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 ملخص البحث
  اإلسالمیة الشریعة بأحكام مقارنة دراسة اإللكترونیة العقود في الغبن

 ف�ي  مفھوم�ھ  ع�ن  الق�انوني  مفھوم�ھ  یختلف ال  اإللكترونیة  العقود  على  الواقع  الغبن  -
 الغ�بن   تح�ریم   أس�اس   أن  كما ،  " العوضین  تعادل  عدم" معناه  فكالھما  اإلسالمي  فقھال

؛ بینم��ا تبن��ي الق��وانین    ض��رار وال ض��رر ال لقاع��دة یخ��ضع اإلس��المیة ال��شریعة ف��ي
  .ستغالل والتغریر الوضعیة أساس التعویض على نظریة اال

 الكترون�ي  رض�ائي   عق�د   وج�ود   ت�ستوجب   اإللكتروني  العقد  على  الواقع  الغبن  شروط  -
 الملزم�ة  العق�ود  م�ن  العق�د  و ، ب�الغبن  ج�اھال  المغب�ون  یك�ون  وأن ، القیم�ة  ،مح�دد 

 ھ��و الغ��بن یك��ون وأن ، العق��د النعق��اد ومعاص��رًا ، فاح��شًا الغ��بن یك��ون ،وأن للج��انبین
   . االستغالل أو بالتغریر الغبن اقتران ویجب ، للتعاقد الدافع

 الخب�رة  أھ�ل   إلى  مرده  اإللكتروني  للمتعاقد  الخیار  بھ  یثبت  الذي  الغبن  مقدار  أن  كما  -
 والمقت��رن المج��رد الی��سیر، والغ��بن الف��احش الغ��بن ف��ي تتمث��ل الغ��بن أن��واع إن كم��ا ،

 اإلس��المیة شریعةال�� وتتف��ق اإللكترون��ي، ب��الغبن خاص��ة ص��ور ھن��اك أن كم��ا ب��التغیر،
 العق�ود  ص�حة  عل�ى  التدلیس أو بالتغریر المقترن الغبن تأثیر على الوضیعة  والقوانین

 الخی�ار  یثب�ت  كم�ا  مح�ل  لھ كان إن والتعویض اإلبطال طلب تجیز ثم ومن    اإللكترونیة
   .  واإلمضاء الفسخ بین للمغبون

      عسران ینعابد حمدان محمد دكتور                                   
 استاذ مساعد بكلیة العلوم اإلداریة – جامعة نجران 
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Unfairness in electronic civil contracts compared 

to rules of Islamic jurisprudence  
The legal concept of unfairness in electronic 
contracts is not different from its concept in 
Islamic jurisprudence. Both mean the lack of 
parity between the two equivalents. 
However, the basis of the prohibiting injustice in 
Islamic law is subject to the rule: “There should be 
no detriment on either parties” . Prophetic 
Hadeeth. 
While status laws adopt a variety of legal theories 
for the basis of compensation 
The conditions of unfairness on the contract 
require the following:- 

a-     The existence of an electronic contract 
with a specific value. 
b-    The unawareness of  the deceived party 
of defraud . 
c-     A binding contract for both parties. 
d-    Injustice should be so evident and  
contemporary to time of contract. 
e-     The idea that injustice can be 
considered the motive behind the contract .  
f-      Injustice must be accompanied by 
dementia and exploitation. 

The amount of unfairness which allows the 
abused party the choice (to invalidate the contract 
or go on with it) can be determined only by 
experts. 
Unfairness can be categorized into two main kinds 
as follows: 

a-     The first is serious and premeditated. 
b-     The second  is simple, unprompted and 
can be related to accidental changes. 
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Both Islamic jurisprudence and status laws agree 
upon the effect of unfairness accompanied by 
dementia and exploitation on  the validity of 
electronic contracts and they both give the right to 
the abused party to invalidate , ask for indemnity if 
possible or go on with same contract. 
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 مقدمة
َیْوَم َیْجَمُعُكْم ِلَیْوِم اْلَجْمِع ۖ َذِٰلَك َیْوُم التََّغاُبِن ۗ َوَمن ُیْؤِمن ِباللَِّھ َوَیْعَمْل  : "  قال تعالى

َك َصاِلًحا ُیَكفِّْر َعْنُھ َسیَِّئاِتِھ َوُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبًدا ۚ َذِٰل
   )١ ( "اْلَفْوُز اْلَعِظیُم

ینشأ العقد صحیحا الزما متى توفرت فیھ أركانھ التي یقوم علیھا من تراٍض ، ومحل 
، وسبب و شرائط صحة من أھلیة العاقدین، وسالمة إرادتیھما من العیوب التي 
تعتري اإلرادة ، ومن ثم فإن عدم التعادل بین ما یعطیھ أحد المتعاقدین یعد مظھر 

جي لإلستغالل وھو عیب في محل العقد یرى أحد المتعاقدین في اآلخر طیشًا أو خار
ھوًى في أمر من األمور، فیغتنم ھذه الفرصة ، لیستغل طیشھ أو ھواه  إلى عقد 
یغبنھ فیھ ، بحیث یحصل على مزایا دون مقابل ، أو على مزایا ال تتناسب مع ما 

ن ضرر والضرر ھو كل إخالل بمصلحة یحصل علیھ المتعاقد اآلخر ، ولما كان الغب
مشروعة ،وھو األمر الذي یعد تعدًیا على الحقوق المالیة والتي من صورھا العقود 
اإللكترونیة لذا فإن الشریعة االسالمیة نھجت منھًجا فریًدا في معالجة صور ھذا 
الضرر واإلفساد، وذلك بمنع وجوده من أصلھ، أو برفعھ وإزالتھ بعد وجوده ؛ فقد 

 جاء في الحدیث الصحیح المروي عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ  أن النبي
  )٢( ال ضرر وال ضرار" قال” 

ومما ورد في معنى ھذا الحدیث یتضح أنھ ینفى في فقرتھ األولى الضرر قبل 
الوقوع وبعده وفى الفقرة الثانیة منھ ینفى الضرر في مقابلة الضرر وذلك بتضمین 

  أًیا كان نوع الضرر الواقع ) ٣(.  فوت على المضرور من حقالضار جبرًا لما
اال إن :  قال في خطبتھ یوم النحر بمنى وعن أبى بكرة رضي اهللا عنھ أن النبي

 .)٤(دماءكم وأموالكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا 
لوم ان العقود ومن اھم صور الضرر، الضرر الواقع على األموال وكما ھو مع

اإللكترونیة تعتمد طرق اإلعالن والدعایة مما یجعلھا عرضھ للغش والتدلیس 
والتغریر ؛ خاصة في ظل تعدد طرق التعاقد اإللكتروني مما "  LESION"والغبن

یجعل اطرافھا عرضة للوقوع في الغبن والتغریر، كما أن الدعایة الكاذبة لھا تأثیرھا 
السلع المعلن عنھا، وإغرائھم وتسرعھم في التعاقد في في جذب اھتمام الناس إلى 

                                                           

 .٩: سورة التغابن ایة )١(
رواه البخاري ومسلم ومالك في موطئة وقال الحاكم في المستدرك أنھ صحیح االسناد وقال عنھ )٢(

 القاھرة -  اورده النووي شرح األربعین النوویة البن دقیق العید-الدار قطني أنھ حدیث حسن
 ٢ ، وسنن ابن ماجھ جـ٣٢٧ صـ٥جـ مسند األمام أحمد ١٥٨طبعة السالم العالمیة صـ 

 .٧٨٤صـ
المدخل للفقھ اإلسالمى، للدكتور محمد سالم مدكور ، طبعھ مكتب عبد اهللا وھبھ القاھرة طبعة )٣(

  .٢٧٥م صـ١٩٥٤أولى 
) ١٦٥٤(رقم , )  ٢/٢٦٠(, باب الخطبھ أیام منى , كتاب الحج , أخرجھ البخارى فى صحیحھ )  ٤(

باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض واألموال , لقسامھ ومسلم فى صحیحھ ، كتاب ا, 
 ) .١٦٧٩(رقم , )٣/٣٠٥(,
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كل ھذه األمور تجعل الغبن في العقود .ظل تقلید وتقارب شكل العالمات التجاریة 
اإللكترونیة مسألة تزداد أھمیتھا یوًما بعد یوم خاًصة اذا علمنا أن صور الضرر 

علیھ  یعتبر متعددة ومتنوعة بل ان السكوت عن ابداء بعض الخصائص للمعقود 
تدلیسا تنطبق علیھ قواعد الغبن والتدلیس مما یعرض العقد اإللكتروني للفسخ 
واإلبطال ؛ ولما كانت العقود اإللكترونیة ارض خصبة لمثل ھذا الغبن كانت ھذه 
الدراسة بمثابة الحجر الذي القي في بحیرة راكدة نظرًا ألن الكثیر من التشریعات 

نیة لم تتطرق إلى ھذه المسألة فضًال عن أن القوانین الخاصة بالتجارة اإللكترو
المدنیة لم توالي اھتماًما لھذا فاحتاج األمر الى دراسة  من خاللھا نوضح مدى 
انطباق القواعد العامة في القانون المدني على مفھوم  الغبن الواقع في العقود 

 على الغبن في اإللكترونیة ،ومدى تطبیق قواعد الفقھ اإلسالمي الخاصة بالغبن
العقود اإللكتروني الستیضاح اآلثر الذي یمكن ان یترتب على مخالفة تلك القواعد في 
ظل غیاب النص الصریح الواضح الذي یحدد ھذا الجزاء المدني وأثر ذلك على 

  .العقود اإللكترونیة 

  :إشكاليات البحث 

 ووقوع الغبن یخل األصل في المعامالت المالیة ھو التعادل بین التزامات اطرافھا
الخاصة بالمتعاقد اإللكتروني  القواعد بھذا ألصل ،ومن المالحظ ان ھناك قصورًا في

المتعرض للغبن في تعاقده ؛نظًرا لخصوصیة ھذا الموضوع ، وذلك لكون الغبن 
المجرد في العقود ال ینھض بمفرده سبًبا للفسخ أو البطالن في أغلب التشریعات 

جد حًال لھذه اإلشكالیات من خالل تطبیق بعض قواعد الفقھ فجاءت ھذه الدراسة لت
  : االسالمي والتي من خاللھا یمكن االجابة على ھذه التساؤالت  التي تتمثل في 

المتعاقد  لحمایة الوضعیة القوانین في الواردة والتغریر قواعد الغبن كفایة  ما مدى-
  اإللكترونیة ؟  المتعرض للغبن في العقود

ُیمكن من طلب فسخ التعاقد  العقد أو على االقل للمتعاقد  اإللكتروني ابطال ھل یحق -
  ؟حال تعرضھ للغبن 

   ھل ینھض الغبن بمفرده سبًبا للعدول عن العقد اإللكتروني ؟-
 وھل تختلف عن صورھا في اإللكترونیة، العقود مجال في  الغبن ھي صور ما -

  ؟العقود التقلیدیة 
تكون أكثر عدالة  خاصة أو تعدیل نصوص قائمة  نصوص إضافة یتطلب األمر ھل-

  لما لھذا التعاقد من خصوصیة ؟ اإللكتروني في حمایة المتعاقد
  : الدراسات السابقة

من المالحظ أن ھناك قصورًا في دراسة موضوع الغبن في العقود اإللكترونیة اال ما 
 مدى كفایة قواعد :جاء على استحیاء في بعض االبحاث المتفرقة من ذلك بحث عن 

التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة المستھلك في العقود اإللكترونیة ، للدكتور 
  النجار، زیاد ابراھیم محمد
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  :منهجية البحث 

 دارسة اإللكترونیة المدنیة یلحق العقود الذي الغبن سنعمد في دراسة موضوع
 الثالثة المناھج اتباع خالل من ة،بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعی مقارنة،
 من باعتبارھما للغبن والتغریر مفھوم بوصف وذلك: الوصفي  المنھج-١: اآلتیة 
 -٢. العاقد، وبیان شروط وخصائص الغبن والتغریر رضا تشوب التي الرضا عیوب
 من بكل والمتعلقة الدراسة ھذه في الواردة المفاھیم بتحلیل وذلك التحلیلي المنھج

 معالجة بھدف اإللكتروني  الغبن لموضوع مالئمتھما ومدى. والغبن، ریرالتغ
 وذلك: المقارن  المنھج-٣ .الكترونًیا المتعاقد حمایة قواعد في الحاصل القصور

القواعد المقررة في الشریعة اإلسالمیة وتلك الموجودة في  بین بالمقارنة فیما 
   . المتعاقد اإللكتروني القوانین الوضعیة ، ومدى إمكانیة تطبیقھا على

  :خطة البحث 
  :مقدمة

  التعریف بالغبن في العقود اإللكترونیة: المبحث األول
  :وذلك في مطلبین 

  التعریف بالغبن : المطلب األول 
  التعریف بالعقد االلكتروني   : المطلب الثاني 

  اإللكترونیة العقود وخصائص الغبن شروط: الثاني المبحث
  . اإللكترونیة العقود في الغبن تحقق وطشر : األول المطلب

  . اإللكتروني العقد خصائص : الثاني المطلب 
  اإللكترونیة العقود في الغبن نطاق :الثالث المبحث

   : مطلبین على المبحث ھذا في الدراسة قسمة و
   .اإللكتروني للغبن الشخصي النطاق :األول المطلب
   .الوضعي القانون في اإللكتروني للغبن الموضوعي  النطاق :الثاني المطلب
  اإللكترونیة العقود في الغبن أنواع : الرابع المبحث
  : مطالب خمس الى المبحث ھذا في الدراسة وقسمت
  . الفاحش اإللكتروني الغبن : األول  المطلب
  .بالتغریر المقترن اإللكتروني الغبن : الثاني المطلب
  .اإللكترونیة العقود بعض في فسخلل الموجب الیسیر الغبن : الثالث المطلب
  .اإللكترونیة العقود في المجرد الغبن : الرابع المطلب
  .اإللكترونیة العقود في بالغبن خاصة صور :الخامس المطلب
  اإللكتروني العقد على  الغبن آثار :الخامس المبحث
  : مطلبین على وقسمتھ
   الوضعي قانونال في اإللكتروني العقد على الغبن أثر  :األول المطلب
  االسالمي الفقھ في اإللكتروني العقد على الغبن أثر :الثاني المطلب

  :خاتمة وأھم نتائج البحث  
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  املبحث األول

  التعريف بالغنب يف العقود اإللكرتونية

  تقسيم

 الغبن الواقع على العقود اإللكترونیة یمثل حالة خاصة من حاالت التعاقد عن بعد 
تعریف بكل من الغبن وكذا التعریف بالعقد االلكتروني لذلك سوف األمر الذي یتطلب ال

  :نقسم ھذا المبحث الى مطلبین 
  . التعریف بالغبن : المطلب األول 
  .  التعریف بالعقد االلكتروني : المطلب الثاني 

  اطب اول

  ارف ن

  :الغبن  لغة

 غبنھ في البیع خدعھ وغبن .)١(الغبن أصلھ لغة الخدع، الغبن الخدیعة في الرأي 
بسكون الباء :إذا نقصھ فھو غبین أي ضعیف الرأي ، والغبن في اللغة . )٢(رأیھ 

 مصدر َغَبن أي بمعنى النقص فیقال َغَبَنُھ َیْغِبنھ غْبًنا إذا خدعھ في البیع أو الشراء

  . ي اآلراء الغبن بالموحدة الّساكنة یستعمل في األموال، وبالمتحركة ف : قال الكفوي.)٣(
 بمعنى أي ، وغبن. وأكثر ما یستعمل في الّشراء والبیع بالفتح، وفي الرأي باإلسكان

   .)٤(الشراء أو البیـع في خدعـھ إذا غبًنا یغبنھ غبنھ: فیقال النقــص

  :الغبن في االصطالح  الشرعي 

حت بیع السلعة أو شرائھا بأكثر أو بأقل مما ال یدخل ت: یمكن تعریف الغبن بأنھ
ھو تملیك مالھ بما یزید على قیمتھ مع جھل : ومن جھة الغابن.)٥(تقویم المقومین 

فیكون : فھو بذلك. تملیك مال بأزید من قیمتھ: اآلخر، أما من جھة المغبون فیكون
    )٦( . أحد البدلین، فأحد البدلین في عقد المعاوضة ال یكافئ اآلخر في قیمتھ

                                                           

 ٢٢  ص١٢ بیروت ،الطبعة األولى عدد –دار صادر:  لسان العرب ، بن منظور ، الناشر ( ١)
 ٤٦٨ ، ص ١٩٨٣ مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر ، الكویت، ( ٢)
.. وطبعة أخرى ،  دار لسان العرب بیروت .  بیروت  لسان العرب البن منظور ، دار صادر( ٣)

٢/٩٥٦ ،  
ھـ ١٤٠٦القاموس المحیط ، مجد الدین ابو طاھر الفیروزابادي  ، مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 

  .١٥٧٣،ص 
  .١٢١ ص- المصباح المنیر، احمد بن محمد الفیومي الحیوي، بوالق مصر، دون مكان نشر( ٤)

   .٥/١٤٣ رد المحتار البن عابدین الدر المختار وشرحھ) (٥
 .١٤٩/ ١٤٨، ص ١٩٤٩  علي الخفیف، مختصر أحكام المعامالت الشرعیة، القاھرة ( ٦)



 - ١٤٦ -

ن بیع الّسلعة بأكثر مما جرت العادة أّن الّناس ال  الغبن عبارة ع :  قال الحّطاب
كما عرفھ )١(.غبن المسترسل ظلم: قال النبي .  یتغابنون بمثلھ إذا اشتراھا كذلك

البعض بأنھ النقص في الثمن في البیع والشراء ، والنقص في البدل في باقي عقود 
 مع اآلخر بأن  وكون أحد العوضین في عقد المعاوضة غیر متعادل)٢( .المعاوضة

 كون أحد البدلین في عقد المعاوضة ال یكافئ )٣( .یكون أقل من قیمتھ أو أكثر منھا
ویتضح . )٤(  اآلخر في قیمتھ، كما لو اشترى سلعًة بألفیِن وقیمُتھا في السوق ألف

من ھذه التعریفات أن الغبن یقع على طرفي العقد ، فإذا كان الزائد ھو الثمن وقع 
  .ب المشتري ، وإذا كان الزائد ھو المبیع وقع الغبن في جانب البائع الغبن في جان

:تعريف الغبن في الفقه القانوني   

عدم التعادل بین ما یعطي العاقد وما یأخذه في " عرف الدكتور السنھوري الغبن بأنھ
بمعنى أن یكون أحد البدلین في عقد المعاوضة ) ٥(" عقد المعاوضة وقت تمام العقد

فئ لآلخر وقت انعقاد العقود اإللكترونیة، فإذا كان المتعاقد المغبون لم یبرم غیر مكا
العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فیھ طیًشا بیًنا أو ھوى جامًحا ، جاز للقاضي 
بناًء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد، 

ھیًا یذھب الى أن الغبن من شأنھ إیقاع المغبون في غلط كما أن ھناك اتجاھًا فق
واستغالل ، وذلك ألن الغلط قد یقع فیھ  أحد أطراف التصرف القانوني من تلقاء 

 . )٦(نفسھ دون تدخل أحد 
 عدم التعادل بین األداءات المتقابلة في العقد على وجھ یختل التوازن: والغبن ھو

بار بحیث یكون ما یأخذه احدھما أقل مما یعطیھ الذي یضعھ المتعاقدان موضع االعت
وبناًء ) . ٧(فھو مغبون إذا أعطى أكثر مما أخذ ویكون غابنًا إذا أخذ أكثر مما أعطى

                                                           

فیھ موسى بن عمیر :  وقال بأنھ ضعیف ، وقال الھیثمي ٥/٣٤٨ الحدیث رواه البیھقي  ( ١)
یر، انظر في   ، رواه الطبراني في الكب٤/٧٦األعمى ، وھو ضعیف جدًا ، مجمع الزوائد 

 والحدیث ضعفھ األلباني في سلسلة األحادیث الضعیفة ٢/٣٥٥الجامع الصغیر للسیوطي ، 
  .٦٦٧ رقم٢/١١٨ضعیف جدًا : فقال

  .١١٥ ص ٦   الزیلعي ، البحر الرائق  ، طبعة دار المعرفة بیروت ، ج( ٢)
ھـ ١٣٨٨نھضة بیروت محمد مصطفى شلبي المدخل في التعریف بالفقھ اإلسالمي ، دار ال.  د( ٣)
  .٥٨٧ص 
 ).١٤٩/ ١٤٨، ص ١٩٤٩علي الخفیف، مختصر أحكام المعامالت الشرعیة، القاھرة . ( ٤)
, دار حیاء التراث العربي, الطبعة الثانیة, الجزء الثاني, الوسیط: عبد الرازق السنھوري .  د- (٥)

، وتدور )٤٤٦، ص ١٩٣٤ ، السنھوري، نظریة العقد، القاھرة ٣٨٦ص , م١٩٧٣, بیروت
 .التعریفات األخرى حول ھذا المعنى

 . وما بعدھا ١٩٠ ص -٢ جزء –  مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني - (٦)
  : یراجع - (٧)

Marty et Raynaud :obligation.no١٤٩:Mazeaud:lesion de droit civil 
 vol.١obligations.p.١٧٩,no:٢٠٩                                                   
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. )١(على ذلك فالغبن عیبا من عیوب الرضا یستتبع وجوده بطالن العقد بطالًنا نسبًیا 
وھو فقدان التعادل : ي أحدھما  مادي أو موضوع: بید أنھ یشترط لذلك توافر أمرین 

. ما بین قیمة ما یأخذ العاقد وقیمة ما یعطي علي نحو یتحقق معھ معنى اإلفراط 
وتحسن اإلشارة . وھو استغالل المتعاقد الذي أصابھ الغبن: واآلخر نفسي أو ذاتي 

  . )٢(إلى أن العقود االحتمالیة ذاتھا یجوز أن یطعن فیھا على أساس الغبن

  :بنقضاء للغالتعريف 

استغالل بأن یعلم الغیر بغفلة :(عرفت محكمة النقض المصریة الغبن في التعاقد بأنھ
شخص فیستغل ھذه الحالة ویستصدر منھ تصرفات ال تتعادل فیھا التزامـاتھ مع ما 

فالمقرر في قضاء ھذه المحكمة أنھ یشترط لتطبیق المادة ) یحصل علیھ من فائدة 
ن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إال ألن المتعاقد  من القانون المدني أن یكو١٢٩

اآلخر قد استغل فیھ طیًشا بیًنا أو ھوى جامًحا ، بمعنى أن یكون ھذا االستغالل ھو 
الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد ، وإذا كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه 

دع أن المطعون ضده قد برفض دعوى الطاعن المبنیة على الغبن على أنھ لم ی
استغل فیھ طیشًا بینًا أو ھوى جامحًا وأن ما ذھب إلیھ الطاعن من أن األخیر استغل 

 من ١٢٩ بفرض صحتھ ال یعتبر غبًنا في مفھوم المادة -فقط حاجتھ وعدم خبرتھ 
 .)٣(القانون المدني فإنھ یكون قد التزم صحیح القانون

:القضاء الفرنسي   

 م یعتبر الغبن عیًبا من عیوب اإلرادة ال عیًبا ١٩٣٢حتى عام ظل القضاء الفرنسي 
غیر أن ھذا االتجاه لم یستمر طویال لما وجھ إلیھ من نقد من . موضوعًیا في العقد

قبل الفقھ الفرنسي فتحول بحكمین شھیرین أصدرتھما محكمة النقض الفرنسیة 
لموضوعي م إلى المعیار ا١٩٣٣ مارس ٢١م وفي ١٩٣٢ دیسمبر ٢٨بتاریخ 

                                                           

البطالن النسبي ھو عقد صحیح نسبًیا لكن منعھ من االكتمال أحد عیوب اإلرادة كالتدلیس - (١)
واالستغالل واإلكراه أو غیرھا أو نقص األھلیة بالنسبة ألحد المتعاقدین أما البطالن المطلق فھو 

 . السبب-  المحل - العقد المعدوم ، وذلك لنقص أحد أركان العقد والمتمثلة في الرضا
محمد علي امام ، عقد البیع مطبعة ٠سلیمان مرقص  و د ٠د : لمزید من التفصیل یراجع (٢)

 األول ، مصادر  الجزء ,االلتزام نظریة ، الدین شرف  ، احمد١٧٣ م، ص ١٩٥٥النھضة مصر 
؛  ٤٩٩  ص ,ر نشردا  دون ,)المنفردة رادة اال -االرادیة، العقد المصادر( ,األول الكتاب ,االلتزام

النھضة   طبعة دار)االلتزام مصادر( األول الكتاب ,  لاللتزام العامة النھریة : الشرقاوي جمیل
 النھضة االلتزام دار مصادر( االلتزام نظریة في دروس شنب، لبیب ؛ محمد . ٤١٩ ص ,العربیة
 لتزام العقد واإلرادةلال العامة النظریة ،الرحمن عبد شوقي احمد؛    ٤٩٩ ص  القاھرة ,العربیة

 . . ٤١١ ص ,نشر دون طبعة دار , والفرنسي المصر النقض وقضاء الفقھ في المنفردة
  مكتب فني - ١٩٨١ / ١٢ / ٣١  تاریخ الجلسة - ق  ٤٨  لسنــة - ٧١٣ طعن مدني  رقم - (٣)
  ٢٥٠٨  رقم الصفحة - ٢  رقم الجزء  - ٣٢
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ومن ثم فقد اعتبر الغبن عیًبا موضوعًیا في العقد ال في اإلرادة . )١(كأساس للغبن 
.                                       وتواترت بعد ذلك األحكام  

ب اطا 

رود ا فرا 

ة وما أثارتھ من نظًرا لكثرة التعاقد اإللكتروني من الناحیة العملیة في اآلونة األخیر
إشكاالت قانونیة فقد أصدرت العدید من الدول تشریعات قانونیة لمعالجة ذلك ، 

:  المصري بأنھ وبعض ھذه التشریعات عرفت المحرر اإللكتروني فعرفھ المشرع
رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كلیا أو 

. )٢(. میة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابھةجزئیا بوسیلة الكترونیة أو رق
معاملة : ویعرف قانون الحمایة اإللكترونیة في مصر التجارة اإللكترونیة بأنھا

 اتفاق " بأنھ اإللكتروني العقد الفقھ ویعرف .تجاریة تتم عن طریق وسیط إلكتروني 
 بوسیلة وذلك عدب عن لالتصال مفتوحة دولیة شبكة علي بالقبول اإلیجاب فیھ یتالقى

      .)٣("والقابل الموجب بین التفاعل وبفضل مرئیة، مسموعة
أو یالزمھ اذا تم القیام بھ  العقد یسبق تصرف أي أن یتمیز ھذا التعریف بأنھ اعتبر

 ، عقًدا إلكترونًیا لذلك تبًعا كلًیا أو جزئًیا  من خالل وسیط إلكتروني فإن العقد یعد
معاملة  كل ھي اإللكترونیة التجارة فإن المصري، لقانونا من األولى المادة وبحسب
 تكون أن الوسیلة ھذه في یستوي إلكترونیة ، وسیلة باستخدام بعد عن تتم تجاریة

  .)٤(أو غیرھا  االنترنت
م المتعلق بحمایة المستھلك في العقود ١٩٩٧كما أن التوجیھ األوربي الصادر عام 

عقد متعلق بالسلع والخدمات، یتم بین :وني بأنھ المبرمة عن ُبعد عرف العقد اإللكتر
مزود ومستھلك، من خالل اإلطار التنظیمي الخاص بالبیع عن ُبعد، أو تقدیم الخدمات 

                                                           

   یراجع  - (١)
Cass.Req.٢١ mars١٩٣٣ .D.P.١٫٨٧. ١٩٣٣.et 
D.H.١٩٣٣٫٢٣٥.S.١٩٣٣٫١٫٣٧٧,note Tortat                                                             

 لسنة ١٥  رقمالمصري اإللكترونیة تنظیم التوقیع  قانون  من األولى من المادة) ب(الفقرة -)(٢
 ، كما أن القانون المصري نص م٢٠٠٤ ابریل ٢٢) د(  تابع١٧م ، الجریدة الرسمیة العد ٢٠٠٤

