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  ملخص بحث
 دراسة فقهية مقارنة. العقود اإللكترونية

 . عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا الناصرد
 –كلية التربية  -األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمية 

 المملكة العربية السعودية –الرياض  –جامعة الملك سعود 
 

م عبووووور التي التووووو   عمووووو  عووووون  ريووووو  تالعقوووووود اإللكترونيوووووة اووووو  العقوووووود التووووو   ووووو
 ا الحاسب الل  .اإللكترونياي وا  كثيرة ومن أامها وآخرا

عتبوووور ًوووورعا  ذلووووك أ  ال قوووو  صووووحي  وموالتعاقوووود ب ريوووو  اإلنترنووووا فوووو  الحاسووووب اللوووو       
اإلسالم  جع  الرضا او األساس ف  انعقاد العقود من دو   حديد ًك  معين، فالعقد ينعقد 

بوارة واإلنترنوا   ف  الشريعة اإلسالمية بك  ما يدل علي  من قول أو فع  أو كتابوة أو إًوارة.
ب ريو  الكتابوة  ا   كما اوو الحوال فو  التعاقودعن آلة لتوصي  الكتابة واذه الوسيلة معتبرة ًرع

 بين الغائبين.
والتعاقد ب ري  اإلنترنا او  عاقد بين حاضورين مون حيوث النموا  ويوائبين مون حيوث المكوا  

 يكو  بين يائبين زمانا  ومكانا  .  إت إذا وجد فاص   وي  فإن
ض أ  يووتم التقوواب ود الماليووة   وو  ب ريوو  اإلنترنووا ولكوون يشووترر فوو  عقوود ال وور والعقوو     

 –مباًرة وف  عقد السلم أ  يتم  سليم رأس المال فو  الحوال ، أموا عقود النكواه فإنو  ت ي و  
 ب ري  اإلنترنا . –حسب رأي الباحث 

ة أ  يكووو  اووذا متعاقوودا  ًووري الووذي ا  وو  عليوو  ال نظووا الووذي يحكووم العقوود اووو ال نظووا وال     
, أمووا المحكمووة المخت ووة فهوو  محكمووة  راجعووا  إليهوواو موون الشووريعة اإلسووالمية  ا  مسووتمد نظووا ال

ألنوو  ال وور  األضووعل فوو  العقوود واووذا قووول جمهووور العلمووا  , ويسووتثن  موون ذلووك إذا  الموودع  
 كانا الدعوى  تعل  بعقار فإ  المحكمة المخت ة محكمة مح  العقار.

ترونيوة مت قوا  قوود اإللكثبواي العع اإللكترون  وخاصة الرقمو  منو  إلالتوقي ويعتبر استخدا      
بعدد معوين أو ًوك   اإلثباي وسائ ية الت  لم  ح ر مع مبادئ اإلثباي ف  الشريعة اإلسالم

 اإلثباي.ه  من أدواي ما ك  وسيلة يبين فيها الح  فنمحدد وإ
بوواي وضووع العقو ترونوو  موون مخووا ر فووإ  لتوقيووع اإللكاتعتوودا  علوو  ا  ونظوورا  لمووا يتر ووب علوو

د الحماية الجنائية لو  يت و  موع مقاصود الشوريعة  اإلسوالمية فو   قالمناسبة للجرائم المتعلقة ب
ح و  األمووال والحقوووخ الخاصوة واووذا داخو  ضوومن  التعوازير التوو  يقودراا ولوو  األمور بحسووب 

  مالبسا ها.و الجريمة وحالها 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

نبينا محمد وعلو  آلو   ,المرسليناألنبيا  أًر  وال الة والسال  عل  , ينملرب العا الحمد هلل
  وبعود ,,,وصحب  أجمعين 

فو   لو  العقوود والحقووخ الماليوة سووا   تختلل النظم التشريعية والحضارية ف  نظر ها إف
 باين. اختالفا  قد ي   إل  حد التأو آثاراا أحكامها ًرو ها و كيفية انعقاداا أو ف  

, فووال ي وو  نعقوواد العقووود اكلية فوو  شوو شووترر ال الوضووعية كانووا بعووض القوووانينمووثال  ف
وك  محودد , ثوم   ووري إلو  الرضوائية بعود المورور  العقد وت يعتبر إت إذا كا  بهيئة معينة ًو

منذ البداية او األساس ف  نشوةة  اأما الشريعة اإلسالمية فقد جعلا الرض,  (1)بمراح  مختل ة
ين  آم ناووا تي  ود بةي ًك   كانوا يقوول  عوال    العق وا الذوذ  و   إ تذ  اأ يُّه  وو ال كامك ب يكون كامك ب الكب ا     وةككالاوا أ مك

نككامك  ار ة  ع نك   ر اٍض م  ويقول  (2)"أي ب يبة ن س ك  واحد منكم"([ 29]النسا  آية ) أ  ك   كاو     ج 
 (3)البيع عن  راض". وسلم  " إنما   الرسول صل  هللا علي 

ل وووحة نشوووةة العقوووود دتلوووة  ا  أساسووو –الرضوووا  –إ  منهجيوووة اإلسوووال  فووو   قريوووره لهوووذه القاعووودة 
بيئووة كوو  عجوواز  شووريع  واضوو  ، يهكوود أنهووا ًووريعة خالوودة صووالحة لكوو  زمووا  ومكووا  وفوو  إ 

 ومجتمع.
يوو  موري الع وور السوابقة بوةنوات مختل وة موون أًوكال انعقواد العقوود كوالبيع عون  ر  وقود

الراديو والتل نيو  والها ل وال اكس والتلكس وييراا واا نحن نشهد ف  السنواي األخيرة   ورا  
وخاصوة التقنيواي اإللكترونيوة التو  دخلوا جميوع مجواتي المختل وة    والاتاائال  ف  وسائ  

 وأو " جووارة اإلنترنوووا" أ "بالتسوووخ اللوو "يسووم  مووا  فيهووا المجووال التجوواري و هووور ابمووالحيوواة 
موع   لم بعضواالعو اعبور ًوبكة اإلنترنوا التو  رب و .أو "التعاقد عن بعد" التجارة اإللكترونية""

أ  يشوووتري  ةئووو وواجر التجن بعووض وألغوووا الحوودود الجغراويوووة والوسووائص الماليوووة وأصووب  بإمكوووا  
 . او ف  مننل و والمستهلك أ  يتسوخ  ,مباًرة من المنتج

                                         
 .18ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي ، د. عدانن خالد الرتكماين ص :انظر يف ذلك (1)

 .1/331وي تفسري البغ (2)

ر ورواه أمحنننند ب يفننننوه يف اتسنننن د ر كاننننااب م نننني مسنننن د ات  نننننر ج  2176اللفنننن  لننننه يف كاننننااب الاعننننارابر ماب ب نننن  ا  نننننار بننننر   و رواه ابننننج ما ننننه  (3)
 .  2999ر وأبو داود يف كاااب الب وع أ ضاً بر    1169ر والرتمذي يف كاااب الب وع بر    10501بر  
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سسوا الكثيور مون الشوركاي العالميوة األخيرة وأا  وانتشري التجارة اإللكترونية ف  األعوا 
والمحليووووة مواقووووع خاصووووة بهووووا علوووو  ًووووبكة اإلنترنووووا و قوووودر بعووووض الدراسوووواي حجووووم التجووووارة 

%  من مجمو  التجوارة العالميوة ويتوقوع أ   ر  وع النسوبة إلو  أكثور مون 20اإللكترونية حاليا  بو 
 (1)ذلك خالل اذا العقد .
ويو  ال قهيوة الحاجة إلي  إإل أننا نجود قلوة الدراسواي الموضوت ومسيس وعل  أامية اذا 

و قتره البدي  المناسب عند عد  صوالحية بعوض أعمالو  ألحكوا  الشوريعة , لت   بين أحكام  ا
 .اإلسالمية
التعاقود بواسو ة اإلنترنوا مون أحكوا  فو  بيوا  مشواركة مون الباحوث  بحوثال اة   اذيو  

وإثبا ووو  عووون  ريوو  التوقيوووع اإللكترونووو   ،ويوو قووو  الوووذي يجووب   بي نظوووا وال حيووث انعقووواد العقوود
 .للتوقيع اإللكترون والحماية الجنائية 

 المباحث التالية  وقد قسما البحث إل 
 .ترونيةنعقاد العقود اإللكا  المبحث األول •
 حكمة المخت ة.موال    بيقالواجب  نظا ال  المبحث الثان  •
 اإللكترون  . يعقو إثباي العقود اإللكترونية بالت  المبحث الثالث •
 .نبين م هو  العقود اإللكترونيةقب  ذلك و 

                                         
 .19ص انظر الاعارة اإلل رتون ة يف الوطج العريب . حسج احلفين (1)
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 مفهوم العقود اإللكترونية:
 :تعريف العقد

العقد ف  اللغة العربية ي ل  عل  معا   رجوع فو  مجملهوا إلو  معنو  الوربص الوذي اوو 
م نقو  لعقود فو  أصو  اللغوة "الشود والوربص ثوفا (1)الح  يقال   "عقدي الحب  فهو معقود" نقيض
 (2)يما  والعقود كعقد المبايعاي ونحواا"إل  األ

أما ف  اتص اله ال قه  فنجد أ  للعقد معنيوا  عوا  وخواا فوالمعن  العوا  ي لو  علو  كو  
التناموا  دينيوا  التنا   عهد ب  اإلنسا  عل  ن س  سوا  كوا  يقابلو  التونا  آخور أ  ت، وسووا  كوا  

 .(3)نيويا  كالبيع ونحوه كالنذر أو د
 وين أو أكثور علو  إنشوا  دار المعنو  الخواا وي لو  العقود علو  كو  ا  واخ  وم بوين إ أما

، واووذا اووو المعنوو  الغالووب عنوود إ ووالخ حقوو  إت موون  وورفين أو أكثوور، فهووو ت يتلتوونا  أو نقلوو ا
علو  اوذا المعنو   عريوف العقود  ةومن التعاريف الوارد (4)ال قها  للعقد ف  اتص اله ال قه .

يجاب ال وادر مون أحود المتعاقودين بقبوول الخور علو  وجو  مشوروت يثبوا أثوره ن  "ار بار اإلبة
 .(5)ف  المعقود علي "

الت   تضمن  ه  الشرع  يشم  جميع العقود  المالية اله ال قصإ  العقد ف  اتف وعل  اذا
... الووك كمووا يتضوومن العقووود جووارة والووران والحوالووة والمسووابقة أو أكثوور كعقوود البيووع واإل وورفين 
 الية كعقد النكاه ونحوه.ر الميي
 

 :كترون لتعريف اإل 
اإللكترو   بارة عن ًحناي كهربائية دقيقة جدا  دائمة الحركوة حوول جسوم اوو  

فو  الت ونيع ودخلوا فو  كثيور ، وقود اسوتخدما اإللكترونيواي (6)النواة الذي او جن  من الوذرة
نيوووة ثوووم  هووور التل نيوووو    اوووذه الموجووواي اإللكترو الراديوووو الوووذي يسوووتقب مووون المجووواتي فظهووور

                                         
ر واتصنننبامل ات نننري للف نننومي  383 صللفنننريواب أمدي والقننناموحمل ا ننن ط ر9/309البنننج م ظننور لسنننان العنننراب و  654: مععننن  مقنننا  ة اللغنننة صانظننر (1)

 .421ص

 .3/285أح ام القرآن  للعصاص  (2)

 .78صال ان ة وا مسني رالقاعدة  رالقواعد البج ر ب :انظر (3)

 .44د. عبد احلم د البعلي ص -وضوابط العقود ر24د. خالد الرتكماين ص -يف العقد اإلسالميضوابط العقد  :انظر يف ذلك (4)

 باصرف . 168 مد  دري مشا ، اتادة  -مرشد احلريان (5)

 .9جلني ن دك ص –األل رتون وأثره يف ح ات ا  :انظر (6)
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والووووتلكس والهووووا ل وال وووواكس والحاسووووب اللوووو  وييراووووا موووون األجهوووونة التوووو   عموووو  عوووون  ريوووو  
 .(1)اإللكترونياي
اوذه الوسوائ  ونحواوا مون  عبور او  العقوود التو   وتم العقود اإللكترونيوة ذلك فإ  عل و 

 هور الحاسوب  , واذا من حيث األص  , إت أن  بعدالتي الت   عم  عن  ري  اإللكترو  
الل  وانتشار المراسلة والتعاقد بواس ت  , خ ص اذا الم  ل  للعقود الت   تم عن  ريق  
, أمووا التعاقوود عبوور الراديووو أو الهووا ل أو ييراووا موون وسووائ  ات  ووال فووال يشووملها عرفووا  اووذا 

  ين ور  مباًورة إلو  ةرين , وأصوب  م و ل  العقوود اتلكترونيويوخالم  ل  ف  العقدين األ
  لوذا نجود أ  م و ل  التجوارة اإللكترونيوة ي لو  علو و , العقود التو   وتم عبور ًوبكة اإلنترنوا

 (web) قوووعاالمو  مجموعوووة العمليووواي التووو   وووتم عبووور الوسوووائ  اإللكترونيوووة وخاصوووة عبووور ًوووبكة
 .(2)والبريد اإللكترون 

                                         
 ألول(.انظر اتر   السابق وموسوعة اإلل رتون اب  مد اتا يب )اجلزء ا (1)
 . 54عبد احلم د بس وين ص –( أنظر: الب   والاعارة على اإلنرتنت 2)
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 المبحث األول
 انعقاد العقود اإللكترونية

 

 تعاقد ب ري  اإلنترنا الوصل العمل  لل  الم لب األول
انتشارا  التعاقد عبر ًبكة المواقوع  اا تعدد  رخ التعاقد عبر اإلنترنا ومن أامها وأكثر 

 .والمشاادة والتعاقد ب ري  المحادثة (Email)والتعاقد عبر البريد اإللكترون   (web)ويب 
 

 : (web)التعاقد عبر شبكة المواقع أواًل :
و قووو   webعوورض سولعها وخودما ها علو  ًوبكة المواقوع مود كثيور مون الشوركاي إلو   ع 

