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  المقدمة

  
إن  الشریعة اإلسالمیة فقد جعلت الرضا منذ البدای�ة ھ�و األس�اس ف�ي ن�شأة العق�ود                     

َیاَأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ال َت�ْأُكُلوا َأْم�َواَلُكْم َبْی�َنُكْم ِباْلَباِط�ِل ِإلَّ�ا َأْن         : بأي شكل  كانت یقول تع�الى      

 ویق�ول  )٢("أي بطیبة نفس كل واحد منكم  )] "٢٩(النساء   [َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ    

  )٣(".إنما البیع عن تراض:" الرسول صلى اهللا علیھ   وسلم 

 أساس�ًا ل�صحة ن�شأة العق�ود دالل�ة      – الرض�ا  –إن منھجیة اإلسالم في تقریره لھذه القاعدة   

إعجاز تشریعي واضح ، یؤكد أنھا شریعة خال�دة ص�الحة لك�ل زم�ان ومك�ان وف�ي ك�ل بیئ�ة             

  .جتمعوم

وق��د م��رت الع��صور ال��سابقة ب��أنواع مختلف��ة م��ن أش��كال انعق��اد العق��ود ك��البیع ع��ن طری��ق    

الرادی��و والتلفزی��ون والھ��اتف والف��اكس وال��تلكس وغیرھ��ا وھ��ا نح��ن ن��شھد ف��ي ال��سنوات    

األخیرة تطورًا ھائًال في وسائل االتصال المختلفة وخاصة التقنیات اإللكترونیة الت�ي دخل�ت      

أو " بالت��سوق اآلل��ي"التج��اري وظھ��ر م��ا ی��سمى   اة بم��ا فیھ��ا المج��ال جمی��ع مج��االت الحی�� 

عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت     ". التعاق�د ع�ن بع�د     "أو  " التج�ارة اإللكترونی�ة   "أو  " تجارة اإلنترن�ت  "

الت��ي ربط��ت الع��الم بع��ضھ م��ع بع��ض وألغ��ت الح��دود الجغرافی��ة والوس��ائط المالی��ة وأص��بح  

والم��ستھلك أن یت��سوق وھ��و ف��ي  , من��تجبإمك��ان ت��اجر التجزئ��ة أن ی��شتري مباش��رة م��ن ال  

  . منزلھ

وانتشرت التجارة اإللكترونیة ف�ي األع�وام األخی�رة وُأس�ست الكثی�ر م�ن ال�شركات العالمی�ة                   

والمحلی��ة مواق��ع خاص��ة بھ��ا عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت وتق��در بع��ض الدراس��ات حج��م التج��ارة     

ترتف�ع الن�سبة إل�ى أكث�ر        من مجمل التجارة العالمیة ویتوقع أن       %  ٢٠اإللكترونیة حالیًا بـ    

  .من ذلك خالل ھذا العقد 

فالفقھ اإلسالمي جع�ل الرض�ا ھ�و األس�اس ف�ي انعق�اد العق�ود م�ن دون تحدی�د ش�كل                       

معین، فالعقد ینعقد في الشریعة اإلسالمیة بك�ل م�ا ی�دل علی�ھ م�ن ق�ول أو فع�ل أو كتاب�ة أو                 

                                                
 .١/٣٣١ تفسیر البغوي )٢(
كت�اب  , ورواه أحم�د بنح�وه ف�ي الم�سند      , ٢١٧٦باب بیع الخیار ب�رقم  ,  رواه ابن ماجھ واللفظ لھ في كتاب التجارات    )٣(

وأب�و داود ف�ي كت�اب البی�وع أی�ضًا ب�رقم         , ١١٦٩والترمذي في كتاب البیوع ب�رقم        , ١٠٥٠١باقي مسند المكثرین برقم   
٢٩٩٩.   
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معتب�رة ش�رعًا  كم�ا ھ�و         واإلنترنت عبارة ع�ن آل�ة لتوص�یل الكتاب�ة وھ�ذه الوس�یلة               . إشارة

  .الحال في التعاقد بطریق الكتابة بین الغائبین

والتعاق��د بطری��ق اإلنترن��ت ھ��و تعاق��د ب��ین حاض��رین م��ن حی��ث الزم��ان وغ��ائبین م��ن حی��ث    

  .المكان إال إذا وجد فاصل طویل فإنھ یكون بین غائبین زمانًا ومكانًا 

لی�ھ المتعاق�دان ش�ریطة أن یك�ون ھ�ذا           والنظام الذي یحكم العقد ھو النظام الذي اتفق ع 

أم�ا المحكم�ة المخت�صة فھ�ي محكم�ة      , النظام مستمدًا من الشریعة اإلسالمیة وراجعًا إلیھ�ا   

وی�ستثنى م�ن ذل�ك إذا    , المدِعي ألنھ الطرف األضعف في العقد وھذا ق�ول جمھ�ور العلم�اء          

  .كانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار

     ویعتب��ر اس��تخدام التوقی��ع اإللكترون��ي وخاص��ة الرقم��ي من��ھ إلثب��ات العق��ود اإللكترونی��ة 

متفقًا مع مبادئ اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة التي ل�م تح�صر وس�ائل اإلثب�ات بع�دد مع�ین                   

  .أو شكل محدد وإنما كل وسیلة یبین فیھا الحق فھي من أدوات اإلثبات

ء على التوقی�ع اإللكترون�ي م�ن مخ�اطر ف�إن وض�ع العقوب�ات                ونظرًا لما یترتب على االعتدا    

المناسبة للجرائم المتعلقة بقصد الحمایة الجنائیة لھ یتفق مع مقاص�د ال�شریعة  اإلس�المیة                

في حف�ظ األم�وال والحق�وق الخاص�ة وھ�ذا داخ�ل ض�من  التع�ازیر الت�ي یق�درھا ول�ي األم�ر                    

  . بحسب الجریمة وحالھا ومالبساتھا

 التشریعیة والح�ضاریة ف�ي نظرتھ�ا إل�ى العق�ود والحق�وق المالی�ة س�واًء ف�ي               فتختلف النظم 

  . كیفیة انعقادھا أو في شروطھا وأحكامھا أو آثارھا اختالفًا قد یصل إلى حد التباین

ف�ال ی�صح    , فمثًال كانت بعض القوانین الوضعیة ت�شترط ال�شكلیة ف�ي انعق�اد العق�ود                

ث��م تط��ورت إل��ى الرض��ائیة بع��د    , عین��ة وش��كل مح��دد  العق��د وال یعتب��ر إال إذا ك��ان بھیئ��ة م  

   , )١(المرور بمراحل مختلفة

مم��اجعلنى أھ��تم بتل��ك الن��وازل وأن  أظھ��ر موق��ف  الفق��ھ اإلس��المي ف��ى مث��ل تل��ك الن��وازل     

  .المعاصرة ببیان األحكام الفقیھة لھذه النازلة 

  -:خطة البحث

                                                
 .١٨عدنان خالد التركماني ص. ضوابط العقد في الفقھ اإلسالمي ، د:  انظر في ذلك)١(
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م��ة وبی��ان ب��أھم مراج��ع وق��د احت��وى البح��ث عل��ى مقدم��ة ومبح��ث تمھی��دى وف��صلین  وخات 

  البحث 

  مبحث تمھیدى

  ماھیة العقد اإللكتروني

  

  :تعریف العقد

العقد في اللغة العربیة یطلق على معان ترج�ع ف�ي مجملھ�ا إل�ى معن�ى ال�ربط ال�ذي ھ�و نق�یض           

   )١("عقدت الحبل فھو معقود: "الحل یقال 

  )٢("عقد المبایعات ونحوھاالشد والربط ثم نقل إلى األیمان والعقود ك"فالعقد في أصل اللغة 

أما في االصطالح الفقھي فنجد أن للعقد معنیان عام وخاص فالمعنى العام یطلق على ك�ل الت�زام تعھ�د               

بھ اإلنسان على نفسھ سواء كان یقابلھ الت�زام آخ�ر أم ال، وس�واء ك�ان التزام�ًا دینی�ًا كالن�ذر أو دنیوی�ًا             

  .)٣(كالبیع ونحوه 

لعقد على كل اتفاق تم بین إرادتین أو أكثر على إنشاء التزام أو نقلھ، فھ�و  أما المعنى الخاص فیطلق ا 

ال یتحق�ق إال م�ن ط�رفین أو أكث�ر، وھ�ذا ھ�و المعن�ى الغال�ب عن�د إط�الق الفقھ�اء للعق�د ف�ي االص�طالح               

   )٤(.الفقھي

لمتعاقدین ارتباط اإلیجاب الصادر من أحد ا "ومن التعاریف الواردة على ھذا المعنى تعریف العقد بأنھ          

  .)٥("بقبول اآلخر على وجھ مشروع یثبت أثره في المعقود علیھ

وعلى ھذا فإن العقد في االصطالح الفقھي الشرعي یشمل جمیع العقود  المالی�ة الت�ي تت�ضمن ط�رفین                

الخ كما یتضمن العقود غیر المالیة كعق�د  ... أو أكثر كعقد البیع واإلجارة والرھن والحوالة والمسابقة        

  .ح ونحوهالنكا

  :تعریف اإللكترون

اإللكترون عبارة عن شحنات كھربائیة دقیقة جدًا دائمة الحركة حول جسم ھو النواة الذي ھو  

  ، )٦(جزء من الذرة

                                                
 ٣٨٣والقاموس المحیط للفیروز أب�ادي ص  ,٩/٣٠٩ ولسان العرب البن منظور    ٦٥٤معجم مقاییس اللغة ص   :  انظر )١(

 .٤٢١والمصباح المنیر للفیومي ص, 
 .٣/٢٨٥ أحكام القرآن  للجصاص )٢(
 .٧٨ص,القاعدة الثانیة والخمسین , القواعد البن رجب:  انظر)٣(
عب�د الحمی�د البعل�ي    .  د-وض�وابط العق�ود  , ٢٤خالد التركم�اني ص .  د-ضوابط العقد في العقد اإلسالمي:  انظر في ذلك  )٤(

 .٤٤ص
 . بتصرف ١٦٨ لمحمد قدري باشا ، المادة - مرشد الحیران)٥(
 .٩ لجین نیدك ص–اإللكترون وأثره في حیاتنا :  انظر)٦(
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وقد استخدمت اإللكترونیات في التصنیع ودخلت في كثیر من المجاالت فظھر الرادیو الذي یستقبل ھذه 

وال��تلكس والھ��اتف والف��اكس والحاس��ب اآلل��ي وغیرھ��ا م��ن  الموج��ات اإللكترونی��ة ث��م ظھ��ر التلفزی��ون 

  .)١(األجھزة التي تعمل عن طریق اإللكترونیات

وعلى ذلك فإن العقد اإللكتروني ھو العقود الذى یتم عبر ھذه الوسائل ونحوھا من اآلالت التي 

شار المراسلة إال أنھ بعد ظھور الحاسب اآللي وانت, وھذا من حیث األصل , تعمل عن طریق اإللكترون

أم�ا التعاق�د عب�ر الرادی�و أو     , خصص ھذا المصطلح للعق�ود الت�ي ت�تم ع�ن طریق�ھ            , والتعاقد بواسطتھ   

وأص�بح  , الھاتف أو غیرھا من وسائل االتصال فال یشملھا عرفًا ھذا المصطلح ف�ي العق�دین األخی�رین      

ول�ذا نج�د أن   , بكة اإلنترن�ت العقود الت�ي ت�تم عب�ر ش�        : مصطلح العقود االلكترونیة ینصرف مباشرة إلى     

مجموعة العملیات التي تتم عبر الوسائل اإللكترونیة وخاصة : مصطلح التجارة اإللكترونیة یطلق على

  .)٢( والبرید اإللكتروني(web)عبر شبكة المواقع 

التقاء إيجاب صادر من طرف محله عرض مطروح : " يعرف العقد االلكتروني بأنه 

و كليهما على شبكة لالتصاالت بقبول صادر من طرف آخر بطرق سمعية أو بصرية أ

وهي في العادة مبادلة , وتحقيقاً لعملية معينة يرغب الطرفان في إنجازها , بذات الطرق

   .  (١)"القيم أو األموال 

اتفاق يتالقي فيه اإليجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحـة          :" وعرفه البعض بأنه  

بفضل التفاعل بين الموجب والقابـل      , يلة مسموعة مرتبة  وذلك بوس , لالتصال عن بعد  

"(٢)   

ذلك أنه ليس كل اتفاق يشكّل      , والذي يظهر أن التعريف للعقد اإللكتروني غير مانع         

بل االرتباط الذي يعتبره الشارع حاصـال بهـذا االتفـاق ـ     , عقداً من الناحية الفقهية 

ين وارتبطا فكوناً العقد ـ؛ إذ قد تكـون   فاإليجاب والقبول هما اللذان صدرا من المتعاقد

, هناك إرادتان متفقتان على التعاقد وال تتحرك إحداهما نحو األخرى باإليجاب والقبول              

                                                
  ).الجزء األول( انظر المرجع السابق وموسوعة اإللكترونیات لمحمد المتنبي )١(
 . ٥٤ عبد الحمید بسیوني ص–البیع والتجارة على اإلنترنت : أنظر) ٢(

, ع��الم الكت��ب الح��دیث ـ األردن       , ألول��ى الطبع��ة ا, " م��شكالت التعاق��د عب��ر االنترن��ت   " ,  ب��شار ط��الل الم��ومني   (١)
  . ٢٤ص , م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

  . ٣٩ص, م ٢٠٠٣, دار الكتب القانونیة ـ مصر , " التعاقد عبر االنترنت " ,  أسامة أبو الحسن مجاھد (٢)
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فالتعريف القانوني يشمل   ,  ببيع أو رهن أو قرض       (١)فال يكون عقد كما في حالة الوعد      

  . الوعد أيضاً لوجود اتفاق اإلرادتين مع أنه ليس بعقد 

, " على وجه يثبت أثره في المعقود عليه " ء التعريف القانوني خلواً من قيد     وقد جا 

وهو قيد تجب إضافته إلى أفراد التعريف ؛ ذلك أن العقد ال ينشأ بمجرد اتفاق اإلرادتين                

واعتـراف  , إنما يلزم إلي جانب ذلك وجود محّل لهذا االتفـاق     , وتعبيرهما عن الرضا    

ولذا فإن مجرد االتفاق بين زيـد وعمـرو         , لزمة لهذا االتفاق    الشارع بترتب اآلثار الم   

وينشئ رابطـة   , على التالقي في مكان معين أو قضاء نزهة أو سهرة معاً يشكّل اتفاقاً              

غير أنه  , شخصية بحيث يصبح كّل واحد منهما مسئوال أمام اآلخر عن مثل هذا الوعد              

فإن هـذا االتفـاق     , لقاء مبلغ من المال     إذا اتفق االثنان على بيع منزل أحدهما لآلخر         

وهو الحكم بنقل ملكية المنزل من البـائع        , يثبت في محل العقد وهو المنزل أثراً معيناً         

فإغفال هذا القيد في    , إلى المشتري في مقابل الحكم بنقل الثمن من المشتري إلى البائع            

   .    (٢)التعريف يدخل العقد البطالن فيه

   : (٣)ترحالتعريف املق

ارتباط إيجاب بقبـول علـى وجـه        : " ويمكن تعريف عقد التجارة اإللكترونية بأنه       

وذلـك باسـتخدام وسـيلة      , دون حضور مادي لطرفيه     , يظهر أثره في المعقود عليه      

  " .  إلكترونية لالتصال عن بعد كليا أو جزئياً 

تبـاط موافقـاً للقواعـد      وكان هذا االر  , فمتي حصل االرتباط بين القبول واإليجاب       

وجرى االرتبـاط بـين طرفيـه       , مستوفياً شرائطه التي البد منها لالرتباط       , الشرعية  

  . سمى ذلك عقداً إلكترونيا , بوسيلة إلكترونية 

                                                
  : ؛ وھو على نوعین " ھو األمنیة التي یعطیھا شخص آلخر : "  الوعد (١)

فال إث�م  , ولكنھ لم یتیسر لھ ذلك , فھذا إن كان في نیة الواعد الوفاء بھ , الموعود وعد ال یترتب على الخلف بھ ضرر ب       
  . فعلیھ إثم الخلف بالوعد , وإن كان في نیتھ عدم الوفاء بھ , علیھ في عدم الوفاء بوعده 

ل�ك وإال ض�من   ویجب�ر الواع�د عل�ى ذ   , فھذا یجب الوفاء بھ دیانة وق�ضاه  , وعد یترتب علي اإلخالف بھ ضرر بالموعود  
الموس�وعة الفقھی�ة   " , محم�د رواس قلعج�ي   , والمتسبب ضامن , ألن الضرر وقع بسببھ , الضرر الذي نزل بالموعود     

 . م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١, دار النفائس , الطبعة األولي , " المیسرة 

 ٢٩٥, ١/٢٩٤, " م الم�دخل الفقھ�ي الع�ا     " , الزرقا   . ٢٧ص, " الوجیز في شرح القانون المدني      " ,  السنھوري   (٢)
 . 

كم�ا  ... ارتباط إیجاب بقبول : ثم یعرفون العقد بأنھ  , .... عقد معاوضة بقصد الربح     :  یعرف الفقھاء التجارة بأنھا      (٣)
وتماشیا مع ھذا المنھج یعرف الباحث ھنا عقد التجارة اإللكترونی�ة بع�د أن ع�رف التج�ارة اإللكترونی�ة ف�ي أوائ�ل                 , تقدم  

 .  الفصل األول 
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ومن خالل  التعريف يمكن استخالص خصائصه التي تعتبر هذا العقـد نوعـاً مـن      

وال , ئبين ال يجمعهمـا مكـان واحـد    العقود التي تجري عن بعد ؛ أي إنه عقد بين غا          

إذ تمثّل الوسيلة أو الطريقة التي ينعقد بها أهم وجـه     , يجتمع الطرفان فيه وجهاً لوجه      

فمحلّـه  , وهذا فال يختلف عقد التجارة اإللكترونية عن أي عقد تجـاري          , لخصوصيته  

أنفسهم فـي   وأما عن أطرافه فهم     , السلع والخدمات والمنافع طالما أنها مباحة شرعاً        

   . (١)ومؤجرون ومستأجرون, بائعون ومشترون : أي تجارة أخرى 

ضمن أفراد التعريف التفرقة بـين مـا إذا         " كلياً أو جزئياً    " ويراد من إيراد عبارة     

يسمح بانتقالها وتسليمها عبر الخط مباشـرة مـن         , كانت السلعة ذات طابع إلكتروني      

وبين ما لـو أبـرم      , " كلياً  " وهذا معنى   , مثالً  خالل شبكة االنترنت كبرامج الكمبيوتر      

وتّم استالم المعقود عليه مـن خـالل الوسـائل          , العقد بين طرفيه عبر شبكة االنترنت     

  " . جزئياً " وهذا معني , التقليدية في التسليم كالبريد العادي مثالً 

  

  

  

  

  

  

                                                
, "عق�ود الكمبی�وتر    " , فاروق على الحفنوي   . ٥٩ص, " التعاقد اإللكتروني عبر االنترنت     " ,  محمد أمین الرومي   (١)

, وت�اریخ الطب�ع غی�ر م�ذكور     , دار الن�شر    , الج�زء األول    , الكت�اب الث�اني     , موسوعة قانون الكمبیوتر ونظم المعلوم�ات       
  .    ٣٩ص  , "التعاقد عبر اإلنترنت " , أسامة مجاھد . ٤٠ص
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  الفصل األول

  أركان العقد  الكتروين وزمانه ومكانه

  

ارتباط اإليجاب الصادر مـن أحـد       : " ف العقد اصطالحا بأنه عبارة عن       تقدم تعري 

ومعني هذا أن العقد ال     , " العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه           

, والعاقدان والمحل؛ أي المعقـود عليـه      , ) الصيغة(يوجد إال إذا وِجد اإليجاب والقبول       

م يختلفون في اعتبار هذه األمور كلها أركـان للعقـد ؛            وعلى هذا اتفاق الفقهاء إال أنه     

  . إنها أركان العقد :  يقولون (٣)والحنابلة , (٢)والشافعية , (١)فالجمهور من المالكية

هو الصيغة الدالة على اإلرادة التي ال       :  أن للعقد ركناً واحداً      (٤)ويرى فقهاء الحنفية  

  . ويتوقف وجوده عليها , يخلو العقد عنها 

وما ذهب إليه الحنفية من اعتبار الصيغة ركن العقد يقتـضي بالـضرورة وجـود               

وال قبـول   , الركنين اآلخرين عند غيرهم ؛ إذ ال يتصور تحقق اإليجاب بدون موجـب              

  , كما أن اإليجاب والقبول يقتضي وجود محّل يجري التعاقد عليه, بغير قابل 

يـشترط  : "  ـ وهو فقه حنفي مقنن ـ   من مرشد الحيران) ٢٦٧(وقد جاء في المادة 

ومحل يضاف إليـه    , وصيغة العقد   , العاقدان  : لتحقق كّل عقد توفر ثالثة أشياء وهي        

"(٥)   

  : وعلى هذا فقد ارتأيت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث اآلتية 

                                                
دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة ـ    , " حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر " , )ھ��ـ١٢٣٠ت( محم�د ب��ن أحم��د الدس��وقي  (١)

  . ٣/٢, تاریخ الطبع غیر مذكور, عیسي البابي الحلي وشركاه 

ي الب�ابي الحل�ي    مطبع�ة م�صطف   , "مغني المحتاج إلى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج          " , )ھـ٩٩٧ت( محمد الخطیب الشربین     (٢)
  .  ٢/٣, م ١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٧, وأوالده بمصر 

 -ھ�ـ  ١٤٢٣, دار ع�الم الكت�ب ـ ال�سعودیة     , ’طبع�ة خاص�ة   , " كشاف القناع ع�ن م�تن اإلقن�اع    " ,  منصور البھوتي(٣)
  . ٢/١٣٧٧, م ٢٠٠٣

دار الكتب العلمی�ة  , األولى الطبعة  , " شرح فتح القدیر    " , )ھـ٦٨١ت( محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام         (٤)
  . ٦/٢٣٠, م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤, ـ بیروت

  . ٥٠ص , "مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان " ,  محمد قدري(٥)



 - ٢٦٣ -

  املبحث األول

  صيغة العقد

يحصل الرضـا الـالزم     وبدونها ال   , تقدم أن اإلرادة هي األساس في إنشاء العقود         

ال يمكن تصور قيام الرابطة العقدية بين طرفي العقد إذا لم تتطـابق             : لقيام العقد ؛ أي     

غير أنـه لمـا كانـت اإلرادة أو         , إرادة المتعاقدين إلتمام التعاقد من خالل ركن الرضا         

في النفس  الرضا أمراً مستتراً باطنياً لم يكن في اإلمكان االعتداد بهذه اإلرادة المضمرة             

وال يترتب عليه آثار ما دامت كامنة في النفس ال يعلم بهـا سـوى               , في إنشاء العقود    

وهذا ال يتم إال بالتعبير عنها بما يدل عليهـا          , حتى تبرز إلى العالم الخارجي      , صاحبها  

  . ويظهرها 

الباطنة ولهذا فإن الشارع الحكيم أقام اإلرادة الظاهرة باإليجاب والقبول مقام اإلرادة            

ونقلها إلـي   , ألنها هي التي يمكن االطالع عليها وفهمها        , ورتّب أحكام العقد عليها     , 

   . (١)وإلى هذا تشير عبارات كثير من الفقهاء, الطرف األخر في العقد 

  :   ومن هنا ارتأيت تقسيم هذا املبحث إىل املطالب اآلتية 

  املطلب األول 

   أثر اإلرادة يف العقد

العبرة في التراضي باإلرادة الظاهرة التي اطمأن إليها كل مـن الموجـب             إذا كانت   

والتي ليس بالوسع اإلحاطة بها     -ال باإلرادة الباطنة    , والطرف اآلخر الذي قبل اإليجاب      

, وما صـممت عليـه      , فقد يحدث أن يتطابق التعبير مع مضمون اإلرادة         , -كما تقدم   

لف التعبير عن اإلرادة باإليجـاب والقبـول مـع          ولكن قد يخت  , وهنا ال تثور أية مشكلة    

, أو خطـأ فيـه    , بسبب غموض في التعبير   , وما صممت عليه  , اإلرادة الحقيقية الباطنة  

  هل نغلب اإلرادة الظاهرة أم نغلب حقيقة اإلرادة ومضمونها ؟     : وهنا يثور التساؤل 

لتجارة اإللكترونية  محسن شفيق مثاال عمليا غالبا ما يقع في تعاقدات ا         . ويفترض د 

ا كـانون   ٠؟ وذلك بأن يرسل التاجر الفرنسي مثال إلى التاجر المصدر المصري بتاريخ             

والتـصدير  , نشتري عشرة آالف زهرة جالديولوس، بسعر كذا للوحـدة        : األول اآلتي   

                                                
" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھ�اج  " , الشربیني . ٣/٣," حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر     " ,  الدسوقي (١)

  .  ١/٣٥٢, " المدخل الفقھي العام " , الزرقا . ٢/١٣٧٧, " ف القناع عن متن اإلقناع كشا" , البھوتي  . ٢/٣, 
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ولكنه , ويرد التاجر المصري بالموافقة   , دون أن يحدد تاريخا معينا    , بأسرع وقت ممكن  

د المشتري من الحث على اإلسراع في إرسال الزهور لتصل قبـل موسـم              ال يدرك قص  

لتصريف السلعة خالل هذه المواسم التي يكثر فيها الطلـب          , أعياد الميالد ورأس السنة   

ويرتفع ثمنها، غير أن التاجر المصري يرسلها متأخرة، وتصل بعد انتهاء           , على الزهور 

تري الفرنسي الظاهر من عبارات البيانات      هل نأخذ بقصد المش   : والسؤال هنا   , الموسم

التي تضمنتها رسالته للتاجر المصري ؟ وهل التاجر المصري ملزم أن يـدرك القـصد               

   (١)الحقيقي للمشتري ؟

فالعلماء لم يتفق رأيهم حول الحكم الواجب إتباعه عند  االختالف بين اإلرادة الباطنة أو               

  . جاب والقبول وتسمي بالصيغة القصد والنية وبين اإلرادة الظاهرة باإلي

؛ ألن األحكام في الدنيا تبني علـى مـا          فمن هذه المذاهب ما يغّلب اإلرادة الظاهرة        

على ظاهر ألفاظه وعباراتـه ال علـى نيتـه          : يظهره الشخص ال على ما يبطنه ؛ أي         

, اتولى اهللا السرائر وعاقب عليه    : " وفي هذا يقول الشافعي     , وباعثه على إنشاء العقد     

  . (٢)"ولم يجعل ألحد من خلقه الحكم إال على العالنية 

فمتي مـا  , ومنها ما يغلب اإلرادة الباطنة ؛ فالتعبير ليس إال وسيلة إلظهار اإلرادة         

أو إلى مـا    , أخطأ المتعاقد التعبير في نقل الحقيقة وإظهارها يصار إلى اإلرادة الباطنة            

أبـدوا ذلـك    ,  هو األصل والركن الحقيقي للعقد       ألنه, أرادة المتعاقد في ذاته الداخلية      

العبرة فـي  : " وبالقاعدة الفقهية التي تقضي بأن     , (٣)"إنما األعمال بالنبات    : " بحديث    

 فالنية في العقود ال يجوز إغفالهـا وال  (٤)"العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني     

  . إهدارها 

                                                
ت�اریخ الطب�ع   , دار النھ�ضة العربی�ة ـ الق�اھرة    , "اتفاقیة األمم المتحدة بشأن البیع ال�دولي للب�ضائع   " ,محسن شفیق) ١(

  . ٥٣ص, غیر مذكور 

ت�اریخ الطب�ع   , اعتن�ي ب�ھ ح�سان عب�د المن�ان     . یت األفكار الدولیةب, "األم " , )ھـ٢٠٤ت(محمد بن إدریس الشافعي   ) ٢(
أّن عب��ارة : وق��د بل��غ األم��ر عن��د بع��ض الم��ذاھب ف��ي االعت��داد ب��اإلرادة الظ��اھرة إل��ى ح��ّد الق��ول  . ١٢٨٤ص,غی��ر م��ذكور

" , ن�ووي محي الدین بن ش�رف ال  . دون فرق في ذلك بین عقد وعقد      , وترتب اآلثار علیھا  , الھازل تصلح إلنشاء العقود     
  . ٩/٢٠٤,تاریخ الطبع غیر مذكور,  السعودیة -مكتبة اإلرشاد, " المجموع في شرح المھذب 

وأخرج�ھ   . ٩ص ,١ح�دیث رق�م  , كیف كان بدء الوحي إل�ى رس�ول اهللا   : باب , أخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي    ) ٣(
وأن�ھ ی�دخل فی�ھ الغ�زو وغی�ره م�ن       " م�ال بالنی�ة   إنم�ا األع : " قولھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم    : باب, مسلم في كتاب اإلمارة     

  .  ٣/٣٣, ١٩٠٧حدیث رقم , األعمال

  . ٢/٩٦٦, "المدخل الفقھي العام " , الزرقا) ٤(
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 الشافعية في األخذ بـاإلرادة الظـاهرة مـذهب          ويقابل مذهب : " يقول أحد العلماء  

, ويجعلون لها االعتبـار األول    , الحنابلة ؛ فإنهم على العكس منه يفتشون على النبات          

واألساس عندهم أنـه متـى دلـت        , وأما العبارات فال وزن لها عندهم إال في الزواج          

, ليه األلفاظ اعتبر ذلك       لفظية أو حالية على أن مراد العاقدين غير ما دلت ع            (١)القرينة

ومذهب المالكية أقرب إلى مذهب الحنابلة في اعتبار اإلرادة         , ....وأهدرت داللة األلفاظ    

وأما مذهب الحنفية فهو أقـرب إلـى        , وهذا ما يتفق مع اعتبارهم لسد الذرائع      , الباطنة

   . (٢)"اإلرادة الظاهرة منه إلى الباطنة 

  املطلب الثاين 

  اإلرادة طرق التعبري عن 

إن عقد التجارة اإللكترونية ـ موضوع بحثنا ـ يقتضي منّا أوالً التعرف على طرق   

ثم التعرف على طرق التعبير عن اإلرادة فـي         , التعبير عن اإلرادة في التعاقد بوجه عام      

وسوف نخصص لكّل مسألة فرعاً خاصاً بها على النحـو          , التعاقد عن طريق اإلنترنت     

  : اآلتي 

  ألولالفرع ا

  طرق التعبري عن اإلرادة يف التعاقد 

  : التعبري عن اإلرادة باللفظ : أوالً 

هو : " والكالم كما عرفه علماء النحو      , وهو الكالم   , يتم التعبير عن اإلرادة باللفظ      

بـل  , وهو المظهر الخارجي لإلرادة     , فرضا العاقدين يعبر عنه بلفظهما      , (٣)"لفظ مفيد   

   .هو علة ظهورها 

ويعد اللفظ من أول وأقدم الطرق التي عرفها اإلنسان في التعبير عـن اإلرادة فـي                

فهو األداة الطبيعية للتفاهم بين األفراد في كـشف المقاصـد وإظهـار             , إنشاء العقود   

                                                
  . ١٧٤ص," التعریفات " , الجرجاني" . أمر یشیر إلي المطلوب : " القرینة ) ١(

-ھ��ـ١٤٠٣,  بی��روت–دار النھ��ضة العربی��ة , " الم��دخل ف��ي التعری��ف بالفق��ھ اإلس��المي   " , محم��د م��صطفي ش��لبي ) ٢(
  .  ٤٧١ص, م١٩٨٣

محم�د أن�یس   , تق�دیم وض�بط  , "م�تن ألفی�ة اب�ن مال�ك ف�ي النح�و وال�صرف         " , )٦٧٢ت(محمد بن عبد اهللا اب�ن مال�ك       ) ٣(
  . ٢٥ص,وتاریخ الطبع غیر مذكور , دار النشر , مھیرات 
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  .(١)الرغبات

إذ هو األصل في البيـان      , واللفظ هو الدليل الثابت الذي يقف عنده الفقه اإلسالمي          

إذ يعلو على الكتابة وما سواها مـن  , ويأتي في المرتبة األولى  , األشياء  والداللة على   

كما أن  , وسائل التعبير األخرى مما لم يكن في حضارة العصور الماضية ثابتاً ومستقراً             

, البشر عرفوا اللفظ كأداة للتعبير عن إرادتهم قبل أن يعرفوا وسائل التعبيـر األخـرى              

وفضالً عن ذلك فإن للفظ مزايا عديدة ؛ فهو , وها بغيره فأجروا به عقودهم قبل أن يجر  

  . (٢)ومجموع نفسه, وحقيقة إرادته , أدّل من غيره على شخصية المتكلم 

فكّل ما دّل عليه    , بل األساس هو الرضا     , وليس هناك دليل علي تعيين لفظ خاص        

ذه نظرة واسعة   وه, أو فهم منه المقصود بواسطة القرائن فهو كاف في انعقاد العقد            , 

والمفـاهيم  , ألن الزمن متحرك غير ثابت    , وعميقة تحول دون جمود النصوص واأللفاظ     

فالمرجع في ذلك هو العرف ؛ فـأي لفـظ          , واأللفاظ قد تتغير بتغير الظروف واألزمان       

جرى به العرف إلنشاء العقد يصلح للتعبير عن اإليجاب والقبول سواء كان بلغة عربية              

  . ومفهومة لديهم , واضحة الداللة على إرادة المتعاقدين أو بلغة أخرى 

وقد أفاض شيخ اإلسالم ابن تميمة في الحديث حول هذا الموضوع مؤكداً أن العبرة              

وشدد النكير على من قالوا  , وال يضر بعد ذلك بأية وسيلة عبر عنه         , في العقود بالرضا  

تنعقد العقـود بكـّل مـا دّل علـى          : " أو ٍأسلوب ثابت حيث يقول      , بالتزام لفظ بعينه    

وإن , فكّل ما عده الناس بيعاً وإجارة فهو بيـع وإجـارة            , مقصودها من قول أو فعل      

انعقد العقد عند كّل قوم بها بما يفهمونـه         , اختلف اصطالح الناس في األلفاظ واألفعال       

بل يتنوع  , ة  وليس لذلك حد مستمر ال في شرع وال في لغ         , بينهم من الصيغ واألفعال     

   .        (٣)"بتنوع اصطالح الناس كما تتنوع لغاتهم 

  : التعبري عن اإلرادة بالكتابة : ثانياً 

                                                
  . ٤٢ص ,"ري التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفو" , عباس العبودي) ١(

, تاریخ الطبع غیر مذكور,  طرابلس-المنشأة العامة للنشر والتوزیع, " التعاقد بین الغائبین" , عبد السالم التونجي) ٢(
  . ٥٨ص

  . ١٥/٨," مجموعة الفتاوي" , ابن تیمیة) ٣(
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خاصة في المسائل التجارية    , التعاقد عن طريق الكتابة يزداد شيوعاً يوماً بعد يوم          

:" لنـووي  قـال ا , وتأتي الكتابة كتعبير عن الرضا في نظر الفقه اإلسالمي بعد اللفظ     , 

, وقد تطورت طرق الكتابة بتطور العلـوم والتكنولوجيـا          , (١)"والنطق أقوى من الكتب     

وتخصص لبحثه أبواباً   , وأخذت القوانين الوضعية تفسح لها مجاالً رحباً بين نصوصها          

  . ألهميته 

أما بالنسبة للجانب الفقهي فقد وقع خالف بين الفقهاء في مدي االعتداد بالكتابـة              

وسأجمل األقوال الفقهية , سواء كانت بين حاضرين أم بين غائبين       , ير عن اإلرادة    كتعب

  : فيه كما يأتي 

وهوماذهب اليه جمهـور    , جواز التعبير عن اإلرادة بالكتابة مطلقاً        : )القول األول (

ن فهم يعتدوا بالكتابة كأداة للتعبير ع     , (٤)والحنابلة, (٣)والمالكية, (٢)الفقهاء من الحنفية  

اإلرادة في التعاقد بأية لغة كانت سواء كان الطرفان حاضرين في مجلس واحد أو كانـا                

وسـواء كـان اإليجـاب      , وسواء كانا قادرين على النطق أو عاجزين عنـه          , غائبين  

  . والقبول كتابة أو كان أحدهما كتابة واآلخر شفاهاً 

وأن الرسول ـ عليـه   , دة بأن الكتابة وسيلة جيدة للتعبير عن اإلرا: وقد استدلوا 

الصالة والسالم ـ قد استعملها في خطاباته مع الملوك ؛ فـدعاهم إلـى الـدخول فـي      

فكيف ال تكون صـالحة     , فإذا كانت الكتابة صالحة للتعبير عن نشر الدعوة         , (٥)اإلسالم

  ! إلنشاء العقود؟

ة والسالم كان   والكتاب كالخطاب من الحاضر ؛ فإن النبي عليه الصال        : " قال العيني   

                                                
  . ٩/١٩٧, "المجموع في شرح المھذب " , النووي) ١(

-ھ�ـ ١٤١١,  بی�روت -دار الفك�ر , الطبع�ة األول�ى  , "البنایة في شرح الھدای�ة   " ,)ھـ٨٥٥ت(محمود بن أحمد العیني     ) ٢(
  . ٧/١٦, م١٩٩٠

  . ٣/٣, "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر" , الدسوقي) ٣(

  . ٢/١٣٧٨, "كشاف القناع عن متن اإلقناع " , البھوتي) ٤(

وعلى ما یقاتلون علیھ؟ وما كتب النبي إل�ى   , رىدعوة الیھود والنصا  : باب  , كتاب الجھاد والسیر  , صحیح البخاري ) ٥(
كت�ب النب�ي علی�ھ      : ب�اب   , كت�اب الجھ�اد وال�سیر     , وینظ�ر ص�حیح م�سلم      . ٣٤٥ص, وال�دعوة قب�ل القت�ال     , كسرى وقیصر 

 أي ح�دیث اب�ن   –وفي الحدیث : " قال ابن حجر . ٣/١٣٩٧, الصالة والسالم إلى ملوك الكفار یدعوھم إلى اهللا عز وجل        
وأّن الكتاب�ة تق�وم مق�ام    ,  ال�دعاة إل�ى اإلس�الم ب�الكالم وبالكتاب�ة     –ھ علیھ الصالة والسالم كتابھ إلى ك�سرى       عباس في بعث  

  )   ٢٠٩ , ٦/٢٠٨فتح الباري بشرح صحیح البخاري ( النطق 
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فلو لم يكن الكتاب كالخطاب لم يكن النبـي عليـه           , وتارة بالخطاب   , يبلّغ تارة بالكتاب    

  . (١)"الصالة والسالم مبلّغاً به 

ومن هنا صاغ الفقهـاء قاعـدتهم       , فالكتابة كاأللفاظ تماماً في داللتها على اإلرادة        

 أن كتاب الموجب مثـل كالمـه        ؛ ومعني ذلك  (٢)"الكتاب كالخطاب   : " الفقهية المشهور   

وتصلح , ذلك أن المناط في انعقاد العقد هو الرضا         , المباشر الموجه إلى الطرف اآلخر      

, وسالمة من شبهة التزويرواللبس     , الكتابة في الداللة عليه إذا كانت مستبينة واضحة         

  . دون فرق في ذلك بين أن يكون العاقدان حاضرين في مجلس واحد أو غائبين

وهو الوجه األصح عند الشافعية على ما ذكـره الـشيرازي فـي             :  )القول الثاين (

؛ إذ يذهب إلى القول بعدم صالحية الكتابة إلنشاء العقـود بهـا إال بالنـسبة                (٣)المهدب

للعاجزين عن الكالم مستنداً في ذلك إلى أن وسائل التعبير عن العقود جـاءت جميعهـا                

, رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إنشاء العقود بالكتابة        ولم يشتهر في عصر     , باأللفاظ  

وغياب أحدهما عن اآلخر ال يتيح العدول عن اللفظ كـأداة           , ومجرد البعد بين العاقدين     

للتعبير عن اإلرادة إلى الكتابة ما دام الوكيل يستطيع أن يبرم العقد باللفظ نيابـة عـن                 

  ) . اًألصيل الغائب(الموكّل الموجب 

ألن , قيد صحة التعاقد مطلقاً بالكتابة فيما إذا كان العاقدان غائبين         :  )الثالثالقول  (

أمـا  , فيترخص للغائبين دون غيرهما   , الحاجة ماسة بالنسبة للغائبين دون الحاضرين       

, ألن العاقد قادر على النطق الذي هو أقـوي          , في حالة الحضور فال حاجة إلى الكتابة        

  . (٤)فال ينعقد العقد بغيره

وذلـك  , والرأي المختار هو رأي الجمهور الذي أجازوا فيه التعاقد بالكتابة مطلقاً            

                                                
  . ٧/١٦, "البنایة في شرح الھدایة " , العیني) ١(

  . ٩٥ص, ) ٧٠(المادة, مجلة األحكام العدلیة) ٢(

غیر أّن الراجح عن�د أكث�ر محقق�ي ال�شارع ف�ي وس�ائل األص�ح         . ٩/١٩٠, "المجموع في شرح المھذب     " , ويالنو) ٣(
 ) . ٩/١٩٦(عند النووي ھو االنعقاد بھا 

حك��م إج��راء العق��ود " , وھب��ة م��صطفي الزحیل��ي . ٧/٢٦,"حاش��یة رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار " , اب��ن عاب��دین) ٤(
 . ٨٨١ص, م١٩٩٠-ھ�ـ ١٤٢٠, الج�زء الث�اني  , العدد ال�سادس , جلة مجمع الفقھ اإلسالمي  م, "بوسائل االتصال الحدیثة    
ت�اریخ الطب�ع غی�ر    , مكتب�ة العل�وم والحك�م   , "دراسة شرعیة األھم العقود المالیة المستحدثة  " , محمد مصطفي الشنقیطي  

  . ١/١٤٩, مذكور
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وألن التـضييق   , ولما فيه من مصلحة وتيسير على النـاس         , لوجاهة أدلتهم من جهة     

  . أمر عسير ال تقره قواعد الشريعة القاضية بالتيسير ورفع الحرج 

ولم يفصل الـشارع فـي وسـائل        , الرضاباإلضافة إلى أن األساس في العقود هو        

فوجب الرجوع فيها لـه     , كما ال نجد لها تحديداً في اللغة وال في الشرع           , التعبير عنه   

  . ,والعرف جارٍٍِ قديماً وحديثاً على صالحية الكتابة إلنشاء العقود, العرف 

  :التعبري عن اإلرادة باإلشارة : ثالثاً 

هودة عرفاً ما دامت ال نثير شكاً في حقيقة مدلولها          ينعقد العقد بإشارة األخرس المع    

وهذا باتفاق  , أو أفقياً داللة على الرفض      , ؛ كتحريك الرأس عمودياً داللة على القبول        

وعلى هذا األساس وضعت القاعدة الفقهيـة       , حتى ال يحرم من حق التعاقد       , (١)الفقهاء

أما إذا لـم تكـن إشـارته    , (٢)"لسان اإلشارات المعهودة لألخرس كالبيان بال : " القائلة  

  .             مفهومة كانت لغواً وال حكم له 

  -:أما اإلشارة لغير األخرس ففيها خالف بين الفقهاء

و عدم إلحاق غير األخرس به ٍممن       ,  إلى منع اعتبارها في العقود       (٣)فذهب الحنفية 

أو وقف تـصرفاته حتـى   , المه  إال بعد اليأس من ك    , أو منع من الكالم     , اعتقل لسانه   

  . الموت 

  .  فأجازوا التعاقد باإلشارة حتى وإن كان المتعاقد ناطقاً (٤)أما المالكية

 فلم يعتدوا بإشارة الناطق في العقود مطلقاً سواء كانت   (٦) والحنابلة (٥)وأما الشافعية 

  . مالية أو شخصية 

                                                
 -الطبع�ة األول�ى المكتب�ة الع�صریة    , "ء والنظ�ائر  األش�یا " , )ھ�ـ ٧٩٠ت(زین الدین بن إبراھیم المعروف بابن نج�یم      ) ١(

مواھ��ب الجلی��ل " , )ھ��ـ٩٥٤ت(محم��د ب��ن محم��د المغرب��ي المع��روف بالحط��اب   . ٣٧٩ص, م١٩٩٨-ھ��ـ١٤١٨, بی��روت
أحم���د ب���ن حم���زة   . ٦/١٤,م٢٠٠٣-ھ���ـ١٤٢٣,  ال���سعودیة-طبع���ة خاص���ة دار ع���الم الكت���ب , " ل���شرح مخت���صر خلی���ل 

, م ١٩٩٣-ھ���ـ١٤١٤,  بی���روت–دار الكت���ب العلمی���ة , "ى ش���رح المنھ���اج نھای���ة المح���تج إل���" , )ھ���ـ١٠٨٧ت(الرمل���ي
ت�اریخ الطب�ع غی�ر    ,  بی�روت –دار الفك�ر  , "المغني والشرح الكبی�ر  " , )ھـ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أحمد بن قدامة      . ٣/٣٨٥

  . ١١٤, مذكور

  . ٩٥ص, )٧٠(المادة, مجلة األحكام العدلیة ) ٢(

  . ٣٧٩ص, "األشباه والنظائر " ,  ابن نجیم)٣(

  . ٦/١٤, "مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل " ,  الحطاب)٤(

  .٣٧٩ص, "األشباه والنظائر " ,  السیوطي)٥(

  .  ٨/٤١٢, "المغني " , ابن قدامة) ٦(
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ة المفهمة المعهودة عرفاً دليالً     فتكون اإلشار , والقول الراجح أن يناط ذلك بالعرف       

 عليـه الـصالة     -ويؤيده أن رسول اهللا       , على الرضا بالعقد مطلقاً وهو قول المالكية        

مثل ما رواه   ,  عبر عن بعض األحكام باإلشارة وفهم أصحابه المقصود منها           -والسالم  

:  ـ قال  البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم 

واإلشارة ألحـد الـصحابة     , (١)"وقبض إبهامه في الثالثة     , الشهر هكذا وهكذا وهكذا     " 

فلمـاذا ال   , فإذا كانت اإلشارة صالحة في تبليغ أحكام الـشرع          , بقضاء نصف الدين        

  تكون صالحة في الداللة على الرضا بالعقد؟

  : التعبري عن اإلرادة باملعاطاة : رابعاً 

أخْذ وإعطاء ؛ أي مبادلة فعلية دالة على تبادل اإلرادتين          : المعاطاة هي   التعاطي أو   

   . (٢)والتراضي دون تلفّظ بإيجاب أو قبول

وتظهر صورته بوضوح في محال البيع التجارية الحديثة التي تحدد األثمان علـى              

 مـع   أو, فيأخذها المشتري ويعطي ثمنها للبائع دون التفوه بلفظ واحد أحياناً           , السلع  

ومنه أيضاً دفع النقود في اآلالت الموضوعة في الشارع         , تبادل عبارات الشكر وحدها     

  .أو شراء الصحف والمجالت, ازية للحصول على بعض السلع اليسيرة كالمشروبات الغ

الطريقة المعتادة في العقود والتـي  , وكذلك يمكن أن يعتبر نوعاً من التعاطي اليوم     

واشتراك الماء  , ؛ كاالشتراك في التيار الكهربائي      " قود اإلذعان   ع" يطلق عليها قانوناً    

وقيام الجهات المختـصة    , والغاز ونحوها ؛ فإنها تتم بتقديم طلب مكتوب         , والهاتف  , 

و قطـع البطاقـات     , ومثله أيضاً ركوب المواصالت كالتزام    , بإيصال المنفعة المطلوبة    

  . (٣)إلى طالبهاوكذا إرسال مجلة أو جريدة , لركوب القطار

  

                                                
وإذا رأیتم�وه  , قول النبي علی�ھ ال�صالة وال�سالم إذا رأی�تم الھ�الل ف�صوموا             : باب  , أخرجھ البخاري في كتاب الصوم    ) ١(

وج�وب ص�وم رم�ضان لرؤی�ة الھ�الل      : ب�اب  , وأخرجھ مسلم ف�ي كت�اب ال�صیام     . ٢١٥ص, ١٩٠٨حدیث رقم   , وا  فأفطر
  . ٢/٧٥٩, ١٠٨٠حدیث رقم , ...والفطر لرؤیتھ

وأخرج��ھ  . ٦٠ص, ٤٥٧ح��دیث رق��م , التقاض��ي والمالزم��ة ف��ي الم��سجد: ب��اب, أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب ال��صالة) ٢(
  .  ٣/١١٦٣, ١٥٨٨حدیث رقم , ستجاب الوضع من الدینا: باب , مسلم في كتاب المساقاه

ال��شریعة اإلس��المیة تاریخھ��ا ونظری��ة الملكی��ة " , ب��دران أب��و العنین��ین . ١/٣٣٠, "الم��دخل الفقھ��ي الع��ام ", الزرق��ا) ٣(
  . ٣٨٨ص, تاریخ الطبع غیر مذكور,  اإلسكندریة–مؤسسة شباب الجامعة , "والعقود
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وانعقاد العقد بـه    , وقد اختلف الفقهاء يف مدى صالحية هذا الفعل للتعبري عن اإلرادة            

  : على ثالثة أقوال 

 إلى  (٣)والحنابلة, (٢)والمالكية, (١)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية     : )القول األول (

  .  ـ أم نفيساً سواء أكان المبيع حقيراً ـ بسيطاً, جواز البيع بالتعاطي مطلقاً 

  : (٤)ومن أبرز أدلة الجمهور على جوازه ما يأتي

والعـرف  , فوجب الرجوع فيه إلى العرف      , أن اهللا أحّل البيع ولم يبين كيفيته         -١

فوجب التسوية بينهما فـي الحكـم       , يسوي بين اللفظ والفعل في الداللة على التراضي         

  . بصحة البيع

 عليه وسلم ـ وال عن أحد من أصحابه مع  لم ينقل عن رسول اهللا ـ صلى اهللا  -٢

ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقـل   , كثرة وقوع البيع بينهم استعمال اإليجاب والقبول      

ولم يخفٍِ , ولبينه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لعموم البلوى به   , نقالً شائعاً 

أو يعطي من   , يسأل فيعطي   ومن ذلك أن رسول اهللا عليه الصالة والسالم كان          , حكمه  

 . واألخذ هو القبول , ويكون اإلعطاء هو اإليجاب , غير سؤال فيقبض المعطى 

وألن الناس من لدن رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ وإلى يومنا هذا ما    -٣

ولم ينكر  , بل بالفعل الدال على المقصود    , زالوا يتعاقدون في مثل هذه األشياء بال لفظ         

 . فكان ذلك إجماعاً ,  أحد عليهم

فإذا وجد ما يدّل    , وألن اإليجاب والقبول لفظاً إنما يعبرا للداللة على التراضي           -٤

 . لعدم التعبد فيه , وأجزأ عنهما, قام مقامهما , عليه من المساومة والتقاضي 

 . ألن هذه العقود لو لم تنعقد باألفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس -٥

,  ذهبواإلى عدم صحة البيع بالمعاطـاة        (٥)وهو قول جمهور الشافعية   : لثاينالقول ا 

                                                
  . ٦/٢٣٤,"لقدیر شرح فتح ا" , ابن الھمام) ١(

  .٦/١٤, "مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل " , الحطاب) ٢(

المجم�وع ف�ي   ( واخت�اره الن�ووي م�ن ال�شافعیة      . ٤/٥,"المغن�ي م�ع ال�شرح الكبی�ر     " , عبد اهللا بن أحمد ب�ن قدام�ة       ) ٣(
  ) .٩/١٩١شرح المھذب 

  . ١٤, ١٥/٧, "مجموعة الفتاوي " , تمیمةابن  . ٤/٥, البن قدامة" المغني "  ینظر ھذه األدلة في كتاب )٤(

  . ٢/٣, "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج " , الشربیني . ٩/١٩٠," المجموع في شرح المھذب" ,  النووي)٥(
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فإنه تعبير  , بأن اإليجاب والقبول جازمان في اإلعراب عن الرضا بخالف الفعل           : وقالوا

إذ قد يكون السكوت للخوف     , بل يبقي احتمال عدم الرضا قائماً       , جازم في التعبير عنه     

,  يكون دليالً قاطعاً وال مظنوناً على الرضا فـال يـصح             فال, من المشتري أو غير ذلك      

وأما التعاطي فلم يجـز     , باإلضافة إلى أن البيع في عرف الشرع اسم لإليجاب والقبول           

  .إطالق اسم البيع عليه 

قيد بعض فقهاء الشافعية وغيرهم جواز بيع المعاطاة بالتافـه مـن             : القول الثالث 

, فأجازوه بحدود ضـيقة جـداً   , جرى العرف بالمعاطاة بها إذا , األشياء بسيطة الثمن   

, (٢)والقاضي أبو يعلى مـن الحنابلـة      , (١)وهذا رأي ابن سريج والروياني من الشافعية      

: فقـال بعـضهم     , وقد اختلفوا في معيار الخسيس والنفيس       , (٣)والكرخي من الحنفية  

, وعدوه بيعـاً  ,  المحقرات فما عدوه من  , الرجوع في المحقر والنفيس إلى عرف الناس      

وقيل , والنفيس فوقه   , الخسيس هو ما دون نصاب السرقة       : وقيل  , وإال فال   , فهو بيع 

  .(٤)غيره

ويتفق مع مبادئ الـشريعة     , ورأي الجمهور هو الرأي الراجح الذي يدعمه الدليل         

قصودها وأصولها الدالّة على أن العقود تصح بكل ما دّل على م          , القاضية برفع الحرج    

ِإالَّ َأن تَكُـون ِتجـارةً عـن         ﴿: داللة واضحة من قول أو فعل مفهم ؛ ذلك أن اهللا قال             

 اٍض ِمنْكُمل في وسائل التعبير عنه ؛ فلم يشترط لفظاً          ,  ) ٢٩: النساء   ( ﴾ تَرولم يفص