 .صراحة على حجیة النسخ المأخوذة من المحرر اإللكتروني إن كانت متفقة مع األصل 
، ٢٠٠٠أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، دار النھضة العربیة، .  د(٣)
 .٣٩ص
بن في القانون المدني لحمایة النجار، زیاد ابراھیم محمد مدى كفایة قواعد التغریر والغ.  د- (٤)

 ٢٠١٤دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة عمان االردن سنة : المستھلك في العقود االلكترونیة 
علمًا بأنھ قد یكون إبرام العقد و تنفیذه الكترونیین، كما لو تعلق األمر بشراء كتاب . ١٤ص

.  الكترونیا أو اإلبرام  وحده الكترونیااإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، ولكن قد یكون التنفیذ وحده
  ومن جھة أخرى، قد یكون إبرام العقد وتنفیذه الكترونیین في 

 .  جمیع مراحلھما أو في بعض ھذه المراحل فقط
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التي ینظمھا المورد والذي یتم باستخدام واحدة أو أكثر من خالل وسائل االتصال 
  . )١(اإللكترونیة حتى إتمام العقد 

م أول تعریف للعقود ١٩٩٧لسنة والمجلس األوروبي البرلمان توجیھ جاء في وقد
 بالبضائع عقد یتعلق كل" بأنھا وعّرفھا ، "بعد عن العقود " سماھا اإللكترونیة حیث

 عن بعد، خدمات تقدیم أو البیع نظام نطاق في ومستھلك مورد بین ُأبرم الخدمات أو
العقد  مراإلب بعد عن صاللإلت أكثر أو تقنیة فقط العقد لھذا یستخدم الذي المورد نّظمھ

 عبر اإللكترونیة تكست، والمراسالت المرئي، والفیدیو وتنفذه، ومنھا التلفزیون
 والقبول اإلیجاب تالقى : ویمكن تعـریف العقد اإللكـتروني بأنھ .)٢("اإلنتـرنت شبكـة

  .بعد بوسیلة الكترونیة سواء كانت سمعیة أو بصریة  عن
یفات السابقة  یتضح أن الشریعة اإلسالمیة تجعل من من خالل المقارنة بین التعر

األسباب التي  یعتد فیھا بالغبن الواقع على العقود سواًء كانت عادیة أم إلكترونیة 
ھي  الحالة التي یغبن فیھا المتعاقد غبنًا فاحشًا أو التي  یرفع فیھا المشتري سعر 

.  حتیالیة أو تدلیسیھ الشيء المبیع وذلك لشدة رغبتھ فیھ  باستخدام وسائل ا  

                                                           

كاظم  العقد اإللكتروني ، بحث منشور بمجلة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة , على .  د- (١)
   .١٣٣ ص  ٢٠٠٩ لسنة -١ - العدد١امعة بابل ، العراق مجلد والسیاسیة ،  كلیة القانون ج

  .١٥النجار، زیاد ابراھیم محمد،  المرجع السابق ص.  د-٢
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  الثاني املبحث

  اإللكرتونية العقود وخصائص الغنب شروط

  العقد فسخ جوازو للغبن تعاقده في تعرض الذي اإللكتروني للمتعاقد الخیار إعطاء إن
 والقانون )١(االسالمي الفقھ أقرھا شروط رتواف من البد بل إطالقھ على لیس

 من غیره عن تمیزه خصائص توافر من لھ البد اإللكتروني العقد أن كما الوضعي،
   : مطلبین إلى المبحث ھذا نقسم سوف لذا  العقود

  . اإللكترونیة العقود في الغبن تحقق شروط : األول المطلب
  . اإللكتروني العقد خصائص : الثاني المطلب 

  

  اول اطب

  ارو اود  ان ق روط

 البد الغبن احكام تطبیق طلب یمكن وبالتالي اإللكترونیة لعقودا في الغبن یتحقق حتى
  : في تتمثل الشروط ھذه معینة شروط توافر من

    رضائي عقد وجود : األول الشرط

 اإلیجاب باقتران أي الطرفین إرادتي توافق بمجرد ینعقد الذي ھو : الرضائي العقد

 قالب في التعبیر لوضع حاجة مادون أخر بمعنى أو. شكلیات ألیة حاجة دونما بالقبول
 بعد العقد أطراف بین ما االلتزام رابطة بمقتضاه تقوم قانوني تصرف فالعقد .خاص

 أما )٢( طرفیھ بین بالتراضي تم قد یكون أن العقد في فیتوجب إرادتھما تتطابق أن
 ، لجانبین ملزًما العقد یكون أن یجب حیث الغبن لقواعد تخضع فال االحتمالیة العقود

 عیوب من عیب بأي مشوب غیر صحیح رًضا عن نشأ قد االلتزام ھذا یكون وأن
 ذلك ویتحقق اإلسالمیة الشریعة أحكام مع القانون فیھ یتفق الذي األمر وھو ، الرضا

 تجعل حالة الرضا إذ "- والقبول اإلیجاب " أولھا- الشرعیة الشروط فیھا توافرت إذا
 امتالء" :بأنھ األحـناف عرفـھ ما وھو فعل، من ھعلی یقـدم ما على مطمئًنا المرء

 الشيء إیثار فالرضا "الظاھر إلى أثره یفضي بحیث نھایتھ، بلوغھ أي االختیار،
 یشوبھ أن دون الفعل قصد" بأنھ الجمھور عرفھ ما بخالف . )٣( واستحسانھ

                                                           

  ، والغبن ٢/١٤٨  ، فقھ السنة  ١/٣٦٧ انظر درر الحكام في شرح مجلة األحكام  ( ١)
  .٢/٦٥١  ، والخیار وأثره في العقود  ١٣٨واالستغالل ص 

  ٣٠-٢٩ زیاد ابراھیم محمد، مرجع سابق صالنجار،.  د- (٢)
 ٤/٥٠٧: حاشیة ابن عابدین (٣)
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 نشأ قد االرض أن إلى استنادًا كترونیةاإلل العقود في الغبن یتحقق وھنا .)١("إكراه
  . اإلنقاص في الحق أو الفسخ توجب التى عیوبھ من بعیب معیًبا

  المعاوضة عقود من اإللكتروني العقد يكون أن : الثاني الشرط

 منفعة أو فائدة على طرفیھ من كٌل فیھ یحصل الذي العقد ذلك ھو المعاوضة عقد
 الدكتور ھبیذ ذلك ومع .المعاوضة عقود في إال التغابن یدخل فال . ما مقابل

 ھو التبرعات عقود في )exploitation'L( االستغالل بأن القول إلى السنھوري
 یتم أن ویغلب مالھ بجمیع شخص یتبرع فقد – المعاوضات عقود في منھ وطأة أشد
 زوجتھ على مضیعًا منھا وأوالده الثانیة لزوجتھ بیع صورة في ھبة طریق عن ذلك

 استغالل نتیجة حرر قد التبرع ھذا یكون وقد رعيالش میراثھم منھا وأوالده األولى
 العقد یكن ما یتحقق ال اإللكترونیة العقود في والغبن .)٢( وھواه ضعفھ الثانیة زوجتھ

   . الغبن قواعد إعمال یمكن حتى المعاوضة عقود من

  القیمة محدد اإللكتروني العقد یكون أن : الثالث الشرط

 الناشئة االلتزامات قیمة نتبین أن إبرامھ عند مكنی الذي ذاك ھو القیمة محدد العقد
 أو معین شيء إیجار مثل ، یعطي وما یأخذ ما معرفة متعاقد كل یستطیع بحیث ؛ عنھ
 حتى البدلین بین التفاوت نسبة تحدید بسھولة یمكن العقود ھذه في ألنھ بیعھ

 تلك من رجیخ لذلك عدمھ، من اإللكتروني العقد على الغبن قواعد تطبیق نستطیع
 التأمین عقود مثل ، فیھا االلتزامات قیمة تحدید یمكن ال حیث )اإلحتمالیة العقود(

  .)٣( المشتري حیاة لمدى مرتب إیراد وعقد
  البیع، في یخدع أنھ  اهللا لرسول ذكر رجًال أن :- عنھما اهللا رضي - عمر ابن عن
 ال :یقول باَیع إذ الرجُل انفك "ِخالبَة ال :فقل بایعَت إذا" : اهللا رسول لھ فقال

 العقد كان سواء الغبن في الحق صحاب أن الحدیث ھذا من الداللة ووجھ .)٤( ِخالبة
 یتناسب نحو على العقد انقاص أو الفسخ طلب في الحق لھ الكتروني أو تقلیدي عقد
  . طرف ل التزامات مع

                                                           

، مواھب الجلیل ٢/٥م ، ١٩٨٣كشاف القناع عن متن االقناع  للبھوتي الحنبلي ط:  راجع - (١)
  ٥/٩: للحطاب

 
 ٣٦٥، ٣٦٤ ، مرجع سابق ص الوسیط السنھوري.  د- (٢)

ھ كل من المتعاقدین ان یحدد وقت تمام العقد  العقد االحتمالي ھو العقد الذي ال یستطیع فی( ٣)
القدر الذي اخذ او القدر الذي اعطى و ال یتحدد ذلك اال في المستقبل تبعا لحدوث امر غیر محقق 

 .الحصول او غیر معروف وقت حصولھ
 ، ومسلم في كتاب ٢١١٧صحیح البخاري كتاب البیوع باب ما یكره من الخداع في البیع رقم  ( ٤)

ومعنى الخالبة اختلَب یختلب، اختالًبا، فھو  ).٢٨٢/ ٣(و سنن أبي داود  . ١٥٣٣قم البیوع ر
الِخَالَبُة الخدیعة باللسان وبابھ : معنى خلب في مختار الصحاح خ ل ب • مختِلب، والمفعول مختَلب

 .كتب و اْخَتَلَبُھ أیضا ورجل َخالٌَّب و َخَلُبوٌت أي خداع كذاب



 - ١٥٢ -

   التعاقد دعن فيه ووقوعه بالغبن جاهال المغبون يكون أن : الرابع الشرط

 ألنھ ، الخیار في حقھ سقط بالغبن عالًما اإللكتروني للغبن المتعرض المتعاقد كان إذا
 فیھ ودخل بذلك رضي قد كان أنھ على یدل فھذا ، بھ علمھ مع وتعاقد بالغبن علم قد

 الخیار یعدم بالغبن العلم أن في تكمن والعلة بالغبن، لھ رد فال ، مستبصًرا  عارًفا
 یدعي من ألن فیھ خالف ال وھذا ،حقھ في غبن وجود لعدم واإلمضاء  خالفس بین

 بینة وعلى األمر حقیقة عارف وھو الضرر على أقدم قد یكون الحالة ھذه في الغبن
 بل یعلم ألنھ ، بالغبن لھ خیار فال بالغبن عالًما كان فإذا ذلك یتحمل أن فعلیھ ، بذلك

 مغروریتھ عدم حیث من العالم حكم في فھو علیھ اقدم إذا الشيء في الشاك
 فھذا بھ، علمھ مع وتعاقد بالغبن علیھ مقدم الضرر إلى الملتفت الشاك أن والحاصل

 وھذا. بالغبن العین یرد فال لذا مستبصًرا، عارًفا فیھ ودخل بالعقد رضاه على یدل
  .)١( المسلمین فقھاء بین اتفاق محل
 ولم بھ، مًعا وتراضیا مقداره وعرفا رفاهع إذا جائز ذلك .. أن فصح( :حزم ابن قال
 مما بأكثر البیع إبطال إلى ذھبوا فإنھم للظاھریة خالًفا وھذا . )٢(غشا وال خدیعًة یكن

 في ورد بما ذلك على واستدلوا .)٣( بھ وتراضیا بذلك جمیًعا علما وإن یساوي
  المال، عةوإضا ، السؤال وكثرة ، وقال قیل عن ینھى كان   النبي أن الحدیث

 من بأكثر للشيء والمشتري : قالوا )٤( البنات ووأد  األمھات، وعقوق ، وھات ومنع
  .)٥( لمالھ مضیع كالھما قیمتھ من بأقل لھ والبائع قیمتھ

 بالغبن درایة على المتعاقد یكن لم إذا اإللكترونیة العقود في الغبن یتحقق ذلك وعلى 
  . علیھ الواقع بالغبن التمسك في حقھ یسقط فال التعاقد إجراءات أتم علیھ وبناًء

  : للجانبين الملزمة العقود من العقد یكون أن : الخامس الشرط

 من كل ذمة في متقابلة التزامات تفرض التي العقود ھي للجانبین الملزمة العقود
 أن مقابل في المبیع ملكیة بنقل البائع یلتزم حیث ، البیع عقد في كما المتعاقدین

 التقابل ھي للجانبین الملزم للعقد الجوھریة والصفة الثمن، بدفع المشتري یلتزم
 عقود فإن لذلك وتطبیًقا اآلخر الطرف والتزامات الطرفین أحد التزامات بین ما القائم

 یأخذ أن دون یعطي الطرفین أحد ألن ؛ االلتزامات في التقابل ھذا فیھا ینتفي التبرع
 الغبن عن فیھا للكالم محل ال فإنھا مثال والصدقة والوصیة عوض بدون الھبة كعقد

                                                           

 ٦م ، ج١٩٨٩نائع في ترتیب الشرائع، طبعة المكتبة الحبیبة ، باكستان  الكاساني، بدائع الص-)(١
  ١١، ص 

 - شركة عالء الدین للطباعة-٤ ج - البحر الرائق في شرح كنز الدقائق -وابن نجیم الحنفي
طبعة ثانیة حجریة ، تبریز . األنصاري الشیخ مرتضى . المكاسب ،  . ١٨٨ ص  - القاھرة
  ١٦٦ صـ٥  جـھـ١٣٧٥

 .وما بعدھا) ٣٤٨/ ٥(البیان : ، وانظر)٣٦٥/ ٧(المحلى  ( ٢)
  .٨/٤٤٢ انظر  المحلى  ( ٣)
     .٦١٠٨أخرجھ البخاري ، في كتاب الرقاق،  باب ما یكره من قیل،  رقم   ( ٤)
  .٨/٤٤٢. دار الفكر بیروت . لإلمام ابن حزم .  انظر المحلى ( ٥)



 - ١٥٣ -

 المحددة المعاوضة عقود في محصورًا یكون العقود في الغبن نطاق فإن لذلك وتطبیقًا
    .)١( االحتمالیة والعقود التبرعات عقود دون
 العقود على تقتصر ال الغبن نظریة أن إلى  الفقھاء، بعض ذھب فقد ذلك ومع

 اختل إذا وذلك فیھا، الغبن بوقوع القول یمكن االحتمالیة عقودفال وحدھا، المحددة
 القیمة كبیر عقار كبیع العقد انعقاد وقت الخسارة واحتمال الكسب احتمال بین التعادل

 مده إال یعیش أن یحتمل ال مریض ھرم لشخص الحیاة مدى مرتب إیراد مقابل في
  العقد أما .العقد إبرام عند یمةالق محددة الطرفین التزامات تكون أن ویجب ، وجیزة

 غیر أمر على تتوقف االلتزامات فھذه طرفیھ، التزامات فیھ تتحدد فال االحتمالي
  .)٢( الغبن شروط علیھ تنطبق فال الوقوع محقق

 : االستغالل أو بالتغرير الغبن اقتران وجوب : السادس الشرط

 األردني، المدني كالقانون التشریعات بعض النظرة ھذا تسود :بالتغریر الغبن ربط
 العراقي المدني والقانون ، المتحدة العربیة اإلمارات لدولة المدنیة المعامالت وقانون

 وفي ، اإلسالمیة الشریعة أحكام من نصوصھا استمدت التشریعات وھذه وغیرھا،
 تعتد فلم الغربي، بالفقھ تأثرت التي التشریعات في :باالستغالل الغبن ربط المقابل

 أو كالطیش المتعاقد، لدى الضعف نواحي إحدى استغالل نتیجة جاء إذا إال الغبنب
 المصري المدني القانون ھذه ومن الملجئة، الحاجة أو األدبي النفوذ أو الھوى

 ولو وحده بالغبن یعتد ال القوانین فأغلب وغیرھا، والكویتي والجزائري والسوري
 عقار بیع في كالغبن ، الحصر سبیل على وردت خاصة حاالت في إال فادًحا كان

 مذھب ھو وھذا .)٣(العقار قیمة خمس عن الغبن زاد إذا األھلیة لناقص مملوك
 لم إذا الغبن مجرد أما ، للمغبون الخیار إلثبات التغریر اشترطوا إنھم حیث الجمھور
 إن ( : عابدین ابن یقول ، الفقھاء معظم عند خیار للمغبون فلیس التغریر یصحبھ
 بل بالناس أرفق لیس آخر شرط أي تطلب دون وحده الفاحش الغبن بسبب الفسخ

 في والمنازعة المخاصمة كثرة إلى یؤدي ألنھ ، بمصالحھم ضار إنھ العكس على
 الوافر الربح بیوعھم في یربحون التجارة أصحاب یزل لم إذ ، البیوع من كثیر

   .)٤( ) وعكسھ بالكثیر القلیل بیع ویجوز

                                                           

 مجلة الكوفة –واالتجاه الموسع لدائرة الغبن د ابو سعیدة، ریاض حسن ، القوة الملزمة -)١(
 ٦٥م ص٢٠١١ ، ١١ عدد٤ العراق مجلد –للعلوم القانونیة والسیاسیة 

 . وما بعدھا٣٩٥، ص ١السنھوري، الوسیط، ج  . -)٢(
ي عقد القسمة إذا جاوز ب مدني بحریني ، والغبن ف/٩٩ مدني مصري وكالمادة ٤٢٥:  المادة( ٣)

 مدني مصري ، والقانون الفرنسي ال یعتد بالغبن إال في حالة واحدة ٨٤٥م(القیمة  الغبن خمس
 . كان مالكھ سواء كان ناقص األھلیة أو كامل األھلیة    بیع العقار أیا وھي
    .٢/٧٨.  ، دار الفكر ١٧٨٦  حاشیة رد المحتار ، ال بن عابدین ، الطبعة الثانیة ( ٤)



 - ١٥٤ -

 مذھب وھو .)١( االصل ھذا على استثناءات وضع لكن الحنفي الفقھ ذھب كذل والى
 الفاحش بالغبن الخیار ثبوت فیرون )٢( والظاھریة الحنابلة ومعظم أیضًا الشافعیة

 نصتكما ، الراجح ھو وھذا. ِذْكُرھا مرَّ بأدلة واستدلوا ، التغریر یصحبھ لم وإن
 ;تغریر یوجد ولم البیع في فاحش غبن وجد إذا" :األحكام مجلة من )٣٥٦ المادة(

 یصح ال الیتیم مال في وحده الغبن وجد إذا أنھ إال البیع یفسخ أن للمغبون فلیس
 اإلسالمیة الشریعة ألن ".الیتیم مال حكم حكمھ المال وبیت الوقف ومال ، البیع

 لعامة النصح ومقتضى ، الحیاة جوانب جمیع في والمساواة العدل بتحقیق جاءت
 بالناس أرفق وھذا ، للمغبون الخیار بإثبات الفاحش الغبن دفع تقتضي مسلمینال

 وزعزعة العقود قوة تضعیف إلى ذلك یؤدي وال ، لھم بضار ولیس وبمصالحھم
 تكون ال حتى لھا الناس واحترام العقود شرف من یزید العكس على بل ، المعامالت

  . علم إذا یفسخ سوف المغبون أن علموا ما إذا والخدیعة للغش مجاًال
 المتعاقد یكون أن المصري  المدني القانون من ١٢٩ المادة لتطبیق ویشترط
 جامًحا ھوًى أو بینا طیًشا فیھ استغل قد اآلخر المتعاقد ألن إال العقد یبرم لم المغبون

 ما وتقدیر . التعاقد إلى المغبون المتعاقد دفع الذى ھو االستغالل ھذا یكون أن بمعنى
 یستقل التي الواقع مسائل من ھو ال أم التعاقد إلى الدافع ھو االستغالل كان إذا

  .)٣(الموضوع قاضي بتقدیرھا
 فقھاء جمھور إلیھ ذھب ما وھذا :اآلخر الطرف تغریر عن ناتًجا الغبن یكون أن

 یصحبھ لم إذا الغبن رد أما للمغبون، الخیار إلثبات التغریر فیشترطون .)٤( المسلمین
   . )٥(الفقھاء غالبیة عند خیار للمغبون فلیس تغریر
 ھذا یتم أن للمغبون الخیار إلثبات فیشترطون ، الحنفیة فقھاء  إلیھ ذھب ما وھذا
 خیار للمغبون فلیس التغریر یصحبھ لم إذا الغبن مجرد أما ، التغریر تأثیر تحت الغبن
 دون وحده الفاحش نالغب بسبب الفسخ إن " :عابدین ابن یقول . الفقھاء معظم عند

 ألنھ ، بمصالحھم ضار إنھ العكس على بل بالناس أرفق لیس آخر شرط أي تطلب

                                                           

س أو التغریر الفعلي عند ابي یوسف ، وفي كتمان العیوب ،   یعتدون بالتغریر وحده في التدلی( ١)
  وفي اظھار

یعتدون بالغبن الفاحش .       الخیانة في المرابحة ونظائرھا ، ولو لم یكن في كل ذلك غبن فاحش
  وحده دون 

یعتدون بالغبن ولو لم یكن فاحشًا في بعض االحوال –      تغریر اذا وقع على مال القاصر 
  مدین كتصرفات ال

 .                     المریض 
 . انظر المراجع التي ذكرناھا في تحریر مذھب الحنابلة والظاھریة  ( ٢)
 ١٩٦٧-٠٥- ١١ بتاریخ ٩٧٤ صفحة رقم ١٨ مكتب فنى ٣٤ لسنة ٠٠٤٥ الطعن رقم  ( ٣)
 ،وت بیر، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة،محمد بن جمال الدین مكي العاملي :د ( ٤)

  .٤٦٤ ،ص ٣ تحقیق محمد كالنتر، ج ،بدون سنة نشر 
   .- ١٥٩ص ، المرجع السابق ،ابن عابدین ( ٥)



 - ١٥٥ -

 أصحاب یزل لم إذ ، البیوع من كثیر في والمنازعة المخاصمة كثرة إلى یؤدي
   . )١( " وعكسھ بالكثیر القلیل بیع ویجوز الوافر الربح بیوعھم في یربحون التجارة

 .)٢(الفقھاء غالبیة عند خیار للمغبون فلیس التغریر صحبھی لم إذا الغبن رد أما 
 من المعامالت في والغش الخدیعة عن النھي من الشریف بالحدیث ورد بما استدالال

 خدیعة ال أي ).٤( "خالبة ال " :وحدیث .)٣( " منا فلیس غشنا من " -  - قولھ ذلك
 لم ما الرضا یصحح ال وحده الفاحش الغبن بسب العقد فسخ أن استدلوا كما ،

 العاقد تقصیر على إال یدل ال خدیعة كل عن المجرد الغبن ألن ذلك ، خداع یصاحبھ
 الغبن بسب الفسخ أن القول ھذا أصحاب یرى حیث )٥(األسعار تحري في المغبون
 یزل لم إذ البیوع، من كثیر في والمنازعة المخاصمة كثرة إلى یؤدي وحده الفاحش
 وعكسھ بالكثیر القلیل بیع ویجوز الوافر الربح بیوعھم في نیربحو التجارة أصحاب

)٦( .   

   المناقصة أو المزايدة بطريق تم قد اإللكتروني العقد یكون ألّا : السابع الشرط

 العلنیة.)٧( المزایدة طریق عن تم عقد في بالتغریر اقترن وإن بالغبن الطعن یجوز ال
 الدافع كون تنفي المزایدة أن عن فضال ، ةطویل بإجراءات تتم العلنیة المزایدة ألن
 فإذا , العلني المزاد بطریق تم بیع في بالغبن الطعن یجوز فال التغریر ھو التعاقد إلى
 الطعن یجوز فال القانون علیھ نص لما وفًقا والمناقصة المزایدة طریق عن العقد تم

 یجوز أنھ على , معقدة إلجراءات وفقًا تبرم العقود تلك ألن وذلك ؛ الغبن أساس على
 تم التي اإلجراءات كانت إذا المناقصة و المزایدة بطریق تم الذي العقد في الطعن
 عن مثًال البائع قبل من البیع تم فإذا ,القانون علیھ نص لما مطابقة غیر أساسھا على

 متى بالغبن الطعن فیجوز ,القانونیة الضمانات تتوافر  أن دون المزایدة طریق
 األشخاص من غیرھا أو الدولة التعاقد اطراف أحد یكون ما وغالبًا ، روطھش توفرت

 لھ لما ,والمناقصة المزیدة بیوع  في الشراء على األشخاص یشجع مما , االعتباریة
 وأن كما ,المتزایدین بین قائًما فیھ التنافس یكون والذي ,اإلجراءات في حصانة من

 بیع حال ثمن اكبر على الحصول في البائع طمئنی مما المزایدة بطریق یتم الذي العقد
                                                           

  .بتصرف   .٢/٧٨  رسائل ابن عابدین،  ( ١)
 محمود بن جمال الدین مكي العاملي، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة، مرجع -) ٢(

 . وما بعدھا ٤٦٥ ،٤٦٤ ، ص ٣سابق، ج 
َمن غشنا فلیس : ((، كتاب اإلیمان، باب قول النبي )٣٨٦/ ١( صحیح مسلم بشرح النووي - (٣)
 .١٠٢٢، رقم ))منا

 . سبق تخریج الحدیث –) ٤(
 - نیل االوطار من أحادیث سید األخبار شرح منقي األخیار- محمد بن على بن احمد الشوكاني- ) ٥(

 .٢٠٦ ص - ١٩٧٣ -  بیروت- دار الجیل-٥ج 
  .٤١٨ – ٤١٧ ص -١ ج -  المرجع الساب - المدخل الفقھي العام-مصطفى الزرقاء- ) ٦(

 إجراءات المناقصة ال تختلف عن إجراءات المزایدة إال فیما یتعلق بقیمة العطاء وذلك علي ( ٧)
 یتم التعاقد مع الشخص الذي یتقدم بأقل عطاء للقیام بالعملیة - : في المناقصة- ١-:النحو التالي

 . یتم التعاقد مع الشخص الذي یتقدم بأعلى عطاء-: في المزایدة-٢.حةالمطرو



 - ١٥٦ -

 بالغبن الطعن یجوز ال الحالة ھذه ففي ,دیون من علیھ بما للوفاء جبًرا المدین أموال
)١( .  