موع  سوجي  سوعراا ومواصو ا ها، ويكوو  ذلوك فو  موقوع بعواد األة ي وير السلعة ب ريقة ثالثبت
وفوو  المقابوو  يقووو  الرايووب فوو  التعاقوود بالبحووث عوون السوولعة أو الخدمووة التوو   ،خوواا بالشووركة

ه السولعة أو الخدموة، وعنود إل  اذ عن  ري  استخدا  الرمن الذي يساعد ف  الوصول اايريد
الشورا  بعود  بالتعاقود علو  لهوا ومعرفوة سوعراا ومواصو ا ها يقوو  ةبها وبالشركة العارض اقتناع 

التةكد من السعر ال وردي واإلجموال  )فو  حوال ًورا  مجموعوة سولع( وذلوك بوالنقر علو  م تواه 
آليووة  العارضووة الووذي يتضوومنويظهوور العقوود المتعلوو  بالشوورا  والمعوود موون قبوو  الشووركة  ةموافقووال

رور التعاقد ومكان  ويير ذلك مون الشورور  وكيفية التسليم والقانو  الذي يحكم العقد الدفع ًو
 .(1)رة وقلة بحسب ك  ًركة أو عقدوالمعلوماي الت   ختلل كث

 

 : (E,mail): التعاقد عبر البريد اإللكتروني ثانياً 
سووائ  بودت  موون الحاسوب اللو  فوو  نقو  الر ا  ًووبكاي اسوتخد  د بالبريود اإللكترونوو  وقي 

الوسوووائ  التقليديوووة، حيوووث يخ وووص لكووو  ًوووخص صوووندوخ بريووود إلكترونووو  خووواا بووو ، واوووذا 
  ستخد  ف  استقبال الرسائ . الت  ال ندوخ  بارة عن ملل وحدة األقراا الممغن ة

  
 

                                         
قابلنة من  بعن  ات ت، كما مت20د. بشري العالق ص -، وتطب قاب اإلنرتنت يف الاسو ق 16أمحد الععلوين. ص -الاعا د عج طر ق اإلنرتنت  :انظر (1)

 .ع  بوت ةال يف الشب ة  ةموا   تسو ق االيت هلواتؤسساب الشركاب 
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و  بإرسوووال أ  بعوووض الشوووركاي  قووو  وللتعاقووود عبووور البريووود اإللكترونووو  أنووووات متعوووددة منهوووا     
رسووائ  دعائيووة لنوووت معووين موون السوولع أو الخوودماي فوو  البريوود اإللكترونوو  الخوواا بالشووخص، 

ريوب فو  السولعة أو الخدموة قوا  بمراسولة الشوركة حوول البريد اذه الرسوالة و فإذا نظر صاحب 
كال ريقووة السووابقة فو  التعاقوود عبوور  ةالمبايعو ووتم  علو  اووذه السوولعة أو الخدموة ثوومالتعاقود معهووم 

 (1)بكة المواقع.ً

 
 التعاقد بالمحادثة عبر اإلنترنت :ثالثًا: 
 وجد برامج  تي  للشخص  بادل الحديث صو يا  مع ال ر  الخر بشك  مباًر سوا    

إرسوال صوور فيوديو للتعبيور عون   كما يوجد أيضا  برنوامج يمكون مون خاللو ,كا   رفا  أو أكثر
 .(2)الحركة

 

 سداد الثمن   
عقووود المبووور  عبووور الشوووبكة بعووودة  ووورخ مووون أسوووهلها اسوووتخدا  ب اقووواي يوووتم سوووداد ثمووون ال

ر الهوا ل أو اي الب اقوة عبوع وا  معلوموإ رد والماستر كارد ونحواا( ويكوو  كا ااإلئتما  )ال ين 
 ال اكس وذلك  جنبا  إلرسالها عبر اإلنترنا مما يهدي إل  سرقة المعلوماي المتعلقة بالب اقة.

قووود اإللكترونيووة )البينوون( حيووث يووتم  حويوو  النقووود العاديووة إلوو  وقوود يكووو  الوودفع عوون  ريوو  الن
كمووا  ,وحوداي نقديوة إلكترونيوة يكوو  مون الممكون التعامو  بهوا بشوك  آمون عبور ًوبكة اإلنترنوا

أو الشوبكاي اإللكترونيوة وييور ذلوك مون ال وورخ والم ورف  يمكون الودفع عبور الشويك الم ودخ 
 (3)المتعددة.

                                         
 ( أنظر اترا   السابقة .1)
 ( أنظر اترا   السابقة .2)
والاعا نند ملب نن  بواسننطة اإلنرتنننت . امنند أبننو اهل يفنناء  17-13انظننر تفصنن ه اننذه الطننرق الاعننارة اإلل رتون ننة يف الننوطج العننريب. حسننج احلفننين ص  (3)

 .54ص
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 ه  للتعاقد ب ري  اإلنترنا  الوصل ال قالم لب الثان 
 

م بهوا التعاقود عبور اإلنترنوا يتبوين أنهوا  ووتم مون خوالل العورض السواب  لل ريقوة التو  يووت
 أو اإلًاراي والرموز., ف  يالب الحاتي ب ريقة الكتابة، وقد  كو  بالمحادثة 

يو  مون بك  موا يودل عل -عل  القول ال حي   –والعقد ف  الشريعة اإلسالمية ينعقد          
, جا  ف  بدائع ال نائع ) وكذا إذا قوال البوائع  خوذ  دو  اًترار صيغة معينة أو ًك  محدد

قبلوا   اذا الش   بكذا أو أع يتكو  بكوذا , أو اوو لوك بكوذا , أو بذلتكو  بكوذا , وقوال المشوتري 
أو أخووذي أو رضوويا أو اويووا ونحووو ذلووك , فإنوو  يووتم الووركن أل  كوو  واحوود موون اووذه األل ووا  

 .(1)إل  معن  البيع واو المبادلة , والعبرة للمعن  ت لل ورة(يهدي 
 اوينعقود العقود بكو  موا يودل علو  الرضو)الشوره الكبيور  جا  ف  حاًية الدسووق  علو و 

 .(2)(أو إًارة منهما أو من أحداما من قول أو كتابة
خبونا  ,  , مث  أ  يقول  أع ن  بهذا ة  المعا ا(3)وجا  ف  الكاف  تبن قدامة) الثان  

ويع ي  ما يرضي  , أو يقول  خذ اذا الثوب بدينار , ويةخذه , وي   , أل  الشرت ورد بالبيع 
اوم إلو  موا  عوارفوه بيونهم بيعوا  , والنواس  وعلذ  عليو  أحكاموا  , ولوم يعوين لو  ل ظوا  , فعلوم أنو  ردذ

   (4)ف  أسواقهم وبياعا هم عل  ذلك(
بن  يمية رحم  هللا وبوين األدلوة واألمثلوة ااإلسال   وقد  وسع ف  بيا  اذه القاعدة ًيك

تم إت بل وو  مخ وووا أو ًووك  محوودد، يقووول رحموو  هللا عليهووا و عقووب القووائلين بووة  العقوود ت يوو
، واذه القاعدة الجامعة الت  ذكرنااوا مون أ    ل   مخ وا فليس ل  أثر وت نظرفةما التنا)

أصوووول  ال أو فعووو  اووو  التووو   ووودل عليهوووالعقوووود  نعقووود بكووو  موووا يووودل علووو  مق ووووداا مووون قوووو 
 .(5)(الشريعة

 
 
 

(1 )5/133. 
 .2/87ر واتوافقاب للشاطيب  6/9ر وانظر: اتغين البج  دامه  3/3( 2)
 ( أي مج أنواع الب   .3)
(4 )3/6. 
    .   29/13( الفااوى ال ربى لش خ اإلسالم ابج ت م ة 5)
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بووة إذا كانوا بووين يوائبين أل  ذلووك اوو الوسوويلة لو  صووحة التعاقود بالكتاعالعلمووا  ويت و        
 (2)ة موون أ  "الكتوواب كالخ وواب"المشووهور ال قهيووة ولووذا أ ووا القاعوودة  (1)المسووت اعة ت مووا  العقوود

 ن الغائبين كالن   بين الحاضرين.أ  الكتابة بي أي 
 لعود   ضومنهااوذه الوسويلة معتبورة ًورعا  و  ,لتوصي  الكتابوة وسيلةاإلنترنا ما او إت و 

محوذورا  ًوور يا ، وألنهووا ًووبيهة فوو  حقيقووة األموور بالتعاقوود عوون  ريوو  الرسووول أو البريوود العووادي 
 .(3)امالت  أجاز العلما  التعاقد بواس ته

موون  رفوو  العقوود  اإليجوواب والقبووول أ  الووركن األساسوو  فوو  العقوود اووو صوودور  وحيووث
 ورفين موا ق وده الخور، معتبرة ًرعا ، وفهم كال ال ةإل  علم الخر ب ور  ووصول ك  منهما

أو عبور البريود  (web)واذا كل  متحق  ف  التعاقود ب ريو  اإلنترنوا سووا   عبور ًوبكة المواقوع 
 ة, ويكو  التعاقد صحيحا   تر ب علي  آثاره المعتبرة ًرعا  .اإللكترون  أو المحادثة والمشااد
را  العقوود جوإ ع لمنظموة الموه مر اإلسوالم  حكوماإلسوالم  التواب وقد بحث مجمع ال ق 

نووص و  (25/3/6)وصوودر بووذلك القوورار رقووم  (4).بووتتي ات  ووال الحديثووة فوو  دور وو  السادسووة
ين بعوض األحكوا  عل  صحة إجرا  العقود بوتتي ات  وال الحديثوة ومنهوا الحاسوب اللو  وبذو

   ذكره بن  أالبحث موضوت بالمتعلقة ب  . ونظرا   ألامية القرار و علق  
لوو  ال قهووا  بشووة   وباستحضووار مووا  عوورض .اإلسووالم  فوو  دور وو ....)إ  مجمووع ال قوو  

إبرا  العقود بالخ اب وبالكتابة وباإلًارة وبالرسول ، وما  قرر من أ  التعاقد بوين الحاضورين 
و  اب  اإليجاب والقبوول، وعود   - ا  والوكالةعدا الوصية واإلي  -ا حاد المجلس يشترر ل 
عاقدين عون التعاقود، والمووتة بوين اإليجواب والقبوول بحسوب ما يدل عل  إعراض أحد ال صدور
 العر .
  مايل  قرر

ة وت إذا  م التعاقود بوين يوائبين ت يجمعهموا مكوا  واحود وت يورى أحوداما الخور معاينو -1
و الرسووالة أو السوو ارة "الرسووول"   ووال بينهمووا الكتابووة أيسوومع كالموو  وكانووا وسوويلة ات

                                         
 .3/340لبني وروضة الطا 3/3( أنظر: حاش ة الدسو ي على الشرمل ال بري 1)
 .1/61 69( أنظر اذه القاعدة: جملة األح ام العدل ة وشرحها لعلي ح درر اتادة 2)
 .74انظر ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي . د. عدانن الرتكماين ص (3) 
 .م10/3/1990-14ان اتوافق 23/8/1410-17ات عقدة مبد  ة  دة مج ( 4)
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اًواي الحاسوب اللو  )والتلكس  ين ب  ذلك عل  البرخ و  ( ف و  الحاسووبوال واكس ًو
 ول .بقة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إل  الموج  إلي  و اذه الحال

إذا  م التعاقد بين  رفين ف  وقا واحد واما ف  مكانين متباعدين وين ب  اوذا علو   -2
 الهووا ل والالسوولك  فووإ  التعاقوود بينهمووا يعتبوور  عاقوودا  بووين حاضوورين و  بوو  علوو  اووذه

 الحالة األحكا  األصلية المقررة لدى ال قها  المشار إليها ف  الديباجة .

إذا أصدر العارض بهذه الوسائ  إيجابوا  محودد المودة يكوو  ملنموا  بالبقوا  علو  إيجابو   -3
 خالل  لك المدة وليس ل  الرجوت عن .

 تًووووترارويوووو  وت ال وووور   إلًووووهاداتًووووترار إ  القواعوووود السووووابقة ت  شووووم  النكوووواه  -4
 عجي  رأس المال . ض وت السلم تًترار قابالت

مووووا يتعلوووو  باحتمووووال التنييووووف أو التنويوووور أو الغلووووص يرجووووع ويوووو  إلوووو  القواعوووود العامووووة  -5
 ((1)لالثباي.

 
 طبيعة التعاقد :

اعتبووور التعاقووود ب ريووو  السووواب  ذكوووره الووونص الووووارد فووو  قووورار مجموووع ال قووو  اإلسوووالم   
 ،  رفو  العقود يائوب عون الخور مون حيوث المكوا الحاسوب اللو  بوين يوائبين وذلوك أل  كوال

، بوين يوائبين مون حيوث النموا  أيضوا   قداكما أن  يوجد فاص  زمن  بين اإليجاب والقبول فالتع
 وذلك قياسا  عل  التعاقد ب ري  المراسلة أو البريد العادي.
 ( 1990 -او1400ع )سنة مجمولع  اذا يكو  صحيحا  ف  فترة صدور القرار من ال

لووم  يختلوول عوون التعاقوود عوون  ريقوو  فوو  اووذا الوونمن إذ اللوو  ث كووا  التعاقوود عبوور الحاسووبحيوو
عبووور ًوووبكة المواقوووع وإنموووا كوووا  ال ووور  الرايوووب فووو  التعاقووود يرسووو   ة وجووود الشوووركاي العارضووو

ب ريووو  البريووود اإللكترونووو  رسوووالة يبوووين فيهوووا ريبتووو  فووو  التعاقووود ثوووم يح ووو  الووورد مووون ال ووور  
د، وت ًك أ  ذلك يستغرخ ًيئا  من الوقوا الوذي يجعو  التعاقود بينهموا المقاب  بالموافقة أو الر 

أًب  بالتعاقد عن  ريو  البريود العوادي ويكوو  لو  حكوم التعاقود بوين الغوائبين مون حيوث المكوا  
 والنما .

