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 - ٥٣٩وصف املبيع خالف حقيقته يعد من الغش والتدليس
ً
شخصا اشرتى سلعة بعد أن ذكر له صاحبها أوصافها
سؤال يقول :إن
الدقيقة ومنافعها ،فاشرتاها بعد أن صدقه يف وصفه لها ،وبعد
استخدامها تبني له سوءها ،وأن وصف صاحبها لها غري صحيح،
والسؤال عن الحكم يف ذلك؟

األصل أن الصدق وحسن النية يحكم العالقة بني املتبايعني؛ فإذا
انتفت هذه العالقة أصبح الغش وما يف معناه يحكمها ،وهذا أمر محرم يف

الكتاب والسنة واإلجماع واملعقول .أما الكتاب ،فقول الله عز وجل﴿ :ﮛ

ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫ﴾[البقرة .]١٨٨ :وقوله عز ذكره﴿ :ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [النساء.]٢٩ :

أما التحريم يف السنة فما رواه أبو هريرة ريض الله عنه أن رسول
الله ﷺ مر برجل يبيع طعامً ا ،فسأله :كيف تبيع؟ فأخربه ،فأوحي إليه
أن أدخل يدك فيه .فأدخل يده فيه ،فإذا هو مبلول ،فقال رسول الله ﷺ
"ليس منا من غش"((( .وأما اإلجماع فإن األمة يف سلفها وخلفها مجمعة
((( أخرجه أبو داود يف كتاب اإلجارة ،باب النهي عن الغش ،سنن أبي داود ج ٣ص ،٢٥٠رقمه
( ،)٣٤٥٢وصححه األلباني يف صحيح سنن أبي داود برقم ( ،)٣٤٥٢وأخرجه مسلم بلفظ:
"أن رسول الله ﷺ مر عىل صربة طعام ،فأدخل يده فيها فنالت أصابعه ً
بلل ،فقال" :ما
هذا يا صاحب الطعام؟" قال :أصابته السماء يا رسول الله .قال" :أفال جعلته فوق الطعام
كي يراه الناس ،من غش فليس مني" .صحيح مسلم برشح النووي ج ١ص ،٢٧٦٦كتاب
			
اإليمان ،باب قول النبي ﷺ" :من غشنا فليس منا" رقمه (.)١٠٢
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عىل وجوب الصدق بني املتبايعني ،وتحريم الغش والتدليس والغرر
والجهالة بينهم ،وال خالف يف ذلك .وأما املعقول فإن الله عز وجل ملا وضع
القواعد واألحكام لعباده يف تبايعهم ،وحرم عليهم الكذب ،وأوجب عليهم
الصدق فيها ،كان هذا ملنافعهم وصالح حياتهم ،فإذا ابتعدوا عن هذه
األحكام طغى بعضهم عىل بعض ،فأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ،وما كانت
األمم البائدة لتبيد إال بعد أن أعرضت عن هذه األحكام ،كحال قوم نبي
الله شعيب – عليه السالم – الذين أمرهم الله بالوفاء بالكيل والعدل يف
وزنهم عند تبايعهم ،ونهاهم عن بخس الناس أشياءهم يف قوله جل ذكره:

﴿ﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ [الشعراء.]١٨٣-١٨١ :
فلما فعلوا خالف ما أ ُ ِمروا به وما نُهُ وا عنه أصبحوا من املفسدين يف

األرض ،فأصابهم عذاب يوم الظلة ،وقد وصفه الله بقوله﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ﴾[الشعراء .]١٨٩ :ويف إطار هذه األحكام بسط الفقهاء – رحمهم
الله – أحكام التدليس والغش يف املبايعات ،ففي التدليس يثبت للمدلس
عليه الخيار ،ومن ذلك ترصية اللبن يف الحيوانات قبل بيعها ،حني يظن
املد َّلس عليه أن اللبن املرصَّى هو لبن الحيوان الحقيقي ،بينما هو عىل
العكس من ذلك ،واألصل يف ثبوت الخيار للمشرتي قول رسول الله ﷺ:
"من اشرتى شاة مرصاة فهو بخري النظرين ،إن شاء أمسكها ،وإن شاء
ردها وصاعا ً من تمر"((( .ويستوي التدليس فيما إذا كان بالفعل كمن
((( أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب النهي للبائع أال يحفل اإلبل والبقر والغنم ،فتح الباري
ج ٤ص ٤٢٣-٤٢٢رقمه (.)٢١٤٨
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يصبغ شعره ،فتظن مخطوبته أنه ال يزال شابًّا بينما هو غري ذلك ،أو كان
التدليس بالقول كحال من يصف سلعة خالف حقيقتها .ويتطلب الخيار
يف التدليس أن يكون املد َّلس عليه غري عالم بحقيقة املبيع محل التدليس،
وأن محل التدليس لم يكن واضحً ا له حني عقد مع البائع((( .أما الغش
فاألصل يف تحريمه قول رسول الله ﷺ "من غشنا فليس منا" ،ويحصل
الغش يف األشياء القليلة والكثرية ،ووسائل الغش كثرية منها :الكذب حني
يلجأ الغاش إليه ترويجً ا لبضاعته ،ومنها الحلف باليمني لتنفيق هذه
البضاعة ،واألصل يف تحريمه قول رسول الله ﷺ" :الحلف منفقة للسلعة،
ممحقة للربكة"((( .وقوله ﷺ" :ثالثة ال يكلمهم الله ،وال ينظر إليهم ،وال

يزكيهم ،ولهم عذاب أليم :املسبل ،واملنان ،واملنفق سلعته بالحلف الكاذب"(((.
ومن وسائل الغش التدليس ،كما هو الحال يف ترصية اللبن .ومنها :إخفاء
حقيقة املبيع ،وذلك بكتمان عيوبه.
وينبني عىل ما سبق أن املشرتي يف السؤال له حق الخيار يف إمساك
السلعة أو ردها ،إذا ثبت أن وصف البائع لها غري صحيح ،عىل رشط أال
يكون املشرتي عا ًملا بهذا العيب ،وأن هذا العيب لم يكن واضحً ا له.
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام الكاساني ج ٥ص ،١٥٧-١٥٦رشح مجلة األحكام
العدلية لعيل حيدر (الكتاب األول) البيوع ص ،١٦١-١٦٠حاشية بن عابدين ج ٥ص،٣٦
وينظر عقد الجواهر الثمينة يف مذهب عالم املدينة البن شاس ج ٢ص ،٤٧٦-٤٥٧وحاشية
الدسوقي ج ٢ص ١٢٨وما بعدها ،روضة الطالبني لإلمام النووي ج ٣ص ،٤٧٠-٤٦٨ومغني
املحتاج للرشبيني الخطيب ج ٢ص ،٦٤-٦٣وكتاب الفروع البن مفلح ج ٤ص.٩٤-٩٣
((( أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات ،فتح الباري ج٤
ص ،٣٦٩رقمه (.)٢٠٨٧
((( أخرجه مسلم يف كتاب اإليمان ،باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق
السلعة بالحلف ،صحيح مسلم برشح النووي ج ١ص(.)٧٧٦
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