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 Aminalgdaly.31@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني
  :ملخـص 

  ".التعاقد بوسیلة الھاتف كعقد من العقود اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھة النوازل" 
  :احث، وخاتمةوقد جاء البحث في مقدمة، وتسعة مب -
  .  أھمیة البحث، وسبب اختیاري لھ، وخطة البحث: ذكرت في المقدمة -

تناولت فیھ التعریف بمفردات البحث، من حیث االشتقاق اللغ�وي  :المبحث األول وأما -
  .واالصطالح الفقھي

ف��ي إج��راء التعاق��د بالوس��ائل القدیم��ة ووس��یلة الھ��اتف      :المبح��ث الث��اني وخصص��ت  -
ت أن التعاقد بالوسائل قد یكون ق�دیًما، كاالتص�ال بوس�یلة ع�ن طری�ق الطی�ور،       المستحدثة، وبین

  .أو بواسطة الرسول، وقد یكون بالوسائل المستحدثة، كالھاتف، وھو محل البحث
ذكرت التكییف الفقھي في إجراء التعاقد بوسیلة الھاتف كتاب�ة،  : المبحث الثالثوفي  -

ن طری�ق الھ�اتف یض�اھي التعاق�د بوس�یلة الكتاب�ة م�ثال        حیث تناولت فیھ أن التعاق�د ال�ذي ی�تم ع�    
بمث��ل، ش��ریطة أن ینق��ل الھ��اتف ص��ورة طب��ق األص��ل م��ن الرس��الة، دون أي تغیی��ر أو تب��دیل،       
موضًحا مدى اعتبار الكتابة كوسیلة من وسائل التعبیر عن اإلرادة س�واء أكان�ت ب�ین حاض�رین     

  .في ذلك ًحا القول الراجحموض مع المقارنة والتحقیق والتدقیق، أم بین غائبین
جعلت��ھ ف��ي انعق��اد التج��ارة بوس��یلة الھ��اتف كعق��د م��ن الوس��ائل  :المبح��ث الراب��عوف��ي  -

  .اإللكترونیة المعاصرة، ووضحت فیھ طریقة التعاقد عن طریق الموقع اإللكتروني للھاتف
ذك�رت فی�ھ العق�ود المس�تثناة م�ن ص�حة التعاق�د عب�ر وس�یلة          : وفي المبحث الخ�امس  -

النكاح الشتراط االش�ھاد علی�ھ، والص�رف الش�تراط     : ف اإللكترونیة المعاصرة، والتي منھاالھات
  .التقابض فیھ، وعقد السلم الشتراط تعجیل رأس المال

قمت بتوضیح التعاقد بالھاتف عبر وسیلة االنترنت في الفق�ھ  : المبحث السادسوفي  -
  اإلسالمي
: اتف عن طریق اإلنترن�ت، والت�ي منھ�ا   جعلتھ في آثار عقد الھ: المبحث السابعوفي  -

  .التزامات البائع بتسلیم المبیع، والتزامات المشتري بدفع الثمن
  .خصصتھ في القواعد والضوابط العامة لعقد الھاتف: وفي المبحث الثامن -
  ذكرت فیھ حمایة التعاقد بالھاتف عبر شبكة اإلنترنت: وفي المبحث التاسع -
ملت على أھ�م النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا م�ن خ�الل ھ�ذا         ثم ختمت بحثي بخاتمة اشت–

  .البحث، وذكرت بعض التوصیات في ھذا الشأن
  .التعاقد، الھاتف ، العقود اإللكترونیة، النوازل، اإلنترنت : الكلمات المفتاحیة
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Contracting by means of the telephone as one of the 
contemporary electronic contracts in light of the 

calamities 
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Department of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 
Tafna Al-Ashraf, Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
E-mail: Aminalgdaly.31@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 

The research came in an introduction, nine chapters, 
and a conclusion 

I mentioned in the introduction: the importance of the 
research, the reason for choosing it, and the research plan 

As for the first topic: I dealt with the definition of the 
research vocabulary, in terms of linguistic derivation and 
jurisprudential terminology 

She devoted the second topic: to the contracting 
procedure by the old means and the newly developed 
telephone, and indicated that the contract by means may be 
old, such as communication by means through birds, or 
through the messenger, and it may be by modern means, 
such as the telephone, which is the subject of research 

And in the third topic: I mentioned the jurisprudential 
adaptation in the contracting procedure by means of the 
telephone in writing, where I dealt with it that the contract that 
takes place by phone is comparable to the contract by means 
of writing, for example, for example, provided that the phone 
transmits an exact copy of the message, without any change 
or alteration, explaining the extent to which writing is 
considered As a means of expressing the will, whether it is 
between the present or the absent, with comparison, 
investigation and scrutiny, clarifying the most correct opinion 
in that 

And in the fourth topic: I made it in the contract of trade 
by telephone as a contract of contemporary electronic means, 
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and explained the method of contracting through the website 
of the telephone. 

In the fifth topic, the contracts that are excluded from 
the validity of the contract via the contemporary electronic 
telephone are mentioned, including: marriage for the 
requirement of witnessing it, and the exchange for the 
requirement of intercourse in it, and the peace contract for the 
requirement of accelerating the capital 

In the sixth topic, I explained the contract by phone via 
the Internet in Islamic jurisprudence 

And in the seventh topic: I made it into the effects of the 
telephone contract via the Internet, including: the seller’s 
obligations to deliver the thing sold, and the buyer’s 
obligations to pay the price 

And in the eighth topic: I devoted it to the general rules 
and regulations of the telephone contract 

And in the ninth topic: I mentioned the protection of 
contracting by phone over the Internet 

Then I concluded my research with a conclusion that 
included the most important results that I reached through this 
research, and mentioned some recommendations in this 
regard. 
Keywords: Contracting , Telephone , Electronic Contracts , 
Calamities , The Internet. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 المقدمــة
رب العالمین، الذي بنعمتھ تتم الصالحات، خلق اإلنسان، وسخر لھ  الحمد هللا     

ك��ل الكائن��ات، وأس��بغ علی��ھ نعم��ھ الظ��اھرات والباطن��ات، والص��الة والس��الم عل��ى أش��رف  
  .المخلوقات، سیدنا محمد 

  وبعد،،،
ففي نھضة الدول انتقل الن�اس م�ن مرحل�ة إل�ى أخ�رى ف�ي مج�ال التط�ورات              

الناس من حی�ث التواص�ل الس�ریع ف�ي ع�الم التكنولوجی�ا الحدیث�ة،         والتغیرات التي یعیشھا
ومن ذلك تكنولوجیا االتصال فلقد تطورت وساھمت في تطویر الحضارة البش�ریة، وم�ن   
الوسائل االتصالیة التي میزت ھذا العصر الھاتف من حیث استخدامھ، ومدى تأثیره على 

  .من خاللھمتطلبات الحیاة، وإیجاد حلول للمشكالت واألزمات 
وتكمن أھمیة الموضوع ال س�یما ف�ي عص�رنا الحاض�ر أن�ھ ق�د تط�ورت نع�م              

بھا على خلقھ، تكریًما وتفضیًال لھ�م، وق�د بل�غ ھ�ذا التط�ور العلم�ي       ) تعالى(كثیرة منَّ اهللا 
في ھذا العصر مبلًغا مذھًال، بل أصبح ھذا التطور یضیف إلینا كل یوم بجدید مما تبتكره 

كار من أج�ل تس�ھیل المھم�ات واختص�ار ال�زمن والمس�افات وس�رعة قض�اء         العقول من أف
  .وتلبیة الحاجات عبر ھذا اإلبداع

وبھذا یتضح أن الفقھ اإلسالمي ركن ركین في حل كل مسألة معاصرة، مما      
 تستجدفقد یجعلھ ثابًتا مستمًرا في مواجھة المستجدات حتى یرث اهللا األرض ومن علیھا، 

منھ�ا، وق�د اس�تحدث ف�ي عص�رنا ھ�ذا ال س�یما ف�ي          حیرة في المرء اء تجعلأشی الحیاة في
اآلونة األخیرة، وبصورة مذھلة جًدا من وسائل االتصال الحدیثة الھاتف، فأردت أن ُألقي 
الضوء علیھ ألثبت مدى شمولیة الفقھ اإلسالمي لجمیع متطلب�ات الحی�اة البش�ریة، وس�عتھ     

  .حكام الفقھیة لدى المجتمع البشريألحكام التعامل الحدیثة، وبیان األ
والناظر في الشریعة اإلسالمیة یراھا یصلح بھا كل زمان ومكان من نوازل      

مستجدة، فما من نازلة من النوازل المستحدثة إال ولھا حكم في الش�ریعة اإلس�المیة، وف�ي    
َبیََّن�ُھ م�ن تحلی�ل    لیس من حادثة إال وهللا فیھا حكم قد : " ھذا الصدد یقول اإلمام الماوردي 

  .)١("أو تحریم، وأمر ونھي
ولما كان األمر كذلك فعكفت على معالجة ھذا الموضوع واخترت لھ مسمي      

التعاقد بوسیلة الھاتف كعقد من العقود اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھة النوازل : " 
  :وذلك في تسعة مباحث" دراسة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

                                      
الح�اوي الكبی�ر ف��ي فق�ھ م��ذھب اإلم�ام الش��افعي، ألب�ي الحس��ن عل�ي ب��ن محم�د ب��ن حبی�ب البغ��دادي،         ) (١

الش�یخ ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود،       -الشیخ علي محمد معوض : ، تحقیق)١٣٨/ ١٦(الشھیر بالماوردي 
 .األولى: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت / ط
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  خطة البحث
  :اقتضت طبیعة البحث أن أقسمھ إلى تسعة مباحث وخاتمة

  .التعریف بمفردات البحث والتأصیل لھ: المبحث األول
  .إجراء التعاقد بالوسائل القدیمة ووسیلة الھاتف المستحدثة: المبحث الثاني

  وفیھ مطلبان
  .وسائل االتصال القدیمة: المطلب األول
  .د بوسیلة الھاتف المستحدثةإجراء التعاق: المطلب الثاني
  .التكییف الفقھي في إجراء التعاقد بوسیلة الھاتف كتابة: المبحث الثالث
انعقاد التجارة بوسیلة الھاتف كعقد من الوسائل اإللكترونیة : المبحث الرابع

  .المعاصرة
العق���ود المس���تثناة م���ن ص���حة التعاق���د عب���ر وس���یلة الھ���اتف     : المبح���ث الخ���امس 

  .عاصرةاإللكترونیة الم
  وفیھ مطلبان

  .مدى حجیة انعقاد النكاح عبر وسیلة الھاتف: المطلب األول
  .مدى حجیة انعقاد الصرف عبر وسیلة الھاتف: المطلب الثاني

  .التعاقد بالھاتف عبر وسیلة اإلنترنت في الفقھ اإلسالمي: المبحث السادس
  .آثار عقد الھاتف عن طریق اإلنترنت: المبحث السابع

  انوفیھ مطلب
  .التزامات البائع بتسلیم المبیع: المطلب األول
  .التزامات المشتري بدفع الثمن: المطلب الثاني
  .القواعد الفقھیة والضوابط الشرعیة للتعاقد بوسیلة الھاتف: المبحث الثامن

  وفیھ مطلبان
  .القواعد الفقھیة للتعاقد بوسیلة الھاتف: المطلب األول
  .یة للتعاقد بوسیلة الھاتفالضوابط الشرع: المطلب الثاني
  .      حمایة التعاقد بالھاتف عبر شبكة اإلنترنت: المبحث التاسع
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  املبحث األول

  التعريف مبفردات البحث والتأصيل له

أي تعاھد واتَّفق معھ : تعاقَد معھ على أمر: ، ُیقال)١(التعاھد: معنى التَّعاُقُد -أوًال
  .)٢(علیھ

َما تقّرْبت ِبِھ َوقد توّسلت ِبِھ ِإَلْیِھ َوِمْنھ توّسل ِإَلى اهللا َتَع�اَلى  : یَلةمعنى اْلَوِس -ثانًیا
الرغب�ة  : ، ُی�راد بھ�ا  )٤(، وھي م�أخوذة م�ن قول�ك س�ألت أس�ال أي طلب�ت      )٣(ِبَعَمل أي تقّرب
  .)٥(وسل، إذا رغب: والطلب، ُیقال

وس�یلة الھ�اتف   انعق�اد البی�ع عب�ر    : طلب ورغبة البائع والمش�تري : وُیقصد بھا ھنا
  . اإللكترونیة

ھت�ف الش�خص إذا ص�اح م�اًدا ص�وتھ،      : ُیق�ال  -بكس�ر الت�اء   -:معنى الھاِتف -ثالًثا
وھتف��ة الحمام��ة إذا ص��وتت، وھت��ف بف��الن أي ص��اح ب��ھ، ودع��اه أي ن��اداه بص��وت ع��اٍل،  

، وھو اسم فاعل من ھتف، الص�وت یس�مع دون أن   )٦(وھاتف زمیلھ أي كلمھ عبر الھاتف
  .)٨(جھاز كھربي ینقل األصوات من مكان إلى مكان: ، أي أنھ)٧(یرى صاحبھ

عبارة عن وسیلة لالتص�ال بالمش�افھة والمكاتب�ة ع�ن طری�ق ذب�ذبات       : واصطالًحا
  .)٩(مجردة عن أسالك وتعتمد على أبراج الھاتف اعتمادًا كلیًا

                                      
/ د: ، تحقی��ق)٤٦٨٦/ ٧(ش�مس العل�وم ودواء ك�الم الع��رب م�ن الكل�وم، لنش�وان ب��ن س�عید الحمی�رى        ) (١

دار الفك��ر / س��ف محم��د عب��د اهللا، ط  یو/ حس��ین ب��ن عب��د اهللا العم��ري، ومطھ��ر ب��ن عل��ي اإلری��اني، ود      
 .األولى: ، الطبعة)سوریة -دمشق (، دار الفكر )لبنان -بیروت (المعاصر 

ع��الم / ، ط)١٥٢٧/ ٢(أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر  / معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، لل��دكتور ) (٢
 .األولى: الكتب، الطبعة

/ خلی�ل إب�راھم جف�ال، ط   : ، تحقی�ق )٤١٦/ ٣(المخصص، ألبي الحسن علي ب�ن إس�ماعیل ب�ن س�یده     ) (٣
 .األولى: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي 

دار العل�م والثقاف�ة للنش�ر    / محم�د إب�راھیم س�لیم، ط   : ، تحقی�ق )٣٠١: ص(الفروق اللغویة للعس�كري  ) (٤
 .مصر –والتوزیع، القاھرة 

عبد : ، تحقیق)١١٠/ ٦(ء القزویني معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا) (٥
 .م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر/ السالم محمد ھارون، ط

 ).٢٣٢٢/ ٣(أحمد مختار عبد الحمید عمر / معجم اللغة العربیة المعاصرة، للدكتور) (٦
دار النف��ائس / ، ط)٤٩١: ص( لمحم��د رواس قلع��ھ ج��ي، وحام��د ص��ادق قنیب��ي معج��م لغ��ة الفقھ��اء، ) (٧

 .الثانیة: لطباعة والنشر والتوزیع، الطبعةل
/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (المعجم الوسیط، لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) (٨

 .دار الدعوة/ ، ط)٨٧/ ١) (محمد النجار
: ص(اعد العبــ�ـدان مس�ـاعد ب�ن راش�ـد ب�ن مس�     / األحكــــام الفقـــھیـة المتعلقــ�ـة بالھــ�ـاتف، للباح�ث   ) (٩
، بح��ـث تكمیـ��ـلي لنیـ��ـل درجـ��ـة الماجستـــ��ـیر، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة، المملك��ة  )١٨

 .العربیة السعودیة، المعھد العالي للقضاء، قسم الفقھ المقارن
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بأنھ وسیلة لنقل المكالمات الشخصیة من خ�الل األس�الك الت�ي    : ویعرف أیًضا    
یم��ر فیھ��ا تی��ار كھرب��ائي وف��ق ذب��ذبات ص��وت    -المرس��ل والمس��تقبل -ربط ب��ین نقطت��ینت��

، أي یمك��ن بواس��طتھ ال��تكلم والتخاط��ب الف��وري المباش��ر ع��ن طری��ق األس��الك     )١(الم��تكلم
  .والموجات التي تربط المرسل بالمستقبل

مما سبق من التعریف اللغوي واالصطالحي یتبین أن الھاتف جھاز یحملھ      
  .)٢(خص یعمل السلكیا وفق شفرة معّینة، وبكمیَّة كھربّیة یتّم شحنھا مسبًَّقاالشَّ

ومما ُیشاع في استعمالھ أیًضا الجوال والسبب في ذلك عدم استقرار الجھ�از إنم�ا   
ُیح��ال ب��ھ ف��ي ك��ل مك��ان، وال حج��ر ف��ي اس��تخدامھا لغوًی��ا، وُیطل��ق أیض��ا عل��ى الھ��اتف         

  .ي كل مكان یتجھ فیھ اإلنسانالمحمول من حمل الشيء أي یحملھ ف
ومن ثم فإن التعاقد من خالل الھاتف ُیع�دُّ ل�ھ أھمی�ة كبی�رة ف�ي مج�ال التعاق�د             

والتجارة اإللكترونیة، إذ یتمثل دور الھاتف في نقل الص�وت م�ن عاق�د آلخ�ر ع�ن طری�ق       
 عب�ر األرض أو البح�ر أو ع�ن طری�ق األقم�ار الص�ناعیة،      ) الكابالت الكھربائی�ة (الخطوط

ویكون التمیز بین متعاقد وآخر برقم مغایر، وكذلك یكون التمییز بین المناطق الجغرافی�ة  
برقم إضافي، فإذا أردت أن تخاطب شخًصا یقیم في مصر مثال وأن�ت ف�ي الع�راق فیج�ب     

، وع�ادة تظ�ل المحادث�ات الھاتفی�ة ش�فھیة م�ا ل�م ی�تم تس�جیلھا بأی�ة           )٠٠٢(أن تضیف الرقم
تف من أكثر وسائل االتص�ال الفوری�ة فاعلی�ة واس�تعماًال، ویمك�ن      وسیلة أخرى، ویعد الھا

لكل من الموجب والقابل التعبیر عن إرادتھ ومن ثم التعاقد بواسطتھ، ویتم التعاقد بصورة 
مباشرة، أو یجتمع المتعاقدان في وقت واحد وال یحتاج وصول تعبیر أح�دھما إل�ى اآلخ�ر    

بحی�ث یس�مع ك�ل م�ن المتعاق�دین ك�رم اآلخ�ر         إلى زمن معین، ویع�د ك�ذلك تعاق�دا مباش�را    
مباشرة دون واسطة شخص آخر، فالتعبیر بواسطة الھاتف تعبیر لفظي ولیس كتابي، مما 

 -یجعل التعاقد عبر الھاتف تعاقًدا شفھًیا یتم باللفظ فقط، وف�ي ھ�ذا یق�ول اإلم�ام البیض�اوي     
  .)٣()ظ الدال علیھ صریحالكنھ لما خفي نیط باللف: (بعد أن ذكر وجود الرضا -رحمھ اهللا

أن الھاتف یعدُّ أداة فعالة، یتم من خاللھا التعاقد عن طریق : یتضح مما سبق     
نقل اللفظ من شخص إلى آخر، فُینقل اإلیجاب للموجب لھ، كما أن�ھ ینق�ل القب�ول للموج�ب     
دون أن ی��رى أح��دھما اآلخ��ر، كم��ا أن التقنی��ات الحدیث��ة تمكن��ت م��ن وج��ود ك��امیرات ف��ي   

ھ��اتف م��ن خاللھ��ا ی��تم مش��اھدة ورؤی��ة ك��ال العاق��دین بعض��ھما عن��د التخاط��ب، أو جع��ل    ال

                                      
، )٢٤٢:ص(ف�ارس عل�ي الجرح�ي   / التبلیغات القضائیة ودورھا في حس�م ال�دعوى المدنی�ة، لل�دكتور    ) (١
 . م٢٠٠٧اإلسكندریة،  -منشأة المعارف/ ط

 ).٢٣٢٢/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة ) (٢
دار السالس��ل، / ، ط)٢٢/٢٣٥(الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة، وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة    ) (٣

 ). ١/٤٥٤٧(الكویت، نقال عن الغایة القصوى للبیضاوي
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، فباإلمكان مشاھدة الشخص المتخاطب معھ، وھذه الص�ورة  )١(الصورة مصاحبة للصوت
  .تكون عادة مرسلة عبر موجات ھوائیة فائقة السرعة

  :تعریف العقود اإللكترونیة لغة واصطالًحا -رابًعا
لعق��ود اإللكترونی��ة مركًب��ا تركیًب��ا إض��افًیا أردت أن أتن��اول    ولم��ا ك��ان مص��طلح ا 

  : التوفیق) تعالى( تعریف كل مصطلح منھا على حدة، فأقول وباهللا 
  :یطلق على معاني متعددة، منھا: العقد لغة

عقده یعقده عقًدا أي شده وأحكمھ، وعقد : وھو نقیض الحل، ُیقال: الربط والشد -أ
وصل إحداھما باآلخر بعق�دة تمس�كھما   : وعقد طرفي الحبل أيجعل فیھ عقده، : الحبل أي

  .)٣(أحكمھ: ، وعقد البیع أو الیمین أي)٢(فأحكم وصلھا

U  [  Z : عاھدت�ھ، ومن�ھ ق�ول اهللا تع�الى    : عقدت ل�ھ، أي : ُیقال: العھد -ب

^  ]  \T )أي ب��العھود، ول��ذا ص��ار العق��د بمعن��ى العھ��د الموث��ق والض��مان،     )٤

  .)٥(ًماوكل ما ینشئ التزا
فالعقد عن�د علم�اء اللغ�ة یش�مل ك�ل م�ا فی�ھ معن�ى         : التوثیق والتأكید وااللتزام -جـ

عق�د العھ�د والیم�ین،    : الربط أو التوثیق أو االلتزام من جانب  واحد أو من جانبین، وُیقال

 U®  ¬  «  ª  ©T  ، ومن�ھ ق�ول اهللا تع�الى   )٦(یعقدھا عق�ًدا، بمعن�ى أك�دھا   

  .أي أكدتموھا )٧(
ومنھ عقـــد النی�ة أي العــ�ـزم عل�ى ش�يء، وعقــ�ـد الیم�ین والعھـ�ـد أي        : عزمال -د

َأْو  -َوالَِّذي َأْحِلُف ِب�ِھ  « : ، ومنھ قولھ )٨(أكدھما بأن ربط بین اإلرادة وتنفیذ ما التزم بھ
َل�آُمَرنَّ ِبَن�اَقِتي ُتْرَح�ُل،ُثمَّ     -ا َقاَل َأْو ِإْن ِشْئُتْم َلا َأْدِري َأیََّتُھَم -َلَقْد َھَمْمُت  -َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه 

                                      
، )١٨، ١٧:ص(أب��ي اللی��ل إب��راھیم الدس��وقي  / رونی��ة، للعالم��ةالجوان��ب القانونی��ة للمع��امالت اإللكت ) (١

 .م٢٠٠٣جامعة الكویت، سنة النشر -األولى، الكویت: الطبعة
) ٥١٠/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبي نصر إسماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي     ) (٢

 .الرابعة: بیروت، الطبعة – دار العلم للمالیین/ أحمد عبد الغفور عطار، ط: وما بعدھا، تحقیق
عب�د  : ،تحقی�ق )٨٦/ ٤(مقاییس اللغ�ة، ألب�ي الحس�ن أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�اء القزوین�ي ال�رازي           ) (٣

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر/ السالم محمد ھارون، ط
 .  ١: المائدة جزء من اآلیةسورة ) (٤
ّمد بن عب�د ال�رّزاق الحس�یني، الملّق�ب بمرتض�ى      تاج العروس من جواھر القاموس، ألبي الفیض مح) (٥

 .دار الھدایة/ مجموعة من المحققین، ط: ، تحقیق)٨/٣٩٥(الزَّبیدي 
، لس�ان الع�رب، ألب�ي    )٨٦/ ٤(مقاییس اللغ�ة، ألب�ي الحس�ن أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�اء القزوین�ي          ) (٦

 .الثالثة: یروت، الطبعةب –دار صادر / ، ط)٢٩٧/ ٣(الفضل محمد ابن مكرم جمال الدین بن منظور
 .٨٩: سورة المائدة جزء من اآلیة) (٧
، )٦٧: ص(طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة، ألبي حفص عم�ر ب�ن محم�د نج�م ال�دین النس�في       ) (٨
 ).٢٩٨/ ٣(ھـ، لسان العرب ١٣١١: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاریخ النشر/ ط
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  .)٢(أي أواصل المسیر وال أحل عزمي حتى أقدمھا )١(»َلا َأُحلُّ َلَھا ُعْقَدًة َحتَّى َأْقَدَم اْلَمِدیَنَة
  .)٢(أقدمھا

وبعد ذكر ھذه التعریفات للعقد عند علماء اللغة العربیة تبین أن للعق�د ثالث�ة       
  :استعماالت ھي

بط الحبل، وقد یكون معنوًي كالربط بین اإلیجاب والقبول في عقد حسًیا، كر     
تعاقد القوم بمعنى تعاھدوا، وھو أیًضا من قبیل : البیع، وقد ُیراد بھ الضمان والعھد، فُیقال

  .االستعمال المعنوي
عق�دت  : وعضد اإلمام الزبیدي مضمون معن�ى العق�د، حی�ث ق�ال ف�ي معجم�ھ           

، وذكر اإلمام القرطب�ي ھ�ذا االس�تعمال    )٣(لعھد ومنھ عقد النكاحالحبل فھو معقود وكذلك ا
عق�دت العھ�د والحب�ل، فھ�و یس�تعمل      : العقود الربوط، واحدھا عقد، یقال: أیًضا، حیث قال

  .)٤(في المعاني واألجسام
إن الم�دقق ف�ي تعریف�ات الفقھ�اء لمص�طلح العق�د یج�د أن معن�اه ال         : واصطالًحا   

لك�ن أض�اف المعن�ى االص�طالحي مش�یًرا أن�ھ یوج�د تخص�یص          یبعد عن المنعى اللغ�وي؛ 
  .لعمومھ، وتقید لحصره

  .إن العقد في اصطالح الفقھاء لھ معنیان عام، وخاص: واتساًقا لما سبق أقول    
م��ن الفقھ��اء م��ن ع��رف العق��د بتعری��ف أوس��ع وأع��م م��ن المعن��ى          :الق��ول األول

ء أك�ان ص�ادًرا م�ن ط�رف     الخاص، فعرفھ بأنھ كل تصرف ینش�أ ع�ن حك�م ش�رعي، س�وا     
  .)٥(واحد كالنذر والطالق والصدقة، أم صادًرا من طرفین متقابلین كالبیع واإلجارة

ومنھم من ُیطلق المعن�ى الع�ام عل�ى ك�ل الت�زام تعھ�د ب�ھ اإلنس�ان عل�ى نفس�ھ،               
 س��واء أك��ان یقابل��ھ الت��زام آخ��ر أم ال، وس��واء أك��ان التزاًم��ا دینًی��ا كالن��ذر أم دنیوًی��ا ك��البیع   

  .)٦(ونحوه

                                      
الترغیب في سكن المدینة والصبر على ألوائھا، : الحج، باب: ، كتابعزاه اإلمام مسلم في صحیحھ) (١

 ). ١٠٠١/ ٢)(١٣٧٤: (برقم
/ ٣(مج��د ال��دین أب��ي الس��عادات المب��ارك ب��ن األثی��ر،  / النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، للمح��دث ) (٢

 .محمود محمد الطناحي -طاھر أحمد الزاوى : بیروت، تحقیق -المكتبة العلمیة / ط) ٢٧٠
  ). ٣٩٤/ ٨(تاج العروس من جواھر القاموس ) (٣
تفسیر القرطبي، للشیخ أبي عبد اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر الخزرج�ي ش�مس         = الجامع ألحكام القرآن ) (٤

 –دار الكت�ب المص�ریة   / إب�راھیم أطف�یش، ط  / أحم�د البردون�ي، والش�یخ   / الش�یخ : تحقیق، )٣٢/ ٦(الدین القرطبي 
  .انیةالث: القاھرة، الطبعة

، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى )٣، ٢:ص(محمد شوكت العدوي/ نظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، للدكتور) (٥
 . م١٩٤٨ -ـ ھ١٣٦٦كلیة الشریعة والقانون في القاھرة 

، بح�ث منش�ور ض�من    )٢/١٢٠٤٤(إبراھیم فاضل الدبو/ حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٦
 .جلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد السادسبحوث م
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U  ]  \  [  Z  :وورد ف����ي تفس����یر الطب����ري ف����ي قول����ھ تع����الى       

^T )یعن�ي أوف�وا ب�العھود الت�ي عاھ�دتموھا ربك�م والعق�ود الت�ي عاق�دتموھا إی��اه،          )١ ،

وأوجبتكم على أنفسكم حقوًق�ا، وأل�زمتم أنفس�كم بھ�ا هللا فروًض�ا، فأتموھ�ا بالوف�اء والكم�ال         
، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه ل�ھ بھ�ا عل�ى أنفس�كم،     والتمام منكم هللا بما ألزمكم بھا

  .)٢(وال تنُكُثوھا فتنقضوھا بعد توكیدھا
وجاء في تفسیر ابن كثیر أن العقود ھي العھود أي ما أحل اهللا وما حرم وما      

  .)٣(فرض وما َحدَّ في القرآن كلھ، ال َتْغِدُروا وال َتْنُكُثوا
  .قھاء بھذا المعنى ھو كل تصرف ینشأ عنھ التزاممما سبق یتضح أن العقد للف 

إن العق���د ب���المعنى الواس���ع یك���ون مرادًف���ا للف���ظ التص���رف؛ ألن    : الق���ول الث���اني
التصرف الشرعي ھو كل ما یكون من تص�رفات الش�خص القولی�ة ویرت�ب علی�ھ الش�ارع       

  .)٤(أثًرا شرعًیا في المستقبل
معن��اه الواس��ع الش��امل لعق��ود   إال أن التص��رف أع��م م��ن العق��د مطلًق��ا حت��ى ب        

  .)٥(اإلرادة العامة بذلك
  :المعنى الخاص للعقد -ثانًیا
أما المعنى الخاص للعقد فیطلق على كل اتفاق أو ارتباط ت�م ب�ین إرادت�ین أو         

كالمین أو أكثر على إنشاء الت�زام أو نقل�ھ، فھ�و ال یتحق�ق إال م�ن ط�رفین أو أكث�ر، وھ�ذا         
ط��الق الفقھ��اء للف��ظ العق��د، فھ��م یقص��دون ب��ھ ص��یغة اإلیج��اب      المعن��ى ھ��و الم��راد عن��د إ  

الصادرة من متعاقدین، وھذا المعنى ھو الشائع المتداول حتى یكاد ینف�رد ھ�و باإلص�الح؛    
، أما المعنى العام فال ت�دل علی�ھ كلم�ة    )٦(لذا فإنھ إذا ُأطلقت كلمة العقد تبادر ھو إلى الذھن

  .)٧(العقد إال بتنبیھ یدل على التعمیم
  .)٨(العقد مجموع إیجاب أحد المتكلمین مع قبول اآلخر: بقولھ فعرفھ ابن عابدین

                                      
 .  ١: المائدة جزء من اآلیةسورة ) (١
: ، تحقی�ق )٤٤٧/ ٩(جامع البیان في تأویل الق�رآن، ألب�ي جعف�ر محم�د ب�ن جری�ر الطب�ري        = تفسیر الطبري ) (٢

 .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ أحمد محمد شاكر، ط
دار / محمد حسین شمس الدین، ط: ،تحقیق)٥/ ٣(یل بن عمر بن كثیر تفسیر ابن كثیر ألبي الفداء إسماع) (٣

 .األولى: بیروت، الطبعة –الكتب العلمیة 
دار الفك��ر / ، ط)١٨١:ص(محم��د أب��و زھ��رة  / الملكی��ة ونظری��ة العق��د ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، للش��یخ    ) (٤

 .م١٩٧٧العربي، القاھرة،
دار الكت�ب  : ، طبع�ة )٢٢:ص(عب�د المجی�د بك�ر    عص�مت / نظریة العقد في الفق�ھ اإلس�المي، لل�دكتور   ) (٥

 . م٢٠٠٩األولى، : العلمیة، بیروت، الطبعة
 ).٢/١٢٠٤٤:ص(إبراھیم فاضل الدبو/ حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٦
 ).٢٠١:ص(محمد أبو زھرة/ الملكیة ونظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، للشیخ) (٧
 ).٣/ ٣( حاشیة ابن عابدین) (٨
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أي ارتباط اإلیجاب بالقبول، ومن ھنا یتبین أن ھذا التعریف للعق�د تعری�ف ج�امع    
أنھ یشمل ما یتم ب�إرادتین، وك�ذلك یش�مل الحق�وق الت�ي تثب�ت ف�ي مح�ل         : مانع، وبیان ذلك

  .ئع إلى المشتري واستبدال السلعة بالثمنالعقد كانتقال الملكیة من البا
أرى التعریف مانع غیر جماع ؛ حیث إنھ تضمن الصیغة من كل م�ن المتعاق�دین   

  .بصرف النظر عن كونھما متوافرا فیھما شروط األھلیة من عدمھ 
  

  تعریف اإللكترونیة لغة واصطالًحا
منسوب  -تاء والراءبكسر الھمزة والالم وضم ال -: إِلْكُتُروني: اإللكترونیة لغة

إلى اإللْكترون، وھو دقیقة ذات شحنة كھربائیة سالبة، شحنتھا ِھَي اْلُجْزء الَِّذي َلا یَتَجزَّأ 
  .)١(من الكھربائیة، تشّكل جزًءا من الذرة

عبارة عن شحنات كھربائیة دقیقة جًدا دائمة الحركة حول جس�م  : واصطالًحا     
   .)٢(ھو النواة والذي ھو جزء الذرة

وقد استخدمت اإللكترونی�ات ف�ي التص�نیع ودخل�ت ف�ي كثی�ر م�ن المج�االت،              
ففي البدایة قبل الھاتف دخل ما ُیسمى بالرادیو الذي یستقبل ھذه الموجات اإللكترونیة، ثم 

  .)٣(ظھر التلفاز والھاتف وغیرھا من األجھزة التي تعمل عن طریق اإللكترونیات
د اإللكترونی�ة الت�ي ت�تم عب�ر ھ�ذه الوس�ائل ونحوھ�ا        وبناء على ذلك فإن العقو     

  .من اآلالت التي تعمل عن طریق اإللكترون
  

  :وقد عرف العلماء المعاصرون العقد اإللكتروني بتعریفات عدة، منھا
عب��ارة ع��ن اتف��اق یتالق��ى فی��ھ اإلیج��اب والقب��ول ع��ن ُبع��د عب��ر اإلنترن��ت أو      -١

ف بفض���ل تقنی���ة االتص���ال ب���ین الموج���ب بوس���ائل االتص���ال األخ���رى، والت���ي من���ھ الھ���ات
 .)٤(والقابل

عبارة عن عقد یلتزم فیھ البائع أن ینقل للمشتري عن ُبعد ملكیة شيء أو حًق�ا   -٢
 .)٥(مالًیا آخر مقابل ثمن نقدي عن طریق اإلنترنت

                                      
دار / ، ط)٣٤: ص(عب�د ال��رحیم  . ف/ معج�م ال��دخیل ف�ي اللغ��ة العربی�ة الحدیث��ة ولھجاتھ�ا، لل��دكتور    ) (١

 ).٢٤/ ١(األولى، المعجم الوسیط: دمشق، الطبعة –القلم 
  .م١٩٥٧مصر،  –دار المعارف / ، ط)٩:ص(جین نیدك: اإللكترون وأثره في حیاتنا، للباحث) (٢

  : وعلى الموقع التالي
Aspx?t=7782229.f/com.Koora.forum /aspx./f/com.startimes .www//http:  

میكائی��ل رش��ید عل��ي   : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٣
 .)٤٥:ص(الزبیاري

  :البیع عبر اإلنترنت على الموقع التالي بتصرف) (٤
 php?t=12558. showthread/forum/com.lawoflibya.www//http:  

میكائی��ل رش��ید عل��ي   : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٥
 .)٤٦:ص(الزبیاري
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الموافق�ة  : فمن خ�الل التع�ریفین الس�ابقین ُیمك�ن أن ُیع�رف العق�د اإللكترون�ي بأن�ھ        

رادت��ین أو أكث��ر، وبأھلی��ة كامل��ة عل��ى إنش��اء الت��زام م��الي أو غی��ره، واقت��ران  التام��ة ب��ین إ
  .اإلیجاب بالقبول عبر اإلنترنت

  

الش��دَّة ِم��ْن َش��َداِئِد ال��دَّْھِر َتْن��ِزُل   : جم��ع نَّاِزَل��ة وی��راد بھ��ا : معن��ى الن��وازل -خامًس��ا
تجدَّة َتس��تدعي ُحكًم��ا ش��رعیا،  واقع��ٌة ٌمس��: والمقص��ود ھن��ا، )١(ِبالنَّ��اِس، نس��َأل اللَّ��َھ اْلَعاِفَی��ةَ 

فجائح��ة كورون��ا، تتمث��ل ف��ي وح��ش مجھ��ري ال ن��راه وال نس��معھ، وربم��ا ال نش��عر ب��ھ،        
مّثل لحظة فارقة في مسار البشریة، فالع�الم قب�ل ھ�ذا الوب�اء قطًع�ا ل�ن        ١٩ ففیروس كوفید

ا عل�ى  یكون ذات�ھ بع�ده، فمن�ذ ظھ�وره وانتش�اره قلب�ت كورون�ا إیق�اع الحی�اة الیومی�ة، رأس�           
  .عقب، في مختلف أصقاع العالم، فجأة، توقفت أنشطة وُعلقت عادات وتجارات

                                      
 .)٦٥٩/ ١١(لسان العرب ) (١
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  املبحث الثاني

  إجراء التعاقد بالوسائل القدمية ووسيلة اهلاتف املستحدثة

التعاقد بالوسائل قد یك�ون ق�دیًما، كاالتص�ال بوس�یلة ع�ن طری�ق الطی�ور، أو             
مس�تحدثة، كالھ�اتف، وھ�ذا م�ا ُألق�ي الض�وء       بواس�طة الرس�ول، وإم�ا أن یك�ون بالوس�ائل ال     

  : علیھ من خالل المطلبین التالیین

  اطب اول

دل ال او  

ال شك أن المراسلة وسیلة من وسائل االتصال القدیم�ة، الت�ي كان�ت ُتس�تعمل          
ان�ت  خصوًصا بین التجار، وغیرھم من الناس، ال سیما في التعاقد بین غ�ائبین، إال أنھ�ا ك  

ت��تم بط��رق بدائی��ة تس��تلزم وقًت��ا ط��ویًال لوص��ول الرس��الة إل��ى المرس��ل إلی��ھ، ث��م تط��ورت    
خصوًص���ا ف���ي ھ���ذا العص���ر بوس���یلة النق���ل ع���ن طری���ق عرب���ات النق���ل، والط���ائرات،        
والمراسالت على درجة واحدة س�واء تم�ت بواس�طة الرس�ول، أم عب�ر البری�د، أم بوس�یلة        