                                         
 .2/785-عدد السادحمل ال - جملة جمم  الفقه اإلسالمي   (1)
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صبحا الشوركاي  عورض وأ ,العرض والتسوخ ا الحال  فقد  غيري  ريقة قأما ف  الو 
ومووا علوو  العميوو  إت أ  يبوودي ريبتوو  فوو  الموافقووة علوو   (web)بضوواعتها عبوور ًووبكة المواقووع 

 ثار العقد من  سليم الثمن والسلعة ونحو ذلك.فيتم فورا  ويبدأ سريا  آالتعاقد 
بوين يووائبين موون  ا   عاقوود )ذلووك فالوذي أراه أ  التعاقوود ب ريو  اإلنترنووا يعتبور فوو  األصو وعلو  

 .(حيث المكا  وحاضرين من حيث النما 
  أ  مكووا  المتعاقوودين مختلوول سوووا   كانووا فوو  بلوودة واحوودة أو دولووة واحوودة أو دول وبيووا  ذلووك 
 .يجتمعا  ف  مكا  واحد كما او الحاص  ف  التعاقد العاديت  افهم, مختل ة

أمووا زمووا  التعاقوود فهووو واحوود حيووث أ  صوو حة العقوود  كووو  معوودة سوول ا  موون قبوو  العووارض ومووا  
, اإليجواب والقبوول فوال  وجود فتورة زمنيوة    و  موا بوينعل  المتعاقد سوى القبوول أو الورفض، 

ويستثن  من اذا األصو  بعوض الحواتي التو  يكوو  فيهوا انق وات بوين اإليجواب والقبوول ومون 
 ذلك عل  سبي  المثال  

إذا كا  العرض عن  ري  البريد اإللكترون  سوا   كا  موجها  إلو  موقوع أو مجموعوة  (1
مت وو  مووع ال وور  المقابوو  أي ت  وجوود كتابووة مواقووع وكووا  اووذا العوورض بشووك  ييوور 

 مباًرة بين ال رفين.
 ًبكة المواقع قد  ح   بحق  ف  قبول التعاقد أو رفض .ف  كا  العارض  اإذ (2

أنو  بوين يوائبين مون حيوث المكوا  التعاقد عبور اإلنترنوا  ف   األص  أ ف  ذلك إل لص خنو 
     بين اإليجاب والقبول  لة نسبيا   وي إت إذا وجدي فترة زمنية ,حاضرين من حيث النما 

 وزمانا . ا  فإ  التعاقد قد يكو  بين يائبين مكان
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 قبول ف  التعاقد ب ري  اإلنترنا اإليجاب والالم لب الثالث   
 

 أواًل : تحديد اإليجاب والقبول في التعاقد بطريق اإلنترنت :
يود اإليجواب مون القبوول فو  داختل ووا فو   ح -رحمهوم هللا –نبين ف  البداية أ  العلموا  

إلوو  أ  اإليجوواب اووو مووا  (1)والشووافعية ، والحنابلووة( ،موونهم )المالكيووة التعاقوود، فووذاب الجمهووور
 .ك سوا   صدر أوت  أ  ثانيا  ل   تمموالقبول ما صدر من ال كصدر من الممل   
 ا صوودرد المتعاقوودين والقبووول موون أحووموو إلوو  أ  اإليجوواب اووو مووا صودر أوت   .(2)ةوذاوب الحنفيوو

وات جواه األخيور )الحنفيوة(  .(3)  األولبموا أثبتو ا  ورض قبول  الخر وذلك ألن ثانيا  من المتعاقد
أخذي ب  أكثر األنظمة ف  الدول العربيوة ألنو  األيسور واألسوه  فو   حديود الموجوب الذي او 

 من القاب .
اقوووود عووون  ريوووو  وبنوووا   علووو  اووووذا ات جووواه )الحنفيووووة( كيوووف نحوووودد اإليجووواب والقبووووول فووو  التع

الشووركة المنتجووة أو  السوولعة أو الخدمووة موون قبوو  اوو  يعتبوور عوورضاإلنترنوواو وبعبووارة أخوورى 
أ  أ  اووذا العوورض مجوورد دعوووة موون قبوو   قوود قبوووت وموافقووة العميوو  علوو  التعاو  ،ا  إيجابوو ةالمسوووق

قوة و المبتودئ والقبوول اوو فو  موافاو  الشركة للتعاقد، وأ  اإليجواب يكوو  مون قبو  العميو  ألنو
 الشركة عل  العقد إما موافقة صريحة أو ضمنيةو

، قد عبر اإلنترنا نجد أنها متعددةقول جوابا  عن ذلك  حينما نتةم  ال رخ الت  يتم بها التعان
وأبوووورز ال وووورخ  ،ب ال ريقووووة التوووو   ووووم بهووووا التعاقوووودلووووذا فووووإ  اإليجوووواب والقبووووول يختلوووول بحسووووو 

بووور البريووود ، والتعاقووود ع(web)ًوووبكة المواقوووع  التعاقووود عبوور اووو   فووو  التعاقووودالمسووتخدمة حاليوووا  
بوووور المحادثوووة والمشوووواادة، ونبوووين اإليجوووواب والقبوووول فوووو  اوووذه ال وووورخ اإللكترونووو ، والتعاقووود ع

 الثالث 
   (web)اإليجاب والقبول عبر ًبكة المواقع  (1

إيجابوا  مون العوارض (web) عال  عن السلعة أو الخدمة ف  ًبكة المواقع يعتبر اإل
  إلو  الجمهوور ولويس جاب مستمر عل  مودار السواعة، والغالوب أنو  موجووذلك ألن  إي

                                         
 .3/165. وكشاف الق اع 9/165. واجملموع شرمل اتهذاب 3/3انظر حاش ة الدسو ي على الشرمل ال بري  (1)

 .3/196انظر بدائ  الص ائ   (2)

د.عنندانن الرتكمنناين .ر وضننوابط العقنند يف الفقننه اإلسننالمي 87تز نند مننج الافصنن ه يف اننذه اتسننضلة أنظننر: ضننوابط العقننود. د. عبنند احلم نند ال علنني. ص (3)
 .41ص
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ن اإليجوواب ال ووادر مباًوورة بووين  رفوو  إلوو  فوورد بعينوو ، فهووو ت يختلوول فوو  حقيقتوو  عوو
 التعاقد. 

س إيجابووا  وذلووك فووو  وفوو  حوواتي مسووتثناة يكووو  العوورض مجوورد دعوووة للتعاقوود ولووي
اعتبووار عنوود موون صوودر منوو  حوو  كووو  فيهووا ًخ ووية المتعاقوود الخوور مالحوواتي التوو   
 ال  عن و ائل، أو  لب مستةجرين ونحو ذلك.عالعرض كاإل

وفو  حالووة حوودوث  وناحم بووين الوورايبين بالشورا  فاتعتبووار يكووو  بةولويوة الوصووول إلوو  علووم 
أ   بعد ن واذ الموجب، حيث ار بص القبول باإليجاب عل  وج  مشروت ويكو  القبول الذي 

 يير موجود.  الكمية واردا  عل  مح
  (E,mail) اإليجاب والقبول عبر البريد اإللكترون  (2

عبر البريد اإللكترون  وكانا حالوة ات  وال  م  قد إذا كا  العرض للسلعة أو الخدمة
صودر أوت  والوذي اوو مون العوارض ، وعلو  الرايوب  موابالكتابة مباًورة، فوإ  اإليجواب اوو 

 ف  التعاقد القبول أو الرفض.
 وو  موووا بوووين  الووة ات  وووال ليسووا مباًووورة بحيووث  وجووود فتوورة زمنيوووة  حأمووا إذا كانوووا 

  ًووخص محوودد أو لعوودة أًووخاا فوو  آاإليجوواب والقبووول، كمووا إذا كووا  العوورض موجهووا  إلوو  
وعلوو  الموجووب )العووارض( أ  يبقوو  علوو  إيجابوو  إذا , د فووإ  اإليجوواب اووو مووا صوودر أوت  واحوو

مووودة ييووور محوووددة فإنووو  يمكووون الا كانوووا وإذ, (1) كانوووا المووودة محوووددة ولووويس لووو  الرجووووت عنووو 
  بيعة اإليجاب وموضوع  واألعرا  المتداولة لهذا اإليجاب. بحسباستخالا المدة 

 اإليجاب والقبول عبر المحادثة أو المشاادة  (3
الموجووب اووو  فووإ م عبور المحادثووة أو المشوواادة عاقوود ب ريقووة اإلنترنووا  ووإذا كوا  الت

فوو  إيجابوو  خووالل مجلووس التعاقوود ولوو  أ  يتراجووع أوت  بووالعرض ولوو  أ  يسووتمر  موون بوودأ
دامووا كووال ال وورفين أ  يتراجعووا عوون العقوود مالعوون إيجابوو  قبوو  اقترانوو  بووالقبول، كمووا أ  

 .(2)المحادثة أو المشاادة قائمة، وسية   منيد    ي  لهذه المسةلة
 
 
 اتادة ال ال ة مج  رار اجملم  السابق عرضه. :انظر (1)
 شروط اإلجيااب والقبول.أنظر الشرط ال الث مج  (2)
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 ثانيًا : شروط اإليجاب والقبول )الصيغة( وتطبيقها في التعاقد بطريقة اإلنترنت :
 يشترر ف  صيغة العقد )اإليجاب والقبول( الشرور التالية  

 الشرط األول : وضوح داللة اإليجاب والقبول :
لوة علو  موراد المتعاقودين, الدت  من اإليجواب والقبوول واضوح يلن  ل حة التعاقد أ  يكو  ك 

سووووا  كانوووا  ,بوووة   كوووو  الوسووويلة المسوووتخدمة للتعبيووور عووون اإلرادة واضوووحة إموووا لغوووة  أو عرفوووا  
 ب ريقة الدتلة الحقيقية أو المجازية.

بعين  فإن  ت يمكن إلنامهما أو إلنا  أحوداما فإذا لم يعر  بيقين أ  المتعاقدين قد ق دا عقدا  
 .(1)بةحكام  وآثاره

 يغة المستخدمة ف  التعاقد ب ريقة اإلنترنا إموا أ   كوو  الل و . كموا فو  المحادثوة واوذه وال
يسري عليها ما يسري عل  التعاقد الل ظ  المباًر فالعلما  يت قوو  علو  انعقواد العقود ب ويغة 

 عووو  الماضووو  )اًوووتريا, بعوووا( وكوووذلك المضوووارت إذا دلوووا قووورائن الحوووال علووو  الر بوووة فووو  ال
 .(2)ع  األمر واتست ها  ف   ذلك خال  و   ي  يرجع إلي  ف  محل التعاقد, أما ف

وقوود يكووو  التعاقووود عبوور اإلنترنوووا ب ريوو  الكتابوووة, فمجوورد عووورض السوولعة مووون قبوو  الشوووركاي 
 .بشةنها المنتجة والمسوقة وكتابة سعراا عليها دلي  عل  إرادة التعاقد

علوو  الموافقووة و )ع ( علوو  عوود   ) > ( وقوود  سووتعم  اإلًوواراي والرموووز فوو  ال وويغة كعالمووة
 .معتبرة ًرعا  إذا جرى بها العر  الموافقة واإلًارة

 الشرط الثاني : توافق اإليجاب والقبول :
 ين. يشترر ل حة التعاقد أ  يتذحد موضوت اإليجاب والقبول ويكونا دالين عل   واف  اإلراد

لو  ًو   آخور فوإ  العقود ت ينعقود, فإ  لم يت قا بة  كا  اإليجواب واردا  علو  ًو   والقبوول ع
 .(3)وكذا إذا كا  اإليجاب واردا  عل  ً   والقبول عل  بعض 

 
 
 . 42د. عدانن الرتكماين ص -( انظر: ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي1)
 . 4/94الزح ليد. وابة  -ر والفقه اإلسالمي وأدلاه90علي صبد. عبد اجمل د ال -( انظر: اتر   السابقر وضوابط العقود 2)

 ( انظر: اترا   السابقة .3)

 الشرط الثالث : اتصال القبول باإليجاب :
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يق د بهذا الشرر أ  يت   القبوول باإليجواب فو  محو  التعاقود إذا كوا  المتعاقودا  حاضورين 
 .( 1)أو ف  مجلس علم القاب  إذا كانا يائبين

 ويتضمن اذا الشرر ما يل   
 اب  قب  قبول الخر.عد  رجوت الموجب عن إيج -1
 أ  ت ي در من القاب  ما يدل عل  إعراض  عن التعاقد. -2
 حواد مجلووس التعاقوود, واوو الوقووا الووذي يكوو  ويوو  المتعاقوودين مشوتغلين بالعقوود, أي ال توورة ا -3

النمنيووة التوو     وو  بووين اإليجوواب والقبووول فوو  حووال انشووغال المتعاقوودين بالعقوود, ولوويس المووراد 
و  المتعاقوودين فوو  مكووا  واحوود إذ قوود يكووو  أحووداما فوو  مكووا  ييوور مكووا  با حوواد المجلووس كوو

 الخر.
ف و   ,ويختلل ا  ال اإليجاب بوالقبول فو  العقود بوين الحاضورين عنو  فو  العقود بوين الغوائبين

العقود بوين الحاضورين يكوو  اإليجواب مر ب ووا  بمجلوس صودوره بحيوث أنو  إذا انقضو  المجلووس 
 ود.انعد  اإليجاب ولم يب  ل  وج
ل ا وو ويبق  مسوتمرا   ,مستمرا  إل  حين وصول  إل  القاب  كو  أما بين الغائبين فإ  اإليجاب ي

  موون ق بوو  ئووأو إلغا عنوو القابوو  بقائو  فوو  مجلووس الوصووول إت إذا صوودر مووا يوودل علو  إعووراض 
 .الموجب

 
 الخيارات في مجلس العقد :

بووالت رخ منو  لعقود( وحتوو  اتنتهوا  ير وب العلموا  فو  حووال انشوغال المتعاقودين بالعقوود )مجلوس ا
 خياراي ا    ةثالث
خيوار الرجوووت   ويحوو  للموجووب أ  يرجووع عوون إيجابوو  قبوو  أ  يت وو  بوو  القبووول واووذا عنوود ( 1

 اموفيه , يير أ  المالكيوة يسوتثنو  مون خيوار الرجووت حوالتين يكوو  اإليجواب( 2)جمهور العلما 
ا  لم ينت  واا ا  الحالتا  اما  إذا كا  اإليجواب يير قاب  للرجوت ما دا  مجلس العقد باقي با ا  

 .( 3)ب يغة الماض , أو كا  العقد متعلقا  بالتبرعاي
 

 . 48انظر ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي د. عدانن الرتكماين ص( 1)
 .6/10ر واتغين 9/169ر واجملموع 6/253( أنظر: يف فاح القد ر 2)
 . 464 /2ر وشرمل فاح اجلل ه  3 /4رمل ال بري ( انظر: حاش ة الدسو ي على الش3)
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خيار القبول   واو أ  يكو  للقاب  الح  ف  الرفض أو القبول ما داما جميعا  فو  مجلوس ( 2
العقود, إت إذا رجوع الموجووب عون إيجابو  قبوو  القبوول, ويخووالل فو  اوذا الخيووار الشوافعية حيووث 

  .(1)  زمن  أو ل ظ  بينهماال ورية بين اإليجاب والقبول وعد  وجود فاصيشتر و  

 خيار المجلس   واو أ  يكو  لك  من الموجب والقاب  الح  ف  فسك العقد بعود صودور -3
 اإليجاب والقبول منهما ما داما ف  مجلس العقد.