  : فاحشاً الغبن يكون أن : الثامن الشرط

 تقویم تحت یدخل ال الذي وھو ، فاحًشا الغبن یكون أن اإللكتروني الغبن في یشترط
 ال الیسیر الغبن أن مقررین القائلین الفقھاء جمیع بین اتفاق محل ذاوھ . المقومین

 ما ھو الیسیر الغبن أن إلى الفقھاء أكثر فذھب .العقود منھ تسلم ما نادًرا ألنھ یؤثر
 فیھا وقع إذا اإللكترونیة العقود أن یتضح ھذا ومن ، المقومین تقویم تحت داخًال كان
 الفسخ طلب أسباب من سبًبا یعد ال ذلك فإن ینالمقوم تقویم تحت یدخل یسیر غبن

 في عیبًا التغریر عن المجرد الغبن فیھا یعد حالتین الحنبلي الفقھ ویستثنى .للغبن
  .)٤( ).٣(الركبان تلقي وحالة .)٢(المسترسل الشخص حالة :ھما المغبون، رضا
 كان إنو حتى الفسخ في الحق فیھما للمغبون یعطون حالتین الفقھاء یستثني كما

  : یسیًرا الغبن
 فیھ یغتفر ال فإنھ علیھ، محجورًا كان إن مستغرق بدین المدین تصرف : األولى 

  . الحالة القیمة إلى الثمن تكملة أو الدائنین إقرار على متوقًفا فیكون مطلًقا، الغبن
  ).٥(  الورثة حقوق على حفاًظا الموت، مرض المریض تصرف : الثانیة

   العقد النعقاد معاصرًا الغبن یكون نأ : التاسع الشرط 
 اشتراط على یدل مما خالبة ال فقل بایعت اذا  بقولة الشریعة احكام قررتھ ما وھو

 بین اساوی حیث الفرنسي، وكذا المصري المشرع اتجاه نجد بینما ، للتعاقد المعاصرة
 مقدار حیث ومن الفعلین كال تجریم حیث من ، فیھ والشروع التام الخداع حالتي

 درجة في أخف افعًل الشروع من تجعل التي العامة القواعد خالف على وذلك العقوبة،
 یحمل أن یجب مسائل أربع الفرنسي، المشّرع حدَّد كما التامة، الجریمة من العقوبة
 أو مقدارھا، حیث من البضاعة على الخداع یقع أن وھي منھا، واحٍد على الخداع

 إذا البضاعة ذاتیة على یقع أو ، عیارھا ،أو طاقتھا أو ا،وزنھ أو كیلھا، أو مقاسھا،
 أو طبیعتھا أو البضاعة حقیقة على یقع أو ، علیھ التعاقد تم ما غیر منھا سلم ما كان

                                                           

  .١٥٨ صـ ١السنھوري ، الوسیط ، مرجع سابق  جـ ) ١(
اسم فاعل من االسترسال ، وھو االستئناس والطمأنینة إلى الشيء ، یقال :  المسترسل لغة - ( ٢) 

 ) ٢٨٣ / ١١لسان العرب ( لثبات أي انبسط واستأنس ، وأصلھ من السكون وا: استرسل إلیھ : 
  ) .٢١٢ / ٣كشاف القناع ( الجاھل بالقیمة من بائٍع ومشتٍر وال یحسن أن یماكس : واصطالًحا .

 . صادفھ ، استقبلھ: تلقى الشيء : تلقي الركبان ( ٣)
، ص، ١ ، ج ١٨١٧ یراجع الزرقاء، مصطفى، الفقھ اإلسالمي في ثوبھ الجدید، دمشق، ( ٤)
٣٧٨ ، ٣١١ . 
    .٣٥٧، ٣٥١ الخفیف، علي، أحكام المعامالت الشرعیة، ص-( ٥) 



 - ١٥٧ -

 في الداخلة العناصر عموم أو نافعة عناصر من تحتویھ ما أو الجوھریة صفاتھا
  .)١(  مصدرھا أو أصلھا، أو البضاعة، نوع على أخیًرا یقع أو تركیبھا،

  : اإللكتروني التعاقد إلى الدافع هو الغبن یكون أن : العاشر الشرط

 مع خدمة لتقدیم أو شيء لبیع اإلیجاب فیھ یتالقى اتفاق :اإللكتروني العقد كان لما
 بین یبرم قد العقد ھذا .)٢(ُبعد عن لالتصال مفتوحة دولیة شبكة عبر یتم الذي القبول
 الذي المورد ینظمھ بعد، عن خدمة تقدیم أو بیع نظام طارإ في ومستھلك، مورد

 لذا "العقد إبرام حتي بعد عن االتصال تقنیات من أكثر أو تقنیة العقد لھذا یستعمل،
 النقض محكمة عنھ عبرت ما وھو العقد الى الدافع ھو التغریر یكون أن یجب

 القانون من ١٢٨ بالمادة الوارد الصحیح بالرضاء المقصود إن بقولھا المصریة
 من الغرض و " یقصده و التصرف معنى یعقل ممیزًا " المتصرف كون ھو المدني
 . فیھ والتزاماتھ العقد ماھیة مدركًا یكون أن " التصرف معنى یعقل ممیزًا " كونھ

 اإللتزام ھذا لقیام منھ حقھ إرادة من البد أن بیان منھ فالغرض " یقصده " كونھ أما
 یصح ال بدونھا و ، قانونى تصرف ألى األساسیة األركان من كنر إذن فاإلرادة ،

 ال و الحاب تفسد عیوب ھى التدلیس أو الغش أو الخطأ أن المقرر فمن .)٣( التصرف
 .)٤( عنھا غافًال أقره من على حجة تجعلھ

ب اطا  

رود اص ا  

 العقد التقلیدي مما یجعل  العقد اإللكتروني ینفرد بعدد من الخصائص تمیزه عن
 :للغبن فیھ خصوصیة ھذه الخصائص تتمثل في  

اإلیجاب والقبول في العقد اإللكتروني یتم عن طریق استخدام الحواسیب : أوًال 
اعتماًدا على اإلنترنت ،كما  أن البرید اإللكتروني یعتمد السرعة في االلتقاء بین 

ستعداًدا تشریعًیا لتقبل حجیة العقد الموجب والقابل، وإن كان یالحظ أن ھناك ا
اإللكتروني متى توفرت سھولة االطالع على محتویاتھ وبین حق إعمال خیار الرفض 

.)٥(والقبول وحصل التعرف على شخص المتعاقد   

                                                           

النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة .  د- (١)
 ٣٥المستھلك في العقود اإللكترونیة،  مرجع سابق ص

ري وحجیتیھا في االثبات المدني دار  العبود ، عباس ، التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفو( ٢)
 ، الرومي ، محمد أمین ، النظام القانوني للتحكیم ٣٦ ، ط  ص١٩٩٧الثقافة عمان 

 .١٢م ص٢٠٠٦اإللكتروني ، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة الطبعة االولى 
   .٣٢٩ع ، صفحة رقم ١ ،مجموعة عمر ١٩٣٤/ ٨/٣ ق ، جلسة٣  ، لسنة ٦٦ الطعن رقم ( ٣)
   .٨٧٨، صفحة رقم ١٩٨٠- ٠٣-٢٥ ، بتاریخ ٣١ ، مكتب فنى ٤٠ لسنة ٠٥٧٦ الطعن رقم ( ٤)

 ١٤٠ العقد اإللكتروني  مرجع سابق ص -على  كاظم .  د-٥)(



 - ١٥٨ -

 فإن لذا ،المتعاقدان في العقد اإللكتروني ال یجتمعان في مجلس عقد واحد  : ثانًیا 
 عن غائبین بین التعاقد قواعد علیھ یطبق اإللكتروني ادلبالتب المتعلق القانون قواعد
 . العقد مجلس

 التجارة عقد علیھ یطلق لذلكیتسم العقد اإللكتروني غالًبا بالطابع التجاري  : ثالًثا
 البیع عقود إن حیث العقد؛ لذلك الغالبة السمة من الصفة تلك جاءت وقد اإللكترونیة،
 یتسم اإللكتروني فالعقد .العقود مجمل من األعظم الجانب على تستحوذ اإللكترونیة

 یعتبر فإنھ ثم ومن ومستھلك، مھني أو تاجر بین یتم ما غالًبا ألنھ االستھالك بطابع
 الخاصة للقواعد عادة اإللكتروني العقد یخضع ولذلك االستھالك؛ عقود قبیل من

  .المستھلك بحمایة
 الزمان معرفة إشكالیة یثیر األمر وھذا ،غائبین بین ینعقد  اإللكتروني العقد: رابًعا
 القانون یتضمن ولم بھ الخاصة القانونیة القواعد تطبیق وموطن التعاقد فیھ یتم الذي

 العقد، انعقاد ومكان زمان مسألة حول دار الذي الخالف یحسم نصًا الفرنسي المدني
 المحاكم فاختال أثار كما حولھا، من الفرنسیین الفقھاء جدل أثار الذي األمر

  : في تتمثل اربع نظریات العقد بزمان یختص فیما یوجد أنھ غیر.)١(فیھ الفرنسیة

  : القبول إعالن مذهب- أ

 وقت فیھ یوجد الذي المكان في المبیع یتسّلم أن المشتري على یجب أساسھ على
 قدالع انعقاد زمان فإن .)٢(زمن من النقل یقتضیھ ما إال إبطاء دون ینقلھ وأن . البیع

 قبولھ عن القابل فیھ یعدل الذي الوقت إلى یرد اإلعالن مذھب حسب اإللكتروني
 وعندھا ،للقبول المحدد المكان على بالضغط وذلك ،إلكترونًیا وإرسالھ إیاه بتحریره

 .القبول زمن یتحدد

  :القبول تصدير مذهب- ب

 ألنھ ؛ قبولھ عن القابل یتخلى أن بمجرد المذھب ھذا وفق ینعقد اإللكتروني العقد إن
 القبول وإرسال عنھ انفصلت اجتماعیة ظاھرة إرادتھ عن التعبیر یغدو ھذا بفعلھ

 المعتمد الجھاز تعطل لو كما إلكتروني حادث قام إذا لكن طریق، بأیة یتم أن یستوي
 ذمة على تستقر لتأویالت مسرًحا یكون العقد انعقاد فإن القابل إرادة عن التعبیر في
  .انعقاده عدم أو العقد انعقاد ؤولیةمس یتحمل من

 الموجب تسلم إذا اإللكتروني العقد ینعقد المذھب ھذا في  :القبول تسلم مذهب- ج

 یطلع أن وسیان ، غیره أو النقر بواسطة علیھا یطلع أن ویستوي القبول، رسالة

                                                           

  : یراجع- (١)
- Gerard Legier ، Droit Civil  ،Diloz.٢٠١٤  ،P.٢٥ 

جب على المشتري أن یتسلمھ في  إذا لم یعین االتفاق أو العرف مكاًنا أو زماًنا لتسلم للبیع و-)(٢
المادة .  المكان الذي یوجد فیھ المبیع وقت البیع وأن ینقلھ دون إبطاء إال ما یقتضیھ النقل من زمن

 . من القانون المدني المصري ٤٦٣



 - ١٥٩ -

 ینعقد العقد أن اإلسالمي الفقھ مجمع أقر ولقد بھ یعلم لم أو القبول مضمون على
    .)١( .الرسالة وصول بمجرد

   :بالقبول العلم نظرية -د

 ھذا فإن اإلرادتین، بتوافق إال ینعقد ال العقد دام ما أنھ إلى النظریة ھذه تذھب
 یحدث ال اإلرادة عن فالتعبیر بالقبول، الموجب علم وقت من إال یحدث ال التوافق

 وتجب كما .)٢( .رادتیناإل توافق فیتحقق إلیھ، وجھ من بعلم اتصل إذا إال أثره
 بالعلم تكتفي بل بالقبول، الحقیقي العلم تشترط ال النظریة ھذه أن إلى اإلشارة

 بھ، الموجب علم على قرینة القبول وصول یعد ولذلك الحقیقي، العلم دون االفتراضي
 یعلم لم أنھ الموجب ادعى لو كما العكسي، اإلثبات تقبل بسیطة القرینة ھذه أن غیر
  . إیاه تسلمھ من بالرغم ولبالقب
 القبول، تصدیر نظریة )American-Anglo( األمریكي -األنجلو النظام تبنى وقد

 أحسن بینما .القبول استالم نظریة والنمساوي )١٣٠.م( األلماني القانونان وتبنى
 انعقاد ومكان زمان تحدید حول الفقھي الخالف حسم حینما المصري المدني القانون

 التعاقد على ینطبق الحل وھذا القبول اإلعالن صدور بنظریة أخذ عندما العقد، ھذا
            .)٣( .المكان حیث من غائبین بین تعاقدًا بوصفھ االنترنت عبر
 دولي، طابع ذات بالضرورة ھي اإلنترنت عبر تتم التي والمعامالت العقود كانت ولما
 عبر یبرم الذي والعقد تلفة،مخ دول إلى ومنتمون متواجدون أشخاص أطرافھا ألن

 مقدمًا أو اإلنترنت لخدمة وموردًا ، دولة في مقیمًا مستخدمًا أطرافھ یكون اإلنترنت،
 ھذه تذلیل على القانون فقھاء عمل قانونیة مشكالت یثیر مما أخرى، دولة في لھا

 لقاعدة المستھلك عقود خضوع إلى وخلصوا بشأنھا التوصیات وتقدیم المشكلة
                .)٤(اإلرادة قانون

                                                           

ولكنھ اتجھ أخیًرا إلى األخذ بمذھب العلم بالقبول . وبقى الفقھ في مصر حائًرا حیرة القضاء  -)٢(
ینتج التعبیر "  على أنھ ٩١ الخالف الطویل القانون المدني المصري فنص في المادة فقد حسم ھذا

عن اإلرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ ، ویعتبر وصول التعبیر قرینة على 
ي ثم طبق ھذا المبدأ ف. وقد مر الكالم في ھذا النص " . العلم بھ ، ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك 

  : بما یأتي ٩٧فقضت المادة . نص خاص بالتعاقد فیما بین الغائبین 
 یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول، - ١ 

  .ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك 
ي الزمان اللذان وصل إلیھ فیھما ھذا     ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وف-٢

 القبول
 .١٤٧م، ص١٩٤٤عبد الرزاق السنھوري، مذكرات في االلتزامات، بغداد، .  د- (٢)
 ٢٠ زیاد ابراھیم النجار مرجع سابق ص- د - (٣)
 ٢٠٠٢ ، ١ ،ط اإللكترونیة التجارة لحمایة القانوني النظام . بیومي الفتاح عبد ،  حجازي- (٤)

   .١٦٨ ص . الجامعي الفكر دار : االسكندریة
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 املبحث الثالث

  اإللكرتونية العقود يف الغنب نطاق

 أخذت اإلسالمیة الشریعة أن اإللكترونیة العقود على الغبن قواعد تطبیق عند لوحظ
 عامة بصفة العقود على الواقع الغبن معالجة في والشخصیة الموضوعیة بالنظرتین

  األخذ إلى ذلك في تنحو الوضعیة التشریعات نأ كما ،  اإللكترونیة العقود ومنھا
   : مطلبین على المبحث ھذا في الدراسة نقسم سوف لذلك ؛ )١( .ذاتھما باالتجاھین

   .اإللكتروني للغبن الشخصي النطاق :األول المطلب
   .الوضعي القانون في اإللكتروني للغبن الموضوعي  النطاق :الثاني المطلب

  اول اطب

  ارو ن ا اطق

 في المشروعة الثقة ومبدأ االجتماعي التضامن بمبدأ یدین ما التشریعات من
 إبطال أسباب من سبًبا ویجعلھ الشخصیة النظریة على الغبن فیؤسس المعامالت

 العقد على الواقع للغبن الشخصیة بالظروف الشخصي النطاق یعتد ثم ومن )٢( .العقد
 ، ذاتھ في الغبن لقیمة عبرة فال لذلك وتطبیقًا المغبون شخص لىإ بالنظر اإللكتروني

 أن ویكفى فقد علیھ الحصول في یرغب الذي اإللكتروني المتعاقد نظر في لقیمتھ بل
 یعود وما بأدائھ العاقد یلتزم ما بین باھظ تناسب عدم على إبرامھ عند العقد، ینطوي

 ألن مستعًدا فیكون حدة، على الةح كل لظروف وفًقا أدبي، أو مادي نفع من علیھ
 أیھما یقال فال نظره في خاصة قیمة لھ ألن مختارًا؛ المادیة قیمتھ من أكثر فیھ یدفع

 حسب غبًنا ھناك یكون فال دفع الذي للثمن مساویة نظره في المبیع قیمة ألن غبن قد
   )٣( .أكثر ثمنًا یدفع بأن المتعاقد رضي إذا إال النظریة ھذه

                                                           

(١) :لمزید في عرض النظریتین یراجع   
Ghestin (J):Traite de droit civil,les obligation,le contrat ١٩٨٠.p 
٤٦٣ et s. no٥٦٧ et suiv.                                                                                                      
Rawandozi (Z):le theorie de la lesion dans les countrats en droit 
civil compare,these ١٩٦٧.paris.p٢٢ et s.                                                                                  

  .٥٨ فقرة ٧٧ ،٧٦ ،ص١٩٥٢أنور سلطان، شرح البیع والمقایضة ، الطبعة الثانیة .د (٢)
ال یجوز الطعن بالغبن في بیع تم كنص القانون بطریق :  مدني مصري-٤٢٧ تراجع المادة  - (٣)

 .المزاد العلني 
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 الغبن حاالت في سواء )١( . النصوص من عدد في للغبن الشخصي نطاقال ویظھر
 ظروف إلى وبالنظر شخصي، للمعیار وفقا أي استثناء المدني التقنین تناولھا التي
 حدة على حالة كل

  : الشخصية النظرية في باالستغالل الغَبن ربط

 التشریعات لنظرةا ھذه وتسود واالستغالل الغبن بین تربط التشریعات من العدید إن
 نتیجَة جاء إذا إال بالَغْبن تعتد ال فھى الغربي، الفقھ في الحدیث باالتجاه تأثَّرْت التي

 األدبي، النفوذ أو الھوى، أو كالطَّْیِش، المتعاقد، لدى الضعف نواحي إحدى استغالِل
 الرضا وفكرة الغبن بین الربط أساسھا النظریة ھذه أن ونالحظ )٢( .الملجئة الحاجة أو

 للقواعد تطبیًقا للغبن العقد إبطال ویكون الرضا في بعی الغبن من یجعل بحیث
 اختالل ومقدار القیم عن یبحث ال الغبن وھنا منھا استثناء ال اإلرادي لاللتزام العامة

 أدت التي الظروف من ذلك شابھ وما المتعاقد إرادة عن أیًضا وإنما ، بینھما التوازن
 ھذه وبحث ، القیم فیھ تتعادل وال المنافع فیھ تتوازن ال بااللتزام المتعاقد رضا إلى

 ال النظریة ھذه فإن  ذلك عن فضًال ، الموضوع قاضي اختصاص من یكون الظروف
 وقد حده على حالة كل لظروف ذلك تركت بل الغبن إلیھ یصل أن یجب رقما تحدد
 المدني القانون أن مثًلا فنجد باھظ حد إلى القیمتین بین ما التعادل في اإلختالل یصل

 ال المتعاقدین أحد مات التزا كانت إذا"  أنھ ، ) ١٢٩ ( المادة في ینص المصري
 مات التزا مع أو العقد بموجب فائدة من المتعاقد علیھ حصل ما مع البتة تتعادل
 دق اآلخر المتعاقد ألن إال العقد یبرم لم المغبون المتعاقد أن وتبین ، اآلخر الطرف

                                                           

، فال یجیز للمغبون فسخ ١٤٥ فقد  اقتفى المشرع األردني أثر النظریة الشخصیة في المادة - (١)
 بالغبن الیسیر في  ١٤٧اعتد في المادة التعاقد إال إذا جاء الغبن الفاحش نتیجة تغریر ، رغم انھ 

من التقنین  ) ١٣٠( حدود معینة، وفي ھذا یتفق مع الفقھ اإلسالمي والمشرع المصري في المادة 
 ) ١١١٨( المدني على عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود ، كما نصت المادة 

ب االتفاقات إال بالنسبة لعقود معینة أو بالنسبة الغبن ال یعی"من التقنین المدني الفرنسي على أن 
ألشخاٍص معینین ، ومن العقود التي أشارت إلیھا النصوص باعتبارھا محال للغبن ، عقد بیع عقار 

 / ٨٤٥( فرنسي ،والغبن في القسمة االتفاقیة م  ) ١٦٧٤( مصري ومادة  )٤٢٥القاصر مادة   
 ١٨٥٤( مصري و المادة )١ / ٥١٥(  الشركة مفرنسي ، وفي عقد )٨٨٧( مصري ،والمادة) ١
مصري،  ) ٢٢٤( مصري والتعویض االتفاقي م ) ٢ / ٧٠٩( فرنسي ، والوكالة االتفاقیة م)

 مصري، )٢٢٧( والفوائد االتفاقیة م
 من القانون ١٣٠ من القانون المدني الجزائري، والمادة ٩٠ ھذا االتجاه نجده في نصالمادة (٢)

 من ١٥٩ من قانون المواد المدنیة والتجاریة القطري، والمادة ٢٨لمادة المدني السوري، وا
 من ١٢٩ من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة ٢١٤القانون المدني الكویتي، والمادة 
 من القانون المدني المصري، وقد أخذ بھذا االتجاه أیًضا ١٢٩القانون المدني اللیبي، والمادة 

 .، فیكون قد جمع بین االتجاھین )١٢٥المادة (العراقي القانون المدني 
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 المستغل المتعاقد طلب على بناًء للقاضي جاز جامحًا ھوًى أو ّبیًنا طیًشا فیھ استغل
   )١( . "المتعاقد ھذا التزامات ینقص أن أو العقد یبطل أن

  ا اطب

  او اون  ارو ن اوو  اطق

 الغبن لمفھوم وفقًا دتتحد المادیة النظریة فإن الشخصیة النظریة من العكس على
 تكن لم فإن المغبون نظر في قیمتھ عن النظر بغض ذاتھ في الشيء قیمة إلى بالنظر

 الغبن اتخذ معینًا حدًا وبلغ التوازن ھذا اختلف فاذا العقد أبطل متوازنة المنافع ھذه
 النظریة ھذه وتحدد الفردي المذھب یعتنق ما التشریعات فمن الوجود، نحو طریقة
 الربع، أو كالثُُّلِث، مرصود رقم أو خاصة، نسبة في یتمثَّل مادي، بمعیار الَغْبن درجة

 تجمع العربیة التشریعات أن والواقع ، حالة كل ظروف إلى نظر دون الخمس، أو
 المجرد، الَغْبن درجة لتحدید مادیًا معیارًا عام، كمبدأ تضع، فھي النظریتین، بین

 أو االستغاللي الَغْبن درجة لتحدید َمِرًنا عیاًرام وتضع القیمة، ُخمِس حول یدور
 اإلعتبار في الوضع مع الباھظ التناسب بعدم أو الفاحش، بالَغْبن عنھ تعبِّر التدلیسي،

 وھو األشخاص بعض الى بالنسبة أو معینة عقود في إال الرضا یعیب ال الغبن أن
 علیھ یترتب ال الغبن أن لىإ یذھب الفرنسي القانون فنجد الغربیة القوانین في اتجاه
 )٢( .األشخاص لبعض وبالنسبة معینة عقود في بذلك القانون صرح إذا إال العقد فساد
 لیس الغبن بأن :بالقول للغبن السطحیة النظرة ھذه انتقد )٣(الفقھ من جانب أن رغم

 أن كما نفسیة عیوب أغلبھا العیوب ھذه أن حیث الرضا أو اإلرادة بعیوب عالقة لھ
 إدخال بإمكانھم كان القانون واضعي وأن احتیالیة وسائل إلى یحتاج منھا لبعضا

 . خاصا نصًا لھ أفردوا ولكنھم اإلرادة عیوب ضمن الغبن
 في المتقابلة األداءات بین التوازن أو التعادل عدم واقعة على الغبن یؤسس حیث  

 على العادل غیر لعقدا ألن العقود على الرقابة في واسعة سلطة وللقاضي .)٤(العقد

                                                           

 ١٣١  المادة األلماني والقانون  ١٥٨  المادة في الكویتي المدني القانون المعیار بھذا كما أخذ- (١)
 والنمساوي  ٤٢  المادة والبولوني ١ / ١٤٤١  واإلیطالي المادة منھ  ٢١  المادة والسویسري

 . .٣١- ١٧٨  المادة
  : راجع  ی-)(٢

                                                                                      
 volonte dans ١' acit Juridique,١٩٦١.p.١٨١ ets Rieg:la Role de la 
(٣ ) :  یراجع   
              Rawandozi  zozek:le theorie de la lesion dans les 
contrats en droit civil compare. Th.١٩٦٧. Univ.de Paris. P .٧٧ ets                                                
   
(٤) :یراجع-   
 Marty et Raynaud :Droit civil.T.H.١ er vol. les obligation ١٩٦٢ 
.p.١٤٢  et s .no:١٥٥                                                                              
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 االعتبار بنظر تأخذ فھي .)١(العام النظام بفكرة یصطدم النظریة ھذه أصحاب تعبیر حد
 ھذا اختل فإذا بینھما، والتوازن التعادل تحق ووجوب المتعاقدین من كل یعطیھ لما

 قیمة :أمرین على النظریة ھذه وتعتمد ، غبن ھناك كان معینا حدا وبلغ التوازن
 تلك إلى بالنظر العقد في التعادل اختل فإذا ذاتھ، حد في الغبن بقیمة لعبرةفا الغبن
 قانون وأھمھا االقتصادیة للقوانین تبعا القیمة ھذه وتقدر یتحقق الغبن فإن القیمة

 الذي المیزة من الرغم على لكن :بقولھ النظریة ھذه الفقیھ وینتقد والطلب العرض
 عادال حال تصلح ال إذ مرنة غیر فھي العیوب من لواتخ ال أنھا إال النظریة ھذه تمتع

 یطبق معینًا حسابیًا رقمًا تعد ألنھا الشخصي العنصر فیھا یتغلب اجتماعیة لمسائل
  .)٢(وأخرى مسألة بین الفروق إلى النظر دون المسائل جمیع على
 لىع المثال ومن ثابتة نسبة بل محدودة درجة ھي التعادل في االختالل درجة أن كما
 في كما الربع أو المصري المدني القانون في كما الخمس على یزید الذي الغبن ذلك

  بھ یعتد الذي الغبن ھو القدیم، الفرنسي القانون في كما النصف أو الفرنسي، القانون
 واحدة نظرة تكفي إذ المعامالت، الستقرار ضمان فیھا أن  النظریة ھذه ممیزات ومن

 قیمة بحسب غبن ھناك یكون أي العقود من عقد في ودهوج عدم من الغبن لمعرفة
 یكون مادًیا ااختالًل المنافع تلك اختلت فإذا المتعاقدین أحد علیھا یحصل التي المنافع

 مادي معیار فھو  المتعاقدین إرادة تحددھا التي  القیمة عن النظر بغض غبن ھناك
 العیوب من تخلو ال أنھا الإ المیزة ھذه من الرغم على لكن شخصیًا، معیارًا ولیس
 المادي العنصر فیھا یستغل اجتماعیة لمسائل عادًلا احًل تصلح ال إذ مرنة غیر فھي
 بین الفروق إلى النظر دون المسائل جمیع على یطبق معین حسابیًا رقمًا تعد ألنھا

 معیار ھو اإللكتروني الغبن بھ یتحدد الذي لمعیارفا لذلك وتطبیقًا.وأخرى مسألة
 .الغبن بھ یتحقق الذي التعادل عدم عند المادیة األشیاء قیمة إلى بالنظر ضوعيمو
   .فیھا الراغبین نظر في قیمتھا عن النظر بغض ذاتھا في األشیاء قیمة أي

 متوازنة المنافع ھذه تكن لم فإذا ، المتبادلة المنافع إلى المادي المعیار في فُینظر
 االتجاه ھذا ،یأخذ غبن ھناك كان معینًا حدًا وبلغ نالتواز ھذا اختلف فإذا  العقد أبطل

 إلى االقتصادیة، للقوانین تبعًا الشيء قیمة أي االعتبار، بعین والطلب العرض قانون
 فالغبن ثابتة، نسبة بل محدده درجة فھي التعادل، في االختالل درجة مالحظة جانب
 في اإلرادة في عیبًا بھ یعتد الذي ھو  النصف أو الربع أو الخمس على یزید الذي

 المفھوم ھذا . الموجبات في اختالل ھناك یكون أن على الحدیثة، المدنیة التشریعات
 م١٩٣٢ عام لھا شھیرین  حكمین في الفرنسیة النقض محكمة قررتھ للغبن المادي

                                                           

(١) :یراجع-   
 Mazeeud:(H.L.et Jean): Lecons de droit civil. T.٢ tre vol. ٦eme 
edit. Par Chabas (F): ١٩٧٨.p.١٩١. no: ٢١١                                                                      

،  ١٩٥٢معات المصریة، القاھر،  د السنھوري ، الوسیط الجزء االول ، دار النشر للجا- (٢)
 ٣٥٢ص
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 الناحیة من الغبن سوى آخر شرط أي القرار ھذا یتطلب لم حیث )١( .م١٩٣٣ وعام
 عیب ھناك یكون أن اشتراط بدون ١٦٧٤ المادة علیھ نصت الذي مالیةال أو المادیة