ل مم�ا یتع�ارض م�ع متطلب�ات العص�ر ال�ذي       وسائل أخرى، فكانت تحت�اج إل�ى وق�ٍت طوی�    
  .یسمح بسرعة التعامل ال سیما بعد تقدم وسائل العصر الحدیثة

فمتطلب��ات الحی��اة تت��درج روی��ًدا روی��ًدا، فالش��يء یب��دأ بس��یًطا ث��م یتط��ور م��ع         
مقتضیات العصر، فوسائل المراسالت بدأت بسیطة، وأخذت تطور شیًئا فشیًئا مع م�رور  

ستخدام الطیور كوسیلة اتصال حدیثة في حینھا، ثم بوسیلة الرسول، إل�ى  الزمن، فبدأت با
  :أن وصلت إلى ما وصلت إلیھ في ھذا العصر، وسوف أبیِّن ذلك فیما یلي

  :وسیلة االتصال بواسطة الطیور -أوًال
إن المتأمل في القرآن الك�ریم یج�د أن الطی�ور ُتع�دُّ م�ن أق�دم الوس�ائل القدیم�ة              

لنقل الرسائل عن طریقھا، ومما یؤید ذلك ذكر القرآن الكریم الرسالة التي  التي استخدمت
التي كانت ُتعدُّ بمثابة الرسالة بوسیلة الھدھد إلى  -علیھ السالم –بعث بھا نبي اهللا سلیمان 

U  a  ):تع�الى (ملكة سبأ، والتي تناولھا القرآن الكریم بشيء من التفصیل، حیث قال اهللا

 e  d     c    b       k  j  i  h  g  fT )كم����ا اس����تخدام المل����وك الحم����ام   )١ ،

وغی��ره م��ن الطی��ور إلرس��ال مك��اتبتھم ورس��ائلھم إل��ى جھ��ات أخ��رى، وذل��ك بع��د ت��دریبھم  
  .)٢(وتعلیمھم على قدرة اإلرسال، مع اختالف المسافات المتفاوتة

                                      
  .٢٨: سورة النمل اآلیة) (١
 ،)٤٣٨ -١٤/٤٣٤(أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د الف��زاري / ص��بح األعش��ى ف��ي ص��ناعة اإلنش��ا، للش��یخ ) (٢

 .م١٩٨١دمشق،  -وزارة الثقافة/ عبد القادر زكار، ط: تحقیق
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  :وسیلة االتصال بواسطة الرسول -ثانًیا
، فھ��و )١()الرس��ول(یم��ة ت��تم ع��ن طری��ق الُمرَس��ل كان��ت وس��ائل االتص��ال القد      

مج���رد أداة ینق���ل إرادة م���ن أرس���لھ إل���ى المتعاق���د اآلخ���ر، أو نق���ل عب���ارة المرس���ل دون    
التصرف، أو حمل رسالة من المرِسل إلى المرَسل إلیھ، فھو واسطة ف�ي نق�ل رس�الة ب�ین     

ابن��ھ م��ثًال یبل��غ  المرِس��ل والمرَس��ل إلی��ھ، ومث��ال التعاق��د بواس��طة الرس��ول أن یبع��ث األب   
اآلخر بأنھ قبل اإلیجاب الذي سبق أن قدمھ لھ ببیع منزلھ أو بإیجاره، أو أن ُیرس�ل الس�ید   
خادمھ لیستعلم من التاجر المتجول عن ثمن الس�لعة ویبلغ�ھ ال�ثمن ال�ذي یرتض�ي ش�راءھا       

ھ ، أو إلجراء عقود معینة، كعقد خطبة نك�اح م�ثًال، أو بی�ع س�لعة وش�رائھا، وھ�ذا كل�       )٢(بھ
یتحقق قدیًما ع�ن طری�ق إرس�ال الرس�الة بواس�طة رس�ول ینق�ل إرادة أح�د المتعاق�دین إل�ى           
اآلخر، الذي یحما منھ رسالة جدیدة إلى األول، وما دام األمر كذلك فما حكم التعاقد قدیًما 

  .عن طریق الرسول؟ وھو ما أتناولھ في المسألة التالیة
  : التكییف الفقھي للتعاقد بالرسول 

ن المتأم��ل ف��ي ك��الم الفقھ��اء یج��د أن��ھ ال یختل��ف حك��م التعاق��د ع��ن طری��ق        إ     
الرسول عن التعاقد بوسیلة الكتابة بین غائبین أحكامھا جملة واحدة؛ ألن حقیقتھ�ا واح�دة،   
فالتعاقد بین غائبین بالكتابة ال یعدوا أن یكون نقًال لإلیجاب من مك�ان الكتاب�ة إل�ى مجل�س     

  .)٣(بلوغ الكتاب
عاقد عن طریق الرسول ُیعتبر نقًال لإلیجاب من مكان اإلرسال إلى والت     

مجلس أداء الرسالة، وفي كلتا الحالتین كأن الموجب قد حضر بنفسھ، وخاطب الشخص 
  الغائب وأوجب العقد، وحیث إن حقیقتھما واحدة، فإن مجلس العقد فیھما واحد، وھو بلوغ 

  ول من المرسل إلیھ اتصل حینئٍذ باإلیجاب حكًما ، فإذا صدر القب)٤(الكتاب أو أداء الرسالة
  .)٥(في مجلس واحد ھو مجلس بلوغ الكتاب، أو أداء الرسالة

                                      
تھ�ذیب اللغ�ة، ألب�ي منص�ور محم�د ب�ن       . الذي یت�ابع أخب�ار ال�ذي بعث�ھ    : اسم من أرسلت، والمراد بھ: الرسول) (١

بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي / محمد عوض مرعب، ط: ، تحقیق)٢٧٢/ ١٢(أحمد ابن األزھري الھروي 
  . ألولىا: الطبعة

  . ومن ھنا یتبین أن الرسول ُسمي بھذا االسم؛ ألنھ صاحب رسالة
نظری��ة العق��د واإلرادة  . م��ن ُأرِس��ل یحم��ل إیج��اب العاق��د أو قبول��ھ مش��افھة للط��رف اآلخ��ر الغائ��ب     : واص��طالًحا

لنھض�ة،  ، مطبع�ة ا )٢٤١:ص(عب�د الفت�اح عب�د الب�اقي    / المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ اإلس�المي، لل�دكتور  
 . مصر

  ).٢٤١:ص(عبد الفتاح عبد الباقي/ نظریة العقد واإلرادة المنفردة، للدكتور) (٢
والكت�اب كالخط�اب، وك�ذا اإلرس�ال حت�ى اعتب�ر       : قال أبو الحسن برھان الدین علي ب�ن أب�ي بك�ر المرغین�اني    ) (٣

الحس�ن برھ�ان ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي        الھدایة في شرح بدایة المبتدي، لإلمام أبي. مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة
 .لبنان –بیروت  -دار احیاء التراث العربي / طالل یوسف، ط: ، تحقیق)٢٣/ ٣(بكر المرغیناني 

/ ، ط)٢٩٠/ ٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإلمام زین الدین بن إبراھیم، المعروف بابن نجیم المص�ري ) (٤
 .الثانیة: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة

س�عد ب�ن عب�د اهللا الس�یر، بح�ث منش�ور عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت،          / العقد بالكتابة وآالت االتصال الحدیثة، للشیخ) (٥
  :على الموقع التالي

 html.t33971/vb /net. etudiantdz://http 
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  :مقارنة بین التعاقد عن طریق الرسول والتعاقد بالكتابة بین غائبین 
إن المتأمل في نصوص الفقھاء یجدھم أنھم ال یفرقون بین التعاقد عن طریق      

الكتاب��ة ب��ین غ��ائبین، وم��ن ث��م ف��إن أحكامھم��ا واح��دة، فم��ا ثب��ت بوس��یلة  الرس��ول والتعاق��د ب
التعاق��د بالرس��ول م��ن األحك��ام ثب��ت بوس��یلة التعاق��د بالكتاب��ة ب��ین غ��ائبین، وم��ا ل��م یثب��ت        

: قد ذكر فرًقا بینھما وھو -رحمھ اهللا –إلحداھما لم یثبت لآلخر، إال أن اإلمام ابن عابدین 
جدد بالقراءة في مجل�س آخ�ر، أم�ا اإلیج�اب بوس�یلة الرس�ول       أن اإلیجاب بوسیلة الكتابة یت

ف�ال یبق��ى إل�ى مجل��س آخ�ر؛ ألن مھم��ة الرس�ول انتھ��ت بانتھ�اء المجل��س األول، وف�ي ھ��ذا       
والظاھر أنھ لو ك�ان مك�ان الكت�اب رس�ول     : " -رحمھ اهللا -الصدد یقول اإلمام ابن عابدین

في مجلس آخ�ر فقبل�ت ل�م یص�ح؛ ألن     باإلیجاب فلم تقبل المرأة، ثم أعاد الرسول اإلیجاب 
  .)١("رسالتھ انتھت أوًال بخالف الكتابة؛ لبقائھا

ب اطا  

دف اا و دراء اإ  

لم یتعرض الفقھ اإلسالمي قدیًما لھذه المسألة لعدم وجود الھاتف في عصره،      
اعتباره أساًس�ا لفك�رة التعاق�د    غیر أنھ جاء في نصوص فقھاء الشریعة اإلسالمیة ما یمكن 

  .بالھاتف
ومع تطور الحیاة وتقدم التقنیة وتوفر وسائل االتصاالت اآللیة المباشرة كان      

ال بد من إیجاد المخرج الشرعي المناسب إلجراء العقود بواس�طة التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف     
  .الحدیثة

لھ�اتف ی�تم إم�ا م�ن خ�الل      إن إجراء التعاق�د بوس�یلة ا  : من خالل ما تقدم أقول     
اللفظ الشفھي، أو من خالل الكتابة وإرسالھا على الواتس أب مثًال، وسوف أقوم بتوضیح 

  :ذلك فیما یأتي
القاعدة األساسیة في إبرام العقود ھي تحقیق الرضا للطرفین والتعبیر عنھ،  -أوًال

  .وإظھاره بأیة وسیلة مفھومة
اعلم أن اعتبار الع�ادة والع�رف یرج�ع إلی�ھ     و: "وفي ھذا الصدد قال ابن نجیم     

في الفقھ في مسائل كثیرة حتى جعلوا ذلك أصًال، فقالوا في األصول في باب ما تترك ب�ھ  
الحاصل أن المطلوب ف�ي انعق�اد   : " ، ویقول الدسوقي)٢()الحقیقة بداللة االستعمال والعادة
  .)٣("البیع ما یدل على الرضا عرًفا

                                      
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة -دار الفكر/ ، ط)١٤/ ٣(حاشیة ابن عابدین ) (١
األولى، /، ط)٩٣:ص(لنظائر على مذھب أبي حنیفة، للشیخ زین العابدین إبراھیم بن نجیماألشباه وا) (٢

 . دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
 ).٣/٤(حاشیة الدسوقي، للشیخ محمد عرفة الدسوقي) (٣
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لتن��ازع إل��ى الع��رف م��ا ل��م یخ��الف نًص��ا، حی��ث ق��ال اإلم��ام   الرج��وع عن��د ا -ثانًی��ا
  .)١()فوجب الرجوع إلى العرف -أي للعقد –لم یثبت في الشرع لفظ لھ : (النووي

ح��د ف��ي  -أي للبی��ع ونح��وه –ف��إذا ل��م یك��ن : (ویق��ول ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة     
موه بیًعا فھو بیع، الشرع وال في اللغة كان المرجع فیھ إلى عرف الناس وعاداتھم، فما س

 .)٢()وما سموه ھبة فھو ھبة
في العقد ھو صدور اإلیجاب والقب�ول، ووص�ول ك�ل منھ�ا     الركن األساسي  -ثالًثا

  .)٣(إلى علم اآلخر، بصورة معتبرة شرًعا، وفھم كل واحد منھا ما طلبھ منھ اآلخر
لعق�ود ھ�ي   فالتعاقد بالھاتف ھي وسیلة حدیثة، والقاع�دة األساس�یة ف�ي إب�رام ا         

تحقیق الرضا لكال العاقدین والتعبیر عنھ، وإظھاره بأیة وس�یلة مفھم�ة، ف�اللفظ م�ا ھ�و إال      
  .)٤(وسیلة لتحصیل المعنى المراد وھو المقصود

لو تنادیا وھما متباع�دان وتبایع�ا ص�ح البی�ع ب�ال      :  -رحمھ اهللا -قال اإلمام النووي
 .)٥(خالف

ن شخصین بعی�دین ال ی�رى أح�دھما اآلخ�ر،     وكذلك فكرة العقد بالھاتف، كالعقد بی
ولكن یسمعھ، فبعد المسافة ال یؤثر في العقد ما دام المتعاقدان یسمعان اإلیج�اب والقب�ول،   
فإن العق�د ص�حیح ال غب�ار علی�ھ، أم�ا ع�دم رؤی�ة أح�دھما اآلخ�ر فل�یس ل�ھ عالق�ة بص�حة              

ول بأی�ة وس�یلة   العقد؛ ألن المطل�وب ف�ي العق�د حت�ى یك�ون ص�حیًحا س�ماع اإلیج�اب والقب�         
 .كانت

ولذا بالرجوع لنصوص الفقھاء في مثل ھذه المسألة أجد أنھم متفقون على التعاقد 
  :بالكتابة كوسیلة من وسائل التعاقد، فأقول وباهللا التوفیق

      

                                      
 .بیروت -دار الفكر/ ، ط)٩/١٥٤(المجموع لإلمام النووي ) (١
 –دار المعرف��ة / حس��نین مخل��وف، ط: ، تحقی��ق)٣/٤١٢(می��ةالفت��اوى الكب��رى لش��یخ اإلس��الم اب��ن تی ) (٢

 .بیروت
س��عد ب�ن عب��د اهللا الس��یر، بح�ث منش��ور عل��ى ش��بكة   / العق�د بالكتاب��ة وآالت االتص��ال الحدیث�ة، للش��یخ  ) (٣

  :اإلنترنت، وعلى الموقع التالي
html.t33971/vb /net. etudiantdz://http 

عب�د اهللا دراز،  : ، تحقیق٢/٨٧ھیم بن موسى اللخمي المالكيإبرا/ الموافقات في أصول الفقھ، للشیخ) (٤
  دار المعرفة، بیروت / ط

دار / ، ط)١٨١/ ٩(المجموع شرح المھذب، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) (٥
 .الفكر
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ق�����ال اإلم�����ام أب�����و الحس�����ن برھ�����ان ال�����دین      : ج�����اء ف�����ي الم�����ذھب الحنف�����ي   
اعتب��ر مجل�س بل��وغ الكت��اب وأداء   والكت��اب كالخط�اب، وك��ذا اإلرس��ال حت�ى  :(المرغین�اني 

  وفي المذھب ، )٢()ینعقد البیع بما یدل على الرضا: (وفي المذھب المالكي، )١()الرسالة
  

بعت داري لفالن، وھ�و غائ�ب فقب�ل ح�ین     : ولو باع من غائب كأن قال(:الشافعي
ري وإن ك�ان المش�ت  ( : وفي المذھب الحنبل�ي ، )٣()بلغھ الخبر صح، كما لو كاتبھ بل أولى

إني بعتك داري بكذا أو إن�ي بع�ت فالن�ا ونس�بھ     : غائبا عن المجلس فكاتبھ البائع أو راسلھ
المشتري الخبر قبل البیع صح العقد؛ ألن التراخي مع : بما یمیزه داري بكذا فلما بلغھ أي

  .)٤()غیبة المشتري ال یدل على إعراضھ عن اإلیجاب
اء یتب�ین بج�الٍء واض�ٍح أن التعاق�د     واتساًقا لما سبق من نص�وص أق�وال الفقھ�        

بالھاتف یكون محققا للغرض المنشود، فالتعاقد بالھاتف ما ھو إال وسیلة معتبرة لتوص�یل  
األلفاظ، دون شك تكشف عن رضا المتعاق�دین، م�ا دام ك�ال منھم�ا یس�مع اآلخ�ر مباش�رة،        

  .)٥(فتكون ھذه الوسیلة معتبرة في التعاقد شرًعا لخلوھا من المحظور شرًعا
إذا ت�م التعاق�د   : (وبھذا جاء قرار مجمع الفق�ھ اإلس�المي حی�ث ن�ص عل�ى أن�ھ           

، ف�إن  ...بین طرفین في وقت واحد وھما في مكانین متباعدین، وینطبق ھذا عل�ى الھ�اتف  
التعاق��د بینھم��ا ُیعتب��ر تعاق��دًا ب��ین حاض��رین، وتطب��ق عل��ى ھ��ذه الحال��ة األحك��ام األص��لیة      

  .)٦()المقررة لدى الفقھاء

                                      
 .)٥١٢/ ٤(حاشیة ابن عابدین ) (١
د اهللا محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن     مواھب الجلیل في ش�رح مختص�ر خلی�ل، لإلم�ام ش�مس ال�دین أب�ي عب�        ) (٢

 -ھ�ـ  ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة/ ، ط)٢٢٨/ ٤(الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
 .م١٩٩٢

المكتب�ة  / ، ط)٢٢٢/ ٤(حاشیة اإلمام عب�د الحمی�د الش�رواني عل�ى تحف�ة المحت�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج         ) (٣
 .م١٩٨٣ -ه ١٣٥٧: عام النشر التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد،

/ ٣(منصور بن یونس ب�ن ص�الح ال�دین ب�ن إدری�س البھ�وتى      / كشاف القناع عن متن اإلقناع، لإلمام) (٤
 .دار الكتب العلمیة: ، ط)١٤٨

، بحث منش�ور  )٣٧:ص(أشرف عبد الرازق ویح/ التعاقد بوسائل االتصال الحدیثة، لألستاذ الدكتور) (٥
 .م٢٠٠٤، المجلد األول، لسنة ٣٣لعدد في مجلة روح القوانین، ا

قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة السعودیة من ) (٦
م، منشور على شبكة اإلنترنت، وعلى ١٩٩٠مارس  ٢٠إلى ١٤ھـ، الموافق من ١٤١٠شعبان  ٢٣ -١٥

  :الموقع اآلتي
htm.036/2971/web/fkh- 3am  / com.rewayat2 . st://http 
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  املبحث الثالث

  التكييف الفقهي يف إجراء التعاقد بوسيلة اهلاتف كتابة

إذا كان الھاتف ینقل الكالم إلى المتعاقد اآلخر بشكل واضح، عن طریق     
الشفرات الواضحة المفھومة، بحیث یتم العقد إذا فھم اإلیجاب والقبول بوضوح، فیصح 

  . التعاقد من خاللھ
یتم عن طریق الھاتف یضاھي التعاقد بوسیلة الكتابة مثال ال شك بأن التعاقد الذي 

بمثل، إذا كان الھاتف ینقل صورة طب�ق األص�ل م�ن الرس�الة، دون أي تغیی�ر، أو تب�دیل،       
  .فھو یصور الرسالة، ویرسلھا إلى الھاتف المستقبل، لتظھر علیھ الرسالة بوضوح

لكتابة رسالة وإرسالھا ولما كان التعاقد عن طریق الھاتف قد یكون مصاحًبا      
إل��ى ص��احب الھ��اتف المس��تقبل، ك��ان ال ب��د م��ن ذك��ر أق��وال الفقھ��اء ح��ول ھ��ذه المس��ألة،       

( ألوض��ح م��ن خاللھ��ا التكیی��ف الفقھ��ي ف��ي إج��راء التعاق��د بوس��یلة الھ��اتف، ف��أقول وب��اهللا    
  :التوفیق) تعالى

واء للفقھ��اء ف��ي م��دى اعتب��ار الكتاب��ة كوس��یلة م��ن وس��ائل التعبی��ر ع��ن اإلرادة س��   
  :أكانت بین حاضرین أم بین غائبین ثالثة أقوال

، )٢(، والش���افعیة ف���ي وج���ھ)١(ذھ���ب جمھ���ور الفقھ���اء م���ن المالكی���ة : الق���ول األول
إل��ى ص��حة التعاق��د بالكتاب��ة مطلًق��ا، س��واء أك��ان ب��ین حاض��رین أم غ��ائبین،        ) ٣(والحنابل��ة

رس�ل إلی�ھ ص�ورة    والھاتف یدخل ضمًنا إذا كانت الكتابة مكتوب�ة ع�ن طریق�ھ ومرس�لة للم    
  .طبق األصل

  .)٤(ذھب الحنفیة إلى صحة التعاقد بالكتابة للغائبین دون الحاضرین: القول الثاني
  .)٤(الحاضرین

بأن��ھ یص��ح التعاق��د بم��ن ك��ان  ) ٥(ذھ��ب الش��افعیة ف��ي الوج��ھ اآلخ��ر : الق��ول الثال��ث
  .عاجًزا عن النطق والكالم فقط

  األدلة والمناقشة والترجیح

                                      
دار / ، ط)٣٦٥/ ٢(محمد بن أحم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي    / حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، للشیخ) (١

 .الفكر
فتوح�ات الوھ��اب بتوض��یح ش��رح م�نھج الط��الب، المع��روف بحاش��یة الجم�ل، لس��لیمان ب��ن عم��ر ب��ن    ) (٢

 .دار الفكر/ ، ط)١٠/ ٣(منصور، المعروف بالجمل 
، مطال�ب  )٣٣٧/ ٤(قناع عن م�تن اإلقن�اع، لإلم�ام منص�ور ب�ن ی�ونس ب�ن إدری�س البھ�وتى         كشاف ال) (٣

المكت��ب  / ، ط)٤٤٥/ ٤(مص��طفى ب��ن س��عد الس��یوطي   / أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى، للش��یخ      
 .  الثانیة: اإلسالمي، الطبعة

 .وما بعدھا) ١٢/ ٣(حاشیة ابن عابدین ) (٤
دار / ، ط)٤/ ٢(لمھ�ذب ف�ي فق�ھ اإلم�ام الش�افعي للش�یرازي       ، ا)١٩٤/ ١٣(المجموع ش�رح المھ�ذب  ) (٥

  .الكتب العلمیة
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الفقھ��اء عل��ى ص��حة التعاق��د بالكتاب��ة عب��ر  اس��تدل أص��حاب الق��ول األول جمھ��ور
  .وسیلة الھاتف بالقرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة

  

  :من القرآن الكریم -أوًال

 !  "  #  $  %  &  '  )  (   *U  :ق����ال اهللا تع����الى -١

T )١(.  

إن الق�رآن الك�ریم ق�د ق�دم الكتاب�ة عل�ى الش�ھادة ف�ي آی�ة ال�دین،           : وجھ الدالل�ة      
 .)٢(دل على اعتبار الكتابة من الوسائل المعتبرة في توثیق الدینوھذا ی

U  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : ق��ال اهللا تع��الى -٢  

G  F  E  D  C   B  A  T)٣(.  

إن الشرع علق البیع على التراض�ي، ول�م یفص�ل وس�یلة التعبی�ر      : وجھ الدلة     
ى صالحیة الكتابة للتعبی�ر ع�ن الرض�ا    عنھ فیناط بالعرف، والعرف جار قدیًما وحدیًثا عل

واإلرادة؛ ألن التراض��ي رض��ا المتب��ایعین بم��ا تعاق��دا علی��ھ ف��ي ح��ال البی��ع وق��ت اإلیج��اب  
  .)٥(، فالكتابة وسیلة واضحة للتعبیر عن اإلرادة كالخطاب)٤(والقبول

  :من السنة النبویة -ثانًیا
، )٧(، َوِإَل�ى َقْیَص�رَ  )٦(َب ِإَل�ى ِكْس�َرى  َكَت� َأنَّ َنِب�يَّ اِهللا  «: َعْن َأَنٍس بن َمالك     

  .)٩(»، َوِإَلى ُكلِّ َجبَّاٍر َیْدُعوُھْم ِإَلى اِهللا َتَعاَلى)٨(َوِإَلى النََّجاِشيِّ

                                      
 .٢٨٢: البقرة جزء من اآلیةسورة ) (١
 .٣/٢٧٦تفسیر القرطبي) (٢
 . ٢٩: سورة النساء جزء من اآلیة) (٣
الكش�اف ع�ن حق�ائق غ�وامض التنزی�ل، لإلم�ام أب�ي القاس�م محم�ود ب�ن عم�رو            = تفسیر الزمخشري ) (٤

 .الثالثة: بیروت، الطبعة –دار الكتاب العربي / ، ط)٥٠٢/ ١(الزمخشري 
میكائی��ل رش��ید عل��ي   : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٥

، أطروح��ة مقدم��ة إل��ى مجل��س كلی��ة الش��ریعة ف��ي الجامع��ة العراقی��ة لنی��ل درج��ة           )٣٤:ص(الزبی��اري 
  .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣ة إسالمیة، تخصص فقھ مقارن، شریع –الدكتوراه في شعبة الفلسفة

ش��مس العل�وم ودواء ك��الم  . لق�ب لك��ل م�ن مل��ك م�ن مل��وك الف�رس     -بف��تح الك�اف وكس��رھا  -: كس�رى ) (٦
د حسین بن عبد اهللا العم�ري،  : ،تحقیق)٥٨٣٠/ ٩(العرب من الكلوم، لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني 

، )لبن�ان  -بی�روت  (دار الفك�ر المعاص�ر   / د عب�د اهللا، ط یوس�ف محم�  / ومطھر بن علي اإلریاني، ودكتور
 .األولى: ، الطبعة)سوریة -دمشق (دار الفكر 

 ).٥٥١٦/ ٨(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم . اسم للقب ملك من ملوك الروم: قیصر) (٧
اء ك�الم الع�رب   شمس العلوم ودو. ملك من ملوك الحبشة، كان في وقت النبي علیھ السالم: النجاشي) (٨

 ).٦٤٩٦/ ١٠(من الكلوم 
، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس�ول اهللا  . عزاه اإلمام مسلم في صحیحھ) (٩
ُكُتِب النب�ي  : الجھاد والسیر، باب: ، ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، كتاب   إل�ى
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 ، حیث إن النبي )١(دلَّ ھذا الحدیث على جواز العمل بالكتابة :وجھ الداللة     
، )٢(كد أن المكاتبة تقوم بھا الحج�ة استخدمھا في خطاباتھ مع الملوك لدعوتھم لإلسالم، لیؤ

فإن كانت الكتابة صالحة لنشر الدعوة، فكیف ال تكون كذلك إلنشاء العق�ود الت�ي ھ�ي أق�ل     
 .)٣(منزلة من الدعوة

فإن من عرف مراد المتكلم بدلیل من األدلة وجب اتب�اع م�راده، واأللف�اظ ل�م          
الم�تكلم، أو بإیم�اءة، ف�إذا ظھ�ر م�راده      تقصد لذواتھا، وإنما ھي أدلة ُیستدل بھا على مراد 

ووضح بأي طـریق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أم كتابة، أم عادة لھ مطردة ال 
  . )٤(یخل بھا

إذ ھم یرون بأن الكتابة كالخطاب، فالتعاق�د بھ�ا ج�ائز س�واء أك�ان العق�د ب�ین             
النط�ق أم ع�اجزین عن�ھ،     حاضرین أم بین غائبین، وسواء أك�ان المتعاق�دین ق�ادرین عل�ى    

  .)٥(واستثنوا النكاح من ذلك لخصوصیة اشتراط الشھود فیھ
  

  :أدلة القول الثاني
اس��تدل الحنفی��ة أص��حاب الق��ول الث��اني عل��ى ص��حة التعاق��د بالكتاب��ة عب��ر وس��یلة 

  :الھاتف للغائبین دون الحاضرین بما یأتي
ھ�اء أص�حاب الق�ول األول    استدلوا باألدلة السابقة التي استدل بھا جمھور الفق     

القائلون بصحة التعاقد بالكتابة، ویرون أن الكتابة كالخطاب للغائب فقط، ولم یستثنوا م�ن  
إن النك�اح إنم�ا ی�تم بالكتاب�ة إذا أحض�ر الجان�ب الث�اني للش�ھود،         : ذلك حتى النكاح، وق�الوا 

  .وقرأ علیھم مضمون الكتاب، ثم یقول قبلت، أو زوجت أو تزوجت
       

                                                                                                   
محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي،     : ، تحقی�ق )١٧٧٤: (، برقم)١٣٩٧/ ٣(وجل  ُمُلوِك اْلُكفَّاِر  یدعوھم إلى اهللا عز

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : ط
أب�ي زكری�ا محی�ي    / للمح�دث ش�رح الن�ووي عل�ى مس�لم،      =المنھاج شرح صحیح مس�لم ب�ن الحج�اج    ) (١

 .الثانیة: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي / ، ط)١١٣/ ١٢( الدین یحیى ابن شرف النووي
موقف اإلمامین البخ�اري ومس�لم م�ن اش�تراط اللقی�ا والس�ماع ف�ي الس�ند المع�نعن ب�ین المتعاص�رین،            ) (٢

مكتبة الرشد، الریاض، شركة الریاض / ، ط)١٣٣: ص(خالد بن منصور بن عبد اهللا الدریس / للمحدث
 .للنشر والتوزیع

مجم��ع / بتص��رف، ط) ١٩: ص(حم��د حمی��دأحم�د ب��ن م / كتاب�ة الح��دیث ب��ین النھ��ي واإلذن، للمح��دث ) (٣
 . الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة

/ ١(محم��د ب��ن أب�ي بك��ر ش��مس ال�دین ب��ن ق��یم الجوزی��ة   / إع�الم الم��وقعین ع��ن رب الع�المین، لإلم��ام  ) (٤
یف األول�ى، توص�  : بی�روت، الطبع�ة   –دار الكت�ب العلمی�ة   / محمد عبد السالم إبراھیم، ط: ، تحقیق)١٦٧

 .األولى: ، الطبعة)١٤٨/ ٢(عبد اهللا بن محمد بن سعد آل خنین/ األقضیة في الشریعة اإلسالمیة، لإلمام
/ یاس�ر باس�م ذن�ون، وال�دكتور    / لل�دكتور العقود المستثناة من صحة التعاقد بوسائل االتصال الحدیثة، ) (٥

التش��ریعات القانونی��ة ، بح��ث منش��ور ض��من بح��وث الم��ؤتمر الس��نوي الثال��ث،  )١/٣٧(فتح��ي عل��ي فتح��ي
 . ، الجزء األول٢٠١٠/نیسان/ ٢١ -٢٠، للفترة )الواقع واآلفاق(والنظم المعلوماتیة
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وینعق��د النك��اح بالكت��اب كم��ا ینعق��د     : ي ھ��ذا الص��دد ق��ال اإلم��ام اب��ن عاب��دین     وف��
أن یكتب إلیھا یخطبھا، فإذا بلغھا الكت�اب أحض�رت الش�ھود وقرأت�ھ     : بالخطاب، وصورتھ

عل��یھم، وقال��ت زوج��ت نفس��ي من��ھ، أو تق��ول إن فالًن��ا كت��ب إل��يَّ یخطبن��ي، فاش��ھدوا أن��ي    
  سوى زوجت نفسي من فالن ال ینعقد؛ ألن  زوجت نفسي منھ، أما لو لم تقل بحضرتھم

  
سماع الشطرین شرط صحة النك�اح، وبإس�ماعھم الكت�اب أو التعبی�ر عن�ھ منھ�ا ق�د س�معوا         

  .)١(الشطرین بخالف ما إذا انتفیا
ل���ذا ف���إن الحاج���ة ماس���ة بالنس���بة للغ���ائبین الس���تخدام الكتاب���ة للتیس���یر عل���ى         

مات حیاتن�ا ف��رخص لھم�ا دون الحاض��رین،   المتعاق�دین ف�ي التعام��ل بھ�ا؛ لتحص��یل مس�تلز    
  .)٢(فلماذا یلجأ إلیھ الحاضران وھما قادران على النطق وھو أقوى

  :اعتراض
ب�أن تقیی�د ج�واز التعاق�د بالكتاب�ة للغ�ائبین فق�ط        : ُیعترض على ھ�ذا االس�تدالل       

تف�ق م�ع   یحتاج إلى دلیل وال دلیل عل�ى ذل�ك، وأم�ا الحاج�ة إلی�ھ بالنس�بة للغ�ائبین فھ�ذا ال ی        
المبدأ السائد في الشریعة اإلسالمیة بأن الرضا ھو أساس إب�رام العق�ود، وأن التعبی�ر عم�ا     

  .)٣(في النفس كما یمكن أن یكون باللفظ یمكن أن یكون بالكتابة
  :أدلة القول الثالث

واستدل الشافعیة أصحاب القول الثالث في وجھ عندھم على عدم ص�حة التعاق�د   
  :عاجًزا عن النطق والكالم فقط بما یأتي بالكتابة إال لمن كان

إن وسائل التعبیر عن العقود جاءت جمیعھا باأللفاظ، ولم یشتھر إنش�اء العق�ود    -أ
  .غیر أنھا وسیلة ضروریة ال تصلح إال للعاجز عن النطق بالكتابة في عھد النبي

اب�ة  بأن دعوى عدم اش�تھار التعاق�د بالكت  : ُیعترض على ھذا االستدالل: اعتراض 
ق�د   غیر مسلم بھ؛ ألن األحادیث الصحیحة شاھدة عل�ى أن الرس�ول   في عصر النبي 

في وسائل مع الملوك وغیرھم للتعبیر عما یریده منھم من الدخول ف�ي   -الكتابة -استعملھا
، ولو ُسلم ذلك، فال یدل على عدم استعمالھا في عص�ر النب�وة عل�ى ع�دم ج�واز      )٤(اإلسالم

  .)٥(مبنى ھذه الدالالت على العرف، وال دلیل على منع الكتابةاستعمالھ، وذلك ألن 
  

                                      
  ).١٣، ١٢/ ٣(حاشیة ابن عابدین على الدر المختار) (١
، الطبع�ة  )٤٩:ص(علي مح�ي ال�دین القرداغ�ي   / حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٢

 . م١٩٩٢ -ه١٤١٢الرسالة، عمان،  مؤسسة: األولى، طبعة
 ).٥٠، ٤٩:ص(علي محي الدین القرة داغي/ حكم إجراء العقود باالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٣
ش�ھاب ال�دین أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن حس�ین ب�ن رس�الن          / شرح سنن أبي داود البن رسالن، للمحدث) (٤

دار الف��الح / ح بإش��راف خال��د الرب��اط، ط ع��دد م��ن الب��احثین ب��دار الف��ال  : ، تحقی��ق)١٩٢/ ١٣(المقدس��ي 
 . األولى: جمھوریة مصر العربیة، الطبعة -للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم 

  ).٤٩، ٤٨:ص(علي محي الدین القرة داغي/ حكم إجراء العقود باالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٥
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وأما تقیدھا في حال الضرورة غیر ُمسلَّم بھا أیًضا؛ ألن الجمھور مع عدم التقیید 
  .ما دامت ال تصطدم مع نص شرعي

إن الكتابة لیس�ت م�ن وس�ائل التعبی�ر المعتب�رة؛ ألنھ�ا تحتم�ل التزوی�ر وإرادة          -ب
الي ال تثبت بھا العقود الكبیرة التي تترتب علیھا آثار كبیرة من انتقال تحسین الخط، وبالت

  .)١(الملكیة، ومن ِحل وحرمة وغیرھا مما یخالف روح الشریعة اإلسالمیة
ب��أن دع��وى احتم��ال التزوی��ر وتحس��ین  :ُیعت��رض عل��ى ھ��ذا االس��تدالل: اعت��راض

  .)٢(ذلك داخل عملیة االثبات الخط تتالشى مع وجود القرائن الدالة علیھ، باإلضافة إلى أن
  .)٣(الكتابة لیست صالحة للتعبیر عن اإلرادة -جـ 

  :القول المختار
بعد ذكر أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا، یتبین بجٍال واضٍح ترجیح ما ذھب      

بص�حة التعاق�د بالكتاب�ة ع�ن طری�ق      : إلیھ جمھ�ور الفقھ�اء أص�حاب الق�ول األول، الق�ائلون     
  :ء أكان ذلك بین الحاضرین، أم الغائبین، وذلك لما یأتيالھاتف، سوا
لقوة أدلتھم وسلمتھا عن المعارض، فضًال عن أن أنھا تتمشي مع مبدأ روح  -أوًال

الش��ریعة الس��محة م��ن التیس��یر م��ن التعام��ل عل��ى الن��اس، وتس��ھیل مع��امالتھم م��ن ناحی��ة      
  .أخرى

وأص��ولھا القاض��یة برف��ع   یتف��ق ھ��ذا الق��ول م��ع قواع��د الش��ریعة اإلس��المیة   -ثانًی��ا
الح��رج ع��ن الن��اس، فض��ًال ع��ن أن المب��دأ الخ��اص عل��ى أس��اس ص��حة التعاق��د ھ��و مب��دأ       
التراضي والكتابة أحد الوسائل التي یعرف بھا رضا المتعاقدین من عدم�ھ، فص�ح التعاق�د    

  .بھا
وبخاصة في ھذا العصر مع وج�ود التق�دم التقن�ي ال�ذي یش�ھده الع�الم، فض�ًال             

رب المس�افات ب�ین الن�اس م�ع تباع�د األمص�ار، وكث�رة العق�ود، وتط�ور وس�ائل           عن أن�ھ ق�  
االتص��ال الحدیث��ة، الت��ي منھ��ا الھ��اتف، وخ��دمتھا للمتع��املین بھ��ا؛ ألنھ��ا تختص��ر الزم��ان     
والمكان، وتخفض األسعار مع أقل الجھود، وتحفظ لكل متعاقد حقھ، وھذا الدین في یس�ر  

ال ی�أتي إال بم�ا فی�ھ مص�الح العب�اد ف�ي العاج�ل        ما لم یكن ھناك محظ�ور ش�رعي، وال�دین    
  .)٤(واآلجل

  

                                      
دار البش��ائر : ، طبع��ة)٢/٩٤٧(داغ��يعل��ي مح��ي ال��دین الق��رة   / مب��دأ الرض��ا ف��ي العق��ود، لل��دكتور   ) (١

 .ھـ١٤٢٣الثالثة، سنة النشر: بیروت، الطبعة -اإلسالمیة
 ).٤٩: ص(علي محي الدین القرة داغي/ حكم إجراء العقود باالت االتصال الحدیثة، للدكتور) (٢
 میكائی��ل رش��ید عل��ي  : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٣

  .)٣٥:ص(الزبیاري 
عل�ي ب�ن   / التجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت أحكامھا في الفقھ اإلسالمي والنظام السعودي، للدكتور) (٤

  :، بحث منشور على شبكة اإلنترنت وعلى الموقع التالي)١٥:ص(عبد اهللا الشھري
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جری�ان العم�ل بھ�ا ف�ي إب�رام العق�ود والتص�رفات، واعت�راف الع�رف ق�دیًما            -ثالًثا

  .)١(وحدیًثا بصالحیة الكتابة للتعبیر عن اإلرادة
   

وعلى القول بصحة التعاق�د بالھ�اتف كتاب�ة، فإن�ھ ال ب�د ف�ي الكتاب�ة المتعاق�د بھ�ا          
  :شرطان

أن تك��ون الكتاب��ة مس��تبینة، وھ��ي الكتاب��ة عل��ى ش��يء تظھ��ر علی��ھ   : الش��رط األول
وتبقى صورتھا بعد الفراغ منھا، كالكتابة، ویستطاع قراءتھا وفھمھا، فال تصح الكتابة إذا 

  .)٢(لم یستطع قراءتھا وفھمھا كالكتابة على الھواء وعلى الماء، واعتبارھا في حكم العدم
ون الكتابة مرس�ومة، مس�طرة بالطریق�ة المعت�ادة ب�ین الن�اس       أن تك: الشرط الثاني

بذكر المرسل إلیھ وتوقیع المرسل، وھي المكتوبة بالطریقة المعتادة بین الناس في مراسم 
  .)٣(زمانھم وتقالیدھم

وبتطبیق ھذین الشرطین عل�ى الكتاب�ة عب�ر الھ�اتف ف�ال ب�د أن تك�ون الكتاب�ة              
م�ة، إذ إن بع�ض الرم�وز ف�ي الھ�اتف أحیاًن�ا تك�ون        واضحة وبحروف ظ�اھرة ولغ�ة مفھو  

ب��أحرف غی��ر مفھوم��ة، أو بلغ��ة ال یفھمھ��ا العاق��دان، أو م��ثًال تع��رض الھ��اتف لفی��روس        
فمسحھا أو طمسھا، أو غیَّر لغتھا، أو غیر ذلك، فال بد أن تكون الكتاب�ة مس�تبینة مق�روءة    

طرق المعت�ادة ف�ي التعاق�د،    مفھومة لكال العاقدین، وأن تكون مرسومة، فتك�ون مكتوب�ة ب�ال   
 .)٤(وتكون موقعة إن اشترط التوقیع

                                      
 .  )٣٦:ص(على شبكة اإلنترنت بین الشریعة والقانونالعقود اإللكترونیة ) (١
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، لإلمام أبي المعالي برھان الدین محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن عم�ر ب�ن       ) (٢

: لبن�ان، الطبع�ة   –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت    / عب�د الك�ریم س�امي الجن�دي، ط    : ، تحقیق)٣/٢٧٥(َماَزَة 
  .األولى

 -دار الفك��ر/ وم��ا بع��دھا، ط) ٢٩٤١/ ٤(َوْھَب��ة ب��ن مص��طفى الزَُّحْیِل��ي/ د. س��المي وأدلت��ھ، أالفق��ھ اإل) (٣
  .الرَّابعة: سوریَّة، دمشق، الطبعة

، بحث منشور على )١٥:ص(علي بن عبد اهللا الشھري/ التجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت، للدكتور) (٤
  :   شبكة اإلنترنت وعلى الموقع التالي
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  املبحث الرابع

مدى انعقاد التجارة بوسيلة اهلاتف كعقد من الوسائل اإللكرتونية 

  املعاصرة

مما فطر اهللا الناس علیھا أن جعل اإلنسان یحتاج إل�ى مقوم�ات م�ن الس�ھولة          
إذ ال بد لھ من االستفادة م�ن جھ�ود غی�ره     أن یحصل الفرد على كل ھذه المقومات بنفسھ،

من األفراد یتبادل معھم المنافع والمصالح من البیع والشراء واإلجارة واإلعارة والقرض 

¯  °  ±    ®©   U¬  «  ª : وغیرھا في تحقیق مصالحھم مصداًقا لقولھ تعالى

µ    ́ ³  ²¶  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Á    Ã  Â

  Æ  Å   ÄT )١(.  