رحمهم هللا مستدلين بحديث عبود هللا بون عمور رضو  هللا  (2)واذا ما ذاب إلي  جمهور العلما 
إذا  بوايع الورجال  فكو  واحود منهموا بالخيوار هللا عليو  وسولم قوال  "  عنهما أ  رسول هللا صل 

ما لم يت رقا وكانا جميعا  أو يخير أحداما الخر , فإ  خيور أحوداما الخور فتبايعوا علو  ذلوك 
 ". (3)فقد وجب البيع , وإ    رقا بعد أ   بايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

إلووو  عووود  القوووول بخيوووار المجلوووس وأ  العقووود يكوووو  تزموووا  بمجووورد  (4)يوووةوذاوووب الحنفيوووة والمالك
اإليجاب والقبول إذا  وفري ًرو   وليس ألحد العاقدين ال سوك إت إذا اًوترر الخيوار وحملووا 

 الت رخ الوارد ف  الحديث عل  الت رخ باألقوال دو  األبدا .
وه الوونص موون الحووديث الوودال والووذي يظهوور للباحووث اووو قووول جمهووور ال قهووا  رحمهووم هللا لوضوو

  لوم يت رقوا "موا لوم يت رقوا وكانوا جميعوا " . ولكون اوذا اعل  ثبوي خيار المجلس ما دا  المتعاقد
جوا  فو  الت رخ لم يرد   سيره ف  الشرت وليس ل  حد معين ف  اللغة فيارجوع ويو  إلو  العور , 

يمووا يعوودو    رقووا , أل  المغنوو  تبوون قدامووة "المرجووع فوو  الت وورخ إلوو  عوور  النوواس وعووادا هم و
الشووارت علوو  عليوو  حكمووا  ولووم يبينوو  فوودل علوو  أنوو  أراد مووا يعرفوو  النوواس كووالقبض واإلحووراز .. 

 . (5)"فالم ارقة أ  ي ارخ من بيا إل  بيا أو إل  مجلس أو ص ةٍ 
  
 
 
 . 6 /2اترا   السابقة ومغين ا ااج  :انظر (1)
 انظر: اترا   السابقة .( 2)
ر كمنا أخر نه منج طر نق ح ن   1967بنر    - هر أخر ه البخاري يف صيف يفه يف كاااب الب وعر ماب إذا مل  و نت يف ا  نار انه جينواب الب ن مافق عل( 3)

 .2822ر وأخر ه مسل  واللف  له يف كاااب الب وعر ماب ثبوب خ ار اجمللة للمابا عني بر   1968بر    -بج حزام يف ماب الب عان م  ار ما مل  افر ا
 . 3/81والشرمل ال بري على خماصر خل ه ر  5/134وبدائ  الص ائ  ر  5/78القد ر  : فاح( انظر4)
 .  9/180وانظر اجملموع شرمل اتهذاب ر  6/12( 5)

 مجلس العقد في التعاقد بطريق اإلنترنت :
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يختلول مجلوس العقوود فو  التعاقود عبوور اإلنترنوا ومون ثووم الخيواراي الوواردة ويوو  حسوب ال ريقووة 
  م بها اذا التعاقد.الت  

الرايووب فوو  التعاقوود إلوو  الموقووع  ( يبوودأ مجلووس العقوود موون دخووولWebف وو  التعاقوود عبوور ًووبكة المواقووع )
ال ادر وي  اإليجاب وبدايت  ف  الت اوض واتختيار ويستمر مجلس العقد حتو  خوروا القابو  

 من الموقع.
الكتابوووة مباًووورة بوووين ال ووورفين فوووإ  وفوو  التعاقووود عبووور البريووود اإللكترونووو  إذا كوووا  التعاقووود يوووتم ب

 مجلس العقد يبدأ من حين صدور اإليجاب ويستمر حت  خروا أحد ال رفين من الموقع.
أموووا إذا كوووا  التعاقووود لوووم يوووتم مباًووورة فوووإ  مجلوووس العقووود يبتووودئ مووون حوووين ا وووالت القابووو  علووو  
لووو  المعوووروض عليووو  ويسوووتمر حتووو   نتهووو  المووودة المحوووددة إذا وجووودي, وإت رجوووع فووو  ذلوووك إ

 األعرا .
وف  حال التعاقد عبر المحادثة والمشاادة فإ  مجلس العقد يبتدئ مون حوين صودور اإليجواب 

 ويستمر حت  اتنتها  من المحادثة.
 و كو  الخياراي ف  مجلس العقد حسب التال  

يكوو  مون حوو  ال ور  الموجووب أ  يتراجوع عون إيجابوو  قبو  اقترانوو  بوالقبول )خيووار  -1
 ت ف  حالة  حديده بمدة فإن  يكو  ملنما  بالبقا  عليها.الرجوت عن اإليجاب( إ

من ح  ال ر  الرايوب فو  التعاقود أ  يتةمو  األمور المعوروض عليو  ولويس ملنموا   -2
 بة  يختار العقد مباًرة )خيار القبول(.

بعد التعاقد من ق ب  ال رفين يكو  من حقهموا جميعوا  أ  يتراجوع أحوداما عون العقود  -3
ك مووادا  ات  ووال بووالموقع المخ ووص للتعاقوود تزال قائمووا  بوودو  رضووا الخوور وذلوو

)خيار المجلس( إت ف  حالوة وجوود ًورر عود  الخيوار فوإ  العقود يكوو  با وا  ولويس 
 من ح  أحداما التراجع إت ف  حال رضا ال ر  الخر )اإلقالة(.

يوة فوإ  العقود واذا عند جمهور العلما  القوائلين بخيوار المجلوس, أموا علو  قوول الحنفيوة والمالك
يكوووو  تزموووا  بعووود  وافووو  اإليجووواب والقبوووول وت يشوووترر اتنتهوووا  مووون المحادثوووة أو الخوووروا مووون 

 الموقع.
 

 الم لب الرابع  العقود المستثناة من صحة التعاقد ب ريقة اإلنترنا  
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اسوووتثن  قووورار مجموووع ال قووو  اإلسوووالم  مووون صوووحة التعاقووود ب ريقوووة اإلنترنوووا )النكووواه تًوووترار 
. وسونناق  (1)علي , وال ور  تًوترار التقوابض, والسولم تًوترار  عجيو  رأس الموال(اإلًهاد 
   الثالثة عقوداذه ال
 عقد النكاح:أواًل: 

أو رجوو   ,شووهد علوو  عقوود النكوواه ًوواادا  رجووال  عوودت بووة  ي   ,(2)موون ًوورور النكوواه اإلًووهاد
ووواادين  لموووا روي عووون النبووو  صووول  هللا عليووو  وسووولم أنووو  قوووال " ت نكووواه ,وامرأ وووا  إت بوووول  ًو
وأل  فو  الشووهادة ح ا وا  علو  حقوووخ الونوجين والولود منهمووا, وفيهوا در  التهموة عوون  (3)عودلين"

 .(4)النوجين وبيا  أامية النكاه وعظيم مكانت 
وحينمووا نتةموو  ًوورر اإلًووهاد نجوود أنوو  فوو   وو  ال وورخ الحاليووة للتعاقوود ب ريوو  اإلنترنووا موون 

فبنووا   (5)ة إذا كووا  التعاقوود عبوور المحادثووة والمشوواادة الممكوون حضووور و حكوويم للشووهادة وخاصوو
 عل  إمكا   حق  اذا الشرر ا  ي   إجرا  عقد النكاه ب ري  اإلنترناو

القول ب حة ذلك ل  حق  من النظر خاصة عل  مذاب الحنفية الذين يجينو  انعقاد النكواه 
 .(6)ل الكتاب, إذا كا  النوجا  يائبين عن بعض وحضر ًاادا  عند وصو بالكتابة 

 ولكن الذي يظهر للباحث او عد  صحة عقد النكاه ب ري  اإلنترنا وذلك لما يل  
أ  للنكاه مكانت  الخاصة حيوث يتر وب عليو  آثوار مهموة  تعلو  بوالنوجين وولوداما  -1

كوو    ول الحياة, وعل  ذلك فإن  ت يمكن مساواة عقد النكاه بالعقود المالية الت  
 الب عل  جانب معين وبشك  محدود.آثاراا مق ورة ف  الغ

أ  الشك  ف  إنشا  عقود النكواه معتبور واوذا  واار لمون  ةمو  أحكامو  ومقاصوده،  -2
  واو بخال  العقود المالية الت  مبنااا عل  التراض  دو  النظر إل  ًك  العقد.

 

 .9أنظر القرار السابق عرضه ص (1)

 . 6/347واتغين ر  3/144ومغين ا ااج ر  2/236خل ه والشرمل ال بري على خماصر  2/252بدائ  الص ائ   :انظر (2)
  .7/125 يف كاااب ال  امل والب هقير 3/221 يف كاااب ال  امل رواه الدار طين (3)

 . 7/71. د. وابة الزح لي وأدلاهالفقه اإلسالمي  :انظر (4)

اتاعا ننندان م صننيفة ال  ننامل مل اابننة سننواء كننان فننذاب اجلمهننور إ  عنند رخيالننا الفقهنناء يف صننيفة عقنند ال  ننامل بغننري اللفنن  أي مل اابننة واإلشننارة (5)
 انااب حاضر ج أو غائبنير وذاب احل ف ة إ  صيفة عقد ال  امل أبن   انب الر نه للمنرأة : تزو انكر أو ابو  نين نفسنك فقالنت اتنرأة يف جملنة و نود ال

 العقد صيف ح والزواج م عقد . ف:  بلت الزواج حبضور شااد ج 

 .6/347ر واتغين  3/144ر ومغين ا ااج  2/236الشرمل ال بري على خماصر خل ه ر و  2/252بدائ  الص ائ   نظرأ
ر ومغنننين ا اننناج  4/228ر أنظنننر مواانننب اجلل نننه لليفطنننااب ر أمنننا بق نننة اتنننذااب فنننال  نننرون صنننيفة النننزواج مل اابنننة 2/231( أنظنننر: بننندائ  الصننن ائ  6)
 .4/59وم اهى اإلراداب  3/141
 

النكواه ب ريو  اإلنترنوا مون األضورار والم اسود ما يتر وب علو  القوول ب وحة عقود  -3
رت من أجلها. ًا  الت   خالل مقتض  عقد النكاه ومقاصده الت  
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وهللا أعلوم  (1)ب ريو  اإلنترنوا –حاليوا   –فلهذه األسباب ولغيراا أرى أ  عقد النكواه ت ي و  
. 
 

 عقد الصرف : ثانيًا:
, ومن ًرور صحت  التقابض  (2)جنس عقد ال ر  او بيع النقد بالنقد سوا  بجنس  أو يير 

وو وزنووا  بوووز  قبوو  اتفتووراخ بووين المتعاقوودين لقولوو  صوول  هللا عليوو  وسوولم "الووذاب بالووذاب ,  ثال  م 
 .(3)"وال ضة بال ضة وزنا  بوز  م ثال  بمث  , فمن زاد أو استناد فهو رباث  بم  

 . (4)وعد   حق  اذا الشرر يوقع ف  ربا النسيئة واو التةخير
  ت ار  ب ري  اإلنترنا يختلل حكم  بحسب ال ريقة الت   م بها العقدوال 

أو البريوود اإللكترونوو   (Web)فووإذا  ووم التعاقوود علوو  ال وور  مباًوورة سوووا  عبوور ًووبكة المواقووع 
المباًر أو المحادثوة و وم  ن يوذ العقود بتحويو  المبلوا محو  العقود مون حسواب كو  مون ال ورفين 

)البينووون( أو الحوالوووة البنكيوووة رف  أو النقوووود اإللكترونيوووة إلووو  الخووور عووون  ريووو  الشووويك الم ووو
المباًووورة أو ييووور ذلوووك مووون الوسوووائ  وال ووورخ التووو   جعووو  التقوووابض متحققوووا  فووو  الحوووال بوووين 

 ال رفين فإ  العقد صحي .
وذلووك أل  التقووابض لوويس مق ووورا  علوو  التقووابض الحقيقوو  بووين ال وورفين مباًوورة وإنمووا يكووو  

لقيوود الم ووورف  فووو  حسووواب العميوو  ب ريقوووة الحوالوووة الم وووروية أو أيضووا  بوووالقبض الحكمووو  كا
 .اإلنترنا الم رف 

 
 
 
 فانناوى وانذا القننول اننو مننا رأتنه اللع ننة الدائمننة للبيفننوم العلم نة يف اتمل ننة العرب ننة السننعود ة بشنضن عقنند ال  ننامل عننج طر نق اهلنناتار أنظننر الفاننوى يف (1)

 .2/336إسالم ة 

 . 6/52انظر: اتغين  (2)

ر و ر بنناً م ننه  2973يف صننيف يفهر عننج أيب ار ننرة رضنني ك ع ننه يف كاننااب اتسننا اةر ماب الصننرف وب نن  الننذاب ملننورق نقننداً بننر  أخر ننه مسننل   (3)
ر  إال سنواًء بسنواء ر والفضنة ملفضنة إال سنواًء بسنواءحد ث أيب ب رة رضي ك ع ه أن ال يب صلى ك عل ه وسل   ال : ال تب عوا النذاب ملنذاب 

 .2029ب ملفضة والفضة ملذاب ك ا شئا  " رواه البخاري يف كاااب الب وع ر ماب ب   الذاب ملذاب بر   وب عوا الذا

 وما بعداا . 6/53اتغين  :انظر (4)

( بشة  القبض وصووره المسوتجدة 55/4/6واذا ما صدر ب  قرار مجمع ال ق  اإلسالم  رقم )
 رفا  ما يل   حيث نص عل  أ  من صور القبض الحكم  المعتبرة ًرعا  وع
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 القيد الم رف  لمبلا من المال ف  حساب العمي  ف  الحاتي التالية  -1
 )أ( إذا أودت ف  حساب العمي  مبلغا  من المال مباًرة أو بحوالة م روية.