  . والتدلیس كاإلكراه الرضا عیوب من

  :اإلسالمي الفقه في اإللكتروني للغبن الموضوعي  النطاق

 لم ما ، العقد إبطال إلى یؤدي ال ذاتھ حد في اإلسالمیة الشریعة في الغبن أن األصل
 ، الفقھاء جمھور إلیھ ذھب لما طبًقا وھذا تدلیس يأ احتیالیة بوسائل مصحوًبا یكن
 العقود في سواء ، للفسخ الموجب الغبن مقدار تحدید حول الفقھاء اختلف لكن

  : التالي النحو على اإللكترونیة أو العادیة

   العقد قيمة من معينة بنسبة للفسخ الموجب الفاحش الغبن تحديد : األول االتجاه

 یرى الذي  حنیفة ابي االمام صاحب الشیباني الحسن ابن حمدم ذھب االتجاه ذلك الى
 الیسیر والغبن ، للسلعة الحقیقیة القیمة عشر نصف جاوز ما ھو الفاحش الغبن أن
 الغبن أن إلى )٤( الحنابلة وبعض )٣(المالكیة وذھب )٢(فاقل العشر نصف كان ما

 أن للحنابلة قول وھناك ، نقصًا أو زیادة للسعلة الحقیقیة القیمة ثلث بلغ ما الفاحش
 من والصحیح )٥( نقًصا أو  زیادًة  السلعة الحقیقیة القیمة ثلث بلغ ما الفاحش الغبن
 قول وھو أحمد اإلمام علیھ نص والعادة، العرف إلى الغبن في یرجع الحنابلة مذھب

  .العادة في بمثلھ الناس یتغابن ال ما للفسخ المثبت والغبن أصحابھ، جماھیر

  : بالتغرير الغَبن ربط :الثاني جاهاالت

 أو بالتغریر المقترن الفاحش الغبن على الفاسخ الغبن یقصر الفقھ في الغالب االتجاه 
 بھ المغرر أو المغبون للطرف وضرر ظلم فیھ حدة على منھما كل أن رغم التدلیس

 ال أنھ على تنص شرعیة قاعدة بإقراره والضرر الظلم عن الحكیم الشرع نھى وقد
 ان ینبغي وال حده على خدیعة منھما كل والغبن التغریر أن كما ضرار، وال ضرر
 باالتجاه تأثرت التي التشریعات النظرة ھذه ویُسود نیتھ سؤ على النیة سيء یكافئ
 على المصري المدني القانون من ١٢٥ المادة نصت فقد اإلسالمي الفقھ في الغالب

                                                           

 .٢٨/١٢/١٩٣٢قرار محكمة النقض في :    یراجع-)(١
     r a p po r  Duma              ، D.P. ٧ ٨ . ١ . ٣ ٣ ٩ ١  ،.  Req . ٢٨ 

décemb r e ٢ ١٩٣  
 Req . ٢١ mars ٩٣٣ ١ .D.H. ٥ ٢٣ . ٣ ١٩٣                                                
                                                                                                                

 .في ھذا القرار قررت محكمة النقض أن الغبن كان ھو السبب الوحید إلبطال العقد 
 الطبعة االولى دار الحنفي بدائع الصنائع ، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني - (٢)

  . ٧/١٦٩ ؛ البحر الرائق،  البن نجیم ٧/٣٤٦٩ الكتاب العربي ،
 ٤/٤٧٢مواھب الجلیل،  للحطاب،   - (٣)
   .٦/٣٦المغني البن قدامة،  - (٤)
 ، ٦ سلمان بن محمد النشوان ، حكم الغبن وأثره على العقد ، مجلة العدل السعودیة ، مجلد - (٥)

 ٨٤ – ھـ ،  ص ١٤٢٥  رجب ٢٣العدد 



 - ١٦٥ -

 أو المتعاقدین أحد إلیھا لجأ التي الحیل كانت إذا سللتدلی العقد إبطال یجوز- ١" :أنھ
 تدلیسًا ویعتبر- ٢ .العقد الثاني الطرف أبرم لما لوالھا بحیث الجسامة من عنھ نائب

 لو العقد لیبرم كان ما علیھ المدلس أن ثبت إذا مالبسة أو واقعة عن عمدًا السكوت
 األردني، المدني القانون من ١٤٥ المادة ومثل" المالبسة ھذه أو الواقعة بتلك علم

 والمادة المتحدة، العربیة اإلمارات لدولة المدنیة المعامالت قانون من ١٨٧ والمادة
 المدني المعامالت قانون من ٧٣ والمادة التونسیة، والعقود االلتزامات مجلة من ٦٠

 القانون من ٥٥ والمادة العراقي، المدني القانون من ١٢١ والمادة السوداني،
  . العقد في عیب الغبن بینما اإلرادة، في عیب فالتدلیس .المغربي مدنيال

  

  الرابع املبحث

  اإللكرتونية العقود يف الغنب أنواع

 ال المتعاقدین كال ألن بالخطورة تتسم اإللكترونیة العقود على الواقعة الغبن أنواع
 وعلى لتقلیديا بالمفھوم واحد عقد مجلس یجمعھم وال شيء اآلخر المتعاقد عن یعلم
 بالتغیر والمقترن المجرد الیسیر والغبن الفاحش الغبن في تتمثل الغبن أنواع فإن ذلك
 ھذا في الدراسة نقسم سوف ذلك وعلى اإللكتروني، بالغبن خاصة صور ھناك ان كما

  : مطالب خمس الى المبحث
  . الفاحش اإللكتروني الغبن : األول  المطلب
  .بالتغریر المقترن لكترونياإل الغبن : الثاني المطلب
  .اإللكترونیة العقود بعض في للفسخ الموجب الیسیر الغبن : الثالث المطلب
  .اإللكترونیة العقود في المجرد الغبن : الرابع المطلب
  .اإللكترونیة العقود في بالغبن خاصة صور :الخامس المطلب

  اول  اطب

  اش ارو ان

 في الناس یتغابن ال ما ھو أو المقومین، تقویم تحت یدخل ماال ھو الفاحش الغبن  
 الغبن شأن في الفقھاء اختلف وقد .)١( نقصًا أو زیادة كان سواء وعادة عرفًا مثلھ

 ال" ):١٤٩( مادة في األردني المدني القانون في جاء وقد :أقوال على الفاحش
 وأموال الوقف ومال حجورالم مال في إال تغریر بال الفاحش بالغبن العقد یفسخ
  ".الدولة

 عقود في إال یتحقق ال ثم فمن مادي، طابع ذو  الغبن أن الى یذھب :األول القول

 وجھ على معروفة المتقابلة األداءات تكون حیث كالبیع، المحددة المعاوضات

                                                           

  .١٤٣ ، ص ١٩٦٦الطبعة الثانیة  ٥ ابن عابدین ، حاشیة رد المحتار جـ- (١)



 - ١٦٦ -

 إلى المادي طابعھ عن أخرجھ باالستغالل، أو بالتغریر الغبن ارتباط أن غیر التحدید،
 عقود وإلى كالتأمین، االحتمالیة العقود إلى إعمالھ مجال یمتد فال شخصي، بعطا

 ، االحتمالیة غیر المعاوضات عقود في إال یتصور ال المجرد فالغبن كالھبة ، التبرع
 المتبرع الطرف ألن الغبن فیھا یتصور ال التبرع عقود أن إلى البعض یذھب لذا

 حیث المعاوضات في منھ االحتراز یصعب لغبنا أن كما ، شیًئا ینتظر أن دون یعطي
   .)١( الفاحش دون الیسیر الغبن في التسامح من بد فال االلتزامات تتعادل أن یندر

 في تجنبھ یمكن ال الیسیر الغبن ألن فاحًشا یكون ان الغبن في یشترطون لكنھم 
 یمكن وال عادة فیھ یتغابن ما أي المقومین تقویم تحت یدخل ما وھو المعامالت
 الربح تحقیق إلى یھدف عاقد كل إن إذ الناس مكاسب لتعطلت وإال تحاشیھ؛

   .)٢( ذلك یمنع لم والشارع والمكسب
 سببا ھذا كان البین طیشھ المغبون في استغل إذا الغابن المتعاقد فإن علیھ وبناًء
 وال بالتدلیس، الشبھ قریب یعتبر إرادتھ شاب الذي العیب ھذا ألن الفسخ؛ لطلب
 واحدة التحریم من فالعلة اإللكترونیة؛ والعقود العادیة العقود بین ذلك في خالف
 الزم غیر فیجعلھ العقد حكم في یؤثر الذي ھو فقط فالفاحش  والظلم الجور وھي

 الغبن ألن العقد یفسخ أن لھ فیحق علمھ غیر من جانبھ في الغبن وقع لمن بالنسبة
 )٥( الظاھریة من حزم وابن )٤( المالكیة مذھب ظاھر وھو ) ٣(رفعھ مطلوب وھو ظلم
 الغبن بأن القول الى امیل كنت وإن)٦( الحنفي المذھب في المرجوح القول وھو

 یتسامح وماال المقومین تقویم تحت داخًال یكن لم ما وھو ، للفسخ موجب الفاحش
  . الناس فیھ

 الفاحش الغبن أن إلى )٨( والظاھریة  )٧( الحنابلة الیھ ذھب ما وھو : الثاني القول 

 یغرره لم أم األخر الطرف غرره سواء بالغبن جاھًال كان إذا للمغبون الخیار بھ یثبت

)٩( .  

                                                           

 .٣٥٦د السنھوري ، الوسیط الجزء االول    ص -)(١
 ، حسن ١١٨ ص ١٩٥٤یراجع على الخفیف ، كتاب مختصر المعامالت الشرعیة ، العقد  - (٢)

 .٤٥٦صبحي، المدخل الى الفقھ االسالمي ،ص
 ، محمد مصطفى شلبي،  المرجع السابق ٤٦٤حمد ابو زھرة،  المرجع السابق ص  م-  ) (٣
  ٤٥٩ص

،  ١٩٨٤ ابن جزيء، القوانین الفقھیة ، در الكتاب العربي بیروت ،  الطبعة االولى -  (٤)
 ٣٦٥ص
 ٧٩ ص٤ ابن حزم ، المحلى جـ- ) (٥

 ١٤٤-  ١٤٣ صـ٥ جـ ، حاشیة ابن عابدین٧٩ صـ ٤ الزیلعي ، البحر الرائق ، جـ -  (٦)
   ، واإلنصاف ١١/٣٣٥ ، والشرح الكبیر ١١/٣٣٥ و المقنع ٣/٢١١ انظر وكشاف القناع ( ٧)

 ، ، والكافي في ٢٩/٣٥٩ ، ومجموع الفتاوى ٣٣٥/ ١١في معرفة الراجح من الخالف 
   .٢/٢٢فقھ اإلمام أحمد بن حنبل 

    .٨/٤٣٩ انظر المحلى ( ٨)
 . یراجع في ذلك  ما سبق  ( ٩)



 - ١٦٧ -

 فاحش بغبن المغبون أن إلى )٢( الحنفیة وبعض )١( المالكیة من البغدادیون ذھب كما
 فلم قیمةبال یعلم الغابن أن ذلك ودلیل. فسخھ أو العقد إمضاء في یخیر النوع ھذا في

  . الخیار للمغبون فكان اآلخر یخبر

  : والسنة الكتاب من بأدلة ذلك على استدلوا وقد

  : الكتاب ادلة أوًال
 َعن ِتَجاَرًة َتُكوَن َأن ِإلَّا ِباْلَباِطِل َبْیَنُكم َأْمَواَلُكم َتْأُكُلوا َلا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا ﴿:تعالى قال

 ُعْدَواًنا َذِٰلَك َیْفَعْل َوَمن )٢٩( َرِحیًما ِبُكْم َكاَن اللََّھ ِإنَّ ۚ َأنُفَسُكْم َتْقُتُلوا اَوَل ۚ مِّنُكْم َتَراٍض
  النساء )٣٠( َیِسیًرا اللَِّھ َعَلى َذِٰلَك َوَكاَنۚ  َناًرا ُنْصِلیِھ َفَسْوَف َوُظْلًما

  : السنة من األدلة ثانًیا
 یده فأدخل طعام صبرة على مرَّ  اهللا رسول أن :عنھ اهللا رضي ھریرة أبي عن

 یا السماء أصاَبْتھ :قال الطعام؟، صاحب یا ھذا ما :فقال بلًال أصابعھ فنالت  فیھا،
  .)٣( منا فلیس غشنا من الناس؟ یراه كي الطعام فوق جعلتھ أفال :قال اهللا، رسول

  :بالحديث االستدالل وجه 

 أتى فقد ینصح ولم غش ومن احش،الف الَغْبن إلى یؤدي خداع ھو والتدلیس الغش أن
  .حراًما

 في ھذا، شھركم في ھذا، یومكم كحرمة علیكم حراٌم وأموالكم دماَءكم إن : قال -
 الجاھلیة ودماء موضوع، قدمي تحت الجاھلیة أمر من شيء كل أال ھذا، بلدكم

  .)٤(  ...موضوعة
 الغش عن المتولد الفاحش الغبَن بعمومھ یشمل عام الحدیث ھذا من االستدالل وجھ 

  .والخداع
 المسلمین وألئمة ولرسولھ، ولكتابھ، هللا، :قال لمن؟ قلنا "النصیحة الدین" : قال -

  .)٥( وعامتھم
 أكثر منھ یبیع فیما آخر من أخذ من : حزم ابن قال الحدیث ھذا من االستدالل وجھ 

 أقل منھ یشتري فیما آخر أعطاه ومن ، رضاه وال المشتري علم بغیر یساوي مما
 ینصح ولم غش ومن ینصحھ، ولم غشھ فقد رضاه، وال البائع علم بغیر یساوي مما
  .)٦( حراًما أتى فقد

                                                           

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب  التاج واإلكلیل ،  ٤/٣٧٠ انظر مواھب الجلیل  ( ١)
    .٤/٣٦٩  ج ١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : العلمیة الطبعة

   .٤/١٥٩ انظر حاشیة ابن عابدین ( ٢)

َمن غشنا : ((، كتاب اإلیمان، باب قول النبي )٣٨٦/ ١( صحیح مسلم بشرح النووي -)(٣
 .١٠٢٢، رقم )) منافلیس
: ،كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى دار ابن كثیر سنة النشر١٦٥٢صحیح البخاري  رقم - (٤)

 ٦٢٠م ص ١٩٩٣/ ھـ ١٤١٤
 .٥٥، كتاب اإلیمان، باب أن الدین النصیحة، رقم )٣١٢/ ١( صحیح مسلم بشرح النووي - (٥)
 ).٣٦١/ ٧( المحلى، ابن حزم االندلسي  - (٦)



 - ١٦٨ -

 الحنابلة فقھاء بعض فذھب ، الفاحش الغبن درجة تحدید حول الفقھاء اختلف وقد
 بالثلث الغبن یقدر وقیل غبن فھو عنھ نقص أو زاد فما القیمة، بثلث الغبن تحدید إلى
 قیمة ثلث بقدر أصحابنا وحدده بمثلھ  الناس یتغابن ال ما للفسخ المثبت غبنال  أن

    )١(المبیع
 حق المغبون المتعاقد إعطاء في أثره للغبن أن اإلسالمیة الشریعة فقھاء بعض ویرى
 اإلمام  مذھب ظاھر االجتھاد ھذا إلى وذھب ، فسخھ عدم أو العقد لفسخ الخیار
  .)٥( الحنابلة و مرجوح قول في )٤ (والحنفیة )٣(ريالظاھ حزم ابن و ، )٢(مالك

قولين على ذلك في الفقهاء اختلف ادلة من سبق ما على وبناء :  

 العقد، على أثر الروایة ظاھر في وحده الفاحش للغبن لیس )٦( .للحنفیة  : األول القول
 بعض ذھب بینما تغریر إلیھ انضم إذا إال العقد فسخ أو علیھ المعقود رد یجیز فال

 الخیار حّق للمغبون أّن إلى والحنابلة - القّصار ابن منھم - المالكّیة وبعض الحنفّیة
   .تغریر الغبن یصاحب لم وإن فسخھ أو العقد إمضاء بین
 الفاحش الغبن بأثر وقالوا والّتصّرفات، العقود بعض والمالكّیة الحنفّیة استثنى وقد
  : لعقودا ھذه ومن تغریر، یصاحبھ لم وإن فیھا

 بعینھ، شيء بشراء والوكیل والمضارب والمتوّلي والوصّي والجّد األب تصّرف - أ
  . نجیم ابن قال كما فاحشھ دون الغبن یسیر فیھ یعفى

  )٧( العادة خالف ولو بغبن رّد وال  : الّدردیر قال المستنصح، المستسلم بیع - ب
 العقد ینفسخ انھ الى).٩( ابلةوالحن).٨( الشافعیة جمھور الیھ ذھب :الثاني القول

 عن نقًال عابدین ابن قال  .القبض قبل كما ابطلتھ او العقد رددت قولھ بمجرد للتغریر
 مشایخنا بعض ولكن  "  الفاحش بالغبن  "  بھ الّرّد عدم المذھب أّن تحّرر فقد  : الحموّي

 وقال ھذا، في البغدادّیون تنازع  : المتیطّي عن نقًال المّواق وقال . مطلقًا بالّرّد أفتى
 باع إن وكذلك البیع، فسخ فأكثر الّثلث قیمة على المبیع في المشتري زاد إن  : بعضھم
 القّصار ابن وحكى وغیره، محّمد أبو القاضي قالھ ما على قیمتھ من الّناس بنقصان

  . بالقیم جاھًال المغبون كان إذا وھذا فاحشًا كان إذا الّرّد للمغبون  : مالك مذھب أّن

                                                           

 دار -٢ط' -اإلسالمیة الشریعة في والعقود للموجبات العامة النظریة -محمصانيال صبحي .د -١
 .٤٣٦ ص١٩٧٢بیروت  -للمالیین العلم
 .٢/١٤٩ ، ج٢ الموسوعة الفقھیة ، الكویت ، ط- ) (٢
 .٨/٤٤٢ المحلى ، البن حزم ، ج- ) (٣
 .٢/٦٦ مجموعة رسائل ابن عابدین ، ج- ) (٤

  .٤/٣٩٤ اإلنصاف للمرداوي ، ج -  (٥)
 ..وما بعدھا/ ١٦٦ص ٤جـ :  الدر المختار ورد المحتار-  (٦)

٧)(-  
 ٢٩١ ص١ الشیرازي المھذب جـ-)(٨

 ٩٧ ص ٤ ابن قدمة الشرح الكبیر مع المغني جـ- (٩)



 - ١٦٩ -

  : صور ثالث في الخیار حّق المغبون العاقد بإعطاء یقولون والحنابلة
 تلق��ي ع��ن  : النب��ي نھ��ى (  : وال��سالم ال��صالة علی��ھ لقول��ھ الّركب��ان، تلّق��ي  : إح��داھا
 الجل�ب   یتلق�ى   أن  وس�لم   علی�ھ   اهللا  ص�لى   النبي  نھى  : قال  ھریرة  أبي  وعن  ،  )١(البیوع

  . )٢( السوق ورد إذا بالخیار فیھا السلعة صاحبف فابتاعھ إنسان تلقاه فإن
  . كاذب وھو كذا أعطیت ومنھ البائع، من مواطأة بال ولو الّناجش بیع  : والّثانیة 

  . إمساك مع أرش وال الخیار لھ ثبت وغبن، واستأنس اطمأّن إذا المسترسل  : والثالثة
 الحنفّیة بعض یقول ذابھ تغریر الغبن صاحب إذا الخیار حّق المغبون إعطي  فقد

  . وغیره اإلسالم صدر بھ وأفتى الّزیلعّي وصّححھ
 مستندین . )٤( .بالسدس وقیل  )٣( .الثلث عن زاد ما ھو المالكیة عند الفاحش والغبن

  )٥(كثیر والثلث  الرسول لحدیث ذلك في
  ةالتجار عروض في  العشر نصف یتجاوز أن ینبغي بأنھ الغبن یحدد : الثالث القول

 یسیرًا غبنًا كان القدر ھذا الى یصل لم فإذا العقار في والخمس الحیوانات في والعشر
 في العدلیة األحكام مجلة أخذت وبذلك . )٦ (فاحش غبن فھو القدر ھذا تجاوز إذا أما

  .١٦٥ المادة
 في فاحًشا الغبن یعتبر ، بثمانین االصل في وھي وعشرین بمائة السلعة بیعت فاذا
 المختار الرأي ھو وھذا الخبراء المقومین تقویم تحت یدخل لم ألنھ ريالمشت حق
 المذكورة السلعة بیعت إذا وكذا األحناف، وبعض والحنابلة المالكیة فقھاء عند

 بأن : نقول أن یمكن أخرى وبعبارة . البائع حق في فاحًشا الغبن یعتبر ریاًال بسبعین
 یكون الحالة ھذه في فإنھ الطرفان علیھ اتفق ما إلى یصل لم إذا المقومین تقویم

 البائع كان علیھ المتفق القدر إلى یھبط لم التقویم كان إذا أما .مغبوًنا المشتري
   . )٧( بغبن فلیس غبنًا یعدوه لم وما ، غبن فھو غبنًا والعرف الناس عده فما. مغبونًا
 یقول ذلك وفي علیھ عوق لمن الخیار إلثبات منفردا الغبن یكفي أنھ مالك االمام ویرى

  : ثالثة الغبن  جزي ابن
  . كالمشاكلة لغرض السلعة ثمن في المشتري زاد إذا وذلك بھ یقام ال غبن :األول 

                                                           

 ١٩٩٣/ھـ١٤١٣: متفق علیھ نیل األوطار محمد بن علي الشوكاني دار الحدیث سنة النشر. (١)
 ١٩٨ ص٥ ج ١ط: رقم الطبعة

: نیل األوطار، الشوكاني، دار الحدیث سنة النشر .واه الجماعة إال البخاري  ر(٢)
 ١٩٩ ص٥ ج ١ط:  رقم الطبعة١٩٩٣/ھـ١٤١٣

 ، الخرشي على مختصر ٤٦٩ ص٤ لمزید من التفصیل یراجع مواھب الجلیل ، الحطاب ج( ٣)
  .١٥٣- ١٥٢ ص٥سیدي خلیل وبھامشھ حاشیة العدوي جـ

    .٤٩٨ ص ٣ر الخرقي، ابن قدامة جـ انظر المغني على مختص( ٤)
 ، ومسلم كتاب ١٢٩٥لسعد بن خولة رقم  أخرجھ البخاري، كتاب الجنائز ، باب رثاء النبي( ٥)

   .١٦٢٨الوصیة ، باب الوصیة بالثلث  رقم  
 .٨ صـ ٢ ، مصطفى شلبي، المدخل في الفقھ صـ٣٠ ص ٦ بدائع الصنائع ، للكساني  جـ( ٦)
  ، والشرح الممتع على زاد المستقنع  ١١/٣٣٧  ، والشرح الكبیر ١١/٣٣٥ع المقن:  انظر ( ٧)

 .  ،  ٤/٩٧ والفروع ٦/٣١٤  ، والمغني ٨/٢٩٨
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 المشتري واستالم االسترسال بیع في الغبن وھو كثر أو قل بھ یقام غبن :الثاني
   . للبائع
 یحدد أنھ الحنابلة عندو المالكیة وعند .)١( .ذلك عدا ما وھو فیھ، اختلف :الثالث
 )٣ ( ). كثیر والثلث الثلث ( قال حیث : الوصیة في: النبي بقول واستدلوا)٢( .بالثلث
 أحد غبن فإذا ، الثلث ھو الكثیر حد أن على یدل وھذا . كثیرًا الثلث اعتبر فقالوا

 آخرون وقدره ، بالربع البعض وقال . فاحشًا غبنًا مغبونًا یعتبر الثلث حد إلى
 لكفایة األموال في مفروضة العشر ألن بالعشر الشافعیة بعض وقدره )٤( .بالسدس
 حسب معینة ونسبة معین برقم البعض وقدره)٥( دونھ كان بما إال یتسامح فال الفقراء
    ) ٦ (. األموال اختالف

 العرف إلى ذلك مردَّ أن وھو الجمھور قول ھو األقوال ھذه من والراجح             
 في فاألولى . یحدده ما فیھا یرد لم الشریعة أن أسلفت كما ألنھ . الخبرة أھل یروتقد
 دلیل ال العلماء بعض حددھا التي األخرى التحدیدات فإن العرف إلى الرجوع ذلك

  زمن إلى زمن ومن ، أخرى إلى سلعة من تختلف والخسارة الربح نسبة فإن . علیھا
 سلعة في فاحًشا غبًنا تعتبر بینما  ، سلعة في معتاًدا ربًحا معینة نسبة تكون فقد

 . آخر زمن في فاحًشا غبًنا یكون قد زمن في معتاًدا ربًحا یعتبر ما كذلك . أخرى
  . وھكذا

 السلعة لنوع بالنسبة اختالفًا ھناك أن فنجد اإللكترونیة العقود على ذلك طبقنا ما وإذا
 یتراوح بینما  %٣٥ إلى %١٥ نم تتراوح المعلبة الغذائیة المواد ربح أن فنجد
 فما  طبیعًیا ذلك ویعتبر  ، فأكثر %١٠٠إلى %٥٠ من الطریة الغذائیة المواد ربح
 الزمان باختالف یختلف اإللكتروني الغبن كان ولما فاحًشا یعتبر الطبیعي عن زاد

  . )٧ (باختالفھ تختلف بھ الفحش درجة فإن والمكان
 حدیث بدلیل بالثلث المالكیة  فقھاء بعض حدده فقد الفاحش الغبن حد عن أما

 رخیص بسعر بسلع التجار أحد یاتي كأن  .)٨( بالسدس وقیل كثیر والثلث  الرسول
 ربما أو %١٠٠ من أكثر  ربحًا یحقق قد مما السوق بسعر لیبیعھا بلدتھ خارج من

                                                           

 ١٩٨٤ابن جزيء ،القوانین الفقھیھ ، دار الكتاب العربي بیروت ، الطبعة األولى  ط:  انظر ( ١)
  .٣٦٥ص

     .١١/٣٤٣لشرح الكبیر  ، وا٥/١٥٤شرح الزرقاني على مختصر خلیل :   انظر ( ٢)
 .  سبق تخریجھ  ( ٣)
    .١١/٣٣٨ انظر اإلنصاف  في معرفة الراجح من الخالف  ( ٤)
  .٢/٦٣ ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب  ١/١٤٩ انظر الوجیز للغزالي ( ٥)
  .١/١٣١  درر الحكام في شرح مجلة األحكام  ( ٦)
.  ربح العقار بنسبة معقولة مثلھ مثل غیره من األموال م كان٢٠١١ فمثًال العقار ، فقبل عام ( ٧)

أما بعد ذلك العام فال تحدید لنسبة الربح مطلقًا في العقار، بل یصعب تصورھا ، فقد یربح المشتري 
أضعاف القیمة التي دفعھا ، وال عجب في ذلك فقد اعتاد علیھ الناس ، وصار أمًرا طبیعًیا  إننا 

 . بدأ یستقر نحو النسبة المعتادة كغیره  من األموالنجده في السنوات األخیرة
 .٤٩٨ ص ٣ ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي ،  ج( ٨)
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 حد أي یضع لم اإلسالم ألن ذلك فاحشًا غبنا ذلك یعتبر أن دون و %٢٠٠ من أكثر
 والغرر الغش عدم بشرط أحوالھ و السوق ظروف حسب مفتوًحا األمر ترك بل للربح

  . المتعاقدین بین الظلم و
 من نفسھ یحمي أن اإلنسان على بأن القائل القول على للرد بالنسبة أما  

 من الحجة فھذه حسابھ، على تكون أن یجب المھمل فتبعة ذلك في قصر ومن الغبن
 بطش من الضعیف حمایة تقتضي  اإلسالمیة الشریعة عدالة بأن  :علیھا الرد السھل
  الركبان تلقي حرمت قد نراھا لذلك . الناس أموال أكل من القوي تحمي كما القوي،

    . )١(  السوق ظلم من للضعیف حمایة المسترسل ،وبیع للبادي الحاضر وبیع

  ا اطب

  رر ارن ارو ان

 : الغالُم َغرََّر للمتعدِّي – ُمغرَّر والمفعول ، تغریًرا غرََّر )فعَّل( :َغرََّر مصدر : التغریر
 على تحملھ فعلیة أو قولیھ احتیالیة بوسائل اآلخر المتعاقدین أحد یخدع أن وھو
 وھو مادي عنصر عنصرین من التغریر ویتكون لوالھا، لیبرمھ یكن لم عقد إبرام