فمن المقرر في الشریعة اإلس�المیة ف�ي التعام�ل ب�ین الن�اس أن العق�د ش�ریعة             
المتعاق��دین، وینعق��د ش��ریطة أن ال یح��رم ح��الال وال یح��ل حراًم��ا، فم��ع التق��دم التقن��ي م��ن    
استخدام الوسائل اإللكترونیة المعاصرة في مجال التعاقد بھا، وھل تتمیز عن باقي العقود 

  .ي الضوء علیھ في ھذا المبحثأم ال؟، وھذا ما ُألق
فُیعتبر ھذا العقد من أكثر العقود اإللكترونیة انتشاًرا، وُیعدُّ مث�اًال یتب�ادر إل�ى         

الذھن عند الحدیث عن أنواع العقود اإللكترونیة، وھ�ذا العق�د ف�ي الحقیق�ة ُیعتب�ر عق�د بی�ع        
، مث�ل  )٢(لبی�ع بش�كل ع�ام   تقلیدي؛ ألنھ یتم عن بعد عبر وسیلة الھاتف وتطبق علیھ أحكام ا

شركة بزنس، وھي تعني فرص عمل للناس وھ�ذا یمث�ل أس�اس فالس�فة الش�ركة أال وھ�ي       
  .)٣(أعمال الناس من أجل الناس وبمساعدة الناس

  :طریقة التعاقد عن طریق الموقع اإللكتروني للھاتف
إن المتعاق��د یبح��ث ع��ن الس��لعة الت��ي ین��وي التعاق��د علیھ��ا عل��ى الھ��اتف عب��ر       

اإلنترنت، سواء من خالل محركات البحث التي تقوده إلى موقع الشركة أو المؤسس�ة، أو  
من خالل شریط إعالمي یقوده إل�ى الموق�ع، أو م�ن خ�الل س�وق تج�اري افتراض�ي عل�ى         
الشبكة یجمع عدد من العارضین، من شركات أو مؤسسات، أو أفراد یعرضون منتجاتھم 

روض والسلع بصورھا وأسعارھا ومیزاتھا، ف�إذا  وخدماتھم في كتالوجات توضح ھذه الع
  وصل المتعاقد إلى السلعة أو الخدمة أو المعلومة، أو أي عقد یریده، فإن الموقع غالًبا ما 

  

                                      
 .    ٣٢: سورة الزخرف اآلیة) (١
: ، طبع�ة )٧٥:ص(إلی�اس ناص�یف   / العقود الدولیة، العقد اإللكترون�ي ف�ي الق�انون المق�ارن، لل�دكتور     ) (٢

 .م٢٠٠٩األولى، : منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة
) ٢٦٥:ص(عل�ي محم�د أحم�د أب�و الع�ز     : في الفق�ھ اإلس�المي، للباح�ث    التجارة اإللكترونیة وأحكامھا) (٣
 . بعدھا وما
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یوفر صورة أو صوًرا واضحة للسلعة والمعلوم�ات ع�ن مزایاھ�ا وأوص�افھا، وربم�ا ق�دم       
ھ�ا، ف�إذا ق�رر المش�تري الش�راء      الموقع عرًضا مرئًیا بالفی�دیو عنھ�ا أو تجرب�ة افتراض�یة ل    

ضغط عل�ى األیقون�ة الخاص�ة بالش�راء، ث�م ی�تم تعبئ�ة العق�د اإللكترون�ي والمتض�من العق�د            
النم��وذجي الموض��وع عل��ى الموق��ع، وفی��ھ ش��روط العق��د وبن��وده الت��ي تك��ون غی��ر قابل��ة        
للتفاوض غالًبا، ویتض�من إل�ى جان�ب ذل�ك بیان�ات المش�تري الشخص�یة، الت�ي تتك�ون م�ن           

  .)١(م، والعنوان، ورقم البطاقة االئتمانیة، أو كیفیة دفع الثمن، وتوقیع العقد الكترونًیااالس
وی����تم التعاق����د بھ����ذه الص����ورة ع����ن طری����ق الض����غط عل����ى زر الموافق����ة           

، وبعدئٍذ تنزل السلعة على )Download(، أو عن طریق التنزیل عن ُبعد)ok(الموجود
تروني لیستلمھا استالًما ملموًسا مادًی�ا، بع�د أن یتأك�د    ھاتف المتعاقد أو ترسل بالبرید اإللك

تسلمھ مصادقة من البن�ك تفی�د   : البائع من صحة وصالحیة ما دفعھ المشتري، بطرق منھا
، وأن مجلس العقد یبدأ من وقت دخ�ول الراغ�ب ف�ي التعاق�د     )٢(صالحیة ما دفعھ المشتري

أن�ھ إذا دخ�ل الش�خص إل�ى أح�د      إلى الموقع، ویستمر حتى خ�روج القاب�ل م�ن الموق�ع، أي     
المواقع على الھ�اتف وأرس�ل إیجاب�ھ وانتظ�ر فت�رة م�ن ال�زمن لتلق�ي القب�ول، فیك�ون أم�ام            
التعاقد بین غائبین، وإذا تلقى ھذا الشخص القبول فوًرا فیكون في ھذه الحالة أم�ام التعاق�د   

 .)٣(بین حاضرین زماًنا
ُیع�د إیجاًب�ا موجًھ�ا للجمھ�ور عام�ة       ومن َثمَّ فإن اإلعالن الموجھ عبر الھاتف     

ولیس للفرد بعینھ، ویجب أن یتوفر فیھ جمیع الشروط األساسیة للعق�د الم�راد إبرام�ھ نفًی�ا     
  .جازًما للغرر والجھالة

والواضح من ھذه الص�ورة أن الھ�اتف عب�ر اإلنترن�ت ق�د أت�اح إنش�اء مح�ال              
لبضائع المعروضة فیھا، والمفاوض�ة،  تجاریة الكترونیة، ُیمكن زیارتھا، واالطالع على ا

ثم التعاقد بشكل مباشر من خالل التوقیع عل�ى النم�وذج المت�اح ف�ي ھ�ذا الموق�ع، حی�ث إن        
معظم ص�فحات الوی�ب ذات ص�بغة عام�ة، بمعن�ى أنھ�ا ُتجی�ز ألي ش�خص ال�دخول إلیھ�ا،           
وأیًض�ا م��ن ب�ین ص��فحات الوی�ب م��ا یتخ�ذ ص��بغة خاص�ة، بحی��ث ال ی�تمكن الش��خص م��ن       

 .)٤(ل إلیھا إال من خالل كلمة المرورالدخو
      

                                      
 ). ٩، ٨:ص(علي بن عبد اهللا الشھري: التجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت، للباحث) (١
 ).١٠١:ص(أسامة أبي الحسن مجاھد: التعاقد عبر اإلنترنت، للباحثخصوصیة ) (٢
میكائی��ل رش��ید عل��ي   : ترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث    العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلن   ) (٣

 .)٧٠:ص(الزبیاري
دار الفك��ر الج��امعي،  / ، ط)٥٧:ص(النظ��ام الق��انوني لعق��ود التج��ارة اإللكترونی��ة، لزھ��ر ب��ن س��عد      ) (٤

 .  م٢٠١٠األولى، : اإلسكندریة، الطبعة
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، )com.Amazon(ومن أمثلة مواق�ع البی�ع عل�ى الش�بكة عالمًی�ا موق�ع أم�ازون       
، حی�ث ُیعتب�ر   )Ebay(حیث ُیعتبر أكبر متجر بیع الكتب عبر اإلنترنت، وموق�ع إي ب�اي  

واق�ع البن�وك   من أكبر مواقع المزاد العلني على اإلنترنت، أم�ا ف�ي ب�اقي ال�دول العربی�ة فم     
والمص��ارف، وبع��ض مواق��ع الغ��رف التجاری��ة، وبع��ض المواق��ع مث��ل تس��ویق الس��عودیة،   
والسوق اإللكتروني الخلیجي، وموقع التجارة العربیة، وموقع تجاري دوت ك�وم، وموق�ع   

 .)١(شبكة التجارة العربیة، ومكتبة النیل والفرات، وغیر ذلك
  :ھدة عبر الھاتفوقد یتم التعاقد عن طریقة المحادثة والمشا

وتوضیح ذل�ك ف�ي ھ�ذه الص�ورة ق�د ی�تم التعاق�د بطری�ق المحادث�ة أو بطری�ق                
المش����اھدة عب����ر الھ����اتف، أم����ا التعاق����د بطری����ق المحادث����ة عب����ر الھ����اتف فی����تم بطری����ق  

عب�ر اإلنترن�ت، ویتحق�ق ھ�ذا التخاط�ب ب�أن یف�تح ك�ل م�ن العاق�دین           ) chatting(تخاطب
ي ذات التوقی��ت، فینتق��ل م��ا یكتب��ھ الط��رف األول إل��ى  الص��فحة الخاص��ة ب��ھ عل��ى ھاتف��ھ ف�� 

الص��فحة المفتوح��ة بھ��اتف الط��رف الث��اني عب��ر ص��ندوق البری��د اإللكترون��ي، والعك��س         
  .)٢(صحیح

أما في حالة التعاقد عن طریق المشاھدة، فیتم ذل�ك ع�ن طری�ق رب�ط الھ�اتف           
مثبت�ة عل�ى جھ�از ك�ل     بوسائل االتصال الصوتیة والمرئیة عب�ر میكرف�ون وك�امیرا فی�دیو     

دون  -)conversation(متخاطب بما یسمح للطرفین بأن یسمع ویرى كل منھما اآلخر
في ذات الوقت الذي یتاح لھما فیھ تبادل البیانات المكتوبة  -حضور مادي في نفس المكان

ف���وًرا، أي ی���تم التعاق���د بالص���وت والص���ورة، ومث���ال ذل���ك الش���بكة الرقمی���ة للخ���دمات          
  .)٣(المتكاملة

وی��تم تحدی��د الفت��رة الزمنی��ة لمجل��س العق��د اإللكترون��ي ف��ي ھ��ذه الطریق��ة ع��ن       
طری���ق التعاق���د اإللكترون���ي م���ن وق���ت ص���دور اإلیج���اب ویس���تمر حت���ى االنتھ���اء م���ن       

، ومن ثم نكون أمام مجلس عقد إلمكانیة تبادل اإلیجاب والقبول عبر المحادثة )٤(المحادثة
  .)٥(ق أحكام التعاقد بین الحاضرین زماًناوالمشاھدة المباشرة، وعلیھ یتم تطبی

       

                                      
 .ھذه المواقع موجودة على شبكة اإلنترنت) (١
حسن عبد الباسط جمیعي / لدكتورلقانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق اإلنترنت، إثبات التصرفات ال) (٢
األول����ى، العق����ود التج����ارة اإللكترونی����ة، لزھ����ر ب����ن : دار النھض����ة العربی����ة، الطبع����ة: طبع����ة) ٨:ص(

 ). ٥٦:ص(سعید
ط جمیعي حسن عبد الباس/ إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق اإلنترنت، للدكتور) (٣
 )٥٦:ص(، العقود التجارة اإللكترونیة، لزھر بن سعید)٨:ص(

ش��ركة / ، ط)٢٨٦:ص(خال��د مم��دوح إب��راھیم، دراس��ة مقارن��ة   / إب��رام العق��د اإللكترون��ي، لل��دكتور  ) (٤
 . م٢٠٠٦األولى، اإلسكندریة، : الجالل للطباعة، الطبعة

ال�دار الدولی�ة للنش�ر والتوزی�ع     : طبعة ،)٩٠:ص(التعاقد عن طریق اإلنترنت، ألحمد خالد العجلوني) (٥
 .م٢٠٠٢األولى، عمان،: ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة
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وبالنسبة النقضاء مجلس العقد اإللكتروني فإن القاعدة تقضي بأن لكل واحد من 
المتعاقدین الحق في قبول أو رفض التعاقد طالما كان متواصًال عبر اإلنترنت، فإن قام 

ت أخرى أو مواقع أخرى عن الھاتف أو أغلقھ طواعیة واختیاًرا، أو انتقل إلى معلوما
عبر صفحات الویب انتھى مجلس العقد؛ ألنھ في الحالة األولى قد افترق الطرفان، وفي 

  .)١(الحالة الثانیة فقد انصرفا عن موضوع التعاقد إلى غیره
وبما أن رسائل التعبیر عن اإلرادة عن طریق اإلنترنت تكون باللفظ، أو      

یسمع كل من المتعاقدین اآلخر، وكذلك بإمكان رؤیة الكتابة، أو اإلشارة بحیث یرى و
  .الشيء المراد إبرامھ، والمحادثة مع الطرف اآلخر إلى أن یتم إبرام العقد أو عدم تنفیذه

       
أنھ لو تم التعاقد عبر الھاتف بالمحادثة الصوتیة فقط، أو الصوتیة  :والذي أراه

ض، ولھ الحق عن التراجع في إیجابھ قبل والمرئیة مًعا، فإن الموجب من بدأ أوًال بالعر
اقترانھ بالقبول، كما أنھ لیس لھ حق الرجوع عن إیجابھ بعد موافقة الطرف اآلخر، ولكال 

  .الطرفین الحق من التراجع عن تنفیذ العقد ما داما في مجلس العقد

                                      
وما بعدھا، بحث ضمن بحوث مؤتمر ) ٣٠٤(طارق كاظم عجیل/ اإللكتروني، للدكتورمجلس العقد ) (١

 ).  الحكومة اإللكترونیة  -التجارة اإللكترونیة(المعامالت اإللكترونیة
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  املبحث اخلامس

 العقود املستثناة من صحة التعاقد عرب وسيلة اهلاتف اإللكرتونية

  املعاصرة

استثنى مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ف�ي دورة م�ؤتمره الس�ادس بج�دة ف�ي المملك�ة               
العربی��ة الس��عودیة م��ن ص��حة التعاق��د بطری��ق الھ��اتف النك��اح الش��تراط االش��ھاد علی��ھ،          

  .والصرف الشتراط التقابض فیھ
إن مجل�س مجم��ع الفق�ھ اإلس��المي المنعق�د ف��ي دورة م��ؤتمره    : " ن�ص الق��رار      

ھـ الموافق م�ن  ١٤١٠شعبان  ٢٣إلى  ١٧س بجدة في المملكة العربیة السعودیة من الساد
م، بعد اطالعھ على البحوث ال�واردة إل�ى الم�ؤتمر بخص�وص     ١٩٩٠مارس  ٢٠إلى  ١٤

موضوع إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة، ونظًرا إلى أن التطور الكبیر الذي حصل 
في إبرام العقود لسرعة انجاز المع�امالت المالی�ة   في وسائل االتصال وجریان العمل فیھا 

والتصرفات، وباستحضار ما تعرض ل�ھ الفقھ�اء بش�أن إب�رام العق�ود وبالكتاب�ة وباإلش�ارة        
وبالرس��ول، وم��ا تق��رر م��ن أن التعاق��د ب��ین الحاض��رین ُیش��ترط ل��ھ اتح��اد المجل��س ع��دا         

عدم صدور ما یدل عل�ى  ، والوكالة، وتطابق اإلیجاب والقبول، و)٢(، واإلیصاء)١(الوصیة
إعراض أحد العاقدین عن التعاقد والمواالة بین اإلیجاب والقبول بحس�ب الع�رف ق�رر م�ا     

  :یأتي
إذا تم التعاقد بین غائبین ال یجمعھما مك�ان واح�د، وال ی�رى أح�دھما اآلخ�ر      : أوًال

معاین����ة، وال یس����مع كالم����ھ، وكان����ت وس����یلة االتص����ال بینھم����ا الكتاب����ة أو الرس����الة أو    
، وینطب���ق ذل���ك عل���ى ال���تلكس والف���اكس وشاش���ات الحاس���ب اآلل���ي       )الرس���ول(فارةالس���

  .، ففي ھذه الحالة ینعقد العقد عند وصول اإلیجاب إلى الموجھ إلیھ وقبولھ)الحاسوب(
إذا ت��م التعاق��د ب��ین ط��رفین ف��ي وق��ت واح��د وھم��ا ف��ي مك��انین متباع��دین،      : ثانًی��ا

د بینھم��ا ُیعتب��ر تعاق��ًدا ب��ین حاض��رین،  وینطب��ق ھ��ذا عل��ى الھ��اتف والالس��لكي، ف��إن التعاق�� 
  .وتطبق على ھذه الحالة األحكام األصلیة المقررة لدى الفقھاء المشار إلیھا في الدیباجة

إذا أص��در الع��ارض بھ��ذه الوس��ائل إیجاًب�ا مح��دد الم��دة یك��ون ملزًم��ا بالبق��اء  : ثالًث�ا 
  .على إیجابھ خالل تلك المدة، ولیس لھ الرجوع عنھ

واع��د الس��ابقة ال تش��مل النك��اح الش��تراط االش��ھاد فی��ھ، وال الص��رف  إن الق: رابًع��ا
  .الشتراط التقابض

  
  

                                      
عل�ي ب�ن محم�د الش�ریف الجرج�اني      / التعریف�ات، للش�یخ  . تملیك مضاف إلى ما بعد الم�وت : ةالوصی )(١
 .األولى: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت / ، ط)٢٥٢:ص(

إقامة الغیر مقام النفس بعد الم�وت ف�ي اس�تحقاق الم�ال أو االش�راف عل�ى ش�أن م�ن یخلف�ھ          : اإلیصاء) (٢
 ).   ٩٨: ص(عجم لغة الفقھاء، لمحمد رواس قلعھ جي، وحامد صادق قنیبي م. الموصي من األھل والمال
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ما یتعلق باجتماع التزیی�ف أو التزوی�ر أو الغل�ط یرج�ع فی�ھ إل�ى القواع�د        : خامًسا
  .العامة لإلثبات
ل��ذا س��وف أتن��اول ف��ي ھ��ذا المبح��ث عق��د النك��اح، وعق��د الص��رف؛ الخ��تالف        

العقود عبر الھاتف وبیان القول الراجح منھا، من خالل مطلبین،  الفقھاء حول إجراء ھذه
  .التوفیق) تعالى( فأقول وباهللا 

  اطب اول

  دى  اد اح ر و اف

إن م��ن أعظ��م العق��ود، وأرفعھ��ا ش��أًنا، وأعالھ��ا منزل��ة، عق��د النك��اح، فل��یس          
امالت، لذا وصفھ الشارع بالمیثاق الغلیظ قال كسائر العقود؛ ألنھ أقرب للعبادات منھ للمع

U  >    =  <  ;  :  9  8    7  6  5  4 ): تع��الى( اهللا 

T )ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فھو عبادة من وجھ، ومعاملة من وجھ آخر، فأما )١ ،

معنى العبادة فیھ فإن االشتغال بھ أفضل م�ن التخل�ي عن�ھ؛ ألن�ھ س�نة، ولم�ا فی�ھ م�ن حف�ظ          
ل��نفس ع��ن الوق��وع ف��ي الزن��ا، وألن��ھ وس��یلة لإلنج��اب والتناس��ل، وك��ذلك فی��ھ م��ن تھ��ذیب   ا

األخالق، وسكون القلب عن الحرام وغیرھا، ولذا أولى الشارع ھذا العقد عنای�ة عظیم�ة،   
  .)٢(بما أوجبھ من أركان وشروط، ال بد من توافرھا لیكون ھذا العقد صحیًحا

ائل في العصر الحاضر، وقد مكَّ�ن ھ�ذا التط�ور    ونظًرا للتقدم التكنولوجي الھ     
البشر من التخاطب فیما بینھم على الرغم من بعد الشقة وبع�د ال�بالد وال�دیار والمس�افات،     
سھَّل لھم إرسال المعلومات واألخبار والحصول علیھا بسرعة فائق�ة عب�ر الھ�اتف، وك�ان     

احد من الخاطبین بإمكانھ لعقد النكاح نصیب من وسائل االتصال، وخاصة الھاتف، فكل و
  .)٣(أن یرى اآلخر عبر الھاتف، كما ُیمكن إبرام عقد الزواج عن طریقھ

وبھ��ذا اس��تجدت ح��وادث ف��ي ب��اب النك��اح ل��م یك��ن لھ��ا س��ابق م��ن قب��ل عب��ر            
الھاتف، ومن َثمَّ فقد اختلق الفقھاء في صحة جوازه، فمنھم من أجازه، ومنھم من منع؛ لذا 

م الشرعي فیھ، مبیًنا أقوال الفقھاء، والقول الراجح منھا، ف�أقول وب�اهللا   أردت أن ُأبین الحك
  .تعالى التوفیق

  :عقد النكاح ُیمكن أن ُیجرى عن طریق الھاتف بطریقتین
عق��د النك��اح ع��ن طری��ق الكتاب��ة عب��ر الھ��اتف، وی��تم ذل��ك     : الطریق��ة األول��ى     

اح ب�إبرام العق�د ع�ن طری�ق     بالتخاطب ب�ین أط�راف العق�د كتاب�ة، فیق�وم أط�راف عق�د النك�        

                                      
  .٢١: سورة  النساء اآلیة) (١
قاس�م ص�الح عل�ي محم�د     / صحة العق�ود وبطالنھ�ا، دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة، لل�دكتور      أثر المراسلة في ) (٢

 .  د، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة بغدا)٢٠٥:ص(العاني
 ).٢٢١:ص(عبد الرحمن بن عبد اهللا السند/ األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة، للدكتور) (٣
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الحروف الموجودة على الھاتف، وبما أن لھ مكانتھ الخاصة بین سائر العقود، فیحتاط منھ 
ما ال یحتاط في غیره، وذلك لصیانة الم�اء المحت�رم ع�ن اش�تباه النس�ب؛ ل�ذا اتف�ق الفقھ�اء         

اتفقوا على على عدم صحة إبرام عقد النكاح بالكتابة من الحاضر القادر على النطق، كما 
  .)١(جواز انعقاد الزواج كتابة من غیر القادر على النطق

وبناء عل�ى ذل�ك فق�د اختل�ف الفقھ�اء ق�دیًما ف�ي حك�م عق�د النك�اح ب�ین غ�ائبین                  
  :بالمكاتبة على قولین
، وھ�و الص�حیح   )٣(، والشافعیة ف�ي الص�حیح عن�دھم   )٢(ذھب المالكیة: القول األول
إل��ى أن عق��د النك��اح ال یص��ح،  -رحم��ھ اهللا -زم الظ��اھري، واب��ن ح��)٤(م��ن م��ذھب الحنابل��ة

أي أن�ھ ال ینعق�د    -ومقتضاھما اإلیج�اب والقب�ول   -سواء أكان العاقدان حاضرین أم غائبین
  .)٥(بالكتابة واإلشارة إال بصریح اللفظ دون كتابتھ

، والحنابل�ة  )٧(، والش�افعیة ف�ي الوج�ھ الث�اني عن�دھم     )٦(ذھب الحنفی�ة : القول الثاني
إلى أنھ یجوز إجراء عقد النكاح بالمكاتب�ة ب�ین الغ�ائبین دون     )٨(مقابل الصحیح عندھم في

  .الحاضرین
  األدلة والمناقشة والترجیح

  :أدلة القول األول     
استدل على أن عقد النكاح ال یصح، سواء أكان العاقدان حاضرین أم غائبین 

  :دون كتابتھ بما یلي  أي أنھ ال ینعقد بالكتابة واإلشارة إال بصریح اللفظ
  
  

                                      
، درر الحك�ام  )٩٠/ ٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین بن إبراھیم المعروف بابن نجیم ) (١

دار إحی�اء الكت�ب   / ، ط)٣٢٧/ ١(شرح غرر األحكام، لمحمد بن فرامرز ب�ن عل�ي الش�ھیر بم�ال خس�رو      
: ، تحقی�ق )١٥٣/ ٩(، بحر المذھب للروی�اني  )٤١٩/ ٣(العربیة، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل

األولى، اإلنص�اف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف،       : دار الكتب العلمیة، الطبعة/ طارق فتحي السید، ط
دار إحی�اء الت�راث العرب�ي،    / ، طوم�ا بع�دھا  ) ٤٩/ ٨(لعالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

  .الثانیة: الطبعة
: ، تحقی�ق )٥٠٥/ ٣(خلی�ل ب�ن إس�حاق   / التوضیح في شرح المختصر الفرعي الب�ن الحاج�ب، للش�یخ   ) (٢

 .األولى: مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة/ أحمد بن عبد الكریم نجیب، ط/ الدكتور
، )١١٩/ ٣(للش�یخ أب�ي یح�ي زكری�ا ب�ن محم�د األنص�اري        أسنى المطالب في شرح روض الطالب،) (٣
دار الكت��اب اإلس��المي، التھ��ذیب ف��ي فق��ھ اإلم��ام الش��افعي، للش��یخ أب��ي محم��د الحس��ین ب��ن مس��عود           / ط

دار الكت��ب العلمی��ة،  / ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، عل��ي محم��د مع��وض، ط   : ، تحقی��ق)٣١٥/ ٥(البغ��وي
  .األولى: الطبعة

 .وما بعدھا) ٤٩/ ٨(اجح من الخالف للمرداوي اإلنصاف في معرفة الر) (٤
، )٤٧/ ٩(المحلى باآلثار، لإلمام أبي محمد عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن ح�زم األندلس�ي القرطب�ي الظاھـ�ـري        ) (٥
 . بیروت –دار الفكر/ ط

 ).٩٠/ ٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) (٦
 ).٣١٥/ ٥(التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ) (٧
 ).٥٠/ ٨(رفة الراجح من الخالف للمرداوي اإلنصاف في مع) (٨
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إن الكتابة كنایة؛ ألن الشاھدین ال بد أن یعرفا اللسانین المقصود بھما لیتمكن�ا   -١
من تحمل الشھادة؛ ألنھا على اللفظ الصادر منھما، فإذا لم یعرف�اه ل�م یت�أت لھم�ا الش�ھادة،      

ریح إال بنیة القل�ب  ألن كنایة الكالم ترجمان القلب ومعبر عنھ فلما لم تقم الكتابة مقام الص
لم تقم الكنایة مع الكالم إال بنطق اللسان، والعقود التي تحت�اج إل�ى قب�ول ك�البیع واإلج�ارة      

 .)١(والنكاح ال تنعقد بالكنایات
  

ب��أن الص��واب ص��حة إج��راء العق��ود بص��یغ الكنای��ات؛ ألن األص��ل ف��ي   : وین��اقش
ارات اللفظی�ة م�ا ھ�ي ف�ي     انعقاد العقد بوجھ عام والزواج بوجھ خاص ھو التراضي والعب

الحقیق�ة س�وى وس��یلة نتع�رف بواس��طتھا عل�ى إرادة العاق��دین ومقص�ودھما، وھ��ذا م�ا أك��د       
مش�یًرا إل�ى أن ال�زواج ینعق�د بغی�ر لف�ظ اإلنك�اح         -رحمھ اهللا -علیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة

 .)٢(یعرفان أن المقصود ھو عقد الزواج -العاقدان–والتزویج ما دام الطرفان 
اتصال القبول باإلیجاب شرط، وفي الكتابة بین غائبین یت�أخر القب�ول ع�ن     إن -٢

اإلیجاب، وھذا ما یعبرون عنھ بالمواالة بین اإلیج�اب والقب�ول وھ�و مح�ل اتف�اق عن�دھم،       
ولكنھم اختلفوا في مدة الوقت ال�ذي ی�تم فی�ھ العق�د إیجاًب�ا وقب�وًال، فالش�افعیة یوجب�ون ذل�ك          

ُیش�ترط  : -رحم�ھ اهللا  –الفص�ل الیس�یر، ق�ال اإلم�ام الن�ووي      على الفور، وال یضر عندھم 
 .)٣(المواالة بین اإلیجاب والقبول على الفور، وال یضر الفصل الیسیر ویضر الطویل

أما الحنابلة فلم یشترطوا الفوریة ولكن اشترطوا أن یتم اإلیجاب والقبول في      
وف�ي ھ�ذا الص�دد یق�ول اإلم�ام اب�ن       مجلس واحد، بشرط أن ال ینشغل العاقدان بغیر العقد، 

إذا تراخي القبول عن اإلیجاب صح ما داما في المجلس، ولم یتشاغال : -رحمھ اهللا -قدامة
عنھ بغیره؛ ألن حكم المجلس حكم حالة العقد، فإذا تفرقا قبل القب�ول بط�ل اإلیج�اب؛ ألن�ھ     

، وك��ذلك إن ال یوج��د معن��اه، ف��إن اإلع��راض ق��د وج��د م��ن جھت��ھ ب��التفرق ف��ال یك��ون قب��وًال
  .)٤(تشاغال عنھ بما یقطعھ؛ ألنھ معرض عن العقد أیًضا باالشتغال عن قبولھ

  
بأن القبول في النكاح عن طریق المكاتبة قد اتصل فیھ اإلیجاب بالقبول : ویناقش

  .حكًما عبر الھاتف

                                      
 ).١٦٨/ ١٠(الحاوي الكبیر ، )١٠٧/ ١٠(البیان في مذھب اإلمام الشافعي ) (١
دار اب�ن  / ، ط)١٥٨: ص(القواعد النورانیة، ألبي العباس تقي الدین أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة      ) (٢

 .األولى: الجوزي الطبعة
، النجم الوھاج في شرح المنھاج، ألبي البقاء كم�ال ال�دین،   )٣٩/ ٧( روضة الطالبین وعمدة المفتین) (٣

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : ، الطبعة)جدة(دار المنھاج / ، ط)٥٢/ ٧(محمد بن موسى الشافعي 

 .وما بعدھا) ٨٠/ ٧(المغني البن قدامة ) (٤
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، بأن یش�ھد عل�ى عقـ�ـد النك�اح ش�اھدان      )١(مــــن شروط صحة النكاح اإلشھاد -٣
َل��ا ِنَك��اَح ِإلَّ��ا ِبَوِلـــــ��ـيٍّ َوَش��اِھَدْي «: دالن، أو رج��ل وامرأت��ان؛ لقـــ��ـول النب��يرج��الن ع��

: ، ویقول ابن قدامة)٣(ال ینعقــــد النكاح إال بحضرة رجلین: ، یقـــــول النووي)٢(»َعــــْدٍل
 .)٤(النكاح ال ینعقد إال بشاھدین

ق�ال عام�ة العلم�اء إنَّ    : لكاس�اني وھذا الشرط مقرر عن�د الحنفی�ة ق�ال اإلم�ام ا         
  .)٥(الشھادة شرط جواز نكاح

ولكن الحنفیة الذین أجازوا إجراء العقد بطریق الكتابة رأوا أنھ یمكن تحقی�ق       
ھذا الشرط باستدعاء العاقد الذي وصلھ كتاب إیجاب الشھود واطالعھ�م عل�ى الكت�اب، أو    

وبذلك یتم االش�ھاد، وألن ف�ي الش�ھادة    إخبارھم بمضمونھ، وأنھ موافق على ذلك الزواج، 
حفاًظا على حقوق الزوجة والولد، لئال یجحده أبوه، فیضیع نسبھ، وفیھ�ا درء التھم�ة ع�ن    

  .، وھذا الشرط ال یتحقق بطریق الھاتف)٦(الزوجین، وبیان خطورة الزواج وأھمیتھ
ب��أن ھ��ذا الش��رط یتحق��ق ف��ي ظ��ل الط��رق     : وُیمك��ن مناقش��ة ھ��ذا االس��تدالل       

لمستجدة للتعاقد بطریق الھاتف وم�ن الممك�ن حض�ور الش�اھدین، خاص�ة إذا ك�ان التعاق�د        ا
عبر المحادثة والمشاھدة، أو ما یسمونھ غرف المحادثة من خاللھا یمكن إرسال الص�وت  

 web: (حًی�ا ب��دًال م��ن إرس��ال النص��وص الرقمی��ة ی��تم التح��دث م��ن خ��الل ھ��اتف الوی��ب 
phone(ة مع شخص آخر في مكان ما من العالم باستخدام ، الذي یسمح بالتحادث مباشر

شبكة اإلنترنت، كما ُیمكن تثبیت كامیرا رقمیة عل�ى جھ�از الحاس�وب، فی�تم نق�ل الص�وت       
  .والصورة

                                      
/ ، ط)٨٣/ ٣(لموصلي الحنفي االختیار لتعلیل المختار، ألبي الفضل عبد اهللا بن محمود بن مودود ا) (١

م، العنایة شرح الھدایة، ألبي عبد اهللا محمد ب�ن  ١٩٣٧ -ه١٣٥٦: القاھرة، تاریخ النشر –مطبعة الحلبي 
دار الفك���ر، بلغ��ة الس���الك ألق���رب المس���الك إل��ى م���ذھب اإلم���ام مال���ك،   / ، ط)١٩٩/ ٣(محم��د الب���ابرتي  

، )٣٧٥/ ١(د ب�ن محم�د الص�اوي الم�الكي     أحم� / المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الص�غیر لإلم�ام  
، )١٣٤: ص(م، اإلقن��اع للم��اوردي  ١٩٥٢ -ه ١٣٧٢: مكتب��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي، ع��ام النش��ر    / ط

دار اب�ن  / ، ط)٩٤/ ١٢(محم�د ب�ن ص�الح ب�ن محم�د العثیم�ین       / الشرح الممتع على زاد المستقنع، للش�یخ 
 . األولى: الجوزي، الطبعة

مؤسس�ة الرس�الة،   / ، ط)٣٥٣٤: (، ب�رقم )٣٢٤/ ٤(ني في سننھ، ِكَتاُب النَِّك�اِح  اإلمام الدار قطعزاه ) (٢
/ ٢(األول��ى، وص��ححھ اإلم��ام األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع الص��غیر وزیادت��ھ  : لبن��ان، الطبع��ة –بی��روت 
 .المكتب اإلسالمي/، ط)١٢٥٤

 ).٤٥/ ٧(روضة الطالبین وعمدة المفتین ) (٣
 ).٨/ ٧(المغني البن قدامة ، )١٠٢/ ٨(ن الخالف للمرداوي اإلنصاف في معرفة الراجح م) (٤
 ).٢٥٢/ ٢(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (٥
 .)٦٥٥٩/ ٩(َوْھَبة بن مصطفى الزَُّحْیِلّي/ لألستاذ الدكتور الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للزحیلي،) (٦
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  :أدلة القول الثاني 
استدل على جواز إجراء عقد النكاح بالمكاتبة بین الغائبین دون الحاضرین      

  :بأدلة منھا
عید بمثابة الخطاب من القریب، حیث إن الكتابة لھ�ا ح�روف   إن الكتابة من الب -١

مفھومة تؤدي عن معنى معلوم؛ ألن الكت�اب م�ن الغائ�ب كالخط�اب م�ن الحاض�ر، أي أن       
  .)١(الكتابة الصادرة من الغائب خطابھ كتلفظھ

ألن خط��اب الغائ��ب ِكَتاُب��ُھ فكأن��ھ حض��ر   :"  -رحم��ھ اهللا  –ق��ال اإلم��ام الكاس��اني  
  .)٢("بنفسھ

وم��ن َث��م فیح��ق للمرس��ل إلی��ھ الت��روي م��ا دام ف��ي مجل��س العق��د، ف��إذا ق��ام م��ن       
موضعھ، أو أعرض عن الرسالة لم یص�ح قبول�ھ النفض�اض المجل�س، وإذا قب�ل المرس�ل       
إلیھ فلھ حق خیار المجلس ما دام في مجلسھ ولم یعرض عن اإلیجاب، وذكر بعضھم ف�ي  

مفت�وح عل�ى الرس�الة ف�ال زال  مجلس�ھ       مثل ما لو خرج من المجلس، والھاتف بیده، وھ�و 
  .باقیًا، وفیھ نظر إال البتغاء الشھود في عقد النكاح الشتراط الشھادة

إن الكتاب���ة ب���ین غ���ائبین وس���یلة ص���حیحة لتحقی���ق التراض���ي والتواف���ق ب���ین    -٢
  .)٣(الطرفین، وما دام كذلك فال مانع من التعاقد من خاللھ

  :عبر الھاتفعقد النكاح مشافھة : الطریقة الثانیة
إن ھذا النوع من التعاقد داخل ضمن التعاقد ب�ین الغ�ائبین ولكن�ھ م�ن جھ�ة وبی�ان       

  : ذلك فیما یأتي
إنھ تعاقد بین حاضرین من حیث الزم�ان لع�دم الفاص�ل الزمن�ي ب�ین اإلیج�اب        -١
  .والقبول 

