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 ملخص الرسالة

استقراء ألهم مـا تتـضمنه التجـارة اإللكرتو�يـة، وفحـص جلميـع مكو�اهتـا اآلليـة ، والتعاقديـة ، وختـريج                   
هر �تيجة كلية واحدة ، استفيدت من مقدمات متعددة ، والتأمت مـن             األحكام الشرعية لكل ما مت حبثه ، مما أظ        

معرفة حكم ما ترتكب منه تلك التجارة ، وهي  جواز ممارسة التجارة عرب اإل�رت�ت إمجاال ، ويـستثين مـن ذلـك                       
لـذهب  شيء يتعلق بالسلع اليت جتري فيها علة الربا ، وذلك يف حالة أن يـتم تـسليم الـثمن بعـد التعاقـد ، مقابـل ا                       

والفضة ، ومـا يف معنامهـا ممـا يـتعني بـالعتيني ، ممـا يعتـرب مقـصودا لذاتـه ، مثـل أن تكـون عملـة �ـادرة ورقيـة ، أو                              
ذهبية أو فضية ، لعدم إمكان محل املعاملة على حال يصححها لتأجيـل أحـد البـدلني ، وهـو الـثمن ، أو تأجيـل             

مال ربوي مبا اتفق معه يف علة جريان الربـا مـع تأجيـل الـثمن ،     البدلني ، ومها السلعة ومثنها ، وهذا حمرم أل�ه بيع         
ويلحق بذلك ما بات يعرف باملتاجرة باهلامش ،ألهنا متاجرة تشتمل �قضا لقاعدة اخلراج بالضمان ، وغريها مـن                 
القواعــد الــيت تقــضي مبنــع هــذه املتــاجرة ، ومــا ســوى ذلــك ممــا يــتم التعاقــد عليــه عــرب الــشبكة العامليــة ، جــائز    

  .وتصححه الشريعة ، ما دام صح يف العقود اليت ال تربم ال عن طريق الشبكة العاملية
 كما ظهر للباحث أن التوقيع اإللكرتو�ي كاف لتـصحيح الثقـة بـصدور التعاقـد عـن مـؤهلني، وال يعكـر                      
هذا على حق رفض صفقة من الـصفقات، لـدى وجـود عمليـة يعـرتض عليهـا صـاحب التوقيـع، إلمكـان وجـود                    

تقين، أو ما شابه ذلك، ولكن هذا احلق املكتسب مبوجب مجيع القوا�ني خاضع لنظر القاضي على أسـاس   خلل  
أ�ه استثناء وليس قاعدة، إذ تقع على عاتق املعرتض مسئولية الطعن يف حصة تلك العملية، وهو شـيء تقتـضيه                    

  .الشريعة ، ويتناسب مع منطق العصر 
  . وأهم ما يستفاد منها، وا املوفق هذا أهم ما ميكن تلخيصه من الرسالة،

  
  عد�ان بن مجعان الزهرا�ي. د                                                                         
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   
  الدكتوراه يف الفقه اإلسالميأصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمها املؤلف لنيل درجة 

  : على الرسالة كان املشرف وقد
  محزة بن حسني الفعر.د.أ

  :وكان املناقشان مها
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 أحكام التجارة اإللكرتو�ية يف الفقه اإلسالمي

  :املقدمة
  :له،ومن اهتدى هبداه،أما بعداحلمد ،والصالة،و السالم على رسول ا،وآ  

ؤمِنِني إِذْ بعـث فِـيهِم رسـوالً مِـن أَ�ْفُـسِهِم      املـُ لَقَد من اللَّه علَى {:يقول ا تبارك تعـاىل  
   ــم هلِّمعيو كِّيهِمــز يــهِ و ــيهِم آياتِ ــوا علَ ــاب واليتْلُ ــي ضــَ  احلِكِتَ ــلُ لَفِ قَب ــن ــا�ُوا مِ ــةَ وإِن كَ ــبِنيٍ كْم اللٍ م

ــاده     ،]آل عمــران[})١٦٤( ــن علــى عب ــة؛أخرب ســبحا�ه،وتعاىل؛أ�ه قــد م ــة اجلليل يف هــذه اآلي
ــسالم  –بإرســال رســوله الكــريم   ــه الصالة،وال ــه،وعلى آل ــسمعوها  – علي ــيهم آياته؛في ــو عل  ليتل

منه،،ويزكيهم؛فتحـــصل هلـــم طهـــارة الظاهر،والبـــاطن،ويعلمهم الكتاب،واحلكمـــة؛فيزول عنـــهم 
ــن        اجلهل ــضل حاصــل مل ــه ف ــد قائمني،أل� ــك العه ــى ذل ــسفه،وال زال أتباعــه عل ــهم ال ــأى عن ،وين

،وال جيـوز غـري هـذا أصـال،ألهنا مِنـةٌ علـى املـؤمنني مجيعـا؛من سـبق                   )١(بعده،كحصوله ملـن رآه   
 وإىل قيــام -منــهم،ومن حلق،ولقــد �اهلــا مــن ســبق بالــصحبة،كما يناهلــا مــن حلــق عمــن ســبق  

وة حتكي التالوة،وبتزكية حتكي التزكية،وبتعليم للكتاب،واحلكمة،حيكي       باالتباع؛بتال -الساعة  
تعليمهمــا،وال يــستقيم فهــم اآليــة إال هبــذا،وإال فهــي مِنــةٌ علــى بعــض املؤمنني،واآليــة جتعــل ذلــك 
ــل،واحلق أهنــا حجــة قائمــة علــى اجلميع،قــال       لعمــومهم،وإال فهــي حجــة علــى مــن شــهد التنزي

 ومنذِرِين لِئَال يكُون لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه عزِيزا  رسال مبشرِين {:تعاىل
 شـهيدا   - عليـه،وعلى آلـه الصالة،والـسالم        –ولقد كـان رسـولنا      ،]النساء[})١٦٥(حكِيما  

كَــذَلِك و{:شــهودا علــى الناس،قــال تـــــبارك وتعـــــــاىل    علــى هــذه األمة،وســيكون أتباعــه    
                                                 

  . إال من فضل الصحبة  - )١(
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ــهِيداً          ش كُمــي ــولُ علَ سالر ــون ــاسِ ويكُ ــى الن ــهداء علَ ــوا ش ــطاً لِتَكُو�ُ ســةً و أُم ــاكُم لْنعج ...
،إهنا الشهادة القائمة بتالوة من تال على رسول ا،وبتزكية مـن زكـاه رسـول               ]البقرة[})١٤٣(

  واحلكمـة   "القرآن"لمه رسولنا الكتاب     وبتعليم من ع   – عليه،وعلى آله الصالة،والسالم     –ا ،
،وذلك إىل يوم الوعد احلق؛وهلذا تقع مسئولية عظيمة علـى عـاتق أهـل العلم،ومحلـة                )١("السنة"

لواء تلك الشهادة؛لبيان شرع ا تبارك تعاىل،وذلك يف كل مـا حيتـاج النـاس إىل معرفـة حكمـه                 
،وصـل إلـيهم ِمبـن مـن     )٢(رياث النبـوة الشرعي،وال يسعهم التنصل مـن أداء تلـك الـشهادة،ألهنا مـ          

                                                 

القــول يف تأويــل قولــه :" هنــاك أقــوال يف بيــان املقــصود باحلكمــة يف اآليــة الكرميــة،قال ابــن جريــر الطــربي يف تفــسريه  –) ١(
 أهل التأويل يف معنى احلكمة اليت ذكرها ا  ثم اختلف ...القرآن،:،ويعين بالكتاب }ويعلمهم الكتاب واحلكمة  {:تعاىل

والـصواب مـن   ...احلكمـة هـي املعرفـة بالدين،والفقـه فيـه،     :وقـال بعـضهم  ...هي الـسنة، :يف هذا املوضع،؛فقال بعضهم  
 - عليـه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم      -أهنا العلم بأحكام ا اليت ال يدرك علمها إال ببيان الرسول :القول عند�ا يف احلكمة  

ــصل        ــى الفـ ــذي مبعنـ ــم الـ ــن احلكـ ــأخوذ مـ ــدي مـ ــائره،وهو عنـ ــن �ظـ ــه ذلـــك مـ ــا دل عليـ ــة هبا،ومـ ــسري  "واملعرفـ ـــ، تفـ أهـ
  .،حممد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر الطربي،دار الفكر،بريوت)١/٥٥٧(الطربي

لعِلْمِ،باب احلَث علـى طَلَـبِ العِلْـمِ         ،أخرجه أبو داود يف سننه يف أول كِتَاب ا        "األَ�ْبِياءِ ورثَةُ العلَماءإن  :" يف احلديث  –) ٢(
،وأخرجـه أيـضا    ١حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد،دار الفكـر،بريوت ط          /،سليمان بن األشعث السجِـستَا�ي،ت    )٣/٣١٧(

د أمحـ /،حممـد بـن عيـسى الرتمـذي،ت    )٥/٤٨(الرتمذي يف سننه يف كِتَاب العِلْمِ،باب ما جاء يف فَضْلِ الفِقْهِ علـى العِبـادةِ             
،وأخرجه أيضا ابن ماجه يف سننه يف كتـاب العلـم بـاب فَـضْلِ              ١حممد شاكر وآخرون،دار إحياء الرتاث العربي،بريوت،ط     

حممـد فـؤاد عبـدالباقي،دار الفكـر،بريوت     :،حممد بن يزيد بـن ماجـه القَـزويين،ت   )١/٨١( واحلَث على طَلَبِ العِلْمِ  العلَماءِ
"لدرداء رضـي ا عنـه،قال ابـن حجـر         ،مجيعهم يروو�ه من حديث أبي ا     ١ط ضـعفه الـدارقُطْنِي يف العلـل،وهو مـضطرب         َ

أهـ،تلخيص احلبري يف ختريج أحاديـث الرافعـي الكـبري          "اإلِسناد قاله الـمنذِري،وقد ذكره البخاري يف صحيحه بغري إسناد        
واحلـديث  :هــ،قلت ١٣٨٤ملدينـة املنـورة،  السيد عبدا هاشم اليما�ي،ا  :،أمحد بن علي بن حجر العسقال�ي،ت     )٣/١٦٤(

 أ�ـه مــر بــسوق املدينــة،فوقف  هريــرةعــن أبــي :" ،قـال صــحيح املعنى،ملــا أخــرج اهليثمي:مـع ضعفه،فموضــع الــشاهد منـه  



                                                                                                                                  ٨

كِتَـاب  الوإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُوا    {:ا،وفضل،وعليهم تبليغه،ويف هذا يقول ا تعاىل     
     و�َهال تَكْتُماسِ ولِلن هننييف أحكـام القـرآن      ]آل عمرن [})١٨٧...(لَتُب اصصقال الـج،": وِير

املـراد بـه    :أن املـراد بـه اليهود،وقـال غريهـم        :عن ابنِ عباس،وسعيد بن جبري،والـسدي     يف ذلك   
لوال آيـة  :املراد به كل من أوتي علما؛فكتمه،قال أبو هريرة   :اليهود،والنصارى،وقال احلسن،وقتادة 

ــه        ــال قول ــم ت ــه ث ــا حــدثتكم ب ــاىل م ــه تع ــاب اللَّ ــن كت ــذِ   {:م ــاقَ الَّ ــه مِيثَ ــذَ اللَّ إِذْ أَخــوا و ين أُوتُ
آل [})١٨٧...(لَتُبيننـــه{:، فيعـــود الـــضمري يف قَولِـــهِ]آل عمـــرن[})١٨٧ (...كِتَـــابال

 ألهنـــم كتمـــوا - صـــلى اللَّـــه عليـــه،وعلى آله،وســـلم  -علـــى الـــنيب : يف قـــول األولـــني]عمـــرن
 صـــلى اللَّـــه -علـــى الكتاب؛فيـــدخل فيـــه بيـــان أَمـــر الـــنيب :صـــفته،وأمره،ويف قـــول اآلخـــرين

إِن الَّـذِين   {:ويقول جـل ذكـره    ،)١(أهـ" وسائر ما يف كتب اللَّه عز،وجل      -،وعلى آله،وسلم   عليه
     ا مِنلْنا أَ�زم ونكْتُمالي اتِ ونيـاسِ فِـي            اهلُبلِلن ـاهنيـا بدِ معب ى مِنالد        اللَّـه مهـنلْعي لَئِـككِتَـابِ أُو
  ــونعِنالال مهــنلْعيوهــذا احلكــم لــيس يف شــيء كــان بــني يــدي التنزيــل        ]البقــرة[})١٥٩(و،

                                                                                                                                            

 عليـه وعلـى آلــه   - رســول ا مـرياث ذاك :قـال هريرة،ومـا ذاك يـا أبــا   :،قــالوا!ما أعجـزكم؟ الـسوق، يـا أهــل  :عليها،فقـال 
يف املـسجد؛فخرجوا   :وأيـن هو؟،قـال   :،قـالوا !سم،وأ�تم ههنـا،أال تذهبون؛فتأخـذون �ـصيبكم منـه؟         يق –الصالة والسالم   

،قـد أتينا؛فـدخلنا،فلم �ـر فيـه شـيئا       هريرةيـا أبـا     :،قـالوا !مـا لكـم؟   : هلـم حتـى رجعوا،فقـال هلـم        هريرةسِراعا،ووقف أبو   
ــو   ــرةيقــسم،فقال هلــم أب ــتم يف املــسجد أحــدا؟ :هري القرآن،وقومــا  ومــا يــصلون،وقوما يقــرأون بلــى رأينــا ق:،قــالوا!ومــا رأي

ــرةيتــذاكرون احلالل،واحلرام،فقــال هلــم أبــو   ــه الــصالة والــسالم  - حممــد مــرياثوحيكــم فــذاك :هري  رواه - عليــه وعلــى آل
،جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،علي بـن أبـي بكـر اهليثمـي،دار الريـان للـرتاث،ودار           أهـ"الطربا�ي يف األوسط وإسناده حسن    

  ..هـ١٤٠٧عربي،ط الكتاب ال
حممــد صــادق :،أبــو بكــر أمحــد بــن علــي الــرازي املعــروف باجلــصاص،ت   )٢/٣٣٤(  أحكــام القــرآن للجــصاص -) ١(

 .قمحاوي،دار إحياء الرتاث العربي،بريوت
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فقط،حبيث يقتصر وجوب البيان على الوقائع اليت ورد فيها،أو فيما يشبهها �ص،بل جيب على               
العلماء أن يبينوا أحكام ما جيد من الوقائع،وأن يردوها إىل القواعد الشرعية اليت ال تضيق عن                

ويـوم  �َبعـث    {: قائمة،واحلجـة ظاهرة،قـال تبـارك وتعـاىل        بيان حكم كل حادثة،لتبقى الشهادة    
 كلَيا علْنَ�زالء وؤلَى ههِيداً عش ا بِكجِئْنو أَ�فُسِهِم مِن هِملَيهِيداً عةٍ شا�اً الفِي كُلِّ أُميتِب كِتَاب

       لِمِنيسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويوأمثاهلـا   -،هذه اآلية العظيمـة     ]النحل[})٨٩(لِكُلِّ ش 
 جتعــل أهــل العلــم أمــام مــسئولية بيــان شــرع ا تبــارك تعــاىل،يف كــل مــا  -مــن كتــاب ا تعــاىل

تبيـان كـل شـيء      :"جيد؛وتقوم حاجة لبيان حكمه،قال أبو بكر الـجصاص يف تفسري هـذه اآليـة            
جليلة،وال دقيقة،إال وللَّه فيهـا حكم،قـد بينـه يف          من أمورِ الدينِ بِالنص،َوالداللَةِ،فما من حادثة       

؛فإ�َّمـا صـدر عـن      - صـلى اللَّـه عليـه،وعلى آله،وسـلم          -الكتاب �صا،أو داللة،فما بينه الـنيب       
اللَّـه  ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا �َهـاكُم عنـه فَـا�ْتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه إِن                  {:الكِتَابِ،بقوله تعاىل 

 ــدِيد ــابِ الش ــه تعــاىل ]احلــشر[})٧(عِقَ ــستَقِيمٍ   {:،وقول اطٍ مــر ــى صِ ــدِي إِلَ لَتَه ــك ) ٥٢(وإِ�َّ
ــهِ ــراطِ اللَّـ ــه   {:،وقولـــه]الـــشورى[})٥٣...(صِـ ــاع اللَّـ ــد أَطَـ ــولَ فَقَـ ــع الرسـ ــن يطِـ ... مـ

لكتـــاب ،فمـــا بينـــه الرســـول؛فهو عـــن اللَّـــه عز،وجـــل،وهو مـــن تبيـــان ا       ]النـــساء[})٨٠(
ــه ـــ"لــــ ــثري )١(أهــــ ــال ابــــــن كــــ ــه:"،وقــــ ــك {:وقولــــ ــا علَيــــ ــلِّ  الو�َزلْنــــ ــاً لِكُــــ ــاب تِبيا�ــــ كِتَــــ

ــال ابــن مــسعود  ]النحــل[})٨٩...(شــيءٍ ــذا القــرآنِ كــلُّ علمٍ،وكــلُّ      :،ق ــد بــين لنــا يف ه ق
ل علـى   كلُّ حاللٍ،وكُلُّ حرامٍ،وقول ابن مسعود أعم،وأمشلُ،فإن القـرآن اشـتم         :شيء،قال جماهد 

كلِّ علم �افع،من خرب ما سبق،وعِلْمِ ما سيأتي،وكلَّ حاللٍ،وحرامٍ،وما الناس إليه حمتـاجون،يف             
                                                 

  ).٥/١٠(أحكام القرآن : الـجصاص–) ١(
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ــهم،ومعادهم،  ــر د�ياهم،ودينهم،ومعاشــــــــ ــدى{أمــــــــ ــل[})٨٩...(وهــــــــ ،أي ]النحــــــــ
اب كِتَالو�َزلْنا علَيك {:،وقال األوزاعي]النحل[})٨٩(ورحمةً وبشرى لِلْمسلِمِني{للقلوب،

ــيءٍ  ــلِّ ش ــاً لِكُ ــه ]النحــل[})٨٩... (تِبيا� ــرتان قول ــسنة،ووجه اق ــك  { :،أي بال لَيــا ع لْنَز�و
ــاً ال ــاب تِبيا� ــه ]النحــل[})٨٩... (كِتَ ــع قول ــؤالء   { :،م ــى ه ــهِيداً علَ ش ــك ــا بِ جِئْنو ...
�زلـــه أن الـــذي فـــرض عليـــك تبليـــغ الكتـــاب الـــذي أ :،أن املـــراد وا أعلـــم]النحـــل[})٨٩(

رســـلِني املُفَلَنـــسأَلَن الَّـــذِين أُرسِـــلَ إِلَـــيهِم ولَنـــسأَلَن {عليك؛ســـائلك عـــن ذلـــك يـــوم القيامـــة؛
ــراف[})٦( ــني   {،]األعـــــ ــسأَلَنهم أَجمعِـــــ ــك لَنـــــ ــون   ) ٩٢(فَوربـــــ ــا�ُوا يعملُـــــ ــا كَـــــ عمـــــ
لُ ماذَا أُجِبتُم قَـالُوا ال عِلْـم لَنـا إِ�َّـك أَ�ْـت عـالم                يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُو    {،]احلجر[})٩٣(
  .)١(أهـ]"املائدة[})١٠٩(غُيوبِ ال

ومن املواضيع املستجدة،والواقعات احلادثة،ما بـات يعـرف بالتجـارة اإللكرتو�يـة،وهي            
شرعية جتارة  قد بلغت من اال�تشار حدا فاق التوقعات،واحتـاج النـاس إىل بيـان أحكامهـا الـ                 

ــنن         ــى سـ ــون علـ ــه؛أن تكـ ــع أعمالـ ــسه؛يتوخى يف مجيـ ــح لنفـ ــسلم الناصـ ــة شديدة،واملـ حاجـ
  .الشريعة،ومن مشكاهتا تستقي

هذا،وال تضيق قواعد الشريعة،وأدلتها؛عن بيان أحكام تلك الواقعة،وإمنا تقع مسئولية          
الرسـولِ وإِلَـى    ولَـو ردوه إِلَـى      {:البحث عن ذلك،وإعال�ـه؛على أهـل العلم،قـال تبـارك وتعـاىل           

          طَانيالـش تُمعالتَّب تُهمحرو كُملَيال فَضْلُ اللَّهِ علَوو مهمِن بِطُو�َهتَنسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنلِي األَمأُو
   أو ؛وملا كا�ت الدراسات الشرعية يف هذا املوضوع بني مقالة عابرة،         ]النساء[})٨٣(إِالَّ قَلِيال

                                                 

 .قي،دار الفكر،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمش)٤/١٢٨( تفسري القرآن العظيم -) ١(
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،وكــــــان قــــــد اقــــــرتح أحــــــد )١(كلمـــــة مــــــوجزة،أو دراســــــة خمتــــــصرة،أو دراســــــة أعـــــم  
 أمني اهليئـة الـشرعية يف بنـك         -الحم بن محد الناصر   : فضيلة الشيخ  األصدقاء،األصفياء،وهو

؛أن تكـــون الدراســـة يف هـــذا  -،وصاحب مركـــز احللـــول املاليـــة اإلســـالمية اجلزيـــرة الـــسابق
 إليه،وقلــة مــا كتــب عنه،وتأيــد االقــرتاح مــن مجيــع مــن املوضــوع،ألمهيته،وحاجة النــاس العامــة

سألته مستشريا،وكان ا قد شرح لـذلك الـصدر بعـد االسـتخارة،رغم وعـورة املـسلك،وقلة            
ــدكتوراه يف هــذا املوضــوع بالتفــصيل        ــل درجــة ال ــسالك،بدا للباحــث أن تكــون دراســته لني ال

  .الالئق،الذي ال خيرج عن الغاية،وال يقصر عنها
                                                 

مـدير مركـز صـاحل كامـل لالقتـصاد      -حممـد عبـد احللـيم عمـر         مـا �ـشره      – وهي مقاالت كـثرية      –  فمن املقاالت     -) ١(
  .>>واحملرم التجارة اإللكرتو�ية بني املباح <<:  يف موقع اإلسالم أون الين،بعنوان– اإلسالمي

  :راجع هذا الرابط
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-٥٢/morajaat.asp 

ــشرته د   ــا � ــها م ــدمياطي   . ومن ــسعيد ال ــة حممــد ال ــوان،�ادي ــن التجــارة     << :بعن ــشرع م التجــارة يف اإلســالم،وموقف ال
 .م١/٩/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢٥د يف جملة اجلندي املسلم العد،>>اإللكرتو�ية

�ظام يعقوبي،يف حنو عشر صـفحات إىل �ـدوة الربكـة التاسـعة عـشرة           : ومن الدراسات املوجزة؛ما قدمه الشيخ    
حممد داود بكـر،يف حنـو      .م،وما قدمه د  ٣/١٢/٢٠٠٠ إىل   ٢هـ،املوافق  ٩/١٤٢١ /٨ إىل   ٧لالقتصاد اإلسالمي الفرتة من     
  .عشرين صفحة للندوة ذاهتا

ســات الــيت تناولــت املوضــوع ضــمن إطــار أوســع الرســالة العلميــة املقدمــة للحــصول علــى درجــة     ومــن الدرا
الدكتوراه من قسم الفقه املقارن يف املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية،بعنوان األحكـام الفقهيـة                    

لـى حنـو يتناسـب مـع إطـار تلـك الرسـالة،مما حيفـز            للتعامالت اإللكرتو�ية،غري أهنا اختصرت ما يتـصل بتجـارة اإل�رت�ـت ع           
لبحث املوضوع يف إطار خاص به،يفي جبميع متطلبات البحث،وجييب عن كـل مـا يعـن للقـارئ معرفتـه مـن أحكـام تلـك                          

  .التجارة
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ظم صعوبة عا�اها الباحـث هـي تـشعب املوضـوع،وتفرقه أشـتاتا،وحاجته             وكا�ت أع 
الشديدة لتصوير الواقع كما هو،يف حالة الشراء املباشر من خالل موقع من املواقع،أو عرب تبادل          
ــشبكة          ــادل التجــاري عــرب ال ــا التب ــتم عربه ــيت ي ــة ال ــضح اآللي ــل،أو غــري ذلك؛لتت رســائل اإلميي

ملناسب إلعطائهـا مـا هـي أهلـه مـن احلكـم الـشرعي،والتكييف               العاملية،وضوحا يفي بالقدر ا   
الفقهي جلميع ما يتصل بتلك اآلليـة،ثم بيـان مـا يتـصل بوسـائل أداء الثمن،وتأثريهـا علـى العقـد                      
على تعددها،وكذلك بيان ما يتصل بتنوع السلع،وتأثري تنوعها على احلكم الشرعي مـن حيـث               

آليــة دفــع حمددة،وكــذلك بيــان مــا يتــصل  هــي ســلع،ومن حيــث هــي ســلع تــدفع قيمتــها عــرب   
بشروط التعاقد عرب الشبكة العاملية،سواء أكا�ت شروطا شـرعية،أم جعلِيـة،وكان األمـر هنـا             

ــة،من خــالل املمارســة      يامقتــض ــشبكة العاملي ــشروط يف العقــود املربمــة عــرب ال ــتلمس تلــك ال  ل
د اإللكرتو�ي،علـى اخـتالف تلـك       احلقيقية هلذا النوع من التجارة،ثم بيـان مـا يتـصل بآثـار العقـ              

اآلثار،وتشعبها،من الناحية الشرعية،واقتضى كل ذلك أن يطلع الباحث على كثري مما كتـب يف              
،أو منـشورة   مطبوعـة ذلك من الناحية الفنية،والعملية،والقا�و�ية،سواء أكا�ت كتابته يف مؤلفـات          

نـا غالبـا أال مزيـد عليـه،       عرب الشبكة العاملية،وهي يف جمموعها تصل إىل حد يظن الباحـث ظ           
وذلك كي يتمكن مـن فهـم األمـر علـى وجهه،ليـصل مـن وراء كـل ذلـك إىل األحكـام الـشرعية                    
املتعلقة بتلك التجارة،من خالل تصور صحيح،ودقيق هلـا علـى قـدر الطاقـة،ألن احلكـم علـى                  
الــشيء فــرع عــن تــصوره،وسريى القــارئ الكــريم مقــدار العنــاء الــذي لقيــه الباحــث يف صــدد 

ــ ــة      تــ ــة بالدراســ ــراءة املتعلقــ ــضي يف القــ ــرعا،وإن كنــــت ألمــ ــه شــ ــك،واحلكم عليــ صوير ذلــ
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الساعة،وأمــضي ثالثـــة أضـــعافها يف التفكري،والتأمل،وإجالــة النظر؛حتـــى يـــشرح ا الـــصدر   
  .لشيء تطمئن إليه النفس،ويرضاه الباحث،وا �سأل التوفيق،والسداد

  .اجعله خالصا لوجهك الكريماللهم ال حترمنا أجر هذا العمل،و:وال أقول سوى
  :خطة البحث،ومنهجه   

،وخامتة،أتبعها بالفهارس العامة،على وأربعة فصولبدا يل أن تكون الدراسة يف مقدمة،  
 .حنو ما سيذكر يف منهج البحث،وخطته اآلتية

  .املقدمة  
حتدثت فيها عن أمهيته املوضوع،وسبب اختياره،وأهم الصعوبات اليت واجهتين يف 

وأشرت فيها إىل الدراسات السابقة،وذكرت خطة البحث،ومنهجه،وختمتها الدراسة،
  .بالشكر،والتقدير للمشرف على الرسالة،وللمناقشني هلا،ولكل من أسهم فيها بسهم

 .آلية التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت:الفصل األول

  .وجعلته يف متهيد،ومثا�ية مباحث 
  :والتمهيد  

لكرتو�ية،ومعنى آلية التبادل التجاري عرب الشبكة تعريف التجارة اإل:حتدثت فيه عن
  .العاملية،ومكو�اهتا،اليت حتدثت عنها يف املباحث اآلتية

  .طريقة االتصال عرب اإل�رت�ت:املبحث األول
  .حتقق األمان،وسرية املعلومات،عرب اإل�رت�ت:املبحث الثا�ي
  .ة،عرب اإل�رت�تالتحقق من شخصية العاقد الذاتية،أو االعتباري:املبحث الثالث
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  .أساليب عرض السلع،والتعرف عليها،عرب اإل�رت�ت:املبحث الرابع
  .أساليب بيع السلع، عرب اإل�رت�ت:املبحث اخلامس
  .عرب اإل�رت�ت،وكيفية الشحناليت تباع طرق ا�تقال السلع :املبحث السادس
  .التأمني على السلع املباعة عرب اإل�رت�ت:املبحث السابع

ين أدرس ما يتصل بذلك العقد قبل إبرامه،والدخول يف آثاره،ثم أتعرض وهذا يعين أ�  
  .لبيان احلكم الشرعي املتعلق بتلك اآللية،من حيث القبول،أو الرد

  :وهو ما تناولته يف  
  .احلكم الشرعي آللية التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت:املبحث الثامن
  :وفيه مطالب

  .بيوتر يف التجارة اإللكرتو�يةحكم استخدام أجهزة الكم:املطلب األول
  .حكم استخدام برامج الكمبيوتر يف التجارة اإللكرتو�ية:املطلب الثا�ي
  .،يف التجارة اإللكرتو�ية>>اإل�رت�ت<<حكم استعمال الشبكة العاملية :املطلب الثالث

  :وفيه مسائل
  .التكييف الفقهي ملقدمي خدمة اإل�رت�ت:املسألة األوىل
  .التكييف الفقهي لعقد تقديم خدمة االتصال: املسألة الثا�ية
  .التكييف الفقهي ملقدم خدمة تسكني املواقع:املسألة الثالثة

  .حكم تصميم مواقع اإل�رت�ت:املسألة الرابعة
  .األمان لدى االتصال بالشبكة،ومدى الثقة هبا،وأثر ذلك من الوجهة الشرعية:املطلب الرابع

  .ن السلع يف التجارة اإللكرتو�ية،وحكمه الشرعيالتكييف الفقهي لشح: املطلب اخلامس
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  .حكم التأمني يف التجارة اإللكرتو�ية:املطلب السادس
 ثم أتبع ذلك باحلديث عن موضـوع تلـك اآلليـة وهـو التعاقد،وهـذا أدرسـه يف الفـصل                    

  :اآلتي
  .العقود يف التجارة اإللكرتو�ية،وأحكامها الشرعية:الفصل الثا�ي  

  :وفيه متهيد،ومباحث
  .العقد،وأركا�ه يف الفقه اإلسالمي:املبحث األول
  .األحكام الشرعية للعاقدين عرب اإل�رت�ت:املبحث الثا�ي
  :وفيه مطلبان

  .األهلية،وأ�واعها،وتطبيق ذلك يف عقود التجارة اإللكرتو�ية:املطلب األول
  .�توالية العاقد شرعا،معناها،وأسباهبا،وتطبيق ذلك يف جتارة اإل�رت:املطلب الثا�ي

  . األحكام الشرعية لصيغة العقد يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الثالث
  :وفيه مطلبان

اإلجيــاب،والقبول اللفظي،وتــصويرمها يف عقــود الــشبكة العامليــة،وبيان حكمهمــا :املطلــب األول
  .الشرعي

وبيـان  وسائل اإلجياب،والقبول غري اللفظية،وتصويرها يف عقود الـشبكة العامليـة           :املطلب الثا�ي 
  .حكمها الشرعي

 - وهو الركن الثالث من أركان العقد –وأما احلديث عن املعقود عليه عرب اإل�رت�ت    
  .  اآلتياملبحثفسأجعله يف 
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  .األحكام الشرعية للمعقود عليه يف التجارة اإللكرتو�ية وفيه مطالب:املبحث الربع
  .امه الشرعيةالثمن،وطريقة أدائه يف جتارة اإل�رت�ت،وأحك:املطلب األول

  :مسائلوفيه متهيد،وستة 
أحتدث فيه عن معنى الثمن،واألصل فيه،ووسائل أدائـه يف جتـارة اإل�رت�ـت،ثم          : التمهيد

  .أتبع ذلك بتفصيل القول حيال تلك الوسائل
  . الدفع بواسطة بطاقة االئتمان:املسألة األوىل
  .الدفع بواسطة البطاقة مسبقة الدفع:املسألة الثا�ية

  . الدفع بواسطة النقود اإللكرتو�ية:  الثالثةاملسألة
  .الدفع بواسطة احلوالة:املسألة الرابعة

  . الدفع بواسطة الشيك:املسألة اخلامسة
  .الدفع �قدا عند االستالم،عرب شركة الشحن:املسألة السادسة

 وبه أكون قد أهنيت احلديث عن الثمن وما يتعلق به لدى حصول التعاقد عرب
أحد طريف املعقود عليه،وأما الطرف اآلخر وهو السلعة،فسيكون احلديث عنه اإل�رت�ت،وهو 

  . اآلتياملطلبيف 
  .السلع اليت يتم بيعها عرب اإل�رت�ت،وأحكامها الشرعية:املطلب الثا�ي

  :سألتانوفيه متهيد،وم  
  . بيع الذهب،والفضة،والعمالت عرب الشبكة العاملية:املسألة األوىل

  :وفيها متهيد،وفرعان
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  . بيع الذهب،والفضة،يف التجارة اإللكرتو�ية: األولالفرع
  .بيع العمالت،يف التجارة اإللكرتو�ية: الثا�يالفرع

  .شراء السلع اليت ال جتري فيها علة الربا،يف التجارة اإللكرتو�ية:املسألة الثا�ية
  :فرعان متهيد،ووفيها

  .شراء السلع اإللكرتو�ية يف جتارة اإل�رت�ت: األولالفرع
  . شراء السلع غري اإللكرتو�ية،يف جتارة اإل�رت�ت: الثا�يالفرع

وهبذا أكون قد أتيت على أهم ما يعن للدارس حبثه مما يتعلق بأركان تلك العقود عرب   
  .اإل�رت�ت،ويبقى الكالم عن شروط تلك العقود،وآثارها،وهو ما جعلته يف الفصلني اآلتيني

  .علية يف التجارة اإللكرتو�ية الشروط الشرعية واجلَ:الفصل الثالث  
  :وفيه متهيد،ومبحثان  

أحتدث يف التمهيد عن أهم الفروق بني الشروط يف العقود اإللكرتو�ية،وغريها من    
العقود،ثم أشرع يف بيان ما يتعلق بتلك الشروط مما خيص العقود عرب اإل�رت�ت،وهو ما أدرسه 

  .يف مبحثني
ــشرعية للعقــ :املبحــث  األول ــشروط ال ود التجارية،ومــدى مراعاهتــا يف العقــود عــرب  ال

  اإل�رت�ت
  .الشروط اجلَعلية،يف  التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الثا�ي

وبذلك أكون قد أتيت على غرضي من الكالم على شروط العقود التجارية عرب   
الم اإل�رت�ت،وينتهي با�تهائه احلديث عن حكم التعاقد عرب الشبكة العاملية،وال يبقى سوى الك
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عن األثر املرتتب على إبرام العقد عرب الشبكة العاملية،وأهم ما يتعلق بذلك من أحكام،وهو 
  .ما أدرسه يف الفصل اآلتي

اآلثار املرتتبة على العقود عرب اإل�رت�ت،تأصيل :الفصل السادس  
  .شرعي،وتطبيق

  :وفيه متهيد،وثالثة مباحث  
على العقود عرب اإل�رت�ت عن اآلثار املرتتبة ويف التمهيد أبني الفروق يف اآلثار املرتتبة 

  :على عقود املعاوضات بصفة عامة،ثم أتبع ذلك باحلديث عن املبحثني،ومها
  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث األول
  :وفيه مطلبان

  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التعاقد باألصالة:املطلب األول
  :انوفيه مسألت

  .ا�صراف أثر العقد إىل خلف املتعاقد العام،أو اخلاص:املسألة األوىل
.ا�صراف أثر العقد إىل الدائنني:املسألة الثا�ية

  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التعاقد بالنيابة:املطلب الثا�ي
  .أثر العقد بالنسبة ملوضوعه يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الثا�ي
  :وفيه مطلبان

  .أثر العقد الناتج عن االلتزام مبا ورد فيه:طلب األولامل
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  :وفيه ثالث مسائل
  األثر األصلي للتعاقد التجاري:املسألة األوىل
  .اآلثار التبعية للعقد التجاري:املسألة الثا�ية

  :وفيها ثالثة فروع
  .تسليم البدلني:الفرع األول

  :وفيها فقرتان
  .معنى التسليم،وكيفيته:الفقرة األوىل
 .مكان التسليم،وزما�ه،ومؤ�ته:الفقرة الثا�ية

    .التصرف يف البدلني قبل التسليم:الفرع الثا�ي
  .خلو املبيع من العيوب:الفرع الثالث
  . للعقد التجارياآلثار املتممة:املسألة الثالثة
  .أثر العقد يف حالة عدم االلتزام مبا ورد فيه:املطلب الثا�ي

  :وفيه مسألتان
  .حق البائع يف حبس املبيع حتى ينقده املشرتي الثمن:املسألة األوىل
  .حق فسخ العقد:املسألة الثا�ية

  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود اإل�رت�ت:املبحث الثالث
  :ة مطالبوفيه متهيد،وثالث
  .آثار العقد يف واقع التجارة اإللكرتو�ية:املطلب األول
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ــا�ي  ــب الث ــة  :املطل ــة النموذجي ــوا�ني العاملي ــة لذلكالق ــها لقواعــد    املنظم ــدى مطابقت ،وم
  .الشريعة

  :وفيه مسألتان
 لقواعـد  قـا�ون األو�يـسرتال النمـوذجي بـشأن  التجـارة اإللكرتو�يـة           مدى مطابقة   :املسألة األوىل 

  .الشريعة اإلسالمية
 لقواعـد   قا�ون األو�يسرتال النموذجي بـشأن التوقيعـات اإللكرتو�يـة        مدى مطابقة   :املسألة الثا�ية 

  .عة اإلسالميةالشري
نموذجي يف شأن املعامالت اإللكرتو�ية العقد المشروع مدى مطابقة :املطلب الثالث

  .املقرتح عن جلنة األو�يسرتال لقواعد الشريعة اإلسالمية
  :وبعد ذلك آتي على ذكر 

  :اخلامتة 
  .مبينا فيها أهم �تائج هذه الدراسة،والتوصيات،سائال ا تعاىل حسن اخلتام للجميع

  :منهج البحث   
لقد اتبعت يف الدراسة املنهج االستقرائي،يف تتبع مراحل ذلك النوع من التجارة،من   

 أوجه وصور تبادل السلع عرب اإل�رت�ت ،كما اتبعت املنهج – إن مل يكن مجيع -خالل معظم 
 . التحليلي ،يف دراسة تلك العقود وختريج األحكام الشرعية املتعلقة هبا
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حاديث،واحلكم عليها؛فلقد اتبعت املنهج العلمي الذي تقتضيه وأما ختريج األ  
الصناعة احلديثية،مكتفيا حبكم صاحيب الصحيح حني يكون احلديث فيهما،أو يف 

  .أحدمها،وال أعدوا الكتب الستة حني يكون احلديث فيها إال لفائدة
كتبهم وأما األقوال الفقهية فسأذكرها بعون ا تعاىل معزوة إىل أصحاهبا يف   

  .املعتمدة،مناقشا ومرجحا ما أجده أحرى بالصواب
وأما مصادر البحث، ومراجعه،فإ�ين أبدأ بذكر امسهما متبعا ذلك برقم الصفحة   

واجلزء،ثم اسم املؤلف،وبعده احملقق،ثم دار النشر،لدى العزو إىل تلك املصادر،واملراجع  أول 
اسم املرجع،ثم رقم الصفحة،واجلزء عند مرة،وإذا تكرر العزو أذكر اسم الشهرة للمؤلف،ثم 

  .تعدد األجزاء
وبالنسبة لعالمات الرتقيم،وطريقة الكتابة فهي على حنو ما درج عليه الكاتبون،مما   

  .رسم اإلمالئي احلديثتعارفوا عليه اليوم من حيث الرتقيم،وال
راعاة كما سأجتنب ذكر األلقاب العلمية،وحنوها،يف ذكر األقوال،يف منت الرسالة؛م  

 . ألصول البحث العلمية،وتوخيا للحياد املطلوب

احملتويات سائال مراجع البحث ومصادره،ثم أختم بفهرس ،كما سأتبع ذلك بفهرس   
  .ا تعاىل حسن اخلتام
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  :الشكر والتقدير
ــن أســهم يف إجنــاز هــذا         ــل م ــل، إىل ك ــشكر اجلزي ــة، أتوجــه بال ــة هــذه املقدم ويف هناي

  :وأخص منهم ورة،العمل،ليخرج هبذه الص
  :صاحب الفضيلة شيخي اجلليل العلم العالمة

  .املشرف على هذه الرسالة محزة بن حسني الفعر،.د.أ
وهاد،فلـه    خري �اصـح،   - واحلق يقال    -وكان   والتوجيه، الذي مل يبخل علي بالنصح،    

  .والتقدير مين كل الشكر،
  :ملني اجلليلنيكما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل صاحيب الفضيلة العلمني العا

  .علي بن عباس احلكمي.د.أ
  . بن مصلح الثمايلاعبد.د.أ

فلـهما مـين     علـى تكرمهمـا باملوافقـة علـى قبـول تلـك العـضوية،              عضوي جلنة املناقـشة،   
  . والتقدير،جزيل الشكر

  :العاملكما أخص بالشكر صاحب الفضيلة العلم العامل 
فلــه مــن  اســات العليــا الــشرعية،علــي صــاحل احملمــادي الــرئيس األســبق لقــسم الدر.د

فلـه مـين الـشكر       وإكرامه مبـسا�دتي أحـوج مـا أكـون إليـه،           الفضل ما ال أ�ساه لتأييده الدراسة،     
  .والتقدير
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  :واالمتنان األخوين الرفيقني الرقيقني،وكذلك أخص جبزيل الشكر
يف إجنــاز هــذه ،وهــام،الحــم بــن محــد الناصــر؛حيث كــان لــه دور مؤثر:فــضيلة الــشيخ

  .سالةالر
والنـصح؛فلهما  ،سعيد بن أمحد باسهيل؛حيث أ�عم علـي بـالكثري مـن التوجيه           .دوكذا  
  .الشكر والتقدير

والدراســات  وأخــص كليــة الــشريعة،  كمــا ال يفــوتين شــكر اجلامعــة جبميــع منــسوبيها،  
ولــسائر طالبــة العلــم مــن    يل،واوقــسم الدراســات العليــا الــشرعية علــى مــا وفــر   اإلســالمية،
  .والتقدير،م مين خالص الشكرفله إمكا�ات،

  .)١( اللهم،وسلم،وبارك على حبيبك،وصفيك حممد،وعلى آله،وصحبه،وسلموصلِّ   
  

  
  
  

                                                 

 مت حــذف الرتاجــم ،وكــذلك حــذف الفهــارس املتعلقــة بغــري احملتويات؛للتقليــل مــن حجــم الرســالة،ولظين أن عامــة - )١(
ء ليسوا يف حاجة إليها،إذ املهم يف مثل هذه الدراسة موضوعاهتا،يف حد ذاهتا،ال يف الفهارس اخلادمة للنص كما هـو         القرا

احلال يف الرسائل املتعلقة بالتحقيق العلمي للمخطوطات،كما مت تعديل اخلطة على حنـو يظـن املؤلـف أ�ـه أقـرب لنيـل املـراد                     
الة وحبثها،ومتت إضافة مسائل هلا أمهيتها العلمية مما قلـص عنـه الوقـت        منه،وأكثر دقة من حيث تصوير موضوعات الرس      

  . املخصص إلجناز الدراسة،وباألخص املطالب الثالث األخرية من هذه الدراسة
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  الفصل األول

  آلية التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت
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  الفصل األول
  ية التبادل التجاري عرب اإل�رت�تآل

  :متهيد
تجاري،والبــشرية تعــيش اليــوم تــسارعا غــري إ�نــا أمــام تقــدم هائــل يف قاعــدة التعامــل ال  

مسبوق يف مدى تنوع أساليب العـرض والطلب،وصـار التـاجر ال ينتظـر املـستهلك بـل يـذهب                    
إليه؛فحينا يـأتي بالـسلعة ويعرضـها عنـد بـاب الـدار،وأخرى يـدور هبـا بـني الناس،وتـارة يتـيح                       

تبقـى الـسلعة يف ذهـن      ،وغايـة التـاجر أن      - رجـاء بيعهـا      –فرصة الستعمال الـسلعة وجتربتـها       
املــستهلك لتكــون حاضــرة عنــد أقــل حاجــة إليهــا،حتى جــاء اإل�رت�ــت؛وحتقق للتــاجر عــرض  
السلعة جبميع مواصفاهتا بأيسر طريق وأقرب منال،وأضحى املـستهلك ال يعـا�ي الكـثري ليجـد                
ــا جيــده يف       ــسعر املنــافس مل ــسلعة بال ــيت يرغــب،مع ضــمان وصــول ال مــا يريد،وباملواصــفات ال

،حتى غــدا مــن اليــسري ممارســة معظــم املبــادالت التجاريــة عــرب الــشبكة العاملية؛ولقــد   الــسوق
وعلـم التجـارة    ...ال يوجد على وجه األرض علم من العلـوم مل يغـص يف حبـار اإل�رت�ـت                  :"قيل

 سـوقا صـغرية تـضعف فيهـا         – حبـق    –وأصبح العـامل    ...كان أوفرها حظا وأعظمها غنيمة،    
 – يف أقــصى الــشرق أو الغــرب   اإل�رت�ــتكــل ســهولة،وهو  وب–وأصــبح املــرء ...احلــدود،

،ويؤكـد هـــذا أن   )١("قادرا علـى طلـب علبـة احللـوى مـن بـالد مل يكـن ببالغهـا إال بـشق الـنفس               
ــشركات،والعمالء يف دول      ــني ال ــة ب ــة توقعــت أن حيقــق قطــاع التجــارة اإللكرتو�ي دراســة حديث

                                                 

،يعقــــــــوب يوسف،وفيــــــــصل حممد،الــــــــدار الـــــــــعربية  ١ص التجــــــــارة اإللكرتو�يــــــــة مبادئهــــــــا ومقوماهتــــــــا  -) ١(
  .م٢٠٠٢للعـلوم،بـيـروت،ط
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 بليــون دوالر،حبلــول هنايــة العــام  ١ه  قيمتــمــا لتتجــاوز  - جملــس التعــاون اخلليجــي –الــس 
،بـل لقـد عـد البيـع        )١( علـى مـدى مخـس سـنوات       % ٢٢م،مبعدل منو متوسط سيصل إىل      ٢٠٠٨

ولـذا  ؛)٢("أضخم ا�قالب يف جمال بيع التجزئة منذ بداية ظهـور حمـال بيـع التجزئـة           :"عرب اإل�رت�ت 
جد من أ�ـواع املتـاجرة،ولكي    هذا النوع املست احلاجة إىل فهم موقف الشرع احلنيف من   حنن يف 

ظهر األمر جليا؛يتعني فهم اآللية اليت من خالهلا يكون تبادل الـسلع عـرب اإل�رت�ت،أل�نـا جنـد يف                   ي
ذلــك التعامــل اختالفــات غــري يــسرية  عــن البيــع بالطريقــة املعتادة،وهلــذا صــلة وثيقــة بــاحلكم    

  .الشرعي
بيــان املقــصود بآليــة  أجــد حاجــة ل- قبــل خــوض غمــار هــذه الدراســة –غــري أ�ــين  

التبادل التجاري،ثم أتبع ذلك بتوضيح املراد بالتجـارة اإللكرتو�ية؛ليـصري حـديثنا أكثـر حتديـدا                
  .ودقة،ثم أعود بعد ذلك إىل تفصيل القول املتعلق بآلية التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت

  : اإل�رت�ت شبكةاملقصود بآلية التبادل التجاري عرب  •
هي الكيفية الـيت ميكـن مـن خالهلـا التواصـل بـني املـستهلك        : التجاريتعترب آلية التبادل  

  .والتاجر،حبيث حيصل كل منهما على مبتغاه من اآلخر،هذا بصفة عامة
  فكيف يصل املستهلك إىل التاجر؟

  وكيف يكون العكس؟
  وكيف ينال كل منهما حاجته؟

                                                 

  .م٢٠٠٧ فرباير ٩ -هـ ١٤٢٨ احملرم ٢١اجلمعه  ١٤١٠٩العدد الرياض جريدة  - )١(
  .م٢٠٠٢ط،مكتبة لبنان،يورك برس، ١ ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت - )٢(
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يت يــستعملها  هــذا ميــر عــرب مراحــل حمددة؛تبــدأ مــن أجهــزة الكمبيــوتر ســواء تلــك الــ   
الطرفان،أم األخرى الوسيطة بينهما،وحبيث تتم عملية التبادل التجاري بني الطـرفني باسـتخدام        

 وهــو مــا ســأذكره يف املبحــث  -،)١(بــرامج خمصــصة هلــذا الغرض،حمملــة داخــل تلــك األجهــزة  
ك  ثم يتبع ذلك مـا يتعلـق بأمـان تلـ           -)الشبكة العاملية (املخصص لطريقة االتصال عرب اإل�رت�ت      

ومــدى إمكا�يــة الوثــوق هبــا،ثم تــأتي مرحلــة ا�تقــال الــسلعة،وما يتــصل بــه مــن شــحن    ،الطريقة
  . وتأمني،وهكذا حتى ينتهي األمر باستالم التاجر الثمن،واستالم املستهلك للسلعة

،و ال يكاد ا�تقـال الـسلع       )الشبكة العاملية (هذه هي آلية التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت        
ا سأفرده باحلديث بعد قليل،إال أ�ين سأعرج على حتديد املراد بالتجارة           خيرج عن ذلك،وهو م   

  .اإللكرتو�ية قبل ذلك وفاء ملا سبق التزامه
  
  
  

                                                 

 لست بصدد احلديث عن مكو�ات أجهزة الكمبيوتر؛بل ال أكاد أجد �فعا بذكر شيء مـن ذلـك يف هـذه الدراسـة                       -) ١(
  :ألمرين

ك سريجع إىل أهل ذلـك الفن،ومهمـا وجـد لـدى غـري أهـل ذلـك االختـصاص سـيكون                     أن الراغب يف ذل   :األول
  .وتردد،وال داعي لذكر شيء لن يكون القارئ مطمئنا لقبوله،قوهلم عنده حمل شك

أ�نا �تحدث عن األحكـام الـشرعية املتعلقـة بالتجـارة اإللكرتو�يـة،وال يليـق اإلسـهاب                 : - وهو األهم  - الثا�يو
وحنوها؛إذ ال يعود ذلك على الدراسة بشيء من النفـع إال أن            ،يف تلك األحكام،من قبيل التعاريف الفنية     بذكر ما ال أثر له      

  .يكون سببا يف تعظيم حجمها،وهذا غري مستساغ
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  :اإللكرتو�ية )١(تعريف التجارة •
 لـصاحل جملـس التعـاون       >> أر�ست ويو�ـغ     <<بإعدادها شركة   جاء يف دراسة قامت     

ــيج العربيــة  ــدول اخلل ــدول الــس  املأصــحابقــرارات ؛وذلك تنفيــذا لل  عــايل وزراء التجــارة ب
  :إلكرتو�يةبأهنا حتدد املعاملة م،أن ٢٠٠٢عام

وجيب أال تتبعهـا    ،online اإل�رت�ت على شراء البضاعة عن طريق       )٢(إذا تقدم الطلب   .١
 . بتقديم الطلب عن طريق الفاكس

عـرب  ع   الـدف  تميـ  تم قصر ذلـك باملعاملـة الـيت تـتم عـرب الـشبكة العاملية،بـشرط أن                قد ي و .٢
  . )٣(اإل�رت�ت

من خالل الشبكة   بالقيد األول يصح أن تسمى التجارة إلكرتو�ية إذا مت تقديم الطلب            و
العاملية،وال يصح ذلك باعتبار القيـد الثـا�ي إال إذا ا�ـضم إىل التفاعـل الـشبكي الـدفع عـرب                     

                                                 

 ،ابن منظـور مجـال الـدين   )٥/٥٩٥(وشــرى،ا�ـظر لسان العرب،تَجر يتْجر تَجراً وتِجارة؛ بــاع : التجارة يف اللغة من    - )١(
  .أبو الفضل حممد بن مكرم،دار صادر،بريوت

علـي بـن    ،١٦ص ا�ظـر التعريفـات   "عبـارة عــن شـــراء شـيء ليبــاع بالربــح           :التجارة:"وقد عرفها اجلُرجا�ي بقوله   
  .١إبراهيم األبياري،دار الكتاب العربي،بريوت،ط:حممد بن علي اجلُرجا�ي،حتقيق

 املعاملة،ال جمرد تقديم طلب دون قدر من التفاعل بني الطرفني؛للعلم            يقصد بالطلب هنا وجود خماطبات بني طريف       -)٢(
 .القاطع بأن تقديم الطلب دون وجود رد عليه؛ال يدخل املرء يف أي �وع من أ�واع التعاقد

  ،لبنى القامسي،الرئيس التنفيذي٤ ص ا�ظر التجارة اإللكرتو�ية يف دول اخلليج حقائق وحتديات-) ٣(
www.tejari.com 

  :وهذه الدراسة �شرت ضمن هذا الرابط
http://www.ituarabic.org/Annual٠٣/Documents/Doc٢٢-Tejari.ppt 
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أهنــم يف تلــك الدراســة رجحــوا االعتبــار األول حــني تعرضــوا للجا�ــب  تلــك الــشبكة،غري 
ه يقـصر مفهـوم تلـك التجـارة يف          وبالرغم من أن هذا يعترب عـامال مهمـا،إال أ�ـ          :"الثا�ي بقوهلم 

 يـتم   ؛ألن تـسويات عمليـاهتم      أو األفـراد  ،ملـستهلكني حالة أن تكون املعاملة خاصة بـصغار ا       
Credi<< خدام بطاقـات ـــــــرا الستــظ�ولة ــسهــب t  Card<<،    ألن وهـذا غـري كـاف؛

مــن ة بــني املؤسـسات الكــبرية،أو الــشركات،تتم فيهـا تــسوية املــدفوعات   التعـامالت التجاريــ 
  :سمىخالل ما ي

) (B٢B payment gate way clearing hou.  

ــرد      ــها تعــامالت إلكرتو�يــة،ألن الطلبــات وال ــصح أن التعــامالت بين ورغمــا عــن هــذا ي
  .)١("عليها،والتعاقد بشأهنا مت من خالل الشبكة العاملية

 متكاملـة  جمموعـة :"علـى أهنـا    التجـارة اإللكرتو�يـة      فتعرفارة العاملية   نظمة التج أما م و  
 بوسـائل  املنتجات وبيع،وتسويق،وتوزيع،التجارية الروابط وتأسيس،الصفقات عقد عمليات من

  .)٢("إلكرتو�ية
،بـصفة  ال حيدد موقفه من مـسألة تـسوية املـدفوعات بـني طـريف املعاملة              تعريف  ه  غري أ� 

ــه تع  ــدا أ� ــه  واضــحة،وإن ب ــرجح اجلا�ــب الــذي حددت  الدراســة الــيت ســبقت اإلشــارة  ريــف ي
  .>>  أر�ست ويو�غ<< شركة ا قامت هب،أي اليتإليها

                                                 

  .)٤ص(املصدر السابق  - )١(

  :ون الين،ضمن هذا الرابطا�ظر اإلسالم أ - )٢(
 http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa-٥٢/morajaat١.asp 
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 مـا ميكـن   مـن الناحيـة اإلحـصائية   وعلى كل بيان تعريـف هـذا النـوع مـن التجـارة بدقة؛يوضـح        
ــة   ــاره مــن قبيــل التجــارة اإللكرتو�ي ــيس كــذلك ،اعتب ــة مــن قبيــل التجــ  ؛إذ تعــد وما ل ارة املعامل

 وجيـب أال تتبعهـا   )online(اإل�رت�ـت م طلب شراء البضاعة عن طريق يتقدإذا مت   :اإللكرتو�ية
   .)١(،وحبيث يتم الرد بالكيفية ذاهتابتقديم الطلب عن طريق الفاكس

واآلن آتي على ذكر اآللية اليت مـن خالهلـا تـتم التجـارة اإللكرتو�يـة؛كي يتـسنى تـصور                    
ويوضـح مـدى مـا لـذلك مـن          ، مجيع مـا يـرتبط هبـا مـن إجراءات          تلك املعاملة على حنو تام،يبني    

مما سيتضمن احلديث عن اجلوا�ب الفنية حـال إجـراء تلـك العقـود،ثم               عالقة باحلكم الشرعي؛  

                                                 

 مـن حيـث دقتـه،وكمثال علـى        هناك عدد من التعاريف ذكرت يف العديد من الدراسات،وإمنا تعرضـت إىل أمههـا              -)١(
يقــــوالن >>األعمــــال الكرتو�يــــة<<بــــشري العــــالق يف كتاهبمــــا.ســــعد التكــــرييت،ود.د:ذلــــك جنــــد البــــاحثني ومهــــا

التجارة اإللكرتو�ية هي اليت متثل شكال من أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي على تفاعـل أطـراف التبـادل                   :"٢٢٣ص
بـشري العـالق،دار   .سـعد التكـرييت،ود  . د-،األعمـال اإللكرتو�يـة    "تـصال املباشـر   إلكرتو�يا بدال مـن التبـادل املـادي أو اال         

ــاقي      ١املناهج،عمــان،ط ــسابق مل حيــددا مــدى التفاعــل بــني املتعــاملني،حتى تتميــز معاملتــهما عــن ب ،ومهــا يف التعريــف ال
ددا مـن التعـاريف يف كتابـه        عبد الرمحن السند ع   .التعامالت غري اإللكرت�ية،ولذا يعد التعريف غري دقيق،وكذلك أورد د        

عملية تبادل السلع واخلدمات بغـرض الرحبيـة عـرب          :"هي١١٧،وخلص منها بقوله ص   اإللكرتو�يةاألحكام الفقهية للتعامالت    
ــة  ــامالت   "الوســائل اإللكرتو�ي ــام الفقهيــة للتع ــة، األحك ــسند،دار الــوراق،ودار     .،داإللكرتو�ي ــد ا ال ــدالرمحن بــن عب عب

حممـد  .ري أن مـا ا�تـهى إليـه ال حيـدد الوسـيلة اإللكرتو�يـة،فهو غـري مـا�ع مـن هـذا الوجـه،بل إن د            م،غـ ٢٠٠٤،  ١النريين،ط
وغريمهــا مــن ،والتلكس،جمــرد اســتخدام الفاكسن يعتــرب حـسني منــصور ذكــر يف كتابــه املــسؤولية اإللكرتو�يــة أن هنــاك مــ 

املــــسؤولية  ٢٠ص ،ا�ظر عليــــهرتو�يــــةمــــصطلح التجــــارة اإللكيز إطــــالق جي؛يف التجــــارة،وســــائل التقنيــــة اإللكرتو�يــــة
ــة،د ــشر،اإلسكندرية،    .اإللكرتو�ي ــدة للن ــة اجلدي ــصور،دار اجلامع ــذا ٢٠٠٣حممــد حــسني من ــربت م،ول ــف شــركة  اعت تعري

  .األصح واألدق >>أر�ست ويو�غ<<
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 يف  - بعـون ا تعـاىل       –أتبعه باحلديث عن احلكم الشرعي املتعلق بتلك اآللية،وهذا سـيكون           
  .مثا�ية مباحث
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   األولاملبحث
   اإل�رت�تعربطريقة االتصال 
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  . اإل�رت�تعربطريقة االتصال :املبحث األول
يف التجــــــــارة اإللكرت�يـــــة يـتــــم االتــــصــال بـيــــــن شــخـــصــني مــــن خـــــالل الـــشـبكة   

،وهـي  )Internet(ا�رت�ـت  :،واليت تسمى اختصارا)International network(العــامليــــة 
صل بطريقة خاصة بني عدد كبري من أجهزة        وشبكة سلكية،وقد تكون ال سلكية،ت    عبارة عن   
  .)١(ها من تبادل املعلومات وحنوها،دون لقاء مباشرحبيث يتمكن مستخدموالكمبيوتر،

ــن        ــدد مـ ــالل عـ ــن خـ ــصني مت مـ ــني الشخـ ــربط بـ ــضح أن الـ ــالل التعريـــف يتـ ــن خـ ومـ
 -)Client(وهـو هنـا يـسمى زبـون       –)طالب الـسلعة  (الكمبيوترات،إذ يرتبط كمبيوتر املشرتي     
،وهـذا بـدوره يعـد      )server( ويـسمى هنـا خـادم      –بكمبيوتر يقدم خدمة االتصال باإل�رت�ـت       

 –زبو�ا لدى كمبيوتر آخــر،حتــى تنــتهي  الـــــحلقة إىل الكمبــــيوتر الــــذي وضـــــع يف ذاكرتـه       
 وهـو  – يف احلــــصول عليـه    ما يرغـــب املـشرتي  -) Hard Disk(أي يف قــــرصــه الصـــلب 

 عليـــــها  ،ومجيـــع الكمبــــيوترات ضـــمن هذه الشـــبكة يطلــــق        -)٢()Host(يســـمى املضيف 
) عـارض الـسلعة  (،وما قيل عن كمبيوتر املشرتي يقال عن كمبيـوتر البـائع            )Node(لفظ عقدة   

دوره يعــد زبو�ــا لــدى أيــضا؛فهو زبــون لــدى كمبيــوتر يقــدم خدمــة االتــصال باإل�رت�ت،وهــذا بــ  
                                                 

  .م٢٠٠٣دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان، بشري عباس العالق،.د ،١٧ص ا�ظر تطبيقات اإل�رت�ت يف التسوق -)١(
أ�ــيس حبلــي،دار الراتــب .، د٣٣ص )إ�ــشاء املواقــع والتجــارة اإللكرتو�يــة(الــوب لرجــل األعمــال وكــذلك ا�ظــر

دار أســــامة للنــــشر  ،ي،وليــــد الزيــــد١٥ صالقرصــــنة علــــى اإل�رت�ــــت واحلاســــوب  وا�ظــــر.م٢٠٠٠اجلامعيــــة،بريوت،
  .م٢٠٠٣والتوزيع،عمان،

،وبـربامج قـادرة علـى     )Hard Disk(ة جدا يف قرصـه الـصلب   وهـــذا الكمـــبيوتر املضيف يتميز بسعة كبري- )٢(  
  .تقديم خدمات العرض وحنوها مما حيتاجه مستخدموها
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كمبيوتر آخــر،حتــى تنــتهي  الــــحلقة إىل الكمبـــيوتر الـــذي وضـــــع العـرض يف ذاكرته،وهـذا               
 ريثمـا يـتم لـه       ،  تزيـد وتـنقص     - كمبيـوترات    -ميـر عـرب عقـد     ) مقـدم الطلـب   (يعين أن املشرتي    

  .)١(االتصال بالبائع،وهو ما يقع للبائع أيضا

 ال يـتم إال بواسـطة جهـاز       اإل�رت�ـت  شبكة أن  التواصل عرب      يتضح من خالل ما سبق      
ــربامج   ــز بـ ــوتر جمهـ ــع )software(كمبيـ ــاتفي  )hardware(، وقطـ ــصال اهلـ ــن االتـ ــه مـ متكنـ

بكمبيوتر آخر له القدرة ذاهتا،وهكـذا يـتم التنقـل مـن جهـاز إىل آخـر حتـى تنتـهي الـدورة إىل                        
و يــشبه ســاميون كــولن تلــك الــشبكة ،)أعــين مواصــفاهتا وحنــو ذلــك( اجلهــاز املــضيف للــسلعة

ــوترات املتــصلة ببعــضها   ــرة الكمبي ــصاله ب  و،)٢(بالغيمــة لكث ــأن ات ــذا علــى املــرء أن يعلــم ب تلــك ل
أجهزة الكمبيوتر،يف الوقت الـذي يتـصور بعـضهم أ�ـه يتـصل      الشبكة مير عرب عدد غري قليل من        

تطـري  بطـائرة  ا ميكـن أن �ـشبهه       باجلهاز اخلاص باجلهة اليت يتعامل معها،أو يتصفح موقعها،وهو مـ         
ذلـك دون املـرور فـوق عـدد غـري           هلـا   من اخلليج  إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ليس يتـسنى          

قليل من البلدان،ويف احلالتني لن تتمكن من العبور دون إذن مسبق وصـريح مـن أصـحاب تلـك             
يـشك ألي اشـتباه،وإال    وتفت،، كمـا أن هلـم احلـق يف إيقافك        )الكمبيـوترات (العقد:البلدان، أو قل  

كنت عرضة للتدمري،وكذلك البد من جواز سفر يثبت حتركاتك دخوال وخروجـا،وهو عـديم              
 – وهــذا رهــن لرتتيبــات ســابقة بــني املــرجعني – دولتــك –القيمــة مــا مل يعتمــد مــن مرجعــك 

                                                 

  .،وما بعدها٢٥ صالوب لرجال األعمال:أ�يس حبلي ا�ظر -)١(
حييى مصلح،بيت األفكار   :،ساميون كولن،ترمجه بيت األفكار الدولية بإشراف      ١٦ص  ا�ظر التجارة على اإل�رت�ت    - )٢(

 .م١٩٩٩الدولية،أمريكا،
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ــدولتني  ــه يف معــرض اإلحبــار عــرب    –ال ــر ذات ــت وهــو األم ــة  (اإل�رت� ــشبكة العاملي ؛إذ توجــد )ال
،والبـد مـن    )الكمبيـوترات (تيبات وأحكام خاصـة تعطـي حـق املـرور عـرب مجيـع تلـك العقـد                 تر

  .)١(بروتوكول:التقيد هبا ويطلق عليها عبارة
  :والسؤال اآلن

  ؟)الشبكة العاملية (اإل�رت�تما الذي سيكون يف جعبة املبحر عرب 
  وكيف سيحافظ عليه؟

،فمــثال )الــشبكة العامليــة (�ــتاإل�رتهنــاك أشــياء ال حــصر هلــا ميكــن املــرور هبــا عــرب  
 علـى العديـد مـن       سـيجد �فـسه قـد مـر        يف موقـع مـن املواقـع         ةعندما يرغب املرء يف �شر مقالـ      

أن يطلع  سيكون متاحا لكل راغب     قبل أن تنشر مقالته يف إحدى املنتديات،كما        الكمبيوترات  
،وهذا قبل �ـشره  تى  ح ما تنشره املتطفلني على   تلصص  إمكا�ية  فضال عن   عليها يف ذلك املوقع،   

،ولكـن  )٢(ال ضري فيـه؛فاملقال مل يكتـب إال ليطلـع عليـه النـاس؛واللص لـيس سـوى واحـد منـهم              
  ماذا لو مل يكن مما يرغب املرء يف �شره حبيث قام بإرساله إىل صديق عرب اإلمييل؟

  فهل هذا أيضا عرضة للتطفل؟
  وما هي آثاره؟

                                                 

،والربوتوكول يف احلقيقة ليس سوى برامج متكن من قـراءة مـا يوضـع              ٣٥ ص الوب لرجال األعمال  :أ�يس حبلي ا�ظر   - )١(
يف القرص الصلب للجهاز،وهي برامج البـد مـن تثبيتـها لـدى الطـرفني بـل األطـراف الراغبـة يف االسـتفادة ممـا تتيحـه تلـك                              

  .الربامج من عرض
      . ص ،راجعتي بيان ذلك خالل هذه الدراسة سيأ- )٢(
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  ؟وما الذي يرتتب على ذلك من الوجهة احلقوقية 
واألسئلة يف هـذا الـصدد عديـدة،وهي تتعلـق مبـدى األمـان املتـوفر لـدى اإلحبـار عـرب                   

،وخصوصا يف أمر التجارة اإللكرتو�ية؛أل�ك ال متخر يف ذلك عبـاب           )الشبكة العاملية  (اإل�رت�ت
حبر تطفـو فوقـه،بل دو�ـك الغـوص يف أعمـاق ال متلـك مهمـا ملكـت سـوى شـيء يـسري لعلـه ال                          

ك،فاملرء عندما يلج عامل اإل�رت�ت ويف ظنـه أ�ـه قـد حتـصن جبميـع أدوات                 يقيك حتى تبلغ غايت   
الغوص قد يفاجـأ وإذا بتلـك األدوات مـسلوبة منـه ال تغـين عنـه مـن ا شـيئا؛أل�ه يف احلقيقـة                         

قبـل أن يـصل إىل هدفـه األخري،وحـني ميـر عـرب تلـك العقـد ويف         ) كمبيوترات(يزور عقدا كثرية   
ـــنقل  را مــن النقود؛لعلــه ال يعــود بــشيء منــها،ألن الــذي يــشرتي عــرب    قــد:جعبتــه شــيء مــا ولْ

،يدخل معلومات بطاقته االئتما�ية،وهي تـسري حنـو هـدفها يف طريـق             )الشبكة العاملية  (اإل�رت�ت
  غري مباشر،فهل هذا آمن ؟

  أو هو سبيل مشرعة لكل قناص متطفل ؟
 عرباملعلومــات،هــذا مــا أدرســه يف املبحــث اآلتــي بعنــوان مــدى حتقــق األمان،وســرية  

  .اإل�رت�ت
،وهـو  )الـشبكة العامليـة   (اإل�رت�ـت وهو من قبيل احلكم الفين على طريقة االتـصال عـرب        

،إذ مـا عـسى الباحـث الـشرعي أن          جبملتـه يف غاية األمهية لدى إعطاء احلكم الشرعي لألمـر          
 هلـم،أو ال    يقول يف طريقة يبيع الناس،ويشرتون من خالهلا وهي ال حتقق احلد األد�ى من األمان             

تفي بالقدر املطلوب شـرعا للحفـاظ علـى حقـوق النـاس،كيف ال وقـد جعـل الـشارع احلكـيم                      
والَ تُؤتُـواْ الـسفَهاء أَمـوالَكُم       { : أتـت الـشريعة حبفظها؛قـال تعـاىل        حفظ املال من الكليات اليت    
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       موهاكْسا وفِيه مزُقُوهاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعوفـاً         الَّتِي جرعالً مقَـو ـمقُولُواْ لَهالنـساء [})٥( و[ ،
وأدلــة الــشريعة يف هــذا متظــافرة وأكثــر مــن أن حتــصر،واآلن آتــي علــى ذكــر مــا يتعلــق بتحقــق  

   .اإل�رت�تاألمان عرب 
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  املبحث الثا�ي

   اإل�رت�تعربحتقق األمان،وسرية املعلومات،
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  . اإل�رت�تعربحتقق األمان،وسرية املعلومات،:املبحث الثا�ي
يقصد بتحقق األمان هنا ما هو أعم من سرية املعلومات؛وهو يهم كل متصل   

  .باإل�رت�ت،وسواء أكان االتصال بغرض البيع والشراء، أم ال
فهـــــل يتـــــسنى للمتـــــصل أن يتجـــــول يف ســـــوق اإل�رت�ـــــت آمنـــــا علـــــى حقوقـــــه         

  .وية،وهذا بصرف النظر عن ممارسة البيع،وحنوه؟املادية،واملعن
  .وبعبارة ثا�ية هل هي سوق يعرض للمرء فيها ما قد يعرض له يف أي سوق أخرى؟

  !أو هي ميدان من يدخله يعرض �فسه ملخاطر ال حتتمل

  .هذا ما سأذكره،وهو املقصود حني �تحدث عن األمان عرب اإل�رت�ت
مبرحلة تالية تتعلق بـالبيع  ذلك رتبط يصية؛حيث وأما سرية املعلومات فأمر أكثر خصو   

ذاتــه،ال مبجــرد التجــول داخــل تلــك الــسوق،إذ البــد مــن ظهــور معلومــات عــن املــشرتي تــرتبط 
ــل         ــن األمان،وســرية املعلومات؛فلع ــرب م ــدر أك ــام بق ــين االهتم بشخــصه،وبطريقة ســداده،مما يع

من خالل االطـالع علـى شـيء        متطفال يعتدي على حق من حقوق املشرتي املعنوية،أو املادية؛        
ليس يرغب املشرتي يف إفشائه،وكذا األمـر بالنـسبة للبائع؛ولـذا سـيكون احلـديث مركـزا علـى                  

  . إغفال للجا�ب األولة،دونــاجلا�ب الثا�ي؛الرتباطه الوثيق مبوضوع الدراس
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؛إذ أشـار اسـتطالع للــرأي أن   )١(التواصــل عـرب اإل�رت�ـت غـري آمــن   هـذا ويعتـرب كـثريون    
ــ١٥٠٠ ــى    شـ ــفقات علـ ــراء صـ ــاطر إجـ ــة خمـ ــستعدة ملواجهـ ركة يف أمريكا،وأوروبا،ليـــست مـ
لـشركات ألسـباب عـدة غـري تلـك الـيت تكـون خوفـا مـن الـسطو                     تلك ا  تقررههذا  و،)٢(اإل�رت�ت

 يف كثري مـن  –على أمواهلا بصورة مباشرة؛إذ جمرد االتصال باإل�رت�ت يــــجعـــل السبيل مشرعة       
؛إلحلـاق أضـرار قـد     )٣()Hackers(ـــــلق علــــيهم لفــــظ اهلـــــاكرز          أمـــام مــــن يط    –األحيان  

                                                 

التجـارة علـى اإل�رت�ـت      :سـاميون كـولن   ا�ظـر    و،١٨٨تطبيقات اإل�رت�ت يف التـسوق ص     :بشري عباس العالق  . ا�ظر د  -) ١(
  .١٤الشراء والبيع عرب اإل�رتت ص:،وا�ظر يورك برس٢٤٣ص
تطبيقـات  :بـشري عبـاس العـالق     .م ،ا�ظـر د   ٢٠٠٠ وهذا قامـت بـه شـركة سـان بـول األمريكيـة للتـأمني هنايـة عـام                     -) ٢(

  .١٨٧ص اإل�رت�ت يف التسوق 
يف القواميس الـيت بـني أيـدينا،مما يعـين أ�ـه مـصطلح حـادث تواضـع عليـه املتخصـصون يف                       )  (Hackers  مل أجد     -)  ٣(

ا�ظـر جـرائم احلاسـوب     -هذا اال،ليعرب عن تطفل فئة معينة،وقد مت إطالقه ألول مرة إبان الستينات من القرن املاضي           
 بـل هنـاك مـن يفـرق بـني           -م،  ٢٠٠٤،حممـود أمحـد عبابنـة،دار الثقافـة للنـــشر والتوزيع،عمـان ط            ٤١ص وأبعادها الدوليـة  

؛فــاألوىل ختــص مــن خيــرتق األ�ظمــة هبــدف احلــصول علــى  )Cracker's(،والــــــثا�ية كـــــراكرز)(Hackersلفظــتني األوىل 
ولكن ،التجـسس  اة،والثا�ية يطلقوهنا على من يعمد إىل إرسال الفريوسات للتخريب،أو        املعلومات،وحنو ذلك،وغالبيتهم هو  

،إلياس ٩٠ص ا�ظر قاموس اجليب ،والتخريب يف اللغة اإلجنليزية   ،بطريقة أكثر احرتافا؛إذ معنى األخرية ألصق مبعنى التدمري       
 هبــذا األمــر ال يفرقــون مــن حيــث ، وعلــى كــل وجــدت أكثــر املهــتمنيم١٩٨٠أ�طــون،وإدوارد إليــاس،دار اجليــل،بريوت،ط

أشـــخاص متطفلـــون لـــديهم خـــربة خاصـــة :علـــى الطائفتني؛وعليـــه فاهلـــاكرز هـــم) هـــاكرز(اإلطالق،بـــل غلـــب إطـــالق 
 كمــا توضــح بعــض –أو التخريــب كلمــا عــن هلــم ذلك،وأ�ــشطتهم ،بــالكمبيوتر،يتجولون عــرب اإل�رت�ــت،ويقومون بالتجــسس

اتمـع الـدويل    الـشعوب،أو  احلكومـات، أو  االبتزاز،أو التـأثري يف    ،أو اال�تقام، أو   توجه من أجل إثبات الذات     -الدراسات  
وبعضهم له أهداف سياسية، أو دينيـة، أو اجتماعيـة معينة،وبعـضهم ال يرمـي سـهامه إال ـرد التسلية،وتـضييع                       بأسره؛

 بعــض الفريوســات تــصممه الوقــت، وقــد يكــون لبعــضهم بواعــث أخرى،كالتجــسس وســرقة املعلومــات،وغري ذلــك،إال أن
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تكلـــف تلـــك الـــشركات ماليـــني الـــدوالرات؛وذلك يف حالـــة فقـــداهنا لبحـــوث،أو تـــصاميم،أو 
ابتكارات؛أ�فقت عليها الكـثري مـن املال،واجلهد،باإلضـافة إىل مـا حيـدث بعـد ذلـك مـن عنـاء               

 يـوم إال و�ــسمع عنـه الـشيء الكثري،فيمـا بــات     إلصـالح اخللـل؛وهو أمـر ال تكــاد تـشرق مشـس     
  .يسمى جبرائم اإل�رت�ت

م  مـن  ٢٠٠٠،ومنها ما �ـشرته جملـة لوبـوان الفر�ـسية عـام      )١(وأمثلة ذلك فوق أن حتصر   
عاما،كــان يــرأس جمموعــة مــن رفاقــه ممــن   )١٦(  ال يتجــاوز عمــره -أن أحــد هــؤالء اهلــاكرز  

 ،)DE CSS( مسـاه  – )٢(أي بر�ـامج ختـرييب   – قام بعمـل فـايروس   -ختصص يف اال ذاته 
                                                                                                                                            

،ا�ظـر القرصـنة علـى      !!الشركات الصا�عة أل�ظمة احلماية،وهذا كي تـروج أ�ظمـة احلمايـة ضـد الفريوسـات الـيت يبيعوهنـا                  
  : ضمن هذا الرابط>>علوم وتكنلوجيا<<،وا�ظر الة اإللكرتو�ية ٢٩ص واحلاسوب،اإل�رت�ت

http---www.ecssr.ac.ae-CDA-ar-FeaturedTopics-DisplayTopic-٠٬٢٢٥١٬٢٩٦٬٠٠.html. 
  :وكذلك هذا الرابط

http://www.salamoonhacker.s٥.com/e٥etraq.htm 

لى  املوجودة ع  األمريكية  من الشركات٩٠%أن  )FBI( ويف هذا اإلطار،أشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرايل       -)  ١(
 أن معظــم الــشركات  إلكرتو�يــة، غــري)!! مزحــة( إىل -م١٩٩٩ عــام -تعرضــت خــالل الــسنة املاضــية،الــشبكة العاملية

 جتنبـا ألي إحراجـات ممكنـة،أو خوفـا مـن فقـد ثقـة اجلمهـور،          تعمد إىل تقليل أمهية هذه االخرتاقات إىل أ�ظمتها األمنيـة  
 ضـرر كـبري أو عنـدما تتعـرض مواقـع ملفـات مهمـة جـدا هلجـوم            قوع عرب وسائل اإلعالم إال عند و       فنحن ال �سمع شيئا   

  .ما
  : التابعة موعة احلبتور الدولية>>رؤية واضحة<<ا�ظر الرابط اخلاص مبجلة 

http://www.habtoor.com/thinkingclearly_arabic/html/٣٥TH_٢٠٠٠.htm 

 يشيع أن تلك الربامج الفريوسية موظفة للتخريب فقط؛وهذا شيء من احلقيقة؛حيث توجد فريوسـات مـصممة                 -)  ٢(
فلـسطيين يظهـر   ) هكـرز ( للتجسس،وهناك فريوسات صممت لغرض يبدو مقبوال،مثل الفريوس الـذي قـام بـصنعه شـاب           
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ممـا جيعلـها    ،)DVD(وهو قادر على كـسر الـشفرة الـيت حتمـي بعـض الـربامج املنـسوخة علـى                  
كاحلق املشاع الذي يتمكن اجلميع من �سخه،وجتاوز حقوق �اشره،وهـــذا سبب خسائر كبرية      

 "رتـــــ بالس"روســـ فيـه  ،ولـسنا ببعيـدين عـن مـا سببــ         )١(لكربى دور النشر يف الواليـات املتحـدة       
ـــق ـــذي أحلــــ ـــ الالـــــ ــصــــــ ــزة  ـــــف ملـــــدمار يف �ـ ــن أجهـ ــاز مـ ــام يون جهـ الكمبيوتر،وذلـــك عـ

) ٨٫٥(تــسبب يف تدمــــــــري بــرامج أكــــــــثر مــن     )nimada(،بــل وفــريوس �يمــادا   )٢(م٢٠٠٣
بـصفة  و،)٣(تـى اليـوم   مليون دوالر،وهو ال يزال ينتـشر ح      )٩٥٠(مليـــــــــون جهاز،بلغت خسارهتا  

 كلفــة >>يف االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة اإلجــرام عــرب اإل�رت�ــت جملــس أوروبــا <<قــدر :عامــة
  .)٤( مليار دوالر أمريكي سنويا١٢ًنحو باألضرار اليت تسببها فريوسات املعلوماتية  إصالح

ذي بل تعدى األمر جمرد التخريب،وهو يسري بالنسبة للشركات إذا ما قيس بالـضرر الـ         
يلْحقهم جراء سرقة املعلومات قلَّت،أم كثرت،ومن طريف ما يذكر يف هذا الـصدد مـا مت حبثـه                
                                                                                                                                            

 يـشيع التعـبري بالـصراع       –وابط توضح خلفية الصراع اإلسـالمي الـصهيو�ي         مبجرد فتح اجلهاز صورة لشهداء اال�تفاضة،ور     
القرصنة على  :وليد الزيدي  ،ا�ظر   -العربي اإلسرائيلي،وهذا خطأ ظاهر؛ألن احلقيقة توضح أ�ه صراع إسالمي صهيو�ي           

  .٣٣ص اإل�رت�ت واحلاسوب
  :وكذلك هذا الرابط

http://www.arabsys.net/vb/showthread.php?t=٤١٠٣&page=٣&pp=١٠ 
  .٢٩ص القرصنة على اإل�رت�ت واحلاسوب:يوليد الزيد ا�ظر -) ١(
 . وكنت ممن ذاق تلك املعا�اة،وفقدت عددا ال بأس به من املقاالت اليت أعدت للنشر-) ٢(

  .٢٩ص لقرصنة على اإل�رت�ت واحلاسوبا:يوليد الزيد ا�ظر -) ٣(
 : ضمن هذا الرابط>>علوم وتكنلوجيا<<  ا�ظر الة اإللكرتو�ية -) ٤(

http---www.ecssr.ac.ae-CDA-ar-FeaturedTopics-DisplayTopic-٠٬٢٢٥١٬٢٩٦٬٠٠.html 
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ــات الـــذي    يف  ــن املعلومـ ــؤمتر الـــشرق األوســـط الثالـــث ألمـ ــهمـ ــة تنظمـ تـــصاالت يف اال أكادمييـ
ـــ حملاكمـــة واق>> حماكـــاة <<جلـــسة حيـــث عقـــدت دبي، د قراصـــنة اإل�رت�ـــت ــــــعية ألحــــ

،حيث قام من خالل خربته يف جمـال         عاما )٢٦( وعمره   >>فيلكس ليندر  <،وهو  املشهورين
 مليـون  ٢٠اقتحام الـشبكات املرتبطـة باإل�رت�ـت بتفويـت فرصـة احلـصول علـى مناقـصة بقيمـة           

وذلك أن إحدى الشركات املنافســـة طلبـت منـه         ،>>فيكتيم دوت كوم   <<دوالر،على شركة   
كــي تطــرح مبلغــا أقــل منــه  ؛>>يكتــيم دوت كــوم ف<<معرفــة املبلــغ الــذي تقــدمت بــه الــشركة  

الـــشركة  رتق موقـــع أن خيـــ>>فـــيلكس لينـــدر <<،وبالفعل اســـتطاع ةلتحـــصل علـــى املناقـــص
إذ امللف اخلاص باملناقصة،  ى   يده عل  بعد ألْيٍ متكن من وضع    تسلل إىل ملفاهتا،و  املذكورة،وأن ي 

ملهنـــدس أ�ظمـــة الكومبيوتر الشخـــصي وجـــده قابعـــا يف مكـــان مـــا،يف اهلاردســـك اخلـــاص بـــ
  .>> فيكتيم دوت كوم<<لدى شركة  الشبكات

 بتقـديم   أسـرعت وبالتـايل   بـه ؛  اسـتعا�ت   مت له تسريب هذه املعلومـة إىل الـشركة الـيت            و
   .لتفوز باملشروع الضخم؛>> فيكتيم دوت كوم<<ء عطاء أقل بقليل من عطا

للجوء إىل  بقرار من جملس إدارهتا بـا >> فيكتيم دوت كوم<<ويف أعقاب ذلك قامت     
 فيكتـيم  <<اليت أتت إىل مـسرح اجلرميـة،وراجعت املعلومـات املـسروقة يف سـجالت       الشرطة
علـى  الـشرطة  ممـا محـل   بواسطة خرباء مدربني تدريبا عاليا يف تقنية املعلومـات،   >>دوت كوم

،ومت باعتماد أســاليب تقنيــة حديثــة؛واســتطاعت تقفــي أثــر القرصــان،بل وقــوع اجلرميــةتأكيــد 
  .ليهالقبض ع
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 كمـا   – عـرض علـى املـؤمترين مـن خـالل متثيليـة              - وهـو حقيقـة      – ملتـه هذا األمـر جب   
 وفـــــق القـــــا�و�ني  وطلـــــب مـــــن رجــــــــــال القـــــا�ون النظـــــر،واحلكم فيهـــــا –أشـــــرت آ�فـــــا 

  .ألمريكياو،اإلماراتي

  التحقيق، خلص القاضي األمريكي إىل إدا�ة،ودقةجراءاتالتأكد من سالمة اإلوبعد 

اإلمـاراتي مـن    ة املنسوبة إليه وفـق القـا�ون اجلنـائي األمريكـي، فيمـا بـرأه القاضـي       املتهم باجلرمي
  .)١(الفعل بسبب أن القوا�ني احلالية يف اإلمارات ال جترم مثل هذا الفعل

وهذا ليس يعرض للـشركات،أو األفـراد فقط،فالـدول قـد يناهلـا مـن هـذا �ـصيب؛ألن               
 الذاتيــة يف اكتــشاف أ�ظمــة أجهــزة الكمبيــوتر  اتــهكــثريا مــن اهلــاكرز يــرى يف األمــر حتــديا لقدر

 - الفيـدرايل     واقتحامها، ويسعون إلظهار مهـاراهتم الربجميـة،فمثال تعقـب مكتـب التحقيقـات            
 اكينـا   <<  طالبا جامعيا مـن جامعـة �ورثـسرتن، كليـة علـوم الكمبيـوتر يـدعي                   -م  ٢٠٠٠عام  
�ــه اخــرتق أ�ظمــة الكمبيــوتر     أ وقــد اعــرتف يف قاعــة حمكمــة بوســطن الفيدراليــة     ،>>افيــه

 حكمـا   –إذا أديـن    –احلكومية،من ضمنها أ�ظمة وزارة الدفاع،وكذلك وكالـة �اسا،وسـيواجه          
ألـف دوالر،باإلضـافة إىل فـرتة ثـالث         )٧٥٠(ال يقل عن ستة أشهر حبس،وغرامـة ماليـة بقيمـة          

ام قبـل  ، كما اعـرتف الطالـب ذاتـه أ�ـه قـ     - هذا إذا ما أطلق سراحه     -سنوات حتت املراقبة    
ــربا ماركيتــك<< شــركة  ذلــك بقرصــنة ضــد أ�ظمــة     خلــدمات اإل�رت�ــت،وهي شــركة  >>زي

ــة  ــة، تابع ــدم خــدمات   حكومي ــة واشــنطن، تق ــرت     لوالي ــشركات،وقد أظه ــبعض ال ــشبكة ل  ال
                                                 

  :>>اجلرمية<< رابط املقال ضمن موقع الة اإللكرتو�ية بعنوان  -)١(
http://aljareema.com/newss/wmview.php?ArtID=١٥٦ 
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  ألـف دوالر،واحتاجـت   ) ٣٠( خـسرت أكثـر مـن        أن الشركة    أمام احملكمة    املقدمة  األوراق
 التـشغيلية،بعد اهلجـوم الـذي تعرضـت لـه يف        بـأد�ى طاقتـها  ساعة كاملـة لتعـود   )٢٤(إىل عمل 

 التحقيقــات الفيــدرايل تعقــب   م،وقــد اســتطاع مــسئولو مكتــب ١٩٩٩شــهر �يــسان مــن عــام  
 جهـاز     الدفاع، وشركة زيـربا،إىل      �اسا،ووزارة   حاسوب وكالة   عمليات االخرتاق من أجهزة   

  . )١(يف بوسطن،>>اكينا افيه<< املوجود يف منزل  الكمبيوتر الشخصي

�تـائج تقريـر     Computer Security Institute معهد أمـن املعلومـات   أعلن هذا و  
  حـول جـرائم الكمبيـوتر ودراسـة أمـن املعلومـات املـسحية              التاسـع هو التقريـر     و - م٢٠٠٤عام  

CSI/FBI Computer Crime and Security Survey )٢٠٠١-٢٠٠٠-
٢٠٠٤ -٢٠٠٣-٢٠٠٢(.  