)ب( إذا عقد العمي  عقد صر  ناجن بين  وبين الم ر  ف  حال ًورا  عملوة بعملوة أخورى 
 لحساب العمي  .
الم ر  بةمر العمي , مبلغا  من حساب ل  إل  حساب آخر بعملة أخورى فو  )ا( إذا اقت ع 

ويغت ووور  وووةخير القيووود الم ووورف  , الم ووور  ن سووو  أو ييوووره ل وووال  العميووو  أو لمسوووت يد آخووور 
بال ورة الت  يتمكن المست يد بها من التسليم ال عل  للمدد المتعار  عليها ف  أسواخ التعام  

  يت وور  فوو  العملووة خووالل الموودة المغت وورة إت بعوود أ  يح وو  علوو  أنوو  ت يجوووز للمسووت يد أ
 أثر القيد الم رف  بإمكا  التسليم ال عل  .

 سلم الشيك إذا كا  ل  رصيد قاب  للسحب بالعملة المكتوب بها عند استي ائ  وحجنه مون  -2
 ق ب  الم ر  (.

سوتثنا  عقود ال ور  مون وعل  ذلك فإ  ما ذاب إلي  قرار المجمع الساب  ذكره ويما يتعلو  با
صوووحة التعاقووود ب ريووو  اإلنترنوووا يعتبووور صوووحيحا  فووو  حالوووة كوووو  التعاقووود قووود  وووم عبووور البريووود 

  (.1990او , 1410اإللكترون  بشك  يير مباًر كما او الحال حين صدور القرار )سنة 
أمووا فوو  الع وور الحووال  فوواألمر  غيوور عمووا كووا  عليوو  العموو  سووابقا  وأصووب  باإلمكووا   حويوو  

قود مباًرة من كال ال رفين إل  الخر عن  ري  وسائ  متعددة مما يحق  ًرر التقوابض الن
 الحكم  الذي يقو  مقا  التقابض الحقيق  .

 .ًرر التقابض . وهللا أعلم وي  عقد ال ر  ب ري  اإلنترنا إذا  وفر ةونخلص إل  صح
 عقد السلم : ثالثًا:

 .(1)ثمن مقبوض ف  مجلس العقدمهج  بالسلم او   عقد عل  موصو  ف  الذمة 
 

 .6/385ر واتغين  2/102ر ومغين ا ااج  269ر والقوانني الفقه ة ص 3/195انظر: حاش ة الدسو ي على الشرمل ال بري ( 1)
وأجواز المالكيوة  ,بوة  يوتم قبضو  فو  مجلوس العقود ,ومن ًرور صحت   عجي  رأس مال السلم

 .(1) ةخيره اليومين والثالثة
المتعاقوودا  قبوو  القووبض ب وو  العقوود وان سووك ألنوو  يووهدي إلوو  بيووع ديوون مهجوو  بوودين  وإذا   وورخ 

 .(2)مهج , وقد ورد النه  عن ذلك
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وبيع السولم ب ريو  اإلنترنوا يختلول حكمو  بحسوب ال ريقوة التو  يوتم بهوا التعاقود ودفوع الوثمن, 
ف  أو بحوالوة فإذا  م دفوع رأس الموال )الوثمن( بعود التعاقود مباًورة سووا  ب ريو  الشويك الم ور 

 .م روية مباًرة أو بالنقود اإللكترونية أو نحو ذلك فإ  العقد صحي 
أما إذا لم يتم  سليم الثمن ف  مجلس العقود فوإ  العقود با و  عنود جمهوور العلموا  وعلو  رأي  

المالكيووة يكوووو  العقوود صوووحيحا  إذا كووا  اوووذا التووةخير أقووو  موون ثالثوووة أيووا  حتووو  لووو كوووا  ذلوووك 
 علي  ف  العقد . مشرو ا  ومت قا  

 والعم  بقول المالكية او األيسر خاصة ف  التعاقد ب ري  اإلنترنا . وهللا أعلم .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( أنظر اترا   السابقة.1)
والبنزار وابنج أيب شن بة الندار طين وابنج عندي ( وذلك ب ه ه صلى ك عل ه وسل  عج " ب ن  ال نااب مل نااب " ر وانو الندمل ج اتؤ نه ملندمل ج اتؤ نه . رواه 2)

ر واحلند ث ضنع ا كمنا ذكنر ا ققنون منج   ه كالمر ويف س ده موسى بج عب ده ر وفرضي ك ع ه  حد ث عبد ك بج عمر وراف  بج خد ج وغريا  مج
 تؤ ه.أاه احلد ث ر ول ج األمة تلقت مع اه ملقبول حىت نقه بع  العلماء اإلمجاع على م   ب   الد ج اتؤ ه ملد ج ا

 .1382بر    5/220ر وإرواء الغل ه لأللباين  5/656ر ون ه األوطار للشوكاين  4/39أنظر: نصب الرا ة للز لعي 

 المبحث الثاني 
 النظام الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة

 الم لب األول   النظا  الواجب   بيق   
 أواًل : أهمية تحديد النظام الواجب تطبيقه :
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والعقوووود التووو   وووتم عبووور ًوووبكاي اإلنترنوووا ذاي  وووابع دولووو  أل  أ رافهوووا فووو    عتبوور األعموووال
الغالوووب ينتموووو  إلووو  دول مختل وووة, فقووود وضوووعا ًوووبكة اإلنترنوووا أكثووور دول العوووالم فووو  حالوووة 
ا  ال مستمر حيث أ  المعلوماي الت  يتم  حميلها عل  الشبكة  نتشر فو  أنحوا  العوالم فو  

 لحظاي وجينة.
ن النظووا  الووذي يجووب   بيقوو  فوو  اووذه العقووود واألعمووال, اوو  اووو نظووا  وانووا يووة   السووهال عوو

المشتري ) المستهلك ( أ  نظا  البائع, أ  نظا  الوسيص ف  حالة وجوده, أ  نظوا  موو  رد خدموة 
 اإلنترنا,...و

لقد ناقشا ات  اقياي الدولية وال ق  القانون  اذه المسةلة و وصولوا إلو  أ  النظوا  الوذي يجوب 
ة ( ًووري ة أ  ت دار اوو نظوا  إدارة المتعاقوودين الوذي ا  قوا عليو  عنوود العقود ) قوانو  اإل  بيقو  

الحمايووة التوو   وفراووا األحكووا  الموورة موون  (1)يتبووع ذلووك حرمووا  المسووتهلك فوو  عقووود اتسووتهالك
لنظا  الدولة الت  بها مح  إقامت  العادية, ولع  السبب ف  ذلك واض  واو حمايوة المسوتهلك 

اووذه  سووتخدم   ولمووا ( 2)ًووركاي اإلنتوواا والتسوووي  العالميووةأمووا   األضووعلب وو ة أنوو  ال وور  
 .( 3)عاقدمن أساليب دعائية قد  تسبب ف  إيقات الغرر لدى المتالشركاي 

 ثانيًا : النظام الواجب تطبيقه في الفقه اإلسالمي :
بوة  يكونوا ا  قووا  ,الوذي يجوب   بيقو  علوو  العقود نظوا أ ورا  التعاقوود ال -فو  الغالوب  -يحودد 

 علي  ف  بداية العقد، أو أ  الشركة قد ن ا علي  ف  نموذا العقد . 
 
 
 

 ل  وخدماب تج او يف حا ة إل ها. د اليت   ون موضوعها تقدمي سواي الب   واإلجيار والقرض وحنواا مج العقو  (1)
 . 1/168د. عبد الفاامل حعاابي  -ال ظام القانوين حلما ة الاعارة اإلل رتون ة :انظر( 2)
 . 1/176 -اتر   السابق أنظر: ( 3)

المسلمو  علو  ًورو هم إت و م " ويعم  ب  لقول  صل  هللا علي  وسل واذا ات  اخ صحي 
 (1)" ا  ماحر أح   وأ حر  حالت  ا  ر ً

                                         

و ننال ع ننه  1272مننج حنند ث عمننرو اتننزينر يف كاننااب األح ننامر ماب مننا ذكننر عننج رسننول ك صننلى ك عل ننه وسننل  يف الصننلحر بننر    رواه الرتمننذي( 1)
 .حسج صيف ح

 مج سورة اتائدة. 49-48، اآلايب 35-2/34وي ( أنظر: تفسري  البغ2)
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 ,لجهوة مون الجهواي أو المهسسواي التحكيميوةلدولة معينة أو  نظا كو  اذا الأ  يويستوي 
الووذي ا  وو  عليوو   نظووا ولكوون اووذا ات  وواخ محكووو  بقاعوودة ًوور ية أساسووية اوو  أ  يكووو  اووذا ال

فوو  كتوواب هللا  ةر ر مقووسووةلة مال هواووذالشووريعة اإلسووالمية ومسووتمدا  منهووا. إلوو   ا  المتعاقوودا  راجعوو
 أئمة الهدى ف  جميع األع ار واألم ار.عليها ، وا    سنة رسول  صل  هللا علي  وسلم و 

م   عال   قال  نوتامك  اهك وول  إ  ك كا سا وها إ ل   َّللاذ  و الرذ دُّ ٍ  ف را ً  ك تامك ف    ِذ  و الكي ووك   ف إ  ك   ن از عك ناوو   ب وا
ووووور  ال ووووو ا إ ل ووووو  َّللاذ   وقوووووال سوووووبحان   (2)[59 ]النسوووووا  خ  ما كك ٍ  ف حا ووووو ك  ً ووووونك  وووووتامك و يووووو   م  ت ل  ك وووووا اخك م    و 

 .[9]الشورى 
أو  أو من المسولمين وييورام المسلمين, منالخ و  جميع ويستوي ف  ذلك أ  يكو   

كامك ب يكن   قال  عال    . كانوا جميعا  من يير المسلمين ل  َّللاذا و أ  ك احك وا أ نون  مك ب م  وو ا  اامك  ت و  ها   تذب وعك أ اك
ل  َّللاذا إ ل يكوك   وا أ نون  وض  م  ت ناوك  ع نك ب عك ذ ركاامك أ  ك ي  ك مك  و احك وي ب ها وا يار يودا هللاا أ  ك يا   ل مك أ نذم  ا فواكعك لذووك * فوإ  ك   و 
* ووقاو   وون  اكلنذوواس  ل   اس  ث ي وورا  م  مك و إ  ذ ك  ووم  الك  ب ووب عكض  ذاناوووب ه  كك وونك َّللاذ  أ ف حا وونا م  س  وونك أ حك م  ل يذووة  ي بكغاووو   و  اا  ج 

ٍ  ياوق ناووو    وووك ووا ل ق  م  كك فالضوومير فوو  قولوو  " بيوونهم " راجووع إلوو  اليهووود, وذلووك  [50-49 ]المائوودة حا
حينمووا أ وو  كبووارام إلوو  النبوو  صوول  هللا عليوو  وسوولم يريوودو   حكيموو  بيوونهم وبووين ييوورام موون 

ام أ  يهمنوووا بوو  فتتووبعهم بقيووة اليهووود . فووةننل هللا اووذه عووامتهم و عهوودوا لوو  إ  حكووم لهووم ضوود
, وحكم الجاالية  ك  ما سوى حكم هللا سوا   كا  قب  دين اإلسال  أو بعده.(3)الياي

(4) 

ن سووبحان  ، وبوويذ (5)يحكووم بمووا أنوونل بووالك ر والظلووم وال سوووخ وعووال  موون لووم ووصوول جوو   
موو  ن يحكوم بيونهم وكوا  الحو  علويهم يحك   ًة  المنوافقين أنهوم إذا دعوو إلو  مو من و عال  أ 

 .(6)مو  دين هللا يير دين هللا، وإ  يكن الح  لهم يحك   
 حكيم ًرت  وجوب وضوه وجال بين لنا بالن وا القرآنية الكريمة يت ومن خالل اذه

لويس مسوتمدا  مون  ظوا ات  اخ عل   حكويم ن   ت يجوز، وعل  ذلك فإنييره، وحرمة  حكيم هللا
وت  ,ا  واخ با و  ييور صوحي  مهما كا  اذا النظا  , وات  واخ علو  ذلوك ة اإلسالمية الشريع

 أح  حراما " ."ًرر   يعم  ب  ألن
يعة اإلسووالمية فوو   عامال هووا م الشوور دولووة أو جهووة  حك  وو ظووا أمووا إذا كووا  ات  وواخ علوو  ن

 ن األ را  .اذا ات  اخ صحي  ويعم  ب  بي فإ ذ  م وف  ما ًرت هللاو حك
 

                                         