  .)٤(ھو تعاقد بین غائبین من حیث المكان لبعد مكان كال عن اآلخر -٢
ھ��ذا الن��وع م��ن التعاق��د، فم��ا یق��ال ف��ي التعاق��د م��ن حی��ث اجتم��اع      وال إش��كال ف��ي

  . الطرفین یقال ھنا
أن المتبایعین لو تنادیا وھما متباعدان  –رحمھ اهللا  -وقد ذكر اإلمام النووي      

  :، وینظر في أمرین)٥(وتبایعا صح البیع بال خالف
یقطع�ھ، أو یخف�ض   التأكد من اس�تمرار االتص�ال، وع�دم اعت�راء م�ا      : األمر األول

ص��وتھ بم��ا یمن��ع الس��ماع، وغالب��ا م��ا یحص��ل ذل��ك ف��ي الھ��اتف المحم��ول، فھ��و عرض��ة       
النقطاع الب�ث، أو ازدح�ام ف�ي الش�بكة یعك�ر ص�فو المكالم�ة، أو نف�اد خزین�ة الش�حن، أم�ا            

                                      
لة رد المحتار علي الدر ، قرة عین األخیار لتكم)٣٧/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (١

 .لبنان -دار الفكر، بیروت / ، ط)٥٠٢/ ٧(المختار، لعالء الدین محمد بن عابدین الحسیني الدمشقي 
 ).١٣٨/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع) (٢
 ).٩/ ٨(البنایة شرح الھدایة ) (٣
 ). ٨٦٤/ ٢(لسادس بحث  الدبو من مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدورة السادسة، العدد ا) (٤
 ). ٩/٢١٤( المجموع ) (٥
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عبر األرض، ) كابالت كھربائیة ( الھاتف الثابت فنادرًا ما یعتریھ ذلك التصالھ بخطوط 
  .باألقمار الصناعیة، إال أنھ یتنبھ إلى اتصال سلكھ وصالحھأو البحر، أو 

العنایة بضبط كل طرف ص�احبھ، الحتم�ال احتی�ال أح�د م�ن الن�اس       : األمر الثاني
أن��ھ ف��الن ول��یس ك��ذلك، ودع��وى االحتی��ال مس��موعة ل��دى القاض��ي وعل��ى الم��دعي ع��بء   

مجل�س العق�د إال بأح�د    ، واالتصال عبر الھاتف ال یمكن للمتعاقدین التقابض في )١(اإلثبات
  :أمرین

  .أن یكون معقود كل واحد منھما عند صاحبھ أثناء االتصال : األول
أن یوجد لكل واحد منھما وكیل عند الطرف اآلخر یتسلم المعقود علیھ : الثاني

  .)٢(حاًال
وعقد الزواج بین غائبین مشافھة عبر الھاتف صورة جدیدة، لم تكن موجودة      

قة، غیر أن ھناك وسیط یحمل كالم الموجب إل�ى الط�رف اآلخ�ر فیقب�ل     في العصور الساب
المحمول إلیھ الزواج نطًقا؛ ألن كًال من العاقدین في ھذه الحالة لم یسمع كالم اآلخ�ر، ب�ل   

ل��و تنادی��ا وھم��ا : س��مع ك��الم الناق��ل فق��ط، وأق��رب مث��ال لھ��ذه الحال��ة ك��الم اإلم��ام الن��ووي   
؛ لك�ن التعاق�د بالھ�اتف یجع�ل المتباع�دین مك�ان       )٣(فمتباعدان وتبایعا صح البی�ع ب�ال خ�ال   

  .حاضرین حكًما، یتخاطبا وھما بعیدان كأنھما حاضران
  :القول المختار 

بم��ا أن للنك��اح مكانت��ھ الخاص��ة، لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن آث��ار مھم��ة، ومقاص��د        
ود عظیم��ة م��ن حف��ظ النس��ل، وابتغ��اء تكثی��ر األم��ة، وال یمك��ن مس��اواة عق��د النك��اح ب��العق     

األخرى، التي تكون آثارھا مقص�ود ف�ي الغال�ب عل�ى جان�ب مع�ین، وبش�كل مح�دد؛ ل�ذلك          
كان عقد الزواج من أعظم العقود وأخطرھا، وعلى ھ�ذا أوج�ب اإلم�ام مال�ك اإلع�الم ف�ي       
عقد النكاح، وحرم زواج السر، درًءا لمفسدة أن یتخذ بعض الناس النكاح وسیلة للزنا، بل 

األص��ل ف��ي األبض��اع  : لفقھ��اء قاع��دة فقھی��ة عظیم��ة وھ��ي  وأعظ��م م��ن ذل��ك فق��د وض��ع ا  
، وم��ع ھ��ذا كل��ھ عل��ى المس��لمین أن یس��تفیدوا م��ن تكنولوجی��ا العص��ر الحاض��ر    )٤(التح��ریم

الھاتف، بما ال یخالف مقاصد الشریعة اإلسالمیة، فإذا وجدت مسألة مس�تجدة تتعل�ق بعق�د    
  .سألة عبر الھاتفالنكاح عن ُبعد فال بد من وجود مخرج شرعي ُیعالج ھذه الم

       

                                      
 ). ٩٢٩/ ٢(بحث القره داغي: انظر) (١
 ). ٣٣٣( انظر التقابض في الفقھ اإلسالمي للجنكو ) (٢
 ).١٨١/ ٩(المجموع شرح المھذب ) (٣
 ).٥٧: ص(األشباه والنظائر البن نجیم ) (٤
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األصل عدم جواز عقد النكاح عبر وس�یلة الھ�اتف كتاب�ة أو مش�افھة إال      :لذا أرى
أم�ن التالع�ب والت�دلیس، والتحق�ق م�ن ش�خص ال�زوج        : في الضرورة بشروط، من أھمھا

والولي، وأن یسمع الشاھدان اإلیجاب والقبول، والتأكید م�ن رض�ا ال�زوجین حت�ى ی�تمكن      
نص�ر فری�د واص�ل    / رعي من توثیقھ، وفي ھذا الص�دد یق�ول أس�تاذنا ال�دكتور    المأذون الش

إن عق��د ال��زواج ع��ن طری��ق ش��بكة اإلنترن��ت یحت��اج إل��ى  : مفت��ي ال��دیار المص��ریة الس��ابق
توثی��ق م��ن الم��أذون الش��رعي؛ لیتأك��د م��ع وج��ود وحض��ور ال��ولي الش��رعي وم��ن رض��ا       

عقد إما أن یتم الزواج ع�ن طری�ق   الزوجین مًعا على الزواج، حتى یمكنھم أن یوثق ھذا ال
التراسل بین الزوجین عبر الھاتف دون وجود شھود، فإن ھذا الزواج باطل ش�رًعا؛ ألن�ھ   

، وأن یسمع ویرى كل واح�د م�ن الط�رفین اآلخ�ر     )١(لم یستوف أركانھ وشروطھ الشرعیة
عب���ر الھ���اتف المتص���ل باإلنترن���ت، والتأكی���د م���ن ھوی���ة المتعاق���دین م���ن خ���الل التوقی���ع   

إللكتروني الخاص بھ، ومع ھ�ذه الش�روط س�الفة ال�ذكر ف�ال ینبغ�ي أن یك�ون ھ�ذا الج�واز          ا
عاًما مطلًقا لجمیع الناس وفي كل األحوال، وإنما ھو في أحوال ض�یقة، ولفئ�ة م�ن الن�اس     
محدودة، وھم الذین ال تسمح لھم ظروفھم بااللتقاء في مجلس العقد، ومن ث�م ف�إن األص�ل    

ھ��و معھ��ود م�ن عص��ر ص��در اإلس��الم، وم�ا بع��ده م��ن العص��ور   ھ�و عق��د النك��اح عل�ى م��ا   
اإلسالمیة، من اجتماع العاقدین والشھود في مجلس العقد، وأما في ھ�ذه الحال�ة تك�ون ف�ي     

  .)٢(إطار ضیق ومحدود

ب اطا  

  دى  اد ارف ر و اف

ح��الل م��ن العق��ود   عل��ى الن��اس ببی��ان ط��رق الكس��ب ال   ) تع��الى( لق��د م��نَّ اهللا      
والمعامالت، وجعلت لھ الض�وابط الش�رعیة الت�ي تص�ون المجتم�ع اإلس�المي م�ن الن�زاع         
والخداع والغبن وعدم الرضا، ومن أجل ذلك نھى الشارع عن كل معاملة تؤدي إلى الربا 
بشتى أنواعھ؛ الستغالل الناس، وأكل أموالھم بالباطل، وبما أن الصرف من أوسع أبواب 

عب على من كان عملھ في الصرف أن یتخلص من الربا إال إن كان من أھ�ل  الربا، ویص
  الورع والتقى، عالًما بالشروط والضوابط، وبفضل وسائل االتصال الحدیثة، ومنھا 

                                      
نص�ر  / ج اإلنترن�ت باط�ل، لل�دكتور   زوا: م، مق�ال بعن�وان  ٢٠٠١، ١١٥٨مجلة زھرة الخلیج، الع�دد  ) (١

فری��د واص��ل، مفت��ي ال��دیار المص��ریة الس��ابق، نق��ًال ع��ن أحك��ام التص��رفات الجاری��ة عب��ر اإلنترن��ت ف��ي     
، رس�الة ماجس�تیر   )٢٧:ص(محم�د خلی�ل خی�ر اهللا الط�ائي    / الشریعة اإلسالمیة، دراس�ة مقارن�ة، لل�دكتور   

 .      م٢٠٠٣داد، مقدمة إلى كلیة الفقھ وأصولھ، الجامعة اإلسالمیة، بغ
م، وعل�ى  ٢٠٠٩) ٣٨٢٤٣(أحم�د الحج�ي الك�ردي، رق�م الفت�وي     / شبكة الفتاوى اإلس�المیة، لل�دكتور  ) (٢

  :الموقع التالي
net . fatwah.islamic .www  

عبد اهللا اآللھ بن مزروع المزروع، بحث منش�ور عل�ى اإلنترن�ت    / وعقد الزواج عبر اإلنترنت، للدكتور
  :وعلى الموقع التالي

.-16345-?/topic/montda/com.wwwalfqh//http:  
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الھاتف قد أصبح للصرف طرًقا وأنواًعا جدیدة، مما جعلھ من األمور المستجدة؛ لذا عل�ى  

رعي فیما یحل وفیما یح�رم للن�اس، ولبی�ان حكم�ھ     العلماء المعاصرین أن یبینوا حكمھ الش
  .الشرعي عبر الھاتف ال بد لي أوًال من تعریفھ لغة واصطالًحا

  :تعریف الصرف لغة واصطالًحا -أوًال
، أو تحوی�ل الش�يء   )١(َردُّ الشَّْيِء َعْن َوْجِھِھ: لھ عدة معان منھا: الصرف لغة     
: ت الرجل عني فانصرف، ومنھ قولھ تعالىصرفھ إذا رده، وصرف: ، ُیقال)٢(عن موضعھ

 Ur  qs       z  y  x  w  v  u  tT
، أي إذا رجع���وا ع���ن المك���ان ال���ذي    )٣( 

: استمعوا فیھ، ومنھا فضل الدرھم في القیمة وج�ودة الفض�ة وبی�ع ال�ذھب بالفض�ة، ومنھ�ا      
  .)٤(صرفت المال أي أنفقتھ: اإلنفاق، ُیقال

لجمھ���ور الفقھ���اء، : ف وجھ���ان، األولللفقھ���اء ف���ي تعری���ف الص���ر : واص���طالًحا
  .للمالكیة: والثاني

الص�رف ف�ي كت�بھم     -م�ن الحنفی�ة والش�افعیة، والحنابل�ة     -عرَّف جمھور الفقھاء -أ
بتعریفات متشابھة في المعنى، وكلھا ت�دور ح�ول بی�ع النق�دین ببعض�ھما، س�واء اتح�د ف�ي         

  .الجنس أم اختلفا كما یأتي
مبادلة األثمان بعض�ھا  : ، أو ھو)٥(بعضھا ببعض بیع األثمان: عرفھ الحنفیة بأنھ

  .)٦(ببعض، اتفق الجنس أو اختلف
  .)٨(من جنسھ وغیره )٧(بیع النقد: وعرفھ الشافعیة بأنھ
  .)٩(بیع نقد بنقد: وعرفھ الحنابلة بأنھ

                                      
 ).١٨٩/ ٩(لسان العرب، البن منظور ) (١
 –دار الفك�ر، دمش�ق   / ، ط)٢١٠: ص(القاموس الفقھي لغة واصطالحا، للدكتور سعدي أبي حبیب ) (٢

 .الثانیة: سوریة، الطبعة
  .١٢٧: سورة التوبة جزء من اآلیة) (٣
، )٣٣٨/ ١(ح الكبیر، ألبي العباس أحمد بن علي الفیومي الحموي المصباح المنیر في غریب الشر) (٤
 .بیروت –المكتبة العلمیة / ط

 ).٣٩/ ٢(االختیار لتعلیل المختار، )١٣٢: ص(التعریفات، للجرجاني ) (٥
 ).١٦٩/ ٧(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) (٦
تمیی�ز ال�دراھم وإخ�راج الزی�ف منھ�ا، كم�ا       ھو الحل�ول وھ�و خ�الف النس�یئة، كم�ا ُیطل�ق عل�ى        : النْقُد) (٧

، )٢٣٠/ ٩(ت�اج الع�روس   . ُیطلق النقد ویراد بھ ما ضرب من الدراھم والدنانیر الت�ي یتعام�ل بھ�ا الن�اس    
 ).  ٣/٤٢٥(لسان العرب 

 ).٣٦٩/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ) (٨
/ ، ط)٣٤٠: ص(نس ب�ن ص�الح ال�دین البھ�وتى    الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن یو) (٩

مؤسسة الرسالة، منتھى اإلرادات، لتقي ال�دین محم�د ب�ن أحم�د الحنبل�ي الش�ھیر ب�ابن النج�ار          -دار المؤید
 .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط: ، تحقیق)٢/٣٥٨(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١١٣٧ -  
 

  

بی���ع ال���ذھب بالفض���ة أو الفض���ة بال���ذھب أو أح���دھما  : عرَّف���ھ المالكی���ة بأن���ھ -ب
  .)١(بالفلوس

      
الل التعاریف السابقة أرى أن المالكیة اقتصروا معن�ى الص�رف عل�ى بی�ع     من خ 

النقدین عند اختالف الجنس فقط، أو أحدھما بالفلوس، وقد انفردوا عن غیرھم من الفقھاء 
  .في جعل الفلوس من األثمان بشرط أن تروج وتلقى قبوًال عاًما في عرف الناس

مبادل�ة  : إن الص�رف : ك�ن أن ُیق�ال  وبعد ذكر تعریف الصرف عن�د الفقھ�اء یم       
  .األثمان مع بعضھا البعض، أو االصطالحیة التي القت قبوًال عاًما بین الناس

یختل�ف حك�م الص�رف ف�ي العق�ود اإللكترونی�ة عب�ر الھ�اتف بحس�ب الطریق��ة               
التي یتم التعاقد بھا العقد، واستثنى مجمع الفقھ اإلسالمي عقد الص�رف م�ن ص�حة التعاق�د     

، في الوقت الذي كان )٢(ھاتف؛ الشتراط قبض البدلین، القبض الفوري في الصرفعبر ال
كان فیھ تحویل النقود بین المتعاقدین بشكل مباشر عن طریق الھاتف عبر اإلنترن�ت أم�ر   
صعب وغیر متصور، وكما قیل بعدم جواز التوكی�ل ب�القبض ف�ي الص�رف، كم�ا ل�و دف�ع        

في بلد آخر؛ ألن ھذا صرف ُیشترط فیھ التقابض العملة إلى تاجر في بلد لیستلمھا الوكیل 
، وأن عقد الصرف بھذه الوسیلة ال یخلو م�ن الرب�ا والوق�وع ف�ي المحظ�ور      )٣(في المجلس

 . )٤(إذا تأخر القبض

                                      
 –دار الفكر للطباعة / ،  ط)٣٦/ ٥(د اهللا الخرشيشرح مختصر خلیل، ألبي عبد اهللا محمد بن عب) (١

 .بیروت
 .٥٤مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، قرار ) (٢
ذیاب / د: ، تحقیق)٣٠٤/ ٣(مختصر خالفیات البیھقي، ألبي العباس أحمد بن َفْرح بن أحمد اللَّخمي) (٣

 .ىاألول: الریاض، الطبعة/ السعودیة  -مكتبة الرشد / عبد الكریم ذیاب عقل، ط
، جم�ع  )٤٣٩/ ١٣(فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة األولى، للجنة الدائمة للبحوث العلمی�ة واإلفت�اء   ) (٤

اإلدارة العام�ة للطب�ع    -رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء / أحمد بن عبد الرزاق الدویش، ط: وترتیب
 . بعدھا وما) ٣٧٩:ص(الریاض، فقھ وفتاوى البیوع، للجنة الدائمة للبحوث العلمیة –
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  املبحث السادس

  مدى حجية التعاقد باهلاتف عرب وسيلة االنرتنت يف الفقه اإلسالمي

المیة م�ن التعاق�د بالھ�اتف عب�ر وس�یلة      وھذا التكییف یبین حكم الشریعة اإلس�      
االنترنت في الفقھ اإلسالمي من خالل معرفة الحكم الشرعي في البیع على العین الغائبة؛ 
ألن العین المتعاقد علیھا عبر الھاتف ھي عین غائبة عن مشتریھا، ولو ُفرض رؤیتھا من 

على غیر حقیقتھا لكثرة  خاللھ بوسائل تقنیة متطورة، فإنھا غیر كافیة؛ الحتمال إظھارھا
  .الغش والخداع في زمننا ھذا، وعلى رؤیة البرنامج، وبیع النموذج

       
ولما كانت السلعة المملوكة للبائع الموجودة ف�ي الواق�ع غی�ر مرئی�ة رؤی�ة حقیقی�ة       

  :ظاھرة أمام المشتري في مجلس العقد؛ لذا تعددت أقوال الفقھاء حولھا على النحو التالي
  

، والحنابلة )١(یصح بیع العین الغائبة مطلًقا، وإلى ھذا ذھب الحنفیة: ولالقول األ
  .)٢(في روایة

یجوز بیع العین الغائبة م�ن غی�ر رؤی�ة وال وص�ف، ف�إذا رآھ�ا       : قال الحنفیة     
المشتري كان لھ الخیار فإن شاء أنفذ البیع وإن شاء رده، وكذلك المبیع على الصفة یثبت 

جاء على الصفة التي عینھا البائع كأن یش�تري متاًع�ا ف�ي ص�ندوق      فیھ خیار الرؤیة، وإن
  .)٣(أو مقداًرا من الحنطة في ھذا البیت

یصح بیع العین الغائبة إذا وصفت لمشتریھا وصًفا دقیًقا، وإلى ھذا : القول الثاني
  .)٧(، والظاھریة)٦(، والحنابلة في روایة)٥(،والشافعیة في قول)٤(ذھب المالكیة
       

                                      
 ).١٦٣/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (١
: دراس�ة وتحقی�ق  ، )٣٩٧/ ٢(الممتع في شرح المقنع، لإلمام زین الدین بن عثمان بن أسعد التن�وخي ) (٢

مك�ة المكرم�ة، اإلرش�اد إل�ى س�بیل       -الثالث�ة، مكتب�ة األس�دي    : عبد الملك ابن عب�د اهللا ب�ن دھ�یش، الطبع�ة    
عب�د اهللا ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي،      / د: ،تحقی�ق )١٩٠: ص(بي علي محمد ابن أحمد الھاشمي الرشاد، أل

 .مؤسسة الرسالة/ ط
، العقود اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت بین الشریعة )٢٩٢/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (٣

 ).١٥٦:ص(میكائیل رشید علي الزبیاري / والقانون، للباحث
عل���ى نك���ت مس���ائل الخ���الف، للقاض���ي أب���ي محم���د عب���د الوھ���اب ب���ن عل���ي ب���ن نص���ر     اإلش���راف) (٤

األول�ى، بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة     : دار ابن حزم، الطبعة/ الحبیب بن طاھر، ط: ، تحقیق)٢/٥٢٢(البغدادي
 .القاھرة –دار الحدیث / ، ط)٣/١٧٤(المقتصد، ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد الحفید 

 ).٨/ ٥(، نھایة المطلب في درایة المذھب )١٤/ ٥( الحاوي الكبیر) (٥
 ).٢٥/ ٤(الشرح الكبیر على متن المقنع ) (٦
 ).٧/٢٢١(المحلى ) (٧
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یج�وز بی�ع الغائ�ب عل�ى الص�فة إذا كان�ت غیبت�ھ مم�ا         : وجاء في المذھب الم�الكي 
یؤمن أن ال تتغیر فیھ صفتھ قبل القبض، فإذا جاء على الصفة المذكورة كان البیع الزًما، 
إذ إن ھذا من الغرر الیسیر، والص�فة تن�وب ع�ن المعاین�ة بس�بب غیب�ة المبی�ع، أو المش�قة         

ق��د یلحق��ھ م��ن الفس��اد بتك��رار الظھ��ور والنش��ر م��ثًال، وإن الت��ي تحص��ل ف��ي إظھ��اره، وم��ا 
خالف الصفة المتفق علیھا فللمشتري الخیار، وك�ذلك أج�از المالكی�ة ف�ي المش�ھور عن�دھم       

أن یذكر الخیار للمشتري إذا رأى المبیع، : بیع الغائب بال وصف لنوعھ وجنسھ بشرطین
  .)١(وأن ال یدفع المشتري الثمن للبائع

إن الغائ�ب ال�ذي ل�م یوص�ف ول�م      : حنابلة في أظھر الروایتین عن�دھم وقال ال     
تتقدم رؤیتھ ال یصح بیع�ھ، ف�إن ص�ححناه بحس�ب الروای�ة األخ�رى، فیثب�ت الخی�ار للب�ائع          

، أم�ا إذا  )٣)(٢(نھ�ى َع�ْن َبْی�ِع اْلَغ�َررِ     والمشتري عند الرؤی�ة، ودلی�ل الروای�ة األول�ى أن�ھ      
فاتھ ما یكفي في صحة السلم، صح بیعھ في ظاھر وصف المبیع للمشتري فذكر لھ من ص

المذھب، وع�ن أحم�د ال یص�ح حت�ى ی�راه؛ ألن الص�فة ال تحص�ل بھ�ا معرف�ة المبی�ع، فل�م            
  .)٤(یصح البیع بھا كالذي ال یصح السلم فیھ

ال یصح بیع العین الغائب�ة مطلًق�ا، وإل�ى ھ�ذا ذھ�ب اإلم�ام الش�افعي        : القول الثالث
  .)٦(ابلة في روایة، والحن)٥(في أظھر قولیھ

ال یص�ح مطلًق�ا بی�ع الغائ�ب وھ�و م�ا ل�م        : )٧(قال الشافعیة في األظھر عن�دھم      
یره المتعاقدان، أو أحدھما، وإن كان المبی�ع حاض�ًرا لم�ا فی�ھ م�ن الغ�رر، وف�ي بی�ع م�ا ال          

بعت�ك فرس�ي   : یعرف جنسھ أو نوعھ غرر كبیر، وك�ذا م�ا ُع�رف جنس�ھ أو نوع�ھ، فیق�ول      
صح بیعھ في المذھب الجدید لوجود الغ�رر فی�ھ بس�بب الجھ�ل بص�فة المبی�ع،       العربي، ال ی

  .َعْن َبْیِع اْلَغَرِركما ال یصح السلم مع جھالة صفة المسلم فیھ،  وقد نھى النبي

                                      
، حاش��یة حج��ازي الع��دوي الم��الكي عل��ى ض��وء الش��موع  )١٧٤/ ٣(بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقتص��د ) (١

محمد محمود ولد محمد : ، تحقیق)٣١/ ٣(محمد األمیر المالكي/ شرح المجموع في الفقھ المالكي، لإلمام
: ، الطبع��ة]نواكش��وط -موریتانی��ا [مكتب��ة اإلم��ام مال��ك   -دار یوس��ف ب��ن تاش��فین  / األم��ین المس��ومي، ط 

 .األولى
بیع ما دخلتھ الجھالة سواء أكانت في الثمن أم في المبیع، أم في األجل، : الخطر، والمراد بھ: الغرر) (٢

 ).٣٣٠: ص(، معجم لغة الفقھاء )٢٢٥: ص(الصحاح  مختار. أم في القدرة على التسلیم
ُبْطَل��اِن َبْی��ِع اْلَحَص��اِة، َواْلَبْی��ِع الَّ��ِذي ِفی���ِھ      : البی��وع، َب��ابُ  : ع��زاه اإلم��ام مس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب      ) (٣

 ).١٥١٣: (، برقم)٣/١١٥٣(َغَرٌر
 .م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨: مكتبة القاھرة، تاریخ النشر/ ، ط)٤٩٤/ ٣(المغني البن قدامة ) (٤
بی��روت، س��نة   –دار المعرف��ة / ، ط)٣٨/ ٣(األم، لإلم��ام أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س الش��افعي    ) (٥

 ).١٤/ ٢(م، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي للشیرازي ١٩٩٠/ھـ١٤١٠: النشر
 ).٢٦/ ٣(، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى )٢٥/ ٤(المبدع في شرح المقنع ) (٦
، مغن��ي )٢٩٠/ ٩(المجم��وع ش��رح المھ��ذب  ، )١٨/ ٢(ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب  أس��نى المطال�� ) (٧

 )٣٥٧/ ٢(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 



  التعاقد بوسیلة الھاتف كعقد من العقود اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھة النوازل
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظو ر الفقھ اإلسالمي   

  

- ١١٤٠ -  
 

  

  :األدلة والمناقشة والترجیح 
اس��تدل أص��حاب الق��ول األول الق��ائلون بص��حة بی��ع الع��ین الغائب��ة مطلًق��ا ب��القرآن 

  .لسنة النبویة، واإلجماع، والقیاس، والمعقولالكریم، وا

U;  :  9  8  7T : قولھ تعالى: القرآن الكریم، ومنھ -أوًال
 )١(.  

  .)٢(دلت اآلیة الكریمة على إباحة البیوع في الجملة: وجھ الداللة
إن سلم أنھا عامة فخصصھا بما : فأما الجواب عن االستدالل باآلیة: اعتراض
  .ذكرنا من األدلة

َم�ِن اْش�َتَرى   «: َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ھِ   : َق�الَ  َع�ْن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة     :ًیا السنة، ومنھاثان
  .)٣(»َشْیًئا َلْم َیَرُه َفُھَو ِباْلِخَیاِر ِإَذا َرآُه

دل الح��دیث الش��ریف عل��ى ج��واز بی��ع الغائ��ب عل��ى الص��فة وغی��ر   : وج��ھ الدالل��ة
  .)٤(الصفة، وللمشتري خیار الرؤیة

ح�دیث ال یص�لح االس�تدالل ب�ھ؛ ألن�ھ رواه عم�ر ب�ن إب�راھیم ب�ن          ھذا ال: اعتراض
ل�م  : "مرسال، وإن صح، فمعنى قول�ھ  رواه مجاھد، عن النبي : خالد، وكان كّذاًبا، وقیل

ف�ي أن یعق�د علی�ھ بع�د     " إذا رآه: "أراد: حال العقد وكان قد رآه قب�ل ذل�ك، وقی�ل   : أي" یره
  .)٥(الرؤیة

  :لھ من ثالثة أوجھولو سلمنا بصحتھ ألمكن استعما
ف���ي " م���ن اش���ترى م���ا ل���م ی���ره فھ���و بالخی���ار إذا رآه  : " إن قول���ھ: الوج���ھ األول

  .االستئناف للعقد علیھ، ال في استصحاب العقد المتقدم منھ
إنھ محمول على السلم الذي لم یره، فھو بالخیار إذا رآه ناقصا عن : الوجھ الثاني

  .الصفة
شترى ما ل�م ی�ره ف�ي ح�ال العق�د إذا ك�ان ق�د        إنھ محمول على من ا: الوجھ الثالث

  .)٦(رآه قبل العقد، فھو بالخیار إذا وجده ناقصا فیما بعد

                                      
 .٢٧٥: سورة البقرة جزء من اآلیة) (١
 ).٣٥٦/ ٣(تفسیر القرطبي= الجامع ألحكام القرآن ) (٢
، ق��ال اإلم��ام اب��ن )٢٨٠٥: (، ب��رقم)٣٨٣/ ٣(اْلُبُی��وِع : ال��دار قطن��ي ف��ي س��ننھ، ِكَت��ابُ / ع��زاه اإلم��ام) (٣

الب�در المنی�ر ف�ي    . وفیھ ضعف لوجود أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مریم ومكحول، وھما ض�عیفان : الملقن
أبي حفص ب�ن الملق�ن س�راج ال�دین عم�ر ب�ن       / تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، لإلمام

دار / و الغ�یط، وعب�د اهللا ب�ن س�لیمان، ویاس�ر ب�ن كم�ال، ط       مصطفى أب: ، تحقیق)٤٦٠/ ٦(أحمد الشافعي
  .األولى: السعودیة، الطبعة -الھجرة، الریاض

، )٢٦٧/ ١١(ألبي محمد محمود ب�ن حس�ین ب�در ال�دین العین�ي     عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ) (٤
 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي / ط

 .وما بعدھا )٨١/ ٥(البیان في مذھب اإلمام الشافعي ) (٥
 .وما بعدھا) ١٧/ ٥(الحاوي الكبیر ) (٦
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إن الص�حابة تب�ایعوا   : جاء في شرح صحیح البخاري الب�ن بط�ال   :اإلجماع -ثالًثا
األشیاء الغائبة، فباع عثمان من طلحة داًرا بالكوفة بدار بالبصرة، وب�اع عثم�ان م�ن عب�د     

فرًسا بأرض لھ، وباع ابن عمر من عثمان ماال لھ بالوادي بمال لھ بخیبر، ولیس الرحمن 
إن تب�ایع  : في األحادیث عنھم ص�فة ش�يء م�ن ذل�ك، واح�تج أھ�ل المقال�ة األول�ى أن ق�الوا         

الصحابة لألشیاء الغائبة محمول إما على الصفة، وإما على خیار الرؤیة، وف�ى الخب�ر أن   
ال أبالى، لي الخی�ار إذا رأی�ت، فترافع�ا إل�ى جبی�ر ب�ن مطع�م        : فقال. ُغبِنت: عثمان قیل لھ

فقضى بالبیع، وجعل الخیار لعثمان ألج�ل الغ�بن، فص�ار ھ�ذا ق�ول خمس�ة م�ن الص�حابة،         
  .)١(ولیس لھم مخالف، فثبت أنھ إجماع، ففي ھذا إجماع من الصحابة

یحتج ما ذكر من اإلجماع فقد خالف فیھ عمر، فبطل أن یكون إجماعا  :اعتراض
بھ، أو داللة تلزم، ولو لم یكن عمر مخالفا، لكان قول خمسة ال یعلم انتشاره في جمیعھم، 

  .)٢(والقیاس یخالفھ، فوجب أن یقدم علیھ
بأن�ھ ال تحص�ل ب�ھ    : إن�ھ بی�ع بالص�فة فص�ح كالس�لم، وال ُیق�ال       :من القیاس -رابًعا

ختلف ال�ثمن ظ�اھًرا؛ ل�ذا    معرفة المبیع، فإن تلك المعرفة تحصل بالصفات الظاھرة التي ی
 .)٣(ھو بیع صحیح كبیع السلم قیاًسا

العقل یقتضي أن الرؤیة ل�و كان�ت ش�رًطا ف�ي ص�حة العق�د       : من المعقول -خامًسا
لكان وجودھا شرطا في حال العقد، ولم یستغن برؤیة تقدمت العقد، كالصفات ف�ي الس�لم،   

ثبت أنھا لیست بشرط في ص�حة   وذكر الثمن، فلما صح العقد بالرؤیة المتقدمة على العقد
  .)٤(العقد

  :أدلة القول الثالث أصحاب القول القائل بعدم صحة بیع العین الغائبة
استدلوا على عدم جواز البیع على الص�فة بأدل�ة م�ن الس�نة النبوی�ة، والقی�اس،       

  : والمعقول
  .)٥(َعْن َبْیِع اْلَغَرِرنھى النبي -١

، وھ�و بی�ع   )٦(ة عل�ى ع�دم بی�ع م�ا ال ی�رى     في الحدیث الش�ریف دالل�  : وجھ الداللة
  .الغرر، وحقیقة الغرر؛ ما تردد بین جائزین أخوفھما أغلبھما

  :)٧(وبیع خیار الرؤیة غرر من وجھین
  .أنھ ال یعلم ھل المبیع سالم أو ھالك؟ : أحدھما

                                      
 ).٢٧٥/ ٦(شرح صحیح البخاري البن بطال ) (١
 ).١٦/ ٥(الحاوي الكبیر ) (٢
 ).٤٩٦/ ٣(، المغني البن قدامة )٢٦/ ٤(الشرح الكبیر على متن المقنع ) (٣
 ).١٥/ ٥(الحاوي الكبیر ) (٤
 ).٢٩: ص(سبق عزوه) (٥
س�الم محم�د عط�ا، محم�د     : ، تحقیق)٤٥٦/ ٦(ر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر االستذكار، ألبي عم) (٦

 .األولى: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة / علي معوض، ط
 ).١٦/ ٥(الحاوي الكبیر ) (٧
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أنھ ال یعلم ھل یصل إلیھ أو ال یصل؟، وھذا المعنى موجوٌد ف�ي بی�ع م�ا    : والثاني
  .)١(أو نوعھ جھل جنسھ
 )٢(َع�ْن ِلْبَس�َتْینِ  َنَھ�ى َرُس�وُل اللَّ�ِھ    «: َق�الَ  ما روي عن َأَبي َسِعیٍد الُخ�ْدِريَّ  -٢

  .)٥(»ِفي الَبْیِع )٤(َوالُمَناَبَذِة )٣(َوَعْن َبْیَعَتْیِن، َنَھى َعِن الُمَالَمَسِة
ك�ان   فقد دل الحدیث الشریف عل�ى النھ�ى ع�ن المالمس�ة لجھ�ل ب�المبیع، وإن           

  .الثوب حاضرا، كان بطالنھ أولى إذا كان غائبا
قی�اس بی�ع الع�ین الغائب�ة عل�ى بی�ع األعم�ى ال�ذي ال ی�رى،          : القیاس، ومن�ھ  -ثانًیا

بجامع عدم رؤیة المبیع في كل، أال ترى أن األعمى ال یصح بیعھ لما لم یره؛ ألنھ یصف 
اھد المبی��ع، ول��م یش��اھده  المبی��ع ع��ن ص��فة، ال ع��ن مش��اھدٍة، وألن الب��ائع إذا ك��ان ق��د ش��     

  .)٦(كثر الغرر.. قل الغرر، وإذا لم یشاھده واحٌد منھما.. المشتري
إن بی�ع الع�ین الغائب�ة بی�ع مجھ�ول الص�فة عن�د المتعاق�دین         : المعقول، ومنھ -ثالًثا

  .بعتك عبًدا أو ثوًبا: فوجب أن یكون باطال، كقولھ
ر معین وال یمكن تسلیمھ؛ ألن�ھ  إنما بطل إذا باعھ عبًدا، ال أنھ غی: قیل :اعتراض

  .بطل لكونھ مجھول الصفة
ال یصح أن یكون بطالنھ لكونھ غیر معین؛ ألن السلم یص�ح وھ�و غی�ر    : الجواب

معین، فثبت أنھ بطل لكونھ مجھول الصفة، ویمكن تسلیم عبد وسط، وألنھ بیع عین لم یر 
ء، وألنھ خیار ممتد بع�د  شیئا منھا، فوجب أن ال یصح كالسمك في الماء والطیر في الھوا

المجلس غیر موضوع الستدراك الغ�بن، فوج�ب أن یمن�ع ص�حة العق�د، أص�لھ إذا اش�ترط        
  .)٧(خیارا مطلقا

                                      
 ).٨٠/ ٥(البیان في مذھب اإلمام الشافعي ) (١
ْن َیْجَع�َل َثْوَب�ُھ َعَل�ى َأَح�ِد َعاِتَقْی�ِھ، َفَیْب�ُدو َأَح�ُد ِش�قَّْیِھ َل�ْیَس َعَلْی�ِھ           َأ: اْشِتَماُل الصَّمَّاِء، َوالصَّمَّاُء: اللِّْبَسَتْیِن) (٢

/ ١٦(ت��اج الع��روس. اْحِتَب��اُؤُه ِبَثْوِب��ِھ َوُھ��َو َج��اِلٌس، َل��ْیَس َعَل��ى َفْرِج��ِھ ِمْن��ُھ َش��ْيءٌ  : َث��ْوٌب، َواللِّْبَس��ُة اُألْخ��َرى
 ).٢٠٣/ ٦(، لسان العرب )٤٦٧

أن َیُق�وَل  :  َلْمُس الرَُّجِل َثْوَب اآلَخِر ِبَیِدِه ِباللَّْیِل َأْو ِبالنََّھاِر َوَال ُیَقلُِّب�ُھ ِإلَّ�ا ِب�َذِلَك، والم�راد ب�ھ     : ُةالُمَالَمَس) (٣
المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح      . البائع للمشتري إَذا َلَمْسَت َثْوِبي َوَلَمْسُت َثْوَبَك َفَقْد َوَج�َب اْلَبْی�ُع َبْیَنَن�ا   

 ).٥٥٩/ ٢(الكبیر
ٍر َوَال َأْن َیْنِبَذ الرَُّجُل ِإَلى الرَُّجِل ِبَثْوِبِھ، َوَیْنِبَذ اآلَخُر َثْوَبُھ، َوَیُكوَن َذِلَك َبْیَعُھَم�ا َع�ْن َغْی�ِر َنَظ�    : الُمَناَبَذُة) (٤

الكت�ب   دار/ ، ط)٢١٧: ص(محمد عمیم اإلحسان المج�ددي البركت�ي   / التعریفات الفقھیة، لإلمام. َتَراٍض
 ).٤٨٣/ ٩(األولى، تاج العروس : العلمیة، الطبعة

: ، ب���رقم)١٤٧/ ٧(اْش���ِتَماِل الصَّ���مَّاِء: اللَِّب���اِس، َب���اُب: ع���زاه اإلم���ام البخ���اري ف���ي ص���حیحھ، ِكَت���اُب) (٥
 .األولى: دار طوق النجاة، الطبعة/ محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط: ، تحقیق)٥٨٢٠(

 ).٨٢/ ٥(لشافعي البیان في مذھب اإلمام ا) (٦
 .وما بعدھا) ١٧/ ٥(الحاوي الكبیر ) (٧
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  .)١(وألن بیع الصفة إذا علق بالعین بطل، كذلك بیع العین إذا علق بالصفة بطل
  

  :أدلة القول الثاني
غائب��ة إذا وص��فت  بص��حة بی��ع الع��ین ال  اس��تدل أص��حاب الق��ول الث��اني الق��ائلون     

لمش��تریھا وص��ًفا دقیًق��ا، بم��ا اس��تدل ب��ھ أص��حاب الق��ول األول الق��ائلون بص��حة بی��ع الع��ین   
  .الغائبة مطلًقا

  :القول المختار 
بعد ذكر أق�وال الفقھ�اء وأدل�تھم والمناقش�ة یتب�ین بج�الٍء واض�ٍح ص�حة بی�ع الع�ین           