تـضم  ،)٢( مؤسسة أمريكيـة   )٥٠٠(راسة مسحية أجريت على حنو     والتقرير خالصة لد  
،وأظهرت �تائجـه  وجامعات، ومؤسـسات صـحية  ،ومؤسـسات ماليـة  ،و بنوك ،وكاالت حكوميـة  

واملهم  املعلومـات، بـأمن الـرغم مـن زيـادة الـوعي          علـى    رائمحجم اخلسارة الكبرية جراء تلك اجل     
 عـــــلى حـــــــــجم املـشكلة،إذ    هنا توضـيح أن تلـك الدراسـة سـلطت الـضوء بطريقـة علمـــية         

ــغ       ــة بل ــة الفكري ــوق امللكي ــهاك حق ــسارة ا�ت ـــا أن خــــ ـــظهر منهـــــ ــام )٨٧١٫٠٠٠(يـــــــ دوالر ع

                                                 

  : التابعة موعة احلبتور الدولية>>رؤية واضحة<< راجع الرابط اخلاص مبجلة -) ١(
http://www.habtoor.com/thinkingclearly_arabic/html/٣٥TH_٢٠٠٠.htm 

 مت اختيار السوق األمريكية كنموذج هنا العتبارات عدة؛أمهها أهنا السوق األكرب عامليا من حيث االستهالك،كما                -) ٢(
 تجــارة اإللكرتو�يــة،ا�ظرمــن عمليــات الــشراء عــرب العــامل تــتم مــن خــالل الــسوق األمريكيــة وذلــك يف خــصوص ال % ٨٥أن 
 .١١٩الوب لرجل األعمال ص:أ�يس حبلي.د
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ـــا )٩٠١٫٥٠٠(م،وبلغـــــت اخلـــــسارة بـــــسبب االخـــــرتاق  ٢٠٠٤ ــام ذاتـــــه،وأمــــــــ دوالر للعـــ
ـــلغ   ـــايل فبـ ـــال املــ  –ارة بــسبب إ�كــار اخلدمــة  دوالر،وكــذلك اخلــس)٧٫٦٧٠٫٥٠٠(االحتيــــــ

وهي أن يقوم الزبون بطلب خدمة ثم ينكرها،أو يدفع مقابل خدمة ثم ينكرها مـن طلبـت منـه              
دوالر،وأمــــا الفــــــريوسات فبلـــــــغت اخلســــــارة بـســــــبــبــــها      )٢٦٫٠٦٤٫٠٥٠( بلـــــــغت   –
وسات كا�ت األكرب،واجلدول اآلتي    دوالر،وهذا يعين أن اخلسارة بسبب الفري     )٥٥٫٠٥٣٫٩٠٠(

  :يلخص بعض �تائج تلك الدراسة،مما له صلة مبوضوعنا

66,708,0005,183,10015,134,0005,148,500871,000إنتهاك امللكية الفكرية

اختراق النظام من 

اخلارج(هاكرز)
7,885,00019,066,60013,055,0002,754,400901,500

االحتيال املايل

55,996,00092,935,500115,753,00010,186,4007,670,500

انكار اخلدمة

8,247,5004,283,60018,370,50065,643,30026,064,050

الفايروسات

29,171,70045,288,15049,979,00027,382,34055,053,900

             90,562,954           111,116,943           212,293,502           166,758,951          168,010,200اموع

 )١(م٢٠٠٤م وإىل ٢٠٠٠  من لألعوامبالدوالر وفق الدراسة املتقدمة  خسائر جرائم الكمبيوتر           

                                                 

  :  ميكن الرجوع إىل املوقع اخلاص باملعهد على الرابط-) ١(
http://www.gocsi.com/ 

  : إىلعوذلك للحصول على �سخة من مجيع تلك التقارير املشار إليها،وكذلك ميكن الرجو
املعنى واخلـصائص والـصور واسـرتاتيجية املواجهـة القا�و�يـة،وهو حبـث �ـشر ضـمن                 ائم الكمبيوتر واال�رت�ت    جر
  :هذا الرابط

http://www.arablaw.org/Computer٪٢٠Crime.htm 
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زينـب األشـوح   :دكتورةوليت األمر يقف عند هذا فقط بل هناك ما يتعلق مبا تسميه ال  
 الــــذي تكرســــه تلــــك الــــشبكة مبجــــرد االتــــصال هبــــا،تقول  ر األمــــ؛>>التبعيــــة التقنيــــة<<

وبالرتكيز على أجهزة احلاسب اآليل أو الكمبيـوتر؛ جنـد أن الـدول الناميـة مـا زالـت                   :"الدكتورة
ض تابعة،وتعتمــد بــشكل كلــي علــى تقنيــات اإل�تاج،والتــشغيل،والتوجيه الــواردة مــن دول تتنــاق 

معهــا يف املــستوى االقتصادي،واملــصري،واهلدف،ألن مــن يعــرف أكثــر يــصبح أكثــر قــدرة علــى   
اخــرتاق جمــال أســرار غريه؛ولألســف فــإن أجهــزة الكمبيــوتر الــيت يفــرتض أهنــا وســائل تنمويــة، 
ــستخدم      ــصبح أداة ت ــه؛ ميكــن أن ت ــاتمع كل ــهوض ب ــة يف الن ــصادية إجيابية،وفعال وتعليمية،واقت

ي لـــه، فالـــدول املنتجـــة لتلـــك األجهـــزة، والعاملـــة،واحملتكرة ملفـــاتيح تـــشغيلها، للتـــدمري الـــذات
وتوجيههـا،و ميكنـها اخـرتاق شـبكات الكمبيـوتر؛ خاصـة يف الـدول احلاصـلة منـها علـى تلـك            
املنتجات عالية التقنيات، ومن ثم فهـي قـادرة علـى احلـصول علـى مـا تريـد مـن معلومـات مـن                         

ك األجهـزة، كمـا ميكنـها تـدمري مـا هبـا،أو تعطيلـها مؤقتـاً عـن                   خالل ما يتم ختزينه بذاكرات تلـ      
العمــل باســتخدام الفريوســات املوجهــة، ويزيــد مــن خطــورة املوقــف أن احلاســب اآليل أصــبح  
يستخدم حتى يف أكثر املناطق حـساسية يف اتمـع، مثـل األجهـزة احلكوميـة املختلفـة؛ حتـى                    

 على أحد سعي كثري من الدول اآلن إىل تطبيـق           القائم منها على شؤون أمن اتمع، وال خيفى       
�ظام ما يطلـق عليـه باحلكومـات اإللكرتو�يـة، فتلـك الـدول التابعـة إذا مـا طبقـت بالفعـل ذلـك               

 بالكامل إىل اجلهات الذكيـة الـصا�عة لـذلك الـذكاء            - طائعة   -النظام؛ إمنا تعطي زمام أمورها      
 .)١(االصطناعي

                                                 

  .ي على ذكرها لدي بعض التحفظات على كالم الدكتورة؛سآت-) ١(



                                                                                                                                  ٤٨

شر تلـك األجهـزة اإللكرتو�يـة متعـددة التوجهـات يف            وتزداد املشكلة اضطراماً حني تنت    
اجلامعات،واملراكز العلمية،والبحثية،والتدريبية،حتى ما ينطوي منها علـى أدق أسـرار اتمـع،            
وعلى أحدث معلومات علمية،وحبثية،وميدا�ية،توصـل إليهـا العلمـاء احملليـون الكـادحون، فهـم               

 يف حلظـات؛ تتحـول ملكيتـها إىل مـن ميلـك             مجيعا معرضـون لـضياع مثـرات جهودهم،واسـتالهبا        
املقننـة، وال �نـسى أبـداً املراكـز التدريبيـة املمولـة،أو             ) البلطجـة (زمام األمـور يف عـامل النـهب،و         

املوجهــة بواســطة جهــات أخــرى؛ حبجــة تـــدريب املــواطنني علــى كيفيــة اســتخدام أجهـــزة          
رقة املعلومات املهنيـة واألكادمييـة      احلاسبات اآللية؛ إذ إهنا كثرياً ما تصبحِ  وسائل مشبوهة لس          

  .)١("والدميوجرافية احمللية، أو لتحريفها وتوجيهها املغرض، أو لتدمريها كلية

  لعل ما ذكرته آ�فا يعطي صورة عن مدى أمان تلك السوق؟  

،وبصرف النظر عن أسباب ذلك     )٢( يف خصوص ما عنه �تحدث     –ويظهر منه أن املخاطر     
  : تنحصر يف–

  

                                                 

  .١٠٤هـ ص١٤٢٤شعبان  ١٩٢ جملة البيان عدد - )١(
 هناك من يتعرض ألمن املعلوماتية ويقصد به األمن لدى استخدام الكمبيوتر بصفة عامة،ولذا جنده يتحدث عـن                  -  )٢(

ــدخل ضــمن الدراســة  ،طريقــة احلفــاظ علــى أجهــزة الكمبيــوتر مــن العبــث ســواء اســتخدمت لالتــصال     أم ال،وهــذا ال ي
هنا؛ولذا أجد�ي يف مندوحة عن ذكر ما يتعلق بأمن املعلوماتية عموما،وعليه سوف أخص بالذكر مـا أ�ـا يف حاجـة إليـه                    

 .ال غري
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  .وسات املخربة للربامجتوجيه الفري •
 . ثم سرقتها أو العبث هباناالخرتاق؛الذي يسهل االطالع على املعلومات، وم •

 ؟اإل�رت�توالسؤال اآلن هل هلذين اخلطرين أثر لدى ممارسة البيع عرب 

 يبقــى علــى حنــو مــا ذكــر لــدى اإلدالء مبعلومــات أكثــر    اوبعبــارة أخــرى هــل خطرمهــ 
 وحنوه،باعتبـار األمهيـة الزائـدة لـسرية تلـك املعلومـات يف              ؛بغرض البيـع  اإل�رت�ـت خصوصية عرب   

هــذه احلالــة؛حتفز جلعــل األمــر يف هــذا الــصدد أكثــر أما�ا؛فاطمئنــان املتــسوق عامــل حاســم يف 
  :يف هذا الصدد أقولو،اإل�رت�تجناح  التجارة عرب 

ــديل هبــا املتجــول يف ســوق        ــيت ي ــات ال ــل املعلوم ــست ك ــة لي ــا يخــشى  اإل�رت�تبداي ،مم
يه،سواء أمت كشف ذلك بطلب منه،أم ال؛وأكثر املعلومات اليت قد يتـضرر املتجـول يف سـوق             عل

  :الشبكة من معرفة اآلخرين به،هو تلك املعلومات املرتبطة

ــثمن عــرب  : أوال ــتبوســائل دفــع ال ؛إذ يتــضمن اســتخدامها حتديــد االســم،ورقم  اإل�رت�
  .بطاقة الدفع،وحنو ذلك

ثري مثل التصاميم،واالبتكارات،واألفكار وحنو ذلك،مما مبا هو أمثن من ذلك بك: ثا�يا
  .يعرض بصفة خاصة عرب الربيد اإللكرتو�ي،أو حيفظ لالستفادة منه ماديا،أو معنويا فيما بعد

  فهل املعلومات يف هذا اإلطار عرضة للضياع،أو هي حممية بالقدر الكايف؟
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م اآلن يقتـضي مزيـدا مـن        لقد سبقت اإلشارة إىل شيء من ذلك قبل قليـل،إال أن املقـا            
 مقـاال   أجمـد اجلبـاس   ،ويف هذا الصدد �شر     اإل�رت�تالرتكيز حيال سرية املعلومات املنسابة عرب       

ويطّلــــع علــــى  علــــى حاســــبك اآليل يــــسطو:"يف موقــــع جريــــدة اجلزيــــرة الــــسعودية عنوا�ــــه 
فـوجئ  :"،وقـال فيـه  )١("الـشفرة  اجلاسـوس اخلفـي الباحـث عـن    ... أسـباي بـوت   ..أسـرارك 
يو�يـو  شبكة اإل�رت�ت خالل شـهر     لتبادل امللفات عرب  ، >>كازا << الشهري   جمو الرب�ام مستخد
ــشفرة ألعــاب  تبــدو يف بإصــدارات ياملاضــ  م٢٠٠٣ العــامل س الفيــديو كــأ ظاهرهــا أهنــا فــك ل
إىل اجلهــاز اخلــاص بــه مــن أجــل تنــصيب  وعنــدما يقــوم املــستخدم بتنزيــل هــذه امللفــات،...
 دوهـو أحـ   Spybot.gen) (،جـني  بـوت  ه قام بتحميـل اسـباي  يكتشف أ�؛وتشغيلها،الربامج

ومع ا�تشاره  ،على القرص الصلب للمستخدم    واليت تقوم باال�تشار تلقائيا   ،الربامج املزعجة للغاية  
يكون مبقـدور الرب�ـامج قـراءة كافـة امللفـات      ؛للمـستخدم  يف أكثر من مكان على القرص الـصلب       

 لـيس   ،أي طـرف آخـر     أو،ياهتا إىل مؤلـف الرب�ـامج     وإرسال حمتو ،النصية املخز�ة على احلاسب   
واليت ،تسجيل كافة �قرات املـستخدم علـى لوحـة مفـاتيح اجلهـاز        هذا فحسب، بل ميكنه أيضاً    

وبيا�ات احلـسابات املـصرفية   ،االئتمان اخلاصة باملـستخدم   أرقام بطاقة  ميكن أن تكون من بينها    
يل ســواقة األقــراص املدجمــة مــن تلقــاء مبقــدوره أيــضاً أن يــأمر احلاســب بتــشغ  بــل،اخلاصـة بــه 

 ويف إطار احلديث عن أمان احلاسبات يتم النظـر إىل اسـباي بـوت باعتبـاره جاسوسـاً     ،�فسها

�ه يقوم بزرع �فـسه علـى جهـاز احلاسـب الشخـصي للفـرد دون أن يكـون الفـرد                   إ، حيث   خفيا
                                                 

  : اطلع على هذا الرابط- )١(
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/٢١١٢٢٠٠٣/wr١٠.htm 
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ــر ةعلــى درايــ   ىوهــي إحــد ، >>ترينــد ميكــرو   <<وقــد أعلنــت شــركة  ....، هبــذا األم
 نـــ ر م ــــ شاف أكث ــــ ن اكت ــــات ع ـــــة للفريوس ــــالشركات املتخصصة يف إ�تاج الربجميات املقاوم     

ــزة حــول العــامل خــالل األشــهر األربعــة      )٢٠٫٠٠٠( ــد مــن األجه ــوت يف العدي إصــابة باســباي ب
وهي مـصابة   ،وال يعرف كيف متكنت هذه األجهزة من العمل طـوال الفـرتة املاضـية             ،)١(املاضية

وهـي إحـدى    >>أبريـدين غـروب   <<وطبقاً ملا أعلنه تقرير صادر عن  ، اخلبيث سذا الفريو هب
اليت تعمـل   ،مـن بـرامج التجـسس اخلفيـة       ) ٧ ٠٠٠(األحباث، فـإن هنـاك مـا يقـرب مـن             شركات

ومن املمكن ،وحاسبات الشركات يف شتى أحناء العامل،ماليني احلاسبات الشخصية متخفية يف
 ديك مصاباً بأحد أ�واع هـذه الـربامج، فطبقـاً ملـا أعلنتـه شـركة               يكون احلاسب الشخصي ل    أن

 وهي إحدى الشركات األمريكية العاملة يف جمال الربجميات، فإن شركة            >>ويب سنس  <<
 مـن أ�ـواع   ر،أو آخـ اكتـشفت إصـابة احلاسـبات لـديها بنـوع      ،كـل ثـالث شـركات أوروبية        من بـني  
يكون من الصعب اكتشاف وجودهـا   ربامج أ�هواملشكلة الرئيسية بالنسبة هلذه ال..،برجميات

احلاســبات حبيــث تعمــل يف  علــى حاســبك الشخــصي،فقد مت تــصميمها مــن جا�ــب قراصــنة  
وإرساهلا إىل مـن    ،حاسبك اخللفية بشكل خفي،وتقوم بالتجسس على املعلومات املخز�ة على       
هـذا يعـين أن   يـوم مـن األيـام ف    قام بتصميمها،وإذا ما اكتشفت وجود الرب�ـامج علـى حاسـبك يف    

الـصدد هـي أ�ـه مـع فجـر            املشكلة الرئيسية يف هذا    ...،الرب�امج مل يتم تصميمه بشكل جيد     
ممـا ال تفلـح معـه بـرامج     ،الربامج واملتسللون بتطوير أ�ـواع جديـدة مـن هـذه       ،كل يوم يقوم القراصنة   

 وبني،ومطوري هــذه الــربامج مــن جا�ــب ،احلجــب،وهو مــا خيلــق صــراعاً دائمــاً بــني القراصــنة 
                                                 

 .م،كما مبني يف مرجعه�٢٠٠٣شر املقال عام  - )١(
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أثارت  وقد...الربامج املقاومة آخر من جا�ب،شركات تطوير الربجميات املقاومة للفريوسات
شـديدة   هذه النوعية من الربجميات خماوف دعاة اخلصوصية �ظراً ملا تنطوي عليه من خطـورة 

ــه       ــرار تعامالتــ ــى أســ ــه علــ ــري إذن منــ ــع بغــ ــرد وتطلــ ــصوصية الفــ ــهاك خــ ــوم با�تــ ــا تقــ  كوهنــ
إال أن النوع اخلطري من هذه الربامج يتمثـل يف بـرامج            ...،باته املصرفية وحسا،والتجارية،اليةامل

يف إمكا�يـة اسـتغالله يف التجـسس علـى األسـرار التجاريـة               التجسس اخلفي، وتكمن خطورته   
باك <<  عن طريق بر�امج   م١٩٩٨أول حادثة من هذا النوع عام        وقد كا�ت ،للشركات املنافسة 

أن هـذه النوعيـة مـن الربجميات،حيـث كـان مبقـدوره             بـش   الذي دق �ـاقوس اخلطـر      >>أورفيس
ــسخ عــرب شــبكة اإل�رت�ــت مــن    ــيس هــذا     إرســال � ــشركات، ل ــة اخلاصــة بال العــروض التقدميي

امللحـق باحلاسـب بـشكل تلقـائي مبـا يـسمح        رفـون فحـسب بـل كـان باسـتطاعته تـشغيل امليك     
ومثـل هـذه     ،ون علـم منـهم    املتواجدين يف الغرفة د    و�قل احملادثات اليت تتم بني    ،بإمكا�ية تسجيل 

بـل إهنـا تنطـوي يف ذات الوقـت علـى             للخـصوصية الفرديـة فحـسب،      الربامج ال تشكل ا�تـهاكا    
ويـب  << �ائـب املـدير األوروبـي لـشركة          >>جيوف هاجـارت  <<  خماطرة أمنية، حسب تعبري   

اآليل بأال يثقوا يف أي أحـد بـسهولة، وأن يقومـوا              والذي ينصح مستخدمي احلاسب    ،>>سنس
 الربجميات اليت يقومون بتحميلها على حاسباهتم الشخـصية،  ءة متأ�ية التفاقيات استخدامبقرا

إن أي حاسـب    : ويعقـب قـائال   ،واآلخر،اليت ال حيتـاجون إليهـا بـني احلني         مع القيام بإزالة الربامج   
  .أهـ)١("اإل�رت�ت ليس يف مأمن من اإلصابة هبذه الربامج متصل بشبكة

                                                 

  : املصدر سابق- ١
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/٢١١٢٢٠٠٣/wr١٠.htm 

 



                                                                                                                                  ٥٣

إذ مل يقـف األمـر عنـد جمـرد احلـصول              صورة غاية يف الغرابة؛    جند املقال السابق يعطي   
بـل هـو حيـصي كـل مـا يكتـب          على معلومات مكتوبة ضـمن ملفـات حمفوظـة يف ذاكـرة اجلهـاز،             

وســواء  ســواء أحفــظ امللــف،أم ال، مباشــرة،ومبجرد الكــبس علــى احلــرف يف لوحــة املفــاتيح، 
وبث احلوارات اليت تدور حـول اجلهـاز         ون،بل هناك إمكا�ية لفتح امليكرف     أم بعد التعديل،   قبل،

إال أن املؤســف حقــا هــو أن املتجــول عــرب اإل�رت�ــت عرضــة    املخــرتق إىل اهلــاكرز دون علــم،
ــد،أ     ــا بعم ــة إم ــهاك خــصوصيته الفردي ــصفة دائمة؛ال�ت ــزور    و ب ــتم ومبجــرد أن ي بغــري عمــد،إذ ي

 بإصـدار �ـسختني مـن       مستخدم اإل�رت�ت أي موقع على شبكة اإل�رت�ت حتى يقوم ذلـك املوقـع            
) التــوأم( إحــدامها تتــسرب إىل جهــاز الزائر،واألخــرى  (Cookies) الكعكــة التابعــة ملــوقعهم 

تبقى يف جهاز املضيف،وعندما يتم االتـصال؛يتم التعـرف علـى التـوأم مباشـرة دون حاجـة إىل        
جتديــد الــدخول،ويف الواقــع تلــك الكعكــات ليــست ســوى �ــصوص صــغرية ترســلها العديــد مــن 

 ويف معظم األحيان بإذن من صاحب اجلهاز؛هبدف تسهيل دخول الزائـر إىل املوقـع يف               –ع  مواق
 –املرة القادمة؛ألن هذا امللف جيعل التعرف على الزائر متاحـا دون حاجـة لتجديـد الـدخول                  

، واألخـرى   -اخلاص هبم   ) server( يف اخلادم    -حبيث تكون �سخة يف اجلهاز اخلاص باملوقع        
 القرص الصلب جلهاز الزائر للموقع،وفـورا يـتم إصـدار رقـم خـاص ليميـز ذلـك                   يتم ختزينها على  

ــاهلا إىل      ــع املعلومات،وإرسـ ــها جبمـ ــأداء مهمتـ ــة بـ ــدأ الكعكـ ــن الزوار،وتبـ ــريه مـ ــن غـ ــر عـ الزائـ
مـــصدرها،أو إحـــدى شـــركات اجلمع،والتحليـــل للمعلومـــات،وهي عـــادة مـــا تكـــون شـــركات  

ملوقـع يـتم إرسـال املعلومات،وجتديـد النـسخة          دعاية،وإعالن،وكلما قام ذلـك الـشخص بزيـارة ا        
املوجودة لديهم،ويقوم املتصفح لديه بعمل املهمة املطلوبـة منـه،ما مل يقـم صـاحب اجلهـاز بتعـديل               
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،وقد تستغل بعض املواقع املشبوهة هذه الكعكـات        - من خالل احلذف،أو حنو ذلك       -وضعها
  .)١(بأخرى واالستفادة منها بطريقة،أو،بنسخ تلك امللفات

 بطاقات االئتمان من أرقام عمليا سهولة احلصول على (MSNBC)  شبكةكما أثبت
حـصلت  ،رقـم بطاقـة ائتمان    )٢٥٠( مـن    أكثـر اإل�رت�ت،حيث قامت بعـرض قـوائم حتتـوي علـى           

ــع للتجــارة اإللكرتو�ية   ــا مــن ســبعة مواق ــا،  باســتخدام قواعــد ،عليه ــوفرة جتاري ــات مت  وليسبيا�
ــى   ــصعب علـ ــتخدام ذات أييـ ــل اسـ ــة  متطفـ ــيلة البدائيـ ــتيالء الوسـ ــى  لالسـ ــام علـ ــك أرقـ  تلـ

  .)٢(دفع قيمتها بناحلقيقيو ،ويقوم أصحاهباواستخدامها يف عمليات شراء،البطاقات

  :قول 

لعل املشهد بدا قامتا؛وهو ما محل الكثريين على توقي تلـك الـسوق،بل وجـدت بعـض                 
،وآخر ة العامليــةعــرب الــشبكاملختــصني جيعــل جهــازا خاصــا يتواصــل مــن خاللــه مــع اآلخــرين  

 لبحـث،أو  – الـشبكة العامليـة  خيصصه الستعماله الشخصي،وبعـضهم عنـدما يرغـب النظـر يف        
 يقـوم بـه مـن خـالل مقـاهي اإل�رت�ـت،حتى ال يكـون عرضـة ملخـاطر اإل�رت�ـت؛إال أ�ـين                        -غريه  

وبعد االطالع علـى أضـعاف مـا ذكرتـه هنـا ممـا لـه صـلة مبوضـوع اخـرتاق الـشبكات،وخماطر                        
                                                 

،وا�ظــر جــرائم اال�رت�ــت مــن منظــور شــرعي      ٥٧صالقرصــنة علــى اإل�رت�ــت واحلاســوب    :يوليــد الزيــد  ا�ظــر - )١(
  .هـ يف موقع املنشاوي،ضمن هذا الرابط١٤٢٣، دراسة �شرت عام وقا�و�ي،حممد عبدا منشاوي

www.minshawi.com 

  : ا�ظر حبث بعنوان املخاطر األمنية لإل�رت�ت ضمن هذا الرابط- )٢(
http://www.minshawi.com/old/internet-crime.htm 
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؛أخذ�ي العجب إذ كيف يكون األمر هبـذا السوء،واتـصال النـاس    رب الشبكة العامليةعاالتصال  
  !! ال زال يزيد،وباطراد شديد؟عرب الشبكة العاملية 

إهنـا شـبكة غـري آمنـة،واملتجول فيهـا يـشبه مـن يـسري يف غابـة خميفـة                   :كيف يقولون لنـا   
 ألهنـم قـادرون     –ح   أو سـال   -ألهنم قـادرون علـى كـشف كـل مـا يقـوم بـه                –عاريا دون ثياب    

 قـدر   اإل�رت�ـت على تدمريه دون حيلة؟ومن جهة أخرى تذكر التقديرات أن عدد مـستخدمي       
،وأ�ــه بلــغ )م١٩٩٨(مائــة وأربعــة وثالثــني مليــون مــستخدم،وهذا يف عــام  ) ١٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠(بـــ

مـستخدم  ١٧٠،يعـين أن هنـاك زيـادة مبعـدل     )١()م٢٠٠٦(املليـار شـخص يف هنايـة العـام     حـوايل  
  .كل دقيقةجديد ل

هل �ـستطيع فهـم هـذا،وحنن �تحـدث عـن خمـاطر بالقـدر الـذي أسـلفت بـذكر شـيء                  
  !!يسري منه فقط ؟

  !أال يدعو هذا للعجب،أال حيفز ملعرفة سبب هذه املفارقة؟

                                                 

  : عامل اإل�رت�ت،ضمن هذا الرابط املنشورة على املوقع اإللكرتو�يلإلحصاءات اوفقهذا  – )١(
www.InternetWorldStats.com 

، حممد عبدا منشاوي،�شر ككتـاب      ٦ص وقا�و�ي،من منظور شرعي  )الشبكة العاملية (ا�ظر جرائم اإل�رت�ت    و
  .هـ١٤٢٣إلكرتو�ي خاص مبوقع املنشاوي للدراسات و البحوث،ط

  :راجع هذا الرابط
http://www.minshawi.com/ginternet/ 
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ــستوى          ــى م ــذلك عل ــستوى األفراد،فكيــف يكــون ك ــى م ــذا عل ــصور ه وإذا أمكــن ت
زينــب :لــيت أوضــحتها الــدكتورة  احلكومــات،ودور البحــث العلمي،مــع أخــذ تلــك املخــاطر ا     

  !األشوح؛بنظر االعتبار ؟
  :أقول

لعل السبب الذي مل جيعل تلك املخاطر حتول دون االسـتفادة مـن تلـك الـشبكة؛هو أن              
املنافع املتحققة تفوق بكثري جدا تلك املخاطر؛وهو أمر يكاد يكون متفقـا عليـه لـدى كـل مـن                    

ــد؛بل إن املــ    ــه مــن فوائ ــشبكة،وما تقدم ــدخول تلــك   يعــرف تلــك ال رء ليجــد �فــسه مــدفوعا ل
  .السوق،والتجول فيها على حنو ال يقوى املرء على دفعه

،أو )١(�عم؛هنـــــاك خمـــــاطر ليـــــست تقـــــف عنـــــد اجلا�ـــــب املـــــادي،أو النفـــــســـــــي 
،إال أن ذلك يــــنتج عن ســــــوء االستعــــمال،أو التـــــقصري،وليس شـيئا الزمـا            )٢(االجتماعـــــي

                                                 

  يصنف اآلن كمـرض �فـسي،ا�ظر سلـسلة املميـزون اإل�رت�ـت            ووه،إدمان اإل�رت�ت مبرض  ســمى  مرض بات ي   وجد   - )١(
  .م ٢٠٠٤،عام ١،يورك برس،مكتبة لبنان �اشرون،ط ٢٨٩ص
ــت             - )٢( ــى اإل�رت� ــق عل ــن يطل ــم أســباهبا،وهناك م ــن أه ــت م ــت اإل�رت� ــيت كا� ــن حــاالت الطــالق ال ــد م ــاك العدي  هن

أسـتاذ علـم االجتمـاع     -ة،وهو ما ينتج عن ظاهرة اإلدمان اليت سبق احلديث عنها،تقول الدكتورة أمنية علوان    رالضَّ:لقب
غـرف الدردشـة بـال شـك تـؤثر علـى العالقـات داخـل األســرة         :" بـاملركز القـومي للبحـوث االجتماعيـة واجلنائيـة يف مـصر      

 إىل أن إحدى    - استشاري الطب النفسي يف مصر     -صادق  ،و يشري الدكتور عادل     "واتمع، خاصة العالقات الزوجية   
،ا�ظـر جملـة املـستقبل      ...الدراسات احلديثة أكدت أن �سبة كـبرية مـن األزواج فقـدوا الرغبـة يف التواصـل مـع زوجـاهتم                    

  :،على الرابط١٥٩اإلسالمي عدد 
http://www.al-mostaqbal.com/ 
http://www.al-mostaqbal.com/mostaqbal١٥٩/reportage/reportage.htm 



                                                                                                                                  ٥٧

زينب األشوح؛ليس ممـا يـصح االعتمـاد عليـه          : الشبكة،كما أن ما ذكرته الدكتورة     لالتصال بتلك 
  :ألمرين

أن فيما قالته تعميما ال يقبل على مستوى البحـث العلمـي،إذ تـستند يف صـحة                :األول  
ألن مـن يعـرف أكثـر يـصبح         :"طرحها على تعليالت ليست سوى دعوى جمردة عن الدليل،تقول        

  .أهـ"أسرار غريهأكثر قدرة على اخرتاق جمال 

هل هذا كاف يف مضمار البحث العلمي،لتوضيح اخلطر الكامن علـى األفـراد،أو             :أقول
  !اإل�رت�تالدول جراء االتصال ب

ولكي يقبل شيء مما قالته البد من ذكر مثال واحـد علـى األقل،وأمـا جمـرد القـول بـأن                     
فقـط بـل    اإل�رت�ت  س يف أمر    من يعرف أكثر ميلك السيطرة،واإلطالع على األسرار أكثر؛فهذا لي        

 ليــسوا يف جنــوة عــن تلــك    - أعــين مــصدري تلــك التقنيــات    – يف كــل شــيء،بل هــم أيــضا   
  .املخاطر؛فلديهم من ميارس االخرتاق بالقدر الذي لعله يفوق ما ميكن أن �عا�ي منه حنن

ــا�ي ــا       :الث ــستورد إىل عاملن ــا ي ــوتر أن معظــم م ــسوق الكمبي ــة ب ــه عالق يعــرف كــل مــن ل
والعربي من أجهزة الكمبيـوتر مـصنع يف الـشرق ال يف الغرب،وهتمـة اإلمربياليـة تتجـه                  اإلسالمي،

  .حنو الغرب ال الشرق
  .ال تكاد تقاومها املخاطر،على كثرهتا اإل�رت�تإذن �الحظ أن املنافع اليت تقدمها 

                                                                                                                                            

ــو  ــه األســـــتاذ  >>حتقيـــــق<<وهـــ ــوان   : قـــــام بـــ   !!التفكـــــك األســـــري اإللكرتو�ـــــي  <<:شـــــاهيناز العقبـــــاوي بعنـــ
  .>>!!واجوظاهرة هروب األز.. اإل�رت�ت
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هنـاك العديـد مـن املخـاطر        :"،اآلتيم٢٠٠٤وجاء يف سلسلة املميزون اليت �شرت عام        
،معظمهـا خيـايل،أو مبـالغ فيه؛لقـد مت دفعنـا إىل االعتقـاد بـأن أطفالنـا معرضـون                    �تاإل�رتعلى  

ــا؛�ظرا      للفــساد،أو االختطــاف،وأن بطاقــات االئتمــان ســتتم ســرقتها،وأ�نا ســيتم القــبض علين
  .ال�تهاك حقوق النشر

على الرغم من أن بعض هذه املخـاطر حقيقيـة ؛إال أ�ـك جيـب أن تتـذكر أ�ـك جتلـس                      
كمبيوتر اخلاص بـك يف هنايـة كابـل طويـل للغايـة؛فإىل أي مـدى إذن ميكـن أن ميثـل                      أمام جهاز ال  

  !ذلك خطورة؟
  .)١(أهـ"إذا كان لديك حسن تقدير لألمور؛ستجد أن األمر غري خطري باملرة

ــل عــرب      ــدى التعام ــشديدة ل ــة ال ــدو أن الريب ــن    اإل�رت�تهذا،ويب ــدرا م ــد شــهدت ق ،ق
ي عن وكالة رويرت لأل�باء أن خرباء أمن املعلوماتية شهدوا          الرتاجع؛إذ �قلت جملة العامل اإلسالم    

م فـرتة هـدوء   ٢٠٠٢شهد النصف األول مـن عـام        :"،قالت الة إل�رت�تبتحسن احلالة األمنية ل   
مريــب خلــرباء الكمبيــوتر الــذين يراقبــون الديدان،والفريوســات،اليت تــسببت خبــسائر مباليــني         

 البعض للتفاخر بفعالية اإلجـراءات الـيت اختـذت يف           الدوالرات لشركات الكمبيوتر،وهو ما دعا    
 . مواجهتها رغم اتضاح املبالغة يف توقع تفاقم تلك املشكلة

  .وليس لدى أحد تفسري قاطع للظاهرة
ــوع    ــات تتن ــذا الرتاجــع  [ لكــن النظري ــسري ه ــة    ] أي يف تف ــرامج متقدم ــن اســتخدام ب م

ــوا�ني أكثــر صــرامة ضــد الق    ــزة  ملكافحــة الفريوســات،إىل فــرض ق راصــنة،واملتطفلني،على أجه
                                                 

 . ٢٨٣سلسلة املميزون اإل�رت�ت ص: يورك برس-) ١(
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م أصـدرت إف  ٢٠٠١ويف عـام  ... الكمبيوتر،أو توخي املـستخدمني قـدرا أكـرب مـن احلـذر،         
حتذيرات من فريوسـات    ] هي شركة متخصصة يف أمن املعلوماتية     )[f-secure.. (سيكيور  

أي [إن الــشركة مل تــصدر أي حتــذير هــذا العــام :غــري أن هيبــو�ني قــال... حتــسبا لغــزو مــدمر
  ]. م٢٠٠٢

  .وتوصلت شركات أخرى تكافح فريوسات من �وع آخر لنفس النتائج
 وقــال أحــد كبــار املستــشارين الفنــيني يف ســوفوس أ�ــيت فــريس يف بريطا�يــا إن شــركته  

�وع جديـد مـن الفريوسـات كـل شـهر،وهو �ـصف الـرقم تقريبـا                 )٧٠٠(،و)٦٠٠(رصدت ما بني  
  .مقار�ة بالعام املاضي

عدد الفريوسات املوجـودة ثابـت مقار�ـة بالعـام املاضـي،إال             وتقول شركات أخرى إن     
أن �سبة اإلصابة هبا تراجعت؛مما يثبت فعاليـة اإلجـراءات الوقائيـة،وبرامج الكمبيـوتر اجلديـدة               

  . ملكافحة الفريوسات
وميكـــن أن تـــساعد عـــدة تفـــسريات يف توضـــيح أســـباب تراجـــع هـــذا االجتـــاه؛إذ إن 

ــشركات اختــذت خطــوات إضــافية لتحــ   صني شــبكاهتا،وهو تطــور يــصفه العــاملون يف جمــال   ال
  .مكافحة الفريوسات بأ�ه �صر كبري،إال أ�ه حد من حرية استخدام العاملني للربيد اإللكرتو�ي

 كما أظهرت النسخ األحدث من برامج مكافحة الفريوسات فعاليـة بـشكل خـاص يف               
ــستخدم شــفرة شائعة    ــيت ت ــة الفريوســات،والديدان العــشوائية ال ــرامج  مواجه ــستغلها معــدو ب ،ي

  .الفريوسات من صغار السن
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 وعــزا الــبعض تراجــع جــرائم اإل�رت�ــت لقــوا�ني جديــدة أيــضا تفــرض عقوبــات صــارمة  
ترتاوح بني السجن عشرة أعوام،والسجن مدى احلياة على مرتكيب جرائم التطفل،وكتابة بـرامج             

  .)١(أهـ"الفريوسات
هـو رئـيس فريـق عمـل أمـن املعلومـات يف        و–ويف هذا السياق يقول حممد العبدالكريم     

مما ال شك فيه أن الـربامج  :" يقول–اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية        
  .)٢(أهـ..."املضادة للفريوسات،وحتديثها،هي وسيلة فعالة

 �ترتــــاإل�كما أن �ظرة تأمل،وحتليل إىل اجلدول السابق؛توضح مقدار التحسن يف أمن              
ــسـببها االخــرتاق أل�ظمــة      ــنقص امللحــوظ يف اخلــسارة الــيت ي بــصورة عامــة،وذلك مــن خــالل ال

ـــام     ـــت يف عـــــــــ ـــث كا�ــــــ ــة حيــــــ ـــم زادت إىل )٧٫٨٨٥٫٠٠٠(م ٢٠٠٠احلمايـــــ دوالر،ثـــــــــ
م �ـقـــــــــــــــــصت إىل ٢٠٠٢دوالر العــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي يليــــــــــــــــه،ويف   )١٩٫٠٦٦٫٦٠٠(
 حتـى بلغـت خـسارة االخـرتاق أل�ظمـة           دوالر،واستمر النقص يف العـام التـايل      )١٣٫٠٥٥٫٠٠٠(

م فكا�ـــــــــت اخلــــــســــارة أقـــــــــــــل مـــن  ٢٠٠٤وأمـــا يف عـــــــام دوالر،)٢٫٧٥٤٫٤٠٠(احلمايـــة
دوالر،وهــــــو أمــــــر غايــــــة يف )٩٠١٫٥٠٠(دوالر،وبالـــــــــــتحديد بلغـــــــــــــت )١٫٠٠٠٫٠٠٠(

 أعـوام حـني كا�ـت الزيـادة     التحسن،ولعل أحدا مل يكن يتصور هذا القدر من التحسن قبل ثالثة         

                                                 

شـركات الكمبيــوتر   <<وعنوان املقــال،هــ ١٤٢٣/مجــادى الثا�يـة /٢١،اجلمعـة  ١٧٥٩ جملـة العـامل اإلســالمي،العدد    - )١(
  .>>تشن محالت مضادة على الفريوسات

منع االخرتاقات بتحـديث    <<وان املقال   وعن،هـ١٤٢٥/ذو احلجة /٢٣،�شر بتاريخ ٤١٣٢ جريدة االقتصادية،العدد    - )٢(
 .>>األ�ظمة وإغالق الثغرات
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دوالر،كمــا أســلفت ) ١٩٫٠٦٦٫٦٠٠(يف اخلــسارة بــسبب االخــرتاق يف اطــراد حيــث بلغــت   
  .آ�فا

دوالر عام  ) ٥٥٫٠٥٣٫٩٠٠(وقد يالحظ بعضهم أن اخلسارة بسبب الفريوسات بلغت       
 تقريبا،وهو أمر يف غاية السوء      م،وهي زيادة تشكل ضعف اخلسارة يف العام الذي سبقه        ٢٠٠٤
 شيء مما ميكن تداركه     – على سوئه    –أد�ى شك؛وهنا أقول أيضا هذا صحيح غري أ�ه         دون  

بسهولة،خصوصا مع تطور اخلربة الكبري يف مواجهة آثار الغزو الفريوسي ألجهزة الكمبيـوتر،ألن             
خرباء أمن املعلوماتية ينصحون بعمل �سخ احتياطي بصفة مستمرة جلميع الـربامج الـيت خيـشى                

ــن    ــاز م ــسخ إىل أســطوا�ات     صــاحب اجله ــتم الن ــن األســباب،وحبيث ي ــداهنا ألي ســبب م فق
،أو مــا شــابه ذلــك،ومبجرد حــصول مــا يــدعو إىل اســرتجاع تلــك الــربامج تكــون   )CD(الليــزر

ــو قــيس        ــسريا ل ــار التــدمري الفريوســي،وهو إجــراء قــد يكلــف مبلغــا ي جاهزة،وهــذا يقــاوم آث
ــار أن    ــسببها االخرتاق،باعتبـ ــن أن يـ ــار،أو   باخلـــسارة الـــيت ميكـ ــن أفكـ ــا لـــدى الـــشخص مـ مـ

خــصوصيات ال يرغــب يف إفــشائها أمثــن مــن اخلــسارة الــيت تقــع ــرد اخللــل احلاصــل بــسبب     
الفريوسات،أقول هذا؛وإن أظهرت األرقام أن آثار التدمري الفريوسي أكرب من االخرتاقات،فهذا           

  .إن صح يف املقياس الرقمي؛فهو ليس كذلك يف املقياس املعنوي،هذا شيء
يء اآلخر الذي ال بد من مالحظته هو أن العـربة يف مثـل هـذه األمـور إىل النـسبة       والش

،واجلــدول الــسابق يظهــر حتــسنا إمجاليــا يف مــستوى  اإل�رت�تالكليــة للخــسائر جــراء االتــصال ب
،وتظهر األرقـام أن اخلـسارة      )التجارة اإللكرتو�ية (األمن املعلوماتي يف خصوص ما عنه �تحدث        

ــام   ــة عــــــــ ــت م ٢٠٠٤الكليــــــــ ــام  )٩٠٫٥٦٢٫٩٥٤(بلغــــــــ ــي يف عــــــــ م ٢٠٠٣دوالر،وهــــــــ
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دوالر،وهــو حتــسن فــاق الــضعف،وهو جــدير بــأن تكــون لــدينا �ظــرة )٢١٢٫٢٩٣٫٥٠٢(كا�ــت
   .- )الشبكة العاملية( -متفائلة حيال تلك السوق 

سـيأتي احلـديث     و -م٢٠٠٦ يف تقريـر احلالـة األمنيـة لعـام           )١()VISA(بل صرحت فيزا  
% ٥٠ مستوى التحسن يف أمـن البطاقـة ضـد االحتيـال املـايل بلـغ                 بأن:)٢(عنها موسعا فيما بعد   

فقـط ال زال معرضـا للخـسارة      % )٠٫٠٠١(عنه قبل ست سنوات،وأن هناك قدرا ال يتجـاوز          
تريليـون دوالر سـنويا،ويتوقعون أن      ) ٤٫٤(من حجـم املبيعـات عـرب اإل�رت�ت،والـذي وصـل إىل             
ــسبة اخلــسارة إىل النــصف يف العــام القــادم،و    ــادة وعــي   تقــل � هم يعــزون هــذا التحــسن إىل زي

املتعاملني مع الشركة للممارسات الـصحيحة لـدى الـشراء بواسـطة تلـك البطاقة،وهـذا بـصفة                  
عامة مؤشر يوضح مدى إمكا�ية االطمئنان للتعامل التجاري عرب اإل�رت�ت،وهو شيء آخذ يف             

  .التحسن كما أسلفت
�ـسبية،وهي  )الـشبكة العامليـة    (�ـت اإل�رتمن كل ما سـبق أرى أن اخلطـورة الكامنـة يف             

تابعة للقـدر الـذي يوليـه املـرء مـن عنايـة خاصـة حبمايـة جهـازه،أو موقعـه،وليس البحـث هنـا                         
خيــتص بــذكر ذلك،والتفــصيل فيــه،و لعــل مــا �قلتــه آ�فــا يكفي،ولطالــب االســتزادة الرجــوع إىل   

                                                 

  : وذلك يف موقعهم يف الشبكة،ضمن هذا الرابط- )١(
http://corporate.visa.com/md/fs/ecommerce/ecommerce_print.jsp 

  .املهم اآلن أن �عرف أهنا أوسع البطاقات االئتما�ية ا�تشارا عرب العاملو - )٢(
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ه الوثيـق هبـا   املصادر املتخصصة يف هذا،وسأذكر ضمن هذه الدراسة شيئا مـن ذلـك التـصال           
  . )١(فيما بعد
وبعــــد اال�تــــهاء مــــن املبحــــث الثا�ي،وتوضــــيح مــــا يتعلــــق بتحقــــق األمان،وســــرية     

،يصل بنا املطاف إىل الكـالم عـن الشخـصية الـيت متـارس التجـارة عـرب                   اإل�رت�ت عرباملعلومات،
 اإل�رت�ت،وهذا ألن القول يف آليـة االتـصال سـبق يف املبحـث األول،وهـو تواصـل بـني شخـصني                     
بينهما أجهزة ترتابط من خـالل شـبكة،واملبحث الثـا�ي أوضـح مـا يتعلـق بطبيعـة األمـان لـدى           

يأتي الكالم عن دائرة أوسع،وهي دائرة تتعلـق        س دائرة الوصل،و االتصال عرب الشبكة،اليت هي     
  .باألشخاص املتصلني بالشبكة،وهذا أدرسه يف املبحث اآلتي،وهو يف املبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  قد يرى بعض القراء أن على الباحـث تفـصيل القـول يف هـذه األمور؛ألهنـا جوا�ـب فنيـة تـؤثر لـدى احلـديث عـن                - )١(
لة وثيقـة بـاحلكم   احلكم الشرعي،وهذا قول قد يبدو صحيحا ألول وهلة؛إال أ�ه ليس كذلك لدى التحقيق؛ألن مـا لـه صـ          

الشرعي شيء يتعلق بإمجال القول يف هـذه املـسائل،ولعل لـبعض التفاصـيل صـلة،وهو أمـر ال أ�كره،بـل سـآتي إليـه،ولكن                         
 .- كما أسلفت –املرفوض هنا هو اخلوض يف تفاصيل ال تعين الباحث الشرعي 
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  بحث الثالثامل

  طبيعيةالتحقق من شخصية العاقد ال
  أو االعتبارية،عرب اإل�رت�ت
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  .،أو االعتبارية،عرب اإل�رت�تالطبيعيةالتحقق من شخصية العاقد :املبحث الثالث
هناك صلة وثيقة بني املبحثني الثا�ي،والثالث،حيـث إن األمـان املنـشود عـرب اإل�رت�ـت                  

للتحقق مــن شخــصية املتعاقــدين،ألن تواصــلني عــرب تلــك الــشبكة؛ لــيس ينفــصل عــن رغبــة امل 
ــدين ال   ــد شخــصية املتعاق ــةحتدي ــة)١(طبيعي ــا إال إذا   )٢(،أو االعتباري ــتج آثاره ــود ال تن ؛ألن العق

،فـال قيمـة للعقـد      )٣(صدرت عن من يصح تصرفه،وهذه هي أهلية األداء كما يسميها فقهاؤ�ا            
 يلقـي عبئـا زائـدا فـوق العـبء املـذكور يف املبحـث                حني يصدر عن فاقد ألهلية األداء،وهـذا      

السابق للحفاظ على القدر املناسب من األمان لدى التواصل عرب اإل�رت�ـت،ألن حتقـق األمـان                

                                                 

قوق،وعليـه واجبـات،ا�ظر املـدخل    اإل�سان ذاته،فكل فرد منـا شـخص ذو أهلية،لـه ح      :  الشخصية الطبيعية هي    -) ١(
 . ،مصطفى أمحد الزرقاء،دار الفكر)٣/٢٤٠(الفقهي العام 

لتحقيق غرض حمدد،باعتبار ذلـك     ؛أو أفراد ،كيان مستقل وجد جبهد فرد    :  الشخصية االعتبارية،أو احلكمية هي     -) ٢(
 مـن االعـرتاف احلكـومي،أو        منفصال عما هلم من حقوق شخصية،أو واجبات،يكتسب صفته املميـزة          - غالبا   -الكيان  

ــام       ــن أحك ــي م ــشخص الطبيع ــا لل ــستحق م ــا�و�ي به،وي ــا  الق ــي    تناســبه قا�و� ــدخل الفقه ــذا االعرتاف،ا�ظــر امل �تيجــة هل
  ).٣/٢٧٢(العام

ــشركات           ــه قــد ال حيقــق صــفة اال�فــصال دائمــا عــن شخــصية مــن أوجــد ذلــك الكيان،مثــل ال قلــت غالبا؛أل�
دى الشركة حال إفالسـها جبميـع الـشركاء،ويتم سـداد تلـك احلقـوق مـن أمـواهلم                   التضامنية،حيث تتعلق حقوق اآلخرين ل    
 . املؤسسات الفرديةأكثرداخل الشركة أو خارجها،وكذلك مثل 

  سآتي إىل ذكر املراد باألهليـة وشـيء مـن تفـصيالهتا لـدى احلـديث عـن أركـان العقـد،إذ هـو بـذلك أليـق،وأكثر                -) ٣(
 .  من هذه الدراسة٢٣٢ص،راجع مناسبة وذلك جتنبا للتكرار
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،إال أ�ه ال يغين عن     )١(على حد زعم بعض مواقع البيع يف تلك الشبكة        % ١٠٠ولو أصبح بنسبة    
ــذين  وســيلة تتــيح التحقــق مــن شخــصية املتعاقــدين،ألن أمــا    ــشبكة شيء،واألشــخاص ال ن ال

ــضمن ســرية         ــشبكة؛واليت ت ــة ال ــة حبماي ــد توجــد الوســائل الكفيل ــستخدموهنا شــيء آخر،فق ي
 إذا  –املعلومات املنسابة عربها؛إال أن مستخدم تلك التقنية قد يكون فاقدا ألهليـة التـصرف               

ألمر بشخصية   إذا تعلق ا   – ،أو غري خمول بالتحدث عن الغري        - طبيعيةتعلق األمر بشخصية    
  .،بل قد يكون منتحال لشخصية غريه على  كال التقديرين الذاتي،واالعتباري-اعتبارية 

فكيــف ســيتم بطريقــة تقنيــة حتقيــق األمــان علــى هــذا املــستوى؛الذي هــو أخــص مــن  
ــذا أصــبح مــن الالئــق إفــراده باحلــديث يف     األمــان املــذكور يف املبحــث الــسابق،وأكثر أمهية،ول

  .؟- )٢(بالطبع) التقين(لى املستوى الفين  هذا ع–مبحث خاص 

                                                 

 لبيـع الكتـب عـرب    >>النيـل والفـرات  <<  هذا ما تذكره مواقع كثرية لدى مباشرة التعامل معهم،وا�ظر كمثال موقـع          -) ١(
  :اإل�رت�ت وعنوا�ه اإللكرتو�ي هو

http://www.neelwafurat.com/index.aspx 

  :،وعنوا�ه هو >>املكتبة القا�و�ية<<لك ا�ظر موقع وكذ
http://www.law-book.net/ 

  :وعنوا�ه هو،>>كاش يو<<وكذلك موقع 
http://www.cashucard.com/ 

  .وغريها
وجه الشرعي،وسيأتي حتديـد مـدى االرتبـاط بـني األمـرين الحقـا؛إال أ�ـين هنـا سـأركز            وهو ال غنى عنه لبيان ال    -) ٢(

املـرتبط بتحديـد أهليـة املتعاقـدين،وأما الوجهـة الـشرعية فـسيأتي الكـالم عنـها لـدى                    ) الـتقين (احلديث عن اجلا�ب الفـين      
 .احلديث عن أركان العقد
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والغاية هنا بيان اآلليـة الـيت مـن خالهلـا يـتم التحقـق مـن شخـصية طـريف العالقـة عـرب                         
اإل�رت�ت،وذلــك للتأكــد مــن األهليــة،ومن ثــم قطــع طريــق التنــصل،أو قــل اإل�كــار،أو طريــق          

  . اال�تحال،أو قل االحتيال،على كل متطفل،أو عابث
  :ولويف هذا الصدد أق

البد من تصور ألطـراف العالقـة احملتملـة لـدى االتـصال عـرب اإل�رت�ـت بـصفة عامـة،ثم                     
اال�تقال إىل حتديد أطراف التعامل احملتمـل يف خـصوص التجـارة اإللكرتو�يـة،ثم بيـان مـا يتـصل                    

  .بتحديد شخصية املتعاقد وما إىل ذلك مما يثبت أهليته
 –رت�ـت إمـا أن تكـون بـني شـخص،ومثله            ولدى التأمل جند العالقة النسيجية عـرب اإل�       

أعــين بــذلك متثيــل كــل شــخص متــصل لذاتــه،أو غــريه يف حالــة الشخــصية االعتباريــة،واآلخر   
  . ،أو العكس،أو موقع يتصل مبثله)٢( يتصل مبوقع)١( ،أو شخص-كذلك 

  .وهذه العالقة إما أن تكون بغرض التجارة،وإما أال تكون كذلك
ــن موضـــ    ــرج عـ ــذا خيـ ــإن مل تكن؛فهـ ــسريا    فـ ــيئا يـ ــه،إال شـ ــل متعلقاتـ ــة بكـ وع الدراسـ

  ؟)٣(سأذكره

                                                 

 . يا  وذلك بصرف النظر عن كو�ه شخصا طبيعيا،أم اعتبار-) ١(

 . اعتبارية،وسيأتي ما هلذه القسمة من فائدة قريبايات  املواقع بصفة عامة ليست سوى شخص-) ٢(

   وهل احلديث عن احلكومة اإللكرتو�ية وما يتصل به خيرج عن �طاق الدراسة هلذا السبب؟-) ٣(
  :اإلجابة املختصرة هنا هي

  �عم
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 -وإن كا�ــت بغــرض التجارة؛فعنــدها تقــع مــسئولية التحقــق مــن الشخــصية األخــرى   
 علـى عـاتق الطـرف األضـعف يف هـذه العالقـة،وهو هنـا الـذي ينفـق مـا بيـده                        -بدرجة أكرب   

أو علـى األقـل مبـا يرضـيه     أوال؛جراء هذه العالقة بعينها؛أل�ه يفعل ذلك رجـاء أن ترجـع بـأكثر،            
مقابل مـا دفع،فـإن مل ترجـع وقـع يف اخلسارة؛بـسبب الطـرف اآلخر،وعنـدها حيتـاج لرفـع هـذه                     

،معرفـة متكـن مـن      - يف تلـك العالقـة     -املظلمة؛ولن يتسنى له ذلك ما مل يكن على معرفـة بغرميـه           
رفــــع دعــــوى ضــــده،وعلى كــــل قــــد يتــــصور املــــرء ألول وهلــــة أن املــــشرتي هــــو الطــــرف 

ف؛باعتباره الذي سيقوم بالدفع،وهذا ليس صحيحا على إطالقه؛ألن البائع قـد يقـع يف              األضع
خسارة غري معتادة تسبب له املزيد من التكلفة يف عرض السلعة،بـسبب املـشرتي؛كأن يطلـب      
منه املشرتي مواصفات يف السلعة مل تكـن موجـودة يف العـرض الـسابق،فيقوم البـائع بتـأمني تلـك                     
                                                                                                                                            

ــصل مب        ــا يت ــه،وهو م ــريج علي ــن التع ــد م ــسري ال ب ــة  ســوى شــيء ي ــاتيح العمومي  Public-key(وضــوع املف

(Inferastructure     واملعروفة اختصارا بـ )PKI(               أل�ه أمر يتعلق بالتجارة اإللكرتو�ية من جهـة أن الدولـة قـد تكـون،
) PKI(طرفا يف عمل جتاري،وإن مل تكن هي أحد التجار،وكذلك من جهة أن الدولة تقـوم مـن خـالل املفـاتيح العموميـة                     

ــة   ــأمني البني ــة صــاحيب        بت ــد هوي ــة للعمــل التجــاري اآلمــن عــرب اإل�رت�ت،وباخلــصوص فيمــا يتــصل بتحدي ــة الداخلي التحتي
  .العالقة؛وهذا سيأتي شرحه باختصار

املقــصود باحلكومــة اإللكرتو�يــة هــو أن يــصري مــن املمكــن للــشخص أن يقــوم بإجنــاز معامالتــه لــدى     : مالحظــة
خصي يف الدائرة احلكوميـة ذات العالقة،وهـذا سـواء دفـع الـشخص      احلكومة من خالل اإل�رت�ت،دون حاجة حلضوره الش     

مقابله ماال،أم مل يدفع؛ ليس من قبيل التجارة اإللكرتو�ية،إال يف حالة أن يكون الغرض من االتصال تقديم خدمـة للحكومـة                      
 التحتية للمفاتيح العامـة  البنية بأجر،فهذا يعد جتارة،وعلى كل البد من بنية حتتية تسمح بعمل كل ذلك عرب اإل�رت�ت،ا�ظر             

،املركز الوطين للتـصديق الرقمي،بر�ـامج احلكومـة اإللكرتو�يـة،وزارة االتـصاالت والتقنية،اململكـة              ٧ص) اهليكل والتصميم (
 .هـ١٤٢٥العربية السعودية،عام 
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،وهكـذا؛فهل مـن   جبملته املشرتي،ثم يغري املشرتي رأيه،أو يتنكر للطلـب    املواصفات كما طلب  
  .حق البائع تغريم املشرتي يف تلك احلالة؟،وكيف؟

ولتوضيح ذلك أعود إىل أطراف العالقة يف هذا اخلصوص وهم كما أشـرت آ�فـا علـى                 
  :مستويات أربع

 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع مثله  - أ

 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع موقع  - ب

 .موقع،مع شخص طبيعي،أو اعتباري  - ت

 .موقع،مع مثله  - ث

 بـصرف   -وهناك وسائل متاحة للتحقق من شخصية طريف العالقة على كـل مـستوى              
 وتفـصيل ذلـك   -النظر عـن الطـرف األضـعف يف تلـك الرابطـة،وإن كـان هـو األحـق باتباعهـا              

  :على النحو اآلتي
  .عتباريني بني شخصني طبيعيني،أو اعرب اإل�رت�تحني تكون العالقة  - أ

  بداية كيف يبيع املرء شيئا ميلكه عرب اإل�رت�ت،أو كيف يصل إىل سلعة يبحث عنها؟
 أن �قول له اعرض سلعتك،أو سجل طلبك عرب اإل�رت�ت،وهناك ثالثـة            ياجلواب البديه 

  :،وهي)١(طرق أساسية لذلك 
ــي،أم      -١ ــديات احلوارية،ســواء ختصــصت يف التــسويق اإللكرتو� إمــا مــن خــالل املنت

ــسويق       ال،ف ــب،أو ت ــى �فــسه يف طل ــه،أو غريه،يعتمــد عل ــل ذات ــرد ميث ــا ف ــائع،أو املــشرتي هن الب
                                                 

  . سيأتي تفصيل أساليب العرض،وأ�واعها يف املبحث اآلتي املخصص هلذا الغرض،راجع ص     -) ١(
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ــك        ــرب ذلـ ــه عـ ــام ببـــث رغبتـ ــع حواري،وقـ ــة يف موقـ ــة الكتابـ ــه فرصـ ــلعته،وقد أتيحـــت لـ سـ
املوقِع،ووضع بعض املعلومات عن تلك السلعة،ورقم هاتفه،أو بريده اإللكرتو�ي،رجـاء أن يـرى    

 .بدأ بعد ذلك املفاوضات،وهكذا حتى يتم البيع،أو الشراءاإلعالن أحد املارة؛فيتصل لت

  .شهرة هذه الطريقة وا�تشارها تغين عن ذكر مثال خاصو
 هــذه الطريقة،بــدأت عــرب اإل�رت�ــت،وتطورت حتــى أصــبحت   واملهــم هنــا أن �علــم أن 

ــد        ــاريني،ومت التعاق ــيني،أو اعتب ــني شخــصني طبيع ــة ب ــة جتاري ــل أي عالق ــها مث ــة ذاتية،مثل عالق
طرق املعتادة،متضمنا ذلك مجيع ما تتطلبه العقود،حبيث حتددت اهلوية حتديدا رافعـا للريبـة              بال

بصفة مباشرة؛مع وجود مـا يثبـت صـالحية املتعاقـد للتحـدث عـن الغري،وإبـرام العقـود بامسـه                  
حني تكون الشخصية اعتبارية؛فاملتعاقدان هنا ليسا يف حاجـة أصـال لوسـيلة إلكرتو�يـة تغـين                 

 املباشـرة بينـهما،ليكون الزمـا اشـتماهلا علـى مـا حيقـق شخـصية املتـصلني عربهـا                     عن العالقة 
؛فكل ما يقال عن أمن الشبكة،وما يتصل بتحديد شخصية املتعاقد؛فضلة        )تقنية(بصورة فنية   

هبذه الطريقة ضمن هـذا املـستوى؛ألن الـشبكة عنـدها تعـد جمـرد وسـيلة عرض،ودعايـة مـن                   
  .هذا العرض من الطرف اآلخرطرف،وإبداء رغبة لالستفادة من 

  :والسؤال اآلن
  هل البيع على هذا املستوى،وهبذه الطريقة يعد من قبيل التجارة اإللكرتو�ية؟
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،وا�تهيت إىل أن املعاملة بني البائع،واملشرتي يصح       )١(سبقت اإلجابة على هذا من قبل     
عـرب اإل�رت�ـت،وليس   دأ التفاعل بني طـريف العالقـة بـ     تصنيفها كتجارة إلكرتو�ية مبجرد أن يكون       

  .األمر هنا عن هذا االعتبار ببعيد
،لدى التحقق  )التقنية( ليس من إشكال من الوجهة الفنية        - كما أسلفت    –وعلى كل   

مــن شخــصية املتعاقــدين علــى هــذا املــستوى،ألن العالقــة تتحــول إىل عالقــة طبيعيــة ال شــأن  
  . غريللشبكة العاملية فيها،وفضلها يف الدعاية،والرتويج ليس

  :مالحظة
هــذه املواقــع احلواريــة ال تــستفيد ماديــا مــن الــصفقات املربمــة جــراء التواصــل املبــدئي  

  .)٢(عربها،غري أهنا تكسب كثريا من خالل وسائل أخرى،بالنظر إىل كثرة املرتادين،والزوار
                                                 

 .من هذه الدراسة         راجع ص-) ١(

 فرصة لبيع اإلعالن التجاري،مببالغ حتقق لـه األربـاح الكثرية،وكثـرة الـزوار للموقـع هـي الـيت حتـدد                 م  وهذا يتيح هل    -) ٢(
،وهناك مواقـع ختصـصت بإعطـاء تقيـيم        أقـل منـه   قيمة املوقـع اإلعال�ية،مثلـه مثـل اإلعـالن يف شـارع يكثـر سـالكوه،وآخر                 

ذه الغاية،وهناك معايري متفاوتة لكل موقع فمنهم مـن يعطـي القيمـة بنـاء علـى ترشـيح الـزوار؛إذ توجـد أيقو�ـة يف                          للمواقع هل 
ــر هلــذا املوقــع كأفــضل موقع،وهكــذا حتــى ينــال املوقــع تــصنيفا عاليــا بقــدر مــن يقــوم        معظــم املواقــع تطلــب ترشــيح الزائ

يعطيـه قيمتـه الدعائيـة،وهناك طريقـة أخـرى تعتمـد علـى              برتشيحه،وهو مؤشر يوضح مدى ما للموقع مـن رواج،وبالتـايل           
جمرد توضيح عدد من يقـوم بزيـارة املوقـع،من خـالل عـدادات خاصـة تُـبِني عـن هـذا،وهي تظهـر يف أيقو�ـة خاصـة علـى                               

 عـداد الزيـارات أكثـر دقـة يف حتديـد جاذبيـة املوقع،فهـو هلـذا موضـوعي             ،ومن الناحية الفنيـة يعتـرب     واجهة كثري من املواقع   
ن كثرة الزيارات ال تدل مبجردهـا علـى ميـزة للموقـع؛إذ قـد يكـون مـرد ذلـك إىل وجـود دعيـات                    إ:أكثر،إال أن بعضهم يقول   

،وإال فهو موقع ليس جديرا بكل تلك الزيارات،ألهنـا غـري مقـصودة،والقيمة إمنـا تكـون ملوقـع              اكثرية لصاحله،جتعل زواره كثر   
جمرد مـرور سـريع،فهو هلـذا أقـل جـدارة بالـصدارة مـن املواقـع         األمر ته،وليس  يقصده الزوار بكثرة رغبة فيه،واحتفاء مباد     
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والطريقة الثا�ية اليت من خالهلا يعرض املرء سلعته باألصالة،أم بالنيابة حني ميثـل              -٢
ا اعتباريا،هي أن يلتقي بآخر عرب احملادثات الشخصية،باستخدام أحد برامج احملادثـة            شخص

 فيقــوم – >> البــالتوك<<  ،أو>>يــاهو<<أو ،>>هــوت ميــل<< وهــي عديــدة مثــل املاســنجر –
البائع بعرض سـلعته،ولدى إبـداء الرغبـة يف شـرائها مـن الطـرف اآلخر،وا�تـهاء احلـوار املباشـر                 

 .وإمتام الصفقة،ا لاللتقاءبينهما خيتاران مكا�

                                                                                                                                            

اليت حازت على ترشيح أكثر،وهلذا ابتكرت طريقة جديدة كي تقطع طريق مثل هذا االعرتاض؛وهي املزاوجة بني عـدد                  
االعرتاف بقوهتا،من خـالل    الزيارات ومدى الوقت الذي ميضيه الزائر بني ردهات ذلك املوقع،متصفحا ملادته،فاملواقع تنال             

بل تعطى األموال مكافأة ملـن ميـضي وقتـا أكثـر لـديهم متـصفحا ملـادهتم،أو بواسـطة روابـط للـدخول إليهـا مـن ذلـك                              ذلك؛
عدد الزوار،واملدة اليت ميـضيها كـل زائـر متـصفحا ملـادة ذلـك               (ريتفع تصنيفها الدعائي من هذين األمرين       كل هذا ل  واملوقع،
ن املواقــع الــيت متلكهــا شــركات كــربى ختصــصت لتــصنيف املواقــع األخــرى علــى هــذه األســس     ،وهنــاك عــدد مــ )املوقــع

السابقة،وهي واضـحة لكـل راغـب يف معرفـة شـيء مـن هـذا عـرب املوقـع ذاته،تاركـة للمعلـن حريـة االختيـار،يف تفـضيل                        
  .منحى على آخر

 :ومن أهم تلك املواقع العربية  

  : وهذا رابطه>>توب أرب<<موقع 
http://www.tooparab.com/list.php 

  : وهذا رابطه>>أرا�ك<<موقع 
 http://www.arank.com 

سـتيورات مـاك    ،ومـا بعدها  ٤٨ص أفضل املمارسات يف التجارة اإللكرتو�ية على شبكة اإل�رت�ت       :وراجع للمزيد 
 .�٢٠٠٣دى غنيم،مكتبة العبيكان،الرياض،ط.د علي أبو عمشة،و.د:ي،تعريبك
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وبــــاقي ) التقنيــــة( كــــسابقه مــــن الناحيــــة الفنيــــة - )١( علــــى قلتــــه–واألمــــر هنــــا 
  .االعتبارات؛فال حاجة لإلعادة

والطريقــة الثالثــة هــي أن يقــوم املــرء باالســتفادة مــن املواقــع املخصــصة للتــسويق    -٣
صفة ذاتية،ضـمن   ؛أي الـذي يتـسنى لكـل راغـب عـرض مـا لديـه مـن سـلع بـ                    )٢(املبوب املفتـوح  

هـو أن تلـك مواقـع    :الباب املناسب لتصنيف الـسلعة،والفرق بـني هـذه الطريقة،والطريقـة األوىل       
أعـدت خصيـصا للحــوار،وعرض الـسلع فيهـا عارض،وأمــا هنـا فـاملوقِع خمــصص لعـرض ســلع        
ــع طرفــا يف العقــود املربمــة،بل أل�ــه موقــع ختــصص     اآلخرين،ومــصمم هلــذه الغايــة،ال بــصفة املوقِ

 : ،وحيصل هلم الربح من خالل أمرين- أعين الوساطة التجارية –ديم هذه اخلدمة لتق

  يتـيح لـه فرصـة        - كمـا أسـلفت      –االستفادة من كثرة املرتادين والزوار؛ هـذا        : األول
  .بيع اإلعالن التجاري مببالغ حتقق له األرباح الكثرية

 قيمة كل صفقة كان للموقـع فـضل         من% ١أن بعض تلك املواقع تفرض �سبة مئوية تصل إىل          :الثا�ي
االبتداء هبا من خالله،ويقوم املتعاقدان بدفع هذا املبلغ إلدارة املوقِع حسب الطريقة الـيت توضـحها اإلدارة                 

                                                 

توقع أن ينشط هذا النوع من االتصال؛أل�ه حيقـق خـصوصية العالقة،وإمكا�يـة التعـرف علـى الطـرف اآلخـر                  من امل  –) ١(
 .وصورة،صوتا

ــنف      -) ٢( ــل صـ ــات،وجعل كـ ــالل تـــصنيف املعروضـ ــن خـ ــه مـ ــا لديـ ــذي يعـــرض مـ ــو الـ ــوب هـ ــع املبـ ــياق  املوقـ  يف سـ
ــسيارات ضــمن بــاب خمــصص        ــوع مــن ال ــسلعة،بل يعــرض كــل � ــسيارات مــثال تعــرض يف بــاب خمــصص هلــذه ال خيصه،فال
هلا،وهكذا، وكذلك العقار،يصري إىل باب خيصه،وكل عقار خاص مبدينة معينـة يوضـع يف بابه،وهكـذا بـاقي الـسلع،هذا               

ع دون تـدخل مـن املوقـع،ودون أن يتـوىل املوقـع شـيئا حيـال        املقصود باملبوب،وأما املفتوح فهو متاح للعـرض مـن قبـل اجلميـ            
عرض تلك السلعة حبيث ال يغلق باب اإلعالن يف املوقع،مع وجود ميـزات خاصـة لإلعـالن املدفوع،وهـذا يعـين أن هنـاك                        

 .مواقع لإلعالن ولكنها مغلقة لصاحل اإلعالن املدفوع فقط
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ضــمن رســائل التواصــل بــني طــريف املعاملــة،وليس لــدى املوقِــع وســيلة للتأكــد مــن هــذا األمر،ومــدى              
  .ن من ديا�ة،أو خلق كريم ليس غريتنفيذه؛وإمنا حييل على ما ميلك املتعاقدا

  : كمثال على ذلك ضمن هذا الرابط>>املستعمل<<وا�ظر موقع 
http://www.mstaml.com/home/index.php 

وضمن هذا السياق،جند أن العالقة هنـا بـدأت بـني الطـرفني عـرب اإل�رت�ـت،من خـالل                   
ن يف تلك املواقع،ثم تطورت حتى أصبحت عالقة ذاتية،مثلها مثل أي عالقة جتارية بـني               اإلعال

شخــصني طبيعــيني،ومت التعاقــد بــالطرق املعتادة،متــضمنا ذلــك مجيــع مــا تتطلبــه العقود،حبيــث  
ــدا رافعــا للريبــة بــصفة مباشــرة؛فاملتعاقدان هنــا ليــسا يف حاجــة أصــال      ــة حتدي حتــددت اهلوي

ين عن العالقـة املباشـرة بينـهما،وكل مـا يقـال عـن أمـن الـشبكة،وما يتـصل                    لوسيلة إلكرتو�ية تغ  
بتحديد شخصية املتعاقد؛فضلة هبذه الطريقة ضمن هـذا املـستوى؛ألن الـشبكة عنـدها تعـد                
جمرد وسيلة عرض،ودعاية مـن طرف،وإبـداء رغبـة لالسـتفادة مـن هـذا العـرض مـن الطـرف                     

  .اآلخر
طاف يف بيـان أطـراف العالقـة بغـرض التجـارة            وأعود إىل سياق الدراسة حيث بلغ امل      

بـني شـخص طبيعـي،أو اعتبـاري،و     عرب اإل�رت�ت إىل املستوى الثـا�ي،وهو حـني تكـون العالقـة          
  .موقع
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 .بني شخص طبيعي،أو اعتباري،و موقع  - ب

بقــصد شــراء ســلعة مــن الــسلع،اليت " مــا" إىل موقــع )١(املــراد هنــا أن يتوجــه الــشخص
اإل�رت�ـت،ومن هنـا تبـدأ الرحلـة؛إذ عليـه أن يعقـد مفاضـلة بـني أن         يرغب احلصول عليهـا عـرب     

حيصل على تلك السلعة عرب مواقع اإل�رت�ت،أو يشرتيها من سـوق بلدتـه،فإن مل تكـن متاحـة يف                
بلدته،فستصري املفاضلة مع سوق يسافر إليها،فإن قرر جتاوز كـل ذلـك لـسبب،أو آلخر،فعليـه         

جه إىل املواقـع الـيت ميكنـه أن جيـد لـديها بغيته،لتبـدأ رحلـة                 أن خيطو اخلطوة التالية؛وهي أن يتو     
ــع،من حيــث جــودة املعروض،وســعره     ــني املواق ــدة للمفاضــلة ب ــن   )٢(جدي ــك التأكــد م ــل ذل ،وقب

                                                 

 . خصا طبيعيا،أم اعتباريا بصرف النظر عن كو�ه ش-  كما أسلفت –  وذلك -) ١(

التــسوق املقــارن عــرب اإل�رت�ت،وأصــبح فنــا قائمــا برأســه يف عــامل التجــارة    :  يطلــق علــى هــذا اإلجــراء مــصطلح -) ٢(
اإللكرتو�ية،كما أن هناك مواقع ختصصت يف عقد هذه املقار�ة ويف سـلع كـثرية جدا،ولألسـف مل أجـد شـيئا منـها باللغـة                

نها ليست صـعبة املنـال لـسهولة اللغـة املـستخدمة يف املقار�ـة،كما ميكـن تـسهيل التعامـل معهـا                       العربية؛غري أن االستفادة م   
 :بواسطة برامج الرتمجة،وأهم تلك املواقع

    www.bottomdollar.com:                                                        وعنوا�ه،>>وفر الدوالر<<
 www.pricescan.com                                                          :وعنوا�ه،>>باحث األسعار<<وموقع 

 www.simon.com                                                                      :وعنوا�ه،>>سي مو�ي<<وموقع 

الـشراء  :يـورك بـرس  ،وا�ظـر  ٢٦٤ ص- اإل�رت�ت –ويعد األخري أشهرها على اإلطالق كما يف سلسلة املميزون    
  .٨ص والبيع عرب اإل�رت�ت

إدراج هـذه  كما ميكن احلصول على املواقع املتخصـصة يف هـذه املقار�ـات مـن خـالل حمركـات البحث؛بـأن يـتم                     
،أي التسوق املقارن،وعندها سوف تأتي �تائج خيتـار املتـصفح مـا يناسـبه منـها،وهنا      )comparison shop(العبارة

البد من مالحظة �ـوع اخلدمـة املقدمـة مـن حمـرك البحـث؛إذ ال يظهـر بعـضها النتـائج يف هـذا الـصدد بـصفة حياديـة،وإمنا                    
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اجلوا�ب األمنية يف املوقِع املقصود،حبيث ميكنـه االطمئنـان إىل أن ذلـك املوقِـع سـيحافظ علـى                   
،وكذا االطمئنـان إىل قـوة �ظـام التـشفري لديـه،لو قـرر        سرية املعلومات اليت سـيديل هبـا املـشرتي        

الدفع من خالل الشبكة،بواسطة البطاقـات مهمـا تنوعت،وهنـا عليـه املقار�ـة بـني الـدفع هبـذه                    
الطريقــة،أو إرســال املبلــغ بطريقــة أخــرى أكثــر أما�ــا كاحلوالــة،أو الــشيك املــصدق،أو بواســطة   

  .شركة الشحن،وهكذا
  مر هبذه السالسة؟والسؤال املهم اآلن هل األ

أقول للجواب قصة أهم حمطاهتا أن الناس يف البداية تصوروا أن الشبكة العامليـة تعتـرب                
؛وذلـك لتـسهيل التواصـل بـني النـاس عمومـا،ويف            )١(من أعظم الفرص،إن مل تكن أعظمهـا مطلقـا        

؛بـسبب كثـرة املـشاكل الـيت اعرتضـت      )٢(التجارة بينهم خصوصا،وهو أمر سرعان مـا خفـت         
  : ألسباب من أمههاك التواصل بينهم  عرب اإل�رت�ت،وذلطريق

                                                                                                                                            

- اإل�رت�ـت  –سلسلة املميزون :يورك برس ا�ظرستضافة مع تلك احملركات،يعرض �تائج املواقع اليت متلك عقودا خاصة لال  
  .٢٦٥ص
هـذه التكنولوجيـا تعـد أعظـم فرصـة         :" مـا �ـصه    ١١ ص - مبادئها،ومقوماهتا –  جاء يف كتاب التجارة اإللكرتو�ية        -) ١(

 ".جديدة للتجارة يف هذا القرن

شهدت معدالت منـو سـريعة يف الـسنوات األربـع األخـرية مـن              إن التجارة اإللكرتو�ية قد     :"إبراهيم العيسوي . قال د  -) ٢(
القرن العـشرين،وخباصة الـدول الـصناعية املتقدمـة،إال أن التجـارة اإللكرتو�يـة مل تلبـث أن واجهـت أزمـة يف أواخـر سـنة                   

ــا   ...م ٢٠٠٠ ــوظ يف منوهــ ــاطؤ ملحــ ــا تبــ ــة ص " ترتــــب عليهــ ــارة اإللكرتو�يــ ــسوي،املكتبة  .،د٥٦التجــ ــراهيم العيــ إبــ
 .م٢٠٠٣ميية،القاهرة،طاألكاد
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،وحنوهم،ممن خيربون،أو خيرتقـون األ�ظمة،وقـد مت   )Hackers (وجود اهلاكرز  -١
،مبـا حقـق    )servers (تصميم وسائل ملقاومة تطفلهم حلماية األجهزة الشخـصية،واملخدمات       

  .�سبة عالية جدا من األمن ضمن هذا االعتبار
يال،وا�تحـال الشخـصية الطبيعيـة،أو االعتبارية،وهـذا أيـضا       وإما لوجود االحت   -٢

ــع الطريــق علــى           ــدر الــذي يقط ــق مــن اهلوية،بالق ــصميم أ�ظمــة خمصــصة يف صــدد التحق مت ت
االحتيال،وتقمص شخصية الغري،وهو ما كا�ـت بدايتـه الرغبـة يف بـث الطمأ�ينـة لـدى الطـرف               

  . للتعامل عرب الشبكة– وهو هنا املشرتي غالبا –األضعف 
   والــسؤال كيــف يــتم ذلــك،حتى تتــألق هــذه الــسوق مــرة أخرى،وهــل هــو كــاف مــن 

  الوجهة الشرعية؟
لست أُعنى بتفصيل القول حيال ذلك كله،وإمنا أكتفي بالقدر الـذي ال خيـرج عـن                :أقول

احلاجة،ويف خصوص حتديد الكيفية اليت يتعرف املتصفح من خالهلا على مقـدار األمـان لـدى           
 املوقِــع هنــاك شــهادة أمــان يظهــر رمزهــا يف بدايــة شــريط العنــوان يف لوحــة  التواصــل عــرب ذلــك

 وأمـا املواقـع الـيت ال    )١():www.// https: ( حيـث يظهـر كالتـايل   ) s(املتـصفح،وهو حـرف   
                                                 

  ويظهر تأكيدها على إطار املتصفح على صورة قفل مغلق،للداللة على أن كـل مـا تـديل بـه يف هـذه احلالـة يكـون                 -) ١(
  :مشفرا،وليس يتاح إال ملن لديه مفتاح لفك تلك الشفرة،وصورة ذلك
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 فهــذا يعــين أهنــا مواقــع غــري آمنــة لــدى تــصفحها، حتتــوي علــى هــذا الرمــز يف شــريط العنــوان،
وعلـى املتـصفح التعامـل معهـا علـى هـذا             فحها إىل أمـان خـاص،     تقر متـص  ـــــوبعبارة ثا�ية ال يف   

: ذا النحـو ــــــ لى هـــ ون عــــــنوان ستكـــــــــــة شريط العـــــــــرمز يف بداي ـــــــــوصورة ال  األساس،
  )www.// http:()ولست بصدد بيان كيف يتم التشفري،واملهم أن �عـرف أ�ـه عبـارة عـن     ،)١