 .2/35فسري البغوي ر وت 4/614أنظر: تفسري الطربي  (3)
 .2/64( أنظر: تفسري ابج ك ري 4)
 مج سورة ال ور. 50-47( اآلايب: 5)
 مج سورة اتائدة.  47-44( يف اآلايب 6)
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 والحلول المقترحة: ,الواقعثالثًا: 
و نظوا ما سب  أ  قررنواه مون وجووب أ  يكوو  ال  ا  إلو  الشوريعة اإلسوالمية م راجعوالمحكذ
قود اخ ت ننات وي ، ولكن الوضع العملو  للتعاقود ب ريو  اإلنترنوا حاليوا    امنها مح  ومستمدا  

لشووركاي اإلسووالم ، ذلووك أ  ات يسوواعد علوو    بيوو  اووذه القاعوودة الرئيسووة موون قواعوود الوودين 
دول إسوالمية ولكوون ت  موون، أو دول اجنبيووة ييور إسوالميةمون المتواجودة عبور ًاًوواي العورض 

بو  موجوودا  مون قبو  الشوركة العارضوة  المعودُّ  حكم بالشريعة اإلسالمية، ويالبوا  موا يكوو  العقود 
سوالم  واوو  حكويم  الذي يحكم العقد، فكيف نوفو  بوين اوذا األسواس فو  الودين اإل ظا سم النا

 شر حاليا و وما ا  الحلول المناسبة لهذا األمر ونتًرت هللا وبين الوضع العمل  الم
 ننا نجد أن سنا بين خيارين اما  إ

أ  نرضوو  بوواألمر الواقووع ونسوولم بوو  واووو التحوواكم إلوو   لووك األنظمووة والقوووانين  :األولالخيااار 
 بدعوى الضرورة والحاجة.
ولووويس متروكوووا   شوووريعة اإلسوووالمية أمووور ت خيوووار ويووو أل   حكووويم ال واوووذا الخيوووار ييووور معتبووور

و  الووووذين ي وووودُّ  اإليمووووا  عوووون  هللا سووووبحان  و عووووال  بوووواي المتعاقوووودين وإراد هووووم، وقوووود ن وووولر 
  أ  رجوال  يونعم أنو   (1)فقد أخرا ابن جريور ال بوري فو    سويره ,عن  حكيم ًرع ويعرضو  

ألنو   ,دينوك ة، فقال اليهوودي   أحاكموك إلو  أاو كا  بين  وبين رج  من اليهود خ ومسلم م
ووة فو  الحكوم فنونل قولو   ,وأبو  المسولم ,قد علم أ  رسول هللا صل  هللا علي  وسولم ت يةخوذ ًر

ل وك  يار يوداو     عوال    ونك ق بك وا أانون ل  م  م  وا أانون ل  إ ل يكوك  و  ومك آم ناووا ب م  ين  ي نكعاماوو   أ نذها  أ  ك أ ل ومك   ور  إ ل و  الذوذ 
وويك  يار يوودا الشذ وا ب وو   و  وا أ  ك ي كك اوورا وورا ق وودك أام  وواك ماوا إ ل وو  ال ذوواياوي  و  ووالي ت ح  مك ض  وولذها ا ت    ا ا أ  ك ياض  يوود  *  ب ع 

ووو وووك  صا و   ع نك ووودُّ وووا  الكمان ووواف ق ين  ي  ا وووول  ر أ يك سا ل  َّللاذا و إ ل ووو  الرذ وووا أ نووون  ا إ ل ووو  م  وووال وك ووومك   ع  او إ ذ ا ق يووو   ل ها ود   دا
 .[ 61-60]النسا  

فرة فو  اوذه الحالوة إت فو  حواتي مسوتثناه و أما قاعدة الضرورة والحاجوة فإنهوا ييور متو
 ت  ن ب  عل  أكثر حاتي التعاقد ب ري  اإلنترنا.

 .مع اذا األساس ف  الدين اإلسالم البحث عن حلول مناسبة  ت    :الخيار الثاني
 مناسبة للت بي  ما يل   ا الت  أرااومن الحلول المقترحة  
 

                                         
 .3/299وانظر تفسري البغوي  4/155تفسري الطربي  (1)
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 ريح بتحكيم الشريعة اإلسالمية :أواًل: اعتماد  نص ص
عنوودما يتعاقوود المسوولم مووع الشووركاي األجنبيووة والعالميووة فووإ  عليوو  أ  ت يرضوو  بالعقوود  

بو  عليو  أ  يشوترر  ,دولوة أجنبيوة ت  حكوم بموا أنونل هللالمعوين  ظوا الذي يونص علو   حكويم ن
  الشوووريعة عينوووة   بووودولوووة م ظوووا د اوووو الشوووريعة اإلسوووالمية، أو يوووذكر نالوووذي يحكوووم العقووو أ ذ 

 اإلسالمية ف  معامال ها.
وموون عوامووو  نجوواه اوووذا اتقتوووراه اإللحوواه فووو  إيووراد اوووذا الشووورر موون قبووو  المتعاقووودين 

سووي  واإلنتواا العالميوة اوذا اإللحواه المسوتمر والر بوة العامووة المسولمين، فوإذا رأي ًوركاي الت
 سترض  بهذا الشرر و ضمن  عقوداا مع المسلمين.فإنها ت ًك 

 

 
 ممووا يتووي  يكووو  لهووا مواقووع عبوور اإلنترنووا يااةمإنشااام مسسسااات تحكاايم شاار ية عالثانيااًا: 
و الفو  الوقووت فو  المخال واي الشور ية التو  ن وا عليهوا  ،الشريعة اإلسالميةلتحكيم المجال 

  و كو  اذه المهسساي متمينة بما يل  القوانين الوضعية
 عتموود ويوو  علوو  لهووذه المهسسوواي نظووا  واضوو  وصووري   النظووا  الواضوو   ينبغوو  أ  يكووو   -1

األقووووال الراجحوووة فووو  ال قووو  اإلسوووالم  موووع اتسوووت ادة مموووا  وصووولا إليووو  المجوووامع ال قهيوووة 
كهيئوة كبووار العلموا  فوو  المملكوة العربيووة عض الوودول اإلسوالمية وايئواي الرقابوة الشوور ية لوب

، واللجنة العليا لت بي  الشريعة اإلسالمية التابع لجامعة األزار بحوثالسعودية، ومجمع ال
 اإلسالمية ف  الكويا وييراا من الهيئاي العلمية الشر ية ف  و ننا اإلسالم .

بووة  ار بووار مباًوور بةاو  العلووم والتقوو  اإلًورا  المباًوور  يلوون  أ  يكووو  لهوذه المهسسوواي  -2
 متاز بالعلم واألمانة والعودل والقودرة علو   ًر ية ايئة رقابة يكو  عل  ك  مهسسة  حكيم
 .ها حسب األحكا  والمقاصد الشر يةفهم المسائ  المستجدة و كيي 

  علوو  التحكوويم موووهالين لهووذا األموور ولوووديهم و ة  يكووو  القوووائمبوو الشوورع    وذلوووك التةايوو  -3
 .و  بهاالت  يخت  التحكيم مسائ ا  الكاف  باألحكا  الشر ية ف  اإللم
 -ما يهيد جدوى اذا الح  ونجاه اذه ال كرة ما يل   وم

 الذي يجب   بيق . نظا ية ف  اختيار المحك  م والأ  التحكيم يمتاز بالبسا ة والحر  .1

التكاليف والرسو   ةة، والسرية، وقلالتحكيم من السرعة ف  ف   الخ ومما يمتاز ب   .2
 وأ عاب المحامين .

خاصووووة  سوووووية و لوسوووويلة الردي ووووة للقضووووا  أ  التحكوووويم أصووووب   فوووو  الع وووور الحووووال  ا .3
 ير األنظمة .المنازعاي الناًئة عن  ن يذ أو   س
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م يجين لل رفين المتحواكمين  وليوة محك  و أ  أكثر األنظمة  عتبر بالتحكيم الم ل  الذي .4
 .(1)ن ا ي    بينهما بمقتض  العدالة واإل

                                         
معهننند  -م2000 -1421 ضنننوء الشنننر عة والقنننانون( انظنننر يف ذلنننك: اتنننؤمتر اإلسنننالمي ال ننناين للشنننر عة والقنننانون  وانننو بع نننوان )الايف ننن   اتطلنننق يف (1)

 وما بعداا . 39عبد ك بج امد ا  ني ص -طرابلة اجلامعي للدراساب اإلسالم ة، وانظر الايف    يف الشر عة اإلسالم ة 
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 حكمة المخت ةمالم لب الثان    ال
 

موا فو  إف  أماكن مختل وة  ينن أ را  مقيمية  تم ف  الغالب بيونعقود التجارة اإللكتر 
ن حكوووم العقووود عوووالوووذي ي ظوووا دولوووة واحووودة أو دول متعوووددة، وانوووا يوووة   السوووهال بعووود  حديووود الن

 المحكمة المخت ة بالنظر وي و
 ختلوول األنظمووة الدوليووة فوو  اتخت وواا القضووائ  لقضووايا التجووارة والعقووود اإللكترونيووة علوو  

 ل ة منها  ا جاااي مخت
وذلوك مون أجو   , لمحكمة الت  ا  و  عليهوا المتعاقوداأ  اتخت اا القضائ  يكو  ل .1

 التيسير عل  المدع  حت  يتمكن من الح ول عل  الحماية القضائية الم لوبة .
أ  اتخت وواا القضووائ  يكووو  لمحكمووة إبوورا  العقوود أو  ن يووذه واووذا ات جوواه  ةخووذ بوو   .2

 .(1)بعض األنظمة العربية
 (2).اتخت اا القضائ  يكو  للمحكمة الت  فيها إقامة المدع  علي  أ  .3

 

 المحكمة المختصة في الفقه اإلسالمي :
"القاضوووو    سوووومالتنووووازت  حووووا م دنوووولمحكمووووة المخت ووووة عحووووث ال قهووووا  رحمهووووم هللا اب
نظر فو  النونات بوين المودع  والمودع  ف   حديد القاض  المختص بال وااختل  , وقدالمختص" 
  الودعوى فو  مع ا  اقهم عل  أنو  إذا كوا  الخ وو  ومحو ,منهد اتختال  المكان  بيعلي  عن

  أموا إذا اختل ووا فو  محو ,اضو  المدينوة( فإ  الدعوى  قوا  عنود قةمكا  واحد )أي مدينة واحد
فو  ف  القاضو  المخوتص    ختل و ياإلقامة أو كا  مح  الدعوى ف  مدينة أخرى فإ  العلما  

 (3)ا   عل  أربعة أقوالك نظر الخ ومة , وذل

 مهوورواوذا موا ذاوب إليو  ج, أ  القاض  المخوتص اوو قاضو  المودع   :القول األول
 (4).العلما  من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية

                                         
 الفقرة ال ان ة(. 30انظر م اًل:  انون اترافعاب اتصري )اتادة  (1)

 ( و رد على ذلك بع  االسا  اءاب أنظراا يف الاعم   اتشار إل ه.2394/2السعود ة انظر: الاعم   ر   )واو ما أتخذ به اتمل ة العرب ة  (2)

انصننر بننج امنند  –م ننة ات رمننة  – امعننة أم  القننرى  –انظننر يف تفصنن ه اننذه األ ننوال: االخاصنناص القضننائي يف الفقننه اإلسننالمي حبننث ما سنناري  (3)
 .418الغامدي ص

 .6/292ر وكشاف الق اع  6/269رومغين ا ااج  4/129، وحاش ة الدسو ي على الشرمل ال بري 7/192ق انظر: البيفر الرائ (4)
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خ وومة واوو صواحب الحو  فيهوا فلوو  وا إليو   أ  المودع  اوو المنشو  للووجو  موا ذابو
 .(1) قاض  خ مأو  الح  أ  يقيم الدعوى عند قاضي 

المووودع  إت إذا  علووو  الحووو  بعقوووار فوووإ   أ  القاضووو  المخوووتص اوووو قاضووو  القاااول الثااااني:
المكوووا  الوووذي ويووو  محووو  الووودعوى واوووذا موووا ذاوووب إليووو  بعوووض  القاضووو  المخوووتص اوووو قاضووو 

  (2)الحنفية وبعض المالكية
النظور  ب ور  مخوتص وإنموا  قوا  الودعوى أموا  أي قواضٍ  ت يوجود قواضٍ   أنو : لثالقول الثا

, ووجو  موا ذابووا إليو   (3)واذا ما ذاوب إليو  بعوض الحنفيوة والمالكيوة  ,عن محالي المتداعين
 أن  ت يوجد دلي  يحدد ذلك فيبق  األمر عل  إ الق  بدو   حديد قاٍض معين واإللنا  ب .

الحنفية  دواذا او المعتمد عن  ,علي  أ  القاض  المختص او قاض  المدع  :رابع القول ال
الموودع  عليوو  فكووا    ذمووة هرا األصوو  بوو ووجوو  مووا ذابوووا إليوو    أ ذ  .(4)قووول لووبعض المالكيووةو 

 ذمت  . ًغ  قال إل  مح  الخ و  و ع ي  م الح  حت  يثباأول  بعد  الكل ة علي  باتنت
 

 الرأي المختار للعقود اإللكترونية 
أنو  ت يوجود نوص بعد عرض األقووال  بوين أ  لكو  قوول وجااتو  وحظو  مون النظور ، و  

العامة للشريعة اإلسالمية الت  ولذا فالمسةلة  حكمها القواعد  ,صري  ف   حديد جهة التقاض 
 لمظلو . عود إل   حقي  العدل واإلن ا  ل

أصوحاب القوول الثوان  العمو  بموا ذاوب إليو  لعقوود اإللكترونيوة ف  اولع  من المناسب  
موا ل ذلوكو   صواحب الحو  فو  الخ وومة ب و تمن أ  القاض  المختص او قاض  المدع  

العقد  فإذا المستهلك او ال ر  األضعل ف  أ  ل ف  التعاقد عبر اإلنترنا حيث لي  الحاع
 وووم ذ العقووود كموووا  ابقوووة السووولعة لوعوووال  أو الوصووول أو عووود   ن يووو ضووورر منووو  بسوووبب عووود  م

هلك مون  العوب حقو  حمايوة المسوتواوذا ي البوا  اوو المودع ،ذلوك ويكوو  ي ات  اخ عليو  ونحوو
يورا  فكوا  مون المناسوب فيهوا ًو   مون اإل  سويقيةالشركاي العالمية الت  قد  ستخد  وسائ  
 والمكوا  الوذي ويو التعاقود  عليو  أ ورا   و عواة موا ا ا حماية المستهلك ف  اذا الحوال ، موع مر 

                                                                                                                                
 أنظر: اترا   السابقة.( 1)

 .4/164ر والشرمل ال بري وحاش ة الدسو ي عل ه 6/280انظر: البيفر الرائق  (2)

وانذا القنول را ن  يف غالنب احلناالب إ  القنول األول ح نث أن القاضني ر 164ر وحاش ة الدسو ي علنى الشنرمل ال بنري 6/280أنظر: البيفر الرائق  (3)
 إذا مل   ج ادداً فضن اتدعي س ق   الدعوى أ  ما  ر د واذا او مؤدي القول األول .