وعھ، بحیث ال یبقى شبھة الغائبة متى وصفت لمشتریھا وصًفا دقیًقا، وذلك ببیان جنسھ ون
فی��ھ، ویثب��ت للمش��تري خی��ار الرؤی��ة الجتن��اب الغ��رر، والجھال��ة الت��ي ت��ؤدي إل��ى الن��زاع     

  .والخصومة

                                      
 ).١٦/ ٥(المرجع السابق ) (١
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  املبحث السابع

  آثار عقد اهلاتف عن طريق اإلنرتنت

م��ن المعل��وم أن اآلث��ار األص��یلة للعق��د تتحق��ق ف��ور انعق��اده بمج��رد انعق��اده             
للمش�تري، وال�ثمن للب�ائع، فض�ًال ع�ن الت�زام طرف�ي العق�د          صحیًحا، وب�ذلك تنتق�ل الملكی�ة   

التعاقد بتنفیذ مضمون العقد، وعند اختالف المتعاقدین في تنفیذ بعض االلتزام�ات العقدی�ة   
في ھذه الحالة ال تعد منفذة، حتى یثبت الملتزم بھا أنھ قد نفذھا، فلو أنكر المشتري استالم 

م، ول�و أنك�ر الب�ائع ق�بض ال�ثمن ك�ان عل�ى المش�تري         المبیع وجب على البائع إثبات التسلی
إثبات التسلیم، وذلك ألن في الشریعة اإلسالمیة إرادة العاقد تنشئ العقد فقط، بینم�ا أحك�ام   
العقود وآثارھا تكون من الشارع ال من العاق�د، وعل�ى ذل�ك تك�ون مقتض�یات العق�ود كلھ�ا        

  :)١(من أعمال الشارع ال من أعمال العاقد، وذلك لسببین
اإلذن الع���ام م���ن الش���رع یجع���ل الرض���ا طریًق���ا إلنش���اء الحق���وق   : الس���بب األول

، كم��ا أوج��ب )٢( UG  F  E  D  C   B  AT : والواجب��ات وانتقالھ��ا؛ لقول��ھ تع��الى

U ̂ ]T  :الوف���اء ب���العقود، وتنفی���ذ أحكامھ���ا ف���ي قول���ھ تع���الى  
، فبھ���اتین اآلیت���ین )٣( 

  .تزاًما تنشأ عنھاالكریمتین جعل الشارع للعقود آثاًرا وال
جع��ل الش��ارع للعق��د آث��اًرا تترت��ب علی��ھ، مت��ى تحقق��ت أركان��ھ         : الس��بب الث��اني 

وش��روطھ، ویل��زم العاق��د الوف��اء بك��ل أحك��ام العق��د إذا ت��م ص��حیًحا، ول��یس ل��ھ الرج��وع أو   
إن ش�اء اهللا   -، وھ�ذا م�ا أق�وم بتوض�یحھ    )٤(فسخھا إال إذا تنازل الطرف الثاني ع�ن حقوق�ھ  

  :المطلبین التالیین من خالل -تعالى

  اطب اول

م ا ت ازاا  

ُیعد الت�زام الب�ائع بتس�لیم المبی�ع إل�ى المش�تري م�ن أھ�م اآلث�ار أو االلتزام�ات                
التي یلتزم بھا البائع في العقد، وھو یثبت عند تسلیم الثمن الحال أو االتفاق على تأجیلھ أو 

، أي )٥(بیع إال إذا سلَّمھ البائع للمشتري خالًی�ا م�ن أي ش�اغل   تقسیطھ، وال یتحقق تسلیم الم

                                      
میكائی��ل رش��ید عل��ي   / العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (١

 .)١٩٧:ص( الزبیاري
 .       ٢٩: سورة النساء جزء من اآلیة) (٢
  .١: سورة المائدة جزء من اآلیة) (٣
 .وما بعدھا) ٢١٦:ص(الملكیة ونظریة العقد، للشیخ أبو زھرة) (٤
إذا كان محًال لعقد إجارة أبرمھ البائع، فإن رض�ي المش�تري باالنتظ�ار قبلھ�ا،     : من صور شغل البیع) (٥

بل یحق لھ حبس الثمن إلى انتھاء اإلجارة، وإمكان المبی�ع ق�ابًال للتس�لیم، وكم�ا یج�ب تس�لیم المبی�ع یج�ب         
ن��ور محم��د،  / نجی��ب ھ��واویني، ط : تحقی��ق ،)٤٨، ٤٧(مجل��ة األحك��ام العدلی��ة، الم��ادتین  . لیم توابع��ھتس��

  .كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي
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إذا كانت العین قابلة لكمال االنتفاع بھا، فإذا كان المبیع مش�غوًال ل�م یص�ح التس�لیم وأجب�ر      
  .)١(البائع على تفریغ المبیع وتسلیمھ خالًیا من الشواغل

لمھ�ا المش�تري قب�ل    وكذلك یضمن البائع العیوب الخفیة في المبی�ع الت�ي ال یع       
ق��بض المبی��ع، س��واء أكان��ت العی��وب خفی��ة ظ��اھرة، یح��ق للمش��تري الع��دول ع��ن الش��راء،  
ویتحمل الب�ائع المص�اریف الناتج�ة ع�ن ذل�ك، وعلی�ھ ف�إن العق�ود المتداول�ة تح�رص عل�ى            
تأكید حق العمیل في الضمان، وأنھ یتمت�ع بض�مان اتف�اق، إل�ى جان�ب الض�مان الش�رعي،        

ع لألخط��ار الت��ي یمك��ن أن یتع��رض لھ��ا المبی��ع ف��ي حال��ة البی��ع م��ع      وك��ذلك یتحم��ل الب��ائ 
  .)٢(التجربة

  :كیفیة التسلیم بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلنترنت
وتس��لمھ ف��ي العق��ود ) المح��ل ال��ذي ھ��و س��لعة أو خدم��ة (لتس��لیم المعق��ود علی��ھ     

  .)٣(المبرمة بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلنترنت صورتان
حل سلًعا رقمیة فیكون عن طریق الھاتف عبر شبكة اإلنترنت إذا كان الم: األولى

نفس��ھا، فیك��ون تس��لمھ بإنزالھ��ا وتحمیلھ��ا مباش��رة عل��ى جھ��از حاس��ب المش��تري أو طال��ب  
الخدمة، أو تمكینھ من الدخول إلیھا واإلفادة منھا حسب العقد، وإما بإرس�الھا عل�ى البری�د    

لكترونی��ة، أو المعلوم��ات الرقمی��ة، أو اإللكترون��ي، كب��رامج الحاس��ب اآلل��ي، أو الكت��ب اإل 
  .االشتراك في المواقع اإللكترونیة، ومواقع المجالت والصحف اإللكترونیة، ونحو ذلك

إذا كان المحل سلًعا غی�ر رقمی�ة، كم�ا إذا ك�ان م�ن الس�لع الت�ي ال ب�د م�ن          : الثانیة
ن طرف�ي التعاق�د،   تسلیمھا بالطرائق التقلیدیة، فإن التسلیم والتسلم یك�ون حس�ب االتف�اق ب�ی    

ووفًقا للعرف والشروط المذكورة في العقد، وعلیھ فإن قبض المنقوالت یكون عن طری�ق  
تس�لیمھا بالی�د أو بالبری�د الع�ادي، أو الش�حن حس�ب طبیعتھ�ا، مث�ل الس�یارات ونح�و ذل��ك،           
ویكون تسلیمھا حسب االتفاق في بلد المشتري في العقود اإللكترونیة، وینطبق علیھا قول 

  .)٤(قبض كل شيء بحسبھ: -رحمھ اهللا -ام ابن قدامةاإلم
فإن��ھ ی��تم  -المح��ل الث��اني للعق��د وھ��و ال��ثمن -أم��ا ق��بض وتس��لیم المعق��ود علی��ھ     

بالخصم من حساب المشتري بوساطة إحدى وسائل الدفع اإللكترون�ي، أو یق�وم المش�تري    
عملیة التحویل لم  بتحویل الثمن من حسابھ إلى حساب البائع، وھذا القبض صحیح كما أن

  .تتضمن مخالفات شرعیة، كالربا مثًال

                                      
أي أن ُیخل��ي الب��ائع ب��ین المبی��ع والمش��تري، برف��ع الحائ��ل بینھم��ا عل��ى وج��ھ ی��تمكن المش��تري م��ن       ) (١

. لمشتري قابًضا لھ، وكذا تسلیم الثمن من المشتري إلى البائعالتصرف فیھ، فیجعل البائع ُمسلًَّما للمبیع وا
 ).٢٤٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 

وم�ا بع�دھا، بح�ث    ) ١٠٧:ص(مجاھد، أسامة أبو الحسن: خصوصیة التعاقد عبر اإلنترنت، للدكتور) (٢
المتح�دة، كلی�ة الش��ریعة    مق�دم إل�ى م�ؤتمر الق��انون والكمبی�وتر واإلنترن�ت، ف��ي جامع�ة اإلم�ارات العربی��ة       

 .م٢٠٠٠مایو  ٣إلى  -١والقانون، في الفترة من 
 .وما بعدھا) ٢٨٠:ص(عبد الكریم السقا/ المعامالت المالیة عبر اإلنترنت، للدكتور) (٣
الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ألبي محمد موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة الش�ھیر           ) (٤

 ).٨٥، ٦٩/ ٤(األولى،المغني البن قدامة : دار الكتب العلمیة، الطبعة/ ، ط)١٨/ ٢(سي بابن قدامة المقد
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إذا لم یك�ن المبی�ع ف�ي مك�ان العق�د لحظ�ة التعاق�د، والمش�تري ال          :وبناء على ذلك
یعلم بذلك، ففي ھذه الحالة لھ الخیار بین إمضاء العقد أو فس�خھ، وھ�ذا م�ا ورد ف�ي مجل�ة      

المبی�ع ف�ي أي مح�ل وق�ت التعاق�د، وعل�م ب�ھ         إذا كان المشتري ال یعلم أن: األحكام العدلیة
بع��د ذل��ك، ك��ان مخی��ًرا إن ش��اء فس��خ البی��ع، وإن ش��اء أمض��اه، وق��بض المبی��ع حی��ث ك��ان    

  .)١(موجوًدا
وأما عن زمان تسلیم المبی�ع فھ�و الوق�ت المح�دد لقی�ام الب�ائع بالتزام�ھ بتس�لیم              

  :)٢(على النحو اآلتي المبیع إلى المشتري، ویتوقف زمان التسلیم حسب نوع البدلین
  .إذا كان البیع بیع عین بعین أو ثمن بثمن: أوًال
، أو ثم�ن ب�ثمن كم�ا ف�ي عق�د      )٣(إذا كان البدالن عیًنا بعین، كما في المقایض�ة      

الصرف، یجب تسلیم البدلین مًعا، یًدا بید إذ لیس أحدھما بالتقدیم أولى من اآلخر، فیجع�ل  
  .)٤(ویسلم اآلخربینھما عدل یقبض من كل منھما 

كما أن البیع یوجب تسلیم المبیع عقبھ بال فصل؛ ألن�ھ عق�د معاوض�ة تملی�ك،          
  .)٥(وتسلیم بتسلم، والقول بتأخیر التسلیم ُیغیر مقتضى العقد

  .إذا كان البیع عیًنا بدین: ثانًیا
وذل�ك ب��أن یك��ون المبی��ع معیًن��ا وال��ثمن دیًن��ا ف��ي الذم��ة، وللفقھ��اء أق��وال ح��ول       

  :زمان التسلیم من ُیسلم أوًال، وسوف ُأبین ذلك فیما یلي
إلى أن المشتري یطالب بالتس�لیم أوًال،   )٧(، والمالكیة)٦(ذھب الحنفیة: القول األول

أوًال، وذلك ألن ح�ق المش�تري یتع�ین ف�ي المبی�ع فی�دفع ال�ثمن لیتع�ین ح�ق الب�ائع ب�القبض            
  .)٨(تحقیًقا للمساواة

                                      
 .من مجلة األحكام العدلیة) ٢٨٦: (المادة) (١
 . وما بعدھا) ٢٨٢:ص(عبد الكریم السقا/ المعامالت المالیة عبر اإلنترنت، للدكتور) (٢
 ).  ٣١٢: ص(القاموس الفقھي . النقدین مبادلة مال بمال غیر: المبادلة بعوض، أي: المقایضة) (٣
 ). ٣٤٤/ ٣٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) (٤
 ).١٦٦/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (٥
، الفت�اوى الھندی�ة، للجن�ة م�ن العلم�اء برئاس�ة نظ�ام        )٢٨٢/ ٦(المحیط البرھ�اني ف�ي الفق�ھ النعم�اني     ) (٦

 .الثانیة: طبعةدار الفكر، ال/ ، ط)١٥/ ٣(الدین البلخي 
 ).١٤٧/ ٣(حاشیة الدسوقي ) (٧
/ ١(الج��وھرة النی��رة عل��ى مختص��ر الق��دوري، ألب��ي بك��ر ب��ن عل��ي العب��ادي الزَِّبی��ِدّي الیمن��ي الحنف��ي  ) (٨

، الموس��وعة )٢٩/ ٣(األول��ى، الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي   : المطبع��ة الخیری��ة، الطبع��ة / ، ط)١٩٠
 ).٣٨/ ٩(الفقھیة الكویتیة 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١١٤٧ -  
 

  )١(ي األظھر عندھموذھب الشافعیة ف: القول الثاني
إلى أنھ یجب�ر الب�ائع عل�ى التس�لیم أوًال؛ ألن ق�بض المبی�ع م�ن تتم�ات          )٢(والحنابلة

  .)٣(البیع، واستحقاق الثمن ُمَرتٌَّب على تمام البیع، ولجریان العادة بذلك

ب اطا  

  ازات اري د ان

مش�تري، وھ�ذا االلت�زام یتمی�ز     ُیعد دفع الثمن االلت�زام الرئیس�ي عل�ى ع�اتق ال         
بخصوصیة في العقود التي تبرم بوسیلة الھاتف عبر اإلنترنت من حیث طریقة الوفاء بھ، 
وبما أن جمیع مراحل العقد تتم بوسیلة الھاتف عبر اإلنترنت، وكذلك أداء الثمن یتم عب�ر  

تكم إل�ى القواع�د   اإلنترنت بوسیلة الھاتف أیًضا، بل إن وسائل الوفاء أیا كانت طبیعتھا تح
العامة، باإلضافة إلى قواعد خاصة تتالءم مع خصوصیة الوسیلة التي یتم من خاللھا دفع 

، وأیًضا یلتزم المشتري ب�دفع ال�ثمن الكترونًی�ا مقاب�ل الت�زام الب�ائع بتس�لیم المبی�ع،         )٤(الثمن
  .وھذا ما أقوم بشيء من التفصیل في ھذا المطلب

  :وسائل دفع الثمن الكترونًیا
یلتزم المشتري بدفع الثمن مقابل التزام البائع بتسلیم المبیع، وتحظى الشروط      

المنظمة لالتفاق على الثمن باھتمام كبیر، في التعاقد بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلنترنت، 
حیث تحرص العقود المتداولة على ضرورة النص على العملة التي یتم بھا الوفاء بالثمن، 

بلد الذي یجري فیھ العق�د غالًب�ا، وق�د ی�تم تحدی�دھا بعمل�ة أجنبی�ة، إذا كان�ت         فتكون بعملة ال
المنتجات تصدر للخارج ، أو التي كان منشؤھا بلد أجنب�ي، فض�ًال ع�ن ض�رورة االلت�زام      
باألسعار المحددة وقت الطلب، بحسب األصل حتى لو احتفظ التاجر برخصتھ المشروعة 

  .في تغییر ھذه األسعار فیما بعد
أما عن طریق الوفاء بالثمن فتحرص العقود في الغالب على النص، بأن ی�تم       

الوفاء بھا على الخط، أي على الھاتف عبر شبكة اإلنترن�ت نفس�ھا بواس�طة بطاق�ة بنكی�ة،      
  .)٥(أو حافظة نقدیة الكترونیة أو غیرھا، أو یؤجل الوفاء لحین التسلیم

       

                                      
، نھای�ة المطل�ب ف�ي    )٦٩/ ٢(، المھذب ف�ي فق�ھ اإلم�ام الش�افعي للش�یرازي      )١٠٦/ ٥(م للشافعي األ) (١

  ). ٣٦٨/ ٥(درایة المذھب 
 ).١١٣/ ٤(، المبدع في شرح المقنع )٥٢/ ٥(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) (٢
دقائق أولي النھ�ى  = ى اإلرادات شرح منتھوما بعدھا، ) ١٠٢/ ٤(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ) (٣

ع��الم الكت��ب،  / ، ط)٥٧/ ٢(منص��ور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى    / لش��رح المنتھ��ى، للش��یخ 
 ).١٤١/ ٣(األولى، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى : الطبعة

ي اإلط���ار الق���انوني للعق���د المب���رم عب���ر ش���بكة اإلنترن���ت، لبش���ار محم���ود دودی���ن، ومحم���د یح���           ) (٤
 .م٢٠١٠ -ه١٤٣١الثانیة، : دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة/ ، ط)١٩٧(المحاسنة

دار الكت��ب القانونی��ة،   / وم��ا بع��دھا، ط  ) ٩٧:ص(أس��امة مجاھ��د / التعاق��د عب��ر اإلنترن��ت، لل��دكتور    )(٥
 .م٢٠٠٢القاھرة، 
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تبعة في التعاقد بین غ�ائبین، كإرس�ال ش�یك، أو    أو كان بنفس الطریقة التقلیدیة الم

رق��م ك��ارت بنك��ي ع��ن طری��ق البری��د، أو م��ن خ��الل ف��اكس، أو إرس��ال البیان��ات الخاص��ة   
بحسابھ البنكي، حیث یس�تطیع العمی�ل م�ن خ�الل ھ�ذه البیان�ات اقتط�اع ال�ثمن م�ن حس�اب           

لتعاق��د العمی��ل، غی��ر أن ھ��ذه الوس��ائل، غی��ر أن ھ��ذه الوس��ائل ال تتف��ق م��ع خصوص��یة ا       
بالھ��اتف عب��ر ش��بكة اإلنترن��ت لمقتض��یات الس��رعة فیھ��ا، فض��ًال ع��ن أنھ��ا تنط��وي عل��ى      
مخاطر فض سریة رقم الحاسب والكارت البنكي وسوء اس�تخدامھا، وربم�ا یك�ون الس�داد     
النقدي لقیمة البضائع عند االستالم، وذلك یمك�ن للعمی�ل إنھ�اء طل�ب الش�راء الخ�اص ب�ھ،        

  .)١(ستالم قیمة البضاعةبحیث یقوم مندوب الشحن با
والقصد من الدفع اإللكتروني ھو القی�ام ب�أداء ثم�ن المبی�ع بطریق�ة الكترونی�ة            

من خالل شبكة اتصال دولیة مفتوحة على معظ�م دول الع�الم ھ�ي التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف       
عبر شبكة اإلنترنت، وبھذا یكون الدفع اإللكتروني متحقًقا عبر وسیلة الھاتف عن طری�ق  
شبكة اإلنترنت، مع توافر مقتض�یات الس�رعة فیھ�ا، وبھ�ذا یك�ون التعاق�د عب�ر الھ�اتف ق�د          
لعب دوًرا بالًغا في تطور العقود اإللكترونیة ووسائلھا، فق�د ت�م اس�تبدال الوس�ائل التقلیدی�ة      

  :، وھذه الوسائل كثیرة من أھمھا)٢(المكتوبة بالوسائل اإللكترونیة
  

  :التحویل اإللكتروني -أوًال
تتم ھذه الطریقة بتحویل مبل�غ مع�ین م�ن حس�اب الم�دین إل�ى حس�اب ال�دائن،              

فالمشتري لیست لدیھ وسیلة الدفع بواسطة البطاقة أو الكارت التي ت�تم م�ن خاللھ�ا عملی�ة     
ال��دفع اإللكترون��ي بطریق��ة مباش��رة عب��ر الھ��اتف ع��ن طری��ق ش��بكة اإلنترن��ت، ب��ل یت��ولى   

التي تقوم على إدارة عملیة الدفع، وربم�ا تك�ون بنًك�ا أو    عملیة التحویل اإللكتروني الجھة 
  .)٣(جھة خاصة أنشئت لھذا الغرض

  :الدفع بواسطة النقود اإللكترونیة -ثانًیا
عبارة عن أرقام یتم نقلھا من الكومبیوتر الخاص بالمش�تري،  : النقود اإللكترونیة

ب��ت عل��ى جھ��از   ث��م إل��ى الكومبی��وتر الخ��اص بالب��ائع، ع��ن طری��ق الق��رص الص��لب المث      
  :، وھي نوعان)٤(الكومبیوتر، ویقوم المشتري بالحصول على النقود اإللكترونیة من البنك

  :نقود المخزون اإللكتروني: النوع األول
حیث یتم تخزین مبالغ في حافظة نقود الكترونیة، فیتم التخ�زین عل�ى بطاق�ة لھ�ا      

المحمل�ة علیھ�ا، وق�د تك�ون حافظ�ة      ذاكرة، ُتصبح غیر قابلة لالستعمال بعد انتھ�اء المب�الغ   

                                      
 ).٩٨:ص(أسامة مجاھد/ التعاقد عبر اإلنترنت، للدكتور) (١
 . وما بعدھا) ١٩٨:ص(للعقد المبرم عبر شبكة اإلنترنت اإلطار القانوني) (٢
 -دار الجامع��ة الجدی��دة: ، طبع��ة)١٢٤:ص(محم��د حس��ین منص��ور/ المس��ؤولیة اإللكترونی��ة لل��دكتور) (٣

 .م٢٠٠٣األولى، : اإلسكندریة، الطبعة
ر دار الفك���/ ، ط)٨٠:ص(محم���د أم���ین الروم���ي / النظ���ام الق���انوني للتحك���یم اإللكترون���ي، لل���دكتور  ) (٤

 .م٢٠٠٦األولى، : اإلسكندریة، الطبعة -الجامعي
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أن المبل��غ المخص��ص عل��ى البطاق��ة ال یك��ون ثابًت��ا : النق��ود اإللكترونی��ة افتراض��یة، بمعن��ى
علیھا، بل على ذاكرة الحاسوب الخاص بالبنك، أو عل�ى الجھ�از الت�ي تقدم�ھ خدم�ة ال�دفع       

ني، من البنك بالحصول على وحدات النقد اإللكترو) المشتري(اإللكتروني؛ إذ یقوم العمیل
بالكمیة التي یرغبھا في صورة وحدات نقد صغیرة، ث�م یطل�ب وض�عھا ف�ي محفظ�ة النق�د       
الت�ي یری�دھا، ث�م ی�تم الوف�اء م�ن المش�تري إل�ى الب�ائع أو مق�دم الخدم�ة م�ن خ�الل برن�امج               
خاص بإرادة الدفع اإللكتروني یكون لدى الطرفین، حیث یتم تحدید وحدات النقد التي یتم 

بالرقم الخاص لكل وحدة في كشف خاص، ثم یتم إرسالھ إلى البائع ع�ن طری�ق    الدفع بھا
  .)١(البنك المصدر للعملة الذي یتأكد من صحة األرقام

  :النقود االئتمانیة اإللكترونیة: النوع الثاني
وُتسمى نق�ود رقمی�ة أو رمزی�ة، أو قیمی�ة، وھ�ي عب�ارة ع�ن سلس�لة األرق�ام الت�ي           

ا البنوك التقلیدیة أو البنوك االفتراض�یة لمودعھ�ا، والحص�ول    تعبر عن قیم معینة تصدرھ
ذكی�ة، أو عل�ى الق�رص     -ك�ارت  -علیھا في ص�ورة نبض�ات كھرومغناطیس�یة عل�ى بطاق�ة     

، وتكون مخزونة على ذاكرة الحاسوب الخاص بالعمی�ل،  )CD- ROM(الضوئي الثابت
الوف��اء مباش��رة بالمقاب��ل وب��ذلك تمث��ل المفھ��وم الحقیق��ي للعمل��ة اإللكترونی��ة؛ ألنھ��ا تس��مح ب 

النقدي لعقد البیع المبرم على الھاتف عبر شبكة اإلنترنت، دون حاجة إل�ى ت�دخل وس�یط،    
حیث تنتقل العملة من المش�تري إل�ى الب�ائع دون ت�دخل البن�ك، أو الجھ�ة الت�ي تعم�ل عل�ى          

  .)٢(إدارة عملیة الدفع اإللكتروني
  :)٣(الوساطة اإللكترونیة المصرفیة: النوع الثالث

لق��د ظھ��رت ع��دة وس��ائل الكترونی��ة حدیث��ة م��ع تط��ور أس��الیب التكنولوجی��ا            
  :الحدیثة، منھا

وھ���و ن���وع م���ن تط���ور الخ���دمات  ) phone Bank(: الھ���اتف المص���رفي -أ
المصرفیة المقدمة للعمالء، یعمل على مدار الساعة في العام بدون إج�ازات، حی�ث یمك�ن    

م��ن حس��ابھ وتحویلھ��ا لس��داد المب��الغ     العمی��ل بواس��طة رق��م س��ري خ��اص س��حب مب��الغ       
المطلوب��ة، وب��ذلك ی��تم الحص��ول عل��ى الق��روض وف��تح اعتم��ادات مس��تندیة، حی��ث یوج��د      
اتصال مباشرة بین الحاسب الخاص، وحاسب البنك، وبذلك یختفي المفھوم التقلیدي للبنك 
الثابت، ویصبح عبارة عن رق�م مخ�زون ف�ي ذاك�رة الھ�اتف، أو عب�ارة ع�ن عن�وان عل�ى          

  .ة اإلنترنت العالمیةشبك

                                      
، العق�ود اإللكترونی�ة عل�ى ش�بكة     )١٢٩:ص(محمد حس�ین منص�ور  / المسؤولیة اإللكترونیة، للدكتور) (١

 ). ٢٠٧:ص(میكائیل رشید علي الزبیاري / اإلنترنت بین الشریعة والقانون، للباحث
/ ، المس�ؤولیة اإللكترونی�ة، لل��دكتور  )٢١٠:ص(رن��ت اإلط�ار الق�انوني للعق�د المب��رم عب�ر ش�بكة اإلنت     ) (٢

 ).١٢٩:ص(محمد حسین منصور
/ ، المس�ؤولیة اإللكترونی�ة، لل��دكتور  )٢١٠:ص(اإلط�ار الق�انوني للعق�د المب��رم عب�ر ش�بكة اإلنترن��ت      ) (٣

 .وما بعدھا) ١٢٧:ص(محمد حسین منصور
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، وھ��ذا النظ��ام ح��ل مك��ان أوام��ر  )١(خ��دمات المقاص��ة اإللكترونی��ة المص��رفیة -ب
ال��دفع المص��رفیة، وظھ��ر م��ا ُیس��مى بنظ��ام التس��ویة اإلجمالی��ة بالوق��ت الحقیق��ي، وی��تم م��ن  
خاللھ المدفوعات ب�ین المص�ارف، وذل�ك ض�من نظ�ام الم�دفوعات اإللكترونی�ة للمقاص�ة،         

ني للمقاصة ینطوي على عنصر الیق�ین حی�ث ت�تم الم�دفوعات ف�ي نف�س       وھو نظام الكترو
  .الیوم بدون إلغاء أو تأخیر، وبنفس قیمة الیوم

فقد أتاح�ت ش�بكة اإلنترن�ت للبن�وك التعام�ل م�ع العم�الء        : اإلنترنت المصرفي -جـ
من خالل خدمات المصرف المنزلي، حی�ث ی�تم إنش�اء مق�ار لھ�ا عل�ى اإلنترن�ت ب�دًال م�ن          

العقاریة لھا، وبذلك یس�ھل التعام�ل ب�ین العمی�ل م�ن منزل�ھ، أو مك�ان عمل�ھ والبن�ك           المقار
عبر اإلنترنت، وبإمكانھ محاورة موظف البن�ك وإج�راء العملی�ات المص�رفیة عب�ر شاش�ة       

  .الحاسوب الخاص بھ
  

  :الدفع بواسطة محفظة النقود اإللكترونیة: النوع الرابع
ة ال�دفع لغای�ة مبل�غ مح�دد، ومش�حونة      ھي عبارة ع�ن بطاق�ة مص�رفیة ص�الح         

مسبًقا بالمبلغ المحدد من الجھة المص�درة لھ�ا، وُتع�د م�ن الوس�ائل المبتك�رة الت�ي أوج�دتھا         
ش��بكة اإلنترن��ت، وتش��بھ بطاق��ة الھ��اتف النق��ال، وھ��ي تش��حن مس��بًقا برص��ید م��الي، وی��تم    

جھ�از  تسجیل الرصید ف�ي بطاق�ة خاص�ة، وإذا ت�م تس�جیل الرص�د عل�ى الق�رص الص�لب ل         
الكومبی��وتر الخ��اص بمس��تقبل الش��بكة، تك��ون محفظ��ة نق��ود افتراض��یة، وھ��ي تماث��ل م��ن      
الناحیة الفنیة المعلومات المخزونة ف�ي ذاك�رة الكومبی�وتر، وبإمك�ان العمی�ل ال�ذي یرغ�ب        

  .)٢(التعامل بھذه النقود أن یتعاقد مع أحد البنوك للسماح لھ باستعمال النقود اإللكترونیة
  :الدفع باالستعانة بوسیط :النوع الخامس

فالوسیط یتولى إجراءات الدفع ب�ین الب�ائع والمش�تري عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت،            
ویقوم بالتوسط بین بنك التاجر، وبنك الزبون، وبھ ی�تم عملی�ة ال�دفع س�واء أكان�ت ب�النقود       

  .)٣(اإللكترونیة أم باستخدام بطاقات االئتمان
ا مقبولة شرًعا، مت�ى ت�وفرت ش�روط ال�ثمن     بأن طرق دفع النقود الكترونًی: وأرى

في الفقھ اإلسالمي، شریطة أن تخلو من الفوائد الربویة التي تأخ�ذھا البن�وك والمؤسس�ات    
  .المالیة عند استخدام ھذه الوسائل لدفع الثمن الكترونًیا

  

                                      
إس�قاط م�ا ل�ك م�ن دی�ن عل�ى       : ُی�راد بھ�ا  قاصَّھ في الشيء إذا أخذ منھ عوًضا مكانھ، : ُیقال: المقاصة) (١

شمس العلوم ودواء كالم الع�رب م�ن الكل�وم    . غریمك في نظیر ما لھ علیك بشروطھ، أي بشرط اإلسقاط
  ).٢٢٧/ ٣(، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر )٥٣٣٥/ ٨(

إل��ى ھ��ي الت��ي بموجبھ��ا ی��تم تحوی��ل النق��ود م��ن حس��ابات العم��الء : والمقاص�ة اإللكترونی��ة المقص��ودة ھن��ا 
العق�ود اإللكترونی�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت ب�ین       . حسابات أش�خاص أو ھیئ�ات أخ�رى ف�ي أي ف�رع أو بن�ك      

 ).٢٠٧:ص(میكائیل رشید علي الزبیاري / الشریعة والقانون، للباحث
 . وما بعدھا) ١٦٨:ص(أحكام عقود التجارة اإللكترونیة، لنضال برھم) (٢
 ).١٦٩:ص(المرجع السابق) (٣
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  املبحث الثامن

  القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للتعاقد بوسيلة اهلاتف

لعدی��د م��ن القواع��د الفقھی��ة ذات الص��لة ببح��ث التعاق��د بوس��یلة الھ��اتف  ھن��اك ا     
كعق��د م��ن العق��ود اإللكترونی��ة المعاص��رة ف��ي ظ��ل مواجھ��ة الن��وازل، وف��ي ض��وئھا تك��ون   

األصل في العقود والش�روط الج�واز   : قاعدة: ومنھا، األحكام والفتاوى في المسائل الفقھیة
الص�حة والل�زوم، إال م�ا دل ال�دلیل عل�ى       األص�ل ف�ي العق�ود الش�رعیة    : والصحة، وقاع�دة 

األصل في العقود رضا المتعاقدین، وموجبھا ھو ما أوجباه على أنفس�ھما  : خالفھ، وقاعدة
العبرة : تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودھا من قول أو فعل، وقاعدة: بالتعاقد، وقاعدة

ج��د ض��وابط عام��ة للتعاق��د   ف��ي العق��ود بالمقاص��د والمع��اني ال باأللف��اظ والمب��اني، كم��ا تو   
العقود مبناھا الرضا، ومراعاة مصالح العب�اد، وتح�ریم الغ�ش    : بوسیلة الھاتف، من أھمھا

والخداع والتدلیس، وأال تخالف نًصا شرعًیا، وسوف یمتد ظالل ھ�ذا المبح�ث بش�يء م�ن     
  :التفصیل في مطلبین

  اطب اول

  اواد ا د و اف

  .األصل في العقود والشروط الجواز والصحة: األولىالقاعدة 
، "األص�ل ف�ي العق�ود اإلباح�ة     : " وقد عبَّر بعض العلماء عن ھذه القاع�دة بق�ولھم  

 -وفي ھذا الصدد یقول اإلمام الشافعي)١(محمد مصطفى الزحیلي/ وإلى ھذا ذھب الدكتور
الجائزي األم�ر فیم�ا تبایع�ا     فأصل البیوع كلھا مباح إذا كانت برضا المتبایعین:-رحمھ اهللا

منھا وما كان في معن�ى م�ا نھ�ى عن�ھ      -صلى اهللا علیھ وسلم  -إال ما نھى عنھ رسول اهللا 
محرم بإذنھ داخل في المعنى المنھي عنھ، وم�ا ف�ارق    -صلى اهللا علیھ وسلم  -رسول اهللا 

  .)٢(ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البیع في كتاب اهللا تعالى
أنھ ال یحرم عل�ى الن�اس م�ن    : -رحمھ اهللا -عن شیخ اإلسالم ابن تیمیةوورد      

  .)٣(المعامالت التي یحتاجون إلیھا إال ما دلَّ الكتاب والسنة على تحریمھ
  :معنى ھذه القاعدة

إن األصل في العقود اإلباحة، فال یحرم منھا إال ما حرمھ اهللا ورس�ولھ، ول�م        
محم�د  /سلمین ب�ال مفس�دة تق�اوم ذل�ك، وم�ن َث�مَّ ق�ال ال�دكتور        یحرم اهللا عقًدا فیھ مصلحة للم

                                      
/ ، ط)٨١٥/ ٢(محم�د مص�طفى الزحیل�ي   / لفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربع�ة، لل�دكتور  القواعد ا) (١

 .األولى: دمشق، الطبعة –دار الفكر
 ).٢٥/ ١٠(، المجموع شرح المھذب )٣/ ٣(األم للشافعي ) (٢
عب�د  : ، تحقی�ق )٣٨٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى، ألبي العباس تقي الدین أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة      ) (٣

مجمع المل�ك فھ�د لطباع�ة المص�حف الش�ریف، المدین�ة النبوی�ة، المملك�ة         / الرحمن ابن محمد بن قاسم، ط
 .العربیة السعودیة
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إن األص��ل ف��ي العق��ود والش��روط الت��ي یق��وم بھ��ا الن��اس ھ��و اإلباح��ة    : مص��طفى الزحیل��ي
والجواز والصحة، وأن المستصحب فیھ�ا الح�ل وع�دم التح�ریم، وتك�ون ص�حیحة یترت�ب        

ریم�ھ وإبطال�ھ ب�النص أو    علیھا أثرھا، وال یحرم منھا، أو یبطل إال ما دل الشرع على تح
بالقیاس، وھذا یوجب البحث والتقصي عن األدلة الشرعیة، فإن ثبت دلیل یحرم تغیَّر ھذا 

األص�ل ف�ي األش�یاء    : " االستصحاب، فھذه القاعدة ذات صلة بقاعدة أعم منھا وھي قاعدة
مًع�ا م�ن   ، فھي تشمل العقود المتعلقة بالھاتف وتتناولھ�ا، ومم�ا یؤك�د ذل�ك أن ج    )١("اإلباحة

، وق�ال  )٢("الح�ل ھ�و األص�ل ف�ي األش�یاء     : " الفقھاء نص علیھا في أول باب الربا بصیغة
  األصل أن األشیاء على اإلباحة حتى یثبت النھي وھذا : " اإلمام ابن عبد البر

  .)٣("في كل شيء
وُتعد ھذه القاع�دة ھ�ي األم ف�ي ھ�ذا التعاق�د عب�ر وس�یلة الھ�اتف، ب�ل تق�رر أص�ًال            

، وف�ي ھ�ذا الص�دد یق�ول     )٤(ن أن یرج�ع إلی�ھ ف�ي تخ�ریج كاف�ة العق�ود المس�تحدثة       مھًما یمك
األصل في البیوع أنھا حالل إذا كانت تجارة عن تراض : -رحمھ اهللا -اإلمام ابن عبد البر

نًص�ا أو ك�ان ف�ي     -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -إال ما حرم�ھ اهللا ع�ز وج�ل عل�ى لس�ان رس�ولھ      
  .)٥(اضى بھ المتبایعانمعنى النص، فإن ذلك حرام وإن تر

فأص��ل البی��وع كلھ��ا مب��اح إذا كان��ت برض��ا    : -رحم��ھ اهللا -وق��ال اإلم��ام الش��افعي 
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -المتبایعین الجائزي األمر فیما تبایعا إال ما نھى عنھ رسول اهللا 

مح�رم إذ إن�ھ    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -منھا وما كان ف�ي معن�ى م�ا نھ�ى عن�ھ رس�ول اهللا       
ل في المعنى المنھي عنھ، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البی�ع ف�ي كت�اب    داخ

  .)٦(اهللا تعالى
یتضح مما سبق من ھذه القاعدة أن األصل في العقود اإلباح�ة، وحت�ى أك�ون         

عل�ى بین��ة م��ن األم�ر فس��وف أذك��ر أق��وال الفقھ�اء ف��ي ھ��ذه المس�ألة، وأدل��تھم، مبیًن��ا الق��ول     
  :التوفیق) تعالى( المسألة، فأقول وباهللا الراجح في ھذه

                                      
 ).٨١٥/ ٢(محمد مصطفى الزحیلي/ الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، للدكتورالقواعد ) (١
كم��ال ال�دین محم��د ب�ن عب��د   / لإلم�ام ، ف�تح الق��دیر للكم�ال اب��ن الھم�ام،    )١٦٨/ ٥(حاش�یة اب�ن عاب��دین  ) (٢

دار الفك��ر، القواع��د والض��وابط الفقھی��ة المتض��منة للتیس��یر،   / ، ط)٣/ ٧(الواح��د المع��روف ب��ابن الھم��ام  
عمادة البحث العلم�ي بالجامع�ة اإلس�المیة،    / ، ط)١٦٢/ ١(عبد الرحمن ابن صالح العبد اللطیف / لإلمام

 .األولى: ة، الطبعةالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودی
) ١١٤/ ١٧(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر) (٣

وزارة عم��وم األوق��اف والش��ؤون / ومحم��د عب��د الكبی��ر البك��ري، ط، مص��طفى ب��ن أحم��د العل��وي: تحقی��ق
 .المغرب –اإلسالمیة 

، )٥/٢٣٣٥(ض��ویحي ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د الض��ویحي/ دكتورالقواع��د الفقھی��ة الحاكم��ة للعق��ود، لل��) (٤
 .بحث ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

 .)٤١٩/ ٦( ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر االستذكار،) (٥
 .)٣/ ٣(األم لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي ) (٦
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 )١(ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة: القول األول
إلى أن األصل في العقود، أو فیما یستخدمھ الناس اإلباحة إال ما دلَّ ال�دلیل عل�ى حرمت�ھ،    

  .ترنتومن ھذه العقود عقد التعاقد بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلن
ذھب الظاھریة إلى أن األصل في العقود المنع والحرمة إال م�ا دل  : القول الثاني

، والتعاقد بوسیلة الھاتف من العقود المستحدثة، تع�د م�ن قبی�ل العق�ود     )٢(الدلیل على إباحتھ
 .الباطلة، ومن َثمَّ في غیر جائزة شرًعا

  
  األدلة والمناقشة والترجیح

بأن األصل في العقود، أو : اب القول األول القائلوناستدلَّ جمھور الفقھاء أصح
فیم��ا یس��تخدمھ الن��اس اإلباح��ة إال م��ا دل ال��دلیل عل��ى حرمت��ھ ب��القرآن الك��ریم، والس��نة     

  .النبویة، والمعقول
  :من القرآن الكریم -أوًال

U^  ]  \  [  ZT : قال اهللا تعالى - ١
 )٣(.  