, فعلیة أو قولیة وسائل كانت سواء الخداع إلى تؤدي احتیالیة وسائل استعمال
  : نوعان والتغریر التعاقد على وتحملھ  المغرور المتعاقد توھم وبالتالي
 األمر تصویر إلي یؤدي غیره أو المتعاقد عن یصدر فعل كل ھو : القولي التغریر

 .اآلخر للمتعاقد حقیقتھ غیر على
 األمر اآلخر للمتعاقد یصور المتعاقدین أحد بھ یقوم فعل كل ھو :الفعلي التغریر  

 الحیل باستعمال والتغریر التعاقد بمظھر الظھور مثل للتعاقد فیدفعھ حقیقتھ غیر على
 ھذا إلى ذھب التصرف إلبرام یدفع وھم في القانوني المتصرف  إیقاع  بقصد

  .)٥( نابلةوالح ، راجح رأي في )٤ (والمالكیة ) ٣(والشافعیة )٢( الحنفیة االجتھاد
 الكتمان أو بالسكوت أیًضا یكون القول أو بالفعل یكون كما اإللكتروني التغریر  

 العقد محل في یعلمھ خفیًا عیبًا المتعاقدین أحد كتمان فإن العامة للقواعد وتطبیقًا
   . المتعاقد اآلخر الطرف عن  الحقیقة إخفاء یعتبر اإللكتروني

 المتعاقد من الصادر الفعل على التغریر یقصر ال سالمياإل الفقھ أن نجد لذلك وتطبیقًا
 كان سواء  ،حكمھ في وما الكتمان ایضًا یشمل انما )الكذب( القولي التغریر على أو

 مرغوب غیر وصف إخفاء أو علیھ المعقود في العیوب من عیب بإخفاء الكتمان ھذا

                                                           

 حدد بعض الفقھاء مقدار الغبن الفاحش بالثلث، وقدره آخرون بالسدس، وحدده البعض اآلخر ( ١)
  بالعشر، والراجح والمستقر علیھ أن یترك ذلك للعرف ولتقدیر أھل الخبرة

  .٢/٦٦ مجموعة رسائل ابن عابدین ، ج-)  ( ٢
 .٤/٧٥ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، ج- ) (٣

 .٥/١٥٢ الخرشي على مختصر سیدي خلیل و بھامشھ حاشیة الشیخ علي العدوي ، ج-  (٤)
 .٢/١٣٦ السنھوري ،مصادر الحق  ، جـ-)(٥
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 بما بذلك االستدالل ویمكن )١( تغریرًا یعتبر معرفتھ اآلخر المتعاقد یھم بیان اي أو فیھ
  :یأتي

 المتعاقدین ألحد خدعة یولد مما للتعاقد ًاافعد التغریر یكون أن التغریر في ویشترط
  ,تعاقد لما التغریر ولوال التعاقد على تحمل

 أن إلى ،یذھبون األردني وكذا والفرنسي المصري المدني القانون من كًال أن واألصل
 ، اإلرادة عیوب أحد بھ یقترن  لم ما العقود، في للطعن اسبب ینھض ال المجرد الغبن

 مطلقة، لیست القاعدة ھذه أن على استغالل، أو إكراه أو تغریر أو تدلیس أو غلط من
 قسمة نقض في الحق الشیوع في الشریك كمنح االستثناءات، بعض علیھا یرد حیث
 لم ما الخمس، جاوزیت غبنا بھ وألحقت بالتراضي، القسمة تمت إذا الشائع المال
 القانون من ) ٨٤٥ ( المادة . عینا أو نقًدا نصیبھ من نقص ما شریكھ لھ یكمل

 باألخالق  یرتبط الغبن لكون اإللكترونیة العقود على ینطبق ما وھو.المصري المدني
 حلقة تعد فھي ,جوھرھا في خلقیة نھریة الغبن نھریة باعتبار والعدل والدین

 األخالق بین فصلت التي التشریعات أن نجد لذا ,والقانون قاألخال بین االتصال
 األخالق بین دمجت التي التشریعات بعكس الغبن بنھریة تأخذ لم والقانون
 ال كلھا ثالثة صور في الغبن خیار ثبوت أن إلى حنبل بن أحمد ویذھب .)٢(والقانون

 أن كما  المسترسل وبیع والنجش، الركبان، متلقي بیع  في تتمثل . تغریر من تخلوا
 الفاحش الغبن أما بتغریر اقترن ما ھو المؤثر الغبن أن إلى یذھب الشافعي المذھب

  . رد یرتب فال تغریر بدون
 السوق، إلى  اهللا رسول علینا خرج" : قال عنھ اهللا رضي مالك بن أنس عن روي
 فقال سماء،ال أصابتھ قد رطًبا طعاًما فأخرج فیھ یده فأدخل ، مصبًرا طعاًما فرأى

 أفعزلت : قال واحد لطعام إنھ بالحق بعثك والذي: قال ھذا؟ على حملك ما لصاحبھا
 "منا فلیس غشنا من تعرفون، ما فتتبایعون حدتھ على والیابس ، حدتھ على الرطب

)٣(.  
 اإل شیئًا یبیع ألحد یحل ال  اهللا رسول قال : قال أنھ األسقع بن واثلة عن روي ما-

  .)٤(" بینھ إال ذلك یعلم ألحد یحل وال ، فیھ ما بین
 المعقود في عیبًا بھا وجد إذا اإللكترونیة ومنھا العقود أن : ذلك في الداللة ووجھ
  الفسخ حق صاحبھ یعطي عیبٌا ھذا عد صاحبھ یبینھ ولم علیھ

                                                           

 ١٩٦٨- ١٩٦٧ الفكر الطبعة التاسعة  طبعة دار-المدخل الفقھي العام : مصطفى الزرقا .  د- (١)
  .٣٨٣ ص٣ج

, دار المطبوعات الجامعیة, األصول التاریخیة لنظریة الغبن الفاحش :  احمد ا برھیم حسن-)(٢
 ٢٠ص ,  م١٩٩٩, اإلسكندریة

 .سبق تخریج الحدیث (٣)
 ط دار احیاء التراث العربي ١٥٥٨٣ حدیث رقم ٥٤٥ ص٤ مسند االمام احمد بن حنبل ج(٤)
م؛  واخرجھ الترمذي في صحیحھ ، وقال حدیث حسن غریب ، سنن الترمذي ١٩٦٦بعة االولى الط
  .٥١١ ص٣ج
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  :مكتوب فیھ فإذا   اهللا رسول لي كتبھ كتاًبا ُأقِرئك َأَلا  :قال خالد، بن العّداء عن -
 َرُسوِل ُمَحمٍَّد ِمْن َھْوذة ْبِن َخاِلٍد ْبُن الَعّداء اْشَتَرَى َما َھَذا الّرِحیِم، الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم "  

 اْلُمْسِلِم َبْیِع َأْو اْلُمْسِلِم ُمَباَیَعة " ـــ  عثمان شكَّ ـــ  " َأَمًة َأْو َعْبًدا ِمْنُھ اْشَترَى اللَّھِ؛
 اإللكتروني العقد لصاحب فإن لذلك وتطبیقًا .)١( ". ِخْبثًة َوَلا َغاِئَلة َوَلا َداء َلا اْلُمْسِلَم،

 المبیع عیوب بعض عن السكوت أو الكتمان عن الناتج للغبن العقد الفسخ یطلب ان
  . االخر للطرف غبن التغریر ھذا یصاحب وان بد ال لكن

 وھو بالتغریر یقترن لم إن بالغبن االعتداد عدم إلى الفقھاء بعض یذھب ذلك ورغم
 ،والحنابلة )٤( راجح رأي في والمالكیة ،)٣( الشافعیة ، )٢(الحنفیة عند راجح رأي
  .)٥( العربي القانوني الفقھ  اغلب بھ اخذ الذي االتجاه وھو

 السلعة قیمة یعرف لم لمن الفاحش بالغبن یرد أنھ مالك قولي في كما أحمد  ولإلمام
 في یعني – ُعقدتھ في وكان یبتاع كان  اهللا رسول عھد على رجًال أن أنس وعن
 یبتاع فإنھ فالٍن، على احجر اهللا رسول یا :فقالوا  النبَي أھُلُھ فأتى ضعٌف، -عقلھ
 إن فقال البیع، عن أصبر ال إني اهللا نبي یا فقال ونھاه، فدعاه ضعٌف، عقدتھ وفي
  . )٦( ) ِخالبة وال وھا ھا :فقل للبیع تارٍك غیر كنت
 إلى احتاج لما الفسخ بھ یملك كان لو و عقلھ لضعف الخیار لھ جعل إنما : فإنھ

 أنھ  للنبي ذكر رجًال أن عنھما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد وعن . الخیار شرط
  .)٧( خالبة ال : فقل تبایعتم إذا : فقال ، البیوع في  یخدع
 ال قال لمن الخیار ثبوت على القصة بھذه استدل : الشوكاني قال كما الداللة وجھ

 إال الخیار یثبت ال أنھ الظاھر و ... ال أم غشًا وجد سواء و ، ال أم غبن سواء خالبة
  .)٨( خالبة وجدت إذا

  : األثر من الدليل 

 عثمان المؤمنین أمیر من بعت : قال عنھما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن  
 حتى عقبي على رجعت تبایعنا فلما ربخیب لھ بمال بالوادي عنھ اهللا رضي عفان بن

 حتى بالخیار المتبایعین أن السنة كانت و ، البیع یرادني أن خشیة بیتھ من خرجت

                                                           

، باب ما جاء في كتابة الشروط، رقم الحدیث  البیوع عن رسول :  سنن الترمذي ،كتاب (١)
؛صحیح ٢٢٤٢رقم الحدیث  ، شراء الرقیق: التجارات باب : كتاب  ؛ سنن ابن ماجھ- ١١٣٧

  ٧٦ ص٣كتاب البیوع جـالبخاري 
  .٢/٦٦ مجموعة رسائل ابن عابدین ، ج-  (٢)
 .٤/٧٥ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، ج- ) (٣

 .٥/١٥٢ الخرشي على مختصر سید خلیل و بھامشھ حاشیة  العدوي ، ج-  (٤)
 .٢/١٣٦السنھوري مصادر الحق ، ج: د)   (٥

 فتح الباري ، ابن حجر العسقالني ، ج  رواه أصحاب السنن وأحمد وصححھ الترمذي و-  (٦)
٤/٣٧٧. 

 .٥/٤ صحیح البخاري بشرح الكرماني ، كتاب البیوع ، و صحیح مسلم ، كتاب البیوع ، ج-)  (٧
 .٥/٢٨٧ نیل األوطار ، للشوكاني ، ج-  (٨)



 - ١٧٤ -

 عثمان المؤمنین أمیر من بعت قال عنھما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن ، یتفرقا
 من خرجت حتى عقبي على رجعت تبایعنا فلما بخیبر لھ بمال بالوادي ماال عفان بن

 عبد قال یتفرقا حتى بالخیار المتبایعین أن السنة وكانت البیع یرادني أن خشیة بیتھ
 لیال بثالث ثمود أرض إلى سقتھ بأني غبنتھ قد أني رأیت وبیعھ بیعي وجب فلما اهللا

 مع و عنھ اهللا رضي عثمان غبن قد عمر فإبن )١(.لیال بثالث المدینة إلى وساقني
  . بالتغریر اقترن إذا إال أثر لھ لیس المجرد الغبن أن على یدل مما العقد یفسخ لم ذلك

  : المعقول من الدليل

 المخاصمة كثرة إلى یؤدي ألنھ األرفق، خالف بل بالناس أرفق لیس مطلقًا الرد إن 
 الربح بیوعھم في یربحون التجارة أصحاب تزل لم إذ البیوع من كثیر في المنازعة و

 في یشترط األحوال جمیع وفي. )٢(وعكسھ الكثیرب القلیل بیع یجوز و ، الوفیر
 احد من یصدر أن )٣( للفسخ سببًا یكون حتى اإللكتروني بالغبن المقترن التغریر

 من كان إذا المغبون اإللكتروني للمتعاقد الفسخ یقبل ال لذلك وتطبیقًا )٤( المتعاقدین
  .العقد عن اجنبي طرف بھ غرر

 من الصادر الخداع ھذا تأثیر تحت تم قد اإللكتروني عقدال إبرام كان إذا لذلك وتطبیقًا
 فاحش بغبن التدلیس یقترن أن یشترط ال الحالة ھذه وفي الغیر من ال اآلخر المتعاقد

 یراه ما وھو المعامالت نطاق في محتمل یسیر بغبن التغریر یقترن ان الممكن فمن
 إبرام إلى بھ المغرر علیھ المدلس دفع قد دام ما اإلطالق على غبن أي أن من البعض

 فقھاء یذھب بینما)٥( األمر حقیقة علم أنھ لو ذلك عن یمتنع كان إنھ بحیث العقد
 تأثیر ال كان وإال فاحش غبن التغریر یرافق وأن بد ال أنھ القولي التغریر في األحناف

   . ونظائره المرابحة بیع ذلك من یستثنى لكن ، علیھ
 أیضًا یصدر فقد فقط ؛ البائع على یتوقف ال اإللكترونیة دالعقو في التغریر أن وأعتقد

 كما ، منخفض بثمن علیھ لیحصل الشيء قیمة إنقاص في یبالغ الذي المشتري من
 )٦( نفسھ وبالثمن ممتاز صنف من سلعة علیة عرض آخر شخصًا أن زعم إذا

 الفقھ في واسع مفھوم لھ فالتغریر فاحش بغبن یرتبط أن فیھ یشترط ال والتغریر
   )٧(اإلسالمي

                                                           

 صحیح البخاري   كتاب السنن الكبرى ، البیوع ، الھبات صحیح البخاري -)١(
  .٢/٧٨ن عابدین ، جمجموعة رسائل اب  ) ٢(
  .٤٣٩صبحي المحمصاني، المرجع السابق ص   ) ٣(
 .٤/١٧٦حاشیة ابن عابدین ،مرجع سابق، جـ   ) ٤(
 .٤٩انظر توفیق فرج الصدة ، المرجع السابق ،ص  ) ٥(
 .١/٢٩٤انظر في ذلك المحاسني ، شرح المجلة، جـ   ) ٦(
 . من مجلة األحكام العدلیة١٦٤ة وھو ما یظھر من تعریف التغریر الوارد في نص الماد  ) ٧(



 - ١٧٥ -

 الفقھاء غالبیة أن نجد أننا إال للتغریر اإلسالمي الفقھ في الواسع المعني ھذا ورغم
 عن منفصل مستقل كعیب بھ یعترفوا ولم بذاتھ، قائم كعیب یتصوروه لم المعاصرین

  )١(الفاحش الغبن

  اث اطب

  ارو اود ض   اوب ار ان

 العقد صحة في الغبن تأثیر معالجة حول الوضعیة التشریعات اختالف رغم 
 التي واألسس المبادئ اھم من یعدان والعدل والدین األخالق مبدأ ان اال اإللكتروني

 جوھرھا في الغبن موانع إن كما , عادل أساس على الغبن معالجة من تمكن بدورھا
 النظریة فّرقت لذا .والقانون خالقاأل بین االتصال حلقة باعتباره خلقیة موانع

 الیسیر الغبن بین التغریر، بھ یقترن لم ٕوان بالغبن لالعتداد سبیلھا في وھي المادیة،
 في مألوف وھو منھ، االحتراز یمكن ال الذي الیسیر للغبن خالفًا الفاحش، والغبن

 المادیة لنظریةا توصلت بحیث بشأنھ، التسامح من بد فال وبالتالي المالیة، المعامالت
 اتجاه أھمھا من استثنائیة حاالت في إال العقود في یؤثر ال الیسیر الغبن أن إلى

  :أن  قررت التي ١٣٠ المادة نص في المصري المقنن
  .لمالھ المستغرق دینھ بسبب علیھ المحجور المدین یبرمھ الذي العقد -١ 

  .)٢( لمالھ مستغرق بدین مدینًا كان إذا الموت مرض المریض یبرمھ الذي العقد -٢
 أن من والفرنسي واألردني المصري المدني القانون قرره ما ذلك تطبیقات ومن
 الراشد إن :یقولھ " تیریھ" فھا ھو العقود، في للطعن سببا ینھض ال المجرد الغبن

 التي التصرفات في مغبونًا طرفًا یكون ألن أھًال لیس  القـضائیة الحمایـة ظل في
 أو ) تغریر ( تدلیس أو غلط من اإلرادة، الرضا عیوب أحد بھ یقترن لم ما .)٣(یجریھ

 بعض علیھا یرد حیث مطلقة، لیست القاعدة ھذه أن على استغالل، أو اه إكر
 تمت إذا الشائع المال قسمة نقض في الحق الشیوع، في الشریك كمنح االستثناءات،

 نقص ما شریكھ لھ یكمل لم ما الخمس، یتجاوز غبنا بھ وألحقت بالتراضي، القسمة
 والغبن ( .المصري المدني القانون من ) ٨٤٥ ( المادة ). عینا أو نقدا نصیبھ من

 یمكن ال بحیث المحددة، المعاوضة عقود في سوى الیوجد المادي، المعنى بھذا
 التبرع عقود أن ذلك االحتمالیة، المعاوضة عقود أو التبرع عقود في وجوده تصور

 عدم فیھا یتصور ال وبذا لھ، مقابال یأخذ وال المتعاقدین أحد فیھا یعطي بطبیعتھا،
 البیع وعقد التأمین، كعقد االحتمالیة المعاوضة عقود عن وأما األداءات، بین التعادل

                                                           

، محمد سالم ٤٩توفیق فرج نظریة االستغالل مرجع سابق صـ: لمزید من التفصیل یراجع ).١(
  .١٣٢-١٣١مدكور نظریة العقد ، مرجع  سابق ص

النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة  . د- (٢)
 ٤٣ي العقود اإللكترونیة  مرجع سابق صالمستھلك ف

  انظر  - (٣)
Weill (Q), et Terré (F), Droit civil, Les personnes, les incapacités, 
٥e édition, Dalloz ١٩٩٣. p. ٩١٢                                                      . 
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 جانب في الغبن وقوع تحتمل وبطبیعتھا  فإنھا ، مثال الحیاة لمدى مرتب مقابل في
  .)١(  "الغبن أساس على صحتھا في یطعن نأ یصح ال لذا فیھا، المتعاقدین أحد
 منھ ) ١٢٩ ( المادة في االستغالل بنظریة أخذ المصري المدني القانون أن كما

 حصل ما مع البتة تتعادل ال المتعاقدین أحد إلتزامات كانت إذا" أنھ ، نصھا والتي
 أن وتبین اآلخر، الطرف التزامات مع أو العقد بموجب فائدة من المتعاقد علیھ

 أو ّبینا طیشا فیھ استغل قد اآلخر المتعاقد ألن إال العقد یبرم لم المغبون المتعاقد
 أن أو العقد یبطل أن المستغل المتعاقد طلب على بناًء للقاضي جاز ً، جامحا ھوى

  ، "المتعاقد ھذا اماتزإلت ینقص
 ما فیھا یؤثر ال المجرد الغبن أن األصل فإن اإللكتروني العقد على ذلك طبقنا ما واذا

 بعض ھناك أن إال التغریر أو كالتدلیس اخرى بوسیلة الغبن ھذا یقترن لم
 ،حیث المصري المدني القانون من ) ٤٢٥ ( المادة علیھا نصت التى االستثناءات،

  :ھي  )٢(شروط خمسة توافر الغبن دعوى لرفع اشترطت
   . بیعا العقد یكون أن -١ 

 . األھلیة كامل غیر ةالمبیع العین مالك یكون وأن -٢
 .بعقار البیع یتعلق وأن -٣ 
 . علني مزاد في البیع یتم وأال -٤ 
  .الخمس عن الغبن یزید وأن -٥ 

 الغبن كان سواء التعاقد فسخ في الحق لھ أجازت فرنسي ١٣٠٥ المادة أن كما
 والوصایة القصر باب في المقرر نفسھ وھو العقود جمیع في فاحشًا أم یسیرًا

 في خاصة األھمیة غایة في أمر ھو المبدأ ھذا اقرار أن كما )٣( الحجر من جوالخرو
 ، الحمایة لھ یكفـل مما للتغریر أو للغبن المتعاقد فیھ یتعرض التي اإللكترونیة العقود

 إلى لتمتد تكفلھا التي الحمایة مظلة توسیع في والمرونة  النصوص جمود أمام
 التعاقد في ألثره والمنتج المعتبر الرضا نأ على اعتمادًا الیسیر الغبن صورة

 عیوب من عیب بأي مشوٍب وغیر أھلیة ذي عن الصادر الرضا ذلك ھو ، اإللكتروني
 بالفسخ محفوفًا المبرم العقد من یجعل  االرادة لھذه عارٍض أيَّ فإن  ثم ومن الرضا

 العقد یبطل أنھ إال یسیر كان وإن الغبن فنجد التشریعات بین ما بتفاوٍت اإلبطال أو
  : في تتمثل استثنائیة حاالت في اإللكتروني

                                                           

عقود ودورھما في إقامة التوازن بین االستغالل والغبن في ال-  محمد ، محمود عبد الرحمن -)(١
   .١٩٩٥.  ،القاھرة ، دار النھضة العربیة١ ط - دارسة مقارنة –األداءات العقدیة 

النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة  . د- (٢)
 . ٣٠، ٢٩المستھلك في العقود اإللكترونیة  مرجع سابق ص

حیث ذھب القضاء الفرنسي في احد أحكامھ الى ان العقد الذي یبرمھ القاصر إلیجار سیارة ال - (٣)
 ٤  Civ . lreیمكن الطعن فیھ بسبب نقص األھلیة انما بسبب الغبن یراجع  

nov.١٩٧٠,J.C.P.١١٫١٦٦٣١ 
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 العقد فسخ الدائنون یستطیع دین علیھ كان إذا الموت مرض المریض بیع -
  .الفرق المشتري یدفع أن أو یسیرًا كان ولو غبن أصابھ إن اإللكتروني

 یملك بما احاط الذي للدین بالنسبة وذلك المحیط للدین علیھ المحجور بیع -
 أن أو الدائن یجیزه أن إال ینفذ ال یسیر غبن أصابھ الذي اإللكتروني لعقدفا

  .)١( وااللغاء الفسخ الى وصار البیع بطل وإال الفرق المشتري یدفع

  ارا اطب

  ارو اود  ارد ان

 بالتغریر الغبن اجتماع شرط عن االستغناء إلى القانوني الفقھ في  اتجاه ذھب
 نظریة على اإلبقاء على اصر .)٣(آخر جانب بینما  .)٢(االستغالل بنظریة الكتفاءوا

  : ذلك في وحجتھم التغریر مع الغبن
 بطرق إال یتحقق ال التغریر ألن ، متغایران مفھومان واالستغالل التغریر أن )١

  . اآلخر ضد المتعاقدین أحد بھا یقوم مادیة طرقًا غالبًا تكون احتیالیة
 اعتبارات على یقوم ال محض مادي والتدلیس الغبن قاعدة وفق الغبن أن )٢

 االستغالل لنظریة المزدوج الطابع في الحال ھو كما اآلخر المتعاقد في شخصیة
  .)٤( الخبرة عدم أو الھوى أو الطیش أو الحاجة استغالل على تقوم والتي
 األداءات تكون ثحی كالبیع، المحددة المعاوضات عقود في إال یتحقق ال فالغبن

 باالستغالل أو بالتغریر الغبن ارتباط أن غیر .التحدید وجھ على معروفة المتقابلة
 العقود إلى إعمالھ مجال فامتد الشخصي، طابعھ إلى المادي طابعھ من أخرجھ

 عند االختالف بعض ھناك ذلك ومع كالھبة، التبرع عقود وإلى كالتأمین، االحتمالیة
 مجال من التبرعات عقود تستبعد اللبناني المدني القانون من ٢١٣ فالمادة ، التطبیق
 االعتداد على صراحة نص ما فمنھا األخرى العربیة التشریعات أما بالغبن، الطعن
 العراقي المدني القانون من١٢٥ المادة في كما التبرع، عقود في االستغاللي بالغبن

 غیر التبرعات، لحكم یتعرض لم والبعض الكویتي، المدني القانون من ١٦٠ والمادة
 بالغبن الطعن أمكن وھكذا غیره، من بالرعایة أولى المتبرع یعّد الشراح جمھور أن
 المزایدة بطریق كالتعاقد ذلك، غیر على القانون نص إذا إال العقود، أنواع جمیع في
 ٤٢٥ المادة علیھ نصت ما ذلك ومن .القانونیة اإلجراءات وفق تتم التي المناقصة أو

 فیھ تتوافر ال لشخص مملوك عقار بیع اذا : القدیم المصري المدني القانون من

                                                           

غربیة الغبن بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي ،المجلة الم– الفصایلي ، الطیب - (١)
المغرب –لالقتصاد والقانون المقارن ، كلیة العلوم والقانون واالقتصاد واالجتماعیة بمراكش 

  .١٧٥م صـ١٩٨٣ -٢عدد
محمود سعد الدین الشریف ، شرح القانون العراقي ، نظریة االلتزام ، جـ االول، :  انظر - (٢)
   .٢٣ فقرة ٢٣ص
 .١٦٣ انظر زھیر الزبیدي ، مرجع سابق ، ص- (٣)
 .١٠٧ الیعقوب بدر جاسم یعقوب مرجع سابق ص- (٤)



 - ١٧٨ -

 أربعة الى الثمن تكملة یطلب أن فللبائع الخمس عن یزید غبن البیع في وكان األھلیة
 العقار یقوم أن الخمس على یزید الغبن كان إذا ما لتقدیر ویجب ، المثل ثمن أخماس
   . البیع وقت قیمتھ بحسب

 ١٢/٧ یتجاوز فیما العقار بائع على یقع الذي بالغبن اعتد الفرنسي القانون أن ماك
 القسمة في الربع یتجاوز فیما والغبن" ١٩٧٤ المادة " المبیع العقار قیمة من
  الغبن تجاوز إذا والفنیة األدبیة الملكیة حق على یقع الذي والغبن "٨٨٧ المادة"

 یختلف المصري القانون أن نجد والفرنسي يالمصر القانون إلى وبالنظر. ١٢/٧
 مملوكًا یكون أن غبن لحقھ الذي العقار في  اشترط حیث الفرنسي القانون عن

 في اشترطھا التي النسبة نفس وھي الخمس یتجاوز وان األھلیة ناقص أو للقاصر
 بالنسبة العقد بطالن اسباب من سببا یصلح المجرد فالغبن . المشترك المال قسمة

 البیع وكعقد.)١( قاصرًا العاقد كان لو كما االشخاص لبعض وبالنسبة العقود عضلب
 تقدر المتبادلة االلتزامات قیمة إن كما والقسمة، للراشد بالنسبة عقار على یرد الذي
 دعاوى عدد أن مع التضخم، ظرف باستبعاد یسمح  وھذا،  العقد انعقاد لحظة في

  )٢( جًدا اكبیًر یكون التضخم فترة في اإلبطال
 ما وھذا تغریر یصحبھ لم لو حتى فیھ الخیار یثبت القیمة الى یرجع الذي فالغبن
 لكن  المالكیة البغدادیین قول وھو مالك اإلمام مذھب من اآلخر الرأي إلیھ ذھب

  .)٣( :ھي ثالثة بشروط
  . المزایدة بیع غیر في فاحش غبن ھناك یكون أن-١
 فوق یجب بل المبیع، قیمة في وغلطھ المغبون ھلج الى راجعًا الغبن یكون أن -٢

 وقد المسترسل بیع في الحال ھو كما ، الخبرة بعدم معروفًا المغبون یكون أن ذلك
  . خبرتھ عدم اآلخر المتعاقد استغل

 وقع الذي التصرف صدور وقت من عام خالل في الغبن دعوى المغبون یقیم أن-٣
 قابًال مزعزعًا التصرف ھذا فیھ یكون لذيا الوقت یطول ال حتى ،وذلك الغبن فیھ