مال ينـزل   وترك االستفصال في مقام االحت    " , وال فعالً معيناً يدل على التراضي       , معيناً  

  .(٥)"منزلة العموم في المقال 

  : السكوت : خامساً 

, وال يختلف في معناه االصطالحي عن المعنى اللغوي       , (٦)عدم الكالم : السكوت لغة   

                                                
 .٢/٤, "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج " ,  الشربیني)١(

  . ٤/٥, "المغني " , ابن قدامة) ٢(

  . ٧/٢٧, " حاشیة رد المحتار على الدر المختار ", ابن عابدین) ٣(

 ٩/١٩٠," المجموع في شرح المھذب" , النووي) ٤(

  . ٢/١١٣, "نیل األوطار شرح منتقي األخبار " , الشوكاني) ٥(

  . ٢/٤٣, "لسان العرب " , ابن منظور) ٦(
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على عكس التعبير الـذي هـو كـشف         , فيطلق السكوت ويراد به الصمت وعدم الكالم      

   . (١)أما السكوت فهو إخفاء وكتمان, وإظهار 

   . (٢)"السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه : " ي قال الجرجان

وعلى هذا فالسكوت هو التزام حالة سلبية ال يرافقها لفظ أو كتابـة أو إشـارة أو                 

ألن , لذا ال يصح بحال أن يكون السكوت إيجاباً         , عمل يحمل معنى التعبير عن اإلرادة       

ال يمكن أن يستخلص هـذا      و, اإليجاب عمل إيجابي أو عرض يوجه إلى الطرف اآلخر          

   ،ولكن هل يصلح السكوت أن يكون قبوالً ؟ (٣)العرض من مجرد السكوت

إذ ال تسمح ظروفه باستخالص أيـة       , األصل أن السكوت بمجرده عدم ال ينتج أثراً         

قد يكون سكوته لعدم االنتبـاه      , فالشخص الذي يوجه إليه اإليجاب ويسكت       , إرادة منه   

وغير ذلك  , أو الموافقة أو الرفض     , أو االستغراب   , و عدم االكتراث    أ, وشرود الذهن   

   . (٤)من المعاني

وال يجوز االعتداد به كمبدأ عـام       , ولئن كان السكوت مجرداً يحمل معني االشتباه        

إال أن الفقه اإلسالمي    , (٥)"ال ينسب لساكت قول     : " صاغه الفقهاء في القاعدة الشهيرة      

واعتـد بالـسكوت إذا     , بل جنح إلى الخروج عليه      , دأ بصورة مطلقة    لم يلتزم هذا المب   

  . اقترن به قرينة تجعل داللته تنصرف إلى الرضا والقبول 

: " حيث نصت علي أنه , من مجلة األحكام العدلية ) ٦٧(وهذا ما أشارت إليه المادة  

من هـذه   ويستفاد  , (٦)"ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان       , ال ينسب لساكت قول     

وأن االسـتثناء  , القاعدة الكلية أن األصل في الفقه اإلسالمي هو عدم االعتداد السكوت        

  . تحيط به دالالت عالمات تدّل على أنه قبول : االعتداد به إذا كان مالبساً ؛ أي 

  

                                                
 .  ١١ص,١٩٨٠-ھـ١٤٠٠,  القاھرة-يمطبعة المدن, دور السكوت في التصرفات القانونیة, عبد الرزاق حسن فرج) ١(

  .١٢٠ص, " التعریفات " , الجرحاني) ٢(

  .١/١٣٠, "مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي " , السنھوري) ٣(

  .٣٢ص, "دور السكوت في التصرفات القانونیة " , عبد الرازق فرج) ٤(

  .١٨٣ص, "األشباه والنظائر " ,  السیوطي)٥(

  . ٤٦ص, من القانون المدني األردني ) ٩٥(وینظر المادة  . ٩٥ص, مجلة األحكام العدلیة) ٦(
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سبعاً وثالثين حالة للحاالت التي ينـزل       " األشباه والنظائر   " وقد أورد ابن نجيم في      

  : نذكر منها , كوت المالبس منزلة النطق فيها الس

ولو , رضاً بالعيب إن كان المخبر عدالً       , السكوت قبل البيع عند اإلخبار بالعيب        - 

  . وعندهما هو رضاً ولو كان فاسقاً , كان فاسقاً عنده 

على ما أفتـى بـه      , سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقاراً إقرار بأنه ليس له             - 

 . فينظر المفتي فيه ,  لمشايخ بخارى مشايخ سمرقند خالفاً

تـسقط  , وهو سـاكت    , فتصرف فيه المشتري زماناً     , رآه يبيع أرضاً أو داراً       - 

   .(١)دعواه

  املطلب الثالث

  اإلجياب والقبول

وحيث يكون  , تقدم أن الرضا يعبر عنه بالصيغة الكاشفة لحقيقة ما يكنّه المتعاقدان          

فالعقد , ارتبط اإليجاب بالقبول    : ا الثاني يقال في ذلك      رضا أحد المتعاقدين مطابقاً لرض    

  . إذن يتطلّب إيجاباً وقبوالً متطابقين 

وتبادلهمـا اإليجـاب    , ولئن كان التراضي في األصل ال يتم إال بحضور العاقـدين            

إال أنه تثور المشكلة والصعوبة في التعاقد عـن طريـق           , والقبول شفاهاً وجهاً لوجه     

وذلك يقتضي بحث الوجوه التي تعتـري هـذا         , د الزمني والمكاني بينهما     اإلنترنت للبع 

  .النوع من اإليجاب والقبول

  :  وبناءّ  على ذلك أرتأيت تقسيم هذا المطلب الى عدة فروع كما يأتي 

  الفرع األول

  معىن اإلجياب والقبول عرب اإلنترنت

  . لزم وألزمه : أوجبه ؛ أي وجب البيع يجب وجوباً و: يقال ,  اإللزام (٢)اإليجاب لغة

 هو ما صدر أوالً من أحد العاقدين ـ بائعاً ومؤجراً كان أو  (١)فعند الحنفية: وشرعاً 

والقبول هـو مـا   , مشترياً ومستأجراً ـ للداللة على الرغبة في إنشاء العقد وإيجاده   

                                                
   . ١٨٠ص, "األشباه والنظائر " , ابن نجیم) ١(
 

مخت�ار  , ال�رازي   . ١٨٠ص , " الق�اموس المح�یط    " , الفیروزآب�ادي    . ١/٧٩٣, " ل�سان الع�رب     " , ابن منظ�ور    (٢) 
  .٧٠٩ص , الصحاح 
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ل عليـه فـي     فالمعو, صدر ثانياً عن العاقد اآلخر داالً على الموافقة والرضا باإليجاب           

  . تحديد اإليجاب والقبول هو وقت الصدور بصرف النظر عن الجهة التي صدر عنها 

 فذهبوا إلى أن اإليجاب هو      (٤)والحنابلة , (٣)والشافعية , (٢)أما الجمهور من المالكية   

والقبول هـو   , وإن جاء متأخرا    , ) البائع أو المؤجر  (ما يصدر ممن يكون منه التمليك       

  المـستأجر ( أو من ينتفع بالعين المؤجرة      ) المشتري(من يصير له الملك     ما صدر م ( ,

  . فالعبرة في هذا المذهب بجهة الصدور بصرف النظر عن الوقت , وإن جاء متقدماً 

والذي يبدو أن الخالف بين الحنفية والجمهور في تحديد اإليجاب والقبـول مجـرد              

 ـ بعـد   (٥) كبير ؛ ذلك أن آراء الفقهـاء وال يترتب عليه أثر, خالف شكلي ال جوهري 

وأن ذلـك ال  , الرجوع إليها في مظانّها ـ اتفقت على جواز تقدم القبول على اإليجاب  

, ألن العبرة بالمعني وإفـادة المقـصود        , وال يؤدي إلى بطالنه     , يحدث خلالً في العقد     

   .  (٦)وذلك حاصل في الحالتين

  : ترنت صيغة اإلجياب والقبول عرب اإلن

أو بواسـطة   , يتم اإليجاب والقبول عبر اإلنترنت إما من خالل البريد اإللكترونـي            

  . أو عبر غرف المحادثة والمشاهدة , صفحات الويب 

, يقدم التاجر إيجابياً وعرضاً لشخص أو أشـخاص معينـين           : ففي الحالة األولي    

لحالة تتطابق مع اإليجاب الصادر     وهذه ا , وذلك بأن يرسل إيجابه إلى البريد اإللكتروني        

أو من البريد العادي ؛ فيكون الموجب بحاجة إلى فتـرة زمنيـة فاصـلة               , من الفاكس 

فهنا يقترب اإليجاب كثيراً مـن      , أما إذا كان االتصال بالكتابة مباشرة       , الستالم اإلجابة   

حيـث  , لـه  اإليجاب عبر التلكس الحديث الذي يوفر االتصال المباشر في إيجابـه وقبو           

هذا وتبدأ فعالية اإليجاب بمجرد علم العاقد اآلخر بـذلك          , يمكن أن يرد في نفس الوقت       

  . ويبقي له الحرية في قبول اإليجاب أو رفضه , اإليجاب بعد فتح بريده اإللكتروني 

                                                                                                                                                  
  . ٧/١٧ص , " على الدر المختار حاشیة رد المختار " , ابن عابدین (١)

  . ٦/١٣, " مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل " ,  الحطاب (٢)

دار الكت��ب العلمی��ة ـ    , "  حاش��یة ال��شرقاوي عل��ى تحف��ة الط��الب " , ) ھ��ـ٢٢٧ت( عب��د اهللا ب��ن حج��ازي ال��شرقاوي (٣)
  . ٣/٣٨, م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨بیروت 

  . ٢/١٣٧٧, " قناع كشاف القناع عن متن اإل" ,  البھوتي (٤)

حاش�یة ال�شرقاوي عل�ى تحف�ة الط�الب      " , الشرقاوي   . ٦/١٤, " مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل      " ,  الحطاب   (٥)
دار , الطبعة األولى , " اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف " , ) ھـ٨٨٥ت(على بن سلیمان المرداوي    . ٣/٣٩, "

  .  ٤/١٨٩, م ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩, إحیاء التراث العربي 

  . ٣٧ص , " حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة " ,  محمد علقھ (٦)



 - ٢٧٦ -

  

فإن موقع الويب ذاته يقدم إيجاباً لمنتجـات أو خـدمات إلـى             : أما الحالة الثانية    

وعندئذ تكون الحرية لكّل من يستخدم ذلك الموقـع         , ون تحديد لشخص بعينه     الجميع د 

والبيانـات  , في التعاقد من خالل تعبئة نموذج أو وثيقة العقد بالمعلومـات الشخـصية       

   . (١)المصرفية التي تحقق الوفاء

وأما بالنسبة لغرف الدردشة والمشاهدة فإن اإليجاب والقبول فيها قد يتم من خالل             

لفظ الفوري المباشر ؛ بمعنى أن اإليجاب يعقبه جواب مباشـر مـن الطـرف اآلخـر                 ال

  .    بالقبول أو الرفض بصوتيهما 

وقد يتم اإليجاب والقبول كتابة ؛ حيث يمكن للشخص الذي يريـد التعاقـد تـأمين                

وصول إيجابه إلى الشخص األخر في أي بلد كان والحصول علـي اإلجابـة المباشـرة                

  . الرفض خالل ثوان أو دقائق معدودة بالقبول أو 

وأياّ كان األمر فالتعبير عن اإلرادة باإليجاب والقبول شفاهاً أو كتابة أجاز الفقهـاء              

وما اإلنترنت وخدماته سوى وسيلة معتبرة عرفاً لتوصيل اللفظ أو          , التعاقد به كما تقدم     

  .  شرعاً فيكون مقبوالً, الكتابة أو حتى اإلشارة إلي سمع اآلخر وبصره 

  الفرع الثاىن

  اإلعالن املوجه للجمهور وتكييفه الفقهي 

, عرفنا أن اإليجاب هو ما يعرف أوالً من كالم أحد المتعاقدين لاللتزام بشيء محدد               

ولئن كان من اليسير    , وأنه عادة ما يتم توجيه اإليجاب إلى شخص معين إلتمام التعاقد            

ويبرز الـسؤال عنـد إعـالن    ,  أنه تثور المشكلة    توجيه اإليجاب نحو ذلك الشخص إال     

أيعتبر ذلك إيجاباً أم ال ؟ ولإلجابة على السؤال يجب االنتباه           , اإليجاب إلى عامة الناس     

ألن بعض التعبيرات المتعلقـة     , هنا إلى التفرقة بين اإليجاب وبين الدعوة إلى اإليجاب          

  . بإرادة التعاقد ال تعتبر إيجابياً 

؛ فإن التعبير أو العرض الذي ال يريد صاحبه أن يلتزم به في حالة مـا                وعلى هذا   

, " دعـوة إلـى اإليجـاب       " ال يعد إيجاباً بل يعتبر      , إذا صدر القبول من الطرف اآلخر       
                                                

 . ٥٧ص, " مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت " , بشار المومني . ٧٠ص, " التعاقد عبر اإلنترنت  " ,  أسامة مجاھد    (١)
التعاقد عن طریق " , أحمد العجلوني  . بعدھا   وما   ٩١ص  , " التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت     " , محمد أمین الرومي    

 .   وما بعدھا ٧٢ص , " اإلنترنت 
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أو المذاعة في الراديـو  , فاقتراحات التعاقد بواسطة اإلعالنات المعروضة عبر اإلنترنت     

وليـست  ,  الدعوة إلى اإليجاب في غالب األحيـان         هي من قبيل  , والتلفزيون ونحوها   

وتشويق للجمهور لإلقبـال عليهـا      , إيجاباً حقيقياً ؛ إذ قد تكون مجرد تعريف بالسلعة          

  . لشرائها 

أما إذا أمكن التأكد من أن صاحب االقتراح أو اإلعالن أراد أن يلتزم باقتراحه هـذا                

ـ  إليه اإليجاب إذا صدر قبول يوافقه ؛ بأن عرف من وجه       على وجه اليقين والوضوح ـ

وكميتها وسعرها محـدد بـشكل   , وكانت السلع معينة ,  مضمون العقد المراد إبرامه    ـ

   (٢) .(١)فاإلعالن هنا يعد إيجابياً, صريح

أو إيجار  , وعليه فلو عرض أحد من خالل اإلنترنت عرضاً خاصاً ببيع شيء محدد             

والمواصفات المطلوبة المعرفـة للمعقـود      , لمطلوبة  وأوضح الشروط ا  , برنامج معين   

ويبقي قائما إلـى أن     , فإن هذا العرض يعد إيجاباً جدياً       , عليه بشكل يزيل الجهالة عنه      

ألنه وإن لم يكن موجهاً إلى شخص أو أشخاص         , وحينئذ يتم العقد    , يتقدم آخر فيقبله    

حبه إلى االلتزام بالتعاقد من قبـل أي  فإنه يتضمن تعبيراً صريحا عن إرادة صا, معينين  

   . (٣)شخص يقبل اإليجاب

وما سبق ذكره من أن اإلعالن العام الموجه إلى عامة الناس وجمهـورهم يعتبـر               

يتخلّـى  , أو يحدث عارض يقطعه     , إيجاباً ال ينتهي بل يستمر إلى أن يتصل به القبول           

من أتـاني   : وقال  , عته للبيع   لو عرض رجل سل   : " بصورة واضحة في العبارة التالية      

وليس للبائع  , فالبيع الزم   , فأتاه رجل بذلك بعدأن سمع كالمه أو بلغه         , بعشرة فهي له    

   . (٤)"وإن لم يسمعه وال بلغه فال شيء له , منعه 

                                                
الع��دد , مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  , " حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صال الحدیث��ة  "  إب��راھیم ك��افي دوتم��ز و (١)

  . ٩٤ص, " نترنت التعاقد اإللكتروني عبر اال" , محمد أمین الرومي  . ٩٨٠ص, الجزء الثاني , السادس 

وف�ي  " یعتب�ر ع�رض الب�ضائع م�ع بی�ان ثمنھ�ا إیجاب�ًا        " بأن�ھ  ) ٩٤(م�ن الم�ادة   ) ١( قّرر المقنن األردن�ي ف�ي الفق�رة      (٢)
وكل بیان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجھة , أّما النشر واإلعالن وبیان األسعار الجاري التعامل بھا ) : " ٢(الفقرة  

  .   ٤٥ص, " وإنما یكون دعوة إلى التفاوض , عتبر عند الشك إیجابًا للجمھور أو لألفراد فال ی

حك�م إج�راء   " , عل�ى الق�رة داغ�ي     . ٩٧٩ص , " حكم إجراء العقود بوس�ائل االت�صال الحدیث�ة      : "  إبراھیم دونمز    (٣)
عب��اس  . ٩٤٠ ص ,الج��زء الث��اني , الع��دد ال��سادس , مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي , " العق��ود ب��آالت االت��صال الحدیث��ة

  . ٩٧ص , " التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري " , العبودي 

  . ٣/٤, " حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر " ,  الدسوقي (٤)
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أن عرض البائع سلعته للبيع بثمن معين لم يكن موجهاً إلى شـخص      : وجه الداللة 

الذي يفيـد  ) من(بداللة االسم الموصول , عالن لجمهور الناس وإنما أراد به اإل   , محدد  

فلو لم يكن اإلعالن أو العرض العام إيجاباً حقيقياً جـدياً لمـا اعتُبـر بلـوغ                 , العموم  

  .  المشتري السعلة المعروضة قبوالً يلزم به العقد وينفذ 

الراديـو  فهذه العبارة تدل بوضوح على أن بإمكان الشخص أن يعرض إيجابه في             

  .... ثم يتلقي القبول فيتم العقد , والتلفزيون وعبر االنترنت 

فال تُعتبـر   , وتظهر أهمية هذا التمييز في أنه إذا استجاب شخص إلى هذه الدعوة             

في حين أن القبول في اإليجاب يشكل عقداً        , هذه االستجابة قبوالً يعتبر به العقد مبرماً        

   . (١)وين عقد يربط بين الطرفين أو عدم تكوينهفأهمية التمييز تظهر إذن بتك, 

وقد ينص البائع عبر الشبكة بعبارات واضحة تدل على أن عرضه للجمهور ال يمثّل              

ال يتـضمن   " أو  , " دون أي التـزام     " إيجاباً وإنما دعوة إلى اإليجاب ؛ كورود عبارة         

ر علـى هـذه الـدعوة       وتكون موافقة الطرف اآلخ   , " العرض وثيقة أو مستنداً تعاقدياً      

   .(٢)إيجاباً يحتاج من البائع رداً قبوالً كان أم رفضاً

  الفرع الثالث

  القبول عرب اإلنترنت وتكييفه الفقهي 

صيغة اإليجاب والقبول كما تقدم ال يشترط أن تأخذ مظهراً خاصا في شـكل معـين                

دية تنشأ بين الطـرفين  فإن الرابطة العق, فمجرد أن يتطابقا وفقاً للشروط الواردة فيهما   

  . بميثاق مبرم وهو العقد 

غيـر أن   , وإذا كان من اليسير القول بوجود اإلرادة إذا تم التعبير عنهـا كتابـة               

وهنا تظهر خصوصية القبول عبر اإلنترنـت       , الصعوبة تظهر عند غياب الدليل الكتابي       

ؤل عماّ إذا كان مجـرد      ويثور التسا , بالتعبير عنه من خالل الضغط على أيقونة القبول         

  الضغط على أيقونة الموافقة كافياً للتعبير عن القبول أو ال ؟ 

                                                
, " مشكالت التعاقد عبر اإلنترن�ت  " , بشار المومني    . ١٧٨ص  , " التعاقد بین الغائبین    " ,  عبد السالم التونجي     (١)
  . ٦٠ص

  . ٧٣ص, " التعاقد عبر اإلنترنت " , مة مجاھد  أسا(٢)
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والذي يبدو أنه ال يوجد ما يمنع اعتبار هذه الطريقة تعبيراً صريحاً عن اإلرادة عبر              

إن : " ويقول ابن قدامـة     , (١)"اإلنترنت ما دام قد اعتادها الناس دالة على الرضا عرفاً           

وهذا متحقق تماماً   , (٢)"فوجب الرجوع فيه إلى العرف      , لبيع ولم يبين كيفيته     اهللا أحّل ا  

  . بالضغط على أيقونة القبول 

غير أن احتمال الخطأ يبقي قائماً ؛ حيث إن الضغط على زر القبول قد يقع زلة من                 

وخير الحلول في هـذا المجـال       , أو خطأ من خالل شخص آخر       , غير قصد وال إرادة     

أن يـتم التأكيـد علـى    , خطاء اليد وما شابه أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر     لتجنب أ 

, " بـنعم أو ال  " واإلجابة , " هل تؤكد القبول ؟ " إرادة القبول عبر وسائل تذكيرية مثل    

أو تأكيده برسالة أخرى عبـر البريـد        , أو من خالل الضغط على أيقونة القبول مرتين         

من الحلول األخرى أن يسبق الضغط على أيقونة القبول تعبئة          و, العادي أو اإللكتروني    

وإجابته على بعـض  , وعنوانه , طلب يتضمن معلومات تفصيلية ؛ كاسم المتعاقد كامالً   

  .(٣)ومن ثم يؤكد عزمه على القبول بالضغط على أيقونته, األسئلة بنعم أو ال 

ل إال إذا تم تأكيده ـ كما في  وعلى هذا ؛ فإذا كان الموقع على الشبكة ال يعتد بالقبو

وال يترتب عليه أثـره مـا دام   , فال ينعقد العقد , أغلب التعاقدات عبر شبكة الموقع ـ  

  . صدر مجرداً عن التأكيد 

فهنا , وال يمنع انعقاد العقد دونها , أما إذا كان الموقع يرى ضرورة تأكيد الموافقة      

وقابلـة إلثبـات   , ينة صالحة النعقاد العقد يمكن أن يعتبر الضغط على أيقونة القبول قر       

العكس ؛ بمعنى أنه يمكن للمشتري أن يثبت أن هذه الضغطة قد صدرت منه عفواً دون                

  . (٤)قصد ؛ بأن يتخذ من عدم صدور التأكيد منه دليالً على أنه لم يقصد قبول التعاقد

 جـديرة   لـذا فهـي   , وأرى أن هذه الحلول تحقق المصلحة والتوازن واالستقرار         

  . باالعتماد والقبول 

  الفرع الرابع

  السكوت يف عقد التجارة اإللكترونية 

                                                
  .٣/٤, " حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر " ,  الدسوقي (١)

  .٩/١٩١, " المجموع في شرح المھذب " , ینظر أیضًا النووي  , ٤/٥, المغني " ,  ابن قدامة (٢)

  ٦٦ص, " مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت " , .بشار المومني  , ٩٤ص" . التعاقد عبر اإلنترنت " ,  أسامة مجاھد (٣)

  .٨٦ص , " التعاقد عبر اإلنترنت " , أسامة مجاھد (٤) 
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يبرز التساؤل فيما إذا وجه شخص إلى آخر إيجاباً عبر بريده اإللكتروني إلبرام عقد      

وال بأي طريقة تدّل علـى      , ولم يصدر من الطرف اآلخر رد بالكالم وال بالكتابة          , معين  

فهل يمكن أن نستنبط من هـذا الـسكوت         , زم الصمت وعنده الكالم     وإنما الت , اإلرادة  

  إرادة منه بالموافقة على قبول اإليجاب ؟   

وال يمكن أن يكون دليالً على      , لقد تبين من خالل ما تقدم أن السكوت عدم محض           

إال إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث تجعل داللته تنصرف         , الرضا بالعقد على اإلطالق     

لكـن  , ال ينسب لـساكت قـول       : " وهذا هو المراد بالقاعدة الفقهية بأنه       , رضا  إلى ال 

فإذا تم الوصول إلى هذا الرضا بـشكل واضـح           , (١)"السكوت في معرض الحاجة بيان      

  . وتم المراد , ومفهوم فقد حصل المقصود 

ـ     , وبإعمال تلك القاعدة ؛ يمكننا االعتداد بالسكوت         ن واعتباره صالحا للتعبيـر ع

, أو العرف, اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت إذا كانت طبيعة المعاملة     

أو غير ذلك من الظروف والقرائن والمالبسات تقضي اعتبار السكوت قبوال ؛ كما فـي               

حالة التعاقد السابق مثال ؛ بأن يكون بين المتعاقدين تعامل سابق من شـأنه أن يجعـل                 

فحينئذ يعتبر الـسكوت قبـوال      ,  تصريحا بالقبول من الطرف المقابل       الموجب ال يتوقع  

فعدم الرد في المعامالت التجارية علـى       , استصحاباً أو قياساً على حاالت العقد السابقة        

   . (٢)خطاب الموجب يفسر على أنه قبول متى كان هذا معتاداً داالَّ على الرضا

دوري معين إرسال إيجابه إلى المـشتري       فمثالً ؛ إذا اعتاد تاجر الجملة في موعد         

وحـدد لهـا    , يعرض عليه بيعه بضاعة ذات مواصفات معينة        , عبر بريده اإللكتروني    

, ثم أرسلها إليه دون أن ينتظر رداً على إيجابه الذي أرسله بهذا الخصوص              , ثمناً معينا 

 اآلخر فيها رأيـه     ولم يبد العاقد  , أو كان بينهما مدة معينة      , ومضى عليه فترة معقولة     

  . فإن سكوته هذا يعتبر قبوالً , والتزم عدم الكالم 

                                                
  . ٩٥ص ,  مجلة األحكام العدلیة (١)

الجوان��ب القانونی��ة للتج��ارة   " بح��ث مق��دم لم��ؤتمر   , " إب��رام العق��د ف��ي التج��ارة اإللكترونی��ة     "  ,  س��میر برھ��ان  (٢)
التعاق�د ع�ن طری�ق    " , أحمد العجل�وني   . ٨٣ص, " التعاقد عبر اإلنترنت    " , امة مجاھد   أس . ١١٨ص, " اإللكترونیة  

  .٤٦ص, من القانون المدني األردني ) ٩٥(المادة , ) ٢(ینظر الفقرة . ٧٠ص, " اإلنترنت 
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  املطلب الرابع

  شروط اإلجياب والقبول 

  : ال ينشأ العقد بصدور اإلجياب والقبول إال إذا توافرت فيهما الشروط اآلتية 

  : وضوح داللة اإلجياب والقبول : الشرط األول 

واضح الداللة على توجه إرادة العاقدين إلـى        أي أن يكون كّل من اإليجاب والقبول        

وذلك يلزم منه أن تكون مادة اللفظ المـستعمل لإلفـصاح عـن             , إنشاء العقد وتكوينه    

                  إرادتيهما في كل عقد تدّل لغة أو عرفاً على نوع العقد المقصود للعاقـدين ؛ ذلـك ألن

, موضوع واألحكـام    وألن العقود يختلف بعضها عن بعض في ال       , اإلرادة الباطنة خفية    

   . (١)فإذا لم يعرف بيقين أن العاقد قصد عقداً معينا ال يمكن إلزامهما بأحكامه الخاصة به

طالمـا أن   , وال يشترط لهذه الداللة أن تصب في قوالب لفظية وشـكلية جامـدة              

إنما هو تصرف مطلـق  , أو بالفعل أو الكتابة , تصرف اإلنسان غير محدود باللفظ فقط  

ومـا اتجهـت    , ويعطي األثر المقصود برضا الشخص نفـسه        , بل بكل ما يدّل عليه      يق

  . إرادته إليه 

  : ارتباط القبول باإلجياب : الشرط الثاين 

والمقصود أن يصدر القبول متصالً باإليجاب في مجلس واحد إذا كـان المتعاقـدان              

  . أو في مجلس علم الطرف الغائب باإليجاب , حاضرين معا 

وأن يكونا فـي مجلـس      , رط لتحقيق معنى ارتباط القبول باإليجاب توافقهما        ويشت

وأالّ يصدر من أحد العاقدين ما يدّل على إعراضه         , واحد وأن يحصل العلم بمضمونهما      

   . (٢)وأال يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الطرف اآلخر, 

  : فهذه شروط خمسة نوجز القول فيها كما يأتي 

أنـه ال بـد     : أالّ يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابـل ؛ أي            :  الشرط األول 

فإن عدل عن إيجابه    , النعقاد العقد من استمرار الموجب علي إيجابه الذي وجهه للقابل           

                                                
  . ٤٢١ص . "المدخل في التعریف بالفقھ اإلسالمي " , محمد شلبي  . ١/٣١٩, " المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(١)

حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیث�ة     " , وھبة الزحیلى    . ٢٠٤ص, " الملكیة ونظریة  العقد     " ,  أبو زھرة    (٢)
  . ٨٨٢ص , " 
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وهنا وقع خالف بين الفقهاء في مدى التزام الموجب بالوفاء بإيجابه           , لم يصح القبول    

  وانقسمواالى قولين

 ذهبواإلى (٣)والحنابلة , (٢)والشافعية , (١)هوقول الجمهور من الحنفية و: القول األول 

ويكون للطرف الموجب الحق في الرجوع عن إيجابه في         , أن اإليجاب وحده غير ملزم      

  . أي وقت ما دام لم يقترن به القبول 

   : (٤)وقد استدل اجلمهور على ذلك مبا يلي

في حين أن الثابت    ,  التملّك في المعقود عليه      إن الثابت للقابل باإليجاب حق    : أوالً  

وهو أقوى من حق التملّك فيقدم عليه ؛ ألن األول ثابت لـصاحبه             , للموجب حق الملك    

فلو لم يجـز الرجـوع      , والثاني ال يكون للطرف األخر إال برضا الطرف األول          , أصالة  

  .لزم تعطيل حق الملك بحق التملّك 

والعقد ال يوجد إال بتوافق القبول مع ,  يتحقق إال إذا وجد العقد إن االلتزام ال: ثانياً 

ولذا جاز  , ومن ثم ال ينشأ التزام      , فما لم يوجد قبول ال يعتبر العقد موجوداً         , اإليجاب  

  . إذ لم يوجد بعد التزام يمنعه من الرجوع , للموجب الرجوع عن إيجابه 

 من أنه ليس لموجب حقّ العدول عن إيجابه        (٥)وهوماذهب اليه المالكية  :القول الثانى 

  ما دام مجلس العقد باقياً ـ إذا كان إيجابه بصيغة الماضي ـ 

وقد أثْبـت   , وأوجبه عليها   , إن الموجب قد بذل ذلك من نفسه        : واحتجوا بمايلى   

 فال يجوز له أن يسقط حقاً قد ثبت لغيـره ،وعلـى           , ِلمن وجه إليه اإليجاب حق التملّك       

فقدتم العقد رغماّ   ,ذلك ؛ إذا رجع الموجب في إيجابه ثم قبَل الطرف اآلخر في المجلس              

  .   عن الموجب 

                                                
  . ٦/٢٣٥, " شرح فتح القدیر " ,  ابن الھمام (١)

  . ٩/١٩٩, " المجموع في شرح المھذب " ,  النووي (٢)

  . ٤/٧, " المغني " ,  ابن قدامة  (٣)

" , أحم��د إب��راھیم  . ٩/١٩٩, " المجم��وع ف��ي ش��رح المھ��ذب "  , ٦/٢٣٥, " ش��رح ف��تح الق��دیر " ,  اب��ن الھم��ام (٤)
نظ�ام المع�امالت    , الفقھ اإلسالمي م�دخل لدراس�تھ       " , محمد یوسف موسى     . ٦٥٤ص, ," العقود والشروط والخیارات    

حك��م " , محم��د عقل��ة  . ٣٢٧ص,  م ١٩٥٨ -ھ��ـ ١٣٧٧, ى بم��صر مط��ابع دار الكت��اب العرب��, الطبع��ة الثالث��ة , " فی��ھ 
  . ٦١ص , " إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة 

  . ١/٢٩, " مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیى " ,  الخطاب (٥)
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  . والراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم ووجاهتها 

والصورة , ومسألة الرجوع عن اإليجاب كثير ما تحدث في عقد التجارة اإللكترونية       

, ه إلى شخص ما عن طريـق البريـد العـادي            العملية لذلك هو أن يرسل البائع إيجاب      

أو إيجاره برنامجاً للكمبيوتر مقابل ثمـن       , بثمن محدد , يعرض عليه بيعه سلعة معينة      

ويسارع بإرسال رسـالة فوريـة      , ثم بعد ذلك يعدل البائع أو المؤجر عن رأيه          , معين  

ورجع , رضه  يخبره فيها أنه عدل عن ع     , عبر البريد اإللكتروني للشخص المرسل إليه       

وال عبـرة للقبـول     , وهنا فإن اإليجاب يبطئ     , طالباً اعتباره كأن لم يكن      , في إيجابه   

وآلل , الواقع بعد ذلك ؛ إذ لو ألزمنا الموجب بإيجابه قبل القبول لكان مجبوراً  عليـه                 

  . وهذا ال يجوز , األمر إلى تجارة من غير تراض 

 د الموجب مدة يقبل فيها العقد أو يرفضه وثمة مسألة هامة ؛ وهي حالة ما إذا حد ,

  فهل يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه هذه المدة ؟ أم له أن يِعدل عنه ؟ 

محمد يوسف موسى إلى أن هذه المسألة لم يتعرض لها أحد من الفقهـاء              . يشير د 

عـين  إذا  : " من القانون المدني المصري وهي كالتالي       ) ٩٣(ثم ذكر المادة    , صراحة  

وقـد  , التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هـذا الميعـاد             , ميعاد القبول   

وهذا أدنى إلى : " ويقول , "أو من طبيعة المعاملة    , يستخلص الميعاد من ظروف الحال      

الحق مماّ نستخلصه من كالم الفقهاء من أنه ليس للطرف اآلخر أن يقبل بعـد انتهـاء                 

ما دام  , كما أن التيسير في المعامالت يقتضي  القول به          ,  الحالة   المجلس حتى في هذه   

وبخاصة والمؤمنون عند شروطهم التي ال تنافي       , الموجب قد رضي بتحديد مدة للقابل       

   (٢) .(١)"وال تتعارض والغرض منه , مقتضي العقد 

, تقيد بها ويصرح بعض العلماء بأن المالكية يرون أن الموجب إذا قيد إيجابه بمدة             

كما يتقيد كذلك بما يجري به العرف إذا جرى علـى  , فال ينتهي إيجابه بانتهاء المجلس   

                                                
  . ٣٢٦ص , " نظام المعامالت فیھ , الفقھ اإلسالمي مدخل لدراستھ " ,  محمد موسى (١)

الت�زم الموج��ب  , إذا ع�ین میع��اد للقب�ول   : "  م�ن الق��انون الم�دني األردن�ي حی�ث ن��صت عل�ى أن�ھ       )٩٨( ینظ�ر الم�ادة   (٢)
, " م��صادر الح��ق ف��ي الفق��ھ اإلس��المي  " , ال��سنھوري  . ٤٦ص , " بالبق��اء عل��ى إیجاب��ھ إل��ى أن ینق��ضي ھ��ذا المیع��اد  

٢/١٦ . 
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   . (١)تقييد الموجب بمدة معينة

وعلى أية حال فإن هذا الرأي يوافق بطريق األولى ما عليه جمهور المالكية ؛ ألنه               

فمـن  ,  بقاء المجلس    إذا كان اإليجاب وحده دون تقييده بمدة معينة ملزماً للموجب مدة          

  . باب أولى أن يكون ملزماً إذا حدد الموجب ميعاداً يلتزم به إيجابه 

ويمتنع على الموجب الرجوع فيه , والراجح في هذه المسألة أن اإليجاب يقع ملزماً      

ولم يجبه صاحبه بعد    , ولو رجع لم يفده واليعند برجوعه ؛ إذ المدة المشروطة باقية            , 

, وهذا الرأي باإلضافة لما تقدم يتفق مع طبيعة المعامالت المالية           , لرفض  بالقبول أو ا  

               إعطاء حق الرجوع المطلق للموجب الذي قيد ويحقق االستقرار في التعامل ؛ إذ نجد أن

قد يـضر بمـصالح الطـرف    , إيجابه بمدة اعتبرها من مصلحة نفسه بعد تقدير أموره   

 بتدبير أموره لقبول هذا اإليجاب خالل المدة المتاحة الذى اعتمد على هذا التعهد, اآلخر  

ومـن  , وبالتالي سيعجز عن تدبير مصالحة المختلفة  وسيتضرر إذامارجع الموجب         , له

  . المقرر فقهاً أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

أو إذا لم تدل الظروف أو طبيعـة المعاملـة   , أما إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول  

فيحقّ له الرجوع طالما لم يقترن به قبول كما         , على التزام الموجب بإيجابه مدة معينة       

  . تقدم 

وعليه فلو أرسل البائع أو المؤجر إيجاباً للمـشتري أو للمـستأجر عـن طريـق                

ويترك له مهلـة    , يعرض فيه أنه يبيعه أو يؤجره سلعة معينة وبثمن محدد           , اإلنترنت

فـإذا أراد  , ر فيها أمره لكي يعطي رده بـالقبول أو الـرفض      أسبوع أو شهر مثالً يتدب    

وال يترتب عليـه  , فإن هذا العدول ال يقبل    , الموجب العدول في إيجابه قبل هذه المهلة        

  . ويجب أن يبقي إيجابه قائماً إلى حين الرد , أثره 

  :  موافقة القبول لإلجياب : الشرط الثاين 

ولكن هـذا   , رف اآلخر الذي تلقي اإليجاب كما تقدم        القبول هو تعبير عن إرادة الط     

                                                
دار ال��شروق ـ ال��سعودیة     , الطبع��ة األول��ي , " التراض��ي ف��ي عق��ود المب��ادالت المالی��ة  " ,  ن��شأت إب��راھیم ال��دریني (١)

  . ٢٧٤ص, م ١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢
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التعبير ال يظهر أثراً في العقد ما لم يتقابل مع اإليجاب الصادر أوالً على وجه التطابق؛                

  . فهذا التوافق هو الركن في الرضا الذي يتم العقد به 

ي عقود وتكون موافقة القبول لإليجاب ؛ بأن يرد على كّل بنود العقد ومقدار المال ف        

بعتـك هـذا الكتـاب      : كما لو قال البائع     , سواء كانت الموافقة حقيقية     , المعاوضات  

فالموافقـة هنـا حقيقـة      , قبلت بخمسة جنيهات    : فيقول المشتري   , بخمسة جنيهات   

   .)١(كاملة

فالموافقـة بـين القبـول      , اشتريته بعشرة   : ولو قال المشتري في المثال السابق       

فال تمنع االرتباط وانعقاد العقد؛     ,  ظاهراً إال أنها موجودة ضمنياً       واإليجاب غير موجودة  

وال شك أن هذا    , ألن المقصود بتوافق اإليجاب والقبول توافر الرضا بالعقد بين طرفيه           

النوع من المخالفة يدّل على الرضا من الجانبين داللة أبلغ من التوافـق فـي المعنـي                 

,  قبول ضمني على الشراء بخمسة بطريـق األولـى   والحقيقة؛ إذ قبوله الشراء بعشرة    

فـال  , وله فيها مـصلحة     , فهذه المخالفة ال تضر بالطرف األول بل هي خير للموجب           

  . تؤدي إلى إلغاء العقد 

خمـسة  (لكن ال يكون المشتري في مثالنا ملزماً إال بالقدر الذي تـضمنه اإليجـاب      

 ما يدل على رضاه وقبوله بهذه الزيـادة ؛          وال يلزم البائع بها إال صدر عنه      , ) جنيهات

   (٣). (٢)والزيادة فيه يتوقف لزومهما على رضاه , ألن القاعدة أن الحطّ من العرض 

فإن لم يتوافق القبول مع اإليجاب ؛ بأن ورد اإليجاب على موضوع والقبول علـى               

قبلت شراء : تري فيقول المش, بعتك األرض الفالنية : غيره أو بعضه ؛ مثل قول البائع 

فـال ينعقـد    , أو قبلت شراء نصفها بنصف البدل المتفق عليه         , األرض المجاورة لها    

                                                
 . ٢/٦, " مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج    " , ال��شربیني  . ٦/٥٣٧, " ب��دائع ال��صنائع  " ,  الكاس��اني (١)

ن الق�انون الم�دني   م� ) ١(الفق�رة  , ) ٩٩(ینظ�ر أی�ضًا الم�ادة     . ٢/١٣٧٧, " كشاف القناع ع�ن م�تن اإلقن�اع         " , البھوتي
  . ٤٦ص, األردني 

الملكی�ة  " , أبو زھرة  . ١/٣٢٢" المدخل الفقھي العام  " , الزرقا   . ٦/٢٣٤, " شرح فتح التقدیر    " ,  ابن الھمام    (٢)
  . ٢٠٣ص, " ونظریة العقد 

 م�ن الق�انون الم�دني    )٢(الفق�رة , ) ٩٩( وھنا نجد األمر یختل�ف ف�ي الق�انون عن�ھ ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ؛ ف�إّن الم�ادة                 (٣)
, أعتبر رف�ضًا یت�ضمن إیجاب�ًا جدی�دًا     , أو یعّدل فیھ , أو یقیده , إذا اقترن القبول بما یزید في اإلیجاب     : " األردني تقول   

  . ٤٦ص 
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, وفيه تجزئة الصفقة على البائع      , العقد؛ ألن القبول لم يتضمن كل ما جاء به اإليجاب           

  . وهذا ضار به فال يجوز 

 أو خالف القابل    ,وصدر القبول مقيداً بوصف آخر      , أو ورد اإليجاب مقيداً بوصف      

وكذا لو خالف في وصف الثمن ال في قـدره ؛         , مقدار الثمن ؛ فقبل أقل مما ذكر البائع         

أو أوجب بأجـل إلـى      , فقبل المشتري بثمن مؤجل     , كأن أوجب البائع بثمن حال نقدي       

  .(١)ففي جميع هذه الصور ال ينعقد العقد لعدم الموافقة, فقبل المشتري بأجل أبعد , شهر

فإن القبول المخـالف يعتبـر إيجابـاً        ,  لم ينعقد العقد لمخالفة القبول اإليجاب        وإذا

  . يتم به العقد إذا صدر قبول من الطرف اآلخر موافق له , مبتدأ

وبتطبيق ذلك على اإلنترنت فإنه إذا تم االتصال عبر البريد اإللكتروني فيمكن فـي              

ناً عندما يتلقي الموجب رسالة من القابل      هذه الحالة تصور تعديل اإليجاب زيادة أو نقصا       

بل تمثـل رسـالته     , فال تتحقق الموافقة    , تتضمن المطالبة بإنقاص سعر السلعة مثال       

ومن غير الممكن تـصور     , يتطلب من البائع قبوالً     , رفضاً يمكن اعتباره إيجاباً جديداً      

            من خالل موقع ما على شبكة الويب ؛ ألن الموجب له ليس عليـه    تعديل اإليجاب إذا تم 

  . إال أن يقبل اإليجاب فيضغط على أيقونة القبول أو يترك 

  : العلم مبضمون العقد : الشوط الثالث 

وذلك أن يعلم كل من العاقدين ما صدر عن اآلخر ؛ بأن يسمع كالم صاحبه فيما لو                 

  .راده منها أو إشارته ويعرف م, أو يري فعله , أو يقرأ ما كتبه , تم التعاقد شفاهة

فأجابـه اآلخـر   , فإذا اختّل ذلك لم يتحقق العقد ؛ كما إذا تكلم شخص بما يفيد اإليجاب          

ثم انقض المجلس من غير أن يعرف حقيقة        , أو بكالم غير مسموع     , بصفة ال يفهمها    

   . (٢)جوابه

وقد اختلف فقهاء الحنفية في شريط السماع عندما يتم العقد بين حاضرين ؛ فذهب              

                                                
 . ٢/٦, " مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج    " , ال��شربیني  . ٦/٥٣٧, " ب��دائع ال��صنائع  " ,  الكاس��اني (١)

" , أبو زھ�رة   . ١/٣٢٢" . المدخل الفقھي العام " , الزرقا  . ٢/١٣٧٧, " كشاف القناع عن متن اإلقناع      " , البھوتي
  .٢٠٣ص, " الملكیة ونظریة العقد 

حك�م إج�راء العق�ود بوس�ائل     " , محم�د عقل�ة      . ٤٢١ص, " المدخل في التعریف بالفق�ھ اإلس�المي        " ,  محمد شلبي    (٢)
   .٣٨ص, " االتصال الحدیثة 
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وقد ادعى صاحب الفتاوى    ,  الحنفية إلى اشتراط سماع كّل من العاقدين كالم اآلخر           أكثر

 شرط - أي السماع -وهو  : " الهندية أن ذلك شرط النعقاد البيع باإلجماع حيث يقول  

, ولم يسمع البائع كالم المشتري      , اشتريت  : فإذا قال المشتري    , انعقاد البيع باإلجماع    

   . (١)" لم ينعقد البيع 

ومؤدى هذا االشتراط ؛ أن يعتبر زمان انعقاد العقد هو زمان سماع الموجب لتعبير              

ويترتب على هذا أن يكون للقابل الحق , ال ينعقد العقد , فما لم يتم هذا السماع     , القابل  

   . (٢)في سحب قبوله قبل أن يصل إلى علم الموجب

 العلم في التعاقـد بـين العاقـدين         وبينما يأخذ نفر كبير من فقهاء الحنفية بنظرية       

  . ويرون أن السماع شرط في اإليجاب والقبول, الحاضرين 

بينما الشافعية يأخذون بنظرية الفعالن في عقد الحاضرين ؛ فالعقد عنـدهم ينعقـد              

غيـر أن المـذهب الـشافعي    , بمجرد صدور القبول وإن لم يكن مسموعاً من الموجب      

ولو لم يسمعه   ,  كافياً بحيث يسمعه الحاضرون في المجلس        تطلّب إظهار القبول إظهاراً   

, وأن يتلفظ كل منهما بحيث يسمعه من يقربه         :" الطرف اآلخر ،جاء في مغني المحتاج       

   . (٣)"وإن لم يسمعه صاحبه 

فهذه النص في غاية الوضوح بأن العقد ينعقد عندهم بصدور القبول إذا سمعه من              

  . لموجب وإن لم يسمعه ا, بالمجلس 

والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أكثر الحنفية وهو اشتراط سماع القبـول ؛ إذ ال                

  . وال تراضي في العقد بين العاقدين الحاضرين إال بالسماع, ارتباط بين اإليجاب والقبول 

  : أالّ يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد عرفاً : الشرط الرابع 

سواء كان ذلك صراحة كـأن      , جع عن إيجابه قبل قبول الطرف اآلخر        وذلك بأن ير  

فلو قبل صاحبه   , أو داللة كما لو ترك المجلس قبل قبول اآلخر          , ال أريد التعاقد    : يقول  

                                                
  . ٣/٣, م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١دار صادر ـ بیروت , " الفتاوي الھندیة " ,  الشیخ نظام ومجموعة من علماء الھند (١)

ال�شركة الوطنی�ة للن�شر    , الطبع�ة الثانی�ة   , " التعبی�ر ع�ن اإلرادة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي           " ,  محمد وحید ال�دین س�وار        (٢)
  . ١١٣ص, م ١٩٧٩, والتوزیع ـ الجزائر 

  . ٢/٦, " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج " , شربیني  ال(٣)
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بعد ذلك ال يعتبر هذا القبول متمماً للعقد وال يعتد به؛ ألن اإليجاب أصبح منتهيا ولم يبق                 

فلم يتالق به القبول لو لم يتصل       , فصار باطالً   , لمجلس  له وجود بقيام صاحبه وتركه ا     

وكذلك ال يتم العقد إن كان قد ترك المجلس الطرف اآلخر بعد صدور اإليجاب مـن                , به  

  (٢) .(١)ألن تركه يعد رفضاً لإليجاب, األول 

وبتطبيق ذلك على اإلنترنت نرى أن اإليجاب يمكن أن يـسقط فـي حالـة رفـضه            

أو بانقضاء المدة فيما إذا كان ملتزما       , أو التعديل فيها    , لبريد اإللكتروني   برسالة عبر ا  

وقـد يقـوم    , كما يمكن الرجوع عنه بنفس الوسيلة أو عبر اتصال هاتفي مـثال           , بمدة

أو يعطي الطرف المقابل إشارة إلى أنـه        , الشخص الموجب له بإغالق جهاز الكمبيوتر       

فيكون الموجب له قد قام بفعـل داّل علـى          , لموجب  انتقل إلى موقع جديد غير موقع ا      

  . اإلعراض فأبطل اإليجاب 

  : احتاد جملس العقد : الشرط اخلامس 

إن اإليجاب والقبول البد من تطابق أحدهما باآلخر لينعقد العقد ؛ ألن الرضـا هـو                

وجهـة  فاتحاد الزمان والمكان الذي يسمح لهذا االرتباط مـن          , ارتباط اإليجاب بالقبول    

  : وسيتم بحث هذا الشرط في عدة مسائل كالتالي , " مجلس العقد " النظر الفقهية يسمي 

  ) المسألة األولى(

  : وخياراته ,  حدود مجلس العقد بين العاقدين الحاضرين 

" االجتماع الواقع ألجـل التعاقـد       : " عرفت مجلة األحكام العدلية مجلس العقد بأنه        

والطرفـان  , المدة الزمنية التي تكون بعد اإليجـاب        : " ء بأنه   وعرفه بعض العلما  , (٣)

                                                
مغن�ي المحت�اج إل�ى معرف�ة ألف�اظ      " , ال�شربیني   . ٧/٤٦," حاشیة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار      " ,  ابن عابدین    (١)

ب ـ ال�سعودیة   دار ع�الم الكت�  , الطبع�ة الرابع�ة   , " الف�روع  " , )ھ�ـ ٧٦٢ت(محمد بن مفل�ح المقدس�ي    . ٢/٦, " المنھاج 
 . ٣٢٦ص, " نظ�ام المع�امالت فی�ھ    . الفق�ھ اإلس�المي م�دخل لدراس�تھ     " , محم�د موس�ى    . ٤/٤. م ١٩٨٥ھ�ـ ـ    ١٤٠٥

  . ٧٦ص " . الترضي في عقود المبادالت المالیة " , نشأت الدریني 

, وبم�وت أح�دھما   , وبرج�وع أح�دھم عن�ھ    , والحاصل أن اإلیجاب بنص بم�ا ی�دّل عل�ى األع�راض             : "  قال ابن نجیم     (٢)
, وزیادة ب�والدة  , وتخّلل عصیر, ویتغییر المبیع بقطع ید, إن خیار القبول ال یورث وبمخالفة القبول لإلیجاب  : ولذا قلنا   
, )  ھ�ـ ٧٩٠ت (زین العابدین بن إبراھیم المعروف بابن نج�یم  " فأصل ما یبطھ سعة , ویھیة الثمن قبل قبولھ , وھالكھ  

 ٥/٤٥٦, م ١٩٩٧ - ھ��ـ ١٤١٨دار الكت��ب العلمی��ة ـ بی��روت    , الطبع��ة األول��ي , "  كن��ز ال��دقائق البح��ر الرائ��ق ش��رح" 
 . بتصرف یسیر 

  . ١١١ص, ) ١٨١(المادة ,  مجلة األحكام العدلیة (٣)



 - ٢٨٩ -

الحال التـي   : "  وعرفه أيضاً بأنه     , (١)"مقبالن على التعاقد دون إعراض من أحدهما        

  . (٢)"يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد 

عاوضات ألن  وإنما اشترط اتحاد المجلس في البيع واإلجارة ونحوهما من عقود الم          

فوجب أن يكون القبول عقب اإليجاب مباشرة حتـى         , اإليجاب يحتاج إلى جواب يالقيه      

وهذا هو القياس ؛ إال أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انـسداد بـاب              , يتصور االنعقاد بينهما    

والقيـاس أن ال يتـأخر      , التعاقد ؛ ألنه كلما وجد أحدهما انعدم الثاني فى زمان وجوده          

لذا جاز القبول مع التراخي ما دام المجلس على حالـه  ,  اآلخر في المجلس أحدهما عن 

طالما لم يتخلل فيـه بـين القبـول         , للضرورة ؛ واعتبر امتداده امتداداً لعملية التعاقد        

   . (٣)واإليجاب ما يدل على اإلعراض من أي واحد من المتعاقدين

ورعايـة  , لكافي للتأمل والتفكير    وهذا فيه رعاية لجانب القابل كي يتهيأ له الوقت ا         

إذ لو قلنا بجواز القبول , لجانب الموجب كي يكون علي بينة من أمر العقد قبل االفتراق         

إذ ال يـدري    , بعد االفتراق كان في هذا إضرار بالموجب ؛ ألنه يصبح رهين أمر القابل              

   . (٤)متى يقبل

 المتعاقدان متواصلين فى    ومجلس العقد يبدأ من وقت صدور اإليجاب ويبقي ما دام         

فلو تغير أو تبدل مجلس العقد حقيقـة ؛         , ولم يصدر من أحدهما إعراض عنه       , التعاقد  

, أو طائرة   , أو سفينة   , كأن يكون الطرفان الراغبان في إبرام العقد راكبين في سيارة           

ـ             , أو سائرين على األرض      دل أو تغير وتبدل حكماً ؛ كأن يصدر من أحد الطرفين مـا ي

   فهل يعتبر المتعاقدان في مثل هذه الحالة في مجلس واحد ؟ , على إعراضه عن التعاقد 

 قد بالغوا في تحديد مجلس العقد تحديداً مادياً وشكلياً بعيداً عن            (٥)إن فقهاء الحنفية  

, فالمجلس عندهم يتبدل بالمـشي      , روحه ومقصوده ؛ حيث اعتبروا فيه وحدة المكان         

                                                
م ١٩٦٩-ھ��ـ١٣٨٨, معھ��د البح��وث والدراس��ات العربی��ة  , " ش��رح الق��انون الم��دني ال��سوري  " ,  م��صطفي الزرق��ا (١)