  

بالعھد والتزامھ، وكل عھ�د ج�ائز    في ھذه اآلیة دلیل على أن الوفاء: وجھ الداللة
، ففي اآلیة أن األم�ر  )٤(ألزمھ المرء نفسھ فال یحل لھ نقضھ سواء أكان بین مسلم أم غیره

جاء بعد أسلوب نداء، وھ�و ع�ام ل�م یقتص�ر ن�وع خ�اص م�ن العق�ود، فتش�مل ك�ل العق�ود،            
  .ومنھا التعاقد بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلنترنت

:     ;  >  =  <  ?  @  U9     B  A : ق���������ال اهللا تع���������الى -٢

G  F  E  D  CT )٥(.  
  

                                      
، بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة )٩٠/ ٢٢)(١٢٤/ ١٨(، المبس��وط للسرخس��ي )٢٢/ ٦(عاب��دین حاش��یة اب��ن ) (١

، ش��رح الزركش��ي عل��ى   )٤/١٤٢(، حاش��یة الجمـــ��ـل  )٢١٧/ ٢(، حاش��یة الدس��وقي )٤/١١٤(المقتص��د
األولى، : دار العبیكان، الطبعة: ، ط)٧/٤٧٠(مختصر الخرقي شمس الدین لمحمد بن عبد اهللا الزركشي 

 ). ٧٦/ ٤(، الفتاوى الكبرى البن تیمیة )٤٠٧/ ١٥)(٩/١٦٢) (٩/٩٢(على زاد المستقنع الشرح الممتع 
 .مطبعة العاصمة بالقاھرة/ ، ط)١/٥٣(األحكام في أصول اإلحكام، لإلمام علي بن حزم) (٢
 .١: سورة المائدة جزء من اآلیة) (٣
 ).٢٤٨/ ١(تفسیر القرطبي ) (٤
 .٢٩: سورة النساء جزء من اآلیة) (٥
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- ١١٥٤ -  
 

  
في اآلی�ة الكریم�ة دالل�ة عل�ى أن األص�ل ف�ي العق�ود التراض�ي ب�ین          : وجھ الداللة

المتعاقدین، من دون تحدید لف�ظ، أو ش�كل مع�ین، مم�ا جع�ل أحك�ام الش�ریعة تس�توعب م�ا          
ض�ي الطرف�ان علی�ھ یك�ون     استجد من طرق وأشكال النعقاد العقود، فثبت أن ك�ل عق�د ترا  

، وی��دخل ض��من ذل��ك العق��ود عق��د التعاق��د  )١(مباح��ا إال أن یتض��من م��ا حرم��ھ اهللا ورس��ولھ 
  .بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلنترنت

  .)٢( B  A   @Z]  :قال اهللا تعالى -٣

 Z[  ^  _  `  f  e   d  c  b  a]  :ق����ال اهللا تع����الى  -٤

)٣(.  
وج��وب الوف��اء ب��العھود، ومن��ا عق��د التعاق��د   أف��ادت ھ��ذه اآلی��ات: وج��ھ الدالل��ة    

بوسیلة الھاتف، فمن العھود ما قطعھ اإلنسان على نفسھ بالعقد المشروع، حتى قبل ورود 
النص الدال على شرعیتھا، ولو كان األصل فیھا الحظ�ر والفس�اد إال م�ا أباح�ھ الش�رع ل�م       

  .)٤(یجز أن یؤمر بھا مطلًقا، ویذم من نقضھا
ب��أن األم��ر بالوف��اء ب��العقود والعھ��ود إنم��ا ھ��و   : ذا االس��تداللُیعت��رض عل��ى ھ��    

مخصوص في عقد، أو عھد جاء الش�رع ب�اإللزام ب�ھ، ب�دلیل أنھ�ا ال تش�مل األم�ر بالوف�اء         
  .)٥(بالعقود والعھود التي نھى الشرع عنھا

بأن ھذا التخص�یص ال وج�ھ ل�ھ، ب�ل ی�دخل فیھ�ا ك�ل عق�د وعھ�د ن�ص           : ٌأجیب    
بھ بخصوصھ، كما یدخل فیھا العقود والعھ�ود الت�ي ل�م ی�نص الش�ارع       الشارع على الوفاء

على الوفاء بھا بخصوصھا، ولم ینھنا ع�ن الوف�اء بھ�ا؛ ل�دخولھا ف�ي العم�وم، ف�أین ال�نص         
عل��ى إخراجھ��ا م��ن عم��وم ال��نص، ف��ال یخص��ص النص��وص الش��رعیة وال یقی��د م��ا أطلق��ھ   

ة في المقب�رة مثًل�ا یخ�رج م�ن     الشارع إال بنص منھ، نعم ما نھینا عنھ بخصوصھ، كالصال
العموم فكذلك القول في العقود، فالعقود التي نھینا عنھا بخصوصھا غیر داخلة لخروجھ�ا  

  .)٦(من العموم بالمخصص

                                      
محم��د س��ید / ، التفس��یر الوس��یط للق��رآن الك��ریم، لفض��یلة اإلم��ام المفس��ر   )١٥١/ ٥(تفس��یر القرطب��ي ) (١

األولى، : القاھرة، الطبعة –دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة /، ط)٣/١٢٦(طنطاوي 
 ).٥/ ٤(الفتاوى الكبرى البن تیمیة 

  .١٥٢: سورة األنعام جزء من اآلیة) (٢
  .٩١: ة النحل جزء من اآلیةسور) (٣
دار الفك��ر العرب��ي،  : ، ط)٣٥٤/ ٧(عب��د الك��ریم ی��ونس الخطی��ب  : التفس��یر القرآن��ي للق��رآن، للش��یخ  ) (٤

  ).٢١٩/ ٥(، المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة )٧٠/ ٢(مجلة البحوث اإلسالمیة القاھرة، 
  ).٢٢٠/ ٥(المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٥
  ).٢٢٠/ ٥(المالیة أصالة ومعاصرة المعامالت ) (٦
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U  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç : قال اهللا تع�الى  -٥

T )١(.  

یخبرن��ا  -س��بحانھ وتع��الى –ف��ي اآلی��ة الكریم��ة دالل��ة عل��ى أن اهللا   : وج��ھ الدالل��ة
بفضلھ على عباده، وإحسانھ إلیھم بتسخیر البح�ر لس�یر المراك�ب والس�فن ب�أمره وتیس�یره       

، والتعاق��د بالھ��اتف عب��ر اإلنترن��ت م��ن )٢(لیبتغ��وا م��ن فض��لھ ب��أنواع التج��ارات والمكاس��ب
  .ضمن التجارات والمكاسب

أنھ�ا ُتلق�ي الض�وء عل�ى     واتساًقا لما سبق من اآلیات القرآنی�ة الكریم�ة یتض�ح         
حل وجواز وصحة ما یستحدثھ الناس من عقود، ومن ضمنھا التعاقد بوسیلة الھاتف عبر 

  .شبكة اإلنترنت لدخولھا في عموم اآلیات
  :السنة النبویة، ومنھا -ثانًیا

ِب�ِھ َوَم�ا َس�َكَت َعْن�ُھ     اْلَحَلاُل َما َأَحلَّ اللَُّھ ِفي ِكَتاِبِھ َواْلَحَراُم َما َحرََّم اللَُّھ ِفي ِكَتا« -١
  .)٣(»َفُھَو ِممَّا ُعِفَي َعْنُھ

ق�د أح�لَّ العق�ود والتج�ارات، فك�ل       -تع�الى  -دل الح�دیث عل�ى أن اهللا  : وجھ الداللة
عقد ومعاملة سكت عنھا فإنھ ال یجوز القول بتحریمھا؛ ألن األصل في األشیاء قبل ورود 

  . )٤(الشرع اإلباحة حتى یتبین التحریم
لتعاق���د بوس���یلة الھ���اتف ی���دخل ف���ي عم���وم التج���ارات والمكاس���ب والعق���ود وا     

  .المباحة؛ لعدم وجود التحریم لھ بنص أو مقصد شرعي
َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ : عن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبیِھ، َعْن َجدِِّه، َقاَل -٢

ْسِلِمیَن ِإلَّا ُصْلًحا َحــرََّم َحَلاًلا َأِو َأَحلَّ َحَراًم�ا َوِإنَّ اْلُمْس�ِلِمیَن   الصُّْلُح َجاِئٌز َبْیَن اْلُم«: َیُقوُل
  .)٥(»ِإلَّا َشْرًطا َحرََّم َحَلاًلاَعَلـــى ُشُروِطِھْم 

                                      
 .   ١٢: الجاثیة اآلیةسورة ) (١
: ص(عبد الرحمن بن ناصر بن عب�د اهللا الس�عدي   / تیسیر الكریم الرحمن، للمفسر= تفسیر السعدي ) (٢

٧٧٦(  
 .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ عبد الرحمن بن معال اللویحق، ط: تحقیق

، )٧١١٥: (، ب�رقم )١٢٩/ ٤(األطعم�ة  : س�تدرك عل�ى الص�حیحین، كت�اب    عزاه اإلمام الحاكم في الم) (٣
مص�طفى عب�د الق�ادر    : وقال ھذا حدیث صحیح مفسر في الب�اب، وس�یف ب�ن ھ�ارون ل�م یخرج�اه، تحقی�ق       

 .األولى: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة / عطا، ط
عبد الرؤوف بن ت�اج الع�ارفین   زین الدین محمد المدعو ب/ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للشیخ) (٤

 .األولى: مصر، الطبعة –المكتبة التجاریة الكبرى / ، ط)٤٢٥/ ٣(المناوي 
، )٧٠٥٩: (، ب��رقم)١١٣/ ٤(ع��زاه اإلم��ام الح��اكم ف��ي المس��تدرك عل��ى الص��حیحین، ِكَت��اُب اْلَأْحَك��اِم  ) (٥

 ).٧١٨/ ٢(وصححھ اإلمام األلباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ 
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- ١١٥٦ -  
 

  

إن الحدیث بإطالقھ ص�ریح ف�ي وج�وب الوف�اء بك�ل عق�د، أو ش�رط        : وجھ الداللة
  .)١(ا لحكم اهللا، وحكم رسولھ فإنھ باطلشرطھ المسلم على نفسھ، إالَّ ما كان مخالًف

َم��ا َأَك��َل َأَح��ٌد «: َق��اَل -َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم -َع��ْن َرُس��وِل اللَّ��ِھ َع��ِن الِمْق��َداِم -٣
َكاَن َیْأُكُل ِمْن  َطَعاًما َقطُّ، َخْیًرا ِمْن َأْن َیْأُكَل ِمْن َعَمِل َیِدِه، َوِإنَّ َنِبيَّ اللَِّھ َداُوَد َعَلْیِھ السََّالُم،

  .)٢(»َعَمِل َیِدِه
إن ھ��ذا الح��دیث ی��دل عل��ى أن التعاق��د بوس��یلة الھ��اتف عب��ر ش��بكة    : وج��ھ الدالل��ة

اإلنترنت من الكسب المنصوص؛ إذ ال نص یجعلھا من الكسب المنھي عنھ، ومن َث�مَّ ف�ال   
ترنت فیھ فتح یوجد دلیل یدل على تحریمھا؛ ألن في التعاقد بوسیلة الھاتف عبر شبكة اإلن

  .)٣(أبواب الرزق التي یحتاج إلیھا اإلنسان
  :من المعقول -ثالًثا

تعد العقود من العادات ولیس من العب�ادات؛ ألن األص�ل ف�ي العب�ادات ھ�و التعب�د       
دون االلتفات إلى المعاني، واألصل في العقود والمع�امالت المالی�ة االلتف�ات إل�ى المع�اني      

د، وإقامة العدل بینھم، ودفع الفساد، فھي ال تحتاج إلى نص وأحكامھا معللة بمصالح العبا
  .)٤(الشارع علیھا، فما تحققت العلة تعدى الحكم إلیھا، وإال فال

كثیر م�ن األحك�ام تختل�ف ب�اختالف الزم�ان      : -رحمھ اهللا -وقال اإلمام ابن عابدین
لحك�م عل�ى   لتغیر عرف أھلھ، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أھل الزمان، بحیث ل�و بق�ي ا  

م��ا ك��ان أوًال لل��زم من��ھ المش��قة والض��رر بالن��اس، ولخ��الف قواع��د الش��ریعة المبنی��ة عل��ى    
التخفیف والتیسیر، ودفع الضرر والفساد، ولھذا ترى مشایخ المذھب خالفوا ما نص علیھ 
المجتھد في مواضع كثیرة بناھا على م�ا ك�ان ف�ي زمن�ھ، لعلمھ�م بأن�ھ ل�و ك�ان ف�ي زم�نھم           

  .)٥(بھ أخًذا من قواعد مذھبھ لقال بما قالوا
إن التعاقد بوسیلة الھاتف من الحاج�ات الض�روریة   : ومن خالل ما تقدم أقول     

ف�ي الوق��ت الحاض�ر، خاص��ة ف��ي وق�ت ن��زول الج�وائح؛ الحتی��اج الن��اس إلیھ�ا ف��ي حی��اتھم      
  .العصریة

واتساًقا لم�ا س�بق ف�إن التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت ین�درج تح�ت            
  .صل المصالح المرسلة؛ ألنھ لم یوجد دلیل شرعي یقضي بتحریمھاأ

                                      
: ص(یسیر العالم شرح عمدة األحكام، ألبي عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن حمد البسام ت) (١

 .العاشرة: مكتبة التابعین، القاھرة، الطبعة -مكتبة الصحابة، األمارات / ، ط)٤٩٠
: ، برقم)٥٧/ ٣(ِدِه َكْسِب الرَُّجِل َوَعَمِلِھ ِبَی: الُبُیوِع، َباُب: عزاه اإلمام البخاري في صحیحھ، ِكَتاُب) (٢
)٢٠٧٢.( 

) ٥٢٦/ ٤(دلی��ل الف��الحین لط��رق ری��اض الص��الحین، لمحم��د عل��ي ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم البك��ري     ) (٣
 .الرابعة: لبنان، الطبعة –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت / بتصرف، ط

میكائی��ل رش��ید عل��ي   / باح��ثالعق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، لل      ) (٤
 )١٥٠:ص(الزبیاري 

 -دار الكت�ب العلمی�ة  / ، ط)٢/١٢٥(الس�ید محم�د أم�ین أفن�دي    / مجموعة رسائل ابن عاب�دین، للعالم�ة  ) (٥
 . بیروت
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  :أدلة القول الثاني 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن األص�ل ف�ي العق�ود المن�ع والحرم�ة إال      

  .ما دل الدلیل على إباحتھ بالقرآن الكریم والسنة النبویة والمعقول
  :من القرآن الكریم -أوًال

U  N  M  L  KT : ىقول اهللا تعال -١
 )١(.  

فلیس ألحد أن یزی�د   -تعالى -إن ھذا النص یدل على اكتمال دین اهللا: وجھ الداللة
  .، ومن َثمَّ فال یحتاج إلى زیادة، أو إنشاء التعاقد بوسیلة الھاتف)٢(فیھ وال أن ینقص منھ

  .)٣( U  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  ÅT : قولھ تعالى -٢

یة الكریمة على أن التعاقد بوسیلة الھاتف لیس في كتاب تدل ھذه اآل :وجھ الداللة
اهللا، فیكون من باب التعدي لحدود اهللا، والزیادة في شریعتھ، وھذا منھي عنھ بنص اآلیة، 
حی�ث اعتب�ر ذل�ك م�ن الظ��المین، والظل�م ح�رام، فب�ذلك یك��ون التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف ع��ن           

 .)٤(ن غیر جائز شرًعاطریق شبكة اإلنترنت منھیا عنھ بنص اآلیة، فیكو
  :من السنة النبویة -ثانًیا

َما َباُل ِرَج�اٍل َیْش�َتِرُطوَن   : " َقاَل َأنَّ َرُسوَل اِهللا  -رضي اهللا عنھا –َعْن َعاِئَشَة 
  .)٥("ُشُروًطا َلْیَسْت ِفي ِكَتاِب اللَِّھ، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َفُھَو َباِطٌل

( دل الح��دیث عل�ى إبط��ال ك��ل ش�رط ل��یس ل��ھ أص�ل ف��ي كت��اب اهللا    : دالل��ةوج�ھ ال 
  .)٦(، فمن باب أولى أن یكون العقد باطًال إذا لم یستند إلى نص شرعي)تعالى

َم�ْن َعِم�َل َعَمًل�ا َل�ْیَس     «: َق�الَ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا  -رضي اهللا عنھا –َعْن َعاِئَشَة  -٣
  .)٧(»َعَلْیِھ َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ

  

                                      
 .  ٣: سورة المائدة جزء من اآلیة) (١
دین عل�ي  محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس ال� / للمفسر) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ) (٢

م، اإلحك��ام ف��ي  ١٩٩٠: الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، س��نة النش��ر   / ، ط)٣٦١/ ١١(خلیف��ة القلم��وني  
 ).  ١٠/ ١(أصول األحكام البن حزم 

 .  ٢٢٩: جزء من اآلیة: سورة البقرة) (٣
، )٢٧:ص(س��لیمان عب��د ال��رزاق أب��و مص��طفى / التج��ارة اإللكترونی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، لل��دكتور ) (٤
 .م٢٠٠٥الة ماجستیر في الفقھ المقارن، قدمت إلى مجلس كلیة الشریعة اإلسالمیة بغزة، رس
/ ٣(ِإَذا اْش�َتَرَط ُش�ُروًطا ِف�ي الَبْی�ِع َال َتِح�لُّ     : الُبُی�وِع، َب�ابُ  : عزاه اإلمام البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، ِكَت�ابُ    ) (٥
 ). ٢١٦٨: (، برقم)٧٣
/ ١١(د محم��ود ب��ن أحم��د ب��در ال��دین العین��ي      عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، ألب��ي محم��      ) (٦

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي /،ط)٢٨٨
إذا اجتھ�د العام��ل أو  : االعتص�ام بالكت��اب والس�نة، ب��اب  : ع�زاه اإلم��ام البخ�اري ف��ي ص�حیحھ، كت��اب   ) (٧

، واإلم�ام مس�لم ف�ي ص�حیحھ،     )١٠٧/ ٩(الحاكم، فأخطأ خ�الف الرس�ول م�ن غی�ر عل�م، فحكم�ھ م�ردود        
 ).١٧١٨: (، برقم)١٣٤٣/ ٣(َنْقِض اْلَأْحَكاِم اْلَباِطَلِة، َوَردِّ ُمْحَدَثاِت اْلُأُموِر : اْلَأْقِضَیِة، َباُب: ُبِكَتا
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ی��دل الح��دیث عل��ى بط��الن ك��ل عق��د أو ش��رط الت��زم اإلنس��ان عل��ى   : وج��ھ الدالل��ة
  .)١(نفسھ، باستثناء ما قام الدلیل على صحة التزامھ

  :اعتراض
بأن ھذه األدلة لیست في مِحِل النزاع، فإنھ�ا قاطع�ة   : ُیعترض على ھذا االستدالل

أم�ا العق�د ال�ذي ل�م یق�م ال�دلیل        على حرمة العقد إذا خالف نًصا صریًحا، وھذا محل اتفاق،
على صحتھ أو بطالنھ، فھو في دائرة العفو فیبقى على األصل، وھو إباحة العقود التي لم 

  .)٢(یرد نص صریح في تحریمھا
  :من المعقول -ثالًثا

، )٣(یعد العقد حراًما ما لم یأذن فیھ الشرع ب�نص خ�اص، والح�رام وج�وده كعدم�ھ     
  .سیلة الھاتف عن طریق اإلنترنت فتكون كالعدموال یوجد نص خاص بالتعاقد بو

  :اعتراض
سلمنا لكم أن الحرام وجوده كعدمھ ھذا محل اتفاق؛ : ُیعترض على ھذا االستدالل

لكن الشریعة اإلسالمیة جعلت الرضا ھو األساس على إبرام العق�ود م�ن دون تحدی�د لف�ظ     
رق وأش�كال النعق�اد   أو شكل محدد، مما جعل أحكام الش�ریعة تس�توعب م�ا اس�تجد م�ن ط�      

العقود، ومن ذلك التعاقد بوسیلة الھاتف عبر الشبكة اإللكترونیة من خالل اإلنترنت، ومن 
  .)٤(المعلوم أن تحریم الحالل كتحلیل الحرام

  :القول المختار 
بعد ذكر أقوال الفقھاء، وأدلتھم، ومناقشتھا تبین أن القول األول القائل إن األصل 

التعاقد بوسیلة الھاتف عبر اإلنترنت القول ال�راجح، ش�ریطة أن    ھو إباحة وجواز وصحة
ال یخالف نًصا شرعًیا، م�ا دام یحق�ق مص�الح طرف�ي العق�د، ال س�یما وأن اإلس�الم یأمرن�ا         
باالستفادة من كل وسیلة تحقق لنا الیسر والمنفعة، وتوفر لنا الوقت والجھد، والوسیلة في 

لًقا وال حالًال مطلًقا بل استخدام المسلم لھا ھو ال�ذي  حد ذاتھا ال یمكن أن تكون حراًما مط
یحدد الحكم علیھا؛ لذا یجب أن یكون التعاقد بوسیلة الھاتف موقًفا إیجابًیا، والقول بجوازه  
ھو القول ال�ذي یتماش�ى م�ع روح الش�ریعة اإلس�المیة، وم�ا یتمی�ز ب�ھ م�ن مس�ایرتھ للعل�م            

ی�ق مص�الح العب�اد ودف�ع المفاس�د، ال س�یما وأن       والتكنولوجیا، وعدم الجمود، ودعوتھ لتحق

                                      
: ، تحقی��ق)٣٢/ ٥(اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام الب��ن ح��زم  ، )١٦/ ١٢(ش��رح الن��ووي عل��ى مس��لم ) (١

 .  دار اآلفاق الجدیدة، بیروت/ الشیخ أحمد محمد شاكر، ط
 ).٣٠:ص(سلیمان عبد الرزاق أبو مصطفى/ التجارة اإللكترونیة في الفقھ اإلسالمي، للدكتور )(٢
  :موقع اإلسالم سؤال وجواب على موقع) (٣

http://www.islamqa.com 
، التقری�ر والتحبی�ر عل�ي تحری�ر الكم�ال ب�ن الھم�ام، ألب�ي         )١٩٦/ ٨(البحر المحیط في أصول الفقھ ) (٤

: دار الكتب العلمیة، الطبعة/ ، ط)٢٢/ ٣(حمد بن محمد المعروف بابن أمیر حاج عبد اهللا شمس الدین م
 .الثانیة
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U   T  S  R  ):تع��الى(الش��ریعة اإلس��المیة إنم��ا ج��اءت لرف��ع الح��رج ع��ن الن��اس، ق��ال اهللا  

  X  W  V  UT )١(.  

األصل في العقود الشرعیة الصحة واللزوم، إال ما دل الدلیل : القاعدة الثانیة
 )٢(على خالفھ

األصل ف�ي العق�ود الل�زوم؛ ألن العق�د إنم�ا ُش�رع       : -رحمھ اهللا -قال اإلمام القرافي
لتحصیل المقصود من المعقود بھ، أو المعقود علیھ، ودفع الحاجات، فیناس�ب ذل�ك الل�زوم    

 .)٣(وفًقا للحاجة وتحصیًال للمقصود
األص�ل ف�ي العق�ود والمع�امالت الص�حة حت�ى       : " -رحمھ اهللا -وقال ابن القیم     

  .)٤("والتحریمیقوم الدلیل على البطالن 
وھذه القاعدة تنص على أن كل عق�د ت�وافرت ش�روطھ، وانتف�ت موانع�ھ فھ�و            

عق��د ص��حیح، وم��ن َث��مَّ تترت��ب علی��ھ آث��اره، ویك��ون ناف��ذ ومل��زم لك��ال الط��رفین بحی��ث ال    
  .یستطیع أي واحد منھما رفعھ

ھ�ذا  وقد وردت ھذه القاعدة في كتب الفقھاء بعبارات مختلفة، لكنھ�ا جمیعھ�ا ُتفی�د    
  :)٥(المعنى، ومن ذلك قولھم

  .)٦(العقود محمولة على الصحة ال یقبل فیھا دعوى الفساد دون بیان -١
 .)٧(مطلق العقود الشرعیة محمولة على الصحة -٢

فإن���ھ إذا ت��م عق���د ب��ین المس���لمین، ث��م وق���ع خ��الف ب���ین     : واتس��اًقا لم���ا س��بق       
ل القولین على اآلخر، فإن الغالب، المتعاقدین في صحتھ أو فساده، ولیس ثمة ما یؤید أص

والظاھر، ف�ي عق�ود المس�لمین جریانھ�ا عل�ى حك�م الص�حة، أم�ا الفس�اد فھ�و ط�ارئ عل�ى             
العقد، واألصل عدم وجوده، فیكون حمل العقد على الصحة أولى من حمل�ھ عل�ى الفس�اد،    

 . )٨(وھكذا في كل معاملة جاریة بین المسلمین
  
  

                                      
 .     ٦: سورة المائدة جزء من اآلیة) (١
، كشف األسرار شرح أص�ول الب�زدوي،   )٨١٤/ ٢(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ) (٢

 .دار الكتاب اإلسالمي/ ، ط)٣٦٠/ ٤(ري الحنفي لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین البخا
 .عالم الكتب/ ، ط)١٣/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي ) (٣
  ).٢٥٩/ ١(إعالم الموقعین عن رب العالمین) (٤
 ). ٥/٢٣٤١(ضویحي بن عبد اهللا بن محمد الضویحي/ القواعد الفقھیة الحاكمة للعقود، للدكتور) (٥
 ). ٣/٢٤٥(معیار المعرب، للونشریسيال) (٦
شمس الدین محمد بن عثمان ب�ن  / األنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقھ، لإلمام) (٧

الری�اض،   –مكتب�ة الرش�د   / عبد الكریم بن عل�ي محم�د ب�ن النمل�ة، ط    : ، تحقیق)٩٤: ص(علي الماردیني
 ).٨٢٥/ ٢(في المذاھب األربعة الثالثة، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا : الطبعة

 ). ٨٢٥/ ٢(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ) (٨
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عق��ود رض��ا المتعاق��دین، وموجبھ��ا ھ��و م��ا أوجب��اه األص��ل ف��ي ال: القاع��دة الثالث��ة
  )١(على أنفسھما بالتعاقد

، "الرض�ا ف�ي العق�ود   " ھذه القاعدة تقرر أصًال مھما في العقود والمعامالت وھ�و  
أن المعتبر في ِحل العقد وجوازه ونفوذه ولزومھ مبني على الرض�ا  : والمراد بھذا األصل

بًط�ا برض�ا المتعاق�دین ورغبتھم�ا ف�ي إنش�اء       من الطرفین، فالشارع جع�ل ح�ل العق�ود مرت   
 .)٢(العقد وااللتزام بموجبھ ومقتضاه

 :وھذه القاعدة ذكرھا الفقھاء في كتبھم بعبارات مختلفة، ومن ذلك قولھم     
 .)٣(األصل في العقود المالیة بناؤھا على التراضي -١
 .)٤(البیوع ال تحل إال برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم -٢
  .)٥(األصل في العقود ھو التراضي -٣

  .)٦(تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودھا من قول أو فعل: القاعدة الرابعة
  :)٧(وھذه القاعدة وردت بألفاظ مختلفة تؤدي نفس المعنى، من أھمھا     

  .العقود تصح بكل ما دل على مقصودھا من قول أو فعل -١
  .معامالت وغیرھا معتبركل لفظ دل على قصد المتكلم في ال -٢

إن ھذه القاعدة وما تضمنتھ من ألفاظ مختلفة تدل علیھ�ا أص�ول   : ومعنى ھذا     

U     :  9 : الشریعة، وھ�ي الت�ي تعرفھ�ا القل�وب، وذل�ك أن اهللا س�بحانھ وتع�الى ق�ال        

G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;T
فإن�����ھ ال ب�����د ) ٨( 

ص�د ل�ھ وإدراك مقص�وده، وھ�ذا أم�ر ب�اطني ال یمك�ن        في العقد من رضا الط�رفین م�ع الق  
التع��رف علی��ھ إال ب��دلیل علی��ھ ف��ي الظ��اھر م��ن ق��ول أو فع��ل، فك��ل م��ا دل عل��ى مقص��ود      
المتعاقدین من قول أو فعل فإنھ یصلح أن ینعقد بھ العقد، وال یش�ترط للدالل�ة عل�ى القص�د     

                                      
/ ، ط)٢٨٠: ص(القواعد النورانیة الفقھیة، ألبي العباس تق�ي ال�دین أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة         ) (١

ھ�ـ ، مجم�وع الفت�اوى    ١٤٢٢األول�ى،  : المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، الطبع�ة    : دار ابن الجوزي، بلد النش�ر 
)١٥٥/ ٢٩.( 

عب���د الس���الم ب���ن إب���راھیم     / القواع���د والض���وابط الفقھی���ة للمع���امالت عن���د اب���ن تیمی���ة، لل���دكتور       ) (٢
 .ه١٣٧٧األولى، : دار التأصیل، الطبعة: ، طبعة)٢/١٧٣(الحصین

: ، تحقی�ق )١/١٤٣(تخریج الف�روع عل�ى األص�ول، لإلم�ام ش�ھاب ال�دین محم�ود ب�ن أحم�د الزنج�اني          ) (٣
 .  الثانیة: بیروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: محمد أدیب صالح، طبعة/ الدكتور

، )١٧٠/ ٧(البحر المحیط في أصول الفق�ھ، ألب�ي عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا الزركش�ي          ) (٤
/ ١(م، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربع�ة ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي، الطبعة/ط

 ).٢٦/ ٤(، األم للشافعي )٥٧٦
 ).٥/ ٤(، الفتاوى الكبرى البن تیمیة )١٥٤: ص(القواعد النورانیة ) (٥
 ).١٥٣: ص(، القواعد النورانیة )١٠/ ٤(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) (٦
 ).٨٢٧/ ٢(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ) (٧
  .٢٩: سورة النساء جزء من اآلیة) (٨
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ع��ین، أو ص��یغة معین��ة، ال ینعق��د العق��د وال یص��ح إال بھ��ا، وال م��انع م��ن اخ��تالف      لف��ظ م
اص��طالح الن��اس ف��ي األلف��اظ واألفع��ال، ألن��ھ ال یوج��د ح��د مس��تمر ال ف��ي الش��رع وال ف��ي  

  .)١(اللغة
 .)٢(العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني: القاعدة الخامسة

قواع��د الفق��ھ وأص��ولھ تش��ھد أن اْلَمْرِع��يَّ ف��ي  : -حم��ھ اهللار -ق��ال اإلم��ام اب��ن الق��یم 
 .)٣(العقود حقائقھا ومعانیھا، ال صورھا وألفاظھا

وھ��ذه القاع��دة تق��رر أص��ًال عظیًم��ا یحك��م أب��واب العق��ود والمع��امالت، وھ��و أن        
المعول علیھ ف�ي تم�ام العق�ود ونفاذھ�ا إنم�ا ھ�ي المقاص�د الحقیقی�ة عن�د المتعاق�دین، س�واء            

ن ھذه المقاصد باأللفاظ والعبارات المتعارف علیھا في كل عقد إیجاًب�ا وقب�وًال، أم   عبرا ع
بألف��اظ أخ��رى تق��وم مقامھ��ا، وت��دل عل��ى مرادھ��ا، كانعق��اد البی��ع بلف��ظ الھب��ة، أو األخ��ذ           
واإلعطاء، وانعقاد الكفالة بلف�ظ الحوال�ة، وانعق�اد الحوال�ة بلف�ظ الكفال�ة، أو بالفع�ل المعب�ر         

 .)٤(األخذ واإلعطاء من دون كالمعن إرادتھما، ك
والمتأم�ل ف��ي كت��ب الفقھ��اء یج��د أنھ��م یعب�رون ع��ن ھ��ذا األص��ل بعب��ارات مختلف��ة   

  :یجمعھا معنى واحد، ومن ذلك قولھم
كل ما عده الناس بیًعا كان بیًعا كما في القبض والحرز وإحیاء الموات وغیر  -١

 .)٥(ذلك من األلفاظ المطلقة
 .)٦(ا ھو بعرف المتعاقدینالعبرة في العقود إنم -٢
  .)٧(العقود مبنیة على مراعاة المقصود -٣

االعتب���ار ف���ي العق���ود بالمع���اني : " -رحم��ھ اهللا  -یق��ول ش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة 
  .)٨(والمقاصد ال مجرد اللفظ

فإن عقد الھاتف یدخل ضمن ھذه القاعدة إن لم یخالف نًصا : واتساًقا لما سبق    
  .من النصوص الشرعیة

                                      
/ ٢(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة وما بعدھا، ) ١٦٠: ص(القواعد النورانیة ) (١

٨٢٧.( 
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، للشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبي ) (٢

 - ه ١٤١٦الرابعة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت / ، ط)١٤٧: ص(الحارث الغزي 
 .م١٩٩٦

 ).١٨٢/ ٥(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) (٣
س�وریا،  / دمش�ق   -دار القل�م  / ، ط)٥٥: ص(أحم�د ب�ن الش�یخ محم�د     / شرح القواعد الفقھی�ة، للش�یخ  ) (٤

 ).٤٠٣/ ١(القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة م، ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الثانیة، : الطبعة
 ).١٦٣/ ٩(، المجموع شرح المھذب )١٣/ ٥(ن في مذھب اإلمام الشافعي البیا) (٥
/ ، ط)١٤٢/ ٢(الفتاوى الفقھیة الكب�رى، ألب�ي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر الھیتم�ي            ) (٦

 .المكتبة اإلسالمیة
 ).١٣٠/ ٢(قواعد األحكام في مصالح األنام) (٧
 ).١٠١/ ٥(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) (٨
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ب اطا  

  اواط ار د و اف

ال ش��ك إنن��ا نش��ھد الی��وم أنواًع��ا م��ن العق��ود ل��م تك��ن موج��ودة ف��ي العص��ور            
السابقة، غیر أن الفقھ اإلسالمي لم یقف یوًما أمام ما ُیستجد من الحوادث مكتوف الی�دین،  

ظ�ر والبح�ث واالس�تقراء واالجتھ�اد،     وإنما فتح للن�اس آفاًق�ا واس�عة ف�ي التعام�ل بإع�ادة الن      
واإلجم�اع والقی�اس والمص�لحة     -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -على وفق كتاب اهللا وسنة رس�ولھ 

المعتبرة والعرف الصحیح واآلثار المترتبة على ذلك، فالشرع أتى لرفع الح�رج والمش�قة   
  .)١(الضروریة بطرقھ الصحیحة؛ لمعرفة أحكام العقود والمعامالت الجدیدة

ل��ذا ج��اءت الش��ریعة اإلس��المیة بمجموع��ة م��ن الق��یم والض��وابط الت��ي تحك��م           
العقود، فإذا ما انطبقت ھ�ذه الق�یم والض�وابط عل�ى عق�د الھ�اتف أص�بح التعاق�د م�ن خالل�ھ           

  :)٢(جائًزا شرًعا، ومن أبرز ھذه الضوابط
  .العقود مبناھا الرضا: الضابط األول

تف وتكییفھ�ا ف�ي الش�ریعة اإلس�المیة یج�د      فالمتأمل في شرعیة التعاقد بوسیلة الھ�ا 
أنھا قائمة على مبدأ الرضا، وھذا مبدأ ع�ام اعتب�ره الش�ارع أساس�ًا للعق�ود، ولق�د اعتب�رت        

): تعالى(الشریعة اإلسالمیة إمكان الكتابة وسیلة من وسائل الرضا في العقد، امتثاًال لقولھ 

 U*   )  (  '  &  %  $  #  "  !+  -  ,T )النب����ي ، وق����ول )٣

 :» ٍأي العق�ود الت�ي تحق�ق فیھ�ا الرض�ا عق�ود مش�روعة ف�ي         )٤(»ِإنََّما اْلَبْیُع َعْن َت�َراض ،
الفف���ھ اإلس���المي وإن انتف���اء الرض���ا ف���ي التعاق���د بوس���یلة الھ���اتف یك���ون س���بًبا ف���ي ع���دم   
مشروعیتھا؛ لذا فإن التعاقد بوسیلة الھاتف إذا كان مبني على مبدأ التراضي بین العاقدین 

  .عقد مباح وجائز شرًعا، وإال فالفھو 
  :مراعاة مصالح العباد: الضابط الثاني

إن وض�ع الش�رائع إنم�ا ھ�و     : ھناك قواعد أساسیة للتعاقد بوسیلة الھاتف، فاألصل
لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا، والعقود والمع�امالت راجع�ة إل�ى حف�ظ الم�ال م�ن       

                                      
دار الفك�ر  / ، ط)٢٤٣:ص(محم�د مص�طفى الش�لبي   / الفقھ اإلسالمي بین المثالیة والواقعی�ة، لل�دكتور   )(١

 . م١٩٧٣العربي، بیروت
میكائی��ل رش��ید عل��ي   : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٢

 ).١٣٦:ص(        الزبیاري 
 . ٢٨٢: سورة البقرة جزء من اآلیة) (٣
، )٢١٨٥: (، ب�رقم )٧٣٧/ ٢(َبْی�ِع اْلِخَی�اِر   : التَِّج�اَراِت، َب�ابُ  : عزاه اإلمام ابن ماجھ في س�ننھ، ِكَت�ابُ  ) (٤

فیصل عیسى البابي الحلبي، وصححھ أب�و   -دار إحیاء الكتب العربیة / محمد فؤاد عبد الباقي، ط: تحقیق
محم�د  : ، تحقی�ق )١٧/ ٣(زوائد اب�ن ماج�ھ   العباس شھاب الدین أحمد بن قایماز في مصباح الزجاجة في 

 .الثانیة: بیروت، الطبعة –دار العربیة / المنتقى الكشناوي، ط
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إلى مصلحة اإلنسان مع غیره كانتقال األم�الك  جانب الوجود، والمعامالت ما كان راجًعا 
  .، والتعاقد بوسیلة الھاتف یدخل في ھذا المقصد)١(بعوض وغیر عوض بالعقد