بيعــه للمواقــع الــيت ترغــب يف محايــة الزائــر إليها؛لــدى اإلدالء بــبعض        بر�ــامج تقــوم شــركات ب  
املعلومات،حبيث ال تتم سرقتها،باعتبار أن املوقِع هو صاحب الـشفرة وهـو مـن ميلـك إمكا�يـة                  
فكهـــا،ومن ثـــم قـــراءة حمتويـــات الرســـالة الـــيت بعـــث هبـــا الزبون،وللتأكـــد مـــن ســـالمة تـــشفري 

صادرة عن الـشركة املتخصـصة يف بيـع تلـك الـربامج،من خـالل               املوقِع،ميكن النظر يف الشهادة ال    
ــصود البحــث عــن          ــصفحة املق ــوق ال ــون املؤشــر ف ــن للماوس،حــال ك ــزر األمي ــى ال ــضغط عل ال

وهو ،شهادهتا،وعندها خترج لوحة إرشاد إىل عدد من اخليارات،ولدى اختيارك آلخـر خيـار            
)properties(   يومدى قوة التـشفري،كما    ن مصدر الشهادة،  ،أي خصائص،تظهر صفحة تُب

كـاش  << موقـع  جنـد  املواقع تضع رابطا خاصا يبِين عن قوة التشفري يف املوقـع ،فمـثال              أن بعض 
  :وعنوا�ه اإللكرتو�ي هو،>>يو

www.cashu.com 
  

  : جتد هذه األيقو�ة
  .مان ذلك املوقعومن خالهلا ميكن التعرف على مجيع ما يتعلق بشهادة أ

                                                 

 .  وعليه سيكون القفل املذكور أعاله مفتوحا-) ١(
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بــت،وهو غايــة يف القــوة،وخطري عنــدما )١٢٨(هــذا وقــد بلغــت أكــرب قــوة يف التــشفري 
  :،والسؤال اآلن)١(يستخدم ألغراض غري شرعية

 كيف يتم التأكد من صحة هذه املعلومات؛فلعله جمرد كذب حمض،أو لعـل املوقِـع زور          
  هذه العالمة؟

عة الشهادة الـصادرة لـصاحل املوقِـع بـالنقر           من مراج  - كي يرتفع قلق املتصل    -وهنا البد 
ــا     ــيت كتـــب عليهـ ــة الـ ــى األيقو�ـ ــاله  –علـ ــر أعـ ــا يظهـ ــهادات ) certificates ( – كمـ أي شـ

التـصديق،وعندها ســيظهر اســم الـشركة الــيت قامــت ببيــع بر�ـامج التــشفري،وهي هلــذا تعــرتف    
 الـشهادة،مع االسـم   باملوقِع،ومتنحه هذه الشهادة بناء على ذلك،والبد من تطابق اسم صاحب      

  .الذي يظهر يف شريط العنوان،وإال فالشهادة غري صحيحة
واآلن هــل مــصدر الــشهادة خمــول لفعــل ذلك،ومــا مــدى الوثــوق بــه كمــصدِر لتلــك           

  الشهادات،وبائع لتلك الربامج؟
وبعبارة ثا�ية كيف ميكن التثبت من مصداقية الشركة املـصنعة لرب�ـامج التـشفري،فلعلها          

  لوهم،وصا�ع للزيف ليس غري؟جمرد بائع ل

                                                 

بـت  )١٢٨(الـذي تبلـغ قـوة تـشفريه إىل        )PGP(إن بر�ـامج   :"١٤١ص) رت�تــــ اإل�(يزون  ـــــلة املم لســاء يف س  ــ  ج  -) ١(
بت )٤٠(مرة يف فك الرسائل اليت تبلغ      )٣٠٩٫٤٨٥٫٠٠٩٫٨٢١٫٣٤١٫٠٦٨٫٧٢٤٫٧٨١٫٠٥٦(يقوم بإ�شاء رسالة أصعب بـ    

ن لفـك شـفرة رسـالة واحـدة         مليون ضعف مـن عمـر الكـو       )١٢(،ويف دراسة للحكومة األمريكية وجدت أهنا يف حاجة لـ        
  ".من هذا النوع
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وهـــذا ميكـــن الوصـــول إىل حقيقتـــه مـــن خـــالل االستفـــسار لـــدى ســـلطات التوثيـــق   
احلكومية،إذ هنـاك قائمـة بالـشركات املعـرتف هبـا مـن قبـل احلكومـة الـيت مت تـسجيل املوقِـع يف                         

ير أرضها،فمثال تقوم احلكومة األمريكيـة مـن خـالل مكتـب تـابع لـوزارة اخلارجيـة،ويرتبط بـالوز             
 بنـاء علـى بـراءات       -مباشرة،بتسجيل كل مـا يتعلـق بـربامج احلماية،والتـشفري،وحتديد مالكيهـا           

ــسويق      –االخــرتاع  ــشركات لت ــاطهم ب ــة ارتب ــصالحية لبيعها،وماهي ــان أصــحاب ال ــم بي ــن ث  وم
منتجاهتم،حبيــــث تتمتــــع تلــــك الــــشركات بــــاالعرتاف الرمسي،مــــع مجيــــع مقتــــضيات هــــذا  

ا بنوعيه اإللكرتو�ي،والواقعي،ويفصح عن أصحاب الـصالحية       االعرتاف،من مثل حتديد موقعه   
  :يف إدارة تلك الشركات،على حنو ما جتده ضمن هذا العنوان اإللكرتو�ي 

(١)http://www.secstate.wa.gov/ea/licensing_ca.aspx 

 كمبالغـة يف بعـث الطمأ�ينة،والثقـة        -ا أن بعـضها   ومن هنا تأتي قـوة تلـك الـشركات،كم        
 ألي عملية شراء غري معتمدة؛رد      )٢(دوالرا)٥٠( ؛تتعهد بتغطية أي مديو�ية ال تتجاوز        -هبم

،وهـذا حيفـز للوثـوق هبـم مـن قبـل            )٣(أهنا متت عرب موقعها،وبواسطة الشهادة الصادرة من قبلـها        
  .الباعة أصحاب املواقع،وكذلك املتعاملني معهم

                                                 

 . ١٥ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت: ا�ظر يورك برس-) ١(

  خيضع حتديد هذا املبلغ لعوامـل تتناسـب مـع سـعر شـراء الرب�امج،وطبيعـة العقـد املـربم بـني تلـك الـشركة ماحنـة                -) ٢(
 .قود التأمني بصفة عامةالشهادة،واملوقع املتعاقد معها،ويؤخذ يف االعتبار ما يؤخذ يف ع

 .١٧ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت: ا�ظر يورك برس-  -) ٣(
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وهذا يزيل  قلق املتعاملني مع املواقع،سواء أكا�وا أشخاصـا طبيعـيني،أو اعتبـاريني؛ألن              
كــل موقــع حيتــاج املــرء إىل أمــان مــن �ــوع خــاص للتعامــل معــه،فإن �ظــره ســيتجه إىل هــذه            
ــاع،أو      ــل يف االقتنـ ــار الكامـ ــه االختيـ ــشرتي لديـ ــن تلـــك الشهادات،واملـ العالمات،والبحـــث عـ

قِــع يبيــع الــسلعة حتــت مــسؤوليته،معلنا أن املعلومــات علــى اختالفهــا عدمــه،وهو يعــرف أن املو
حمفوظـة بـربامج احلمايـة املعتمـدة مـن شـركات معتـربة معـرتف هبـا،وهي بـدورها تتـوىل إثبــات            
الشخصية االعتبارية للموقع؛جبميع ما حيتاجه ذلك اإلثبات من معلومات تزيل اللبس،وتُبِين عن      

 ألهنم يعرفون من له احلق يف أن يعقد �يابة عن املوقِع الـذي              – بيان    لو احتاج األمر إىل    –الغريم  
اشرتى بر�امج احلمايـة الـصادر عـن تلـك الـشركة،على سـبيل القطـع،وهي كـذلك معـرتف هبـا             
علــى ســبيل القطــع لــدى احلكومة،وعنــد وجــود حاجــة لقيــام دعــوى ميكــن فعــل ذلــك؛لوجود   

  .شخص يتحمل تبعات العقد،وآثاره
ى املوقِع التثبت من شخـصية الطـرف اآلخـر الطبيعيـة،أو االعتباريـة،فهل              ويبقى أن عل  

  هلذا وسيلة �اجعة،كما كان هلذه احلالة ما يرفع الريبة يف حتقيق شخصية املوقِع االعتبارية؟
ــة عـــرب      ــراف العالقـ ــستويات أطـ ــن مـ ــستوى الثالـــث مـ ــو املـ ــه اآلن؛وهـ ــا أحبثـ ــذا مـ هـ

  :اإل�رت�ت؛وهو حني تكون العالقة 
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 .بني موقع،وشخص طبيعي،أو اعتباري  - ت

أذكِّر هنا بأ�ين أحتدث عن عالقة جتارية،بني طرفني يفتقر كل منهما إىل حتديد الطـرف                
اآلخر،حتديدا تتضح منه أهلية التصرف،باألصالة،أو بالنيابة،إال أن املسؤولية األكـرب تقـع علـى              

 – املـشرتي؛ألن البـائع   –لبـا   غا–عاتق الذي يـدفع أوال جـراء هـذه العالقـة بعينـها؛وهو هنـا           
 وقد سبق توضيح الكيفية اليت ميكـن للمتعامـل مـع     –وهو هنا املوقِع عارض للسلعة ليس غري        

أن يكتسب الثقة به،وحيدد شخصية ذلك املوقِـع االعتباريـة،ومن ميثلـه،إال أن البـائع            " ما"موقع  
 –ث العـرض وحنـو ذلـك         قـد يكـون الطـرف الـذي يـدفع أوال؛ال مـن حيـ               – وهو املوقِـع     –هنا  

 بـل مـن حيـث إن املـشرتي قـد            –فهذا حاصل سواء وجدت العالقة بني الطـرفني أم مل توجـد             
ــن           ــشرتي الرتاجــع ع ــدو للم ــسببها،ثم يب ــدا ب ــائع شــيئا زائ ــف الب ــع يتكل ــب صــفة يف املبي يطل
الصفقة،أو خيتار املشرتي تسليم الثمن لدى تسليم الـسلعة مـن قبـل شـركة الـشحن إليـه،ولكن                   

دما تصله السلعة،يتنكر للصفقة،أو يطلب تأجيل دفع الثمن،وحنو ذلك،مما لعله يـضطر البـائع              عن
  .لرفع دعوى عليه

 قبـل حتميـل �فـسه غرمـا          منـها  لتوضيح كل ذلك أحصر احلاالت اليت على البائع التـوقي         
  .قد ال جيد له سدادا

رتي بتاتا؛وذلـك إذا     لـيس حمتاجـا ملعرفـة املـش        – البـائع    –لدى التأمل جند املوقِع     :أقول
ــام  املـــشرتي بـــدفع الـــثمن مقـــدما،وقبل أي جهـــد إضـــايف مـــن طـــرف املوقِع،هـــذه احلالـــة      قـ
األوىل،وعندها ال حاجة ألي حتفظ يف االستمرار يف أي عالقة جتارية من هـذا النـوع بالنـسبة                  

  .طلوبةللموقع،واألمر ال يعدو جمرد التأكد من استالم الثمن،للمباشرة يف إرسال السلعة امل
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وكل ما يعرتض به املشرتي،بعد خصم شيء من حسابه؛بسبب عمليـة شـراء،يتحمله             
هو؛إذ املوقِع ليس مسئوال عن سوء استخدام وسيلة الدفع يف هـذه احلالـة،أما لـو أ�كـر العميـل                    

 العمليـــة برمتها،فهـــذا ال يتـــصور إال يف حالـــة اســـتخدام بطاقـــة االئتمـــان يف       – املـــشرتي –
ك إذا مت استخدامها بالفعل يف تلك العملية؛فيتم حبث األمر مـع الـشركة الـيت       الدفع،وحنوها،وذل

أصــدرت البطاقــة،وليس للموقــع عالقــة هنــا باملــشرتي أصال،والــشركة الــيت أصــدرت البطاقــة 
تتفاهم بدورها مع املوقِع الذي مت اخلصم مـن احلـساب لـصاحله،فإذا اتـضح أن العميـل مل يـستلم         

ــائق الشحن،  ــيئا حبـــــسب وثـــ ــوا مـــــن   شـــ ــاحة العميـــــل خلـــ واالستالم،والتسليم؛تـــــصري ســـ
املــسؤولية،وسيتم تــسديد اخلــصم بقيــد معــاكس لــصاحله،وهو يعــين أن هنــاك خلــال يف النظــام   
األمين للموقع،وهـو مـا تبحثـه إدارة املوقِع،مـع الـشركة الـيت صـممت بر�ـامج احلمايـة هلم،ويبقـى                  

  . القة بني الطرفنيحتمل مسؤولية تلك العملية بينهما،حتكمه ضوابط الع
ــع بعــض التكــاليف الزائــدة،جراء هــذه العالقة؛وعليــه   :احلالــة الثا�يــة وهنــا يتحمــل املوقِ

عندها أن يتثبت من شخصية الطـرف الثـا�ي الطبيعيـة،أو االعتباريـة،ويكون ذلـك مـن خـالل                   
ف اآلخر،وهـو  االتصال املباشر هاتفيا،أو ذاتيا من إدارة املوقِع،أو عرب الوسطاء املوثوقني،بالطر  

هنا املشرتي،ومبجرد أن حيدث هـذا تتحـول العالقـة بـني الطـرفني إىل عالقـة جتاريـة اعتياديـة،             
متضمنة مجيع مـا تتطلبـه سـائر العقود،وسـتتحدد اهلويـة للـشخص املتعامـل مـع املوقِـع حتديـدا                      

 حـني   إلبـرام العقـود بامسـه     ) املـشرتي (رافعا للريبـة بـصفة مباشرة،وسـتظهر صـالحية املتعاقـد            
  .،أو عن غريه حني تكون الشخصية اعتباريةطبيعيةتكون الشخصية 
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  :والسؤال هنا
  هل املوقِع يف حاجة ملثل هذا االرتباط املباشر باملشرتي؟

بعبارة ثا�ية أال توجد وسيلة إلكرتو�ية ميلك املوقِع هبا التثبت مـن شخـصية املـشرتي،            
  سواء أكا�ت شخصيته طبيعية،أو اعتبارية؟

جابة ال بد من تصور حاصر للشخصية اليت تقوم بالشراء هنا،وهي إمـا أن تكـون                ولإل
طبيعيـــة،أو اعتبارية،واالعتباريـــة إمـــا أن تكـــون ممـــن ميلـــك موقعـــا إلكرتو�يـــا جتـــري عقودهـــا 
عربه،وإما أال تكون كذلك،فإن كا�ت متلك موقعا،فهذا سيبحث ضمن املستوى اآلتي،فأرجئ           

بقى عندما تكون الشخصية االعتبارية شخصية ال متلك موقعـا          احلديث عنه إىل ذلك احلني،وي    
إلكرتو�يا،وكــذلك حــال كــون املــشرتي شخــصا طبيعيا،وهنــا هــل مــن وســيلة إلكرتو�يــة تفــي  

  مبتطلبات التحقق من أهلية التعاقد دون احلاجة لالرتباط املباشر؟
اجـة  لكي يتصور القارئ ما أريد توضـيحه،البد أن حيـاط علمـا بـسبب عـدم ح                :أقول

  :املوقِع للسؤال عن شخصية املتعاقد معه لدى الدفع املقدم؛ومرد ذلك إىل أمرين
   .- وهو ما سبقت اإلشارة إليه -أ�ه يف هذه احلالة يعترب الطرف األقوى، :األول
أن وسيلة الدفع مل تصل إىل يد الشخص املتعامل مـع املوقِـع إال بعـد تثبـت مـا�ح                 :الثا�ي

 حمــصورة يف بطاقــة االئتمــان،ويف )١(املــستفيد؛ألن أهــم وســائل الــدفع تلــك الوســيلة مــن أهليــة  
البطاقـــة مـــسبوقة الـــدفع،ومن خـــالل الـــدفع بواســـطة النقـــد اإللكرتو�ي،والـــدفع �قـــدا عنـــد    
االســــتالم،والدفع بواســــطة احلوالــــة،أو بواســــطة إرســــال شــــيك،وال إشــــكال يف الوســــيلتني  

                                                 

  . سيأتي تفصيل الكالم عن تلك الوسائل،لدى احلديث عن املعقود عليه،راجع  ص        من هذه الدراسة-)  ١(
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ملـصدرة للحوالـة،أو الـشيك مـسئولة عـن حتديـد           األخرية،واليت قبلها من هذه احليثية؛إذ اجلهـة ا       
أهلية اآلمر،ومـسئولة كـذلك عـن مجيـع مـا يتـصل برفـع الريبـة لـدى التعامـل معـه،وحبيث ميكـن                  
الوصـول إليـه لــو اقتـضى األمــر ذلك،وكـذلك األمـر يف الــدفع بواسـطة بطاقــة االئتمـان،أو الــدفع        

لـدفع،فال يوجـد القـدر الـذي يـصح        بواسطة النقـد اإللكرتو�ـي، أمـا بالنـسبة للبطاقـة مـسبوقة ا             
اعتباره كاف يف حتديـد أهليـة املـستفيد منـها يف تعاملـه مـع موقـع مـن املواقـع؛غري أ�ـه لـيس ذا               
شأن هنا بالنسبة للموقع باعتبـار قـوة موقفـه يف هـذه املعاملـة؛وليس حيتـاج إىل معرفـة الطـرف                      

نت ـــــــــــــتالم،وإن تـضم  ــــــــــــد االس ــــــــــــدا بع ــــــــــــدفع �ق ـــــــــقى أن ال  ـــــــــــاآلخر أصال،ويب 
  -ل ـــــــــــــــــــ يف األص–شحن ـــــــــــــــــركة الـــــــــــــــدى شــــــــــــــــــالم لـــــــــــــيقة االستـــــــــــــــوث

 ابتـداء؛إذ قـد ينفـي       مجيع ما يلزم لتحديد أهليـة املتعاقـد مـع املوقِـع؛إال أن ذلـك قـد ال حيـدث                   
املشرتي إجراء الصفقة؛فيتعرض املوقِع هلذا السبب إىل خسارة،جراء عدم متكنـه مـن وسـيلة      
حتدد هوية من قام بطلب تلك السلعة،وهذا ما جيعل املواقع اليت متارس التجارة اإللكرتو�يـة يف                

أمـا الـسؤال     ويفـتح البـاب      – كمـا أسـلفت      –حاجة لالتصال املباشر مبقدمي طلبـات الـشراء         
املطـروح آ�فــا،ولكي أصـيب يف إجابتــه النجعـة البــد مـن جتــاوز حـدود احلــديث عـن التجــارة       
اإللكرتو�ية؛إذ األمر هنا يتعلق حبماية من ميارس التجارة جادا،مع من ال يدرى عن حاله سوى    

�ـه ال  ،قابعة يف موقـع حمدد؛فلعلـه يعـين مـا يقول،ولديـه �يـة حـسنة،إال أ         "ما"أ�ه راغب يف سلعة     
يرغب يف الدفع إال بعد استالم السلعة،ولعله عابث فيخسر املوقِع لو تعاقد معه،وهنا البد مـن               
وسيلة تتيح التأكد من شخـصية العاقـد حتـى لـو مل يتـضمن األمـر تـسليما مقـدما للثمن،وهـذا            

 تكون وسيلة متاحة لكل متعامل مع اإل�رت�ت،وال يقتـضي اسـتعماهلا خـصما            أن  يعين أهنا البد    
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من حساب العميل،ومتنحـه االعـرتاف الـالزم إلبـرام العقـود عـرب اإل�رت�ـت،ومتنح اجلهـة األخـرى           
الثقة يف حتديد أهلية هذا املتعاقد بسبيل غري قابلة لإل�كار،وهذا يعـين أن تلـك الوسـيلة البـد                   

وإال تبلغ درجة يف دقة حتديد أهلية املتصل باإل�رت�ت مثل،أو فوق الذي متنحه بطاقـة االئتمـان؛               
فسيكون متعذرا تطوير العمـل التجـاري عـرب اإل�رت�ت،وباخلـصوص يف املـساحة الـيت ال تغطيهـا          
وسائل الدفع املسبقة إلرسـال الـسلعة،وهو حتيـز ظـاهر لـصاحل الباعـة،جيعل املـشرتي يف موقـع                    
امللجأ،واإل�صاف يقضي بفتح باب االختيار؛حبيث يكون املشرتي قـادرا علـى ضـمان سـالمة               

طابقتها للوصف املطلوب،قبل دفع الثمن،كمـا كـان ذلـك متاحـا للباعـة؛يف حـصوهلم                السلعة،وم
ــك         ــن الطــرفني،فال ميل ــدر املناســب لتحمــل تبعــات العقــد م ــشرط أن يوجــد الق ــى الثمن،ب عل
ــع مبــا شــرحته يف        ــدى التعامــل مــع املوقِ ــشيء أبرمــه،وألن اإلشــكال ارتفــع ل أحــدمها التنكــر ل

سيلة الـيت ترفـع اإلشـكال يف هـذه احلالـة الـيت ال تتـضمن دفعـا                   املستوى السابق،يبقى حتديد الو   
ذا وجـدت وسـيلة تتـيح لكـل راغـب يف            مسبقا الستالم السلعة من قبـل املـشرتي،وهو ممكـن إ          

  :اآلتيالتعامل عرب اإل�رت�ت التحقق بطريقة إلكرتو�ية من 
  .تعريف باملتصل املستفيد،دون حاجة إىل حساب مصريف،أو ما يقوم مقامه -١
ــن يكــون ســوى بتــصرف       قطــع -٢ ــه ل ــرء أ� ــم امل ــا يعل ــق اإل�كار؛حبيــث يوجــد م  طري

 .)١(منه،مثله مثل التوقيع اليدوي،أو البصمة،وحنو ذلك

                                                 

كما يقطــع بنــسبة هــذا األثــر  و  تقــوم فكــرة التوقيــع علــى وجــود أثــر مــن املوقــع كفيــل بتعيينــه تعيينــا ال لــبس فيــه،   -) ١(
إليـــه،يعطي اجلـــزم بـــاطالع املوقـــع علـــى مـــضمون الوثيقـــة الـــيت تـــضمنت هـــذا التوقيع،هـــذا يف األصـــل،ا�ظر التوقيـــع            
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وإذا حتقق هذا فهو يعين أ�نا خرجنا عـن �طـاق التجـارة اإللكرتو�ية،وأوجـد�ا وسـيلة                 
كمـا لـو كا�ـت      تصلح لفعل سائر التصرفات عرب اإل�رت�ت،دون حاجـة ملباشـرة العالقة،وبـصورة             

  .املباشرة حاصلة
  .وهو يفتح باب جناح التجارة اإللكرتو�ية،واحلكومة اإللكرتو�ية،وما إىل ذلك  

  والسؤال اآلن كيف يتحقق ذلك؟
علمنا من قبل أن حتديد شخصية املوقِع متت من خالل االعرتاف الصادر :أقول

عمل به املوقِع،وتلك الشركة لصاحله من الشركة اليت صممت،أو باعت له �ظام احلماية الذي ي
اكتسبت االعرتاف هبا من اجلهة الرمسية املخولة من قبل احلكومة إلصدار التصاريح هلذا 

،حبيث )املشرتي(النوع من الشركات،وهنا لن خيتلف األمر؛إذ البد من جهة تعرتف باملستفيد
 هذا النوع من تكون هي معرتفا هبا من اجلهة الرمسية املخولة من قبل احلكومة إلصدار

،و مبجرد )١(الشهادات،وهذا يعين أن املتصل،أو املستفيد من االتصال عرب اإل�رت�ت مهما يكن
إدراج معلوماته الشخصية األساسية،ضمن النموذج املعد هلــــــذه الغــــــــاية لــــــدى االتصـــــال 

لــسري الـــــذي مت اخــــتياره مــــــن قِبل ،والتوقيع يف اخلا�ة املخصـــصة للرقم ا)٢(مبوقع من املواقع

                                                                                                                                            

ــات ص  ــه يف اإلثبـــــ ــر      ٧اإللكرتو�ي،وحجيتـــــ ــي،دار الفكـــــ ــد اجلنبيهـــــ ــدوح حممـــــ ــي،و ممـــــ ــد اجلنبيهـــــ ــنري حممـــــ ،مـــــ
 .٢٠٠٤اجلامعي،اإلسكندرية،ط

لوسيلة سوف تكـون متاحـة للجميـع ضـمن الـسياق الـذي بلغـه حـديثنا هنـا،وهو مهـم لينـهار                           باعتبار أن هذه ا      -) ١(
 .احلجاب احلاجز دون الثقة يف التعامل بني الناس من خالل اإل�رت�ت،ألن كل راغب ميكنه االستفادة من هذه الوسيلة 

 . آخرأو ألي سبب،  وهذا بصرف النظر عن غاية االتصال سواء كا�ت لتجارة-) ٢(
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،يقوم الرب�امج املعد للحماية،والتشفري بالبحث عن مطابقة املعلومات مبا ميلكه )١(املستفيد
النظام من معلومات عن املستفيد،فإذا صحت املطابقة،�ال املتصل فرصة االتصال املوثوق 

 يدع جماال للتنكر منه،أو عنه،فصار لدينا تشفري به،واملشفر،باملوقِع،واالعرتاف بشخصه مبا ال
متاح من قبل اجلهة اليت منحته هذا االعرتاف،ومن اجلهة اليت منحت املوقِع 
التشفري،واالعرتاف،وهو يشبه بالنسبة إليه ما حيدث لدى استعمال بطاقة الصرف اآليل،أو 

 أشرت إليه آ�فا إال من خالل بطاقة االئتمان،بل هو أقوى،والسبب أن ذلك ال يتاح يف �طاق ما
 -  التوقيع – املركز الوطين للتصديقأجهزة الدولة،وحتت مسؤوليتها،وكمثال على هذا جند 

                                                 

ــه اســم  -) ١( ــق علي ــي (   وهــذا يطل ــع اإللكرتو� ــاب  ورد أوقــد  )التوقي ــه يف  <<صــاحب كت ــع اإللكرتو�ي،وحجيت التوقي
جمموعـة مـن   :"عددا من التعاريف،واعتربها متفقة من حيث املضمون،وا�تهى إىل القـول بأ�ـه    ،وما بعدها ،٨ ص >>اإلثبات

أهــ،غري أ�ـي وجـدت زيـادة يف بعـض      ."ع دون غـريه قـِ واملُالرموز،أو أرقام،أو احلروف اإللكرتو�ية اليت تدل علـى شخـصية     
ويـــتم اعتمـــاده مـــن اجلهـــة :"التعـــاريف الـــيت أوردهـــا أراهـــا حامســـة يف اعتبـــار صـــحة التوقيـــع اإللكرتو�ـــي وهـــي قولـــه 

  .،وسآتي على ذكر أمهية هذه الزيادة"املختصة
  .ال خترج عما سبق ذكره يف جمملها وهيأمهها،وتسجيل الرقم السري يعترب  أ�واع عديدة،والتوقيع اإللكرتو�ي

من التوقيع اليـدوي،ألن تزويـر التوقيـع اليـدوي     ،أقوى يف حتقيق غاية التوقيع   ،ويف الواقع أجد أن التوقيع اإللكرتو�ي       
ممكن بدرجة أعلى من إمكا�ية معرفة الرقم السري لبطاقة الصرف اآليل علـى سـبيل املثال،بـل يقـدر املـرء أن يغـري رقمـه                           

 فرتة وأخرى،دون حصول إشـكاالت تتعلـق بتوقيـع قـديم مت تغيريه،وهـو مـا يقـع كـثريا لـو رغـب املـرء يف تغـيري                              السري بني 
ح،وهنا ال  ــــــــروطها حـال اإل�كار؛لـص    ــــــــــــتوقيعه اليدوي،بل لو قيل ال قيمة للتوقيـع اليـدوي دون الـشهادة الـشرعية بـش                

  م السري أقل ـــــــــــــالرقاحتمال اخـــــــــــــــــــــــــــــــرتاق قيع اإللكرتو�ي؟،ألن أدري كيف ميكن لقاض أو غريه القدح يف التو
بكثري جدا من إمكا�ية تزوير توقيع اليد،وكذلك احتمال تسربه باخلطأ أقـل بكـثري مـن احتمـال قيـام شـهود الـزور بـشهادة           

الثالث من الفصل الثا�ي لـدى احلـديث        شرعية يف املبحث    ظاملة،وسيأتي مزيد يف بيان ذلك لدى حبث ذلك من الوجهة ال          
  .بعون ا تعاىلعن الصيغة كما سأشري إليه بعد قليل،
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،يقوم بإعداد اآللية املناسبة،لتحقيق ما ذكر آ�فا،كي والتقنية،وزارة االتصاالتالتابع لالرقمي،
من خالل لكة العربية السعودية،املميف  بر�امج احلكومة اإللكرتو�ية،يصبح باإلمكان البدء يف

-Public(املفاتيح العموميةأي )PKI(تأسيس �ظام املفاتيح العمومية املعروف اختصارا بـ

key Inferastructure()وفكرته تقوم أساسا على ذات الفكرة اليت �راها يف البنوك لدى )١،

                                                 

 - م ٢٠٠٤ ديـسمرب  ١٥ - هــ  ١٤٢٥ ذي القعـدة  ٣األربعـاء  ليـوم   ١٣٣٢٣العـدد    �شرت جريدة الرياض اليومية     -) ١(
أمحـد   صاالت،وتقنية املعلومات،املهنـدس حممـد مجيـل بـن    رعـى معـايل وزيـر االتـ    :"تقرير مشعل بن عبـدا احلميـدان،قال  

ــوان      ــوزارة بعن ــيت �ظمتــها ال ــل ال ــة   «مال،ورشــة العم ــة التحتي ــة  دراســة هيكــل البني ــاتيح العام األمنــوذج  PKI للمف
م، مبـشاركة العديـد مـن    ١٤/١٢/٢٠٠٤هــ،املوافق  ٢/١١/١٤٢٥ ،يف قاعـة احملاضـرات بـالوزارة،يوم الثالثـاء    »والتطبيقات

مقـاييس البنيـة التحتيـة    «هـو   PKI التحتية،واحلكومة اإللكرتو�ية من اململكة،وخارجها،والـ ني،واملهتمني يف البنيةاملختص
الربجميات،وتقنيــــــــات التشفري،واخلدمات،تــــــــضمن    ،وهــــــــي جمموعــــــــة مــــــــن  »للتعــــــــامالت التجاريــــــــة اآلمنــــــــة  

علـى اإل�رت�ـت مـع األطـراف األخرى،سـواء      اتصاالهتا،وتعامالهتا التجاريـة   للمؤسسات،والشركات،واجلهات املختلفة،أمن
ــة،أو   ــات حكومي ــت جه ــال      اشــركات،أو أفراد كا� ــا األعم ــى عليه ــيت تبن ــة القاعــدة األساســية ال ــرب هــذه البني  ،وتعت

اإللكرتو�ية الشبكية،مما ميكن املتعـاملني مـن    اإللكرتو�ية،كاحلكومة اإللكرتو�ية،والتجارة اإللكرتو�ية،والعديد من التطبيقات
اإل�رت�ـت بكـل أمان،وموثوقية،وسـالمة عالية،وقـد ألقـى معـايل الـوزير كلمتـه معلنـا أن           هامهم،وأعماهلم عرب شـبكة تأدية م

قـد أسـندت إىل وزارة االتـصاالت،وتقنية املعلومـات، حيـث بـدأت يف تـبين هـذه          مسئولية البنية التحتية للمفـاتيح العامـة  
وأضاف معاليه بأن الوزارة تتطلع لرتى بنية أمنية إلكرتو�يـة متينـة يف             ...املسئولية،ووضع اخلطوات التنفيذية الالزمة هلا،    

ــة،وتبعث الثقة،والطمأ�ينــة يف   �فــوس املتعــاملني،وحتفظ  اململكة،تــسهم يف دفــع التعــامالت اإللكرتو�يــة احلكومية،والتجاري
 كيفيـة تطبيقهـا داخـل    الداخليـة،وعن  ومت مناقـشة مـشروع البطاقـة الذكيـة،اليت مت عرضـها مـن قبـل وزارة       ...حقـوقهم، 

ثـورة يف   والـيت تعتـرب  ..الـسعودية الـيت تـشمل التـشفري بواسـطة املفـاتيح        البالد، وبنية املفاتيح العامة يف شركة االتصاالت
 ".علم التشفري
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 استحقاق استخراج بطاقة الصرف اآليل،والفرق أن هذا أمر يوصف بالعموم حيث سيصري
احلصول على هذا النوع من البطاقات منشأه املواطنة،يف حني أن سبب االستحقاق لدى 
البنوك،هو وجود احلساب البنكي،وكذلك مصدر االعرتاف يف البطاقة البنكية ينشأ من 
البنك،وهو املسئول عن إصدارها لشخصية تتصف باألهلية،ويتحمل مجيع تبعات هذا 

ت األخرى اليت تقبل التعامل هبذه البطاقة،ولكن البطاقة اإلصدار لدى مجيع اجلها
الوطنية،واليت ميكن تسميتها ببطاقة املواطن اإللكرتو�ية،تنشأ قوة االعرتاف هبا من الدولة،أو 
من اجلهة اليت أوكلت إليها الدولة هذه املسؤولية،وعليه البد من تقدم املواطن بطلب رمسي 

جلهة بإصدارها،بعد التثبت من صالحيته حلملها،مبا ال يقل للحصول على البطاقة،وتقوم تلك ا
عن قوة اإلجراء املتبع لدى إصدار البطاقة الشخصية،بل أكثر؛باعتبار أن البطاقة الشخصية 
قد حيصل عليها من مل تكتمل أهلية األداء لديه،كاملعتوه،وحنوه،ولكن هذه البطاقة ال يصح 

داء،ألهنا يف الواقع أداة من أدوات اإللزام،وااللتزام صدورها إال ملن اكتملت لديه أهلية األ
له،ومن ثم يعد تسليمها للمواطن مبثابة االعرتاف الرمسي بأهليته لألداء،وهو إذا تسلمها تصبح 

له أمام املوظف املختص،وال بأس )توقيع خاص(حتت مسئوليته،وهو ملزم بعمل رقم سري
م للبطاقة إلعطائه املزيد من الطمأ�ينة،على حنو بإلزامه بتغيري الرقم السري لدى أول استخدا

ما هو موجود اآلن يف البنوك لدى تسليم بطاقة الصرف اآليل،مما ال حاجة ملزيد 
بيا�ه؛لوضوحه،وهبذا يصري يف طول املواطن إدراج تلك املعلومات يف مناذج االعرتاف بشخصه 

م اإللكرتو�ي املصمم هلذا لدى التعامل عرب اإل�رت�ت،وتسجيل رقمه السري،ليقوم النظا
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الغرض،بعد ذلك بالتثبت من سالمة املعلومات،ومطابقة الرقم السري الذي يعطي اإلشارة 
  .بصحة التعامل مع هذه الشخصية

وهل ميكن اعتبار هذا التوقيع هبذه الصفة يف قوة التوقيع اليدوي،وهل هو كفيل 
  قبولة شرعا؟بإثبات التعاقد كأي وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات امل

هذا ما أرجئ احلديث عنه إىل املبحث الثالث من الفصل الثا�ي واملخصص للحديث 
عن الصيغة؛ألن التوقيع اإللكرتو�ي هو وسيلة القطع الدالة على القبول وهو شق الصيغة اآلخر 

  .)١(  من قبل املشرتي عرب شبكة اإل�رت�ت-
 على -من خالهلا املواقع واملهم اآلن أن القارئ علم أن هناك وسيلة تتمكن 

 من التثبت من شخصية املتعامل معها،ولكنها ليست متاحة بالقدر املناسب -اختالفها
لريوج التعامل مع الناس على هذا األساس،وهلذا ال غنى عن وجود االرتباط املباشر مع 

كومة املشرتي،لو رغبت املواقع يف قدر عال من السالمة،وذلك إىل الوقت الذي تصبح فيه احل
،ستكون مدخال كافيا )٢(اإللكرتو�ية واقعا مشهودا،ألن بطاقة املواطن اإللكرتو�ية

  .إللزامه،وااللتزام له
                                                 

  . راجع  ص        من هذه الدراسة- )١(
ــة الشخــصية،دون حاجــ     -) ٢( ــديل عــن البطاق ــدأ إصــدار هــذه البطاقات،كب ــرتح أن يب ــة شخــصية    أق ة لوجــود بطاق

أجهـزة  سفر أيـضا،ومبجرد وجـود   الـ ،وهي تـصلح يف هـذه احلالـة بـديال جلـواز        للمـسئولني أصال،إال يف حاالت يرتك تقديرها      
بـل  ، من خالهلا  وقدومه،سفر املواطن يتم إرقام   اهلوية الوطنية، بأجهزة التثبت من    ميكن تسميتها   تتعامل مع تلك البطاقات،و   

وميكن كذلك تطويرها حبيث يستفاد منـها للـدخول إىل  �ظـام            ، من خالهلا أيضا   يع تعامالته احلكومية  مجميكن أن يتم إهناء     
وهـذا  املدفوعات لدى البنوك،واستخدام أجهزة الصرف اآليل،وهو ال حيتاج إال لتطوير الربامج اليت تعمل هبا تلـك األجهزة،      
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يبقى أن ما سبق ال إشكال يف صحته على مستوى الشخصية الطبيعية،فما هو حال 
  الشخصية االعتبارية يف سياق ما ذكر آ�فا؟

ذه احلالة،ألن الشخصية االعتبارية إ�ه ال مندوحة عن االتصال املباشر يف ه:أقول
وجودها الشخصي ككيان معرتف به :األول:مفتقرة لصحة التعامل معها ألمرين معا

وجود ما يثبت صحة تصرف من يتوىل التعاقد �يابة عنها،فالنظام السابق قد :رمسيا،والثا�ي
نه ال يفي حيقق الشخصية الطبيعية املتعاقدة بالنيابة عن تلك الشخصية االعتبارية،ولك

بالغرض لبيان صحة تفويض تلك الشخصية يف التعاقد �يابة عن الشخصية االعتبارية اليت 
  .؛وهلذا البد من االتصال املباشر)١(ميثلها

  ولكن ماذا لو كا�ت تلك الشخصية متلك موقعا إلكرتو�يا؟
حه وبعبارة أخرى هل متلك املواقع املتصلة مبواقع مثيلة االستغناء عن الذي سبق شر

  لدى التواصل بني موقع،وشخص طبيعي،أو اعتباري ال ميلك موقعا؟ 
من مستويات أطراف العالقـة عـرب اإل�رت�ـت؛وهو حـني           هذا ما أحبثه يف املستوى الرابع       

  :تكون العالقة بني
  

                                                                                                                                            

ىل ذلـك،وهو ممكـن،إال يف حـدود ال يليـق التفـريط يف      مشروط بوجود وعي ألمهية احلفـاظ علـى  الـرقم الـسري،وما إ    كله  
 . ألجلهاالتيسري على الناس،والرقي مبستوى خدماهتم هذا 

  البد من التنبه إىل أ�ين ال أحتدث عن موقـع إلكرتو�ي،يتعاقـد مـع مثلـه،بل عـن شخـصية اعتباريـة ال متلـك موقعـا                          -) ١(
يف الــشبكة،ميكن التثبــت مــن صــحة التفــويض مــن خــالل املوقــع   خاصــا هبــا يف الــشبكة،ألن الــيت متلــك موقعــا إلكرتو�يــا  

 .ذاته؛وهلذا هنا البد من اتصال مباشر
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  .موقع،و مثله  - ث
القول هنا ال حيتاج إىل مزيد حبث؛إذ ال يوجد كثري أضيفه،باعتبار أن ما حيتاج أن 

حيتاج أن يراه موقع مع مثله،والعكس صحيح،فالبد " ما"خص لدى تعامله مع موقع يراه الش
من وجود عالمات األمان،وشهادات االعرتاف،وما إىل ذلك،إال أن هناك شيئا البد من 
التنبيه إليه وهو وجود أمهية �سبية لتحديد الشخصية املخولة بالتعاقد �يابة عن املوقِع،وهذا 

 املخصصة للتعريف باملوقِع،وهو أمر ال خيلو عنه موقع متخصص يف يعرف من خالل الصفحة
التسويق عرب اإل�رت�ت،ولدى وجود رغبة يف التعاقد ميكن الرجوع إىل تلك الصفحة،والتثبت 
من اسم الشخصية املخولة بالتعاقد،ومن ثم التحقق من صالحيتها الذاتية،وهي آخر مرحلة 

ملفرتض هنا أن املوقع آمن،ومشفر،وبالتايل االسم الظاهر ألن ا؛لالطمئنان يف مباشرة التعاقد
يف صفحة التعريف مل يتعرض للتغيري،وهو شخص متت مطابقة صالحيته للتعاقد باسم املوقع 
من خالل �ظام التوقيع اإللكرتو�ي،وإال مل يتسن له منذ البداية أن خياطب زبون املوقع،وعلى كل 

 املواقع تتضمن غالبا �ظاما للرد اآليل على الطلبات،وهو ألن؛هذا أمر ليس بتلك األمهية دائما
�ظام مل يتم تشغيله بداية إال بواسطة من خوله املوقع لعمل هذا النظام،فال يوجد لدى كثري منها 
من يتابع كل طلبية،واألمر ال يعدو املتابعة اآللية،حيث يسجل الطلب،ثم يدفعه النظام،إىل 

ك آليا،وهو يف العادة ليس من يتوىل توقيع عقود املوقِع،أل�ه من مأمور املستودع،أو ما شابه ذل
صالحية اإلدارات العليا،ولكن النظام حني قبل تلك العملية،ومررها إىل مأمور املستودع،اعترب 
هذا كافيا عنده على موافقة اإلدارة العليا إلبرام هذه الصفقة،فأمكن للمأمور التعامل 

  . للمشرتيمعها،ومباشرة إرسال الطلبية
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  وهل هذا سائغ شرعا،وهل هو كاف لإلثبات؟
هذا ما سأرجئ احلديث عنه إىل املبحث املخصص لبيان حكم الشرع احلنيف 

  .)١(املتعلق هبذه اآللية

                                                 

  ولكي تتم الفائدة أ�به هنا إىل أن هناك مكاتب خاصة تقـدم خدمـة التثبـت مـن سـالمة التعامـل مـع عـدد كـبري                  –) ١(
أي أفـضل املتـاجرات،   ،>>Better Business Bureau <<جدا من املواقع،بل واألشخاص أيضا،فمثال مكتـب  

مهمتــه األساســية تــشجيع املمارســات األخالقيــة للتجــارة عمومــا،وعرب الــشبكة العامليــة خــصوصا،حيث يقــوم املكتــب    
بإصدار شهادة معتمدا على مقاييس صارمة لصاحل الشركات واملواقع اليت تلتزم بتلك املقاييس،وتظهر يف املوقـع يف مكـان                   

 www.bbbonlin.org                            : إىل موقع املكتب اإللكرتو�ي وعنوا�هبارز،وميكن رؤيتها بالرجوع

 أي من هو  املتصل عـرب الـشبكة العامليـة،يقوم بالكـشف عـن املواقـع واألشـخاص وحتديـد                      >>هوز �ت <<وكذلك موقع   
 www.whois.net                                                                     :مدى سالمة التعامل معهم،وعنوا�ه

،أي التجـار  Bad Traders وكـذلك قـوائم   ،،أي التجار املميـزون Good Tradersوكذلك توجد قوائم 
  :،وهذه روابط حتدد شيئا من ذلك وتفصح عنهالفاشلون

http://plengelqueentrader.tripod.com/id٤.html 
http://gabtraders.com/main/faq.htm 
http://home.pacbell.net/fire_elf/secondary_pages/good_bad_traders.htm  

إدراج تلك العبارات يف حمركات البحث،وسيجد املتصل عددا كبريا من املواقـع الـيت تتـصف                كما أن باإلمكان    
ة العربيــة شــيئا ذا بــال يف هــذا هبــذا الوصــف،وكذلك عــددا مــن األشــخاص يــتم التحــذير منهم،ولألســف ال يوجــد باللغــ

 إال يف خــصوص الــشركات  اللهم املــستوى املنــشود، إىل‘الــصدد،وكل مــا يوجــد ال يعــدو جمــرد شــيء فــردي ال يرقــى إ       
املسامهة،حيث تقوم بعض اجلهات بتحديد الشركات املسامهة الـيت جيـوز تـداول أسـهمها،واليت ال جيوز،أمـا حتديـد مـدى                   

وا�ب أخرى مثل مدى جودة اخلدمة،وما إىل ذلك فهذا غري موجود علـى مـستوى مؤسـسي    إمكا�ية الوثوق بالشركة يف ج    
   .-ب ما ا�تهى إليه علمي س ح–
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واآلن بلغ بنا املطاف إىل احلـديث عـن أسـاليب عـرض الـسلع بعـد توضـيح كيفيـة التثبـت مـن                         
  .�رت�تشخصية العاقد الذاتية،أو االعتبارية،عرب اإل

  .               وهو ما أحبثه يف سياق بيان آلية االتصال عرب اإل�رت�ت يف املبحث اآلتي
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  املبحث الرابع
  أساليب عرض السلع،والتعرف عليها

  عرب اإل�رت�ت
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  .أساليب عرض السلع،والتعرف عليها،عرب اإل�رت�ت:املبحث الرابع
،وقـد اقتـضى البحـث ذكـر ثالثـة          )١(أساليب عرض السلع هو طـرق عرضـها       املقصود ب 

طرق أساسـية يف املبحـث الـسابق،ال حلـصر أسـاليب العـرض،أو تفـصيل مـا يتـصل بـذلك،بل                      
لتوضيح ما يتعلق بالتعرف على هوية املتعاقدين عرب اإل�رت�ـت،ويف هـذا املبحـث سأسـهب يف                 

 مـن الوجهـة     - إىل تفـصيله؛وأمهية ذلـك       توضيح أساليب عرض السلع خمتصرا فيما ال حاجـة        
ملشرتي من معرفة السلعة معرفة ترفـع اجلهالـة عنـها؛من    ا تكمن يف بيان مدى متكن    –الشرعية  

خالل تلك الطرق املتبعة يف عرض السلع عرب الشبكة العاملية؛إذ تتوقـف صـحة التعاقـد علـى                  
  .)٢(تلك املعرفة 

 أن يـتم عـرض      - باختـصار  -كري؛وهي  وأبدأ بـذكر تلـك الطـرق األساسـية ـرد التـذ            
  :السلعة

ــسويق        .١ ــديات احلوارية،ســواء أختصــصت يف الت ــن خــالل املنت ــا م إم
 .اإللكرتو�ي،أم ال

ــرامج      .٢ ــالل احملادثـــات الشخـــصية،باستخدام أحـــد بـ ــن خـ ــا مـ وإمـ
 ،وأشــري هنــا - أي احملادثــة -) Chat(احملادثــة املعروفــة بالــشات 

ــه أن حيقــق   جناحــا كــبريا يف مــستقبل  إىل أن هــذا األســلوب يتوقــع ل

                                                 

علـى معـان منـها الطريق،قـال ابـن          تـرد   وهـي   ) سـلب (السني والـالم والبـاء      :مجع أسلوب،ومادته يف اللغة     أساليب    -) ١(
 ).١/٤٧٣(اب الباء فصل السني  ب،لسان العرب"كلُّ طريقٍ مـمتد فهو أُسلوب:"منظور

 .ذا البحثأركان العقد؛راجع ص      من ه سيأتي مزيد بيان هلذا لدى احلديث عن  -) ٢(
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؛أل�ه حيقـق خـصوصية العالقة،وإمكا�يـة التعـرف         التجارة اإللكرتو�ية 
،بل سيكون أسـلوبا مناسـبا لعقـد        وصورة،على الطرف اآلخر صوتا   

 .مؤمترات،وغريها عرب اإل�رت�ت سواء تعلقت بالتجارة،أم ال

صة والطريقة الثالثة هي أن يقوم املرء باالستفادة من املواقـع املخصـ             .٣
  إىل مزيد بيان؛ألن احلـديث عـن         - هنا   –للتسويق،وهذا ما حيتاج    

 كـان لتوضـيح كيفيـة التحقـق         - يف املبحث الـسابق      -هذه الطريقة   
 .من هوية املوقع؛وهو أمر ال خيتلف باختالف أساليب العرض

ويف هذا الـصدد جنـد أن أهـم أسـلوب لعـرض الـسلع عـرب اإل�رت�ـت وهـو العـرض عـرب                         
تيح عرض السلع ضمن تبويب حمـدد حـسب �ـوع الـسلعة املعروضة،سـواء كا�ـت                 املواقع اليت ت  

  :السلعة جديدة أو مستعملة،مثل الذي �راه يف موقع تسوق وعنوا�ه
http://www.tasawak.com 

  :وكذلك موقع مستعمل،وقد سبقت اإلشارة إليه،وعنوا�ه
http://www.mstaml.com 

  .وغريها كثري جدا
ومــن خــالل تلــك املواقــع يــتم اإلعــالن عــن الــسلع علــى اختالفهــا،وهي مواقــع مفتوحــة 
ــدة،أم        ــت جديـ ــواء كا�ـ ــلعته سـ ــرض سـ ــب أن  يعـ ــل راغـ ــن لكـ ــث ميكـ ــالن اا�ي؛حبيـ لإلعـ

إال أن الراغـب يف متييـز   مستعملة،وسواء كا�ـت لفـرد،أم لـشركة،كل ذلـك متاح،وميـسور جـدا،         
ــدفع مقابــل ذلك،كــأن يرغــب يف ظهــور دعايتــه يف مجيــع      ــه،بأي ميــزة إضــافية عليــه أن ي إعال�
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الصفحات،أو يف �افذة مستقلة،وغري ذلك،وقـد أسـلفت ببيـان عـدد مـن األسـس الـيت حتـدد                    
  .القيمة اإلعال�ية للموقع،وما جينيه من ريع مقابل تقدميه هلذه اخلدمة

 هذه املواقع شرعا علـى أهنـا حمـال للوسـاطة التجاريـة،وهي ال تـوفر               وميكن أن تكيف  
خدمة الدفع عرب آلية ختص املوقع،بل تتربأ هذه املواقع عن أي شـيء يرتتـب علـى العالقـة بـني                     
البــائع واملــشرتي بعــد بــدء العالقــة املباشــرة بينــهما،وإذا مت حتديــد عمولــة للموقــع جــراء تلــك    

  . طريف العالقة من دين أو خلق حسن ليس غريالعالقة فاملعول على ما ميلك
ويعــد هــذا األســلوب مــن أكثــر األســاليب ا�تــشارا إن مل يكــن أكثرهــا علــى اإلطــالق    
بالنسبة للمواقع العربية،أما املواقع الغربية فأكثرها يعتمد علـى أسـلوب آخـر حيـث توجـد آليـة           

 قـد تعتـرب أكثـر قبـوال لـدى           للدفع عرب املوقع،مع عدم إغفال إمكا�ية الـدفع عـرب وسـائل أخـرى             
بعض املتعاملني،غري أن بعضها ال يقبل سوى الـدفع بواسـطة بطاقـة االئتمـان،وهم يفعلـون ذلـك                   
ــاء عالقـــة شخـــصية بـــني طـــريف     ــة؛لتجاوز االضـــطرار لبنـ ــة التجاريـ رغبـــة يف تـــسهيل العالقـ

فــون املعاملة،ولــضمان حقهــم يف النــسبة املقــررة ومبجــرد اخلــصم مــن حــساب العميــل؛وال يكت   
بالتعويــل علــى الديا�ــة،أو اخللــق احلــسن؛طاملا أن لــديهم مــن الوســائل مــا يقــي اللجــوء إىل مــا ال 

  .يطمئنون إليه
  www.amazon.com     :،وعنوا�ه)Amazon (>>أمازون<<هذا ويعد موقع 

 www.ebay.com      :،وعنوا�ه)ebay (>>البيع اإللكرتو�ي<<وكذلك موقع 

  .،وغريها كثري)١(ملواقع الغربيةمن أهم األمثلة على هذه ا
                                                 

 .٥٠ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت:رك برسيو  ا�ظر -) ١(
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تيح لألفراد،والشركات اإلعـالن،    ، وشدة تنوعها؛ت  اهذا،وجند كثريا منها على اختالفه    
عرب تلك املواقع؛كأي سوق مفتوحة؛حبيث ميكن لكـل راغـب أن  يعـرض سـلعته سـواء                  ،والبيع

جرد كا�ت جديدة،أم مستعملة،وسواء كا�ـت لفـرد،أم لـشركة،كل ذلـك متاح،وميـسور جـدا،مب              
إال يف حالـة الرغبـة يف متييـز اإلعـالن           - يف الغالـب     -التسجيل يف معظم تلك املواقع،وهو جما�ي     

كاحلال يف املواقع العربية،وما مييز أكثرها هنا أهنا تتيح استخدام آلية الدفع اإللكرتو�ي،كما أ�ـه               
ــدى طلــب ت      ــسلع املعروضــة،أم ال،وهــذا يظهــر ل ــع ميلــك ال ــتم التــصريح إن كــان املوق فاصــيل ي

،وكثري من تلك املواقع تتيح للمتعاملني معرفة الكثري عن بعضهما عرب املوقـع ذاتـه قبـل             )١(العرض
إجنـــاز الـــصفقة،فمثال مبجـــرد الرغبـــة يف معرفـــة التفاصـــيل حيـــال ســـلعة معروضـــة جنـــد         

 يفسح اال ملعرفة خلفية مهمـة حيـال مـدى الوثـوق بالبـائع وذلـك بالـضغط                   >>ebay<<موقع
  .)٢(املوضح جبا�ب السلعة املعروضة للبيع)sellars feedback profile(على الرابط 

بل والنظر يف ا�طباعات بعض األشخاص الذين قاموا بشراء السلعة مـن قبـل، وكـذلك             
  .)٣ (التعرف على مواصفات السلعة

عطـي تفاصـيل كـثرية     ،حيـث ي موقع األمـازون وكمثال آخر على ذلك ميكن الرجوع إىل     
ورأي إدارة املوقـع يف  اليت تباع بواسـطته،من حيـث القيمة،واخلـصم املتـاح،      تتحدث عن الكتب    

                                                 

يلة  الــسلع املعروضــة،فهي ليــست أكثــر مــن وســ     - يف العــادة  –  ال متلــك املواقــع العربيــة املخصــصة لإلعــالن     -) ١(
 .للدعاية،أو وسيط جتاري

 .٣٨ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت:يورك برس  -) ٢(

  املواقع تتسابق يف حتقيق احلد األعلى من رضا املستهلك،وهي لذلك جتعل فرصة حقيقية لتبـادل اخلـربات علـى                     -) ٣(
  .اختالفها سواء من قبل املوقع واملشرفني عليه،أم من قبل املستهلكني،وغريهم
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وما كتـب،ورأي بعـض القـراء الـذين وجـدوا مـا حيفـزهم لتحريـر شـيء عـن الكتـاب                       ،الكاتب
وصاحبه،ويظهر مبجرد الشروع يف شراء الكتاب إن كـان مملوكـا للموقـع،أو لـيس كـذلك،وإن مل                  

ة رأي املتعــاملني مــع البــائع،ويف الواقــع يعــد املوقــع بنكــا  يكــن مملوكــا للموقــع فهنــاك فرصــة ملعرفــ 
 فهـو بنـك     >>ebay<<للمعلومات حيال معظم ما يعرض فيه مـن كتـب،وحنو ذلك،وأمـا موقـع               

 – البـائع، أم املـشرتي،أم الـسلعة    –للمعلومات عن مجيـع أطـراف املعاملـة الـيت تـتم مـن خاللـه               
يريد احلفاظ على سجله اخلـاص �قيـا أن         بصرف النظر عن �وعها،ولذلك ليس يسريا على من         

خيل بشيء حيال ما مت عليه االتفاق؛وهذا ليس لدى تكرار التعامل عرب املوقـع ذاتـه،بل حتـى                  
عندما يتعامـل مـع مواقـع أخـرى،إذ يـسهل االطـالع علـى سـجل العميـل لـديهم ممـا حيـدد مـدى               

  .الوثوق بذلك العميل أم ال
سداد مثن السلعة بواسطتها،على قدر أكرب مـن        وعلى كل حترص تلك املواقع اليت تتيح        
  .رضا املستفيد،ألن جناحهم رهن هبذا الرضا

واملهم أن هذا هو األسلوب الثا�ي لعـرض الـسلع،إذ األول متـاح يف مواقـع لـيس يتـضمن             
التعامل عربها آلية لدفع الثمن،والثا�ي لديه آلية تتيح هذا األمر،غري أ�ه يف الغالب لـيس املالـك                

  سلع،وهل هلذا أثر شرعي على املعاملة؟لتلك ال
  .)١(سآتي على اإلجابة يف املبحث املخصص للحديث عن احلكم الشرعي املتعلق هبذه اآللية

إال أ�ه يبقى أسلوبان آخران،ومها عرض السلعة يف املزادات،والثـا�ي عـرض الـسلعة يف               
غـري منتجاهتا،وينـدرج   املواقع اخلاصة لعرض منتجات الشركات،وهي ال تتيح التسويق عربهـا ل     

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(
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يف هذا السياق،املواقع اخلاصة بشركات متنح فرصة سداد الثمن مـن خـالل املوقـع،وأخرى ال                 
تفعل ذلك،بل تفضل أن يكون دور املوقع مقتصرا على العرض،واإلعالن ليس غري،كمـا ينـدرج               

م،ولـيس  يف هذا اإلطـار املواقـع الشخـصية الـيت تـسوق ملـا ينتجـه أفـراد ال ميثلـون سـوى ذواهت           
للموقع عندهم وظيفـة غـري الرتويـج ملنتجـاهتم الشخـصية،وهذا ميكـن عـده وسـيلة ثالثـة،لتتم                    

  . األساليب مخسة،وإليك أمثلة على كل ما سبق
  .)١(العرض يف مواقع متخصصة بعقد املزادات:أوال

 أن يقوم شخص بعرض سلعته أمام عدد - يف األصل –بداية يقصد بالبيع يف املزاد 
يف مكان حمدد،وحبيث يتوىل املناداة عليها شخص اصطلح على تسميته من الناس،

فيبدأ بتسمية مثن هلا  يكون يف العادة أقل من سعرها املناسب،وذلك جلذب ،>>بالـمـحرج<<
 – إن رغب فيها –أ�ظار الناس إليها،ويبقى ينادي بذلك الثمن حتى يأتي آخر يزيد يف الثمن 

 الثمن،ويستمر األمر كذلك حتى يبدو للمحرج أن أحدا من وهكذا حتى يأتي آخر يزيد يف
احلاضرين لن يزيد شيئا على آخر مبلغ طُرِح يف املزاد،فينصرف مهه للنظر يف رأي صاحب 
السلعة؛فإن كان الثمن املذكور مقبوال لديه،مت البيع،ورست الصفقة على آخر مثن دفع،وأصبح 

  .ع على الثمن،واملشرتي على السلعةمن حق احملرج احلصول على أجرته،والبائ
هذا هو املزاد وإمنا مسي كذلك ألن البيع ال يتم إال بعد زيادة يف الثمن حتدث تـارة تلـو               
أخـــرى لعـــدد مـــن الـــراغبني يف السلعة،والـــسؤال اآلن هـــل هـــذا هـــو مـــا حيـــدث يف مـــزادات  

  اإل�رت�ت؟
                                                 

  .يسمى يف كتب الفقه البيع ملن يزيد،وسيأتي تفصيل القول فيه ضمن هذه الدراسة ص      - )١(
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  .�عم:اجلواب
إل�رت�ت،وتفصيل هذا سأرجئه،إىل املبحث إال أن هناك فروقا تتناسب مع طبيعة البيع عرب ا

  .)١(اآلتي إذ هو به أليق،وإذ ذاك سأذكر أشهر املواقع املتخصصة قي هذا اال

  .العرض يف موقع الشركة اخلاص:ثا�يا
تقـــوم معظـــم الـــشركات اليـــوم بعمـــل مواقـــع خاصـــة،تعرض فيهـــا منتجاهتا،وســـائر         

املنتِج،وتتـيح الفرصـة ملزيـد مـن التعـرف      وجسر اهلوة بني املـستهلك و  ،خدماهتا،وذلك للتسويق 
على السلع،واخلدمات املقدمة،وهذا ليس على مستوى الشركات الكبرية فقط،بـل كـل منـشأة              
جتاريــة مهمــا كــان حجمهــا صــار بوســعها أن تــسوق لــذاهتا عــرب موقــع خــاص هبــا يف الــشبكة 

قـد ال يكـون املوقـع     العاملية،وهي قد تتيح الدفع عرب املوقـع ضـمن آليـة مـصممة هلـذا الغرض،و               
ــائل       ــة،وعرب وسـ ــة تاليـ ــشراء كمرحلـ ــدفع والـ ــتم الـ ــي يـ ــلة كـ ــة واملراسـ ــيلة للدعايـ ــوى وسـ سـ
ـــة        ـــع شركــ ــدفع مــن خــالل املوقع،جنــد موق ــيح فرصــة ال ــشركة يت ــع ل ــال علــى موق أخرى،وكمث

  .لبيع املالبس الرياضية،وغريها كثري>>بوما<<
 >>إيكيـا << جنـد موقــع شركــــة    وكمثال على مواقع ال تتـيح فرصـة الـدفع عـرب املوقـع         

  .ريلتصنيع وبيع األثاث،وغريها كث
  
  
  

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(



                                                                                                                                  ١٠٤

  .العرض عرب املواقع الشخصية:ثالثا
كان املرء يعا�ي كثريا كي يصل بسلعة أ�تجها إىل الناس،هـذا بـصرف النظـر عـن ذلـك                   
املنتج،حتى يسر ا تبارك وتعاىل هذه الشبكة العاملية؛فصار الشخص ميلك على أقـل تقـدير               

رتويج ملنتجه،سواء كـان عمـال أدبيـا،أم غـري ذلك،وبـصورة مل تكـن ختطـر علـى بـال،وخيتلف                     ال
ــول مقــدار النجــاح؛ألن النجــاح وارد يف كــل       مقــدار النجــاح يف هــذا حبــسب اخلــربة فقط،وأق
األحوال،إذا ما قيس األمر مبا كان ميكن أن حيدث لـو مل تكـن هـذه الـشبكة موجـودة،فكم مـن           

كرة ذهبت أدراج الرياح،مل يعرف أحد عنها شـيئا؟،وذلك قبـل الفـتح            إبداع تالشى،وكم من ف   
هبذه الشبكة العاملية،أما اليوم فاجلميع ميلك شيئا ليفعلـه يف توصـيل مـا ينتجـه إىل الناس،مهمـا                   

أو عظمة ما يطرحه،وغدا بوسـع كـل مـن دبـت قدمه،وبكلفـة ال تكـاد تـذكر أن                    ،كان سخف 
رغب يف �شره،واملؤسف حقـا أ�نـا مل �فعـل كـل مـا ميكـن       يروج فيه لكل ما ي    ؛يصنع لنفسه موقعا  

لالســـتفادة مـــن هـــذه الـــشبكة يف صـــدد خدمـــة ديننـــا احلنيـــف،وعلى كـــل صـــارت املواقـــع 
أو �فقــات باهظــة ،الشخــصية وســيلة لعــرض الــسلع الــيت ينتجهــا أفــراد،دون حاجــة لــشركات  

سـلمان بـن فهـد      : بإشـراف الـشيخ    >>اإلسـالم اليـوم   <<للتسويق،وكمثال على ذلك جند موقــع       
العودة،فهو مع كو�ه يهتم بالشؤون اإلسالمية على اختالفهـا،فهو يتـيح فرصـة احلـصول مـا أ�تجـه        
ــديهم آليــة للــدفع      الــشيخ مــن مؤلفــات،غري أ�ــك ال تــتمكن مــن الــشراء عربه،حيــث ال توجــد ل

ــة الرغبــة للحــصول علــى شــيء مــن تلــك الكتــب     ــي،ويف حال ،ميكن مراســلة الناشــر اإللكرتو�
  .وغري هذا املوقع على صفته كثريمباشرة،

  :واحلاصل مما سبق أن أساليب عرض السلع عرب الشبكة العاملية تنحصر يف
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مواقــع وأن كا�ــت غــري متخصــصة بــاإلعالن التجــاري،إال أن فرصــة اإلعــالن     •
خالهلا متوفرة من خـالل منتـدياهتا احلواريـة،أو مـن خـالل احملادثـات املباشـرة                 

 .>الشات<<عرب ما يطلق عليه 

 .أو عرب مواقع متخصصة باإلعالن التجاري،إال أهنا ال تتيح الدفع من خالهلا •

أو مواقع متخصصة باإلعالن التجاري،ولديها آلية جتعل أداء الثمن من خالهلا            •
 .ممكنا

ــيت ترغــب يف اإلعــالن عــن ذاهتــا        • ــشركات ال ــع خاصــة لل ــاك مواق ــا أن هن كم
لـك املواقـع  يقبـل الـدفع       وخدماهتا دون حاجة لوسيط آخر،وجند فريقـا مـن ت         

 .اإللكرتو�ي،وآخر ال يقبله

وآخر أساليب عرض السلع عرب اإل�رت�ت العرض من خالل املواقـع الشخـصية              •
  .اليت تروج لصاحل أصحاهبا،ويعرضون خالهلا منتجاهتم،أو غريها

أسلوب يتيح رؤيـة الـسلعة،والتعرف عليهـا        :وكل ما سبق يرجع  إمجاال إىل �وعني األول        
ناســبة؛حتى يبلــغ األمــر إىل شــرائها،ودفع مثنــها،دون وجــود رابطــة مباشــرة بــني طــريف معرفــة م

املعاملة يف غـري االرتبـاط اإللكرتو�ي،وهـذا يطلـق عليـه اسـم التجـارة اإللكرتو�يـة البحتة،أل�ـه             
ــاط          ــني طــريف العقــد غــري االرتب ــاط ب ــا،دون حاجــة ألي ارتب ــهي إليه ــشبكة وينت ــدأ عــرب ال يب

أســـلوب يقتـــصر علـــى جمـــرد العرض،والتعريف،وإعطـــاء مـــا يكفـــي مـــن  :اإللكرتو�ي،والثـــا�ي
املعلومات لتبدأ العالقة املباشرة الطبيعية بني طـريف العقـد،وهو مـا اصـطلح علـى اعتبـاره مـن                    
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 إال أن بعضهم يفضل أن يطلق عليهـا اسـم التجـارة             – كما أسلفت    –قبيل التجارة اإللكرتو�ية    
  .)١(اإللكرتو�ية اجلزئية،

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  : ضمن هذا الرابط>>املوسوعة العربية للكمبيوتر واإل�رت�ت<<بسام �ور يف موقع :هذا جاء يف دراسة �شرها   -) ١(
http://www.c٤arab.com/showac.php?acid=١٢٠ 

�ــــضال إمساعيــــل بــــرهم،دار الثقافــــة للنــــشر :،إعــــداد ٢٠ص وا�ظــــر أحكــــام عقــــود التجــــارة اإللكرتو�يــــة
 .٢٠٠٥ط عمان،والتوزيع،
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  املبحث اخلامس
  أساليب بيع السلع،عرب اإل�رت�ت
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  .أساليب بيع السلع،عرب اإل�رت�ت:املبحث اخلامس
كما تعددت أساليب،أو طرق عرض السلع عرب اإل�رت�ت،جند أساليب البيع 

عن أساليب متعددة،وبداية أذَكِّــــر بأساليب عرض السلع،جاعال من ذلك مدخال للحديث 
  :ذكرت يف املبحث السابق أن تلك األساليب ترجع  إمجاال إىل �وعني:البيع،وعليه أقول
أسلوب يقتصر على جمرد العرض،والتعريف،وإعطاء ما يكفي من :األول

وهذا األخري ليس حمال حلديثنا على ،لتبدأ العالقة املباشرة الطبيعية بني طريف العقد؛املعلومات
ه الدراسة؛وإن دخل يف مفهوم التجارة اإللكرتو�ية من حيث سبيل اخلصوص يف هذ

العموم؛وذلك ألن الوسيلة اإللكرتو�ية ليست سوى معرف،مثلها مثل أي لوحة إعال�ية،ويف 
الواقع تصبح جتارة طبيعية مبجرد التقاء طريف املعاملة،وعلى كل ميكن عد ذلك أسلوبا ميهد 

 هلذا االعتبار عد من قبيل التجارة اإللكرتو�ية كما إلبرام صفقات جتارية عرب اإل�رت�ت،وهو
أسلفت،وهنا بوسعنا جعله األسلوب األول للبيع عرب اإل�رت�ت،وهو ما أطلق عليه اسم 

،أل�ه أسلوب ميهد للبيع عرب اإل�رت�ت ليس غري،ويقع يف >>الصفقة اإللكرتو�ية التمهيدية<<
  .�رت�تمقابلة النوع األول من أساليب العرض عرب اإل

هو أسلوب يتيح رؤية السلعة،والتعرف عليها معرفة ف:ما النوع الثا�ي من أ�واع العرضوأ
مناسبة؛حتى ينتهي األمر إىل شرائها،ودفع مثنها،دون وجود رابطة مباشرة بني طريف املعاملة 
ه يف غري االرتباط اإللكرتو�ي،وهو كما أسلفت يسمى بالتجارة اإللكرتو�ية البحتة،فهذا يقابل

ما يناسبه من أساليب البيع عرب اإل�رت�ت،وهي تتعدد بالنظر إىل وقت تسليم السلعة موضوع 
  .التعاقد؛إذ عليه التعويل يف بيان أساليب البيع عرب الشبكة العاملية
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ووقت تسليم السلع خيتلف بالنظر إىل السلعة موضوع املعاملة؛إذ من السلع ما له 
مه،وهذا يقتضي وجود زمن قبل حصوهلا يف يد  يفتقر إىل شحن لدى تسلي)١(جِرم

حبسب �وع تلك السلعة،ومنها ما ال جِرم له،أو قل له جِرم ؛املشرتي،قد يزيد،وقد ينقص
إلكرتو�ي،حبيث ال يفتقر إىل شحن لدى تسليمه؛أل�ه ينتقل إىل املشرتي عرب اإل�رت�ت،وتفصيل 

سة،إال أن ضرورة البحث تقضي بذكر القول يف كل ذلك سابق ملوضعه الالئق به يف هذه الدرا
  .شيء خمتصر مما له صلة هبذا املبحث

وبداية البد من حتديد املقصود بالسلع اليت ال جرم هلا؛إذ هي تلك السلع اليت ميكن 
ا�تقاهلا إىل املشرتي مباشرة بطريقة إلكرتو�ية أثناء االتصال عرب اإل�رت�ت،دون حاجة إىل 

برامج الصوت والصورة،أو الكتب اإللكرتو�ية،وحنو ذلك،ويف شحنها،مثل برامج التشغيل،أو 
هذه احلالة يكون املشرتي لتلك السلعة حاضرا لدى إرسال إجياب الشراء،والذي اصطلح 
على تسميته يف التجارة عرب اإل�رت�ت بأمر الشراء،وهو بعد إصدار ذلك األمر يتلقى السلعة 

 وبوسعه االستفادة من –وهو ما سيأتي بيا�ه  –مباشرة مبجرد إمتام باقي متطلبات الصفقة 
هل يكون البائع حلظة :تلك السلعة اليت طلبها مبجرد اكتمال �زوهلا يف جهازه،والسؤال اآلن

القبول كان يف وإصدار أمر الشراء موجودا يف جملس العقد،حبيث �علم أن صدور اإلجياب 
  جملس واحد؟

  ثم ما الصيغة املستعملة يف هذا التعاقد؟
                                                 

بـاب املـيم فـصل     هو اجلسم،ا�ظر لسان العرب     ) جرم(لراء وامليم   اجليم وا : بكسر اجليم يف اللغة ثالثي مادته       اجلِرم    -) ١(
 ).١٢/٩٣(اجليم 
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ه األسئلة سيأتي احلديث عنها يف موضع هو هبا أليق،و املهم هنا أن �علم بوجود هذ
سلع يكون أسلوب بيعها عرب اإل�رت�ت معتمدا على آلية إلكرتو�ية؛فال حتتاج إىل شحن لدى 

  .يا�تقاهلا إىل املشرتي؛ألهنا مما ال جرم له،أو بتعبري أكثر دقة جرمها إلكرتو�
الصفقة اإللكرتو�ية <<ى هذا األسلوب أسم وباختصار ميكن أن �طلق عل

ن قبل البائع،وال من قبل ألن البيع يف هذه احلالة ال تبقى له متعلقات مؤجلة ال م؛>>الكاملة
،وأما سبب وصفها بقولنا إلكرتو�ية؛فهو ألهنا أبرمت عرب )١(وهلذا هي صفقة كاملةاملشرتي؛

  .ي من أساليب البيع عرب الشبكة العامليةوإليه ا�تهت،وهو األسلوب الثا�،اإل�رت�ت منه بدأت
 يف املوقـع  الـدخول إىل موقـع الباحـث اإلسـالمي،حيث سـنجد      وكمثال على ما سبق ميكن      

 مسـاع  عددا مـن اخلـدمات الـيت مـن أمههـا إمكا�يـة تنزيـل بر�ـامج األذان،وهـو بر�ـامج يتـيح                      
ة جما�يــة مــن ،وتوجد يف املوقــع �ــسخ عنــد دخــول وقــت الــصالة ة أوتوماتيكيــبــصفةاألذان 

الرب�ـــامج،وأخرى ليـــست كـــذلك تعطـــي مزيـــدا مـــن اخلـــدمات الـــيت ال تتـــوفر يف النـــسخة  
 املؤشـر علـى عبـارة تنزيـل بر�ـامج           بضغطاا�ية،ولدى متابعة الطلب لتنزيل الرب�امج،وذلك      

وجـود �ـسختني   مباشـرة  ظهر ،ياألذان بشرط إدراج الربيد اإللكرتو�ي يف اخلا�ة املخصصة له 
وقـد متـت    ما مييز النسخة مدفوعـة القيمـة        كذلك يظهر   ،و)دوالرا٢٩٫٩٠(خرى بـ   جما�ية،وأ

مبجرد الـضغط باملؤشـر     ابعة لشراء النسخة مدفوعـة القيمـة،و      باللون األمحر،ولدى املت  كتابته  
ــه     ــذي كتــب في ــربواز ال ــى ال ــرة "عل ــصفحة و "املــشرتي ألول م ــصفحة  ،تقلــب ال ــر أن ال يظه

،كمـا يظهـر    "اهلـاكرز "ها يف مأمن عن قطاع الطريـق        أصبحت مشفرة،ويعترب كل ما يكتب في     
                                                 

 . سيأتي بيان أن من تلكم الصفقات ما ال يقبل هذا الوصف،إال أهنا من القلة حبيث ال متنع هذا اإلطالق–) ١(
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مثن السلعة وليس من ضمن ذلك شيء قرر من أجل الشحن؛ألن ا�تقال السلعة ال يفتقر إىل          
ذلك أصال؛باعتبارها سلعة إلكرتو�ية،وعندما يتابع املـرء عمليـة الـشراء بالـضغط باملؤشـر               

،وتابع  العمليــةأي احفــظ"Save and Check Out"علــى اإلطــار الــذي كتــب عليــه 
رقـم األمـر وقيمتـه النهائية،ولـدى الـضغط باملؤشـر            فيهـا   يظهـر   إمتامها،ثم تظهر صفحة تاليـة      

تظهر صفحة تالية،تتـضمن فراغـات جـاهزة للتعبئـة مبعلومـات            أي تابع، " Continue"على  
يتم إ�زال الرب�امج ليعمـل مباشـرة،وهو مـا أردت توضـيحه،وهو            حمددة،ومبجرد اال�تهاء منها    

  .سلوب الثا�ي للبيع عرب اإل�رت�تاأل
 على ذكر ما يتصل ببيع السلع اليت هلا جِرم ،عرب - باختصار أيضا – آتي  واآلن

الصفقة اإللكرتو�ية مؤجلة <<اإل�رت�ت،وهو األسلوب الثالث الذي ميكن أن �طلق عليه اسم 
 مباشرة؛بل يتأجل وهذا أل�نا �علم سلفا أن تسليم السلع اليت هلا جِرم ال يتم،>>السلعة

تسليمها إىل أجل خيتلف باختالف �وع السلعة،فهناك سلع ال يستغرق تسليمها سوى 
يومني،وهناك سلع ال يتمكن املشرتي من استالمها إال بعد شهر من إبرام 
الصفقة،وهكذا،والسؤال هل لوجود األجل هنا أثر يف احلكم الشرعي املتعلق بالبيع هبذه 

  الطريقة؟
ن بصدد بيان احلكم الشرعي املرتبط هبذه التعامالت؛إذ هلذا موضعه لست اآل:أقول

الالئق به يف هذه الدراسة،واملهم هنا بيان آلية االتصال وما يتعلق هبا يف التجارة اإللكرتو�ية 
  .ليس غري

  :وكمثال على ما سبق ميكن تتبع هذه احلالة



                                                                                                                                  ١١٢

  .الدخول إىل موقع �يل وفرات كوم 
 بالضغط باملؤشر على صورته،فهذا معناه الرغبة يف ثم اختيار الكتاب األول 

 وعندها تظهر الصفحة – وقد سبق شرح ذلك –معرفة شيء من تفاصيله 
،وأمهية هذا من التالية،ومن خالهلا ميكن التعرف على حمتويات الكتاب

الوجهة الشرعية تأتي من قبل رفع اجلهالة عن السلعة موضوع العقد،حبيث 
رفتها معرفة ترفع اجلهالة عنها بالقدر الذي يتحقق له يتمكن املشرتي من مع

  .، أو قريبا منهدهفيما لو كا�ت بي
ولدى حتقق الرغبة يف الشراء،ميكن الضغط باملؤشر على صورة سلة  

  .األمر كما لو وضعت السلعة داخلهااملشرتيات،ليصبح 
وهو يعين أن العقد على وشك التوقيع،ومبجرد الضغط باملؤشر على  

وتسليم الثمن،وتسليم ،اليت تعين توقيع العقد)إهناء عملية الشراء(عبارة
  .وبعد املتابعة تظهر صفحة مشفرةالسلعة،

وهذا يعين أن املشرتي بدأ يف مباشرة اتصال آمن،أل�ه يف صدد دفع الثمن  
بوسائل إلكرتو�ية،كما أن املوقع يتيح الدفع بواسطة الشيك املصدق،أو �قدا 

الرغبة يف بدء اتصال الدول،ومبجرد كبس املؤشر على عرب مكاتبهم يف بعض 
 .آمن أي مشفر

وهنا تظهر طرق الدفع املتاحة،وبعد اختيار إحداها،ينتقل املتصفح إىل   
 .ية مبجرد الضغط باملؤشر على يتبعاللوحة التال
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م مبجرد تعبئة النموذج،واختيار وسيلة الدفع،ميكن اال�تقال إىل املرحلة ث 
لقاته  تركيز�ا اآلن؛ألن العقد يكون هنا قد استكمل كل متعاآلتية،وهي موضع

 .الذاتية،ومل يبق سوى الدفع

وفيها تظهر الكلفة النهائية للكتاب مع  ثم يتم اال�تقال إىل الصفحة التالية، 
 من خالل الضغط جبملتهاشحنه،وال يبقى سوى التنفيذ النهائي للعملية 

 ).لبيةا�قر هنا إلرسال الط( باملؤشر على كلمة

وهنا يظهر للمشرتي أن تسليم السلعة سوف يتأجل بأجل سوف حيدد على  
حنو تقرييب يف الرسالة اليت سوف ترسل من قبل ذلك املوقع إىل بريد املشرتي 

 .و�ياإللكرت

وعلى كل سيتم تسليم السلعة بعد أجل تقرييب،وهو ما محلين على تسميتها   
وأما ما يتصل بالثمن يف هذه ،>>بالصفقة اإللكرتو�ية مؤجلة السلعة<<

احلالة،فهو شيء سيأتي شرحه يف موضع هو به أليق؛إذ املقصود من الصفقة 
،كما أن الغالب هنا عدم تأجيل )١( املبيع ال مثنه- بصفة عامة –يف األصل 

دفع مثن السلعة اليت يتم بيعها عرب الشبكة العاملية،وعلى كل سيأتي احلديث 
  .عن كل ذلك

                                                 

ع،دون الثمن؛ولـذا تـشرتط القـدرة    اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلني،لكن األصل فيه املبيـ :" قال ابن �ُجيم - )١(
،زيـن الـدين بـن إبـراهيم        )٥/٢٧٨(،البحر الرائق بشرح كنز الدقائق    "على املبيع،دون الثمن،وينفسخ هبالك املبيع،دون الثمن     

  .بن حممد بن �ُجيم  احلنفي،دار املعرفة،بريوت
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  :أن �علم بوجود ثالثة أساليب للبيع عرب اإل�رت�ت،وهي واملفيد هنا 
  >>الصفقة اإللكـــــــــرتو�ية التمهيدية<< •
  >>الصفقة اإللكـــــــــــــرتو�ية الكاملة<< •
 >>الصفقة اإللكرتو�ية مؤجلة السلعة<< •

والسؤال اآلن هل ا�تهى احلديث إىل هذا حتى مل تبق متعلقات بأساليب البيع عرب 
   لننتقل إىل املبحث اآلتي؟اإل�رت�ت

  وهل بقي شيء يتصل بأساليب البيع عرب اإل�رت�ت بعد هذا؟
  .�عم

  .هناك البيع باملزاد،بل توجد مواقع متخصصة بعقد املزادات

وبيع املزايدة هو بيع السلعة ملن يدفع أكثر؛وذلك لدى عرض السلعة على عدد من 
يوجد من يدفع أكثر؛فيستقر الثمن على املشرتين يزيد بعضهم على بعض يف الثمن،حتى ال 

،هذه هي الفكرة األساسية لبيع )١(ذلك،وتصري السلعة من حقه مبجرد قبول البائع للقيمة
املزاد،وهو الذي يقع يف مزادات اإل�رت�ت أيضا،إال أن هناك فروقا تتناسب مع طبيعة البيع 

ت مبنزلة مدير املزاد،ويطلق عرب اإل�رت�ت؛إذ ميكن اعتبار املوقع املتخصص يف عقد املزادا
فيمكن اعتبارها ) اإل�رت�ت(احملرج،وأما الشبكة العاملية :عليه اليوم يف التجارة املعتادة اسم

                                                 

وا�ظر قـاموس املـصطلحات   لكتب العلميـة، حممد بن أمحد بن جزي املالكي،دار ا،)١/١٧٥(  ا�ظر القوا�ني الفقهية  -) ١(
 .،على مجعة،هتامة للنشر٢٦٨ ص  االقتصادية اإلسالمية
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املكان،أو السوق اليت جتلب إليه السلعة للمزايدة عليها،ويعد األشخاص الذين يقدمون عطاء 
  .حمددا أثناء ا�عقاد املزاد راغبني يف الشراء،وهكذا

أشهر موقع للمزادات ،>>الشراء اإللكرتو�ي<<،أي )١()ebay(عد موقع إي بي هذا وي
  .يف الشبكة العاملية،وهو يعطي فكرة جلية عن هذا األسلوب

 ال بد من التسجيل يف املوقع من خالل الضغط باملؤشر على اجلدير ذكره هنا أ�هو
بع يف مجيع املواقع اليت ،وهو إجراء سهل،وهنج مت )register(العبارة اليت تظهر يف الصورة

ميكن التسوق عربها يف الشبكة العاملية،وهو يعين أن املوقع حصل على معلومات كافية عن 
الشخص الراغب يف التعامل معه حبيث يصبح التواصل معه سهال،فيما لو رغب املسجل أن 

  .يدخل يف مزاد لشراء سلعة من السلع
  قع؟والسؤال اآلن كيف جيري املزاد يف ذلك املو

بيـع  لهناك فكرة عامة تقـوم عليهـا مواقـع البيـع بـاملزاد،وهي أن الراغـب يف عمـل مـزاد          
،يقــوم بــإدراج امسها،ومعلومــات  - بــصرف النظــر عــن طبيعــة تلــك الشخــصية   –ســلعة لديــه 

مفصلة عنها،كما ميكنه إدراج صورة هلا،عرب موقع املزاد،يف القسم املخـصص لـذلك النـوع مـن                 
ك بفتح املزاد مببلغ يقرتحه،وسيظهر للمتـصفح يف موضـع خـصص لعـرض              البضائع،ويقوم بعد ذل  

آخــر مبلــغ دفــع يف تلــك الــسلعة،ويف الغالــب يكــون املبلــغ املقــرتح قلــيال بالنــسبة ملــا تــستحقه      
وملـدة  ،السلعة؛وذلك جلذب أ�ظار املتصفحني،ويكون املزاد مفتوحا ألربع وعشرين ساعة يوميا         

لتصبح السلعة مـن حـق مـن دفـع أعلـى سـعر،وميلك          وباشرة،يتم إغالق املزاد بعدها م    ،لحمددة
                                                 

 .٨ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت: يورك برس-) ١(
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عارض السلعة قرار إ�فاذ الصفقة،أو العـدول عنـها،وال ميكـن ملـن رسـا املـزاد عليـه أن يتنكـر                      
سـوف  ٠،وهذا من الوجهة األدبية؛وإال فهو يقدر يف الواقـع أن يتجاهلـها متاما،ولكنـه               )١(للصفقة