   .)٤( الناس بین التعامل استقرار بغیة للنقض
   

                                                           

  من القانون المدني الفرنسي ١١١٨ المادة - (١)
   :یراجع(٢)

Carbonnier, Droit civil, t.٩ ,١e édition , Dalloz ; ١٩٩٠. p. ٢٨٨             
  .١٤١-١٤٠ السنھوري مرجع السابق ص - (٣)
    .٥٠ بدر جاسم الیعقوب ، مرجع سابق ص ص- (٤)
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 اس اطب

  ارو اود  ن  ور

 التعاقد ووسائل طرق تعددت كلما اإللكترونیة العقود في الغبن صور تتعدد 
  : اھمھا من اإللكتروني بالغبن خاصة صور ھناك تظل لكن اإللكتروني

   والمضللة الكاذبة الدعاية : اوالً

 مجال في وخاصة  التجاري النشاط مستلزمات من التجاریة واإلعالنات الدعابة ألن
 على وحملھ االلكتروني المتعاقد تغریر وسائل أھم من فھي لذا اإللكترونیة، التعاقدات

   الغبن في الوقوع
 والخدمات، للسلع الترویج ھو الناتواإلع الدعایة تلك وراء  من الھدف أن حیث
 واإلعالن وأھمیتھ بمزایاه  ٕواقناعھ علیھا، التعاقد على المستھلكین جمھور وحث

 أو البصریة أو السمعیة الوسائل من وسیلة بأي یتم أن یمكن المضلل، أو الكاذب
 أو تقلیدیة التجاري اإلعالن وسیلة تكون أن ذلك في ویستوي البصریة، السمعیة

 عیوب أكثر من اإللكتروني فالتغریر ، الغبن اسباب من سببا ھذا ویكون ترونیةالك
 تظھر إلكترونیة، أسالیب باستعمال ویتحقق اإللكترونیة، العقود في شیوًعا االرادة

   اإللكتروني الحاسب تقنیات باستغالل الحقیقي، مظھرھا غیر على السلعة فیھ
 من الثانیة المادة في وذلك ، الكاذب أو المضلل اإلعالن لمفھوم تعریف ورد ولقد

 بأي یتم إعالن أي " بأنھ عّرفھ حیث م١٩٨٤-٩-١٠ في الصادر األوروبي التوجیھ
 طریقة أو مضمونھ حیث من سواء للمستھلك تضلیل على ویحتوي كانت طریقة
 المثال سبیل على منھا شتى بوسائل یكون والتغریر التضلیل وھذا.)١( "تقدیمھ

 التضلیل یحدث كما معینة، لمنتجات الترویج في معروفة شخصیات ستخدامبا التضلیل
 كًال أن حین في منھما كل اسم اختالف مع المنتج نفس تضم والتي المختلفة للعالمات

 الجھة طرف من توضع محددة ومقاییس لمواصفات طبقًا ینتج المنتجین من
 السلعة مطابقة طتاشتر قد الوضعیة التشریعات بعض أن ورغم .بذلك المختصة
    مفعلة، القوانین ھذه تبدو ال لكن عنھا، المعلن لألوصاف
 إلظھاره الغلط فـي وإیقاعـھ المقابل خداع إلى یؤدي عمل بأي یتمثل والتضلیل

 والكـذب عدیـدة بوسـائل یقع أن یمكن فأنھ لذلك وتبعًا حقیقتھ، بخالف الشيء
  .)٢(أحدھا،

                                                           

النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة  . د)١(
  ٣٥المستھلك في العقود اإللكترونیة  مرجع سابق ص

-الحمایـة القانونیـة للمـستھلك فـي المملكة العربیة السعودیة ، ط-أحمد كمال الدین موسى. د )٢(
 ٣١ص-١٩٨١
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  : اإللكتروني االستغالل

 وقیمة المتعاقدین أحد یعیطھ ما قیمة بین الباھظ التناسب عدم :ھو عموما تغاللاالس
 توافر االستغالل لتحقق ویشترط ضعفھ لحالة اآلخر المتعاقد استغالل نتیجة یأخذه ما

   : عنصرین
 من لكل المتقابلة االلتزامات بین التعادل عدم بھ یقصد :المادي العنصر  - أ

  . العقد إبرام وقت المتعاقدین
 أحد استغالل في النفسي العنصر یتمثل : المعنوي أو النفسي العنصر -ب

 ،أو البین طیشھ أو الملجئة حاجتھ في تتمثل المتعاقد ضعف لحالة المتعاقدین
 التغریر من لكٍل فان. اإللكترونیة التعاقد وسائل استخدام في درایتھ كدم

 بطرق إال التغریر قیتحق ال حیث لآلخر، ومغایر مستقل مفھوم واالستغالل،
 یشترط ال حیث االستغالل، نظریة في ذلك خالف على األمر بینما احتیالیة،

 یوجد التي الضعف حالة أن ذلك ، احتیالي فعل بأي المستِغل یقوم أن فیھا
 الفاحش، بالغبن لھ التسبب وبالتالي للتعاقد، دفعھ ما ھي المغبون فیھا

 ما واستغالل الفرصة، ھذه انتھاز مجرد على اآلخر المتعاقد دور فیھا یقتصر
  . ضعف من المغبون بالمتعاقد حل

   االسالمي الفقه في الخاصة اإللكتروني الغبن صور

 : الزجاج خلف من الرؤية

 الفقھاء لھ تعرض ما وھو الحاسوب بواسطة یقع اإللكتروني التعاقد كان لما 
   :  الزجاج خلف من الرؤیة علیھ یطلق فیما المسلمون

 ما أو فیھ ما یرى حتى ، تكفي ال الزجاج خلف من الرؤیة أن إلى حنیفة أبو ھبذ
 ألن ، زجاج وراء من المبیع رؤیة تكفي ال ، الشافعیة وعند ، حائل دون خلفھ

  غالبا ُیرى زجاج وراء من الشيء ألن ، بذلك یحصل ال ما وھو الغرر نفي المطلوب
 زجاٍج وراء من رؤَي ما بیع وال "تاجالمح ُمغني في وجاء ، علیھ ھو لما خالفا

   )١(  " .المعرفة تمام النتفاء
 قول ان ھشام وروى المرئي صورة یخفي ال الزجاج ألن یكفي انھ محمد عن وروي
  )٢( حنیفة أبو لقول موافق محمد

   : الماء في الرؤیة

 رؤیةال خیار في الحق تسقط ال  الماء في الرؤیة أن إلى اإلسالمي الفقھ جمھور ذھب
 من المشتري على ینطبق ما وھو .حقیقة حالھ ُیعرف ال بھا المبیع أن  اساس على
 رأى ٕوان حتى ، متبصٍر أو متأمل وغیر ، كامل غیر رضاء ذو یكون ، اإلنترنت خالل

                                                           

  ٦٥، ص ١ج ،البن قدامة مرجع سابق  ج  مغني المحتا- ( ١)
: دار الفكر الطبعة: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي الناشر:  الفتاوى الھندیة  المؤلف– ( ٢)

  ، ١٤٤-٥ ، فتح القدیر ٦٣،ص ٣ ھـ ج ١٣١٠الثانیة، 
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 الذي األمر ، اآللي الحاسب شاشة طریق عن مباشٍر بشكٍل بیعھا المراد السلعة
 على باالعتماد وذلك العقد ابرام بعد ولو رضاه وإكمال تصحیح من تمكینھ یستوجب

  الرؤیة خیار
 في یرى ال المبیع ألن الصحیح وھو الخیار في حقھ یسقط ال اآلخر البعض وقال  

  )١( المبیع تعرف ال الرؤیة فھذه علیھ ھو مما اكبر یرى بل حالھ على الماء
 الفقھ جمھور عند لھ تیثب ، اإللكتروني العقد في المستھلك أن إلى تقدم مما ونخلص

 المعقود حقیقة رؤیة عند البیع عقد عن العدول لھ ویحق ، الرؤیة خیار اإلسالمي
 اإلعالن خالل من وذلك فقط المبیع وصف على باالعتماد التعاقد أجرى ،سواء علیھ

 ألنھ ، االنترنت خالل من المبیع برؤیة الوصف ھذا اقترن أو ، اإللكتروني التجاري
 كانت وأیا ، وأمانة ووضوح دقٍة من الخدمة أو للسلعة البائع وصف غبل ما وأّی

 دقة من اآللي الحاسب شاشة على الخدمة أو السلعة تلك علیھا بدت التي الصورة
 إال ، دقیقا حكما علیھا الحكم یستطیع ال األحوال كل وفي المشتري أن إال ، ووضوح

 والوظیفة للغرض مطابقتھا من قنَّوالتی وتجربتھا ،بل وتلمُّسھا علیھا حصولھ بعد
   . لھ یثبت الفسخ حق فإن وبذا ، التعاقد على أقدم ألجلھا التي

  

  اخلامس املبحث

  اإللكرتوني العقد على  الغنب آثار

 نظریَة یعتنق بعضھا ألن ؛ للغبن موحَّد جزاء على العربیة التشریعات تتِفِق لم
 أن شك وال ، الغربیة النظریة اآلخر عضالب یتبنى بینما اإلسالمي، الفقھ في الجزاء

 الرضا صحة في مؤثرین باعتبارھما والتغریر الغبن إلى تنظر الحدیثة التشریعات
 الفسخ حق في تؤثر عوامل ھناك أن ،كما تأثیرھما تحت الواقع الطرف من الصادر

 مياإلسال الفقھ في األثر ھذا نبحث سوف لذلك اإللكترونیة العقود على الواقع للغبن
  : التالي النحو على مطالب ثالث خالل من الوضعي والقانون
   الوضعي القانون في اإللكتروني العقد على الغبن أثر  :األول المطلب
  االسالمي الفقھ في اإللكتروني العقد على الغبن أثر :الثاني المطلب
  اإللكتروني العقد في للغبن الفسخ في الحق سقوط :الثالث المطلب

   ولا اطب

  او اون  ارو اد  ان أر

  والثاني الموضوع حیث األول جھتین من اإللكترونیة العقود على الواقع الغبن یؤثر
   : التالي النحو على وذلك اإلجراء حیث من

                                                           

   .٦٣،ص ٣ ، الفتاوى الھندیة مرجع سابق ج ١٤٤-٥ فتح القدیر – ( ١)
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  اإللكتروني العقد في الغبن لتحقق الموضوعي األثر : اوالً

 بطالنًا العقد إبطال  بین للغبن المتعرض اإللكتروني لعقدا اثر في القانوني الفقھ یتردد
 النصوص ألن نظرًا ضرر؛ حدوث حال تعویض وتقریر الفسخ وبین نسبیًا، أو مطلقًا

 الجزاء نظریة یعتنق بعضھا لكون موحد جزاء على تتفق لم نجدھا العربیة القانونیة
   لغربيا بالفقھ تأثر اآلخر والبعض االسالمي الفقھ في المقررة

   باطالً اإللكتروني  العقد اعتبار - ١

 الرضا عیوب من عیبا باعتباره االستغالل إلى ینظر أنھ الحدیثة التشریعات في السائد
 المشرع واعتبر )١(االنقاص أو لإلبطال قابال یجعلھ وانما البطالن إلى یؤدي ال

 الرضا عیوب من عیبًا عامة كقاعدة الغبن )٢( ١٣٠ – ١٢٩ المادتین في المصري
 احدھما :أمرین توافر لذلك یشترط لكنھ نسبیًا بطالنًا العقد بطالن وجودة یستتبع
 یعطي ما وقیمة العاقد یأخذه ما قیمة بین التعادل فقدان وھو موضوعي أو مادي
 وھو ذاتي أو نفسي أمر فھو اآلخر األمر أما ، االفراط مفھوم بھ یتحقق نحو على

 العربیة التشریعات وغالبیة اآلخر، المتعاقد قبل من بالغبن المصاب  استغالل
 الغبن جزاء ربطت واللیبي واللبناني والكویتي والقطري والسوري والجزائري
 سلطة القاضي فأعطت الضعیف، المتعاقد حمایة تحقیق من إلیھ ھدفت بما االستغاللي

  .العقد إبطال أو البدلین بین التوازن إلعادة تقدیریة
 یختلفون نجدھم لذا.موحَّد؛ جزاء على تتِفِق لم العربیة القانونیة النصوص ألن ونظرًا

 عیوب من عیبا باعتباره االستغالل أو فالغبن ؛ الفسخ علیھ یبنى الذي األساس في
 )٣( االنقاص أو لإلبطال قابال یجعلھ وإنما البطالن إلى یؤدي ال الرضا

 بالطرف یلحق الذي للغبن كجزاء المطلق البطالن ترتیب التشریعات بعض قررت كما
 بینما .)٤( العقد لبطالن موجًبا االستغالل عن الناشيء الغبن واعتبرت ، المغبون

                                                           

رشوان حسن رشوان أثر الظروف االقتصادیة على القوة  ؛ ٤٠١ ص١ الوسیط جـ  السنھوري( ١)
    .٣٠٧ ص١٩٩٤الملزمة للعقد جامعة القاھرة كلیة الحقوق 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین ال تتعادل البتة مع ما حصل علیھ ھذا ) ١ (– ١٢٩  مادة ( ٢)
لمتعاقد اآلخر ، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات ا

العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فیھ طیشًا بینًا أو ھوًى جامحًا جاز للقاضي بناًء على طلب 
ویجب أن ترفع الدعوى ) ٢. (المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد

ویجوز في عقود المعارضة أن ) ٣. (التعاقد وإال كانت غیر مقبولةبذلك خالل سنة من تاریخ 
 – ١٣٠مادة . یتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال ، إذا عرض ما یراه القاضي كافیًا لرفع الغبن

یراعى في تطبیق المادة السابقة عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض المواد أو بسعر 
  .١٣٠مادة . الفائدة

   .٤٠١ ص١  السنھوري الوسیط جـ( ٣)
 ) ٢١٤( المادة  ) ١٣٨( مدني  عراقي ،القانون المدني األلماني في المادة  ) ١٢٤(  المادة - (٤)

 ١٤٧( في القانون المدني الكویتي والمادة  ) ١٥٩( من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة 
 من القانون المدني األردني) 
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 في التدلیس فیھ ثبت أو فاحش بغبن تم الذي العقد جعل إلى أخرى تشریعات ذھبت
 .)١( النسبي البطالن فقھا یسمى وھوما لإلبطال قابًلا ، علیھ المدلس الطرف حق

  )٢( القیمة في غلٌط وَصِحَبھ فاحًشا، كان إذا تغریر دون ولو ،بالَغْبن  فیعتد

  السلعة  شاھد ٕوان حتى ، كامل غیر رضاه اإللكتروني المتعاقد فإن  لذلك وتطبیقًا
 من تمكینھ یستوجب الذي راألم ، اآللي الحاسب شاشة طریق عن مباشٍر بشكٍل

 أن كما .الرؤیة خیار على باالعتماد وذلك العقد إبرام بعد ولو رضاه ٕوكمال تصحیح
 كان ولو فاحش غبن صحبة اذا العقد فسخ حق عند لھ یثبت  إلكترونیًا المتعاقد
 باالعتماد التعاقد أجرى سواء بتدلیس اختلط إذا الغبن من نوع أي صحبھ او مجرًدا

 ھذا اقترن أو ، اإللكتروني التجاري اإلعالن خالل من وذلك فقط المبیع وصف على
 حكما علیھا الحكم یستطیع ال المشتري ألن اإلنترنت خالل من المبیع برؤیة الوصف

   وتجربتھا بل لھا وتسّلمھ علیھا حصولھ بعد إال دقیقًا
 بعض في إال اإللكترونیة العقود صحة فی یؤثر فال المجرد الیسیر الغبن شأن وفي

 ، المصري المدني القانون من ) ٤٢٥ ( المادة علیھ نّصت ما ذلك ومن االستثناءات،
 ، بیعا العقد یكون أن : ھي شروط خمسة توافر الغبن دعوى لقبول اشترطت والتي
 یتم وأال بعقار، البیع یتعلق وأن األھلیة، كامل غیر المبیعة العین مالك یكون وأن
 بعض یسود اتجاه وھناك.)٣(  الخمس عن الغبن یزید وأن ،علني مزاد في البیع

 الغالب باالتجاه تأثرت التي التشریعات  وھي بالتغریر الغبن یربط العربیة التشریعات
   .)٤(اإلسالمي الفقھ في

 أو الوسیلة باختالف - التقلیدیة العقود حال حالھا عقود اإللكترونیة العقود كانت ولما
 العقود على یسري ما أن ذلك على یترتب فإنھ خاللھا؛ من لعقدا ابرم التي الواسطة
 التقلیدي العقد یجعل ما كل فإن اإللكترونیة، العقود على بالضرورة یسري  التقلیدیة

    . السبب أو العلة لذات ایضَا باطلة اإللكترونیة العقود یجعل باطًلا
 وقع التي للعقود نقضھ وأ إبطالھ في یستند الفرنسي والقضاء الفقھ من جانب وھناك

 وتخلف, جزئیًا و كلًیا العقد في كركن السبب تخلف  إلى طرفیھ أحد على غبن فیھا 
 التحمل ارتضائھ وراء من إلیھ الوصول الملتزم یقصد الذي االلتزامات في ركن

                                                           

دار : دود، الموجز في النظریة العامة لاللتزامات ، دون سنة نشر القاھرة یحیى عبدالو- (١)
  ).١٣٨، ص . النھضة العربیة 

 ١٣٣ص ١٩٦٧، ، القاھرة ٢السنھوري، مصادر الحق، جـ  - (٢)
النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة .  د- (٣)

  .٣٠قود  اإللكترونیة  مرجع سابق صالمستھلك في الع
 من قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة ١٨٧ وھو األمر المالحظ في المادة - (٤)

 من مجلة االلتزامات والعقود التونسیة، ٦٠ من القانون المدني األردني، والمادة ١٤٥والمادة 
 من القانون المدني العراقي، ١٢١والمادة  من قانون المعامالت المدنیة السوداني، ٧٣والمادة 
 . من القانون المدني المغربي٥٥والمادة 
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 - ١٨٤ -

 البالغ الشخص فیھ یقع الذي الغبن بین فرق الفرنسي القانون أن كما.)١( بااللتزام
 محكمة قررت ثم ومن  األول دون الثاني في فیؤثر القاصر على الواقع نالغب وبین

  .)٢( وتقدیره القاضي لحكمة تقدیره  یترك البسیط الغبن أن الى الفرنسي النقض

   الغبن خيار في الحق الى استنادا الفسخ -٢

 ااستناًد التعاقد فسخ ھو اإللكتروني العقد على الواقع للغبن القانونیة اآلثار من
 واإلماراتي األردني المدني القانون النظریة بھذه أخذ وقد ، الغبن خیار إلى

 في المتعاقد حق إلى استناًدا العقد، فسخ التغریر مع الَغْبن جزاء فیجعلون والسوداني
 مرض المریض أو للدَّین، علیھ المحجور ماَل الَغْبن أصاب إذا أما الَغْبن، خیار

 أو الَغْبن رفع على موقوًفا یكون العقد فإن لمالھما، رًقامستغ َدیُنھما وكان الموت،
 العقد بنظریة العراقي القانون التزم فقد ذلك وعلى بطل وإال  الدائنین من إجازتھ

 التونسي المشرع واعتنق االستغاللي، والَغْبن التدلیسي الَغْبن على كجزاء الموقوف
  .الفسخ نظریَة والمغربي

 تجرد إذا المساومة بیع في الفاحش الغبن أن إلى لروایةا ظاھر في الحنفیة وذھب
 على والمالكیة للشافعیة قول وھو الرد، یوجب وال الخیار یثبت ال التغریر عن

 أي تغریر، الغبن صاحب إذا الخیار حق المغبون إعطاء الحنفیة ورجح .المشھور
 فال وإال هغر إن بالرد یفتى أن الزیلعي وصحح .المغرور للمغبون الخیار یكون

 اآلخر المتبایعین أحد غر إذا" ٣٧٥ المادة العدلیة، األحكام مجلة في جاء كما.)٣(
  " حینئذ البیع یفسخ أن فللمغبون فاحشًا غبنًا البیع في أن وتحقق

 كالقانون ، الحمایة من بالھدف الفسخ ربط إلى العربیة التشریعات أغلب ذھبت   
 ربَطْت والتي واللیبي واللبناني والسوري تيوالكوی والقطري والجزائري  المصري

 فأعطت الضعیف، المتعاقد حمایة تحقیق من إلیھ ھدفت بما االستغاللي الَغْبن جزاَء
 بین التمییز ویدق ، العقد إبطال أو البدلین بین التوازن إلعادة تقدیریَّة سلطة القاضي

 ، اإلسالمیة الشریعة يف الغبن وبین الوضعي القانون في الموجود القیمة في الغلط
 یكون ھنا الغبن أن یالحظ ولكن ، الغبن إلى عادة یؤدي القیمة في الغلط إن حیث

 أقدم لما حقیقتھا على القیمة ھذه العاقد تبین لو بحیث ، الشيء لقیمة بجھل مصحوبًا
 یقع أن یصح إذ ، الغلط من أوسع مداه والغبن ، الغبن بھذا رضى ولما التعاقد على

 أراد وإنما ، غلط في واقعًا یكون فال ، الشيء قیمة من بینة على والمغبون الغبن
 یكون وقد ، السوق سعر من أكثر فیھ وبذل شرائھ إلى دفعتھ خاصة لرغبة الشيء
 في مجازفًا العاقد یكون وقد ، الناس من لغیره لیست للعاقد ذاتیة قیمة للشيء

                                                           

 من القانون المدني الفرنسي ، الفقیھ دوما الذي نادي الذي یعد اول من ١٣٠٥ نص المادة - (١)
 الصادر الحكم في باریس محكمة نادي بنظریة السبب الموضوعیة في الفقھ الفرنسي  كما ذھبت

  الى نفس ھذا االتجاه . ١٩٥٨-١٠- ٧في
 ,Rovel, civ           ١٩٥ .Malaurie, Les incapacité , pانظر - (٢)

١٨/٦/١٩٤٢, cité par.  
 ١٢٥ ص٦ ،البحر الرائق ج١٤٢ ص ٥جـ :الدر المختار، للحصكفي - (٣)



 - ١٨٥ -

 في فالـغط ، الوقت مزاحمة أثیرت تحت مندفعًا یكون وقد ، الشيء على الحصول
 سعر بین النسبة فـي فخلل الغبـن أما ، ذاتي معیاره اإلرادة في عیب إذن القیمة
 قال من المالكیة ومن  لذلك مادي ومعیاره المشتري قبل من المبذول والسعر السوق

 ما بقیمة المعرفة أھل من وكان السلعة، بتلك والبصر الرشاد أھل من كان إذا خیار ال
 أو كالواھب، فھو علیھا وزاد القیمة علم إذا فأما غلطًا، الغبن في وقع وإنما اشتراه،

  )١( .الخیار فللمغبون ذلك بخالف أحدھما أو كانا وإن لھ، مقال فال لھ لغرض ذلك فعل

   :التعويض استحقاق -٣

 على یقع بالتزام إخالل أي في السببیة وعالقة والضرر الخطأ توافر إذا أنھ شك ال
 في للمتعاقد المدنیة المسؤولیة قیام تأكد ما وإذا ، التعویض یستوجب فانھ المدین
 الجزاء وھذا ، المدني الجزاء تطبیق  ھو ذلك على یترتب ما فإن ، اإللكتروني العقد

 جبر بقصد التعویض أو الموضوعي الجزاء في األولى ، صورتین على یشتمل
 جراءات اإل في یتمثل ما ومنھما  اإللكتروني، دالعق في بالمستھلك لحق الذي الضرر
 الناجمة األضرار وحصر ، وقفھ أو الضرر منع بقصد تتم التي والتحفظیة الوقتیة

 بالجزاء تسمى وھي اآلخر، المتعاقد مواجھة في المتعاقد سلكھ الذي السلوك عن
   االجرائي،
 أموال على للدائن يالذ العام الضمان ھنا وھو الضمان أساس على یتقرر فالتعویض

 محددة ظروف بسبب الضمان لھذا الدائن فقدان من الخوف فھي الخشیة أما ، مدینھ
 یسمیھ مما بشيء المشتري یطالب أن للبائع یحق فال للمشتري الغبن ثبت فإذا.)٢(

 البیع في المضي عن یتراجع أن وأراد الغبن للمشتري یثبت لم وإن تعویًضا،
 رجل من شیًئا أحد اشترى إذا ھي البیع في اإلقالة وصورة ھ،یقیل أن للبائع فیستحب

 فرد الثمن النعدام أو إلیھ حاجتھ لزوال أو فیھ الغبن لظھور إما اشترائھ على ندم ثم
 إحسان ألنھ القیامة یوم وعثرتھ مشقتھ اهللا أزال رده، البائع وقبل البائع على المبیع

  .فسخھ المشتري طیعیست فال بت قد البیع ألن المشتري على منھ

  اإللكتروني العقد على الواقع للغبن اإلجرائي األثر: ثانياً

 أو الضرر منع بقصد التحفظیة اإلجراءات في  تتمثل المدني للجزاء الثانیة الصورة 
   :وقفھ
 ضبط بقصد الغبن منھ الصادر اآلخر الطرف المدین أموال على التحفظي الحجز مثل

 تصرًفا فیھ التصرف من علیھ المحجوز منع لمجرد ءالقضا ید تحت ووضعھ المال
 لدى )المغبون الطرف( للمدین ما حجز ومثل ، المغبون الطرف الحاجز بحق یضر

                                                           

الخرشیـ   :٣/١٤٠: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة:  ینظر- (١)
.١٥٢/٥  

  ـ ٩٧٢ التعلیق على قانون المرافعات ص ٢٦ س ٦/٤/١٩٧٨ نقض - (٢)
        

 



 - ١٨٦ -

 الغیر ذمة في حقوق من لمدینھ یكون ما على الدائن یوقعھ الذي الحجز ھو : الغیر
 للمدین وفاءال من الغیر منع بقصد وذلك  دیون، أو منقوالت كانت سواء ، حیازتھ أو
 ثمنھ من أو المحجوز المال من الحاجز حق ألقتضاء وذلك حیازتھ في ما تسلیمھ أو

 خشیة التحفظي الحجز توقیع " قررت حیث النقض محكمة أكدتھ ما وھذا ،بیعھ بعد
  .)١( "الدائن عاتق على وقوعھ ذلك إثبات عبء حقھ ضمان الدائن فقدان

  ا اطب

  ا ا  ارو اد  ان أر 

 خالفھم ومرجع عامة العقود على الغبن تأثیر في اإلسالمیة الشریعة فقھاء اختلف
  ذلك في

 إّال أّنھم  إذا كان الغبن المصاحب للعقد یسیرًا فال یؤّثر في صّحتھ عند جمھور الفقھاء
أما الغبن .  سیرًا استثنوا بعض المسائل، واعتبروا الغبن یؤّثر فیھا حتى لو كان ی

:الفاحش فقد اختلف الفقھاء في أثره على العقود على اتجاھین   

    الرد يوجب وال الخيار، يثبت ال الفاحش الغبن مجرد أن : األول االتجاه

 ل�ى عل�ى الم�شھور إ   )٤(والمالكی�ة    )٣(  وال�شافعیة  )٢( ذھب الحنفّیة في ظاھر الروای�ة      
  . للمغبون ، فال یحق للمغبون أن یفسخ العقد أن الغبن ال یثبت فیھ الخیار

 أو العقد فسخ یطلب أن االلكتروني العقد في للغبن للمتعرض یجوز ال لذلك وتطبیًا
 ھذا ومبررات آخر عیب  ھناك یكن مالم فاحشًا كان ولو المجرد الغبن لعلة ابطالھ
 األسعار تحري يف المغبون العاقد تقصیر على إال یدل ال المجرد الغبن أن: االتجاه
 ، اآلخر العاقد من نیة سوء على یدل وال ، العادل البدل حد ومعرفة السوق وأحوال

 غش دون المشروع بالطریق المنفعة من المزید یطلب أن اإلنسان طبیعة من أنھ كما
 ، الضروریة المواد احتكار في الحال ھو كما الجماعة بمصلحة یضر مالم احتیال أو
 مھمة من فلیس األسعار في والتحكم االحتكار حالة في الناس بین ديالعا التعامل أما