والمتأم��ل یج��د أن الش��ریعة اإلس��المیة ج��اءت لتحقی��ق مص��الح العب��اد، إم��ا لجل��ب   
العقد مصلحة، أو دفع مفسدة، وبذلك یكون التعاقد بوسیلة الھاتف جائًزا شرًعا إذا اقتضى 

جلب منفعة ت�ؤدي إل�ى حف�ظ الض�روریات الخم�س، أو ی�ؤدي العق�د إل�ى دف�ع مفس�دة تخ�ل            
  .)٢(بالكلیات الخمس

وبھ��ذا یتب��ین أن المص��لحة تع��د م��ن أھ��م األس��س ف��ي تطبی��ق التعاق��د بوس��یلة          
الھاتف؛ ألنھ لم یفتح باب االستطالع إال في المعامالت ونحوھا مما تعقل معاني أحكامھا؛ 

  .)٣(لل إنما تعلق بھا الحكم لوجودھا، ومتى لم تكن كذلك لم تكن علةألن الع
 :تحریم الغش والخداع والتدلیس: الضابط الثالث

لقد حرم اإلسالم الغش والخداع في التعام�ل؛ ألن مب�دأ التعام�ل ف�ي اإلس�الم یق�وم       
ال حراًما على الصدق واألمانة بین المتعاملین، بل إن بعًضا من الناس ال یراعون حالًال و

في معامالتھم، حیث یقوم بأسالیب متعددة للغ�ش والخ�داع والت�دلیس ب�ین أبن�اء جنس�ھ ف�ي        
بع�دم ج�واز ھ�ذا الفع�ل ف�ي      المعامالت وغیرھا بقصد زیادة أم�والھم، وق�د ب�یَّن لن�ا النب�ي     

 -رض�ي اهللا عن�ھ   –فیما رواه أب�و ھری�رة   : اإلسالم القائم على الصدق واألمانة، حیث قال
َم�ا َھ�َذا   «: َمرَّ َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َیَدُه ِفیَھا، َفَناَلْت َأَصاِبُعُھ َبَلًلا َفَقاَل ُسوَل اِهللا َأنَّ َر

َأَفَلا َجَعْلَتُھ َفْوَق الطََّع�اِم َك�ْي   «: َقاَل َأَصاَبْتُھ السََّماُء َیا َرُسوَل اِهللا، َقاَل» َیا َصاِحَب الطََّعاِم؟
  .)٥(، وفي روایة من غشنا فلیس منا)٤(»ُس، َمْن َغشَّ َفَلْیَس ِمنِّيَیَراُه النَّا

  .)٧(»ِإَذا َباَیْعَت َفُقْل َال ِخَالَبَة«: حیث قال )٦(عن الخالبةولقد نھى رسول       
      

                                      
نادی���ة محم���د الس���عید / التج���ارة ف���ي اإلس���الم وموق���ف الش���رع م���ن التج���ارة اإللكترونی���ة، لل���دكتورة ) (١

 .T862-topic / Com . yoo7:           الدمیاطي، بحث منشور على اإلنترنت على الموقع التالي
arab-2010//http:  

میكائی��ل رش��ید عل��ي   : العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٢
 ).١٣٧:ص(        الزبیاري 

/ بتص�رف، ط ) ٢٦٢/ ٤(أحمد بن علي أبو بك�ر ال�رازي الجص�اص    / الفصول في األصول، لإلمام) (٣
 . الثانیة: ةوزارة األوقاف الكویتیة، الطبع

َم�ْن َغشَّ�َنا   «: مسلم في ص�حیحھ، ِكَت�اُب اْلِإیَم�ان، َب�اُب ق�ْوِل النَِّب�يِّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ         عزاه اإلمام ) (٤
 ).١٠٢: (، برقم)٩٩/ ١(» َفَلْیَس ِمنَّا

/ ١(» َغشَّ�َنا َفَل�ْیَس ِمنَّ�ا    َم�نْ «: ق�ْوِل النَِّب�يِّ   : عزاه اإلم�ام مس�لم ف�ي ص�حیحھ، ِكَت�اُب اْلِإیَم�ان، َب�ابُ       ) (٥
 ).١٠١: (، برقم)٩٩
. الخدیعة باللسان، یراد بھ�ا ك�ل أن�واع الغ�ش واالحتی�ال ال�ذي یمارس�ھ الب�ائع إلنف�اق س�لعتھ          : الخالبة) (٦

 .بتصرف) ١٢٢/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 
، )٦٥/ ٣(ُیْك�َرُه ِم�َن الِخ�َداِع ِف�ي الَبْی�ِع       الُبُی�وِع، َب�اُب َم�ا   : البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، ِكَت�ابُ    عزاه اإلمام ) (٧

 ).٢١١٧: (برقم
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والت��دلیس أح��د الص��ور واألس��الیب الخادع��ة الت��ي ق��د یلج��أ إلی��ھ أح��د المتعاق��دین       
َنَھ�ى َع�ْن َبْی�ِع    : عقود المبنیة على الغرر منھي عنھا ألن النبيإلخفاء العیب والغرر، فال

، فالنھي عن بیع الغرر َتْحِصیًنا لألموال أن تضیع َوَقْطًع�ا للخص�ومة ب�ین الن�اس     )١(اْلَغَرِر
  .)٢(وتطبیًقا لدائرة الخصوصیة والخالف بین الناس

لخاص�ة بالس�لع   لذا وجب على المسلم االلتزام بالصدق ف�ي ع�رض البیان�ات ا        
والخدمات حتى ینتفي الغرر، وبما أن التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف ع�ن طری�ق اإلنترن�ت یت�یح        
التع���رف الكام���ل عل���ى الس���لعة م���ن خ���الل ص���ورتھا المجس���مة وأوص���افھا وممیزاتھ���ا        

  .)٣(واستخداماتھا فقد انتفى الغرر
  :أال تخالف نًصا شرعًیا: الضابط الرابع

الھ���اتف عل���ى م���ا ح���رم اهللا ورس���ولھ، كالتعاق���د     أي ال یش���تمل التعاق���د بوس���یلة   
كالعقد على بیع جمیع الخمور من حشیش وأفیون، : بالمحرمات بجمیع أنواعھا، ومن ذلك

أو على بیع لحم الخنزیر، واألطعمة واألشربة المحرمة، واألفالم والكتب والمجالت التي 
  .)٤(تحتوي على مواد غیر أخالقیة

تف عبر اإلنترنت أو غی�ره م�ن وس�ائل التكنولوجی�ا إذا     لذا فإن التعاقد بوسیلة الھا
  .كان بعید عن ما حرَّم اهللا تعالى من التعاقد علیھ فھو عقد جائز شرعا

مما س�بق یتض�ح أن�ھ إذا انطبق�ت ھ�ذه الض�وابط الش�رعیة للتعاق�د بوس�یلة الھ�اتف           
 .أصبحت مباحة شرًعا وإال فال

                                      
 ).٣٩:ص(سبق عزوه ) (١
عون المعبود وحاشیة ابن القیم، ألبي عبد الرحمن محمد أشرف بن أمیر شرف الحق العظیم آب�ادي  ) (٢
 .الثانیة: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة / ط) ٩/١٦٥(

، بح�ث منش�ور ض�من بح�وث     )١٢٧٩:ص(عبد الحق حم�یش / للدكتور ،حمایة المستھلك اإللكتروني) (٣
 . مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

األردن،  -، مكتب���ة األقص���ى)٥١:ص(عب���اس العب���ادي/ الملكی���ة ف���ي الش���ریعة اإلس���المیة، لل���دكتور ) (٤
 .ه١٣٩٧
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  املبحث التاسع

  بكة اإلنرتنتمحاية التعاقد باهلاتف عرب ش

من المسلم بھ أن التعاقد بوسیلة الھاتف عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت اإللكترونی�ة ل�م           
یكن موجوًدا في زمن نزول الوحي، وھذا ال یعني أنھ م�ن قبی�ل الممن�وع، وذل�ك ألن ك�ل      
ما ُیستجد في كل عصر من ابتكارات واختراع�ات واكتش�افات ھ�ي م�ن العل�م ال�ذي علم�ھ        

، وم�ع ك�ل ھ�ذا التق�دم الرائ�ع،      )١( U  b   a  `  _  ^T): تع�الى (ش�ر ق�ال اهللا   الب) تعالى(اهللا 

ومع ما ُیستجد من ابتكارات واختراعات في عالم البشر سیظل اإلنسان ع�اجًزا أم�ام عل�م    

U  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉT  ):تع�الى (ق�ال اهللا  )تعالى( اهللا 
، فك�ل م�ا ُیس�تجد م�ن العل�وم      )٢( 

لخلق�ھ، وتس�خیره لھ�م، وم�ن َث�مَّ فالش�ریعة اإلس�المیة ال تض�ع         ) تع�الى ( ھو م�ن تعل�یم اهللا   
العوائق أمام مستجدات العصر، وال ُتحرِّم االبتكارات واالختراعات الحدیثة لذاتھا، وإنم�ا  
تحرم ما یعرض فیھا من مخالفات تنافي روح ومقاصد الش�ریعة اإلس�المیة، ومت�ى خل�ت     

ك�رات، ف�إن الش�ریعة اإلس�المیة  ُتجیزھ�ا وال      ھذه التقنیات الحدیثة م�ن المحظ�ورات والمن  
  .ترى بأًسا في استخدامھا

واتس��اًقا لم��ا س��بق فق��د یص��حب التعاق��د بوس��یلة الھ��اتف عب��ر ش��بكة اإلنترن��ت م��ن   
  .المحظورات مثل الغش، والتدلیس، واالحتیال، والخداع، ونحوھا

لھاتف عبر وسیلة ونظًرا النتشار العقود اإللكترونیة والتي من بینھا التعاقد با     
شبكة اإلنترنت، فإنھ من المألوف أن یصاحب ھذا التطور الھائل لھ�ذه الش�بكة وانتش�ارھا    
الم��ذھل ن��وع م��ن الج��رائم القائم��ة عل��ى االس��تغالل غی��ر المش��روع لھ��ذه التكنولوجی��ا؛ ل��ذا   
أصبح م�ن الض�روري الت�دخل لوض�ع األط�ر القانونی�ة الت�ي تحك�م ھ�ذا الن�وع م�ن العق�ود             

نیة والت�ي م�ن بینھ�ا التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت، وت�دخل س�یادة            اإللكترو
القانون ضروري لتحقیق حمایة المتعاملین بھذه الوسیلة م�ن غی�رھم، وم�ن أج�ل ذل�ك ق�ام       
العدید من الدول بوضع تشریعات خاصة تنظم عقود التجارة اإللكترونی�ة، وم�ن أھ�م ھ�ذه     

  .)٣(یة بإصدار قوانین تحد ممن ارتكب ھذه الجریمةالدول الوالیات المتحدة األمریك

                                      
  .     ٥: سورة العلق اآلیة) (١
  .٨٥: اآلیة سورة اإلسراء جزء من) (٢
میكائی��ل رش��ید عل��ي   / العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث       ) (٣

  )٢١٠:ص(الزبیاري 
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ومع ھذا فقد كانت الشریعة اإلسالمیة لھا مجال الس�بق ف�ي اھتمامھ�ا بالمع�امالت     
التجاریة التي تتم عبر التعاقد بوسیلة الھاتف عن طری�ق ش�بكة اإلنترن�ت وقام�ت بحمایت�ھ      

، )١(ل األم�وال التجاری�ة  من كل أنواع التدلیس والكذب والغش، وحرمت كاف�ة أن�واع غس�ی   
وأوجبت وسائل السالمة في التعامل التج�اري، وھ�ي أس�س ش�رعیة ینبغ�ي أن یتحل�ى بھ�ا        
التاجر، كما أوجبت طلب اإلذن من صاحب العمل التجاري، وااللتزام باألمانة، واالبتعاد 

ق الحمی�دة،  ، وض�رورة التحل�ي ب�األخال   )٢("َمْن َغشََّنا َفَلْیَس ِمنَّا:" عن الغش؛ لقول النبي
وضرورة ارتباط النیة في البیع، والنزاھة، والصدق، والوفاء بالعقود التجاریة، واالبتع�اد  

  .)٣(عن األیمان الكاذبة، وااللتزام بالشروط العقدیة
ومما الشك فیھ أن نظریة العرض والطلب وعدم احتكار السلع أو الغش فیھا      

واإلنتاجی�ة المباح�ة م�ن أولوی�ات األخ�الق      أو غصبھا أو سرقتھا وتحري الجلب الصحیح 
  .)٤(الفاضلة للتاجر المسلم

كما أن سد الذرائع لمنع األضرار والمفاسد التجاریة مطلب مھ�م ف�ي العملی�ة         
التجاریة، وقد ورد النھي عن الضرر بشتى صوره وتحریم استعمالھ سواء أك�ان مباش�رة   

دخول إل�ى المواق�ع اإللكترونی�ة، أو س�رقة     االحتك�ار، أو ال�  : أم نسیاًنا، ومن صور الضرر
، أو النس��خ المباش��ر  )٦(، بغی��ر إذن)٥(البرن��امج األص��لي والنس��خ منھ��ا بطری��ق القرص��نة     

للبرن��امج، أو البی��ع ب��دون وج��ب ش��رعي، كم��ا یج��ب التحل��ي ب��الخلق النبی��ل، والبع��د ع��ن     
أم�والھم   أسالیب الحیل والخداع؛ وذلك حفاًظا على حقوق اآلخرین من السرقات وإض�اعة 

  .)٧(بطرق غیر مشروعة

                                      
إخفاء مصدر األموال غی�ر المش�روعة، مث�ل األم�وال الت�ي      : مصطلح قانوني، معناه: غسیل األموال) (١

كات محترمة كودائ�ع حت�ى تخف�ي مص�درھا     یكون مصدرھا السرقة، أو االختالس، تقوم بوضعھا في شر
، معج��م اللغ��ة العربی��ة )٢٣٠: ص(معج��م ال��دخیل ف��ي اللغ��ة العربی��ة الحدیث��ة ولھجاتھ��ا   . غی��ر المش��روع

  ).١٦١٨/ ٢(المعاصرة 
 ). ٤٨: ص(سبق عزوه ) (٢
، بح�ث  )٣٤٦:ص(عاب�د س�لیمان الش�وخي   / أخالقیات مھنة الوراقة في الحضارة اإلسالمیة، للدكتور )(٣

  .ھـ١٤٢٣، سنة )١٥(ور في مجلة جامعة الملك سعود، العددمنش
  ).٢٧:ص(أحكام الملكیة في الفقھ االقتصادي )(٤
مصطلح اشتھر في كل عمل عنیف غیر مرخص بھ، یرتكب بقصد النھ�ب م�ن قب�ل س�فینة     : القرصنة)(٥

تھجان ضد أخرى في أعالي البحار، وقد أصبح مص�طلح القرص�نة وص�ًفا یطل�ق م�ن ب�اب القی�اس واالس�        
اإلنترن���ت والجوان���ب القانونی���ة ل���نظم . عل���ى نھ���ب مص���نفات الغی���ر دون ت���رخیص من���ھ بقص���د االتج���ار

مؤسس���ة دار الكت���ب للطباع���ة والنش���ر : ، طبع���ة)٣١:ص(محم���د الس���عید رش���دي/ المعلوم���ات، لل���دكتور
  .    م١٩٩٧والتوزیع، الكویت، 

  ). ٢/٣٨٠(، الموافقات للشاطبي)٢/٢٦٩(تبصرة الحكام في أصول األقضیة )(٦
، ص��حیفة ال��وطن الس��عودیة،   )٢٤:ص(وح��ي لقم��ان / العالم��ة التجاری��ة وح��ق اس��تغاللھا، لل��دكتور    )(٧

  .ه١٤٢٤محرم ) ١(، الصادرة في )٨٨٦(العدد
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وبذلك تظھر مسئولیة التعاقد بوس�یلة الھ�اتف عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت ف�ي الفق�ھ             
اإلسالمي الحنیف من خالل ترك الشبھات، واإلعالنات الكاذبة، والصدق، باإلض�افة إل�ى   
الس�ماحة ف��ي المعامل��ة، وت�رك المش��احنة، وإیص��ال الحق��وق إل�ى أص��حابھا بأبس��ط الط��رق    

 .)١(سھلھا ما دام ذلك ال یتعارض مع نص شرعيوأ
وب��ذلك تجل���ت ص���ور حمای���ة الفق���ھ اإلس��المي للتعاق���د بالھ���اتف عب���ر ش���بكة        

اإلنترنت بتجنب ما سبق من المخالف�ات الت�ي ح�ذر منھ�ا الش�رع الحنی�ف، وبإیق�اع عقوب�ة         
ة، أو أخ�ذ  السرقة، أو التعزیر لمن یشرع أو یرتكب اختالس األموال بالطریقة اإللكترونی� 

وسائل الكترونیة للغیر، كالبطاقات االئتمانیة أو تزویر التوقیع اإللكتروني فیھا، فكل ذلك 
، ویس��تحق مرتكب��ھ العق��اب الش��رعي؛ لحرم��ة األم��وال    )٢(مح��رم ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة  

شرًعا، ومن ھنا یقع الزجر بإقامة الحد فیما ش�رع فی�ھ الح�د، وب�التعزیر فیم�ا ال ح�د فی�ھ،        
م ُیقام علیھ حد التعزیر من الحاكم؛ لما خ�رَّب أو ق�ام بإزال�ة موق�ع م�ن المواق�ع، أو       ومن ث

  .)٣(قام بالسرقة، أو قام باإلخافة والترویع
والش��ریعة اإلس��المیة تق��رر مب��دأ معاقب��ة المعت��دي، وتق��رر العقوب��ة واجب��ة              

ح�ددة م�ن التعزی�ر،    التطبیق عند المخالفة، وبیان حدود سلطة الحاكم في إیق�اع العقوب�ة الم  
، )٤(ومن ثم فالجرائم عبر وسیلة الھ�اتف كعق�د م�ن العق�ود اإللكترونی�ة تتن�وع إل�ى ن�وعین        

ما یقع على بیاناتھا وأموالھا، وسوف : ما یقع على إبرام العقود اإللكترونیة، ومنھا: فمنھا
  :التوفیق) تعالى( أقوم بتوضیح كل نوع من ھذه األنواع على حدة، فأقول وباهللا 

أن یكون المج�رم ف�ي العق�ود اإللكترونی�ة م�ن أح�د أط�راف التعاق�د،         : النوع األول
  :ولھ صورتان

، فق��د نھ��ى  )المش��تري(أن یك��ون المج��رم ھ��و الب��ائع أو العمی��ل  : الص��ورة األول��ى 
الش��رع الحنی��ف ك��ًال م��ن الط��رفین ع��ن اإلض��رار ب��الطرف اآلخ��ر، فنھ��ى ع��ن التحای��ل        

  .)٥("ْن َغشََّنا َفَلْیَس ِمنَّاَم:" والغش، َقاَل َرُسوَل اِهللا 

                                      
وما بعدھا بتصرف، ) ٤١١: ص(محمد رأفت عثمان / النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي، للدكتور )(١
  .الثانیة: دار البیان، الطبعة/ ط

/ ٨(طرح التثریب في شرح التقری�ب، ألب�ي الفض�ل زی�ن ال�دین عب�د ال�رحیم ب�ن أب�ي بك�ر العراق�ي             )(٢
/ الطبعة المصریة القدیمة، موقف الشریعة اإلسالمیة من جرائم الحاسب اآللي، لألستاذ الدكتور/ ،ط)٢٣

الثانی�ة،  : ةدار النھض�ة العربی�ة، الطبع�   : وم�ا بع�دھا، طبع�ة   ) ٨١:ص(عطا عبد الع�اطي محم�د الس�نباطي   
  . ھـ١٤٢٣

  ).١٦٤/ ١٢(فتح الباري البن حجر  )(٣
  .وما بعدھا) ١٣٠:ص(عبد الكریم السقا/ المعامالت المالیة عبر اإلنترنت، للدكتور )(٤
 ). ٤٨: ص(سبق عزوه) (٥
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أن تق���ع الجریم���ة م���ن غی���ر المتعاق���دین، وق���د نھ���ت الش���ریعة  : الص���ورة الثانی���ة

، فم�ن  )١(اإلسالمیة عن التصرفات الضارة التي تقع ممن لھ صلة بالعقد م�ن غی�ر أطراف�ھ   
لرَِّبا، َلَعَن اُهللا آِكَل ا" النصوص الشرعیة التي ُتحرم تصرفات ھذه الصورة حدیث النبي

  .)٢("َوُموِكَلُھ، َوَشاِھَدُه، َوَكاِتَبُھ 
الجرائم الواقعة على بیانات التعاق�د بالھ�اتف عب�ر اإلنترن�ت، وھ�ي      : النوع الثاني

  :نوعان
ج���رائم اعت���داء عل���ى التعاق���د بالھ��اتف واقع���ة عل���ى عق���د التج���ارة عب���ر  : األول��ى 

  .اإلنترنت
اري، وھ�و ف�ي نظ�ر الش�رع     وذلك بالدخول على غیر المشروع على الموقع التج� 

): تع�الى ( بمثابة دخول األماكن والدور بغیر إذن صاحبھا، وھ�ذا ال یج�وز ش�رًعا، لقول�ھ     

UÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁT
، وھ��ذا ن��ص   )٣( 

یدل على أن دخول اإلنسان بیت غیره دون االستئذان والسالم غی�ر ج�ائز، كم�ا یفھ�م من�ھ      
یح��ق ألح��د دخولھ��ا إال ب��إذن ص��احبھا، وھ��ذا ینطب��ق عل��ى دخ��ول  حرم��ة البق��اء فیھ��ا، ف��ال

مواقع التجارة اإللكترونیة عبر وس�یلة الھ�اتف؛ ألن ذل�ك یع�د اعت�داًءا عل�ى حرم�ة أم�وال         
  .اآلخرین

  .جرائم االعتداء على البیانات الشخصیة في التجارة عبر اإلنترنت: الثانیة
ُجًل��ا اطََّل��َع ِم��ْن ُحْج��ٍر ِف��ي َبْع��ِض َأنَّ َر" فق��د نھ��ى الش��رع عنھ��ا، لم��ا رواه أن��س 

  .)٥("، َأْو ِبَمَشاِقَص، َوَجَعَل َیْخِتُلُھ ِلَیْطُعَنُھ)٤(، َفَقاَم ِإَلْیِھ ِبِمْشَقٍصُحَجِر النَِّبيِّ 

                                      
  :ولھذه الحالة صورتان) (١

  .ود خدمة اإلنترنتأن یكون المجرم من المھنیین المتدخلین في الخدمة التقنیة كمز: الصورة األولى
أن یكون المجرم م�ن المھنی�ین المت�دخلین ف�ي الخدم�ة التقنی�ة، كمحترف�ي الش�بكة، س�واء          : الصورة الثانیة

العق�ود اإللكترونی�ة عل�ى ش�بكة     . كانوا محترفین أم ھواة، وكذلك قراصنة اإلنترنت وصانعوا الفیروس�ات 
 ).٢٢٤:ص(لي الزبیاري میكائیل رشید ع/ اإلنترنت بین الشریعة والقانون، للباحث

( عزاه اإلمام أحمد في مسنده، ُمْسَنُد اْلُمْكِثِریَن ِم�َن الصَّ�َحاَبِة، ُمْس�َنُد َعْب�ِد اِهللا ْب�ِن َمْس�ُعوٍد َرِض�َي اُهللا        ) (٢
مؤسس��ة الرس��الة،  / ش��عیب األرن��اؤوط، وع��ادل مرش��د، وآخ��رون، ط  : ، تحقی��ق)٢٧٠/ ٦(َعْن��ُھ ) َتَع��اَلى
 ).٩٠٧/ ٢(اإلمام األلباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ  األولى، وصححھ: الطبعة

  .     ٢٧: سورة النور جزء من اآلیة) (٣
َم�ا ط�اَل   : ِم�َن النَِّص�ال   سھٌم فیھ نصٌل طویل عریض، والِمْشَقُص: جمع مشاقص، یراد بھ :الِمْشَقص) (٤

 )٤٨/ ٧(لعرب ، لسان ا)٣٥١١/ ٦(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم . وَعُرَض
، واإلم��ام مس��لم ف��ي  )٦٩٠٠: (، ب��رقم)١٠/ ٩(ع��زاه اإلم��ام البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، ِكَت��اُب ال��دَِّیاِت   ) (٥

 ).٢١٥٧: (، برقم)١٦٩٩/ ٣(َتْحِریِم النََّظِر ِفي َبْیِت َغْیِرِه : اْلآَداِب، َباُب: صحیحھ، كتاب
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ھ��ي األم��وال المتداول��ة الكترونًی��ا س��واء أكان��ت ف��ي إط��ار   : ف��األموال اإللكترونی��ة
ل عملی��ات الس��حب واإلی��داع ف��ي أجھ��زة الص��راف  التج��ارة اإللكترونی��ة أم ف��ي غیرھ��ا مث�� 

اآللي، وھذه األموال مثلھا مثل األموال المادیة یمكن أن تكون محًال للسرقة؛ إذ إن السداد 
ف��ي العق��ود اإللكترونی��ة یعتم��د عل��ى التحوی��ل اإللكترون��ي لألم��وال، أو اس��تخدام النق��ود          

  .)١(لعقوبة التعزیریة المقررة شرًعاالرقمیة، والجرائم المالیة في اإلسالم یعاقب فاعلھا با

                                      
میكائی��ل رش��ید عل��ي   / لق��انون، للباح��ث العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة وا     ) (١

 ).٢٢٥:ص(الزبیاري 
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 الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمت�ھ ت�تم الص�الحات، خل�ق اإلنس�ان، وسخــ�ـر لــ�ـھ كــــ�ـل              

الكائن���ات وأس���بغ علی���ھ نعم���ھ الظ���اھرات والباطن���ات، والص���الة والس���الم عل���ى أش���رف    

  .المخلوقات سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  ،،،وبعد

بتوفی�ق   -في نھایة ھذا البحث الُمستقى من التراث الفقھي اإلس�المي، حاول�ت  ف    

بی��ان موق��ف الفق��ھ اإلس��المي م��ن بح��ث التعاق��د بوس��یلة الھ��اتف كعق��د م��ن العق��ود   -م��ن اهللا

اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھ�ة الن�وازل، حی�ث إن النص�وص الفقھی�ة الت�ي تع�الج        

قھ�اء فیھ�ا ص�ریحة وواض�حة، ف�ال ش�ك أنن�ا نش�ھد الی�وم           ھذا الموضوع كثیرة، وأق�وال الف 

أنواًعا من العقود لم تكن موجودة في العصور الس�ابقة، غی�ر أن الفق�ھ اإلس�المي ل�م یق�ف       

یوًما عاكًفا وحائًرا أمام ما ُیستجد من القض�ایا واألم�ور المس�تحدثة، وبی�ان كیفی�ة التعام�ل       

ا التعاق�د بوس�یلة الھ�اتف كعق�د م�ن العق�ود       المشروع مع ھذه العقود المستحدثة، والتي منھ� 

اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھة النوازل، وذلك بإعادة النظ�ر والبح�ث واالس�تقراء    

، مم��ا یف��تح للن��اس آفاًق��ا واس��عة ف��ي    واالجتھ��اد، وف��ق كت��اب اهللا تع��الى وس��نة رس��ولھ    

أحك�ام التعاق�د    التعامل، ویرفع عنھم الحرج والمشقة الضروریة بطریقة ص�حیحة لمعرف�ة  

بوسیلة الھاتف كعقد من العقود اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھ�ة الن�وازل بم�ا یتف�ق     

مع أھدافھ وتوجیھات�ھ، ف�إذا م�ا انطبق�ت ھ�ذه القواع�د والض�وابط عل�ى ھ�ذا التعاق�د أص�بح            

التعامل بھ جائًزا شرًعا، وإال ُیبدل الحكم من الح�ل إل�ى الحرم�ة، وم�ن خ�الل ھ�ذا البح�ث        

مكن استخالص أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل�ھ، وم�ن أھ�م النت�ائج     ُی

  :ما یلي

إباحة اقتناء الھاتف، وإن حكمھ متعلق بحسب استعمالھ؛ ألن الوسائل لھا حكم  -١

  .المقاصد

شبكة اإلنترنت ھي شبكة معلومات عالمی�ة ت�ربط اآلالف م�ن قواع�د البیان�ات       -٢

لم، وذل��ك ع��ن طری��ق ش��بكة الھ��اتف، یس��تفید منھ��ا المالی��ین م��ن        ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��ا   

  .المستخدمین، بحیث یتناقلون المعلومات بسھولة وسرعة فائقة

إن األصل في العقود ھو اإلباحة، وجواز صحة التعاق�د بالھ�اتف، ش�ریطة أن     -٣

ستفادة ال یخالف نًصا شرعًیا، ما دام تحقق مصالح طرفي العقد، وألن اإلسالم یأمرنا باال

  .من كل وسیلة تحقق لنا الیسر والمنفعة، وتوفر لنا الوقت والجھد
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إن الوسیلة في حد ذاتھا ال ُیمكن أن تكون حراًما مطلًقا وال حالًال مطلًق�ا، ب�ل    -٤

  .استخدام المسلم لھا ھو الذي یحدد الحكم علیھا

مك�ن التحق�ق   ال بد أن یكون العاقدان كاملي األھلیة لصحة التعاقد بالھ�اتف، وی  -٥

  .من األھلیة من خالل التزام المشتري بتسجیل جمیع البیانات الشخصیة

یش��ترط لص��حة الص��یغة ف��ي التعاق��د بالھ��اتف عب��ر ش��بكة اإلنترن��ت أن یواف��ق   -٦

  .القبول مع اإلیجاب في جنس الثمن وصفتھ والحلول واألجل ومقدار الثمن
  

  : أما التوصیات فمن أھمھا
وم��ة الق��یم األخالقی��ة ف��ي اس��تعمال وس��ائل االتص��ال     ض��رورة االھتم��ام بمنظ  -١

  .الحدیثة، وتوعیة المجتمع ضمن دائرة الحالل والحرام

  .االستمرار في دعم مشروع فقھ الھاتف واستیفائھ في عدد من البحوث -٢

حث الجھات والمؤسسات المالی�ة ف�ي ال�دول اإلس�المیة عل�ى ض�رورة التعاق�د         -٣

رن�ت وف�ق ض�وابط ش�رعیة بعی�دة ع�ن الرب�ا، وذل�ك لرف�ع          بالھاتف عبر وسیلة ش�بكة اإلنت 

  . الحرج والمشقة عن الناس وتیسیًرا لھم في معامالتھم

وأش��كره عل��ى توفیق��ھ ل��ي ف��ي إتم��ام ھ��ذا    ) تع��الى( وأخی��رًا، ف��إني أحم��د اهللا       

العمل، وأن یتقبلھ ویجعلھ خالصًا لوجھ�ھ، ویغف�ر ل�ي تقص�یري، كم�ا أس�ألھ أن یكت�ب ل�ي         

عني الوزر، وصلى اهللا عل�ى نبین�ا محم�د وعل�ى آل�ھ وص�حبھ وس�لم، وآخ�ر          األجر ویحط

  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  فھرست المراجع

  .القرآن الكریم
  :من كتب التفسیر

دار الفك�ر  : عب�د الك�ریم ی�ونس الخطی�ب، ط    : التفسیر القرآني للقرآن، للش�یخ  -١
  .العربي، القاھرة

محمد سید طنط�اوي،  / الكریم، لفضیلة اإلمام المفسرالتفسیر الوسیط للقرآن  -٢
  .األولى: القاھرة، الطبعة –دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة / ط

محم��د : تفس��یر اب��ن كثی��ر ألب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر، تحقی��ق    -٣
  .األولى: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة / حسین شمس الدین، ط

الكش��اف ع��ن حق��ائق غ��وامض التنزی��ل، لإلم��ام أب��ي      = س��یر الزمخش��ري  تف -٤
  .الثالثة: بیروت، الطبعة –دار الكتاب العربي / القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، ط

عبد الرحمن بن ناصر ب�ن  / تیسیر الكریم الرحمن، للمفسر= تفسیر السعدي  -٥
: مؤسس�ة الرس�الة، الطبع�ة   / طعبد الرحمن بن معال اللویح�ق،  : عبد اهللا السعدي، تحقیق

  .األولى
جامع البیان في تأویل القرآن، ألبي جعفر محمد ب�ن جری�ر   = تفسیر الطبري  -٦

  .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ أحمد محمد شاكر، ط: الطبري، تحقیق
محمد رشید بن علي رض�ا ب�ن   / للمفسر) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  -٧

: الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النش�ر / ي خلیفة القلموني، طمحمد شمس الدین عل
  .م١٩٩٠

تفسیر القرطبي، للشیخ أبي عبد اهللا محمد بن أحم�د  = الجامع ألحكام القرآن  -٨
/ أحم�د البردون�ي، والش�یخ   / الش�یخ : بن أبي بكر الخزرجي شمس الدین القرطب�ي، تحقی�ق  

  .الثانیة: لقاھرة، الطبعةا –دار الكتب المصریة / إبراھیم أطفیش، ط
  :من كتب السنة وشروحھا -ثانًیا

المكت��ب / إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار الس��بیل، لإلم��ام األلب��اني، ط  -١
  .الثانیة: بیروت، الطبعة –اإلسالمي

س�الم محم�د   : االستذكار، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عب�د الب�ر، تحقی�ق    -٢
  .األولى: بیروت، الطبعة –ر الكتب العلمیة دا/ عطا، محمد علي معوض، ط

/ البدر المنیر في تخریج األحادیث واألث�ار الواقع�ة ف�ي الش�رح الكبی�ر، لإلم�ام       -٣
مص�طفى أب�و الغ�یط،    : أبي حفص بن الملقن سراج الدین عمر بن أحم�د الش�افعي، تحقی�ق   

: ، الطبع��ةالس��عودیة -دار الھج��رة، الری��اض/ وعب��د اهللا ب��ن س��لیمان ویاس��ر ب��ن كم��ال، ط 
  .األولى

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ألبي عمر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا     -٤
وزارة / ومحم�د عب�د الكبی�ر البك�ري، ط    ، مصطفى ب�ن أحم�د العل�وي   : بن عبد البر، تحقیق

  .المغرب –عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
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 صلى اهللا علی�ھ وس�لم   الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا -٥
محم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��داهللا البخ��اري     / ص��حیح البخ��اري، لإلم��ام  = وس��ننھ وأیام��ھ  
  األولى: دار طوق النجاة، الطبعة/ محمد زھیر ابن ناصر الناصر، ط: الجعفي، تحقیق

المس���تدرك عل���ى الص���حیحین، ألب���ي عب���د اهللا الح���اكم محم���د ب���ن عب���د اهللا        -٦
بی�روت،   –دار الكت�ب العلمی�ة   / مصطفى عبد القادر عط�ا، ط : یقالمعروف بابن البیع تحق

  .األولى: الطبعة
ألب��ي  المس��ند الص��حیح المختص��ر بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا     -٧

ُكُت�ِب النب�ي   : الجھاد والسیر، باب: الحسن مسلم ابن الحجاج القشیري النیسابوري، كتاب
  دار : محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، ط    : اهللا ع�ز وج�ل، تحقی�ق   إلى ُمُلوِك اْلُكفَّاِر یدعوھم إلى

  .بیروت –إحیاء التراث العربي 

/  المنتق��ى ش��رح الموط��أ، ألب��ي الولی��د س��لیمان ب��ن خل��ف القرطب��ي الب��اجي، ط  -٨
  .األولى: بجوار محافظة مصر، الطبعة -مطبعة السعادة 

ش��رح الن��ووي عل��ى مس��لم،    = المنھ��اج ش��رح ص��حیح مس��لم ب��ن الحج��اج       -٩
دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    / أبي زكریا محیي الدین یحیى اب�ن ش�رف الن�ووي، ط   / لمحدثل

  .الثانیة: بیروت، الطبعة –
مج��د ال��دین أب��ي الس��عادات   / النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، للمح��دث    -١٠

محم�ود   -ط�اھر أحم�د ال�زاوى    : بی�روت، تحقی�ق   -المكتبة العلمیة / المبارك بن األثیر،  ط
  .  ناحيمحمد الط

تیس��یر الع��الم ش��رح عم��دة األحك��ام، ألب��ي عب��د ال��رحمن عب��د اهللا ب��ن عب��د       -١١
مكتب���ة الت���ابعین، الق���اھرة،  -مكتب���ة الص��حابة، األم���ارات  / ال��رحمن ب���ن حم���د البس���ام، ط 

  .العاشرة: الطبعة
دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، لمحمد عل�ي ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم       -١٢

  .الرابعة: لبنان، الطبعة –ة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت دار المعرف/ البكري، ط

: سنن ابن ماجھ، ألبي عبد اهللا محمد بن یزید القزوین�ي ب�ن ماج�ھ، تحقی�ق     -١٣
  .فیصل عیسى البابي الحلبي -دار إحیاء الكتب العربیة / محمد فؤاد عبد الباقي، ط

/ ن ال�دار قطن�ي، ط  سنن الدار قطني، ألبي الحسن علي ب�ن عم�ر ب�ن النعم�ا     -١٤
  .لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت 

شھاب الدین أبي العباس أحم�د  / شرح سنن أبي داود البن رسالن، للمحدث -١٥
ع��دد م��ن الب��احثین ب��دار الف��الح بإش��راف خال��د : ب�ن حس��ین ب��ن رس��الن المقدس��ي، تحقی��ق 

ص�ر العربی�ة،   جمھوری�ة م  -دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق الت�راث، الفی�وم   / الرباط، ط
  .األولى: الطبعة

ص��حیح الج��امع الص��غیر وزیادات��ھ، ألب��ي عب��د ال��رحمن محم��د ناص��ر ال��دین    -١٦
 .المكتب اإلسالمي/ األلباني، ط

طرح التثریب في شرح التقری�ب، ألب�ي الفض�ل زی�ن ال�دین عب�د ال�رحیم ب�ن          -١٧
  .الطبعة المصریة القدیمة/ أبي بكر العراقي،  ط
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ص��حیح البخ��اري، ألب��ي محم��د محم��ود ب��ن أحم��د ب��در   عم��دة الق��اري ش��رح -١٨
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي / الدین العیني، ط

عمدة القاري ش�رح ص�حیح البخ�اري، ألب�ي محم�د محم�ود ب�ن حس�ین ب�در           -١٩
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي / الدین العیني، ط

حم�د أش�رف ب�ن أمی�ر     عون المعبود وحاشیة ابن القیم، ألبي عبد الرحمن م -٢٠
  .الثانیة: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة / شرف الحق العظیم آبادي، ط

أب�ي الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن       / فتح الباري شرح صحیح البخاري، لإلم�ام  -٢١
  .بیروت –دار المعرفة / حجر العسقالني، ط

عب�د  زی�ن ال�دین محم�د الم�دعو ب    / فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للشیخ -٢٢
: مص��ر، الطبع��ة  –المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى   / ال��رؤوف ب��ن ت��اج الع��ارفین المن��اوي، ط    

  .األولى

مجم�ع  / أحمد بن محمد حمید، ط/ كتابة الحدیث بین النھي واإلذن، للمحدث -٢٣
  .الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة

دین عب�د ال�رحمن   كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ألبي الفرج جمال ال -٢٤
  .الریاض –دار الوطن / علي حسین البواب، ط: بن علي الجوزي،  تحقیق