 وهـذا  –ة للتحذير عن التعامل مـع بعـض النـاس     يكون عرضة للتشهري به عرب املواقع املخصص      
 ويف احلقيقـة رغـم أن مـن يقـوم بتـسجيل حـضوره يف مـزاد مـن تلـك          –قد أشرت إليه من قبـل     

ــه أصــال،إال أن جناحــه          ــشهري ب ــر الت ــستعار،فال يكــرتث ألم ــسجل باســم م ــد ي ــزادات ق  –امل
 أن ما سيخسره يفوق      يف ذلك ال يعين أن األمر سيسري على هذا النحو دائما،كما           -الظاهري  

املكاسب اليت سيحققها من هذا التنكر،هذا مـا يتـصل هبـذه اجلزئيـة مـن الوجهـة الفنيـة،وأما                    
  .)٢(منا يتعلق هبا شرعا فسيأتي احلديث عنه يف موطن هو به أليق

واملهم هنا أن من دفع األكثر لشراء تلك السلعة يكون كمن أرسل خطاب اإلجياب 
 للقبول،ومبجرد أن يرد عارض السلعة على املشرتي بالقبول يكون لشراء إحدى السلع منتظرا

العقد مربما بينهما حسب االصطالح املقرر يف التجارة اإللكرتو�ية،ويبقى أمر االستالم لقيمة 
السلعة،وتسليمها،ومبجرد الوصول إىل هذه املرحلة ينتقل الكالم عن بيع املزاد إىل شيء قد 

 الثمن عرب وسائل إلكرتو�ية،يف الوقت الذي قد تكون سبق توضيحه حيث قد يتم أداء
الصفقة اإللكرتو�ية <<السلعة ليس هلا جرم،أو جرمها إلكرتو�ي،وهنا تصبح 

،على حنو ما سبقت اإلشارة إليه،ـوكذلك قد يتم تسليم السلعة بعد استالم مثنها >>الكاملة

                                                 

  .٤١ص الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت:يورك برس - )١(

 .ة راجع ص       من هذه الدراس-) ٢(
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وكذلك ميكن أن تصبح ،>>الصفقة اإللكرتو�ية مؤجلة السلعة<<بعد أجل تقرييب فتصبح 
الصفقة اإللكرتو�ية <<العالقة بعد اال�تهاء من املزاد بني البائع املشرتي مباشرة مما جيعلها 

،وهو مما سبق توضيحه،واملهم أن الشيء اجلديد هنا يكمن يف طريقة التمهيد >>التمهيدية
ة عامة فيتم لعقد الصفقة،وهو ما اصطلح على تسميته ببيع املزاد،وأما مسار البيع بصف

  .بطريقة ال ختتلف عما سبق شرحه بعد اال�تهاء من املزاد الذي عقد عرب الشبكة العاملية
واآلن أكون قد أتيت على مجيع ما يعن للقارئ حبثه يف خصوص أساليب البيع عرب 
اإل�رت�ت،غري أن هناك شيئا آخر أراه جديرا بدراسة ختصه تبحث يف آليته،وتكييفه،وبيان 

عي؛أال وهو البيع يف سوق البورصة عرب اإل�رت�ت،على اختالفها سواء كا�ت حكمه الشر
بورصة سلع،أم بورصة عمالت،أم بورصة أسهم؛إذ الكالم عليها طويل الذيل،متشعب 

  .السبل،وهو من األمهية حبيث يليق إفراده بدراسة ينال هبا ما يستحق من عناية
 الـسلع يف التجـارة الكرتو�يـة،وهو        طـرق ا�تقـال   :واآلن أشرع يف بيـان املبحـث الـسادس        

أمر قد أسلفت بذكر شيء عنه مـن قبـل،غري أ�ـه تبقـى أشـياء أخـرى هلـا أمهيتـها سـتأتي يف                  
 العون والسداداستمد سياق املبحث اآلتي،ومن ا.  
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  املبحث السادس
  طرق ا�تقال السلع يف التجارة الكرتو�ية
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  .ا�تقال السلع يف التجارة الكرتو�يةطرق :املبحث السادس
خيتلف ا�تقال السلع اليت تباع عرب اإل�رت�ت حبسب طبيعتـها؛إذ منـها مـا ال جِـرم لـه،أو                   
بعبارة دقيقة هلا جِرم إلكرتو�ي،وعليه فال حاجة لشحنها،واألمر ال يتجاوز ا�تقاهلـا إىل جهـاز               

ــشاء،وم    ــستفيد منــها كيــف ي ــده ي ــرم وال ميكــن  املــشرتي لتــصبح يف متنــاول ي نها ســلع ذات جِ
  . للمشرتي أن يستفيد منها إال بعد شحنها إليه،وهكذا

وقد أسلفت بذكر مثالني لكال النوعني يف املبحث السابق،فال أجد حاجـة إلعـادة مـا        
ذكر،غري أن الشيء الذي مل أذكره من قبل هـو افتقـار تلـك الـربامج الـيت ال جِـرم هلـا إىل بـرامج                

حتتية،أو قل قاعدة للربامج اجلديدة؛فال ميكن للمـشرتي أن ينتفـع باجلديـدة مـا            أخرى تعترب بنية    
مل تكن تلك الربامج التشغيلية موجودة يف جهازه،فمثال ال ميكن مساع آيات من القرآن الكريم،أو               
ــامج الــصوت املوجــود يف جهــاز      ــشبكة العامليــة،ما مل يكــن بر� أي صــوتيات مت شــراؤها عــرب ال

معها،وهذا معلوم لكافة مستخدمي تلـك الربامج،بـل هـو شـيء جيـرى التنبيـه                املشرتي متوافقا   
إليه يف املوقع الذي أتاح بيع تلك الربامج عربه،وبصفة عامة تلك السلع الـيت ال تفتقـر إىل شـحن                    

حيتاجـه  " RealPlayer"لدى بيعها عرب اإل�رت�ت  قد تكون بـرامج تـشغيلية مثـل رايـل باليـر                  
 Windows"تعمل ذلـك الـربامج يف تـسجيلها،ومثله ميـديا باليـر      كل من يشرتي صوتيات اسـ 

Media Player"    وقد تكون برامج لقراءة الكتب اإللكرتو�يـة،مثل أدوبـي ريـدر،"Adobe 

Reader ـــامج وورد   "٦٫٠ ـــن بر�ــــــــــ ـــد مــــــ ــل البــــ ــان " Microsoft Word"،ب إن ك
وهكذا،ويبقى أن تلك الربامج لـيس مـن شـرط          الكتاب اإللكرتو�ي مت تنزيله على تلك الصيغة،      

شــرائها وجــود تــأمني لــدى ا�تقاهلا،وكــل مــا هنالــك هــو وجــود هــذا التوافــق بــني الــربامج الــيت   
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يشرتيها املرء والربامج املوجودة يف جهازه؛حتى يتسنى له االستفادة مما اشرتاه،وتبعة ذلـك تقـع                
  .على عاتقه

رابطة بـني أطـراف التعاقـد هنـا علـى أهنـا رابطـة        وبعبارة ثا�ية ميكن إمجال النظر إىل ال 
ثالثية،إذ جند املشرتي يف جهة،ومن جهة أخرى جند وسـائل الـدفع علـى اختالفهـا،ومن جهـة                  
ثالثة جند املوقع الذي عرض السلعة اإللكرتو�ية،ولست أ�ظر إىل السلعة على أهنا طرف؛ألهنـا              

  :ره على النحو اآلتيموضوع الرتابط وليست طرفا فيه؛وهذا ظاهر،وهو ما أصو

                
               

  

              
  

ــسلع الــيت هلــا جِرم،وهــي ســلع البــد مــن شــحنها كــي يتحقــق       ويبقــى احلــديث عــن ال
للمــشرتي اال�تفــاع هبا،وشــحنها ال يــتم غالبــا دون وجــود تــأمني عليها،والــسؤال اآلن كيــف يــتم 

وىل الـشحن،وبني املوقـع،وبني املـشرتي،وما هـي صـورة           الشحن،وما هو �وع االرتباط بني مـن يتـ        
ذلك اليت البد من توضيحها لبيان احلكم الشرعي املتصل بآلية االتصال عرب اإل�رت�ت،وهذا ما              

  .)١(سأذكره يف هذا املبحث،وأما ما يتعلق بالتأمني فسيكون يف املبحث السابع
  

                                                 

 .       راجع هذه الدراسة ص -) ١(

  

 املشرتي
وقع الذي امل

 يتم البيع عربه
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  :ولدى التأمل جند أن األطراف هنا أربعة
  .املشرتي •
  .وقع البائعوامل •
  .وواسطة الدفع على اختالفها •
  .وشركة الشحن •

  :أما السلعة فهي موضوع الرتابط كما أسلفت،وهو ما أصوره على النحو اآلتي

               
               

  
             

              
ل يـدفع  وقبل اسـتالمها،ب   مثـن الـسلعة مقـدما،   - غالبا   -دفع  والواقع هنا أن املشرتي ي    

،كمـا هـو ظـاهر يف       )١( قيمة الشحن يف الوقت ذاته الذي يدفع فيه مثـن الـسلعة            - غالبا أيضا    -
  .)٢(املثال الذي أسلفت بذكره

ما هو توصيف شركة الشحن ضمن هذا السياق؛إذ الطرف األول هنـا            :والسؤال اآلن 
أو غريهـا   ،االئتمان هو املوقع،ووسيلة الدفع هي بطاقة       – بصفة إمجالية    –هو املشرتي،والبائع   

                                                 

 .قع يقدم خدمة التسويق لصاحل وكاالت تقدم خدمة الشحن دون غريهااملو -) ١(

 . من هذا البحث      ص املبحث السابق  ا�ظر ما يتعلق بالصفقة مؤجلة التسليم-) ٢(

  

 املشرتي
املوقع الذي 
 يتم البيع عربه
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 وهي تعرب عن مثـن      – وسيأتي احلديث عنها بالتفصيل      -من الوسائل اليت سبقت اإلشارة إليها     
الـــسلعة،ويبقى الوصـــف الـــذي جنعلـــه لـــشركة الـــشحن،والذي حيـــدد �ـــوع عالقتـــها بـــأطراف 

  .املعاملة
و الذي يظهر يل يف هذا اخلصوص بعد التمحيص،والتأمل هو أن شركة الشحن تعترب 

يلة عن املشرتي يف استالم السلعة،وذلك مبجرد املوافقة على قيمة الشحن اليت تذكر يف وك
،هذا بالنظر إىل عالقتها باملشرتي،والسؤال اآلن ملاذا ال �قول إن اعتبار )١(إمجايل تكلفة السلعة

شركة،أو قل وكالة الشحن،وكيال عن املشرتي ليس بأوىل من اعتبارها وكيال عن 
 ذلك االعتبار على غريه حتكم حمض،بل لو رجح املرء االعتبار الثا�ي لكان البائع،فتقديم

أقرب؛ألن املوقع إمنا اختار هذه الشركة دون غريها؛فهي هلذا وكيل عنه يف الشحن ال عن 
  !املشرتي

  :أقول
  :هذا غري صحيح؛لألسباب اآلتية

تعاقد مع ،إذ ميكنه ترك الصفقة لو مل يرد الأن املشرتي هو الذي يعطي األمر .١
 .تلك الشركة،أو التنسيق مع املوقع الختيار شركة أخرى

 .أن املشرتي هو الذي يدفع التكاليف .٢

                                                 

ــالنظر إىل حقيقــة التعاقــد       -) ١( بــل يطلــق علــى شــركات الــشحن يف مجيــع أحنــاء العــامل لفــظ وكــاالت الــشحن؛وذلك ب
 .اقع ليست سوى شركات وكيلة عن الغري يف �قل السلع على اختالفهامعها،فهي كما هو الو
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  .)١(ومحل املعاملة على هذا أدعى لتصحيح املعاملة من الوجهة الشرعية
بالنسبة ملعظم التجارة اإللكرتو�ية،ولكن والبد من اإلشارة هنا إىل هذا هو احلال 

 - املوقع –تعترب وكيال عن البائع يف بعض األحيان  أن وكالة الشحن الذي البد من مالحظته
 بتسليم السلعة،وال - املوقع -يف حالة عدم إفراد قيمة الشحن بالذكر،وهذا يعين تعهد البائع 

  .شأن للمشرتي بوكالة الشحن حالتئذ
   من الوجهة الشرعية؟ فهل خيتلف احلكم يف احلالني

  .الشأن اآلن يف فهم آلية االتصال عرب اإل�رت�ت،ال غري؛إذ )٢(سآتي على إجابة ذلك
وبعد تصحيح االعتبار الذي جيعل شركة الشحن وكيال عن املشرتي،يبقى تصوير 

  .الواقع من خالل املثال الذي أسلفت بذكره يف املبحث السابق
 السابق إن حمل الشاهد مما أسلفت بذكره يف املثال املذكور يف املبحث:وعليه أقول

لسلعة اليت هلا اال�تهاء من اختيار افيها يظهر صوير واقع وكالة الشحن،هو تلك اللحظة اليت لت
ويظهر فيها اعتماد شرائها وهو ما �سميه  - من خالل الصفحة املخصصة لذلك -جرم

بالتعبري الشرعي قبول؛ألن املشرتي لو كان مرتددا يف إبرام تلك الصفقة ملا ذكر رقم بطاقته 
وملا أعطى إشارة اال�تقال إىل الصفحة التالية،وهذا تعاقد قد استكمل مجيع االئتما�ية،

                                                 

 البد من مالحظة أن إجراء معـامالت النـاس علـى الـصحة أوىل؛ألن األصـل أهنـم يقـصدون مـا يرتتـب عليهـا مـن                      -) ١(
جيها علـى   آثار،فإذا جدت بالناس معاملة حيتاجون إليها،وليست مما علم منعه بيقني؛وهـي تفتقـر إىل ختـريج شـرعي،فتخر                 

ريها وسيأتي مزيد بيان لـذلك      ،وغ)٥/١٨٧(حنو يصححها أوىل من خترجيها على حنو يقضي بفسادها،ا�ظر بدائع الصنائع          
 . من هذه الدراسةص      

 . من هذه الدراسة     راجع ص  - )٢(
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 بقيمة الشحن،وهو ما تظهره - حتى هذه املرحلة -متعلقاته؛إال أن املشرتي ليس على علم 
فيها يظهر الصفحة التالية لصفحة اعتماد الشراء،وهي خمصصة لتفصيل الشحن وطريقته،إذ 

يد بني وكالة الشحن،واملشرتي،وهذا يدل أيضا على أن مثن الشحن،وهو حمل تعاقد جد
 – )١(الصفقة األوىل اخلاصة بالسلعة رغم استكماهلا مجيع متطلباهتا،معلقة هبذه الصفقة

 وهي صفقة يظهر إجياب وكالة الشحن ظاهر بذكر قيمة الشحن؛إذ لسان –صفقة الشحن 
 املذكورة،واملشرتي يقبل مبجرد �قدم خدمتنا من أجل �قل تلك السلعة بالقيمة:حاهلا يقول

وهي عبارة ظاهرة يف ذيل الصفحة،ومنذ هذه " ا�قر هنا إلرسال الطلبية"ضغطه على عبارة 
  .اللحظة تصبح شركة الشحن وكيال عن املشرتي يف استالم السلعة،وهو ما أردت توضيحه

ن يبقى حتديد عالقة شركات الشحن باملتعاملني معها،وهذا ميكن التعرف عليه م
خالل أي موقع يف اإل�رت�ت خاص بأحد تلك الشركات،ومنها شركة حققت رواجا واسعا 

  ان موقعها يف الشبكة العاملية هو  وعنو"Aramex >> <<وهي شركة أرامكس
)                                                     www.aramex.com(  

�وع العالقة بني حتدد التفاقية شروط اأن ولدى النظر يف �ظام الشحن لديهم جند 
على أساس أهنا عالقة وكيل مبوكله،وهو ظاهر من  – الشركة وطالب الشحن –الطرفني 

                                                 

  .دراسة من هذه ال١٤٨سيأتي بيان احلكم الشرعي املتصل هبذا الشأن يف املبحث الثامن،ا�ظر ص  –) ١(
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 وكيال Aramex نيعي - طالب اخلدمة –عميل الإن :تقولالشحن إذ ) بوليصة(�ص وثيقة 
  .اليت جرت العادة هبا دون تقصريفرتة يف الإليصالِ الربيدِ 

هد مما له صلة بالدراسة؛إذ حيدد دور شركة الشحن باعتبارها وهذا موضع الشا
  .وكيال يف توصيل سلعة العميل ليس غري

 الشحن )بوليصة(وهنا مسألة أخرى تتصل بالشحن وهي ظاهرة لدى النظر يف وثيقة 
وهي بيان حلدود مسئولية الشركة عن السلعة،أي ضمان سالمتها،وبعبارة ثا�ية،وجود تأمني 

ة،وهو شيء تقدمه وكاالت الشحن مباشرة لعمالئها يف إطار حمدد ال خاص ألي شحن
تتجاوزه،ومتى ما اقتضى األمر تقديم امتيازات أخرى بطلب من العميل فهذا خيضع 
العتبارات أخرى،وقد حان أوان احلديث عن كل ذلك على حنو كاف،وهو موضوع املبحث 

  .اآلتي،ومن ا استمد العون وعليه التوكل
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  املبحث السابع
   على السلع املباعة عرب اإل�رت�تالتأمني
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  .التأمني على السلع املباعة عرب اإل�رت�ت:املبحث السابع
ليس كل ما يصنف من قبيل التجارة اإللكرتو�ية يفتقر إىل تأمني لدى إبرام صفقة 

 وهو ما سبق -ية اجلزئية تتعلــــق بـــــه،ذلـــك أن هناك مـــا يسمى بالتجارة اإللكرتو�
،وهي جتارة إلكرتو�ية يؤول أمرها إىل وجود عالقة مباشرة بني طريف -)١(توضيحه

املعاملة،غري تلك العالقة اليت �شأت بينهما عرب اإل�رت�ت؛ويف هذه احلالة قد حيتاج الطرفان إىل 
اران التأمني على  قد خيتذشحن للسلعة إذا كان األمر يقتضي ذلك لبعد املسافة بينهما،وحينئ

وقد ال حيتاج ا�تقال السلعة إىل شحن أصال؛كأن يكو�ا يف بلد واحد؛فيتسنى هلما ،السلعة
 وإن كان غري متصور –وإهناء الصفقة جبميع متعلقاهتا،ويف هذه احلالة أيضا ميكنهما ،االلتقاء

ا،واملقصود هنا  التأمني على السلعة موضوع الصلة بينهم–يف غالب األحوال يف السوق احمللية 
ضمن هذا السياق، وأما ما يسمى بالتجارة ،أن لطريف املعاملة اخليار يف تأمني تلك السلعة

اإللكرتو�ية البحتة،ففيها تكون الرابطة بني طريف املعاملة إلكرتو�ية فحسب،والبد من شحن 
كالة لتسليم السلعة إىل املشرتي؛ويف هذه احلالة ال ميكن تصور صفقة تامة دون شحن،وو

سالمة ) ضمان( تقدم خدمة مستحقة جلميع عمالئها وذلك بتأمني - بصفة عامة –الشحن 
السلعة حتى يتم تسليمها إىل املشرتي،وهم يف حالة التقصري يقومون بتعويض عميلهم عن 
شحنته،على أساس الوزن،والنوع ال القيمة الفعلية؛إذ مت حتديد أجور الشحن اعتمادا على 

القيمة الفعلية لإلرسالية،يتم :"ساسا،فمثال تنص وثيقة أرامكس على اآلتيهذين املبدأين أ

                                                 

 .ن هذه الدراسة      ما�ظر هذه الدراسة،املبحث الرابع ص  –) ١(
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 يف وقت،ومكان )٢(،أو قيمة إعادة ترميمها)١(التحقق منها بالرجوع إىل قيمتها اإلبدالية
أهـ،وشركات الشحن "الشحنة،كلما كا�ت أقل دون الرجوع إىل قيمتها التجارية بالنسبة للعميل

لى عقود وقعت مع شركات تأمني؛إال أن الذي البد من مالحظته أن تقدم هذه اخلدمة بناء ع
هناك سقفا حمددا لتأمني اإلرساليات،أي التعويض املتعلق بتلك اإلرساليات،وهو سقف 
خيتلف باختالف الشركة اليت تقدم خدمة الشحن،فمثال جند احلد األعلى للتعويض املباشر 

،إذ حيصل العميل على ) دوالر١٠٠( إل ،وهو عند دي إتش) دوالرا٢٥(لدى أرامكس هو 
مما أدى إىل عدم وصول ؛إذا كا�ت وكالة الشحن قد قصرت يف أداء مهمتها؛تعويض مباشر

ال يتجاوز هذا التعويض تلك القيمة على أأو ما أشبه ذلك،،الشحنة بسبب إمهاهلا
ن تكون قيمة املذكورة،ويسع العميل تعظيم قيمة التأمني متى ما وجد حاجة هلذا اإلجراء،كأ

الشحنة أكثر من التعويض املباشر،وعندها عليه أن يصرح هبذا للوكالة،وميكنه عندها أن يقوم 
بالتأمني عليها مبعرفته،إذا مل يرغب يف فعل هذا بواسطتهم،وهو شيء مذكور يف وثائق 

بأي حال من ،ويف - تنحصر مسئولية أراميكس :" الشحن،ومثال جند وثيقة أرامكس تقول
أو ما يعادله عن كل )  دوالر ٢٥( مبلغ مخسة وعشرين دوالر أمريكي دفع على  -ال األحو

إال إذا صرح بقيمة :" أهـ،ومتى ما كا�ت الشحنة تساوي أكثر من هذا فتقول الوثيقة"إرسالية
أعلى لإلرسالية،يف بوليصة الشحن،بعد دفع التكاليف اإلضافية اليت تقيمها،وحتددها 

 دوالر،أو جزء منها،وذلك حني تتجاوز القيمة اليت حددها العميل ٢٥أراميكس مقابل كل 
                                                 

 .أي قيمة املثل –) ١(

 .أي إصالحها –) ٢(
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أهـ،وخيتلف تقدير ذلك حبسب السلعة )١(" دوالر لإلرسالية٢٥يف بوليصة الشحن مبلغ الـ 
وهو ،والقيمة اليت حيددها العميل،إال أن أرامكس قد جعلت حدا أعلى للتعويض

خضع األمر عندما يرغب العميل يف دوالر لإلرسالية الواحدة،وأما دي إتش إل في١٠٠٠٠
ملبدأ التناسب الطردي مع الوزن ليس ) دوالر١٠٠(تعظيم قيمة تأمني سلعته ليصبح أكثر من 

 دي إتش أل إسناس شركةتنحصر مسئولية :"وهذا �ص الوثيقة املتعلق مبا عنه �تحدث،غري
 دوالر ١٠٠ال تتجاوز يف هذا اخلصوص دون املساس مبا سبق يف القيمة النقدية الفعلية واليت 

 دوالر لكل رطل واحد،للشحنة اليت تنقل ٩٫٠٧ دوالرا لكل كجم واحد،أو ٢٠:أمريكي،أو
 دوالر لكل ٤٫٥٤ دوالرات لكل  كجم واحد،أو ١٠باجلو،أو أي وسيلة غري برية،أو 
  . رطل،بالنسبة للشحنات املنقولة بالرب

حنة واليت تكون كاملة تقتصر املطالبات على مطالبة واحدة مقابل تسوية كل ش
وهنائية جلميع الفقدان والتلف،فإذا أعترب الشاحن أن هذه احلدود يف املسئولية غري 

أو يقوم بإجراء ،....كافية؛عليه اإلعالن،والتصريح عن قيمة أعلى،ويطالب بالتأمني
لتلف اتفاقيات التأمني عن طريقته اخلاصة،وإال فإن الشاحن يتحمل مجيع املخاطر النامجة من ا

  . أهـ)٢("والضياع 
ما سبق يوضح أن هناك صفقات جتري عرب اإل�رت�ت مؤمنة بالكامل، وتأمينها 
حاصل مبجرد تعيني وكيل الشحن،وليس للعميل خيار يف قبول ذلك أو رده،وهذا متى ما 

                                                 

 .راجع أي وثيقة شحن للشركة -) ١(

 .راجع أي وثيقة شحن للشركة -) ٢(
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كا�ت قيمة السلعة ال تتجاوز قيمة حمددة سلفا،وهي ختتلف من جهة إىل أخرى،وليس مهما 
االت يف هذا اخلصوص،إذ يكفي بيان املبدأ العام الذي حيكم هذا النوع من استقصاء احل

،وميكن تسمية هذا النوع من التأمني – وسيأتي –التعامل،إلعطائه حقه من احلكم الشرعي 
بالتأمني الضمين،ويبقى أن هناك سلعا ال ختضع هلذا اإلجراء وذلك حني تتجاوز قيمة السلعة 

ور الشحن،مما يعين أن على العميل متى ما رغب يف تعظيم ذلك السقف احملدد ضمن أج
قيمة التأمني على السلعة أن يقوم بإبرام صفقة ختص التأمني على سلعته مع إحدى شركات 
التأمني،إما من خالل وكالة الشحن،أو مبعرفته اخلاصة،وإال فعليه حتمل تبعات عدم التأمني 

ني بالتأمني اخلاص،وهنا حيق للباحث أن يسأل على السلعة،ودعين أمسي هذا النوع من التأم
عن مدى مشروعية هذا التأمني برمته،وهل خيتلف األمر يف حالة التأمني الضمين عنه عندما 

  يكون التأمني خاصا؟
ثم إن صح أن شركة الشحن كا�ت وكيلة عن املشرتي يف استالم السلعة،فهل هي 

  تأمني ضمنيا؟وكيلة عنه يف توقيع عقد التأمني،عندما يكون ال
هذا مع التسليم سلفا بأن العميل املشرتي للسلعة كان أصيال يف توقيع عقد التأمني 
اخلاص،أو على أقل اعتبار هو من عني شركة الشحن بصراحة وكيال إلبرام عقد التأمني يف 
 حالة موافقته أن تقوم الشركة هبذا الدور،ويف هذه احلالة �علم أ�ه ميلك أن جيعل الشحنة غري

  مؤمنة،فهل هلذا كله أثر من الوجهة الشرعية؟
هذه أشياء تتصل بآلية التجارة اإللكرتو�ية،وقبلها أشياء أخرى من هذا القبيل،وهي 
أمور حتيط بعقد املتاجرة عرب اإل�رت�ت من كل جا�ب،وال تكاد تنفك عنها،فما هي األحكام 
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قبل اخلوض يف غمار الصفقة الشرعية املتعلقة هبذه اآللية،وهذا شيء يف غاية األمهية 
 ذاهتا،وما يتصل بعقدها من أحكام،وهو موضوع املبحث اآلتي،وهو املبحث الثامن،ومن ا

 .أستمد العون يف إمتامه،وعليه أتوكل
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  املبحث الثامن
  احلكم الشرعي آلليات،التبادل التجاري 

  عرب اإل�رت�ت
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  .احلكم الشرعي آلليات،التبادل التجاري عرب اإل�رت�ت:مناملبحث الثا
 عن املقصود بآلية االتصال عرب اإل�رت�ت،وهي باختصار الكيفيـة الـيت            )١(أبنت من قبل  

ميكــن مــن خالهلــا التواصــل بــني املــستهلك والتاجر،حبيــث حيــصل كــل منــهما علــى مبتغــاه مــن  
  : اآللية اليت �تحدث عنها،وهيدداآلخر؛وهذا مير عرب مراحل حمددة؛وهي مبجموعها حت

أجهزة الكمبيوتر سواء تلـك الـيت يـستعملها الطرفـان،أم األخـرى الوسـيطة                -١
 .مهابينهما،وهذا يقتضي احلديث عن حكم استخدا

ــرامج     -٢ ــزة عليها،ســـواء أكا�ـــت بـ الـــربامج الـــيت يتوقـــف عمـــل تلـــك األجهـ
 .تشغيلية،أم تطبيقية

ــة   -٣ ــشبكة العامليــــ ــت << الــــ ــا >>اإل�رت�ــــ ــارة  ،باعتبارهــــ ــاء التجــــ وعــــ
ــه أثــر يف بيــان ذلــك     اإللكرتو�ية،وميــداهنا الفــسيح،ومجيع مــا يتــصل مبــا ل

 .احلكم الشرعي املرتبط هبا

 .أمان تلك الشبكة،ومدى إمكا�ية الوثوق هبا -٤

 .شحن السلعة -٥

 .تأمني الشحنة،وتكييف ذلك كله وبيان حكم الشرع املتصل به -٦

  .هذه هي اآللية جبميع مكو�اهتا
ــالم  ــان الكـ ــد حـ ــن      وقـ ــدد مـ ــة،يف عـ ــذه اآلليـ ــصلة هبـ ــشرعية املتـ ــام الـ ــى األحكـ  علـ

  : املطالب،وهي
                                                 

 .     راجع هذه الدراسة ص  –) ١(
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  .حكم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف التجارة اإللكرتو�ية:املطلب األول
إن الكالم عن حكـم اسـتخدام تلـك األجهـزة ال يتعلـق هبـا كأجهزة،فهـذا ال حيتـاج إىل                      

استخدامها للتجـارة اإللكرتو�يـة؛ألن   ،وإمنا الكالم يف )١(حديث أصال،وجواز استخدامها معلوم 
استخدامها شيء،واستخدامها يف التجـارة اإللكرتو�يـة شـيء آخر،فجوازهـا املطلـق،ال ينفـى               
اختالف ذلك احلكم لـدى تعلـق اسـتخدامها بـشي آخر،ليـصبح احلكـم علـى حنـو مـا يقتـضيه                       

ي،إذ ال خـالف  النظر يف متعلقات استخدام تلك األجهزة،وهذا ليس غريبا يف االعتبار الـشرع      
 فيمـا  -،وعليـه  )٢(يف جواز بيع السالح يف األصل،وليس األمر كذلك لدى بيعـه يف وقـت الفتنـة         

  إذا كان استخدام أجهزة الكمبيوتر جائزا يف األصـل،فهذا مقيـد مبـا يتعلـق        -يتصل بدراستنا   
بذلك االستخدام؛فإن كان يف شيء أحله الشرع فهـو كـذلك،وإن كـان يف شـيء حرمـه الـشرع                    
فهــو كــذلك،وخيتلف احلكــم لــدى تعــني اســتخدامها يف أمــر جعلتــه الــشريعة واجبا،وحبيــث ال   

مـا ال يـتم الواجـب إال بـه     : إال باستخدام تلـك األجهزة؛فعنـدها �قـول   بيتسنى أداء ذلك الواج  
ــه واجــب كفــائي،أي جيــب علــى األمــة يف       فهــو واجب،وهنــا ميكــن حتديــد هــذا الوجــوب بأ�

                                                 

 .٨١ص  امالت اإللكرتو�ية األحكام الفقهية للتع:عبد الرمحن السند. ا�ظر د–) ١(
دامة املقدســــي،دار ـــــــ،عبــــد ا بــــن أمحــــد بــــن ق)١٥٥، ٤/١٥٤(  رقيــــــ ا�ظــــر املغــــين شــــرح خمتــــصر اخل–) ٢(

أهــ،  "ما يقع من احلروب بني املـسلمني      :"واملراد بالفتنة هنا كما بني احلافظ ابن حجر العسقال�ي        ،هـ١٤٠٥الفكر،بريوت،ط  
 إذ ذاك إعا�ة ملن اشرتاه،وهذا حمله إذا اشـتبه احلـال فأمـا إذا حتقـق البـاغي فـالبيع للطائفـة        ألن يف بيعه :"وعلل املنع بقوله  

،أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر )٤/٣٢٣(،أهــــ فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري "الـــيت يف جا�بـــها احلـــق ال بـــأس بـــه
 .م١٩٧٩حممد فؤاد عبد الباقي،وحمب الدين اخلطيب،دار املعرفة،بريوت ط :العسقال�ي،ت
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لذلك قيـام بعـض مـن تتحقـق هبـم الكفايـة بأدائـه؛وإال وقـع اجلميـع يف          جمموعها القيام به،ويكفي    
  .)١(اإلثم،مثله مثل باقي الواجبات الكفائية كالطبابة وحنوها

إذا جــاز اســتخدام تلــك األجهــزة يف األصــل،فهل جيــوز اســتخدامها يف   :والــسؤال اآلن
  التجارة اإللكرتو�ية؟

شرعي للتجــارة اإللكرتو�يــة؛إذ للجــواب علــى هــذا الــسؤال البــد مــن معرفــة احلكــم الــ  
احلكم متعلق هبذا االستخدام،وهو منشأ احلكم،وعليه البد من دراسة باقي اجلوا�ب املتـصلة             
بتجارة اإل�رت�ت،حتى �صل إىل ما �علم حترميه بيقني مما ال تنفك عنه التجارة اإللكرتو�ية؛ليـصح               

 صحيح؛إذا توفرت شروطه،وأركا�ه    القول بالتحريم،فأما إن مل جند ما يدل على التحريم فالعقد         
  .)٢ (الشرعية؛بناء على أن األصل إباحة التعاقد

وإذا كان حكم استخدام أجهزة الكمبيوتر متعلقا حبكـم جتـارة اإل�رت�ت،وعمـل أجهـزة               
الكمبيــوتر يف األســاس ال يقــوم إال بواســطة بــرامج تــشغيلية،وأخرى تطبيقيــة،تتيح الــدخول إىل  

                                                 

ــوم   –) ١( ـــ،صــديق بــن حــسن خــان القِّ   )١/٣٥٣( ا�ظــر أجبــد العل ــب العلميــة     :جي،تونـ ــار،دار الكت ــار زك عبــد اجلب
 .م١٩٨٧بريوت،

هـ،وأما عنـد حمققـي    ١٤٠٣،عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي،دار الكتب العلمية،       ٦٠األشباه والنظائر ص    ا�ظر   –) ٢(
 رد احملتـار    أهــ، "ب أهل السنة أن األصل فيها الوقف حتى يرد الـشرع          والصحيح من مذه  :"احلنفية فكما قال ابن عابدين    

،ولـدى  ٢حممد أمني بن عمـر بـن عابـدين،دار الفكـر،بريوت،ط          ،)٤/١٦١(اشية ابن عابدين  املعروف حب على الدر املختار    
 ثـواب وال عقـاب   مـا ال :حتقيق القول يف هذه املسألة جند اخلالف فيها ليس أكثر من خالف لفظي؛التفاق اجلميع أن املباح               

أو ،الــذي مل يــأت الــشرع بــدليل يــبني عــن حكمــه؛فال عقــاب وال ثــواب يف فعلــه :يف فعلــه،أو تركــه،واألمر املتوقــف فيــه هــو
حممـد حـسن هيتـو،دار      :،إبـراهيم بـن علـي الفـريوز أبـادي،ت         ٥٣٢ا�ظر التبـصرة ص     وتركه،وهذا لعمرو احلـق هـو املبـاح،       

 .هـ١٤٠٣الفكر،دمشق،ط 
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 كان األمر كذلك فهذا يقضي ببيان احلكم الشرعي املـرتبط باسـتخدام        الشبكة العاملية،�عم إذا  
تلك الربامج من جهة كوهنا برامج تـشغيلية،أو تطبيقية،وتوضـيح صـلتها بتجـارة اإل�رت�ـت،وهو                

  .ما أذكره يف املطلب اآلتي
  .حكم استخدام برامج الكمبيوتر يف التجارة اإللكرتو�ية:املطلب الثا�ي

احلكم الشرعي الستخدام تلك األجهزة؛فرع عن حكم مـا يتعلـق           استقر األمر على أن     
هبـــا مـــن اســـتخدامات؛ألهنا ممـــا ميكـــن اســـتعماله يف اخلـــري،ويف غريه،وهـــذا يعـــين أن حكـــم   
تصميم،واستعمال تلك الربامج يكون مباحا،ويكون حمرمـا،ويكون واجبا؛حبـسب مـا يتعلـق بـه               

  .ء اليت ال يتعلق بذاهتا حكم خاصمن استخدام،أو حاجة،أو مقصد،مثله مثل سائر األشيا
يف التجــــارة ،>>اإل�رت�ــــت<<حكــــم اســــتعمال الــــشبكة العامليــــة  :املطلــــب الثالــــث

  .اإللكرتو�ية
ليس خيتلف الكالم عن حكم الشبكة العاملية،عما ذكر يف املطلبني الـسابقني،يف حكـم              

ص؛وإمنـا  استعمال أجهزة وبـرامج الكمبيـوتر؛إذ هـو بـصفة عامـة شـيء ال يتعلـق بـه حكـم خا                      
ــغ إىل وجــوب         ــذلك االســتعمال مــن متعلقــات قــد تبل ــا حيتــف ب ــشرعي مم يكتــسب حكمــه ال

تكـاد لتحـصيله،وقد    ،وتتعني تلك الوسيلة أو   ؛استعمال تلك الوسائل يف أمر قد أوجبته الشريعة       
  .وذلك لدى إساءة استخدام تلك الشبكة يف شيء حرمته الشريعة،وهكذا؛يكون حمرما

هي ؛ املقاصد أفضلفالوسيلة إىل   ، املقاصد أحكام للوسائل   :"ميقول العز بن عبد السال    
ثم ترتتـــب الوســـائل برتتـــب ،الوســـائلأرذل هي ؛ املقاصـــدأرذلوالوســـيلة إىل ،أفـــضل الوسائل
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مـــــن  عرف فاضـــــلها؛فمن وفقـــــه ا للوقـــــوف علـــــى ترتـــــب املـــــصاحل ؛واملفاسد،املـــــصاحل
  .أهـ)١(..."،ومقدمها من مؤخرها،مفضوهلا

صل حبكم الـشبكة مـن حيـث هـي وسـيلة للتواصـل تـستخدم كوعـاء                  ما ذكرته هنا يت   
للتجــارة اإللكرتو�يــة،دون �ظــر يف تفــصيالت ومكو�ــات تلــك الــشبكة،مع مالحظــة أن املتــصل   
بالشبكة إمنا متكن من ذلك عرب مقدم خلدمة االتصال،ومقدم اخلدمة مل يتـسن لـه فعـل ذلـك إال                    

 يـصل األمـر إىل القنـاة األساسـية الـيت مـن              بواسطة مقدم لتلك اخلدمـة أكـرب منه،وهكـذا حتـى          
  :خالهلا يتمكن اجلميع من االتصال بالشبكة العاملية؛والسؤال هنا يقول

ال ميكـن التعـرف     ،بعد العلم بـأن احلكـم الـشرعي املتعلـق بالتعامـل مـع الـشبكة العامليـة                 
ك عليـــه إال بعـــد النظـــر يف متعلقـــات ذلـــك االســـتخدام،وبعد العلـــم بـــأن أهـــم متعلقـــات ذلـــ   

االســــتخدام،ما يتــــصل مبــــزودي خدمــــة اإل�رت�ــــت،وآخر يتعلــــق بتقــــديم خدمــــة االتــــصال    
 يف صــدد تقــديم تلــك اخلدمــة بــدءا مــن  )٢(باإل�رت�ت،فعليــه البــد مــن معرفــة التكييــف الفقهــي 

                                                 

،عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسالم الـسلمي،دار الكتـب العلميـة،بريوت              ٤٦حكام يف مصاحل األ�ام ص     قواعد األ  –) ١(
 .١ط 

حممـد  .،وهو شـيء قـد ذكـره د   "التكييف الفقهي" هناك عدد من التعاريف ملا بات يطلق عليه عند فقهائنا اليوم          –) ٢(
حتديـد  :ستطيع أن �صوغ تعريفـا للتكييـف الفقهي،وهـو        �:"عثمان شبري،يف كتابه التكييف الفقهي،وخلص من ذلك إىل قوله        

حقيقية الواقعة املـستجدة إلحلاقهـا بأصـل فقهي،خـصه الفقـه اإلسـالمي بأوصـاف فقهية،بقـصد إعطـاء تلـك األوصـاف                        
التكييف الفقهـي   ،أهــ ".للواقعة املستجدة عند التحقق من اا�سة واملـشاهبة بـني األصـل والواقعـة املـستجدة يف احلقيقـة                  

 . م٢٠٠٤حممد عثمان شبري،دار القلم،دمشق ط. د ،٣٠ ص قائع املستجدة وتطبيقاته الفقهيةللو
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الشخص املتصل،ووصوال إىل القناة الرئيسية لتقـديم تلـك اخلدمـة،وهو شـيء ال خيتلـف القـول                  
  .فيه فيما وراء ذلك

  تقديم خدمة االتصال باإل�رت�ت؟لا هو التكييف الفقهي يف ثم م
وهذه أشياء البد منها ملعرفة ما على طريف املعاملة،أو أطرافها من التزام،وما هلـم مـن                

  .حق
ومن جهة أخرى ال تقل يف أمهيتها عن أمهية احلديث عن التكييـف الـشرعي ملقـدمي                 

ــق     ــا يتعل ــصال هبــا؛وهي م ــة االت ــة اإل�رت�ت،وخدم ــة   خدم ــشرعي ملقــدمي خدم ــالتكييف ال ب
إل�رت�ت،هذا فضال عن الكـالم علـى تـصميم مواقـع اإل�رت�ـت ابتـداء، وهـذه                 اتسكني املواقع يف    

وأكون باحلديث عنها من الوجهة الـشرعية،قد أهنيـت         ،إل�رت�تاهي أهم مكو�ات تلك الشبكة      
وهـذه األمـور وهـي      أهم ما يتصل حبكـم الـشرع احلنيـف املـرتبط بآليـة االتـصال عـرب اإل�رت�ت،                 

ــصميم      ــصال بالشبكة،والتسكني،وت ــة االت ــة اإل�رت�ت،وخدم ــدمي خدم ــشرعي ملق التكييــف ال
  :املواقع،أحبثها يف أربع مسائل على حنو ما هو آت
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  ؟)١(التكييف الشرعي ملقدمي خدمة اإل�رت�ت:املسألة األوىل
–تـي   من دون خوض يف تفاصيل ليست من غرض البحث،وغايتـه،ميكن مالحظـة اآل            

  :-من خالل دراسة تاريخ الشبكة العاملية 
هناك من أعطى فرصة تصميم وتدشني الشبكة،ومل يكن يبغي من ذلك سـوى              •

 .تبادل املنافع بني العاملني لديه جما�ا

،وهـــو يف الواقـــع ال )٢(هنـــاك مـــن اشـــرتى حـــق تنظـــيم الـــدخول إىل الـــشبكة   •
ــع ا    ــل مـ ــى التعامـ ــادرة علـ ــربامج القـ ــا ميلـــك الـ ــالل  ميلكها،وإمنـ ــشبكة،من خـ لـ

 . قام بتصميمها،أو من خالل قنوات تتيح االتصال هبا)٣(بروتوكالت

 .هناك من يشرتي من املشرتي،ويسوق لصاحله،وهكذا تدور العجلة  •

إىل أن أصــبح االشــرتاك يبــذل باــان مــن قبــل كــثري مــن الــشركات،وصارت    •
لك مبالغ  تتسابق على شراء حق تقديم اخلدمة يف دول بعينها،وتعطي مقابل ذ          

                                                 

  للتخريج الفقهي أمهية يف تيسري إعطاء املعاملة حكمها الشرعي؛فمتى ما أمكن ختريج معاملة على �وع ممـا عرفـه        -) ١(
ئمتنـا الكرام،وهـذا ال يغلـق بـاب تـسمية      الفقه اإلسالمي دون تعسف كان هذا أدعى للقبول،وهي سبيل مشرعة اتبعهـا أ      

مع إعطائها أحكامها املتفقة مع ما تقتضيه قواعد الفقـه،وعمومات الـشريعة،حتى وإن مل           ،بأمساء جديدة ،معامالت جديدة 
جة على ما سبق العهد به يف فقهنا اإلسالميتكن خمر. 

إدارة اهليكـل الرئيـسي     ) NSF(ولت شركة   ت:"،قال١٨القرصنة على اإل�رت�ت واحلاسوب ص    ، ا�ظر وليد الزيدي   –) ٢(
أمريكـا أون  "م إىل شـركة  ١٩٩٥م،ولكنـها باعـت بنيتـها التحتيـة يف أوائـل عـام           ١٩٩٠منـذ عـام     ] أي الشبكة العامليـة   [هلا  
 ".الين

  . ٣٤سبق توضيح املقصود بالربوتوكول خالل هذه الدراسة،راجع ص  -) ٣(
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ــك          ــد ذل ــة بع ــدم اخلدم ــا حــصريا،وهي تق ــن طريقه ــصال ع ــبرية ليكــون االت ك
للمستخدمني يف تلك الدولة باان؛وذلك اكتفاء مبـا يتيحـه ذلـك االمتيـاز مـن                

 .دعايات عرب موقع تلك الشركة

ــا ميلكــه            ــاح م ــا أب ــر إمن ــة األم ــشبكة يف بداي ــإن الباحــث جيــد أن مؤســس ال ــه ف وعلي
بة هلم مبيح،وهم منتفعون مما أباح هلم،وهذا جائز شـرعا؛أل�ه حـق لـه بذلـه                لآلخرين،فهو بالنس 

،وهـذا هـو تكييـف تلـك املعاملـة الفقهـي إبـان تلـك احلقبة؛بيـد أن                   )١(دون عوض؛فجاز أخـذه   
األمر خيتلف لدى تأمل املراحل التالية؛وذلك أن من اشرتى حق التنظيم يف الواقـع لـيس سـوى                  

ة على التعامل مع األجهزة الرقمية،والقادرة يف الوقـت ذاتـه علـى             مصمم لعدد من الربامج القادر    
إعطاء واجهة يف شاشة اجلهاز يفهمها املستخدم،وهو من جهة أخرى يؤمن الوصـالت الالزمـة               
لالتصال بالـشبكة،بل صـار مؤسـس تلـك الـشبكة يعتمـد علـى تلـك الـربامج ،ويطـور مـا لديـه                   

ع من اشرتى منه ذلك احلق،وهذا الذي اشرتى ذلك         للتوافق معها ليصل إىل اجلمهور املتعامل م      
 يف  )٢(احلق يبيعه لآلخرين وهكذا،وعلى هذا جند أن مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة                  

                                                 

جنيب هواويين،كارخا�ـة جتـارت كتـب،وا�ظر أيـضا مـصادر        :ة الة،ت ،مجعي٢٤٠ ا�ظر جملة األحكام العدلية ص       –) ١(
 .م١٩٩٨،لعبد الرزاق السنهوري،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت،ط )١/٦٣(احلق يف الفقه اإلسالمي 

بدأ العمل على إدخال خدمة اإل�رت�ت إىل اململكة فور صـدور قـرار جملـس الـوزراء                 :"عبد العزيز الزومان  . قال د  –) ٢(
مهمــة إدخــال خدمــة ،والتقنية، الــذي أ�ــاط مبدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلومـهــ٢٤/١٠/١٤١٧وتــاريخ ) ١٦٣(وقر رقــم املـ 

اليت تولت كافـة اإلجـراءات الالزمـة        ؛وتبعا لذلك فقد أ�شأت املدينة وحدة خدمات اإل�رت�ت       ،اإل�رت�ت العاملية إىل اململكة   
 ,بالتنـسيق مـع اجلهـات ذات العالقـة    ،واللوائح املنظمـة هلا ،الـضوابط حيث عملت علـى وضـع   ،اخلدمة إىل اململكة إلدخال
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اململكة العربية السعودية،قد فوض إليها أمر تنظيم الـدخول إىل الـشبكة العامليـة رمسيا؛لتـصبح                
إحـدامها مـن قبـل      :ول إىل الشبكة العاملية،من �ـاحيتني     القناة الوحيدة اليت أتيح هلا ترتيب الدخ      

تقديم اخلدمة لطالبيها حمليا،واألخرى مـن قبـل الـربط مـع مقـدميها عامليـا،على أن تقـوم شـركة               
االتـــصاالت الـــسعودية،بتقديم خدمـــة الـــربط اخلارجي،والـــداخلي  مـــع أجهـــزة مدينـــة امللـــك  

حيـــث حلـــت هيئـــة االتـــصاالت وتقنيـــة ،وهـــذا األمـــر تغـــري يف اآلو�ـــة األخـــرية )١(عبـــدالعزيز
املعلومات،حمــــل مدينــــة امللــــك عبــــد العزيــــز يف معظــــم مــــا كــــان مناطــــا هبا،وذلــــك يف          

بصرف النظر عن اجلهـة املـسئولة عـن االرتبـاط باإل�رت�ت،جنـد      و،وعلى كل   )٢(هـ١٣/٨/١٤٢٥
ــة          ــذه اخلدمـ ــديم هـ ــشركات،تقوم بتقـ ــن الـ ــة مـ ــق موعـ ــذا احلـ ــت هـ ــد أعطـ ــة قـ ــك اجلهـ تلـ

وكا�ت شركة االتصاالت وسيلة ارتبـاط لنيـل هـذه اخلدمـة أيـضا،مع وجـود إمكا�يـة                  للجمهور،
الربط عرب وسائل أخرى مثل الربط بواسطة الصحن الفضائي اخلاص الذي يتجاوز االتصاالت             
السعودية،وحنو ذلك،وليس مهما حتديد كل ذلك بدقة،إذ املهم معرفة أن هناك من يقدم خدمة              

خدمة االتصال؛و اآلن ما هو التكييف الشرعي ملقدمي تلك اخلدمة          اإل�رت�ت،وهناك من يقدم    
  بالنسبة للجمهور،بل ما هو تكييفهم بالنسبة هليئة االتصاالت وتقنية املعلومات،وهكذا؟

                                                                                                                                            

والتـــصاميم اخلاصـــة مبركـــز تـــشغيل الـــشبكة     ،وأعـــدت كوادرهـــا الـــسعودية املؤهلـــة كافـــة التـــصاميم الفنيـــة الالزمة      
  :أهـ،موقع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،ورابطه"،باملدينة

http://www.isu.net.sa/ar/saudi-internet/local-information/service-orgnization-ar.htm 

 . ذاته املصدر السابق ضمن الرابط–) ١(
  . ذاته املصدر السابق ضمن الرابط-) ٢(
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 بني موفر اخلدمة وبني املشرتكني هو عقد إجارة؛ألن       )١(العقد:"يقول عبد الرمحن السند     
مقابل رسوم معينة،ومقدم اخلدمة هنـا أجـري مـشرتك،أل�ه    مقدم اخلدمة يقوم بتأمني هذه اخلدمة       

فــسمي مــشرتكا الشــرتاكهم يف ....يتقبــل تقــديم اخلدمــة ألكثــر مــن واحــد يف وقــت واحــد، 
  :ويشرتط لصحة اإلجارة ستة شروط....منفعته،وهو ضامن ما جنته يداه

أن يكـون   :الثالـث ...أن تكـون املنفعـة معلومـة      :الثـا�ي ...أن تكون مـن جـائز التـصرف       :األول
ــا  ــارة معلومـ أن تكـــون املنفعـــة :اخلـــامس...الرتاضـــي مـــن الطـــرفني :الرابـــع...عـــوض اإلجـ

أن تكون إجـارة العـني مـن مالـك هلـا،أو مـأذون لـه                :السادس...مباحة،مقدورا على تسليمها  
بالتـــصرف،وبعد تـــوافر هـــذه الـــشروط يكـــون مقـــدم خدمـــة اإل�رت�ـــت ملتزمـــا بـــضمان هـــذه  

من ذلك الصيا�ة،والتعويض يف حالة ا�قطاع هذه اخلدمـة؛إذا كـان           اخلدمة؛ألن اخلراج بالضمان،و  
  .أهـ)٢("بسببه

عبـــدالرمحن الـــسند،إذ العقـــد هنـــا علـــى .أتفـــق بـــادي الـــرأي مـــع مـــا ذكـــر د:أقـــول  
  منفعة،يؤديها صاحبها إىل طالبها،إال أ�ي أسأل ما هي تلك املنفعة؟

  .إهنا خدمة اإل�رت�ت:قد يقال
  التحديد؟ولكن ما هي خدمة اإل�رت�ت ب

                                                 

ينظر إليها على أساس ،وإمنا هي معاملة  عقد يتم إبرامه بني الطرفني،باملفهوم املتبادر لكلمة         يف الواقع ال يوجد عقد     –) ١(
أ�ه شيء اعتباري،يتم تقديره لوجود أمهية خاصـة لتوصـيف احلالـة التعاقديـة بـني الناس،لتنزيـل األحكـام الـشرعية،وهذا                      

 .اعلى كل حال ضرورة فقهية،جرى عليها عرف فقهاء الشريعة قدميا،وحديث
 .٨٨،٨٩،٩٠ص عبد الرمحن السند. األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتو�ية،د–) ٢(
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  إهنا االتصال الذي يوصلك إىل الشبكة العاملية عرب وسائل عديدة؟:قد يقال
جمرد طرق لنقل تلك اخلدمـة لـيس غري،وهلـذا جعلـت طريقـة      أن تلك املوصالت   :أقول
آخر،وأحبــث األمــرين يف مــسألتني منفــصلتني،وهو الــشيء ذاتــه   ئاشــي،واخلدمة ئاالتوصــيل شــي

ــسند،و   ــرمحن ال هذا ظــاهر لكــل متأمل،كمــا أن مجيــع  الطــرق مهمــا كــان    الــذي فعلــه عبــد ال
حسنها ليست بشيء إذا مل حتقق مـا مـن أجلـه جعلت،وبعبـارة ثا�يـة مـا معنـى متكـني طالـب                        
اخلدمة من استعمال مجيـع املوصـالت باإل�رت�ـت،ويف أي وقـت يـشاء،وهو حـني يـستعمل تلـك                    

  .الطرق ال جيد أثرا لإل�رت�ت؟
 أعتربه مفتاحا لصحة تكييف ما عليه حال مقـدم خدمـة           - يف الواقع    -وهذا التمييز   

 – كمـا تـسمى يف األدبيـات االقتـصادية حاليـا             –اإل�رت�ت،إذ ليس املهم وجـود البنيـة التحتيـة          
بقدر ما جند أمهية حلصول اخلدمة ذاهتا،وال ينبغـي أن يغلـب علـى التكييـف الفقهـي مـا ميليـه                      

ع ال أصل،واألصل هنا هو حـصول اخلدمـة ال كيفيـة             تب االنظر إىل حال تلك البنية التحتية،ألهن     
ــه       ــدون تلـــك البنـــى فإ�ـ ــصيلها بـ ــن حتـ ــة مـ ــن طالـــب اخلدمـ ــرى إن متكـ ــوهلا،وبعبارة أخـ وصـ
ــصال        ــى اإل�رت�ــت إىل االت ــا للحــصول عل ــاس يلجــأ حالي ــثريا مــن الن ــذلك أن ك ســيفعل،ويدل ل

عزيز،أو مـــا حيـــل متجاوزا مجيـــع البنـــى التحتيـــة الـــيت هيأهتـــا مدينـــة امللـــك عبـــدال ؛الفـــضائي
حملها،بالتعاون مع شركة االتصاالت،أو غريهـا،ويف تكييـف عالقتـه لـدى االتـصال الفـضائي ال                 

 حـال اتـصال مدينـة امللـك عبـد العزيـز مـع مـوفر اخلدمـة                 الفقهـي خيتلف أساسا عن التكييـف      
  .هلا
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  : أقولما سبقبناء على و
 أن تقــديم خدمــة  بعــد طــول تفكري،وتأمل،وســؤال للمختــصني،وقراءة كثرية؛وجــدت    

اإل�رت�ت ال يكاد خيتلف عن تقديم خدمة الكهرباء،واملاء،والغاز أعين يف تلك الدول اليت تقدم              
الغاز عرب قنـوات خمصـصة هلـذا الغـرض ليـصل إىل كـل منـزل،إذ تتـضمن مجيعهـا مـستويني مـن                         

شغيل األول يتعلــق بتأســيس اخلدمة،وتوصــيلها إىل الطــرف املــستفيد،واآلخر يتعلــق بتــ:اخلدمــة
  .اخلدمة،واستمرارها

بيع لتلك الوصالت املسئولة عن وصول اخلدمة لطالبها،بـدليل أن  :والتأسيس يف احلقيقة 
مثنها يتضمن مثن مجيع األدوات املستخدمة يف التأسيس،وبطريقة تأخذ يف االعتبار مثن أشـياء              

فيهـا،إذ إيـصال   ينتفع هبا طالب اخلدمـة ال يـشاركه فيهـا غريه،وأخـرى ميكـن لغـريه أن يـشاركه         
الكهرباء إىل شخص بعينه يتناول �فقات التأسيس لوجود تلك اخلدمة يف احلـي،واليت يوضـع يف                
حساهبا أن آخرين سيطلبون تلك اخلدمة،وبطاقة معروفة،وهـذا يعـين أن تكلفـة وجـود احملـول                 

ال األساسي للحي توزع على أهله؛يف ضوء العـدد املتـاح،واملتوقع وصـول اخلدمـة إليـه،وحبيث            
يتحمــل ذلــك الــشخص لوحــده عــبء ذلــك احملــول املادي،ولكنــه يتحمــل مــا ســوى ذلــك،وهو  
شيء آخر تتضمنه قيمة التأسيس،وهي الوصالت اليت تصل بالكهربـاء إىل بيته،وهـذا يـشتمل               
ــن       ــها مثـ ــضافة تـــشكل يف جمملـ ــة مـ ــع قيمـ ــذا الغـــرض مـ ــان األدوات املـــستخدمة هلـ علـــى أمثـ

ــسبة للم   ــر بالن ــها    التأســيس،وهكذا األم ــة اهلاتف،ومثل ــديم خدم ــذلك يف تق ــاز،وهو ك اء،والغ
ــك        ــستهلك لتل ــا امل ــشغيل،ويتحملها مجيع ــات للتأســيس،وأخرى للت ــاك �فق ــت،أي أن هن اإل�رت�
اخلدمة،وعقد طالب اخلدمة يتضمن األمرين معا مـع مقـدم تلـك اخلدمـة،وهو علـى هـذا لـيس                    
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ــد مت      ــو مالـــك هلا،وقـ ــالت،بل هـ ــستأجر لتلـــك اخلطوط،والوصـ ــرد مـ ــها،ومثن  جمـ ــع مثنـ ــه دفـ لـ
تركيبها،بدليل أن شركة الكهربـاء يف حالـة عـدم سـداد أحـد املـشرتكني لقيمـة االسـتهالك،تقوم             
بفصل التيار ليس غري،وأما العداد فال شأن هلم به،واألمر ذاته حيدث لدى عدم تسديد قيمـة                

 معهـا،ال أل�ـه     استهالك املاء،إال أن طبيعة وصول املاء جتعل شركة املاء تفصل العـداد وتأخـذه             
ملكا هلا بل ألهنا الوسيلة الوحيدة اليت تتيح إيقاف وصول املـاء لـذلك املـستهلك،وحتمله علـى              
الــسداد إن رغــب يف عــودة تلــك اخلدمــة إليــه،وهو الــشيء ذاتــه الــذي حيــدث مــع شــركة           
االتصاالت؛إذ يوجد مثن للتأسيس،وآخر للتـشغيل،ومثن التأسـيس لـيس جمـرد عقـد إجارة،بـل                

بيع لتلـك الوصـالت الـيت متكـن املـستهلك مـن احلـصول علـى اخلدمة،وقـد كـا�وا حـني                       هو عقد   
كا�ت أجور التأسيس عالية يسلمون املستهلك جهاز اهلاتف مثله مثل عداد الكهرباء،ولكنـهم     
تركوا هـذا بعـد تقلـيص قيمـة التأسـيس،وهو الـشيء ذاتـه لـدى تقـديم خدمـة اإل�رت�ت،ويـدل                       

ال السريع باإل�رت�ت يـدفع املزيـد لرتكيـب بعـض األجهـزة علـى       لذلك أن من يطلب خدمة االتص  
  :،والسؤال اآلن)DSL(احملول الرئيس لذلك احلي كي تصبح اخلدمة أسرع،فيما بات يسمى بـ
  ما هو �وع العقد الذي خترج عليه معاملة التأسيس هذه؟

  وما هو حكمه؟
المي بعقــد إ�ــين أجــد �فــسي أمــام مــا اصــطلح علــى تــسميته يف الفقــه اإلســ        :أقــول

؛إذ هـو أقـرب اعتبـار ميكـن أن ختـرج            )١(االستصناع،وميكن أن يطلـق عليـه أيـضا اسـم املقاولـة           
                                                 

إن جملس جممع   :"،و�صهعقد االستصناع  بشأن؛ )٣/٧ ( ٦٥  : رقم   وهو عقد جائز شرعا،وقد صدر بذلك قرار        -) ١(
 ٩هـ املوافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢-٧من السعودية  الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية          
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على أساسه معاملة التأسيس هذه؛ألن مقدم اخلدمة يـستخدم أدوات،ووصالت،ويـصنع منـها             
ما يتيح وصول اخلدمة املطلوبة إىل املستهلك،وهلذا هو عقد استـصناع،أو قـل هـي مقاولـة،بل                 

تلك الوصالت ليـست سـوى شـركات مقـاوالت،غري          ) تصنيع(ركات اليت تتوىل تركيب     �رى الش 
أ�ــه جتــدر مالحظــة أن املنافــسة بــني الــشركات محلــت علــى إلغــاء قيمــة التأســيس هــذه،ومت     
االكتفاء بقيمـة االسـتهالك؛ألهنم قـاموا بتوزيـع قيمـة التأسـيس علـى االسـتهالك،أو ألهنـم قـاموا                     

ا قيمة غري موجودة،بل رغبة يف �شر اخلدمة وتروجيهـا بـصورة أكـرب              بصنعتهم دون مقابل،ال ألهن   
مما يتيح هلا اال�تشار الكبري؛وهذا يعوض تغاضيهم عن قيمة التأسيس،وهذا جعـل التمييـز بـني                

  :األمرين صعبا إال بعد مزيد من النظر،والسؤال اآلن

                                                                                                                                            

ــار ١٤ – ــايو( أي ــواردة إىل امــع خبــصوص موضــوع عقــد االستــصناع،       م،١٩٩٢) م وبعــد  بعــد اطالعــه علــى البحــوث ال
ــه  ــتماعه للمناقـــشات الـــيت دارت حولـ ــاد   ،اسـ ــشريعة يف مـــصاحل العبـ ــاة ملقاصـــد الـ ــود   ،ومراعـ ــة يف العقـ والقواعـــد الفقهيـ

والنــهوض ،ويف فــتح جمــاالت واســعة للتمويل  تنــشيط الــصناعة، عقــد االستــصناع لــه دور كــبري يف  و�ظــراً ألن  والتــصرفات،
  :يباالقتصاد اإلسالمي،قرر ما يل

ــزم – وهــو عقــد وارد علــى العمــل والعــني يف الذمــة   –إن عقــد االستــصناع : أوالً ــوافرت فيــه األركــان    مل للطــرفني إذا ت
  .والشروط

  : ما يلييشرتط يف عقد االستصناع :ثا�ياً
  .وأوصافه املطلوبة،وقدره،و�وعه، بيان جنس املستصنع-أ

  . أن حيدد فيه األجل-ب
  .آلجال حمددة أو تقسيطه إىل أقساط معلومة  جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، :ثالثاً
  .كن هناك ظروف قاهرةالعاقدان ما مل ت جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائياً مبقتضى ما اتفق عليه :رابعاً

 . )٢٢٣/ ٢(،٧ العددجملة امع أهـ ،"وا أعلم
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سمى بقيمـة    أي مـا يـسمى بقيمـة التأسـيس،وما يـ           –ما فائدة هذا الفصل بـني األمـرين         
   إذا كا�ا كشيء واحد اليوم؟-التشغيل 

وإذا مل يكو�ا كـشيء واحـد،فكيف سـيتم ختـريج العقـد الـذي علـى أساسـه يـتم دفـع                       
  قيمة االستهالك املتعلقة بتشغيل تلك اخلدمة؟

  اجلواب 
  :إن فائدة الفصل يف ذلك متحققة ألمرين 

ا يف موضــوع تقــديم وجــود مــن يفــصل حتــى هــذه الــساعة بــني األمــرين ال ســيم   :األول
ومثـــن آخـــر يـــدفع لالســـتهالك ) DSL(خدمـــة اإل�رت�ـــت،فمثال هنـــاك مثـــن لتأســـيس خدمـــة 

  .الشهري،أو سنوي،وحنو ذلك
أي الفائدة األخرى للفصل هو أن تكييف عقد تقديم خدمـة اإل�رت�ـت باعتبـاره               :الثا�ي

وإن كنـت حتـى     شيئا واحدا،يفتقر إىل قدر من الدقة،وال ميكن أن حنصلها دون هـذا الفـصل،             
هذه اللحظة لست أبتعد عن تكييف عبد الرمحن السند كثريا،ألن عقد االستـصناع بـه شـبه        

 قيمـة مـا يـستخدمه مـن مـواد           - غالبـا    –من عقد اإلجارة،والفرق يكمن يف أن الصا�ع يطلب         
تــدخل يف صناعته،باإلضــافة إىل قيمــة عمله،وهــذه هــي ميــزة عقــد االستــصناع،إذ اإلجــارة    

نافع العمـل فقـط دون املواد،وأمـا االستـصناع فهـو وارد علـى العمـل وعلـى مـواد                   واردة على م  
يؤمنها العامل لصاحل الطـرف اآلخـر مبوجـب عقده،وهـذا جيعـل اعتبـار الـصا�ع أجـريا مـشرتكا                     
غري دقيق،أل�ه ليس جمرد عامل بل هو عامـل يبيـع املـواد الـيت تـدخل يف عمله،وهـذا هـو واقـع                 

 وهو هنا طالب اخلدمـة  -ة،وأما إذا قلنا إن املواد يقوم املستصنع احلال يف تأسيس تلك اخلدم   
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 يقوم بتأمينها؛فهنا يصح أن �قول هو عقد إجارة،ومقـدم اخلدمـة أجـري مشرتك،واملقـصود أن                 –
 -هذا كله ال يظهر إال مع هذا التمييز بني قيمة التأسيس،وقيمة االسـتهالك،إذ املـستهلك هنـا                  

ــع  ــصن -يف الواق ــرم عقــد است ــن خالهلــا       أب ــيت ميكــن م اع؛مبوجبه مت تركيــب تلــك الوصــالت ال
  .احلصول على اخلدمة،فالعالقة بني الطرفني تفهم على هذا األساس

وهذا فيما يتصل بالتأسيس،وأما ما يتصل بالتـشغيل،وهو الـشيء الـذي يعـين حـصول                
ت تعـين وجـود   تعـين وجـود التيـار الفاعـل،ويف اإل�رت�ـ         :اخلدمة،وحتقق مثرهتا،ففي الكهرباء مـثال    

الربط الـشبكي،فهذا قـد يبـدو أ�ـه أقـرب إىل عقـد اإلجارة،ولعـل هـذا مـا محـل عبـد الـرمحن                          
السند على اعتبار عقد تقديم تلك اخلدمة عقد إجارة؛�ظرا إىل أن املقـصود األمسـى للتعاقـد                 
هو وجود هذا األثر،وهو شيء إمنا يتحصل بالتشغيل ال مبجرد التأسيس،ولذا جاز النظـر إىل               

لعقد برمته على اعتباره عقد إجارة،وهذا بصرف النظـر عمـا يتـصل مبوضـوع التأسـيس؛أل�ه                 ا
  .ليس مقصود العقد،وال الثمرة املرجوة منه

أقول هذا صحيح بادي الرأي كما أسلفت،إال أن احلقيقة شـيء آخـر،إذ ال منلـك عـد        
ــود        ــك العقـــــــ ــوع تلـــــــ ــتالف موضـــــــ ــستأجرا،على اخـــــــ ــيئا مـــــــ ــرة شـــــــ ــك الثمـــــــ تلـــــــ

،بــل هــي أشــياء مــستهلكة شــيئا فــشيئا،والعقد وارد علــى       )ء،الغاز،اإل�رت�ــتالكهرباء،املا(
  الشيء املستهلك،والسؤال اآلن ما هو ذلك الشيء املستهلك هنا ؟

  وإذا كان هو حمل العقد،ومثرته،فما تكييف العقد بالنظر إليه؟
  وما هو حكمه الشرعي بعد ذلك؟
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 هـو   -عدا املاء؛فهو شيء ظاهر      –إن الشيء املستهلك يف مجيع تلك احلاالت        : أقول
  .الطاقة

وألن الطاقة شيء لـه أثر،وهـو أثـر غـري ملمـوس يف كـثري مـن األحيـان،يظن بعـضهم أن                       
  .العقود ال ترد عليه،وهذا قصور ظاهر

فمثال يظهر أثر استهالك الغاز بالنار اليت يبعثها،وتلك النـار ليـست شـيئا سـوى شـكل                  
كذلك،واالتــصاالت كذلك،ومثلــها مجيعــا اإل�رت�ت،بــل  مــن أشــكال الطاقــة املتحولــة،والكهرباء  

  ال تعمل بغري طاقة متولدة عن الكهربـاء،وحنن          - وما اإل�رت�ت سوى شيء منها       -االتصاالت  
 عــشر فولتا،وقيمــة اخلدمــة حتــسب علــى أســاس مــا  أن قــوة تيــار اهلــاتف تبلــغ حنــو اثــين�علــم 

ــشغيلها      ــك الطاقة،باإلضــافة إىل تكــاليف ت ــن تل ــستهلك م ــة   ي ــك الطاق ــوة ورود تل األخرى،وق
ختتلــف حبــسب أجــور تأسيــسها،فأ�ت عنــدما تؤســس لكهربــاء بقــوة ثالثــة أمبريات،تــدفع         
شــيئا،وعندما تؤســس بقــوة أمــبري واحــد تــدفع شــيئا آخر،وهكــذا بالنــسبة لإل�رت�ــت خيتلــف  

طـوط  املبلغ املدفوع حبسب السعة املطلوبة،وهذا يعين قوة التيـار الـذي ميكـن اسـتقباله عـرب خ                 
االتصال،ولكن لكل �وع من أ�ـواع الطاقـة وحـدة قيـاس ختـصها،وتتناسب مـع األثـر الـذي ينـتج                      
عنها،ولست متخصصا يف ذلك ألحبثـه بالتفـصيل،ولكن حـسيب حتقيـق صـحة االعتبـار الـذي               
ذهبــت إليــه،ولعل مــا ذكــرت كــاف يف تــصحيحه،وجعله أقــرب لتكييــف عقــد تقــديم خدمــة   

قــل بــصورة أكثــر دقــة كعقــد توريــد للطاقــة؛ألن القيمــة احملــددة   اإل�رت�ــت كعقــد بيــع للطاقــة،أو  
لالستهالك يف احلقيقة ليست قيمة لطاقة جمردة،بل هو شيء يأخذ يف االعتبار حـصول الطاقـة                

 مجيـع التكلفـة الناجتـة عـن         إضافةشيئا بعد شيء،ويتم احلساب على هذا األساس،بل لقد مت          
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ىل ذلك احلساب؛مثله مثـل عقـد تقـديم خدمـة           تشغيلها،وحتى حلظة ورودها على املستهلك،إ    
الكهربــاء،إذ ال يعتــرب األثــر النــاتج عــن الكهربــاء،أو حتــى االتــصال باإل�رت�ــت ســوى شــكل مــن 
أشكال تلك الطاقة،وهذا أقرب من تكييف تقديم تلك اخلدمة على أساس أهنا عقد إجـارة؛             

لعقــد املتــضمن لتقــديم بــل جنــد رفيــق يــو�س املــصري،يتفق مــع حممــد حــسن اجلــرب يف اعتبــار ا 
،وذلك يف حبثه الـذي قدمـه إىل الـدورة          )١(خدمة الكهرباء،والغاز،واملاء،من أمثلة عقود التوريد    

الثا�ية عشرة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي،إذ �ـاقش تلـك العقـود                   
 مما جرت له تسمية فقهية      من حيث التكييف الفقهي،ومل ينته إىل ختريج تلك العقود على شيء          

،غـري أ�ـه   )٢(حمددة يف كتب فقهائنا،وإن بدا ميله إىل اعتبارها من قبيل بيع الغائب علـى الـصفة    
وهـو عقـد    :"،مـع تـصحيح تلـك العقود،وجتويزهـا شـرعا،قال         )٣(يف اخلامتة مل يعطهـا امسـا حمـددا        

ة النـاس إليـه،وعموم   وإن تأجـل فيـه البـدالن،بالنظر إىل حاجـ    )٤(]أي عقد التوريد[جائز شرعا، 
ــه،و  ــوى ب ــى ســعر الوحــدة،دون        ...البل ــاق عل ــه االتف ــشرعية،وجيوز في ــع ال ــن املوا� ــوه م وخل

                                                 

،وقــد ذكــر تعريــف عقــد التوريــد يف القــوا�ني احلديثــة )٢/٤٧٧،٤٧٨ (١٢عــدد ال ا�ظـر جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي –) ١(
رتة معينة،بـــصفة دوريـــة،أو منتظمـــة،خالل فـــ ) أو خـــدمات(عقـــد يتعهـــد مبقتـــضاه شـــخص بـــأن يـــسلم بـــضائع  :"فقـــال

 .أهـ"معينة،لشخص آخر �ظري مبلغ معني
ــسابق  –) ٢( ــا د)٤٧٩ /٢ (١٢العــدد ا�ظــر املــصدر ال ــو ســليمان فيقــول  .،وأم أمــا بالنــسبة لألصــل  :"عبــد الوهــاب أب

،أو مـا   )عقد البيـع علـى الـصفة      (على عقد من العقود املسماة األكثر شبها به،فهو         ]  أي عقد التوريد    [ وهو تنزيله   ،األول
 .،وما بني املعكوفني زيادة من الباحث للتوضيح)٣٣٨ /٢( ١٢العدد أهـ،املصدر السابق )"لصفاتبيع ا(يسمى 

 ).٢/٥٠٥( ١٢العدد ا�ظر املصدر السابق –) ٣(
 . زيادة من الباحث للتوضيح–) ٤(
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الكميــة،كما جيــوز فيــه تــرك الــسعر لــسعر الــسوق،وجيوز فيــه ضــمان املبيــع مــدة معلومة؛إلزالــة  
  .)١(أهـ"جهالة املشرتي،وزيادة رضاه

مـة اإل�رت�ـت مـن قبيـل عقـود         إذا صـح االعتبـار الـسابق يف عـد عقـد تقـديم خد              :أقول
ــه،أقول   ــة التعاقد،ومثرتـ ــو غايـ ــة هـ ــد،وورود اخلدمـ ــيس   :التوريـ ــصل بتأسـ ــا يتـ ــر إىل مـ مل ال ينظـ

اخلدمة،وما يتصل بثمرهتا على اعتبار واحد؛وذلك ألن عقد التوريـد يف احلقيقـة البـد يتـضمن                 
ول اخلدمـة   عقد التأسيس،بل التأسيس برمته ال شأن للمستهلك به أصال،وهو إمنا ينشد حـص            

دون النظر إىل مـا يـسمى بتأسـيس،أو إدخـال،أو مسـه مـا شـئت،ألن طلـب التوريـد يلـزم منـه                        
حتصيل ما به يكون التوريد،فال داعي للفصل بني العقدين حالتئذ،ولنقل هو عقد توريد ال أكثـر                

  .وال أقل،مثله مثل العقد مع شركة الكهرباء،وحنوها،وال داعي للفصل أساسا
السـيما أن أجـور التأسـيس صـارت يف الغالـب ممـا ال يطلـب علـى                   هذا صحيح؛ :أقول

سبيل االستقالل؛كما أسلفت،بل صارت جزءا مـن قيمـة االسـتهالك،أو معفـوا عنـها،وذلك يف                
،إذ ال زالت يتفق عليها على سبيل االستقالل،مع الشركة اليت تقدم           (DSL)غري تقديم خدمة    

بق الـذي مت اعتبـار تقـديم تلـك اخلدمـة علـى           تلك اخلدمة،وهل هلذا تأثري على التكييـف الـسا        
  أساس أ�ه عقد توريد؟

  اجلواب
ال أجد تأثريا على التكييف،إذا مت اعتبار مثن التأسيس كدفعـة مقدمـة،وما يـدفع مـن                 
ــدون         ــام ب ــصال الع ــة عــرب االت ــل االســتهالك،لدى تقــديم اخلدم ــدفع مقاب ــا ي بعــد شــأ�ه شــأن م

                                                 

 ).٢/٥٠٥ (١٢ العدد املصدر السابق-) ١(



                                                                                                                                  ١٥٢

(DSL)  ــع جنـــد أن الـــشركات الـــيت ــة ،ويف الواقـ ــرين  (DSL)تقـــدم خدمـ  ال تفـــرق بـــني األمـ
عمليا؛ألهنم يعلمون أن ما يتم تركيبه من أجهزة لصاحل تلك اخلدمة،ليس مقـصودا لذاتـه بـل مـن                   
أجــل ســرعة الــربط الــشبكي وحتــسينه،فالعقد وارد علــى األمــرين معــا،وإن مت اســتالم شــيء   

تقـسيم يهـدف إىل     خيص قيمـة التأسـيس،وآخر لالشـرتاك الـسنوي،وهذا يف رأيـي لـيس سـوى                 
  .تعظيم ما يدفع،وتسويغه،واألمر كذلك بالنسبة لإل�رت�ت الفضائي

ويبقى أن بعض الشركات تقدم خدمة اإل�رت�ت دون حتميل املستهلك شيئا من التكلفة       
اليت تتحملها الشركة جراء ذلك،وهي إمنا تـستفيد جـذب أكـرب عـدد مـن املـستهلكني، وهـذا                    

ايـة التجاريـة،وغريها،عرب الـشركة ممـا يـدر عليهـا مبـالغ كـبرية         يتيح فرصة مثينة جدا لبث الدع 
جدا جـراء ذلك،ممـا يعوضـها بـذل تلـك اخلدمـة دون مقابل،وحينئـذ تعـود املـسألة مـن حيـث                        
ــدأت،إذ يــصري ينظــر حينئــذ إىل تلــك اخلدمــة املقدمــة علــى أســاس أهنــا شــيء مبــاح دون       ب

 أباح هلم،وهذا جائز شرعا؛أل�ه حـق لـه         مقابل،فهو بالنسبة للمستفيدين مبيح،وهم منتفعون مما     
  .بذله دون عوض؛فجاز أخذه؛كما أسلفت

وهنا شيء آخر جيدر طرحه،وهو أن ما ذكرته من قبل عن تكييف العقـد يف كـل مـا                     
سبق ال حيمل الصورة املعتادة للعقود،وإن كا�ـت املعاملـة يف حقيقتـها عقـدا،وهو مـا سـيلحظه         

عامـة،فمثال هنـا ال توجـد صـيغة حمـددة للتعاقـد أصـال،فهل               القارئ يف عقود الشبكة العامليـة ب      
  هذا ومثله يؤثر على العقد بعد التسليم يف عده من قبيل عقود التوريد،وجتويز العمل هبا؟
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إن املبحـث هنـا خمـصص للحـديث عـن اآلليـة،وحكم الـشرع املتعلـق هبـا،وليس                   :أقول
خرى،وأكتفـي بإرجـاء ذكـر    للنظر يف العقد،وما يتصل به؛ألن هذا قد خصـصت لـه مباحـث أ            

  .)١(ما يتصل هبذا األمر إىل ذلك احلني جتنبا للتكرار
واآلن أعــود إىل مــسائل هــذا املطلــب،وهي املــسألة الثا�يــة،اليت تتعلــق بتكييــف عقــد    

  .تقديم خدمة االتصال،وهي اخلدمة اليت تقدمها شركة االتصاالت السعودية
  .م خدمة االتصالالتكييف الشرعي لعقد تقدي: املسألة الثا�ية

لقد اعترب عبد الرمحن السند العقد يف تقديم خدمة االتصال من قبيـل عقـود اإلجـارة                 
مقــدم خدمــة االتــصال بالــشبكة ينطبــق عليــه أ�ــه أجــري مــشرتك،أل�ه يتقبــل تقــديم   :"أيــضا،قال

اخلدمــــــــــة ألكثــــــــــر مــــــــــن واحــــــــــد يف وقــــــــــت واحــــــــــد،ويعمل هلم،فيــــــــــشرتكون يف 
 مقــــدم خدمــــة االتــــصال بالــــشبكة وبــــني األطــــراف فالعقــــد بــــني...منفعته،واســــتحقاقها

املستفيدة،كمقدم خدمة اإل�رت�ت،واملستخدم العادي لإل�رت�ت،أو بينه وبـني مدينـة امللـك عبـد              
  .)٢(أهـ"العزيز للعلوم والتقنية،هو عقد إجارة،يشرتط له شروط اإلجارة

يـف تقـديم    ومن خالل ما أسلفت بذكره يف املـسألة الـسابقة،يظهر للقـارئ أ�ـي مـع تكي                
تلك اخلدمة على أساس أهنا عقـد توريـد،وال أجـد داع إلعـادة مـا ذكر،وتأكيده،وعليـه أعـود             

  .إىل ذكر مسائل هذا املطلب
  

                                                 

 .من هذه الدراسة        راجع ص  - )١(

 .٩٢األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتو�ية ص :دعبد الرمحن السن. د-) ٢(
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  .التكييف الشرعي ملقدم خدمة تسكني املواقع:املسألة الثالثة
حني يتجول املرء عرب الشبكة العامليـة متـنقال بـني صـفحاهتا،فهذا يعـين أ�ـه يـدخل إىل                    

ملواقــع الـيت متلــك تلــك الـصفحات،وتلك املواقــع موجــودة يف أجهـزة كمبيــوتر ذات ســعات    تلـك ا 
 -كبرية،ال توجد يف األجهزة الشخصية عادة،متصلة بالشبكة العامليـة،وحني يرغـب الـشخص              

 يف امـتالك موقـع مـن هـذا القبيـل فإ�ـه يقـوم باسـتئجار                  -أم معنويـا    ،سواء كان شخصا طبيعيـا    
 >>بالـداتا سـنرت   <<ة تلـك األجهـزة،واليت اصـطلح علـى تـسميتها            مساحة ختـصص لـه يف ذاكـر       

)data senter(        مرتبطة بالشبكة العاملية،حبيث يقـوم الـضيف بـشراء بر�ـامج خيـصه ليعمـل 
املوقع من خالله،ويقوم بتشغيله على تلك األجهزة،وهذا هو مفهوم املـصطلح الـذي يطلـق عليـه                 

 الشبكة العاملية،والسؤال اآلن مـا هـو تكييـف ذلـك        تسكني املواقع،أو استضافة املواقع يف    :اسم
  التسكني،أو قل التضييف،وما هو حكمه؟

لإلجابة على هذا السؤال البد من توضيح أن من املواقع ما يعمل بدون مقابل يدفع إىل             
ــدمات       ــاقي اخلــ ــة وبــ ــسعة املطلوبــ ــسب الــ ــل خيتلــــف حبــ ــل مبقابــ ــا يعمــ ــضيف،ومنها مــ املــ

التني؛إذ املـــــضيف يف احلالـــــة األوىل لـــــيس أكثـــــر مـــــن املتاحـــــة،والتكييف خيتلـــــف يف احلـــــ
ــربع لــيس غري،وصــحيح أن          ــهما عالقــة ت ــر مــن منتفع،والعالقــة بين ــضيف لــيس أكث متربع،وال
املضيف إمنا فعل ذلك طلبا لفتح فرص جديـدة للدعايـة علـى اختالفهـا عـرب تلـك املواقـع الـيت                 

ــه ال ميلــك  يستــضيفها باــان،إال أن هــذا ال يعكــر علــى صــحة التكييــف ا    ــسابق،وبناء علي ل
الضيف،أن حيمل مضيفه أية مسؤولية حيال أي تقـصري قـد يطـرأ علـى اخلدمـة املقدمة،وهـذا                   
هو الذي جيعل كثريا من الراغبني يف عمل مواقـع خاصـة هبـم خيتـارون اخليـار اآلخر،ويعمـدون             
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ان إىل دفع قيمـة حمـددة ختتلـف علـى حـسب الـسعة،واخلدمات األخـرى املقدمـة،وذلك لـضم                   
مــستوى أعلــى مــن اخلدمــة،ولتحميل الطــرف املــضيف مــسؤولية أي قــصور قــد يعــرض للموقــع  
ــن         ــزام م ــة الت ــني الطــرفني عالق ــة ب ــن املــضيف،وعلى هــذا فالعالق ــسبب يرجــع إىل تقــصري م ب
ــارة        ــد إجـ ــه عقـ ــاس أ�ـ ــى أسـ ــهما علـ ــد بينـ ــريج العقـ ــصح ختـ ــذا يـ ــق للطرفني،ولـ الطرفني،وحـ

،ويبقـى أن العقـد   )١(د اإلجارة الـيت أسـلفت بـذكرها   صحيحة،ويشرتط فيها ما يشرتط يف عقو   
املربم ليس ذا صيغة حمددة أصال،فهل هذا،ومثله يؤثر على صحة العقد بعد التـسليم يف عـده             

  من قبيل عقود اإلجارة،وجتويز العمل هبا؟
ــول   ــذه        :أقـ ــن هـ ــا مـ ــق هبـ ــو أليـ ــوطن هـ ــضية يف مـ ــذه القـ ــصل هبـ ــا يتـ ــر مـ ــيأتي ذكـ سـ