 .9/146ر والااج واإلكل ه للمواق 7/192انظر البيفر الرائق  (4)
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,أموا إذا  علقوا الودعوى بعقووار  وذلوك حسوب موا يوراه قاضو  الموضووت المخوتص محو  الودعوى 
مح  المدع  ب  , ألن  أقرب إل  مح  الدعوى وأقدر عل  قاض  لقاض  المختص او اإ  ف

معرفة األعرا  واألنظمة المتعلقة ب . واذا القول قريب مون قوول جمهوور العلموا  الوذين يورو  
 أ  القاض  المختص او قول المدع  م لقا .

حكمووة التووو   ن ووذ الموضووووت وفوو  جميووع الحووواتي يلوون  التقيوود بقاعووودة الشوور ية بوووة   كووو  الم 
 وهللا أعلم .. محكمة ًر ية.
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 المبحث الثالث 
 التوقيع اإللكترونيبإثبات العقود اإللكترنية  

 الم لب األول    عريف التوقيع اإللكترون  وأاميت   
 

حتو  يكوو  لهوا قووة فو  اإلثبواي  للكتابة من العناصر المهمة والضرروية عيعتبر التوقي
. 

عن عالمة أو إًوارة أو بيوا   واار مخ وور اعتواد الشوخص اسوتعمال  للتعبيور  والتوقيع  بارة
باإلمضووا  وذلوك بكتابووة اتسووم أو  عووادةم التوقيوع ويووت ،عون موافقتوو  علو  المكتوووب فوو  المسوتند
، وقود يكوو  سوم واللقوبو  التوقيوع مون األحور  األولو  لالاللقب، أو بعالموة رمنيوة بحيوث يتكذو

 .(1)ة األصبعالتوقيع بالختم أو بب م
وقد كا  التوقيع العادي او المستخد  ف  جميع المستنداي ويالبا  ما يوضوع فو  آخور 

 .المستند ألاميت  وحرصا  عل  وضوح 
الحاسوب اللو   هوري الحاجوة إلو   وقيوع آخور يقوو  و وبعد استخدا  ب اقواي اتئتموا  

 .(2)كترون مقا  التوقيع العادي عل  المستنداي الورقية فظهر التوقيع اإلل
حوووودى الهيئوووواي إوالتوقيووووع  اإللكترونوووو   بووووارة عوووون ملوووول رقموووو  صووووغير ي وووودر عوووون 

سوم بهوا مون قبو  الحكوموة، وفو  اوذا الملول  يوتم  خونين اتالمعتر  و  ،المتخ  ة والمستقلة
 .(3)وبعض المعلوماي الهامة كرقم التسلس  و اريك انتها  الشهادة وم دراا ونحو ذلك

 ر ا  وللتوقيع اإللكترون  صو 
و  فو  الرقم  )الكودي( وذلك عن  ري  استعمال عدة أرقا  يتم  ركيبها  لتك  و التوقيع -1

 .ب  النهاية كودا   خاصا  يتم التوقيع
  حسواب  يمكون ذلوك عون  ريو  اسوتخدا  قلوم إلكترونو التوقيع بالقلم اإللكترون   ويوتم -2

 .(4)ص لذلكعل  ًاًة الحاسب الل  باستخدا  برنامج مخ الكتابة   عن  ريق
ي بينووو  وبوووين التوقيوووع العوووادي فووو  ض الووودول بوووالتوقيع اإللكترونووو  وسووواو وقووود اعترفوووا بعووو

 .(5)اإلثباي
                                         

 .158امد حسج  اس  ص د. –أصول اإلثباب يف اتواد اتدن ة والاعار ة  :انظر (1)
ومندى حع نة الاو  ن  اإلل نرتوين يف اإلثبناب حبنث مقندم اتنؤمتر ال و نت األول ر  56/60الاعا د ملب ن  بواسنطة اإلنرتننت ، امند أبنو اهل عناء  :انظر (2)

 جمموعة أحبام اتؤمتر . م شور يف كاااب – 7/11/1989-4للقانون واحلاسب اآلاب ات عقد مج 
والايف ننن    ر17، والاعننارة اإلل رتون ننة يف الننوطج العننريب ص1/182د. عبنند الفاننامل حعنناابي  -ظننام القننانوين حلما اننه الاعار ننة اإلل رتون ننة ال  :انظننر (3)

 .87امد أبو اهل ع اء ص -بواسطة اإلنرتنت 
 .198-1/190د. عبد الفاامل حعاابي  -ال ظام القانوين حلما ة الاعارة اإلل رتون ة  :انظر (4)
 .1/200ر اتر   السابق انظ (5)
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 حجية التوقيع اإللكترون   ف  اإلثباي ف  ال ق  اإلسالم   الم لب الثان 
 

استخدام  ف  المحرراي الرسمية ف  اإلسال  ف  السونة ف   (1)أول  هور للتوقيع  يعدُّ 
أراد رسوووول هللا صووول  هللا عليووو  وسووولم أ  حيوووث للهجووورة النبويوووة بعووود يووونوة الحديبيوووة السادسوووة 

ام إلو  اإلسوال  قياموا  بالواجوب مون  بليوا رسواتي هللا و يكا ب الملوك ف  الدول المجاورة ويدع
, فعن أنس رض  هللا عن  أ  نب  هللا صل  هللا علي  وسلم أراد أ  يكتوب إلو  إل  الناس كافة
س من األعواجم, فقيو  لو   إنهوم ت يقبلوو  كتابوا  إت عليو  خوا م, فا خوذ النبو  صول  راص أو أنا

وفوو  روايووة لمسوولم  أ  النبوو  صوول  هللا عليوو  وسوولم ا خووذ (2)هللا عليوو  وسوولم خا مووا  موون فضووة ..
 .(3)خا ما  من فضة ونقشا وي  " محمد رسول هللا " فال ينق  أحد عل  نقش "

ختم بعوود ع وور النبوو  صوول  هللا عليوو  وسوولم فوو  القوورو  واسووتمر اسووتخدا  التوقيووع بووال
كوووا  األمووور القوووديم إجوووازة  "أنووو  قووال رحمووو  هللابووون أنوووس الووك مموووا  فعووون اإل ,اإلسووالمية األولووو 

 .(4)م"يالخوا 
 حسوب الجهوةلها أسما  متعوددة  واأوردوقد بحث العلما  رحمهم هللا  ةكيد المحرراي بالتوقيع و 

ال ووك والحجووة والسووج   ها  سووميا موون و  (القاضوو  أو األفووراد السوول ا  أو) منهووا التوو    وودر
 (5).التنوير خاصة إذا خيفباتًهاد عليها  بينوا  ةكيدااوالوثيقة، كما 

يوونه عوون ييووره ينوو  و مموون التوقيووع  حديوود الشووخص الووذي صوودر مولمووا كووا  المق ووود 
  الع ووور ودتلووة علوو  رضوواه بمضوومون  والتناموو  بوو  فقوود   وووري صوووره وأنواعوو  وخاصووة فوو

 المتةخرة وكا  من آخراا التوقيع اإللكترون   بةنواع  المختل ة.
والوذي يظهوور للباحووث صوحة اسووتخدا  التوقيووع اإللكترونوو  وخاصوة التوقيووع الرقموو  إلثبوواي 

الشووووريعة  العقووووود اإللكترونيووووة فوووو  ال قوووو  اإلسووووالم ، وأ  اووووذا يت وووو  مووووع مبووووادئ اإلثبوووواي فوووو 
  اإلسالمية وذلك لما يل 

                                         
 .998القاموحمل ا  ط صوانظر  1026معع  مقا  ة اللغة يف لف  و   " وم ه الاو   : ما  ليفق مل اااب بعد الفراغ م ه" ص اء يف  (1)

 .5423وأخر ه البخاري يف صيف يفه ر كاااب اللباحملر ماب نقش ا امت ر بر   466( أنظر: الرح ق اتخاوم للمباركفوري ص2)
ر وكنان انذا ا نامت يف أصنبعه الب صنر منج  نده ال سنرى صنلى ك عل نه وسنل  ر   لبسنه أبنو  3901اللبناحمل والز  نة بنر    أخر ه مسل  يف صنيف يفه ماب( 3)

 ابب ر وعمر رضي ك ع هما بعدهر فلما كنان ع منان  لنة علنى بئنر أر نة فنضخرج ا نامت فععنه  عبنث بنه فسنقط يف البئنرر وانظنر صنيف ح البخناري كانا
 .5429اللباحمل ر   احلد ث 

 4/160حاش ة الدسو ي على الشرمل ال بري  (4)

 .474وسائه اإلثباب يف الشر عة اإلسالم ة د. امد مصطفى الزح لي ص :انظر (5)
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 يير مح ورة ف  عدد معين أو ًك  محدد اإلسالمية ئ  اإلثباي ف  الشريعةأ  وسا .1
 .(1)ن فيها الح  و وص  إل  العدل شم  ك  وسيلة يبيذ  عل  القول الراج  ب 

 ,ع عليهوواالتو  وقذو الكتابوة علمو  بمضوومو  و  علو  صواحب  دتلتوو ن التوقيوع د مو وقأ  ال .2
ي إ  لووم يكوون العووادحقوو  فوو  التوقيووع واووذا متحقوو  فوو  التوقيووع اإللكترونوو  كمووا اووو مت

  أكثر.
علوو  األًووجار واألحجووار  ليسووا مح ووورة بشوو   معووين كووالورخ بوو    وو  ابووةالكتأ   .3

وسوولم، فكووذلك الرسووول صوول  هللا عليوو   زموونوكووا  اووذا مسووتخدما  فوو   ,والجلووود وييراووا
بع األصو من األمضا  باليد أو الختم أو ب ومةبال ريقة العادية  التوقيع ليس مح ورا  
ل وويغتها المقوورو ة إت  الل معووادتي رياضووية ت يمكوون إعاد هووابوو  ي وو  بووالرقم موون خوو
موووع الكتابوووة  لوووة، خاصوووة وأ  اوووذا التوقيوووع منسوووجمالمعاد لووو مووون قبووو  الشوووخص الوووذي 

المستخدمة وي  واو المحرر اإللكترونو  حيوث يوتم وضوع المعلومواي فو  صوورة رقميوة 
واووذا يتحقوو  فوو  التوقيووع اإللكترونوو   ،CDو خنينهووا علوو  ًوورائص ممغن ووة أو أقووراا 

المنسوووبة إليوو  إلوو  أ  يثبووا خووال   ةع وعالقتوو  بالواقعووالموق  وو يةفهووو يوودل علوو  ًخ وو
 ك. ذل

رحموو   يقوول حيووث فو  القوورائن الكتابيوة وحجتهوا فوو  اإلثبواي نفوويسابون القوويم كوال   ولوموا 
يقن كوا  كوالعلم و و فوإذا عور  ذلوك  د ح وول العلوم بنسوبة الخوص إلو  كا بو وق  "فإ  الهللا

ويايوة موا , د واإلرادة  وقال علو  الل و ، والل و  دال علو  ال، فإ  الخوص دبنسبة الل   إلي 
 (2)من اًتباه ال ور واألصواي" ر اًتباه الخ ور وذلك كما ي رضيقدذ 

يووة المرسوو  والمسوتقب  ، ويحوواف  علوو  مسووتوى و   التوقيوع اإللكترونوو  الرقموو  يحودد اإ .4
لدى المتعاملين عل  الشبكة من حيوث سورية المعلومواي والرسوائ  األمن والخ وصية 

شوووك  ت يسوووت يع معووو  األجنبووو  ات وووالت عليهوووا واوووذه المنايوووا وييراوووا  هكووود صوووحة ب
 استخدا  التوقيع اإللكترون  ف  اإلثباي عل  المحرراي اإللكترونية.

                                         
ر  الس اسنة الشننرع ةكاابنه االطنرق احل  منة يفواالسنادالل علنى صنيفاها ر انظننر  يف ب نان اننذه القاعندة القنول  ند أ ناض و وانذا انو  نول ابنج  ن   اجلواب ننة  (1)

 . وانظر مقدمة ال اااب

 .203ة يف الس اسة الشرع ة ص الطرق احل م (2)
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  الحماية الجنائية للتوقيع اإللكترون الم لب الثالث   
 

لكترونو  أاميوة رئيسوة فو  التجوارة اإللكترونيوة، فعون  ريقو  يوتم  ةكيود العقوود ع اإليللتوق
دخ البيانواي صوحة وصو مون داوية المرس   والمسوتقب  ، والتةكووات  اقياي التجارية ، و حديد 

  إ إذ حمايووة جنائيووة للتوقيووع اإللكترونوو الضووروري وجووود  ونظوورا  لهووذه األاميووة فووإ  موون..الووك 
لكترونيوووة ولووويس فقوووص علووو  البيانووواي علووو  مضووومو  التجوووارة اإل تبووور اعتووودا   اتعتووودا  عليووو  يع
 .(1)المتعلقة بها 

ريم بعووووض األعمووووال المتعلقووووة بووووالنص علوووو   جوووو (2)العربيووووةوقوووود قامووووا بعووووض الوووودول 
 باتعتدا  عل  التوقيع اإللكترون  ووضع العقوباي المناسبة لهذه الجرائم.