  . ٥٠ص,

  . ١/٣٤٨, "المدخل الفقھي العام " , لزرقا  ا(٢)

  . ٢/٣, " مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي " ,السنھوري  . ٦/٥٣٩, " بدائع الصنائع " ,  الكاساني (٣)

  . ٦٥٥ص " العقود والشروط والخیارات " ,  أحمد إبراھیم (٤)

, السنھوري  . ٧/٢٠, " البنایة في شرح الھدایة " , العیني .  وما بعدھا ٦/٥٣٩, " بدائع الصنائع " ,  الكاساني (٥)
  . ٢/٩, " مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي " 
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فال يعتبر العقد مـستكمالً  , بة ؛ ألن القبول الذى يقع في غير مكان اإليجاب     وركوب الدا 

وقاسوا هذا على آية السجدة ؛ فإنه لو قرأها , وال ينعقد العقد    , شروطه في هذه الحالة     

, مراراً وهو يمشي أو يسير راكباً على دابة ـ ال يصلي عليها ـ لزمه لكّل قراءة سجدة  

  . ولهذا وجبت سجدة لكّل قراءة , قد تبدل بالمشي والركوب وهذا يعني أن المجلس 

وال , وتختلف السفينة عندهم عن الدابة من جهة أن الماء هو السبب في تحريكها              

ويمكنه , بعكس المشي والسير على الدابة ؛ ألن المشي فعله          , يملك المتعاقدان إيقافها    

  . إيقاف الدابة 

وال يتبـدل بالنـسبة     ,  بالنسبة للراكبين على الدابة      فعلى هذا الرأي يتبدل المجلس    

أو في الشرب   , ويتبدل المجلس كذلك بالمضي في الصالة       , للراكبين على ظهر السفينة     

  . إلخ .... أو في نوم المتعاقدين مضطجعين ال جالسين , أو األكل 

ـ               ي الـشرع   وما ذكره الحنفية غير مسلّم به ؛ فإن التعاقد حال ركوب الدابة ثبت ف

كنا مع : " وروده ؛ فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال   

فكنت على بكر صعب لعمـر ـ رضـي اهللا    , النبي ـ عليه الصالة والسالم ـ في سفر   

ثـم  , فيزجره عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ويرده   , عنه ـ فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم  

: قال , بعنيه: فقال النبي ـ عليه الصالة والسالم ـ لعمر   , ده يتقدم فيزجره عمر وير

فقـال  , بعنيه من رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    : قال , هو لك يا رسول اهللا 

   . (١)"هو لك يا عبد اهللا بن عمر تصنع به ما شئت , النبي ـ عليه الصالة والسالم ـ 

ومن جهة ثانية فـإن     , اكبان هذا من جهة     فدّل الحديث على أن العقد قد تم وهما ر        

فوجب الرجوع فيه إلى العرف     , تحديد ما يكون به اإلعراض عن العقد لم يرد فيه نص            

   . (٢)؛ فما يعتبره العرف إعراضاً اعتبر إعراضاً وإال فال

وقياسهم على سجدة التالوة قياس مع الفارق ؛ ألن سجدة الـتالوة مـن األمـور                

كما أن المقـيس عليـه   ,  أن يقاس عليها البيع وغيره من المعامالت      التعبدية فال يصح  

                                                
ول�م ینك�ر الب�ائع عل�ى     , إذ اشترى شیئّا فوھب من س�اعتھ قب�ل أن یتف�ّرق    : باب ,  أخرجھ البخاري في كتاب البیوع    (١)

  . ٢٣٩ص  , ٢٢١٥حدیث رقم , أو اشترى عبدا فاعتقھ , المشتري 

  . ٤/٤, " الفروع " ,  ابن مفلح (٢)



 - ٢٩١ -

   . (١)فيكون قياساً على فرع , ليس منصوصاً عليه 

, وبهذا يتبين أن المراد باتحاد المجلس ؛ هو اجتمـاع الطـرفين ألجـل التعاقـد                 

دهما دون أن يفصل بينهما ما يدل على اإلعراض عرفاً منهما أو من أح, وانشغالهما به  

بل هو الحال التـي     , وليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد           , 

إن المجلـس   : " وعن هذا عبر الفقهاء بقولهم      , يكون فيها العاقدان مشتغلين بالتعاقد      

   . (٢)"يجمع المتفرقات 

  : مدى اشتراط الفورية يف القبول 

 إلى عدم اشتراط    (٥)والحنابلة , (٤)مالكيةوال , (٣)ذهب جمعهور الفقهاء من الحنفية    

وأن من وجه إليه اإليجاب له أن يتأخر في اصداره وإن طـال الوقـت مـا دام                  , ذلك  

وفي اشتراط الفوريـة  , المجلس قائماً ؛ ألن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة          

رفض فوراً فربما  أو تفويت للصفقة في غير مصلحة راجحة ؛ فإن          , تضييق على القابل    

فاقتـضي ذلـك    , وإن قبل فوراً فربما كان في العقد ضرر عليه          , تضيع عليه الصفقة    

وبـين مـا يعطـي      , إعطاءه فرصة كافية للتروي والتأمل للموازنة بين ما يأخذ ويغنم           

فتعتبر سـاعاته وحـده زمنيـة       , ويغرم في سبيل العقد؛ ألن المجلس يجمع المتفرقات         

ودفعا للضرر عن العاقدين قـدر      , ومنعاً للتضييق والحرج    , على الناس   واحدة تيسيراً   

   . (٦)اإلمكان

 إلى اشتراط الفورية ؛ فلو تخلّل لفظ أجنبي ال تعلّق له بالعقد ؛ بأن لم     (٧)وذهب الشافعية 

ال يتحقق االتصال بين القبول واإليجـاب فـال ينعقـد       ,يكن من مقتضاه،وال من مصالحه    

  . العقد

                                                
  . ٢٨٩ص , " التراضي في عقود المبادالت المالیة " , شأت الدریني  (١)

  . ٧/١٦, " البنایة في شرح الھدایة " ,  العیني (٢)

  . ٦/٣٩, " بدائع الصنائع : " الكاساني (٣) 

,  بی��روت –دار الكت��ب العلمی��ة , األول��ى الطبع��ة , " حاش�یة الع��دوي  " , ) ھ��ـ١١٨٩ت( عل�ى ب��ن أحم��د ب��ن الع��دوي  (٤)
  . ٢/١٨١, م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧

  . ٤/٤, " الفروع " , ابن مفلح  (٥)

  . ٨٨٤ص, " حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة " ,  وھبة الزحیلي (٦)

  . ٣/٣٨, " نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج " , الرملي (٧) 
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غير أنه لما   , أن اإليجاب عرض وكالم ينتهي بمجرد صدوره من صاحبه          واحتجوا ب 

, كان من المتعذر صدور القبول واإليجاب فوراً متصالً به صالحاً لالنعقـاد للـضرورة               

فإذا لم يوجد القبول بعده فوراً ال يتحقق االتصال واالقتران فال , والضرورة تقدر بقدرها  

   . (١)يتم العقد

  -:والراجح 

ولما فيه من التيسير ورفع الحرج عن الناس،ثم إنه         ,لوجاهة أدلتهم ,و مذهب الجمهور  ه

 في أن من وجه اإليجاب إليه بالخيار بين أن يقبله أو يرفضه ما          (٢)ال خالف بين الفقهاء   

, ؛ ألن األصل أن من وجه إليه إيجاباً إلبرام تعاقد مـا    ) خيار القبول (دام المجلس قائماً    

له مطلق الحرية في االستجابة لهذا اإليجاب أو رفضه ؛إذ لو ألزمناه بـالقبول              أن يكون   

وهـذا ال   , وآلل األمر إلى تجارة عن غير تراض        , ألدى ذلك إلى اإلجحاف بحق القابل       

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فاآلخر      : " وهو ما أوضحه الميرغيناني بقوله      , يجوز  

   . (٣)"يلزمه حكم البيع من غير رضاه , بت له الخيار ألنه لو لم يث, ...بالخيار 

وإما الموجب قبل القبول فهو أيضاً بالخيار في أن يسحب إيجابه ويلغيه قبل القبول              

  . خالفاً للمالكية كما سبق بيانه ) خيار الرجوع(

 وانتهى,  على أن اللزوم يتم إذا تم اإليجاب والقبول بشروطهما (٤)وقد اتفق الفقهاء

فهل يبقي  , ولكن المجلس لم ينته بعد    ) اإليجاب والقبول   ( أما إذا تالقيا    , مجلس التعاقد   

خيـار  (للمتعاقدين أو ألحدهما الخيار  والحق في رفض التعاقد ما دام المجلـس باقيـا                

  -:؟ ) المجلس

  -:هذا ما وقع فيه خالف بين الفقهاء الى قولين كالتالى

                                                
  . ٢٧٣ص, " ونظریة الملكیة والعقود , ریعة اإلسالمیة تاریخھا الش" ,  بدران أبو العنین (١)

الطبع�ة  , " اإلفصاح عن معاني الصحاح في الفقھ عل�ى الم�ذاھب األربع�ة          " , ) ھـ٥٦٠ت( یحي بن محمد بن ھبیرة       (٢)
بدای�ة  " , ) ھ�ـ ٥٩٥ت(محمد بن أحمد ب�ن رش�د    . ٢٧٣ص, م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧, دار الكتب العلمیة ـ بیروت  , األولى 

دار الكتب العلمی�ة  , الطبعة األولى , "  ملتقي األبحر –دار الكتب العلمیة , الطبعة العاشرة  , " المجتھد ونھایة المقتصد    
  . ٣/٩,م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ـ بیروت 

  . ٦/٢٣٥, " شرح فتح القدیر" , ابن الھمام (٣)

 ٢/١٧٠" بدایة المجتھد ونھایة المقت�صد      "  , ابن رشد  . ٢٧٣ص," اإلفصاح عن معاني الصحاح     " ,  ابن ھبیرة    (٤)
مجم�ع  " , الكیب�ولي   . ٦/١٣, " مواھ�ب الجلی�ل ل�شرح مخت�صر خلی�ل      " , الحط�اب   . ٤/٩, " المغن�ي  " , ابن قدامة   . 

  . ٣/١٠," األنھر في شرح ملتقى األبحر 
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 إلى أن المتعاقدين إذا حصل      (٢)والمالكية) ١(، الحنفية  وهو ماذهب اليه   -:القول األول 

وال حقّ  , تم العقد وانبرم بينهما     , بينهما االتفاق والتراضي على أركان العقد وشروطه        

إال إذا , لهما أو ألحدهما بأن يرجع في التزامه سواء في نفس المجلس أو بعد انفضاضه      

  .شترط لنفسه حقّ الخيار لمدة معينةاشترط أحدهما أو كالهما خيار الشرط ؛ بأن ي

يهـا الَّـِذين آمنُـوا َأوفُـوا      َأَیا ﴿:قوله تعالي:  واستدّل هذا الفريق بعدة أدلة منها       

, وصيغة األمر تدّل على الوجوب      , والعقد هو اإليجاب والقبول   , ] ١:المائدة   [﴾ ِبالْعقُوِد

لمتعاقد يستطيع الرجوع فيه ما لم يـتم        وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد ؛ ألن ا        

  . التفرق 

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا ال تَـْأكُلُوا         ﴿: وقد استدلوا أيضاً بآيات أخرى مثل قوله تعالى         

            اٍض ِمـنْكُمتَر نةً عارِتج تَكُون اِطِل ِإالَّ َأنِبالْب نَكُميب الَكُمووجـه  , ] ٢٩:النـساء    [﴾َأم

وذلك يتحقق بتحقق اإليجـاب     , أن اهللا قيد حّل أموال الناس يتحقق الرضا فقط        : لة  الدال

  .  فجاءت اآلية تؤكد على أن التراضي وحده كاف ليجعل العقد الزماً , والقبول

ويضيف المالكية دليالً وهو عمل أهل المدينة ؛ فهو عندهم مقدم على حديث اآلحاده 

ت الخيار حديث آحاد قدموا عليه عمل أهل المدينـة ؛           ولما كان حديث ابن عمر في إثبا      

وهو ما اعتمده مالك بقوله     , ولم يألفوا العمل به     , ألنه لم يكن لهم عهد بخيار المجلس        

   . (٣)"وال أمر معمول به فيه , وليس لهذا عندنا حد معروف :    " 

سول اهللا صلى اهللا    قال ر : وقد استدلوا من السنة بحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال            

إال بيـع   , المبايعان كّل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقـا            : " عليه وسلم   

وأن المراد بـالتفرق    , وأولوه بأن المراد بالمتابعين هما المشتغالن بالبيع         , (٤)"الخيار  

تفرق فيهـا   وقد عضدوا تأويلهم هذا بآيات واردة أريد بلفظ ال        , منه هو تفرق باألقوال     

                                                
رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار   حاش��یة " , اب��ن عاب��دین  .  وم��ا بع��دھا  ٦/٢٣٨ , "ب��دائع ال��صنائع  " , الكاس��اني (١) 

 .  وما بعدھا ٧/٤٦,"

 .  وما بعدھا ٢/١٧٠," بدایة المجتھد ونھایة المقتصد " , ابن رشد .  وما بعدھا ٤/٢٥١," الذخیرة " ,  القرافي (٢)

  . ٤/٢٥٤" . الذخیرة " , القرافي  . ٦/٣٠٢," مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل " ,  الحطاب (٣)

 ٢٣٨ ص –واللف�ظ ل�ھ   -,٢١١١حدیث رقم , البّیعان بالخیار ما لم یتفرقا  : باب  , بخاري في كتاب البیوع      أخرجھ ال  (٤)
  . ٣/١١٦٣ , ١٥٣١حدیث رقم , ثبوت خیار المجلس للمتابعین : باب , وأخرجھ مسلم في كتاب البیوع . 
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وما تَفَرقَ الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِإالَّ ِمن بعِد ما  ﴿:كقوله تعالى,تفرق األقوال ال تفرق األبدان   

  ] . ٤:البينة [﴾جاءتْهم الْبينَةُ 

, وهذا التأويل كما نرى ال يخلو من تعسف ؛ فالتفرق حقيقة في التفرق باألبـدان                

   . (١)فيكون من باب المجاز يحتاج إلى قرينة مانعة, ل في غير ذلك وإذا كان قد استعم

 إلى أن لكّل واحـد مـن        (٣) والحنابلة (٢) وهو ماذهب اليه الشافعية    -:القول الثانى   

فإذا تفرقا من   , ما داما مجتمعين لم يتفرقا بأبدانهما       , المتعاقدين حقّ فسخ العقد بالخيار    

  . إال إذا اشترط أحدهما أو كالهما خيار الشرط , لعقد غير فسخ لم يكن ألحدهما رد ا

  : وقد استدّل  أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها 

 عليه  – عن رسول اهللا     – رضى اهللا عنهما     –ما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر        

ـ          : "  قال   –الصالة والسالم    ا إذا تبايع الرجالن فكّل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكان

وإن تفرقا بعـد أن     , فتبايعا على ذلك فقد وجب البيه       , أو يخّير أحدهما األخر     , جميعا  

   . (٤)"فقد وجب البيع , ولم يترك واحد منهما البيع , تبايعا 

فما علمنا أن رسول    : " قال الشافعي   , فهذا الحديث صريح في إثبات خيار المجلس        

 , (٥)"المتبايعان بالخيـار    : يع أثبت من قوله     اهللا صلى اهللا عليه وسلم سن سنة في الب        

واألكثر من أهل اآلثار والبلدان     ,وهو قول األكثر من أهل الحجاز     ,وبهذا نأخذ :"وقال أيضا 

"(٦) .   

, ثم إن راوي الحديث هو أعرف بفهم حديثه من غيره ؛ ألنـه عاصـره وعايـشه                

 –أن ابن عمر : " حيح وقد ثبت في الحديث الص, فيكون أدرى بالمقصود منه من غيره    

ثم رجع , قام فمشى هنّية,  كان إذا بايع رجالً فأراد أن ال يقيله –وهو راوي هذا الحديث     

                                                
, " تح الب�اري ب�شرح ص�حیح البخ�اري       ف� " , ابن حجر    . ٢/١٧١, " بدایة المجتھد ونھایة المقتصد     " ,  ابن رشد    (١)

٥/٥٨ .  

 .  وما بعدھا ٩/٢١٨, " المجموع في شرح المھذب " ,  النووي (٢)

  . ٤/٢٦٢," اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف" ,المرداوي . ٤/٧, " المغني " ,  ابن قدامة (٣)

, ٢١١٢ح�دیث رق�م   , د البی�ع فق�د وج�ب البی�ع     إذا خیّر أحدھما ص�احبھ بع�  : باب ,  أخرجھ البخاري في كتاب البیوع     (٤)
  .٣/١١٦٣ ,١٥٣١حدیث رقم , ثبوت خیار المجلس للمتابعین : باب , وأخرجھ مسلم في كتاب البیوع  . ٢٣٩ص

  . ٤٤٠ص, " األم " , الشافعي (٥)

  . ٤٣٩ص, " األم " , الشافعي (٦)
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أو بالتخاير؛ كأن يقـول     ,  فقد فهم أن المراد عدم لزوم البيع إال بالتفرق باألبدان          (١)"إليه

: خيار؛ بأن يقـول     أو يشترط عدم ال   , فال يبقي له الخيار     , اخترت  : أحدهما بعد العقد    

   . (٢)فيقبله اآلخر على ذلك وحينئذ يلزم العقد, بعت وال خيار بيننا 

وبعد هذا العرض يتبين أن الراجح هو مذهب الجمهور القائلين بخيار المجلس فـي            

فالحـديث برواياتـه وطرقـه      , (٣)وما ُألحق بها من العقود الماليـة الالزمـة        , البيوع  

وأما التأويالت التي صرفوا بها الحديث إلـى        , ار المجلس   الصحيحة نص في إثبات خي    

فقد فنّدها المحققون من أهل العلم بحيث تبين أن تلك التأويالت ال تستحق            , معان أخرى   

فلم يبق لهذا الحديث إال ذلك المعني القـائم علـى إثبـات خيـار               , الوجاهة واالعتبار   

  . المجلس 

  ) املسألة الثانية(

  : ني العاقدين الغائبني  جملس العقد ب

, ال يخفي أن مجلس العقد بالنسبة للمتعاقدين الحاضرين واضح يـسهل تـصوره              

والسبب في هذه الـصعوبة وجـود       , ولكن الصعوبة تأتي لتصوره فيما لو كانا غائبين       

وفاصل مكاني بين صدور القبول وعلم الموجب به ؛ ففي التعاقد ما بـين              , فارق زمني 

أما فـي   , ويعلم الموجب بالقبول فور صدوره    , هذه الفترة من الزمن     حاضرين تنمحي   

وهي المـدة الالزمـة   , التعاقد بين غائبين فإن القبول يصدر ثم تمضي فترة من الزمن           

 ؛ وذلك ألن التعاقد بينهما إما أن يتم عـن طريـق             (٤)لوصول القبول إلى علم الموجب    

أو يبعث رسوالً يبلغـه  , للعاقد اآلخر كتاباً بإيجابه الكتابة أو الرسالة ؛ كأن يكتب العاقد   

ففي هاتين الحالتين سواء كان التعاقـد بواسـطة الرسـول أو         , اإليجاب شفاهة باللفظ    

أو , بالكتابة فهو تعاقد بين غائبين يوجد بينهما وسيط ؛ رسول يبلغ اإليجـاب شـفاهة              

                                                
وأخرج�ھ م�سلم ف�ي     . ٢٣٨ص  , ٢١٠٧ح�دیث رق�م   ك�م یج�وز الخی�ار ؟     : ب�اب   ,  أخرجھ البخاري في كتاب البیوع       (١)

  . ٣/١١٦٤ , ١٥٣١حدیث رقم , ثبوت خیار المجلس للمتبایعین : باب , كتاب البیوع 

ف�تح الب�اري   ", اب�ن حج�ر   . ٤/١٢, "المغن�ي  " , اب�ن قدام�ة    . ٩/٢١١," المجموع ف�ي ش�رح المھ�ذب        " ,  النووي   (٢)
  . ٦٠ , ٥/٥٨," بشرح صحیح البخاري

وف�ي  , اتفقوا على أّن خیار المجلس ال یثبت في العقود التي ھي غیر الزمة ؛ كالشركة والوكالة       : " بن ھبیرة    قال ا  (٣)
  ) . ١/٢٧٣,اإلفصاح عن معغتي الصحاح " . ( العقود التي ال ُیقصد منھا العرض ؛ كالنكاح والخلع 

  . ٧٩ص, "الوجیز في شرح القانون المدني " , السنھوري (٤)
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 هذا فإن مجلس العقد بالنسبة      وعلى, كتاب يحمل اإليجاب مكتوباً بلغة مستبينة مفهومة        

  . لهاتين الحالتين يبدأ وقت بلوغ الكتاب أو أداء الرسالة 

حتى اعتبر مجلس بلـوغ  , وكذا اإلرسال , والكتاب كالخطاب : " يقول الميرغيناني   

ومن هنا فاتحاد المجلس يتحقق بقبول القابل في مجلـس           , (١)"وأداء الرسالة   , الكتاب

دون حدوث ما يدل علـى إعـراض        , طريق الكتاب أو الرسول     وصول الخبر إليه عن     

  . القابل عرفاً 

فقيـل فـي مجلـس أداء       , أو قرأ الكتاب    , فّإذا نقل الرسول اإليجاب للعاقد اآلخر       

, انعقد العقد؛ ألن الرسول سفير ومعبر عن كـالم المرسـل          , الرسالة أو قراءة الكتاب     

حضر بنفسه فأوجب البيع وقبّل اآلخر في المجلس        فكأنما  , ناقل كالمه إلى المرسل إليه      

فكأنمـا حـصر بنفـسه      , وكذا الكتابة؛ ألن خطاب الغائب كتابة مثل خطابه حاضـراً           , 

   .(٢)وقبَل اآلخر في المجلس, وخاطب باإليجاب 

   . (٣)" الكتاب كالخطاب : " وعلى هذا االعتبار وضعت القاعدة الفقهية القائلة 

ون مجلس العقد في التعاقد بين الغائبين غير مجلسه في التعاقد           وبناء على هذا؛ يك   

أما المجلـس األول فهـو      , فالمجلس الثاني هو محّل صدور اإليجاب       , بين الحاضرين   

وهـذا  , أو بلوغ الكتاب    , محّل بلوغ اإليجاب إلى التعاقد الغائب؛ أي محل أداء الرسالة         

ه طبيعة التعاقد بين الغـائبين فالمتعاقـد        اقتضت: " الفرق كما يقول األستاذ السنهوري      

ومحّل , فالبد من بلوغ اإليجاب إليه    , اآلخر غائب عن المجلس الذي صدر فيه اإليجاب         

   . (٤)"بلوغه يعتبر مجلس العقد

وخيار المجلس؛ فالموجب الذي    , خيار رجوع الموجب    : وقد ترتّب على هذا مسائل      

, عند الجمهور ما دام لـم يقبلـه اآلخـر         بعث بإيجابه إلى شخص له حق الرجوع عنه         

  . حتى لو قبل بعد ذلك ال يتم العقد , سواء علم الطرف اآلخر بالرجوع أو لم يعلم 

                                                
  . ٦/٢٣٦, " شرح فتح القدیر " , لھمام  ابن ا(١)

  .  ٧/٢٦,"حاشیة رد المحتار على الدر المختار ",ابن عابدین  . ٦/٥٤٠,"بدائع الصنائع",  الكاساني(٢)

  . ٩٥ص, ) ٧٠(المادة,  مجلة األحكام العدلیة (٣)

  . ٢/٥٠, "مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي " ,  السنھوري (٤)
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ولو كتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعه؛ ألن الكتاب ال يكـون             : " قال الكاساني   

ذا لو  وك, فهاهنا أولى , ولو خاطب ثم رجع قبل قبول اآلخر صح رجوعه          , فوق الخطاب 

وهـذا محتمـل    , أرسل رسوالً ثم رجع؛ ألن الخطاب بالمراسلة ال يكون فوق المشافهة            

   . (١)"وسواء علم الرسول رجوع المرسل أو لم يعلم به , فهاهنا أولى, للرجوع

وأما خيار المجلس فهو أيضاً متحقق؛ فللقابل بعد قبوله حق الرجوع مـا دام فـي                

فوصل إليه قبـل أن يقـوم مـن         , لرجوع إلى القابل  وكذا لو بعث الموجب با    , المجلس

  . مجلسه فقد تم الرجوع 

فكتـب إليـه فقّبـل      , إذا صححنا البيع بالمكاتبـة      : قال الغزالي   : " يقول النووي   

ويتمـادى خيـار    : قال  . ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول        , المكتوب إليه 

حتى لو علم أنه رجع عن اإليجاب قبل مفارقة         , الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه      

   .  (٢)"ولم ينعقد البيع, المكتوب إليه محلّه صح رجوعه

  ) املسألة الثالثة(

  :  انتهاء جملس العقد 

قد مر معنا أنه في حالة التعاقد بين حاضرين يعتبر المجلـس منقـضاً فـي حالـة         

حيث يعتبر اإليجاب   , يه اإليجاب وقيام العاقد وتركه المكان الذي صدر ف      , اإلعراض عنه 

فإن أفصح عن قبوله عد     , وال فائدة في قبول الطرف اآلخر بعدئذ      , الغياً في هذه الحالة     

أما في  , قبوله إيجاباً مبتدأ يحتاج إلى قبول من الطرف األول في مجلس اإليجاب المبتدأ            

فهل يبطل اإليجـاب    , ئبحالة التعاقد بين غائبين ال سيما إذا كان اإليجاب بكتابة إلى غا           

  بانفضاض المجلس ؟ 

وأداء , وكذا اإلرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب      , الكتاب كالخطاب :" جاء في الهداية  

وظاهر هذا يدل على أن اإليجاب بالكتابة أو بالرسالة يبطـل بانفـضاض              , (٣)"الرسالة

                                                
البح��ر " ,اب��ن نج��یم . ٧/١٧, "ال��سنایة ف��ي ش��رح الھدای��ة " , العین��ي  . ٦/٥٤٠, " دائع ال��صنائع ب��" ,  الكاس��اني (١)

  . ٥/٤٥٠, " الرائق

  . ٩/١٩٨,"المجموع في شرح المھذب " ,النووي  (٢)

  . ٦/٢٣٠, " شرح فتح القدیر" ,  ابن الھمام(٣)
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  . س وخطابه ينتهي بانتهاء المجل, المجلس؛ ألن كتاب الموجب كخطابه

يجوز لمن أرسل   ,  إلى أن اإليجاب إذا كان كتابة      (١)وذهب بعض الفقهاء من الحنفية    

ويكون مجلس  , أن يقرأه في مجلس آخر ثم يقبل      , إليه إذا قرأه فلم يقبله في أول مجلس       

العقد مجلس كّل قراءة؛ أي أن قراءته في المجلس الثاني بمثابة اإليجاب من الحاضـر               

  . في مجلس آخر 

أو , وذلك أن المجلس إذا كان يبطل بانفضاضه      , اجح ما جاء في ظاهر الهداية     والر

فيجب كذلك أن يبطل فيما إذا كان بكتابة أو برسالة؛          , اإلعراض عنه في عقد الحاضرين    

فإذا بطل في حال األقوى بطـل       , ألن الكتابة والرسالة دون النطق والتخاطب مع حاضر       

فـإذا  , دي إلى إطالة مجلس العقد إطالةّ تـضر بالعقـد         وألن ذلك يؤ  , فيما دونه باألولى  

أعطينا الحق للموجه إليه اإليجاب أن يقبل في أي مجلس يريده دون التقيـد بمجلـس                

  . وصول الخطاب أللحقنا الضرر بمصالح الموجب 

فقـرروا أن   , وقد رأينا كيف أن الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة نظرة موضوعية            

غير أنهـم خـالفوا هـذا       , لفورية؛ بأن ال يتأخر القبول عن اإليجاب      األصل في العقود ا   

األصل لضرورة مصلحة الطرفين؛ فمن مصلحة القابل أن يتأخر القبول إلى آخر المجلس             

ومن مصلحة الموجب أالّ يتأخر القبول إلى ما وراء المجلس لئال يتـصور             , ليتدبر أمره 

   . (٢)وما أجيز للضرورة يقدر بقدرها, بالتأخير

  ) املسألة الرابعة(

  :  كيفية اعتبار الس وخياراته يف التعاقد عرب اإلنترنت

: لقد ظهر فيما تقدم آنفا أن مجلس العقد بالنسبة للغائبين أو المتباعدين عبارة عن               

ولـم  , مادام المتعاقدان منشغلين بالعقد   , الفترة الزمنية التي تفصل بين اإليجاب والقبول      

وأنه يبدأ حيث يبلّغ الرسول رسالته إلى المرسل        , دل على اإلعراض عرفاً   يبد منهما ما ي   

                                                
محم�د عقل�ة   . وق�د رّج�ح ھ�ذا ال�رأي واست�صوبھ د      .  ٧/٢٦, "حاشیة رد المحتار على الدر المخت�ار        " ,  ابن عابدین  (١)

  . ٧٥ص, في حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة

حك�م إج�راء العق�ود بوس�ائل     ." الق�رة داغ�ى    . ٣٠٥ص, "التراضي في عقود المب�ادالت المالی�ة    " ,  نشأت الدریني    (٢)
  .  ٩٥٦ص, "االتصال الحدیثة 
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ويمتد المـدة المعتـادة لإلجابـة       , أو حيث يقرأ الموجب إليه الكتاب المرسل إليه       , إليه

فهـل  , حتى إذا صدر القبول اتصل باإليجاب حكْما      , وعرف التعامل , بحسب طبيعة العقد  

  هذا ينتظم التعاقد باإلنترنت ؟ 

ليس مثل التعاقد   , إن من يعمق النظر في التعاقد عبر اإلنترنت يجد أنه تعاقد خاص           

وال مثل التعاقد بين الغائبين عن طريق الكتابـة أو          , بين الحاضرين من جميع الوجوه      

ومن هنا من الضروري    , حيث إن له شبهاً بكل واحد منهما        , المراسلة من كل الوجوه     

اقد عبر اإلنترنت فيما إذا كان كتابة عن طريق البريد اإللكتروني           التمييز بين حاالت التع   

  . أو شفاهة عبر هاتف اإلنترنت , أو شبكة المواقع 

ولذلك البد من إمعان النظر فيما يتعلّق باتحاد مجلس التعاقد أو اختالفه وفقاً لحالة              

بهذا الموضـوع   ثم محاولة إلقاء الضوء على ثالث مسائل لها عالقة مباشرة           , التعاقد  

وخيار المجلس؛ إذ إنها مترتبة علـى       , وخيار القبول   , خيار الرجوع عن اإليجاب     : هي

  : وها نحن نتكلم عن هذه المسائل في الفروع اآلتية كالتالى . مجلس العقد

  الفرع االول

  جملس العقد عرب اإلنترنت 

  : جملس العقد يف التعاقد عن طريق الربيد اإللكتروين 

العقد عن طريق اإلنترنت يتم بتبادل الرسـائل المكتوبـة عبـر البريـد              إن مجلس   

أو عرف المحادثة  وبذلك يعتبرهو مجلس وصول الرسالة المكتوبة إلى علم      , اإللكتروني

, فإذا اطلع على الرسالة يكون ذلك بمنزلة وصول اإليجاب إليه شـفاهة           , المرسل إليه   

وقبـَل  , فإذا وافـق عليهـا   ,  تلك اللحظة فكأن الموجب حضر بنفسه وأوجب العقد في 

, وذلك قياساً على العقد بالكتابة بين الغـائبين         , عرضها ومحتواها ومضمونها تم العقد    

  . ال ينعقد العقد , أو انفض المجلس, أما إذا صدر منه ما يدّل على إعراضه عن القبول 

 اآلخر عبر بريـده     فاإليجاب على هذا الرأي يحصل عند إرسال الرسالة إلى الطرف         

وليس بمجرد  , والقبول يحصل بعد تسلّم الرسالة واالطالع على مضمونها         , اإللكتروني  

  . وصولها إلى بريده وتخزينها فيه 



 - ٣٠٠ -

والرأي الفقهي في اإليجاب والقبول بالكتابة أن حكمهـا ال          : " يقول األستاذ الزرقا    

, فعندئذ تأخذ العبارة مفعولهـا    , هبل عقب وصول الكتاب وقراءت    , يبدأ منذ كتابة العبارة   

   .   (١)"والقابل قابالً , فيعتبر الموجب موجباً 

  الفرع الثانى

  جملس العقد يف التعاقد عرب هاتف اإلنترنت 

بـل  , والتعاطي, واإلشارة, والكتابة, تقدم أن الفقه اإلسالمي أجاز التعاقد بالرسالة      

ئزاً باتخاذ أي مسلك ال تدع ظروف الحال        ذهب إلى أبعد من هذا عندما اعتبر التعاقد جا        

ومن هذا كله يتبين أن التعاقد بواسطة الهاتف يتفق مع          , شكاً في داللته على التراضي      

, ويحصل به التراضـي  , ما قرره الفقهاء من قبل  من جهة اعتباره مسلكاً يفيد التفاهم          

يقـول  , عاقـد بالهـاتف   بل إن في نصوص الفقهاء ما يمكن أن يعتبر ٍأساساً لفكرة الت           

   .(٢)"صح البيع بال خالف, لو تناديا وهما متباعدان وتبايعاً :" النووي

أن التعاقد بالتنادي تعاقد بين شخصين بعيدين ال        :   وجه المراد من عبارة النووى      

وذلك متحقق في الهاتف؛ حيث إن التعبير يتم مـن          , ولكنه يسمعه , يرى أحدهما اآلخر  

مع وجود الفاصل المكاني بين المتهاتفين بحيث ال يـرى أحـدهما            , اشرخالل اللفظ المب  

وبـصورة  , وال يخفى أن الهاتف ينقل كالم المتحدث فيه بدقـة         , اآلخر كما في التنادي   

فيكـون مقبـوالً شـرعاً؛ ألن       , فيسمع كّل واحد منهما اآلخر بوضوح     , فورية مباشرة 

وهذا يحـصل بـسماع اإليجـاب    , فاًالمطلوب في باب العقود ما يحصل به التراضي عر      

  . أو التقاؤهما بأية وسيلة كانت , والقبول

وليس وسـيلة   , وليس هاتف اإلنترنت سوى وسيلة حديثة إليصال الصوت الصادر        

والتخاطـب  , ومعلوم أن العرف محكم فـي المعاوضـات والمعـامالت         , جديدة للتعبير   

لعرف أو العـادة مـن نـصوص        وليس هناك ما يعارض هذا ا     , بالهاتف جرت العادة به   

بل إن هذا العرف مساير للمقاصـد الـشرعية   , أو قواطع الدين وثوابته   , الكتاب والسنة 

                                                
  .  ١/٣٢٧, "ام المدخل الفقھي الع" , الزرقا (١)

  . ٩/٢١٤, "المجموع في شرح المھذب" , النووي (٢)
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   . (١)وجلب المنافع وتبادلها, المتصلة بتيسير التعامل وتسريعه

, والسؤال الذي يدور حول التعاقد بالهاتف وما يماثله من وسائل االتصال الحديثـة            

   حاضرين أم بين غائبين؟ هل يعتبر تعاقداً بين

فالتعاقد عبر الهاتف وما يماثله تعاقد بين حاضرين من حيث الزمـان؛ ألن وقـت               

وقد , وبين غائبين من حيث المكان لبعد المسافة بينهما  , صدور القبول هو وقت العلم به     

    (٣).(٢)أكّد الفقهاء المعاصرون هذا الرأي في  مؤلفاتهم التي تكلموا فيها عن العقد

وال يتخلله  , واالتصال بين اإليجاب والقبول يتم  بأن يكون الكالم في موضوع العقد           

وأساس التفرقة بين ما يعتبر إقبـاالً علـى         , فصل يعد قرينة على االنصراف عن العقد      

فإذا أنهيا المحادثة فقد انتهي المجلس ولزم       , العقد أو إعراضاً عنه هو العرف كما تقدم         

فإذا انتهـت انتهـى     , وال وصال بينهما سوى المحادثة    , قان بأبدانهما العقد؛ ألنهما متفر  

  . المجلس حقيقة وحكماً 

أو , ومن هنا فليس ِلمن وجه إليه اإليجاب أن يقبل بعد انتهاء المكالمة أو انقطاعها             

ويعتبر رضـاه   , وإذا أراد ذلك فيمكنه معاودة االتصال بالموجب      , إغالق سماعة التلفون  

   . (٤)ة إيجاباً يحتاج إلى قبول الطرف اآلخرفي هذه الحال

  

  

  

                                                
مجم�ع الفق�ھ    , "عق�ود البی�ع وال�شراء والنك�اح باإلنترن�ت وأجھ�زة االت�صاالت الحدیث�ة               " , نور الدین مخت�ار الخ�ادمي      (١)

  . ٣٥٤ص," بحوث فقھیة من الھند " منشور في كتاب , اإلسالمي ـ الھند

التعاق�د ع�ن طری�ق وس�ائل االت�صال      " , عباس العب�ودي  . ٧٩ص," ي شرح القانون المدني  الوجیز ف " , السنھوري (٢)
دار الفك���ر الج���امعي ـ         , "انعق���اد البی���ع بوس���ائل االت���صال الحدیث���ة   " ,إب���راھیم رفع���ت الجم���ال  . ١٤٧ص,"الف���وري 

عق�ود  " , لحفن�اوي ف�اروق ا  . ١٣٨ص, "التعاق�د ب�ین الغ�ائبین    " , عبد ال�سالم الت�ونجي     . ٩٦ص, م  ٢٠٠٥,اإلسكندریة
" ,أحم��د العجل��وني  . ١٠٦ص, "حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صال الحدیث��ة   " , محم��د علق��ة  . ٤٠ص," الكمبی��وتر 

  . ٩٣٨ص, "حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة" ,القرة داغي  . ٢٣ص,"التعاقد عن طریق اإلنترنت 

ویعتب�ر  , مھم�ا طال�ت ال�ُشقة بینھم�ا     , فال�ذي یظھ�ر أن�ھ كالعق�د م�شافھة         أّم�ا العق�د ب�التلفون       : "  یقول أحم�د إب�راھیم       (٣)
وھ�ذا  , العاقدان كأنھما في مجلس واح�د؛ إذ المعن�ي المفھ�وم م�ن اتح�اد المجل�س أن ی�سمع أح�دھما ك�الم اآلخ�ر ویتبّین�ھ                     

لكن ھذا قد یحصل في , وتصّنع صوت الغیر, غایة األمر أنھ یحتمل الكذب, حاصل في الكالم بالتلفون كما ھو مشاھد لنا     
  .  ٦٥٦ص, "العقود والشروط والخیارات " , الرسالة والكتابة أیضًا 

عق��ود البی��ع  " ,مخت��ار الخ��ادمي   . ٨٨٧ص," حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صال الحدیث��ة    " ,  وھب��ة الزحیل��ي  (٤)
  . ٣٦٠ص,"والشراء والنكاح باإلنترنت وأجھزة االتصاالت الحدیثة
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  الفرع الثالث

  جملس العقد عرب غرف احملادثة واملشاهدة 

إذا كان الفقهاء قد أجازوا التعاقد بين المتباعدين اللذين ال يـرى الواحـد منهمـا                

فإنه يكون من باب أولى إجازة التعاقد بين المتباعدين اللذين يرى الواحد منهما             , اآلخر

ويقرأ كتابه؛ وذلك لزيادة عنصر الرؤية والمشاهدة الذي يزيد في تأكيد         , ويسمعه, اآلخر

  . معنى الرضا بين العاقدين 

غير أنه  , فهذا النوع من التعاقد وإن لم يتُحد فيه المكان لبعد المسافة بين العاقدين            

,  الرضـا  واقع في معنى التعاقد المشروع؛ وذلك ألن األصل في العقود تحـصيل مبـدأ        

وهذا هو األليق بالعصرالحاضر وبالواقع الـذى نعـيش           , وإظهاره بأي وسيلة مفهومة     

والـذى يـستجيب ألعـرافهم وعـاداتهم        , والمناسب لمصالح الناس  , فيه ومستجداته 

   . (١)ومعلوم أن األعراف لها أثر بالغ في تصحيح العقود, المعتبرة

 الحالة هو زمن االتصال ما دام الكالم        وعلى هذا األساس فإن مجلس العقد في هذه       

   : (٢)وينتهي بوجود إحدى الحاالت التالية, كالهاتف تماما , في شأن العقد قائما

  . انتهاء المكالمة الهاتفية  - 

 . انقطاع المكالمة الهاتفية  - 

حتـى ولـو بقيـت المكالمـة        , مشاهدة ما يدل على اإلعراض أو االنشغال عن العقد         - 

 تسامح في مغادرة المجلس إلحضار ما له تعلّق بالعقد وي, مستمرة بينهما

وكذا يقال في مجلس العقد عبر غرف التخاطب كتابة؛ ِلما تقدم من أنه ليس ثمـة                

فيأخذ جميع أحكامـه؛ إذ     , فرق بينه وبين التعاقد هاتفيا سوى استبدال الصوت بالكتابة        

  . الكتاب كالخطاب 

                                                
  . ٣٦٠ص,"عقود البیع والشراء والنكاح باإلنترنت وأجھزة االتصاالت الحدیثة" , خادمي مختار ال(١)

  . ٣٥٦ص , "عقود البیع والشراء والنكاح باإلنترنت وأجھزة االتصاالت الحدیثة " ,  مختار الخادمي(٢)
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  :  اإلنترنت اخليارات املترتبة على جملس العقد عرب

تقدم أن فقهاء المسلمين ـ على خالف بينهم ـ قد أثبتـوا للمتعاقـدين الغـائبين      

فهل يثبت هذا الحـق     , خيار المجلس , وخيار القبول , خيار الرجوع : خيارات ثالثة هي    

  للمتعاقدين عبر اإلنترنت أم ال ؟ 

 وهو يثبـت كـذلك   ,إن هذه الخيارات حق أثبته جمهور الفقهاء للمتعاقدين الغائبين   

وذلـك  , وما قلناه هناك يقال هنـا       , للمتعاقدين عبر اإلنترنت ما دام مجلس العقد قائماً         

  . تجنباً للتكرار والتطويل 

وبرفض مـن وجـه     , هو هل يشترط العلم برجوع الموجب     , والذي نريد بحثه هنا     

وع الموجـب عـن     رج:إليه اإليجاب ؟ لإلجابة عن هذا السؤال البد أن نفرق بين أمرين           

  -:إيجابه ،وعلم الموجب برفض اإليجاب كالتالي

  : رجوع املوجب عن إجيابه : األول 

لم يشترط الحنفية في التعاقد بين الغائبين علم أو سماع الطـرف المقابـل رجـوع     

وينبني على هذا؛ أنه لو قبَل الطرف الغائب اإليجاب بعد رجوع الموجب عنـه              , الموجب

   . (١)تى ولو لم يعلم القابل بهذا الرجوعح, لم ينعقد العقد 

أما في التعاقد بين الحاضرين فقد اختلفوا؛ فمنهم من يشترط سماع رجوع الموجب             

انعقـد العقـد؛ ألن     , وقبل اآلخر قبل أن يسمع رجوعه     , فلو رجع الموجب في إيجابه    , 

رى عـدم اشـتراط     ومنهم من ي  , الرجوع ال ينتج أثره إال إذا سمعه القابل قبل أن يقبل          

ولو , ال ينعقد العقد  , فعلى هذا لو قبَل الطرف اآلخر بعد رجوع الموجب        , سماع الرجوع 

  . لعدم توافق اإلرادتين , لم يسمع رجوعه

للموجب أياً كان أن يرجع قبل قبول اآلخر هكـذا فـي            : " جاء في الفتاوى الهندية     

: وفي اليتيمية   , في التتارخانية والبد من سماع اآلخر رجوع الموجب كذا        , النهر الفائق 

بعت منك هـذا  : لو قال البائع, يصح الرجوع وإن لم يعلم به اآلخر كذا في البحر الرائق         

                                                
" ,العین�ي  . ٥/٤٥٠, "ق  البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائ         " ,اب�ن نج�یم    . ٦/٢٣٦," شرح فتح القدیر    " , ابن الھمام  (١)

  . ٧/٩, "البنایة في شرح الھدایة 
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ينعقد البيع كذا في    , اشتريت: وقال  , ولم يسمع المشتري  , رجعت: ثم قال   , العبد بكذا   

   . (١)"الظهيرية 

  : علم املوجب برفض اإلجياب : الثاين

لكن بعض المعاصرين , هاء القدامى لم يتعرضوا لهذه المسألة صراحة     يالحظ أن الفق  

فكما أنه يـشترط  , حاول أن يتوصل إلى نتيجة بطريقة قياس رفض اإليجاب على القبول         

  . فكذا يشترط سماع الموجب رفض القابل , سماع الموجب للقبول 

ثم قبـَل   , ب  ورتب على هذا أن من وجه إليه اإليجاب لو رفض ولم يسمعه الموج            

   . (٢)فإن العقد ينعقد؛ لتحقق شرط االنعقاد وهو سماع القبول, وسمعه الموجب 

طالما لم يـصل التعبيـر      , لذا أرى عدم سقوط اإليجاب إذا رفضه الشخص المقابل        

 بناء على تـرجيح    -وأن قياس رفض اإليجاب على القبول       , بالرفض إلى سمع الموجب   

 قبـوالً أو    - قياس في محله؛ ألن تحقـق الكـالم        -ابلشرطية سماع الموجب تعبير الق    

  . ال يكون إال بسماع الغير -رفضاً

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٣/٨, "الفتاوى الھندیة " , الشیخ نظام(١)

  . ٣٢٦ص, " التراضي في عقود المبادالت المالیة" , نشأت دریني(٢)
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  املبحث الثاىن

  زمان العقد ومكانه

, تقدم أن التعاقد بين الحاضرين واضح يسهل تصوره، حيث يبدأ بتقديم اإليجـاب           

 غيـر أن    ,فيتم االنعقاد لحظة توافق اإليجـاب والقبـول       , وينتهي بانتهاء المجلس  

نظراً لوجود بعد زماني ومكاني    , مجلس التعاقد بين الغائبين قد يثير بعض المشاكل         

ومن هنا فإن التساؤل يبرز حول الوقت الذي يتم فيه انعقـاد            , بين اإليجاب القبول  

  العقد ومكانه ؟ 

فلو أن شخصاً يقيم في االسكندرية مثالً أرسل إيجابه عن طريق البريد اإللكترونـي              

فقَبـل  , وبـثمن محـدد   , يعرض عليه بيعه سلعة معينـة     , لى شخص آخر في ألمانيا      إ

واطلـع علـى محتواهـا      , وأرسلها إلى بريد الموجب   , وكتب رسالة بالموافقة  , عرضه

 وهذا ما يـسمي     –فمتي ينعقد العقد؟ هل يتم بمجرد قبول الطرف األلماني          , ومضمونها

أم أنه يتم بقبوله وإرسـاله إلـى        , ؟  -بولفي الفقه المدني الوضعي بنظرية إعالن الق      

؟ أم - وهذا ما يسمي في الفقه الوضعي بنظرية تصدير القبول     -الموجب فى االسكندرية  

أنه يتم بمجرد إيصال الرسالة أو القبول إلى بريد الموجب حتى ولو لم يسلم بمحتواهـا                

يـتم العقـد إال إذا      أم أنه ال    , ؟- وهذا يسمي في الفقه المدني بنظرية تسليم القبول          –

, ففتح بريده اإللكتروني واطلع على الرسـالة ومـضمونها        , وصل القبول إلى الموجب   

 وهذا يسمي في الفقه الوضـعي       –وعلم أن القابل قد قبَل فعالً اإليجاب المعروض عليه          

وهل األخذ بأي منها في تحديد زمان االنعقاد يحدد مكانه كذلك           , ؟-بنظرية العلم بالقبول  

  ؟ أم ال

كمـا أن لكـل واحـدة منهـا سـلبياتها      , ال شك أن لكل نظرية أنصارها وروادها       

لهذا ارتأيت في معالجة هذا الموضوع أن أعرض بإيجاز لهـذه النظريـات             , وإيجابياتها

, وذكْر اآلثار والنتائج المترتبة على تحديد وقت انعقاد العقد ومكانـه          , بمزاياها وعيوبها 

وذلك فى المطالـب    , إلسالمي من تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه      ثم بيان موقف الفقه ا    

  : اآلتية على النحو اآلتي
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  املطلب  األول

  النظريات الوضعية اليت حتدد زمان العقد ومكانه

وتباينت آراؤه فيهـا تباينـاً كبيـراً حتـى          , اختلف الفقه الوضعي في هذه المسألة     

  : توزعت مدارسه على أربع نظريات هي 

  : نظرية إعالن القبول : أوالً 

فعلى هذا متى صـدر     . تقوم هذه النظرية على أن العقد توافق وتطابق بين إرادتين         

ولو لم يتم التحقق من علم الموجب بالقبول أو عدم علمه           , القبول المطابق فقد تم العقد    

ومن هذه اللحظة أضـحي العقـد       , ذلك أن حقّ الموجب تعلّق بمجرد إعالن القبول       , به

   . (١)وليس للموجب أن يعدل عن إيجابه, برماً م

ومن مزايا هذه النظرية أنها تتفق مع مقتضيات الحياة التجارية التي تستلزم وجوب         

, السرعة في التعامل ؛ فالقابل يستطيع بمجرد إعالن قبوله أن يطمئن إلى انعقاد العقـد              

   . (٢)وأن يتعامل بالسلعة المعروضة عليه فور إعالن قبوله

ويـتم  , كن  أعترض علي هذه النظرية بأن إعالن القبول يصدر من القابل وحده              ل

, ويمكـن إنكـاره  , وال يمكن إثباته إال من ِقبَل من صدر منه        , العقد دون علم الموجب     

   .(٣)فيكون الموجب تحت رحمة القابل؛ فإما أن يتمسك بالقبول أو ينكره

  : نظرية تصدير القبول : ثانياً  

إال أنها تـشترط   , النظرية تتفق مع النظرية األولى في االكتفاء بإعالن القبول        وهذه  

بحيـث ال يـستطيع القابـل       , حتى يكون اإلعالن نهائيا   , أن يقوم القابل بتصدير قبوله    

أو أرسل شخـصاً فـسافر      , استرداده؛ كأن يكون قد أرسله فعالً عبر البريد اإللكتروني          

   . (٤)ليبلغه للموجب

                                                
 ال�دولي  اتفاقیة األمم المتحدة ب�شأن البی�ع  ." محسن شفیق  . ٢/٥٦"مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي    " , السنھوري   (١)

  .  ١٣٢ص,م١٩٥٦, دار النشر للجامعات المصریة, "نظریة العقد " ,سلیمان مرقس . ١١٤ص,"للبضائع

التعاق�د  " , عباس العب�ودي  . ١٣٢ص, م  ١٩٥٦, دار النشر للجامعات المصریة   , "نظریة العقد   " , سلیمان مرقس ) ٢(
  . ١٥٧ص, " عن طریق وسائل االتصال الفوري

  . ١٣٣ص, م ١٩٥٦, دار النشر للجامعات المصریة, "ظریة العقد ن" , سلیمان مرقس)٣(

ت�اریخ الطب�ع غی�ر    , دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ـ بی�روت     , " الوسیط في شرح الق�انون الم�دني الجدی�د   " , السنھوري) ٤(
  . ١١٤ص, "اتفاقیة األمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع " , محسن شفیق. ١/٢٤١, مذكور
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 هذه النظرية لدرء االعتراض الموجه لنظرية إعالن القبول؛ فمـا دام أن     وقد جاءت 

, النقد الموجه الى نظرية إعالن القبول مفاده أن الموجب ال يستطيع أن يراقب القابـل              

فإن هذا يمكن تداركه باالعتماد على الوقت الذي يثبـت فيـه            , ويتحقق من لحظة قبوله   

وأنه أصبح نهائياً   , يعني أنه اتخذ تاريخاً ثابتاً رسمياً     فإن مجرد تصديره    , تصدير القبول 

   .  (١)ال يحتمل رجوعا

فإن التصدير  , ويؤخذ على هذه النظرية أنه إذا كان إعالن القبول كافياً إلتمام التعاقد           

كما أن اإلرسال ال يمنع االسترداد؛ حيـث إن         , ال يضيف إلى اإلعالن أي قيمة قانونية        

إال  , (٢)أنظمتها باسترداد الخطاب ما دام لم يصل إلى المرسل إليـه          بعض الدول تسمح    

  . إذا تم اإلرسال عبر البريد اإللكتروني؛ إذ ال يملك المرسل استرداده 

  : نظرية تسليم القبول : ثالثاً 

, وهذه النظرية تفيد أن العقد ال يتم إال عندما يتسلم الموجب جواب الطرف القابـل              

لى مضمونه؛ ألن استالم الموجب للقبول يجعل منه نهائياً؛ إذ تنتفـي           ولو قبل االطالع ع   

كما أن وصول القبول إلى الموجـب يعتبـر قرينـة علـى علمـه               , إمكانية استرداده   

   . (٣)بمضمونه

ويرى أنصار هذه النظرية أن القول بذلك قد راعى مصالح الطرفين بصورة عادلة؛             

ومنحت القابل فترة أطول    , لى وقت استالم القبول   حيث أجلت انعقاد العقد وظهور آثاره إ      

وكذلك لم تحكم بانعقاد العقد في حالة ضياع القبول         , نسبياً بالمقارنة مع النظرية السابقة    

فإذا وصـل إليـه     , فليس للموجب من سلطة على القبول مادام في الطريق        , في الطريق 

 بين الموجب والقابل بـصورة  وبهذا سلكت مسلكاً يوزع المخاطر , فإن الحظر ينتقل إليه   

   . (٤)ويؤدي بالنزاعات والخالفات إلى حدها األدنى, عادلة

على أن هذه النظرية شأنها  شأن النظرية السابقة لم تخل من النقد الموجه إليهـا                

ومفاده؛ أن وصول القبول دون علم الموجب ال يزيد إعالن القبول شيئا مـن الناحيـة                

فإن تلـك   ,  كان اشتراط وصول القبول العتباره قرينة على العلم به         وأما إذا , القانونية  
                                                