  .)٢(ا إىل ذلك احلني جتنبا للتكرارالدراسة،وأرجئ احلديث عن هذ
  :واآلن أعود إىل املسائل املتبقية هلذا املطلب وهي  
  .حكم تصميم مواقع اإل�رت�ت:املسألة الرابعة  
ــة           ــة بلغ ــارة عــن صــفحات مكتوب ــت؛إذ هــي عب ــع اإل�رت� ــا املقــصود مبواق مل يعــد خافي

ا،وإخراجها علـى حنـو     ،وهنـاك مـن يقـوم بتـصميمه       )٣(خاصة،جمموعة إىل بعضها،بطريقة خاصة   
معني يعكس روعة التصميم ودقته،وما إىل ذلك ممـا يرغـب فيـه أصـحاب املواقع،وهنـاك عـدة                   
برامج تعني املـصممني يف عملـهم،واحلكم الـشرعي املتعلـق بإ�ـشاء وتـصميم تلـك املواقـع يـرتبط                     

                                                 

 . من هذه الدراسة     صراجع   –) ١(
  . من هذه الدراسة     صراجع   - )٢(
  :ا�ظر قاموس املوسوعة العربية للكمبيوتر واإل�رت�ت ضمن هذا الرابط –) ٣(

http://www.c٤arab.com/qamoos/mean.php?word=Web+Site 
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ام اســتخدام الــشبكة والــدخول فيهــا تعرتيــه األحكــ :"مبــضمون املوقع،قــال عبــد الــرمحن الــسند
  ).الوجوب،والندب،واإلباحة،والتحريم،والكراهية(التكليفية اخلمسة 

فقد يكون استخدام اإل�رت�ت والدخول فيها واجبا،وذلك يف حق العامل املتمكن القادر            
على استخدام اإل�رت�ت إذا تعني يف حقه وجوب بيان حكم شرعي،أو رد شبهة مضلة،فيتعني          

فاحلاجـة ماسـة إىل حوسـبة    ...كـر عـرب الوسـيلة املهمـة     يف حقه األمـر بـاخلري والنـهي عـن املن          
الربامج،واألعمال الدعوية عـرب اإل�رت�ت،وبـذل اجلهـود يف االسـتفادة مـن هـذه الـشبكة يف �ـشر                    

وقــد يكــون اســتخدام اإل�رت�ــت حمرما،وذلــك يف حــق مــن يــستعني هبــا علــى فعــل ...اإلســالم
 حـق مـن يـستفيد مـن اإل�رت�ـت           وقد يكون استخدام اإل�رت�ت مستحبا،وذلك يف     ...احملرمات

ــسرف يف     ...يف فــضائل األعمــال   ، وقــد يكــون اســتخدام اإل�رت�ــت مكروهــا يف حــق مــن ي
... استعمال الشبكة يف غري مصلحة ظاهرة،أو ينشغل هبا عـن �وافـل الطاعـات والعبـادات،               

 وقــد يكــون اســتخدام اإل�رت�ــت مباحــا،إذا كــان فيمــا ال حمــرم فيــه وال مكروه،كــاالطالع علــى  
  .)١(أهـ..."الصحف

عن حكم استخدام الشبكة،هو يف الواقع حديث       السند  إن حديث عبد الرمحن     :أقول
عـــن تـــصميم املواقـــع،وليس عـــن جمـــرد االســـتخدام؛إذ جمـــرد االســـتخدام لـــيس مقـــصودا يف  
ــه االســتخدام مــن �فــع،أو ضــرر،وهو شــيء يتعلــق بتــصميم        األســاس،بل املقــصود مــا يعــود ب

  .تعلق بالتصفح،والتفاعل اإلجيابي مع املتعاملني يف تلك الشبكةاملواقع،وإ�شائها،كما ي

                                                 

 .١٠٠األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتو�ية ص :عبد الرمحن السند. د-) ١(
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ومما سبق يتضح أن استخدام تلك الشبكة لـيس يتعلـق بـه حكـم خاص،بـل الـشأن يف           
�وعية االستخدام؛ألهنا لدى النظر يف مكو�اهتا بدءا من توضيح �وع االرتباط بني مقـدم خدمـة        

�ت،مع املستهلك،وتصحيح معاملتهما شـرعا مـن       اإل�رت�ت،أو سائر من يقوم بتقديم خدمة اإل�رت      
خـــالل تكييفهــــا التكييـــف الفقهــــي الـــصحيح،وكذلك توضــــيح �ـــوع االرتبــــاط مـــع شــــركة      
ــة شــرعا،وكذلك األمــر بالنــسبة       ــذي عــن أســفر تــصحيح تلــك املعامل االتــصاالت،وحنوها وال

ا منـه تكو�ـت     لتسكني املواقع،وأخريا بالنسبة لتصميمها،وإ�شائها،وإذا ظهر أن األصل جـواز مـ          
الشبكة،يصح أن استخدامها جائز ال يتعلق به حكم لذاته،بل األمر خيتلف حبسب ما يتـضمن               

كة وإن جاز يف األصل لـدى اسـتخدامها علـى    ذلك االستخدام،ويبقى أن استخدام تلك الشب     
،فهل هو كـذلك لـدى اسـتخدامها يف التجـارة اإللكرتو�يـة،وهو سـؤال الزال يطـرح                  سبيل العموم 

  ابة حتى هذه اللحظة؟دون إج
�عــم لــيس مــن إجابــة عــن حكــم اســتخدام اإل�رت�ــت يف التجــارة اإللكرتو�يــة؛ألن :أقــول

االستخدام بذاته شيء،واستخدامها يف خصوص التجارة اإللكرتو�يـة شـيء آخر،بـل ال منلـك               
أن حنكم على تلك املعاملـة حبكـم شـرعي خـاص دون اسـتكمال بـاقي مـا يتـصل حبكـم آليـة                         

 اإل�رت�ت،إذ كيف يصح أمر ال تصح أجزاؤه اليت يتكون منها،وعليه البد من حبث       االتصال عرب 
ما يتعلق بأمان الـشبكة مـن الوجهـة الـشرعية،وكذا الـشحن،والتأمني،وهذا قبـل بـدء احلـديث                   

  .عن العقد،وما يتصل به يف جتارة اإل�رت�ت،وهذا يعود بنا إىل املطلب الرابع
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صال بالـشبكة،ومدى الثقـة هبـا،وأثر ذلـك مـن الوجهـة             األمـان لـدى االتـ     :املطلب الرابـع  
  .الشرعية

أســلفت بــذكر عــدد مــن األســس العلميــة الــيت يعتمــد عليهــا يف حتديــد مــدى إمكا�يــة 
،وا�تـهيت  )١(الوثوق بدرجة األمان لدى التعامل التجاري عرب اإل�رت�ت،وهذا يف املبحـث الثـا�ي            

و�ـي التجاري،السـيما يف أهـم مراحـل املعاملـة           إىل أن الشبكة آمنة لدى البدء بالتعامـل اإللكرت        
وهي مرحلة دفع الثمن،وذلك لوجود أ�ظمة التشفري الـيت صـار اخرتاقهـا غايـة يف الـصعوبة،وال                  
يعكر على صحة هذا وجود حاالت عديدة مـن االخرتاق،والـيت أدت إىل حـاالت أخـرى مـن            

التجـاري عـرب اإل�رت�ت،أل�ـه      االحتيال،وغريه من األشـياء الـيت قـد تـضيع حـق املـرء يف تعاملـه                  
شيء حيدث عادة وبدرجات متفاوتة لدى التعامل التجـاري املعتـاد،ومل حيمـل هـذا علـى منـع                  
التجارة املعتادة،ويتعني قول الشيء ذاته،يف جتارة اإل�رت�ت؛بل لعل االحتيـال يف التجـارة املعتـادة               

 بـأن التجـارة اإللكرتو�يـة يف    يفوق ما ميكن أن حيدث من احتيال عرب اإل�رت�ت،ولذا يصح القـول   
حكم التجارة املعتادة،بالنظر إىل اعتبار مدى توفر األمان عرب اإل�رت�ت،ومدى إمكا�يـة الوثـوق              
بالشبكة العاملية يف التبـادل التجـاري،وعلى كـل إمنـا يهـتم الباحـث الـشرعي هبـذه القـضية ألن                 

 العلمــاء ذلــك مــن   الــشرع احلنيــف أوالهــا عنايتــه،حيث أوجــب احلفــاظ علــى املال؛وعــد       

                                                 

 . من هذه الدراسة      صراجع  –) ١(
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وهـذا  ،أو الد�يا ، الـدين   أن بذل املـال ال جيـوز إال ملنفعـة يف           :"الضروريات اخلمس،قال ابن تيمية   
  .)١(أهـ"أصل متفق عليه بني العلماء

 على وضعت للمحافظة،على أن الشريعة،بل سائر امللل،اتفقت األمة:"وقال الشاطيب
،وأدلة ذلك من الكتاب )٢(أهـ"والعقل،لواملا،والنسل،والنفس،الدين:وهي،اخلمس الضروريات

وال تُؤتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه {:والسنة كثرية،ومن القرآن الكريم قول ا تعاىل
 ،ومن السنة]النساء[})٥(لَكُم قِياماً وارزُقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَوالً معروفاً 
مسعت رسول ا صلى ا :"املطهرة ما أخرجه الشيخان من حديث املغرية ابن شعبة قال

 اومنع،ووأد البنات،عقوق األمهات: إن ا حرم عليكم:عليه وعلى آله وسلم يقول
  .)٣("وإضاعة املال،وكثرة السؤال،وقال، قيل:وكره لكم،وهات

دى إمكا�يـــة الوثـــوق بتلـــك وهـــذا األصـــل املـــذكور آ�فـــا؛هو مبعـــث العنايـــة ببيـــان مـــ
الشبكة،السيما فيما يتصل بأمر األموال اليت ميكن أن تنساب عربها؛إذ ال يسوغ تصحيح تلـك               
املعاملة،وجتويزها؛إذا كا�ت ال تنفك عن تضييع املال؛ألن من جييزها حالتئذ يكون كمـن أجـاز               

  .لوهذا شيء تنزه عنه الشريعة،ويأباه العق،يلقي ماله يف البحرللرجل أن 
                                                 

رمحن عبـد الـ  :،أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلرا�ي،مجع وترتيـب     )٣١/٣٣( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية        –) ١(
 .١رياض،طــبن حممد القاسم احلنبلي،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،ال

 . ١عبد ا دراز،دار املعرفة،بريوت،ط/مي الشاطيب،تخْ،إبراهيم بن موسى اللَّ)١/٣٨( املوافقات –) ٢(
ــاري يف صـــحيحه  –) ٣( ــه البخـ ــل ال )٢/٨٤٨( أخرجـ ــا،دار ابـــن  ،حممـــد بـــن إمساعيـ بخاري،ت،مـــصطفى ديـــب البغـ

حممـد فـؤاد عبـد البـاقي،دار        /،مـسلم بـن احلجـاج القـشريي،ت       )٣/١٣٤١(،وأخرجه مسلم يف صـحيحه    ٣كثري،بريوت،ط
 .١إحياء الرتاث العربي،بريوت،ط
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واملهم هنا أن �علـم بـأن القـدر الـذي يقـع بـه االطمئنـان لتـصحيح تلـك املعـامالت عـرب                   
ــأمر آليــة       اإل�رت�ــت متحقــق و احلمــد،وال يبقــى لكــي ينــتظم لنــا القــول بتــصحيح مــا يتــصل ب
ــق          ــا يتعل ــذكر م ــا خيــتص ب ــشرعية،سوى مطلبني،أوهلم ــة ال ــن الوجه ــت م ــصال عــرب اإل�رت� االت

بذكر ما يتـصل بتـأمني مـا يـشحن،إذ باختتـام احلـديث عنـهما �علـم إن                   بالشحن،وثا�يهما خيتص   
كا�ت جتارة اإل�رت�ت حييطها وعاء احلـل،أم ال، السـيما أن مجيـع مـا يتـصل بـذلك ممـا حبـث يف                        

ا �ـدرس بعـد مـا صـنع     مـاملطالب السابقة مل �ر فيـه مـا يقـاوم القـول بأصـل اجلواز،هـذا وحنـن لـ          
غري أ�ـي   بعون مـن ا وتوفيـق،     يأتي بيا�ـه بالتفـصيل الحقـا،      ،وما صـمم مـن أجله،وسـ      لهالوعاء  

يف املطلـب   سأمت ساعيت هذه أمر احلكم الـشرعي املتعلـق بآليـة االتـصال عـرب اإل�رت�ت،وذلـك                  
  .اآلتي

ــب اخلــامس  ــه     : املطل ــسلع يف التجــارة اإللكرتو�ية،وحكم ــشحن ال ــي ل ــف الفقه التكيي
  .الشرعي

ية ما له جِرم يفتقر إىل شحن لدى تسليمه،ومنها من السلع اليت تباع عرب الشبكة العامل
ما ال جِرم له،أو قل له جِرم إلكرتو�ي،حبيث ال يفتقر إىل شحن لدى تسليمه؛أل�ه ينتقل إىل 

 مما له ااملشرتي عرب اإل�رت�ت،وسيأتي تفصيل القول يف كل ذلك،إال أ�ين هنا أذكر شيئا خمتصر
،وعليه فما هو تكييف ذلك التعاقد شرعا،وما هو صلة بشحن ما له جرم؛يتناسب مع املقام

  حكمه،وقبل كل ذلك ما هي أمهية إبراز هذا اجلا�ب يف عقود اإل�رت�ت؟
إن أمهية احلديث عن هذا اجلا�ب شرعا تأتي من قبل منع الشرع احلنيف لعقد :أقول

  عليههنى رسول ا صلى ا:"قالرضي ا عنه أبي هريرة بيعتني يف بيعة،ملا صح عن 
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وهو شيء  –،و�ظرا لشدة االمتزاج بني عقد بيع السلعة )١("عن بيعتني يف بيعة  وسلموعلى آله
،يصبح ضروريا تصوير ،- وهو شيء اعتباري أيضا – ،وعقد شحن تلك السلعة- اعتباري

املعاملة تصويرا صحيحا،وإعطائها ما هي حقه من التكييف الفقهي،الذي يعد قاعدة يف بيان 
املعاملة شرعا،وإمنا يعنيين اآلن من تصوير املعاملة ما يتصل بشحنها،أو قل ما حكم تلك 

يتصل بعقد شحنها؛إذ التعاقد املتعلق بالسلعة سيأتي احلديث عنه يف موضع هو به 
أجدر،وأما ما يتعلق بشحن السلعة فإ�ي سأذكره مبتدئا ببيان تكييف عقود الشحن 

رة اإللكرتو�ية،ليظهر ما بينهما من فرق،قد يؤثر على عامة،ومن ثم عقود شحن السلع يف التجا
احلكم الشرعي،ولدى النظر يف عقود الشحن جندها ليست سوى عقد وكالة بأجر؛ألن 
شركة الشحن تتوىل محل السلعة بدال عن املشرتي،أو البائع،لتصل هبا إىل الوجهة 

جارة؛شأهنا شأن خدمة املطلوبة،وتأخذ مقابل ذلك أجرا حمددا،وقد يرد على القارئ أ�ه إ
 أقصد -الربيد،كما سيأتي ذكره،ويف الواقع جند شركات الربيد تتوىل األمرين اليوم غالبا 

 ،ولذا ال أجد فرقا بينهما؛ألن املرسل يف احلالتني حيمل -وخدمة الشحن ،خدمة الربيد
على هذا الشركة املتخصصة يف �قل من هذا القبيل،بشيء،ويعطيها مقابل النقل قيمة حمددة،و

عبد الستار األساس ميكن أن يرد على املطلع أن خدمة الشحن تعترب إجارة،وهذا ما ذكره 
                                                 

حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد،دار        :تا�ي،تسجـِ ،سـليمان بـن األشـعث الس      )٣/٢٧٤( أخرجه أبو داود يف سننه       -) ١(
أمحـد حممـد شـاكر وآخـرون،دار إحيـاء الـرتاث            :،حممـد بـن عيـسى الرتمـذي،ت       )٣/٥٣٣(رمـذي   ،والت١ِّلفكر،بريوت ط ا

ويف البـاب عـن عبـد ا بـن عمـرو،وابن عمـر،وابن مـسعود،قال أبـو                  :"،واللفظ له،وقال الرتمذي عقبـه    ١العربي،بريوت،ط
عبـد الغفــار  :محـد بــن شـعيب النــسائي،ت  ،أ)٤/٤٣(ائي سِأهـ،والنــ"عيـسى حــديث أبـي هريــرة حـديث حــسن صـحيح    

 .١البنداري،وسيد كسروي،دار الكتب العلمية،بريوت،ط
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ومن القضايا الفقهية اليت طرحت يف املدو�ات الفقهية،تكييف خدمة الربيد :"أبو غدة قال
على أهنا إجارة تعقد على املنفعة، ولو مل يتلفظ بالعقد؛اعتماداً على العرف،وأن هذه إجارة 

شرتكة،وأن القائم بالعمل يضمن،إال يف الظروف القاهرة؛بناء على تضمني الصناع،وأهنا تشمل م
؛وبناء على هذا ال يصح اعتبار عقد )١(أهـ..."خدمة اإليصال،والرد إذا اشتُرِط ذلك

الشحن وكالة بأجر،بل هو إجارة،والشركة اليت تتوىل النقل تعترب أجريا مشرتكا؛على حنو ما 
  .الستار أبو غدةبينه عبد 
لسنا �بتعد عن الصواب على كال االعتبارين،غري أ�ي أجد األقرب ختريج عقد :أقول

  :وإدخال اإلجارة عليها،ألمرين،الشحن على الوكالة
أن هناك ظهورا ملعنى النيابة يف العمل،وهو الوكالة بعينها؛إذ تعرف الوكالة شرعا :األول
  .)٢(أهـ"أو والية ليتصرف فيه،يما له عليه تسلطاستنابة جائز التصرف مثله ف:"على أهنا

أن العرف التجاري قد جرى بتسميتها وكاالت،وهو أمر يف غاية :الثا�ي
الشهرة،والوضوح،بل جند شروط النقل املذكورة فيما بات يسمى ببوليصات الشحن،أي وثيقة 

الب وشروط عقد الشحن تتضمن معنى التوكيل،وهناك تصريح يف بعضها بأن املرسل ط
اخلدمة جيعل الشركة �ائبة عنه بصراحة يف بعض بنود العقد،وكمثال على هــــــذا لـــــنر شركة 

                                                 

عبد الستار أبو غدة، حبث مقدم إىل مـنـظمة املــؤمتر اإلسالمي،جمـمــع الـفـقــه              .،د١٤ ثورة االتصاالت وآثارها ص    –) ١(
 .م٢٠٠٥ مايو ٢٣املوافق ،هـ١٤٢٦  ربيع الثا�ي١٥ االثننييوم :بتاريخاإلسـالمـي،منتدى الفكر اإلسالمي،

حممــد رضــوان الدايــة،دار الفكــر  :،حممــد بــن عبــدالرؤوف املنــاوي،ت ٧٣٣التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف ص  –) ٢(
 .١املعاصر،دار الفكر،بريوت،دمشق،ط
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)DHL (جيوز لشركة :" وهي من أكرب تلك الشركات حيث تـــــنص يف أول بند على اآلتي
)DHL(تأدية األ�شطة التالية �يابة عن الشاحن من أجل تقديم اخلدمات إليه:  

،أو تعديل املنتج،أو رمز اخلدمة،ودفع أي ضرائب إكمال أي مستندات )١(
  .مطلوبة مبوجب القا�ون،واللوائح

يعمل كوكيل يقوم بإهناء إجراءات الشحنة،من اجلمارك،وإجراءات التصدير،   )٢(
،كما يعمل كمستلم وحيد للشحنة يقوم بتعيني )املرسل ( �يابة عن الشاحن 

 . التخليص اجلمركي،ودخول الشحنةضوسيط ألغرا

دة توجيه الشحنة إىل وسيط املستلم،أو  أي عنوان من قبل أي جهة إعا )٣(
 .)١(أهـ" أ�ه الشخص املفوض بذلك)SNS/DHL(تعتقد شركة 

والشركة وإن اقتصرت يف ذكر صراحة التوكيل،والنيابة يف هذه األمور فهذا ال يعكر 
  . بأكملها وكالة يف االعتبار الفقهي– أو قل العقد –على اعتبار الوثيقة 

وكالة بأجر،ال إجارة فقط،ولتأكيد هذا :هذان األمران جعال�ي أرى عقد الشحن
ا�قل هذه البضاعة من جدة إىل مكة،ومل حتدثه عن أجر،أو ما :هب أ�ك قلت لرجل :أقول

  شابه ذلك،كيف سينظر إليه فقهاء الشريعة،وماذا سيقولون عنه؟
تبار عقد الشحن وكالة ولعل اإلجابة تبني صحة االعتبار الذي ذهبت إليه،وهو اع

  .دخلتها اإلجارة
                                                 

 .جتد النص يف أي وثيقة شحن تعود إىل تلك الشركة –) ١(
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 أي عقد الوكالــــة –ما هو حكم الشرع احلنيف يف هذا العقـــــد :والسؤال اآلن
  ؟ -باألجر 

ترتكب اإلجابة من بيان حكم الوكالة،وحكم اإلجارة،وحكمها حني يضم :أقول
يف حكم اإلجارة يف ،واألمر كذلك )١(أحدمها إىل اآلخر،وقد أمجع العلماء على جواز الوكالة

،وليس يف ضم أحدمها إىل اآلخر سوى جعل قيمة حمددة للقيام بعمل حمدد فيه )٢(األصل
تصرف لصاحل طالب تلك اخلدمة،وهذا جائز شرعا،وأدلة جوازه هي بعينها أدلة جواز 

تَطْعما أَهلَها فَأَبوا فَا�طَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ اس{:اإلجارة شرعا،ومنها قول ا تعاىل
أَن يضَيفُوهما فَوجدا فِيها جِداراً يرِيد أَن ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شِئْت التَّخَذْت علَيهِ أَجراً 

قال :"،ومنها أن رسول اهلدى والرمحة عليه وعلى آله الصالة والسالم قال]الكهف[})٧٧(
  :أ�ا خصمهم يوم القيامةثالثة :"ا عز وجل

  .ثم غدر،رجل أعطى بي
  .فأكل مثنه؛ورجل باع حرا

  .)٣("ومل يعط أجره،فاستوفى منه؛ورجل استأجر أجريا
ما ذكرته آ�فا يتعلق بالشحن على سبيل العموم،وهو ال خيتلف يف حالة التجارة 

ملعتادة اإللكرتو�ية،من حيث هو شحن،ويكمن االختالف يف أن عقد الشحن يف التجارة ا

                                                 

 ).٥/٥١(املغين : ا�ظر ابن قدامة–) ١(
 ).٥/٢٥٠(املغين : ابن قدامةا�ظر -) ٢(
 .،من حديث أبي هريرة رضي ا عنه)٢/٧٧٦(يف كتاب البيوع،باب إثم من باع حرا أخرجه البخاري  –) ٣(
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ميكن متييزه عن عقد بيع السلعة املشحو�ة بسهولة،ويتم االتفاق على مجيع تفاصيله مباشرة بني 
طريف املعاملة،فتارة يكون عبء الشحن على البائع،وأخرى على املشرتي،وهذا كله موجود 

  .يف التعامل اإللكرتو�ي وإن كان التمييز صعبا بني العقدين
بحث،أال وهو توضيح أن من السلع ما ال يذكر للشحن وهنا شيء جدير بالتنبيه،وال

مثن خاص لدى بيعها عرب الشبكة العاملية،وإمنا حتدد القيمة الكلية ليس غري،وحينئذ ال يكون 
للشحن عقد خيصه،وإمنا تصري الصورة أشبه ما تكون بصورة ما إذا اشرتى شيئا من رجل 

و اشرتى ثوبا واشرتط  إىل مكان معني،أ– أي شحنه –واشرتط عليه محال�ه 
خياطته،وهكذا، مما يعين اشرتاط املشرتي �فعا معلوما على البائع،وهذا أحبثه لدى دراسة 

؛ألن هذا املبحث غرضه التحدث عن حكم آلية )١(ما يتصل بعقود التجارة اإللكرتو�ية بذاهتا
ل فيه،ومما االتصال عرب اإل�رت�ت من حيث تأثريها على العقد مما حيتف بالعقد قبل الدخو

يتصل بذلك ما حان الكالم عليه باختصار غري خمل الرتباطه بالشحن ارتباطا وثيقا إال وهو 
  .مطلب يتعلق بتأمني الشحنة،وبيان حكم الشرع املتصل به،وهو املطلب السادس

  .حكم التأمني يف التجارة اإللكرتو�ية:املطلب السادس
 وهو مفهوم –كرتو�ية البحتة سيكون احلديث هنا بصفة خاصة عن التجارة اإلل

 ؛ذلك أن أقسام التجارة اإللكرتو�ية األخرى ميكن أن تربم دون حاجة إىل - )٢(سبق شرحه
تأمني على السلعة املباعة،فعلى هذا ليس التأمني جزءا من آليتها على سبيل الدوام،وأما يف 

                                                 

 . من هذه الدراسة     راجع ص  - )١(
  

   .      راجع هذه الدراسة ص –) ٢(
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سلفت يف املبحث التجارة اإللكرتو�ية البحتة فهذا شيء ال مناص عنه،ويف هذا الصدد أ
أن هناك صفقات جتري عرب اإل�رت�ت مؤمنة بالكامل،وتأمينها حاصل مبجرد تعيني :السابع

وكيل الشحن،وليس للعميل خيار يف قبول ذلك أو رده،وهذا متى ما كا�ت قيمة السلعة ال 
تتجاوز قيمة حمددة سلفا،وهي ختتلف من جهة إىل أخرى،وليس مهما استقصاء احلاالت يف 

خلصوص،إذ يكفي بيان املبدأ العام الذي حيكم هذا النوع من التعامل،إلعطائه حقه من هذا ا
احلكم الشرعي،وقد أمسيت هذا النوع من التأمني بالتأمني الضمين،وأما عندما تتجاوز قيمة 
السلعة ذلك السقف احملدد ضمن أجور الشحن،فهذا يعين أن على العميل متى ما رغب يف 

أن يقوم بإبرام صفقة ختص التأمني على سلعته مع إحدى شركات ؛تعظيم قيمة التأمني
التأمني،إما من خالل وكالة الشحن،أو مبعرفته اخلاصة،وإال فعليه حتمل تبعات عدم التأمني 

 ضمن احلدود اليت تتعدى القدر الضمين املكتسب مبجرد توقيع عقد الشحن –على السلعة 
تأمني اخلاص،وتربز أمهية هذا التفريق يف حالة  ،وقد أمسيت هذا النوع من التأمني بال-

اخللوص إىل حتريم عقد التأمني اخلاص بتلك املعاملة؛وال أستبق احلديث عن هذا قبل بيان 
حكم التأمني على سبيل العموم،ومن ثم أتبع ذلك باحلديث عن حكمه يف التجارة اإللكرتو�ية 

ق املذكور آ�فا،وهذا حيمل إىل بيان حكم على سبيل اخلصوص،مما لعله يعطي أمهية هلذا التفري
  :التأمني عموما؛وهذا أوان احلديث عنه باختصار غري خمل،وعليه أقول مستعينا با تعاىل

ال أتصور أن احلديث عن التأمني سيحسم بكلمة يقوهلا طالب علم،أو عامل،أو            
كـثري مـن   مفت،وسيبقى االختالف فيه إىل ما ا به عليم،وسبب االختالف ينشأ يف            

،أو مغـاالة   - واحلكـم علـى الـشيء فـرع عـن تـصوره              -األحيان عن قصور يف التصوير      
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يف مراعاة جا�ب من اجلوا�ب على حساب غريه،وهو شيء راجـع إىل قـصور التـصور       
 جيـد املـرء   - أعـين حتـصيل صـورة األمـر كمـا هـي عليـه                –أيضا،ويف �يـل تلـك الغايـة        

مني عربه؛إذ من املعروف أن البحارة مـن أول         أمهية خاصة لفهم السياق الذي ظهر التأ      
مــن مــارس فكــرة التــأمني يف بــساطة شــديدة،ومثلهم بعــض املــشتغلني باحلرف؛حيــث     

مقابل دفع �فقات اجلنازة ملـن ميـوت منـهم،وذلك يف            كا�ت تؤخذ منهم اشرتاكات شهرية    
اتـب  العهد الروما�ي وما قبله،إال أن الرومـان طـوروا األمـر حتـى اشـتمل علـى دفـع رو         

،هـذه هـي البدايـة،ثم ال زالـت الفكـرة           )١(للتقاعد،والعجز مقابل تلك الدفعات الـشهرية     
تتطور من طور إىل آخر حتى وصلت إىل هذا الذي �راه اليوم،ويف حتليل متأن للسياق               

  أجــد صــورة التــأمني ال تعــدو أن تكــون تعاو�ــا - علــى وجازتــه –التــارخيي الــسابق 
سان من مـصاب قـد ال يطيـق محلـه لوحـده،ويف سـبيل               على تفتيت آثار ما يصيب اإل�     

ــع هــذا       ــه،فهل هنــاك مــا مين ــه،والرتبح مــن رعايت ــام أشــخاص باالســتفادة من تنظيمــه ق
  التصرف شرعا؟

لقـــــد صـــــدرت فتـــــوى هيئـــــة كبـــــار العلمـــــاء يف اململكـــــة العربيـــــة  :أقـــــول
ــوعني منــه،األ    ول الــسعودية،وأيدهتا قــرارات امــع الفقهي،بــشأن التأمني،وفرقــت بــني �

  :"تعاو�ي؛مل متنعه،بل حضت عليه،والثا�ي جتاري منعت منه،و�ص القرار هو

                                                 

  .رسالة ماجستري جامعة بغداد،قحطان عبدالرمحن الدوري،١١ ا�ظر التأمني يف الفقه اإلسالمي ص–) ١(  
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اململكـة   قـرر جملـس امـع باإلمجـاع املوافقـة علـى قـرار جملـس هيئـة كبـار العلمـاء يف           
 .... واز التـأمني التعـاو�ي  ـ،القاضي جبـ  هـ ١٣٩٧/ ٤/٤وتـاريخ  ) ٥١(العربية السعودية رقـم  

 :لألدلة اآلتية

التعاون علـى تفتيـت    لتأمني التعاو�ي من عقود التربع اليت يقصد هبا أصالةأن ا : األول
عن طريـق إسـهام أشـخاص     األخطار،واالشرتاك يف حتمل املسئولية عند �زول الكوارث،وذلك

التعاو�ي ال يستهدفون جتارة،وال  مببالغ �قدية ختصص لتعويض من يصيبه الضرر،فجماعة التأمني
  .األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر منا يقصدون توزيعرحباً من أموال غريهم،وإ

ربـا الفـضل، وربـا النسأ،فليـست عقـود      : الربـا بنوعيـه   خلو التأمني التعاو�ي مـن :الثا�ي
  .مجع من األقساط يف معامالت ربوية املسامهني ربوية،وال يستغلون ما

 مـا يعـود علـيهم مــن    التعـاو�ي بتحديـد   أ�ـه ال يـضر جهـل املـسامهني يف التـأمني     :الثالـث 
ــع ــامرة وال،وال غــرر،ألهنم متربعــون،فال خمــاطرة ؛النف ــد   ،مق ــه عق ــأمني التجاري،فإ� خبالف الت

  .معاوضة مالية جتارية
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من املسامهني،أو من ميثلهم باستثمار ما مجـع مـن األقـساط لتحقيـق      قيام مجاعة:الرابع
ربعــاً،أو مقابــل أجــر أ�ــشئ هــذا التعاون،ســواء كــان القيــام بــذلك ت  الغــرض الــذي مــن أجلــه

  .)١(أهـ."معني

ــى          ــضهم اإلمجــاع عل ــد حكــى بع ــان تعاو�يا،وق ــأمني إذا ك ــا ســبق جــواز الت ــضح مم يت
،ويرتكز حديث من يقول بتحـريم شـيء مـن صـور التـأمني الـذي يرفـع شـعار التعـاون،أو                )٢(هذا

 التكافــل،على التطبيــق ؛حيــث يــرون أن شــعار التعــاون لــيس أكثــر مــن تــسمية األشــياء بغــري  
؛إذ ال يرون تلك الـشركات تطبـق مفهـوم التعـاون الـشرعي علـى حنـو مـا أجـاز التـأمني                        )٣(امسها

التعاو�ي من أجازه،وعلى كل لسنا جند يف صدد احلديث عـن التـأمني يف التجـارة  اإللكرتو�يـة           
وهو هلذا أحق ببيان حكمه،وإمنا سيق حكم التأمني التعاو�ي ليكتمـل           ,سوى التأمني التجاري،  

لكالم،ويتضح مأخذه،وليعلم القارئ أن هنـاك تأمينـا ميكـن عملـه كبـديل شـرعي للتـأمني                  �ظـم ا 
يف  يةـــــ ذه اآللـــــــــــتمد هـــــــــركات اليت تع ـــــــالتجاري،إال أ�ــه ليـس كذلك اليـوم؛�ظرا لقلة الش      

اله،باختـصار غــري    التأمني،وهلذا يلزم التعرض ألهم ما يتصل بالتأمـني التجاري،واالختالف حــي        

                                                 

 وما بعدها،رابطة العامل اإلسالمي، مكـة املكرمـة، الـدورة األوىل، القـرار              ٣١قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص       –) ١(
  .)٥(رقم 

مـصطفى الزرقاء،مطبوعـات    : من كالم الشيخ   ٨٨،وفتاوى يف التأمني ص   )٤٠(ا�ظر قرار هيئة الراجحي ذي الرقم        –) ٢(
   .دلة الربكة

ــهم د –) ٣( ــه        .ومن ــة بنــك اجلزيرة،ومثل ــل التعاو�ي،جدة،برعاي ــؤمتر التكاف ــه إىل م أمحــد احلجــي الكــردي،يف حبــث قدم
  .،يف كتابه التأمني وأحكامه٢٨٢سليمان الثنيان ص .د
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ــا       ــأمني فحكمه ــهى شــأهنا إىل الت ــت إن ا�ت ــرتبط خمــل؛ألن جتــارة اإل�رت� ــه،ألن القنطــرة  م حبكم
  .واحدة،والصلة بينهما كصلة الثمرة جبذعها

وعلــى ذلــك وجــدت أن التــأمني التجــاري قــد مت حترميــه يف قــرار امــع الــسابق ذاتــه     
  :"و�صه

  : وعلى آله وصحبه أما بعدوالسالم على رسول ا احلمد  والصالة

�ظـر يف موضـوع التـأمني بأ�واعـه املختلفـة، بعـد مـا اطلـع          فإن جممع الفقه اإلسالمي قد
ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره جملس هيئة كبـار العلمـاء    على كثري مما كتبه العلماء يف

هــ  ١٣٩٧/ ٤/٤ريـاض بتـاريخ   السعودية يف دورته العاشـرة املنعقـدة مبدينـة ال    يف اململكة العربية
ــأمني بأ�واعه مــن التحــريم  ــك،قرر الــس    ،للت ــرأي يف ذل ــداول ال ــة وت  وبعــد الدراســة الوافي

أو غـري ذلـك    حتريم التأمني جبميع أ�واعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية،:باألكثرية
  .من األموال

هيئـة كبـار العلمـاء مـن جـواز       كما قرر جملس امع باإلمجاع املوافقة على قرار جملس
واملنـوه عنـه آ�فـاً، وعهـد بـصياغة القـرار إىل        التأمني التعاو�ي بدالً من التـأمني التجـاري احملـرم،   

  .جلنة خاصة
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  :تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس امع حول التأمني

تـضمن  هــ امل ١٣٩٨ شـعبان  ١٤األربعـاء   بناء على قـرار جملـس امـع املتخـذ جبلـسة     
 حممد حممود الـصواف،  :باز ، والشيخ عبد العزيز بن:تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ

جملــس امــع حــول التــأمني بــشتى أ�واعــه  بــصياغة قــرار،حممــد بــن عبــد ا السبيل:والــشيخ
  .وأشكاله

  :وعليه فقد حضرت اللجنة املشار إليها وبعد املداولة أقرت ما يلي

  :وعلى آله وصحبه أما بعد الم على رسول ااحلمد  والصالة والس

هــ مبكـة   ١٣٩٨شـعبان   ١٠ فـإن جممـع الفقـه اإلسـالمي يف دورتـه األوىل املنعقـدة يف      
بأ�واعـه املختلفـة، بعـد مـا اطلـع       املكرمة مبقر رابطة العامل اإلسالمي قد �ظر يف موضوع التأمني

 على ما قرره جملس هيئة كبـار العلمـاء   أيضاً على كثري مما كتبه العلماء يف ذلك، وبعد ما اطلع
هـ بقراره رقم ١٣٩٧/ ٤/٤العاشرة مبدينة الرياض بتاريخ  يف اململكة العربية السعودية يف دورته

  .التجاري بأ�واعه من التحريم للتأمني) ٥٥(

الفقهـي باإلمجـاع عـدا     وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلـك قـرر جملـس امـع    
أ�واعـه سـواء كـان علـى الـنفس،       حتريم التأمني التجاري جبميـع ،صطفى الزرقاءم:فضيلة الشيخ

  :أو البضائع التجارية، أو غري ذلك لألدلة اآلتية
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 عقد التأمني التجـاري مـن عقـود املعاوضـات املاليـة االحتماليـة املـشتملة علـى        :األول

 عطـي، أو يأخـذ،  الغرر الفاحش، ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقـت العقـد مقـدار مـا ي    

الكارثـة   فقد يدفع قسطاً، أو قسطني، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمِن، وقـد ال تقـع  
حيـدد مـا يعطـي     أصال، فيدفع مجيع األقساط، وال يأخذ شيئاً، وكذلك املـؤمِن ال يـستطيع أن  

 عليـه  ا ويأخذ بالنسبة لكـل عقـد مبفـرده، وقـد ورد يف احلـديث الـصحيح عـن الـنيب صـلى         
  .وسلم النهي عن بيع الغرر

ملــا فيــه مــن املخــاطرة يف  عقــد التــأمني التجــاري ضــرب مــن ضــروب املقــامرة:الثــا�ي
الغـنم بـال مقابـل، أو مقابـل غـري       معاوضات مالية، ومن الغرم بال جنايـة أو تـسبب فيهـا، ومـن    

ؤمن كـل مبلـغ   يقـع احلـادث، فيغـرم املـ     مكافئ، فـإن املـستأمن قـد يـدفع قـسطاً مـن التـأمني، ثـم        
أقـساط التـأمني بـال مقابـل، وإذا اسـتحكمت       التأمني، وقد ال يقع اخلطر، ومع ذلك يغنم املؤمن

 يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا     {:عن امليسر يف قوله تعـاىل  فيه اجلهالة كان قماراً، ودخل يف عموم النهي
ــا  اخلَإِ�َّم ــر ماملَوــسِررِي األَزْالمو اباألَ�ــصطَانِ  ويــلِ الــشمع ــن ــاجتَنِبوهجــس مِ ــون فَ تُفْلِح ــم  لَعلَّكُ

  .اآلية واليت بعدهااملائدة، })٩٠(

 عقد التأمني التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت:الثالث

ؤمن يـدفع  واملـ  للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلـا، فهـو ربـا فـضل،    
مـا دفعـه هلـا     ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكـون ربـا �ـسأ، وإذا دفعـت الـشركة للمـستأمن مثـل       

  .واإلمجاع،يكون ربا �سأ فقط، وكالمها حمرم بالنص
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، وغرر،التجــاري مــن الرهــان احملــرم، ألن كــال منــهما فيــه جهالــة   عقــد التــأمني:الرابــع
صرة لإلسالم، وظهور ألعالمه باحلجة والسنان، الرهان إال ما فيه � ومقامرة، ومل يبح الشرع من

ا عليه وسلم رخـصة الرهـان بعـوض يف ثالثـة بقولـه صـلى ا عليـه         وقد حصر النيب صلى
 ولـيس التـأمني مـن ذلـك، وال     )١("�َـصلٍ    أَو ،أَو فِـي حـافِرٍ    ،خفٍّ   فِي  إِال     سبق     ال: "وسلم

  .شبيهاً به فكان حمرماً

 عقد التأمني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل، وأخذ املال بال مقابل يف:ساخلام

 يا أَيها الَّذِين آمنوا ال {:عقود املعاوضات التجارية حمرم، لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل
 مِـنكُم وال تَقْتُلُـوا أَ�فُـسكُم إِن اللَّـه      تَراضٍن  باطِلِ إِالَّ أَن تَكُون تِجارة ع     ال بينكُم بِ  أَموالَكُمتَأْكُلُوا  

 بِكُم حِيماًكَانالنساء[})٢٩ (ر[.  

اخلطـر   يف عقد التأمني التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرعاً، فإن املؤمن مل حيـدث :السادس
طـر علـى   اخل منه، ومل يتسبب يف حدوثه، وإمنا كان منه جمرد التعاقد مع املستأمن على ضمان

       ــال ــذل عم ــؤمن مل يب ــه، و امل ــستأمن ل ــه امل ــغ يدفع ــل مبل ــدير وقوعــه مقاب ــستأمن فكــان   تق للم
  .)٢(أهـ"حراماً

                                                 

،وابـن ماجـه يف سـننه يف كتـاب اجلهاد،بـاب      )٣/٢٩( أخرجـه أبـو داود يف سـننه يف كتـاب اجلهاد،بـاب يف الـسبق       –) ١(
،والنـسائي  )٤/٢٠٥(بق،والرهان ،وكذلك والرتمذي يف سننه أيضا يف كتاب اجلهاد،باب مـا جـاء يف الرهان،والـسبق            الس

 .هذا حديث حسن:،قال الرتمذي)٦/٢٦٦(يف سننه أيضا يف كتاب اخليل،باب السبق 
رمة، الـدورة األوىل، القـرار       وما بعدها،رابطة العامل اإلسالمي، مكة املك      ٣١ قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص        -) ٢(

  .)٥(رقم 
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مـصطفى الزرقـاء،واليت كا�ـت عمدتـه للقـول باجلواز،وأجـابوا عـن           ثم �اقش القرار أدلة   
فـاجلواب  به املبيحون للتـأمني التجـاري مطلقـاً،أو يف بعـض أ�واعـه       وأما ما استدل:"ذلك بقوهلم
  :عنه ما يلي

االستدالل باالستصالح غري صحيح ، فإن املصاحل يف الشريعة اإلسـالمية            -١
  :أقسام ثالثة

 .قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة •

فهو مـصلحة  ؛وال اعتبـار ،بإلغـاء  فلم يـشهد لـه  ،وقـسم سـكت عنـه الـشرع     •
 .مرسلة، وهذا حمل اجتهاد اتهدين

  .هما شهد الشرع بإلغائ والقسم الثالث •

فكا�ت ممــا شــهدت الــشريعة ؛وربا،وقمار،وغرر،وعقــود التــأمني التجــاري فيهــا جهالــة 
  .بإلغائه لغلبة جا�ب املفسدة فيه على جا�ب املصلحة

اإلباحــة األصــلية ال تــصلح دلــيال هنــا،ألن عقــود التــأمني التجــاري قامــت  -٢
  .والسنة،مناقضتها ألدلة الكتاب األدلة على

عنـها، وقـد وجـد فبطـل االسـتدالل       روط بعـدم الناقـل  والعمـل باإلباحـة األصـلية مـش    
  .هبا
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بـه هنا،فـإن مـا أباحـه      ال يصح االستدالل،"الضرورات تبيح احملظورات " -٣
ــات  ــرق كـــسب الطيبـ ــن طـ ــه   ،ا مـ ــا حرمـ ــضاعفة ممـ ــعافاً مـ ــر أضـ  أكثـ

عليهم،فليس هناك ضـرورة معتـربة شـرعاً تلجـئ إىل مـا حرمتـه الـشريعة                 
  .من التأمني

فإن العرف ليس من أدلة تشريع األحكام،وإمنا ؛ل بالعرفيصح االستدال ال -٤
ومن عبـارات النـاس   ،وفهم املراد من ألفـاظ ،تطبيق األحكام يبنى عليه يف

وسائر ما حيتـاج إىل حتديـد املقـصود منـه      ،وأخبارهم،وتداعيهم،يف إمياهنم 
وتعني املقـصود منه،وقـد   ،تأثري لـه فيمـا تـبني أمـره     األقوال،فال،ومن األفعال

 .االتأمني فال اعتبار به معه األدلة داللة واضحة على منعدلت 

املضاربة،أو يف معناه غـري   االستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود -٥
صحيح،فإن رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه،وما يدفعـه            
املستأمن خيرج بعقد التأمني من ملكه إىل ملك الشركة حسبما يقـضي بـه              

،وأن رأس مال املضاربة يستحقه ورثـة مالكـه عنـد موتـه،ويف     تأمنيال �ظام
الورثة �ظاماً مبلغ التأمني،ولو مل يدفع مـورثهم إال قـسطاً    التأمني قد يستحق

شـــيئاً إذا جعـــل املـــستفيد ســـوى املـــستأمن   واحداً،وقـــد ال يـــستحقون
خبالف ،الــشريكني �ــسباً مئويــة وورثتــه،وأن الــربح يف املــضاربة يكــون بــني

إال مبلـــغ  وخـــسارته للـــشركة،وليس للمـــستأمن  ،فربح رأس املال،تـــأمنيال
 .التأمني،أو مبلغ غري حمدد
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ــواالة    -٦ ــى والء املـ ــأمني علـ ــود التـ ــاس عقـ ــن )١(قيـ ــد مـ ــري    عنـ ــه غـ ــول بـ يقـ
 أن عقود التأمني هدفها:صحيح،فإ�ه قياس مع الفارق،ومن الفروق بينهما

لـة،خبالف عقـد والء   وفـاحش اجلها ،وبالقمار،الربح املادي املـشوب بالغرر   
ــآخي يف اإلسالم  ــه التــ ــصد األول فيــ ــر،والتعاون يف ،املواالة،فالقــ والتناصــ

األحوال،وما يكون من كـسب مادي،فالقـصد إليـه     وسائر،والرخاء،الشدة
 .بالتبع

التجــاري علــى الوعــد امللــزم عنــد مــن يقــول بــه ال    قيــاس عقــد التــأمني  -٧
 بقــرض،أو إعــارة،أو ومن الفــروق،أن الوعــد،أل�ه قيــاس مــع الفــارق؛يــصح

الوفاء به واجباً،أو مـن   حتمل خسارة مثال من باب املعروف احملض،فكان
باعثهـا الـربح    مكارم األخالق خبالف عقود التأمني،فإهنا معاوضة جتاريـة 
 .املادي،فال يغتفر فيها ما يغتفر يف التربعات من اجلهالة والغرر

وضـمان مـا مل جيـب    عقـود التـأمني التجـاري علـى ضـمان اهول،      قيـاس   -٨
مـع الفـارق أيـضاً،ومن الفـروق أن الـضمان       قياس غري صحيح أل�ـه قيـاس  

ــه اإلحــسان احملــض خبــالف     ــربع يقــصد ب ــوع مــن الت ــه عقــد   � التأمني،فإ�

                                                 

وتفـسري عقـد املـواالة أن مـن أسـلم علـى يـدي رجل،وقـال              :")٢/٢٨٩( يف باب والء املـواالة       قال يف حتفة الفقهاء    –) ١(
ــه ــر  :لـــ ــال اآلخـــ ــوالي،ترثين إذا مت،وتعقـــــل عـــــين إذا جنيت،وقـــ ــواالة، :أ�ـــــت مـــ ــهما عقـــــد املـــ   قبلت؛فينعقـــــد بينـــ

ــال ــال ا:وكـــــذا إذا قـــ ــرواليتك،وقـــ ــه،   ،قبلت:آلخـــ ــلم علـــــى يديـــ ــع رجـــــل غـــــري الـــــذي أســـ   وكـــــذلك إذا عقـــــد مـــ
  .١أهـ،حتفة الفقهاء،لعالء الدين السمرقندي،دار الكتب العلمية،بريوت ط"وكذلك اللقيط إذا عقد مع غريه عقد مواالة
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ــه    ؛معاوضــة جتارية ــب علي ــإن ترت ــها أوالً الكــسب املادي،ف ــصد من  يق

بع معروف،فهو تابع غري مقصود إليه،واألحكام يراعـى فيهـا األصـل ال التـا             
 .تابعاً غري مقصود إليه ما دام

 قيـاس عقـود التـأمني التجـاري علـى ضـمان خطـر الطريـق ال يـصح فإ�ـه           -٩

 .قياس مع الفارق كما سبق يف الدليل قبله

غري صـحيح،فإ�ه قيـاس    قياس عقود التأمني التجاري على �ظام التقاعد  -١٠
عتباره األمر با ألن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ويل؛مع الفارق أيضاً

ــة        ــن خدم ــه املوظــف م ــام ب ــا ق ــه،وراعى يف صــرفه م ــسئوالً عــن رعيت م
األمة،ووضع له �ظاماً راعى فيه مصلحة أقـرب النـاس إىل املوظـف،و�ظر     

فيهم،فليس �ظام التقاعد من باب املعاوضات املالية بني  إىل مظنة احلاجة
قـود  وبني التأمني الذي هو مـن ع ،ال شبه بينه الدولة وموظفيها،وعلى هذا

هبــــا اســــتغالل الــــشركات  املعاوضــــات املاليــــة التجاريــــة الــــيت يقــــصد 
يعطـى يف   ألن مـا ؛للمستأمنني،والكسب مـن ورائهـم بطـرق غـري مـشروعة     

حالــــة التقاعــــد يعتــــرب حقــــاً التــــزم بــــه مــــن حكومــــات مــــسئولة عــــن   
ملـن قـام خبدمـة األمـة كفـاء ملعروفـه،وتعاو�اً معـه جـزاء          رعيتها،وتـصرفها 

ــه،وفكر  ــه ببد� ــا     وقطع،هتعاو� ــهوض معه الكــثري مــن فراغــه يف ســبيل الن
 .باألمة
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فإ�ه قيـاس  ؛على �ظام العاقلة ال يـصح  وعقوده،قياس �ظام التأمني التجاري -١١
وشــبه ،العاقلــة لديــة اخلطأ مــع الفــارق،ومن الفــروق أن األصــل يف حتمــل 

والقرابـة الـيت    ،من الرحم ؛وبني القاتـل خطـأ،أو شـبه العمـد        ،العمد مـا بينـها    
ــدعو إىل  ــصرةتـــــ ــو دون ،والتعاون،والتواصل،النـــــ وإسداء املعروف،ولـــــ

مقابل،وعقود التأمني التجارية استغاللية تقوم على معاوضات مالية حمضة         
 .اإلحسان،وبواعث املعروف بصلة ال متت إىل عاطفة

أل�ه قيـاس  ؛غري صـحيح  قياس عقود التأمني التجاري على عقود احلراسة -١٢
يف املـسألتني،وإمنا   مان ليس حمال للعقدومن الفروق أن األ،مع الفارق أيضاً

ــة األجرة    ــأمني،ويف احلراسـ ــغ التـ ــساط ومبلـ ــأمني األقـ ــه يف التـ ــل ،حملـ وعمـ
وإال ملـا اسـتحق احلـارس األجـرة عنـد         ،احلارس،أما األمـان فغايـة و�تيجـة      

 .احملروس ضياع

أل�ه قياس مع الفارق أيضاً،فإن األجـرة       ؛ال يصح ،قياس التأمني على اإليداع    -١٣
اع عوض عن قيـام األمـني حبفـظ شـيء يف حوزتـه حيوطـه خبـالف        اإليد يف

ــه   ــا يدفع ــإن م ــود إىل      التأمني،ف ــن املؤمن،ويع ــل م ــه عم ــستأمن ال يقابل امل
والطمأ�ينة،وشــرط العــوض عــن  املــستأمن مبنفعــة إمنــا هــو ضــمان األمــن

يف مقابلــة  الـضمان ال يـصح،بل هـو مفـسد للعقـد وإن جعـل مبلـغ التـأمني        
 جتارية جعـل فيهـا مبلـغ التـأمني،أو زمنـه،فاختلف           األقساط كان معاوضة  

 .عقد اإليداع بأجر يف
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والفرق ؛ال يـصح  ،قياس التأمني على ما عرف بقضية جتـار البـز مـع احلاكـة              -١٤
واملقــيس ،بينــهما أن املقــيس عليــه مــن التــأمني التعــاو�ي،وهو تعــاون حمض

 .)١(أهـ"فال يصح القياس؛جتاري وهو معاوضات جتارية تأمني

لقــرار علــى التــأمني التعاو�ي،وأجــازه مبينــا الفــرق بينــه،وبني التــأمني  ثــم عــرج ا
التجاري،وقد أسلفت بذكر ذلك؛فال حاجة لإلعـادة،واملهم هنـا أن القـرار كفـى مؤ�ـة                
تكلـــف ذكـــر القولني،وأدلتـــهما بإســـهاب،ورجح مـــا رآه غالـــب املـــؤمترين صـــوابا،وأما  

لشيء من األسباب اليت بينها الصواب من وجهة �ظر الباحث فمع مصطفى الزرقاء؛ال   
 إال أ�نا متى ما أضفنا إليها أن العلم املؤكـد الـذي ال جيـادل فيـه أي         – على أمهيتها    –

من املؤمترين،هـو أن املبـادئ الـيت مـن أجلـها قـام التـأمني التجـاري هـي عينـها الـيت مـن                          
 مـن  لـشيء أجلها قام التأمني التعاو�ي،مع فـارق واحـد،وهو اسـتئثار مؤسـسي التـأمني               

ــررة ســلفا،   ــاح املق ــن ا  مع شــيء األرب ــسري م ــائض أيــ غــري ي ــه لف ــة حتقق ،وهم ضا يف حال
يتحملــون الــنقص لــو وجد،وهــذا هــو الفــرق الوحيــد،وغريه مــن الفــروق ال يتعــدى          

بـــل التـــأمني التعـــاو�ي لـــيس ســـوى عقـــد تـــربع يف       :الـــشكل،وحني يـــأتي مـــن يقـــول   
�عـــم اختلفـــا : أقـــولاألصــل،والتجاري عقـــد معاوضـــة؛فاختلفا شكال،ومــضمو�ا،فهنا  

شـــكال،وأما مـــضمو�ا فـــال،وال عـــربة بـــاختالف الـــشكل إن اتفـــق املـــضمون،للقاعدة   

                                                 

 األوىل، القـرار     وما بعدها،رابطة العامل اإلسالمي، مكـة املكرمـة، الـدورة          ٣١قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص       -) ١(
  .)٥(رقم 
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إهنـم  :،وإذا قال القائل )١(العربة يف العقود للمقاصد،واملعا�ي،ال لأللفاظ واملبا�ي     :املشهورة
وإن اتفق املعنى الـذي مـن أجلـه قـام التـأمني التجـاري،مع املعنـى الـذي مـن أجلـه قـام                         

التعاو�ي،إال أن القـصد خمتلـف،فلم يكتمـل للقائـل بـاجلواز �ظـم القاعـدة؛فكيف                التأمني  
  حيتج هبا؟

ال ميكنهم متحيض هـذا القـصد أصـال،فهم سـواء أرغبـوا،أم كرهـوا البـد                 :أقول
يتحملـــون تبعـــات ذلـــك التعاقد،والبـــد أن يتحقـــق تفتيـــت للمخـــاطر املقـــصود تقليـــل  

إال إىل هذا،فاالرتفاق متحقق ال حمالـة،بل      آثارها،واحلد منها،لصاحل املستأمن،ال سبيل     
التابع :"،وقاعدة)٢("التابع تابع :"هو أغلب،واحلكم للغلبة يف هذه احلالة،للقاعدة املعروفة      

،املـــستأمن ال يـــدخل يف تعاقـــد مـــع شـــركة التـــأمني إال علـــى هـــذا  )٣("ال يفـــرد حبكـــم
ن إىل أن آثـار     إن املعقـود عليـه حـصول اطمئنـان املـستأم          :األساس،ولذا يـصح أن �قـول     

املصيبة اليت ميكن أن تقع ستكون يف حدود حمتملة،ولـذا يقـرب القـول بـاجلواز للتـشبيه                
،ويبعــد أن )٤(بعقــد احلراســة؛هلذا الوجــه،واحلارس مــستحق ألجرتــه مــع عــدم تقــصريه 

؛كمــا تفــضل بــه امع،والقــسط لــيس ســوى  !!املعقــود عليــه هــو قــسط التــأمني:�قــول
ث كـــــان يف أي معاوضـــــة،ولذا لـــــو قيـــــل املعقـــــود  �قد،والنقـــــد يعتـــــرب مثنـــــا حيـــــ 

                                                 

   .١٦جملة األحكام العدلية ص  –) ١(
  .٢١جملة األحكام العدلية ص  -) ٢(
 .٢١املصدر السابق ص  -) ٣(
  .،علي حيدر،دار الكتب العلمية)١/٦٠٤(ا�ظر شرح درر احلكام  -) ٤(
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النصرة؛لكان أجدر؛وهو يقرب أن يكون كعقد والء املواالة،مع وجود عوض،غري          :عليه
املعاوضة،ومتى ما كـان ذلـك      ظهرت منه     هو جائز لغلبة االرتفاق عليه،وإن      :أ�ي أقول 

تـام مبـد    صحيحا؛صح ما ذهبت؛إليه للقواعد آ�فة الذكر،والعجب أن يكـون االلتـزام ال           
يد العون بصرف النظر عن قدرة صندوق التـأمني للوفـاء بتعهده؛مـدخال للمنع،ومنـشأ               
للتحــريم،يف عقــود التــأمني التجاري،وعــدم ذلــك يف التــأمني التعــاو�ي ســببا لتجويزه،بــل   

هـب أ�ـي أتـربع جلهـة،مع عـدم          :،وال أقـول سـوى    )١(وجدت من جيعـل ذلـك الفـرق ميـزة         
ملت بي مصيبة؛ومل تزد تلك اجلهـة علـى أن تتفـرج إيل؛هـل          إلزامي هلا بالتربع يل،ولكن أ    

،بل العاقلة ملتزمـة بـأداء مـا عليهـا دون مقابل،واحلـاكم             !سأستمر بالتربع لتلك اجلهة؟   
  .الشرعي حيملها على ذلك قسرا لو قصرت

ــل        ــن قبيـ ــرت إال مـ ــا ذكـ ــل مـ ــن كـ ــيء مـ ــى شـ ــول علـ ــل لـــست أعـ ــى كـ وعلـ
ى العقــد،وإن بــدا عقــد معاوضــة،جتعل االســتئناس،ولكين أرى أن غلبــة االرتفــاق علــ

قواعـدها،فا�ظر مـثال    جار على سننها،وموافق ل   روح الشريعة،و  إىل   القول باجلواز أقرب  
ــن       ــه األداء عمـ ــرء مبوجبـ ــربع يتعهـــد املـ ــوى تـ ــالمي لـــيس سـ ــه اإلسـ ــضمان يف الفقـ الـ

                                                 

أمني التعاو�ي ال تلتزم الشركة بالتعويض      أ�ه يف الت  ،والتجاري،ومن الفروق بني التأمني التعاو�ي    :"يقول خالد الدعيجي   –) ١(
  : حبث �شره يف موقع اإلسالم اليوم،ضمن هذا الرابطأهـ،وذلك يف "كما سبق بيا�ه
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،ولئن جاز تربعا،فلـهو لقـاء مقابـل تـربع املـرء بـه              )١(ضمنه،وهذا شيء غين عن البيان    
  .)٢(داء ألزمابت

ــة يف موضــوع         ــوال الفقهي ــا األق ــاقش فيه ــع حماضــرة � ــن مني ــد ألقــى اب هــذا وق
،أذكرهـا مـع شـيء      )٣(التأمني،وقد �شر ت احملاضرة يف موقع أمارة منطقة مكة املكرمـة          

من التصرف،طلبا للفائدة،واالختصار،وكا�ت كلمته ترتكز على دفـع الفـارق بـني �ـوعي             
التـأمني  :"ا معا،أو منعهما معا،وسـنرى مـا ا�تـهى إليـه،قال          التأمني،مما حيمل على جتويزمه   

يف ،والتعويض عنه ،وسيلة من وسائل حفظ املال ورعايته     ،وغريها،واملنافع،على األموال 
�ـه عقـد    أ:والـشمول هـو   ،واملنع، اجلمع إىلولعل أقرب تعريف    ...،أو ضياعه ،حال تلفه 

أو إيـرادا   ،تفيدا مبلغا مـن املـال     أو من يعينه مس   ، يؤدي للمؤمن له   أنيلتزم املؤمن مبقتضاه    
وذلك �ظري قـسط مـايل      ،أو تعويضا عن ضرر إثر حادث مغطى ضرره يف العقد         ،دوريا

  ....أو دفعة واحدة،يؤديه املؤمن له للمؤمن بصفة دورية

ــور التجارة وظهور مـــــستجدات يف حمـــــيط اتـــــساع  ،واتـــــساعها،وبعـــــد تطـــ
ــشاطها ــوازل العــصر  ؛� ــة مــن � ــأمني �ازل ــه مــن حيــث  إىلضــطرار واجته اال،ظهر الت  حبث

                                                 

 علــى جــواز الــضمان يف اجلملــة،وإمنا اختلفــوا يف فــروع وأمجــع املــسلمون :"قــال)٤/٣٤٤(املغــين :ابــن قدامــة ا�ظــر –) ١(
 بـالتزام  تـربع وأل�ـه  :"أهـ، حتى قال يف صدد مسألة مما وقع فيه االختالف يف باب الضمان          ..."�ذكرها إن شاء ا تعاىل    

  .أهـ"مال
  .سيأتي تقرير ذلك من كالم ابن منيع قريبا -) ٢(
  :وذلك ضمن هذا الرابط –) ٣(
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ــصوره ــيال،تــــــــ ــن   ،أو حترميا،وحكمه حتلــــــــ ــة مــــــــ ــه جمموعــــــــ ــدت لبحثــــــــ فعقــــــــ
ــدوات،املؤمترات ــة،والنـــــــــــ ــك ،واالس العلميـــــــــــ ــم ذلـــــــــــ ــن أهـــــــــــ   وكان مـــــــــــ

وقد حـضره جمموعـة     ـ،هـ ١٣٦٢ ابن تيمية املنعقد يف دمشق سنة        اإلسالمسبوع شيخ   أ
كني فيـــه وكـــان مـــن أبـــرز املـــشار،وعلمائه وقـــدمت فيـــه البحوث،مـــن فقهـــاء العـــصر

  . القائل بإباحته مطلقا- رمحه ا - مصطفى الزرقاء :الشيخ

  .وحمرم مطلقا، وقد ا�تهى املؤمتر باختالف املشاركني فيه ما بني مبيح مطلقا

  .ومنهم من فصل يف ذلك فأباح التأمني على األموال ومنع التأمني على احلياة

 واختلـف   ـ،ه١٣٦٥قاهرة سنة   عيد حبث املوضوع يف جممع البحوث اإلسالمية يف ال        وأ
وقد عـرض يف هـذا امـع جمموعـة مـن البحـوث مـا                . املشاركون فيه يف حكم جوازه أو منعه      

  .بني جميز وحمرم

وقد كادت اآلراء املختلفـة فيـه   ،وقام الشيخ فرج السنهوري األمني العام للمجمع جبمعها       
  .حترميه و،أتتساوى من حيث القول جبوازه

 رمحـه   -فتـاوى مـن فقيـه العـصر الـشيخ مـصطفى الزرقـاء               و،صدرت جمموعة حبوث  و
  مجعها يف جمموعـة كتـب ا�تـهى هبـا إىل القـول جبـوازه وأول فتـوى منـه بـذلك كا�ـت قبـل                           -ا 

ــم قــدمها يف    ــة املنعقــد يف دمــشق ســنة     أســتني عامــا فيمــا �عل ــن تيمي ســبوع شــيخ اإلســالم اب
  .ـه١٣٦٢
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بتحريم التأمني التجـاري ملـا      ـ،ه١٣٩٠صدرت فتوى من شيخ األزهر جاد احلق سنة         و
  .والقمار،والغرر،فيه من الربا

 ـ،هــ١٣٩٧عــرض موضــوع التــأمني علــى جملــس هيئــة كبــار العلمــاء يف اململكــة ســنة  و
وصدر بـه قـرار الـس بتقـسيم التـأمني إىل تـأمني تعـاو�ي مبـاح وتـأمني جتـاري حمـرم وذكـر يف                           

  .ول بتحريم التجاريالقرار تعليل القول بإباحة التعاو�ي وتعليل الق

بتحريم التــأمني ـ،هــ١٣٨٦صــدر قــرار املــؤمتر العــاملي املنعقــد يف مكــة املكرمــة ســنة   و
  .التجاري

ا�تهج ـ،وهـ ١٣٩٧صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسـالمي سـنة             و
  .ييف املسالك الذي أخذ به جملس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاو�ي وحتريم التجار

مبثل ما صدر به قرار جملس هيئة ـ،ه١٤٠٦صدر قرار جممع الفقه الدويل جبدة سنة        و
  .برابطة العامل اإلسالمي،وجممع الفقه اإلسالمي،كبار العلماء

ــاوى و ــن الفتــ ــة مــ ــة   ،صــــدرت جمموعــ ــات الرقابــ ــن هيئــ ــة مــ ــن جمموعــ والقرارات مــ
جمموعة حبـوث مـن بعـض    وصدرت ،والفتوى موعة من املؤسسات املالية اإلسالمية ،الشرعية

 -فقهاء العصر با�تهاج املـسلك الـذي أخـذ بـه جملـس هيئـة كبـار العلمـاء وأخـذ بـه امعـان                    
  .وجتاري حمرم، بتقسيم التأمني إىل تعاو�ي مباح-امع الدويل وجممع الرابطة 
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ــنة     و ــتثمار ســ ــصرفية لالســ ــشركة الراجحــــي املــ ــشرعية لــ ــة الــ ــرار اهليئــ ــدر قــ صــ
  .والتأمني التجاري، التأمني التعاو�ي- مطلقا جبواز التأمنيـ،ه١٤١١

بتفسري قرار هيئة كبار العلمـاء      ،واإلفتاء،وأخرياً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث     
يقومون أعـضاؤها؛ ن املقـصود بـه إجيـاد مجعيـة تعاو�يـة معـروف              أو،فيما يتعلق بالتأمني التعاو�ي   

ن التطبيــق احلــايل للتــأمني إو،ث علــيهموخيرج منــها مــا تقتــضيه احلــواد،يــستثمر،جبمــع مــال منهم
ن هـذه الـشركات التعاو�يـة تتفـق مـع           أو،من قبل شركات التأمني التعاو�ية غري صحيح      ،التعاو�ي

فهي بذلك تتفـق مـع شـركات التـأمني      ؛ يف التأمني  األساسيةشركات التأمني التجارية يف العناصر      
  .)١(أهـ"التجارية يف احلكم بالتحريم

أدلة جواز التأمني التعاو�ي بعد سرد هذه املقدمة التارخيية لفتاوى          على  املنيع  ثم عرج   
  :"التأمني،قال

  :ومستند القول جبوازه لدى القائلني به،التأمني التعاو�ي

 - اإلجراء على ذلك    أحكامه وترتيب   - إجرائه التأمني التعاو�ي يعتمد يف      أنال شك   
 التأمني مطلقـا يعتمـد علـى مخـس          إن حيثإجراءات،على ما يعتمد عليه التأمني التجاري من        

  .املؤمن، املؤمن له، حمل التأمني، القسط التأميين، التعويض يف حال االقتضاء: ركائز هي

                                                 

،و�ـــشرت يف موقـــع أمـــارة منطقـــة مكـــة )واحلظراإلباحـــة،التـــأمني بــني  (حماضـــرة بعنـــوان كــان هـــذا عبـــارة عـــن   –) ١(
  : املكرمة،ضمن هذا الرابط
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 التـأمني التعـاو�ي خيتلـف عـن         ،أنوالتعاو�ي،ويذكر القائلون بالتفريق بني التأمني التجاري     
ــأمني التجــاري يف   ــأمني الت  أنالت ــاو�ي يعــود   الفــائض مــن التزامــات صــندوق الت  املــشرتكني إىلع

  .كل حبسب �سبة اشرتاكه،فيه

فهو تعاون بني املـشرتكني فيـه   ، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمني التعاو�ي       
ومـا ظهـر مـن عجـز تعـني علـيهم            ،وما زاد عن ذلـك رجـع إليهم       ،لمصائبلوجرب  ،صدوعللرأب  

  .كل بقدر �سبة اشرتاكه،سداده من أمواهلم

 التجاري فليس فيه هـذا التوجـه، حيـث يعتـرب الفـائض يف صـندوقه رحبـا            التأمني وأما
على شـركة   ،وفيعترب خـسارة  ؛ويف حال وجود عجز يف هـذا الـصندوق        ،لشركة التأمني التجارية  

أو مـن احتياطياهتـا، حيـث       ،التأمني التجارية االلتـزام بتغطيـة هـذا العجـز مـن رأمسـال الـشركة               
  .ةتعترب هذه اخلسارة دينا على الشرك

عن التـأمني التجــاري يف  ، دعـوى اخـتالف التـأمني التعـاو�ي    أنومـن هـذا العـرض يظهـر     
والعجز يف صـندوق كـل منـهما        ،فالفائض يف القسمني ربح   ؛موضوع الفائض دعوى غري صحيحة    

  .خسارة

 التأمني التعاو�ي يتفـق مـع التـأمني التجـاري           أن يف   إيضاحوسيأتي إن شاء ا مزيد من       
  .يف ابتغاء الربح
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 التطبيقـي  اإلجـراء يتفق مع التأمني التجاري من حيث ، التأمني التعاو�يأنوهبذا يتضح   
وليس بينهما اختالف يقتضي التفريق بينهما      األساسية،ويف العناصر   ،يف مجيع املراحل التنفيذية   

املـؤمن واملــؤمن لــه  : فكال القـسمني يــشتمل علــى مخـسة شــروط هــي  ؛وحترميا،يف احلكـم إباحــة 
 بـإبرام  وااللتـزام فيهمـا يـتم        اإللزامن  ،وأالقسط التأميين والتعويض يف حال االقتضاء     وحمل العقد و  

ــه  -عقــد بــني الطــرفني    يكــون يف العقــد بيــان أحــوال التغطيــة ومقاديرهــا    - املــؤمن واملــؤمن ل
  .وااللتزام هبا بغض النظر عن ربح أو خسارة

ــأمني التعاو�ي    ــني الت ــق ب ــه التفري ــل يف توجي ــأمني الت،وقي ــأمني التجــاري  ،إجــاريوالت ن الت
ن التـأمني التعـاو�ي خيلـو مـن ذلـك حيـث            إواجلهالة،و،والقمار،والغرر الفاحش ،يشتمل على الربا  

ن القسط التأميين يدفعـه املـؤمن       أوالتقوى،و،فهو تعاون على الرب   ؛�ه ضرب من التعاون املشروع    إ
هنم إو،صندوق املـشرتكني ن التعويض يف حال االقتضاء يدفع من   إو،له للمؤمن على سبيل التربع    

أم حـصل يف    ،حبكم تعاوهنم ملتزمون بالتعويضات سواء وجـد يف الـصندوق مـا يفـي بـسدادها               
ذا وجـد   إالصندوق عجز عن السداد،فهم ملزمون بتغطيتـه مـن أمـواهلم كـل بنـسبة اشـرتاكه،و                

فمـا يف الـصندوق مـن فـائض        ،خبالف التـأمني التجاري   ،إلـيهم إرجاعـه   يف الصندوق فائض تعـني      
ال علـى  ،وطلـب الـربح  ،فهي شركة رحبية قائمة على املتاجرة،يعترب رحباً لشركة التأمني التجارية   

  .التعاون
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ــل   ــا قي ــى الربا  إ كم ــبين عل ــأمني التجــاري م ــة،والغرر،والقمار،ن الت ــوال ،واجلهال وأكل أم
ى وعل،والتعـاون املطلـوب شـرعا   ،فهو مـبين علـى التربع  ؛خبالف التـأمني التعـاو�ي  ،الناس بالباطـل  

  .وا�تفاء عنصر املعاوضة،املساحمة

ــأمني التعاو�ي     ــول جبــواز الت ــسويغ الق ــه لت ــ،هــذا التوجي ــاج   ةوحرم ــأمني التجــاري حيت  الت
  .أو رده، إىل وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيهةملناقش

ــة األوىل ــأمني التعاو�ي   : الوقف ــدعوى التعــاون احملمــود يف الت ــق ب ــه عــن  ،فيمــا يتعل وا�تفائ
  . التجاريالتأمني

مقـصود عنـد الـدخول مـن قبـل          ،واملشروع يف التأمني التعاو�ي   ،القول بأن التعاون احملمود   
 إخوا�ــهوبني ،قول غــري صــحيح فلــيس لواحــد مــن املــشرتكني فيــه قــصد تعــاون بينــه،املــشرتكني
ولكن هـذا التعــاون مت بغــري قــصد  ،�ــه جيهــل أكثــرهمأأو ،�ــه يف الغالــب ال يعـرفهم إبل ،املـشرتكني 

ن التــأمني بــصفة عامــة حيــصل منــه أال بالنــسبة للمــشرتكني يف التــأمني التجــاري،وال شــك كاحلــ
ومن مجيــع ،كما حيــصل ذلــك يف مجيــع األعمــال املهنيــة،تعــاون غــري مقــصود مــن املــشرتكني فيــه

 –العاملني فيها، فرغيف اخلبز مثال ال يصل إىل يد آكله حتى مير مبجموعة من مراحل إعـداده           
ن يكــون لعمــال كــل مرحلــة قــصد يف أ دون -وخبزا ،وعجنا،وطحنا،تنقيةو،وحــصادا،زراعة

أم ، هذا الرغيف،فهذا �وع من التعـاون هـل هـو تعـاون مقـصود     إعدادالتعاون مع اآلخرين على    
ــاون مت حبكــم بواعثه   ــذا يعــين  ،واحلاجــة إليه،و�تائجه،هــو تع ــق   أنوه ــسميه مت بطري ــأمني بق  الت
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احلاجـات البـشرية بـني جمموعـة مـن األفـراد علـى سـبيل                تعاو�ي غري مقصود كـاحلكم يف تـأمني         
  .من غري قصد تعاون يف حتصيلها،املراحل التنفيذية

ــأمني التعاو�ي      ــشرتك يف الت ــني م ــق ب ــدعي التفري ــأمني  ،وال أظــن أحــداً ي ــشرتك يف الت وم
حمتــسبا ،والتقوى،قــصد التعــاون علــى الربيبــأن املــشرتك يف التــأمني التعــاو�ي  : التجــاري فيقــول

ال وفليس لـه قــصد يف التعــاون، ،خبــالف املــشرتك يف التـأمني التجــاري ،جـر يف ذلــك عنـد ا  األ
وعـــدم اال�فكـــاك عمـــا يكـــذهبا مـــن حيـــث  ،ن القـــول بـــذلك دعـــوى موغلـــة يف الوهم أشـــك 
ن أو،قول ال حقيقـة لـه     ، وصف التأمني التعاو�ي بالتعـاون املقـصود       أنوالعقل،وهبذا يظهر   ،احلس

ــصحيح  ــاون غــري مقــص  أال ــه تع ــأمني     ؛كالتعاون التجاري،ود� ــني الت ــرق ب ــذلك كف ــول ب فبطــل الق
  .والتأمني التعاو�ي،التجاري

مع القول بأن القسط التأميين يف التأمني التعاو�ي مت تقدميه من قبل املـؤمن              : الوقفة الثا�ية 
  .له على سبيل التربع

 أنربع فمن خـصائص التـ  ،والذي تـبني بطال�ـه  ،هذا القول قرين لدعوى التعـاون املقـصود   
أو جبزئه فما على احملسنني من سبيل، كمـا         ،املتربع له حق العدول عن التربع بكامل ما يتربع به         

أو باملـشاركة يف سـد عجـز    ، له حق االمتناع عن االستمرار مبا وعد به من تـربع باألقـساط            أن
  مــشاركتهأنعلــى اعتبــار ،فهل يقبــل مــن املــشرتك يف التــأمني التعــاو�ي هــذا احلكم ،الــصندوق

أو االمتنــاع عــن ، امتناعــه عــن االســتمرار يف دفــع األقــساط أن أمكا�ــت علــى ســبيل التــربع؟  
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ــة عجــز الصندوق   ــشاركة يف تغطي ــويض  ،امل ــه يف التع ــسقط حق ــه    ،ي ــضى من ــا م ــة مب ويف املطالب
  ويعطي القائمني على إدارة التأمني التعاو�ي حق فسخ العقد منه؟،دفعه

ويلـزم  ،ن احلقيقة يبطل القـول بـدعوى التربع        على هذا التساؤل من باحث ع      اإلجابة إن
كاحلـال بالنـسبة    ،وااللتزاماإللزام،توجب  ،تعاقد معاوضة ،واملؤمن له ،بالقول بأن التعاقد بني املؤمن    

  .واخليال، تثبت له أحكامه ضرب من الوهمأنن القول بالتربع دون أو،للتأمني التجاري

صندوق بعد دفع املستحقات عليه خيـرج       من القول بأن توزيع الفائض يف ال      :الوقفة الثالثة 
  .وطلب الربح،التأمني التعاو�ي من أن يكون طريقا من طرق املتاجرة

�واع أو،واألخذ بـأحوال  ،ن طلب الربح  أ:حدمهاأوجه الوقوف مع هذا القول من جا�بني        
ــيس أمــرا حمرمــا  حتى يعــد ذلــك مــن مــسوغات القــول بتحــريم التــأمني    ،أو مكروهــا،التجــارة ل

فالــضرب يف ،والقول بإباحــة التــأمني التعــاو�ي ال�تفــاء الــربح فيه،كو�ــه يــستهدف ذلــكل،التجاري
  .والربح أمر مشروع،والسعي يف طلب الرزق،األسواق

 التـــأمني التعـــاو�ي يف واقعـــه شـــركة تـــأمني مكو�ـــة مـــن  أناجلا�ـــب اآلخـــر يـــتلخص يف 
اعتبـاره باشـرتاكه    فكل مشرتك حيمـل يف الـشركة صفتني،صـفة املـؤمن ب           ،عضاء فيها أاملشرتكني  

وعليه االلتـزام باملـشاركة يف سـداد عجـز          ،فيها عضوا له حق يف الفـائض بقـدر �ـسبة اشـرتاكه            
ــاره          ــه باعتب ــؤمن ل ــشاركته،وله صــفة امل ــسبة م ــضات بن ــزام بالتعوي ــشركة عــن االلت صــندوق ال

 عمـا   وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه    ،باشرتاكه أحد عمالء الشركة ملتزما بدفع القسط التأميين       
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وهبذا ينتفــي وجــه التفريــق بــني التــأمني  ،يلحقــه مــن ضــرر مغطــى مبوجــب تعاقــده مــع الــشركة  
 مع األخرى يف مجيـع خـصائص        إحدامهافكالمها شركة تأمني تتفق     ،والتأمني التجاري ،التعاو�ي

فـشركة  ،والـصفة القا�و�يـة لكـال القسمني      ،وااللتزاماإللزام،ومن حيـث    ،التأمني من حيث عناصره   
وكـذلك األمـر بالنـسبة      ،والواجبات،واحلقوق،وااللتزاماإللزام،شـركة قائمـة علـى       ،التجاريةالتأمني  

ن أومعلوم ،والواجبـات ،واحلقوق،وااللتزاماإللزام،فهي شـركة قائمـة علـى    ،لشركة التأمني التعاو�يـة  
ولة عن اجلا�ـب التنفيـذي ألعمـال كـل شـركة سـواء أكا�ـت            ئلكل شركة من الشركتني إدارة مس     

ن شـركة  أوكمـا  ،أم كا�ـت إدارة أجنبيـة مـستأجرة لإلدارة     ،ارة من أهل الـشركة �فـسها      هذه اإلد 
ــا للمــــــشرتكني عنــــــد     ــة بــــــدفع التعويــــــضات املــــــستحقة عليهــــ ــة ملزمــــ ــأمني التجاريــــ التــــ

فكذلك األمــر بالنــسبة لــشركات ،أم خاســرة،سواء أكا�ــت الــشركة راحبــة،والوجوب،االقتــضاء
ــة كـــذلك بـــدفع  ،التـــأمني التعاو�يـــة ــا للمـــشرتكني عنـــد  فهي ملزمـ التعويـــضات املـــستحقة عليهـ

أو ،وإذا كـــان صـــندوق الـــشركة فيـــه عجـــز حيـــول دون كامـــل التزاماتـــه ،والواجب،االقتـــضاء
تعني الرجوع إىل املـشرتكني فيهـا لـسد عجـز الـصندوق،حتى يكـون قـادرا علـى الوفـاء                     ،بعضها

ن أواحـد منـهم     فيجب علـى كـل      ؛ومالكها،صحاب الـشركة  أهنم  إبتغطية كامل التزاماته حيث     
وقـد جـاء الـنص علـى ذلـك يف األ�ظمـة             ،كـل بقـدر �ـسبة اشـرتاكه فيها        ،يسهم يف تغطيـة العجز    

ــأمني التعاو�ية األساســية ــشركات الت ــة    ، ل ــشرعية الرقابي ــاوى اهليئــات ال ــرارات وفت وصــدرت ق
ــذلك ــن االس  ،ب ــرارات جمموعــة م ــإلزام  ،واــامع الفقهية،كما صــدرت ق ــة ب ــدوات العلمي والن
وهذا مما تزول به احلـواجز املفتعلـة   ،كني يف شركات التأمني التعاو�ية بسد عجز صناديقها     املشرت

  .وشركات التأمني التعاو�ية،بني شركات التأمني التجارية
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مــــــــع القــــــــول بــــــــأن التــــــــأمني التجــــــــاري يــــــــشتمل علــــــــى : الوقفــــــــة الرابعــــــــة
ك وإمنــا هــو ضــرب مــن الربا،والقمار،والغرر،واجلهالــة،وأن التــأمني التعــاو�ي ال يــشتمل علــى ذلــ

  .ضروب التعاون،والتسامح،والتربعات

  :ومناقشة هذا القول حيتاج إىل استعراض جمموعة أمور

على افرتاض بأن التأمني التجاري ينطوي علـى الربا،والقمار،والغرر،واجلهالـة؛      : أحدها
  .فإن التأمني التعاو�ي يصب يف �فس هذا احلوض مع التأمني التجاري

 يقولون عن التأمني التجاري بأن املؤمن له يـدفع أقـساطاً تأمينيـة هـي                 فأهل هذا القول  
أقل بكثري مما قد يدفع لـه تعويـضاً يف حـال االقتـضاء،وليس تقـابض العوضـني يف جملـس واحـد                       
وإمنا أحد العوضني يتسلم قبل تـسلم العـوض اآلخـر إن كـان بوقـت طويل،وهـذا هـو عـني الربـا             

  .بقسميه ربا الفضل،وربا النسيئة

 وميكن أن يقال يف مقابلة هذا القـول بـأن التـأمني التعـاو�ي يـسلك هـذا املـسلك حـذو                  
  .القذة بالقذة،ومن يفرق بينهما بدعوى التربع،أو التعاون فتفريقه مردود عليه مبا سبق

والقــول بــأن التــأمني التجــاري يــشتمل علــى القمار،؛حيــث إن القمــار يعتمــد علــى غــرم 
شرتك يدفع أقـساط اشـرتاكه قطعـاً،وال يـدفع لـه التعـويض عـن                حمقق،وغنم حمتمل؛حيث إن امل   

الـضرر إال يف حــال وقوعــه،ووقوع الــضرر حمتمــل فقــد يقــع فيـدفع لــه مبلــغ يفــوق مــا ســبق منــه   
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 غـرم   -دفعه،وقد ال يقع الضرر؛فتضيع مبالغه الـيت دفعهـا يف شـكل أقـساط،وهذا هـو القمـار                   
   .-حمقق،وغنم حمتمل 

ــو  ــذا القـ ــاقش هـ ــذا    وميكـــن أن ينـ ــاري يف هـ ــأمني التجـ ــع التـ ــاو�ي يتفـــق مـ ــأن التعـ ل بـ
التصور؛فاملــشرتك يف التــأمني التعــاو�ي يلتــزم بــدفع أقــساط التــأمني بكــل حال،وقــد ينتــهي عقــد 
التأمني معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض،فاتفق مع التأمني التجـاري يف دعـوى اشـتماله                  

 بــأن التــأمني التجــاري يــشتمل علــى الغــرر   والقــول- غــرم حمقــق،وغنم حمتمــل -علــى القمــار 
ــا يوجـــب      ــه مـ ــع عليـ ــده دون أن يقـ ــه ال يـــدري هـــل ينتـــهي عقـ ــؤمن لـ الفاحش؛حيـــث إن املـ

  التعويض؛فتضيع عليه مبالغ أقساطه اليت دفعها؟

  أم يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره؟

  . فهذا عني الغرر

تفق مع هذا التصور،ويسري هبذا مـع   وميكن أن يناقش هذا القول بأن التأمني التعاو�ي ي 
التأمني التجـاري جنبـاً إىل جنـب،وال يـدفع هـذا دعـوى أن التـأمني التعـاو�ي مـبين علـى التـربع              
والتعـــــاون والتـــــسامح،فهو قـــــول موغـــــل يف الـــــوهم واخليال،ومبثـــــل مـــــا ذكر�ـــــا يف دعـــــوى   