 یقیم أن مھمتھ من وإنما ، والخدیعة الغش من المجرد التغابن یمنع أن التشریع
                                           . والحریة األھلیة في المساواة قدم على المتعاقدین

                                                           

ق ، التعلیق على قانون المرافعات لألستاذین حامد ٤٥ لسنة ٨٠٦ طعن ٦/٤/١٩٧٨ نقض - (١)
  ٧٦٨عكاز ، عز الدین الدناصوري ص

 
   .٤/١٤٢  ، حاشیة ابن عابدین ٢/٧٨ ، رسائل ابن عابدین  ٤/٥٠ انظر الھدایة ( ٢)
 ، شرح صحیح مسلم للنووي ٣/٤٧٠ وانظر روضة الطالبین ١٢/٣٢٦ تكملة المجموع ( ٣)

١٠/١٧٧. 
  ، وشرح الرزقاني على ٤/٤٦٨  ، والتاج واإلكلیل  ٤٦٩ - ٤/٤٦٨ انظر مواھب الجلیل  ( ٤)

    .٢/١٠٦ ، والبھجة شرح التحفة ٥/١٥٤مختصر خلیل  



 - ١٨٧ -

  :ةالنبوي بالسنة القول هذا استدل

 دعوا لبادي حاضر یبع ال  :قال   الرسول أن عنھ اهللا رضي جابر رواه بما -١ 
  )١( بعض من بعضھم یرزق الناس

 إذا : اهللا رسول لھ فقال  البیع، في یخدع أنھ اهللا لرسول ذكر رجًال أن -٢
  )٢(خالبة ال :یقول بایع إذ الرجل فكان ِخالبة، ال :فقل بایعَت

  : في تتمثل االتجاه هذا ومبررات

 كلما الفسخ عن بمنأى تكون أن ویجب ، أصلھا في الزمة المعاوضة عقود أن -١
 )٣( .اللزوم ھذا تغیر الى ذریعة الغبن یتخذ ال وحتى ذلك أمكن

 المعیار ھذا تحدید في تختلف اآلراء إن حیث ، للغبن ثابت معیار إیجاد یصعب أنھ-٢
   )٤( .العقد استقرار تھدید إلى یؤدي وھذا بنالغ مقدار تحدید في والتوسع  التشدد بین

 أخرى وسائل ھناك كانت طالما العقد لزوم في مؤثر الغبن جعل المفید من فلیس
 )٥( .المتعاقد لحمایة ومتعددة كثیرة

   :العقد في يؤثر مجرا كان ولو الفاحش الغبن أن الى يذهب : الثاني االتجاه

 . تغریر الغبن یصاحب لم وإن فسخھ أو قدالع إمضاء بین الخیار حق للمغبون أنو
 وقول )٧(الظاھري حزم ابن و ، )٦(مالك اإلمام  مذھب ظاھر االجتھاد ھذا إلى ذھب
 .)٩(الحنابلة و مرجوح قول في )٨( الحنفیة عند

 اتجاه وھو غیره أو اإللكتروني العقد في یؤثر المجرد الغبن فإن ذلك على وقیاسًا
 ولم البیع في فاحش غبن وجد إذا )٣٥٦:المادة(  :لعدلیةا األحكام مجلة علیھ نصت
 مال في وحده الغبن وجد إذا أنھ إال البیع، یفسخ أن للمغبون فلیس تغریر، یوجد
  .الیتیم مال كحكم حكمھ المال وبیت الوقف ومال البیع یصح ال الیتیم

 الخیار لھ فجعلوا ، علیھ الواقع الغبن دفع حق للمغبون االتجاه ھذا أصحاب وأعطى
 على ،مستدلین الظاھري حزم وابن الحنبلي المذھب فقھاء القول ھذا الى ذھب وممن

 عبد ابا یا فقال عمر ابن على فنزل بجواري المدینة قدم رجًال أن روي بما ذلك
                                                           

 الجوھر النقي باب ال یبیع حاضر لبادي  الطبعة االولى  السنن الكبرى للبیھقي وفي زیلھ- (١)
   ٣٤٦ ص٥ ھـ جـ ١٣٤٤طبعة مجلس دائرة المعارف الھند سنة

 ).٢٨٢/ ٣(سنن أبي داود - (٢)
خھ ومذاھبھ نظریة  یراجع محمد مصطفى شلبي ، المدخل في الفقھ االسالمي تعریفھ وتاری- (٣)

ة،  ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة االسالمی ؛ الشیخ محمد ابو زھرة٨٠٤ صالملكیة والعقد
 .٤٦٣،٤٦٤صطبعة دار الفكر العربي 

  ٤٥ بدر جاسم محمد الیعقوب مرجع سابق ص - (٤)
 ٤٦ المرجع السابق ص- (٥)
 .٢/١٤٩ ، ج٢ ،  تراجع الموسوعة الفقھیة ، الكویت ، ط١٢٧ / ٢ جواھر اإلكلیل –)  (٦

 .٨/٤٤٢ المحلى ، البن حزم ، ج-  (٧)
 .٣٩٨ / ٣، حاشیة ابن عابدین ٢/٦٦ مجموعة رسائل ابن عابدین ، ج- ) (٨

  .٤/٣٩٤ اإلنصاف للماوردي ، ج -  (٩)
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 غبن إنھ : فقال جعفر بن عبداهللا إلى عمر ابن فأتى درھم بسبعمائة غبنت الرحمن
 بل : جعفر ابن فقال بیعھ، علیھ ترد أن واما ایاه یھاتعط ان فإما درھم بسبعمائة

 ویرى )١( القیمة في الغبن من البیع رأیا قد جعفر وابن عمر فابن ، إیاه نعطیھا
 اإللكترونیة العقود على المجرد بالغبن بھا یعتد التي الخاصة األحوال أن الفقھاء
  :اتجاھین تحت تصنف العام األصل من استثناء تعتبر والتي

 یكون لذلك – طبیعتھا إلى بالنظر الغبن معھا یقوم التي المعینة العقود بعض : األول 
 الشافعیة  جمھور فیذھب . .المغبون شخص كان أیًا العقود ھذه في الغبن

 كما ابطلتھ او العقد رددت قولھ بمجرد للتغریر العقد ینفسخ انھ الى .)٣( والحنابلة.)٢(
  .القبض قبل

 عقد كان أیًا خاصة رعایة إلى یحتاج ألنھ المغبون؛ الشخص إلى ھافی ینظر :الثاني 
 في الغبن شروط تحققت ما إذا إنھ یقرر اإلسالمي فالفقھ .یبرمھ الذي المعارضة

 العقد ویكون الخبار، حق المغبون للمتعاقد یثبت  فإنھ تغریر، بھ واقترن العقد
 بالتحلل طرفیھ أحد یستقل الذي دالعق ھو الالزم غیر والعقد ، الزم غیُر لھ بالنسبة

 للطرف حقا یكون ما وھو اآلخر، الطرف رضا على التوقف دون ، وفسخھ منھ
 القوانین من العدید أن كما )٤( .بحقھ نافذا العقد فیكون الغابن المتعاقد أما المغبون،

 حالة :ھما حالتین في وذلك التغریر بھ یقترن أن دون لوحده الغبن بدور تعترف
 مال من كٍل في الیسیر والغبن والدولة، والوقف المحجور مال في الفاحش نالغب

 وفقا العدول في المشتري حق یؤكد ومما )٥(الموت مرض والمریض للدین المحجور
 ألن ؛غیر المشتري یره لم ما أن "البدائع في جاء ما اإلسالمي والفقھ للشریعة

 یوجب البیع في الرضا اختالُلو ، فیھ خلال فتوجب الرضا في تؤثر الوصف جھالة
 )٦(. الخیار
 )١٠(  والظاھریة )٩( الحنابلة وبعض )٨( المالكیة من والبغدادیون)٧( الحنفیة وذھب

 ودلیل . فسخھ أو العقد إمضاء في یخیر النوع ھذا في فاحش بغبن المغبون أن إلى
  . الخیار للمغبون فكان اآلخر یخبر فلم بالقیمة یعلم الغابن أن ذلك

                                                           

 .٥٣٦الى ص ٥٢٣ ص١٩٥٩ سنة ١د عیسوي احمد عیسوي الفقھ االسالمي ط-)(١
 ٢٩١ ص١ الشیرازي المھذب جـ- (٢)
 ٩٧ ص ٤ ابن قدامة الشرح الكبیر مع المغني جـ- (٣)
جار، زیاد ابراھیم محمد  ، مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة  د الن- (٤)

 ٢٦٦دراسة مقارنة مرجع سابق ص: المستھلك في العقود اإللكترونیة 
المشّرع األردني استثناًء یعتّد بالتغریر ولو لم یقترن بھ غبن فاحش أو حتى یسیر، وذلك   . - (٥)

 .من القانون المدني األردني، والتي موضوعھا عقد التأمین) ١ / ٩٤٧ ، و١ / ٩٢٨( في المواد 
 .  . وما بعدھا٢٩٢ ، ص ٥بدائع الصنائع ،مرجع سابق ، ج  ( ٦)
   .٤/١٥٩ انظر حاشیة ابن عابدین ( ٧)
    .٤/٣٦٩   ، التاج واإلكلیل ٤/٣٧٠انظر مواھب الجلیل   ( ٨)
   .٨/٣٠١ممتع    ،  الشرح ال١١/٣٤٤ انظر اإلنصاف  ( ٩)

   .٨/٤٣٩ انظر المحلى  ( ١٠)
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 را   

 بین والمساواة العدل لیتحقق فیھ وقع الذي للغبن  جبرًا الخیار للمغبون أن الراجح
 وبیع الركبان تلقي على قیاسًا ، قصده بنقیض اآلخر الطرف ولیعامل ، العقد طرفي

  . المصراة
 ذلك یكفي وھل ، اإلنترنت عبر رؤیتھ خالل من المبیع رؤبة كفایة مدى عن أما

 الغائبة العین بیع صحة بعدم للقول الشریعة فقھاء علیھ اعتمد الذي رالغر  إلزالة
 عن إما وذلك ، اإلنترنت خالل من التعاقد محل رؤیة  اإللكتروني المتعاقد یكفي وھل

 لھ مشاھدتھ أو ، فیدیو تسجیل طریق عن أو ، لھ  فوتوغرافیة صوٍر مشاھدة طریق
 اإلنترنت خالل من المبیع رؤیة تكفي فھل ، التلفزیون شاشة عبر مباشٍر حي بشكل

 قیاسًا المقرر؛ الرؤیة خیار سقوط إلى یؤدي وبما ، اإللكتروني البیع عقد إبرام قبل
  : التالیة الصور أحد یتخذ  قد  اإللكتروني البیع فإن  سبق ما علی

 استخدامھ كیفیة بیان مع ، دقیًقا وصفا التعاقد محل الشيء بوصف االكتفاء : اوالً

 ، یانتھوص
 تأخذ بحیث الوضوح من الصورة وھذه ، المبیع للشيء صورة بذلك یرفق أن ودون
 . اإلسالمي الفقھ في )١( البرنامج البیععلى حكم
 ، اإلنترنت عبر بالمبیع بالتعریف اإللكتروني المتعاقد یقوم الصورة ھذه في : ثانیًا
 أو فوتوغرافیة ةصور  الشيء بتصویر المقترن الوصف على االعتماد خالل من

 التابع اآللي الحاسب شاشة على التسجیل أو الصور ھذه فتظھر ، بالفیدیو تسجیلھ
 ھذه في المبیع رؤیة أن اإلسالمي الفقھ أغلُب ویرى ، التعاقد في الراغب للشخص

 الفقھ في تسقط ال المرآة عبر والرؤیة ، المرآة عبر الرؤیِة حكم تأخذ الحالة
 الشيء عین ھو لیس المرآة في المشتري رآه ما ألن ، ةالرؤی خیار االسالمي
  .مثالھ ھو بل علیھ المعقود

 فإن وبالتالي ، الحقیقة ورؤیة المرآة عبر الرؤیة بین ما التغیر احتمال أن عن فضال 
 الغرر رفع إلى یؤدي أن شأنھ من التعاقد من النوع ھذا في الرؤیة خیار  تقریر
 فرأى  المرآة في المشتري نظر لو أنھ : الحنفي ھبالمذ في وجاء ، الخصومة وقطع
 تتفاوت وقد ، مثالھ رأى بل عیَنھ رأى ما ألنھ ، خیاره یسقط ال ": قالوا ، المبیع
   .اإللكترونیة العرض شاشة على ینطبق الذي االمر وھو "المرآة بتفاوت ھیأتھ

 البائع یقوم أنب ، اإلنترنت شبكة خالل من تتم قد التي البیوع :الثالثة الصورة

 للمشتري المجال بإتاحة المقترن الوصف على االعتماد خالل من بالمبیع بالتعریف

                                                           

كلمة فارسیة وھي النسخة المكتوب فیھا عدد الثیاب واألمتعة وأنواعھا ،أو :  البرنامج ( ١)
بكسر المیم، : ، بفتح الموحدة والمیم، صرح بھ عیاض في المشارق، وقیل) البرنامج(نحوھا، 

تاج العروس من )  الجامعة للحسابالورقة(: بكسرھما، كما في بعض شروح الموطإ : وقیل
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، : واھر القاموس،المؤلفج

 ٤٢٠ ص٥دار الھدایةج: مجموعة من المحققین الناشر: المحقق) ھـ١٢٠٥: المتوفى(الزَّبیدي 
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 اإلنترنت بواسطة اآللي الحاسب شاشة على مباشر حي بشكل علیھ المعقود لرؤیة
  ، )١(الغبن طریق عن إال القیمة في للغلط یعرضون ال اإلسالمیة الشریعة ،وفقھاء

  : للغبن سبةبالن اتجاھین على فھم

 االتجاه  األول : عدم  االعتداد  بالغبن  إال  إذا  ص�حبھ   التغری�ر،   أو  ك�ان   الغ�بن   واقع�اً   ف�ي  

م�ال  المحج�ور  أو الوق�ف  أو بی�ت  الم�ال  مم�ن  ھ�م  ف�ي  حاج�ة  إل�ى  الحمای�ة  ، وھ�ذا  ھ�و  
الظاھر في المذھب الحنفي والمذھب الشافعي ومذھب أحمد .... فالمذھب الحنفي : ال 
رد  بغبن  فاحش  إال  إذا  غرر  البائع الم�شتري  أو ال�دالل  ) (٢) ، وھ�ذا  م�ا  ل�م  یك�ن  الغ�بن  
في  مال  المحجور  ،أو  مال  الوقف  ،  أو  بیت  المال  ،  فیرد  بالغبن  الفاحش  ولو  لم یوج�د  
غرر ، فقد جاء في المادة ٣٥٦ من مجلة األحكام الشرعیة  إذا وجد غبن فاحش ولم 
یوجد  تغریر  ،  فلیس  للمغبون  أن  یفسخ  البی�ع   ،  إال  أن�ھ   إذا وج�د  الغ�بن  وح�ده  ف�ي  م�ال  
الیتیم  ال  یصح  البیع  ومال  الوقف  وبیت  المال  حكمھ  حكم  مال  الیتیم ) ... وھو االتج�اه  
المعتم��د ف��ي الم��ذھب ال��شافعي ف��ال رد ب��الغبن الف��احش إذا ل��م یوج��د تغری��ر (٣)  ،أم��ا  
مذھب  الحنابلة ( ٤)  و  الظاھریة ( ٥) ففیھ  أن  الغ�بن   الف�احش   یثب�ت   ب�ھ  الخی�ار   للمغب�ون  
إذا  كان  جاھًال بالغبن سواء غرره الطرف األخر أم لم یغرره . اال إن المذھب الحنبل�ي  
 یثبت  خیار  الغبن في صور ثالثة كلھا ال تخلو من تغری�ر  ، األول�ى  متلق�ي  الركب�ان  أو 
ال���������������سلع ، والثانی���������������ة ال���������������نجش  والثالث���������������ة بی���������������ع الم���������������سترسل .                                                 
                                         

 بالغبن فاالعتداد الشيء قیمة في بغلط ومصحوبًا فاحشًا الغبن كان إذا :الثاني االتجاه

 على المالكیة عند والغبن ، المالكي المذھب ظاھر ھو وھذا القیمة في غلط صحبھ إذا
  :  أنواع ثالثة

 قیمة یجھل ال فھو ، أمره من بینة على وھو العاقد علیھ أقدم غبن : األول النوع 

 یكون وقد ، للمشتري بالنسبة الذاتیة لقیمتھا قیمتھا من بأكثر  اشتراھا ولكنھ السلعة
 في إال ، بھ یعتد ال غلط أو تغریر یصحبھ ال الذي الغبن ھذا ومثل المزاحمة لمجرد
 كما المال وبیت وقفكال حكمھ في ومن المحجور مال في كالغبن محدودة حاالت
  . القول سبق

 التي العقود من وغیرھا االسترسال بیع في ویرد تغریر یصحبھ غبن : الثاني النوع 

  . احتیالیة طرق إلى المتعاقدین أحد فیھا یلجأ
                                                           

 . د ..- (١)
  )٢/٧ رسائل بن عابدین ج– ٤/٢٤٦ ج الدر المختار– ١١٦، ٦/١١٥البحر الرائق ج - (٢)
 – ٢/٦٥ مغني المحتاج على نھایة المحتاج ج-  ٢/٤٥٥شرح البھجة لزكریا األنصاري ج.( - (٣)

   ٧٤/ ٤نھایة المحتاج ج
   ، واإلنصاف في معرفة الراجح من ١١/٣٣٥ ، والشرح الكبیر ١١/٣٣٥ انظر المقنع ( ٤)

 ، والكافي ٣/٢١١ ، وكشاف القناع ٢٩/٣٥٩    ، ومجموع الفتاوى ٣٣٥/ ١١الخالف 
   .٢/٢٢في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل 

    .٨/٤٣٩ انظر المحلى ( ٥)
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 أن  وجاء ، علیھ المعقود قیمة في غلط في المتعاقد فیھ یقع غبن : الثالث النوع 

 یكون أن یشترط ولكن المتبایعین، أحد بھ یعذر المبیع بقیمة الجھل بسبب الغبن
 الغبن یكون وأن ، الجھل بھذا یعرف اآلخر والطرف بالجھل معروفًا المغبون المتعاقد

 خالل الغبن دعوى المغبون یقیم وأن ، وشراًء بیعًا كان سواء القیمة ثلث من بأزید
 وبغیة الوقت طولی ال حتى ، وذلك الغبن فیھ وقع الذي التصرف صدور وقت من عام

  . )١( الناس بین التعامل استقرار

  .اإلسالمي الفقه في  اإللكتروني العقد عن العدول

 الرجوع عاقدیھ من ألي یجوز ال الزم اإلسالمي، الفقھ في الصحیح العقد أن األصل
ِباْلُعُقوِد ۚ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا  " :وتعالى سبحانھ لقولھ المنفردة، بإرادتھ  فیھ

ُأِحلَّْت َلُكم َبِھیَمُة اْلَأْنَعاِم ِإلَّا َما ُیْتَلىٰ َعَلْیُكْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّْیِد َوَأنُتْم ُحُرٌم ۗ ِإنَّ اللََّھ َیْحُكُم 
   .)٢( "َما ُیِریُد

 قابًال یصیر العقد فإن لكلیھما، أو الطرفین من ألٍي الخیار حق لثبوت نظرًا أنھ إال
 بیع وجائٍز الحنفیة عند الزٍم غیر ویسمى الحق، ھذا لھ تقرر لمن فیھ، وعللرج

 أو العقد إمضاء بین االختیار في المتعاقد حق ذلك ویعكس غیرھم، عند الخیار
 ھو الجائز أو الالزم غیر العقد فإن ذلك وعلى مشیئتھ، وفق فیھ الرجوع أي نقضھ،

 ذلك ّقف تو دون المتعاقدین، ألحد ردةالمنف باإلرادة فیھ الرجوع یمكن الذي العقد
   .)٣( .اآلخر المتعاقد رضا على

 عن العدول ،وحق)٤(تغریر یصاحبھ لم إذا الفاحش بالغبن رد ال أنھ یرون والشافعیة
 للضوابط وفقا المتعاقد، إرادة لمطلق تقدیره ترك إرادي حقٌّ ھو اإللكتروني، العقد

 من النظر یعید بأن المغبون للطرف یسمح بمقتضاھا وسیلة "فالعدول ، القانونیة
 بوسعھ یكون بحیث ، مسبقا بھ ارتبط الذي االلتزام في واحد، جانب ومن جدید،

 العقد في المشتري یستطیع وال.)٥(بھ ارتبط وأن سبق الذي التزامھ عن الرجوع
 نا بالشيء یحتفظ أن اراد اذا الفرنسي للقانون خالفا اإلسالمي الفقھ في اإللكتروني

 الغبن یرفع بما یطالب أن لھ یجوز ال أنھ بمعنى الغبن یعادل الثمن من جزء یسترد
 أو أصلھ من البیع فسخ خیار إال لھ فلیس التفاوت الغابن لھ بزل ولو الفسخ ویترك

 صح بمال الخیار إسقاط على یتصالحا ان یجوز كما المسمى الثمن بتمام امضائھ

                                                           

   .٥/١٥٢ حاشیة العدوي ج، ٣/١٤١ حاشیة الدسوقي ج، ٤/٤٦٨،٤٦٩ التاج واإلكلیل ، ج(١)
 .من سورة المائدة) ١( اآلیة - (٢)
اعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مدى كفایة قو . د- (٣)

 ٢٠٧المستھلك في العقود اإللكترونیة  مرجع سابق ص 
 – ٢/٦٥ مغني المحتاج على نھایة المحتاج ج-  ٢/٤٥٥ شرح البھجة لزكریا األنصاري ج - (٤)

 ٧٤/ ٤نھایة المحتاج ج
 ١٩٧النجار، زیاد ابراھیم محمد،  مرجع سابق ص  . د- (٥)



 - ١٩٢ -

 بمثابة الخیار ویعتبر المصالحة عوض دفع بنالغا على ووجب الخیار وسقط الصلح
  . یورث ال مجردًا حقًا العتباره الفقھاء أغلب عند الورثة الى ینتقل ال شخصي حق
 الرجوع في حقھ على وأكدت للمستھلك فاعلة حمایة اإلسالمیة الشریعة قررت وقد
 یسمح الذي العیب خیار :منھا الخیارات من مجموعة لھ وقررت التعاقد عن

 الذي الرؤیة وخیار قیمتھا، من ینتقص عیبًا فیھا وجد إذا البضاعة بإرجاع لمشتريل
 التعیین، خیار إلى إضافة التعاقد، عند یرھا لم التي السلعة إرجاع للمشتري یجیز

 الخیارات ھذه وكافة عنھ، الحدیث لنا سبق الذي الفاحش والغبن التغریر، وخیار
  . التعاقد عن الرجوع في حقھ على وتؤكد المستھلك تحمي

  

  اث اطب

 ارو اد  ن ا  اق وط

 ویجوز مقبولة غیر كانت واال ، العقد تاریخ من سنة خالل الدعوى ترفع أن ینبغي
 یراه ما عرض إذا ، اإلبطال دعوى اآلخر الطرف یتوقى أن المعاوضة عقود في

 الكترونیة دعامة على المحررة الوثیقة فإن لذلك وتطبیقًا.الغبن لرفع كافیا القاضي
 في یشترط لكن .الورق على المحررة الورقة بھ تتمتع الذي اإلثبات قوة نفس لھا
 معدة تكون وأن قانونا، بمضمونھا یلتزم معین شخص عن تصدر أن الوثیقة ھذه

 فمعر بھ یذیل الذي التوقیع یكون وأن تمامھا، تضمن معینة شروط وفق ومحفوظة
 الغبن حق لھ فلیس للمغبون الغبن ثبت وإذا .بمضمونھا صاحبھ التزام في ویفید بھ
  : ذلك ومن ، الحق لھذا مسقطات ھناك إن بل الحاالت جمیع في

 مع التغریر دعوى تنتقل فال الغبن حقھ في الواقع االلكتروني المتعاقد موت :اوالً

 األحكام مجلة من السابع الفصل في .یمنع فال الغابن موت أما الوارث، إلى الغبن
  ".وارثھ إلى التغریر دعوى تنتقل فال فاحش بغبن غر من مات فإذا العدلیة

 ولم بالفسخ الثاني الطرف إلبالغ بالغبن معرفتھ بعد  كافیة مـدة تمضي أن : ثانياً

 راضیًا المغبون ویعتبر العقد یلزم بل . الكافیة المدة تلك مضي بعد لھ خیار فال یفعل
 عام خالل الغبن دعوى اإللكتروني العقد في المغبون یقم لم فإذا ، . )١( العقد بإمضاء

 الوقت یطول ال حتى وذلك حقھ؛ سقط الغبن فیھ وقع الذي التصرف صدور وقت من
  . )٢( الناس بین التعامل استقرار وبغیة

 دخل إذا ربالخیا التلقي صورة في الجالب المغبون أن إلى حزم ابن اإلمام ذھب لكن 
 في وقع إذا المتعاقدین أحد أن إلى المالكیة بعض وذھب)٣( أعوام بعد ولو السوق

                                                           

    .١/٣١٥درر الحكام في شرح مجلة األحكام   انظر ( ١)
 ٣/١٤١ حاشیة الدسوقي ج– ٤/٤٦٨،٤٦٩التاج واإلكلیل لمختصر خلیل  ج التاج واإلكلیل(  - (٢)
 . تحفة ابن عاصم  – ٥/١٥٢ حاشیة العدوي ج–

    .٨/٤٤٩ انظر المحلى  ( ٣)



 - ١٩٣ -

 الخیار فللمغبون فعلي أو قولي تغریر یصحبھ أن بدون القیمة في الغلط ألجل الغبن
 فلھ  التصرف صدور وقت من عام خالل في دعواه المغبون أقام فإذا ،  سنة مدة إلى

   . )٢( بالغبن علمھ بعد سكت لو حقھ ویسقط . )١(الخیار
 الفاحش، بالغبن والعلم العقد من بدایتھ  اإللكترونیة العقود في الغبن خیار ومدة 

 العقار في المالكیة وعند الراجح، وھو أیام، ثالثة الجمھور فعند فیھ، مختلف وآخره
 :فقھاءال بعض عند وقیل ساعة، الفواكھ وفي أیام، ثالثة والثیاب الدواب وفي شھر،
 كانت إذا إال یورث، ال الرد وحق المغبون، موت إلى قائمة السلعة دامت ما یمتد

 .بالموت الدعوى تسقط أو ترد وال مقامھ، الوارث یقوم المدعي ومات قائمة الدعوى

 أو المغبون، موت أو العقد، محل بفوات الزًما العقد وأصبح الخیار انتھى إذا : ثالثاً

 .الفقھاء اھیرجم لدى المدة انتھاء

 وبعد قبضھ بعد تلف وإن بائعھ، مال من فھو قبضھ، قبل المبیع تلف إذا : رابعاً

 تفریط، غیر من الخیار زمن في كان وإن المشتري، مال من فھو الخیار انقضاء
 من فالتلف للمشتري الخیار كان وإن المشتري، من فالتلف للبائع، الخیار وكان
 .البائع

 قال وبھذا رضاه، وال صاحبھ حضور غیر من الفسخ الخیار لھ لمن یجوز :خامساً 

 لیس :حنیفة أبو وقال الحنفیة، من وزفر یوسف وأبو والحنابلة والشافعیة المالكیة
 فلم المتعاقدین، من واحد كل حق بھ تعلق العقد ألن صاحبھ؛ بحضرة إال الفسخ لھ

 الخیار لھ من ألن ھور؛الجم رأي والراجح صاحبھ، حضور بغیر فسخھ أحدھما یمِلْك
 أن یجب ولكن حضوره، إلى یفتقر فلم صاحبھ، رضا إلى ذلك یفتقر وال العقد، رفع لھ

 .أصوًال بالفسخ یخطر

 العقد یلزم الفسخ فإن كاإلجارة المدة عقود من بالخیار المفسوخ كان إذا :سادساً 

 المثل؛ ةأجر عن نقص أو زاده بما یرجع والمغبون أصلھ، من ال الفسخ حین من
 )٣( .الغبن ظالمة الستدراك