 ١٣٢ص" نظریة العقد " , سلیمان مرقس . ١/٢٤١, "الوسیط في شرح القانون المدني الجدید " , ھوريالسن) ١(

  .  ١٥٨ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري " , عباس العبودي) ٢(

شأن اتفاقی�ة األم�م المتح�دة ب�    " , مح�سن ش�فیق   . ١/٢٤٢,"الوسیط في شرح القانون المدني الجدید   " , السنھوري) ٣(
  . ١٣٥ص" نظریة العقد " , سلیمان مرقس . ١١٤ص," البیع الدولى للبضائع 

  .  ١٦٠ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري " , عباس العبودي) ٤(
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وعلي هذا األسـاس تفقـد هـذه النظريـة          , وقابلة إلثبات العكس  , القرينة غير قاطعة    

   . (١)وتختلط بنظرية العلم بالقبول, استقاللها

  : نظرية العلم بالقبول : رابعاً 

وال اسـتالمه إلتمـام     ,  تـصديره  وال, وبموجب هذه النظرية ال يكفي إعالن القبول      

ومستند هذه النظرية؛ أن اإليجاب تعبير اسـتثاري        , بل يشترط علم الموجب به    , التعاقد

فإذا كان القابـل قـد      , واجب االتصال؛ أي يقصد به الموجب إثارة الطرف اآلخر للتعاقد         

د الفعـل   فإن من حقّ الموجب أن يعلم بر      , علم بإرادة الموجب عند وصول اإليجاب إليه      

   . (٢)المترتب علي إيجابه

ومؤدى ذلك؛ أن القبول بوصفه تعبيراً عن اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا وصـل إلـى                 

  . وال يعتبر التعاقد تاما إال في الوقت , علم الموجب

بناء التعامل على أسس ثابتة؛ فال يمتنع على الموجب العدول عن إيجابه            : ومزيتها  

وإنما يمتنع عليه ذلك مـن وقـت   , القبول ممن وجه إليه اإليجاب   لمجرد احتمال صدور    

وكـذلك  , أي من وقت اقتران القبول باإليجـاب      , التحقق من القبول بوصوله إلى علمه     

يمتنع على القابل التصرف في موضوع العقد إال بعد أن يتحقق من أن قبوله وصل إلى                

   .  (٣)علم الموجب قبل أن يعدل عن إيجابه

وبأن األخذ بها على إطالقهـا      , لى هذه النظرية البطء في سير المعامالت      ويؤخذ ع 

يجعل القابل تحت رحمة الموجب؛ ألن علم الموجب بالقبول أمر شخصي يـصعب علـى     

إال أن تلك القرينة قابلة     , ولذلك إذا كان وصول القبول قرينة على العلم به        , القابل إثباته 

   . (٤)وجبإلثبات العكس فيما إذا أنكره الم

"  هو األخـذ بنظريـة       - بعد الموازنة بين النظريات األربعة     –والذي يبدو رجحانه    

  : وذلك لألسباب اآلتية , "إعالن القبول 

                                                
التعاق�د ع�ن طری�ق وس�ائل     " , عب�اس العب�ودي   . ١/٢٤٢,"الوسیط في شرح القانون المدني الجدید     " , السنھوري) ١(

  .  ١٦٠ص, "االتصال الفوري 

ت�اریخ الطب�ع غی�ر    , دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ـ بی�روت     , " الوسیط في شرح الق�انون الم�دني الجدی�د   " , السنھوري) ٢(
" , عب�اس العب�ودي   . ١١٥ص, "اتفاقیة األمم المتحدة بشأن البیع ال�دولي للب�ضائع         " , محسن شفیق . ١/٢٤٢, مذكور

  .  ١٦١ ص,"التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري 

  . ١٣٣, "نظریة العقد " , سلیمان مرقس ) ٣(

  .  ١٦١ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري " , عباس العبودي) ٤(
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أن التماثل في جميع الجهات بين عقود الحاضرين وعقود الغائبين أمـر غيـر              -١

وصول القبول إلى   ومن ثم فال يشترط     , عملي؛ وذلك الختالف طبيعة التعاقد في كّل منها       

فـالقبول إذن هـو     , بل يكفي مجرد تعبيره عن إرادته بالقبول ليتم العقد        , علم الموجب 

ووكالهما قد حصال   ,المعول عليه في انعقاد العقد؛ إذ أن العقد ليس إال اإليجاب والقبول           

   . (١)في مجلس القبول

 فليس مـن اليـسير   صعوبة تحديد وقت تمام العقد إذا قلنا بغير نظرية اإلعالن؛        -٢

, باإلضافة إلى احتمـال اإلنكـار     , أو العلم به    , أو تسليمه , معرفة لحظة إرسال القبول   

   . (٢)وغير ذلك مما يؤدي إلى عدم استقرار العقود, وتأخير االطالع عليه عمداً 

إن األخذ بنظرية اإلعالن من شأنه كسب الوقت؛ حيث إن العقد ينـشأ بمجـرد               -٣

ينبغـي  , ال سيما نظريـة العلـم     , ي حين أنه على ضوء بقية النظريات      ف, إعالن القبول 

   . (٣)وقد يتطلب ذلك فترة طويلة, انتظار ورود الموافقة إلى علم الموجب

  املطلب الثاين

  اآلثار املترتبة على حتديد زمان انعقاد العقد ومكانه

  :  على النحو اآليتيترتب على حتديد وقت انعقاد العقد ومكانه آثار ميكن اإلشارة إليها

  : اآلثار املترتبة على حتديد وقت انعقاد العقد : أوالً 

وكـذلك  ,  تحديد الوقت الذي يجوز فيه للموجب أن يعدل عن إيجابه غيـر الملـزم              -١

للقابل أن يرجع عن قبوله؛ فإذا أخذنا بنظرية اإلعالن مثالً؛ فإنه يمتنع علـى الموجـب                

     وكـذلك ال   , فسقط حقه ,  العقد قد تم بإعالن القبول     الرجوع في إيجابه غير الملزم؛ ألن

أما إذا أخذنا بنظرية العلم؛ جاز للموجب الرجوع طالما         , يحق للقابل أن يرجع في قبوله     

كما يجوز للقابل العدول عن قبوله؛ ألن العقـد ال ينعقـدمن إال             , لم يقترن بإيجابه قبول   

ثم يلجأ إلى سـلوك     , ه بالبريد العادي  وقد يرسل القابل قبول   , وقت علم الموجب بالقبول   

                                                
مب��دأ الرض��ا ف��ي الفق��ھ   " , الق��رة داغ��ي . ٨٤ص,"حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صال الحدیث��ة    " , محم��د عقل��ة ) ١(

" , عبد الرازق رحیم الھیتي    . ١١٥ص,م١٩٨٥-ھـ١٤٠٦, بیروت   -ر اإلسالمیة دار البشائ , الطبعة األولى   , "اإلسالمي
دار البی�ارق ـ   , م ٢٠٠٠-ھ�ـ ١٤٢١, الطبع�ة األول�ى   , "حكم التعاقد عبر أجھزة االتصال الحدیث�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة    

  . ٦٨األردن ص

حك��م التعاق��د عب��ر أجھ��زة " , لھیت�ي عب��د ال��رازق ا . ١١١٥ص, "مب��دأ الرض��ا ف�ي الفق��ھ اإلس��المي  " , الق�رة داغ��ي ) ٢(
  . ٦٨ص,"االتصال الحدیثة

حك�م إج�راء العق�ود بوس�ائل االت�صال          " , محم�د عقل�ة   . ١١١٥ص, "مبدأ الرضا في الفقھ اإلسالمي      " , القرة داغي ) ٣(
  .٦٩ص" حكم التعاقد عبر أجھزة االتصال الحدیثة " , عبد الرازق الھیتي . ٨٤ص,"الحدیثة 
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ويـصل  , طالباً اعتباره كأن لم يكـن     , وسيلة أسرع يعلن بواسطتها أنه عدل عن قبوله       

   . (١)العدول قبل القبول

تنتقل الملكية فـي    , تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد؛ فمن تاريخ إبرام العقد           -٢

دد لحظة األهلية بوقت االنعقاد؛ إذ ال عبرة        كما تتح , وتبعة الهالك , وملحقاته, عقد البيع 

 إنما العبرة أن تكـون قائمـة وقـت          – كما لو جن أو مات       –بانعدام األهلية بعد العقد     

كما أن وقت االنعقاد قد يكون محددا به السعر لهذا فإن السعر المعول عليـه               , االنعقاد  

لهذا فـإن  , أو العلم, إلعالنأو ا , ويختلف األمر بين وقت التصدير    , هو في تلك اللحظة     

 . (٢)النظريات المختلفة لها أثرها المهم من هذه النواحي

, ويترتب علي تحديد وقت انعقاد العقد حساب ميعاد التقادم بالنسبة لسماع الـدعوي            -٣

فتسري هذه المواعيـد مـن   , أو بالنسبة لبعض االلتزامات المنجزة التي تنشأ عن العقد      

 (٣)أو من وقت العلم بالقبول تبعاً لنظرية العلم       ,  لنظرية اإلعالن  وقت إعالن القبول وفقاً   

. 

ولتحديد وقت انعقاد العقد أهمية كبيرة في معرفة صحة وبطالن العقود التي تـصدر               -٤

من تاجر أشهر إفالسه؛ هل انعقدت قبل فترة الريبة؟ أو في أثنائها؟ أو بعد تمام التوقف                

  . (٤)ي يحدد ذلك هو معرفة وقت تمام العقدعن الدفع؟ أو بعد إشهار اإلفالس؟ الذ

تحديد القانون الذي يحكم العقد عند تنازع القـوانين؛ ذلـك ألن القـانون الواجـب                 -٥

مـن  -مـثالً  -فإذا صدر قانون جديد يعدّل , التطبيق هو القانون النافذ وقت انعقاد العقد    

د التي تّمت قبل العمل     فإن هذا القانون ال تسري أحكامه على العقو       , شروط انعقاد العقد  

  . (٥)ولذا تمس الحاجة إلى معرفة وقت انعقاد ذلك العقد, بهذا القانون الجديد

  

                                                
. ١٣١, "نظری�ة العق��د  " , س��لیمان م�رقس   . ١/٢٤٣,"الوس�یط ف�ي ش��رح الق�انون الم�دني الجدی�د      " , ال�سنھوري ) ١(

التعاقد بین الغائبین " , عبد السالم التونجي . ١٧٣ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري  " , عباس العبودي 
  . ٢٤٩ص, "

التعاق��د ب��ین " , عب��د ال��سالم الت�ونجي  .١٧٣ص, "التعاق�د ع��ن طری��ق وس�ائل االت��صال الف�وري    " , عب�اس العب��ودي )٢(
  .٢٤٩ص, "الغائبین 

  . ١٠١٤ص, "حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة " , إبراھیم دونمز) ٣(

حك�م إج�راء العق�ود      " , إب�راھیم دونم�ز    . ١٧٥ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري       " , عباس العبودي ) ٤(
  .١٠١٥ص, "ة بوسائل االتصال الحدیث

حك��م إج��راء العق��ود " , محم��د عقل��ة. ١٧٥ص, "التعاق��د ع��ن طری��ق وس��ائل االت��صال الف��وري  " , عب��اس العب��ودي) ٥(
  . ٨٣ص,"بوسائل االتصال الحدیثة 
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  : اآلثار المترتبة على تحديد مكان انعقاد العقد : ثانياً 

فإن القانون الذي يخضع له العقد هو القانون الذي         : تحديد القانون الواجب التطبيق    -١

ويكون في العادة قانون الجهة التي تـم فيهـا          , مبدأ حرية اإلرادة  أراده الطرفان وفقاً ل   

, وكان من صدر عنه اإليجاب موجودا في مـصر مـثال          , فإذا تم عقد بين طرفين    , العقد

وكان من صدر منه القبول موجودا في الـسعودية وقـت صـدور             , وعلم بالقبول فيها  

ويخضع للقانون  ,  بمذهب اإلعالن  حينئذ يخضع العقد للقانون السعودى إذا أخذنا      , القبول

ولهذا فإن لتحديد مكان العقد تعيين القانون الذي يحكم         , المصرى إذا أخذنا بمذهب العلم    

   . (١)التعاقد

ذلك أن مكان العقد هو الـذي يعـين المحكمـة           : تحديد المحكمة المختصة بالنزاع      -٢

, و أبرم عقد بين طـرفين     المختصة التي تفصل التنازع الذي قد يحدث بسبب التعاقد؛ فل         

فـإذا ثـار    , واآلخر في السعودية وهو القابل    , أحدهما في مصر مثال وكان هو الموجب      

فوفقا لنظرية إعالن القبول مثال فإن العقد يعد منعقدا في المكان , نزاع بينهما حول العقد  

م ويكون االختصاص للمحـاك   , الذي أعلن فيه القابل عن رضاه باإليجاب وهو السعودية        

اك اتفاق بينهما يقـضي بغيـر       إال إذا كان هن   ,السعودية على أساس أن العقد قد تم فيها       

 .ذلك

ويختلف تحديد المحكمة المختصة إذا أخذنا بنظرية العلم؛ ذلـك ألن هـذا التحديـد               

   . (٢)يتوقف على النظرية التي يؤخذ بها وقت تمام العقد

  املطلب الثالث

  حتديد مكان العقد 

ومن ثم يظهـر    , العقد؛ فاألصل أنه هو المكان الذي ينتج فيه القبول أثره         أما مكان   

  . وتعاقد الغائبين في مكانين مختلفين , الفرق بين تعاقد الحاضرين في مكان واحد

ففي التعاقد بين حاضرين يكون مكان العقد هو المكان الذي كانا فيه حـين إتمـام                

  .  مجال فيه لالحتماالت وال, وهذا واضح ال شبهة فيه, العقد بينهما

                                                
. ١٣٩, "نظری�ة العق��د  " , س��لیمان م�رقس   . ١/٢٤٣,"الوس�یط ف�ي ش��رح الق�انون الم�دني الجدی�د      " , ال�سنھوري ) ١(

  . ١٧٦ص, "لتعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري ا" , عباس العبودي

  .١٨٢ص, "التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري " , عباس العبودي) ٢(
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وبالتالي فهو يختلـف    , وأما التعاقد بين الغائبين؛ فزمان العقد هو الذي يحدد مكانه         

هل هو وقت إعالن القبـول؟  , باختالف النظريات حول الوقت الذي ينتج فيه القبول أثره    

  . (١)أو إرساله؟ أو وصوله إلى الموجه إليه ؟ أو علم هذا األخير به؟

  الرابعاملطلب  

  موقف الفقه اإلسالمي من حتديد زمان انعقاد العقد ومكانه

الذي يظهر بوضوح من النصوص الفقهية في تحديد الوقت الذي يتم فيه العقد فـي     

أن العقد ينعقد في هذه الحالة بمجرد إعالن القبـول قبـل رجـوع              , التعاقد بين غائبين  

ص التي تـشير إلـى أن الفقـه         ونورد فيما يلي بعض هذه النصو     , الموجب في إيجابه  

  : في حالة التعاقد بين غائبين " إعالن القبول " اإلسالمي اتجه نحو نظرية 

أما بعد؛ فقد بعت عبـدي      : صورة الكتابة أن يكتب     : " جاء في حاشية ابن عابدين      

   . (٢)"تم البيع بينهما, اشتريت: قال في مجلسه ذلك , فلما بلغه الكتاب, فالناً منك بكذا

: ويقول للرسـول  , أما الرسالة؛ فهي أن يرسل رسوالً إلى رجل         : " وقال الكاساني   

, فذهب الرسول وبلغّ الرسـالة      , فاذهب إليه , إني بعت عبدي هذا من فالن الغائب بكذا       

  . (٣)"انعقد البيع, قبلت: فقال المشتري في مجلسه ذلك 

ي البيع بالمكاتبة وهـو      أ –وإن قلنا يصح    :" وجاء في المجموع في شرح المهذب       

, هذا هـو األصـح   ,  فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطالعه على الكتاب         –األصح  

قـال  , ...بل يكفي التواصل  الالئق بين الكاتبين, وفيه وجه ضعيف أن ال يشترط القبول   

وهـو  , بعت داري لفـالن   : لو قال   , بعض األصحاب تفريعاً على صحة البيع بالمكاتبة      

ومثل ذلك يظهـر مـن نـصوص        , (٤)"انعقد البيع   : قبلت  : لماّ بلغة الخبر قال   ف, غائب

   . (٦) والحنابلة(٥)المالكية

                                                
الوس����یط ف����ي ش����رح الق����انون الم����دني  " , ال����سنھوري . ٥٧ص,"ش����رح الق����انون الم����دني ال����سوري  " , الزرق����ا) ١(

 . ١/٢٣٨,"الجدید

  . ٧/٢٦,"ى الدر المختار حاشیة رد المحتار عل" , ابن عابدین) ٢(

  . ٦/٥٤٠," بدائع الصنائع " , الكاساني) ٣(

  . ٩/١٩٧,"المجموع في شرح المھذب " , النووي) ٤(

  . ٣/٤, "حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر " , الدسوقي) ٥(

  . ٢/١٣٧٨," كشاف القناع عن متن اإلقناع " , البھوتي) ٦(
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فهذه النصوص صريحة في أن العقد بين الغائبين يتم ويكون قاطعاً وملزمـاً لكـال               

دون , قبلت في مجلس القبـول    : الطرفين بمجرد أن يقول المرسل إليه أو المكتوب إليه          

وهذا يدّل على تحديد الوقت الذي يتم فيه العقد فـي           , امه على أي شيء آخر      توقف تم 

دون اشتراط  , وأن العقد ينعقد في هذه الحالة بمجرد إعالن القبول        , التعاقد بين الغائبين  

  . سماع الموجب لكالم القابل 

وذلك لآلسباب التي تقـدمت     , والذي يظهر رجحانه هو األخذ بنظرية إعالن القبول       

ولمـاّ  , وألن الموجب إليه مسلط على القبول من جهة الموجـب         , أثناء هذا العرض  في  

, " المسلّط على التصرف ينفذ تصرفه بغير علم من المـسلط  " كانت القاعدة تقضي بأن  

كما ينفذ تصرف الوكيل بغير     , فيترتب علي ذلك أن ينفذ قبول القابل بدون علم الموجب         

  . (١)محضر من الموكّل

فهذا تأخير كبير ألثار    , أو استالمها , أو تصدير الرسالة  , تراط علم الموجب  وأما اش 

  . (٢)العقد ال يتفق مع متطلبات العصر الحديث من سرعة إنهاء المعامالت

وبما أن التعاقد عن طريق اإلنترنت تعاقد بين غائبين ال يجمعهما مكان واحد كمـا               

, يجاب إلى الشخص الذي وجه إليه اإليجـاب     تقدم فإن التعاقد من خالله يتم إذا وصل اإل        

وقبلَه في المجلس  على التفصيل السابق في عقد الغائبين؛ فيكون تاماً وملزمـاً لكـال                

سـواء علـم    , وإعالنه لـه    , المتعاقدين بمجرد صدور القبول ممن أرسل إليه اإليجاب       

ابـه قبـل ارتبـاط      إال إذا كان الموجب قد رجع في إيج       , الموجب بذلك القبول أم ال يعلم     

لقابل برجوع الموجب أم لم يعلم      سواء علم ا  , فإنه حينئذ ال يعتد بذلك القبول     , القبول به   

.  

وعلى هذا يكون مكان العقد هو مكان الطرف القابل ال مكان الموجب حسب نظرية              

اإلعالن؛ ألن العقد قد تم حيث صدر القبول من القابل دون توقّف علـى وصـوله إلـى           

  . أو علمه به , الموجب

                                                
  .  ١٢٤ص, "ادة في الفقھ اإلسالمي التعبیر عن اإلر" ,محمد سوار) ١(

  . ٣٢٤ص," التراضي في عقود المبادالت المالیة " , نشأت الدریني) ٢(
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لكن المذاهب التي تقول بخيار المجلس ـ كالشافعية والحنابلة ـ تعطي حق الخيار   

وأما المذاهب التي ال تعتـرف بخيـار        , المجلس للموجب والقابل ما دام المجلس قائماً        

  . المجلس ـ كالحنفية والمالكية ـ فإن العقد يصبح تاماً والزماً بمجرد القبول 

أما إذا كان   , التعاقد بالمكاتبة عبر البريد اإللكتروني أو غرف المحادثة         هذا إذا كان    

التعاقد شفاهة باللفظ عبر هاتف اإلنترنت فيشترط لتمام العقد سماع الموجـب القبـول؛              

وقد سبق  , وذلك اعتماداً على تكييفه بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان كما سلف            

  . لة التعاقد بين الحاضرين ترجيح شريطة سماع القبول في حا
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  الفصل الثاىن

  اآلثار املترتبة على التعاقد بالوسائل املعاصرة 

األول : األثر له ثالثة معـان      : " يرد األثر في اللغة على عدة معان؛ قال الجرجاني          

الجـزء  والثالث بمعنى   , بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء والثاني بمعنى العالمة        

ويحـصل  , فآثار العقود هي ما يترتب عليها     , والمقصود به هنا هو المعنى األول      , (١)"

آثار أصلية ـ وهي الغـرض   : وهي على قسمين , منها من حقوق والتزامات للمتعاقد

ـ   ؛ مثل ثبوت الملك للمشتري (٢)والغاية األساسية التي شرع ذلك العقد للوصول إليها 

وثبوت حـق انتفـاع المـستأجر بـالعين         , ي الثمن بالنسبة للبيع   وللبائع ف , في المبيع   

 تجـب   –وآثـار تبعيـة     , وانتقال ملكية البدل إلى المؤجر بالنسبة لإلجـارة       , المؤجرة

 ؛ وهي وجوب تسليم المبيـع       (٣)-بمقتضي العقد من أحد العاقدين لمصلحة العاقد اآلخر       

 , (٤)األجـرة بالنـسبة لإلجـارة     ووجوب تسليم العين المؤجرة و    , والثمن بالنسبة للبيع  

  : ويترتب على هذا التمييز بين األثر األصلي والتبعي للعقد ما يأتي 

فال يحتـاج إلـى     , أن األثر األصلي للعقد يتحقق بمجرد انعقاد العقد صحيحاً        : أوالً  

أما األثر التبعي فال يتحقـق      , تنفيذ؛ فبمجرد انعقاده صحيحاً تنتقل الملكية إلى المشتري       

   .     (٥)قتضاه إال أن يقوم ذلك العاقد الملتزم به بنتفيذه بعد العقدم

كمـا  , والثمن إلى البـائع   , فبمجرد انعقاد البيع صحيحاً تنتقل الملكية إلى المشتري       

كالتزام , ومسؤوليتهما نحو هذا التنفيذ   , يترتب عليه إلزام البائع والمشتري بتنفيذ العقد      

ن العيب وكذلك األمر في عقد اإلجارة؛ حيث يترتب عليـه           وبضما, البائع بتسليم المبيع  

كما ترتـب   , وحق المؤجر في تملك ثمن اإلجارة     , حق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة    

  .عليه إلزام كّل منهما بتنفيذ هذا العقد بكّل الوسائل المتاحة 

  

                                                
  .  ٩ص, "التعریفات " , الجرجانى (١)

  . ١/٤٣٩,"المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(٢)

  . ١/٤٤٠,"المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(٣)

, "مرش��د الحی��ران إل��ى معرف��ة أح��وال اإلن��سان   " , محم��د ق��دري . ٢٣٥ ,٧/٢١٦, "ب��دائع ال��صنائع " ,  الكاس��اني(٤)
  . ٨٠ , ٧٩ص) ٤٢٨ , ٤٢٧(المادة 

  .١/٤٤١,"المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(٥)
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تعتبـر  إنه عند اختالف المتعاقدين في تنفيـذ بعـض االلتزامـات العقديـة              : ثانياً  

حتى يثبت الملتزم بها أنه قد نفذها ، فلو أنكر المـشتري مـثال              , االلتزامات غير منفذة  

كـان علـى    , كان على البائع إثبات التسليم ،ولو أنكر البائع قبض الثمن         , قبض المبيع 

   . (١)المشتري إثبات التسليم

شارع بوجودها  وبهذا يتبين أن للعقود أسباب تترتب عند وجودها اآلثار التي حكم ال           

بحيث يعتبـر   , عند وجود أسبابها؛ بمعنى أن الشارع الحكيم هو الذي نظّم آثار كّل عقد            

كمـا ال   , العاقد مكلفاً بها دون حاجة إلى اشتراطها عليه صراحة من قبل الطرف اآلخر            

فال يجوز االتفاق بينهما على أن ال ينقل عقد البيع          , يمكن للعاقدين تجاوزها وإن تراضيا    

وإنما هـي جعليـة     , نهما الملكية مثالً؛ إذ اآلثار المترتبة عليه ليست من نتاج اإلرادة          بي

فما العقد إال سبب ظاهري تترتب عليه آثاره التي حكم الـشارع            , بترتب الشارع الحكيم  

  . وانعقاده صحيحاً , بوجودها عند تحققه

في إعطاء أحكامـه    ال  , فدور اإلرادة في الفقه اإلسالمي يقف عند إنشاء العقد فقط         

   .     (٢)ال من أعمال العاقد, إذ مقتضيات العقود كلها من أعمال الشارع, وآثاره

, وعلى هذا؛ فيستغني العاقدان  عن ذكر هذا النوع من االلتزامات فـي كـّل عقـد                

وما سوى ذلك من االلتزامـات ال يجـب إال إذا           , اعتماداّ على ما قرره الشارع وأمر به      

اقدين في العقد؛ كما لو اشترط البائع عدم ضمان ما يظهر في المبيع من  اشترطه أحد الع  

   . (٣)عيوب خفية

ثـم التزامـات المـشتري      , ومن هنا رأيت بحث التزامات البـائع والمـؤجر أوالً           

  : والمستأجر ثانياً  فى مبحثين على النحو اآلتي 

  

            

                                                
 .  وما بعدھا ١/٤٤١و "المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(١)

 .  وما بعدھا ٢٥١ص, "الملكیة ونظریة العقد " ,  أبو زھرة(٢)

  .١/٤٤٣و "المدخل الفقھي العام " ,  الزرقا(٣)
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  املبحث األول

  ا التزامات البائع واملؤجر وطرائق تنفيذه

كما تعرف اإلجارة    , (١)"مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً      : " يعرف عقد البيع بأنه     

إن أهم أثر مـن آثـار       : ومن هذين التعريفين يمكن القول       , (٢)"بيع المنافع   : " بأنها  

هذين العقدين؛ هو التزام البائع والمؤجر بنقل ملكية المبيع للمشتري والمنفعة للمستأجر      

ويقـوم المـشتري والمـستأجر بتـسليمه للبـائع       , بل الثمن الذي يتم االتفاق عليه     مقا

ليقوم األخيران بتسليم المعقود عليه للمـشتري وللمـستأجر ونقـل ملكيتـه       , والمؤجر

إليهما؛ مما يعني تنازل كل طرف من أطراف العقد عن ملكية الـشيء الـذي بحوزتـه                 

  . للطرف اآلخر بمجرد إتمام العقد وإبرامه 

وينشئان التزامات متقابلـة تتفـرع      , فعقدا البيع واإلجارة عقدان ملزمان ألطرافهما     

  :نتناولها فى المطالب اآلتية , عن األثر األصلي للعقد 

  املطلب األول

  التزام البائع واملؤجر بتسليم املعقود عليه 

,  البيعإن التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري هو أهم التزام عملي في عقد

ويتم تنفيذ هذا االلتزام , وكذا التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بالنسبة لعقد اإليجار

وسوف يتم بحث ما يتعلق بالتزام البائع وكذا المؤجر بتسليم المبيع , بطرق متعددة

  : والعين المؤجرة في الفروع اآلتية 

  الفرع األول

  مفهوم التسليم والقبض

أعطـاه  : أي  , سلّم إليه الشيء فتسلمه     : يقال  , إعطاؤه: يعني  تسليم الشيء لغة    

؛ فتسليم المبيع إلـى     , خلص له : أي  , سلم فالن لفالن  : ويقال   , (٣)إياه فتناوله وأخذه  

 , (٤)خالصاً بحيث ال ينازعه فيه غيره     : هو جعل المبيع سالماً للمشتري؛ أي       : المشتري

                                                
  . ٤/٣, "المغني " ,  ابن قدامة(١)

  . ٦/٧,"المغني " , ابن قدامة . ١/٣٠٨,"االختیار لتعلیل المختار " ,  الموصلي(٢)

  . ١٤٤٨ص, "القاموس المحیط " , الفیروزآبادي . ٣١١ص,"مختار الصحاح " ,  الرازي(٣)

  . ٧/١٣٧, " ائع الصنائع بد" ,  الكاساني (٤)
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التسليم عنـدنا هـو     : حتى إن الحنفية قالوا     , وهو قريب من معنى التخلية كما سيأتي        

  . التخلية 

بحيث يتمكّن من   , وضع المبيع تحت تصرف المشتري    : " وفي القانون التسليم هو     

ولو لم يستول عليه استيالءا مادياً ما دام البائع قـد           , واالنتفاع به دون عائق   , حيازته  

        (٢).(١)"ق مع طبيعة األشياء ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتف, أعلمه بذلك 

مـع األذن لـه     , أن يتمكن المشتري من المبيع بـال مـانع وال حائـل           :والتخلية تعني 

   (٣)"بالقبض

وتقبيض المال  , أخذته: قبضت مالي قبضاً؛ أي   : يقال, فهو األخذ : وأما القبض لغة    

القـبض  :" عرابيوقال ابن األ  , والقبض تحويلك المتاع إلى حيزك    , إعطاؤه لمن يأخذه  : 

صـار  : ويقـال .. التناول للشيء بيدك مالمسة     : والقبض, قبولك المتاع وإن لم تحوله    

   . (٤)في ملكك: الشيء في قبضك وفي قبضتك؛ أي

, وقبول المتـاع وإن لـم يحـول         , واإلعطاء, األخذ: وخالصة معانية تدور حول     

  . ونحو ذلك , والتملّك, وتحويل المتاع إلى الحيز

االصطالح اختلف رأى الفقهاء في تحديد مفهمومه تبعـاً لوجهـات نظـرهم             وفي  

  المختلفة في كيفية تمام القبض؛

التسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلـي ؛    : "  فعند الحنفية كما يقول الكاساني      

وهو أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري برفع الحائل بينهمـا علـى وجـه يـتمكن                 

وكذا , والمشتري قابضاً له  , فيجعل البائع مسلماً للمبيع   , ن التصرف فيه  المشتري فيه م  

   . (٥)"تسليم الثمن من المشتري إلى البائع 

   . (٦)القبض هو التخلية من حيث المبدأ: وعند المالكية 

                                                
  . ١٣٤ص,"اتفاقیة األمم المتحدة بشأن البیع الدولى للبضائع " ,  محسن شفیق(١)

أو ب�أن  , ی�تم ت�سلیم المبی�ع إّم�ا بالفع�ل      : م�ن الق�انون الم�دني األردن�ي م�ا ن�ّصھ             ) ٤٩٤(المادة  , ) ١( جاء في الفقرة   (٢)
) : " ٢(وع�دم وج�ود م�انع یح�ل دون حیازت�ھ وج�اء ف�ي الفق�رة          , یخلي الب�ائع ب�ین المبی�ع والم�شتري م�ع اإلذن بقب�ضھ             

  . ١٣٣ص" . ویختلف باختالف حالھ, ویكون تسلیم كل شيء حسب طبیعتھ 

  . ٤/٤١٨," الفقھ اإلسالمي وداللتھ " ,  وھبة الزحیلي(٣)

  . ٥١٩ص, "مختار الصحاح " الرازي  . ٢١٤ , ٧/٢١٣, "لسان العرب " ,  ابن منظرو(٤)

  . ٧/٢٣٦,"بدائع الصنائع " ,لكساني  ا(٥)

  . ٣/١٤٥,"حاشیة الدسوقي " ,  الدسوقي(٦)
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وفيما ال ينقـل    , ..والقبض فيما ينقل النقل   : " وعند الشافعية كما يقول الشيرازي      

   .  (١)" أوان الجذاذ التخلية كالعقار والثمر قبل

فإن كان مكـيال أو     , وقبض كل شيء بحسبه   : " وعند الحنابلة كما جاء في المغني       

   . (٢)"موزوناً بيع كيالً أو وزناً فقبضه بكيله ووزنه

والذي يبدو أن التسليم والقبض هما التخلية بين مستحق الشيء وحقه على وجـه              

ولو لم يتسلمها الطـرف     ,  وال مانع حسب العرف    يتمكن من التصرف فيه من غير حائل      

اآلخر حقيقة؛ ذلك أن القبض والتسليم لم يرد لهما في الشرع وال في اللغة معنى خاصاً                

  .فكان المرجع فيهما إلى عرف الناس فيما اعتادوه تسليماً وقبضاً لألشياء , محدداً 

فالمرجع فيـه إلـى     , شرعوما لم يكن له حد في اللغة وال في ال         : " قال ابن تميمة    

من ابتاع طعاما فال يبعه     ( عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى اهللا عليه وسلم           

   . (٣))"حتى يقبضه

  الفرع الثاىن

  كيفية التسليم والقبض 

وهي فـي الجملـة     , تختلف كيفية قبض وتسليم األشياء باختالف حالها وأوصافها       

  : عقار ومنقول : نوعان

   : (٤)ض العقاركيفية قب) أ(

,  على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتـصرف           (٥)اتفق الفقهاء 

  . فال تعتبر التخلية قبضاً , فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه

ثم , فإن كان بعيداً فال تعتبر التخلية قبضاً      , كما اشترط الحنفية أن يكون العقار قريباً      

,  نصوا على أن العقار إذا كان له قفل فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليتـه                إنهم

  . بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلّف 

                                                
 . ٩/٣٣٣, "المجموع في شرح المھذب " ,  النووي(١)

  . ٤/٢٣٨, "المغني " ,  ابن قدامة(٢)

  . ١٥/١٢, "مجموعة الفتاوى " ,  ابن تمیمة(٣)

, "مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلن�سان " , محمد قدري. وال یمكن نقلھ وتحویلھ , كل ما لھ أصل ثابت   :  القعار   (٤)
  . ١٠٣ص, ) ١٢٩(المادة, مجلة األحكام العدلیة  . ٣ص, ) ٢(المادة

مواھ��ب الجلی��ل ل��شرح  " , الحط��اب.  وم��ا بع��دھا ٧/٩٦,"حاش��یة رد المخت��ار عل��ى ال��در المخت��ار   " ,  اب��ن عاب��دین(٥)
ك�شاف القن�اع   " , البھ�وتي  . ٢/٧٢,"حتاج إلى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج      مغني الم " الشربیني   . ٦/٤١٣, "مختصر خلیل   

  . ٢/١٤٧٣, "عن متن اإلقناع 
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   : (١)كيفية قبض املنقول) ب(

  : اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول على النحو اآلتي 

  . وجه التمكين أو التخلية على ,  إلى أن قبضه يكون بالتناول باليد(٢)ذهب الحنفية

كنا مـع  : وقد استدلوا بما رواه البخاري عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال   

فكنت على بكر صعب ـ لعمر رضـي   , رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ في سفر  

, " بعنيـه   " -صلى اهللا عليه وسلم–فيتقدم فقال له النبى , فكان يغلبني , اهللا عنه ـ  

فقال رسول اهللا ـ عليـه الـصالة    , فباعه من رسول اهللا, ", ول اهللاهو لك يا رس: قال 

   . (٣)"تصنع به ما شئت, هو لك يا عبد اهللا بن عمر: " والسالم

أن الجمل دخل في ملكية رسول اهللا عليـه الـصالة           : وجه االستدالل بهذا الحديث     

ثم , خذه الرسول أوال  فلو كان النقل الفعلي شرطاً أل     , والسالم بمجرد العقد مع أنه منقول     

  . يهبه البن عمر 

وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع األشـياء            : " قال ابن حجر    

   . (٤)"وإليه مال البخاري , بالتخلية

كما احتجوا بما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ في حديث الهجرة؛   

إن : " يا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  : وفيه أن أبا بكر ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

   . (٥)"قد أخذتها بالثمن : " قال , فخذ إحداهما, عندي ناقتين أعددتهما للخروج

لم يكن أخذاً   " أخذتها  :" وجه االستدالل به أن قوله      : قال المهلب   : " قال ابن حجر    

وإخراجها عن ملـك    , ا بالثمن وإنما كان التزاماً منه ال بتياعه     , وال بحيازة عينها  , باليد

مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق          : وقال ابن المنير    , أبى بكر 

                                                
, والمك���یالت, وال���سیارات, والحیوان���ات , والع���روض, ھ���و م���ا یمك���ن نقل���ھ وتحویل���ھ؛ فی���شمل النق���ود    :  المنق���ول (١)

مجل�ة   . ٣ص, )٣(الم�ادة  , "ن�سان مرش�د الحی�ران إل�ى معرف�ة أح�وال اإل        ", محم�د ق�دري   . وم�ا أش�بھ ذل�ك       , والموزونات
  .  ١٠٣ص, ) ١٢٨(المادة , األحكام العدلیة

  . ٧/٩٦, "حاشیة رد المحتار على الدر المختار " ,  ابن عابدین(٢)

ول�م ینك�ر الب�ائع عل�ى     , إذا اشترى شیئا فوھب م�ن س�اعتھ قب�ل أن یتفّرق�ا     : باب ,  أخرجھ البخاري في كتاب البیوع     (٣)
  . ٢٣٩ص, ٢١١٥حدیث رقم , ى عبدا فأعتقھأو اشتر, المشتري

  . ٥/٦٤, "فتح الباري بشرح صحیح البخاري " ,  ابن حجر(٤)

, أو م��ات قب�ل أن یق��بض , إذا اش��ترى متاع�ًا أو داب��ة فوض�عھ عن��د الب�ائع   : ب�اب  ,  أخرج�ھ البخ�اري ف��ي كت�اب البی��وع   (٥)
  . ٢٤١ص, ٢١٣٨حدیث رقم 
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: " فاستدل لـذلك بقولـه      , انتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد        

   . (١)"بل أبقاها عند أبي بكر , وقد علم أنه لم يقبضها, "أخذتها بالثمن 

أما مجهور الفقهاء فقد ذهبوا إىل التفريق بني املنقوالت فيما يعترب قبضاً هلـا علـى                و

  : النحو اآليت 

أن يكون مماّ ال يتعبر فيه تقدير كيل أو وزن أو ذرع أو عـد؛ إمـا                  : احلالة األوىل 

والـصبرة تبـاع    , والعـروض , أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيه؛ كاألمتعة       , لعدم إمكانه 

وفي هذه الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة في كيفية قبضه على             , (٢)اًحزاف

  : قولين 

  . وهو أنه يرجع في كيفية قبضه إلى العرف  : (٣)للمالكية-:والقول األول 

وقـد  , وهو أن قبضه يكون بنقله وتحويله        : (٥) والحنابلة (٤)القول الثاني للشافعية  

ردة الدالة على أن القبض ال يتم فيمـا يبـاع حزافـاً إال بالنقـل       استدلوا باألحاديث الوا  

كنا نشتري الطعام من : منها حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أنه قال   , والتحويل

فنهانا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أن نبيعه حتى ننقله مـن    , الركبان حزافاً 

    .(٧)"وقيس على الطعام غيره , (٦)"مكانه 

أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد؛ كمـن             : احلالة الثانية 

  . أو متاعاً وزنا, اشترى صبرة حنطة كيال

 على أن قبضه يكون باستيفائه مماّ يقدر فيه مـن           (٨)في هذه الحالة اتفق الجمهور    

 كيل أو وزن أو ذرع أو عد .  

                                                
  . ٥/٨٥,"لبخاري فتح الباري بشرح صحیح ا" ,  ابن حجر(١)

وھ�و البی�ع ب�ال كی�ل وال     , ث�الث لغ�ات الك�سر أف�صح وأش�ھر      , الجزاف بكسر الجیم وض�مھا وفتحھ�ا  : "  قال النووي  (٢)
  ) . ٥/٤١١, المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج". ( وزن وال تقدیر 

  . ٦/٤١٣, "مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ",  الحطاب(٣)

  . ٢/٧٢, " المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج مغني" ,  الشربیني(٤)

  . ٢/١٤٧٣, "كشاف القناع عن متن اإلقناع " ,  البھوتي(٥)

  . ٣/١١٦٠ ,١٥٢٥حدیث رقم , بطالن بیع المبیع قبل القبض : باب ,  أخرجھ مسلم في كتاب البیوع(٦)

كت�اب  , "كل شيء إال مثلھ ـ أي الطع�ام ـ    وال أحسب : "  روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال (٧)
ورواه م�سلم عن�ھ ف�ي     . ٢٤١ص, ٢١٣٥ح�دیث رق�م   , وبی�ع م�ا ل�یس عن�دك     , بیع الطعام قب�ل أن یق�بض    : باب  , البیوع

  .  ٣/١١٥٩ , ١٥٢٥حدیث رقم , بطالن بیع المبیع قبل القبض : باب , كتاب البیوع

اب�ن   . ٢/٧٣, "مغني المحتاج إل�ى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج      " , نيالشربی . ٣/١٤٤, "حاشیة الدسوقي   " ,  الدسوقي (٨)
  . ٤/٢٣٨, "المغني " , قدامة
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ا رواه البخاري تعليقاً عن عثمان ـ رضـي اهللا   م: وقد احتجوا بعدة أحاديث منها 

وإذا ابتعـت  , إذا بعت فكل: " عنه ـ أن ـ رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ـ قال له    

رسـول  : وما أخرجه مسلم بسنده عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  , (١)"فاكتل

   .  (٢)"كتالهفال يبعه حتى ي, من ابتاع طعاماً : "- صلى اهللا عليه وسلم –اهللا 

  : الترجيح 

والذي يظهر رجحانه أن القبض هو التخلية برفع الحائل بين المبيع والمشتري على             

ولو لم يقبضه حقيقة عدا الطعام؛ حيث تدل        , وجه يتمكن فيه المشتري من التصرف فيه      

 أو كيله ووزنه إذا كان قد بيـع       , األدلة على وجوب نقله وتحويله إذا كان قد بيع جزافاً         

  . جمعاً بين األدلة , بالكيل أو الوزن

وعلى أية حال فال يشترط أن يتسلم المشتري بالفعل المعقود عليه حتى في الطعام؛              

أو أودعه في سيارته فإن القبض      , أو حوله إليه  , أو وزنه   , حيث إن البائع إذا كاله له       

يكن القـبض متحققـاً     وإن لم   , وأما في غير الطعام فمجرد التخلية يكفي        , يكون قد تم  

حساً في الواقع؛ وذلك أنه لو اشترط التسليم أو القبض الحقيقي من المشتري فإنه قـد                

   . (٣)يتعسف في استعمال حقه فال يتسلمه

فأماّ اإلقباض فلـيس فـي      : " وقد أوضح الكاساني هذا المعني بصورة رائعة فقال         

فلو تعلق وجوب التسليم    , للقابض؛ ألن القبض بالبراجم فعل اختياري       -وسعه أي البائع  

   . (٤)"وهذا ال يجوز, به لتعذر عليه الوفاء بالواجب 

وبتطبيق ما تقرر في معني التسليم وكيفيته على عقدي البيع واإليجـار المبرمـان              

أو كتـب   , أرى أن المبيع إذا كان عبارة عن برامج إلكترونية للكمبيوتر         , عبر اإلنترنت 

فهذه يمكن تسليمها وقبضها عبر اإلنترنـت عـن         , ات رقمية   ومعلومات على شكل بيان   

طريق تحميلها وتنصيبها مباشرة من الموقع علـى الجهـاز الشخـصي للمـشتري أو               

وقبض كـل  : " وهذا كما يقول ابن قدامة , أو إرسالها إلى بريده اإللكتروني   , للمستأجر

   . (٥)"شيء يحسبه 
                                                

  . ٢٤٠ص, الكیل على البائع والمعطي : باب ,  أخرجھ الیخاري في كتاب البیوع (١)

  . ٣/١١٥٩ , ١٥٢٥حدیث رقم , بطالن المبیع قبل قبضھ: باب ,  أخرجھ مسلم في كتاب البیوع (٢)

  .  ٢٤٠ص, الكیل على البائع والمعطي: باب , ھ البخاري في كتاب البیوع  أخرج(٣)

  . ٧/٢٣٧, "بدائع الصنائع " ,  الكاساني(٤)

  . ٤/٢٣٨, "المغني " ,  ابن قدامة(٥)
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أو أدوات  , رة عبارة عن أجهـزة كهربائيـة      أما إذا كانت السلع المباعة أو المستأج      

ووفقاً للعرف  , فإن تسليمها يكون حسب اتفاق الطرفين     , إلخ...أو مواد تموينية    , طبية

وللشروط المذكورة في بنود العقد؛ فلو تم عقد صفقة عن طريق اإلنترنت بين مـشتري           

تم التـسليم فـي     على أن ي  , ألجهزة الكمبيوتر في مصر   )بائع(من األردن مثالً مع مورد      

فهذا يعني أن البائع ملزم بشحن البضاعة على السفينة التي يتفق عليها  , ميناء الوصول 

  . وال يتم تسليم البضاعة إال بعد وصول السفينة إلى الميناء المعينة فى العقد, الطرفان

, ويترتب على هذا أن البضاعة تكون في ضمان البائع إلى أن يتـسلمها المـشتري         

هلكت في الطريق هلكت على البائع وال تدخل في ضمان المشتري إال بعد وصـول               فإذا  

وتسلّمه البضاعة تسلماً حقيقيا أو حكمياً ؛ بأن يكون متمكناّ مـن            , السفينة إلى الميناء  

  .   التسليم ولو لم يتسلّم بالفعل 

في يد  المبيع إذا هلك    : " من مجلة األحكام العدلية     ) ٢٩٣(وهذا هو مضمون المادة     

   . (١)"وال شيء على المشتري , البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع 

كما ال يجوز لمشتري البضاعة في هذه الصورة أن يبيعها قبل أن تصل السفينة إلى               

وكان مالكاً لهـا عمـالً      , الميناء؛ ألن المشتري ال يجوز له أن يبيع سلعة إال إذا قبضها           

, (٢)"من ابتاع طعاماً فال يبعه حتى يقبـضه  : "  اهللا عليه وسلم ـ  بقول النبي ـ صلى 

  .     ويتم تسلّمه وقبضه للبضاعة على النحو الذي تقدم 

أما لو اتفقا على أن يتم تسليم البضاعة للمشتري أو وكيله بعد أن ينقلها البائع إلى                

 المـشتري متـسلماً     ففي هذه الحالـة يعتبـر     , ويشحنها على السفينة المعينة   , الميناء

, ويتحمل تبعة هالكها فـي الطريـق      , وتدخل في ضمانه  , للبضاعة في ميناء التصدير     

ويتم البيـع بينـه وبـين       , وبالتالي يجوز له بيعها وهي في الطريق على ظهر السفينة         

, المشتري الجديد بتسلمه سند الشحن؛ ألن هذا السند يمثل البضاعة في العرف التجاري            

   .  (٣)تري المستورد قابضاً لها وإن لم يتم التسلّم الفعليويعتبر المش

                                                
  . ١٣٦ص,  مجلة األحكام العدلیة (١)

, ٢١٣٦ح�دیث رق��م  , س عن�دك وبی�ع م�ا ل�ی   , بی�ع الطع�ام قب�ل أن یق�بض    : ب�اب  ,  أخرج�ھ البخ�اري ف�ي كت�اب البی�وع      (٢)
  . ٣/١١٦٠, ١٥٢٥حدیث رقم , بطالن المبیع قبل القبض : باب , وأخرجھ مسلم في كتاب البیوع , ٢٤١ص

ھ�ـ  ١٤٢٣, دار الثقافة ـ قطر   , الطبعة األولى , "فقھ البیع واالستیثاق والتطبیق المعاصر " ,  على أحمد السالوس (٣)
الطبع��ة " البی��وع البحری��ة وال��شحن  / یط ف��ي الق��انون التج��اري الم��صري  الوس��" , مح��سن ش��فیق  . ١/٣٨٩, م٢٠٠٣-

 .  وما بعدھا ٢/٣٨, تاریخ الطبع غیر مذكور, مطبعة اتحاد الجامعات , الثانیة
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إذا هلك المبيع بعد القبض     : " من مجلة األحكام العدلية     )٢٩٤(وهذا مضمون المادة  

   . (١)"وال شيء على البائع , هلك من مال المشتري 

وذلك طبقاً لما تقـضي بـه طبيعـة األشـياء     , هذا ويشمل التسليم ملحقات الشيء    

ولعّل أهم الملحقات في المجال اإللكتروني تزويد المشتري بالمستندات التي           , (٢)والعرف

وتتمثل , وأساليب الصيانة والتطوير  , والبرامج  , والمعدات  , توضح كيفية عمل األجهزة   

, أو معلومات تُنقل عبر الـشبكة     , أو أقراص مدمجة    , هذه المستندات في صورة كتيبات    

   . (٣)أو دورات تدريبية

  فرع الثالثال

  مكان التسليم وزمانه 

وإذا اشـترط تـسليم     , األصل أن يسلم المبيع في المكان الذي وجد فيه وقت البيع          

  . يجب الوفاء بالشرط , المبيع في مكان معين

 , ٢٨٦ , ٢٨٥وقد نظمت مجلة األحكام العدلية هذه القواعد واألحكام في المـواد            

مطلق العقد يقتضي تـسليم المبيـع فـي        :" على أن ) ٢٨٥(حيث نصت المادة     , ٢٨٧

  " . المحل الذي هو موجود فيه 

إذا كان المشتري ال يعلم أن المبيع في أي محل          : " على أنه   ) ٢٨٦(ونصت المادة   

وإن شاء أمضاه وقبض , كان مخيراً؛ إن شاء فسخ البيع, وعلم به بعد ذلك , وقت العقد

  " . المبيع حيث كان موجودا 

لـزم  , إذا بيع مال على أن يسلّم في محـل كـذا          :" على أنه   ) ٢٨٧(ة  ونصت الماد 

   . (٤)"تسليمه في المحّل المذكور 

وبتطبيق هذه األحكام على عقد التجارة اإللكترونية يجب التمييز بين الـسلع التـي              

وبين السلع المادية التي يجب تسليمها فـي        , تباع وتنقل إلكترونياً عبر شبكة اإلنترنت       

  .م االتفاق عليهمكان يت

                                                
  .  ١٣٦ص,  مجلة األحكام العدلیة (١)

  . ٨١ص, ) ٤٦٩(المادة , "مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان " ,  محمد قدري(٢)

  . ٩٧ص, "المسؤولیة اإللكترونیة " , د منصور محم(٣)

  . ٨٣ص, " مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان " , محمد قدري . ١٣٤ص ,  مجلة األحكام العدلیة(٤)
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, كبيع برامج الحاسوب    , يتم تسليم السلعة على الشبكة نفسها     : ففي الحالة األولى    

فيتم تنفيذ البائع اللتزامـه     , ترسل السلعة إلى العنوان المحدد      : بينما في الحالة الثانية     

عنـوان  وغالباً ما يرسل المبيع إلـى ال      , بتسليم المبيع في المكان المتفق عليه في العقد       

  . الذي يحدده المشتري 

وفي العادة يكون زمـان     , وبذلك يتضح أن زمان تسليم المبيع ومكانه يحدده العقد        

ولكن إذا لم يتم تحديد ذلك في العقد وجب , تسليم المبيع ومكانه هو زمان تسلّمه ومكانه

 نـصت   وهذا ما , على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع           

مطلق العقـد يقتـضي     : " من مجلة األحكام العدلية حيث جاء فيها        ) ٢٨٥(عليه المادة   

إال إذا اقتضي العرف إرسال المبيـع        , (١)"تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه         

وهكذا نرجع إلى القاعدة     , (٢)فإنه يجب العمل بمقتضاه   , إلي المشتري أو تصديره إليه      

   . (٣)"العادة محكمة " ضت بأن الفقهية والتي ق

  الفرع الرابع

  نفقات املبيع 

من مجلة األحكام العدلية مبينة من تلزمه النفقات؛         ) ٢٨٩ , ٢٩٠(جاءت المادتان 

    والمـصاريف المتعلقـة    , المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري      : " فنصت على أن

لمبيعة جزافاً فإن مؤنتها ومصاريفها     بخالف األشياء ا  , بتسليم المبيع تلزم البائع وحده      

على المشتري؛ فمثالً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على               

أما لو بيعت كيالً أو وزناً مثالً فإن األجرة عندئذ علـي البـائع؛ ألن الكيـل                 , المشتري

  ". والوزن من لوازم تسليم المبيع 

, والفحم,  أن ما يباع محموالً على الحيوان؛ كالحطب       : "على  ) ٢٩١(ونصت المادة   

 (٤)"تكون أجرة نقله وإيصاله إلي بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها              

.  