  .الربا،والقمار،والغرر
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ــأمني التجــا     ــال يف الت ــة،فما يق ــوى اجلهال ــول يف دع ــول    و�ق ــضي الق ــن أوصــاف تقت ري م
حبرمته،يلزم أن يقال ذلك يف التـأمني التعـاو�ي،فليس بينـهما فـروق تقتـضي التقـسيم،والتفريق يف                  

  .احلكم

 وهو ينتقـد    - رمحه ا    -وعالمته الشيخ مصطفى الزرقاء     ، وأذكر كلمة لفقيه العصر   
ينــت يف كتيب،وحبــوثي يف وقــد ب:"القــول بــالتفريق بــني التــأمينني التجاري،والتعاو�ي،حيــث يقــول 

امع الفقهي،أن التمييز بني تأمني جتاري،والتأمني تعاو�ي،خرافـة،وأن هـذا التمييـز الـومهي هـو                
  .أهـ" �تيجة عدم اإلدراك حلقيقة التأمني،وواقعها

أن التأمني بنوعيه لو حتقق فيـه القـول باشـتماله علـى الربا،والقمـار،والغرر               : األمر الثا�ي 
ة، لو حتقق فيه ذلك،أو اشتمل على واحدة مما ذكر؛لكان ذلك كافيـاً يف القـول                الفاحش،واجلهال

حبرمته،وال �علم يف القـول بـبطالن أي عقـد يـشتمل علـى الربـا،أو الغـرر الفـاحش،أو القمـار،أو                      
اجلهالة،خالف بني أهل العلم يف البطالن،والنصوص الـشرعية مـن كتـاب ا،ومـن سـنة رسـوله                  

وعلى آله وسلم متوافرة يف ذلك،فهل التأمني بنوعيه يشتمل علـى مـا ذكـر    حممد صلى ا عليه  
  من ربا،وقمار،وغرر،وجهالة؟

 إ�نا �ستطيع أن �تبني ذلك عن طريق التعرف على حمل العقد يف التأمني،هل حمـل ذلـك    
  املعاوضة بني �قد و�قد كما هو احلال يف املصارفة؟ 

  ث يربح أحد املتقامرين،وخيسر اآلخر؟ أم أن حمل ذلك عنصر الرهان،واملقامرة،حبي
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  أم أن حمل العقد أمر جمهول ال �علم حقيقته،وال قدره،وال وجه حصوله؟

  أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه؟ 

الواقع أن حمل العقد يف التأمني بقـسميه لـيس مـا ذكر،وإمنـا هـو ضـمان األمن،واألمـان،                    
التأمينيــة مثــن للــضمان،فليس لــدينا �قــود بنقــود  والــسالمة مــن ضــياع املــال،أو تلفه،فاألقــساط 

وليس لدينا غارم،وغامن، وإمنا كـل طرفيـه غامن؛فـاملؤمن غـامن لألقـساط الـيت هـي مثـن ضـما�ه                      
الـــسالمة،واملؤمن لـــه غـــامن الـــسالمة ســـواء ســـلمت العـــني املـــؤمن عليهـــا حيـــث كـــسب           

 تلفهـا فهـو كاسـب التعـويض         الطمأ�ينة،واالرتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمني عليها،ويف حال       
عنها،فهو سامل يف حال السالمة،أو التلف،وقد يثار حول ختريج التأمني على بيـع األمن،وشـرائه                

  .أمور يراد منها رد هذا القول

  .أن األمن شيء معنوي،ال يصح أن يكون حمال للمعاوضة: أحد هذه األمور

ــه     ــن مطلــــــــب يــــــــسعى لتحقيقــــــ ــراد أن األمــــــ ــذا اإليــــــ ــن هــــــ ــواب عــــــ  واجلــــــ
األفراد،واجلماعات،فـــــاألموال تبـــــذل يف ســـــبيل احلماية،واحلراســـــة،واحلفظ؛وذلك لتحقيـــــق  
ــسالمة مــن النقص،والتلف،والضياع،والغــصب،واضطراب األمن،وا�تقــاء االســتقرار      األمن،وال
يستوي يف اسـتهداف ذلـك األفراد،واجلماعات،والـدول،ولو �ظر�ـا إىل ميزا�يـات الدول؛لوجـد�ا               

ـــ  ــة ختــــــ ــق    أن وزارات الداخليـــــــ ــة؛مثناً لتحقيـــــــ ــن امليزا�يـــــــ ــبرية مـــــــ ــسب كـــــــ تص بنـــــــ
األمن،واألمان،واالســتقرار،وهي أمــور معنويــة تبــذل يف ســبيل حتقيقها،وتوفريهــا للبالد،وأهلــها  
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أموال كثرية،قد تتجاوز ثلـث ميزا�يـة الدولـة،وغين عـن البيـان القـول بـأن هنـاك حقوقـاً معنويـة                   
ــال للمعاوضـــــــات بيعاً،وشراء،وت  ــون حمـــــ ــلحاً،مثل حقـــــــوق صـــــــاحلة ألن تكـــــ نازالً،وصـــــ

الطبع،والنـــــــــــشر،واإل�تاج،والعالمات التجاريـــــــــــة،وبراءات االخرتاع،والتنـــــــــــازل عـــــــــــن    
ــة      االختــصاصات،واملعاوضة عــن الرغبــات الثابتــة باالختــصاص،كل ذلــك مــن احلقــوق املعنوي

وهبذا يتضح أن القول بأن األمن ال يـصح  ...القابلة لتنقل األيدي على متلكها باملعاوضة عنها،   
أن يكــون حمــل معاوضــة غــري صــحيح؛حيث إ�ــه حــق معنــوي متفــق مــع احلقــوق احملــسوسة يف 
اعتباره حمل معاوضة،وحمال لتداول األيدي على متلكه،وحقاً تثبت لـه حقـوق حفظه،والعقوبـة             

  .على االعتداء عليه

ــا�ي ــر الثـــ ــائع وقـــــت    : األمـــ ــاً للبـــ ــع مملوكـــ ــع أن يكـــــون املبيـــ أن مـــــن شـــــروط البيـــ
  .مان ليسا مملوكني للمؤمن وقت إبرام عقد التأمني بينه وبني املؤمن لهالعقد،واألمن،واأل

وهو شركة التأمني،باع من ذمته أمنـاً جـرى وصـفه         :واجلواب عن هذا اإليراد أن املؤمن     
وصــفاً تنتفــي منــه اجلهالــة، وجــرى ذكــره يف العقــد،وهو قــادر علــى حتقيقــه للمــؤمن لــه وقــت    

 للطمأ�ينة،والـسالمة،واألمان،وهذا مـن أشـباه ضـمان         االقتضاء،وذلك بدفعه التعـويض اجلالـب     
األسواق،وضــمان أمــن الطــرق،اليت جــرى ذكرها،واعتبارهــا لــدى بعــض الفقهاء،ومنــهم فقهــاء 

لو قال شـخص آلخـر أسـلك هـذا الطريـق فإ�ـه آمـن،وإن أصـابك شـيء          : "احلنفية فقد ذكروا  
  .أهـ"ا أخذ منهفيه؛فأ�ا ضامن،فسلكه،وأخذ اللصوص ماله؛ضمن القائل تعويضه عم
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. أسلك هذا الطريق وأ�ا ضـامن مـا حيـصل عليـك       :  فهذا �وع من التأمني،وهذا القائل    
ال ميلك الضمان،وإمنا ضمن له من ذمته األمن،كبيوع السلم،فهي مبيعات ال ميلكها بائعهـا وقـت       
العقد،وإمنا بـاع مـن ذمتـه ممـا يغلـب علـى الظـن قدرتـه علـى حـصوله عليـه وقـت حلـول أجـل                          

  .يم،وهبذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع األمان ال ميلكه وقت العقدالتسل

 باعتباره حمل العقد؛يعين القـول  - األمن،واألمان –أن القول ببيع الضمان  : األمر الثالث 
بأخــذ األجــرة علــى الــضمان،وهذا القــول قــد رفــضه مجهــور أهــل العلم،بــل حكــى ابــن املنــذر 

 على منع أخذ األجرة علـى الـضمان،حيث جـرى ختـريج             اإلمجاع ممن حيفظ عنه من أهل العلم      
 - أي ضـمان حـصول األمن،والـسالمة للمـؤمن لـه             -حمل العقد يف التأمني على شراء الـضمان         

  . وأن ذلك غري جائز

  :واجلواب عن هذا ما يلي

إن القول مبنع أخذ األجرة على الضمان ليس حمل إمجاع بني أهـل العلـم،وإن ذكـر ذلـك                   
 فقــد قـال جبــوازه اإلمـام اســحق بـن راهويــه أحـد جمتهــدي فقهائنــا     -محـه ا   ر-ابـن املنــذر  

األقدمني،وهو سابق البـن املنـذر،وقال جبـوازه مـن فقهـاء العـصور املتـأخرة مـن علمـاء األزهـر                     
الــشيخ علــي اخلفيف،والــشيخ عبــدالرمحن عيسى،والــشيخ عبــداحلليم حممــود،ومن علمـــاء        

  .اموالشيخ عبدا البساململكة الشيخ عبدالرمحن بن سِعدي،
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وللمحاضر حبث مستقل يف جواز أخذ األجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى         
السيما والقـول   ... اإلمجاع،وا�تهى البحث إىل أن التيسري على املسلمني يقتضي؛القول باجلواز        

وله بتحريم أخذ األجرة على الضمان،قول ال يعتمد على �ـص مـن كتـاب ا،وال مـن سـنة رسـ                    
حممد صلى ا عليه وعلى آله سلم،وال علـى قـول صـاحب،أو عملـه،كما أن القـول باإلمجـاع                    

  ...منقوض بالقول جبوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقني،

إن الضمان يف التأمني وقع على أمر جمهول قدره،وغري واقـع وقـت حـصول     : األمر الرابع 
  .دره غري واقع وقته مما تفسد به العقودالتعاقد بني الطرفني،والعقد على أمر جمهول ق

أن مجهور أهـل العلـم جييـزون ضـمان اهول،وضـمان املعـدوم؛ألن              : واجلواب عن هذا  
مآلــه العلــم إذا وقــع، واإللــزام بــأثر الــضمان ال يــتم إال بوقــوع مقتــضاه، ومتــى وقــع حــصل العلــم   

شــيخ :  العلــم منــهممبقــداره، وقــد �ــص علــى جــواز ضــمان املعدوم،واهول،جمموعــة مــن أهــل
وخالصة القـول فيمـا     ...اإلسالم ابن تيمية،وتلميذه ابن القيم،وغريمها من احملققني من الفقهاء        

  :ذكر ما يلي

أن موضوع التأمني موضوع ذو أمهية بالغة من حيث حصول البلـوى بـه يف غالـب                 ...
،ومهنيــة جمــاالت حياتنا،وأ�ــه �ازلــة عــصرية جيــب تكثيــف اجلهــود لبحثــه مــن قطاعــات علمية 

خمتلفة،ومن جهات ذات اختصاص،وممن هـم أهـل لبحثـه مـن حيـث املقـدرة الفقهيـة،والتمكن                  
االقتصادي،وبعد النظر،من حيث التدبر،واالعتبار،والتـصور،والقدرة علـى تطبيـق األحـداث،           
والنــوازل علــى أحكامهــا الــشرعية، وأن يكــون ذلــك يف حمــيط قواعــد اإلســالم العامــة وثوابتــه   
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يط التطبيقــات امليدا�يــة،مع األخــذ يف االعتبــار والنظــر أن األصــل يف املعــامالت اجلليــة،ويف حمــ
مع التقيد بآداب النقاش،والبحث عن احلقيقة حبيث يلتزم الباحث بـالتجرد عـن     ... اإلباحة،

احلكمــة ضــالة : التعـصب لقــول معــني حتــى تظهــر وجاهتــه،واعتبار صــحته ا�طالقــاً مــن مبــدأ 
واحــتفظ برأيــي يف .  يعرفــون بــاحلق ال أن احلــق يعــرف بالرجــال الرجــال: ومــن مبــدأ. املــؤمن

  .إعطاء احلكم على التأمني من حيث اإلباحة،أو التحريم حتى وقته املناسب

 .أهـ"وا املستعان وصلى ا على �بينا وحممد وعلى آله وصحبه وسلم

�الحـــظ هنـــا أن ابـــن منيـــع،مل جيـــزم بـــشيء يف هنايـــة حبثـــه،وإن بـــدا تغليبـــه    
واز؛لرده حجج القائلني باملنع حجة تلو أخرى،إال أ�ه مل يصرح به،مع وجـود احتمـال               للج

للقول باملنع أيضا،ألن جمرد الدفع بعدم الفارق،ليس فيـه سـوى دفـع دعـوى التفريـق بـني         
ــو شــيء         ــع االثنني،وه ــع إىل من ــن مني ــد يتوجــه �ظــر اب ــذا ق احلكمني،جوازا،ومنعا،وهل

  .حمتمل

ذكر ابن منيـع للـرد علـى القـائلني باملنع،وعليـه لـيس         وعلى كل أجد كفاية فيما      
مـــن بـــأس يف وجـــود هـــذا النـــوع مـــن التـــأمني لـــدى ممارســـة التجـــارة عـــرب الـــشبكة    

  .العاملية،سواء كان ضمنيا،أم خاصا

  :إن القائلني بتحريم التأمني التجاري يلزمهم أحد شيئني:ويبقى أن أقول



                                                                                                                                  ٢٠٠

ــة   :األول ــيت تتــضمن آلي ــوع مــن   حتــريم جتــارة اإل�رت�ــت ال ــشتمل علــى هــذا الن  ت
التأمني،وهو شيء ال تنفك عنه جتارة اإل�رت�ت إذا كا�ت إلكرتو�ية حمضة،بل هو شـأن         

  .معظم التجارة العاملية اليوم،وهذا يعين حتريم معظم التجارة اإللكرتو�ية

التفريق يف احلكم بني �وعي التأمني،حبيث حيكم جبواز اآللية املـستخدمة           :الثا�ي
 يغتفــر يف التوابــع مــا ال يغتفــر يف اإللكرتو�يــة حــني يكــون التــأمني ضــمنيا؛أل�هيف التجــارة 

،وقد جيــوز تبعــا مــا ال جيــوز  يغتفــر للــشيء ضــمنا مــا ال يغتفــر قــصدا  :غريهــا،أو قــل
 منــا هـو شــيء تـابع لعقــد الــشحن،وجزء  املــرء هنـا ال يباشــر عقـد التأمني،وإ  ،)١(قـصدا 

ي تبذلـه وكالـة الـشحن،شيء تفعلـه مـن           منه،بل يظن كثريون أن الضمان،والتعويض الذ     
تلقــاء �فــسها،وال يــدري عــن وجــود عقــد تــأمني يف حــدود املبلــغ الــذي تــضمنه وكالــة  

 أي فـوق القيمـة الـيت تبـذهلا وكالـة الـشحن              –الشحن،وأما حني يكون التـأمني خاصـا        
فهذا مينعه مـن منـع التـأمني التجـاري،وعلى ذلـك يلزمـه أن مينـع                  –مبوجب العقد معها    

رة اإل�رت�ــــت،إال إن عــــدها حاجــــة تنــــزل مبنزلــــة الــــضرورة،مثله مثــــل التجــــارة جتــــا
الدوليــة،ألهنا ال تنفــك عــن هــذا النــوع مــن التــأمني،أو تكاد،ولعلــه خيــرج اجلــواز علــى    

  .،وهذه فائدة توضيح الفرق بني �وعي التأمنيالقاعدة املذكورة آ�فا

                                                 

،وقــد �ــص عليهــا ابــن تتيميــة يف الفتاوى،ا�ظرهــا  )١/٥٠(درر احلكــام شــرح جملــة األحكــام : ا�ظــر علــي حيــدر -) ١(
)٢٧/٤١٠.( 
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ربـه،حني خيـري بـني    وليس معنى كالمي التساهل يف األمر،واملسلم الـصادق مـع        
أمرين أحدمها فيه شبهة،واآلخر أبعد عنها،فهو مع االبتعاد عـن الـشبهات،ولكن هـذا               
ــع       ــل االحتيــاط يف رف ــاب االحتياط؛ب ــا ال جيــزم بتحرميــه،من ب ــه علــى حتــريم م ال حيمل

دعم التوجـه حنـو     لـ األغالل،خري مـن االحتيـاط يف وضـعها،وهلذا أجـد أمهيـة قـصوى               
  . ليس فيه حتريم للنوع اآلخر من التأمنيالتأمني التعاو�ي،وهذا

وبا�تهاء احلديث عن التـأمني يف التجـارة اإللكرتو�يـة يكـون احلـديث عـن اآلليـة                
قد مت،وبتحقيق جواز مـا عنـه ترتكـب تلـك اآلليـة يـصح احلكـم جبوازهـا كاملة،وهبـذا                     

 هـذا  �علم جواز التجـارة اإللكرتو�يـة،يف حـدود مـا يتـصل بآليتـها،اليت متـر عربها،وهـل              
  كاف للحكم جبوازها مطلقا؟

  اجلواب

  ال

ألن سالمة الطريق ال تقتضي سالمة ما إليه يوصل؛فإذا صح القول جبواز آلية االتصال 
عرب اإل�رت�ت،وعدم وجود ما يعكر صفو تصحيح معاملة التجارة اإللكرتو�ية بسبب يرجع 

ل لعلك ال جتد شكال إىل اآللية،فلعل يف التعاقد ذاته ما يقضي بفساد تلك املعاملة،ب
للتعاقد أصال،أو مضمو�ا ترتضيه الشريعة،ولذا ليس القول بصحة ما يتصل باآللية،مفضيا 
إىل صحة التعاقد ذاته،وهو ما حان الوقت لبحثه،وهو موضوع الفصل الثا�ي،وما 
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مها احكأ واإل�رت�تالعقود يف :وراءه،ومن ا أستمد العون إلكمال ما به بدأت،وعنو�ه
  .ةالشرعي
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 الفصل الثا�ي

  العقود يف التجارة اإللكرتو�ية
  وأحكامها الشرعية
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 الفصل الثا�ي

  ،وأحكامها الشرعيةالعقود يف التجارة اإللكرتو�ية
  :متهيد
أو قل اجلزء ،هذا الفصل وما سيليه إلمتام احلديث عن األجزاء األخرى يأتي     

نه جتارة اإل�رت�ت؛إذ خلصنا إىل عدم وجود ما يعكر أصل احلل األعظم الذي ترتكب م
مما سبق بيا�ه يف آلية الرتابط بني طريف العقد عرب الشبكة العاملية،وال يبقى سوى التأكد 
من ذلك احلل لدى مباشرة التعاقد عرب اإل�رت�ت،ليكتمل �ظم القول يف بيان حكم التجارة 

نظر يف حكم كل جزء ترتكب منه تلك التجارة،وليصبح اإللكرتو�ية جبملتها،بعد اكتمال ال
القارئ أمام أحكام التجارة اإللكرتو�ية جزءا فجزءا،وهذا يقتضي اآلن النظر يف األجزاء 
اليت يرتكب منها العقد من الوجهة الشرعية،ومعرفة ما يقابل كل جزء منها يف جتارة 

و ما حيمل على بيان املقصود اإل�رت�ت،ودراسة حكم الشرع احلنيف يف تلك األجزاء،وه
بالعقد يف الفقه اإلسالمي،وكذلك ركنه،ومن ثم النظر يف تصوير ذلك يف عقود اإل�رت�ت،ثم 

باألول منها مستعينا أشرع أربعة مباحث؛توضيح حكم الشرع يف كل،وهذا أتعرض له يف  
  .با تعاىل،مستمدا العون منه
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  املبحث األول
  قه اإلسالميالعقد،وأركا�ه يف الف
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  .العقد،وأركا�ه يف الفقه اإلسالمي:املبحث األول
 عقَدهو الـحلِّ، �قـيض،وهو )عقد(العني والقاف والدال :مادته،ثالثي:العقد يف اللغة  
  .)١(ربطه،وشده:وعقد احلبل،والبيع،والعهد،عقده،عقْداً يعقِده

بع  لكالم الفقهاء املتفهم ملعا�يه يرى أن للعقد املتت:"وأما يف االصطالح؛فيقول أبو زهرة  
  ...:معنيني عندهم

فرتى من عباراهتم ما يفيد أن العقد هو ربط بني كالمني ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام ألحد 
الطرفني أو لكليهما،وهذا يتفق كل االتفاق مع تعريف القا�و�يني للعقد بأ�ه توافق إرادتني على إ�شاء 

 .إخل... أو إهنائه،التزام أو �قله

من يعممون ؛فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي سواء أكان ...وجبوار هذا جند   
إن كل ما عقد الشخص العزم عليه :ينعقد بكالم طرف واحد،أم ال ينعقد إال بكالم طرفني،ويقولون

قرت�ة ولذلك يتكلمون يف التعليق،والشروط امل...وعلى هذا اإلطالق كثريون ...فهو عقد،
بالعقود،على الطالق،واإلبراء واإلعتاق،على أهنا عقود،مع أهنا ال تعترب عقودا إال على هذا املعنى  

فيكون العقد مرادفا للتصرف،ومساويا له يف الداللة،واملعنى؛ألن التصرف الشرعي هو كل ما ...
 .)٢(أهـ"يكون من تصرفات الشخص القولية،ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا يف املستقبل

                                                 

   .)٣/٢٩٦ ( باب الدال،فصل العنيلسان العرب:ابن منظور ا�ظر –) ١(
هــذا وقــد ،٣،حممــد أبــوزهرة،دار الفكــر العربي،القــاهرة ط١٧٣امللكيــة و�ظريــة العقــد يف الــشريعة اإلســالمية ص –) ٢(

وذلك ألن التصرف ال خيـتص  ..ننا �رى أن التصرف أعم من العقد مطلقا ولك:"اعرتض على رأيه مصطفى الزرقاء فقال     
ــال،    ــشمل األفعــ ــل يــ ــاألقوال ،بــ ــاه        ...بــ ــد مبعنــ ــوم العقــ ــدخل يف مفهــ ــواال ال تــ ــشمل أقــ ــسه يــ ــويل �فــ ــصرف القــ والتــ
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 ويف حبثنا إمنا �عين بالعقد ما ذكره أوال،وهو املتبادر من إطالق كلمة العقد،وهذا ما   
ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف :"محل الة على تعريفه بقوهلا

  .)١(أهـ"حمله
،وهي تتضمن ما يسميه علماؤ�ا )٢ (وهناك تعريفات أخرى ال خترج عن مفهوم ما ذكر  

   :ركان العقد اليت هيأ
 .)واملشرتي ،البائع( ن االعاقد •

  .الصيغة •
  .)والثمن ،املبيع( أو حمل العقد ،واملعقود عليه •

  . الصيغة فقط سوى هذا عند مجهور أهل العلم،وأما عند احلنفية فركن العقد ليس  
ما ألن ،وليست من األركان يف شيء؛وجود الصيغةهي لوازم ف؛واحملل،أما العاقدان  

  .)٣(وإن كان يتوقف عليه وجوده,ا الصيغة ليس جزءا من حقيقة البيععد
هذا وقد ذكر فقهاء القا�ون،والتشريع الوضعي أربعة أركان للعقد املنتج آلثاره   

  :القا�و�ية،وهي
                                                                                                                                            

 أهــ،املدخل الفقهـي   "الواسع،كالدعوى،واإلقرار،فكل ذلك تصرفات قولية ترتتب عليهـا أحكـام،وهي ال تعـد عقـودا بوجـه               
  . ٣،مصطفى الزرقاء،دار القلم،ط)١/٢٩٠(العام

توافق إرادتني على إحداث أثر قا�و�ي،سواء كان ذلـك         :"،وقد عرفه السنهوري بقوله   ٢٩ جملة األحكام العدلية ص      –) ١(
  . ١،عبدالرزاق السنهوري،مكتبة احلليب احلقوقية،ط)١/٨١(أهـ،�ظرية العقد "األثر هو إ�شاء التزام،أو �قله،أو إهناؤه

 . ١٩٦ التعريفات للجرجا�ي ص أهـ،"ربط أجزاء التصرف باإلجياب،والقبول شرعا :هو:" قال اجلُرجا�ي –) ٢(

  ). ١/٣١٢(املدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء ا�ظر –) ٣(
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رضا املتعاقدين،ويبحثون ضمن ذلك التعبري عن إرادهتما،وما يتصل هبا من تطابق  •
  .على صحة اإلرادةوحنوه،وكذا العيوب اليت قد تطرأ 

 ألن ه أهلية العاقد،ويبحثون ضمن ذلك مجيع ما يتصل بشخص املتعاقد من حيث صالحيت •
  .تكون له حقوق،أوعليه واجبات،وكذا ما يتصل بتقسيم تلك األهلية

حمل العقد،ويبحثون ضمن ذلك تعيني احملل،وبدله تعيينا رافعا للخصومة،حبيث يتضمن كل ما  •
  . رغبة للمتعاقدينيتعلق هبما مما هو حمل

السبب احلامل على التعاقد،ويبحثون ضمن ذلك دوافع التعاقد حبيث يشرتط لصحته خلو  •
العقد عن خمالفة النظام،واألدب العام،وهذا وإن عد ركنا يف العقد إال أهنم ال يشرتطون ذكر 
سبب التعاقد يف صلب العقد،وهو شيء إمنا ينظر إليه عند وجود خصومة تتعلق بذلك 

،وهلذا جند بندا متهيديا يف مناذج العقود عندهم ينص على السبب احلامل إل�شاء )١(عقدال
 .العالقة التعاقدية بني الطرفني،وجيعلو�ه جزءا ال يتجزأ من العقد

                                                 

ع األحكــام العامــة يف التفــاوض والتعاقــد عــرب اإل�رت�ــت،عقود البيــو،وا�ظــر �١٤٧ظريــة العقــد ص :الــسنهوري ا�ظــر –) ١(
ــام     ــام األ�كــوتريمز ع ــق أحك ــة،على وف ــدها ٥٦ص ،م٢٠٠٠التجاري ــا بع ــوا�ي،د وم ــة موســى   .،فؤاد العل ــدالرمحن مجع عب

ــة    ٢٠٠٣الربيعي،بيــت احلكمــة،ط  م ،وا�ظــر عقــود املعلوماتية،دراســة يف املبــادئ العامــة يف القــا�ون املد�ي،دراســة مواز�
،وا�ظــر أحكــام عقــود .م٢٠٠١ للنــشر والتوزيع،عمــان،ط�ــوري محــد خاطر،الــدار العلميــة الدوليــة،ودار الثقافــة.،د٨ص

  . ١،�ضال إمساعيل برهم،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط٣١التجارة اإللكرتو�ية ص 
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ويف �ظرة تأمل،وفحص جلميع ما ذكر جند االختالف يف حتديد األركان اختالفا 
 أهل العلم،واحلنفية،أم بني علمائنا،وفقهاء اصطالحيا،سواء أ�ظر�ا إىل االختالف بني مجهور

  : حمددة هي)١(القا�ون الوضعي؛إذ يتفقون على أن العقد ال ينتج آثاره ما مل توجد مقومات
  .شخص مؤهل للتعاقد •
  .أظهر بصورة قاطعة باتة رغبته يف حصول مبادلة مع الطرف اآلخر  •
 .حال كون البدلني حيققان غرض املتعاقدين املشروع •

ناء على ما ذكر عد هذه األشياء من أركان العقد؛إذ يعرفه علماء اللغة على ويصح ب
ما يكون به قوام الشيء ووجوده حبيث يعد :،وهو يف االصطالح)٢(جا�ب الشيء األقوى:أ�ه

  . )٣(جزءا داخال يف ماهيته
وعلى كل ال أ�في وجود قدر من االختالف احلقيقي يف شيء من التفاصيل املتعلقة   
قومات،فمثال حني جيعل فقهاء القا�ون الرضا ركنا يف العقد،�رى علماء الشريعة بتلك امل

جيعلو�ه شرطا من شروط صحة العقد،ال غري،وهذا اختالف حقيقي،واحلق أن علماء 
الشريعة كا�وا أكثر دقة؛ألن العقد قد يوجد بدون الرضا،أل�ه شيء من مكنون النفس ،وال 

 الناقل للملكية من شخص مؤهل يف صدد سلعة صاحلة يعرف إال باللفظ،وقد يصدر اللفظ

                                                 

اختـــار مـــصطفى الزرقـــاء هـــذه التـــسمية لألركـــان ســـوى الـــصيغة،ا�ظر مـــصطفى الزرقاء،املـــدخل الفقهـــي            –) ١(
  ).١/٣٠١(العام

   ).١٣/١٨٥(ب باب النون فصل الراء لسان العر:ا�ظر ابن منظور –) ٢(
   ).١/٢٠٠(املدخل الفقهي العام :،ومصطفى الزرقاء١٤٩التعريفات ص :ا�ظر اجلُرجا�ي –) ٣(
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لذلك اال�تقال مع وجود سبب للرابطة التعاقدية بني الطرفني،وهذه هي األركان عند فقهاء 
القا�ون،إال أن الرضا قد يكون معيبا،أو منعدما،من أحد املتعاقدين،وهذا ال يكون معلوما 

وما ترتب ،ر إىل القضاء،إلبطال العقدوقت التعاقد،وإمنا يعرف بعد ترافع الشخص املتضر
كيف :عليه من آثار،وهذا يعين أن العقد قد وجد،إذ كيف يتصور �قض ما مل يوجد،كما �قول

  تصور�ا وجوده بال ركن؟ أو أن املقصود بالرضا شيء آخر؟
  .وهذا هو الصحيح

 إن فقهاء القا�ون الوضعي يقصدون بالرضا هنا الصيغة فقط؛ألهنا أول مستمسك يدل
على وجود الرضا،بدليل جتويزهم القدح يف العقود لعيب من عيوب صحة اإلرادة 
وسالمتها،وهم لو أرادوا بالرضا شيئا فوق الصيغة ملا جوزوا القدح يف العقود لشيء يتصل 

  .بعيوب اإلرادة أصال،وإذا كان هذا كذلك فهو يقابل ركن الصيغة عند اجلمهور
ية وما يتصل هبا عندهم،فهو الشيء الذي يبحثه وأما الركن الثا�ي املتعلق باألهل

علماؤ�ا لدى احلديث عن العاقدين،وأئمتنا حني جيعلون العاقدين ركنا يف العقد،هذا ألن 
وجود العقد ال يتصور إال بوجودمها،وال عربة لوجودمها بدون األهلية،والقا�و�يون جعلوا 

  .األهلية هي الركن،وهذا شيء ال خيتلف يف احلالتني
كذا األمر بالنسبة للركن الثالث املتعلق مبحل العقد كما عرب عنه القا�و�يون،وهو وه

  .املعقود عليه عند علمائنا
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وأما الركن الرابع عندهم وهو املتعلق بسبب التعاقد،فاحلق أ�ه فوق الركنية؛ألن عدم 
  .)١(مشروعية العالقة التعاقدية يهدمها،فهو هبذا املعنى يرادف الشرط الشرعي

ذا قلت إن االختالف من حيث النتيجة ليس سوى اختالف اصطالحي،وال وهل
مشاحة يف االصطالح كما يقول علماؤ�ا،وسأسري يف حبثي على الطريقة اليت سار عليها 
مجهور أهل العلم،وهي تفي بكل متطلبات البحث،وتستقصي مجيع ذيوله،وهو ما جعلته يف 

ما يقابله يف عقود التجارة اإللكرتو�ية،مبينا مباحث أذكر خالهلا ما يتصل بكل ركن شرعا،و
  .احلكم  الفقهي املتعلق مبا ذكر

   واآلن آتي لذكر ما يتعلق بركن العقد األول،وهو موضوع املبحث اآلتي،سائال ا
  .تعاىل توفيقه وتيسره

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 . من هذه الدراسة       سيأتي بيان معناه،راجع  ص –) ١(
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  املبحث الثا�ي
  م الشرعية للعاقدين عرب اإل�رت�تاألحكا
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  .األحكام الشرعية للعاقدين عرب اإل�رت�ت:ياملبحث الثا�
 أمـــــرين مهـــــا - عمومـــــا -يبحـــــث علماؤ�ـــــا يف صـــــدد الكـــــالم عـــــن العاقـــــدين  

األهلية،والوالية،وذلك ألن العقد البد أن يصدر عن ذي أهلية للتصرف،وال يكفـي هـذا حتـى        
ــا يف مطلــــبني مطبقــــا ذلــــك علــــى التعاقــــد عــــرب     يكــــون ذا والية،وهــــذان األمــــران أحبثهمــ

�رت�ت،واملطلب األول سيكون عن األهلية،وفيه أحتدث عن معناها،وأ�واعهـا،وتطبيق ذلـك           اإل
يف التجــــــارة اإللكرتو�يــــــة،واملطلب الثــــــا�ي ســــــيكون عــــــن الوالية،وفيــــــه أحتــــــدث عــــــن 
معناها،وأسباهبا،وتطبيق ذلك يف جتارة اإل�رت�ت،ليلتـأم بنهايـة احلـديث عـن األمـرين مـا يتـصل                  

  .ل يف جتارة اإل�رت�تمبدى حتقق ركن العقد األو
  .األهلية،وأ�واعها،وتطبيق ذلك يف عقود التجارة اإللكرتو�ية:املطلب األول

 اهلمـــــزة واهلـــــاء والـــــالم ،ومعناهـــــا يرجـــــع إىل  :مادتـــــه،ثالثي:يف اللغـــــة)١(األهليـــــة  
  .)٢(اجلدارة،والكفاءة

ــسان  ــال يف الل ــل:أهــل:"ق ــل:األَه ــلُ،الرجل أَه ــدار، وأَه ــن ... ال ــل:ســيده اب الرجــل أَه 
 أَي لكـذا  أَهـلٌ  وهـو ...وأَهالت؛،وأَهالت،أَهالٍ،ووآهالٌ،أَهلون قُرباه،والـجمع وذَوو،عشِريتُه

  .أهـ )٣(.."له مستَوجب

                                                 

لى سبيل العموم خارج    واالصطالحية فقط؛ألن معناها ع   ، سأحتدث عن معناها املتعلق ببحثنا من الناحية اللغوية        -) ١(
 .عن سياق ما �درسه

 ).٢/٧٣٦(املدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء  -) ٢(

  .)١١/٢٨ ( باب الالم فصل اهلمزةلسان العرب:ابن منظور  -) ٣(
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  .)١("عبارة عن صالحية لوجوب احلقوق املشروعة له،أو عليه":وهي يف االصطالح
،وعليــــه فهــــي صــــفة يقــــدرها الــــشارع يف الــــشخص،جتعله صــــاحلا لتكــــون لــــه حقوق  

  .واجبات،وهي تنقسم إىل �وعني،مها أهلية الوجوب،وأهلية األداء
ــة الوجـــوب هـــي  ــوق،ال أن   : وأهليـ ــه حقـ ــه،أو عليـ صـــالحية الـــشخص ألن تثبـــت لـ

،وبعبارة ثا�ية إثبات حق للشخص،أو حق عليه،من غري أن يكون أهال للمعاملة الـيت               )٢(اينشئه
  .ينشأ منها التزام عليه

جــــود الــــشخص،وال يفتقــــر ثبوهتــــا إىل حتقــــق وصــــف وأهليــــة الوجــــوب توجــــد بو
،ولــست بــصدد )٣(آخر،فاإل�ــسان مبجــرد وجــوده تتحقــق لــه أهليــة الوجــوب كاملــة،أو �اقــصة  

تفــصيل هــذا النــوع مــن األهليــة يف حبثنا؛وذلــك ألن صــدور العقــد معنــاه إثبــات حق،وإ�ــشاء   
لق بأهليـة األداء،وأهليـة     التزام،وهو شيء فوق جمرد ثبوت احلقوق له،أو عليه،وحبثنا هنا له تع          

األداء أعم من أهلية الوجوب؛إذ هي صالحية الشخص لثبوت احلقوق له،أو عليه،وصالحيته            
،وتلـك الـصالحية لـألداء تتعلـق بقـدرتني تقومـان            )٤(للمعاملة،وإ�شاء االلتزامات هبا، له،أو عليه    

  :بالشخص،ومها
  .قدرة فهم اخلطاب،وذلك بالعقل  

                                                 

  .٥٨التعريفات ص :اجلُرجا�ي –) ١(
اري البزدويــدار الكتــب ،فخــر اإلســالم عــالء الــدين عبــدالعزيز بــن أمحــد البخــ  )٤/٣٣٥( ا�ظــر كــشف األســرار –) ٢(

  . ٢٦١امللكية و�ظرية العقد ص :ا�ظر أبو زهرة،و٥٨التعريفات ص :ا�ظر اجلُرجا�يالعلمية،و
 . ٢٦٦امللكية و�ظرية العقد ص :أبو زهرةا�ظر –) ٣(

  .٢٦١قد ص ـــــــامللكية و�ظرية العـ:ا�ـظر أبو زهرة،و)٤/٣٥١(رار ــف األسـكش:فخر اإلسـالم البزدوي ا�ظر -) ٤(
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  .بدنوقدرة العمل به،وهي بال
 وصـالحية ألن توجـد فيـه        اواإل�سان يف أول أحواله عديم القدرتني،لكن فيه استعداد       

،فالـشخص  )١(كل واحدة من القدرتني شيئا فشيئا،إىل أن تبلغ كل واحدة منهما درجة الكمـال             
  .على هذا مير مبراحل ثالث،من حيث تأهله لألداء

ؤ�ــا هلــا حــدا شــرعيا حيــث املرحلــة األوىل تنعــدم فيهــا أهليــة األداء،وقــد حــد علما
وإىل أن تـتم سـنته الـسابعة        ، وهي تبدأ من والدة اإل�ـسان      –اعتربوا الشخص قبل سن التمييز      

  .)٣( غري مؤهل لألداء بصفة مطلقة)٢( -
 أمــا هنايــة:"وتنتــهي عنــد بلــوغ الرشــد،قال أبــو زهــرة،واملرحلــة الثا�يــة تبــدأ مــع التمييز
ا ببلوغ احللم،غري أن دفع األموال وأهلية األداء الكاملة         الصبا،فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أهن     

فــدفع املــال،أو أهليــة األداء الكاملــة مــشروطة  ...ال تــتم مبجــرد بلــوغ احللــم باتفــاق الفقهــاء، 
وإذا مل يكـن حلـم كـان البلـوغ          ...مهـا بلـوغ النكاح،وإينـاس الرشـد       :بشرطني البد مـن حتققهمـا     

                                                 

  .٢٦١امللكية و�ظرية العقد ص :ا�ظر أبو زهرة،و) ٤/٣٥١(كشف األسرار : فخر اإلسالم   ا�ظر–) ١(
واختلــف :" وقــد اختلــف يف حتديــد ســن التمييز،والــصحيح أ�ــه شــيء خيتلــف بــاختالف األشــخاص،قال البعلــي –) ٢(

 سـت اختـاره يف الرعايـة،ويف كـالم بعـضهم مـا        فاألكثر على أ�ه سبع سنني؛لتخيريه بني أبويه،وقيل      التمييز سنأصحابنا يف   
ــع   ــه عــشر،وقال يف املُطل ــاختالف       : يقتــضي أ� ــل خيتلــف ب ــسن ب ــرد اجلــواب وال ينــضبط ب ــم اخلطــاب وي ــذي يفه ــز ال املمي

،علـي بـن عبـاس البعلـي احلنبلي،مطبعـة الـسنة       ١٦ص وما يتعلـق هبـا مـن األحكـام      ،والفوائد األصـولية  ،أهـ،القواعد"األفهام
وإمنـا  ...أو عالمـة طبيعيـة فيـه،      ...ليس ملبـدأ التمييـز سـن معينـة          ):"٣/٧٦٠(ل يف املدخل الفقهي العام      احملمدية،وقا

مبـدأ  ...اقتضت حكمة التشريع أن تعترب سن مناسبة ...يعرف بأثره من التوازن الذي يبدو يف تفكري الطفل وأعماله،    
  .أهـ" الطبيعية مبدأ لطور التمييزمتام السنة السابعة يف احلالة...لطور التمييز،فاعترب الفقهاء 

  ).٣/٧٥٢(املدخل الفقهي العام : ا�ظر مصطفى الزرقاء،و٢٧٠امللكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة ا�ظر – ) ٣(
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عند أكثـر الفقهاء،ومنـهم صـاحبا أبـي حنيفة،وعنـد           ببلوغ  مخس عشرة سنة للجارية،والغالم،     
أبي حنيفة ببلوغ سبع عشرة سنة للجارية،ومثا�ي عشرة للغالم،وعنـد مالـك يبلـغ بـسبع عـشرة                  

  .سنة من مل تكن عنده إحدى أمارات البلوغ
أما الرشد فاملتتبع لكالمهم يرى أن املراد به القدرة على تدبر األمـور املالية،واسـتغالل          

واسـعة الرحـاب؛فلم يعينـوا للرشـد        ... ولقد كا�ت آراء الفقهـاء    ...استغالال حسنا األموال  
ــسن احلجــر   ...ســنا خاصــة،  ــة ل ــا حنيفــة جعــل هناي ــة،وهي مخــس  ،�عــم إن أب و�قص األهلي

إذا بلـغ مبلـغ الرجـال       ؛أ�ه ال يصح أن حيجر على احلـر البـالغ         ...أل�ه يرى   ...وعشرون سنة؛ 
سق الفساق، وأشدهم  تبـذيرا ملالـه،ما دام عـاقال ليـست             ببلوغ اخلامسة والعشرين،ولو كان أف    
  .)١(أهـ"عنده لوثة جنون،وال اختالط عته

تبــدأ ببلــوغ الرشــد،وال تنتــهي إال بوفــاة اإل�ــسان،أو بتعلــق شــيء مــن    واملرحلــة الثالثــة
  .)٢(عوارض األهلية به

ملرحلـة  هذه هي املراحل الثالث اليت مير هبا الشخص من حيث تأهله لألداء؛فهـو يف ا              
ــه ؛األوىل ــدأ بوالدت ــيت تب ــزه ،ال ــه   ،غــري مؤهــل للتعاقد :وإىل حتقــق متيي ــشأ عن ــذي ين والتــصرف ال

،والـــشخص يف املرحلـــة )٣(ال ترتتـــب عليـــه أيـــة آثـــار ؛لكـــان ســـاقط االعتبـــار،التزام،ولـــو فعل

                                                 

 . وما بعدها٢٧١امللكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة –) ١(

ــا   –) ٢( ــى أهنـ ــة علـ ــوارض األهليـ ــرف عـ ــري   :" تعـ ــة غـ ــة الـــشخص يف اجلملـ ــة ألهليـ ــوال منافيـ ــه أحـ ــه لـ ــسري " الزمـ ،تيـ
 .،حممد أمني أمري بادشاه،دار الفكر) ٢/٢٥٨(التحرير

 .١٨٧صاألحكام العدلية  ا�ظر جملة – ) ٣(
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تكـون تـصرفاته الـيت ينـشأ عنـها التـزام       : الرشدوإىل بلوغ،وهي اليت متتد من حتقق التمييز ؛الثا�ية
وقوفــة علــى إجــازة وليــه متــى مــا كا�ــت تلــك التــصرفات حمتملــة للنفــع والــضرر املــايل،وهي    م

صحيحة إذا كان �فعها حمضا،وال حاجة عنـدها إلذن الـويل،ومتى مـا كـان ضـررها حمـضا؛مل                   
وهي الـيت تبـدأ مـن بلـوغ الرشـد،وإىل وفـاة             ؛،وأمـا املرحلـة الثالثـة     )١(تصح حتى مع إجازة الويل    

ــق شــ   ــسان،أو تعل ــه  اإل� ــة ب ــوارض األهلي ــن ع ــربة خالهلا :يء م ــصرفاته معت ــا  ،فت ــب عليه وترتت
  .)٢( أن يتنصل عن أي التزام يفرضه على �فسه- يف األصل -آثارها،وال ميلك  

 ما ذكرته آ�فا ال خيتلف اعتبـاره يف عقـود اإل�رت�ـت؛إذ ال بـد أن تتحقـق أهليـة األداء             
لطرفني عرب اإل�رت�ت التعرف على أهلية      يف العاقد من الطرفني،ولكن  كيف سيتسنى ألي من ا         

  الطرف اآلخر؟
قـد أبنـت عـن ذلـك بيا�ـا شـافيا يف املبحـث الثالـث يف الفـصل األول املخـصص                       :أقول

للحــديث عــن التحقــق مــن شخــصية العاقــد الذاتيــة،أو االعتباريــة،عرب اإل�رت�ت،مبــا يغــين عــن 
 املبحـث،إذ اتـضح أن أطـراف    ،غري أ�ي أذكر باختصار أهم ما توصلت إليه يف ذلـك   )٣(إعادته

  :العالقة التعاقدية عرب الشبكة العاملية هلا مستويات أربع،إذ تكون تارة بني 
  .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع مثله -١

                                                 

 ا�ظـر مـصطفى      ومـا بعـدها،و    ٢٧٠امللكية و�ظرية العقد ص   :أبو زهرة ،و ا�ظر   ١٨٧صاألحكام العدلية    ا�ظر جملة    –) ١(
  ). وما بعدها٣/٧٦٣(املدخل الفقهي العام :الزرقاء

  ).٣/٧٨٣(املدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء ا�ظر –) ٢(
 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٣(
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 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع موقع -٢

  .موقع،مع شخص طبيعي،أو اعتباري -٣
 .موقع،مع مثله -٤ 

لعالقــة علــى كــل مــستوى؛ففي  وهنــاك وســائل متاحــة للتحقــق مــن شخــصية طــريف ا   
املــستوى األول تــؤول العالقــة بــني الطــرفني إىل عالقــة ذاتيــة بــني الطرفني،مثلــها مثــل أي عالقــة    
جتارية بني شخصني طبيعيني،أو اعتباريني،حبيث يتم حتديـد اهلويـة حتديـدا رافعـا للريبـة بـصفة                  

 العقـود بامسـه حـني       مباشرة؛مع وجـود مـا يثبـت صـالحية املتعاقـد للتحـدث عـن الغري،وإبـرام                
ية اعتباريـــة،وذلك ألهنمـــا ال ميلكـــان وســـيلة إلمتـــام الـــصفقة عـــرب  الـــشبكة  تكـــون الشخـــص

أصال،وإن كان للشبكة الفضل يف بدء حالة التفاوض بني الطرفني،وأمـا العالقـة بـني الطـرفني يف                  
حل املوقِـع   املستوى الثا�ي؛فيتم التحقق من أهلية املوقع من خالل شهادة التـصديق الـصادرة لـصا              

)certificates (  إذ تظهــر تلــك الــشهادة اســم اجلهــة الــيت منحــت ذلــك املوقــع االعرتاف،كمــا
ميكن التثبت من مصداقية اجلهة املصدرة للشهادة من خالل االستفسار لدى سلطات التوثيـق              
احلكومية،وهكذا،وهــذا قــد أســلفت بــذكره تفــصيال يف املبحــث املــشار إليــه،وأما مــا يتــصل   

ــع    باملــستو ــصاحل املوقِ ــسلعة مقــدما ل  وبالتــايل ال حيتــاج – البــائع –ى الثالــث،فيتم دفــع قيمــة ال
املسئولون يف املوقع ملعرفـة املـشرتي،أو أي شـيء يتـصل بأهليتـه أصـال؛ألن املـشرتي قـام بـدفع                    

 مل  - يف العـادة     –الثمن مقدما،واستخدم يف الدفع إحدى الوسـائل املتاحـة هلـذا الغرض،وهـي              
 الـــشخص املتعامـــل مـــع املوقِـــع إال بعـــد تثبـــت مـــا�ح تلـــك الوســـيلة مـــن أهليـــة تـــصل إىل يـــد

املــستفيد؛يؤكد ذلــك أن أهــم وســائل الــدفع حمــصورة يف بطاقــة االئتمــان،ويف البطاقــة مــسبوقة   
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الدفع،والدفع بواسطة النقد اإللكرتو�ي،والدفع �قـدا عنـد االسـتالم،والدفع بواسـطة احلوالـة،أو              
إشكال يف الوسيلتني األخرية،والـيت قبلـها مـن هـذه احليثيـة؛إذ اجلهـة               بواسطة إرسال شيك،وال    

املصدرة للحوالة،أو الشيك مسئولة عن حتديد أهلية اآلمر،ومسئولة كذلك عن مجيع ما يتـصل              
برفع الريبة لدى التعامل معه،وحبيث ميكن الوصول إليه لو اقتـضى األمـر ذلك،وكـذلك األمـر يف                  

ن،أما بالنسبة للبطاقة مسبوقة الدفع فـال يوجـد القـدر الـذي يـصح               الدفع بواسطة بطاقة االئتما   
اعتبــاره كـــاف يف حتديـــد أهليــة املـــستفيد منـــها يف تعاملــه مـــع موقـــع مــن املواقع؛ومثلـــها بـــل     
أد�ى؛الدفع من خالل االتصال اهلاتفي،غري أ�ه ليس ذا شـأن هنـا بالنـسبة للموقـع باعتبـار قـوة                    

 إىل معرفة الطـرف اآلخـر أصـال،غري أن املـشكلة تبقـى يف               موقفه يف هذه املعاملة؛وليس حيتاج    
حالة أن يكون الدفع �قدا بعـد االسـتالم؛إذ قـد ينفـي املـشرتي إجـراء الـصفقة؛فيتعرض املوقِـع                     
ــام بطلــب تلــك         ــة مــن ق ــه مــن وســيلة حتــدد هوي ــسبب إىل خــسارة،جراء عــدم متكن هلــذا ال

لكرتو�يــة يف حاجــة لالتــصال املباشــر  الــسلعة،وهذا مــا جيعــل املواقــع الــيت متــارس التجــارة اإل  
  . للتثبت من شخصية املتعاقد،وأهليته– كما أسلفت –مبقدمي طلبات الشراء 
  :والسؤال اآلن

ماذا لو قام شخص غري مؤهل باستخدام تلك البطاقـة،وحنوها مـن وسـائل الـدفع،كأن                
شبكة يقــوم طفــل تعــرف علــى رقــم بطاقــة االئتمــان اخلاصــة بوالــده،فأجرى صــفقة عــرب الــ          

 دار املــشرتي،واملبلغ قــد مت خــصمه مــن حــسابه،ما العمــل مالعاملية،وبعــد أيــام إذا بالــسلعة أمــا
  عندها؟
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وبعبارة ثا�ية هل ميكـن األب أن يلغـي الـصفقة بـدعوى أن ابنـه اسـتخدم البطاقـة،وهو             
  غري مؤهل لذلك االستخدام؟

تصور�ا وقـوع ذلـك     هذا غري وارد إطالقا،وال يصح مساع هذه الدعوى؛أل�نا وإن          :أقول
 أعـين عـدم     –وهو بعيد جدا،ال جيوز التمسك به إلبطال هذا النـوع مـن العقـود هلـذا الـسبب                   

  : لسببني –تأهل املستفيد 
أن اســتخدام تلــك األدوات غــري ممكــن يف العــادة مــن غــري املميز،وكــذلك مل جتــر  :األول

دا،وال يـصح اعتبـار القليـل       العادة أن غري املميز يؤذن له يف استعماهلا،فإن حدث فهـو قليـل جـ              
افرتضنا إمكان قيام غري املميز بـشيء مـن هـذا           ،حتى مع   الشاذ قاعدة حتكم معامالت الناس    

 لتقــصريه يف حفــظ شــيء مــن أخــص - أي األب –القبيل،وأمــا إن كــان مميــزا فالــصفقة تلزمــه 
 إن كا�ت   أل�ه غرر باآلخرين جراء ذلك التقصري،هذا     ،وتصح؛،وعليه جتوز الصفقة  )١(خصائصه

وسيلة الدفع تابعة له،وأما إن كا�ت تابعة للمميز فهذا ال ميكن إال بإذن من الويل ابتـداء،فتكون     
  .املعاملة يف حكم املأذون هبا ا�تهاء

أن مساع مثل هذه الدعوى جيعل اخللل يتـسرب إىل تعـامالت الناس،ويفـضي إىل               :الثا�ي
ــه      ا مــن شــخص يبــدو لــه يف صــفقة      مــأحــد أمرين،إمــا إغــالق هــذا البــاب مــن التجارة،أل�

                                                 

ــشريعة املقــصر الــذي أفــضى تقــصريه إىل اإلضــرار بغــريه تبعــات ذلــك      –) ١( ــه يف الفقــه �ظائر،حيــث محلــت ال  وهــذا ل
ضمن ما أتلفت دوابه،هذا رغـم عـدم        التقصري،فمثال إذا فرط الرجل يف حفظ دوابه ليال حتى أفسدت زرعا لغريه فإ�ه ي             

إ�ـه فـرط فيـضمن كمـا لـو كـان       :" روق رايف يف الفـُ حضوره،وعدم تسببه املباشر يف ذلك،وذلك لتقصريه يف حفظها،قال القَ        
 .رايف،دار الكتب العلميةهاجي القَن،أبو العباس أمحد بن إدريس الص)٤/٣٣٠(الفروق .أهـ"حاضرا 
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إىل  - وهـو األمـر الثـا�ي    - ،ويـؤدي كـذلك   )١(مثـل هـذه الـدعوى     مـدعيا   إال تنكـر هلـا      أجراها؛
مـن هـذا   عدم مساع الدعوى ووحنوها،،من مثل هذه البطاقات،تراخي الناس يف حفظ أشيائهم    

 يلحـق بـه     حيمل على توقي شر الوقوع يف مثل هذا املأزق؛فيحفظ الشخص ما ميكـن أن             القبيل؛
  . التزاما ال يقبل به

 علـــى -واملهـــم اآلن أن القـــارئ علـــم أن هنـــاك وســـيلة تـــتمكن مـــن خالهلـــا املواقـــع 
 مــن التثبــت مــن شخــصية املتعامــل معها،ولكنــها ليــست متاحــة بالقــدر املناســب  -اختالفهــا

لريوج التعامل مـع النـاس علـى هـذا األسـاس،وهلذا ال غنـى عـن وجـود االرتبـاط املباشـر مـع                 
ملشرتي،لو رغبت املواقع يف قدر عال من السالمة،وذلك إىل الوقت الذي تصبح فيه احلكومـة               ا

اإللكرتو�ية واقعا مشهودا،ألن بطاقة املواطن اإللكرتو�ية،ستكون مدخال كافيا إللزامه،وااللتزام         
  .له،وقد أسلفت ببيان ذلك بالقدر املناسب يف املبحث املذكور

 صحته على مستوى الشخصية الطبيعية،فما هو حـال         يبقى أن ما سبق ال إشكال يف      
  الشخصية االعتبارية؟

هذا ما سأتعرض له يف املطلب اآلتي املتعلق بالوالية،وهي الشق الثا�ي للحـديث             :أقول
  .)٢(عن العاقدين؛فال حاجة لتفصيل القول فيه اآلن

                                                 

أن املمتنــع عــادة كــاملمتنع حقيقــة،ومن أمثلتــها أن يــدعي شــخص   :قــرر يف هــذا البــاب   ومــن القواعــد الفقهيــة امل –) ١(
معروف بالفقر على آخر أمواال كثرية،ال يعرف أ�ه أصاب مثلها يف إرث أو غريه؛فهذا ال تسمع دعواه،وال تقبـل لـه بينـة مـا       

األحكـام العدليـة    ظر جملـة    ــــ تمـاال بعيدا،ا�  يقـع،وإن احتمـل اح     ت مصدرا هلذا املال،وذلك ألن العادة أن مثل هذا ال         يثبمل  
 .وميكن عد ما حنن بصدده من هذا القبيل أيضا،)١/٤٢(ودرر احلكام شرح جملة األحكام :،وا�ظر علي حيدر٢٠ص 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٢(
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وهو حـني   مـن مـستويات أطـراف العالقـة عـرب اإل�رت�ـت؛           واآلن ماذا عن املستوى الرابع      
  .تكون العالقة بني،موقع،و مثله

القول هنا ال حيتـاج إىل مزيـد حبـث؛إذ ال يوجـد كـثري أضـيفه،باعتبار أن مـا حيتـاج أن                  
حيتاج أن يراه موقع مع مثله،فالبـد مـن وجـود عالمـات             " ما"يراه الشخص لدى تعامله مع موقع       

مـن التنبيـه إليـه وهـو وجـود          األمان،وشهادات االعرتاف،وما إىل ذلك،إال أن هناك شيئا البـد          
أمهيــة �ــسبية لتحديــد الشخــصية املخولــة بالتعاقــد �يابــة عــن املوقِع،وهــذا يعــرف مــن خــالل     
الــصفحة املخصــصة للتعريــف بــاملوقِع،وهو أمــر ال خيلــو عنــه موقــع متخــصص يف التــسويق عــرب  

ــصفحة،والتثبت مــن      اســم اإل�رت�ت،ولــدى وجــود رغبــة يف التعاقــد ميكــن الرجــوع إىل تلــك ال
الشخصية املخولة بالتعاقد،ومن ثم التحقق من صـالحيته للتعاقـد،وعلى كـل جنـد التعامـل مـع                  
تلك املواقع يتسم بقدر كاف من املـسئولية،مثل التعامـل مـع أي شـركة بـل هـو أقوى،وذلـك ألن                      

ــل مــ  مع شــخص موظــف لــدى   ،ويــشرتي،يبيعع شــركة مــن الــشركات بطريقــة مباشرة،   املتعام
لعقـود،ويف أكثـر األحيـان ال يطلـع املـشرتي علـى أوراق تفـويض ذلـك البـائع                    ويوقع معه ا  ،الشركة

ليبيع باسم الشركة،وتتم هبذه الطريقـة كـثري مـن الـصفقات،وأما املوقـع اآلمن،واملـشفر،ال يكـون                   
كذلك إال يف حالة متتعه باالعرتاف الكايف،كما أن املواقـع تتـضمن غالبـا �ظامـا للـرد اآليل علـى                     

 مل يتم تشغيله بداية إال بواسطة من خوله املوقع لعمل هـذا النظـام،فال يوجـد                 الطلبات،وهو �ظام 
لدى كثري منها من يتابع كل طلبية،واألمر ال يعدو املتابعة اآللية،حيث يسجل الطلب،ثم يدفعـه               
النظــام،إىل مــأمور املــستودع،أو مــا شــابه ذلــك آليــا،وهو يف العــادة لــيس مــن يتــوىل توقيــع عقــود 

 من صالحية اإلدارات العليا،ولكن النظام حني قبل تلـك العمليـة،ومررها إىل مـأمور               املوقِع،أل�ه
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املستودع،اعترب هذا كافيا عنده على موافقة اإلدارة العليا إلبرام هـذه الـصفقة،فأمكن للمـأمور               
  .التعامل معها،ومباشرة إرسال الطلبية للمشرتي

هل هـو كـاف يف التعـبري        وهل هذا سائغ شرعا،وهل هـو كـاف للتحقـق مـن األهليـة،و             
  عن صيغة التعاقد؟

ما يتصل بالصيغة سيبحث يف املبحث اآلتـي هلـذا الفـصل،وأما عـن كفايـة ذلـك                 :أقول
فنعم يعترب املوقع مؤهال للتعاقد متى ما كان معرتفـا بـه،وهو تعامـل مـع                ؛للتحقق من أهلية املوقع   

تباريـة؛فعلينا أن �ـسلم     شخصية اعتبارية،ومتى مـا سـلمنا بـصحة التعامـل مـع الشخـصية االع              
بــصحة التعامــل هنا،بــل ال منلــك أن �تــصور موقعــا معرتفــا بــه رمسيــا،دون وجــود شخــصيات   

 كمــا –طبيعيــة متثلــه،وتكون مــسئولة عــن كــل جتــارة تــتم عــرب موقعها،والشخــصية االعتباريــة   
  سأتعرض لتفصيل القول فيها لدى كالمنا عـن الواليـة وهـي الـشق الثـا�ي للحـديث                    -أسلفت  

  .ن العاقدين؛وهو هذا املطلبع
  .والية العاقد شرعا،معناها،وأسباهبا،وتطبيق ذلك يف جتارة اإل�رت�ت:املطلب الثا�ي

حبثــت يف املطلــب الــسابق مــا يتــصل بأهليــة العاقد،وســأحتدث يف هــذا املطلــب عــن  
واليته،وقد أسلفت ببيان أن العاقد البد أن يكون مـؤهال للتعاقـد شـرعا كـي يـصح عقـده،وال                    

،ومهـا أمـران يبحثهمـا علماؤ�ـا لـدى          )١(كفي هذا حتى يكـون ذا واليـة صـاحلة إلبـرام الـصفقة             ي
توضيح ما يلزم لقيـام ركـن العقـد األول علـى سـوقه،وبدوهنما يكـون العقـد كرمـاد اشـتدت بـه              

                                                 

ذا يقبـــل  قـــد يكـــون الـــشخص مـــؤهال لعقـــد الـــصفقات،ولكنه يتـــصرف فيمـــا ال ميلـــك يبيعـــه أو يـــشرتيه،فهل هـــ –) ١(
  .شرعا؟هذا ما أحبثه يف هذا املطلب
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،وما هي  أسـباهبا،وكيف يـتم تطبيقهـا    )١(الريح يف يوم عاصف ال قيمة له،فما معنى الوالية هنا     
  .إل�رت�تيف جتارة ا

  :أقول
 و،وِاليـةً  علــيه  ولِــي  و،الشيء ولـي:الواو والالم والياء،يقال  :مادته،ثالثي:يف اللغة الوالية  

 لكـم  مـا :"قال تعاىل  .النصرة فـي مـجتمعون أَي واليةٌ علـي هم:يقالبفتح فائه،وكسرها،و واليةً،
،وتأتي مبعنـــى تـــويل الـــسلطة رةالنـــص مبعنـــى وهـــي والكـــسر،،بالفتـح"شـــيء مـــن واليـــتِهم مـــن

  .)٢(واإلمارة،وهلا معان أخرى

  .)٣(سلطة متكن العاقد من تنفيذ العقد،وترتيب آثاره يف حمله:وهي يف االصطالح 
  :وتلك السلطة قد تكون:"وأسباهبا ثالثة،قال أبو زهرة

 . باألصالة •

 وقد تكون بقيام الشخص على شئون غريه بوالية شرعية أعطاهـا لـه الـشرع                •
 ...من قبل القاضي...،أو بوصاية ...لشريف،كوالية األب على ابنها

  .)٤(أهـ.." أو بتوكيل من صاحب الشأن •
                                                 

واالصــطالحية فقــط؛ألن معناهــا علــى ســبيل العمــوم ، ســأحتدث عــن معناهــا املتعلــق ببحثنــا مــن الناحيــة اللغوية–) ١(
 .خارج عن سياق ما �درسه

 ). وما بعدها١٥/٤٠٦ ( باب الياء فصل الواوسان العربل:ابن منظور ا�ظر –) ٢(

 ومـا  ٢/٨١٧(املدخل الفقهـي العـام    :مصطفى الزرقاء  وما بعدها،و    ٣٢٤امللكية و�ظرية العقد ص   :أبو زهرة  ا�ظر   – ) ٣(
  ).بعدها

 .٣٢٤امللكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة – ) ٤(
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  :أقول
السبب األول قائم بصاحب أهلية األداء الكاملة،دون حاجة إىل جعـل احلـديث عنـه               
مفصوال عنها،يف هذا املطلب،وهلذا ال جند الكالم عنه يف الكتب اليت تعرضت لتفصيل القـول               

 علـى مالـه لينفِـذَ فيـه         - يف األصـل     –يف مسألة األهلية والوالية،ألن ذا األهلية الكاملة مسلط         
ما يراه،وهلذا لسنا يف حاجة ألكثر من التحقق من أهليتـه للتعاقـد معـه،متى مـا علمنـا صـحة                     

  .متلكه للعني حمل النفاذ
ي،وحنومها،  التعاقــد بيــد األب،أو الوصــ- أو واليــة –والــسبب الثــا�ي جيعــل ســلطة  

ألن ؛أو �قصت أهليتـه ،لفقد أهلية األداء،أو لنقصها،عند من حيتاج إىل هذه املعاملة ممن فقدت 
األصل هو أن يتوىل الشخص العقود اليت يربمها بنفسه؛أل�ه مـن ميلـك سـلطة التنفيـذ علـى حمـل                   

ــة،   ــام تلــك احلاجة؛ مع العقــد،ولكن فقــد،أو �قــص األهلي ــصريقي ــة التعاقــد بيــد شــخص   ت  والي
مؤهل للتعاقد �يابة عـن األصـيل،وملا كا�ـت النيابـة تفتقـر إىل تفـويض مـن األصـيل،وهو ال          ؛آخر

ميلــك أهليــة التفــويض أصــال؛جعلت الواليــة مكــان التفــويض،وهي واليــة تــأتي مــن قبــل الــشرع    
احلنيف؛ينصِبها رعايـة حلـق فاقـد،أو �ـاقص األهليـة،تثبت لـألب لكمـال شـفقته ورعايتـه،ومن            

،دون حكــم حــاكم،ثم لوصــيهما بتعــيني مــن األب،أو اجلــد العــصيب مــن   )١(لعــصيببعــده للجــد ا
  .)١(بعده،أو ملن يعينه احلاكم الشرعي

                                                 

جرت العادة بتسمية اجلد أبي األب،باجلد الصحيح،واجلد أبي األم باجلد الفاسد؛وهذا يف كتب الفـرائض،غري أن              –) ١(
ستبدل اسـم اجلـد الـصحيح باجلـد العـصيب؛ألن أبـي األب مـن العـصبات،واستبدل اسـم اجلـد الفاسـد            مصطفى الزرقاء ا 
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والسبب الثالث يثبت لشخص عينه ذو أهلية األداء الكاملة ملثله ليكون �ائبا عنـه يف               
  .إ�فاذ عقود على حنو ما وكل فيه يف حمل ميلكه
إل�رت�ت،سـيكون الكـالم خاصـا بالـسبب الثالـث          وفيما يتصل بتطبيق ذلـك يف جتـارة ا        

ــة؛ذلك أن الــــسبب األول  ــباب الواليــ ــا لــــدى احلــــديث عــــن   ،والثا�ي،مــــن أســ ــبق بياهنمــ ســ
باعتبار واليــة املالــك شــعبة عــن أهليتــه وشــيئا ال ينفــصل عنــها،وتويل �ــاقص األهليــة  ؛األهليــة

م الـسبب األول مـن      للعقود عـرب الـشبكة العامليـة فيـه بعـد،وهو مـن املمتنـع عادة؛فيأخـذ حكـ                  
 فال حاجة لبحثه،وأما السبب الثالث وهو حتقق أن متـويل  - كما سبق بيا�ه    –أسباب الوالية   

العقد ميلك �فاذ العقد يف حمله،بعد اجلزم بأ�ه مؤهل لاللتـزام به؛فهـذا يكـون احلـديث عنـه علـى                     
عـن  حـني ينـوب شـخص طبيعـي         :حني ينوب شخص طبيعي عـن مثلـه،والثا�ي       :األول،اعتبارين

؛لينفذ العقـد   البد من التحقق من وجود وكالة مقبولة شرعا       ؛شخص اعتباري،ويف احلالة األوىل   
يف حالة أن يكون العاقد مع تأهله املعترب شرعا غـري أصـيل،أي غـري مالـك للمعقـود           على احملل، 

عليه،وهذا معناه أن العالقة بـني طـريف العقـد عـرب اإل�رت�ـت لـن تتجـاوز مـستواها األول الـذي                       
وهـي التأكـد مـن سـالمة الوكالـة شـرعا،وعلى ذلـك ال               ؛لفت بذكره،مع إضافة واحدة فقط    أس

خيتلف التثبت من األهلية عن التثبت من الوالية يف احلالتني،ويتضح أن العالقة بني الطرفني البد               
  .أن تؤول إىل عالقة مباشرة

                                                                                                                                            

باجلد الرمحي؛أل�ه من ذوي األرحام؛واقرتح رمحه ا تعـاىل هـذه التـسمية أل�ـه يـرى أن التعـبري بالـصحيح والفاسـد تعـبري                 
 ).٣/٨١٩(املدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء غري موفق،ا�ظر

  ) وما بعدها٢/٨١٧(املدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء –) ١(
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- )١( اعتباريـة  أي عنـدما تكـون الشخـصية       -وأما حتقق الواليـــــة يف االعتبـار الثـا�ي         
فهذا البد فيه من تـصوير األمـر مـن الناحيـة الـشرعية،حتى يتـسنى فهمـه علـى حنـو كـاف،ويف            

  :صدد ذلك أقول
 هي الشخـصية الطبيعيـة؛فكل إ�ـسان شـخص مـستقل            – يف األصل    -إن الشخصية   

 وهي دينية غالبا    -بذاته تثبت له حقوق،وعليه واجبات،ولكن لوحظ أن هناك جهات عامة           
وجودهـا علـى �فقـات دائمـة؛فكا�ت ترصـد هلـا أمـوال          تصة بـشخص معني،ويتوقـف     غري خم  -

ومستغالت،كالوقف،وتعترب ملكا هلا لسد حاجتها،وتعقد من أجلـها وبامسهـا عقـود؛فمن هنـا              
ــك،وثبوت        ــة التملـ ــيني يف قابليـ ــراد الطبيعـ ــصية األفـ ــة شخـ ــسات العامـ ــك املؤسـ ــربت لتلـ اعتـ

قــر فكـرة الشخــصية املعنويـة،ورتب علــى اعتبارهــا   احلقوق،وهلـذا جنــد الفقـه اإلســالمي قـد أ   
أحكاما،وإن مل يسمها هبذا االسم،يتجلى هذا املفهوم لدى �ظر�ا يف أحكام بيت املال،وأحكـام    

 ليـسر احليـاة   -الوقف،ويف �ظام الدولة يف اإلسالم وغري ذلك،ومل يكن الناس يف حاجـة واقعيـة         
 املتعلقة بالتشريع،ولكن بعد أن صار الناس يف         إىل التصريح بذلك يف األدبيات     -وقلة تعقيدها   

حاجة إىل تشكيل منظمات تتوحد فيها اجلهود،وتتجمع فيها األموال يف سبيل حتقيق مكاسب      
ــصلحة     ــات ذات مـــ ــذه املنظمـــ ــن هـــ ــال مـــ ــشرتكة؛لوحظ أن كـــ ــن  ،مـــ ــستقلة عـــ وحقوق مـــ

ــا مــسئولية      ،شخصية ــل وجــدت أشــكال تنظيميــة تكــون فيه ــرد مــن أفرادها،ب ومــصاحل كــل ف
املنظمة يف معامالهتا املالية مقصورة على مال تلـك املنظمـة فيمـا بـات يـسمى بالـشركات ذات        
املسئولية احملدودة؛فهذا يقتضي اعتبار ذمة خاصة للـشركة منفـصلة عـن ذمـم الـشركاء؛فتولد                

                                                 

  .من هذه الدراسة     سبق بيان املقصود بالشخصية االعتبارية يف املبحث الثالث،راجع ص  –) ١(
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وأمثاله تصور شخصية تنشأ من اجتماع عدة أشـخاص علـى عمـل ذي غايـة              ،من هذا الوضع  
عتبار احلقوقي عن شخـصياهتم الفرديـة؛فكان البـد مـن تقـدير وجـود               مشروعة،وتنفصل يف اال  

شخــصية اعتباريــة،أو حكميــة يتحقــق هلــا هــذا الوصــف،وهلذا عــرف القــا�و�يون الشخــصية  
هي شخصية  تتكون من اجتماع أشخاص أو أموال يقدر التـشريع كيا�ـا قا�و�يـا         :املعنوية بقوهلم 

  .)١ (منتزعا منها مستقال عنها
 أن تعقـد،وبعبارة ثا�يـة كيـف يـتم          - عمومـا    -كيف لشخصية اعتبارية    :نوالسؤال اآل 

  .التحقق من أهليتها،وكيف يتم التعرف على صالحيتها لتويل العقد؟
  وكيف يتم تطبيق ذلك يف التجارة اإللكرتو�ية؟

  :اجلواب
تــتمكن الشخــصية املعنويــة مــن التعاقــد عــرب مفــوض ينــوب عمــن فوضــه،وهو خيتلــف  

لك الشخصية،فمثال البد من تفويض صادر عن مجعية الـشركاء إذا كا�ـت             باختالف أشكال ت  
واملفـوض مـؤهال للتعاقـد،ومتى      ،الشخصية املعنوية شركة،وعليه ال بد أن يكون كل من املفوِض         

ما صح التفويض صحت والية املفوض على مال الشركة،وجاز تصرفه مبوجـب ذلـك التفـويض          
  .وهكذا

�رت�ت؛فالبد من التأكد من تأهيـل الـشركة،وهو مـا سـبق            وال خيتلف األمر يف جتارة اإل     
ــدور      ــصور صــ ــة؛إذ ال يتــ ــرتاف الدوليــ ــهادات االعــ ــن شــ ــر مــ ــل،وهو يظهــ ــن قبــ ــرحه مــ شــ

دون التأكد من صالحية طالب الشهادة التعاقدية،من جهة التأهـل،وهو  ؛واعرتاف ملوقع ،شهادة
                                                 

  ) وما بعدها٣/٢٣٤(املدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء – ) ١(
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بالواليــة،فهل تلــك شــيء قــد أســلفت بــذكره،ويبقى احلــديث عمــا أ�ــا بــصدده وهــو مــا يتعلــق   
  الشهادات الدولية صاحلة إلثبات الوالية كما كا�ت صاحلة إلثبات التأهل؟

  .�عم:اجلواب
  :وذلك لسببني

،يظهـر أهنـا ال     )١(هلما أن ما سبق شرحه يف كيفية صدور هذا النـوع مـن الـشهادات              وأ
ات فهذا  تصدر إال ملؤهل ومفوض،وإذا قصر املرء يف التحقق من سالمة،وصدقية تلك الشهاد           
  .ال تالم فيه التجارة اإللكرتو�ية،كما ال تالم التجارة عموما لوجود حمتالني يف األسواق

  .هذه واحدة
أن التعامل مع املواقع من هذا النوع ال يتم عرب التعامـل مـع              :والثا�ية وهي اآلكد،واألوثق  

خـصيات  ن بالنيابة عـن شخـصيات اعتباريـة،أو حتـى بالنيابـة عـن ش              وأشخاص طبيعيني يقوم  
عرب املوقع،وهـذا   ؛والـشراء ،طبيعية،بل يكـون التعامـل مـع �ظـام يقـوم بتـشغيل آيل لـصفقات البيع                

غــري ممكــن دون تركيــب لــذلك الرب�ــامج،وال ميكــن تركيبــه دون موافقــة صــاحب املوقــع،أو مــن  
فوضه صاحب املوقع،وهلذا ميكن اعتبار كل سلعة معروضة يف موقع مـن املواقـع املعـرتف هبـا                  

 يف  –،وعليـه لـسنا يف حاجـة للتأكـد مـن الشخـصية              )٢(ت والية صحيحة قابلة للنفاذ    دوليا حت 

                                                 

  . من هذه الدراسة      ا�ظر ص  –) ١(
م،مــا ٢٠٠٠ األمــم املتحــدة،�يويورك،ط ٢٧ون األو�يــسرتال النمــذجي بــشأن التجــارة اإللكرتو�يــة ص  جــاء يف قــا� –) ٢(

عن الكيـان القـا�و�ي   " �اشئة"ينبغي اعتبار رسائل البيا�ات اليت تنشئها احلواسيب تلقائيا دون تدخل بشري مباشر   :"�صه
  . أهـ"الذي شغل احلاسوب �يابة عنه
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  اليت يتم التعاقد معها أصـال،أقول هـذا أل�نـا يف حالـة التعاقـد مـع الشخـصية                     -الطرف اآلخر   
االعتبارية ال عرب الشبكة العاملية،البـد مـن التحقـق مـن صـالحية التفـويض املمنـوح ملـن جيـري                       

ــه،ول كن يف عقــود الــشبكة هــذا ال حنتــاج إليــه،ألن �ظــام التــشغيل إمنــا عمــل يف        العقد،وتأهل
األساس بتثبيت من صاحب املوقع،أو مفوض منه،ومبجرد التأكد من شهادات املوقع ال حنتـاج              

  .إىل شيء آخر
هبذا أكون قد أبنت عن كيفية التحقق من أهلية املتعاقد،وواليته،فيما لو مت إبرام عقـد                 

ملية،وظهر أن جمرد وجود شهادة االعرتاف الدولية اليت تثبـت صـدقية املوقـع              عرب الشبكة العا  
كاف يف العلم بأهلية املوقع للتعاقد،وصحة واليته،ويبقى أن على عـاتق مـن يرغـب يف التعاقـد        
عرب الشبكة العاملية مع من ال ميلك هذه الشهادات الدولية التحقـق مـن أهلية،وواليـة املتعاقـد                  

ة،ومتى ما حتققت األهلية وصلحت الوالية،صح أن الركن األول من أركان           اآلخر بصفة مباشر  
وكيفيـة التحقـق مـن وجـوده يف         ،العقد قد مت،وبتمامـه ينتـهي القـول يف تـصوير ركـن العقـد األول               

عقود اإل�رت�ت،ولسنا جند يف سياق احلديث عنه ما يعكر علـى صـحة التعاقـد عـرب الـشبكة                   
لشرعية املتعلقة بركن العقد األول،وهـو العاقـدان،ويبقى النظـر يف    العاملية مما له صلة باجلوا�ب ا     

ــوفر لعقــود اإل�رت�ــت شــرعيتها مــن قبلــه أم ال،وهــو       ــنعلم إن ت ــركن الثــا�ي مــن أركــان العقــد ل ال
  . األحكام الشرعية لصيغة العقد يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الثالث هلذا الفصل،وعنوا�ه
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  املبحث الثالث
  حكام الشرعية لصيغة العقد يف التجارة اإللكرتو�يةاأل
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  . األحكام الشرعية لصيغة العقد يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الثالث
أسلفت ببيان أن أركان العقـد عنـد مجهـور أهـل العلم،وهـي الـصيغة،والعاقدان،وحمل                

ختالف ليس سـوى اخـتالف   العقد،وأما احلنفية فال يعدون سوى الصيغة ركنا للعقد،وهذا اال    
ــصيغة يعتــرب أهــم ركــن يف العقــد؛لالتفاق علــى اعتبــاره      ــه يظهــر أن ركــن ال اصــطالحي،غري أ�
ركنا،بــل يعمــد مجهــور علمائنــا الــذين تــصدوا للحــديث عــن العقــد يف الــشريعة اإلســالمية إىل   

ل احلديث عن الصيغة قبل احلديث عن أي ركن آخر،إال أ�ين جعلت احلديث عـن العاقـدين قبـ      
 ،بـل ألن وجـود العاقـد سـابق     - بالنظر إىل التعاقد ذاته   -احلديث عن الصيغة؛ال ملزيد أمهية      

على وجود الصيغة،فناسب البدء بالكالم عن العاقد قبل احلديث عن الصيغة،وهذا مـا محـل               
على جعل احلديث عن حمل العقد الحقا هلما؛لعدم تعلق حق املتعاقدين باحملل إال بعـد وجـود                 

،وهلــذا ســأحتدث هنــا عــن معنــى الــصيغة،وعن مكو�اهتــا شــرعا،وتطبيق ذلــك يف   )١(الــصيغة
عقود اإل�رت�ت من الناحية الشرعية؛ليظهر بتمام احلديث عن ذلك إن استوفت عقـود الـشبكة               

أم ال؛ليتـسنى يف اخلتـام  احلكـم علـى املعاملـة برمتـها مـن                 ،العاملية مقتضيات ركـن العقـد الثـا�ي       
  .معرفة أحكام أجزائها

                                                 

منهاج الطـالبني يف فـروع الـشافعية لإلمـام حمـي الـدين        وهو –ليقا على ابتداء صاحب املنت  قال يف مغين احملتاج تع  –) ١(
وكـان   :"قـال ) ٢/٣(واملعقود عليـه  ،  باحلديث عن الـصيغة قبـل احلـديث عـن العاقـد             - أبي زكريا حييى بن شرف النووي     

؛للخالف فيها،وأوىل  أهم ألهنا... أ هبا   لكنه بد الصيغة؛األوىل للمصنف أن يقدم الكالم على العاقد،ثم املعقود عليه،ثم          
أهــ،مغين احملتـاج إىل معرفـة ألفـاظ املنهاج،حممـد اخلطيـب       "من ذلـك أن يقـال ألن العاقـد واملعقـود عليـه ال يتحقـق إال هبـا             

  .الشربيين،دار الفكر،بريوت
  .لعل األوىل يف الرتتيب ما ذكرته أعاله:أقول
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  :وعلى ذلك أقول
ــه،ثالثي؛الــــصيغة يف اللغة ــاء والغــــني  :مادتــ ــيغ(الــــصاد واليــ ــها  )صــ ــان منــ ــه معــ ،ولــ

  .)١(اعلـيه ـينِب التـي هيئته أَي،وكذا كذا األَمرِ صِيغةُ:قالياهليئة؛
  :ومل أر لعلمائنا تعريفا حمددا هلا يف االصطالح؛غري أن الباحث ميكن أن يعرفها بقوله

  .اصة املظهرة إلجياب وقبول املتعاقدين اخل)٢(اهليئة:الصيغة هي
حتقـق اإلرادة إلبـرام العقـد؛ألهنا شـيء مـن           الـيت تظهـر     )٣(واملقصود باهليئة هنا الكيفيـة    

ــن       ــون مـ ــها،وهي تتكـ ــرب عنـ ــر تلـــك اإلرادة،وتعـ ــة تظهـ ــن هيئـ ــد مـ ــان البـ ــون النفس؛فكـ مكنـ
 باملعاطـاة،أو  –يلـة  اإلجياب،والقبول املعرب عنهما باللفظ عادة،ويصح أن يكون ذلـك بوسـائل بد         

األول عـن اإلجيـاب،والقبول اللفظيني،وتـصويرمها       :  ،وتفصيل ذلك أجعلـه يف مطلـبني       -بالكتابة  
يف عقود الشبكة العاملية وبيان حكمه الـشرعي،واملطلب الثـا�ي عـن وسـائل اإلجيـاب،والقبول                

  .غري اللفظية،وتصويرها يف عقود الشبكة العاملية وبيان حكمها الشرعي
  
  
  

                                                 

  ).٨/٤٤٣(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر –) ١(
 . عربت بلفظ اهليئة الستخالص التعريف االصطالحي من التعريف اللغوي–) ٢(

 .)١/١٨٨(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر -) ٣(
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ــة،وبيان    :طلــب األولامل ــشبكة العاملي ــود ال ــصويرمها يف عق اإلجيــاب،والقبول اللفظي،وت
  .حكمهما الشرعي

الــسقوط،أو :،ولــه معــان منــها)وجــب(الــواو واجلــيم والبــاء :مادتــه،ثالثي؛اإلجيــاب لغة
  .)١(،أو لزمووقَعق،حقَّ: وجب البيع، جيب ،وجوبا، وأوجبه أي:الوقوع،واإللزام؛يقال
 قَبِلْـت :يقالالرضـا؛ :،وله معان منـها   )قبل(القاف والباء والالم    : مادته،ثيثال؛والقبول لغة 

  .)٢(أي رضيت بهقَبوالً، قَبِلْته و الشيء تقبلْتورضِيته، إِذا قَبوالً الشيء
ما صدر أوال للتعبري عن حتقق �ية التعاقد،بصرف النظر هل          : واإلجياب يف االصطالح  

مــا صــدر ثا�يــا موافقــــــــــــــــــــة،ومطابقة ملــا :،والقبولصــدر ذلــك عــن البــائع،أو عــن املــشرتي
مـا يـصدر مـن      :،وأما عنـد اجلمهـور فاإلجيـــــــــــــــــاب هــــــــــو        )٣(صدر أوال،وهذا عند احلنفية   

ــشــــــــــرتي        ــن املـ ــصدر عـ ــا يـ ــسلعة،والقبول مـ ــك الـ ــه متليـ ــون منـ ــذي يكـ ــائع الـ ــاذل )٤(البـ  البـ
                                                 

 ).١/٧٩٣(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر -) ١(

  ).١١/٤٥٠(لسان العرب :ابن منظور  ا�ظر -) ٢(
ابـن  و،١عبـدالرزاق الكبيـسي،دار الوفاء،جـدة،ط       :ت،قاسـم بـن عبـدا القُو�َـوي،       ،٢٠٣ ا�ظر أ�يس الفقهـاء ص       –) ٣(

 ).٧/١٧"( رد احملتار على الدر املختار"حاشية ابن عابدين :عابدين

حممــد بــن عبــدا بــن علــي اخلُرشِــي ،دار  ،)٥/٦( ا�ظــر مــذهب مالــك يف شــرح اخلُرشِــي  علــى ســيدي خليــل  –) ٤(
ة الدسـوقي،دار الفكر،وا�ظـر مـذهب الـشافعية يف          حممد عرفـ  ) ٣/٣(حاشية الدسوقي   ا�ظر  وكذلك  ،١الفكر،بريوت،ط