مختصر خالفیات البیھقي، ألبي العب�اس أحم�د ب�ن َف�ْرح ب�ن أحم�د اللَّخم�ي،         -٢٥
: الری�اض، الطبع�ة  / الس�عودیة   -مكتبة الرشد / ذیاب عبد الكریم ذیاب عقل، ط/ د: تحقیق
  .األولى

  :والقواعد الفقھیةأصول الفقھ  -ثالًثا
مطبع���ة العاص���مة / األحك���ام ف���ي أص���ول اإلحك���ام، لإلم���ام عل���ي ب���ن ح���زم، ط -١

  .بالقاھرة
األشباه والنظ�ائر عل�ى م�ذھب أب�ي حنیف�ة، للش�یخ زی�ن العاب�دین إب�راھیم ب�ن            -٢

  .األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان/نجیم، ط
ش��مس / ول الفق��ھ، لإلم��اماألنج�م الزاھ��رات عل��ى ح��ل ألف��اظ الورق�ات ف��ي أص��   -٣

عبد الكریم بن علي محمد ب�ن النمل�ة،   : الدین محمد بن عثمان بن علي الماردیني، تحقیق
  .الثالثة: الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد / ط

/ الش�یخ أحم�د محم�د ش�اكر، ط    : اإلحكام في أصول األحكام البن حزم، تحقیق -٤
  .دار اآلفاق الجدیدة، بیروت

ي أص�ول الفق�ھ، ألب�ي عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا          البحر المحیط ف -٥
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي، الطبعة/الزركشي، ط

تخ���ریج الف���روع عل���ى األص���ول، لإلم���ام ش���ھاب ال���دین محم���ود ب���ن أحم���د        -٦
بی���روت،  -مؤسس��ة الرس��الة  : محم��د أدی��ب ص��الح، طبع��ة    / ال��دكتور : الزنج��اني، تحقی��ق  

    .الثانیة: الطبعة
التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال ب�ن الھم�ام، ألب�ي عب�د اهللا ش�مس ال�دین        -٧

  .الثانیة: دار الكتب العلمیة، الطبعة/ محمد بن محمد المعروف بابن أمیر حاج، ط
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- ١١٧٥ -  
 

دمش�ق   -دار القل�م  / أحمد بن الشیخ محمد، ط/ شرح القواعد الفقھیة، للشیخ -٨
  .م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩الثانیة، : سوریا، الطبعة/ 

  .عالم الكتب/ أنوار البروق في أنواء الفروق، ط= الفروق للقرافي  -٩
/ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص�اص، ط / الفصول في األصول، لإلمام -١٠

  .الثانیة: وزارة األوقاف الكویتیة، الطبعة
ض�ویحي ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د      / القواعد الفقھیة الحاكمة للعقود، لل�دكتور  -١١

حي، بح��ث ض��من بح��وث م��ؤتمر األعم��ال المص��رفیة اإللكترونی��ة ب��ین الش��ریعة         الض��وی
  .والقانون

محم�د مص�طفى   / القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، لل�دكتور  -١٢
  .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، األولى: دمشق، الطبعة –دار الفكر/ الزحیلي، ط

أحمد بن عبد الحل�یم ب�ن    القواعد النورانیة الفقھیة، ألبي العباس تقي الدین -١٣
األول��ى، : المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، الطبع��ة  : دار اب��ن الج��وزي، بل��د النش��ر  / تیمی��ة، ط

  .ه١٤٢٢
عب��د ال��رحمن ب��ن / القواع��د والض��وابط الفقھی��ة المتض��منة للتیس��یر، لإلم��ام  -١٤

عم��ادة البح��ث العلم��ي بالجامع��ة اإلس��المیة، المدین��ة المن��ورة،    / ص��الح العب��د اللطی��ف، ط 
  .األولى: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

عب�د الس�الم   / القواعد والضوابط الفقھیة للمعامالت عند ابن تیمیة، للدكتور -١٥
  .ه١٣٧٧األولى، : دار التأصیل، الطبعة: بن إبراھیم الحصین، طبعة

أب�ي محم�د ع�ز ال�دین عب�د العزی�ز       / قواعد األحكام في مصالح األنام، لإلمام -١٦
  .القاھرة –مكتبة الكلیات األزھریة / السالم، الملقب بسلطان العلماء، طبن عبد 

كش��ف األس��رار ش��رح أص��ول الب��زدوي، لعب��د العزی��ز اب��ن أحم��د ب��ن محم��د،   -١٧
  .دار الكتاب اإلسالمي/ عالء الدین البخاري الحنفي، ط

إب�راھیم ب�ن موس�ى اللخم�ي الم�الكي،      / الموافقات ف�ي أص�ول الفق�ھ، للش�یخ     -١٨
  .دار المعرفة، بیروت/ عبد اهللا دراز، ط: تحقیق

ال�وجیز ف�ي إیض�اح قواع�د الفق�ھ الكلی�ة، للش�یخ ال�دكتور محم�د ص�دقي ب�ن             -١٩
لبن��ان،  –مؤسس��ة الرس��الة، بی��روت / أحم��د ب��ن محم��د آل بورن��و أب��ي الح��ارث الغ��زي، ط 

  .الرابعة: الطبعة
م ق��ادر زكری��ا ب��ن غ��ال/ م��ن أص��ول الفق��ھ عل��ى م��نھج أھ��ل الح��دیث، لإلم��ام  -٢٠

  .األولى: دار الخراز، الطبعة/  الباكستاني، ط
  :مراجع الفقھ -ثالًثا

  :من الفقھ الحنفي 
االختی���ار لتعلی���ل المخت���ار، ألب���ي الفض���ل عب���د اهللا ب���ن محم���ود ب���ن م���ودود     -١

  .م١٩٣٧ -ه١٣٥٦: القاھرة، تاریخ النشر –مطبعة الحلبي / ط الموصلي الحنفي،
ق، ل��زین ال��دین ب��ن إب��راھیم المع��روف ب��ابن   البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائ   -٢

  .الثانیة: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة/ نجیم، ط
الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، ألبي بك�ر ب�ن عل�ي العب�ادي الزَِّبی�ِدّي       -٣

  .األولى: المطبعة الخیریة، الطبعة/ الیمني الحنفي، ط
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- ١١٧٦ -  
 

  

 -دار الفك��ر/ مرتاش��ي، طال��در المخت��ار للحص��فكي ش��رح تن��ویر األبص��ار للت     -٤
  .الثانیة: بیروت، الطبعة

  .دار الفكر/ العنایة شرح الھدایة، ألبي عبد اهللا محمد بن محمد البابرتي، ط -٥
دار / الفت��اوى الھندی��ة، للجن��ة م��ن العلم��اء برئاس��ة نظ��ام ال��دین البلخ��ي، ط        -٦

  .الثانیة: الفكر، الطبعة
مام أبي المعالي برھان الدین محم�ود  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، لإل -٧

 –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت   / عب�د الك�ریم س�امي الجن�دي، ط    : بن أحمد بن َماَزَة، تحقی�ق 
  .األولى: لبنان، الطبعة

الھدایة في ش�رح بدای�ة المبت�دي، لإلم�ام أب�ي الحس�ن برھ�ان ال�دین عل�ي ب�ن            -٨
 –بی��روت  -الت��راث العرب��ي  دار احی��اء/ ط��الل یوس��ف، ط: أب��ي بك��ر المرغین��اني، تحقی��ق

  .لبنان
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لإلم�ام ع�الء ال�دین، أب�ي بك�ر ب�ن مس�عود         -٩

  .الثانیة: دار الكتب العلمیة، الطبعة/ الكاساني، ط
 -ھ��ـ ١٤١٢الثانی��ة، : بی��روت، الطبع��ة -دار الفك��ر/ حاش�یة اب��ن عاب��دین، ط  -١٠

  .م١٩٩٢
ام، لمحم�د ب�ن فرام�رز ب�ن عل�ي الش�ھیر بم�ال        درر الحكام شرح غرر األحك�  -١١

  .دار إحیاء الكتب العربیة/ خسرو، ط
ال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر   «ق��ره ع��ین األخی��ار لتكمل��ة رد المحت��ار عل��ي      -١٢

دار الفك��ر، / ، ط)، لع��الء ال��دین محم��د ب��ن محم��د أم��ین المع��روف ب��ابن عاب��دین  »األبص��ار
  .لبنان –بیروت 

  :من الفقھ المالكي
اف على نكت مسائل الخالف، للقاضي أبي محمد عبد الوھاب ب�ن عل�ي   اإلشر -١

  .األولى: دار ابن حزم، الطبعة/ الحبیب بن طاھر، ط: بن نصر البغدادي المالكي، تحقیق
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ألبي الولید محمد بن أحمد ب�ن رش�د الحفی�د،     -٢

  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥: دار الحدیث، القاھرة، تاریخ النشر/ ط
بلغ��ة الس��الك ألق��رب المس��الك إل��ى م��ذھب اإلم��ام مال��ك، المع��روف بحاش��یة         -٣

مكتب���ة / أحم��د ب���ن محم��د الص���اوي الم��الكي، ط   / الص��اوي عل��ى الش���رح الص��غیر لإلم���ام   
  .م١٩٥٢ -ه ١٣٧٢: مصطفى البابي الحلبي، عام النشر

وزارة / ال���دكتور أحم���د عب���د الك���ریم نجی���ب، ط   : التبص���رة للخم���ي، تحقی���ق  -٤
  . األولى: ألوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، الطبعةا

خلی��ل ب��ن  / التوض��یح ف��ي ش��رح المختص��ر الفرع��ي الب��ن الحاج��ب، للش��یخ        -٥
/ أحمد ب�ن عب�د الك�ریم نجی�ب، ط    / الدكتور: إسحاق ، ضیاء الدین الجندي المالكي، تحقیق

  .األولى: مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة
محم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي   / ي عل��ى الش��رح الكبی��ر، للش��یخ  حاش��یة الدس��وق  -٦
  .دار الفكر/ المالكي، ط
حاش��یة حج��ازي الع��دوي الم��الكي عل��ى ض��وء الش��موع ش��رح المجم��وع ف��ي     -٧

محم��د محم��ود ول��د محم��د األم��ین : محم��د األمی��ر الم��الكي، تحقی��ق/ الفق��ھ الم��الكي، لإلم��ام
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- ١١٧٧ -  
 

، ]نواكش��وط -موریتانی��ا [ال��ك مكتب��ة اإلم��ام م  -دار یوس��ف ب��ن تاش��فین   / المس��ومي، ط
  .األولى: الطبعة

بی�روت،   -دار الغرب اإلسالمي/ محمد بو خبزة، ط: الذخیرة للقرافي، تحقیق -٨
  .األولى: الطبعة

/ شرح مختصر خلیل، ألبي عبد اهللا محمد ب�ن عب�د اهللا الخرش�ي الم�الكي،  ط     -٩
  .بیروت –دار الفكر للطباعة 

خلی�ل، لإلم�ام ش�مس ال�دین أب�ي عب�د اهللا        مواھب الجلیل في ش�رح مختص�ر   -١٠
دار الفك�ر،  / محمد ب�ن عب�د ال�رحمن الطرابلس�ي المع�روف بالحط�اب الرُّعین�ي الم�الكي، ط        

  .الثالثة: الطبعة
  :من الفقھ الشافعي

أسنى المطال�ب ف�ي ش�رح روض الطال�ب، للش�یخ أب�ي یح�ي زكری�ا ب�ن محم�د            -١
  .دار الكتاب اإلسالمي/ األنصاري، ط

 –دار المعرف��ة / لإلم��ام أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س الش��افعي، ط      األم ، -٢
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بیروت، سنة النشر

دار الكت�ب العلمی�ة،   / ط�ارق فتح�ي الس�ید، ط   : بحر المذھب للرویاني، تحقی�ق  -٣
  .األولى: الطبعة

التھذیب في فقھ اإلمام الش�افعي، للش�یخ أب�ي محم�د الحس�ین ب�ن مس�عود ب�ن          -٤
ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود، عل�ي      : لفراء البغوي الحسن محی�ي الس�نة، تحقی�ق   محمد بن ا

  .األولى: دار الكتب العلمیة، الطبعة/ محمد معوض، ط
الحاوي الكبیر في فقھ م�ذھب اإلم�ام الش�افعي، ألب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن محم�د          -٥

الش��یخ  -الش��یخ عل��ي محم��د مع��وض  : ب��ن حبی��ب البغ��دادي، الش��ھیر بالم��اوردي، تحقی��ق 
  .األولى: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت / ل أحمد عبد الموجود، طعاد

حاشیة اإلمام عبد الحمید الشرواني على تحف�ة المحت�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج،       -٦
 -ه ١٣٥٧: المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى بمص��ر لص��احبھا مص��طفى محم��د، ع��ام النش��ر    / ط

  .م١٩٨٣
الب المع��روف بحاش��یة الجم��ل،  فتوح��ات الوھ��اب بتوض��یح ش��رح م��نھج الط��   -٧

  .دار الفكر/ لسلیمان بن عمر بن منصور، المعروف بالجمل، ط
المجموع شرح المھذب، ألبي زكریا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي،        -٨

  .دار الفكر/ ط
  .بیروت -دار الفكر/ المجموع لإلمام النووي، ط -٩

  .الكتب العلمیة دار/ المھذب في فقھ اإلمام الشافعي للشیرازي، ط -١٠
النجم الوھاج في شرح المنھاج، ألبي البقاء كمال الدین، محمد ب�ن موس�ى    -١١
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : ، الطبعة)جدة(دار المنھاج / الشافعي، ط

  :من الفقھ الحنبلي
/ د: اإلرشاد إلى س�بیل الرش�اد، ألب�ي عل�ي محم�د ب�ن أحم�د الھاش�مي، تحقی�ق         -١

  .مؤسسة الرسالة/ التركي، طعبد اهللا بن عبد المحسن 
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- ١١٧٨ -  
 

  

اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف، لع�الء ال�دین أب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن          -٢
  .الثانیة: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة/ سلیمان المرداوي، ط

ال��روض المرب��ع ش��رح زاد المس��تقنع، لمنص��ور ب��ن ی��ونس ب��ن ص��الح ال��دین   -٣
  .سة الرسالةمؤس -دار المؤید / البھوتى الحنبلى، ط

محم���د ب��ن ص���الح ب���ن محم���د  / الش��رح الممت���ع عل���ى زاد المس��تقنع، للش���یخ   -٤
  .األولى: دار ابن الجوزي، الطبعة/ العثیمین، ط
الكافي في فقھ اإلم�ام أحم�د، ألب�ي محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن            -٥

  .األولى: بعةدار الكتب العلمیة، الط/ محمد بن قدامة الشھیر بابن قدامة المقدسي، ط
عب�د الك�ریم   / ، لإلم�ام »المع�امالت المالی�ة  «المطلع على دقائق زاد المس�تقنع   -٦

المملك��ة العربی��ة   -دار كن��وز إش��بیلیا للنش��ر والتوزی��ع، الری��اض    / ب��ن محم��د الالح��م، ط  
  .األولى: السعودیة، الطبعة

  .م١٩٦٨ -ه ١٣٨٨: مكتبة القاھرة، تاریخ النشر/ المغني البن قدامة، ط -٧
الممت��ع ف��ي ش��رح المقن��ع، لإلم��ام زی��ن ال��دین ب��ن عثم��ان ب��ن أس��عد التن��وخي    -٨

الثالث��ة، مكتب��ة : عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا ب��ن دھ��یش، الطبع��ة  : الحنبل��ي، دراس��ة وتحقی��ق 
  .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤مكة المكرمة،  -األسدي 

ش��رح الزركش��ي عل��ى مختص��ر الخرق��ي ش��مس ال��دین لمحم��د ب��ن عب��د اهللا         -٩
  .األولى: دار العبیكان، الطبعة /الزركشي، ط
/ دق���ائق أول���ي النھ���ى لش���رح المنتھ���ى، للش���یخ  = ش���رح منتھ���ى اإلرادات  -١٠

  .األولى: عالم الكتب، الطبعة/ منصور بن یونس بن إدریس البھوتى الحنبلى، ط
منصور بن یونس ب�ن ص�الح ال�دین    / كشاف القناع عن متن اإلقناع، لإلمام -١١

  .الكتب العلمیة دار: بن إدریس البھوتى ط

مص��طفى ب��ن س��عد / مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى، للش��یخ  -١٢
 -ھ����ـ ١٤١٥الثانی����ة، : المكت����ب اإلس����المي، الطبع����ة/ الس����یوطي الدمش����قي الحنبل����ي، ط

  .م١٩٩٤

منتھى اإلرادات، لتقي الدین محمد بن أحم�د الحنبل�ي الش�ھیر ب�ابن النج�ار،       -١٣
  .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ سن التركي، طعبد اهللا ابن عبد المح: تحقیق

  :من الفقھ الظاھري
المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندلس�ي القرطب�ي       

  .بیروت –دار الفكر / الظاھري، ط
  :من الفقھ العام

/ محمد مص�طفى الش�لبي، ط  / الفقھ اإلسالمي بین المثالیة والواقعیة، للدكتور -١
    .م١٩٧٣الفكر العربي، بیروت دار

 -دار الفك��ر/ َوْھَب��ة ب��ن مص��طفى الزَُّحْیِل��ي، ط  / د. الفق��ھ اإلس��المي وأدلت��ھ، أ  -٢
  .الرَّابعة: سوریَّة، دمشق، الطبعة
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  :اللغة العربیة والمعاجم -رابًعا

دار / محم�د عم�یم اإلحس�ان المج�ددي البركت�ي، ط     / التعریفات الفقھیة، لإلمام -١
  .األولى: یة، الطبعةالكتب العلم
دار الكتب العلمیة، بی�روت  / التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ط -٢

  .األولى: لبنان، الطبعة –
تاج العروس من جواھر القاموس، ألبي الف�یض محّم�د ب�ن محّم�د الحس�یني،       -٣

  .دار الھدایة: مجموعة من المحققین، ط: الملّقب بمرتضى الزَّبیدي، تحقیق
: تھذیب اللغة، ألبي منص�ور محم�د ب�ن أحم�د ب�ن األزھ�ري الھ�روي، تحقی�ق         -٤

  .األولى: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي / محمد عوض مرعب، ط
ش��مس العل��وم ودواء ك��الم الع��رب م��ن الكل��وم، لنش��وان ب��ن س��عید الحمی��رى     -٥

یوس��ف / اني، دحس��ین ب��ن عب��د اهللا العم��ري، ومطھ��ر ب��ن عل��ي اإلری�� / د: الیمن��ي، تحقی��ق
، )س�وریة  -دمش�ق  (، دار الفك�ر  )لبن�ان  -بی�روت  (دار الفكر المعاص�ر  : محمد عبد اهللا، ط

  .األولى: الطبعة
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبي نصر إسماعیل بن حماد الج�وھري   -٦

: ةبیروت، الطبع�  –دار العلم للمالیین : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: الفارابي، تحقیق
  .الرابعة

طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة، ألبي حفص عمر بن محمد نج�م ال�دین    -٧
  .ه١٣١١: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاریخ النشر/ النسفي، ط
دار الفك�ر،  / القاموس الفقھي لغة واصطالحا، للدكتور س�عدي أب�ي حبی�ب، ط    -٨

  .الثانیة: سوریة، الطبعة –دمشق 
أحم��د / إب��راھیم مص��طفى (عج��م الوس��یط، لمجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة  الم -٩

  .دار الدعوة/ ، ط)محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 
لس��ان الع��رب، ألب��ي الفض��ل محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، جم��ال ال��دین ب��ن          -١٠

  .الثالثة: بیروت، الطبعة –دار صادر : منظور، ط
: حم��د ب��ن ف��ارس القزوین��ي ال��رازي، تحقی��قمق��اییس اللغ��ة، ألب��ي الحس��ن أ -١١

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم محمد ھارون، ط
 –المص��باح المنی��ر ف��ي غری��ب الش��رح الكبی��ر للرافع��ي، المكتب��ة العلمی��ة         -١٢

  .بیروت

محمود : مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقیق -١٣
  )٢٤.(بیروت ، الطبعة طبعة جدیدة –لبنان مكتبة : خاطر، ط

/ أحمد مختار عبد الحمید عمر، ط/ معجم اللغة العربیة المعاصرة، للدكتور -١٤
  .األولى: عالم الكتب، الطبعة

دار / معجم لغة الفقھاء، لمحمد رواس قلعھ جي، وحامد صادق قنیبي، ط -١٥
  .الثانیة: النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

: ، تحقیق)٤١٦/ ٣(المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده  -١٦
  .األولى: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي / خلیل إبراھم جفال، ط
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/ محمد إبراھیم سلیم، ط: ، تحقیق)٣٠١: ص(الفروق اللغویة للعسكري  -١٧
  .مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

م مقاییس اللغة، ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني معج -١٨
 -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر/ عبد السالم محمد ھارون، ط: ، تحقیق)١١٠/ ٦(

  .م١٩٧٩
  :الموسوعات والرسائل العلمیة -خامًسا

دار / الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة، وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة، ط  -١
  .لكویتالسالسل، ا
أسامة ب�ن س�عید القحط�اني،    / موسوعة اإلجماع في الفقھ اإلسالمي، للدكتور -٢

المملك���ة العربی���ة الس���عودیة،   -دار الفض���یلة للنش���ر والتوزی���ع، الری���اض  / وآخ���رون، ط
  . األولى: الطبعة

موس��وعة الفق��ھ اإلس��المي، لجم��ال عب��د الناص��ر، المجل��س األعل��ى للش��ؤون    -٣
  .اإلسالمیة بالقاھرة

مس��ـاعد ب�ن راش�ـد ب��ن   / األحكـــ�ـام الفقـــھی�ـة المتعلقــ��ـة بالھــ�ـاتف، للباح�ث     -٤
مس��اعد العبــ��ـدان، بح��ـث تكمیـ��ـلي لنیـ��ـل درجـ��ـة الماجستـــ��ـیر، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن  

  .سعود اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، المعھد العالي للقضاء، قسم الفقھ المقارن
ات الجاری��ة عب��ر اإلنترن��ت ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، دراس��ة      أحك��ام التص��رف  -٥

محم�د خلی�ل خی�ر اهللا الط�ائي، رس�الة ماجس�تیر مقدم�ة إل�ى كلی�ة الفق�ھ           / مقارنة، لل�دكتور 
  .م٢٠٠٣وأصولھ، الجامعة اإلسالمیة، بغداد، 

س�لیمان عب�د ال�رزاق أب�و     / التجارة اإللكترونیة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، لل�دكتور     -٦
ة ماجستیر في الفقھ المقارن، قدمت إلى مجل�س كلی�ة الش�ریعة اإلس�المیة     مصطفى، رسال

  .م٢٠٠٥بغزة، 
: العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت ب��ین الش��ریعة والق��انون، للباح��ث     -٧

میكائی��ل رش��ید عل��ي الزبی��اري، أطروح��ة مقدم��ة إل��ى مجل��س كلی��ة الش��ریعة ف��ي الجامع��ة   
ش��ریعة إس��المیة، تخص��ص فق��ھ     –ة الفلس��فة العراقی��ة لنی��ل درج��ة ال��دكتوراه ف��ي ش��عب    

  .م٢٠١٢ -ه١٤٣٣مقارن، 
محم���د ش���وكت الع���دوي، / نظری���ة العق���د ف���ي الش���ریعة اإلس���المیة، لل���دكتور  -٨

  .م١٩٤٨ -ه١٣٦٦أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون في القاھرة 

  :المجالت والكتب العامة

ع��دة علم��اء وفقھ��اء ف��ي الخالف��ة   مجل��ة األحك��ام العدلی��ة، للجن��ة مكون��ة م��ن    -١
ن��ور محم��د، كارخان��ھ تج��ارِت كت��ب، آرام ب��اغ،    / نجی��ب ھ��واویني، ط : العثمانی��ة، تحقی��ق 

  .كراتشي
زواج اإلنترن�ت  : م، مق�ال بعن�وان  ٢٠٠١، ١١٥٨مجلة زھرة الخل�یج، الع�دد    -٢

  . نصر فرید واصل، مفتي الدیار المصریة السابق/ باطل، للدكتور
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محمد بن أبي بكر شمس الدین ب�ن  / ن رب العالمین، لإلمامإعالم الموقعین ع -٣
بی��روت،  –دار الكت��ب العلمی��ة  / محم��د عب��د الس��الم إب��راھیم، ط   : ق��یم الجوزی��ة، تحقی��ق  

  .األولى: الطبعة
/ خال�د مم�دوح إب�راھیم، دراس�ة مقارن�ة، ط     / إبرام العقد اإللكترون�ي، لل�دكتور   -٤

  .م٢٠٠٦سكندریة، األولى، اإل: شركة الجالل للطباعة، الطبعة
/ إثبات التص�رفات القانونی�ة الت�ي ی�تم إبرامھ�ا ع�ن طری�ق اإلنترن�ت، لل�دكتور          -٥

  .األولى: دار النھضة العربیة، الطبعة: حسن عبد الباسط جمیعي، طبعة
/ أث�ر المراس��لة ف��ي ص��حة العق��ود وبطالنھ��ا، دراس��ة فقھی��ة مقارن��ة، لل��دكتور  -٦

كت��وراه مقدم��ة إل��ى كلی��ة العل��وم اإلس��المیة،  قاس��م ص��الح عل��ي محم��د الع��اني، أطروح��ة د 
  .    جامعة بغداد
عاب��د س��لیمان  / أخالقی��ات مھن��ة الوراق��ة ف��ي الحض��ارة اإلس��المیة، لل��دكتور     -٧

  .ه١٤٢٣، سنة )١٥(الشوخي، بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود، العدد
ان عاب��د س��لیم / أخالقی��ات مھن��ة الوراق��ة ف��ي الحض��ارة اإلس��المیة، لل��دكتور     -٨

  .ه١٤٢٣، سنة )١٥(الشوخي، بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود، العدد
 -ه١٣٩٢بغ��داد،  -مطبع��ة الع��اني / أدب القاض��ي، لإلم��ام عل��ي الم��اوردي، ط   -٩

  .م١٩٧٢
محم�د مص�طفى الزحیل�ي،    / أصول المحاكم�ات الش�رعیة والمدنی�ة، لل�دكتور     -١٠

  .  م١٩٨١مطابع مؤسسة الجدة، / ط
وني للعقد المب�رم عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت، لبش�ار محم�ود دودی�ن،        اإلطار القان -١١

 -ه١٤٣١الثانی���ة، : دار الثقاف���ة للنش���ر والتوزی���ع، الطبع���ة/ ومحم���د یح���ي المحاس���نة، ط
  ..م٢٠١٠

مص�ر،   –دار المعارف / جین نیدك، ط: اإللكترون وأثره في حیاتنا، للباحث -١٢
  .م١٩٥٧

محم��د الس��عید  / علوم��ات، لل��دكتور اإلنترن��ت والجوان��ب القانونی��ة ل��نظم الم    -١٣
  .    م١٩٩٧مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت، : رشدي، طبعة
  :البیع عبر اإلنترنت على الموقع التالي بتصرف -١٤
ف��ارس / التبلیغ��ات القض��ائیة ودورھ��ا ف��ي حس��م ال��دعوى المدنی��ة، لل��دكتور   -١٥

  .م٢٠٠٧، اإلسكندریة -منشأة المعارف/ علي الجرحي، ط
عل�����ي ب�����ن عب�����د اهللا  / التج�����ارة اإللكترونی�����ة عب�����ر اإلنترن�����ت، لل�����دكتور  -١٦

  :، بحث منشور على شبكة اإلنترنت وعلى الموقع التالي)١٥:ص(الشھري
 shwThread. php?t=18429  /vb/net.nagah.www ://htt 
/ التج��ارة ف��ي اإلس��الم وموق��ف الش��رع م��ن التج��ارة اإللكترونی��ة، لل��دكتورة   -١٧

  :یة محمد السعید الدمیاطي، بحث منشور على اإلنترنت على الموقع التاليناد
           T862-topic / Com . yoo7. arab-2010//http:  

أش��رف عب��د ال��رازق  / التعاق��د بوس��ائل االتص��ال الحدیث��ة، لألس��تاذ ال��دكتور    -١٨
  .م٢٠٠٤، المجلد األول، لسنة ٣٣ویح، بحث منشور في مجلة روح القوانین، العدد 
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دار الكت��ب القانونی��ة، / أس��امة مجاھ��د، ط/ التعاق��د عب��ر اإلنترن��ت، لل��دكتور  -١٩
  .م٢٠٠٢القاھرة، 

ال�دار الدولی�ة   : التعاق�د ع�ن طری�ق اإلنترن�ت، ألحم�د خال�د العجل�وني، طبع�ة         -٢٠
  .م٢٠٠٢األولى، عمان،: للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة

تروني وحجیتھ في اإلثب�ات، لمنی�ر محم�د الجنبیھ�ي، ومم�دوح      التوقیع اإللك -٢١
  .       م٢٠٠٤األولى، / دار الفكر الجامعي، ط/ محمد الجنبیھي، ط

مكتب��ة الج��الء  : ث��روت عب��د الحمی��د، طبع��ة  / التوقی��ع اإللكترون��ي، لل��دكتور  -٢٢
  .م٢٠٠٢الثانیة، المنصورة، : الجدیدة، الطبعة

دار الجامع�ة الجدی�دة،   / سعید السید قن�دیل، ط / ورالتوقیع اإللكتروني، للدكت -٢٣
  .م٢٠٠٤

أب���ي اللی���ل إب���راھیم / الجوان���ب القانونی���ة للمع���امالت اإللكترونی���ة، للعالم���ة -٢٤
  .م٢٠٠٣جامعة الكویت، سنة النشر -األولى، الكویت: الدسوقي، الطبعة

بی�روت،   –دار الھ�الل  / الرحیق المختوم، لصفي ال�رحمن المب�اركفوري، ط   -٢٥
  .األولى: الطبعة

ال��دار / الس��ندات العادی��ة ودورھ��ا ف��ي اإلثب��ات الم��دني، لعب��اس العب��ودي، ط   -٢٦
  .م٢٠٠١األردن،  -الدولیة، دار الثقافة، عمان

/ الس���یرة النبوی���ة وال���دعوة ف���ي العھ���د الم���دني، ألحم���د أحم���د غل���وش، ط   -٢٧
  . م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة

، لإلمام محمد بن أب�ي بك�ر ش�مس ال�دین ب�ن ق�یم الجوزی�ة،        الطرق الحكمیة -٢٨
  .مكتبة دار البیان/ ط

س��عد ب��ن عب��د اهللا الس��یر،  / العق��د بالكتاب��ة وآالت االتص��ال الحدیث��ة، للش��یخ  -٢٩
 /html.t33971/vb:          بحث منشور على ش�بكة اإلنترن�ت، عل�ى الموق�ع الت�الي     

net. etudiantdz//:http   
س��عد ب��ن عب��د اهللا الس��یر،  / اب��ة وآالت االتص��ال الحدیث��ة، للش��یخ العق��د بالكت -٣٠

/ html.t33971/vb:         بحث منشور على ش�بكة اإلنترن�ت، وعل�ى الموق�ع الت�الي     
net. etudiantdz://http  

إلی��اس / العق��ود الدولی��ة، العق��د اإللكترون��ي ف��ي الق��انون المق��ارن، لل��دكتور    -٣١
  .م٢٠٠٩قوقیة، منشورات الحلبي الح: ناصیف، طبعة
إلی��اس / العق��ود الدولی��ة، العق��د اإللكترون��ي ف��ي الق��انون المق��ارن، لل��دكتور    -٣٢

  .م٢٠٠٩األولى، : منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة: ناصیف، طبعة
/ العق��ود المس��تثناة م��ن ص��حة التعاق��د بوس��ائل االتص��ال الحدیث��ة، لل��دكتور      -٣٣

بح��ث منش��ور ض��من بح��وث الم��ؤتمر    فتح��ي عل��ي فتح��ي، / یاس��ر باس��م ذن��ون، وال��دكتور 
  .السنوي الثالث

وح�ي لقم�ان، ص�حیفة ال�وطن     / العالمة التجاری�ة وح�ق اس�تغاللھا، لل�دكتور     -٣٤
  .   ه١٤٢٤محرم ) ١(، الصادرة في )٨٨٦(السعودیة، العدد

الفتاوى الفقھیة الكبرى، ألب�ي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر           -٣٥
  .میةالمكتبة اإلسال/ الھیتمي، ط
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دار / حسنین مخل�وف، ط : الفتاوى الكبرى لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، تحقیق -٣٦
  .بیروت –المعرفة 

الثانی��ة، / أیم��ن محم��د العم��ر، ط/ المس��تجدات ف��ي وس��ائل اإلثب��ات، لل��دكتور -٣٧
  .م٢٠١٠ -ـھ١٤٣١الدار العثمانیة للنشر، دار حزم للنشر والتوزیع، 

دار الجامع�ة  : محمد حسین منصور، طبعة/ رالمسؤولیة اإللكترونیة للدكتو -٣٨
  .م٢٠٠٣األولى، : اإلسكندریة، الطبعة -الجدیدة

  

 -عب�اس العب�ادي، مكتب�ة األقص�ى    / الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، لل�دكتور  -٣٩
  .ـھ١٣٩٧األردن، 

دار / محمد أبو زھ�رة، ط / الملكیة ونظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، للشیخ -٤٠
  .م١٩٧٧القاھرة، الفكر العربي،
دار الفك�ر  / النظام الق�انوني لعق�ود التج�ارة اإللكترونی�ة، لزھ�ر ب�ن س�عد، ط        -٤١

  .م٢٠١٠األولى، : الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة
دار / محم�د أم�ین الروم�ي، ط   / النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، للدكتور -٤٢

  .م٢٠٠٦األولى، : اإلسكندریة، الطبعة -الفكر الجامعي
دار / محم�د رأف�ت عثم�ان، ط   / النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي، لل�دكتور  -٤٣

  .الثانیة: البیان، الطبعة
عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن / توص��یف األقض��یة ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، لإلم��ام -٤٤

  .م٢٠٠٣ - ـھ١٤٢٣األولى، : سعد آل خنین، الطبعة
إب�راھیم فاض�ل ال�دبو،    / دكتورحكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیث�ة، لل�   -٤٥

  .بحث منشور ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد السادس
عل��ي مح��ي ال��دین  / حك��م إج��راء العق��ود ب��آالت االتص��ال الحدیث��ة، لل��دكتور     -٤٦

  .م١٩٩٢ -ـ ھ١٤١٢مؤسسة الرسالة، عمان، : القرداغي، الطبعة األولى، طبعة
عب��د الح��ق حم��یش، بح��ث منش��ور / تورحمای��ة المس��تھلك اإللكترون��ي، لل��دك -٤٧

  .ضمن بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون
مجاھ��د، أس��امة أب��و الحس��ن،  : خصوص��یة التعاق��د عب��ر اإلنترن��ت، لل��دكتور  -٤٨

بح��ث مق��دم إل��ى م��ؤتمر الق��انون والكمبی��وتر واإلنترن��ت، ف��ي جامع��ة اإلم��ارات العربی��ة         
  .م٢٠٠٠مایو  ٣إلى  -١عة والقانون، في الفترة من المتحدة، كلیة الشری

أحم�����د الحج�����ي الك�����ردي، رق�����م / ش�����بكة الفت�����اوى اإلس�����المیة، لل�����دكتور -٤٩
  :  م، وعلى الموقع التالي٢٠٠٩) ٣٨٢٤٣(الفتوي

                                   . net . fatwah.islamic .www  
بن علي بن أحمد الف�زاري،   أحمد/ صبح األعشى في صناعة اإلنشا، للشیخ -٥٠

  .م١٩٨١دمشق،  -وزارة الثقافة/ عبد القادر زكار، ط: تحقیق
عب�د اهللا اآلل�ھ ب�ن م�زروع الم�زروع،      / عقد الزواج عبر اإلنترن�ت، لل�دكتور   -٥١

  : بحث منشور على اإلنترنت وعلى الموقع التالي
    .16345-?-/topic/montda/com.wwwalfqh//http:     

دار : أبي الھیجاء محمد إبراھیم، طبع�ة / تجارة اإللكترونیة، للعالمةعقود ال -٥٢
  .م٢٠٠٥األولى، : الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة



  التعاقد بوسیلة الھاتف كعقد من العقود اإللكترونیة المعاصرة في ظل مواجھة النوازل
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظو ر الفقھ اإلسالمي   

  

- ١١٨٤ -  
 

  

فت�اوى اللجن�ة الدائم�ة، المجموع�ة األول��ى، للجن�ة الدائم�ة للبح�وث العلمی��ة         -٥٣
بح�وث العلمی�ة   رئاس�ة إدارة ال / أحمد بن عبد الرزاق ال�دویش، ط : واإلفتاء، جمع وترتیب

  .الریاض –اإلدارة العامة للطبع  -واإلفتاء 
قرار مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره الس�ادس بج�دة ف�ي           -٥٤

 ٢٠إل��ى ١٤، المواف��ق م��ن  ـھ��١٤١٠ش��عبان  ٢٣ -١٥المملك��ة العربی��ة الس��عودیة م��ن   
  :م، منشور على شبكة اإلنترنت، وعلى الموقع اآلتي١٩٩٠مارس 

 htm.036/2971/web/fkh- 3am /com.rewayat2 . st://http  
دار : علي محي ال�دین الق�رة داغ�ي، طبع�ة    / مبدأ الرضا في العقود، للدكتور -٥٥

  .ـھ١٤٢٣الثالثة، سنة النشر: بیروت، الطبعة -البشائر اإلسالمیة
طارق ك�اظم عجی�ل، بح�ث ض�من بح�وث      / مجلس العقد اإللكتروني، للدكتور -٥٦

  ).  الحكومة اإللكترونیة  -التجارة اإللكترونیة(اإللكترونیةمؤتمر المعامالت 
مجموع الفتاوى، ألبي العباس تقي ال�دین أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة،         -٥٧

مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة المص��حف     / عب��د ال��رحمن اب��ن محم��د ب��ن قاس��م، ط     : تحقی��ق
  .الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة

دار / الس�ید محم�د أم�ین أفن�دي، ط    / ة رس�ائل اب�ن عاب�دین، للعالم�ة    مجموع -٥٨
  .الكتب العلمیة بیروت

  :موقع اإلسالم سؤال وجواب على موقع -٥٩
                  http://www.islamqa.com 

عط�ا  / موقف الشریعة اإلسالمیة من جرائم الحاسب اآللي، لألستاذ الدكتور -٦٠
  .ـ ھ١٤٢٣الثانیة، : دار النھضة العربیة، الطبعة: طبعةعبد العاطي محمد السنباطي، 

: عصمت عبد المجید بكر، طبع�ة / نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، للدكتور -٦١
  .م٢٠٠٩األولى، : دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

نظریة العق�د واإلرادة المنف�ردة، دراس�ة معمق�ة ومقارن�ة بالفق�ھ اإلس�المي،         -٦٢
  .م١٩٨٤الفتاح عبد الباقي، مطبعة النھضة، مصر،  عبد/ للدكتور

مكتب�ة  / محم�د الزحیل�ي، ط  / وسائل اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة، للدكتور -٦٣
  .م٢٠٠٧ -ـ ھ١٤٢٨دار البیان، 
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