 أو الخطیة بالبینة الفاحش بالغبن جھلھ إثبات عبء علیھ المغبون  :سابعاً  

 )١(بالقیمة جاھل أنھ یمینھ مع قولھ َقبول والراجح والخبرة، المعاینة أو الشخصیة
 . فیھ حقھ سقط إثباتھ عن عجز فإن

                                                           

    .٤/٤٦٨ انظر التاج واإلكلیل  ( ١)
   ، والمكاسب  ص ٣٦٠ - ٣٥٨المستمدة من المذھب الحنفي المواد  انظر المجلة العدلیة ( ٢)

   .١/٣٢٥  والروضة شرح اللمعة  ٢٣٩
 وتطبیًقا لذلك فإن غبن أحد الزوجین في المھر بأن یكون الزواج بأقل أو أكثر من مھر المثل، ( ٣)

ثار النكاح، ال یعطي المغبون الحق في فسخ النكاح؛ ألن المھر لیس ركًنا، وإنما أَثٌر من آ
والنكاح بطبیعتھ وخصوصیتھ عقد الزم مؤبَّد، ال یكون المھر فیھ ثمًنا للمرأة، وإنما 

 .عطیَّة من الزوج لزوجھ
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 لوازم من معدودًا تصرفًا تصرف أو المالك تصرف المبیع في تصرف إذا  : ثامناً

 بالغبن علمھ بعد التصرفات ھذه مثل ألن ، فسخھ حق سقط بالغبن علمھ بعد التملك
 بالغبن اطالعھ بعد المغبون المشتري أخرج إذا مثًال ، بالغبن رضاه على دلیل

 قدالع فسخ في لھ خیار فال أجرھا أو فسكنھا دارًا المبیع كان أو للبیع المبیع الفاحش
 عنھ یسقط فال األمین تصرف المشتري تصرف إذا أما. الغبن بذلك رضي ألنھ ،

  . )٢( الخیار

 دعوى ذلك بعد لھ فلیس الفاحش الغبن دعوى من الغابَن المغبوُن أبرأ إذا : تاسعاً

  .العقد وفسخ الغبن

 في خیار للمغبون فلیس العقد بعد تعیب و تغـیر أو المبیع استھلك أو ھلك إذا :عاشراً

  العقد فسخ
 الموكل رجع المبیع وفات بغبن اشتریا فإن المبیع، فوات المالكیة ویسمیھ    

   . )٣( .بھ والمحاباة الغبن وقع بما المشتري على علیھ والمحجور

 للمغبون عندئذ فلیس متولدة غـیر متصلة زیادة المبیع في یحصل أن :عشر الحادي

 . )٤( الفسخ حق

 وبعد قبضھ بعد تلف وإن بائعھ، مال من فھو قبضھ، قبل لمبیعا تلف إذا :عشر الثاني

 تفریط، غیر من الخیار زمن في كان وإن المشتري،  مال من فھو الخیار انقضاء
 من فالتلف للمشتري الخیار كان وإن المشتري، من فالتلف للبائع، الخیار وكان
  .البائع

 وبھذا رضاه، وال صاحبھ حضور غیر من الفسخ الخیار لھ لمن یجوز :عشر الثالث 

 :حنیفة أبو وقال الحنفیة، من وزفر یوسف وأبو والحنابلة والشافعیة المالكیة قال
 المتعاقدین، من واحد كل حق بھ تعلق العقد ألن صاحبھ؛ بحضرة إال الفسخ لھ لیس
 لھ من ألن الجمھور؛ رأي والراجح صاحبھ، حضور بغیر فسخھ أحدھما یمِلْك فلم

 ولكن حضوره، إلى یفتقر فلم صاحبھ، رضا إلى ذلك یفتقر وال العقد، عرف لھ الخیار
  .أصوًال بالفسخ یخطر أن یجب

                                                                                                                                                      

 ). .١٤٤٢/ ٤( لمزید من التفصیل كشاف القناع ( ١)
   ، ١/٣٧٠   ، ودرر الحكام في شرح مجلة األحكام  ٣٦٠ - ٣٥٨ انظر المجلة العدلیة المواد ( ٢)

   .٢٣٩سب ص والمكا
 ٧١ص-١: مجلة األحكام العدلیة. ٤٧٣ .٤٦٥-/.٣ انظر  الروضة البھیة ( ٣)
 . انظر المراجع السابق ( ٤)
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 وتكون اإللكتروني للغبن تعرض لمن مشروع حق وھو العقد إجازة :عشر الرابع

  ضمنیة إجازة العقد لحق إذا بالفسخ الحق سقطیف ضمنیًا أو صراحة االجازة
 عن تعبیر بكل الصریحة اإلجازة و علیھ والبناء نالقانو الحق محل في كالتصرف

 التصرف أجیز فإذا, القانوني بالتصرف لحق الذي العیب بتصحیح یقصد اإلرادة
 لقبول حاجة دون القانوني اثرھا یرتد مما اإلجازة تاریخ منذ ملزمًا أصبح القانوني

  النیة حسن الغیر بحقوق اإلخالل ودون اآلخر الطرف من
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  البحث نتائج واهم خاتمة

 ال أنھ اإللكترونیة العقود على الواقع الغبن ألحكام الدراسة خالل من اتضح -
 حول یدور فكالھما االسالمي فقھال في مفھومھ عن القانوني مفھومھ یختلف
 التمثال عدم :بأنھ الغبن تعرف اإلسالمیة فالشریعة العوضین تعادل عدم معنى
 االلتزامات في التعادل عدم یعني بأنھ یرى الوضعي القانون و ، العوضین بین

 بین العدالة عدم على یتفقان انھما في االتجاھین بین رابط إیجاد ویمكن
  . االلتزامین

  كبیر حد الى یتفقان اإللكترونیة العقود على الواقع الغبن شروط أن كما -

    المیةاالس الشریعة في الغبن ھو فاحشة زیادة اإللكترونیة العقود في الثمن زیادة -

 بعض في فیھا یثبت المجرد الفاحش الغبن علیھا الواقع اإللكترونیة العقود أن -
 مع الوضعیة القوانین فیھ تتفق الذي األمر  وھو الفسخ حق الخاصة الحاالت

 . اإلسالمیة الشریعة احكام

 المخل الغبن لتحدید المرجع ھو التجاري العرف أن ترى الوضعیة التشریعات -
 في اختالف أي یحل أن یمكن الذي ھو أخرى وبعبارة العوضین، بین بالتعادل

 أن كما لألسعار والمقاییس الضوابط وضع عن المسؤول بصفتھ القیم تحدید
 قیم مالحظة ویمكنھ ، والطلب العرض طبیعة مع یتماشى مرنًا معیارًا ھناك
 لىع یجمد النسبي المعیار بینما وحس بالسعر تتصل ال أخرى زاویة من السلع
 العوضین احد نقص فالغبن نفعھ من أكثر ضرره یكون وقد واحد تحكمي وضع

 عادة بمثلھ یتسامح ال نقصا العقد في المسمى العوض عن

 اإللكترونیة العقود جمیع على االسالمیة الشریعة في المقررة الغبن قاعدة تعمیم -
 على لغبنا قاعدة یطبق ان القضاء على یستوجب الذي األمر التقلیدیة والعقود

  . العقود تلك

 إن المتعاقد االلكتروني اذا كان جاھال باألسعار أو مستأمًنا للمشتري أو الدالل ثم  -
وأما إذا كان البائع . ظھر بعد ذلك أنھ غبن غبنا فاحشا، فإن لھ الخیار في البیع

 .أو المشتري على علم باألسعار فلیس لھ خیار 

لیسیر حال تعرض المریض مرض الموت في بعض الحاالت الخاصة یعتد بالغبن ا -
  .للغبن 

 .أن مقدار الغبن الذي یثبت بھ الخیار للمتعاقد االلكتروني مرده إلى أھل الخبرة  -

ھناك فارق بین الغلط في القیمة الموجود في القانون الوضعي وبین الغبن في  -
 .الشریعة اإلسالمیة ، حیث أن الغلط في القیمة یؤدي عادة إلى الغبن 

بن في العقود اإللكترونیة مداه أوسع من الغلط ، إذ یصح أن یقع الغبن  الغ -
والمغبون على بینة من قیمة الشيء ، فال یكون واقعًا في غلط ، وإنما أراد 
الشيء لرغبة خاصة دفعتھ إلى شرائھ وبذل فیھ أكثر من سعر السوق ، أما 
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 قبل المشتري الغبـن فخلل فـي النسبة بین سعر السوق والسعر المبذول من
 .ومعیاره مادي 

جزاء الغبن في الشریعة االسالمیة ھو فسخ العقد ، بینما في القوانین الوضعة  -
فإن الجزاء یتمثل في جزاء إجرائي باتخاذ اجراءات تحفظیة وآخر موضوعي 

 .یتمثل في البطالن ، واإلنقاص 

حش فقد یتحقق ثبوت الخیار للمغبون بین الفسخ واإلمضاء بعد ِعلمھ بالغبن الفا -
  الغبن في 

   العقد االلكتروني ومع ذلك یسقط الحق في التمسك بھ وبالتالي یصبح العقد 
  .صحیحًا

یترتب على الغبن المحرم ثبوت العصیان على الغابن، ووجوب التوبة المصحوبة  -
بالندم، والعزم على عدم العود لذلك مرة أخرى، وإعادة الزیادة أو النقص إلى 

مكن ذلك، وعند العجز التخلص من المال الحرام عن طریق التصدق المغبون إن أ
 بھ، ویكون األجر للمغبون

 تم بحمد اهللا
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  المراجـع فھرس  

  القران الكریم : اوًال 
    السنة النبویة : ثانیًا 

  . ھـ ١٣٢٤لإلمام مالك ، المطبعة الخیریة ، . المدونة الكبرى  -
المكتب . ھـ ١٤٠٥ محمد األلباني ، الطبعة الرابعة  سلسلة األحادیث الصحیحة ،  للشیخ-

  .اإلسالمي 
المكتب . ھـ ١٣٩٩ سلسلة األحادیث الضعیفة ،  للشیخ  محمد األلباني ، الطبعة األولى -

  اإلسالمي
دار إحیاء . فؤاد عبدالباقي : تحقیق . سنن ابن ماجة ، لإلمام أبي عبداهللا محمد القزویني -

  .التراث العربي 
عزت عبید الدعاس ، :  أبي داود ، لإلمام أبي داود سلیمان السجستاني ، تحقیق  سنن-

  .دار الحدیث سوریھ. ھـ ١٣٩٣الطبعة األولى 
شعیب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة :  صحیح ابن حبان ، لإلمام ابن حبان ، تحقیق -

  الطبعة 
  .ھـ ١٤١٢  األولى 

. بن إسماعیل البخاري ، مع فتح الباري  صحیح البخاري ، لإلمام أبي عبداهللا محمد -
  .المطبعة السلفیة 

مطبعة . محمد فؤاد عبدالباقي :  صحیح مسلم ، لإلمام مسلم بن الحجاج القشیري ، ترقیم -
  دار 

  .   إحیاء الكتب العربیة 
  . فتح الباري ، للحافظ ابن حجر العسقالني ، الطبعة السلفیة -
الطبعة الثانیة . المكتب اإلسالمي بیروت . مد بن حنبل لإلمام أح.  مسند اإلمام أحمد -

  ھـ١٣٩٨
  م ١٩٦٦ مسند االمام احمد بن حنبل طبعة دار احیاء التراث العربي الطبعة االولى -
   موطأ األمام مالك طبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده ،  -

  اللغة العربیة: ثالثًا 

وزابادي  ، مؤسسة الرسالة الطبعة القاموس المحیط ، مجد الدین ابو طاھر الفیر -
 ھـ١٤٠٦األولى 

  .ھـ ١٤٠٩لشمس الدین السرخسي ، دار الفكر بیروت .  المبسوط  -

 .المصباح المنیر، طبعة بوالق مصر -

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، : تاج العروس من جواھر القاموس ،المؤلف -
دار : جموعة من المحققین، الناشرم: أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي تحقیق

  الھدایة الجزء الخامس 

وطبعة أخرى ،  دار لسان . البن منظور األفریقي ، دار صادر بیروت . لسان العرب  -
 العرب بیروت 

   ١٩٨٣مختار الصحاح، طبعة الكویت،  -



 - ١٩٩ -

  مراجع الفقھ االسالمي األصلیة : رابعًا 
   شركة عالء الدین - الجزء الرابع–الدقائق  البحر الرائق في شرح كنز - ابن نجیم الحنفي-

  - القاھرة-   للطباعة
  . البحر الرائق  الزیلعي طبعة دار المعرفة بیروت الجزء السادس   -
 لبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، البن نجیم الحنفي ، الطبعة الثانیة ، دار الكتاب اإلسالمي -
.  
د بن یوسف أبو عبد اهللا المواق المالكي محم:  التاج واإلكلیل لمختصر خلیل المؤلف-
  :المتوفى(

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر)ھـ٨٩٧   
   التاج واإلكلیل على مختصر خلیل ، ألبي عبداهللا محمد بن یوسف المواق مطبوع في ذیل -

ف القناع عن متن كشا.دار الفكر بیروت . ھـ ١٣٩٨   مواھب الجلیل ، الطبعة الثالثة 
  االقناع  

  م١٩٨٣    للبھوتي الحنبلي ط
عبداهللا عبدالمحسن التركي الطبعة :  الشرح الكبیر ، لشمس الدین ابن قدامة ، تحقیق -

  .ھـ ، مطبوع  في ذیل المقنع ١٤١٥األولى 
الریاض .  الشرح الممتع على زاد المستقنع ، للشیخ محمد ابن عثیمین ، مؤسسة آسام -

   الطبعة
  ھـ ١٤١٧     األولى 

السنن الكبرى للبیھقي وفي زیلھ الجوھر النقي باب ال یبیع حاضر لبادي  الطبعة  -
  ھـ ١٣٤٤االولى طبعة مجلس دائرة المعارف الھند سنة

   اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، لعالء الدین المرداوي ، تحقیق عبداهللا الـتركي -
  ھـ١٤١٥شرح الكبیر ، الطبعة األولى     مطبوع في ذیل المقنع وال

 تحقیق - الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،محمد بن جمال الدین مكي العاملي -
  محمد

  - بدون سنة نشر- بیروت-٣ ج -    كالنتر
 الغبن واالستغالل بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة ، زھیر الزبیدي ، مطبعة -

  دار 
  م١٩٧٣    السالم 

  .ھـ ١٣٨٨بیروت . عالم الكتب . محمد بن مفلح .  الفروع – 
  دار الفكر بیروت. لإلمام ابن حزم . المحلى -
  ھـ ١٣٤٣مطبعة مصطفى البابي الحلبي . للشیرازي . المھذب -
  الطبعة الثالثة . دار الفكر بیروت . وھبة الزحیلي .  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ -
   ١٩٨٤ن جزيء در الكتاب العربي بیروت  الطبعة االولى   القوانین الفقھیة  اب-
دار النھضة بیروت . لمحمد مصطفى شلبي . المدخل في التعریف بالفقھ اإلسالمي -

  .ھـ١٣٨٨
   ھـ١٣٧٥طبعة ثانیة حجریة ، تبریز . الشیخ مرتضى األنصاري .  المكاسب -
  ھرة ، دار الفكر العربي الملكیة ونظریة العقد في الشریعة االسالمیة ، محمد ابو ز-
   بدائع الصنائع ، لعالء الدین الكاساني ، مطبعة الجمالیة بمصر-



 - ٢٠٠ -

 باكستان -  الكاساني، طبعة المكتبة الحبیبة – بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - -
  م ١٩٨٩

  : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة-  
  .مطبعة البابي الحلبي  . لكبیر ، لمحمد عرفة الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح ا-
  ١٩٦٦ الطبعة الثانیة ٥حاشیة رد المحتار، ابن عابدین جـ-

  ھـ١٤١١درر الحكام في شرح مجلة األحكام ، لعلي حیدر ، دار الجل بیروت ، 
سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، للشیخ اإلمام محمد بن إسماعیل -

  .میر الیمني الصنعاني، مطبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةاأل
المؤسسة السعیدیة . مرعي بن یوسف الكرمي .  غایة المنتھى في جمع اإلقناع والمنتھى-

  .الطبعة الثانیة . الریاض 
  ھـ ١٣٨٩ فتح القدیر ، البن الھمام الحنفي ، دار الفكر بیروت ، الطبعة األولى -
  م١٩٨٣اع عن متن االقناع  للبھوتي الحنبلي ط كشاف القن-
مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل إلمام المالكیة في عصره ابي عبداهللا محمد بن محمد -

  ٤بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب   ج
 -  دار الجیل-٥ ج - نیل االوطار من أحادیث سید األخبار شرح منقي األخیار الشوكاني -

  - ١٩٧٣ -بیروت
  المراجع الفقھیة الحدیثة : خامسًا 

   ، الجزء االول مصطفى الزرقاء ، ١٨١٧ الفقھ اإلسالمي في ثوبھ الجدید،  طبعة دمشق، -
: المتوفى( الفقھ على المذاھب األربعة ، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري -

  )ھـ١٣٦٠
   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثانیة، :  لبنان،الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 ١٩٦٨-١٩٦٧ طبعة دار الفكر الطبعة التاسعة - المدخل الفقھي العام ، مصطفى الزرقا -
   ٣ج
دار النھضة بیروت . لمحمد مصطفى شلبي . المدخل في التعریف بالفقھ اإلسالمي -

  ھـ  ١٣٨٨
 ارد المحمصاني اإلسالمیة ، حسن صبحي الشریعة في والعقود للموجبات العامة  النظریة-

   .١٩٧٢بیروت  - الطبعة الثانیة -للمالیین العلم
  ھـ١٤٠٧طبعة دار الكتاب العربي .للسید سابق ، الطبعة الثانیة  .  فقھ السنة -
  .، ١٩٤٩ مختصر أحكام المعامالت الشرعیة  للشیخ علي الخفیف، ، القاھرة -
   ١٩٥٤ مختصر المعامالت الشرعیة ، العقد ،على الخفیف طبعة -

  المراجع القانونیة : سادسًا 
  ,دار المطبوعات الجامعیة, األصول التاریخیة لنظریة الغبن الفاحش : احمد ا برھیم حسن-

   م١٩٩٩,    اإلسكندریة
 المصادر( ,األول الكتاب ,االلتزام األول مصادر الجزء ,االلتزام نظریة : الدین شرف احمد-

  نشر   -دار دون  المنفردة رادة اال -االرادیة، العقد
 الفقھ في المنفردة  واالرادة العقد ,لاللتزام العامة النظریة :الرحمن عبد شوقي  احمد-

  وقضاء
  نشر  دون طبعة دار ,والفرنسي المصر النقض    
  -الحمایـة القانونیـة للمـستھلك فـي المملكة العربیة السعودیة-  أحمد كمال الدین موسى-
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  -١٩٨١     طبعة
  ،٢٠٠٠جاھد، خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، دار النھضة العربیة،  أسامة أبو الحسن م-

  . ١٩٥٢  أنور سلطان، شرح البیع والمقایضة ، الطبعة الثانیة -   
 اإلسالمي الطبعة  بالفقة مقارنة دارسة" المدني القانون في االلتزام مصادر :سلطان  انور-

   الثقافة عمان الخامسة دار   
الغبن بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي ،المجلة المغربیة  – الفصایلي الطیب -

  لالقتصاد 
المغرب –   والقانون المقارن ، كلیة العلوم والقانون واالقتصاد واالجتماعیة بمراكش 

   -٢عدد
  م١٩٨٣     

   النجار، زیاد ابراھیم محمد مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة -
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة عمان االردن :  المستھلك في العقود اإللكترونیة   

  سنة
  م٢٠١٤   
  النھضة  دار,)االلتزام مصادر( األول الكتاب , ,لاللتزام العامة النھریة : الشرقاوي  جمیل-

     العربیة
 مجلة الكوفة – ریاض حسن ابو سعیدة ، القوة الملزمة واالتجاه الموسع لدائرة الغبن -

  للعلوم 
  م ٢٠١١ ، ١١ عدد٤ العراق مجلد –   القانونیة والسیاسیة 

   ٢٠٠٢النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة ،طبعة ،.  عبد الفتاح بیومي حجازي-
  دار الفكر الجامعي:     اإلسكندریة 

 ٦السعودیة مجلد مجلة العدل – سلمان بن محمد النشوان  حكم الغبن وأثره على العقد -
   ھـ١٤٢٥  رجب ٢٣العدد 

  كاظم  العقد اإللكتروني  بحث منشور بمجلة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة ,  على -
  ٢٠٠٩-١ العدد ١العراق مجلد – جامعة بابل -  كلیة القانون –   والسیاسیة 

  ,ر حیاء التراث العربيدا, الطبعة الثانیة, الجزء الثاني, الوسیط:  عبد الرازق السنھوري -
  , م١٩٧٣,    بیروت

   - القاھر- دار النشر للجامعات المصریة- الوسیط الجزء االول - عبدالرازق السنھوري -
  ١٩٥٢    

   ١٩٦٧عبد الرازق السنھوري، مصادر الحق، الجزء الثانیة القاھرة 
  كر الجامعي اإلسكندریة  محمد أمین الرومي ، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني ، دار الف-

  .م ٢٠٠٦  الطبعة االولى 
 محمد سالم مدكور المدخل للفقھ اإلسالمي، للدكتور ، طبعھ مكتب عبد اهللا وھبھ القاھرة -

  طبعة 
   .٢٧٥م صـ١٩٥٤  أولى 

 ,العربیة النھضة االلتزام دار مصادر( االلتزام نظریة في دروس :شنب لبیب  محمد-
     تاریخ طبعة  دون,القاھرة

   النجار، زیاد ابراھیم محمد، مدى كفایة قواعد التغریر والغبن في القانون المدني لحمایة -
    المستھلك في العقود اإللكترونیة  
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 العبود ، عباس ، التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري وحجیتیھا في االثبات المدني -
  دار 

  ١٩٩٧  الثقافة عمان 
  عامالت، مطابع سلیم، اإلسكندریة، بال سنة نشر  جالل العدوى، أصول الم-
   محمود عبد الرحمن محمد، االستغالل والغبن في العقود ودورھما في إقامة التوازن بین -

  ١٩٩٥. . دار النھضة العربیة: ،القاھرة ١ ط - دارسة مقارنة –   األداءات العقدیة 
   رسائل الدكتوراه: سابعًا

روف االقتصادیة على القوة الملزمة للعقد رسالة  رشوان حسن رشوان أثر الظ-
  دكتوراه 

  ١٩٩٤  جامعة القاھرة كلیة الحقوق 
الخیارات واثرھا في البیع ، رسالة دكتوراه كلیة الشریعة .  عبد الستار ابو غده -

  والقانون 
  ١٩٧٥  القاھرة 

الشریعة  محمد على محمد عطااهللا ، التغریر وأثره في بیوع االمانة ،مجلة كلیة -
  ٢٠٠٦ سنة ٥ ج ١٨والقانون بأسیوط ، ع 

  الدوریات والمجالت والموسوعات الفقھیة : ثامنًا
 م ، ٢٠٠٤ ابریل ٢٢) د(  تابع١٧الجریدة الرسمیة العد - 
   ٣٦٠ -٣٥٨ المجلة العدلیة المستمدة من المذھب الحنفي المواد - 
العلوم والقانون واالقتصاد  المجلة المغربیة لالقتصاد  والقانون المقارن ، كلیة -

  م ١٩٨٣ -٢المغرب عدد–واالجتماعیة بمراكش 
 الكویت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة :  الموسوعة الفقھیة الكویتیة صادر عن-
  ) ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من ٢ط
  م ٢٠١١ ، ١١ عدد٤ العراق مجلد – مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة -
بادئ التي قررتھا الدوائر المدنیة بمحكمة النقض من أول أكتوبر   المستحدث من الم-

  م ١٩٩٨
  .م١٩٩٩   وحتى أخر سبتمبر 

 مجلة -م ٢٠٠٠سبتمبر ٣٠م حتى ١٩٩٩ المستحدث مجموعة المكتب الفني أكتوبر - 
  الحقوق 

  .    والشریعة الكویت
  . مجلة الشریعة والقانون جامعة اسیوط- 

  .نون بالقاھرةمجلة كلیة الشریعة والقا_ 
  .مجلة القانون واالقتصاد كلیة الحقوق جامعة القاھرة_ 
  م ٢٠٠٤ -٢٠٠٢ مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة مجموعة أحكام النقض -
  . مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني المصري الجزء الثاني- 
م ٢٠٠٤ أول أكتوبر  مجموعة محكمة النقض المكتب الفني المستحدث من المبادئ من- 

  حتى 
   م٢٠٠٥   أخر سبتمبر 

   مجلة المحاماة تصدرھا نقابة المحامین المصریین - 
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 مجموعة المكتب الفني العشریة المدنیة المستحدث من القواعد القانونیة التي قررتھا - 
  محكمة النقض في المواد المدنیة والتجاریة واألحوال الشخصیة

  مة القوانین واألنظ: تاسعًاً 
  .م١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري رقم -٢
  م٢٠٠٤ لسنة ١٥ قانون تنظیم التوقیع  اإللكترونیة المصري رقم -٣ 

  .-٢ جزء –  مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني -٤
  

  المراجع الفرنسیة : عاشرًا 
-Marty et Raynaud :obligation.no١٤٩:Mazeaud:lesion de 
droit civil vol.١obligations.                                                          
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.                  
Rawandozi: op.cit. p.٢٠ ,Mazeaud:op.cit.,no٢٠٩,p.١٨٩ ets;     

       -  
- Rieg:;La  Role de la volonte dans ١' acit Juridique,١٩٦١.      

         
-                                                                                                      
   - Rawandozi zozek:le theorie de la lesion dans les contrats 
en droit civil compare. Th.١٩٦٧. Univ.de Paris.                         
                    .  
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١٩٦٢                                            
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	-  إن المتعاقد الالكتروني اذا كان جاهلا بالأسعار أو مستأمنًا للمشتري أو الدلال ثم ظهر بعد ذلك أنه غبن غبنا فاحشا، فإن له الخيار في البيع. وأما إذا كان البائع أو المشتري على علم بالأسعار فليس له خيار .
	- في بعض الحالات الخاصة يعتد بالغبن اليسير حال تعرض المريض مرض الموت للغبن .
	- أن مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار للمتعاقد الالكتروني مرده إلى أهل الخبرة .
	- هناك فارق بين الغلط في القيمة الموجود في القانون الوضعي وبين الغبن في الشريعة الإسلامية ، حيث أن الغلط في القيمة يؤدي عادة إلى الغبن .
	-  الغبن في العقود الإلكترونية مداه أوسع من الغلط ، إذ يصح أن يقع الغبن والمغبون على بينة من قيمة الشيء ، فلا يكون واقعاً في غلط ، وإنما أراد الشيء لرغبة خاصة دفعته إلى شرائه وبذل فيه أكثر من سعر السوق ، أما الغبـن فخلل فـي النسبة بين سعر السوق والسعر المبذول من قبل المشتري ومعياره مادي .
	- جزاء الغبن في الشريعة الاسلامية هو فسخ العقد ، بينما في القوانين الوضعة فإن الجزاء يتمثل في جزاء إجرائي باتخاذ اجراءات تحفظية وآخر موضوعي يتمثل في البطلان ، والإنقاص .
	- ثبوت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء بعد عِلمه بالغبن الفاحش فقد يتحقق الغبن في 
	   العقد الالكتروني ومع ذلك يسقط الحق في التمسك به وبالتالي يصبح العقد صحيحاً.
	- يترتب على الغبن المحرم ثبوت العصيان على الغابن، ووجوب التوبة المصحوبة بالندم، والعزم على عدم العود لذلك مرة أخرى، وإعادة الزيادة أو النقص إلى المغبون إن أمكن ذلك، وعند العجز التخلص من المال الحرام عن طريق التصدق به، ويكون الأجر للمغبون
	تم بحمد الله