،حييــى بــن شــرف الــدين النــووي،دار الفكر،وكــذلك فــتح الوهــاب بــشرح منــهج الطــالب  )٩/١٥٤(امــوع شــرح املهــذب 
زكريا بن أمحد األ�صاري،دار الكتب العلمية،وا�ظر مذهب احلنابلة يف الكايف يف فقـه اإلمـام املبجـل أمحـد بـن                     ،)١/١٧١(

،منـــصور بـــن يـــو�س )٣/١٤٦(،عبـــدا بـــن قدامـــة املقدســـي،املكتب اإلســـالمي،وا�ظر كـــشاف القنـــاع  )٢/٣(حنبـــل
  .هـ١٤٠٢هالل مصيلحي مصطفى،دار الفكر،بريوت،ط:البهوتي،ت
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االصـطالح علـى أي مـن االعتبـارين كـبري أثر؛ذلـك أن أكثـر العلمـاء                  ،ولـيس الخـتالف     )١(للثمن
على صحة التعاقد يف حالـة تقـدم القبـول إن مل يتطـرق إىل لفظـه املـستعمل يف التعاقـد احتمـال             
عدم اجلزم بالنية،وهو كذلك عند احلنفية إال أ�ه يسمى عندهم حالتئـذ إجيابـا،وال مـشاحة يف                 

نـا أن يكـون التعـبري عـن توجـه النيـة إلبـرام العقـد ال يتطـرق                    االصطالح،واألصل املتفق عليـه ه    
إليها قدح بوجه،وهذا ما محـل كـثريا مـن علمائنـا الكـرام علـى تـوخي الدقـة يف اختيـار اهليئـة                         

،فلـم يقبـل غـريه إال    )٣(،بل جعلها بعضهم قاصرة على اللفـظ فقـط   )٢(املعربة عن اإلجياب،والقبول  
ــاظ الب    ــى ألف ــضا عل ــصر أي ــذر،بل اقت ــصيغ      لع ــل ال ــل املاضــي صــراحة،فلم يقب ــصيغة الفع ــع ب ي

  يفـي باملقـصود وال خيـرج         -األخرى،فضال عن قبول الكنايات،وهذا يقضي بذكر شيء يسري         
 عــن هــذا اخلالف،وحتقيــق القــول فيــه قبــل تــصوير اإلجيــاب،والقبول يف جتــارة -بنــا عــن الغايــة 

  .اإل�رت�ت

                                                 

 . من هذه الدراسة    سيأتي حتديد معناه يف الفصل اآلتي،راجع ص  –) ١(

لصحة اإلجياب،والقبول،وذلك مراعـاة الرتباطهمـا االرتبـاط        وسريى القارئ أن علماء�ا الكرام قد جعلوا شروطا          –) ٢(
الذي ينتج عنه أثره يف حمله،وجيد القارئ أن تلك الشروط لدى حتققها تصور هيئة الرتاضي الشرعي بني املتعاقدين،لقولـه        

 مِنكُم وال تَقْتُلُوا أَ�فُـسكُم إِن  تَراضٍالَّ أَن تَكُون تِجارة عن  بينكُم بِالباطِلِ إِ   أَموالَكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا ال تَأْكُلُوا        {:تعاىل  
 بِكُم كَان حِيماًاللَّهالنساء[})٢٩ (ر.[ 

وال ...بيـع ال بـه يف سـائر اللُّغَـاتِ عـن       ربفظِ يع بلأو  ،أو بلفظِ الشراءِ  ،بيعالفظِ  بلالَّ  إبيع  لوال جيوز ا  :"  يقول ابن حزم   –) ٣(
،علي بن أمحد بـن  )٨/٣٥٠(احمللى ،أهـ"شيءٍ غري ما ذكر�ا أَصال بوال،فظِ الصدقة بلوال  ،بةِهلفظِ ا بل شيء من ذلك     جيوز

  .سعيد بن حزم الظاهري،دار اآلفاق اجلديدة،بريوت 
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،أو مـا كـان   )١(إذا كـان بلفـظ بعـت   ال خالف بـني أهـل العلـم يف صـحة اإلجيـاب         :فأقول
،والقبـول، يف صـيغة فعلـه    مبعناه من أي لغة أخرى،وكذلك األمر بالنـسبة للقبول،وهـو لفـظ البيع            

،وهذا أل�ه قول صـريح يف التعـبري عـن حتقـق �يـة التعاقد،وصـيغة الفعـل                   "عت،وقبلتب"املاضي
مـضى حدوثـه،ال أ�ـه    والقطع بـذلك،حتى لكـأن البـائع خيـرب عـن شـيء قـد        ،املاضي فيها اجلزم  

أمـا صـيغة املاضـي      :"،قـال الـسنهوري   )٢(سيحدث مـن بعد،وهـذا للتأكيـد،واجلزم بنيـة التعاقـد          
فهــــــي وإن كا�ــــــت للماضــــــي وضــــــعا،لكنها جعلــــــت إجيابــــــا للحــــــال يف عــــــرف أهــــــل 

  ـ)٤(أهـ")٣(اللغة،والشرع،والعرف قاض على الوضع،كما يقول صاحب البدائع
 ينعقد بـه العقـد،كقول املـشرتي للبـائع أتبيـع مـين              كما ال خالف يف أن لفظ االستفهام ال       

؛وذلـك  )٥(هذا بكذا،فقال البائع بعت،ال ينعقد مـا مل يـستأ�ف املـشرتي التعاقـد بلفـظ اشـرتيت            
ألهنا صيغة متحضت لالستقبال،فال سبيل إىل اعتبارها دليال على حتقق �يـة إجنـاز العقـد؛وال       

                                                 

  .٢٠٣امللكية و�ظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ص :أبو زهرة ا�ظر –) ١(
ك بعـت اإلِخبـار عمـا يف قلبك؛فـإن أَصـل البيـع هـو التَّراضـي ووضِـعت لفظَـةُ بِعـت                        معنـى قولـ    :" الزركَـشي   قال –) ٢(

ــةِ علـــى الرضَـــى؛فكأَ�َّه أَخـــرب هبـــا عمـــا يف ضـــمريه بتقـــدير وجودهـــا قُبيـــلَ اللَّفْـــظ لِلـــضَّرورةِ    ـــ،"للداللَـ البحر احملـــيط أهـ
  .١حممد حممد تامر،دار الكتب العلمية،بريوت،ط.د:ي،ت،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبدا الزركَش)١/٥٣٤(
ــشرائع   –) ٣( ــب الـ ــصنائع يف ترتيـ ــدائع الـ ــر بـ ــاب العربي،و  )٥/١٣٣( ا�ظـ ــا�ي،دار الكتـ ــدين الكاسـ ــالء الـ ــن  ،عـ ــر ابـ ا�ظـ

 ). ٤/٤(املغين:قدامة

 .)١/٨٧(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي : عبد الرزاق السنهوري–) ٤(

  ).١/٨٩( املصدر السابق –) ٥(
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يــاره اجلــازم إلبرامه،وهــذا شــأن الــصيغ  جيــوز حتميــل الــشخص عقــدا مل يــصرح مبــا حيقــق اخت  
  .)١(املقرو�ة بأدوات االستقبال كسني،وسوف

ــه       وأمــا اســتعمال صــيغة الفعــل املــضارع،كقوله أبيعــك كــذا بكذا،وصــيغة األمــر كقول
يتـبني  :"بعين؛فهو مما خلص السنهوري القول فيهما بعد تفصيل القول يف شأن الصيغة اللفظية بقوله        

وصـيغة  ...ر ينعقد هبا العقد عند األئمة مجيعا،فيما عدا أبي حنيفة،         مما تقدم أن صيغة األم    
هـذه هـي خالصـة الفقـه اإلسـالمي يف هـذه       ...املضارع جيب اقرتاهنا بالنيـة ال�عقـاد العقـد،      

  .)٢(أهـ"املسألة
هـذه املـسألة؛حالة اسـتعمال لفـظ البيع،ومـا تـصرف       :إمنـا قـصد الـسنهوري بقولـه      :أقول

اليت ال تعترب صـرحية يف البيـع والـيت اصـطلح علماؤ�ـا علـى تـسميتها                  منه،وأما األلفاظ األخرى    
                                                 

 ).١/١٢٠(درر احلكام شرح جملة األحكام:علي حيدرا�ظر ، و)١/٨٩(  املصدر السابق -) ١(

بـدائع الـصنائع    :الكاسـا�ي ،وا�ظر قـول احلنفيـة يف       )١/٩٩(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي    :عبد الرزاق السنهوري    -) ٢(
) ١/٧٩( شـرح  كتـاب األشـباه والنظـائر     ،و غمز عيون البصائر٣٥،وجملة األحكام العدلية ص)٥/١٣٣(يف ترتيب الشرائع 

ــة،و      ــوي،دار الكتـــب العلميـ ــي احلمـ ــد مكـ ــن حممـ ــد بـ ــدين أمحـ ــهاب الـ ــدر شـ ــي حيـ ــة  :ا�ظر علـ ــرح جملـ ــام شـ درر احلكـ
  ).١/١٢٠(األحكام

حممـد بـن عبـدالرمحن املغربي،املـشهور        ،)٤/٢٣١(املالكية يف مواهب اجلليـل لـشرح خمتـصر خليـل             ا�ظر قول    و
  .)٥/٧(وشرح اخلُرشِي  على سيدي خليل،٢حبطاب،دار الفكر،بريوت،ط

ــشافعية يف ا�ظــر قــول و ــشربيينال ) ٢/١٦٧(،وحاشــية البجيرمــي  علــى منــهج الطــالب )٢/٤(مغــين احملتــاج :ال
  .سليمان بن عمر بن حممد البجيرمي،املكتبة اإلسالمية

كـشاف القنـاع     :البهـوتي ،و)٢/٣(نبـل الكـايف يف فقـه اإلمـام املبجـل أمحـد بـن ح             :ابن قدامة احلنابلة يف   ا�ظر قول   و
)٣/١٨٤.( 
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؛مثل خذه مين بكذا،أو هذا لك بكذا،وحنوها ممـا يتطـرق إليـه             )١(بصيغ الكناية،أو كنايات البيع   
املقرر عند األئمة األربعة أ�ه البد هنا من مقار�ة النية،أو مـا يقـوم مقامهـا مـن داللـة             االحتمال؛ف

  . )٢(ع،وإال فال بياحلال
وبــصرف النظــر عــن كــل مــا تقــدم مــن صــريح البيــع،أو كنايته،وبعــد الدراســة،والتأمل   

إن ا أحـل    :"،وهي يف هـذا البـاب ممـا يـشفي،ويغين، قـال           قاعدة عامـة   يذكر   ه يف املغين  وجدت
 ومل يــــــــبني كيفيتــــــــه؛فوجب الرجــــــــوع فيــــــــه إىل العرف،كمــــــــا رجــــــــع إليــــــــه يف  البيــــــــع

                                                 

 اللفـظ احملتمـل شـيئني    الكنايـة لفـظ خـالص هلـذا املعنـى ال مـشاركة فيه،      :" معنى اللفظ الصريحنلبياالنووي   قال  –) ١(
ــدقْر،دار القلم،دمــشق،ط :،حييــى بــن شــرف النــووي،ت ٢٤٤حترير ألفــاظ التنبيــه ص ،أهـــ"فــصاعدا وقــال ،١عبــدالغين ال
ــ جاســم الكــالم مكــشوف املــراد منه؛بــسبب كثــرة االســتعمال،حقيقة كــان،أو   :الــصريح :"١٧٤التعريفــات ص  يف ا�ياجلُر
كالم استرت املراد منه باالستعمال،وإن كان معناه ظاهرا يف اللغة،سواء كـان املـراد   :الكناية  :"٢٤٠وقال يف ص  أهـ،"جمازا

 . أهـ"به احلقيقة،أو ااز

قـال  :" إذ قـال )٣/٦٤٥"(رد احملتـار علـى الـدر املختـار      "حاشية ابن عابدين  : يف ابن عابدين    ا�ظر مذهب احلنفية   –) ٢(
" ،أو مــا يقــوم مقامهــا مــن داللــة احلــال؛ليزول مــا فيهــا مــن االشــتباه  النيــة الكنايــةثبــت يف األصــول أن الــشرط يف :احلمــوي

واحلنابلــة فأبــان عنــه يف ،القــول عنــد املالكية،وأمــا حتقيــق )٢/٥(مغــين احملتــاج:الــشربيينهـــ،وا�ظر مــذهب الــشافعية يف أ
و النيــة، إن الكنايــة مفتقــرة إىل :" قــال٨٠١القواعــد النورا�ية،أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة احلنبلــي،دار املعرفــة ص    

عـال  و هلـذا ج   النيـة،  جتعلها صرحية،و تقـوم مقـام إظهـار          الكناياتأن داللة احلال يف     ]:أي مالك،وأمحد [مذهبهما  املشهور    
أبو الفــرج زيــن الــدين عبــد الــرمحن بــن أهـــ،ويف القواعــد،" داللــة احلــال كالــصريحمــع يف الطالق،والقــذف،وحنومها الكنايــات

: ال كنايـة إال يف الطالق،والعتاق،وسـائر العقـود   : قال القاضي يف مواضـع :" قال٥٦ ص رجب احلنبلي،دار مصطفى الباز، 
  .ر حنوه،وزاد ال حتل العقود بالكنايات غري النكاح،والرقال كناية فيها،وذكر أبو اخلطاب يف اال�تصا

 يف سـائر العقود،سـوى النكاح؛الشـرتاط الـشهادة عليـه،وهي ال تقـع               الكنايـات تدخل  : وقال يف موضع آخر منه    
 .أهـ..." وأشار إليه صاحب املغين أيضا وكالم كثري من األصحاب يدل عليه]أي الشهادة[النية على 
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 كـان موجـودا     البيع يف أسواقهم،وبياعاهتم على ذلك؛وألن      القبض،واإلحراز،والتفرق،واملسلمون
بينــهم،معلوما عنــدهم،وإمنا علــق الــشرع عليــه أحكاما،وأبقــاه علــى مــا كــان؛فال جيــوز تغــيريه    

،وال عـن أصـحابه مـع       -  عليه وعلى آله الصالة والسالم        -بالرأي،والتحكم،ومل ينقل عن النيب     
القبول،ولو اســتعملوا ذلــك يف بياعاهتم؛لنقــل �قــال   بينــهم اســتعمال اإلجيــاب،و البيــعكثــرة وقــوع 

 ممـا   البيـع شائعا،ولو كان ذلك شرطا؛لوجب �قله،ومل يتصور منهم إمهاله،والغفلـة عـن �قلـه؛وألن              
 بينـا   -  عليه وعلى آلـه الـصالة والـسالم           -تعم به البلوى،فلو اشرتط له اإلجياب،والقبول؛لبينه       

 النقود الفاسدة كثريا،وأكلهم املـال بالباطـل،ومل ينقـل      عاما،ومل خيف حكمه؛أل�ه يفضي إىل وقوع     
،وال عــن أحــد مــن أصــحابه،فيما    - عليــه وعلــى آلــه الــصالة والــسالم     -ذلــك عــن الــنيب   

ــاره       ــل إ�كـ ــصر،ومل ينقـ ــل عـ ــاة يف كـ ــواقهم باملعاطـ ــايعون يف أسـ ــاس يتبـ ــاه؛وألن النـ ـــعلمنـ ل  قَبـ
ــا ــك إمجاعــا، )١(خمالفين ــار  ... ؛فكــان ذل ــر األخب ــن يملويف أكث ــول،وليس إال  قَ ل إجيــاب،وال قب
، والتفــرق عــن تــراض يــدل علــى صــحته،ولو كــان اإلجياب،والقبول،شــرطا يف هــذه )٢(املعاطــاة

  العقود؛لـــــشق ذلك،ولكا�ـــــت أكثـــــر عقـــــود املـــــسلمني فاســـــدة،وأكثر أمـــــواهلم حمرمـــــة؛       
املـساومة  وألن اإلجياب،والقبول،إمنا يرادان للداللة على الرتاضي؛فإذا وجد ما يـدل عليـه مـن               

  .)٣(أهـ"والتعاطي قام مقامهما،وأجزأ عنهما؛لعدم التعبد فيه

                                                 

 . الشافعي ومن أخذ بقوله،وبعض احلنفية الذين خصوا صحة املعاطاة باحلقري ال بالنفيس يريد اإلمام –) ١(

  .  ضمن هذه الدراسة ص      سيأتي تعريفها–) ٢(
  ). ٤/٤(املغين :ابن قدامة –) ٣(
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وما قاله صاحب املغين اسـتقر عليـه احملققـون مـن أئمـة املـذاهب،مبن فـيهم الـشافعية                     
واختــار :"يف امــوع شــرح املهــذب،قــال "خمالفينــا:"الــذين أشــار إلــيهم يف النقــل الــسابق بقولــه 

كــل مــا عــده النــاس :ملعاطاة؛فيمــا يعــد بيعا،وقــال مالــكمجاعــات مــن أصــحابنا جــواز البيــع با
ــع،  ــا؛فهو بي ــظ        ... بيع ــشرع لف ــت يف ال ــع،ومل يثب ــاىل أحــل البي ــار؛ألن ا تع ــو املخت ــذا ه وه

له؛فوجب الرجوع إىل العرف،فكل ما عده الناس بيعا؛كان بيعا،كما يف القبض،واحلرز،وإحيـاء            
 حتمل علـى العرف،ولفظـة البيـع مـشهورة،وقد          املوات،وغري ذلك من األلفاظ املطلقة؛فإهنا كلها     

 رضـي   -  وأصـحابه     - عليه وعلى آله الصالة والسالم       -اشتهرت األحاديث بالبيع عن النيب      
،يف زمنه،وبعده،ومل يثبت يف شيء منها مع كثرهتـا اشـرتاط اإلجيـاب،والقبول،وا             -ا عنهم   

  .)١ (أهـ"أعلم

ر أال يعلم اإلمام الشافعي،واألئمة اآلخـرون       ولعل القارئ يسأل بعد هذا العرض املختص      
 عليـه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم      -الذين جعلوا وضعا خاصا للتعاقد،أن �يب اهلدى والرمحـة         

  مل يشرتط للتعاقد وضعا خاصا،أمل يطلعوا على النـصوص الكـثرية والـيت فيهـا تعاقـد بـدون                   -
  مراعاة ملثل هذه األوضاع؟

  اجلواب
 الكـــرام ذلـــك،غري أهنـــم لتبـــدل حـــال الناس،وا�تـــشار الكـــذب  بلى،لقـــد علـــم أئمتنـــا

بينهم،وضعف االلتزام بالكلمة،وقلـة الورع،هـذا كلـه أدى إىل كثـرة اخلـصومات،وإشغال القـضاة        
                                                 

رد  "حاشية ابن عابـدين   :،ومثله يف تقرير مذهب احلنفية ا�ظر ابن عابدين       )٩/١٥٤(اموع شرح املهذب    :النووي –) ١(
 ). ٤/٥١٤"(احملتار على الدر املختار
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،وحنــو )١(إمنــا كــان هــازالأ�ــه كثريا،وصــار كــل امــرئ يبــدو لــه يف صــفقة؛يدعي أ�ــه مل ينوهــا،أو 
 ةاص يقطــع بــصحة التعاقــد،وذلك مبراعــا ذلك؛ممــا محــل أولئــك العلمــاء علــى جعــل وضــع خــ   

شروط خاصة وألفاظ حمددة،بل ال تسمع الدعوى إذا رفعت لنقض ما أبـرم مـع مراعـاة سـائر                   
 تلـــك األوضـــاع اخلاصـــة - متـــى مـــا أراد التعاقـــد مطمئنـــا  –تلـــك الـــشروط؛ليختار املـــرء 

 مـا ينـتج عنـها،مما    بعينها،وهلذا مت القطع بصحة العقد يف هذه احلالـة،ومل يقبـل الـتملص مـن آثـار                
  .يقلل من اخلصومات و املرافعات،وليكون املتعاقد فيه على جلية من أمره

ما دام أن هـذا  ؛وعلى كل ال أجد مـا سـبق كافيـا جلعـل وضـع خـاص لـصحة التعاقـد                  
  .التخصيص مل يرد به الشرع احلنيف

ــة للتع        ــصيغة اللفظي ــصل بال ــا يت ــر م ــسريعة لتقري ــة ال ــسؤال اآلن بعــد هــذه اجلول ــد وال اق
  ما هي صورة اإلجياب،والقبول يف جتارة اإل�رت�ت؟:شرعا

كيــف يــصدر اإلجيــاب اللفظي،وكيــف حيــصل القبــول املتوافــق معــه،عرب  :وبعبــارة ثا�يــة
  الشبكة العاملية؟

                                                 

 وهذا لعدم اخلالف يف صحة اإلجياب إذا كان بلفظ بعت،والقبول بلفظ قبلت،وا�عقاد العقد هبما،والعلمـاء الـذين        –) ١(
 مل يصححوا العقد يف حالة أن يتم التعاقد هزال،فهم إمنا يـذهبون إىل ذلـك بـشرط أن يتوافـق العاقـدان علـى أن العقـد إمنـا            

ــدين  ــن عابـ ــال ابـ ــان هزال،قـ ــشيته كـ ــار  " يف حـ ــدر املختـ ــار علـــى الـ ــق   ):"٤/٤٠٧"(رد احملتـ ــرط حتقـ ــرطه؛أي شـ وشـ
،وال يكتفــي بداللـة احلــال إال أ�ــه ال  هــازالأن يكـون صــرحيا باللــسان،مثل أن يقـول إ�ــي أبيـع    :اهلزل،واعتبـاره يف التــصرفات 

لعقد،فإن تواضعا على اهلزل بأصـل البيـع؛أي توافقـا علـى            يشرتط ذكره يف العقد،فيكفي أن تكون املواضعة سابقة على ا         
     . أهـ"أهنما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس،وال يريدا�ه،واتفقا على البناء؛أي على أهنما مل يرفعا اهلزل،ومل يرجعا عنه
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يف التجــارة املعتــادة يعــرض البــائع ســلعته حاضــرة أمــام النــاس،وينتظر مــن يــسأل  :أقــول
أ بعـد ذلـك املـساومة حتـى تـتم الـصفقة،سواء أعجـل               عنها،ممن حيتاج إليها،أو يرغب هبا؛لتبـد     

الثمن،أو أجل،أو العكس،أو تقابضا العوضني حاال،أو ينصرف املتفاوضان كل إىل شأ�ه،وحنن           
  :يف التجارة اإللكرتو�ية جند األمر ذاته،ولكن مع االختالف يف أمور ثالثة

  .أن العاقدين ال يضمهما جملس واحد:األول
ا رأى شــكل الــسلعة اخلــارجي،ومل يــدر عــن كنــهها شــيئا؛ألهنا  أن املــشرتي إمنــ:الثــا�ي

  ليست حاضرة حضورا ملموسا لدى التعاقد،والثمن ليس عن ذلك ببعيد؟
وهــذا ألن العــرض إمنــا مت عــرب شاشــة الكمبيوتر،وقــد أســلفت بــذكر أمثلــة لــذلك يف    

  .)١(املبحث اخلامس للفصل األول
 ،حيــث يــرى املــشرتي الــسلعة معلنــا - يف الغالــب - )٢(أ�ــه ال توجــد مــساومة:الثالــث

عنها للجميع،ويطلع على سعرها املكتوب أمامها،وكل ذلك عرب الشاشة،فهل يعتـرب هـذا مبثابـة      
  اإلجياب ؟

  وكيف يتم القبول عندها؟

                                                 

 . من هذه الدراسةوما بعدها،        راجع ص–) ١(

ــه  -) ٢( ــسني و: املــساومة يف اللغــة ثالثــي مادت ــيم  ال ــواو وامل ــها )ســوم(ال ــه معــان من ــة يف  :،ول ــسلعة للبيع،وااذب عــرض ال
لعة علـــى ض الـــسرعـــ:موالـــس):"١٢/٣١٠(يف لـــسان العـــربابـــن منظـــور مثنها،وهـــذا حـــني تـــذكر يف ســـياق البيـــع قـــال 

  .  أهـ"نهاوفصل مث،واملشرتي على السلعة،ااذبة بني البائع:املساومة.....م يف املبايعةوالس:البيع،اجلوهري
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 إن رغبـا يف املـساومة،أو بنـاء عالقـة مباشـرة،و             –كما أن طريف العالقة قـد يفـضالن         
دل الرسائل اإللكرتو�ية قبل البت يف أمر الصفقة،فيعربان        تبا -مبجرد حصول الرغبة يف الشراء      

كتابــة عــن رغبتــهما يف التعاقــد؛فهل هــذا ســائغ،وكاف شــرعا لــصحة التعاقــد يف حالــة تبــادل  
  رسائل اإلجياب والقبول ؟

ويف حاالت يكون التواصل بني الطرفني مباشرا بالـصوت،أو بالـصوت والـصورة،عرب مـا               
،وهــي تعــين احملادثــة املباشــرة،وهي مثــل االتــصال      )chating(بــات يعــرف باســم الــشات    

اهلاتفي،أو التلفزيو�ي املباشـر،وهذا عـرب الـشبكة العامليـة،ويتم التفـاوض وتـتم املـساومة،حتى                 
والقبول مـــن الطـــرفني، فهـــل هـــذا كـــاف شـــرعا لـــصحة  ،يـــصل األمـــر إىل التـــصريح باإلجيـــاب

  واإللزام به ؟ ؛التعاقد
 األخرية؛ألن خطبها أيسر،و�يل املـراد منـها أقرب،وصـلتها          لنبدأ من احلالة  لإلجابة؛هلم  

 أي احلالــة –باملطلــب الــذي حنــن بــصدده أوثــق،ويل عــود إىل مــا ســبقها،وأما مــا يتــصل هبــا    
؛وهـذا ال   )١(والـصورة أو بالـصوت     فهي حالة اتصال مباشر بني طريف العقد بالصوت،        –األخرية  

مـن شخـصية املتعاقـدين،ومن توجـه �يتـهما          منلك منع صحة التعاقـد بواسـطته،متى مـا تأكـد�ا            
 كمـا سـبق     –وااللتزام به،بصرف النظر عن الصيغة اللفظية املستعملة يف التعاقـد           ؛إلجناز العقد 

                                                 

والــــصورة معا،وهــــل هــــذا كــــاف يف ،وتثبيتــــها عــــرب جهــــاز الكمبيوتر،بالصوت، ميكــــن تــــسجيل املقابلــــة كاملة–) ١(
 .  من هذه الدراسة           �عم،إذا متت مرعاة شروط التوقيع اإللكرتو�ي،راجع ص :،اجلواب؟اإلثبات
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،ولكن يبقى أهنما يتعاقدان عن بعد،أي ال جيمعهما جملس واحد،ومن شـرط التعاقـد               -تقريره  
  .)١( أن يصدر اإلجياب والقبول يف جملس واحد- يف األصل -

                                                 

ة خاصـة يف الـصيغة،ال يـصح العقـد إال هبا،ويـستثين             من خالل تتبع كـالم أئمتنـا �لحـظ أن منـهم مـن يـشرتط هيئـ                  –) (١
ــا علــى األصــل كمــا هو،وهــذا كــي تكــون العقــود أبعــد عــن اخلــصومة،وأقرب إىل          حــاالت عنــد احلاجــة إىل ذلــك مبقي
االستقرار،وهلذا يغَلِّب يف العقـود جا�ـب الـشكل،وال يلتفـت إىل غـريه لـدى وجـود النـزاع متـى مـا خـرج التعاقـد يف تلـك                           

ينها،ألن هذا قرينة قوية على ا�صراف �ية املتعاقدين إىل حتقيق العقد جبميع لوازمه،وإال فلماذا يقـوم بفعـل كـل مـا                      اهليئة بع 
تقتضيه الـصيغة مـن شـروط؟،والواقع أ�ـه لـو وجـد تـردد ملـا مت التعاقـد هبـذه الـصفة أصـال،وترك بـاب �قـض التـصرفات                                

س،ويكثر من عبـث العابثني،وهلـذا متـى مـا كا�ـت تلـك اهليئـة                مفتوحا،ألقل سبب؛يفضي إىل عدم استقرار معامالت النا      
تامة حكم بتمام التعاقد،ومل تسمع دعوى النقض،كأن يدفع أحد املتعاقدين العقد بعدم حتقق النية مثال،وهـذا األمـر جنـده              

ا فــوق مــا عنــد علمائنــا قاطبــة،غري أن الــشافعية قــد كثــرت عنايتــهم بــذلك؛فهم جيعلــون للــصيغة شــروطا ال تــصح إال هبــ
  :يشرتطه باقي أئمتنا،حيث بلغت اشرتاطاهتم لتصح الصيغة ثالثة عشر شرطا هي

  .جملس واحداحتاد  .١
  .أال يصدر من العاقد الثا�ي ما يدل على إعراضه .٢
  .أال يرجع املوجب يف إجيابه قبل قبول القابل .٣
  .،كقوله بعتك إن جاء زيدعدم التعليق .٤
  .،كأن يقول بعتك ملدة شهرعدم التأقيت .٥
  .ملطابقة بني اإلجياب والقبول على احملل،صفة ومعنىا .٦
 .،والقبول كذلك يقربه عادةاملخاطب،أو منحبيث يسمعه باإلجياب التلفظ  .٧

  .بقاء األهلية إىل وجود الشق الثا�ي .٨
  .توجه إليه اإلجياب،فلو توجه باإلجياب لشخص،وقبل شخص آخر مل يصحأن يكون القبول ممن  .٩
  .واملثمن،من منهما الثاملبتدئأن يذكر  .١٠
  .،أي يف صلب الصيغة كقوله بعتكأن يأتي بكاف اخلطاب .١١
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ــه   .١٢ ــع جلملت ــضيف البي ــول       أن ي ــدك،بل يق ــك،أو ي ــول بعــت عين ــه؛فال يق ــشخص بكامل ،أي يتوجــه باإلجيــاب إىل ال
  .بعتك،والقبول كذلك

ك،وهو ال بعتــ:،فال يـتكلم باإلجيــاب رجـل ال يفهـم معناه،كــأن يكـون أعجميــا،يقول آلخـر     أن يقـصد اللفـظ ملعنــاه   .١٣
 .يعرف أهنا تعين البيع

ــووي  ــر النـ ــوع : ا�ظـ ــالبني  ،)٩/١٥٨(امـ ــة الطـ ــطا    )٣/٥(وإعا�ـ ــد شـ ــسيد حممـ ــن الـ ــر ابـ ــو بكـ ،أبـ
  .الدمياطي،دار الفكر،بريوت

ويف الواقع لسنا حباجة لدراسة كل هذا،وحتقيق القـول فيـه؛ذلك أن البحـث خمـصص لدراسـة حالـة        
 الباحـث الرتكيـز عليـه،حبيث ال يتنـاول باحلـديث مـسائل لـيس                قائمة،هلا وضعها اخلاص،الذي يقتضي من    

هلا صلة وثيقة بالبحث،فمثال هناك حاجة لبحث ما يتصل باحتاد الس؛أل�ه شيء يفتقـر إىل تـصوير يف                   
جتارة اإل�رت�ت،ويرتتب عليه أثر كبري،مما اصطلح علماؤ�ـا علـى تـسميته خبيـار الس،ولكـن ال يـرد علـى         

وجود إعراض عن الـصفقة؛ألن  لل من قبل باقي تلك الشروط املذكورة آ�فا،إذ ال يتصور        جتارة اإل�رت�ت خ  
 ويف حالـة    –غالبـا   – ع املوجـب يف إجيابـه قبـل قبـول القابـل           ورجالعقد سيربم بني غائبني،كما ال سبيل إىل        

 تعليـق  وجود ذلك كأن يكون التعاقد كتابة فهذا يبحث بالقدر الذي يتناسب مع أمهيته،وكذلك ال يوجـد               
 �اجزة،وما كان منها غري ذلك،فيبحث بالقدر الـذي         – غالبا   –للتعاقد أصال،وعقود التجارة اإللكرتو�ية     

يتناســب معــه أيــضا،وهو الــشيء ذاتــه بالنــسبة لتوقيــت عقــود البيــع عــرب اإل�رت�ت،وكــذلك املطابقــة بــني     
 الــشبكة العامليــة،إال قلــيال اإلجيــاب والقبــول علــى احملل،صــفة ومعنــى؛ال يتــصور اإلخــالل بــذلك يف جتــارة 

وباخلصوص عندما تكـون التجـارة اإللكرتو�يـة غـري حبتة،وعندئـذ ينظـر إىل العقـد كنظرتنـا إىل أي تعاقـد                    
حبيـث يــسمعه  باإلجيــاب لـتلفظ  طبيعـي فيخـرج البحــث فيـه عــن �طـاق دراســتنا،وكذلك األمـر بالنــسبة ل     

 العقود،ألهنا عقـود يف غالبـها تـتم كتابـة،وقل          ،إذ ال يتصور مثل هذا على تلك       يقربه عادة  املخاطب،أو من 
ــاقي الــشروط،وهذا  األهليــة إىل وجــود الــشق الثا�ي الــشيء بعينــه يف موضــوع اشــرتاط بقــاء    ،وكــذلك ب

حيملــين علــى الرتكيــز مبــا يتــصل باحتــاد الس،وخياره،متنــاوال مــا يتــصل ببــاقي الــشروط بالقــدر الــذي     
وط هـو البحـوث املتعلقـة بـالعقود عامة،وهـذا أفعلـه جتنبـا        يتناسب مع البحث،ألن حمل تفصيل تلك الشر     

  . لإلطالة،وطلبا لالختصار
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وهـــذا ال إشـــكال فيـــه؛ألن علماء�ـــا الكـــرام حـــني اشـــرتطوا احتـــاد الس،وحـــضور 
املتعاقدين؛إمنا كان ذلك ليتحقق كـل منـهما مـن أهليـة اآلخر،وواليته،وجديتـه للتعاقد،وكـذلك                

ــشأ  )١(والقبول، بــني اإلجيــاب - حــسب العــرف  -مراعــاة حلــصول املــواالة   ــيعلم العاقــد إن � ،ول
ــن     ــى م ــوى عل ــع دع ــيت �تحــدث     موجــب لرف ــة ال ــذا حاصــل يف احلال ــا إىل ذلك،وه يرفعها،وم

  سـواء  - باستخدام برامج خمصـصة لـذلك   -عنها،وزيادة؛إذ من املمكن أن يتم تسجيل اللقاء     
ــا عنـــد   ،أكـــان بالـــصوت،أم بالصوت ــاز الكمبيـــوتر لـــيمكن الرجـــوع إليهـ والـــصورة معـــا،يف جهـ

ميه مبجلـس العقـد احلكمـي،أي لـه     احلاجة،وهلذا يصح أن �عتربمها معا؛وهذا مـا ميكـن أن �ـس         
) ٣/٦ ( ٥٢ : رقمبـ االعتبار القـرار الـذي صـدر    هذا حكم جملس العقد احلقيقي،وقد قرر  

إن :"وذلك عن جممع الفقه اإلسـالمي و�ـصه       ،حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديث      بشأن
ة العربية السعودية مـن     جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململك           

بعـد اطالعـه علـى     م،١٩٩٠) مـارس ( آذار ٢٠ – ١٤ هــ املوافـق   ١٤١٠  شـعبان ٢٣ -١٧
البحوث الواردة إىل امـع خبـصوص موضـوع إجـراء العقـود بـآالت االتـصال احلديثـة،و�ظراً إىل                    

                                                 

ــة ص   –) ١( ــر الــ ــة ا�ظــ ــول احلنفيــ ــذا قــ ــدر ٣٨وهــ ــي حيــ ــر علــ ــام :،و ا�ظــ ــر  )١/١٣٢(درر احلكــ ــة ا�ظــ ،واملالكيــ
رتطون الفـور،إال   ،وأمـا الـشافعية فيـش     )٣/١٤٧(كشاف القناع   :،واحلنابلة ا�ظر البهوتي  )٣/٥(حاشية الدسوقي   :الدسوقي

املعتمـد أ�ـه    :")٣/٦(بقدر يسري حدده بعضهم بـسكتة التنفس،وبعـضهم بكلمة،وهكـذا،قال عـن ذلـك يف إعا�ـة الطـالبني                    
واألوجـه أن الـسكوت اليـسري ضـار إذا قـصد بـه            ...بقدر ما يقطع القراءة يف الفاحتـة وهـو الزائـد علـى سـكتة التـنفس                

ــصد الق    ...القطــع  ــدم ق ــع ع ــصحة م ــد ال ــل لفظــي اإلجيــاب       "طــعوهــي تفي ــاللفظ إذا ختل ــصل ب ـــ،ثم حتــدث عــن الف أه
وا :ويغتفـــر لفـــظ... اللفـــظ املتخلل،فإ�ـــه يـــضر،وهو شـــامل للحـــرف املفهم،وهـــو متجه؛أل�ـــه كلمـــة، :"والقبول،فقـــال

  .أهـ"ال:يغتفر،وقيل:فقيل... بأ�ا،الفصلاشرتيت،واختلف يف 
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إجنـاز  التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل هبا يف إبـرام العقـود لـسرعة               
والتصرفات،وباستحــــضار مــــا تعــــرض لــــه الفقهــــاء بــــشأن إبــــرام العقــــود  ،املعــــامالت املالية

ــه    ،وباإلشارة،وبالكتابة،باخلطاب وبالرســول،وما تقــرر مــن أن التعاقــد بــني احلاضــرين يــشرتط ل
والقبول،وعدم صـدور مـا     ، وتطابق اإلجياب  –والوكالة  ،واإليصاء، عدا الوصية  –احتاد الس   
  .فحبسب العر؛والقبول،اض أحد العاقدين عن التعاقد،واملواالة بني اإلجيابيدل على إعر
   : قرر ما يلي
وال يــرى أحــدمها اآلخــر   ،إذا مت التعاقــد بــني غــائبني ال جيمعهمــا مكــان واحــد     :أوالً

ــه  ــسمع كالمـ ــة،وال يـ ــهما ،معاينـ ــصال بينـ ــيلة االتـ ــة:وكا�ت وسـ ــالة،الكتابـ ــسفارة ،أو الرسـ أو الـ
وشاشـــــات احلاســـــب اآليل  ،والفاكس،والتلكس،الربق:علـــــى،وينطبـــــق ذلـــــك  )الرســـــول(
   . املوجه إليه وقبوله ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل)١()احلاسوب(

ومها يف مكا�ني متباعـدين،وينطبق هـذا       ،إذا مت التعاقد بني طرفني يف وقت واحد       :ثا�ياً
اقــداً بــني حاضــرين،وتطبق علــى هــذه  فإن التعاقــد بينــهما يعتــرب تع؛والالســلكي،علــى اهلاتف

  .ةاحلالة األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباج

                                                 

صدر لدى بداية وجود اإل�رت�ت،ومل تكن منتشرة إال يف �طاق ضـيق             املقصود رسائل الربيد اإللكرتو�ي؛ألن القرار       –) ١(
جدا،ومل يكن التواصل املباشر بالصوت والصورة يف تلـك الفـرتة متاحـا عـرب الـشبكة،فتعني أن املـراد بالعبـارة آ�فـا رسـائل                      

  . الربيد اإللكرتو�ي



                                                                                                                                  ٢٤٨

،هبذه الوسائل،إجياباً حمـدد املـدة يكـون ملزمـاً بالبقـاء علـى              )١(إذا أصدر العارض  :ثالثاً
   .نهإجيابه خالل تلك املدة،وليس له الرجوع ع

ــ:رابعــــــاً الشــــــرتاط اإلشــــــهاد فيــــــه،وال ؛شمل النكاحإن القواعــــــد الــــــسابقة ال تــــ
   .الشرتاط تعجيل رأس املال ؛الشرتاط التقابض،وال السلم؛الصرف

يرجـع فيـه إىل القواعـد العامـة        ،أو الغلط ،أو التزويـر  ،ما يتعلـق باحتمـال التزيـف      :خامساً
  .)٢(أهـ"لإلثبات
ـــ          ــيت عن ــة الـ ــى احلالـ ــق علـ ــا ينطبـ ــا ورد ثا�يـ ــد مـ ــر يف القرار؛جنـ ــالل النظـ ــن خـ ها ومـ

�تحدث،ألهنا حالـة اتـصال مباشـر بـني املتعاقـدين،ال يـضمهما جملـس واحـد، كحالـة االتـصال                     
،فهو شيء اعتبـاري،ال   تعاقداً بني حاضرين  يعتربن التعاقد بينهما    ،ثم �ص القرار على أ    اهلاتفي

حقيقي،وهلذا جيوز أن �طلق عليه اسم الس احلكمي للعقد،ويـصح قولنـا إن شـرط التعاقـد                 
احليثية قد مت،فمتى ما كان االتصال مباشرا عرب الـشبكة العاملية،وصـدر إجيـاب مـن                من هذه   

البائع،وقبول من املشرتي،صح التعاقد من هذه اجلهة،وإن بقي احلديث عن اجلوا�ب،والشروط           
األخرى؛فال أسـتبق احلـديث عنـها،غري شـيء واحـد هـو احلـديث عـن خيـار الـس،ألن لـه                       

اط اإلجياب بالقبول،معرض للحـل يف الـس املـذكور،فهل للمجلـس            عالقة بالصيغة ذاهتا؛فارتب  
  احلكمي السابق خيار،ومتى يبدأ وكيف ينتهي؟

  
                                                 

  .  البائع–) ١(
 ).٢/٧٨٥( ٦ جملة امع العدد -) ٢(
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سأذكر إجابة هذا السؤال احملدد على أن أعود إىل شيء مـن التفـصيل املتعلـق خبيـار                  
  .)١(الس يف املطلب اآلتي

ه عن خيار الس لـدى      إن خيار الس يف هذه احلالة ال خيتلف يف حكم         :وهنا أقول 
التعاقد املعتاد،حيث يثبت مبجرد حصول اإلجياب،ويستمر حتى يتم القبول،ما مل يتشاغال عـن    

،وهـو بـاق حتـى يـنفض الـس          )٣(،واملالكيـة )٢(،ا�قطع اخليار عند احلنفية   العقد،فإن وقع القبول  
،وا�فــــــضاضه لــــــدى األخــــــذ مبــــــذهب  )٥(،واحلنابلــــــة)٤(مهمــــــا طــــــال عنــــــد الــــــشافعية 

افعية،واحلنابلة؛يكون بقطـــع االتـــصال بالـــشبكة هنائيـــا،أو إهنـــاء التواصـــل عـــرب احملادثـــة   الـــش
بإغالقها،وإن استمر االتصال بالشبكة؛ألن الس احلكمي هنا رهن لوجـود التواصـل املباشـر              
احلي بني املتعاقدين؛فيبقى الس به،وينفض بقطعه،وهذا يعين أن الس قـائم مـادام االتـصال            

ادثة قائما،وهذا يقتضي  احلكم ببقاء الس حتى يف حالة أن يكـون أحـد املتعاقـدين         عرب احمل 
قــد خـــرج مــن بيته،و�ـــسي اجلهــاز متـــصال باإل�رت�ت،وشــباك احملادثـــة مفتوحا،مهمــا طالـــت      
املدة؛أل�نا إمنا حكمنا بوجود الس لوجـود االتـصال،فال يـسوغ احلكـم بفـض الـس مـا كـان                     

  .االتصال على حاله

                                                 

  .دراسة ص      راجع هذه ال - )١(
  ). ٥/٢٢٨(بدائع الصنائع :الكاسا�ي ا�ظر –) ٢(
 ).٤/٤١٠(مواهب اجلليل :حطاب  ا�ظر -) ٣(

  ). ٢/٤٥(مغين احملتاج :الشربييت ا�ظر –) ٤(
  ). ٣/٢٠٠( كشاف القناع : البهوتي ا�ظر–) ٥(
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 يف احلالـة الـيت      -يبقى سؤال آخر يتعلق بالـصيغة،أو بلحظـة صـدور الـصيغة بتمامهـا               و  
  وجود السلعة يف ذلك الس،ووجود الثمن؟: أال وهو-�تحدث عنها

إذ جمرد وجود االتصال املباشر عرب اهلاتف،كما ذكر صرحيا يف القرار،ومثله االتـصال            
،والــصورة معــا،ال يكفــي لنفــي اجلهالــة عــن  املباشــر عــرب الــشبكة العامليــة بالــصوت،أم بالصوت 

إن صح أن العقد قد مت مـن جهـة          :السلعة،كما أ�ه مل حيدد طريقة دفع الثمن،ومتى،وبعبارة ثا�ية       
تكوينه اللفظي،فكيف يصح والسلعة ليـست حاضـرة،والثمن كـذلك،أليس هـذا مـن بـاب بيـع                   

  ؟)١(الدين بالدين
 إىل شــــــــرط -ق  يف القــــــــرار الــــــــساب –وكيــــــــف تنبــــــــه علماؤ�ــــــــا الكــــــــرام    

السلم،والــصرف،والنكاح،ومل يتعرضــوا ملــسألة عــدم حــضور الــسلعة وقــت العقــد،أو الــثمن،إذ  
،والتنبه إىل ذلك له أمهيته ألن بعض فقهائنا يشرتط لصحة          !املوجب يف مكان بعيد عن القابل     

،أي السلعة،أو مثنها،كي ال يكون العقد من قبيل بيع الكالئ بالكالئ         :البيع حضور أحد العوضني   
أو قــبض ، ال جيــوز التفــرق عــن جملــس العقــد قبــل قــبض املبيــع :"الــدين بالــدين،قال ابــن قدامــة

ــشافعي ،مثنه أل�ه بيــع يف الذمــة فلــم جيــز التفــرق فيــه قبــل قــبض أحــد العوضــني     ؛وهــذا قــول ال
  .)٢(أهـ"كالسلم

   

                                                 

سـأذكره يف احلالـة    ا يرتتب علـى هـذا األمـر    يف بعض احلاالت يتم الدفع عرب البطاقة مباشرة من خالل احملادثة،وم        –) ١(
  .اليت تلي هذه احلالة

  ).٤/١٧(املغين : ابن قدامة- )٢(
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ــال  ــروقوق ــا قاعــدة وهــي  :"يف الف ــشرع :وهــا هن ــوب صــاحب ال صالح ذات ؛أن مطل
ــذمتني   ...،والفنت،دة الفــسادوحــسم مــا،البني توجهت ؛وإذا اشــتملت املعاملــة علــى شــغل ال

املطالبــة مــن اجلهتني؛فكــان ذلــك ســببا لكثــرة اخلــصومات،والعداوات؛فمنع الــشرع مــا يفــضي    
  .)١(أهـ"لذلك،وهو بيع الدين بالدين

حتقيق القول هنا سآتي على ذكره لدى احلـديث عـن حمـل العقـد،أي ركنـه الثالث،وذلـك                   :أقول
؛ألن هـذا   جبملتـه ،وأكتفي هنا بـذكر مـا يتـصل بالـصيغة ذاهتـا دون مـا يعـرض للعقـد                    )٢(ليق به أ

املبحث إمنا عقد من أجل هذا املقصد القريب،وهلذا أرجئ جواب ما عنه سـألت،مما يتـصل                
ــع         ــد،إىل أوان احلــديث عــن شــروط البي ــسليم أحــد العوضــني يف جملــس العق ــأمر اشــرتاط ت ب

  .الشرعية
صحة الصيغة يف حالة وجـود االتـصال املباشـر بـني طـريف العقـد عـرب                  مما سبق تظهر    و

  .الشبكة العاملية،وهي احلالة الثالثة اليت أسلفت بذكرها
حيــث يــرى املــشرتي الــسلعة معلنــا عنــها      :واآلن مــا هــو اجلــواب عــن احلالــة األوىل    

ثابــة للجميع،ويطلــع علــى ســعرها املكتــوب أمامها،وكــل ذلــك عــرب الــشاشة،فهل يعتــرب هــذا مب   
  اإلجياب،أو هل هو كاف لنعتربه إجيابا؟

  .وهو الشيء الغالب على جتارة اإل�رت�ت اليوم
  وكيف يتم القبول عندها؟

                                                 

  ).٣/٤٦٩(الفروق :القَرايف –) ١(
 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٢(
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وهي الـيت قـد يفـضل فيهـا طـريف العالقـة تبـادل               ،وكذلك مـا اجلـواب عـن احلالـة الثا�يـة          
تعاقـد؛فهل هـذا    الرسائل اإللكرتو�ية قبل البت يف أمر الصفقة،فيعربان كتابـة عـن رغبتـهما يف ال              
  ؟اإللكرتو�يةسائغ،وكاف شرعا لصحة التعاقد،أي يف حالة تبادل رسائل اإلجياب والقبول 

�الحظ هنا أن التعاقد مت عـرب وسـائل بديلـة عـن اإلجيـاب،والقبول اللفظيني،لعـدم           :أقول
ون مساع اللفظ املعرب عن اإلجياب،والقبول،وإمنا اسـتعمال الكتابـة الـيت تكـون مباشـرة تـارة،وتك          

غــري مباشــرة عــرب رســائل اإلمييــل تــارة أخرى،وهــو مــا جعلــت حبثــه يف املطلــب اآلتي،وهــذا    
  .أوا�ه

ــا�ي  ــب الث ــود الــشبكة      :املطل وســائل اإلجيــاب،والقبول غــري اللفظية،وتــصويرها يف عق
  .العاملية وبيان حكمها الشرعي

ة األصــل يف الــصيغة أن تكــون باللفظ،ويــصح أن تكــون بكــل مــا يــدل علــى حتقــق إراد 
التعاقد واجلزم هبا،سواء أمت ذلك بالتعاطي،أم باملكاتبة،أم بـأي طريقـة أخرى،وهـذا مـا اسـتقر        

،غــري أ�ــي أجــد مــن  )١(عليــه رأي أكثــر علمائنــا اليوم؛للقاعــدة الــيت أســلفت بنقلــها عــن املغــين  
ضرورة البحث أن أعرف هبذه املصطلحات،كي �رى إن وجد شـيء منـها يف جتـارة اإل�رت�ـت             

  .أم ال
،ولــه )عطــا(العــني والطــاء والــواو : مادتــه،ثالثي: التعــاطي،أو بيــع املعاطــاة يف اللغــةبيــع

  .)٢(" منه عطَوت أَعطُو:العطْو؛التَّناولُ،يقَالُ:عطَا:"معان منها املناولة،قال يف اللسان
                                                 

  .من هذه الدراسة         راجع ص–) ١(
 ). ١٥/٦٩(لسان العرب :ابن منظور –) ٢(
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ــن        :ويف االصــطالح ــن غــري لفظ،م ــسلعة م ــائع ال ــه الب ــشرتي الثمن؛فيعطي أن يعطــي امل
  .)١(أو بلفظ من أحدمها،وفعل يدل على القبول من اآلخراملتعاقدين،

أن يرسل البائع خطابـا موجهـا إىل املـشرتي يـنص فيـه              :البيع باملكاتبة يف االصطالح هو    
علـــى إجيـــاب البيع،كقولـــه بعتـــك كـــذا بكـــذا،فريد املـــشرتي بقولـــه مبجـــرد اســـتالم اخلطـــاب    

،وهـذا عنـد   )٣( أبـرم صـحيحا  ،ويكـون العقـد بـذلك قـد       )٢(قبلت،وذلك يف جملس بلـوغ الكتـاب      
األصــح أ�ــه يــصح :"،قــال يف اموع،وهــو مــا اعتــربه األصــح عنــد الــشافعية )٤ (مجهــور العلمــاء

  ـ)٥(أهـ"البيع،وحنوه،باملكاتبة؛حلصول الرتاضي،السيما وقد قدمنا أن الراجح ا�عقاده باملعاطاة
  

                                                 

 ). ١/١٠٧(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوري،وا�ظر ٣٦لية ص  ا�ظر جملة األحكام العد–) ١(

ومكـا�ي لـدى إبـرام العقد،وسـيأتي احلـديث      ،وجود فاصل زما�ي  : �الحظ هنا أن العقد باملكاتبة بني غائبني معناه        –) ٢(
  .  من هذه الدراسة،راجع ص          عن ذلك،بإذن ا تعاىل

  ). ١/١٠٠(يف الفقه اإلسالمي مصادر احلق :السنهوري ا�ظر –) ٣(
درر  احلكــام :ا�ظــر علــي حيــدر  ،و٣٥،والــة ص )٥/١٣٨(بــدائع الــصنائع  :؛الكاســا�ي ا�ظــر مــذهب احلنفية –) ٤(
الكتابـة تقـوم     :"قـال ) ٥/١٤٨(كـشاف القنـاع     :،البهوتيواحلنابلة،)٣/٣(حاشية الدسوقي   :؛الدسوقي،واملالكية)١/١٢١(

ــول الكاتب  ــام ق ــه عل ؛مق ــدليل أ� ــه وعلــ ب ــأمورا   ي ــان م ــسالم ك ــصالة وال ــه ال ــغ الرســالة  ى آل ــالقول مرة؛بتبلي ــة ،فبلغ ب وبالكتاب
  . .أهـ"ويتوجه عليه صحة الوالية باخلط،يقوم مقام لفظه يف إثبات الديون؛وألن كتاب القاضي،أخرى

شريازي،مل إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـ       : املـنت وهـو    ،علـى أن صـاحب    )٩/١٥٩(اموع شـرح املهـذب      :النووي –) ٥(
ــصححه،قال ــه ):"١/٣٠٣(ي ــادرال ينعقد؛أل� ــو كتــب وهــو حاضــر،وقول    النطــق؛ علــى ق ــة،كما ل فال ينعقــد عقــده بالكتاب

املهذب يف فقـه اإلمـام   أهــ، "إن احلاجة داعية إىل الكتابـة،ال يـصح؛أل�ه ميكنـه أن يوكـل مـن يعقـد العقـد بـالقول                    ...: القائل
  .،بريوت،دار الفكرالشافعي،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي
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  :واآلن أعود إىل احلالتني حمل البحث
  :احلالة األوىل

 السلعة معلنا عنها للجميع،ويطلع على سعرها املكتوب أمامها،وذلك عرب شاشة يرى املشرتي
  .)١(الكمبيوتر املتصل مباشرة بالشبكة العاملية،فهل يعترب هذا مبثابة اإلجياب؟

  .وكيف يتم القبول عندها؟
  اجلواب

على أ�ـه إجيـاب؛والواقع     ؛ال ميكننا أن �نظر إىل جمرد عرض صورة السلعة ومثنها أمامهـا           
تقل مـن مرحلـة إىل      ـنـ راء سـلعة مـن الـسلع عـرب اإل�رت�ـت ت           يشهد لـذلك؛ أل�ـك لـدى متابعـة شـ          

أخرى،حتى تنتهي الصفقة إما باملوافقـة،أو بـالرفض،وعلى هـذا ال يوجـد أصـال جمـال للـسؤال                   
  .السابق؛أل�ه لو كان ذلك العرض إجيابا تاما ملا وجدت تلك املراحل

  إذن كيف �نظر إىل ذلك العرض؟
 العرض ال يعدو أن يكون دعوة للتفاوض،ودعاية للـسلعة،ال أكثر،مثلـه مثـل أي               إن ذلك 

إعالن عري عن أية تفاصيل تتعلق بالسلعة،ومثنها،وما إىل ذلـك،وليس يـصح االعتبـار يف هـذا               
ــا       ــسنهوري إجيابـ ــا الـ ــات،واليت اعتربهـ ــالل اإلعال�ـ ــن خـ ــور مـ ــه للجمهـ ــرض املوجـ ــسألة العـ مبـ

فمثـل هـذا    : اجلمهـور بطريـق اإلعال�ات،والنـشرات التجاريـة        وقد يكـون العـرض علـى      :"باتا،قال
العــــرض يعــــد إجيابــــا باتــــا،وعلى التــــاجر أن يــــسلم البــــضاعة ملــــن طلبــــها أوال بــــأول،حتى 

على أن التاجر ال يكون مقيدا بالثمن املكتوب يف اإلعالن،أو يف النشرة إذا مـضى               ....تنفد،
                                                 

 .وهو الشيء الغالب على جتارة اإل�رت�ت الشخصية هذه األيام -) ١(
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من املعقول أن تـتغري فيـه األسـعار،أو         بني صدور هذه الكتابة ووصول قبول عميل وقت يكون          
  ،)١(أهـ"كا�ت هناك ظروف خاصة اقتضت تغيري األسعار تغيريا فجائيا سريعا

،وغريهم،حيث صـرحوا   )٤(،وأمحد العجلو�ي )٣(،و�ضال إمساعيل )٢(ومثله بشار املومين  
تجارية الـيت   بأن اإلعالن عن السلع مع ذكر مواصفاهتا،وأمثاهنا،عرب اإل�رت�ت؛مبنزلة اإلعال�ات ال         

  .حتدث عنها السنهوري،وأعطوها احلكم ذاته،يف احلالة اليت عنها �تكلم
،فإ�نـا ال   )٥(إذا قلنا بصحة ما ذهب إليه السنهوري يف حالة اإلعالن بـصفة عامـة             :أقول

منلك قبول اعتباره السابق يف العرض،واإلعالن عرب اإل�رت�ت يف حالة أن يكـون املطلـوب إجنـاز                 
كة،دون تواصل بأية طريقة أخرى،كاسـتعمال الرسـائل اإللكرتو�يـة؛ألن الواقـع            الصفقة عرب الشب  

 لـدى متابعـة شـراء سـلعة      - كما بينته آ�فا     -التطبيقي يشهد بعدم صحة ذلك االعتبار؛أل�نا         
ــصفقة إمــا باملوافقــة،أو       ــسلع عــرب اإل�رت�ــت �نتقــل مــن مرحلــة إىل أخرى،حتــى �نتــهي ال مــن ال

،وجيدر هنا أن أبـني موقـف       )٦(إجيابا تاما؛ملا وجدت تلك املراحل    الرفض،فلو كان ذلك العرض     

                                                 

  ).١/٢٥٦(امللكية و�ظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية :السنهوري –) ١(
 . ١،ط٢٠٠٤،بشار املومين،عامل الكتب احلديث،٥٩مشكالت التعاقد عرب اإل�رت�ت ص ا�ظر  –) ٢(

 . ٤٠أحكام عقود التجارة اإللكرتو�ية ص :ا�ظر �ضال إمساعيل –) ٣(

 . م٢٠٠٢،أمحد خالد العجلو�ي،مكتبة دار الثقافة،عمان،٦٧ التعاقد عن طريق اإل�رت�ت ص–) ٤(

  .  وهو غري صحيح كما سأبينه-) ٥(
  يعد إجيابا باتا؟: ما معنى قوله:  وتعليقا على كالم السنهوري أقول-) ٦(

وعلـى التـاجر أن يـسلم البـضاعة ملـن طلبـها أوال بـأول،حتى                :هلذا قال بعدها  معناه منتجا ألثره مبجرد القبول،و    
تنفد؛فهو هنا قد أدخل البائع يف آثار العقد مبجرد وجود القبول،وهذا ال اعرتاض عليه،ولكنه قال بعدها حتـى تنفـد،أي       
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 الـــــذي اقرتحـــــت تعمـــــيم بنـــــوده يف التجـــــارة ي يف العقـــــد النمـــــوذج)١(�يـــــسرتالوجلنـــــة األ
إذا تـضمنت  ؛متثـل الرسـالة إجيابـا   :"اإللكرتو�ية،وذلك يف البند املخصص لتعريف اإلجياب،قـالوا     

ما دامـوا معـروفني علـى حنـو     ،أشخاص حمـددين أو ،إجيابا إلبرام عقد مرسل إىل شخص واحد     
  .أن يتم يف حالة القبول،وكا�ت تشري إىل �ية مرسل اإلجياب،كاف

                                                                                                                                            

عنـدما   -  تـسليم البـضاعة     ومنـها  - ،وأ�ـا أسـأل ملـاذا ألـزم بآثـار العقـد           !حتى تنفد الكمية من تلك البـضاعة املعروضـة        
  تكون الكمية متوفرة،ومل يلزم به بعد �فادها؟

ــه  ،واألصــل أن اإلجيــاب متــى مــا كــان باتا   ــسليم   ؛وصــادف قبــوال صــاحلا ل مت التعاقــد مــن جهــة صــيغته،وما ت
 أن  مل يـصح ربـط الـصحة بتـوفر الـسلعة،وعلى الـسنهوري            ؛إال أثران لصحة الصيغة؛فإذا كان األمـر كـذلك        ،أو الثمن ،السلعة

  .يطرد قوله،وحيمل املقصر تبعات تقصريه
  .ويف احلقيقة هذه هي فائدة اإللزام،وإال ما حاجتنا لبحثه أصال،إذا كان املقصر لن يتحمل تبعات التزامه

ودعاية،هـذا متـى     للتفاوض، وهلذا أرى أن جمرد اإلعالن مهما كا�ت صيغته ال يعترب إجيابا حبال،وإمنا هو دعوة             
صومات،ومحل النـاس علـى التثبـت مـن اخلطـوة التاليـة قبـل أن يـدخلوا أ�فـسهم يف �فقـات هـم يف غنـى                            ما أرد�ا تقليـل اخلـ     

،هذا يف حق اإلعالن املوجه للجمهـور مـع عـدم التعـيني،ولكن             هذا الباب يف غنى عن مساع الدعاوى يف       لسلُطات  عنها،وا
ومثنها،وما إىل ذلك،ووجـه ذلـك      ،فات الـسلعة  أو أشخاصا حمددين إلعال�ه مبينا مجيع مواصـ       ،متى ما عني املعلن شخصا    

عرب رسائل اإلمييل،وحدد مدة للرد،أو جرى العرف بتحديد مدة معينة؛فهذا ملزم ،وسيأتي حبثه عند الكالم على احلالـة     
  . الثالثة بعد قليل،وليست حمل كالمنا اآلن

 United Nations(التجـاري الـدويل    جلنـة األمـم املتحـدة للقـا�ون      تابعـة لألمـم املتحـدة،وامسها     جلنـة هـي  -) ١(

Commission on International Trade Law(   ولــدى أخــذ األحــرف األوىل مــن امسهــا خنــرج هبــذه
 .فهي عبارة عن اختصار لتلك الكلمة)األو�يسرتال( )UNCTRAL(العبارة



                                                                                                                                  ٢٥٧

  .)١(أهـ"لكرتو�يا بوجه عام ما مل يشر إىل غري ذلك تعترب إجيابا الرسالة املتاحة إال

 مهما تـضمن    -بناء على ما تقدم ال يعترب اإلعالن يف أي موقع عرب اإل�رت�ت عن سلعة               
 إجيابا،ولكن متى ما رغب املشرتي يف السلعة،وتابع مراحل         -من التفاصيل عنها،أو عن مثنها      

بوضع املؤشر على صـورهتا،أو علـى املكـان املخـصص لـذلك جبوارهـا،والكبس عليـه              شرائها  
بعبارة موافـق،أو مـا شـاهبها،يكون قـد ا�تقـل مـن مرحلـة الدعايـة إىل مرحلـة التفاوض،ويـصري                      

لس حكمي واحد منذ هـذه اللحظـة،وهي حلظـة تعاقـد مباشـر،حتى لكأمنـا                املتعاقدان يف جم  
 وســيلة للتواصــل بــني طــريف    )٢(هــو تفــاوض حــي بــني الطرفني،واســتعملت الكتابــة النمطيــة      

 إن كا�ــت ممــا -،وعنــدها يــرى مثنــها مــع قيمــة الــشحن -العقــد؛فهو تعاقــد باملكاتبــة النمطيــة 
ــشحن  ــرى لوحــة لتأكيــد الرغبــة يف الــ  -ي ــة مــن     أو ي سلعة،وإذا وصــل األمــر إىل هــذه املرحل

التفاوض تعترب هذه حلظة توجه اإلجياب البـات يف جملـس العقـد االعتباري،والعبـارة الـيت يكثـر               
ــسلعة ودفــع مثنــها،وباقي    :اســتعماهلا يف هــذه املرحلــة،هي  هــل أ�ــت متأكــد مــن رغبتــك يف ال

 )٣(خـر ال،هـذا هـو اإلجيـاب       تكاليفها؟أو حنو ذلك،ويوضع للمـشرتي خياران،أحـدمها �عم،واآل       
  وهنا ال زال املتعاقـدان يف جملـس   -البات من املوقع البائع،فإن رغب؛ينتقل إىل مرحلة أخرى      

                                                 

ومـا         لـه،راجع ص  ستأتي دراسة هلذا العقد يف املبحث األخري هلذا البحث،وسأسـرد العقـد املقـرتح بكام             -) ١(
  :بعدها،من هذا البحث،وا�ظر هذا الرابط

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  .  ألهنا ليست كأي خطاب بني أي شخصني،وإمنا كلمة تكتب وأمامها عالمة القبول أو الرفض،وهلذا هي منطية–) ٢(
،راجع الفقهيـة دمون لفظ االستفهام غالبا للتأكيد،وسيأتي التعرض لـذلك بعـد ذلـك مـن الوجهـة       الحظ أهنم يستخ   –) ٣(

 . ص      من هذه الدراسة
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،حيــث يــأتي تفــصيل الكــالم علــى طريقــة الدفع،وبعــد حتديــدها،يتم طلــب   -العقــد احلكمــي 
ك جيد املشرتي   وا�ه، وعن بطاقته،وبعد كتابة كل ذل     عنه، وعن عن  :التفاصيل املتعلقة باملشرتي  

مكا�ا خمصصا للمتابعة تكتب فيه عادة عبارة تـابع،أو موافق،وهـذا معنـاه صـدور القبـول مـن                
لقـد  :املشرتي،وبعد أن يتم التأكد اآليل من صحة التعامل بالبطاقـة،تأتي رسـالة يف العـادة تقـول                

تـذار عـن    متت الصفقة،وسيأتيك تأكيد يف رسالة عرب بريدك اإللكرتو�ي،أو حنوهـا،أو يـأتي اع            
الصفقة بسبب خلل يف وسيلة األداء،وعندها يعترب هذا مبثابة الرجـوع عـن الـصفقة يف جملـس         

  .العقد،وهو أخذ مببدأ خيار الس
هذه هـي صـورة الواقع،وقـد أسـلفت بـذكر أمثلـة مـصورة لـذلك يف املبحـث اخلـامس                      

  .)١(فراجعه
ع عـــرب الـــشبكة  ولـــدى التـــدقيق يف تلـــك الـــصورة،أو التـــصوير الـــسابق لواقـــع البيـــ       

  :العاملية،�الحظ عدة أمور
أن لفظ اإلجياب يف الغالـب يـصدر كتابة،وبـصيغة االسـتفهام،وهي صـيغة          -١

 ال تصلح لإلجياب بال خالف،فكيف تصح هنا؟

  
  
  
  

                                                 

  . من هذه الدراسةوما بعدها،         راجع ص–) ١(
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  اجلواب
،يف حالـة أن يكـون العقـد بـني غـائبني يفـصل              )١(قد سبق بيان صـحة التعاقـد باملكاتبـة        

كـا�ي معنـاه واضـح؛إذ أحـد املتعاقـدين يف مكـان،واآلخر يف          بينهما الزمان،واملكان،والفصل امل  
مكان بعيـد عنه،والفـصل الزمـا�ي معنـاه واضـح كـذلك؛ألن الكتابـة تكـون يف وقـت،وال يـصل                      
املكتــوب إىل الطــرف اآلخــر إال بعــد زمــن،ويف احلالــة الــيت �تحــدث عنــها يــصح أهنــا كتابــة بــني  

ن الرب�ـامج املـصمم للتفاعـل مـع املـشرتي لـه             غائبني؛إال أن غياهبما بفاصـل مكـا�ي ال زمـا�ي،أل         
،وأما املشرتي فهو جالس إلبرام الـصفقة،فالتواصل الزمـا�ي مباشـر بـني             )٢(حكم شخصية البائع  

طــريف العقــد،وأما التواصــل املكــا�ي فال؛فــإذا كــان العقــد يــصح مــع وجــود الكتابــة بــني غــائبني  
  .ىل،وهو ما عنه �تحدثيفصلهما الزمان واملكان،فألن يصح بوجود فاصل واحد أو

وأما السؤال عن صحة صيغة اإلجياب اليت كا�ت باالسـتفهام،فإ�نا �الحـظ أن الـصيغة       
ــصحة،صيغة ال تعــرب عــن اجلــزم بالتعاقــد،مثل       ــا عــدم ال ــا علماؤ� ــيت أورد عليه االســتفهامية ال

 يف  أتبيعين،أو أتشرتي مين،أو مـا شـاهبها،ولذا هـي صـيغ ال يـصح اإلجيـاب هبا،ألهنـا مل توضـع                    
األصل للجزم بالتعاقد بل للسؤال عنه،ولكن الصيغة الـيت �تحـدث عنـها فيهـا سـؤال عـن مـدى         
جدية املشرتي يف متابعة التعاقد،فكأن اخللل لو أتى فسيأتي من قبله،ال من قبل املوقع البائع،أو               

                                                 

 سـؤال   ال أقصد باملكاتبة هنا تبادل الرسائل،وإمنا جعلت متابعة مراحل الشراء بالنقر على عبارة موافق،بعد كـل                –) ١(
يتعلق بقبول،أو رفض املتابعة،من قبيل املكاتبة؛أل�ـه ال فـرق بـني أن يكتـب غـريك وتوقـع أ�ـت موافقـا علـى مـا كتب،مهمـا                        
كا�ت العبارات خمتصرة،وبني أن يكون ذلك يف خطاب موجه منك وبتوقيعك،وهلذا صح أن متابعة تلك املراحل من قبيل                  

 . التعاقد كتابة

 . من هذه الدراسة      صوحتقيقهذكره  وهو شيء قد أسلفت ب–) ٢(
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رد ،ال جمــ)١(إن االســتفهام يف احلالــة الــيت �تحــدث عنــها إ�ــشاء يــراد بــه اإلخبــار:وبعبــارة أخــرى
استفهام،وهذا بقرينة العرف الغالب يف سوق اإل�رت�ت،والعرف يف هـذا قـاض بـصحة اإلجيـاب                

  .هبذه الصيغة،والقاعدة اليت �قلتها عن املغين مما سبق ذكره تغين
 . و�الحظ أيضا أن القبول صدر بلفظ موافق،أو ما شاهبه -٢

تـصل خبيـار الـس      إال أن من الالئق ذكر ما ي      ذا ال اعرتاض عليه،من جهة الصيغة،     وه
 بالقبول،وهو كذلك شيء البد من حتديده بدقـة      - عند مجهور أهل العلم      -هنا؛لتعلق وجوده   

 علــى -يف صــدد احلالــة الــيت أتكلــم عنــها اآلن،وهــي احلالــة الغالبــة علــى جتــارة اإل�رت�ــت اليــوم 
  أي عـدم –،فلعل اخليار غـري وارد هنـا أصـال،وهو شـيء مفـروغ منـه          -املستوى الشخصي   
 - لتعلق ا�تهاء اخليـار بـالقبول عندهم،وقـد كـان         –  يف مذهب احلنفية      -وجود خيار جملس    
ــة   ــهم املالكيـ ــال     –،ومثلـ ــه أصـ ــون بـ ــم ال يقولـ ــف ألهنـ ــسبب خمتلـ ــد  )٢(- إال أن الـ ــا عنـ ،وأمـ

                                                 

ــصدق    –) ١( ــل الــــ ــيت حتتمــــ ــة الــــ ــي اجلملــــ ــة هــــ ــة اخلربيــــ ــذلك،وهي    و،أ اجلملــــ ــست كــــ ــشائية ليــــ الكذب،واإل�ــــ
ابـن أمـري    )٢/٣٠٣(ا�ظر التقرير والتحبري يف أصـول الفقـه       األمر،والنهي،واالستفهام،والتمين،والرتجي،والقسم،والنداء،:أقسام

  .احلاج،دار الفكر
 التحقيـق ال فـرق بـني مـذهب احلنفية،واملالكيـة،يف عـدم ثبـوت خيـار الـس،ألن احلنفيـة يقولـون بـه مـا دام                      عند –) ٢(

 يف –الس منعقدا،ومل يـصدر القبول،وحيملـون احلـديث الـوارد يف ذلـك عليـه،وهو شـيء ال خـالف فيـه بـني أهـل العلـم                    
ولون هو شيء يثبته احلديث ملن صدر منه اإلجياب،كي       ،ويشبه أال يكون حلمل احلديث عليه معنى؛غري أهنم يق         -األصل  

 – وسـيأتي  –ال يظن أحد أن على املوجب البقاء على إجيابه حتـى يقبـل الطـرف اآلخـر،أو يـدع،غري أن لفـظ احلـديث              
يثبت اخليار للطرفني،وجواز رجوع املوجب عن إجيابه،قبل صدور القبول من الطرف اآلخر؛مدرك من غري حاجة للـنص                 

ــد ــه            عليه،ل ــل ب ــذا مل يق ــل بعده،وه ــول ب ــل القب ــيس قب ــس ل ــار ال ــوت خي ــل اخلــالف يف ثب ــى ك ــل العلم،وعل ــة أه ى عام
احلنفية،واملالكية،وهو القول األول يف املسألة،والقول الثا�ي وهو مذهب الشافعية،واحلنابلة؛إذ يثبتون خيار الس مـا دام               
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الــشافعية،واحلنابلة؛فاألصل أن اخليــار بــاق مــا بقــي الــس منعقــدا،والس هنــا لــيس ســوى 
ترب به لوجود االتصال عرب الـشبكة العامليـة بـني الطرفني،وجمـرد صـدور               جملس حكمي،وإمنا اع  

 فيها على عبارة موافق لإلجابة على سؤال هل أ�ـت  يضغطالقبول من املشرتي يف اللحظة اليت      
 ال يعين أن الس قد ا�فض،بل الزال على حالة ما      – وحنوها   –متأكد من رغبتك يف الشراء      
وهذا ألن حكم الس متعلـق باالتـصال فيوجـد بوجـوده وينتـهي              كان االتصال بالشبكة قائما،   

قـد يـرفض الـصفقة جبملتـها،ألي سـبب،فهل ميكـن            )املوقـع (بعدمه،إال أ�نا �الحظ هنا أن البـائع        
 اعتبار هذا من قبيل ممارسة حق اخليار املذكور،وهل هو متاح للموقع ممنوع على املشرتي؟

  :اجلواب
�ت،أن املوقع ميلـك حـق رفـض الـصفقة،ألي سـبب           إن العرف قد قضى يف سوق اإل�رت      

،ولكـن ال  )١(من األسباب،ويف أي مرحلة من مراحل التفاوض قبل إمتام الصفقة،أو بعده        
ميلك املشرتي ذلك مبجرد صدور املوافقـة النهائيـة علـى صـفقته؛أل�ه غالبـا يكـون قـد                   

                                                                                                                                            

ــا صــح      ــك مب ــى ذل ــستدلون عل ــر  الــس منعقدا،وي مــن ع ــصالة      عــن اب ــه ال ــه،وعلى آل ــنيب علي ــهما عــن ال  رضــي ا عن
وكان ابـن عمـر إذا اشـتَرى شـيئا          :،قال �َافِع "أو يكُون البيع خِيارا   يتَفَرقَا،إِن املُتَبايِعينِ بِاخلِيارِ يف بيعِهِما،ما مل       :"والسالم،قال

،ومسلم يف كتاب البيوع،باب ثُبوتِ     )٢/٧٤٢(البيوع،باب كَم يجوزُ اخلِيار     ،أخرجه البخاري يف كتاب     يعجِبه فَارقَ صاحِبه  
ــايِعينِ    ــسِ لِلْمتَبـ ــارِ املَجلِـ ــر)٣/١١٦٣(خِيـ ــا�ي   ،وا�ظـ ــة يف؛الكاسـ ــذهب احلنفيـ ــصنائع  :مـ ــدائع الـ ــة )٥/٢٢٨(بـ ،واملالكيـ

كـشاف القنـاع    :،واحلنابلـة يف؛البهـوتي   )٢/٤٥(مغـين احملتـاج     :،والـشافعية يف؛الـشربيين   )٤/٤١٠(مواهب اجلليل   :يف؛حطاب
)٣/٢٠٠.(  
  .احملرتمة،واملعرتف هبا وهو شيء ال تكاد تفعله املواقع –) ١(
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 عنـه مـن طـرف    ،وهذا مبثابة وجود اخليار من طرف،والتنازل   )١(دفع الثمن عرب بطاقته   
  آخر،بداللة العرف،وإن مل يصرح به،فهل هذا جائز،عند من قال خبيار الس؟

  اجلواب
ــام         ــد،وذلك بعــد إمت ــسقطه أحــد طــريف العق ــار الــس أن ي ــال خبي ــد مــن ق ــصح عن ي

ــصفقة ــشروط     )٢(الـ ــا كاملـ ــروف عرفـ ــصحة؛ألن املعـ ــدر بالـ ــرف أجـ ــة العـ ــو بداللـ ،وهـ
 الصفقة،مع علـم املـشرتي اجلـازم بـورود هـذا            ،واملوافقة على الدخول يف هذه    )٣(شرطا

االحتمال،ينزل منزلة التصريح بإسقاط هذا اخليار؛فال سـبيل إىل منـع ذلـك يف الـصورة                
الــيت عنــها �تحــدث،حيث يــصح بقــاء املوقــع البــائع علــى خياره،ويــصح حجــب هــذا    
اخليار عن املشرتي بداللة العرف،ولكن املالحظ أن هـذا احلـق ميتـد حتـى بعـد فـض                   

لس،بقطع االتصال بالشبكة؛حيث يرسل املوقع اعتذارا عـن الـصفقة،فهل هـذا مـن        ا
  حقه؟

  

                                                 

ال ميلك املـشرتي ذلـك مبجـرد صـدور     :إن جمرد التقابض يف الس ال مينع خياره،فكيف تقول:وهنا قد يقول قائل    –) ١(
  .ا يقال بسبب العرف الذي سأذكرهاملوافقة النهائية على صفقته؟،واجلواب أن هذ

املغــين :،وا�ظــر ابــن قدامــة)٢/٤٤(مغــين احملتــاج :،وا�ظــر الــشربيين)٩/١٧٠(امــوع شــرح املهــذب :ا�ظــر النــووي –) ٢(
  ).٣/٢٠٠(كشاف القناع :،وا�ظر البهوتي)٤/٨(

 يكـــون مـــصادماً للـــنص وذلـــك بـــأن ال:"،قـــال أمحـــد بـــن الـــشيخ حممـــد الزرقـــاء٢١جملـــة األحكـــام العدليـــة ص  –) ٣(
ـــ،"خبـــصوصه ــة ص أهـ ــاء،ت  ٢٣٧شرح القواعـــد الفقهيـ ــن الـــشيخ حممـــد الزرقـ ــاء،دار  :،أمحـــد بـ مـــصطفى أمحـــد الزرقـ
  . ٢،طالقلم،دمشق



                                                                                                                                  ٢٦٣

  اجلواب
البــد مــن النظــر يف األســباب،فإن مل تكــن مــشروعة يــصبح مــن حــق املــشرتي   
مقاضــاة املوقع،وهــذا يــدخلنا يف ميــدان غــري الــذي �بحــث فيــه،وهو جــدير بدراســة   

كـام القـضائية لتجـارة اإل�رت�ـت     خاصة،وليس هذا البحث خمصصا للحديث عن األح   
 . يف الفقه اإلسالمي،وليس هذا البحث حمال للحديث عنها

 أي احلالة الثا�ية للشراء عـرب اإل�رت�ـت   –كما �الحظ على ما صورته آ�فا     -٣
ــدفع      – ــستخدمة ل ــاد وســيلة األداء امل ــد اعتم ــول مل يعتمــد إال بع  أن القب

  الثمن،فما الذي يعنيه هذا األمر؟
عـين الباحـث هنـا مـا اصـطلح علـى تـسميته بـالتوقيع اإللكرتو�ي،وهـو مـا           إن أهم مـا ي  

،وأوضـحت  )١(سبق التعرض للحديث عنه يف املبحث الثالث للفصل األول مـن هـذه الدراسـة        
ــشراء يف أي مــن مواقــع اإل�رت�ــت يفتقــر     إىل مــرحلتني مــن التوثيــق،أو  - غالبــا –أن ممارســة ال

،واملرحلـة األوىل تكـون بتـسجيل       )٢( الشراء عرب املوقع   االعتماد للمشرتي،قبل أن يتمكن من    :قل
ــشرتي،مبا يكفــي ملراســلته         ــات حتــدد شخــصية امل ــر معلوم ــذا يعــين ذك عــضويته يف املوقع،وه

تـسجيل مـا اصـطلح علـى تـسميته بـاملعرِّف،أو اسـم              :والتعامل معه،وهو مير عـرب شـيئني األول       

                                                 

  . من هذه الدراسةا�ظر ص         –) ١(

 البحتـة بـالنظر إىل      هذا يف التجارة اإللكرتو�ية البحتة،وهو إمجاال معنى صحيح أيضا يف التجارة اإللكرتو�يـة غـري               –) ٢(
  .وسيلة التعاقد،وهي رسائل الربيد اإللكرتو�ي
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 سـواء   –الكلمة هي التوقيع اإللكرتو�ي     ،وهذه  )١(الرقم السري،أو كلمة السر   :املستخدم،والثا�ي
 غـري ذلـك ممـا       م مها معا،أم بصمة يدوية،أم بصمة صـوتية،أم عينيـة،أم          حروفا،أ مأكا�ت أرقاما،أ 

 وهـــذه هـــي املرحلـــة األوىل للتعامـــل مـــع موقـــع – )٢(يفـــي مبتطلبـــات التثبـــت مـــن الشخـــصية
 إلمتام الشراء بعـد تأكـد       تاجر،فمتى ما تعرف على العضو،وسجل قبوله،ال يكتفي هبذا،بل يلزم        

الرغبــة فيــه،من اســتعمال بطاقــة االئتمان،وهــذا أيــضا يفتقــر إىل معرف،وكلمــة ســر،وهو توقيــع 
،بـل  )٣(للتوقيـع اإللكرتو�ـي مـن القـوة مـا للتوقيـع احلقيقـي             :ثان،وهلذا قلت يف املبحث املشار إليه     

                                                 

جيدر هنا أن أ�به إىل أن قا�ون األو�سرتال النموذجي يف التجارة اإللكرتو�ية؛جيعل على عـاتق املوقـع الـذي متـارس        –) ١(
امج علـى اختالفها،كمـا عليـه    سواء أكا�ـت متعلقـة باملعـدات،أو الـرب    ،جتارة اإل�رت�ت من خالله أن تكون لديه أ�ظمة جيدة 

ــة          ــيت متــت عــربه مــن خــالل �ظــم معلوماتي ــات ال ــيت تثبــت العملي ــسجالت ال ــؤمن شــهادات االعرتاف،واالحتفــاظ بال أن ي
ــع             ــن خــالل املوق ــك م ــل ذل ــى ك ــوا عل ــصادرها أن يطلع ــشهادات وم ــك ال ــة تل ــة طبيع ــراغبني يف معرف ــاح لل حمــددة،كما يت

  . ذلك،ممن يقدمون خدمات التصديق،أو أية هيئة،أو جهة تتوىل الدولة مسئولتهاذاته،وباإلحالة على جهة مستقلة تتوىل
  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط       سأذكر �ص القا�ون يف املبحث األخري ص 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  :اإللكرتو�ي يف قا�ون األو�يسرتال للتجارة اإللكرتو�ية؛وهي باختصار وط اعتماد التوقيعأشري هنا إىل شر –) ٢(
  .أن يكون التوقيع قد مت بوسيلة حتدد الشخص الذي تواله مبا يقطع بصحة �سبة التوقيع إليه .١
 .بقدرته التامة على التصرف فيه دون غريه .٢

  .درا على اكتشاف أي تغيري حيدث بعد اعتماد التوقيعالوسيلة اليت يعمل من خالهلا التوقيع تعتمد �ظاما قا .٣
  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط     سأذكر �ص القا�ون يف املبحث األخري ص

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

ة اإللكرتو�يــة؛قرر عــدم التمييــز بــني أي شــكل مــن أشــكال التوقيــع    أشــري هنــا إىل أن قــا�ون األو�يــسرتال للتجــار   -) ٣(
  .اإللكرتو�ي من حيث االعرتاف هبا،مقار�ة بالتوقيع احلقيقي

  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط �ص القا�ون يف املبحث األخري ص    سأذكر
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 
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لـرقم الـسري؛أل�ه غايـة يف       أعظم؛ألن التزوير للتوقيع احلقيقي أسهل من اكتشاف كلمة الـسر،أو ا          
اخلصوصية،وال يكاد يراه إال صاحبه،أما التوقيع احلقيقي فرياه كل الناس،وهناك من يتمكن من             
ــره بــسهولة،يف حــني أن التوقيــع اإللكرتو�ــي غيــب،وال يطلــع عليــه مــن البــشر أحــد،وهناك     تزوي

لتوقيع اليدوي،وهل  هل ميكن اعتبار هذا التوقيع،هبذه الصفة،يف قوة ا       :"سألت سؤاال هذا �صه   
  )١("هو كفيل بإثبات التعاقد كأي وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات املقبولة شرعا؟

ــسابق،أوهلما  :أقــول ــسؤال ال حتديــد مــدى قــوة التوقيــع  :البــد مــن مالحظــة شــيئني يف ال
مـــدى قــوة التوقيـــع  :اإللكرتو�ــي قياســا علـــى التوقيــع اليـــدوي مــن الناحيـــة الــشرعية،والثا�ي     