 ما يل    ومن اذه الجرائم
 قاعدة بياناي   تعل  بالتوقيع اإللكترون  .   الغ  عل الدخول  ب ري -1
 عداد   وقيع إلكترون  .حيازة برنامج إل جريمة صنع أو -2

 .(3)جريمة  نوير و قليد المحرراي اإللكترونية والتوقيع اإللكترون  -3
 

 الجنائية للتوقيع  اإللكتروني في الفقه اإلسالمي : الحماية
ألموووال، وأمووري با خوواذ الوسووائ  الك يلووة بح ظهووا ، ااتمووا الشووريعة اإلسووالمية بح وو  ا

رذ  حواول اتعتودا  عليهوا بوالتنييف أو التنويور أو ييور يعا العقوباي الرادعوة لمون يتجورأ أو ًو
 .من  رخ اتعتدا ذلك 

 و ت قوال  عوال     ,وقد حرذ  هللا عن وج  أك  األموال بالحي  الماكرة وال رخ الملتوية
وو ا ثكم  و    ةككالاوا أ مك وو ال  النذواس  ب واإلك  ونك أ مك وا م  كذوا   ل ت وةككالاوا ف ر يق  وا إ ل و  الكحا لاوا ب ه  و   و  اودك وتامك ل كامك ب يكون كامك ب الكب ا   أ نك
ل ماووو    عتوودى ا  ا[ وأباحووا الشووريعة اإلسووالمية  لونسووا  المدافعووة عوون مالوو  إذ188]البقوورة     عك

 .(4)"قت   دو  مال  فهو ًهيد "من وأ ذ علي  ولو باستعمال القوة 

                                         
 .2/294د. عبد الفاامل حعاابي  -انظر: القانوين حلما ة الاعارة اإلل رتون ة  (1)

 مج مشروع الاعارة االل رتون ة يف مصر. 28و27و26مج الدول العرب ة مصرر أنظر اتواد  (2)

 .304-2/296د. عبد الفاامل حعاابي  –ام القانوين حلما ة الاعارة االل رتون ة أنظر: ال ظ (3)
 .202ر ومسل  يف كاااب اإلميان بر   2300( مافق عل ه رأخر ه البخاري يف كاااب اتظامل ماب مج  اه دون ماله بر   4)
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وجعلا ك  من  سبب ف  ا ال  مال متقو  بغير ح  فإن  يضمن  حت  لوو كوا  ذلوك 
 . (1)الخ ة ب ري 

الجنائية  حرا الشريعة اإلسالمية عل  إيجاد الحمايةمدى بين وييراا   حكا األ واذه
 سائ  ح ظها أيضا  .لألموال ذا ها وعل  و 

توقيووووع  اإللكترونووو   أو محاولووووة القيوووا  بووووذلك يتر وووب عليوووو  وبموووا أ  اتعتوووودا  علووو  ال
حيووث يووهدي إلوو  ,وعلوو  التجووارة اإللكترونيووة عامووة  ,علوو  المجنوو  عليوو  خاصووة ةمخووا ر كبيوور 

 يسوبب سورقة األمووال وضوياعها فوإ الي والحقووخ الماليوة مموا مااستخدا  اذا التوقيع ف  المع
 وو  مووع مقاصوود الشووريعة اإلسووالمية فوو  ح وو  وضووع الحمايووة الجنائيووة  للتوقيووع اإللكترونوو  يت

 وحرمة اتعتدا  عليها بةي وج  كا .الخاص   األموال والحقوخ 
 

 والعقوباي ف  الشريعة اإلسالمية  ثالثة أقسا  
الننوا والقوذ  والشورب حود واو   ,حو  هللا  عوال لقودرة ًورعا    وا  العقوبواي المالحدود (1

 .والردة ةوالحرابوالسرقة  
 أو ورثتوو  عقوبوة مقودرة ًورعا  لحو  األفوراد ،  فمون حو  المجنو  عليو  الق واا  واو  (2

 األ را  .ف  أ  يستووي  أو يع و عن  ، واو قسما   ف  الن س، و 
إلو  ولو  أمور و قوديراا  ًوةنها ، وإنموا  وركاي   وا  عقوبواي ييور مقودرة ًورعا  التعنير  (3

نظر الجرائم التو   قوع فو  م الشارت أ  جع  لول  األمر مجات  ليك  فمن ح   (2),المسلمين
ويضووع لهوا العقوبوواي الرادعووة  ,ع وره والتوو   كوو  مخال ووة ألحكووا  الشوريعة ومقاصووداا

 .(3)مرا يا  ف  ذلك نوت الجريمة والثار المتر بة عليها الناجرة
كوا   سووا    ,واتعتدا  عل  التوقيع اإللكترون  أو محاولوة القيوا  بوذلك يعتبور جريموة بحود ذا و 

و قليود  أو  نويور ،ال والحية ةبودو  إذ  الجهوة صواحبعوداد  وقيوع إلكترونو  مج إلب ونع برنوا
 ,التوقيع اإللكترونو ، أو الودخول ب ريو  الغو  علو  قاعودة بيانواي  تعلو  بوالتوقيع اإللكترونو 

 .عل  التوقيع اإللكترون الت   قع الجرائم  من ذلك يير أو
التعنيور الموكووول إلوو  ولوو  أموور  دة علوو  اوذه الجوورائم اووو موون بووابووضوع عقوبووة محوودذ 

الت   توول   حديود  ف  الدولة اإلسالمية عن  ري  السل ة التنظيميةسوا   بن س  أو  المسلمين
 .رائم ووضع العقوباي المناسبة لهاالج

                                         
 .224-209 مد عقله ص  –انظر يف حف  اتال وأمه اه : اإلسالم مقاصده وخصائصه ( 1)

 .5/439ر وال ايف البج  دامه 4/354ر والشرمل ال بري على خماصر خل ه 7/63انظر: بدائ  الص ائ   (2)

 .10/129عبد القادر عودة  –انظر: الاشر   اجل ائي اإلسالمي  (3)
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 اتمة اااالخ
 

 ما  اذا البحث ، وأذكور فو  نهايتو  أاوم النتوائج التو  إ ل ر الذي يسذ سبحان  و عال  أحمد هللا 
  وا  ما يل صلا إليها  و 

الشوريعة اإلسوالمية جعلوا الرضوا اوو األسوواس فو  انعقواد  العقوود مون دو   حديوود أ   -1
 ل   معين أو ًك  محدد مما جع  أحكا  الشريعة  سوتوعب موا اسوتجد مون  ورخ وأًوكال

 .عن  ري  اتلكترونياي" التعاقد " ذلك منو  ,العقود تنعقاد
قود والت   وتم عبور الوسوائ  والتي التو   عمو  عون  ريو  العقود اإللكترونية ا  الع -2

 ومن آخراا وأامها التعاقد ب ري  اإلنترنا. ,اإللكترو  

للتعاقووود ب ريووو  اإلنترنوووا عووودة  ووورخ مووون أامهوووا وأكثراوووا انتشوووارا  التعاقووود عبووور ًوووبكة  -3
ادثوووة والتعاقووود عبووور المح, (E,mail) والتعاقووود عبووور البريووود اإللكترونووو   ,(web) المواقوووع 

 والمشاادة .

لعقوود فوو  الشووريعة اإلسووالمية ينعقوود بكوو  مووا يوودل عليوو  موون قووول أو فعوو  أو كتابووة أو ا -4
 إًارة من كال العاقدين أو من أحداما .

لة معتبووورة ًووورعا  لعووود  لتوصوووي  الكتابوووة واوووذه الوسوووي ووسووويلة اإلنترنوووا  بوووارة عووون آلوووة -5
 عن  ري  الرسول أو البريد العادي .بالتعاقد  ة ضمنها محذورا  ًر يا  ، وألنها ًبيه

حاضورين موون حيووث  ينبوو  عاقود - حيووث األصوو  مون - ريوو  اإلنترنوا يعتبووربالتعاقود  -6
لوووة نسوووبيا     ووو  بوووين النموووا  ويوووائبين مووون حيوووث المكوووا  إت إذا وجووودي فتووورة زمنيوووة  وي

 انا  ومكانا .بول فإ  التعاقد يكو  بين يائبين زماإليجاب والق

ثانيووا   فووإ   جوواب مووا صوودر أوت  والقبووول مووا صوودرل الحنفيووة فوو  أ  اإليبنووا   علوو  قووو  -7
يعتبر إيجابا  من العوارض إت فو   (web) الخدمة ف  ًبكة المواقع وأاإلعال  عن السلعة 

 منو بعض الحاتي الت   كو  فيها ًخ ية المتعاقد الخر محو  اعتبوار عنود مون صودر 
 لتعاقد وليس إيجابا  . دعوة ليعتبر  اإلعال  ف  اذه الحالة وأمثالهافالعرض 

 وقريبا  من ذلك إذا كا  العرض عبر البريد اإللكترون  أو المحادثة والمشاادة.

علووو  إرادة  ودالوووين يشوووترر فووو  صووويغة العقووود )اإليجووواب والقبوووول( أ  يكونوووا واضوووحين -8
فووو   يقهووايلوون   حقبوو  واووذه الشووورور  ال  فقووا  لويجوواب ومت وووامو القبوووول  وأ  يكووو  التعاقوود، 

 .حت  يكو  صحيحا  ومعتبرا  اإلنترنا  التعاقد ب ري 
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مجلس العقد ف  التعاقد ب ريقة اإلنترنا من بداية دخول الرايب فو  التعاقود إلو   يبدأ -9
  .ويستمر حت  خروج  من الموقع (web)موقع الشركة العارضة عبر ًبكة المواقع 

المجلوووس مووون صووودور اإليجووواب  دئتووووفووو  التعاقووود عبووور البريووود اإللكترونووو  المباًووور يب
 .من الموقع. وكذا ف  التعاقد عبر المحادثة والمشاادة  حت  خروج ويستمر

موون  دئتووأمووا فوو  التعاقوود عبوور البريوود اإللكترونوو  الووذي لووم يووتم مباًوورة فووإ  المجلووس يب
فو  ذلوك  جوعتمر حتو  نهايوة المودة إ  وجودي وإت را القاب  عل  المعروض ويس الت    ا

 التجارية. األعرا إل  

اإلنترنا حت  عقد ال ر  والسلم وذلك إلمكا  السداد  العقود المالية     ب ري  -10
ر الشووكلية ويوو  ولمووا يتر ووب لمكانتوو  الخاصوة ولوجووود عن وو فنظوورا  مباًورة، أمووا عقوود النكوواه 
 .اإلنترنا ب ري   هفإن  ت ي   إجرا  اإلنترنا من م اسد عبرعل  القول ب حت  

المتعاقدا  عل   حديد قانو  معين يحكم العقد فوإ  ات  واخ صوحي  ويعمو  إذا ا     -11
ت فورخ فو  ذلوك بوين أ   ,ب  ًري ة أ  يكو  اذا القانو  مسوتمدا  مون الشوريعة اإلسوالمية

فوإ  لوم يكوون , يكوو  أ ورا  التعاقود جمويعهم مسوولمين أو بعضوهم مسولم والخور ييوور مسولم
  اخ با   وت يعم  ب  .القانو  مستمدا  من الشريعة فإ  ات 

 حكووويم القووووانين الوضوووعية المخال وووة للشوووريعة اإلسوووالمية  عووون المقترحوووة لمووون الحلوووو  -12
كوذلك و  ،فو   لوب ذلوكيم الشوريعة اإلسوالمية واإللحواه تحكف  العقد ب اعتماد نص صري 

 (web)فو  ًوبكة المواقوع  ةبت حكيم ًر ية عالمية لها مواقع ثا الدعوة إل  إيجاد مهسساي
ها التةايووو  الشوووورع  ئ تميووون بالنظوووا  الواضوووو  ووجوووود ايئووووة رقابوووة ًوووور ية و ةايووو  أعضووووا

 .المناسب 
اختلول العلموا  رحمهوم هللا فوو  المحكموة المخت وة )القاضوو  المخوتص( بوالنظر فوو   -13

التعاقود    الدعوى، ولع  من المناسوب فو د اتختال  المكان  بين الخ و  ومحالننات عن
ا ذاوووب إليووو  جمهوووور العلموووا  مووون أ  القاضووو  المخوووتص اوووو   بموووب ريووو  اإلنترنوووا العمووو

األضووعل فوو  العقوود اووو المسووتهلك واووو ال وور   -  الغالووب فوو -  ألنوو,   قاضوو  الموودع  
عواة موا ا  و  عليو  أ ورا  التعاقود ومحو  التن يوذ حسوب ا موع مر فكا  من المناسب حمايت ، 
  المحكموة المخت وة محكموة إت إذا كا  مح  الدعوى عقوارا  فوإما يراه القاض  المختص 

 التقيد بقاعدة الشر ية . مح  العقار , وف  جميع الحاتي يجب
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 هووور للباحوووث صوووحة اسوووتخدا  التوقيوووع اإللكترونووو  )وخاصوووة  الرقمووو  منووو ( إلثبووواي  -14
إذ موع مبوادئ اإلثبواي فو  الشوريعة  وأ  اوذا مت و  ,د اإللكترونيوة فو  ال قو  اإلسوالم العقو 
د معووين أو بشووك  محوودد وإنمووا  شووم  كوو  وسوويلة يبووين فيهووا الحوو  ييوور مح ووورة بعوود نهوواإ

 و وص  إل  العدل .

اتعتدا  عليو  مون مخوا ر علو  عل  ولما يتر ب , نظرا  ألامية التوقيع اإللكترون   -15
المجنوو  عليوو  والتجوووارة اإللكترونيووة فووإ  الوووذي يظهوور للباحووث أ  وضوووع الحمايووة الجنائيوووة 

ع مقاصد الشريعة اإلسالمية ف  ح   األموال والحقوخ الخاصة للتوقيع اإللكترون  يت   م
اا و قديراا إل  ول  ف   حديد ةر الموكولضمن التعازيواذا داخ   ,وحرمة اتعتدا  عليها
المكووا   نوعهووا وآثاراوا موع مرعواة العقوبوة المناسووبة لكو  جريموة حسوب ى ر أمور المسولمين ليو

 الذي يعي  ب .والنما  

 
 بنعمته تتم الصالحاتوالحمد هلل الذي 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ؛؛؛؛
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