                                                
  . ١٣٤ص,  مجلة األحكام العدلیة (١)

  . ١٣٤ص , من القانون المدني األردني ) ٤٩٩( ینظر المادة (٢)

  . ١١٥ص, "والنظائر األشباه " ,  ابن نجیم(٣)

  .  ٨٨ص, " مرشد الحیران إلي معرفة أحوال اإلنسان" , محمد قدري . ١٣٥ص, مجلة األحكام العدلیة (٤)
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وبناء على هذا فإن البائع والمؤجر عبر اإلنترنت ما دام مديناً بالتسليم فإنه يتحمل              

إال إذا وجد اتفاق أو عـرف يقـضي     , وأي تكاليف أخرى إلى أن يتم تسليمه      , مصاريفه

بغير ذلك؛ فكأن يتفق البائع والمشتري على أن يكون تسليم المبيع خالصاً مـع رسـوم                

  . من المجلة العدلية ) ٢٩١(وهذا مضمون المادة , نقل المبيع إلى مكان تسلّمه

ل فعلى البائع تحم  , وعليه؛ فإذا كان مكان التسليم المتفق عليه هو مخازن المشتري         

وإذا كان ميناء الوصول فإن المشتري هو الـذي   , مصاريف توصيل المبيع إلى المخازن    

  .     يتحمل تكاليف النقل إلي الميناء 

ومن الخطأ تحميل المشتري قيمة بوليصة الشحن ما لم يكن مكان التسليم هو ميناء              

بعد التوصيل إلـى    ففى هذه الحالة ال يتحمل البائع شيئاّ        ,وليس ميناء الوصول  , التصدير

فيتحمل , بل قد يتم التسليم إلى المشتري أو وكيله في مكان ما في بلد التصدير             , الميناء

   .  (١)المشتري أو وكيله جميع التكاليف بعد التسليم والقبض

  .وبعده على المشتري , وهكذا فإن جميع التكاليف قبل التسليم والقبض على البائع 

  المطلب الثانى

  لبائع بضمان العيبالتزام ا

  

يولد عقد البيع إلى جانب التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري التزاماّ آخر بضمانه             

إذا وجد بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو منفعته؛ وكذا األمر في عقد اإليجار؛ ذلك               , له

ود وهو مقص , لتوقف االنتفاع الكامل عليها   , ألن السالمة من العيوب من مقتضيات العقد      

فقد أثبت الشارع للعاقد حرية     , فإذا فاتت سالمة المبيع لوجود عيب       , للعاقدين من العقد  

  .  وإن أبى أبطله , فإذا رضي أمضى العقد, اإلبقاء على العقد أو إلغائه

     ومن هنا نجد الشارع في أحاديث كثيرة يرشد المتعاملين بالبيع إلى أن يكشفوا             

وقد رفعـت إلـى     , ال يلحقوا الضرر بمن تعامل معهم     حتى  , عما في سلعهم من عيوب    

 خصومة بين اثنين، ابتاع أحـدهما مـن صـاحبه           - عليه الصالة والسالم   –رسول اهللا   

فأراد أن يرده إلى من اشـتراه منـه         ,فلما أقام عنده مدة من الزمن وجد به عيباً        ,غالماً

                                                
الم���سؤولیة " , محم��د من���صور  . ١/٩٥" .فق���ھ البی��ع واالس���تیثاق والتطبی��ق المعاص���ر   " ,  عل��ى أحم���د ال��سالوس  (١)

  . ٩٨ص, "اإللكترونیة
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, الم علـى مالكـه األول      برد الغ  – صلى اهللا عليه وسلم      –فأمر رسول اهللا    , فأبى اآلخر 

 (١)"الخراج بالضمان   :" فقال له رسول اهللا   , لقد استغل غالمي يا رسول اهللا     : فقال البائع   

 .  

  -:وقد اختلف الفقهاء في تحديد العيب الى عدة آراء

وعرفه المالكيـة   , "كل ما أنقص الثمن في عادة التجار        : "  بأنه   (٢) فعرفه الحنابلة 

وقطـع  ,  أو المبيع أو التصرف أو تخاف عاقبته؛ كعور المبيع         ما ينقص الثمن  : " بأنه  

  .(٣)..."ولو أنملة منه

, ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح         : "  بأنه (٤)وعرفه الشافعية 

نقـص عـين المبيـع      :"وعرف الحنابلة العيب بأنه   , (٥)"إذا غلب في جنس المبيع عدمه     

وإن لم تـنقص    , نقص قيمة عادة في عرف التجار     أو  , كخصاء ولو لم تنقص به القيمة     

   . (٦)"عينه 

من خالل هذه التعاريف يالحظ أن الفقهاء متفقون على ماهية العيـب؛ وهـو مـا                

  . والذي يقرر ذلك هو عرف التجار , ينقص قيمة السلعة أو عينها

  : ضابط العيب الموجب للضمان 

  : (٧)لعيب  الموجب للضمان هيستة ضوابط ل" البحر الرائق " ذكر ابن نجيم في 

سواء أكـان   ,  أن يكون العيب موجوداً في محل العقد قبل أن يتسلمه المشترى           -١

أمـا إذا ظهـر العيـب عنـد      , أم وجد بعد العقد وقبل التسليم     , وجوده سابقاً على العقد   

                                                
, ١٢٨٥ح�دیث رق�م   , باب ما جاء ف�یمن ی�شتري العب�د وی�ستغلھ ث�م یج�د ب�ھ عیب�اً           ,  البیوع  أخرجھ الترمذي في كتاب    (١)

وأب��و داود  . ٣/٦٣ , ٢٢٤٣ح�دیث رق�م   , الخ�راج بال�ضمان  : ب�اب  , وأخرج�ھ اب�ن ماج�ھ ف�ي كت�اب التج�ارات        . ٢/٣٠٤
, ٣٥٠٢ح�دیث رق�م    , ف�یمن اش�تري عب�دًا فاس�تعملھ ث�م وج�د ب�ھ عیب�اً        : ب�اب  , ف�ي ال�سنن ف�ي كت�اب البی�وع        ) ھـ٢٧٥ت(

وأحم���د ب���ن حنب���ل   . ٤/١٨٣, م ١٩٩٨-ھ���ـ١٤١٩, بی���روت-الطبع���ة األول���ى مؤس���سة الری���ان , تحقی���ق محم���د عوام���ة 
, م٢٠٠١-ھ��ـ١٤٢١, مؤس��سة الرس��الة , الطبع��ة األول��ى , تحقی��ق ش��عیب األرن��ؤوط وآخ��رون  , ف��ي الم��سند ) ھ��ـ٢٤١ت(

  . ٢/٢٢," والحدیث صححھ األلباني في صحیح سنن ابن ماجھ  . ٤٠/٢٧٢

  . ١/٢٦٨," االختیار لتعلیل المختار " ,  الموصلى(٢)

  . ٣/١٠٨, "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر" ,  الدسوقي(٣)

 -دار المعرف��ة, الطبع��ة األول��ى, "كفای��ة األخی��ار ف��ي ح��ل غای��ة االخت��صار, )ھ��ـ٨٢٩ت( أب��و بك��ر ب��ن محم��د الح��صني (٤)
  .  ٣١٩ص, م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣, بیروت 

  . ٤/٢٦٣, "المغني " , دامة ابن ق(٥)

  . ٢/١٤٤٥, "كشاف القناع عن متن اإلقناع " ,  البھوتي(٦)

  . ٦/٥٩,"البحر الرائق " ,  ابن نجیم(٧)
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المشتري والمبيع عنده فهو على ضمان المشتري؛ ألن المعقود وصل إلى يـده سـليماً               

  .   فال معنى لرده بالعيب في هذه الحالة , و ما يقتضيه العقدوه

  .  أن ال يعلم به المشتري عند البيع -٢

  .  أن ال يعلم به عند القبض -٣

أو الوسخ في   , كالنجاسة, وإال لم يكن عيباً   ,  أن ال يتمكّن من إزالته بال مشقة         -٤

  . ثوب ال يضره الغسل 

  . أو من العيوب عموماً , صوصاً أن ال يشترط البراءة منه خ-٥

, فإن زال ليس له الرد؛ مثل بياض العـين إذا انجلـى           ,  أن ال يزول قبل الفسخ     -٦

  . والحمى إذا زالت 

  : فإذا ثبت العيب كان للمشتري رد المبيع على التفصيل اآلتي 

تري  إلى أن المش   (٣)والشافعية , (٢)والمالكية , (١)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية    

 , (٤)إما أن يأخذه معيبا دون أن يستحق األرش: تخير بين أمرين    , إذا وجد المبيع معيباً   

  . أو أن يرده ويسترد الثمن 

ثم علم فله الخيار بين الرد وأخذ       , من اشترى معيباً لم يعلم عيبه      : (٥)وقال الحنابلة 

  .     أو اإلمساك مع أخذ األرش , الثمن

ألن المشتري دفع الـثمن ليتـسلّم مبيعـا         , أي الجمهور والذي يظهر رجحانه هو ر    

وهذا هو العـدل؛ فـإن      , ولم يتحقق ذلك فله رد المبيع ويأخذ الثمن       , سليماً من العيوب  

وهذا أسـلم حتـى ال      , شاء أن يستبقي المبيع المعيب فله الخيار دون استحقاق األرش         

 ال سيما مع عدم توافر      –اد  يكون الرد مع األرش ذريعة لتقدير األرش زيادة على المعت         

ويثور تساؤل هل يجب الرد بالعيب على الفور بمجرد ظهـور            .-أهل الخبرة لكل سلعة     

  -:أم على التراخي ؟ اختلف راى الفقهاء فىذلك الى قولين كالتالى, العيب

                                                
  . ٧/١٦٧,"بدائع الصنائع " ,  الكاساني(١)

ن الفقھیة القوانی" , )ھـ٧٤١ت(محمد بن أحمد بن جزي    . ٢/١٨٠, "بدایة المجتھد ونھایة المقتصد     : "  ابن رشد  (٢)
  . ١٧٦ص,تاریخ الطبع غیر مذكور , دار القلم ـ بیروت, "

دار , طبعة خاصة , "روضة الطالبین  " , النووي . ٢/٥٢, "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج       " ,  الشربیني (٣)
  . ٣/١٤٠, م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣, الكتب العلمیة ـ بیروت

, الطبعة األولى, "القاموس الفقھي " , سعدي أبو حبیب, " ظھر فیھ عیب     ما یسترد من ثمن المبیع إذا     : "  األرش   (٤)
  . ١٩ص, م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢, دار الفكر

  . ٢/١٤٤٧, "كشاف القناع عن متن اإلقناع " , البھوتي. ٢٥٩ , ٤/٢٥٨,"المغني " ,  ابن قدامة(٥)



 - ٣٢٩ -

  

 قالوا بعـدم اشـتراط الفوريـة        (٢) والحنابلة (١) وهوما ذهب الحنفية   -:القول األول 

وله أن يستعمله في أي وقت شاء طال        ,  التراخي؛ فمتى ثبت الحق استمر     وأجازوه على 

الوقت أو قصر ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بالعيب؛ ألنه خيار لدفع ضرر متحقق                 

  .وال يدل مجرد اإلمساك على الرضا به , فكان على التراخي كالقصاص

  -:القول الثانى

 قالوا باشتراط أن يكون الرد على الفـور   (٤)ة والشافعي (٣)وهو ما ذهب اليه المالكية    

إال أن المالكية أجازوا التـأخير     , إن تأخير الرد بدون عذر مسقط لحقه في الرد        : وقالوا  

وإن طلب الرد بعد    , ليوم أو يومين فقط بعد أن يحلف على أن سكوته ليس رضا بالعيب            

ألقل من يوم أو لعذر فـال يمنـع         أما التأخير   , أكثر من يومين فال يجاب ولو مع اليمين       

. وبعضهم فوضه إلى العرف؛ فما تعارفه الناس تراضيا في الرد يسقط الرد           , الرد مطلقاً 

  . وما لم يتعارفوه يكون غير مسقط له

وحجتهم أن عدم رد المبيع بعد مضي مدة يتمكن فيها من الرد دليل على الرغبة في    

  . إمساك المبيع 

, ن اشترط فورية الرد بعد العلم بالعيب أصحاب القـول الثـانى           والراجح هو رأي م   

حتى تنضبط معامالت الناس مع كثرتها وتنوعها في هذا العصر؛ إذ التأخير في الرد بال               

  . وإنكار العيوب , عذر يفتح باباً للخصومات

 وبتطبيق  هذه األحكام على عقد البيع أو اإليجار عبر اإلنترنت يتضح أن العيب كما              

, يوجد في عقد البيع أو اإليجار التقليدي كذلك يوجد في عقد البيع أو اإليجار اإللكتروني              

ويقع على عاتق البائع والمؤجر االلتزام بضمان العيب إذا ظهر في المبيـع أو العـين                

المؤجرة على النحو الذي تقدم؛ ألن الهدف من هذا االلتـزام هـو تمكـين المـشتري                 

وهذا حكـم  , لي المنفعة الكاملة من الشيء المبيع والمستأجر     والمستأجر من الحصول ع   

  . ال يختلف باختالف طبيعة المعاملة 

                                                
  .  ٧/١٦٧, "بدائع الصنائع " ,  الكاساني(١)

  .٤/٢٥٨,"المغني " , ابن قدامة(٢) 

  . ٢/١٩٨, "حاضیة العدوي " , العدوي . ٣/١٢١, "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر" , الدسوقي(٣) 

كفای���ة األخی���ار ف���ي ح���ل غای���ة " , الح���صي . ٢/٥٩, "مغن���ي المحت���اج إل���ى معرف���ة ألف���اظ المنھ���اج  " , ال���شربیني(٤) 
  . ٣٢٠ص, "االختصار
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إال إن الصعوبة تكمن في كيفية تحديد وإثبات وجود العيب في الشيء المبيع وقدمه              

فيما إذا كان المبيع برامج حاسوبية مثال؛ فمن غير السهل على المشتري تحديد العيـب               

جد في البرنامج؛ ألنه على درجة قليلة مـن الدرايـة والمعرفـة بأصـول               الذي قد يتوا  

كما ال يعني ظهور الصعوبات والمشكالت أثناء تشغيل البرنامج وجود عيـب            , البرمجة

). Windows٩٨(فيه؛ فربما أن البرنامج المراد تشغيله ال يعمل وفق نظام التـشغيل             

 يبطل تفعيل البرنامج وتنصيبه على لذا فهو, ليعمل) Windows xp(ويحتاج إلى نظام 

  . جهاز المشتري أو المستأجر 

ومعرفة أسباب عدم أداء البرنامج لوظيفته تحتاج إلـى         , وهكذا فإن اكتشاف العيب   

  . خبراء وفنيين في مجال البرمجة 

وال , وعلى هذا فلو أدعى المشتري مثالً بأن برامج الكمبيوتر التي اشتراها معيبـة            

عندئذ يجب على المشتري أن يثبت بالبينة وجود العيـب          ,  المرجوة منها  تحقق المنفعة 

وأنه لو كان عالما بهذا العيب لمـا        , وعدم حدوثه عنده  , الذي يقلل من كفاءة البرنامج    

يستـشير أهـل الخبـرة      , فإن لم يتمكن من إثبات ذلك     , أقدم على الشراء أو االستئجار    

   . (١)إال فالقول قول البائع مع يمينهو, بالبرمجة وينفذ الحكم بمقتضي أقوالهم

  املطلب الثالث

  التزام املؤجر بصيانة العني املؤجرة

كان التزام المؤجر مستمراً مـع      , لماّ كان عقد اإلجارة من العقود الزمنية المستمرة       

إنما يقع علـى عـاتق   , وال يتوقف عند تسليم الشيء المؤجر للمستأجر   , استمرار العقد 

يانة العين المؤجرة طوال فترة اإلجارة؛ وذلك لتبقي العين المؤجرة          المؤجر مسؤولية ص  

   . (٢)ومحققة للغرض الذي من أجله أبرم العقد, سليمة

و تم ابتكار فيروس لهدف  , وبناء على هذا فلو استأجرت شركة برنامجاً معيناً مثالً          

امج حديثـة   فيقع على عاتق الشركة المؤجرة تزويد المستأجر ببـر        , مهاجمته وتعطيله 

وذلك مـن أجـل ضـمان       , قادرة على مكافحة وطرد هذا النوع الجديد من الفيروسات        

  . انتفاعه بالبرنامج انتفاعاً هادئاً 

                                                
 .  ١٧٥ص, "القوانین الفقھیة " ,  ابن جزي(١)

  . ٤/٧٦٤, "الفقھ اإلسالمي وأدلتھ " ,  وھبة الزحیلي(٢)



 - ٣٣١ -

  املبحث الثاين

  التزامات املشتري واملستأجر 

تقدم أن أهم أثر من آثار عقدي البيع واإلجارة هو إلزام البائع بنقل ملكية المبيـع                

, ويقابله إلزام المشتري بنقل ملكية الـثمن      , وتسليمه إليه , مشتريالى المشتري إلى ال   

وتـسليمه  , وكذلك التزام المؤجر بتمليك المنفعة للمستأجر مؤقتـا       , وتسليمه إلى البائع  

وتسليمها للمؤجر؛ ألن تـسليم البـدلين       , مقابل التزام المستأجر بدفع األجرة    , المأجور

   . (١)نواجب لتحقق الملك لكل منهما في البدلي

 (٢)أو الـشيكات  , وإذا كان البشر قد اعتادوا في تجـاراتهم دفـع الـثمن بـالنقود             

فإن وفاء الـثمن عـن طريـق        , وهي الطرائق التقليدية في دفع الثمن     , (٣)والكمبياالت

أو عن طريـق    , اإلنترنت عادة ما يتم عبر وسيلة إلكترونية؛ كبطاقة االئتمان المصرفية         

مما يثير تساوالت حول    , (٥) أو باستخدام محفظة النقود اإللكترونية      ,(٤)النقد اإللكتروني 

  . كيفية تنفيذ المشتري اللتزامه بدفع الثمن ؟ وزمانه ومكانه ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  ٧/٢٣٥, "بدائع الصنائع " ,  الكاساني(١)

 صك محرر وفق شكل معین : "  الشیك (٢)

(٣)  

(٤)  

تك�ون البطاق�ة م�شحونة ب�ھ     ,  محفظة النقود اإللكترونیة عبارة ع�ن بطاق�ة م�صرفیة ص�الحة لل�دفع حت�ى مبل�غ مع�ین               (٥)
أحك��ام عق��ود التج��ارة " , ن��ضال ب��رھم, وھ��ي ب��ذلك ت��شبھ بطاق��ة الھ��اتف الخل��وي , قب��ل الجھ��ة الم��صدرة لھ��ام��سبقا م��ن 
  . ١٢٢ص, "اإللكترونیة 
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  املبحث الثالث

  صور تطبيقية لعقد التجارة اإللكترونية

ترونيـة، اإللك الطبيعـة  ذات الحديثة االتصال ألنظمة والمتزايد المتعاظم التغلغل إن 

 حد إلى أسهم نتائجها، أبرز المتعددة وأساليبها بأنظمتها اإللكترونية التجارة تشكل والتى

 إلـى  دعـانى  ممـا  صورها، في تتفاوت حديثة تعاقدية أساليب وانتشار ظهور فى كبير

 فـالحكم  حقيقتهـا،  لتبيين الخبراء أراء على التعرف خالل من أحكامها، وبيان دراستها

 ومـا  المعاصـرين،  والباحثين العلماء آراء على والتعرف تصوره، عن فرع الشئ على

  ٠ المراد يحقق الذي بالقدر وذلك المستحدثات، هذه أشباه من المتقدمون الفقهاء ذكره

 التجـارة  لعقد تطبيقية صور ثالث ودراسة تناول على مركزاً المبحث هذا جاء وقد

 لمعرفـة  واحتياجهم الصناعة، هذه أهل ينب بها التعامل وشيوع ألهميتها، ، اإللكترونية

  :اآلتى النحو على وذلك تعامالتهم فى بها االلتزام أجل من أحكامها

  األول المطلب

  الكمبيوتر برامج لعقد الفقهى التكييف

 فيها، البحث خالل من -عام بشكل المعلوماتية، إلى هذا عصرنا في البشرية اتجهت

  ٠ مجاالتها كافة من ستفادةواال مكنوناتها، إلى التوصل ومحاولة

 المختلفـة  الدول بين وسهلة ميسرة والمعلومات المعرفة تبادل عملية أصبحت وقد

  بفـضل  قـصيرة  مـدة  في سريع بشكل المعلومات النتشار وذلك بعدها؛ من الرغم على

 وقامت فروعها، بكافة المعارف نشر إلى بدورها أدت والتى الكمبيوتر، برامج استخدام

 أو ومتابعتهـا،  معالجتها، عن العادية بقدرته اإلنسان يعجز مختلفة موضوعات بمعالجة

  ٠العادى اإلنسان في توفرها يمكن ال بسمات التسامها القصير، عمره في بها اإلحاطة

 وإيجـاد  الكمبيـوتر،  برامج ماهية بدراسة أقوم أن الضرورى من وجدت هنا ومن

  ٠ هاعلي المبرم للعقد المناسب الفقهى التكييف

  :ماهية برامج الكمبيوتر: أوالً 
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 وأرقـام  رموز -األوامر من مجموعة:"بأنها الكمبيوتر برامج الباحثين بعض يعرف

   ٠(١)"يفعل ماذا الحاسوب تخير التى المتسلسلة والتعليمات –

  :أنواع برامج الكمبيوتر : ثانياً 

  :هناك نوعان من برامج الكمبيوتر هي 

 بهـدف  استخدامها يتم التى البرامج من مجموعة عن ارةعب وهى: برامج التشغيل -١

 بجهـاز  كليـا  ارتباطاً مرتبطة البرامج وهذه وظائفه، وتحقيق الكمبيوتر، جهاز تشغيل

 مـن  تحمل والتى البرامج، هذه توفير عند إال يعمل أن جهاز ألي يمكن وال الكمبيوتر،

 لتبـدأ  الجهـاز  تـشغيل  عند يسيةالرئ الذاكرة إلى) الممغنطة األقراص (الثانوية الذاكرة

 ٠ فيه العمل بإدارة

 وظـائف  تنفيـذ  أجل من الحاسوب تطوع التى البرامج بها ويقصد: برامج تطبيقية -٢

 جداول عمل أو الحسابية، العمليات ببعض والقيام النصوص، معالجة: مثل عامة مفيدة

 واأللعـاب،  الرسـم  جوبرام اإللكتروني، البريد استخدام أو بيانات، وقواعد إلكترونية،

  ٠(٢)البرامج مستخدمي لكافة مناسب بشكل إعدادها يتم حيث

 يمكـن  وال مـادي،  كيـان  ذات معنوية أشياء الكمبيوتر برامج أن يتبين سبق مما

 – مادي شكل على مدرجة أو المبرمج، ذهن في فكرة مجرد بقيت طالما منها االستفادة

 هـو  الكمبيوتر إن أى الكمبيوتر؛ جهاز ىعل وتنصيبها تحميلها يتم لم -اسطوانة قرص

 على بلورتها بعد المبرمج فكر فى المكنونة الذهنية األفكار هذه إلظهار المادية الوسيلة

  ٠ (floppy disk) مرنة أو(cd)  صلبة أقراص شكل

  :التكييف الفقهى لعقد برامج الكمبيوتر: ثانياً

 مـضمونها  فـي  عادية عقود هي – عام بشكل– اإللكترونية العقود أن القول تقدم

 ذلـك  يـؤثر  وال اإلنترنت، عبر إبرامها أسلوب في تكمن خصوصيتها أن إال وأحكامها،

 التزاماتهمـا  مـن  الواضـح  المتعاقـدين  قصد بحقيقة يرتبط الذي التكييف على كثيراً

  ٠المتبادلة

  

                                                
 ٠ ٥٢، ص" الحاسوب والبرمجیات الجاھزة"محمد الزعبى ، ) ١(

 ٠ ٥٥، ٥٣، ص" الحاسوب والبرمجیات الجاھزة"محمد الزعبى ، ) ٢(
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  :اآلتى النحو على العقد لهذا الفقهى التكييف تحديد ويمكن

  : الفقهى لعقد برامج الكمبيوتر تبعاً للعالقة بني أطراف العاقدحتديد التكييف) أ(

 إلـى  بـالنظر  الكمبيـوتر  برامج عقود أنواع من رئيسين نوعين بين التمييز يمكن

  ٠التعاقد أطراف عالقة

 المخـول  أو البرنامج يملك الذي الطرف وهو -المورد أو األصيل بين يكون: األول

  ٠ ىمحل مبيعات وكيل وبين – قبله من

  ٠ الموزع وبين األصيل بين يكون : الثاني

 المحلـي  فالوكيـل  ؛ ملحوظاً اختالفاً النوعين كال في وااللتزامات العالقات وتختلف

 الـشراء  أوامر تلقى على دوره ويقتصر معينة، جغرافية منطقة في لألصيل ممثل مجرد

 قيمة من معينة بةنس عن عبارة معينة؛ عمولة مقابل األصيل إلى وتمريرها العمالء من

 -الغالـب  في -تنشأ المحلي الوكيل من الشراء لطلب األصيل استالم وبمجرد المبيعات،

 إلـى  مباشرة البرامج بتوريد األصيل قيام في تتمثل والعميل؛ األصيل بين مباشرة عالقة

  ٠(١)المحلى الوكيل جانب من تدخل دون لألصيل الثمن بسداد العميل وقيام العميل،

 ثمنها له ويدفع األصيل، من لحسابه واستيرادها البضاعة بشراء فيقوم وزعالم أما

 تدخل أدنى دون بنفسه يحدده بسعر عمالئه إلى إجارتها أو بيعها يعيد ثم ومن بالكامل،

 بـين  الحالة هذه في العالقة وتنشأ نشاطه، إدارة ومصاريف نفقات ويتحمل المورد، من

 يتلقى الذي وهو العميل، مع ويتعامل يتعاقد الذي فالطر فهو مباشرة؛ والعميل الموزع

 البـرامج،  باسـتعمال  يـرخص  الذي وهو للعميل، البرامج بتوريد ويقوم ، الشراء أمر

  ٠(٢)العميل من الثمن بتحصيل ويقوم

 بـين  عالقة: األخرى عن إحداهما مستقلة العالقات من نوعين ذلك من فنلستخلص

  ٠والعميل الموزع بين أخرى ةوعالق ،) المورد (واألصيل الموزع

 اللتـزام  البيع عقد أساس على الثالثة أطرافها بين التعاقدية العالقات تكييف ويمكن

 يـتم  الـذي  الثمن مقابل المشتري إلى) البرامج (المبيع ملكية بنقل الموزع أو األصيل

 يـة ملك بنقـل  المـوزع  أو األصيل التزم إذا اإلجارة عقد أساس على أو عليه، االتفاق

                                                
 ٠ ٣٣٦، ص"كمبیوترعقود ال: "فاروق الحفناوى (١) 

 ٠ ٣٣٧، ص"عقود الكمبیوتر: "فاروق الحفناوى ) ٢(



 - ٣٣٥ -

 إذ عليـه؛  االتفاق يتم مالي مبلغ مقابل (١) معينة مدة بها لينتفع المشتري إلى البرامج

 دور المـوزع  ويمثـل  المؤجر، أو البائع دور األولى العالقة في المورد أو األصيل يمثل

 الثانيـة،  العالقـة  في المؤجر أو البائع دور الموزع يمثل بينما المستأجر، أو المشترى

  ٠ المستأجر أو المشترى دور يمثل والعميل

 الوكيل يمثل إذ سمسرة؛ أنها على تكييفها فيمكن باألصيل المحلى الوكيل عالقة أما

 ويكـون  بمقابل، تأجيرها أو وبيعها السلعة وترويج تسويق في (٢)السمسار دور المحلى

  ٠مبيعاته قيمة عن سمسرة أجرة هو األصيل من الوكيل يأخذه ما

  :الفقهى لعقد برامج الكمبيوتر حسب إرادة األطراف حتديد التكييف ) ب(

 العقـود؛  مـن  عقد ألي الفقهي التكييف تحديد في أساسي دور لها اإلرادة أن تقدم

 شأن شأنها كبيراً دوراً فيها اإلرادة تلعب التى العقود من الكمبيوتر برامج عقد أن وبما

 العقـد  أطراف إرادة اتجاه ىعل بناء تكييفه في البحث الضرورى من رأيت فقد عقد، أي

  ٠ إبرامه المراد

 مع البرامج ملكية لنقل الثاني الطرف إلى المال من مبلغ بدفع األول الطرف قام فإذا

  : القول يمكن هنا ومن البيع، عقد إلى اتجهت الطرفين إرادة فإن ، حقوقها كافة

 المـشتري  إلـى  امجالبر ملكية بنقل البائع التزام هو العقد هذا آثار من أثر أهم إن

 األخيـر  ليقوم البائع، إلى بتسليمه المشترى ويقوم عليه، االتفاق يتم الذي الثمن مقابل

  ٠ المشتري إلى البرامج بتسليم

 إلـى  ملكيتـه  وإبقاء معينة، مدة العقد بمحل االنتفاع حق على العقد انصب إذا أما

  ٠ اإلجارة عقد لىإ اتجهت اإلرادة فإن المال، من مبلغ مقابل وذلك المبتكر،

 العقـد  أن فنجـد  اإليجارة عقد أساس على الكمبيوتر برامج عقد بدراسة قمنا وإذا

 يـتم  إنما العميل، إلى الحقوق كافة ينقل ال البرامج وشركة العميل بين إبرامه يتم الذي

 يـتم  وقيود شروط حسب للعميل اإليجار مدة بها واالنتفاع البرامج استعمال حق تحويل

                                                
تحدید المدة یتم وفق إج�راءات فنی�ة، مث�ل قی�ام ال�شركة الم�ؤجرة بوض�ع قنبل�ة موقوت�ة؛ عب�ارة ع�ن برن�امج داخ�ل                         ) ١(

لم��ستأجر م��ن البرن�امج الم��ستأجر، یبط�ل مفعول��ھ ف�ي زم��ن مح�دد ی��تم االتف�اق علی��ھ ف�ي عق��د اإلیج�ار، بحی��ث ال ی�تمكن ا        
 ٠استخدامھ واالنتفاع بھ فعد انتھاء الفترة المحددة لبقاء البرنامج نشط 

، س�عدي أب�و حبی�ب، الق�اموس الفقھ�ي،      " الدالل؛ وھو الوسیط ب�ین الب�ائع والم�شترى لت�سھیل ال�صفقة           : "السمسار) ٢(
 ٠ ١٨٣ص
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 للبرامج، المالكة الشركة أو المبرمج بشخص لصيقة فهي الملكية أما العقد، في تحديدها

  ٠للتداول وطرحه البرنامج، على تعديل أي إجراء في الحق له ويكون

الكمبيـوتر  بـرامج  لعقد الفقهى التكييف تحديد السهل من فإنه سبق ما على وبناء 

٠ األطراف إرادة على بناء  

  املطلب الثاىن

  الفقهى للبيع والشراء عن طريق الكتالوجات اإللكترونيةالتكييف 

 مواصـفاتها  وبيـان  والمنتجـات،  السلع لعرض األساسية الوسيلة الكتالوج يعتبر

 باإلطالع ومعاينتها السلعة على التعرف المشترى ويستطيع جذابة، بطريقة وخصائصها

  ٠ الكتالوج في المدرجة مواصفاتها على

 حيـث  والمنتجـات؛  السلع بحقيقة المستهلكين إعالم في مها بدور الكتالوج ويقوم

 تمكـن  التـى  الجوهرية، والمعلومات البيانات كافة الكتالوج في يدرج بأن البائع يلتزم

 إذا إال ذلـك  يتحقـق  وال السلعة، بحقيقة كافية معرفة عن بالعقد االرتباط من المشتري

 غموض دون ومحددة وواضحة لةكام الكتالوج في المدرجة والمواصفات البيانات كانت

 أهميـة  مـن  له لما التصويري؛ والوصف ، الدقيقة العبارات فيه يستخدم بأن إبهام، أو

  ٠ السلعة حقيقة إيضاح في كبيرة

 مـن  المـشتري  يتمكن ال بحيث غائبين؛ بين عقد اإللكترونية التجارة عقد أن وبما

 المواقع على الباعة أغلب فإن عقد،ال إبرام قبل حقيقة ومعاينتها للسلعة المادي االتصال

 بدقـة  حقيقتهـا  وبيـان  ووصفها كتالوجاتهم، في السلعة تجسيد يحاولون اإللكترونية

 ورضـا  المبيع وسالمة صحة لضمان الالزمة والمعلومات البيانات كافة وإدراج وأمانة،

  ٠العميل

 فقهاؤنا ذكره ما إلى بالنظر  فقها وتكييفها حكمها، عن البحث إلى يدعو الذي األمر

  ٠ شرعيتها يحقق الذي بالقدر وذلك المسألة، هذه فى
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  :التكييف الفقهى للكتالوجات اإللكترونية

 شبهاً به لوجدنا" البرنامج على البيع "بـ المالكية فقهاء أسماه فيما النظر أمعنا لو

ـ  البيانـات  تـدوين  يـتم  حيث اإللكترونية؛ الكتالوجات على البيع من كبيراً  افواألوص

  ٠أساسها على العقد وإبرام ، بها المشترى إلعالم البرنامج في بالمبيعات الخاصة

 علـى  باالعتماد البيع حكم بيان في تفصيالً المذاهب أكثر من المالكية مذهب ويعتبر

 فـي  أقوالهم من فيستفاد األخرى الفقهية المذاهب أما البرنامج، في المحررة األوصاف

  ٠بالوصف البيع حكم

  : ذلك كالتايلويتضح

 أوصاف فيه المكتوب الدفتر أي  البرنامج:"بقوله اصطالحاً "البرنامج" الدردير عرف

  ٠(١) " الصفة تلك على المبيعة،لتشترى الثياب من العدل في ما

 العـين  بيع حكم في الختالفهم تبعاً البرنامج على البيع حكم في الفقهاء اختلف وقد

   :الوصف على الغائبة

 الـصفة  على الغالبة العين بيع صحة إلى (٤)والحنابلة (٣)والمالكية (٢)يةالحنف فذهب

  ٠ الرؤية خيار ثبوت في اختلفوا أنهم إال

 للوصف مطابقة غير على العقد بعد الغائبة السلعة المشتري رأى إذا (٥)الحنفية فعند

  . رده شاء وإن العقد انفقذ شاء فإن الخيار؛ فله العقد فى المحدد

 شيئاً اشترى من: "والسالم الصالة عليه اهللا رسول عن روى ما ذلك على واستدلوا

  ٠(٦)"رآه إذا بالخيار فهو يره لم

                                                
 ٠ ٣/٢٤، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر"الدسوقى ،   )١(

 ٠ ٣/٥٧، " الفتاوى الھندیة"ام ، الشیخ نظ  )٢(

 ٠ ٣/٢٤، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر"الدسوقى ،   )٣(

 ٠ ٤/٨٤، " المغنى"ابن قدامة ،   )٤(

 ٠ ١/٢٦٥، " الختیار لتحلیل المختار"الموصلى ،   )٥(

ع�ین الغائب�ة، الطبع�ة    من قال یجوز بی�ع ال : ، في كتاب البیوع، باب " السنن الكبرى"في ) ٤٥٨ت(أخرجھ البیھقى     )٦(
ھ�ذا مرس�ل،   : " ، ق�ال البیھق�ى  ٥/٢٦٨ھ�ـ  ١٣٥٥ الھن�د،  –األولى، مطبعة مجلس دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة بحی�در آب�اد         

ف�ي الم�صنف، ف�ي كت�اب البی�وع واألق�ضیة،       ) ھـ٢٣٥ت( وأخرجھ أبو بكر بن أبى شیبة ٠وأبو بكر بن أبى مریم ضعیف     
، ٢٠٢٢٠ھو بالخیار إذا رآه إن ش�اء أخ�ذ وإن ش�اء ت�رك، ح�دیث رق�م       : من قالفي الرجل یشترى الشئ، وال ینظر إلیھ   

ـ�� ٧/١٤١م ، ٢٠٠٤ -ھ��ـ ١٤٢٥ ال��سعودیة، –تحقی��ق حم��د الجمع��ة ومحم��د اللحی��دان ، الطبع��ة األول��ى، مكتب��ة الراش��د   
 ٠ ٢/٤، ٢٧٧٧، في كتاب البیوع، حدیث رقم "السنن"وأخرجھ الدار قطني في 
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 يلـزم  فإنه المذكورة لألوصاف مطابقة السلعة وجد إذا (٢)والحنابلة(١)المالكية وعند

   ردها أو قبولها في المشترى خير مخالفة وجدت إذا أما قبولها، المشتري

  :الكية لصحة بيع العني الغائبة شروطاً متعددة منها وقد اشترط امل

  :يشترط يف العني املبيعة عدم البعد جداً : أوالً 

 مـن  كخراسـان  جـداً  بعد فإن وصف، ما على يدرك المبيع أن يظن أو يعلم بحيث

 ال ألنـه  فيجـوز؛  الخيار على وقع إذا أما البت، على البيع وقع إذا هذا يجز، لم أفريقا

   .(٣)المشترى على ضرر

 إذا الـصفة  على الغائب بيع يجوز: المدينة أهل وأكثر مالك وقال :" رشد ابن يقول

   .(٤) "صفته القبض قبل فيه تتغير أن يؤمن مما غيبة كانت

  :أن ال يكون املبيع قريباً جداً : ثانياً 

 د،العق مجلس غير في تكون أن وإما العقد، مجلس في تكون أن إما المبيعة؛ فالعين

 البلد؛ وهذا آخر، بلد في أو العقد، بلد في تكون أن إما العقد؛ مجلس عن الغائبة والعين

  ٠ ال أو جداً بعيداً يكون أن إما

 إال الـصفة،  فيه تكفي وال رؤيته من فالبد العقد مجلس في حاضراً المبيع كان فإن

   .(٥)فساد أو مشقة رؤيته في كان إذا

 علـى  بيعها إن: فقيل العقد بلد في ولكنها العقد سمجل غير في العين كانت وأماإن

   ،(٦)العقد مجلس في كالحاضرة ألنها يجوز، ال الصفة

 إحضارها في يكن لم وإن حتى جائز، الصفة على بيعها إن: يقول آخر رأى وهناك

    (٧)مشقة العقد مجلس إلى

 إذا أما ، األول طالشر فى عليها الكالم تقدم فقد آخر بلد فى  التى الغائبة العين أما

 أقـل  كان وإن يوم، مسافة على يكون أن يكفى الصفة على بيع ما فإن قريباً البلد كان

                                                
 ٠ ٣/٢٤، " سوقى على الشرح الكبیرحاشیة الد" الدسوقى ، (١)

 ٠ ٤/٨٥، " المغنى: " اتبن قدامة(٢)

 ٠ ٣/٢٦، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقي ، (٣)

 ٠ ٢/١٥٥، " بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"  ابن رشد،(٤)

 ٠ ٣/٢٦، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقى ، (٥)

 ٠ ١٧٠، ص" الفقھیة القوانین " ابن جزى ، (٦)

 ٠ ٣/٢٦، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقى ، (٧)



 - ٣٣٩ -

 كان إذا إال رؤيته، فتجب العقد، مجلس عن الغائبة العين بيع حكم حكمه فيكون يوم من

  . (١)ضرر رؤيته فى

  :ال يباع الشئ بوصف بائعه : أن يصفه غري البائع: ثالثاً

   .(٢)سلعته إلنفاق الصفة في الزيادة البائع يقصد قد إذ بوصفه؛ وثقي ال ألنه

   :(٣)كلها المقصودة األوصاف يحصر أن: رابعاً

 وصف، ما على ال مطلقاً، الغائبة العين بيع يجوز ال أنه إلى فذهبوا (٤)الشافعية أما

  ٠يوصف لم ما على وال

 ولَمـا { : تعـالى  لقولـه  ، جائز الصفة على الغائب شراء أن رجحانه يظهر والذي

مهاءج ِكتَاب قٌ اللَِّه ِعنِْد ِمندصا مِلم مهعكَانُوا مو ُل ِمنقَب ونتَفِْتحسلَى يع وا الَِّذينكَفَر 

  )٨٩:البقرة( } الْكَاِفِرين علَى اللَِّه فَلَعنَةُ ِبِه كَفَروا عرفُوا ما جاءهم فَلَما

 فـي  -وسـلم  عليـه  اهللا صلى – النبي بعث يجدون كانوا اليهود أن: لداللةا وجه

 فـإذا  به، كفروا عرفوا ما جاءهم فلما العرب، كفار على به يستنصرون فكانوا التوراة،

 التوراة، في وجدوها التى بصفته إال قبل يعرفوه ال وهم عرفوا، ما جاءهم فلما اهللا قال

   .(٥)الموصوف الشئ بعين عرفةم بالصفة المعرفة أن على ذلك دل

 اهللا صـلى  -النبي قال – عنه اهللا رضي – مسعود ابن عن بسنده البخاري وأخرج

   .(٦)"إليها ينظر كأنه لزوجها فتنعتها المرأة المرأة تباشر ال :"- وسلم عليه

   الداللة وجه

  ٠ (٧)يةوالرؤ بالنظر الصفة فى المبالغة شبه – والسالم الصالة علية – اهللا رسول أن

                                                
 ٠ ٣/٢٦، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقى ، (١)

 ٣/٢٦، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقى ، ٠ ١٧٠، ص" القوانین الفقھیة "ابن جزى ، (٢) 

 ٠ ١٧٠، ص" القوانین الفقھیة "ابن جزى ، (٣) 

 ٠ ٩/٣٥١، " المجموع شرح المھذب"النوووي، (٤) 

، المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدون�ة  )ھـ٥٢٠ت( محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد        (٥) 
 بی�روت  –من األحكام الشرعیة والتحصیالت المحكمات ألمھ�ات م�سائلھا الم�شكالت، الطبع�ة األول�ى، دار الكت�ب العلمی�ة                 

 ٠ ١/٣٨٢م، ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣

 .١٣٣٠، ص٥٢٤٠ال تباشر المرأة فتنعتھا لزوجھا، حدیث رقم : أخرجھ البخارى في كتاب النكاح، باب (٦) 

 ٠ ١/٣٨١المقدمات الممھدات، "  ابن رشد الجد، (٧)
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 البيـع،  لزم ، بها وصف التى الصفة على -الغائب – المبيع المشترى وجد فإن وعليه

 بالخيـار  وكان يلزمه، لم الصفة، غير على وجده إذا أما ، العقد وفسخ رده له يكن ولم

   ٠رده أو قبوله فى

  :حكمة مشروعية البيع على الربنامج 

 علـى  التيـسير  مـن  فيه لما ورته؛لضر البرنامج على البيع الفقهاء جمهور أجاز

 حـرج  فيـه ) المبيع فيه يحفظ ما(العدل حل ألن عنهم، والمشقة الحرج ورفع البائعين،

 الرؤيـة  مقام الصفة فأقيمت المشتري، يرضه لم إن شده ومؤنة تلويثه، من البائع على

  .(١)تمييزه في

 واختيـار  المبيع موصفات على اإلطالع يمكنه إذ المشترى؛ على تيسيراً فيه أن كما

 وتحقيـق  والجهـد  للوقت توفير هذا المتجروفي إلى االنتقال إلى حاجة دون يناسبه ما

  .المبايعين لمصلحة

 من يتشابهان اإلسالمي الفقه في )البرنامج (االلكتروني الكتالوج إن يتضح تقدم مما

 بدور يقوم اإلسالمي الفقه في فالبرنامج ; المبيع بأوصاف لإلعالم وسيلة كونهما حيث

 مـن  وحدة كل وثمن وعدده ومقداره وصنفه ونوعه المبيع بأوصاف  اإلعالم في مهم

 ليس إذ الجواز وهو حكمه فيأخذ, وزيادة ذاته بالدور االلكتروني الكتالوج ويقوم المبيع

 في يؤثر ال وهذا االنترنت طريق عن يتم االلكتروني الكتالوج أن سوى بينهما فرق ثمة

  .شكليا فرقا لكونه , الحكم

 عـرف  والـذي  السلم عقد على االلكترونية الكتالوجات تكييف الممكن من أنه كما

 وأن خاصـة , (٢)"آجـال  المثمن وفى عاجال الثمن في الملك به يثبت عقد "بأنه اصطالحا

 طريـق  عـن  البيـع  فـي  مـستوفية  وهى والمحل والعاقدان  والقبول اإليجاب أركانه

   .االلكترونية الكتالوجات

 الناحيـة  مـن  تأتى قد المشكلة أن إال كذلك مستوفيا يكون أن يمكن شرائه أن كما

 مـن  العقود وضوابط بأحكام العلم يعوزها االلكترونية المواقع أكثر ألن ذلك و التطبيقية

                                                
  .٣/٢٤، " حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر" الدسوقى ، (١)

 ٠ ٣/١٧٨، " ندیةالفتاوى الھ/ " الشیخ نظام(٢)
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 شروط استيفاء عن المواقع عجز العقد هذا صحة تعترض فقد وعليه , الفقهية الناحية

  اإللكترونية البرامج ألصحاب الشرعي الفقه عدم خاصة  قهاءالف حددها التى السلم بيع

  املطلب الرابع

  التسويق الشبكى وتكييفه الفقهى

 القـيم  على قيامه التجاري العمل فى اإلسالمي للمنهج األساسية المعالم أهم من إن

 ،(٢)والتغريـر  واالسـتغالل،  والغش،, (١)الحيل اإلسالم حرم ولذلك والمبادئ، واألخالق

  ٠بالفعل أم بالقول أكان سواء ،(٣)لتدليسوا

 بتوازن وذلك والمساواة، العدل على التجاري العمل يسير أن اإلسالم أوجب قد كما

 أو مقـامرة،  أو بالباطـل،  الناس ألموال أكل أو ، ظلم دون أطرافه بين والعائد المنفعة

  ٠ عنه ونهى اإلسالم حرمه مما غيرها

 بـدأ  وقد أوالً الغربية الدول فى به التعامل برز حديث أسلوب الشبكي التسويق إن

 اإلسالمية البالد فى به تتعامل شركات أسست عندما شرعياً به التعامل حكم عن السؤال

 االتـصال  وسـائل  اسـتخدام  جـراء  اإلسالمي المجتمع فى السريع وتناميها وتغلغلها

 ونتيجة , - اإلنترنت شبكة على وبخاصة – المعاملة هذه نشر في الحديثة والتكنولوجيا

   ٠سريعة بأرباح وعود على العتمادها

  :التعريف بالتسويق الشبكي ونشأته 

 أهمهـا  مـن  المعامالت من النوع هذا على عديدة مسميات التسويق خبراء يطلق

 : بأنـه  ويعـرف (٤)الهرميـة  السمسرة أو الطبقات متعدد التسويق أو الشبكي التسويق

 أو المنتج لبيعه نتيجة مالية حوافز أو عموالت على وقالمس فيه يحصل تسويق برنامج

                                                
ھو أن یظھر عقدًا مباحًا یرید بھ محرما، مخادعة وتوس�ًال إل�ى فع�ل م�ا ح�رم اهللا، واس�تباحة محظورات�ھ، أو            :  الحیل (١)

 ٠ ٤/١٩٤إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك ، ابن قدامة، المغنى ، 

 الزرق�ا، الم�دخل   ٠ن فى العق�د، وحمل�ھ علی�ھ   اإلغراء بوسیلة قولیھ أو فعلیھ كاذبة، لترغیب أحد المتعاقدی : " التغریر (٢)
 والفرق بین التغریر والغرر ان التغریر استعمال أسالیب قولیھ وفعلیھ كاذبة م�ن أح�د المتعاق�دین       ١/٣٧٩الفقھي العام، ،  

األمر بینما فى الغرر فالمتعاقدان سواء بالجھالة فى حقیقة , لخداع اآلخر، فأحدھما یعلم بالخداع والغش وآلخر جاھًال لھ      
 –كفاح عبد القادر احمد الصمادى التغریر وأثره فى العقود رسالة ماجستیر غیر من�شورة الجامع�ة األردنی�ة ك�انون أول         

 ٣٩م ص١٩٩٥

أو غطھ عنھ بما یوھم الم�شترى عدم�ھ م�شتق    , كتمھ عن المشترى مع علمھ بھ : دلس العیب أى :  قال ابن قدامة     (٣)
ع یستر العیب وكتمانھ جعلھ فى ظلمة فخفا عن الم�شترى فلمی�ره ول�م یل�م ب�ھ المغن�ى              من الدلسھ وھى الظلمة وكأن البائ     

٤/٢٦٢ 

 ٠ األردن–جامعة الزرقاء األھلیة / ، مؤتمر كلیة الشریعة السادس" السمسرة الھرمیة" رفیق یونس المصرى، (٤)
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 تـابع  آو كمـساعد  اعتمـاده  يتم شخص كل من عموالت على لحصوله إضافة الخدمة

  .(١)خاصة وبرامج أنظمة وفق للمسوق

 ١٩١٧ عام الصين فى عاشوا الذين األمريكيين التجار أحد استخدمه من أول وكان

 من التاجر هذا طلب وقد الوزن لتخفيض أدوية عن عبارة لها المسوق السلعة وكانت م

 أسلوب فى لنجاحه ونتيجة خاص ونظام محددة عمولة مقابل سلعته يسوقوا أن زمالءه

 من محققه الشركات من كثير تبنتها حيث المتحدة الواليات إلى الفكرة نقل هذا التسويق

  .(٢)سنوياً الدوالرات من ماليين خاللها

 وشركة بزناس شركة : منها فكثير الشبكي التسويق بنظام لتعم التى الشركات أما

   .(smart way) (٣) وى سمارت وشركة كوست جولد وشركة (sky biz)بز ساكى

 إحـدي  خالل من النظام هذا عمل تصور من البد المناسب الفقهى التكييف وإليجاد

 تنزيـل  هليس  أن شأنه من هذا ألن ؛)بزناس (العربية الشبكي التسويق شركات أشهر

  ٠ تصوره عن فرع الشيء على فالحكم النظام هذا عمل واقع على الفقهية األحكام

  :التعريف بشبكة بزناس : أوال 

  :لقد عرف أصحاب بزناس هذه الكلمة على موقعهم األلكتروىن بااليت 

 ناس فيعنى ناس الثاني المقطع أما عمل فرصه : يعنى ) بز ( باالسم األول المقطع

 فلـسفة  أسـاس  يمثل وهذا للناس عمل فرصه يعنى الشركة اسم فإن وبالتالي بالعربية

  .(٤)الناس ومساعدة الناس أجل من الناس أعمال: وهى أال الشركة

 باكستان، من خان وعمران عمان، من الشرجي على من كل الشركة هذه أسس وقد

  ٠ بكيالش التسويق مجال فى عاما عشرين من ألكثر طويلة خبرة صاحب وكالهما

 مدينـة  فى الرئيسي مقرها ويقع م،٢٠٠١عام أكتوبر فى عملها الشركة بدأت وقد

 الـشبكي  التـسويق  مجـال  فى تعمل عربية شركة أول بزناس وتعتبر ،(٥)عمان/مسقط

                                                
جامع�ة الزرق�اء   / ال�شریعة ال�سادس  ، م�ؤتمر كلی�ة   "التكییف الفقھى لمعاملة التسویق ال�شبكى     " أسامة عمر األشقر،     (١)

 ٠ األردن–األھلیة 

 ٠"التكییف الفقھى لمعاملة التسویق الشبكى" أسامة عمر األشقر، (٢)

 ٠ األردن–جامعة الزرقاء األھلیة / ، مؤتمر كلیة الشیعة السادس " السمسرة الھرمیة" وشیش المحامید، (٣)

  : متاح على الموقع اإللكترونى (٤)
http://www.biznzswep.com/asdiqanas/new_page_I.htm. 

  : متاح على الموقع اإللكترونى(٥)
http://www.biznzswep.com/asdiqanas/new_page_I.htm. 
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 فى مشترك ٣١٥٠٠٠ من أكثر فيها يوجد فإنه ، م٢٠٠٣عام ديسمبر إحصائية وحسب

 عمـل  فرص تقدم عالمية تسويقية قوة شاءإن إلى الشركة وتهدف ، دولة مائة من أكثر

  .(١)الشعب فئات ولكافة الناس، لكافة – لها الحصر –

 قد  (alexa)الكسا مؤسسة حسب عالميا اإللكتروني بزناس موقع ترتيب كان ولقد

 اإللكترونية المواقع أفضل ضمن مصنف بزناس موقع أن يبين وهذا ، ٥٥٢٢ رقم جاء

  .(٢)العالم حول

  :ة عمل شركة بزناس آلي: ثانياً 

 المـشترك  يـدفع  أن فـى  تتلخص بزناس فى الشبكي أو الهرمي التسويق آلية إن

 موقـع  أو تعليميـة،  بـرامج  -منتجاتها من منتج شراء مقابل المال من مبلغاً للشركة

 فى وإقناعهم الزبائن، من الثنين بالتسويق يقوم أن على -إلكتروني بريد أو إلكتروني،

 يمينه عن أحدهما ليضع ثمنه، ودفع المنتج شراء بعد الشبكى التسويق بنظام االشتراك

  . يساره عن واآلخر

 القيـام  الشبكي النظام هذا فى اشتركوا الذين الناس هؤالء من واحد كل على إن ثم

 فـى  هذه وتسمى – سواء مشتركين تسعة جمع المشترك استطاع إذا حتى الدور، بذات

 ثالثة األقل على تكون أن على دوالراً،) ٥٥ (مبلغ كةالشر تعطيه – درجة الشركة عرف

 فلـو  أخرى، جهة من وخمسة متجهة أربعة أو أخرى، جهة من وستة جهة من مبيعات

 يـستحق  ال المنتج اشترى الذي المسوق أو المشترك فإن واحدة جهة من التسعة كانت

 الـشبكة  خليـد  جديد مشترك كل عن دوالرات خمسة يستحق لكنه العموالت، من شيئاً

 مبيعـات  تسع لتسويق وفق الذي المسوق أيضا فيه يشاركه الذي البند وهو منه، أسفل

  ٠(٣)الجهتين من

 كـل  قام ثم واليسار، اليمين عن مساعدين على حصل األول المشترك أو فالمسوق

 هندسية متوالية شكل فى األفراد من شبكة بناء يتم حتى وهكذا الثنين، بالتسويق واحد

                                                
 ٠" التجارة اإللكترونیة" ذیب موسى ناصیف، (١)

 ٠" التجارة اإللكترونیة" ذیب موسى ناصیف، (٢)

مت����������اح عل����������ى الموق����������ع   ، "حك����������م التعام����������ل م����������ع ش����������ركة ب����������زنس ك����������وم    " س����������امى س����������ویلم،  (٣)
http://saaid,net/fatwa/f١٤.htm   ،مت�اح  "التكیف الفقھي لشركات الت�سویق ال�شبكى،       "  إبراھیم أحمد الضریر

  على الموقع اإللكترونى
http://saaid,net/fatwa/f١٤.htm٠" سامة األشقر، التكییف الفقھى لمعاملة التسویق الشبكى ا 
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) ٢ (فى النتيجة ضرب ثم ،) ٢ (فى) ١ (العدد ضرب نتيجة مضاعفة أو اثنان، أساسها

   وهكذا) ....... ٢ (فى النتيجة ضرب ثم ،

 ، الـــخ........٢٥٦=٢×١٢٨=٢×٦٤=٢×٣٢=٢×١٦=٢×٨=٢×٤=٢×٢=٢×١

   :التالية الفوائد األول المشترك يحقق أن يمكن حيث

 مجموع األعضاء الشهر

 األعضاء

 العمولة

٠ ٢ ٢ ١ 

٠ ٦ ٤ ٢ 

٥٥ ١٤ ٨ ٣ 

١١٠ ٣٠ ١٦ ٤ 

١٦٥ ٦٢ ٣٢ ٥ 

٤٤٠ ١٢٦ ٦٤ ٦ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 

٢٥،٨٠ ٨،١٩٠ ٤،٠٦٩ ١٢ 

١،٦٠٢،٠٤٠ ٥٢٤،٢٨٦ ٢٦٢،١٤٤ ٨ 

١٠٢،٥٢٧،٤٨٠ ٣٣،٥٥٤،٤٣٠ ١٦،٧٧٧،٢١٦ ٢٤ 

   (١)جدول توضيحي

 فـى  األعـضاء  مجمـوع  فى الموجودة الدرجات عدد على بناء العمولة صرف يتم

 سبيل على الالحقة، الدرجات حساب عند السابقة الدرجات إسقاط ويتم الواحد، المستوى

 أى (واحـدة  درجة يتضمن وهذا ١٤ الثالث المستوى فى األعضاء مجموع يبلغ: المثال

 عـدد  يبلـغ  الرابـع  المستوى وفى واحدة، عمولة للعضو فيصرف ،)فقط واحدة تسعة

 فيتبقى ، سابقاً صرفت واحدة درجة منها تخصم درجات ثالث يتضمن وهذا ٣٠األعضاء

  ٠ وهكذا دوالر،) ١١٠ (أي عمولتان لهما فتصرف درجتان

                                                
 ٠"حكم التعامل مع شركة بزنس كوم"سامى سویلم، (١) 
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 تحصل أى ؛ -الشركة تفترض كما – شهرياً األعضاء ودخول الهرم نمو توالى وإذا

 عمـوالت  ستـصل  فإنـه ) ٢(فى مضروبا السابق العدد يساوى عدد على شهر كل فى

 لـو  أنه كما دوالر،٢٥٠٠٠ من يقرب ما إلى رعش الثاني المستوى فى األول المشترك

 ٠الدوالرات من المالين إلى ستصل عموالته فإن الهندسي هرمه توالى فترة خالل نجح

 يتجـاوز  ال زهيد مبلغ فمقابل الشبكي، التسويق من النوع هذا فى اإلغراء مصدر وهذا

  ٠(١)االشتراك مبلغ أضعاف على المشترك يحصل -المنتج ثمن -دوالر ١٠٠

 مـدة  فـى  الفـاحش  بالثراء وعود خالل من برامجها الشركات هذه تسوق ولذلك

  ٠وجيزة

  :التكييف الفقهى ملعاملة التسويق الشبكى: ثالثاً 

 كمـا  بزنـاس  لشركة الشبكى التسويق لمعاملة نظرتهم فى المعاصرون الفقهاء اختلف

  :يأتى

  :التحرمي : القول األول 

 فى اإلسالمى الفقه مجمع: ومنهم المعاصرين ينوالباحث الفقهاء أغلب إليه ويذهب

 ومركـز  ،(٣) األهليـة  الزرقاء جامعة فى السادس الشريعة كلية ومؤتمر ،(٢) السودان

 داغـي  القرة الدين محيي على ٠ود ،(٤) العلمية واألبحاث المنهجية للدراسات األلبانى

 عبد٠ود ، سويلم ىسام٠ود الضرير، أحمد وإبراهيم(٦) الكردي الحجى أحمد ٠ود ،(٥)

                                                
 ٠"حكم التعامل مع شركة بزنس كوم"سامى سویلم، (١) 

تعریف عقالء الناس بحكم معامل�ة بزن�اس وم�ا    :" مطبوع ضمن كتاب   - فى السودان  – فتوى مجمع الفقھ اإلسالمي       )٢(
 األردن، تاریخ الطبع -لعلى بن حسن الحلي، دار الجنان والدار األثریة للنشر والتوزیع      " فى الفرع أو األساس ،       شابھھا

 ٠ ٣١غیر مذكور، ص 

ق��ضایا مالی��ة معاص��رة م��ن منظ��ور   ( األردن ، بعن��وان–جامع��ة الزرق��اء األھلی��ة  /  م��ؤتمر كلی��ة ال��شریعة ال��سادس   )٣(
 ٠)إسالمي

 ٠ ٣٤، ص" تعریف عقالء الناس بحكم معاملة بزناس" العلي،  فتوى مطبوعة ضمن كتاب  )٤(

   فتوى لھ متاحة على الموقع االلكتروني  )٥(
http://islamonline.net/servlet/satellite?pagename=IslamOnline-Arabic 

Ask_Scholar/FatwA/FatwA&cid=١١٢٢٥٢ 

   فتوى لھ متاحة على الموقع االلكتروني  )٦(
http://www.KantaKJi.org/fiqh/Files/Studis/BizNas.htm 



 - ٣٤٦ -

 العلى وحامد ،(١) السهيلى موسى بن أحمد٠ود المنجد، صالح محمد٠ود ، يوسف الحي

  ٠ وغيرهم ،(٢)

  :األدلة

 الـسلع  أن يرى ومثيالتها الشركة هذه فى التسويق لنظام المتتبع أن: الدليل األول 

 القـانون، و الشريعة على للتحايل ووسيلة ، وهمى ستار إال هى ما المسوقة والخدمات

 البيـوع  أنـواع  بعض على قياسها يمكن الشبكى التسويق فى الحاصلة التحايل وعملية

 ومـن  الربويـة،  المعاملـة  تحليل بقصد ما سلعة إدخال خاللها من يتم والتى ، الربوية

 مـن  بأقل منه يشتريها ثم أجل، إلى معلوم بثمن السلعة  الرجل الرجل يبيع أن صورها

 وخمسمائة بألف السلعة يبيع أن : ذلك مثال ،(٣) العينة بيع يسمى ما وهذا الثمن، ذلك

 ليـسلمها  يعـود  السلعة المشترى يستلم أن وبعد أشهر، ثالثة بعد يدفع والثمن دوالر،

  ٠ الثمن ويقبض فقط، دوالر ألف مقابل للبائع

 ال اذ صورياً، بيعاً بيعت التى السلعة لصاحب ربا أو فائدة الثمنين بين الفرق فيكون

 رضى – عباس بن عبداهللا قال كما هى وإنما ما، بوجه السلعة فى منهما لواحد غرض

 أرقـم  بن زيد ولد أم وسألت ،(٥)، (٤)"حريرة بينهما دخلت بدراهم دراهم :"-عنهما اهللا

 بـن  زيد من ابتعت إنى المؤمنين أم يا : فقالت هذا مثل فى -عنهم اهللا رضى – عائشة

 عائشة فقالت نقداً، بستمائة منه ابتعته ثم نسيته، درهم بثمانمائة العطاء إلى غالما أرقم

 – اهللا رسول مع جهاده أبطل قد انه زيداً أخبرى ، اشتريت ما وبئس شريت، ما بئس: 

 رأس إال أجـد  لم إن أرأيت : المؤمنين أم يا فقالت يتوب أن إال – والسالم الصالة عليه

 اللَِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانتَهى ربِه ِمن موِعظَةٌ هجاء فَمن{  : عائشة فقالت مالي؟

نمو ادع لَِئكفَُأو ابحالنَّاِر َأص ما هِفيه ون٠(٦))٢٧٥:البقرة( } خَاِلد  

                                                
  فتوى لھ متاحة  على الموقع االلكتروني  )١(

http://saaid.net/fatwa/f١ ٤.htm. 

  ى الموقع االلكتروني فتوى لھ متاحة  عل  )٢(
http://h-alali.net/npage/print,php?action=fatwa&id=٩٨٩٣ 

 ٠ ٦/٢٩٣، " مواھب الجلیل لشرح مختصر خلل:  الحطاب   )٣(

 ٠ ١٢٩، ص " المصباح المنیر"واحدة الحریره ، أى قطعة حریر، : الحریرة (٤) 

 ٠ ١٥/٢٣٦، "مجموعة الفتاوى"ابن تیمیة، (٥) 

 ٠ ١٥/٢٣٥، "مجموعة الفتاوى "ابن تیمیة،(٦) 



 - ٣٤٧ -

 البيـع  صـورة  وجعـل  مؤجلة، وخمسمائة بألف حالة ألف أعطاه الحقيقة فى فهو

 الربـا  حرم التى المفسدة يرفع وال التحريم، يرفع ال هذا أن لومومع الحرام، لهذا محلال

 اهللا ومخادعـة  المعـصية  فـى  االحتيـال  من فيها لما ،ً"وتأكيدا قوة يزيدها بل ألجلها،

  .(١)ورسوله

 العامـل  وأن بالنيـة،  اال يقع ال العمل أن والسالم الصالة عليه اهللا رسول بين وقد

 بالنيـات،  األعمـال  إنما :" – وسلم عليه اهللا صلى -لفقا نواه ما إال عمله من له ليس

 يعصمه وال ، الربا عقد بالبيع نوى من أن على دليل وهذا ،(٢)"نوى ما امرئ لكل وإنما

 حرامـا  كـان  وإنمـا  ولفظـه،  لصورته حراما يكن لم الربا فإن ؛ البيع صورة ذلك من

 أى فى التحريم وجد وجدت ثحي الحقيقة فتلك البيع، حقيقة عن بها امتاز التى لحقيقته

 فى وإنما العقود، وصور األسماء فى الشأن فليس ، عنها عبر لفظ وبأى ركبت، صورة

 يـراع  ولم واأللفاظ، الظواهر مع وقف من مثل وما له، عقدت وما ومقاصدها حقائقها

 ورجلـه،  يده فقبل بدعة، صاحب على تسلم ال: له قيل رجل كمثل إال والمعاني المقاصد

  .(٣)عليه يسلم ولم

 التحليـل  بهـدف  إنما لذاتها، مقصودة تكن لم العينة بيع فى السلعة أن هنا الشاهد

 الخدمـة  أو فالـسلعة  الشبكى، التسويق معامالت فى وهكذا المحرمة، الربوية للمعاملة

 هـو  لالشـتراك  المباشر ودافعهم األول، مقصودهم إنما ، للمشتركين المقصودة ليست

 علـى  تبنـى  األحكام كانت ولما النظام، هذا خالل من المشترك عليه يحصل الذى الدخل

 لشركة الفقهى التكييف عند يسقط المنتج فإن والمباني األلفاظ على ال والمعاني المقاصد

 – أفـراد  من – اشتراكات تجميع سوى األمر وليس الشركات، من يشابهها وما بزناس

 يستفيد وعموالت حوافز الهرم أسفل فى الذين األشخاص فيه يدفع حيث الشركة؛ تديرها

  ٠(٤)الشركة لعمولة باإلضافة ؛ الهرم أعلى فى سبقهم من

                                                
 ٠ ٣/١٢٥، " إعالم الموقعین عن رب العالمین"ابن القیم ، (١) 

، وأخرج�ھ  ٩ ، ص١كیف ك�ان ب�دء ال�وحى إل�ى رس�ول اهللا، ح�دیث رق�م             : أخرجھ البخارى فى كتاب بدء الوحي باب        (٢) 
، وأنھ یدخل فیھ العزو وغیره من األعم�ال  إنما األعمال بالنیة:"قولھ صلى اهللا علیھ وسلم : مسلم فى كتاب اإلمارة باب     

 ٠ ٣/٣٣، ١٩٠٧، حدیث رقم 

 ٠ وما بعدھا ١٢٦ ، ٣/١٢٣، " إعالم الموقعین عن رب العالمین" ابن القیم ، (٣)

الحك��م ال��شرعي ف��ى االش��تراك ف��ى ش��ركة  بزن��اس المح��دودة، وم��ا    " بی��ان مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي بال��سودان ح��ول   (٤)
 ، وم�ا  ٢، ص" تعریف عقالء الناس بحك�م معامل�ة الن�اس   "یق الشبكى ، مطبوع ضمن كتاب یشابھھا من شركات التسو  

 ٠بعدھا 



 - ٣٤٨ -

 نقـد  مبادلـة  المعاملة أصبحت الفقهى التكييف عند المنتج أسقطنا فإذا عليه وبناء

 المحـرم  ،(٢)والنـساء  ،(١)الفـضل  بنوعيـه  الربا هو وهذا والتأخير، التفاضل مع بنقد

  ٠بالنص

 شـراء  هو االشتراك من الناس مقصد وأن ما، بشئ وتفرده المنتج زتميي ودعوى

 االهتمـام  يكـون  الذى الواقع ينقصها دعوى التسويق، ال بها االنتفاع بغرض المنتجات

 هـذا  ولتوضـيح  الـسلعة،  من االنتفاع على ال األرباح تضاعف على يكون ما أول فيه

   : اآلتية األدلة نورد المعنى

 تـسويق  فـى  يعتمـدون  الشبكى النظام هذا فى والعاملين سوقينالم أن نجد: أوالً  

 خالل من تحقيقها يمكن التى الخيالية ومضاعفتها العموالت إبراز على الشركة منتجات

 أو الكبيرة، واألرقام العموالت هذه ذكر يكون حيث التسويقي؛ الشركة نظام فى االشتراك

 التسويق هو الهدف يكن لم فلو بالشراء، الشخص إقناع فى كافياً السريع بالثراء الوعد

  ٠ (٣)التسويق بعموالت الجدد إغراء إلى األعضاء لجأ لما

 لعمـوالت   مفصل وبيان شرح دون الشركة منتج تسويق للمشترك يمكن ال ولذلك

 : وهى أجلها من النظام هذا فى لالشتراك دعته التي مصلحته يناقض هذا ألن التسويق؛

 متوالية شكل فى العمل أو المسوقين، أو المشتركين من شبكة لبناء جدد مسوقين جذب

 بـالثراء  الحلـم  لتحقيـق  وذلـك  الشبكة، داخل هرم قمة فيه عميل كل يشكل هندسية

  .(٤)الموعود

 أن نفسها المنتجات منافع وبين التسويق عموالت بين السريعة المقارنة تؤكد: ثانياً  

 تـسعير  حسب -دوالر) ١٠٠ (تتعدى ال يمتهق فالمنتج ؛ وهمي غطاء إال هو ما المنتج

 دوالر٢٥٠٠٠ إلـى  – تقـدم  كمـا  – قيمتها تصل فقد العموالت أما ، - بزناس شركة

                                                
ھو البیع مع زیادة أحد العوضین على اآلخر، كبی�ع دین�ار ب�دینارین  نق�دًا ون�سیئة ، وص�اع ب�صاعین ،            :  ربا الفضل  (١)

 ٠ ٤٣ سعدى أبو حبیب، القاموس الفقھى، ص٠ورطل برطلین  یدًا بید ونسیئة

الق�اموس  "ھو الزیادة الم�شروطة الت�ى یأخ�ذھا ال�دائن م�ن الم�دین نظی�ر التأجی�ل، س�عدى أب�و حبی�بن             :  ربا النسیئة    (٢)
 ٠ ١٤٤، ص" الفقھى

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم" سامى سویلم ، (٣)

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم" سامى سویلم ، (٤)



 - ٣٤٩ -

 شـخص  يوجـد  فهل ، فقط األولى السنة نهاية فى دوالر ألف ٥٠ يعادل ما أو شهريا،

  .(١)ألفا؟ خمسين ويدع مائة قيمته ما يقصد

 أضـعاف  هو إنما التسويق مع هو لشبكىا التسويق نظام يدخل من قصد أن فتبين

  ٠ ذلك على الحكم فيبنى المنتج،

 وصـرف  االشتراك، وأحكام بشروط يتعلق معظمها الشركة وأنظمة لوائح إن : ثالثاً

 سلعته تسويق هدفه أن صحيح فهل فقرات، بضعة فتحكمه الشراء مجرد أما ، العموالت

  . (٢)المتميزة؟ ومنتجاته

 شـراء  دون التـسويق  فـى  يرغب لمن باالشتراك يسمح ركةالش نظام إن : رابعاً

 أن تقبـل  ال أنهـا  كما الشركة، خدمات جميع من االستفادة له تتيح ال أنها إال المنتج،

 مـن  لهم بد ال بل شراء، بدون مسوقون أيضا هم الهرمي التسلسل فى دونه من يكون

 (٣)شراء بدون تسويقال على تضييق هذا وفى العمولة، على لحصولهم المنتجات شراء

.  

 الحقيقيـة  الكلفـة  بـأن  بالتـصريح  الـشركة  هذه فى الممولون يتردد ال: خامساً  

 ولكـن  التسويق، لمصاريف مخصص فهو الباقى أما ، دوالراً ٢٤عن تزيد ال للمنتجات

 ، عمالئهـا  على تصرفه الشركة فإن واإلعالن الدعاية على المبلغ هذا صرف من بدال

 فـبعض  الواقـع،  ينـاقض  الزعم هذا أن غير ، العميل لمصلحة ضلأف نظرهم فى وهذا

 قدرتهم لعدم جهودهم تضيع قد باالشتراك غيرهم وأقنعوا بمالهم، شاركوا الذين العمالء

 األمـوال  هـذه  تـذهب  وحينئـذ  العمولة، تحصيل أجل من أشخاص تسعة إلى للوصول

  . (٤)الشركة ألصحاب

 المسوق العضو أو العميل على يقع الذى بنالغ مدى يتبين بسيطة حسابية وبعملية

 أشخاص، تسعة يستقطب أن استطاع المشترك أن فرض فعلى األسلوب، هذا إتباع جراء

 تعنى أشخاص تسعة مبيعات كون مع دوالر،) ٥٥ (مبلغ وهى عمولة أول على وحصل

 ٢٤تتجـاوز  ال والتى الحقيقية، المنتج كلفة فوق مضاعف ربح على حصلت الشركة أن

                                                
 ٠" شركة بزنس كومحكم التعامل مع " سامى سویلم ، (١)

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم" سامى سویلم ، (٢)

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم" سامى سویلم ، (٣)

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم"سامى سویلم ، (٤) 



 - ٣٥٠ -

 دوالرا، ٦٣٠فيتبقى دوالر ٥٥ منها صرف دوالراً،٦٧٥= ٧٥×٩يعادل بما أى والراً،د

 حـين  فـى  دوالراً ٥٥علـى  المسوق المشترك يحصل جدد أعضاء ٩كل بمقابل أنه أى

 يقـال  فكيف ،(٢)فاحش غبن وهذا(١) دوالرا٦٢٠ربح صافى على الشركة أصحاب يحصل

 يمكـن  دوالراً)٧٥ (مبلـغ  أن لحقيقةوا لألعضاء، تصرف التسويق تكاليف أن ذلك، مع

 يـصب  ومعظمـه  التسويقى، النظام فى لإلشتراك الشخص يدفعه رسم أنه على تكييفه

  ٠ الهرم فى األولى والمستويات الشركة، ألصحاب

 منها آخر وعد مقابل سنويا االشتراك تجديد أعضائها على الشركة تشترط : سادساً

 لعمـوم  بالنـسبة  حقيقيـاً  شـيئاً  تمثل ال قةالمسو المنتجات على وإضافات بتحسينات

 سـوى  لشئ ال الشرط هذا أن وواضح التسويق، واألخير األول همهم الذين المشتركين

 ال الموعـودة  والمنتجـات  ، األولى المرة فى شراؤها تم فالمنتجات التسويق؛ استمرار

 علـوم، م بـثمن  المجهـول  شـراء  من ذلك مافى مع المطلوب، المبلغ القيمة فى تعادل

 ال وقـد  المـدفوع،  المـال  مقابل فى جديدة خدمات من له سيقدم ما يعلم ال فالمشترك

   .(٣)مؤثرة جهالة البيع طرفى أحد فى فالجهالة ، أصالً يحتاجها

 ألى متـاح  – األغلب األعم فى حاسوبية برامج هو الذى – المنتج هذا إن : سابعاً

 وهنـاك  اإلنترنت، على مجاناً متوفر منها وكثير التكاليف، وبأقل  ونقله استخدامه أحد

 دوالرا، ٣٥ – ٢٠ بـين  قيمتها تتراوح أوفيس برامج لجميع متخصصة تدريبية برامج

 فى السنة، فى دوالرات ١٠مقابل عليه الحصول يمكن اإلنترنت على موقع إنشاء أن كما

 فعليـا  المتاح عن الثمن تزيد أنها أى سنويا؛ دوالراً ٩٩بـ منتجاتها الشركة تبيع حين

  .  (٤)دوالراً ٥٥ عن يقل ال بما

                                                
 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم" سامى سویلم ، (١)

، " ن عل��ى م��صلحة اآلخ��ر بحی��ث ال یك��ون ت��واز ب��ین م��ا یأخ��ذ وم��ا یعط��ىأن تطغ��ى م��صلحة أح��د المتعاق��دی: "الغ��بن(٢) 
ھو ماال یتجاوز حدود التفاوت : غبن یسیر، وغبن فاحش، فالغبن الیسیر: ویقسمھ الفقھاء بالنظر إلى مقاره إلى قسمین

ھا بع�ضھم ب�سبعة   المعتاد بین الناس فى األسعار؛ كما لو بیعت سلعة بسبعة دنانیر، ولو عرضت عل�ى أھ�ل الخب�رة یق�در       
فھو ما : وبعضھم بستة ، فالواحد المختلف فیھ یعتبر غبنا یسیرًا ، ألنھ یدخل تحت تقویم المقومین، وأما الغبن الفاحش        

یتجاوز حدود التفاوت المعتاد فى األسعار، كما لو كانت السلعة المباعة بسبعة یقدرھا الخب�راء بخم�سة، وبع�ضھم ب�ستة           
لسبعة فى تقدیر أحد من الخبراء، فالفرق ب�ین ال�سبعة وب�ین أعل�ى تق�دیر م�ن خبی�ر أم�ین ھ�و                أو أربعة، بحیث ال تدخل ا     

 ٠ ١/٣٧٨، " المدخل الفقھي العام" غبن فاحش، الزرقاء

، محم�د ص��الح  المنج��د، حك�م التعام��ل م��ع بزن��اس   " التكیی��ف الفقھ�ى لمعامل��ة الت��سویق ال��شبكى "  اس�امة األش��قر ،  (٣)
:                           داع، مت������������������اح عل������������������ى الموق������������������ع االلكترون������������������ى   ومثیالتھ������������������ا م������������������ن عملی������������������ات الخ������������������  

http://saaid.net/fatwa/f١ ٤.htm. 
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 ومفيـدة،  نافعـة  الـشركة  تقدمها التى والخدمات المنتجات بأن : عليه أجيب وقد

 مـن  أحد على الشركة تشترطه ال أمر فهو التسويق وأما ، مقابله فى يدفع ما وتستحق

ـ  ال المنـتج  شراء بعد الشخصية رغبتهم إلى عائد أمر وهو المشتركين،  وذلـك  ه،قبل

  .(١))بيعة فى بيعتين (فى شرعا عنه المنهى للبيع اجتنابا

 قابل غير النظام هذا ألن بالباطل، الناس ألموال أكل المعاملة هذه فى : الدليل الثاىن 

 هرم بناء فى فرد ينجح فقد عندها، ويتوقف بها، يصطدم نهاية من له فالبد لالستمرار،

 المحصلة فى أنه إال أكثر، أو آخر هرم لبناء يقهفر الفرد هذا ويقود أشخاص، تسعة من

 كثير قدرة وعدم المتسببين، كفاءة معين،وتضعف مستوى عند الهرم نمو توقف من البد

 لـه  بدايـة  له ما فكل التسويقي، الشبكة نظام فى باالشتراك جدد أفراد إقناع على منهم

   نهاية

 هـى  األعضاء من األخيرة اتالطبق كانت الهرم بناء توقف فإذا سبق ما على وبناء

 فـى  األخيرة للمستويات الزم وصف فالخسارة، الرابحة، هى العليا والطبقات الخاسرة،

 أنـه  يعنى وهذا العليا، الطبقات أضعاف العدد فى تفوق األخيرة والطبقات األحوال جميع

  ٠(٢)األقلون ويربح األكثرون سيخسر

 ال آمنُـوا  الَِّذين َأيها يا  : فيه اهللا قال الذى وهو بالباطل، الناس ألموال أكال وهذا

  )٢٩:النساء( ِمنْكُم تَراٍض عن ِتجارةً تَكُون َأن ِإالَّ ِبالْباِطِل بينَكُم َأموالَكُم تَْأكُلُوا

 دفعـوا  الزبـائن  فإن المدعى؛ هو كما بالباطل للمال أكالً ليس بأنه : وأجيب عليه 

 تعليميـة  بـرامج  على -المنتجات أى -تشتمل إنها حيث متميزة؛ جاتمنت مقابل نقوداً

 اإللكتروني، البريد إلى باإلضافة كبيرة، بسعة شخصية مواقع وبناء والصورة، بالصوت

 السلعة، عن ونتغاضى التسويق إلى ننظر ولماذا الخسارة، وأين بالباطل، المال أكل فأين

  ٠ تسويقاً تكون أن قبل وشراء بيع فالمسألة

 المـستويات  فـإن  يقولـون؛  كما  األخيرة للمستويات الزم وصف الخسارة وليست

  .(٣)العليا المستويات ربحته ما أضعاف المتوالي بجهدها تربح قد األخيرة

                                                
(١)  

حك�م بزن�اس ومثیالتھ�ا م�ن عملی�ات      "، محم�د ص�الح المنج�د،       " حكم التعامل مع شركة بزنس ك�وم      : "سامى سویلم ) ٢(
 ٠" الخداع

 ٠ینظر فتوى ابراھیم بن سعد الكلثم فى بزناس ) ٣(
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 مجهـول  "هـو  والغـرر  شرعاً؛ المحرم الغرر المعاملة هذه تتضمن: الدليل الثالث 

 وجهالـة  ، ومجازفـة  مخاطرة ففيه ، الشبكي التسويق على ينطبق ما وهو ،(١)"العاقبة

 فى الهرم في عضو كل نجاح احتمال كان إذا ألنه منها؛ شئ تحقق عدم والغالب بالربح،

 المـشترك  يـسترد  لكي عملية ١٨ تحقق احتمال فإن% ٨٠ هو إليه آخر شخص ضم

  ٠العملية الناحية من تافه احتمال أنه أى ،% ١،٨% = ٨٠ يساوى ماله رأس

 فاحتمـال  شخصا، ٨١٩٠ فيتطلب شهريا دوالر ٢٥٠٠٠ تساوى ةعمول تحقيق أما

 يتعذر اإلحصائية االحتماالت بمنطق أنه أى ، صفر = ٨١٩٠ أى% ٨٠ هو ذلك وقوع

  ٠ شرعاً محرم فالغرر ، الغرر على مبنية أنها ثبت ،فإذا (٢)العمولة هذه تحقيق

  :الدليل الرابع

 فـى  الدخول أن يعنى فهذا – الحال كان مهما -يتوقف أن البد الهرم أن علمنا إذا 

 علـم  ولـو  الهرم، انهيار قبل سيربح أنه على يقامر كل مقامرة؛ حقيقته فى النظام هذا

 فى االشتراك ليقبل يكن لم الهرم انهيار حين الدنيا المستويات من سيكون أنه الشخص

 لرغب لعلياا المستويات من سيكون أنه علم ولو المطلوب، الثمن بربع وال الشركة نظام

  .(٣) !! الثمن بأضعاف ولو الدخول فى

 فـى  مضمن فيها المقامرة مال مقامر؛ حلقات من حقيقتها فى تتكون العملية فهذه

 فى متداخلة الشبكى التسويق شركات فى المقامرة حلقات إن بل ثمنها، فى وداخل سلعة

 مـن  تيار اليه تدفقي الذى الشبكة فى السابق هو فيها الرابح منتهية، غير قمار حلقات

   .(٤)األفراد من شبكته باتساع ويتسع متناه، غير بقدر الدخل

 ونمـو  الـصعود،  فـى  باألمل المتعلقة القاعدة هو التعامل من النوع هذا فى والمخاطر

 منـتج،  عمـل  دون الكـسب  فى  األمل يحدوهم ممن يلونهم الذين من بالمزيد الشبكة

                                                
 ٠ ١٥/١٦مجموعة الفتاوى ، "ابن تیمیة، ) ١(

 ٠شویش المحامید، السمسرة الھرمیة ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم"سامى سویلم ، ) ٢(

 ٠" حكم التعامل مع شركة بزنس كوم"سامى سویلم ، ) ٣(

الحك��م ال��شرعى ف��ى االش��تراك ف��ى ش��ركة بزن��اس المح��دودة، وم��ا    :"بی��ان مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى بال��سودان ح��ول   ) ٤(
 ٠ وما بعدھا ٢٣، ص" یشابھھا من شركات التسویق الشبكى
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 نمـو  لحظـات  مـن  لحظة أى وفى مستمرة، صورةب مخاطرة األخيرة الثالثة فالطبقات

  .(١)الهرم

 علـى  وهـو  إنـسان  مـال  يؤخذ أن : "تيمية ابن يراه كما القمار معنى هو وهذا

 الثالـث  الـدليلين  علـى  أجيب ،وقد (٢)يحصل؟ ال أم عوضه على يحصل هل مخاطرة،

  ٠ ذاتها المتقدمة باألجوبة والرابع

  :اجلواز بشروط : القول الثاىن

 باب فى المعاملة هذه أدخلت حيث ،(٣)باألزهر الفتوى لجنة الجواز إلى بذه وممن

 الحقيقة غير إظهار أو ظلم، أو تدليس، أو غش، على تقم لم إذا والسمسرة ، السمسرة

  ٠ فيها شبهة ال حالل ،فهى

 الـشركة  هـذه  مبيعات تكون أن لجوازها اشترط فقد جيرين بن عبداهللا الشيخ أما

 نوع أو ،(٤) رشوة أو ربا، أو غبن، فيها أو مجهولة، معاملة فيها وليس شرعا، مباحة

 أجر على الحصول ألجل فيه ليس بما المنتج المروج يمدح ال وأن ، مخادعة أو ، قمار

  ٠(٥)كبير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
الحك��م ال��شرعى ف��ى االش��تراك ف��ى ش��ركة بزن��اس المح��دودة، وم��ا    :"بی��ان مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى بال��سودان ح��ول   ) ١(

 ٠ وما بعدھا ٢٤، ص"  من شركات التسویق الشبكىیشابھھا

 ٠ ١٠/١٥٢مجموعة الفتاوى ، "ابن تیمیة، ) ٢(

 ٠ ٣٥، ص" تعریف عقالء الناس بحكم معاملة بزناس"فتوى لجنة الفتوى فى األزھر، مطبوع ضمن كتاب ) ٣(

 ٠ ١٤٩، مجدى أبو حبیب، القاموس الفقھى ، ص" ما یعطى لقضاء مصلحة: الرشوة ) ٤(

  :فتوى لھ متاحة على الموقع ) ٥(
http://www.ibn-jebreen.com/controller?action=FatwaView&fid=٤٧٤٤ 
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  املبحث الثالث

  حكم إثبات التجارة اإللكترونية عرب اإلنترنت

  

تجمعاً ضخماً يـضم عـشرات اآلالف   تشكل , تقدم أن اإلنترنت شبكة اتصال عمالقة 

وترتبط بـشبكة   , من الشبكات التي يمكن االتصال بها عبر اآلالف من القنوات الفضائية          

, اإلنترنت ماليين من أجهزة الكمبيوتر التي تتيح لألفراد والمؤسسات فرص االرتباط بها           

  . واالستفادة من خدمامتها المتعددة 

   : (١) بالمزايا اآلتية– فيما يتعلق باإلثبات –نت ويتسم نظام التعامل بشبكة االنتر

تتميز شبكة اإلنترنت بأنها تؤمن السرعة في التعاقد؛ إذ يستطيع الـشخص             : أوالً

الذي يريد التعاقد عن طريق هذه الشبكة تأمين وصول إيجابه إلى التعاقد اآلخـر الـذي        

وفي حالة الحـصول    ,  معدودة خالل دقائق أو ثوان   , وفي أي بلد كان   , يريد التعاقد معه  

على اإلجابة بالقبول فإن إجراء التعاقد يتم بالبيع والشراء ببطاقة إلكترونية للتعاقد الذي             

  . ليستفيد منها بوصفها دليال من أدلة اإلثبات , تم بينه وبين األفراد اآلخرين

  . والمحافظة على سرية التعاقد , ضمان وصول الرسائل والمستندات: ثانياً 

تأخذ المعامالت التعاقدية التي يبرمها األفراد عبر شـبكة اإلنترنـت صـفة             : ثالثاً  

وهذا اإلجراء يؤمن , قانونية؛ وذلك ألنها تعتمد التوقيعات والشهادات الرقمية كما سيأتي     

  . والثقة بمصدره , صحة التعاقد

يدي مـن ناحيـة     أنها ستكون البديل العصري للدليل الكتابي بالمفهوم التقل        : رابعاً

فـضال عـن ذلـك فـإن الـسندات          , وأدنى نفقات , وأقّل جهد , إتمام العقد بأقصر وقت   

وهي مـشكلة   , اإللكترونية تخفف إلى حد كبير من مشكلة تعد من أهم مشكالت العصر           

والرجوع إليها عنـد    , تخزين األوراق المكتوبة التي تتضمنها السندات الكتابية التقليدية       

أن بعض المؤسسات قد بلغت فيها مشكلة كثرة الوثائق المكتوبة حـداً            ال سيما   , الطلب

                                                
ال��دار العلمی��ة , الطبع��ة األول��ى, "الحجی��ة القانونی��ة لوس��ائل التق��دم العلم��ي ف��ي اإلثب��ات الم��دني  " , عب��اس العب��ودي) ١(

 .  وما بعدھا ١٤٠ص, م ٢٠٠٢, دار الثقافة للنشر والتوزیع, الدولیة للنشر والتوزیع
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.                                                                                                                               إلى درجة أن كمية الوثائق فيها توزن وزناً وال تعد عداً , مرهقاً

وال شك أن استخدام الوثائق والمستندات اإللكترونية بدالً منها يعمل على تـضاؤل             

هذه المشكلة في أغلب األحوال؛ إذ يمكن للمستخدم إدخال جميع البيانات وتخزينها فـي              

وذلك ,  إليها وطلبها عند الحاجة    بحيث يسهل الرجوع  , )القرص الصلب (ذاكرة الكمبيوتر 

  . مالم يتم التخلص منها من قبل األشخاص المعنيين بذلك , لفترات طويلة جداً

 فـي  - هي أقرب ما تكـون   – كما سبق القول     –وبما أن آلية التعاقد عبر اإلنترنت       

 إلى الكتابة والمراسلة التي نص كثير من الفقهاء على جـواز إنـشاء              -أغلب األحوال 

ونظراً ألن صحة االعتماد على المستند أو الوثيقة في اإلثبات البد له مـن              , قود بها الع

فهذا يستلزم منا أن نقف علـى       , والتوقيع اليدوي , الكتابة الخطية : أمرين مهمين هما    

وأن نرى  , وما يتعلق بهما بالنسبة لإلثبات من أحكام      , مفهوم كّل من الكتابة و التوقيع       

ه الفقهاء والباحثون من شروط لالعتماد على الخط والتوقيع كوسيلة          مدى توافر ما ذكر   

في اإلثبات وتطابقها مع الخصائص التي تمتاز بها المستندات المستخرجة عن طريـق             

مماّ يتيح للباحث فرصة التوصل إلى الحكم الـشرعي المناسـب فـي هـذه               , اإلنترنت

  : ين التاليين ولهذا ارتأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطلب, المسألة

  .الكتابة؛ شروطها التقليدية ومدى توافرها يف الكتابة اإللكترونية : املطلب األول 

  .التوقيع؛ شروطه التقليدية ومدى توفره يف التوقيع اإللكتروين : املطلب الثاين 
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  املطلب األول 

  الكتابة؛ شروطها التقليدية ومدى توافرها يف

  الكتابة اإللكترونية

  : د اشتمل هذا املطلب على الفروع اآلتية وق

  الفرع األول

  تعريف الكتابة

   (١)خطّه: أي , كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة: يقال , الكتابة في اللغة مصدر كتب

   . (٢)ما يخطه اإلنسان أو يكتبه في القرطاس من الكالم: فالكتابة 

ومن ثم سمي الخـط     , إذا اجتمعوا : تكتّب القوم : يقال  , ومن معانيها الجمع والضم   

   . (٣)لجمع الحروف بعضها إلى بعض: كتابة 

وإنما عبروا عنها بألفاظ    , أما في االصطالح فلم يفرد الفقهاء الكتابة بفصل مستقل        

واستعمل بعض الفقهـاء    , والوثيقة, والمحضر, والسجل, والحجة, الصك: مختلفة هي   

إال أن هذه األلفاظ جميعهـا      , عمل بعضهم أنواعاً منها   بينما است , جميع العبارات السابقة  

وهو اشتمالها على خط يمكن االستناد إليه في توثيق الحقوق وما           , تتضمن معنى واحداً  

   . (٤)بحيث يتسنّي لطالب الحق أو مدعيه أن يرجع إليه عند الطلب والحاجة, يتصل بها

شكال حرفية تدّل علـى الكلمـات       رسوم وأ : " ويعرف البعض الكتابة التقليدية بأنها    

   . (٥)"المسموعة الدالة على ما في النفس

نقوش ورموز تعبر عـن الفكـر والقـول دون          : " وتعرف أيضا بأنها عبارة عن      

   . (٦)"أو رمل , أو جلد, أو خشب, اشتراط أن تكون فوق ورق

                                                
  . ٥٦٢ص, "مختار الصحاح " , الرازي . ١/٧٠١,"لسان العرب " ,ابن منظور) ١(

  . ٣٧٧ص, "معجم لغة الفقھاء " , محمد رواس قلعجي ) ٢(

الطبع�ة  , "صبح األعشى في صناعة اإلن�شاء     " , أحمد بن على القلقشندي    . ١/٧٠١, "لسان العرب   " ,ابن منظور ) ٣(
  . ١/٨١, م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧,ار الكتب العلمیة ـ بیروت د, األولى

, م ١٩٨١-ھ�ـ ١٤٠١, مط�ابع مؤس�سة الوح�دة   , "أصول المحاكمات ال�شرعیة والمدنی�ة      " , محمد مصطفي الزحیلي  ) ٤(
  . ١٨٩ص

  . ١/١٥٦, م ١٩٨٧,  بیروت-دار الكتب العلمیة, "أبجد العلوم " , )ھـ١٣٠٧ت(صدیق بن حسن بن القنوجي ) ٥(

ال��ضرورة العلمی��ة لإلثب��ات ب��صور المح��ررات ف��ي ظ��ل تقنی��ات االت��صال الحدیث��ة ف��ي الفق��ھ    " , ا مت��ولى وھ��دانرض��) ٦(
  . ٦ص,  اإلسكندریة–دار الجامعة الجدیدة للنشر , "اإلسالمي والقانون المدني 
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على أي شيء   أو  , فال يتطلب في الكتابة أن تأخذ شكالً معيناً؛ فقد تفرغ على الورق           

أو الحبـر   , كما قد يستخدم في الكتابة القلـم الرصـاص        , أو الجلد , الخشب: آخر مثل   

  . وقد تكون بأية لغة , أو اآللة الكاتبة, أو المداد السائل, الجاف

وتسمى مثل هذه األوراق    , وفي مجال اإلثبات فإن الكتابة غالباً ما تكون على الورق         

إال أنه ليس هناك ما يمنع أن تنصب الكتابة على          , تنداتبالوثائق أو المحررات أو المس    

ويطلق على الدعامة في مثـل هـذه الحالـة    , دعامات أخرى مثل أجهزة الحاسب اآللي   

ومن هنا يمكن القول بوجـود محـررات أو وثـائق أو            , أيضا لفظ المحرر أو المستند    

   . (١)مستندات ورقية عادية وأخرى إلكترونية حديثة

الخط الذي توثق به الحقوق بالطرق المتعارف       :" الباحثين الكتابة بأنها    ويعرف أحد   

   .(٢)"عليها للرجوع إليها عند الحاجة والطلب 

وقد تطور معنى الكتابة تطوراً ملموساً؛ فبعد أن كانت تتم على الحجارة والخـشب              

ـ     , وجلد الماشية من خالل األدوات الحادة كالمسامير وغيرها        يط أصبحت تتم علـى وس

ثم مع تقدم المدنية وتطور الحياة العلمية ظهرت الكتابة عبر الوسائل اإللكترونية            , ورقي

  . كالتلكس والكمبيوتر : المستحدثة 

  

  الفرع الثاين

  مشروعية الكتابة وأمهيتها 

قد يخيل للمرء أن استخدام الكتابة في المعامالت والقضاء وسـيلة مـن الوسـائل               

وهي قديمـة قـدم     , لكتابة وسيلة قديمة في حفظ العلوم والحقوق      والواقع أن ا  , الحديثة

وعنـدما انبثـق فجـر      , التاريخ وقد عرفت البشرية الكتابة منذ وجودها علـى األرض         

وأول سورة نزلت   , فقال تعالى في أول كلمة    , وعال شأنها , اإلسالم تبوأت الكتابة مكانتها   

* اقْرْأ وربك الَْأكْرم    * خَلَقَ الِْإنسان ِمن علَق     * لَقَ  اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَ    :من القرآن   

                                                
بح��ث , "ات قیم��ة م��ستخرجات التقنی��ات العلمی��ة الحدیث��ة وم��دى حجتھ��ا ف��ي اإلثب��  " , أس��امة أحم��د ش��وقي الملیج��ي ) ١(

  . ٢١٤ص , "مطبوع ضمن كتاب الجوانب القانونیة للتجارة اإللكترونیة 

  . ٢٠٩ص, "المستجدات في وسائل اإلثبات " , أیمن العمر) ٢(
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  ] . ٤-١: العلق[الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم 

واستخدموها في تبليغ ,  لألمر بالكتابة– عليهم الصالة والسالم   –وقد امتثل األنبياء    

 هو  – عليه السالم    –الدعوة ونشر الرسالة؛ وورد في بعض الروايات التاريخية أن آدم           

  , (١)أول من وضع الخط والكتب

صـوناً لهـا   , وإذا كان القرآن قد أمر الناس باإلشهاد على حقـوقهم ومعـامالتهم      

وليمكن الرجوع إلى الشهود فيما إذا وقع إنكارها        , ومحافظة عليها حتى ال يقع نسيانها     

 –ق الحقـوق وصـيانتها       زيادة في توثي   –فإن القرآن أمر أيضاً     , أو قام النزاع حولها   

وليقوم الكتاب مقام الـشاهد     , بكتابة هذه المعامالت ليأمن األطراف كّل نسيان أو جحود        

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجـٍل مـسمى       : فقال تعالى   , إذا مات أو غاب   

وهفَاكْتُب ] ٢٨٢:البقرة . [  

يريد صكاً ليستذكر به عند حلول أجله؛       " فاكتبوه  : " بي في قوله تعالى     قال ابن العر  

والنـسيان موكـل    , لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول األجل           

فشرع , والعوارض من موت وغيره تطرأ    , والشيطان ربما حمله على اإلنكار    , باإلنسان

   . (٢)"الكتاب واإلشهاد 

وجـرى  , عصر وتطور الزمن أصبحت الكتابة أهم وسيلة فـي اإلثبـات  ومع تقدم ال  

واحتاطوا في دفع كّل ريبة أو شك أو تزوير فيهـا بفـضل الوسـائل               , العرف على ذلك  

  . الحديثة في التوثيق 

  الفرع الثالث

  حكم اإلثبات بالكتابة

  : اختلف الفقهاء في حكم اإلثبات بالكتابة على قولين كالتالى 

, (٣)وهـو مـذهب الحنفيـة     , عدم جواز العمل بالخط فـي اإلثبـات       : ول  القول األ 

                                                
  . ٢/٢٦٥, " أبجد العلوم " , القنوجي . ١/٤٨٠, "صبح األعشي في صناعة اإلنشاء " , القلقشندي) ١(

  . ١/٢٤٧ ,"أحكام القرآن " , ابن العربي) ٢(

  . ٨/١٣٥,"حاشیة رد المحتار على الدر المختار" , ابن عابدین . ٢٤٥ص, "األشباه والنظائر " , ابن نجیم) ٣(
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   . (٢)ورواية عن أحمد, (١)والشافعية

ولقد استند أصحاب هذا القول في نفيه لدور الكتابة باعتبارها وسيلة لإلثبات إلـى              

وإلى كون األدلة النقلية لم تأمر بها الى عدة أدلـة هـى             , أنها قابلة للمشابهة والتزوير   

  -:اليكالت

كانت : "  قال - رضي اهللا عنه   -أوالً ما أخرجه البخاري من حديث األشعث بن قيس        

, - صلى اهللا عليه وسـلم     -فاختصمنا إلى رسول اهللا     , بيني وبين رجل خصومة في بئر     

   . (٣)...."شاهداك أو يمينه: فقال

را  جعل الحكم مقـصو    – عليه الصالة والسالم     -أن رسول اهللا    : وجه االستدالل به    

   . (٤)على الشهادة دون الكتاب

  -:نوقش االستدالل بهذا الحديث بمايلى

ليس فيه ما يدّل على     " شاهداك أو يمينه     " -عليه الصالة والسالم  - بأن قول النبي    

بدليل أن اإلقرار وسيلة إلثبات الحكم ومع ذلك لـم          , تقييد وسائل اإلثبات بالشهادة فقط    

ليس في الحديث داللة على المنع من االسـتدالل بـالخط           كما أنه   , يرد ذكره في الحديث   

   . (٥)والكتاب لو كان موجودا

بحيث , الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة   : قال المانعون من العمل بالخطوط      : ثانياً  

وهل كانت قصة عثمان ومقتله إال بسبب الخط؛ فـإنهم صـنعوا مثـل              , يصعب تمييزها 

   . (٦)جرى ما جرىحتى , وكتبوا مثل كتابه, خاتمه

   -:ونوقش االستدالل بهذا الدليل

                                                
, ١٩٩٧-ھ��ـ١٤١٧, دار ال��سالم, الطبع��ة األول��ى, "الوس��یط ف��ي الم��ذھب " , )ھ��ـ٥٠٥ت(محم��د ب��ن محم��د الغزال��ى ) ١(
  . ٣٩٠ص, "األشباه والنظائر " , السیوطي . ٧/٣٢٤

  . ١١/٤٧٠, "المغني " , ابن قدامة) ٢(

والیم�ین عل�ى   , إذا اختل�ف ال�راھن والم�رتھن ونح�وه فالبین�ة عل�ى الم�دعى          : ب�اب   , أخرجھ البخاري في كتاب الرھن    ) ٣(
وعید َم�ن اقتط�ع ح�ق م�سلم بیم�ین       : باب  , وأخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان     . ٢٨٨ص, ٢٥١٦حدیث رقم , المدعى علیھ 
  . ١/١٢٣, ١٣٨رقم حدیث , فاجرة بالنار

    .٢/٩٨, م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢, بغداد–مطبعة العاني , "أدب القاضي " ,)ھـ٤٥٠ت(على بن محمد الماوردي ) ٤(

  . ٢١٣ص, " المستجدات في وسائل اإلثبات " , أیمن العمر) ٥(

  . ٢/٩٨, "أدب القاضي " , الماوردي . ٢٠٦ص, "الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة " , ابن القیم) ٦(
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 ،ولو سلّم تشابه الخطـوط فـإن        (١)والنادر ال حكم له   , بان تشابه الخطوط أمر نادر    

اشتباه : وغاية ما يقدر: " يقول ابن القيم , هذا التشابه وارد أيضاً في الصور واألصوات

قد جعل اهللا سبحانه في خطّ      و, وذلك كما يفرض من اشتباه الصور واألصوات      , الخطوط

, كتميز صورته وصوته عـن صـورته وصـوته        , كل كاتب ما يتميز به عن خطّ غيره       

والناس يشهدون شهادة ال يستريبون فيها أن هذا خـط فـالن وإن جـازت محاكاتـه                 

ووقوع االشتباه والمحاكاة   , وهذا أمر يختص بالخط العربي    , فال بد من فرق   , ومشابهته

,  لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجـواز المحاكـاة     لو كان مانعاً  

وقد دلت األدلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة األعمى فيما طريقـه               

مع أن تشابه األصوات إن لم يكن أعظم من تشابه الخطـوط            , السمع إذا عرف الصوت   

   . (٢)"فليس دونه 

بة إذا وصفت بأنها وسيلة معيبة لإلثبات إلمكـان وصـمها           أضف إلى ذلك أن الكتا    

وذلك للعيـوب   , وهي ال تخلو من الطعن فيها     , فالشهادة بدورها وسيلة معيبة   , بالتزوير

, وخطأ, وكذب, وفساد ذمة , ورشوة, وانتقام, التي قد تعتري شهادة الشهود من محاباة      

  . إلخ  ... ونسيان

 كتابته التجربة واللهو والتـسلية ال ليأخـذ بمـا           أن الكاتب ربما يقصد من    : ثالثاً  

   . (٣)فال يمكن اعتبارها حجة لعدم القصد واإلرادة, تضمنه

  -:ونوقش هذا الدليل بما يلى

بأن هذا الدليل يظهر قصوره إذا أخذنا بعين االعتبار استحالة أن يجـرب اإلنـسان               

   .   (٤)مال بعيد ونادروهو احت, خطه ويتسلّي به في كتابة الحقوق وإثباتها عليه

  

                                                
  . ١/٣٠٣, "تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام " ,  ابن فرحون)١(

  . ٢٠٣ص, "الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة " , ابن القیم) ٢(

, "مجموع�ة رس�ائل اب�ن عاب�دین        " ض�من كت�اب     , "نشر العرف في بناء بعض األحكام عل�ى الع�رف         " , ابن عابدین ) ٣(
المطبع�ة  , "ط�رق الق�ضاء ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة           " , أحم�د إب�راھیم    . ٢/١٤٤, الطب�ع غی�ر م�ذكور     وت�اریخ   , دار النشر 

  . ٢/١٧١, موسوعة جمال عبد الناصر في الفقھ اإلسالمي  . ٦٨ص,ھـ ١٣٤٧,  القاھرة-السلفیة

دار الن�شر غی�ر   ,  "الق�ضاء واإلثب�ات ال�شرعي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والق�انون الیمن�ي          " , صالح بن عبداهللا الظبی�اني    ) ٤(
  . ٢٠٧ص, "المستجدات في وسائل اإلثبات " , أیمن العمر . ٣٥٢ص, م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٢, معروفة
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وقال به أبو يوسف ومحمـد      , جواز العمل بالخط والكتابة في اإلثبات     : القول الثاني   

  .  (٣)ورواية عن أحمد , (٢)والمالكية , (١)بن الحسن من الحنفية 

ولقد استند هذا االتجاه في تعويله على الكتابة كدليل لإلثبات إلى األدلـة المتكـاثرة    

  : كالتالى , نة واإلجماع والمعقولمن الكتاب والس

  أوال الكتاب

يـا َأيهـا الَّـِذين آمنُـواْ ِإذَا تَـداينتُم ِبـديٍن ِإلَـى َأجـٍل مـسمى           :قوله تعـالى 

وهفَاكْتُب]٢٨٢:البقرة . [  

فإنه يقـرر   , وسواء أكان األمر للفرض أم للندب     , أن اهللا أمر بالكتابة   : وجه الداللة 

, واالعتماد عليهـا عنـد اإلنكـار والجحـود        , لكتابة في توثيق العقود والديون    اعتبار ا 

واالستناد إليها في الحكم بعد إعدادها المسبق عند إنـشاء          , واالحتجاج بها أمام القضاء   

   . (٤)وإال لم يكن لألمر بها في اآلية معنى, وعليه فالكتابة حجة ودليل في التعامل, الحق

  -:ثانيا السنة

 مـن أنـه كـان يكتـب الـصلح           – صلى اهللا عليه وسلم      -ت عن النبي    ما ثب -١

 صلى اهللا   -ولم يكن رسول اهللا     , والمعاهدات والرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى اإلسالم      

وإنما يـدفع   , أو يشافه الرسول بمضمون ما كتبه     ,  يشهد على هذه الكتب    -عليه وسلم   

 مماّ يدل على اعتبار الكتابة حجة عند        ,الكتاب مختوماً إلى الرسول لينطلق به حيث أمر       

   .      (٥)وإال لما كان لهذه الكتابة أية فائدة, التنازع واإلنكار

 أن رسـول  -رضي اهللا عنهما- ما أخرجه البخاري بسنده عن عبد اهللا بن عمر -٢

يبيـت  , ما حق امرئ مسلم له شيء يوصـي فيـه         :"  قال   -صلى اهللا عليه وسلم   –اهللا  

                                                
) ١٧٣٦(الم���ادة , مجل���ة األحك���ام العدلی���ة . ٨/١٣٨, "حاش���یة رد المحت���ار عل���ى ال���در المخت���ار  " , اب���ن عاب���دین) ١(
 .٤٦٥ص,

  .١/٣٠٣, "ھج األحكام تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومنا" ,  ابن فرحون)٢(

الطرق الحكمیة في السیاسة ال�شرعیة     " , ابن القیم  . ١١/٣٠٤,"اإلنصاف معرفة الراجح من الخالف      " ,المرداوي) ٣(
  . ٢٠١ص, "

  . ١٩٢ص, "أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة " , محمد الزحیلي) ٤(

ط��رق الق��ضاء ف��ي ال��شریعة   " , أحم��د إب��راھیم .٢٠٢ص, "الط��رق الحكمی��ة ف��ي ال��سیاسة ال��شرعیة    " ,اب��ن الق��یم ) ٥(
  . ٦٤ص, "اإلسالمیة 
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   . (١)"صيته مكتوبة عنده ليلتين إال وو

,  حثّ على كتابـة الوصـية      - عليه الصالة والسالم   –أن النبي   : وجه االستدالل به  

وهذا يستلزم االعتماد على الكتابة في اإلثبات ولو لم يقترن بها الشهادة عليها؛ إذ لو لم         

   . (٢)"يجز االعتماد على الخط والكتابة لم يكن لكتابة الوصية فائدة 

   . (٣)"واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف : " ن تيميةيقول اب

  -:ثالثا اآلثار

, (٤) كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان       – رضي اهللا عنهما     –أن عبد اهللا بن عمر      

, لما اكتفى عبد الملك من ابن عمر بالخط في هذا األمر العظـيم      , ولو لم يكن الخط كافياً    

   . (٥)ن ابن عمر أشهد على ذلكولم يذكر اإلمام مالك في موطئه أ

  رابعا اإلجماع

إجماع الصحابة على جواز العمل بالخط ،فثبت العمل بالخط باألدلة المتـواترة مـن        

" ومن الحاكين إلجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي في          , الكتاب والسنة واإلجماع  

,  على االحتجاج بـذلك  وأما من بعد الصحابة فيدل عليه إجماعهم الفعلي       , (٦)"المحصول  

   . (٧)وفي المصنفات, والعمل به في معامالتهم

   .(٨)"بل هو قول جمهور السلف , والعمل بالخط مذهب قوي: " وقال ابن تيمية 

  -:خامسا المعقول

واإلقرار بالكتابـة   , وقد دل العقل أيضاً على حجية الكتابة؛ ذلك أن الكتاب كالخطاب          

                                                
وص�یة الرج�ل مكتوب�ة    : " وق�ول النب�ي علی�ھ ال�صالة وال�سالم      , الوص�ایا : ب�اب  , أخرجھ البخاري في كتاب الوص�ایا    ) ١(

قم حدیث ر, وصیة الرجل مكتوبة عنده: باب , وأخرجھ مسلم في كتاب الوصیة . ٣٢٣ص , ٢٧٣٨حدیث رقم , "عنده 
٣/١٢٤٩ , ١٦٢٧  .  

  . ٦٥ص, "طرق القضاء في الشریعة اإلسالمیة " , أحمد إبراھیم) ٢(

  . ٣/١٣٤, "نیل األوطار شرح منتقي األخبار " , الشوكاني) ٣(

  . ٦٥١ص, ١٨٤٣حدیث رقم , ما جاء في البیعة: باب , أخرجھ مالك في الموطأ في كتاب البیعة ) ٤(

  . ١/٣٠٦, "كام في أصول األقضیة ومناھج األحكام تبصرة الح" , ابن فرحون) ٥(

, تحقی�ق ط�ھ ج�ابر العل�واني    , الطبع�ة األول�ى  , "المحصول في علم األصول " , )ھـ٦٠٦ت(محمد فخر الدین الرازي     ) ٦(
  . ٤/٥٩٦, م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ـ الریاض

  . ٦٤ص, "یعة اإلسالمیة طرق القضاء في الشر" , أحمد إبراھیم) ٧(

, ت�اریخ الطب�ع غی�ر م�ذكور    , دار القل�م ـ بی�روت   , "مختصر فتاوى اب�ن تمیم�ة   " , )ھـ٧٧٧ت(محمد بن على البعلي ) ٨(
  . ٥٨٤ص
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إبـراز  , وإظهـار النيـة   , كاللفظ في التعبيـر عـن اإلرادة      والخط  , (١)كاإلقرار باللسان 

القلـم أحـد    : " وتقول العـرب    , وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضبط      , (٢)العزيمة

بل قيل الخـط    , "الخط لسان اليد     : " - رضي اهللا عنهما     –وقال ابن عباس    , "اللسانين  

   . (٣)ط يفهم الحاضر والغائبوالخ, أفضل من اللفظ؛ ألن اللفظ يفهم الحاضر فقط

  : الترجيح 

واعتمادها وسيلة مـن  , الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور بجواز العمل بالكتابة        

ويتفق مع قواعد الشريعة وأصولها القاضـية       , وهو رأي يدعمه الدليل   , وسائل اإلثبات 

والختل , الناسبرفع الحرج؛ إذ لو منعنا العمل بالكتابة الحتمال التزوير لتعطلت مصالح            

فوجب رعاية مصالح النـاس بتجـويز       , نظام التعامل بينهم ال سيما التجار أشد اختالل       

ال سيما وقد جرى العرف على التعامل بها        , واالستناد إليها كحجة في اإلثبات    , (٤)الكتابة

 .  

, تقرر فيه الحقائق على طبيعتها    , وال يخفى أن الكتابة تحصل في وقت ال نزاع فيه         

د تقديمها للقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سبق إثباتهـا دون غـرض أو تحيـز أو     فعن

وتكون حجـة علـى     , ومن ثم يرجح اإلثبات بالكتابة على اإلثبات بغيرها كثيرا        , نسيان

  . صاحبها بما يثبت فيها 

ونحن إذا ما دققنا في المبررات الفقهية التي تأتي بها الفقهاء لتعليل إعمال الخـط               

اله نجدها في دورها تدور حول العرف وجوداً وعدماً؛ فهم يمعنون في افتـراض              أو إهم 

العلل واالحتماالت التي تطعن بالخط لتأييد رفضهم له كدليل لإلثبات إذا ما استعصى على              

حتى إذا ما جاء عرف مستجد يقضي بالعمل به نجد الفقهاء يسارعون            , العرف العمل به  

والتعويل عليـه   , سوغات التي تؤيد اقترابهم من الخط     إلى دعم هذا العرف بمختلف الم     

  . كدليل لإلثبات 

                                                
  . ٤٢٦ , ٩٥ص, ) ١٦٠٦(والمادة , ) ٧٠(المادة , مجلة األحكام العدلیة ) ١(

 . ٢٠٢ص, "الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة " , ابن القیم) ٢(

  . ٢/٢٦٤, "أنجد العلوم " , القنوجي . ١/١٠٧, "عیون األخبار " , ابن قتیبة) ٣(

  . ٧٠ص, "طرق القضاء في الشریعة اإلسالمیة " ,أحمد إبراھیم )٤(
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ال يعتمد على الخط وال يعمـل       : وحاصله أن ما مر من قولهم       : " يقول ابن عابدين    

ولماّ حـدث العـرف فـي       , مبني على أصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف        , به

   . (١)" أفتوا به االعتماد على الخط والعمل به في مثل هذه المواضع

العمل في الحقيقة إنما هو لموجب العرف ال لمجـرد الخـط            : " ويقول في حاشيته    

"(٢) .  

  الفرع الرابع 

  شروط الكتابة التقليدية

  ومدى توافرها يف الكتابة اإللكترونية

بادئ ذي بدء أود أن أشير إلى أن الفقهاء المجوزين للعمل بـالخط لـم يجيـزوه                 

وه في حالة حصول الثقة بالمخطوط واشتهاره؛ فالمعول في ذلك علـى            وإنما قيد , مطلقا

وإن , وإن ضعفت لم يلتفت إليهـا     , القرائن الدالة على صحته؛ فإن قويت حكم بموجبها       

   . (٣)حتى يترجح أحد األمرين, وسلك سبيل االحتياط, توسطت طلب االستظهار

ن دالة على الحق المـشهود      وبناء على ما سبق فإن الوثيقة المكتوبة يجب أن تكو         

ولذلك كان على   , ليمكن التعرف عليه وتحديده عند التجاحد أو النزاع       , به داللة واضحة  

, الكاتب أن يتجتهد في أن تكون الوثيقة التي يحررها وافية بالغرض المقـصود بهـا                

  . مشتملة على جميع ما يحقق الفائدة المرجوة منها 

شروط رأى الفقهاء والباحثون فى أنها تفيد فـي         ولتكون كذلك البد أن تشتمل على       

ومـن  , وبدونها تعتبر الوثيقة ناقصة وغير موفية بالمقـصود       , توثيق الحق المثبت بها   

  : هذه الشروط ما يلي 

, أن تكون الكتابة مستبينة؛ وذلك بأن تكون ظاهرة لها بقاء بعد الفراغ منها            : أوالً  

ويمكن حفظه لفترة طويلة؛ كالكتابة على      , لكتابةوهذا المعنى يتحقق بكّل ما تثبت عليه ا       

                                                
  . ٢/١٤٣, "نشر العرف في بناء بعض األحكام على العرف " , ابن عابدین) ١(

  . ٨/١٦٣, "لدر المختار حاشیة رد المحتار على ا" , ابن عابدین) ٢(

, ) ١٧٣٦(الم���ادة , مجل���ة األحك���ام العدلی���ة . ٢٠٨ص, "الط���رق الحكمی���ة ف���ي ال���سیاسة ال���شرعیة " , اب���ن الق���یم) ٣(
 . ٤٦٥ص
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   . (١)أو خشب أو ورق, أو جلد, لوح

وأن ال , وبخـط واضـح  , كما يجب لتحقق شرط االستبانة أن تكتب بأسلوب صحيح     

وإن اضطر  , والتحشير, والكشط, وأن يتحاشى الكاتب المحو   , يترك بياض بين سطورها   

كوضع نقطة  ,  معها الجملة المشطّب عليها    إلى التشطيب فيجب أن يكون بصفة ال تخفى       

   . (٢)وذلك لئال تغير بجملة أخرى, مثلثة فوقها مثالً

, أما بالنسبة للوثيقة اإللكترونية المكتوبة فاإلضافة إلى إمكانية قراءتها ووضوحها         

فإنها تتميز بقـدرة    , وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة    , وكذلك استمرارها أو ديمومتها   

وكذا إعادة تنسيقها دون ترك أي أثـر          , التعاقد على تعديلها باإلضافة أو اإللغاء     أطراف  

   .     (٣) يمكن اكتشافه– يدل على اإللغاء واإلضافة –

 document image(وسعياً وراء تثبيت الكتابة اإللكترونية فقد تم ابتكار برنامج 

processing (        ما يقوم بـه مـن تحويـل        ليحول دون إجراء أي تعديل عليها؛ وذلك ل

  . النص اإللكتروني إلى صورة ثابتة بحيث يتعذر تعديلها 

كما قد تم ابتكار طريقة أخرى لحفظ البيانات اإللكترونية دون إمكانيـة طـروء أي               

تعديل عليها؛ بحيث يتم حفظ هذه البيانات في صناديق إلكترونيـة يـستحيل فتحهـا إال                

 authentication( سـلطات اإلشـهار   والـذي تـشرف عليـه   , بالمفتاح الخـاص 

authority ( ا ينجم عنه إتالف الوثيقة المحفوظة في حالة ما إذا          , العامة والخاصةمم

   . (٤)أريد تعديلها

وذلك بأن تكون مكتوبة بالطريقة المعتـادة بـين         , أن تكون الكتابة مرسومة   : ثانياً  

   (٥)الناس في مراسم زمانهم وتقاليدها

                                                
  . ٢/١٧١, موسوعة جمال عبد الناصر في الفقھ اإلسالمي . ١/٣٢٧,"المدخل الفقھي العام " , الزرقا) ١(

-ھ��ـ١٤٠٤, دار الح��دیث الح��سنیة , الطبع��ة األول��ى , "ات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   رس��ائل اإلثب�� " , محم��د ب��ن معج��وز  ) ٢(
  . ٣٣٨ص , م١٩٨٤

ب�شار  . م ٢٠٠٥,  األردن –دار الثقاف�ة    , الطبع�ة األول�ى   , "عقود التجارة اإللكترونی�ة     " , محمد إبراھیم أبو الھیجاء   ) ٣(
  . ١٠٥ص, "مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت " , المومني

  . ٦٦ص, "عقود التجارة اإللكترونیة " , لھیجاءمحمد أبو ا) ٤(

  .٢/١٧١, موسوعة جمال عبد الناصر في الفقھ اإلسالمي . ١/٣٢٧,"المدخل الفقھي العام " , الزرقاء) ٥(
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   : (١) الثقة على الكتابة يراعى فيها أمرانوإلضفاء مزيد من

أو كتابتها بواسطة كاتب عدل     , أن يتم التصديق عليها من قبل جهة رسمية         : أوالً  

  . من أهل اليقظة والفطنة والتمييز 

وأن يضع كّل عدل شهد بمـا       , اإلشهاد على محتويات الوثيقة بشاهدي عدل     : ثانياً  

وأن يكتب اسمه واسم أبيه وجده ولقبه بخط واضح         , يهافي الوثيقة إمضائه وتوقيعه عل    

 .  

وبنظرة متعمقة في طبيعة الوثائق اإللكترونية نجد أن شـروط الكتابـة بـالمفهوم              

التقليدي متحققة الظهور فيها حيث أنّها مستخرجة من جهاز الكمبيـوتر ونحـوه مـن               

لحـروف والكلمـات عـن      على اعتبار أنها وسيلة ناقلة ل     , وسائل التقدم العملي الحديث   

والذي يؤدي وظيفة الكتابة    , طريق وحدات اإلدخال كلوحة المفاتيح في جهاز الكمبيوتر       

وسرعة التخزين واالسترجاع مقارنة بالكتابـة      , بشكل أكثر وضوحاً في القراءة والفهم     

  . التقليدية 

كما يمكن الحصول على أدلة مادية سالمة من الريب والشك؛ وذلـك عـن طريـق                

  .لتخرج لنا في النهاية وثيقة ورقية مكتوبة إلكترونيا , ت اإلخراج كاآللة الطابعةوحدا

والـذي يعنـي تـرك      ,  وإذا أخذنا بعين االعتبار المفهوم الواسع والحديث للكتابة       

اصطالح الكتابة دون تحديد ليتسنى تفسيرها وفقا للتطور التكنولوجي الهائل الذي طـرأ          

 الذي كانت تكتب عليه مثل هذه الوثائق والصكوك قد تطور           على الكتابة؛ ذلك أن الورق    

ومع ذلك لم يأت أحد ليقول بتقييد مفهوم الورق الذي ينبغـي            , واختلف باختالف الزمان  

: إذا نظرنا بعين االعتبار إلى ذلك خلصنا إلي نتيجة مهمة وهي            , أن تدون فيه الوثائق   

وإنما إليجاد وعـاء تـودع فيـه    , تهاأن الغرض من اشتراط الكتابة ليس هو الكتابة ذا      

   . (٢)شروط التعاقد لحفظها واستخدامها في اإلثبات إذا قام بشأنها نزاع

وإنما سائر  , فشرط الكتابة بموجب هذا المفهوم أصبح ال يقصد به الكتابة االعتيادية          

ومنها الوثائق المستخرجة من شبكة اإلنترنـت هـذا مـن           , الوثائق المكتوبة إلكترونياً  

ومن ناحية أخرى فليس في الشرع ما يدّل على اشتراط وسيلة مخصوصة فـي              , احيةن

                                                
, "المستجدات ف�ي وس�ائل اإلثب�ات     " , أیمن العمر  . ٣٣٩ص,"وسائل اإلثبات في الفقھ اإلسالمي      " ,  محمد معجوز  (١)
  .٢٢١ص

  . ١٤٨ص, "الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العملي في اإلثبات المدني " , اس العبودي عب(٢)
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وهذا يتناول إظهاره بأية وسيلة مـا دامـت    , بل هو معلّل بإظهار الحق وإثباته     , اإلثبات

- كما مر معنا     –كما أن العرف له دور بارز في باب الخط والكتابة           , تثبت الحق وتبينه  

 دليالً وحجـة    – بشروطها   –ى اعتبار الكتابة اإللكترونية     وعرف الناس اليوم جار عل    , 

  . فتكون مقبولة فيه شرعا , في اإلثبات

وفي ضوء ما سبق يتضح أن الكتابة بالوسائل اإللكترونية الحديثة يمكن أن تعتبـر              

باعتبار أن مجموع الرسائل أو     , ووسيلة إلثبات وجوده  , جامعة بين كونها وسيلة للتعاقد    

ففي هذه الحالة تكون الوثيقة معبرة عـن  , متبادلة إلكترونياً تكون وثيقة العقدالوثائق ال 

ويمكن للقاضي أن يعتمد عليها ويثق بها نظـراً         , اإلرادة ومثبتة لوجودها في آن واحد     

  . للمميزات السابقة التي أشير إليها 

وارد كمـا هـو     , غير أن احتمال التزييف والتزوير وتقليد الشخصيات يبقى وارداً        

وتُـسمع  , ولذلك إذا ثار النزاع حول ذلك فالقضاء هو الفيصل        , أيضاً في التعاقد المباشر   

ولكن يقع عليه عبء اإلثبات بالوسـائل والطـرق المـشروعة           , دعوى من يدعي ذلك   

البينة على المدعى واليمـين     :" – صلى اهللا عليه وسلم      –انطالقاً من حديث رسول اهللا      

  .   (١)"على من أنكر

  

  طلب الثاين امل

   التوقيع التقليدي ومدى 

  توافره يف التوقيع اإللكتروين

قد تبين فيما سبق أن صحة االعتماد على الوثيقة في اإلثبات البد له مـن أمـرين                 

فهـذا  , وبعد أن عرفنا أحكام الكتابة في المطلـب األول        , الكتابة والتوقيع : مهمين هما   

  . وقيع وأحكامه يستلزم منا أن نقف هنا على مفهوم الت

  

                                                
البین�ة عل�ى الم�دعى والیم�ین عل�ى م�ن       : باب , في كتاب الدعاوى والبینات , "السنن الكبري "  أخرجھ البیھقي في   (١)
  ) . ٥/٦١٧, فتح الباري بشرح صحیح البخاري( إسناده حسن : قال ابن حجر  . ١٠/٢٥٢, أنكر
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  الفرع األول

  مفهوم التوقيع

  

جنب هذه الناقة موقع    : يقال  , التأثير القليل الخفيف  : التوقيع في كالم العرب معناه      

حـديثك  : " وحكي أن أعرابية قالت لجارتها    , إذا أثرت فيه حبال األحمال تأثيراً خفيفاً        : 

   . (١)تريد أن زيارتها خفيفة" وزيارتك توقيع , ترويع

: و مـن قـولهم      , إذا وجب ولزم    : وقع األمر أو القول     : ويحتمل أن يكون من قولهم      

من حيث إن    , (٢)وهي المكان الذي يألفه   : أو من موقعة الطائر     , ثبت: أي  , وقع الحق 

   . (٣)الموقع على الرفعة يألف مكاناً منها يوقع فيه كحاشية القصة ونحوها

  . اب ما يوقع في الكت: والتوقيع 

توقيـع  : " قال األزهـري    , إلحاق شيء فيه بعد الفراغ منه     : والتوقيع في الكتاب    

ويحـذف  , الكاتب في الكتاب المكتوب أن يجمل بين تضاعف سطوره مقاصـد الحاجـة            

وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر البعير؛ فكأن الموقع في الكتاب يـؤثر فـي               , الفضول

   . (٤)"يؤكده ويوجبه األمر الذي كتب الكتاب فيه ما 

ما يجعله صاحب الكتاب في ذيل كتابـه مـن عالمـة            : " ويراد بالتوقيع اصطالحا    

   .(٥)"والتزامه بمضمونه , وتدّل على إقراره بصحة ما ورد فيه, تختص به

العالمة الخطية التي يضعها شخص علـى وثيقـة         :" ويعرف التوقيع اليدوي أيضاً بأنه      

أوتأييده لمضمون الوثيقة التي صدرت     ,ده المادي في التصرف   مكتوبة يعبر بها عن وجو    

   . (٦)"عنه 

 (١)"تصرف إداري يقصد به التعبير عن موافقة الموقع على السند          :" ويعرفه البعض بأنه  

 .  

                                                
  . ١/٨٣, "صبح األعشى في صناعة اإلنشاء " ,  القلقشندي(١)

  . ٧٣٢ص, "مختار االصحاح " , الرازي . ٩٩٨ص, "القاموس المحیط " , الفیروزآبادي (٢)

  .١/٨٣, "صبح األعشى في صناعة اإلنشاء " , القلقشندي(٣) 

  . ٨/٤٠٦, "لسان العرب " ,  ابن منظور(٤)

  . ٥٨٨ص, م٢٠٠٤, دار الثقافة , الطبعة األولى , "أصول المحاكمات الشرعیة " , د داود أحمد محم(٥)

المجل��د , جامع��ة آل البی��ت ـ المف��رق   , مجل��ة المن��ارة, "وظ��ائف التوقی��ع ف��ي الق��انون الخ��اص " ,  ن�ووي حم��د خ��اطر (٦)
  . ٥٢ص, م١٩٩٨-ھـ١٤١٨ذو القعدة , العدد األول, الثالث
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وبـصمة  , الخطيـة : يالحظ على التعريفات المتقدمة شمولها كل صـور التوقيـع           

وأن التوقيع أياً كانت صـورته      , ية وغيرها والتوقيعات اإللكترون , وبصمة الختم , األصبع

والتعبير عن إرادته فـي قبـول محتـوى    , تحديد هوية الموقع: ينهض بدورين هامين    

  . المستند الذي وقعه وااللتزام به 

أما بالنسبة للتوقيع اإللكتروني فقد تباينت التعريفات التي أعطيت له تبعاً الخـتالف             

  : نذكر بعضها , وجهات النظر إليه

التوقيع الذي ينتج عن استخدام أي وسيلة مقبولة : " عرفه القانون الفرنسي بأنه : أوالً 

وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط بـه         , لتحديد هوية الموقع  , موثوق بها 

"(٢)   

والذي يالحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد شكالً معيناً للتوقيع؛ ليشمل أي توقيـع               

على اعتبار أن كل توقيع يحقق وظائف التوقيع هـو توقيـع جـدير              , الحضارةتفرزه  

أن تكون الطريقة التي يـتم بهـا        : غير أنه اشترط أمرين مهمين وهما       , باالعتراف به 

وأن تكفـل   , حتى يتم التعويل عليه كطريقة معتمـدة للتوقيـع        , التوقيع طريقة موثوقة  

   . وسيلة التوقيع اتصاله بالمستند المرتبط به

  

مجموعة من اإلجراءات التقنية التي     : " يعرف التوقيع اإللكتروني أيضاً بأنه      : ثانياً  

وقبوله بمضمون التصرف الذي    , تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات       

   . (٣)"يصدر التوقيع بمضمونه 

  . تماد وهي جديرة باالع, وهذه التعريفات تعد وافية بمتطلبات التوقيع اإللكتروني

  

                                                                                                                                                  
دار الثقاف�ة  , الدار العلمی�ة الدولی�ة  , الطبعة األولى, "سندات العادیة ودورھا في اإلثبات المدني  ال" ,  عباس العبودي  (١)

  . ٣٦ص, م٢٠٠١, 

  . ١٧١ص, "أحكام عقود التجارة اإللكترونیة " ,  نضال برھم(٢)

 . ١٢٦ ص,م ٢٠٠٥, دار الثقافة , الطبعة األولى , "إثبات المحرر اإللكتروني " ,  لورنس محمد عبیدات(٣)
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  الفرع الثاين

  صور التوقيع اليدوي

  

أو أي اصـطالح    , إن التوقيع اليدوي تارة ما يكون بخط اليد؛ بوضع عالمة خطية          

وقد يكون ببـصمة    , خطي يختص به صاحبه للداللة على التزامه بمضمون الموقع عليه         

  :  اإلبهام أو األصبع ونذكر كل أسلوب كما يأتي 

  

  : ىب اإلمضاء الكتا: أوالً 

كّل إشارة أو اصطالح خطى يختاره الشخص       : " ويراد باإلمضاء أو التوقيع الكتابي      

وموافقته على ما ورد فـي هـذا        , لنفسه بمحض إرادته للتعبير عن صدور السند منه       

   . (١)"السند ومحتوياته 

أو شكالً  , بل قد يأخذ أحياناً شكالً هندسياً مميزاً      , وليس لإلمضاء الخطي شكل معين    

وهو بهذه الصورة نتاج لرسالة فورية من المخ البشري لكاتب          , رمزياً يرتاح إليه كاتبه   

وتصدر أوامرها إلى اليد الكاتبة وفقاً لمسار معين اعتاد المخ البشري علـى             , اإلمضاء

   . (٢)ومن ثم فإن اليد الكاتبة تعتاد هذا المسار في كتابتها لإلمضاء , إدراكه

فغالباً ما يـتم التوقيـع بكتابـة        , اٍألسلوب الشائع والمألوف  والتوقيع باإلمضاء هو    

  . ومن ذوي العالقة المباشرة , اإلمضاء

  : التوقيع ببصمة اإلام : ثانياً 

أو المعاملـة بعـد أن      , أو الصك , وضع إصبع اإلبهام على السند    : " يراد بالبصمة   

خلقية علـى الورقـة     لتنتقل بواسطتها خطوط اإلبهام ال    , يوضع في مادة أو حبر خاص     

   . (٣)"الممهورة بإصبع اإلبهام 

                                                
  . ٣٩ص, "السندات العادیة ودورھا في اإلثبات المدني " ,  عباس العبودي(١)

  . ٥٤ص, "وظائف التوقیع في القانون الخاص " ,  نوري خاطر(٢)

  . ٥٨٨ص, "ًأصول المحاكمات الشرعیة " ,  أحمد داود(٣)
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األثر الذي يتركه إصبع الشخص على الورق بعد غرسـه فـي مـداد              :"أوهو عبارة عن  

يندرأن تتشابه لدى اثنين من البـشر  ,ويتكون من نقوش وخطوط طولية وعرضية   ,ملون

"(١)   

  

وهي ,  بأفرادهم وتعتبر بصمة اإلبهام أو اإلصبع من أهم الخصائص المميزة للبشر         

أضمن من الختم الشخصي؛ فقد أكدت الدراسات والبحـوث والتجـارب واإلحـصاءات             

حتى فـي   , العلمية من أنه ال يمكن للبصمة أن تتطابق أو تتماثل في شخصين في العالم             

حيث تتميز بصمات كّل شخص بمميزات   , التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة      

فرنـسيس  " وقد أثبت الباحـث     , أي شخص آخر في العالم أجمع     خاصة ينفرد بها دون     

   . (٢)أن صورة البصمة ألي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فال تتغير" جالتون 

ونظراً لهذه المميزات الدقيقة التي تتصف بها بصمات األصابع بكونها كمـا أثبـت              

لى أن البـصمة أقـوى      فقد ذهب البعض إ   , العلم دليل قاطع في تحديد شخصية اإلنسان      

   . (٣)حجة في اإلثبات من اإلمضاء الكتابي

ويجري مجراه  , إن التوقيع ببصمة اإلصبع في حكم اإلمضاء الكتابي       :وعليه يمكن القول  

.  

  

  : التوقيع باخلتم أو اخلامت : ثالثاً 

قد يكون بدل التوقيع باإلمضاء الخطي التوقيع بالختم الشخصي الذي يميز صـاحبه             

  . ويدّل على إقراره بمضمون الوثيقة , هعن غير

 :ومنه قوله تعـالى , الطبع: ومعناه , ختمه يختمه ختماً: يقال , والختم مصدر ختم

] ٧:البقرة[) َخَتَم الّلُھ َعَلى ُقُلوِبھْم َوَعَلى َسْمِعِھْم َوَعَلى َأْبَصاِرِھْم ِغَشاَوٌة َوَلُھْم َع�َذاٌب عِظ�یمٌ             

 .  

                                                
  . ٢٣ص, م٢٠٠٢,  المنصورة–الجالء الجدیدة مكتبة , الطبعة الثانیة, "التوقیع اإللكتروني " ,  ثروت عبد الحمید(١)

, ت��اریخ الطب��ع غی��ر م��ذكور ,  دم��شق –دار المحب��ة , "األعج��از العلم��ي ف��ي الق��رآن الك��ریم   " ,  محم��د س��امي عل��ى (٢)
  . ١٢٩ – ١٢٨ص

  . ٤٢ص, "السندات العادیة ودورھا في اإلثبات المدني " ,  عباس العبودي(٣)
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وهـو التغطيـة علـى الـشيء        :  وطبع في اللغة واحد      معنى ختم : " قال إسحاق   

  " .   واالستيثاق من أن ال يدخله شيء 

ويمنـع  , ألن خـاتم الكتـاب يـصونه      , حفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة     : والختم  

   . (١)والجمع خواتم وخواتيم, الناظرين عما في باطنه

حتى ال يطلـع أحـد      , اتموالطبع عليه بالخ  , شد رأس الكتاب  : " ويراد به اصطالحاً    

اتخاذ شيء من الخشب أو    : "  ، أو هو     (٢)"حتى يفضه المكتوب إليه     , على ما في باطنه   

ويمهر به السند أو    , أو توقيعه   , أو يرسم عليه اسمه     , أو يحفر , المعدن أو غيره يكتب   

   . (٤)"،أو هو وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص (٣)"الصك أو المعاملة 

 صلى اهللا –لما أراد رسول اهللا   : "  قال   – رضي اهللا عنه     –اري عن أنس    روى البخ 

فاتخذ النبي  , إنهم ال يقرؤون كتاباً إال مختوماً       :  أن يكتب إلى الروم قالوا       –عليه وسلم   

ونقشه محمد رسول   , كأني أنظر إلى وبيصه   ,  خاتماً من فضة   – عليه الصالة والسالم     –

   . (٦)تبفكان يختم به الك , (٥)"اهللا 

وقد جـاء  , إن التوقيع بالختم بمنزلة التوقيع باإلمضاء الكتابي    : وعليه يمكن القول    

أو استكتبه وأعطاه   , إذا كتب أحد سنداً   :" من مجلة األحكام العدلية     ) ١٦٠٩(في المادة   

ألنه إقرار بالكتابة إن    , يكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي    , ألحد ممضياً أو مختوماً   

والوثائق التي تُعلـم    , يعني إن كان ذلك السند كُتب موافقاً للرسم والعادة        , ن مرسوماً كا

  .  (٧)"هي من هذا القبيل أيضاً, القبض المسماة بالوصول

  

  

                                                
  . ١٢/١٦٣," لسان العرب " ,  ابن منظور(١)

  . ٦/٣٣٩, "صبح األعشى في صناعة اإلنشا " ,  القلقسندي(٢)

  . ٥٨٨ص, "ًأول المحاكمات الشرعیة " ,  أحمد داود(٣)

  . ٢٢ص, "التوقیع اإللكتروني " ,  ثروت عبد الحمید(٤)

وكت�اب  ,  یضیق علیھوما یجوز من ذلك وما , الشھادة على الخط المختوم     : باب  ,  أخرجھ البخاري في كتاب األحكام     (٥)
ف�ي  : ب�اب  , وأخرجھ مسلم في كت�اب اللب�اس   . ٨٣٢ص , ٧١٦٢حدیث رقم , والقاضي إلي القاضي    , الحاكم إلى عمالھ    

  . ٣/١٦٥٦, ٢٠٩٢حدیث رقم , اتخاذ النبي علیھ الصالة والسالم خاتمًا لما أراد أن یكتب إلى العجم

  . ٦/٣٣٩,للقلقشندي " ى في صناعة األنشا صبح األعش"  ینظر جمیع ھذه األقواال في كتاب (٦)

  . ٤٢٧ص,  مجلة األحكام العدلیة(٧)
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  الفرع الثالث

  صور التوقيع اإللكتروين

  

فإن للتوقيـع اإللكترونـي فـي    , كما أن التوقيع التقليدي قد يظهر على عدة أشكال    

  : نذكر منها , الحديث أشكاالً وصوراً عدةالعصر 

  : التوقيع الرقمى : أوال 

رقم سري أو رمز سري ينشئه صـاحبه باسـتخدام برنـامج            : " وهو عبارة عن    

يجري تشفيرها بإحدى خوارزميات    , حاسوبي ينشئ دالة رقمية مرمزة لرسالة إلكترونية      

  . (١)"المفتاح العام والمفتاح الخاص 

يتحـول  , " اللوغاريتمات  " يع من خالل معادالت رياضية باستخدام       ويعمل هذا التوق  

بها النص المكتوب من نمط الكتابة العادية المقروءة إلى رمـوز وإشـارات ومعـدالت               

وال يمكن ألحد أن يعيدها إلى سيرتها األولى إال الـشخص الـذي             , وصيغ غير مفهومة  

  . يملك المفتاح الخاص بفك التشفير 

 الرقمي من أهم صور التوقيع اإللكتروني نظراً لما يمتاز به من قدرة      ويعتبر التوقيع 

ولما يتمتع بـه مـن درجـة    , فائقة على تحديد هوية أطراف العقد تحديداً دقيقاً ومميزاً 

األمر الذي حدا بالكثير    , عالية من الثقة واألمان في استخدامه وتطبيقه عند إبرام العقود         

   . (٢)إللكتروني باسم التوقيع الرقميمن الدول إلى تسمية التوقيع ا

ويتم تسجيل التوقيع الرقمي لدى جهات متخصصة في إصدار هـذه األنمـاط مـن               

وكذلك منح شهادات تفيـد صـحة توقيـع العمـالء           , التوقيعات بناء على طلب العمالء    

وهم يمتلكـون أجهـزة     , )psa(وهذه الجهات تعرف بمقدمي خدمات التوثيق       , بموجبها

ويتم صياغة الوثائق والمستندات في شكل معدالت من أرقـام          , صة بالتشفير وبرامج خا 

  .  (٣) رقماً وحرفا٢٥ً-٨وكّل معادلة تضم من , وحروف

     

                                                
  .  ٣٧ص, م ٢٠٠٥, دار الثقافة , الطبعة األولى , "حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات " , عالء محمد نصیرات) ١(

حجیة التوقی�ع اإللكترون�ي ف�ي       " , عالء محمد نصیرات   . ١٤٤ص, "إثبات المحرر اإللكتروني    " , لورنس عبیدات ) ٢(
  .٣٨-٣٧ص, "اإلثبات 

  .٦٣ص, "التوقیع اإللكتروني " , ثروت عبد الحمید )٣(
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  : التوقيع بالقلم اإللكتروين : ثانيا 

, ويتم ذلك عن طريق قلم إلكتروني حسابي يمكنه الكتابة على شاشـة الكمبيـوتر             

والتأكد , ث إن وظيفة هذا البرنامج هي التقاط التوقيع       وذلك باستخدام برنامج معين؛ حي    

  . (١)من صحته عن طريق مقارنة التوقيع المخزن بالتوقيع المنشأ

  ) : البيومتري(التوقيع باخلواص الذاتية : ثالثا 

  : ويتم هذا التوقيع عن طريق استعمال إحدى الخواص الذاتية للشخص مثل 

والتـي يـتم    , )وبصمة الـصوت    , صمة الكف وب, وبصمة اإلصبع , قزحية العين ( 

ويستطيع العميل استخدامها عن طريق إدخال البطاقة       , تخزينها بصورة رقمية مضغوطة   

في الصراف اآللي؛ ومن ثم تتم عملية المقارنة بين الصفة الذاتية أو الخلقية للـشخص               

  . (٢)مع تلك المخزنة في الكمبيوتر

  : احلاسب اآليل النقر على أحد مفاتيح لوحة : رابعاً 

تقدم القول إن التعاقد عبر اإلنترنت يتم بعدة طرق منها؛ التعاقد عن طريق شـبكة               

فإذا قبل  , والتي تتضمن نموذجاً بالتعاقد خاصاً بالمشتري لالطالع على تفاصيله        , المواقع

  . بها يقوم بالضغط على أيقونة القبول 

كما يعبر  , دلّل على شخصية الموقّع   وي, وهذا التوقيع الشك أنه يحقق وظيفة اإلثبات      

ويمكن مساواته بالتوقيع اليدوي نظراً لدقة المعلومات التفصيلية        , عن إرادته في التعاقد   

  .  (٣)المعطاة قبل إتمام المعاملة التجارية

  : التوقيع اإللكتروين خبط اليد : خامساً 

سـتخدام الماسـح    تقوم فكرة هذا التوقيع على نسخ صورة عن التوقيع بخط اليد با           

وتخزينه في ذاكرة الكمبيوتر بعد إدخاله إليه عن طريق القرص          , )scanner(الضوئي  

                                                
إثب���ات المح���رر  " , ل���ورنس عبی���دات  . ٩٧ص, "مقدم���ة ف���ي التج���ارة اإللكترونی���ة العرب���ي    " , بی���ومي حج���ازي ) ١(

  .١٤٨ص, "اإللكتروني

حجی��ة التوقی��ع اإللكترون��ي ف��ي  " , ع��الء ن��صیرات . ٧٢ص, "نی��ة عق��ود التج��ارة اإللكترو" , محم��د أب��و الھیج��اء ) ٢(
  .٣٢ص, "اإلثبات

, "عق��ود التج��ارة اإللكترونی��ة   " , أب��و الھیج��اء  . ١١٣ص, "م��شكالت التعاق��د عب��ر اإلنترن��ت   " , ب��شار الم��ومني ) ٣(
  .٧٢ص
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ثم القيام بعدها بإصدار أمر إلى جهاز الكمبيوتر بنسخ صـورة  , )floppy disk(المرن

  .   (١)وإدراجها في المستند أو الملف المراد توثيقه, عن التوقيع المخزن 

  الفرع الرابع

  توقيع التقليدي ومدى توافرها يف التوقيع اإللكتروين شروط ال

وهذه الشروط يمكـن    , يشير الباحثون إلى شروط معينة يجب مراعاتها في التوقيع        

  : إجمالها فيما يأتي 

  : أن يكون التوقيع داالً بوضوح على شخص موقعه : أوالً 

لك دوره فـي    يجب أن يكون التوقيع داالً ومحدداَ شخص موقعه وهويته ليتحقق بذ          

بحيث يمكن الجزم معه أن السند صادر من صاحب التوقيع؛ كأن يكون التوقيع             , اإلثبات

, أو أن يوقع الشخص باالسم الذي اشتهر به       , مشتمالً على اسم الموقع واسم أبيه ولقبه      

أو , ودّل على أنه صادر عنه بصورة أكيدة   , بشرط أن يكون قد اعتاد التوقيع بذلك االسم       

وتذييله بالتوقيعات الخاصـة بهـم؛      ,  المستند بعبارة تكشف عن هوية أطرافه      أن يصدر 

  /.... " .   أقر أنا الموقع أدناه: " كعبارة 

سواء تضمن كتابة االسم كـامالً أو      , فالمهم أن يعبر التوقيع عن صاحبه دون عناء       

ثبت أن ما دام قد , أو بصمة إصبع, أو ختم, وسواء اتخذ شكل إمضاء خطي, لم يتضمن 

أو طالما أن الشخص قد اعتاد استخدام هذه الوسـيلة لتوقيـع            , هذا هو توقيع الموقع   

  . (٢)وعرف بها, معامالته

وعلى كّل حال ففي حالة كون التوقيع غير معروف يبدو كافياً أن يرد االسم الكامل               

  .   (٣)يعللداللة على صحة التوق, أو بصمة اإلبهام, لصاحبه إلى جانب اإلمضاء الكتابي

بيد أن التوقيع بالمعنى المتقدم ال تغني عنه أية عالمة أخرى يضعها الموقع علـى               

أو إذا تم بواسطة ختم مطمـوس لـم         , أو كنية هزلية أو تهكمية    , السند في شكل فرمة   

  . (٤)يترك على الورقة سوى مجرد عالمة مستديرة غير مقروءة أصالً

                                                
  .٧١ص, "عقود التجارة اإللكترونیة " , محمد أبو الھیجاء) ١(

ال��سندات العادی��ة ودروھ��ا ف��ي اإلثب��ات   " , عب��اس العب��ودي. ٣٥ص, "التوقی��ع اإللكترون��ي  " ,ث��روت عب��د الحمی��د ) ٢(
  .٥٠ص, "المدني

 ٥١ص, "السندات العادیة ودروھا في اإلثبات المدني " , عباس العبودي)٣(

  .٣٥ص, "التوقیع اإللكتروني " , ثروت عبد الحمید) ٤(
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إن التوقيـع اإللكترونـي     : كتروني يمكن القـول     وبتطبيق هذا الشرط على التوقيع اإلل     

بصوره المختلفة من قبيل العالمات المميزة الخاصة بالشخص وحده التي يتميز بها عن             

  . غيره 

أما التوقيع بالقلم اإللكتروني فهو مثل اإلمضاء الخطي فـي قدرتـه علـى تمييـز                

 وإنجاز المعاملة إال إذا     ويتمتع بقدر من الحماية؛ إذ ال يمكن إجازته       , الشخص عن غيره  

  . طابق التوقيع بالقلم اإللكتروني اإلمضاء المخزن في جهاز الكمبيوتر 

, وأما بالنسبة للتوقيع الرقمي فهو كالرقم السري خاص بصاحبه ويميزه عن غيره           

, والمفتاح الخاص ال يعلمه إال الشخص الموقع      , وخاص, عام: فهو يقوم على مفتاحين     

ذا التوقيع يستطيع الشخص المرسل إليه أن يتحقق من صحة التوقيـع            وعند استخدام ه  

من خـالل مـا     , ونسبته إلى صاحبه  , بواسطة سلطات اإلشهار التي تؤكد صحة التوقيع      

  . تحويه من معلومات هامة عن ذلك الشخص 

وهو يقوم بذات الـدور الـذي       , وعلى هذا فلكّل شخص توقيع رقمي مميز له عن غيره         

بل وربما بدرجة أفضل نظراً إلى قدرته الفائقة على االستيثاق          , يع اليدوي يقوم به التوق  

وبشكل روتيني في كّل مرة يتم استخدام التوقيع الرقمـي          , من شخصية صاحب التوقيع   

  . (١)بها

  : أن يكون التوقيع واضحاً وثابتا : ثانياً 

تخـضع لهـا    وهو بذلك يخضع للشروط التي      , يعد التوقيع شكال من أشكال الكتابة     

أو عن طريق استخدام آلة     , الكتابة من حيث إمكان االطالع عليه وقراءته بشكل مباشر        

  . (٢)معينة تترك أثرا ماديا يبقى وال يزول

وهذا الشرط يسهل تطبيقه على التوقيع اإللكتروني؛ ذلك أن التوقيـع اإللكترونـي             

ببرامج لها القدرة علـى     من خالل تغذيتها    , يترك بيانات مختلفة يمكن قراءتها بوضوح     

  . ترجمة لغة اآللة المعقدة إلى لغة واضحة مقروءة لإلنسان 

                                                
حجی�ة التوقی�ع اإللكترون�ي ف�ي        " , عالء محمد ن�صیرات   . ١٣٠ص,  "إثبات المحرر اإللكتروني  " , لورنس عبیدات ) ١(

  .  ٦٨ص, "عقود التجارة اإللكترونیة " , محمد أبو الھیجاء . ٦٩ص, "اإلثبات 

, "إثب�ات المح�رر اإللكترون�ي    " , عالء محم�د ن�صیرات    .٦٨ص, "عقود التجارة اإللكترونیة    " , محمد أبو الھیجاء  ) ٢(
  .  ٦٥ص
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أما بالنسبة لشرط ثبات التوقيع واستمراريته فربما يطرأ عليه شك بسبب التكـوين             

وأقراص التسجيل المستخدمة فـي الحاسـبات؛       , المادي والكيميائي للشرائح الممغنطة   

 مماّ قد يعرضها للتلف السريع عند اختالف قوة التيـار           والتى تتميز بقدر من الحساسية    

, غير أن ذلك أمكن التغلب عليه باستخدام أجهزة وسائط أكثر قدرة وفاعلية            , الكهربائي

وبالتالي يمكن االحتفاظ بالبيانات وتخزينها لمدة طويلة قد تفوق قدرة الـورق العـادي              

  . (١)أو لسوء التخزين, الذي قد يتآكل بفعل الرطوبة

  : اتصال التوقيع بالسند : ثالثا 

ونقصد بهذا الشرط أن التوقيع يجب أن يرد على السند ذاته؛ بأن يوضع في محـل                

لـذلك كـان المحـل      , يستدّل منه أن الموقّع أراد االلتزام بجميع ما ورد فيه من بيانات           

قيـع فـي    المناسب لوضع التوقيع هو نهاية السند؛ وقد استقر التعامل على إدراج التو           

أسفل السند لما في ذلك من الداللة الواضحة على موافقة الموقع لما ورد من بيانات في                

بيد أنه ال يوجد ما يمنع من إيراد التوقيع في أي موضع من السند ما دام      , أعلى التوقيع 

  . ورضاه بما تضمنه السند من التزامات , يدّل على موافقة الموقع

ي سلطة تقدير قيمة التوقيع الذي يرد في أعلى السند أو           وغني عن البيان أن للقاض    

  . (٢)في هامشه

والتوقيع اإللكتروني يمكن تأمين ارتباطه بشكل ال يقبل انفـصاله عـن المـستند؛              

فالسند الممهور بالتوقيع اإللكتروني ال يستطيع أحد أن يطلع على مضمونه إال الشخص             

ه من ذلك؛ إذ يحـول التوقيـع مـضمون          الذي يملك المفتاح الخاص القادر على تمكين      

المستند إلى معادلة رياضية ال يمكن فهمها وال قراءتها إال باستعمال المفتـاح الخـاص              

  . كما تقدم 

كمـا ال يمكـن     , وبناء على ذلك فإن السند يرتبط بالتوقيع على نحو ال يمكن فصله           

  .   التدخل بتعديل مضمونه - غير صاحب السند –ألحد 

  

                                                
  .   ٦٥ص, "إثبات المحرر اإللكتروني " , نصیراتعالء محمد ) ١(

التوقیع اإللكترون�ي  " , ثروت عبد الحمید. ٥٢ص, "السندات العادیة ودروھا في اإلثبات المدني   " , عباس العبودي )٢(
  .٦٩ص, "عقود التجارة اإللكترونیة " , محمد أبو الھیجاء . ٢٨ص, "
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  خلامسالفرع ا

  التفرقة بني التوقيع اليدوي والتوقيع اإللكتروين 

مما سبق دراسته يتضح أن الفرق بين التوقيع اإللكتروني والتوقيع اليدوي يتمثـل             

  : في أربعة أمور هي 

أنه في حين تقتصر صورة التوقيع اليدوي فـي بعـض التـشريعات علـى               : أوالً  

نجد أن معظم   , صبع في تشريعات أخرى   ويضاف إليه بصمة الختم وبصمة اإل     , اإلمضاء

النصوص المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني لم تتطلب ضرورة أن يأخذ هذا التوقيـع شـكالُ              

أو حتـى   , أو إشـارات  , أو رموز , أو أرقام , أو حرف   , بل أجازت كونه صورة   , معيناً

د وتحدي, شريطة أن يكون لها طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع          , أصوات

  . (١)وإظهار رغبته في إقرار االلتزام والرضا بمضمونه, هويته

بخالف التوقيع  , التوقيع اليدوي يتم من خالل دعامة أو وسيط مادي ملموس         : ثانياً  

  . (٢)اإللكتروني الذي يتم كلياً أو جزئياً عبر وسيط إلكتروني

ييـز شخـصية   تم: التوقيع اليدوي يؤدي دورين أو وظيفتين مهمتين همـا          : ثالثاً  

  . والتعبير عن قبوله بااللتزام بمضمون المستند الموقّع , صاحبه وتحديد هويته

  : أما التوقيع اإللكتروين فتناط به أربعة وظائف هي 

  . تمييز الشخص صاحب التوقيع وتحديد هويته : األولى 

  . االستيثاق من أنه صاحب التوقيع ذاته : الثانية 

  . دة الموقّع بالموافقة على مضمون المستند التعبير عن إرا: الثالثة 

وتأمينه مـن التعـديل فيـه       , االستيثاق من مضمون المستند اإللكتروني    : الرابعة  

بحيث يتطلب أي تعديل    , باإلضافة أو الحذف؛ وذلك بالربط بينه وبين التوقيع اإللكتروني        

  . (٣)الحق توقيعاً جديدا

الحرية الواسعة باختيار توقيعه وصيغته مـن       التوقيع اليدوي يعطي للموقّع     : رابعاً  

, أو بين بصمة اإلصـبع والخـتم      ,  أو بصمة اإلصبع   , أو الختم , خالل اإلمضاء الخطي  

                                                
  .٥١ص,  "التوقیع اإللكتروني" , ثروت عبد الحمید) ١(

 ٥١ص, "التوقیع اإللكتروني " , ثروت عبد الحمید  . ١١٧ص, "مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت     " , بشار المومني ) ٢(
. 

  .٥٢ص, "التوقیع اإللكتروني " , ثروت عبد الحمید) ٣(
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على , أو تسجيل هذا االختبار   , وهكذا دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من الغير        

وضمان , حبهعكس التوقيع اإللكتروني الذي يتطلب آلية معينة تضمن نسبة التوقيع لصا          

وهو ما يستلزم تدخل طرف ثالث يضمن توثيـق         , سالمة المستند من العبث أو التزوير     

  . التوقيع 

 كّل شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له        –  أي توثيق التوقيع      -وينهض بهذه المهمة    

مقـدمي خـدمات    " ويطلـق علـيهم     , من الجهة المختصة باعتماد التوقيع اإللكتروني     

  .  (١)"التوثيق

  لفرع السادسا

  حكم اإلثبات بالتوقيع اإللكتروين وحجيته

  

مما سبق تبين أنه ليس المقصود بالتوقيع اإلشارة والعالمة الخطية التقليدية التـي             

وإنما يأخذ معنى أوسع ليـشمل      , يتخذها الشخص عالمة لنفسه تميزه عن غيره فحسب       

بأية طريقة إلكترونية أخرى مما  أو  , أو الرموز , أو بالختم   , التوقيع اإللكتروني بالتنقيب  

  . (٢)وال يمكن تقليده إال بمشقة وصعوبة, ال يمكن أن يشترك فيه اثنان

  

وكما سبق فإن العلم قد أثبت تفوق التوقيع اإللكتروني على التوقيع اليـدوي؛ مـن             

حيث صحة ودقة الداللة لنسبة المستند إلى الـشخص الـذي صـدر عنـه؛ كـالتوقيع                 

بصمات قزحية العين؛ وهي الجزء الموجود خلف القرنية والذي         :  مثل   بالخواص الذاتية 

أو التوقيـع   , أو التوقيع الرقمـي   , وبصمة األصابع , وبصمة الصوت , يمنح العين لونها  

أو التوقيع اإللكتروني بخط اليد؛ إذ يتم برمجة الحاسـب اإللكترونـي        , بالقلم اإللكتروني 

إال بعد أن يطابق كـّل هـذه التواقيـع       ,  الشفرة أو فك , بأن ال يصدر أوامره بفتح القفل     

  . والبصمات على البصمات والتوقيعات المبرمجة في ذاكرته 

وأن قابلية هذه األساليب الجديدة فـي التوقيـع         , إال أن التزوير قرين التقدم العلمي     

 شأنه في, للمحاكاة والمشابهة يجب أن ال ينال من مشروعية التوقيع والمطالبة بتطويره       
                                                

, "نترن��ت م��شكالت التعاق�د عب��ر اإل " , ب�شار الم��ومني . ١٣٢ص, "إثب�ات المح��رر اإللكترون��ي  " , ل�ورنس عبی��دات ) ١(
  .٥٣ص, "التوقیع اإللكتروني " ,  ثروت عبد الحمید١١٨ص

  . ٨٣ص, "الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني " , عباس العبودي) ٢(
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وبما أن التزوير يمكن كـشفه فـي   , ذلك شأن وسائل اإلثبات األخرى كالشهادة والكتابة   

النهاية من قبل الخبراء المختصين فيمكن للقاضي أن يستعين بالخبراء في كشف هـذا              

  . التزوير 

, واستناداّ إلى هذه الحقيقة فإن أي تقنية تسمح بتمييز الـشخص وتحديـد هويتـه       

وتكون جـديرة بالمحافظـة علـى       ,  موافقته لمضمون التصرف   وتدلّل بال غموض على   

تعتبر وسيلة مستوفية للشروط المطلوبة فـي       , المعلومات الواردة ضمن رسالة البيانات    

فإنه ليس من المقبول فقهاً ومنطقـاً       , ويمكن االعتماد عليها كدليل في اإلثبات     , التوقيع

وهو األليق بالواقع المعاصـر     , ارفض هذه األساليب الجديدة إذا كانت مستوفية شروطه       

ومستجداته؛ ذلك أن عدم استخدام هذه األساليب الجديدة سوف ال يكون منـسجماً مـع               

  . تطورات العصر الحديث 

  

  : وإلضفاء مزيد من الثقة على التوقيع اإللكتروين  جيب أن يراعي فيه أمران 

قوم هـذه الـسلطات     أن يتم التصديق عليه من قبل سلطات التوثيق؛ حيث ت         : أوالً  

بمنح شهادة رقمية لمنتسبيها تحتوي على معلومات تمكن التعريف بالشخص عبر شبكة            

  . وحمايتها من الفضوليين , وتخوله استعمال التوقيع اإللكتروني لكّل رسالة, اإلنترنت

ويمكن الوصول إليها , )on – line(ويتم تخزين هذه الشهادة على شبكة اإلنترنت 

ع للتحقق من مطابقتها لألصل عبر التوقيع الرقمي للسلطة؛ حيث يمكـن            من قبل الجمي  

وتعمل سلطات التوثيق على حماية     , التثبت منها بالمفتاح العام والعلني الخاص بالشهادة      

  . الشهادة من مخاطر التزوير 

من خالل قيام مستلم الرسالة بتشفير جزء من الرسالة باسـتخدام المفتـاح             : ثانياً  

, فإذا كانت النتيجة واحدة فهذا يدّل على صحة الرسالة        , رسل؛ وبرنامج التشفير  العام الم 

أما إذا اختلفت النتيجة فهذا يـدّل علـى أن التوقيـع ال يخـص               , والتوثق من المرسل  

   . (١)أو أن الرسالة قد تم العبث بها, المرسل

  

                                                
 . ٧٥ص, "التوقی�ع اإللكترون�ي   " , ث�روت عب�د الحمی�د   . ١٣٢ص, "إثبات المحرر اإللكترون�ي  " , لورنس عبیدات ) ١(

, "حجیة التوقیع اإللكترون�ي ف�ي اإلثب�ات        " , عالء نصیرات  . ١٧٤ص, "أحكام عقود التجارة اإللكترونیة     , منضال برھ 
  . ٣٩ص
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  النظام الواجب تطبیقھ والمحكمة المختصة
  

  الفرع االول

  واجب تطبیقھ النظام ال
  

  :أھمیة تحدید النظام الواجب تطبیقھ : أوًال 

تعتبر األعمال والعقود التي تتم عبر شبكات اإلنترنت ذات طابع دولي ألن أطرافھ�ا ف�ي الغال�ب        

فقد وضعت شبكة اإلنترنت أكثر دول العالم وفي حالة اتصال مستمر حیث أن , ینتمون إلى دول مختلفة

  .لھا على الشبكة تنتشر في أنحاء العالم في لحظات وجیزةالمعلومات التي یتم تحمی

ھ�ل  , وھنا یأتي السؤال عن النظام الذي یجب تطبیقھ في ھذه العقود واألعمال إذا ما ثار ن�زاع ب�شانھا        

أم نظام موِّرد خدمة , أم نظام الوسیط في حالة وجوده, أم نظام البائع) المستھلك ( ھو نظام المشتري 

  ؟...,اإلنترنت

قد ناقشت االتفاقیات الدولیة والفقھ القانوني ھذه المسألة وتوصلوا إلى أن النظام الذي یج�ب تطبیق�ھ                 ل

شریطة أن ال یتبع ذل�ك حرم�ان   ) قانون اإلرادة ( ھو نظام إدارة المتعاقدین الذي اتفقا علیھ عند العقد          

ة لنظام الدولة الت�ي بھ�ا مح�ل          من الحمایة التي توفرھا األحكام اآلمر      )١(المستھلك في عقود االستھالك   

ولعل السبب في ذلك واضح وھو حمای�ة الم�ستھلك باعتب�ار أن�ھ الط�رف األض�عف أم�ام             , إقامتھ العادیة 

 ولما تستخدمھ ھذه الشركات من أسالیب دعائی�ة ق�د تت�سبب ف�ي       ) ٢(شركات اإلنتاج والتسویق العالمیة   

  .) ٣(إیقاع الغرر لدى المتعاقد

  :جب تطبیقھ في الفقھ اإلسالمي النظام الوا: ثانیًا 

بأن یكونا اتفقا علیھ في بدایة ,  أطراف التعاقد النظام الذي یجب تطبیقھ على العقد- في الغالب -یحدد 

  . العقد، أو أن الشركة قد نصت علیھ في نموذج العقد 

  

دمات لم�ن  وھي البیع واإلیجار والقرض ونحوھا من العقود التي یكون موضوعھا تقدیم سلع وخ�   ) ١(

  . ھو في حاجة إلیھا

   .١/١٦٨عبد الفتاح حجازي .  د-النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة: انظر) ٢(

   .١/١٧٦ -المرجع السابق : أنظر) ٣(
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الم�سلمون عل�ى ش�روطھم إال ش�رطًا     " وھذا االتفاق صحیح ویعمل بھ لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم          

  )١("حرم حالًال أو أحل حرامًا 

  

ولك�ن ھ�ذا   , ویستوي أن یكون ھذا النظام لدولة معینة أو لجھة م�ن الجھ�ات أو المؤس�سات التحكیمی�ة     

االتفاق محكوم بقاعدة شرعیة أساسیة ھي أن یك�ون ھ�ذا النظ�ام ال�ذي اتف�ق علی�ھ المتعاق�دان مرجع�ھ                     

لى اهللا علی�ھ  وھذه الم�سألة مق�ررة ف�ي كت�اب اهللا وس�نة رس�ولھ ص�              . الشریعة اإلسالمیة ومستمدًا منھا   

َف�ِإْن َتَن�اَزْعُتْم ِف�ي َش�ْيٍء     : وسلم ، واتفق علیھا أئمة الھدى ف�ي جمی�ع األع�صار واألم�صار،قال تع�الى         

 َوَم�ا  : وق�ال س�بحانھ  )٢(]٥٩:الن�ساء  [َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخ�رِ          

   ١٣یِھ ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُھ ِإَلى اللَِّھاْخَتَلْفُتْم ِف

أو م�ن الم�سلمین وغی�رھم أو ك�انوا جمیع�ًا      ,  ویستوي في ذلك أن یكون جمیع الخصوم من الم�سلمین     

ْن َیْفِتُنوَك  َوَأْن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأ: قال تعالى . من غیر المسلمین

وذلك , راجع إلى الیھود" بینھم " فالضمیر في قولھ ] ٥٠-٤٩:المائدة [َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّھ ِإَلْیَك 

حینما أتى كبارھم إل�ى النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم یری�دون تحكیم�ھ بی�نھم وب�ین غی�رھم م�ن ع�امتھم                   

وحك�م  , )٣( بقی�ة الیھ�ود  ،ف�أنزل اهللا ھ�ذه اآلی�ات     وتعھدوا لھ إن حكم لھم ضدھم أن یؤمنوا ب�ھ فتت�بعھم          

  )٤(.كل ما سوى حكم اهللا سواًء كان قبل دین اإلسالم أو بعده: الجاھلیة

، وبیَّن سبحانھ وتع�الى أن  )٥(ووصف جّل وعال  من لم یحكم بما أنزل بالكفر والظلم والفسوق          

عل�یھم یحكِّم�ون غی�ر دی�ن اهللا، وإن     من شأن المنافقین أنھم إذا دعو إلى من یحكم بی�نھم وك�ان الح�ق              

  .)٦(یكن الحق لھم یحكِّمون دین اهللا 

ومن خالل ھذه النصوص القرآنیة الكریمة یتبین لنا بوضوح وجالء وجوب تحك�یم ش�رع اهللا،              

وحرمة تحكیم غیره، وعل�ى ذل�ك فإن�ھ ال یج�وز االتف�اق عل�ى تحك�یم نظ�ام ل�یس م�ستمدًا م�ن ال�شریعة                             

وال یعمل ب�ھ ألن�ھ ش�رط    , واالتفاق على ذلك اتفاق باطل غیر صحیح    , ا النظام   اإلسالمیة مھما كان ھذ   

  " .أحل حرامًا"

                                                

ب�اب م�ا ذك�ر ع�ن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي          , ف�ي كت�اب األحك�ام   , رواه الترمذي من حدیث عمرو المزني    ) ١(

  . وقال عنھ حسن صحیح١٢٧٢برقم , الصلح

 . من سورة المائدة٤٩-٤٨، اآلیات ٣٥-٢/٣٤  البغوي تفسیر: أنظر) ٢(
 ٩سورة الشورى آیة رقم ) ٣ (١

  .٢/٣٥وتفسیر البغوي  , ٤/٦١٤تفسیر الطبري : أنظر) ٣(

  .٢/٦٤تفسیر ابن كثیر : أنظر) ٤(

  . من سورة النور٥٠-٤٧: اآلیات) ٥(

 .  من سورة المائدة٤٧-٤٤في اآلیات ) ٦(
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أما إذا كان االتفاق على نظام دولة أو جھة تحكِّم الشریعة اإلسالمیة في تعامالتھا وتحكم وفق 

  .ما شرع اهللا فإنَّ ھذا االتفاق صحیح ویعمل بھ بین األطراف 

  

  :ل المقترحةوالحلو, الواقع: ثالثًا

ما سبق أن قررناه من وجوب أن یكون النظام المحكَّم راجعًا إلى الشریعة اإلسالمیة ومستمدًا                  

منھا محل اتفاق ال نزاع فیھ، ولك�ن الوض�ع العمل�ي للتعاق�د بطری�ق اإلنترن�ت حالی�ًا ق�د ال ی�ساعد عل�ى                   

ت المتواج��دة عب�ر شاش��ات  تطبی�ق ھ�ذه القاع��دة الرئی�سة م��ن قواع�د ال��دین اإلس�المي، ذل��ك أن ال�شركا      

العرض من دول أجنبیة غیر إسالمیة، أومن دول إسالمیة ولكن ال تحكم بال�شریعة اإلس�المیة، وغالب�ًا               

ما یكون العقد المعدُّ من قبل الشركة العارضة موجودًا بھ اس�م النظ�ام ال�ذي یحك�م العق�د، فكی�ف نوف�ق             

 وب�ین الوض�ع العمل�ي المنت�شر حالی�ًا؟ وم�ا       بین ھذا األساس في الدین اإلسالمي وھو تحكیم  شرع اهللا   

  ھي الحلول المناسبة لھذا األمر ؟

  :إننا نجد أنفسنا بین خیارین ھما 

  :الخیار األول

 أن نرض��ى ب��األمر الواق��ع ون��سلم ب��ھ وھ��و التح��اكم إل��ى تل��ك األنظم��ة والق��وانین ب��دعوى ال��ضرورة         

  .والحاجة

س��المیة أم��ر ال خی��ار فی��ھ ول��یس متروك��ًا لرغب��ات      وھ��ذا الخی��ار غی��ر معتب��ر ألن تحك��یم ال��شریعة اإل    

المتعاقدین وإرادتھم، وقد نفى اهللا سبحانھ وتعالى اإلیم�ان ع�ن ال�ذین ی�صدُّون ویعرض�ون ع�ن تحك�یم                      

أن رجًال یزعم أنھ مسلم كان بینھ وبین رجل من  : )١(فقد أخرج ابن جریر الطبري في تفسیره, شرعھ

ألن�ھ ق�د عل�م أن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ            , م�ك إل�ى أھ�ل دین�ك       أحاك: الیھود خصومة، فقال الیھودي     

 َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّھْم آَمُنوا : فنزل قولھ تعالى, وأبى المسلم, وسلم ال یأخذ رشوة في الحكم

َل�ى الطَّ�اُغوِت َوَق�ْد ُأِم�ُروا َأْن َیْكُف�ُروا ِب�ِھ َوُیِری�ُد        ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَكُموا إِ          

  .١*الشَّْیَطاُن َأْن ُیِضلَُّھْم َضالًال َبِعیًدا 

أما قاعدة الضرورة والحاجة فإنھا غیر متوفرة في ھذه الحال�ة إال ف�ي ح�االت م�ستثناه ال تنطب�ق عل�ى               

  .أكثر حاالت التعاقد بطریق اإلنترنت

  .البحث عن حلول مناسبة تتفق مع ھذا األساس في الدین اإلسالمي: الخیار الثاني

  : ومن الحلول المقترحة التي أراھا مناسبة للتطبیق ما یلي 

  

                                                
 .٣/٢٩٩ر تفسیر البغوي  وانظ٤/١٥٥ تفسیر الطبري )١(

  ١)٦١- ٦٠(سورة النساء اآلیة )١(
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  :اعتماد  نص صریح بتحكیم الشریعة اإلسالمیة : أوًال

  

عندما یتعاقد المسلم مع الشركات األجنبیة والعالمیة فإن علیھ أن ال یرضى بالعقد الذي ی�نص               

بل علیھ أن یشترط أنَّ الذي یحكم العقد ھو     , ى تحكیم نظام معین لدولة أجنبیة ال تحكم بما أنزل اهللا          عل

  .الشریعة اإلسالمیة، أو یذكر نظام دولة معینة تطبق الشریعة اإلسالمیة في معامالتھا

، ومن عوامل نجاح ھذا االقتراح اإللحاح في إی�راد ھ�ذا ال�شرط م�ن قب�ل المتعاق�دین الم�سلمین                   

ف��إذا رأت ش��ركات الت��سویق واإلنت��اج العالمی��ة ھ��ذا اإللح��اح الم��ستمر والرغب��ة العام��ة فإنھ��ا ال ش��ك         

  .سترضي بھذا الشرط وتضمنھ عقودھا مع المسلمین

  

  -:إنشاء مؤسسات تحكیم شرعیة عالمیة : ثانیًا

  

الف�ي الوق�وع ف�ي    بحیث یكون لھا مواقع عبر اإلنترنت مما یتیح المجال لتحكیم الشریعة اإلسالمیة، وت        

  :المخالفات الشرعیة التي نصت علیھا القوانین الوضعیة وتكون ھذه المؤسسات متمیزة بما یلي

  

ینبغ�ي أن یك�ون لھ�ذه المؤس�سات نظ�ام واض�ح وص�ریح تعتم�د فی�ھ عل�ى األق�وال                 :  النظام الواض�ح   -١

ھیئ��ات الرقاب��ة الراجح��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي م��ع االس��تفادة مم��ا توص��لت إلی��ھ المج��امع الفقھی��ة و  

ال��شرعیة ل��بعض ال��دول اإلس��المیة كھیئ��ة كب��ار العلم��اء ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، ومجم��ع      

البحوث اإلسالمیة التابع لألزھر، واللجنة العلیا لتطبیق الشریعة اإلسالمیة في الكویت وغیرھا من 

  .الھیئات العلمیة الشرعیة في وطننا اإلسالمي

 أن یكون لھذه المؤسسات ارتباط مباشر بأھل العلم والتقى بأن یكون على      یلزم:  اإلشراف المباشر  -٢

كل مؤسسة تحكیم ھیئ�ة رقاب�ة ش�رعیة تمت�از ب�العلم واألمان�ة والع�دل والق�درة عل�ى فھ�م الم�سائل                         

  .المستجدة وتكییفھا حسب األحكام والمقاصد الشرعیة

ؤھلین لھذا األمر ولدیھم اإللمام الكافي وذلك بأن یكون القائمون على التحكیم م:  التأھیل الشرعي   -٣

  .باألحكام الشرعیة في مسائل التحكیم التي یختصون بھا

  -:ومما یؤید جدوى ھذا الحل ونجاح ھذه الفكرة ما یلي 

 .أن التحكیم یمتاز بالبساطة والحریة في اختیار المحكِّم والنظام الذي یجب تطبیقھ .١

الخ��صومة، وال��سریة، وقل��ة التك��الیف والرس��وم م��ا یمت��از ب��ھ التحك��یم م��ن ال��سرعة ف��ي ف��صل   .٢

  .وأتعاب المحامین 
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أن التحك��یم أص��بح  ف��ي الع��صر الح��الي الوس��یلة الردیف��ة للق��ضاء وخاص��ة ت��سویة المنازع��ات   .٣

 .الناشئة عن تنفیذ أو تفسیر األنظمة 

 أن أكثر األنظمة تعتبر بالتحكیم المطل�ق ال�ذي یجی�ز للط�رفین المتح�اكمین تولی�ة محكِّ�م یف�صل             .٤

 .)١(بینھما بمقتضى العدالة واإلنصاف

  -: المحكمة المختصة

  

عقد التجارة اإللكترونیة یتم في الغال�ب ب�ین أط�راف مقیم�ین ف�ي أم�اكن مختلف�ة إم�ا ف�ي دول�ة                  

واحدة أو دول متعددة، وھنا یأتي السؤال بعد تحدید النظ�ام ال�ذي یحك�م العق�د ع�ن المحكم�ة المخت�صة                        

  بالنظر فیھ؟

مة الدولیة في االختصاص القضائي لقضایا التجارة والعقود اإللكترونیة على اتجاھات      إذ تختلف األنظ  

  :مختلفة منھا 

  

وذلك من أجل , اتجاه یرى أن االختصاص القضائي یكون للمحكمة التي اتفق علیھا المتعاقدان .١

  .التیسیر على المدعي حتى یتمكن من الحصول على الحمایة القضائیة المطلوبة 

ن یرى أن االخت�صاص الق�ضائي یك�ون لمحكم�ة إب�رام العق�د أو تنفی�ذه وھ�ذا االتج�اه                      واتجاه ثا  .٢

 .)١(تأخذ بھ بعض األنظمة العربیة

 )٢(.اتجاه ثالث یرى أن االختصاص القضائي یكون للمحكمة التي فیھا إقامة المدعي علیھ .٣

  

  :المحكمة المختصة في الفقھ اإلسالمي 

, " القاضي المختص"لمختصة عند التنازع تحت مسمى المحكمة ا-رحمھم اهللا -بحث الفقھاء  

وقد اختلفوا في تحدید القاضي المختص بالنظر في النزاع بین المدعي والم�دعى علی�ھ عن�د االخ�تالف                

) أي مدینة واحدة(مع اتفاقھم على أنھ إذا كان الخصوم ومحل الدعوى في مكان واحد       , المكاني بینھم 

أما إذا اختلفوا في محل اإلقامة أو كان محل ال�دعوى ف�ي مدین�ة           , نةفإن الدعوى تقام عند قاضي المدی     

                                                
التحك��یم المطل��ق ف��ي ض��وء ال��شریعة   (الم��ؤتمر اإلس��المي الث��اني لل��شریعة والق��انون  وھ��و بعن��وان    :  انظ��ر ف��ي ذل��ك )١(

 - معھد طرابلس الجامعي للدراسات اإلس�المیة، وانظ�ر التحك�یم ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة                   -م٢٠٠٠ -١٤٢١) والقانون
 . وما بعدھا ٣٩بد اهللا بن محمد الخنین صع

 ). الفقرة الثانیة٣٠المادة (قانون المرافعات المصري :  انظر مثًال)١(
ویرد على ذلك بعض االستثناءات أنظرھا ) ٢٣٩٤/٢(التعمیم رقم :  وھو ما تأخذ بھ المملكة العربیة السعودیة انظر)٢(

 .في التعمیم المشار إلیھ
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وذل�ك عل�ى أربع�ة أق�وال        , أخرى فإن العلماء یختلفون في تحدید القاضي المختص في نظر الخصومة            

  )٣(:ھي

  

وھذا ما ذھب إلیھ جمھور العلماء م�ن  , أن القاضي المختص ھو قاضي المدعي       : القول األول 

  )٤(.والحنابلة وبعض الحنفیةالمالكیة والشافعیة 

أن المدعي ھو المنشئ للخصومة وھو صاحب الحق فیھا فل�ھ الح�ق أن              : ووجھ ما ذھبوا إلیھ   

  .)١(یقیم الدعوى عند قاضیھ أو قاضي خصمھ

  

أن القاضي المختص ھو قاضي المدعي إال إذا تعلق الحق بعق�ار ف�إن القاض�ي المخ�تص                : القول الثاني 

   )٢(ھ محل الدعوى وھذا ما ذھب إلیھ بعض الحنفیة وبعض المالكیةھو قاضي المكان الذي فی

  

أنھ ال یوجد قاٍض مختص وإنم�ا تق�ام ال�دعوى أم�ام أي ق�اٍض ب�صرف النظ�ر ع�ن مح�ل          : القول الثالث  

  ,)٣(الخصوم وھذا ما ذھب إلیھ بعض الحنفیة والمالكیة 

 عل�ى إطالق�ھ ب�دون تحدی�د ق�اٍض مع�ین           أنھ ال یوجد دلیل یحدد ذلك فیبق�ى األم�ر         :  ووجھ ما ذھبوا إلیھ   

  .واإللزام بھ

وھ�ذا ھ�و المعتم�د عن�د الحنفی�ة وق�ول       ,  أن القاضي المختص ھو قاض�ي الم�دعى علی�ھ   : القول الرابع  

  . )٤(لبعض المالكیة

أنَّ األصل براءه ذمة  المدعي علیھ فكان األولى عدم الكلفة علیھ باالنتق�ال إل�ى         : ووجھ ما ذھبوا إلیھ     

  .صوم وتعطیل مصالحھ حتى یثبت شغل ذمتھ محل الخ

                                                
 مك�ة  – جامع�ة أم  الق�رى   –االختصاص القضائي في الفق�ھ اإلس�المي بح�ث ماج�ستیر          : ذه األقوال  انظر في تفصیل ھ    )٣(

 .٤١٨ ناصر بن محمد الغامدي ص–المكرمة 
وك�شاف   , ٦/٢٦٩ومغن�ي المحت�اج    ,٤/١٢٩، وحاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر      ٧/١٩٢البحر الرائ�ق   :  انظر )٤(

  .٦/٢٩٢القناع 
  

 .ةالمراجع السابق: أنظر) ١(
 .٤/١٦٤والشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علیھ , ٦/٢٨٠البحر الرائق :  انظر)٢(
وھذا القول راجع ف�ي غال�ب الح�االت إل�ى       , ١٦٤وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر      , ٦/٢٨٠البحر الرائق   :  أنظر )٣(

 .وھذا ھو مؤدي القول األول القول األول حیث أن القاضي إذا لم یكن محددًا فأن المدعي سیقیم الدعوى أینما یرید 
 .٩/١٤٦والتاج واإلكلیل للمواق , ٧/١٩٢ انظر البحر الرائق )٤(
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  :الرأي المختار

بعد عرض األقوال تبین أن لكل قول وجاھتھ وحظھ من النظر ، وأنھ ال یوجد نص صریح ف�ي               

ولذا فالمسألة تحكمھا القواعد العامة للشریعة اإلسالمیة الت�ي تع�ود إل�ى تحقی�ق          , تحدید جھة التقاضي  

  .العدل واإلنصاف للمظلوم

 م��ن المناس��ب ف��ي العق��د اإللكترون��ي العم��ل بم��ا ذھ��ب إلی��ھ أص��حاب الق��ول الث��اني م��ن أن ولع�ل   

القاضي المختص ھو قاض�ي الم�دعي ب�صفتھ ص�احب الح�ق ف�ي الخ�صومة وذل�ك لم�ا علی�ھ الح�ال ف�ي                        

التعاقد عبر اإلنترنت حیث أن المستھلك ھ�و الط�رف األض�عف ف�ي العق�د  ف�إذا ت�ضرر من�ھ ب�سبب ع�دم            

إلعالن أو الوصف أو عدم تنفیذ العقد كما تم االتفاق علیھ ونحو ذلك فیكون غالبًا ھو      مطابقة السلعة ل  

المدعي، وھذا یحقق حمایة المستھلك من تالعب الشركات العالمیة التي ق�د ت�ستخدم وس�ائل ت�سویقیة          

 فیھا شيء من اإلغراء فكان من المناسب حمایة المستھلك في ھذا الحال ، مع مراع�اة م�ا اتف�ق علی�ھ         

أما إذا ,أطراف التعاقد والمكان الذي فیھ محل الدعوى وذلك حسب ما یراه قاضي الموضوع المختص 

ألنھ أقرب إلى مح�ل ال�دعوى   , تعلقت الدعوى بعقار فإن القاضي المختص ھو قاضي محل المدعى بھ       

ء ال�ذین  وھ�ذا الق�ول قری�ب م�ن ق�ول جمھ�ور العلم�ا       . وأقدر على معرفة األعراف واألنظمة المتعلقة بھ      

  .یرون أن القاضي المختص ھو قول المدعي مطلقًا

 وف��ي جمی��ع الح��االت یل��زم التقی��د بقاع��دة ال��شرعیة ب��أن تك��ون المحكم��ة الت��ي تنف��ذ الموض��وع محكم��ة 

  . شرعیة

   حجیة التوقیع اإللكتروني  

لما كان المقصود من التوقیع تحدید الشخص الذي صدر منھ وتمییزه ع�ن غی�ره ودالل�ة عل�ى                    

 بمضمونھ والتزامھ بھ فق�د تط�ورت ص�وره وأنواع�ھ وخاص�ة ف�ي الع�صور المت�أخرة وك�ان م�ن                 رضاه

  .آخرھا التوقیع اإللكتروني  بأنواعھ المختلفة

والذي یظھر صحة استخدام التوقیع اإللكتروني وخاصة التوقیع الرقمي إلثبات العقود اإللكترونی�ة        

  :ات في الشریعة اإلسالمیة وذلك لما یليفي الفقھ اإلسالمي، وأن ھذا یتفق مع مبادئ اإلثب

  

أن وسائل اإلثبات في الشریعة اإلس�المیة غی�ر مح�صورة ف�ي ع�دد مع�ین أو ش�كل مح�دد عل�ى                     .١

  .)١(القول الراجح بل تشمل كل وسیلة یبیَّن فیھا الحق وتوصل إلى العدل

وھ�ذا  , اأن القصد م�ن التوقی�ع داللت�ھ عل�ى ص�احبھ وعلم�ھ بم�ضمون الكتاب�ة الت�ي وقَّ�ع علیھ�                     .٢

 . متحقق في التوقیع اإللكتروني كما ھو متحقق في التوقیع العادي إن لم یكن أكثر

                                                
انظ�ر كتاب�ھ االط�رق    ,  وھذا ھو قول ابن قیم الجوزیة وقد أقاض القول في بیان ھذه القاعدة واالستدالل على صحتھا               )١(

 .,الحكیمة في السیاسة الشرعیة
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أن الكتابة لیست محصورة فى شيء معین كالورق بل تصح على األشجار واألحج�ار والجل�ود             .٣

وك�ان ھ�ذا م�ستخدمًا ف�ي زم�ن الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، فك�ذلك التوقی�ع ل�یس                    , وغیرھا

 العادیة من اإلمضاء بالید أو الختم أو بصمة األص�بع ب�ل ی�صح ب�الرقم م�ن                  محصورًا بالطریقة 

خ��الل مع��ادالت ریاض��یة ال یمك��ن إعادتھ��ا ل��صیغتھا المق��روءة إال م��ن قب��ل ال��شخص ال��ذي ل��ھ    

المعادلة، خاصة وأن ھذا التوقیع منسجم مع الكتابة المستخدمة فیھ وھو المح�رر اإللكترون�ي           

، CDرة رقمیة وتخزینھا على شرائط ممغنط�ة أو أق�راص           حیث یتم وضع المعلومات في صو     

وھذا یتحقق في التوقیع اإللكتروني فھو یدل على شخصیة الموقِّع وعالقتھ بالواقعة المنسوبة 

 . إلیھ إلى أن یثبت خالف ذلك

ف�إن  : "ولإلمام ابن القیم كالم نفیس في القرائن الكتابیة وحجتھا في اإلثبات حیث یقول رحم�ھ اهللا        

صد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبھ فإذا عرف ذلك وتیقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إلیھ، فإن         الق

وغایة ما یقدَّر اش�تباه الخط�وط وذل�ك كم�ا     , الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد واإلرادة  

  )١("یفرض من اشتباه الصور واألصوات

ل والم�ستقبل ، ویح�افظ عل�ى م�ستوى األم�ن      إن التوقیع اإللكتروني الرقمي یحدد ھویة المرس�        .٤

والخ��صوصیة ل��دى المتع��املین عل��ى ال��شبكة م��ن حی��ث س��ریة المعلوم��ات والرس��ائل ب��شكل ال    

ی��ستطیع مع��ھ األجنب��ي االط��الع علیھ��ا وھ��ذه المزای��ا وغیرھ��ا تؤك��د ص��حة اس��تخدام التوقی��ع       

 .اإللكتروني في اإلثبات على المحررات اإللكترونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .٢٠٣عیة ص الطرق الحكمیة في السیاسة الشر)٢(
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  ة الجنائیة للتوقیع اإللكترونيالحمای
  

 العق��ود تأكی��د ی��تم طریق��ھ فع��ن اإللكترونی��ة، التج��ارة ف��ي رئی��سة أھمی��ة اإللكترون��ي للتوقی��ع

 ال�خ  ..البیان�ات  وص�دق  ص�حة  م�ن  والتأك�د  ، والم�ستقبل   المرس�ل  ھوی�ة  وتحدی�د  ، التجاری�ة  واالتفاقیات

 علی�ھ  االعت�داء  إن إذ اإللكترون�ي  للتوقی�ع  جنائی�ة  حمای�ة  وج�ود  ال�ضروري  من فإن األھمیة لھذه ونظرًا

  .)١( بھا المتعلقة البیانات على فقط ولیس اإللكترونیة التجارة مضمون على اعتداًء یعتبر

 عل�ى  باالعت�داء  المتعلق�ة  األعم�ال  بع�ض  تج�ریم  عل�ى  ب�النص  )٢(العربی�ة  الدول بعض قامت وقد

  .ئمالجرا لھذه المناسبة العقوبات ووضع اإللكتروني التوقیع

   :یلي ما الجرائم ھذه ومن

   .اإللكتروني بالتوقیع تتعلق  بیانات قاعدة على الغش بطریق  الدخول -١

  .إلكتروني توقیع  إلعداد برنامج حیازة أو صنع جریمة -٢

 .)٣(اإللكتروني والتوقیع اإللكترونیة المحررات وتقلید تزویر جریمة -٣

 وش��رَّعت ، بحفظھ��ا الكفیل��ة الوس��ائل باتخ��اذ وأم��رت األم��وال، بحف��ظ اإلس��المیة ال��شریعة اھتم��ت وق��د

 ط��رق م��ن ذل��ك غی��ر أو التزوی��ر أو ب��التزییف علیھ��ا االعت��داء یح��اول أو یتج��رأ لم��ن الرادع��ة العقوب��ات

  .االعتداء

 َأْم�َواَلُكمْ  َت�ْأُكُلوا  َوال  : تع�الى  ق�ال , الملتویة والطرق الماكرة بالحیل األموال أكل وجل عز اهللا حرَّم وقد

  ] ١٨٨ البقرة [ َتْعَلُموَن َوَأْنُتْم ِباْلِإْثِم النَّاِس َأْمَواِل ِمْن َفِریًقا ِلَتْأُكُلوا اْلُحكَّاِم ِإَلى ِبَھا َوُتْدُلوا ِباْلَباِطِل ُكْمَبْیَن

 فقد القوة باستعمال ولو علیھ اعتدى إذا مالھ عن المدافعة لإلنسان  اإلسالمیة الشریعة وأباحت

  .)٤("شھید فھو مالھ دون  قتل من"وسلم علیھ اهللا لىص النبى  أنَّ روى

  . )١(الخطأ بطریق ذلك كان لو حتى یضمنھ فإنھ حق بغیر متقوم مال اتالف في تسبب من كل وجعلت

 لألموال الجنائیة الحمایة إیجاد على اإلسالمیة الشریعة حرص مدى تبین وغیرھا األحكام وھذه

   .أیضًا حفظھا وسائل وعلى ذاتھا

 كبی�رة  مخ�اطر  علی�ھ  یترت�ب  ب�ذلك  القی�ام  محاولة أو  اإللكتروني  التوقیع على االعتداء أن اوبم

 ف�ي  التوقی�ع  ھ�ذا  اس�تخدام  إل�ى  ی�ؤدي  حی�ث  ,عامة اإللكترونیة التجارة وعلى, خاصة علیھ المجني على

 لتوقی�ع ل  الجنائی�ة  الحمای�ة  وض�ع  ف�إن  وض�یاعھا  األم�وال  س�رقة  یسبب مما المالیة والحقوق المعامالت

                                                
 .٢/٢٩٤عبد الفتاح حجازي .  د-القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة :  انظر)١(
 . من مشروع التجارة االلكترونیة في مصر٢٨و٢٧و٢٦أنظر المواد ,  من الدول العربیة مصر)٢(
  .٣٠٤-٢/٢٩٦عبد الفتاح حجازي .  د–النظام القانوني لحمایة التجارة االلكترونیة :  أنظر)٣(
وم�سلم ف�ي كت�اب اإلیم�ان ب�رقم      , ٢٣٠٠أخرجھ البخاري في كتاب المظالم باب من قتل دون مالھ برقم           ,متفق علیھ   ) ٤(

٢٠٢. 

 .٢٢٤-٢٠٩ لمحمد عقلھ ص –اإلسالم مقاصده وخصائصھ : انظر في حفظ المال وأھمیتھ ) ١(
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 االعت�داء  وحرم�ة  الخاص�ھ   والحق�وق  األم�وال  حف�ظ  ف�ي  اإلسالمیة الشریعة مقاصد مع یتفق اإللكتروني

  .كان وجھ بأي علیھا

  

  :أقسام ثالثة  اإلسالمیة الشریعة في والعقوبات

  والسرقة والشرب والقذف الزنا حد وھي, تعالى اهللا لحق شرعًا المقدرة العقوبات وھي: الحدود )١

  .والردة والحرابة

 أن ورثت��ھ أو علی��ھ المجن��ي ح��ق فم��ن  ، األف��راد لح��ق ش��رعًا مق��درة عقوب��ة وھ��ي: الق��صاص )٢

   .األطراف وفي النفس، في: قسمان وھو ، عنھ یعفو أو یستوفیھ

 أم��ر ول��ي إل��ى وتق��دیرھا ش��أنھا ت��رك وإنم��ا ش��رعًا، مق��درة غی��ر عقوب��ات وھ��ي : التعزی��رات )٣

  )٢(,المسلمین

 الج�رائم  لینظ�ر  مج�االً  -والق�صاص  الح�دود  ج�رائم  ا ماع�د – األم�ر  لولي لجع أن الشارع ِحَكمة ومن

 الرادع�ة  العقوب�ات  لھ�ا  فی�ضع , ومقاصدھا الشریعة ألحكام مخالفة تكون والتي عصره في تقع التي

  .)٣(علیھا المترتبة واآلثار الجریمة نوع ذلك في مراعیًا الزاجرة

 االم�ر   ك�ان  س�واءً , ذات�ھ  بح�د  جریم�ة  یعتب�ر  ب�ذلك  لقی�ام ا محاول�ة  أو اإللكترون�ي  التوقیع على واالعتداء

 وتقلی��د تزوی��ر أو ال��صالحیة، ص��احبة الجھ��ة إذن ب��دون إلكترون��ي توقی��ع إلع��داد برن��امج ب��صنع یتعل��ق

 ذلك غیر أو, اإللكتروني بالتوقیع تتعلق بیانات قاعدة على الغش بطریق الدخول أو اإللكتروني، التوقیع

  .اإللكتروني التوقیع على تقع التي الجرائم من

 الم�سلمین  أم�ر  ول�ي  إل�ى  الموك�ول  التعزی�ر  باب من ھو الجرائم ھذه على محدَّدة عقوبة ووضع

 ووض�ع  الج�رائم  تحدی�د  تت�ولى  الت�ي  اإلس�المیة  الدول�ة  ف�ي  التنظیمیة السلطة طریق عن أو بنفسھ سواًء

  .لھا المناسبة العقوبات

                                                
 .٥/٤٣٩افي البن قدامھ والك, ٤/٣٥٤والشرح الكبیر على مختصر خلیل , ٧/٦٣بدائع الصنائع :  انظر)٢(
 .١٠/١٢٩ عبد القادر عودة –التشریع الجنائي اإلسالمي :  انظر)٣(
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  اخلامتة

 -:التالية النتائج استخالص خاللها من أمكن البحث موضوع محتوى عرض بعد

, والمعقول واإلجماع والسنة الكتاب من بأدلة ومشروعة جائزة اإللكترونية التجارة-

 بما التجارية المعامالت تحكم التي الضوابط من بمجموعة اإلسالمي الشرع جاء وقد

, وابطالض هذه ضوء على مشروعيتها اعتبار من والبد, وتوجيهاته أهدافه مع يتفق

  . الحرمة إلى الحّل من الحكم تبدل وإال

 الطرفان يجتمع وال, واحد مكان يجمعهما ال غائبين بين عقد اإللكترونية التجارة عقد-

 لذا لخصوصيته وجه أهم بها ينعقد التي اإللكترونية الوسيلة تمثل إذ لوجه؛ وجهاً فيه

  . اإلسالمي الفقه في العقود مسائل تضبط التي العامة لألحكام يخضع فهو

 دامت ما وسيلة بأي اإللكترونية التجارة عقد في إرادته عن يفصح أن للشخص يمكن-

  . المقصود حقيقة إلى قاطع بشكل تشير

-المعاملـة  طبيعة كانت إذا اإلنترنت عبر اإللكترونية التجارة عقود في بالسكوت يعتد ,

 التعامل حالة في كما قبوالً؛ سكوتال اعتبار تقضي القرائن من ذلك غير أو, العرف أو

  . المتعاقدين بين السابق

 لـصيغته  العقـد  واسـتكمال , والقبـول  اإليجاب على المترتب األثر اعتبار اجل من-

  : يلي ما والقبول اإليجاب في يشترط, النهائية
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 العقـد  إبـرام  إلـى  العاقـدين  إرادة توجه على والقبول اإليجاب داللة وضوح -١

  . وإنجازه

, واحـد  مجلـس  في يكونا وأن, بتوافقهما ذلك ويتحقق باإليجاب؛ القبول اطارتب -٢

 علـى  يـدلّ  مـا  العاقدين أحد من يصدر ال وأن, بضمومنهما العلم يحصل وأن

  . اآلخر الطرف قبول قبل إيجابه عن الموجب يرجع وإال, إعراضه

 الحاضرين بين التعاقد مثل ليس خاص؛ تعاقد اإلنترنت عبر اإللكترونية التجارة عقد -

  . الوجوه كّل من والمراسلة بالمكاتبة الغائبين بين التعاقد مثل وال, الوجوه جميع في

 إعـالن  نظرية (باإليجاب العلم مجلس في القبول بمجرد اإللكترونية التجارة عقد يتم-

 ماأ, المحادثة غرف أو اإللكتروني البريد عبر بالكتابة التعاقد كان إذا فيما هذا) القبول

  . للقبول الموجب سماع من فالبد اإلنترنت هاتف عبر باللفظ مشافهة كان إذا

 الـشارع  ألن تراضيا؛ ولو تجاوزها للعاقدين يجوز ال وتبعية أصلية آثاراً العقد يرتّب-

 وضـمان , المبيـع  وتـسليم , الملكية كنقل عليه؛ المترتبة اآلثار نظم الذي هو الحكيم

  . الثمن وأدء, العيب

 هـو  الطـرفين  بين االتفاق فإن اللتزاماته المشتري تنفيذ ومكان لزمان بالنسبة ماأ-

 . العرف منها والتى العامة الشرعية القواعد إلى فيه فيرجع وإال, يحدده الذي

 علـى  قائمـة  ألنها شرعاً؛ حرام شاكلها وما بزناس لشركة الشبكي التسويق معاملة-

  . حق بغير اآلخرين أموال على الءواالستي, والتدليس, والخداع, الغش



 - ٣٩٣ -

 متنازع واقعة في الحق إلظهار الخصوم إليها يلجأ التي الطرق هي : اإلثبات وسائل-

  : التالية الشروط فيها تتوافر أن ويشترط, فيها

   . مشروعة الوسيلة تكون أن -١

  . الظن غلبة أو اليقيني العلم تفيد أن -٢

  . بها الثقة يزعزع قادح أي من سالمة تكون أن -٣

  . اإلثبات في كحجة إليها واالستناد اإللكترونية الكتابة على االعتماد يصح-

   .شرعاً اإلثبات في كدليل وقبوله اإللكتروني التوقيع على االعتماد يصح كما-

 عل�ى  مخ�اطر  م�ن  علی�ھ  االعت�داء  عل�ى  یترت�ب  ولم�ا  , اإللكتروني التوقیع ألھمیة نظرًا -

 الجنائی�ة  الحمای�ة  وض�ع  أن للباح�ث  یظھ�ر  ال�ذي  ف�إن  لكترونی�ة اإل والتجارة علیھ المجني

 والحق��وق األم��وال حف��ظ ف��ي اإلس��المیة ال��شریعة مقاص��د م��ع یتف��ق اإللكترون��ي للتوقی��ع

 تحدی��دھا ف��ي الموكول��ة التع��ازیر ض��من داخ��ل وھ��ذا, علیھ��ا االعت��داء وحرم��ة الخاص��ة

 نوعھ��ا ح��سب جریم��ة لك��ل المناس��بة العقوب��ة لی��رى الم��سلمین أم��ر ول��ي إل��ى وتق��دیرھا

 .بھ یعیش الذي والزمان المكان مرعاة مع وآثارھا

  

 

  

  

  

  



 - ٣٩٤ -

  بيان بأهم مراجع البحث

  

  القرآن الكريم وعلومه-

 مكتبة الكويت، ،٤ط الغندور، أحمد الدكتور اإلسالمي، التشريع في الشخصية األحوال -

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ الفالح،

 المكتب – األلباني الدين ناصر محمد – السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء-

 ).هـ١٤٠٥ الثانية الطبعة – بيروت – اإلسالمي

 التراث إحياء دار ،)هـ٣٧٠ت(للجصاص علي بن أحمد بكر ألبي, القرآن أحكام-

 .بيروت العربي،

 فـتح  محمد. د. اإلثبات وقانون اإلسالمي الفقه في اإلثبات عبء وقواعد أحكام-

 .م٢٠٠٠ اإلسكندرية مصر، ، للنشر الجديدة امعةالج دار النشار، اهللا

 منـشورات  قاسـم،  حسن محمد. د والتجارية المدنية المواد في اإلثبات أصول-

 .م٢٠٠٢ بيروت ، الحقوقية الحلبي

 اإلتحـاد  دار جاني، السر فهمي محمد. د اإلسالمي، الفقه في البيع عقد أصول-

 .هـ١٤٠٦ ، القاهرة ، العربي

 ، للكتـب  اإلسكندرية مركز المنعم، عبد فؤاد. د اإلسالم، في لحكما نظام أصول-

  .اإلسكندرية

 الرشـد،  مكتبة ألغامدي، محمد ناصر اإلسالمي، الفقه في القضائي االختصاص-

  .هـ١٤٢٠ الرياض،

 .م١٩٥٧ مصر المعارف، دار بندك، جين حياتنا، في وأثره اإللكترون-

  .م١٩٦٨- هـ١٣٨٧ الحلبي، مؤسسة قاهرة،ال نجيم، ابن والنظائر، األشباه- 

 حمدون ميسر من مقدم بحث العربي، الوطن في والالسلكية السلكية االتصاالت- 

 .م١٩٨٢ العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت، سليمان،

  .م١٩٧٣ الفكر، دار بيروت، شعبان، سعد الفضاء، وسفن الصناعية األقمار- 

 التراث إحياء دار بيروت، -  الفقي حامد مدمح: وحققه صححه داوي، للمر اإلنصاف- 

  .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦ العربي،

 دار ،)هـ٥٨٧ت (الحنفي الكاساني الدين لعالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع- 

   هـ١٤٠٦ الثانية الطبعة بيروت، العلمية، الكتب

  .ت. د الرسالة، مؤسسة بيروت، المرتضى، البن الزخار، البحر- 

 الكتاب دار بيروت، ،٢ط م،١٩١٠ الجمالية، الطبعة القاهرة، كاساني،لل الصنائع بدائع- 
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  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ العربي،

 .هـ١٣٩٥ رابعة، طبعة الحلبي، البابي مصطفى المجتهد، بداية- 

 عمـان  األردن الثقافة دار الهيجاء، أبو إبراهيم محمد اإلنترنت، بواسطة التحكيم

 .م٢٠٠٢

 بعينو، فؤاد مؤسسة الخنين، محمد بن اهللا عبد اإلسالمية، الشريعة في التحكيم-

 .هـ١٤٢٠ األولى الطبعة الرياض،

 الهيجـاء،  أبو إبراهيم محمد -مقارنة دراسة -اإلنترنت بواسطة بالبيع التعاقد-

 .م٢٠٠٢ عمان األردن، ، الثقافة دار

 الثقافة، دار العجلون، خالد أحمد -مقارنة دراسة -اإلنترنت طريق عن التعاقد-

 .م٢٠٠٢ عمان ألردن،ا

 

 بيروت، العامري، فاروق جورج،تنفيذ إدوارد وضع االتصاالت، وكمبيوتر التلكس- 

 .م١٩٨٧ الجامعي، الراتب دار

 ، عمان ، المناهج دار العالق، عباس بشير. د ، التسوق في اإلنترنت تطبيقات-

 .هـ١٤٢٢ األردن،

 ،)هـ٥١٦ت(البغوي مسعود  بن لحسين) التنزيل معالم (المسمى تفسيرالبغوي-

 .هـ١٤١٤ األولى الطبعة بيروت العلمية، الكتب دار

 جريـر  بـن  لمحمـد  ،)القـرآن  تأويـل  فـي  البيـان  جامع   (تفسيرالطبرى-

 .هـ١٤١٢ األولى الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار ،)هـ٣١٠ت(الطبري

  

 األبحاث سلسلة قبرص،. بيتر ج غازي والترجمة، والتطبيق الوعي الكمبيوتر ثقافة- 

  .م١٩٨٧ اللغوية،

  .ت. د المصرية، الكتب دار القاهرة، ،٣ط القرطبي، القرآن، ألحكام الجامع- 

 البابي مطبعة القاهرة، ،٢ط ت،.د األميرية، المطبعة القاهرة، ،٢ط عابدين، ابن حاشية- 

  .العربي التراث إحياء دار بيروت، م،١٩٤٩-هـ١٣٦٨ الحلبي،-

 القاهرة، ، الحلبي، البابي مصطفى القاهرة، الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية- 

  .ت. د زهران، مكتبة

 للنشر الضياء دار  إبراهيم، عقلة محمد الحديثة، االتصال بوسائل العقود إجراء حكم- 

  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦ األردن، عمان، والتوزيع،

 الهيتي، لرزاقعبدا اإلسالمية، الشريعة في الحديثة االتصال أجهزة عبر التعاقد حكم- 

  .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١ البيارق، دار عمان،

  .ت.د صادر، دار بيروت، هـ،١٣١٧ القاهرة، خليل، مختصر على الخرشي- 
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  .م١٩٩١- هـ١٤١٢ اإلسالمي، المكتب بيروت، ،٣ط للنووي، الطالبين، روضة- 

   األميرية، المطبعة القاهرة، خان، حسن صديق للسيد البهية، الدرر شرح الندية الروضة

  

 العربي التراث إحياء دار) هـ٢٧٥ت (القزويني يزيد بن محمد ألبي , ماجه ابن سنن-

   .بيروت –

 بيروت – العلمية الكتب دار) هـ٢٧٩ت (الترمذي عيسى ألبي – الترمذي سنن-

  بيروت – العصرية المكتبة –) هـ٣٠٧ت (األشعث بن لسليمان – داود أبي سنن- 

 -  المعارف دار م١٩٨٩-هـ١٤١٠ وصفي، الكم تحقيق للدردير، الصغير، الشرح- 

 .القاهرة

 – القلـم  دار) هـ٢٥٦ت(البخاري إسماعيل بن محمد اهللا عبد البن ، البخاري صحيح-

 .م١٩٨٧ بيروت

 العربي التراث إحياء دار) هـ٢٦١ت (النيسابوري الحجاج بن لمسلم – مسلم صحيح- 

  .م١٩٥٤ بيروت –

 .ت. د وهبة، مكتبة ،القاهرة البعلي، محمود العقود، ضوابط- 

 المطبوعـات  دار التركماني، خالد عدنان. د اإلسالمي، الفقه في العقد ضوابط-

 .هـ١٤١٣. الثانية الطبعة السعودية، العربية المملكة جدة، الحديثة،

 الوضـعي  بالقانون وموازنة اإلسالمي الفقه في مقارنة دراسة العقود ضوابط-

 الطبعـة  , القـاهرة  مصر، وهبة، مكتبة لي،البع محمود الحميد عبد. د وفقهه،

 .األولى

 قيم بن محمد الدين لشمس الشرعية، السياسة في الحكمية الطرق- 

  .بيروت العلوم، إحياء دار ،)هـ٧٥١ت(الجوزية

  .ت.د األميرية، المطبعة القاهرة، ت،. د العامرة، المطبعة القاهرة، الهندية، الفتاوى- 

 لفتاوى باإلضافة علماء لمجموعة المسند، بدالعزيزع محمد وترتيب جمع الفتاوى،- 

  .ت.د السعودية، العربية بالمملكة لإلفتاء الدائمة اللجنة

  .هـ١٣١٦ األميرية، المطبعة القاهرة، القدير، فتح- 

 تيميـة  بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد اإلسالم لشيخ ، الكبرى الفتاوي-

 الرئاسـة  إشراف تحت طبع محمد بنهوا القاسم الرحمن عبد جمع) هـ٧٢٨ت(

 .السعودية العربية المملكة – الشريفين الحرمين لشئون العامة

 الثالثـة  الطبعـة  ,دمشق, الفكر دار الزحيلي، وهبة. د وأدلته، اإلسالمي الفقه-

  .هـ١٤٠٩

ة دار الثقاف, على أحمد السالوس الطبعة األولى , "فقه البيع واالستيثاق والتطبيق المعاصر -
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 ١/٣٨٩, م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣ ,ـ قطر 

 الطبعة بيروت،, الرسالة مؤسسة) هـ٨١٧ت (للفيروزآبادي المحيط القاموس-

 .هـ١٤٠٧ الثانية

 .هـ١٤٠٨ الثانية الطبعة, بيروت الجيل، دار الحنبلي، رجب البن القواعد-

 الـشريعة  ضوء في المطلق التحكيم(والقانون للشريعة الثاني اإلسالمي المؤتمر-

 الطبعـة  لبنـان،  طرابلس، معهد في م٢٠٠٠ هـ١٤١٢ سنة انعقد ،) والقانون

 .األولى

 دار مكتبـة , الزحيلي مصطفى محمد. د اإلسالمية، الشريعة في اإلثبات وسائل-

 .هـ١٤٠٢ األولى الطبعة دمشق،, البيان

- دار) هـ٣٩٥ت(فارس بن زكريا بن أحمد الحسن ألبي, اللغة مقاييس معجم-

 .هـ١٤٢٢ األولى الطبعة – بيروت – العربي راثالت إحياء-

 .بيروت – العلمية المكتبة – الفيومي محمد بن ألحمد – المنير المصباح-

 القـاهرة،  وهبـة،  مكتبـة  ، جريشة محمد علي. د العليا، اإلسالمية المشروعية

 .هـ١٣٩٦ األولى الطبعة

  

  .ت. د الحديثة، النصر مكتبة الرياض، للبهوتي، القناع، كشاف- 

 بيروت، والترجمة، التعريب مركز ترجمة فريد، درفلرولس فرانك الشبكات، تعمل كيف

  .م١٩٩٤ للعلوم، العربية الدار

  .م١٩٨٥ البشائر، دار بيروت، داغي، القرة الدين محيي علي العقود، في الرضا مبدأ- 

 عبد. د تحقيق ،)هـ٦٢٠ت (قدامة بن أحمد بن اهللا عبد الدين لموفق المغني-

 الثالثـة  الطبعـة  الرياض، ، الكتب عالم دار. الحلو الفتاح عبد. ود التركي اهللا

  .هـ١٤١٧

 مطبعـة  الخطيـب،  الشربيني لمحمد المنهاج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني-

 هـ١٣٧٧ الحلبي

 الـشاطبي  موسـى  بـن  إبـراهيم  لإلمـام  الـشريعة،  أصـول  في الموافقات-

 .بيروت المعارف، دار ،)هـ٧٩٠ت(

  

 أبوغدة، عبدالستار وتعليق تنسيق المجمع، وتوصيات قرارات اإلسالمي الفقه مجمع- 

  .م١٩٨٨- هـ١٣٨٨ القلم، دار دمشق، ،٢ط

 المنيرية، الطباعة دار القاهرة، ت،. د العاصمة، مطبعة القاهرة، للنووي، المجموع- 

  .ت.د السلفية، المكتبة المنورة، المدينة ت،.د

  .هـ١٣٥٢ ة،القاهر حزم، البن المحلى- 
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  .هـ١٣٢١ األميرية، المطبعة القاهرة، األم، هامش على مطبوع المزني مختصر- 

  .م١٩٦٧ األديب، ب.أ مطابع دمشق، ،٢ط للزرقا، العام الفقهي المدخل- 

  

 العربي، التراث إحياء دار بيروت، للسنهوري، اإلسالمي، الفقه في الحق مصادر- 

  .ت.د

  .ت.د الحلبي، بابيال مطبعة القاهرة، المحتاج، مغني- 

 هجر، مطبعة القاهرة، والحلو، التركي عبداهللا: تحقيق قدامة، البن المغني- 

  .م١٩٨٩- هـ١٤١٠

  .هـ١٣٣٢ القاهرة، مفتاح، عبداهللا للشيخ المختار، المنتزع- 

  .الكتب عالم اإلرادات، منتهى- 

  .ت.د الحلبي، البابي مطبعة القاهرة، للشيرازي، المهذب- 

  .م١٩٧٥ الكبرى، التجارية المكتبة القاهرة، بي،للشاط الموافقات- 

ـ ٢٤١ت (الـشيباني  حنبل بن أحمد لإلمام – المسند-  القـاهرة  , المعـارف  دار) هـ

  .م١٩٨٠

  .م١٩٧٨- هـ١٣٩٨ الفكر، دار بيروت، للحطاب، الجليل مواهب- 

 الطبع شركة بغداد، ،٣ط الحكيم، المجيد عبد العراقي، المدني القانون في الموجز- 

  .م١٩٦٩- هـ١٣٨٩ األهلية، شروالن

 أحمد بن محمد الدين لتقي وزيادات التنقيح مع المقنع جمع في اإلرادات منتهى- 

 بيروت – األولى الطبعة – التركي اهللا عبد. د تحقيق, )هـ٩٧٢ت (الفتوحي

  .هـ١٤١٩

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ جدة، الثاني، الجزء السادس، العدد اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة-

 بيروت، ،٢ط الثميني، الدين ضياء الشرح هامش على مطبوع العليل، شفاءو النيل- 

  .م١٩٧٢ الفتح، دار

  .القاهرة -  محمد مصطفى مطبعة القدير، فتح مع الهداية- 

 الزيلعـي  يوسـف  بـن  اهللا عبـد  الدين لجمال الهداية أحاديث لتخريج  الراية نصب-

  .القاهرة – الحديث دار) هـ٧٦٢ت(

  .هـ١٤٠٨ بيروت العربي، التراث إحياء دار ،)هـ٧١١ت(منظور البن العرب، لسان- 

  

 

  

   