  . اإلثبات مقار�ة بوسائل اإلثبات الشرعية األخرىاإللكرتو�ي يف
إذا مت التسليم بـأن التوقيـع اإللكرتو�ـي بـشروطه أكثـر قـوة               :بالنسبة للناحية األوىل  :أقول

من التوقيع  احلقيقي،من الناحية الفنية،وهو ما مت تقريره من قبـل،فال أظـن باحثـا جيـد إشـكاال        
؛فهــذا )٢(تــرب يف قــوة وســائل اإلثبــات الــشرعية يف ذلــك مــن الناحيــة الــشرعية،وأما أن ذلــك يع 

يقتضي التنبيه أوال إىل أن التوقيع احلقيقي ليس سوى قرينة لصاحل الطـرف اآلخـر،وال يرتقـي يف                  
قوته إىل مرتبة اإلثبات بـاإلقرار،أو بالـشهادة؛أل�ه معـرض إل�كـار مـن �ـسب إليـه التوقيع،حيـث                    
                                                                                                                                            

  .٢٩التوقيع اإللكرتو�ي وحجيته يف اإلثبات ص :،وزميلهمنري حممد اجلنبيهيا�ظر و
 .من هذه الدراسةا�ظر ص         -) ١(

املقــصود بوســائل اإلثبــات تلــك الطــرق الــيت تثبــت الواقــع حبيــث ال ينفــع مــع إثباهتــا للواقــع إ�كــار لــه،فينتج عنــها      –) ٢(
اإلقرار،والـشهادة،وهلذا تفـصيالت كثرية،ولـيس هـذا      : فها،وترجع أهم تلك الوسائل إىل شيئني مهـا       أثرها،وال يسمع ما خيل   

وسـائل اإلثبـات يف الـشريعة اإلسـالمية،وهي رسـالة      :البحث حمال هلا،وميكن الرجوع يف ذلك إىل عدة رسائل علميـة منـها       
 . ر،وهي من أوسع ما كتب يف هذا البابم من جامعة األزه١٩٧١دكتوراه حملمد مصطفى الزحيلي،متت إجازهتا عام 
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،وال ســبيل للمــدعي عنــدها علــى  )١(عقــاليــتم دفعــه بــالتزوير،وهو دفــع مقبــول شرعا،وســائغ  
املـــدعى عليـــه إال إىل طلـــب ميينـــه؛فإن حلـــف ســـقطت الـــدعوى،وإن تَـــرك املـــدعي دعـــواه 

كـان بينِـي وبـين رجـلٍ خـصومةٌ يف           :"تُرِك،وذلك ملا ثبت مـن حـديث األشـعث ابـن قـيس قـال              
شـاهِداكَ أو  :  فقـال  -والـسالم    عليـه وعلـى آلـه الـصالة          -شيءٍ؛ فاختَـصمنا إىل رسـول اللَّـهِ         

همِيني.  
  !إ�ه إذن يحلِف وال يبالِي:فقلت له

مـن حلَـف علـى يمِـنيٍ يـستَحِق هبـا        :- عليه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم      -فقال النيب   
ين يـشتَرون   إِن الَّـذِ  {:ماالً،وهو فيها فاجِر؛لَقِي اللَّه وهو عليه غَضْبان؛فا�ْزلَ ا تَصدِيق ذلـك          

 وال يكَلِّمهم اللَّه وال ينظُر إِلَيهِم يـوم       اآلخِرةِ ثَمناً قَلِيال أُولَئِك ال خالقَ لَهم فِي         وأمياهنم اللَّهِبِعهدِ  
  .)٢(] آل عمران[})٧٧( وال يزكِّيهِم ولَهم عذاب أَلِيم قِيامةِال

ــا   ــا إىل االتف ــه ثا�ي ــع     وأ�ب ــه التوقي ــوق يف قوت ــشروطه يف ــي ب ــع اإللكرتو� ــى أن التوقي ق عل
،ومن جهة حتقق إرادته للتعاقد؛أل�ـه شـيء يعتـرب          )٣(احلقيقي من جهة حتديد شخصية صاحبه     

                                                 

  .أل�ه شيء ظاهر ميكن تقليده بسهولة كما أسلفت –) ١(
عليـه وعلـى    أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات،باب اليمِني على املُدعى عليه يف األَمـوالِ واحلُـدودِ وقـال الـنيب                    –) ٢(

،وكذلك أخرجه مسلم باب وعِيدِ مـن اقْتَطَـع حـق املـسلم بِـيمِنيٍ فَـاجِرةٍ                 )٢/٩٤٩( شاهِداكَ أو يمِينه     آله الصالة والسالم  
 ).١/١٢٢(بِالنارِ 

م يف جمــال البطاقــات االئتما�يــة ١٩٨٩كــان أول اعــرتاف بــالتوقيع اإللكرتو�ــي يف عــام :"يقــول �ــضال إمساعيــل بــرهم –) ٣(
وأكـدت أن هـذه الوسـيلة تـوفر الـضما�ات املوجـودة             ...حيث أقرت حمكمة الـنقض الفر�ـسية صـحة التوقيـع اإللكرتو�ـي            

،ويقـول الـدكتور بـشار طـالل     .١٧٧أحكـام عقـود التجـارة اإللكرتو�يـة ص          :أهـ،�ـضال إمساعيـل   "بل تفوقهـا   للتوقيع اليدوي 
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من أخص األشياء اليت ترتبط بـاملرء ارتباطـا وثيقا،بـل ال تكـاد جتـد مـن يفـشيه حتـى ألقـرب            
عطـاء اال�طبـاع لآلخـرين بالثقـة هبـم،أو عـدم             مثل إ  –األقربني،وإن حدث لسبب من األسباب      

هــل هــذا : ؛فيــتم تغــيريه يف أســرع وقت،وهــذا شــيء يف غايــة السهولة،والــسؤال اآلن-املبــاالة 
  جيعل التوقيع اإللكرتو�ي يف قوة أدلة اإلثبات الشرعية؟

  اجلواب
  .�عم

ائدة أن �قـول     وإال فما ف   – )١(إ�ه يف قوة اإلقرار الثابت شرعا،أو يكاد      :بل ميكن أن يقال   
 كما ميكن تسميته باإلقرار احلكمي،وهـو يف أد�ـى أحوالـه أكثـر              –هو أقوى من التوقيع احلقيقي      

قوة من الشهادة،ألن الشهادة قد تـرد ألي سـبب شـرعي كـالطعن يف عدالـة الـشهود مثال،وقـد                
يطرأ عليها الكذب،أما التوقيـع اإللكرتو�ـي فعـري عـن هـذه االحتمـاالت،أو قـل هـي يف حكـم                      
املمتنــع،وإن وجــد احتمــال ضــعيف الخــرتاق تلــك اخلــصوصيـــــــة لكلمــة الــســــــــــــر،أو مـــــا  

ــابه ذلـــك  ــيت تقـــول    )٢(شـ ــذا ال يؤثر؛للقاعـــدة الفقـــــــــــــــــهية الـ ــع عـــادة كـــاملمتنع   :"،وهـ املمتنـ

                                                                                                                                            

يتطلب آلية معينـة تـضمن �ـسبة التوقيـع لـصاحبه،وهي يف الغالـب عنـصر ثالـث كالبنـك                ...التوقيع اإللكرتو�ي   :" املومين
ثال،أو جهة رمسيـة تـصادق علـى صـحة التوقيـع اإللكرتو�ي،أمـا مـن حيـث األمـان فـإن التكنلوجيـا احلديثـة يف أشـكال                           م

التوقيــع اإللكرتو�ــي ميكــن أن حتقــق أما�ــا أكثــر مــن التوقيــع التقليدي،خاصــة بــالرقم الــسري،أو البطاقــة املمغنطــة،فالتوقيع    
مـشكالت التعاقـد عـرب      :أهـ،بـشار املـومين   "بـالرقم الـسري ال ميكـن تزويـره        التقليدي ميكن تزويره بسهولة،يف حني أن التوقيـع         

  .  ١١٨اإل�رت�ت ص 
   .  من هذه الدراسةص      أي إذا كان التوقيع قد مت بشروط قبوله من الناحية الفنية،وقد ذكرهتا آ�فا  –) ١(
  .ةمن هذه الدراستصل هبذه االحتماالت راجع ص       قد أسلفت ببيان ما ي –) ٢(
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ــة ــشرح )١("حقيق ــال يف ال ــستحيل     :"،وق ــه الدعوى؛كامل ــسمع في ــا اســتحال عــادة ال ت يعــين أن م
،كما لو ادعى شخص بأن اجلنني الذي يف بطن هذه املرأة قد بـاعين املـال الفال�ـي،أو أقـر                    عقال

بأ�ــــه اســــتقرض منــــه كــــذا مبلغا،أل�ــــه قــــد أســــند ادعــــاءه،وإقراره لــــسبب مــــستحيل          
  .)٢(أهـ"عادة،فإقراره،وادعاؤه،غري صحيحني

 يعـرتض   ما ذكرته آ�فا ال يعين رفض الرتافـع القـضائي،أو مـا شـاهبه،لدى وجـود عمليـة                 
يف قـوة اإلقرار،إلمكـان وجـود خلـل      مل أقطع بأن التوقيع اإللكرتو�ـي عليها صاحب التوقيع،أل�ين   

تقــين،أو مــا شــابه ذلك،وهــذا االعــرتاض لــدى القــضاء،أو أيــة جهــة أخــرى حــق كفلتــه ســائر  
القــوا�ني املتعلقــة بــالتوقيع اإللكرتو�ــي،ولكن هــذا احلــق املكتــسب خاضــع لنظــر القاضــي،على  

�ه استثناء،وليس قاعدة؛إذ تقع على عـاتق املعـرتض مـسئولية الطعـن يف صـحة  تلـك        أساس أ 
العملية،والقاضي يطالب اجلهة املستفيدة بتقرير عن العملية،وما حيتف هبا من مالبسات،لينظر        

  .بعد ذلك مب حيكم،ويكون من حقه احلكم بصرف النظر عن الدعوى للقاعدة املذكورة آ�فا
إن التوقيع اإللكرتو�ي يف أقـل أحوالـه يعتـرب أقـوى مـن              :يف يقال ك:هذا،وقد يسأل سائل  

الشهادة يف إثبات احلق،وهو شيء مل تأت به الشريعة،ومل جتعله من أدلة اإلثبـات امللزمـة شـرعا                  
  ؟- أو قضاء -

 له،ورسـو ،م اللَّه الالبينـة يف كـ    :"جند اإلجابة الشافية قد أبـان عنـها ابـن القيم،قـال           :أقول
ــص  ــالم ال ــين  اســم لكــل :ةبحاوك بــا ي ــ م ــم؛قاحل ــن فهي أَع ــةِ يف اصــطالح  م نيــح؛هاءِالفق الب ث ي

                                                 

  .، وهناك تقييد للقاعدة سيأتي ذكره مراعاة لطبيعة الرتابط اإللكرتو�ي٢٠جملة األحكام العدلية ص  –) ١(

  ).١/٤٢(درر احلكام شرح جملة األحكام :علي حيدر –) ٢(
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 ،ما مل يتضمن محـل كـالم اللَّـه        ،وال حجر يف االصطالح   ،اليمنيو،أو الشاهِدِ ،نِديبالشاه:صوهاخ
وقــد ، منهامكلاملــت ادمــرلها علــى غــري ُومح،م النــصوصهــالغلــط يف ف فيقع بــذلك؛ عليــههلورســو

وهو مـا   ،ثاال واحِـدا  ر من ذلك م   كو�ذ،ن أَغالط شديدة يف فهم النصوص     يتاخرمللك  ذلحصل ب 
بينـةِ  ال ظ مل خيـتص لفـ     ...ق  احلـَ  مـا يبـين      ل�َّها يف كتاب اللَّهِ اسم لك     إف؛بينةِال ظفحنن فيه من ل   

ــه صــلى ال - الــنيب ولقــف هــذا فرِإذا عــ،مــا البتــةهكتــاب فيال يف بل وال اســتعمل،نيدبالــشاه لَّ
أو ،ق مـن شـهودٍ    احلـَ ك مـا يبـين      لـ ه أَ بـ راد  املـُ  ...؟،ك بينـةٌ    أَل:يمدعللوسلم  ،وعلى آله، عليه
 بينـاتِ الـيت هـي   المن ،كن ظهوره بـه ميق مبا احل واضع يقصد ظهور  امل فإن الشارِع يف مجيع   ة؛داللَ

مع ،هبـ دة يف ختصيـصه  ئـ ال فا ر معـني ق على أَمـ احل قف ظهوري وال ...، له وشواهد،أَدِلَّةٌ عليه 
 جيح شاهد كرت؛ودفعه،كن جحده ميترجيحا ال   ، عليه ه�أو رجحا ،قاحل ه يف ظهور  ريساواة غ م
فـه مكـشوف    لخر خ آو،وبيـده عمامـة   ،سـه عمامة  أعلـى ر  : مـن  صـورة يف  ،يدال على جمرد ،الاحل
  صـدق  روهـ د مـن ظ   هنـا تفيـ   لتـه   ودال،الاحلبينةُ  ف؛سـه أ ر وال عادة له بكـشف    ،عدو أَثره ي،سأالر
فإن ...،بينةَال هذه   همل مثل يفالشارِع ال   ؛يد عند كل أَحد   ال ما يفِيد مجرد     أَضعاف،دعِيامل
علم هبا  قصود بالشهادة أَن ي   املضا أَن   أيضحه  يو....قوقاحل كم أَعم من طرق حفظ    احل قرط

 - عـن الـنيب    الـصحيح   وقـد ثبـت يف     ... عنه   ا خرب هنإ ف قه حق وصد  �أ و شهود به امل ثبوت
 فجاءت،امرأةت  جوإ�ي تز : فقال ارثاحل بن    عقْبة سأله ه�أَ -وسلم  ،وعلى آله، صلى اللَّه عليه  

  .إهنا كاذبة:فقالامرأته،  بفراق،فأمرهناإ�َّها أَرضعت:فقالت؛داءسو ةمأَ
  .)١("دعها عنك:فقال

                                                 

  ).٥/١٩٦٢(أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات،باب شهادةِ املُرضِعةِ   -) ١(
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 ...هاا على فعـل �فـس     ادهتهوش،ن كا�ت أَمة  إو،واحدةال رأَةامل  ففي هذا قبول شهادة   
 علـى   بالـشفقة ،هاا�بلرتجح ج ؛ولـد ال ب رأَتنياملـ  إلحـدى  موقد حكم سليمان بن داود عليه السال      

ــدال ــه األُ ،ورضــاهت حليا،وإيثارهاول ــا ىلفــت إيلتومل ،خــرى بقتل ــ إقراره ــهلألخ ــو :وقوهلا،رى ب ه
،ويف )٢(بـلِ احلَ الز�ا،ب يف ه عنـهم  ون والـصحابةُ رضـي اللَّـ      لَفاء الراشِد اخلُ قد حد    بل...،)١(هاابن
ــةِ،ومراخل ــم    ... )٣(قَيءِال،بالرائِحـــــ ــن أعظـــــ ــو مـــــ ــه   األوهـــــ ــة فقـــــ ــى جاللـــــ ــةِ علـــــ دلـــــ

  . )٤(أهـ" الرب،وشرعِهِحكمة،وعبادال الصحابة،وعظَمتِهِ،ومطابقَته ملصاحل

                                                 

اب التفسري،باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى ووهبنا لِداود سلَيمان �ِعم العبـد إ�ـه أَواب الراجِـع املُنِيـب              أخرجه البخاري يف كت    –) ١(
  - عليـه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم      - أَ�َّه مسع رسـولَ اللَّـهِ   - رضي ا عنه   -أبي هريرة   من حديث   ) ٣/١٢٦٠...(
إمنـا ذَهـب بِابنِكِ،وقَالَـت      :تَانِ،معهما ابناهما،وجاء الذِّئْب فَـذَهب بِـابنِ إِحـداهما،فقالت صـاحِبتُها          كا�ت امرأَ :قال...

ائْتُـو�ِي  :رتَاه،فقـال فَقَـضَى بِـهِ لِلْكُبرى،فَخَرجتَـا علـى سـلَيمان بـن داود فَأَخب          :إمنا ذَهب بِابنِكِ،فَتَحاكَمتَـا إىل داود     :األُخرى
وا إن مسعـت  :أبـو هريـرة   :ال تَفْعلْ،يرحمـك ا،هـو ابنها؛فَقَـضَى بِـهِ لِلـصغْرى،قال          : بينهما،فقالت الصغْرى  أَشقُّه بِالسكِّنيِ
   ).٣/١٣٤٤(يف باب اختالف اتهدين ،وأخرجه مسلم أيضا .أهـ" إال يومئِذٍ،وما كنا �َقُولُ إال املُديةُبِالسكِّنيِ

)٢ (–                         تنـصَـا إذا أَح�لَـى يف الزـمِ احلُبجـاب رمن ذلك ما أخرجه البخـاري يف كتـاب احملـاربني، ب)عـن ابـن    ) ٦/٢٥٠٤
النـساءِ إذا قَامـت   والرجم يف كِتَـابِ اللَّـهِ حـق علـى مـن زَ�َـى إذا أُحـصِن مـن الرجـالِ و                :"عباس،أن عمر بن اخلطاب قال    

    افتِرـلُ أو الِـاعـةُ أو كـان احلَبنيَــى       "الب�ـبِ يف الزـمِ الثَّيجاب رأهـــ،وأخرجه كـذلك مـسلم يف صـحيحه يف كتــاب احلـدود،ب
)٣/١٣١٤ .(   
آلــه الــصالة عليــه وعلــى مــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري يف كتــاب فــضائل القرآن،بــاب القُــراءِ مــن أَصــحابِ الــنيب  –) ٣(

،وكذلك أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فَضْلِ استِماعِ القُرآنِ وطَلَبِ القِـراءةِ         )٤/١٩١٢ (والسالم
   ).١/٥٥١(من حافظ لِلِاستِماعِ والبكَاءِ عِند القِراءةِ والتَّدبرِ،

 .،حممد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية،دار اجليل)عدها وما ب١/٨٩(عن رب العاملني  أعالم املوقعني –) ٤(
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يف كـــالم ابـــن القـــيم الـــسابق تأصـــيل ملعنـــى البينة،وتوضـــيح ملـــا ســـبق تقريـــره يف          
،ويتناسـب مـع    )١(دراستنا،وتأكيد لصحة ما ذهب إليـه الباحـث،وهو شـيء تقتـضيه الـشريعة             

  .)٢(منطق العصر
 أي احلالة الثا�ية للشراء عـرب اإل�رت�ـت   –كما �الحظ على ما صورته آ�فا     -٤

ــسلعة    – ــل اســتالم ال ــع قب ــد دف ــثمن ق ــى جتــارة   )٣( أن ال ــب عل ،وهــو الغال
ــة   ــا  –اإل�رت�ــت البحت ــصر فيه ــيت يقت ــى    أي ال ــدين عل ــني املتعاق التواصــل ب
 وذلــك أن  العمليــة مل تعتمــد إال بعــد اعتمــاد وســيلة   –الــشبكة العامليــة 

األداء املــستخدمة لــدفع الثمن،فمــا الــذي يرتتــب علــى هــذا شــرعا،وهل 
معناه أن املوقع باع مـا ال ميلـك؛ألن املواقـع إمنـا عـرض صـورة للـسلعة،فهل                  

عة،وبعبارة ثا�يـة مـا الـذي مينـع       هذا كـاف للتـدليل علـى متلـك املوقـع للـسل            
  املوقع من بيع سلعة،ويستأ�ف من بعد شراءها؟

                                                 

 . جند فقيها يرده هناك خالف يف املسائل اليت ذكرها ابن القيم،إال أن األصل الذي قرره صحيح،ال �كاد –) ١(

تـصاالت  م املـادة الرابعة،وكـذلك قـا�ون اال       ٢٠٠٠ لـسنة    ٢٣٠وعليه جرت القوا�ني احلديثـة،كالقا�ون الفر�ـسي رقـم           –) ٢(
م أيـضا   ٢٠٠٢ لـسنة    ٢م،القـا�ون اخلـاص حبكومـة دبـي رقـم           ٢٠٠٠ لعـام    ٧اإللكرتو�يـــــــــــة الربيطــــــــــا�ي البـــــــــــند رقـم      

 .،وغريها٢٠املادة 

أسلفت ببيان ما يتعلق حبالة التواصل عرب الشات،وذلك أن التعاقد عربه  فيـه تأجيـل للبـدلني غالبا،وتوضـيح مـا                       –) ٣(
 .يتصل هبذا سيأتي لدى الكالم عن ركن العقد األخري وهو حمل العقد،أو املعقود عليه
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سآتي على إجابة ذلك كله لدى احلديث عن حمل العقد يف الفصل اآلتي املخصص للكـالم     
  .)١(،وذلك أليق به اإل�رت�تعربعن املعقود عليه 

ق ذكرهـا لـدى ربـط       يبقى الكالم يف هذا املبحث عن احلالـة الثا�يـة مـن احلـاالت الـيت سـب                 
اإلجياب بالقبول،وهي حالة التعاقد من خالل تبادل رسائل اإلمييل،وهو التعاقـد باملكاتبـة كمـا               

  :اصطلح عليه علماؤ�ا،وتفصيل القول فيها على النحو اآلتي
  احلالة الثا�ية

  .التعاقد عرب تبادل رسائل الربيد اإللكرتو�ي
ذلك أن البــائع يقــوم بإرســال إجيابــه بواســطة بدايــة البــد مــن تــصوير التعاقــد هبــذه الطريقــة،

رسالة إلكرتو�ية إىل املشرتي،مفصال فيها مجيع مـا يتـصل بالـسلعة مـن مواصـفات،ومثن طريقـة          
دفعه،وغري ذلك،وقد حيدد مدة للقبول،وقد ال يفعل،وما هي إال ثوان حتـى تـصل الرسـالة إىل                 

يخ الرسـالة،وحجمها،وما إذا كا�ـت   وجهتها،وما أن تفتح الرسالة يظهر فيهـا اسـم املرسـل،وتار          
ــتح          ــه ف ــك ميكــن للمرســل إلي ــر وقــت إرســاهلا،وبعد ذل ــا يظه ــا،أو ال ،كم ــا ملحق ــضمن ملف تت

 أو حفظهـا يف ملـف معـني يف جهـازه،أو      - إن أراد    -الرسالة،وقراءهتا،وطباعتها علـى الـورق      
يعــد تعــبريا عــن  حذفها،ويتــضح  ممــا تقــدم أن التعــبري عــن اإلرادة بواســطة الربيــد االلكرتو�ــي   

اإلرادة بالكتابة،ولكنها كتابة حديثـة،من �ـوع خـاص،فهي ليـست كتابـة علـى الورق،وإمنـا هـي                   
كتابة الكرتو�ية،هلا ما للورق مـن مميزات،مـع متيزهـا بـسهولة احلفظ،ودقتـه،ولو �ظر�ـا يف وسـائل                   

لكرتو�ي هـو   االتصال األخرى مثل الفاكس،والتلكس،لوجد�ا ما يتم عرب تبادل رسائل الربيد اإل          
                                                 

 . من هذه الدراسةراجع ص        - )١(
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ذاته ما حيصل عـرب تلـك الوسـائل،بل هـو أجـدر بالثقة،والـسؤال اآلن هـل يثبـت اإلجيـاب عـرب                        
  رسائل الربيد اإللكرتو�ي،ومثله القبول؟

  اجلواب
إذا صح أن حقيقة رسائل اإلمييل ال ختتلف يف شيء عـن الفـاكس،والتلكس يـصح أن               

ذكور مـن   جممـع الفقـه اإلسـالمي املـ       ر  حنكم فيها باحلكم ذاته،وهو ما �ص عليه صراحة يف قرا         
إذا مت التعاقـد بـني غـائبني        :"،وموضع الشاهد منه اآلن هو    )١(قبل،وقد أسلفت بذكر �صه كامال    

ــه   ،ال جيمعهمــا مكــان واحــد  ــسمع كالم ــة،وال ي ــرى أحــدمها اآلخــر معاين وكا�ت وســيلة ،وال ي
ــهما  ــصال بينـــــ ــة:االتـــــ ــالة،الكتابـــــ ــسفارة ،أو الرســـــ ــول(أو الـــــ ـــ )الرســـــ ــق ذلــــ ك ،وينطبـــــ

،ففـي هـذه احلالـة ينعقـد        )احلاسـوب (وشاشات احلاسب اآليل    ،والفاكس،والتلكس،الربق:على
 ،هبـذه الوسـائل ،  )٢(إذا أصدر العـارض ... املوجه إليه وقبولهالعقد عند وصول اإلجياب إىل

  )٣(أهـ"نهإجياباً حمدد املدة يكون ملزماً بالبقاء على إجيابه خالل تلك املدة،وليس له الرجوع ع
ظر يف القرار السابق جند امع يصحح العقد مبجرد االطالع على الرسـالة،وإعالن             بالن

،وال يكتفي بذلك،بل جيعل اإلجيـاب ملزمـا ملـصدره إذا حـدد مـدة سـريان لـه؛فيعطي                   )٤(القبول
                                                 

  . من هذه الدراسةراجع ص        –) ١(

  .  البائع–) ٢(
 ).٢/٧٨٥(٦ جملة امع العدد -) ٣(

القبـول يكـون منتجـا آلثـاره لـدى التعاقـد باملراسـلة مبجـرد                يسميها القا�و�يون بنظريـة إعـالن القبـول،وهي تعـين أن             –) ٤(
ــه     ــاب بقول ــه يف جملــس وصــول الكت ــه قبول ــد أي شــيء آخر،ا�ظــر    :إعــالن املرســل إلي ــصحة التعاق ــشرتطون ل ــت،وال ي قبل

  )٢/٢٩٤(�ظرية العقد :السنهوري
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للقابل مهلة طيلة تلك املدة،ليمضي يف الصفقة،أو يذر،ومثله القرار اخلامس الـصادر عـن �ـدوة                
، غـري   )١(هــ ١٤٢٠ رمضان من عام     ٧ إىل   ٦عشرة املنعقدة يف مكة املكرمة من       الربكة التاسعة   

أن هناك إشكاال حقيقيا يطرأ لـدى تطبيـق القرار،واألخـذ بـه؛ذلك أن القابـل قـد يـصدر منـه                      
القبول،مباشرة،أو خالل تلك املدة،ومتضي مدة دون أن يـصل القبـول إىل املوجب،بـل ميكـن أن                 

وهنـا قـد يبيـع املوجـب سـلعته إىل طـرف آخر،ويكـون يف                القبول،نتهي مدة اإلجياب،ومل يـصل      ت
 ،ألن العقـد الـسابق قـد    - يف حالـة أن كا�ـت الـسلعة معينـة           –هذه احلالة قـد بـاع مـاال ميلـك           

 ا�تقــــــــال امللــــــــــك،وهذا شـيء حمتمـل مل          – يف األصـــــــــــــــــل     –مت،ومن أثـــــــــــــره املباشـر      
ــع   ــل ام ــه  جيع ــة شــافية ل ــد است  )٢(إجاب ــو شــيء ق ــ،وه ــضا،قال ــ ــسنهوري أي ــذه :"شكله ال ه

 وإن كا�ت تستند إىل القواعد العامة،إال أن من هـذه القواعـد مـا يقـضي بـأن اإلرادة       )٣(النظرية
ال تنتج أثرها،إال إذا علـم هبـا مـن هـي موجهـة إليـه،والقبول موجـه إىل املوجـب؛فال ينـتج أثـره                         

  .حتى يعلم به

                                                 

عبـد الـستار أبـو      :وتنـسيق هــ،مجع   ١٤٢٦ إىل   ١٤٠٣ا�ظر قرارات وتوصيات �ـدوات الربكـة لالقتـصاد اإلسـالمي             –) ١(
  .هـ١٤٢٦غدة،و أمحد حمي الدين أمحد،جمموعة دلة الربكة،األما�ة العامة للهيئة الشرعية ط 

 جهة الثمن،وسـواء أصـحح   من جهة السلعة،ومن  وقد �بهت من قبل أن امع مل حيدد كيفية النظر إىل حمل العقد             –) ٢(
شارة إىل املوقف الشرعي الذي اختاره امـع حيـال عـدم حـضور البـدلني             أبطله،إذ كان من املفيد أن تتم اإل       مثل هذا،أم 

يف العقود اليت تتم عرب وسـائل االتـصال احلديثـة عـن بعـد،وأما فيمـا يتـصل مبـدى الوثـوق بتلـك الوسـائل لـدى التعاقـد مـن                     
أو ،فالتزييــتمــال مــا يتعلــق باح:خامــساً:"�احيــة التوثيــق القــاطع للخــصومة؛فهذا حتــدث عنــه القــرار بــصفة عامــة فقــال   

 .أهـ"يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثبات،أو الغلط،التزوير

  .أي �ظرية إعالن القبول،اليت أشرت إليها قبل قليل –) ٣(
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وهي جتعل متام العقـد عنـد توافـق اإلرادتـني،ال تظفـر بـذلك يف كـل                  , النظرية ثم إن هذه  
 عدل عنـه،وكتب إىل  الطـرف اآلخـر خيـربه     إجيابهلنفرض أن املوجب بعد أن أرسل    : األحوال

فــإن هــذا العقــد مت ,هبــذا العــدول،ومل يــصل العــدول إال بعــد وصــول اإلجياب،وصــدور القبــول  
قد ال تتوافقان؛إذ قد يكون القبول صـدر يف     ] أي يف هذه احلالة   [بإعالن القبول،مع أن اإلرادتني     

  .)١(أهـ"وقت عدل فيه املوجب
  :وهلذا حنن هنا أمام ثالثة خيارات من الناحية الشرعية

ــه امع،وحنيــل أطــراف       .١ ــصحح العقــد مبجــرد إعــالن القبول،كمــا ذهــب إلي ــا أن �  إم
،كمــا �ــص عليــه يف القــرار آ�ــف  القواعــد العامــة لإلثباتاملعاملــة عنــد االخــتالف إىل  

 .الذكر،وهذا مفض إىل كثري من اخلصومات

 وإما أن �قيد صحة القبول بإرسـال رسـالة فـورا إلعـالم املوجـب بـه،وحبيث ال يعتـرب                     .٢
العقد تاما،ما مل يتم االلتزام هبـذا اإلجراء،وحنيـل أطـراف املعاملـة عنـد االخـتالف إىل                  

 .صومة،ولكنه ال يقطعها،وهذا يقلل اخلالقواعد العامة لإلثبات

وإما أن �صحح العقد مبجرد إعالن القبول،و�شرتط مع ذلك ما يقطع اخلـصومة،ويكون              .٣
الكتــــب املثبتــــة للحقــــوق ال تثبــــت إال :"قــــاليف املغين،ذلــــك علــــى حنــــو مــــا بينــــه 

،فيتم اإلشـهاد علـى كتـاب اإلجياب،شـرط أن يتـضمن كتـاب اإلجيـاب                )٢(أهـ"بشاهدين
يع املعلومات عن املبيـع،وال بـد مـن حتديـد مـدة لـه يف حالـة                  التاريخ بدقة ووضوح،ومج  
                                                 

   ).١/٢٩٥(�ظرية العقد :السنهوري –) ١(
   ).٧/٣٧٥(املغين :ابن قدامة –) ٢(
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،وهذا كله وارد على خطاب القبول،حبيث يلـزم   )١(عدم وجود عرف غالب لتلك املدة     
 –القابل باإلشهاد،واملبادرة بإرسال قبوله ليستلمه املوجب،أو على أقل تقدير يعلم بـه             

ل ذلـك يف وقـت ال خيـرج     وإن اسـتؤ�ف اسـتالمه مـن بعـد،وك    -بطريقة قاطعة للـشك     
يف النـووي   ،وهو ما �ـص عليـه       )٢(عن العرف الغالب لدى وجود مكاتبة من هذا القبيل        

أي صـحة القبـول     [شـرطه   :" بني الكتابني،قـال   ا الئق تواصالومساه  ، شرح املهذب  اموع
أن يقبل املكتوب إليه مبجرد اطالعه على الكتاب،هذا       ] يف حالة ورود اإلجياب كتابة      

 بــني أ�ــه ال يــشرتط القبول،بــل يكفــي التواصــل الالئــق :ح،وفيه وجــه ضــعيفهــو األصــ
  .)٣(أهـ"الكتابني

                                                 

ملوجب لبقائه على إجيابه،وذلك ال سبيل إىل التنصل منه؛ألن للمدة املتعارف عليها هنا حكم املدة اليت يلتزم هبا ا       –) ١(
 ،ومن ضـرورة ذلـك وجـود زمـن لوصـول خطابـه،والرد عليـه فهـذا ملـزم                    - كتابة –املوجب يعلم أ�ه يرسل إجيابه مراسلة       

   .املعروف عرفا كاملشروط شرطا:له،أن يبقي على إجيابه مدة حسب العرف،للقاعدة اليت تقول
كل إرادة يراد هبـا أن تنـشئ أثـرا قا�و�يـا،فهي ال        :"العلم بالقبول كما يعرب عنها القا�و�يون،قال السنهوري      وهي �ظرية    –) ٢(

ثم إن توافق اإلرادتني ال ميكـن التحقـق منـه إال إذا ثبـت علـى      .يرتتب عليها هذا األثر إال إذا علم هبا من هي موجهة إليه 
 وهــــذا ال ميكــــن اجلــــزم بــــه يف النظريــــات     ل القبــــو وجــــه الــــيقني أن اإلجيــــاب كــــان قائمــــا فعــــال وقــــت صــــدور       

  ).٢٩٧-١/٢٩٦(�ظرية العقد :السنهوريأهـ،"املتقدمة
أقول رغم ما ذكره من جوا�ب تعطي قوة لنظرية إعالن القبول،غري أهنا حمتملة كذلك للعبث،كأن يقول املوجـب                  

لزم املـرء ديا�ـة،وال يقطـع اخلـصومة،وهلذا     مل يصلين الرد،منكرا له،وحينئذ يكون ما فعلناه ليس سوى تنظري حمض،وحكم ي   
  .جعلت الشهادة على الكتابني يف احلل املقرتح أعاله

 ).٩/١٥٨(اموع شرح املهذب :النووي –) ٣(
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أي اشـرتاط القبــول املباشـر مبجـرد االطــالع علـى اإلجيــاب،ال     : مـا اعتـربه هــو األصـح   
ينفي صحة ذلك حالة التواصل الالئـق بـني الكتابني،وبـاألحرى يف حالـة حتديـد مـدة للقبـول،أو                    

ا حيددان معنى التواصـل الالئـق  يف هـذه احلالـة،وهو مفيـد لتوضـيح                 وجود عرف غالب،ألهنم  
أن اخليار الثا�ي أقرب من الناحية الواقعية،والثالث أدعى للقبول شـرعا،إال أ�ـه بعيـد املنـال يف                   

ــسرعة    والتقليل مــن ،الواقع،وفيــه تقييــد ال يليــق بالتجــارة اإللكرتو�يــة،اليت تقــوم علــى أســاس ال
إن كــثريا مــن القــوا�ني جــرت علــى اخليــار :بــرام العقــود،ويبقى أن أقــولاإلجــراءات املــصاحبة إل

  .)١(الثا�ي،ومنها قا�ون األو�يسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتو�ية،وسيأتي توضيح ذلك
والــسؤال اآلن هــل هــذه القيــود األخــرية لــدى التعاقــد كتابــة بــالطرق املعتــادة كافيــة للقطــع   

   تطبيقها يف الرسائل اإللكرتو�ية؟بنسبة الكتاب إىل صاحبه،وكيف ميكن
  اجلواب

�عم ما ذكرته آ�فا يقطع بنسبة الكتاب إىل صاحبه جبميع ما تضمنه،وأما عن تطبيـق ذلـك                 
يف رسائل اإلمييل فهذا ال حاجة إليه،وإن كا�ت احلاجة إليـه قائمـة لـدى اسـتخدام الفـاكس،أو                   

عاقـد عـن بعد،وبالنـسبة لرسـائل        التلكس،أو أيـة آليـة أخـرى؛إذا أرد�ـا قطـع اخلـصومة لـدى الت               
الربيد اإللكرتو�ي ال جند حاجة لـشيء مـن تلـك القيـود؛ألن الربيـد اإللكرتو�ـي ال يـستخدم إال                     
بآلية التوقيع اإللكرتو�ي،فمتى ما صح أن هذا الربيد يرجع إىل شخص بعينه؛صح أن مـا جـاء                 

اخلـصوص،وهو مـا سـبقت    من قبله ثابت النسبة إليه،وهذا مع مراعاة الشروط الفنية يف هـذا        

                                                 

 .،وما بعدهاراجع هذه الدراسة  ص      –) ١(
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،وال يـصح الـدفع بـأن       )١(اإلشارة إليه لدى احلديث عـن التوقيـع اإللكرتو�ـي،فال حاجـة إلعادتـه             
هنــاك رســائل ميكــن أن ترســل عــرب اإلمييــل اخلــاص بأحــد األشــخاص �تيجــة الخرتاقــه،فيظن   

ن الشخص أن الرسالة من شركة معروفة،أو صديق حمرتم؛فيبادر للتعاقد معه،أو هي رسالة مـ         
  :شخص ال يعرف،ولكن مضمون التعاقد مغر،وجدير بالصفقة،لسببني

 ليــست رســائل - إن جــاءت ممــن ال يعرفــه املــستقبل للرســالة  -أن تلــك الرســائل :أوهلمــا
،وغايتها الدعاية،وما شابه ذلك،فهي دعوة للتعاقـد،ليس غـري،وإن تـضمنت إجيابـا             )٢(تعاقدات

 يقبـل عقـال مـن عاقـل،أن يثـق هبـا،أو أن يـسلم                باتا،أو رغبة صـرحية يف التعاقـد؛فال يـصح،وال        
 هـذا إن عرفـه   –هلا،وإن فعل فهذا تقصري منه،ويبقى حقه يف رفع دعوى ضد من غـره قائمـا      

   . -طبعا 
،أو مـن شـركة مرموقـة،وكان اإلجيـاب فيهـا           )٣(أن تلك الرسائل إذا جاءت ممن يعرفه      :ثا�يهما

 فهـذا �ـادرا مـا يـتم         - بكالمنـا الـسابق       وهذا الـذي �قـصده     -باتا،وموجها إىل شخصه بعينه     
إرسال رسالة موجهة إىل شخص حمدد،وتكون قد جاءت من متطفل،أو خمرتق للجهاز،وهلذا            

 لــو مت الــرد علــيهم مــن قبــل املرســل إليــه بــالقبول يــصري الزمــا لــه ال ســبيل إىل التنــصل  -العقــد 
جيـاب،أو القبـول شـخص     تصور أن الذي أرسل اإل- من قبيل اجلدل -منه،للطرفني،وإذا جاز   

متطفل،ففي هذه احلالة يتم الرجوع إىل قواعد اإلثبات اليت أشار إليها قرار امع الفقهي،ولكن              

                                                 

   .من هذه الدراسةا�ظر ص       –) ١(
   .ثق بااللتزام الذي ينشأ عنهاهي رسائل هتدف إىل اإلزعاج ،أو الدعاية،وال يو –) ٢(
   .املقصود معرفة العنوان الربيدي الذي يقر الشخص أ�ه له –) ٣(
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على أساس استثنائي،أي ينظر إىل العقد على أ�ه عقد صحيح،حتى يثبت العكس،بـدليل،أو             
 .بقرينة صاحلة

ــد،وخياره    ــن جملـــس العقـ ــديث عـ ــى احلـ ــه  -ويبقـ ــائلني بـ ــد القـ ــد- عنـ ــد  لـ ى التعاقـ
ولــو كتــب إىل غائــب ببيــع،أو غريه،صح،ويــشرتط  :"يف فــتح الوهــابباملكاتبــة،ويف هــذا يقــول 

 القبول،وميتـد   جملـس  إليه عند وقوفه على الكتاب،وميتد خيار جملسه مـا دام يف             املكتوب قبول
،وهــذا يعــين أن خيــار الــس متعلــق   )١(أهـــ" إليــهاملكتــوبخيــار الكاتــب إىل ا�قطــاع خيــار  

ــل،وجودا وعــدما،فمتى مــا ا�تقــل عــن جملــسه،ا�قطع خيارمهــا،فنالحظ هنــا أن جملــس     بالق اب
،وهذا ال  العقد بدأ مبجرد وصول الكتاب،ومعه يبدأ خيار الس إىل أن يفارق القابـل جملـسه              

  .خيتلف،أو جيدر به أال خيتلف يف صدد ما عنه �تحدث،وهي جتارة اإل�رت�ت
صل بالـصيغة،من أحكـام شـرعية،وتطبيق ذلـك         وهبذا أكون قد أتيت على أهـم مـا يتـ            

على التجارة اإللكرتو�يـة،ورأينا أن الباحـث ال ميلـك القـول بعـدم صـحة عقـد جتـارة اإل�رت�ـت                
بــسبب يرجــع إىل الــصيغة ذاهتا،ومثــل ذلــك مــا يتــصل باملتعاقــدين،ومها ركنــان يف العقــد،وإن  

 أهنا تتـصل بـصورة أوثـق مبـا     ،غريهبماوجدت مسائل ال زالت تفتقر إىل مزيد حبث هلا عالقة         
سيأتي احلديث عنه،مما يتصل بركن العقد الثالث،وشـروط التعاقد،وآثاره،وهـذا أوان اال�تقـال             
إىل الفــصل اآلتي،واملخــصص للحــديث عــن الــركن الثالــث مــن أركــان العقــد،وهو مــا اصــطلح 

قـد،وتطبيق  علماؤ�ا علـى تـسميته مبحـل العقـد؛للنظر يف األحكـام الـشرعية املتـصلة مبحـل الع                  
ذلك على جتارة اإل�رت�ت،لنعلم إن وجد ما�ع شرعي من جهـة احملـل مينـع صـحة التعاقـد عـرب                      

                                                 

   ).١/٢٧١(فتح الوهاب بشرح منهج الطالب :زكريا األ�صاري –) ١(
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ــن العقـــد       ــة ركـ ــن جهـ ــع ذلـــك مـ ــا مينـ ــه ال يوجـــد مـ ــا أ�ـ ــة،أم ال،بعـــد أن رأينـ الـــشبكة العامليـ
 . األول،والثا�ي،فعلى ا أتوكل،وبه أستعني
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  املبحث الرابع
  ألحكام الشرعية للمعقود عليه يف التجارة اإللكرتو�يةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٢٨٢

  األحكام الشرعية للمعقود عليه يف التجارة اإللكرتو�ية:املبحث الرابع
  :متهيد

،ومل يكـن احلـديث عـن       )١(ليس يقصد املتعاقدان من وراء التعاقد سوى مبادلة مـال مبـال           
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       {:ادلة،لقول ا تعاىل    ركين العقد من قبل إال للتحقق من سالمة هذه املب         

 مِنكُم وال تَقْتُلُوا أَ�فُسكُم إِن اللَّه تَراضٍباطِلِ إِالَّ أَن تَكُون تِجارة عن ال بينكُم بِأَموالَكُمال تَأْكُلُوا 
  بِكُــم حِيمــاًكَــانة ال يكــون معتــربا مــن فاقــد    ،فالرضــا يف اآليــة الكرميــ  ]النــساء[})٢٩ (ر

األهلية،أو من �اقصها،أو من غري ذي والية،وما إىل ذلك مما له صلة بركن العقـد األول،كمـا أن     
ــون        ــن مكنـ ــه،وتبني عـ ــصح عنـ ــة تفـ ــصور دون هيئـ ــني؛ال يتـ ــك يف العوضـ ــال امللـ ــا با�تقـ الرضـ

ــو كــا    ن حمــل النفس،وهــي الــصيغة،وهو ركــن العقــد الثا�ي،وهــذا كلــه ال معنــى للبحــث فيــه ل
التعاقد غري صاحل لوقوع املبادلة فيه،فاقتضى األمر حبث ما يتصل مبحـل العقـد،أو قـل املعقـود                  

  .عليه،وهو ركن العقد الثالث

                                                 

ــه،ثالثي؛املــال يف اللغة –) ١( ــالم  :مادت ــواو وال ــن منظــور يف اللــسان  )مــول(املــيم وال ـــمالُ):"٦٣٦-١١/٦٣٥(،قــال اب :  ال
 علــى  أُطلِـق  ثم والفضة الذهب من يملك ما األَصل فـي الـمال: األَثـري ابن قال ... األَشياء مجيع من ملَكْتَه ما:معروف

املـال يف اصـطالح الفقهـاء قريـب منـه يف       :"أهـ،وقال أبو زهرة يف بيان معنـاه يف االصـطالح         "األَعيان من وميلَك يقْتَنى ما كل
فقد عرفه بعضهم بأ�ـه مـا مييـل إليـه      ....م يف تعريفه،ولكنها يف اختالفها تتقارب يف مرادها،       اللغة،وقد اختلفت عباراهت  

وأحـسن تعريـف يف �ظـري    ...وعرفه بعضهم بأ�ه ما جيري فيـه البـذل و املنـع      ....الطبع،وميكن ادخاره لوقت احلاجة،   
أهـــ،أبو "فيــه علــى وجــه االختيــارأن املــال اســم لغــري اآلدمــي خلــق ملــصاحل اآلدمـي،وأمكن إحــرازه والتــصرف  :هـو  ...
  . ٣١،وا�ظر جملة األحكام العدلية ص.٤٧،٤٨امللكية و�ظرية العقد ص :زهرة
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 يكـون �قـدا،أو قـل مثنـا مـن طرف،وسـلعة،أو خدمـة مـن            – يف الغالب    -واملعقود عليه   
ــه بالنــسبة لتجــارة اإل�رت�ــت؛إذ يكــون املعقــ    ود عليــه مثنــا مــن  الطــرف اآلخر،وهــو الــشيء ذات

طرف،وســـلعة،أو خدمـــة مـــن الطـــرف اآلخـــر،إال أن هنـــاك اختالفـــا كامنـــا يف طريقـــة دفـــع  
الثمن،وهو ما حيتاج إىل دراسة شرعية،تبني عنه،وتوضح حكمـه،إذ الـثمن يف جتـارة اإل�رت�ـت                
قد يدفع باعتماد بطاقة االئتمان،أو البطاقة مسبقة  الدفع،أو من خـالل الـدفع بواسـطة النقـود                  
اإللكرتو�يـــة،أو الـــدفع �قـــدا عنـــد االســـتالم،أو الـــدفع بواســـطة احلوالـــة،أو بواســـطة إرســـال   
شيك،وكذلك األمر بالنـسبة للـسلع؛فهي كمـا أهنـا ال ختتلـف عـن بـاقي أ�ـواع التجـارة،إال أهنـا               
تكتسب قدرا من اخلصوصية يف جتارة اإل�رت�ت،لعدة أسباب منها أهنـا سـلع غـري حاضـرة يف                  

ت حاضــرة مثــل الكتــب اإللكرتو�ية،والربامج؛فهــذه حتتــاج أيــضا إىل دراســة  الغالــب،وإذا كا�ــ
خاصة لبيان ما يتصل هبا مـن أحكـام شـرعية،وبيان مـدى مـا يوجـد مـن فـــــروق بـني �ـوعي                         
التــــــجارة،وما هلذا من أثر شـــــرعي،وعلى ذلك فيمكن تقسيم احلديث عن الـسلع الـيت تبـاع     

صية بعــضها مــن جهــة ســريان علــة الربــا فيها،وعــدم ذلــك يف  عــرب اإل�رت�ــت بــالنظر إىل خــصو
 -الذهب،والفضة،والعمالت،والثا�ي سلع غري ربوية     :سلع ربوية وهي  :غريها،إىل قسمني األول  

 وغري ذلك،وهذه ميكن تقسيمها إىل قسمني أيضا،إذ منـها مـا لـه تعلـق                -كالكتب،والسيارات  
مع بيـان   كذلك،وسيأتي احلديث عن كل ذلك،    حبقوق االبتكار،واحلقوق الفكرية،ومنها ما ليس      

ــه،ليظهر إن وجــد مــا�ع شــرعي حيــول دون القــول جبــواز جتــارة      األحكــام  الــشرعية املتعلقــة ب
  . اآلتينيطلبني،وهو ما سيكون موضوع املأم ال،اإل�رت�ت من هذه اجلهة
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  .الثمن،وطريقة أدائه يف جتارة اإل�رت�ت،وأحكامه الشرعية:املطلب األول
  :متهيد

ــة  ــثمن يف اللغ ــه،ثالثي:ال ــون   :مادت ــيم والن ــاء وامل ــن(الث ــها   )مث ــان من ــه مع ــا  ،ول ــوض م عِ
  .)١ (قـيمتُه شيء كلّ ثَمن،ويباع

إن :واختلفت عبارات أئمتنـا يف حتديـد املقـصود بـالثمن يف االصـطالح،فمنهم مـن قـال                 
 الغـري   )٤( واملـوزون  )٣( مبيـع أبـدا،وكل مـن املكيـل        )٢(كال من النقدين مثـن أبـدا،والعني غـري املثلـي          

ــددي �قد ــذلك الع ــدان حينئــ     )٥(ي،وك ــدين؛كان مبيعا،والنق ــن النق ــل بكــل م ــارب إن قوب  ذ املتق
يكو�ان مثنا،فإن قوبل ذلك املكيل،واملوزون املتقارب،مبا عني منهما كان املتعني مبيعا أيـضا؛أل�ه             

ن الطـرفني فمـا دخلـت       يتعني بالتعيني،واآلخر مثنـا لعـدم تعينـه حينئـذ،فإن كا�ـا غـري متعيـنني مـ                 
  .)٦(عليه الباء هو الثمن

                                                 

 ).١٣/٨٢(لسان العرب :ا�ظر ابن منظور –) ١(

مـا ال يوجـد لـه مثـل يف         :،والقيمي أي غـري املثلـي هـو       مـا يوجـد مثلـه يف الـسوق بـدون تفـاوت يعتـد بـه                :املثلي هـو   –) ٢(
 .٣٢، ا�ظر الة ص كن مع التفاوت املعتد به يف القيمةأو يوجد ل،السوق

 .٣٢،أي ما يستعمل وعاء الكيل يف حتديد قدره لدى مبادلته،ا�ظر الة ص ما يكال: هو املكيل–) ٣(

 .٣٢،أي ما تستعمل كفة امليزان يف حتديد قدره لدى مبادلته،ا�ظر الة ص ما يوزن:  املوزون هو-) ٤(

 .٣٢،ا�ظر الة ص ملعدود هو ما يعدوا،  العددي-) ٥(

 ). ٤/٥٣١( "رد احملتار على  الدر املختار "حاشية ابن عابدين:ا�ظر ابن عابدين  -) ٦(
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ما اتـصلت   الثمن  ف،فإن كان البدالن �قدين،أو من غريمها،     )١(النقد:الثمن:ومنهم من قال  
  .)٢(واملثمن مقابله،أي باء البدلية،أو الثمنية،،به الباء

 فإذا باعه عبدا بثوب فـالثمن     ،يتميز الثمن عن املثمن بدخول باء البدلية      :ومنهم من قال  
  .)٣(بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا،ولو كان املثمن أحد النقدين،الثوب

ولست أقـصد يف هـذا البحـث إىل اختيـار رأي ممـا سـبق؛ألن جتـارة اإل�رت�ـت يعتمـد                      
ال،وال يبقـى سـوى بيـان وسـائل أداء       ،فهـو الـثمن علـى كـل حـ         )٤(غالبها على بذل النقد الورقي    
  .أحكام ذلك شرعاالثمن عرب الشبكة العاملية،و

                                                 

  .٣٢أي الذهب والفضة،ا�ظر الة ص  –) ١(

  ).٣/٤٠(إعا�ة الطالبني  :الدمياطيا�ظر  –) ٢(
  ).٣/٢٤٧(شاف القناع ك:ا�ظر البهوتي -) ٣(
،إال أن القاعــدة يف ذلــك قــد   )الــد�ا�ري املعد�ية،والــدراهم املعد�يــة  (الذهب،والفــضة،:صــل أن النقــدين مهــا  األ  -) ٤(

تغريت،لعدة أسباب،جعلت النقود الورقية حتـل حمـل العملـة املعد�يـة املتمثلـة يف الـذهب والفـضة،وتأخذ حكمهما،وهبـذا          
عاصـمة   سـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره الثالـث بعمـان             إن جملس جممع الفقـه اإل     :"صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي،و�صه    

  . م١٩٨٦) أكتوبر (تشرين األول   ١٦ – ١١/هـ ١٤٠٧ صفر ١٣-٨اململكة األرد�ية اهلامشية من 
قرر مـا    النقود الورقية وتغري قيمة العملة،     بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع أحكام           و

  : يلي
وهلا األحكـام الـشرعية     ،الثمنيـة كاملـة    فيها صـفة    ؛أهنـا �قـود اعتباريـة     :ص أحكام العمالت الورقيـة    خبصو  :  أوالً
  .وسائر أحكامهما،والسلم،والزكاة،أحكام الربا من حيث ،والفضة،املقررة للذهب
 يف تـستوفى دراسـة كـل جوا�بـها لتنظـر      تأجيل النظـر يف هـذه املـسألة حتـى      :خبصوص تغري قيمة العملة  :  ثا�ياً

  . الدورة الرابعة لس
 ).٣/١٦٥٠( ٣العدد جملة امع أهـ،"وا أعلم
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  :على حنو ما هو آتتلك الوسائل ولدى التأمل وجد�ا 
  .بطاقة االئتمان .١
  .البطاقة مسبقة  الدفع .٢
  .النقود اإللكرتو�ية .٣
  . املصرفيةاحلوالة .٤
 . املصريفشيكال .٥

 .الدفع �قدا عند االستالم .٦

ــرت،إال أن الوســائل        ــا ذك ــى حنــو م ــثمن ســيتبقى عل وال يعــين هــذا أن وســائل أداء ال
ورة هنا تعترب أهم الوسائل املعروفة اليوم،وال تكاد جتد غريها،مع التسليم بأن السبيل             املذك

ستبقى مشرعة البتكار وسائل جديدة،وعلى كل سأحتدث عن كل وسيلة مما سبق ذكـره              
،أفـــصح فيـــه عـــن معناها،وكيفيـــة أدائها،واألحكـــام الـــشرعية املتعلقـــة   ة خاصمـــسألةيف 

  .هبا،وا املستعان
  . الدفع بواسطة بطاقة االئتمان:ألوىل ااملسألة

  - السيما الشخصية    –         إن أكثر املستحقات النقدية للمعامالت التجارية عرب اإل�رت�ت       
،وقد عرفها جممع الفقـه اإلسـالمي يف دورتـه الـسابعة        )١(يتم تسويتها من خالل بطاقات االئتمان     

 بنـاء علـى     –أو اعتبـاري    ،طبيعـي مستند يعطيه مـصدره لـشخص       :بطاقة االئتمان هي  :"بقوله

                                                 

   .اجلمعية الربيطا�ية إلدارة األعمال،مسيث كاثي،�ورتون بوب،١٨٥ا�ظر التجارة على اإل�رت�ت ص –) ١(
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ــهما    ــد بين ــسلع   –عق ــن شــراء ال ــه م ــستند ،أو اخلــدمات، ميكن ــد امل ــثمن  ،ممن يعتم ــع ال دون دف
  .)١(أهـ"علتضمنه التزام املصدر بالدف،حاالً 

 :ومن أ�واع هذا املستند :"،بقولهأ�واع هذا املستندثم حدد القرار 

املــها يف املــصرف من حــساب ح،أو الــدفع مبوجبــها،منــها مــا يكــون الــسحب  .١
   .)٢(حساب املصدر فتكون بذلك مغطاة وليس من 

يعـود علـى حاملـها يف مواعيـد          ثم  ،ومنها ما يكون الـدفع مـن حـساب املـصدر            .٢
 .)٣(ةدوري

خالل فــرتة ،ومنــها مــا يفــرض فوائــد ربويــة علــى جممــوع الرصــيد غــري املــدفوع   .٣
  .تاريخ املطالبة حمددة من 

   .  ومنها ما ال يفرض فوائد  .٤
  .كثرها يفرض رمساً سنوياً على حاملهاوأ .٥
  .)١(أهـ" ومنها ما ال يفرض فيه املصدر رمساً .٦

                                                 

     ).٢/١٢٧٣(،٦العدد جملة امع   -) ١(

وهذه يف الواقع ليست بطاقة ائتمان،وإن أطلق عليها هذا االسم جتوزا،ألهنا تستخدم خدمة مل تبـدأ إال بالـشبكة      –) ٢(
  .Charge cardوهي فيزا،ومن بعدها ماسرت كارد،وغريها،ويطلق عليها  ن خالهلا بدأ عمل بطاقات االئتماناليت م

،أي واجبة الدفع خالل فـرتة حمـددة ال   Debted Cardيطلق عليها :وهذه البطاقة تنقسم إىل �وعني أحدامها  -) ٣(
 ،أي مؤجلـة الدفع،وهـذه ال   Credit Card عليهـا  يطلـق :يتجاوزها العميل،وال تفـرض عليـه خالهلـا أيـة فوائد،والثا�يـة     

يشرتط لسداد املستحقات فيها أجل حمدد بل ميكن العميـل أن يؤجـل الـدفع كمـا يريـد،على أن تفـرض عليـه فوائـد ربويـة               
 .بسبب هذا التأخري
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،ومل ينب عن حكمها،وأرجـأ ذلـك       )٢(ومل خيلص القرار السابق إىل تكييف حمدد للبطاقة       
  .إىل اجتماعات آتية

من جملس جممـع الفقـه اإلسـالمي    ) ٢/١٢)(١٠٨(هذا وقد صدر فيما بعد قرار رقم   
  :" االئتمان غري املغطاة و�صهخبصوص بطاقات

ال جيوز إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة،وال التعامـل هبـا،إذا كا�ـت مـشروطة               : أوال
بزيــادة فائــدة ربويــة،حتى ولــو كــان طالــب البطاقــة عازمــا علــى الــسداد ضــمن فــرتة الــسماح    

  .اا�ي

                                                                                                                                            

   .املصدر السابق –) ١(
عميل،ومصدرها مل خيلـص أي مـن قـرارات امـع           بالنسبة لتكييف البطاقة ذاهتا بالنظر إىل العالقة التعاقدية بني ال          –) ٢(

اليت حتدثت عن تلك البطاقات إىل تكييف حمدد بفصح عن تكييفها الفقهي،وقد أحسن علماؤ�ا يف ذلـك؛ألن الغايـة مـن                     
حتديد �وع التعاقد بيان احلكم الشرعي،وحكم الشرع يف استعمال تلك البطاقات إذا تضمن فرض فائدة ربوية حمرم كيفما                   

العالقة بني مصدر البطاقة،والعميل،واالسـتغراق يف التكييـف الفقهـي مـع وجـود هـذا الـسبب للتحـريم خـارج عـن               كيفت  
ــالنفع علــى أطــراف        ــة تعــود ب غايــات البحــث العلمــي،ولكن إذا أمكــن تكييــف العالقــة بــصورة تتــيح �ظــم عالقــة تعاقدي

ذا أحق،وأجدر،هـذا وقـد صـدرت فتـاوى تكيـف           التعاقد،وتفرد بساط اإل�صاف،وتبعد هبا عن الربا وما يؤدي إليه،فه        
العالقة بني مصدر البطاقة،والعميل؛فتارة قيل إن العالقة منتظمة يف عقد كفالة،حيث يكفـل مـصدر البطاقـة العميل،وقيـل      
 هي عالقة حوالة احمليل فيها العميل،واحملال عليه املصدر للبطاقة،واحملال هـو التاجر،وقيـل هـي عالقـة وكالـة،الوكيل فيهـا                  

عبدالــستار أبــو  .مجــع وتنــسيق د ٧٨،وص٣٥،وص٢٥فتــاوى بطاقــات االئتمــان ص  العميل،واألصــيل فيهــا البنــك،ا�ظر   
م،وميكن من خالل التكييف األخري �ظـم العالقـة التعاقديـة بـصورة             ٢٠٠٥ ط أمحد حمي الدين،جمموعة دلة الربكة    .غدة،ود

ومـا  ٢٥٦فال أطيل بـذكره،ا�ظر أسـاس النبـوغ ص    حتقق �فعا أعظم ألطراف العالقة،وهذا شيء خارج عن غاية البحث،   
 .م٢٠٠٢بعدها،عد�ان بن مجعان الزهرا�ي،دار الرازي،عمان ط 
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ويـة علـى أصـل      جيوز إصـدار البطاقـة غـري املغطـاة إذا مل تتـضمن شـرط زيـادة رب                 :ثا�يا
  :الدين،ويتفرع عن ذلك

ــة عنــد اإلصــدار،أو          - أ ــن العميــل رســوما مقطوع جــواز أخــذ مــصدرها م
  .التجديد،بصفتها أجرا فعليا على قدر اخلدمات املقدمة منه

جــواز أخــذ البنــك املــصدر مــن التــاجر عمولــة علــى مــشرتيات العميــل           - ب
 .ع به بالنقدمنه،شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة مبثل السعر الذي يبي

الــسحب النقــدي مــن قبــل حامــل البطاقــة اقــرتاض مــن مــصدرها،وال حــرج فيــه :ثالثــا
شرعا إذا مل يرتتب عليه زيادة ربوية،وال يعد من قبيلها الرسوم املقطوعة الـيت ال تـرتبط                
مببلغ القرض أو مدته مقابل هذه اخلدمة،وكل زيادة على اخلدمات الفعليـة حمرمـة؛ألهنا              

رم شــــــرعا،كما �ــــــص علــــــى ذلــــــك امــــــع يف قراريــــــه رقــــــم   مــــــن الربــــــا احملــــــ
  ).١/٣(١٣،و)١٠/٢(١٣
  .ال جيوز شراء الذهب،والفضة،وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غري املغطاة:رابعا

  .)١(أهـ"وا أعلم
  :"كما صدر أيضا قرار من امع بشأن البطاقات املغطاة،و�صه

ل هبـا،إذا مل تتـضمن شـروطها دفـع          جيوز إصـدار بطاقـات االئتمـان املغطاة،والتعامـ          - أ
  .)١(الفائدة عند التأخر يف السداد

                                                 

     ).٣/٤٥٩(،١٢العدد جملة امع   -) ١(
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بــــشأن ) ٢/١٢(١٠٨ينطبــــق علــــى البطاقــــة املغطــــاة مــــا جــــاء يف القــــرار    - ب
ــضوابط    ــدمي اخلدمات،والـــسحب النقدي،بالـ ــسم علـــى التجار،ومقـ الرسوم،واحلـ

 .املذكورة يف القرار

 .ةجيوز شراء الذهب،أو الفضة،أو العمالت بالبطاقات املغطا  - ت

ال جيوز منح املؤسسات حامل البطاقـة امتيـازات حمرمـة،كالتأمني التجـاري،أو               - ث
دخول األماكن احملظورة شرعا،أما منحه امتيازات غري حمرمة مثـل أولويـة احلـصول              

 .على اخلدمات،أو التخفيض يف األسعار،فال ما�ع من ذلك شرعا

غـري املغطـاة أن تلتـزم يف        على املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تقدم بدائل للبطاقة          - ج
إصدارها،وشروطها،بالضوابط الشرعية،وأن تتجنب شبهات الربا،أو الذرائع اليت       

 .تؤدي إليه،كفسخ الدين بالدين

  .)٢(أهـ"وا أعلم
من القرارات السابقة تعريف بطاقـات االئتمان،وأ�واعها،وحكمها،حيـث خلـص          يتضح  

إذا كا�ــت غــري مغطاة،وتــضمن اســتعماهلا ؛علماؤ�ــا إىل عــدم جــواز اســتعمال تلــك البطاقــات 
فرض فائدة ربوية تضاف إىل املبالغ اليت متت اسـتفادهتا لتلبيـة احتياجـات حامـل البطاقـة،أما                  
اســتعماهلا بــدون فــرض تلــك الفوائــد فجــائز،وجيوز يف احلــالتني أخــذ رســم إلصــدار تلــك           

                                                                                                                                            

مل أمتكن من فهم هذه الفقرة،ألن البطاقة املغطاة ال يتصور استعماهلا من غري تغطيـة،فكيف سـيتأخر العميـل عـن                      –) ١(
  !.هتا،وهي أصال ال تستعمل بدون تغطية،وكيف يتصور بعد هذا فرض فوائد ربوية على استعماهلاتسديد مستحقا

      .١٥قات االئتمان صفتاوى بطا:أبو غدة –) ٢(
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ط أال يـؤثر ذلـك   البطاقة،وجيوز فرض �سبة خصم لصاحل مـصدر البطاقـة مـن قبـل التـاجر شـر               
على العميل حامل البطاقة بزيادة الثمن،وهذا هو احلكم يف حالة استعمال بطاقة مغطاة؛وعلى             
هذا جيوز استعمال البطاقة املغطاة،والبطاقة غري املغطـاة شـرط أال يتـضمن اسـتعماهلا فـرض                  

ــدما تكــون البطا      ــك عن ــت،وال جيــوز ذل ــثمن يف جتــارة اإل�رت� ــة،ألداء ال ــدة ربوي ــة فائ ــة غــري  أي ق
مغطاة،وتضمن استعماهلا فرض فائـدة ربويـة مهمـا قلَّت،وذلـك ألن ا تعـاىل حـرم الربـا أشـد          

) ٢٧٨( وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنتُم مؤمِنِني اللَّهيا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا {:حتريم،قال تعاىل
  فَإِنلُوا فَـأْذَ�ُوا بِ    لَمتَفْع         ـتُمتُب إِنـولِهِ وسراللَّـهِ و بٍ مِـنـرح ال   فَلَكُـمو ـونال تَظْلِم الِكُمـوأَم وسءر 

 ونالبقرة[})٢٧٩(تُظْلَم[.  
هل يوجد بطاقة ائتمـان غـري مغطـاة ال تفـرض فائـدة ربويـة لـدى                  :وهنا قد يسأل سائل   

  استعمال البطاقة؟
  اجلواب

ــوك اإلســـ    ــم البنـ ــدى معظـ ــد لـ ــم؛إذ يوجـ ــان  �عـ ــات ائتمـ ــن مجيعها،بطاقـ المية إن مل يكـ
إســـالمية،أجازت هيئاهتـــا الـــشرعية التعامـــل هبا،ويـــسع املـــرء االســـتفادة منـــها يف جتـــارة        

؛وهلـذا يفـضل اسـتخدام بطاقـة ذات قـوة           )١(اإل�رت�ت،غري أن هناك خماطر قد أسلفت بذكرها      
 لبيـان   ةاآلتيـ سألة  ملـ كون ا تم استخدام بطاقة مسبقة الدفع،وست    شرائية حمدودة،واألحسن أن ي   

 .معناها،وحكم الشرع احلنيف يف استعماهلا

  
  

                                                 

   .من هذه الدراسةراجع ص      –) ١(
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  .الدفع بواسطة البطاقة مسبقة الدفع:ة الثا�ياملسألة
إن املخــاطر الــيت صــاحبت اســتخدام بطاقــات االئتمان،محلــت علــى ابتكــار طريقــة    

  :جديدة هلا اآللية �فسها املعتمدة يف عمل بطاقة االئتمان،مع فارقني اثنني مها
سقف املمنــوح،أو النقــد املتــاح اســتخدامه يف بطاقــة االئتمــان أعلــى       الــ -١

ــا      ــدفع؛إذ ال يتجــاوز ســقفها غالب ــة مــسبقة ال ــاح يف البطاق بكــثري،عن املت
دوالر،وفائــــدة هــــذا الفــــرق تكمــــن يف جعــــل  ١٠٠٠ إىل – دوالر ١٠٠

  .اخلسارة يف حالة وجود اخرتاق أو خلل حمدودة
خدامها إال بالقـدر الـذي شـحنت        أن البطاقة مسبقة الـدفع ال ميكـن اسـت          -٢

 .)١(به،وهلذا يسميها بعضهم مبحفظة النقود اإللكرتو�ية

وهي على هذا تعترب كالبطاقة اليت عبـر عنـها يف قـرارات امـع املـذكورة آ�فـا بالبطاقـة                     
  :املغطاة،ولذا هلا األحكام اليت سبق ذكرها لتلك البطاقة،وهي باختصار

  .ن املغطاةجواز إصدار بطاقات االئتما -١
 .جواز أخذ رسوم إصدار وجتديد -٢

ــسبب اســتعمال       -٣ ــسلعة ب ــتغري مثــن ال ــة علــى التجــار شــرط أال ي جيــوز أخــذ عمول
 .البطاقة

 . جيوز شراء الذهب،أو الفضة،أو العمالت بالبطاقات املغطاة -٤

                                                 

د التجـارة   أحكـام عقـو   :،وا�ظـر �ـضال إمساعيـل بـرهم       ١٨٠التعاقد عرب اإل�رت�ت ص    مشكالت: ا�ظر بشار املومين   –) ١(
 .١٢٢اإللكرتو�ية ص
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 ال جيــوز مــنح املؤســسات حامــل البطاقــة امتيــازات حمرمــة،كالتأمني التجــاري،أو    -٥
 .ورة شرعادخول األماكن احملظ

 جيوز منح العميـل امتيـازات غـري حمرمـة مثـل أولويـة احلـصول علـى اخلـدمات،أو التخفـيض يف                  
  .)١(األسعار،فال ما�ع من ذلك شرعا

يظهـــر ممـــا ســـبق أ�ـــه ال يوجـــد حائـــل شـــرعي مينـــع اســـتعمال تلـــك البطاقـــة يف جتـــارة    
  . اإل�رت�ت،من حيث هي وسيلة ألداء الثمن عرب شبكة اإل�رت�ت

  . الدفع بواسطة النقود اإللكرتو�ية: ة الثالثةاملسأل
ــة لتجــارة          ــدر أكــرب مــن الطمأ�ين ــة إلعطــاء ق ــدفع مــن خــالل النقــود اإللكرتو�ي ــأتي ال ي

اإل�رت�ت،ويتضح هذا من اآللية املعتمدة يف ذلـك؛إذ تقـوم فكـرة تلـك النقـود علـى أسـاس فـتح                      
و�يا يف البنك ذاتـه للـشخص       حساب �قدي يف البنك،وحساب آخر إال أ�ه ليس �قديا بل إلكرت          

ذاتــه،ويقوم الــشخص متــى مــا أراد شــراء ســلعة عــرب اإل�رت�ــت بتحويــل قيمتــها مــن احلــساب     
النقدي،إىل احلـساب اإللكرتو�ـي الـذي ال ميكـن التعامـل معـه إال مـن خـالل ذلـك العميـل بـرقم                     

ل  ومبجرد ذلك يقوم صاحب احلـساب املـشرتي بإرسـا        – أي بتوقيع إلكرتو�ي     –سري خاص   
ــة      ــة قيمــ ــلة البنك،لتغطيــ ــاجر مبراســ ــوم التــ ــصفقة،وعندها يقــ ــاد الــ ــاجر العتمــ ــعار للتــ إشــ
السلعة،وعندها يقوم البنك باعتماد دفع الثمن مبجرد التأكد من الرصيد اإللكرتو�ـي للنقـود،ال              
الرصيد النقدي،ومتى ما تأكد من ذلك يقـوم بتحويـل النقـد اإللكرتو�ـي مـن حـساب املـشرتي                    

حـساب البـائع النقدي،وهـذا يعـين أن علـى التـاجر واملـشرتي فـتح حـساباهتم                   اإللكرتو�ي إىل   
                                                 

   .١٥،وص١٤،وص١٠ بطاقات االئتمان صفتاوى::ا�ظر أبو غدة –) ١(



                                                                                                                                  ٢٩٤

،والغاية مـن هـذه الفكـرة ضـمان عـدم التعـرف             )١(لدى ذلك املصرف الذي اعتمد هذه الفكرة      
تــستعمل يف جتــارة أن علــى رقــم احلــساب اخلــاص بالنقــد احلقيقي،وحتديــد املبــالغ الــيت ميكــن    

  .اإل�رت�ت بدقة
  وز دفع الثمن يف جتارة اإل�رت�ت هبذه الطريقة؟هل جي:والسؤال اآلن  
  اجلواب  

�عم؛إذ ال يوجد ما�ع شرعي من ذلك،وال فرق  بـني أن يـدفع العميـل املـشرتي مباشـرة                    
عرب البطاقة مسبوقة الدفع،أو املغطاة بنقد حقيقي،وهذه الطريقة مـن احلـساب اإللكرتو�ـي،إذ              

  .فاحلكم يف احلالتني واحدالتغطية اإللكرتو�ية إمنا متت بتغطية حقيقية،
  

  . املصرفيةالدفع بواسطة احلوالة:املسألة الرابعة
،وإمنـا يقْـصد هبـا      )٢(ليس يقْصد باحلوالة هنا املعنـى الـذي يـذهب إليـه فقهـاء الـشريعة                 

احلوالة املصرفية،وهي اعتماد حتويل مبلـغ �قـدي مـن عميـل إىل آخر،عـرب مؤسـسة متخصـصة                   
  .يف هذا اال

ر يتم بالصورة املذكورة آ�فـا لـدى رغبـة البـائع،أو املـشرتي يف االبتعـاد هنائيـا                   وهذا األم   
عن أي قدر من املخاطرة يف تسليم الثمن،وهي خماطر حمتملة يف جتارة اإل�رت�ت،غري أ�ه خيـرج     

                                                 

ــشار املــومين  –) ١( ــضال إمساعيــل ١٧٩التعاقــد عــرب اإل�رت�ــت ص  مــشكالت:ا�ظــر ب أحكــام عقــود التجــارة  : ،وا�ظــر �
  .١٢٢اإللكرتو�ية ص

 الدين،وحتويلـه،من ذمـة احمليـل إىل ذمـة احملـال عليـه،ا�ظر       �قـل :يعرف علمـاء الـشريعة احلوالـة يف االصـطالح بقـوهلم            –) ٢(
 .١٢٦التعريفات ص:اجلُرجا�ي
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تلك التجارة عن تعريف التجارة اإللكرتو�ية البحتة،ألن تسليم الثمن يف هذه الصفقة مت بطريقة              
،من املشرتي حتويـل الـثمن إىل       "البائع" عن طريق الشبكة العاملية،حيث يطلب املوقع        طبيعية،ال

احلساب رقم كذا،أو إىل الشخص وامسه كذا،وبعد استالم البائع للثمن بـأن جيـد املبلـغ املتفـق                
ــه يف حــسابه،أو يقــوم املــشرتي بإرســال صــورة حوالتــه عــرب الفــاكس،يقوم هــو بإرســال           علي

قات لدى وجـود ثقـة بـني طـريف العالقـة يقـوم البـائع بإرسـال الـسلعة قبـل                      السلعة،ويف بعض األو  
هل جيوز تسليم الثمن يف التجـارة اإللكرتو�يـة عـن طريـق التحويـل               :وصول احلوالة،والسؤال اآلن  

  املصريف؟
قبل أن أذكر اجلواب أوضح هنا أ�ـين أحتـدث عـن جزئيـة حمـددة مقتـصرا عليهـا،وهي          

يقة،وأبني حكم ذلك شرعا،من خالل حبث ما يتصل بذلك فقط       مسألة تسليم الثمن هبذه الطر    
ــثمن مــن       ــذي فعلتــه يف دراســة وســائل دفــع ال ــة،وهو األمــر ال ــة املعامل دون احلــديث عــن مجل
  قبل،وســيأتي احلكــم علــى مجلــة العقــد بعــد اال�تــهاء التــام مــن حبــث مجيــع متعلقاتــه بعــون ا

  :"و�صه جملس جممع الفقه اإلسالمي، عن تعاىل،أما جواب السؤال السابق فقد صدر فيه قرار
ــد يف دورة مــؤمتره التاســع بــأبي ظــيب بدولــة          ــه اإلســالمي املنعق ــس جممــع الفق إن جمل

) أبريـــل( �يـــسان ٦ -١هــــ املوافـــق ١٤١٥ ذي القعـــدة ٦ -١العربيـــة املتحـــدة مـــن  اإلمـــارات 
ــ : ( بعــــد اطالعــــه علــــى البحــــوث الــــواردة إىل امــــع خبــــصوص موضــــوع  وم،١٩٩٥   ارة جتــ

،وبعد اسـتماعه إىل املناقـشات الـيت دارت         )واحلوالة،احللول الشرعية الجتماع الصرف    الذهب،
    :  قرر ما يلي   حوله ،

  :ببشأن جتارة الذه : أوالً
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    .  على أن يتم التقابض بالس بالشيكات املصدقة،،والفضة، جيوز شراء الذهب–أ 
بذهب ،جواز مبادلـة الـذهب املـصوغ       تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم          -ب

لـذا يـرى     ؛الـصياغة  أو  ،أل�ه ال عربة يف مبادلة الـذهب بالـذهب بـاجلودة           ؛مصوغ أكثر مقداراً منه    
املسألة مل يبق هلا جمال يف التطبيـق         مراعاة لكون هذه    ؛امع عدم احلاجة للنظر يف هذه املسألة      

وهـي إذا قوبلـت    لـول العمـالت الورقيـة حملـها،    ح لعـدم التعامـل بـالعمالت الذهبيـة بعـد         العملي،
    . بالذهب تعترب جنساً آخر

ومقدارٍ آخـر أقـل منـه مـضمومة إليـه جـنس             ، جتوز املبادلة بني مقدارٍ من الذهب      –ج  
    .  العوض الثا�ي آخر،وذلك على اعتبار أن الزيادة يف أحد العوضني مقابلة باجلنس اآلخر يف  

والـشرعية  ،ليـة حتتـاج إىل مزيـد مـن التـصورات والبحـوث الفنية              مبا أن املسائل التا    –د  
    :  وهي ،بعد إثبات البيا�ات اليت يقع هبا التمييز بينها   اختاذ قرارات فيها،ئ عنها فقد أرج 
    .   شراء أسهم شركة تعمل يف استخراج الذهب أو الفضة- 
موجـودة يف   ل مقـادير معينـة منـه        وتسلّم شـهادات متثـ    ،ومتليك الذهب من خالل تسليم    ، متلُّك  - 

التـصرف فيـه متـى       أو  ،خزائن مصدِر الشهادات حبيث يـتمكن هبـا مـن احلـصول علـى الـذهب               
    .  شاء

    :  واحلوالة،بشأن احللول الشرعية الجتماع الصرف :ثا�ياً
احلواالت اليت تقـدم مبالغهـا بعملـة مـا ويرغـب طالبـها حتويلـها بـنفس العملـة جـائزة                        - أ
مقابل  فإذا كا�ت بدون    أم مبقابل يف حدود األجر الفعلي،،سواء أكان بدون مقابل   شرعاً، 

وهـي     احلنفيـة،  وهـم     فهي من قبيل احلوالة املطلقة عند من مل يـشرتط مديو�يـة احملـال إليـه،    
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يف بلـد  ،أو لوكيلـه  ،إعطاء شـخص مـاالً آلخـر لتوفيتـه للمعطـي     :وهي    جة،تَفْعند غريهم س
بتنفيذ احلواالت يعملون لعمـوم   وإذا كان القائمون    وكالة بأجر،:فهي   كا�ت مبقابل،وإذا ، آخر

 .األجري املشرتك جرياً على تضمني  فإ�َّهم ضامنون للمبالغ،   الناس،

فـإن     إذا كان املطلوب يف احلوالة دفعهـا بعملـة مغـايرة للمبـالغ املقدمـة مـن طالبـها،        -ب
ــاملعنى املــشار إليــه يف الفقــرة  وحوال،العمليــة تتكــون مــن صــرف   وجتــري عمليــة    ،) أ(ة ب
بعـد   وذلك بتسليم العميـل املبـالغ للبنـك وتقييـد البنـك لـه يف دفـاتره           الصرف قبل التحويل، 

بـاملعنى   ثـم جتـري احلوالـة       االتفاق علـى سـعر الـصرف املثبـت يف املـستند املـسلم للعميـل،       
  .)١("وا أعلم، املشار إليه

ن القرار السابق أن امع قد أجاز احلوالة املـصرفية،وكَيفَها شـرعا علـى أهنـا                يتضح م   
 مرسـل املبلـغ     –وكالة بأجر،حيث تعترب اجلهة املسئولة عن حتويل املبلغ وكيال بأجر عن احملـول              

  وهذا يعين أن تسليم الثمن هبذه الطريقة يف التجارة اإللكرتو�ية جائز شـرعا،وال يوجـد مـا                   -
  .ة تلك التجارة شرعا من جهة تسليم الثمن هبذه الطريقةمينع صح

  .  املصريفالدفع بواسطة الشيك:ة اخلامساملسألة
يعترب الشيك أشهر ورقة جتاريـة،وهو أ�ـواع عديـدة،غري أن الـشيك املقبـول يف التجـارة                    

ــا        ــسحوب عليهـ ــة املـ ــسة املاليـ ــرره املؤسـ ــيك حتـ ــصدق،وهو شـ ــشيك املـ ــة،هو الـ اإللكرتو�يـ
ء علـى أمـر مـن صـاحب احلـساب،كما أن هنـاك �وعـا جديـدا مـن الـشيكات هـو                        الشيك،بنا

                                                 

 . )١/٦٥ (٩ العدد جملة امع -) ١(
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،إال أ�ـه يـصدر     )١(الشيك اإللكرتو�ي،وهو عبارة عن شيك له ما للـشيك العـادي مـن شـروط                
إلكرتو�يا،ويصدق إلكرتو�يا من خالل املسحوب عليه الشيك،حيث حيرره صاحب احلـساب     

املــسحوب عليهــا الــشيك،ومن حــسابه الــذي  مــن خــالل اإل�رت�ــت،من موقــع املؤســسة املاليــة  
يدخل إليه بـالتوقيع اإللكرتو�ـي املعتمـد لـدى ذلـك املوقع،وهـذا يعتـرب تـصديقا مـن تلـك اجلهـة                        
لصحة التوقيـع وسـالمة الـشيك،فهو علـى هـذا يـصبح كالـشيك املـصدق،ألن اعتمـاد الـشيك            

 بالـشيك،وهذا كلـه ألن     اإللكرتو�ي ال يتم قبل التحقق مـن كفايـة الرصـيد،وحجز املبلـغ احملـرر              
الدخول إىل حساب العميل مت عرب موقع تلك املؤسسة املاليـة،كما ال يـتم تـسليمه،وال اسـتالمه              

 – الربيـد اإللكرتو�ـي      –إال عرب اإل�رت�ت،ومبجرد استالم الشيك من قبل التاجر عرب اإل�رت�ـت            
اصــة وإيــداع املبلــغ يف يقــوم هــو بإرســاله إىل اجلهــة املــسحوب عليهــا إلكرتو�يــا أيــضا،لعمل املق 

حــسابه وعنــدها يكــون قــد اســتلم مثــن الــسلعة،ليقوم هــو بعــد ذلــك بإرســال الــسلعة إىل            

                                                 

أن الــشكل القــا�و�ي للــشيك البــد أن يــشتمل علــى :"جــاء يف البــاب الثالــث مــن �ظــام األوراق التجاريــة الــسعودي –) ١(
  :البيا�ات اآلتية 

  . مكتوبة يف منت الصك باللغة اليت كتب هبا ) يك ش( كلمة )  أ       
  . أمر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود ) ب       
  ) . املسحوب عليه ( اسم من يلزمه الوفاء ) ج       
  . مكان الوفاء ) د       
  . تاريخ ومكان إ�شاء الشيك ) هـ       
  .من ذلك النظام) ٩١(أهـ،مادة )"حب السا( توقيع من أ�شأ الشيك ) و       
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املشرتي،وهذا الوصـف املـذكور آ�فـا ال يعـين أن تـسليم الـثمن سـيأخذ وقتـا طـويال؛ألن تلـك                       
  .)١(الدورة بكاملها تتم إلكرتو�يا،وهذا جيعلها ال تأخذ وقتا كثريا

 فريسل عرب الربيد العادي،أو املمتاز،إىل التاجر الذي بـاع سـلعته       وأما الشيك املصدق    
عرب اإل�رت�ت،ومبجرد وصوله يعترب الثمن قد مت تسليمه،فيقوم هو بإرسال السلعة اليت اشـرتاها           
عميله،ويف هذه احلالـة تعتـرب التجـارة اإللكرتو�يـة غـري حبتـة،وأما يف حالـة الـشيك اإللكرتو�ـي                      

  .تة،ألن الصفقة متت عرب  الشبكة العامليةفهي تبقى إلكرتو�ية حب
  واآلن ما حكم أداء الثمن هبذه الطريقة؟  
  اجلواب  
ال يوجد ما �ع شرعي من أداء مثن السلعة اليت اشرتاها املرء عرب الشبكة العامليـة مـن                   

ــه        ــا علي ــرء م ــة،ألن األصــل جــواز أداء امل ــشيكات اإللكرتو�ي ــصدقة،أو ال ــشيكات امل خــال ال
ذهب،والفـضة،ثم جـاءت النقـود الورقيـة وحلـت حملـها وأخـذت مجيـع مـا هلـا مـن                بالنقدين ال 

 ومـا الـشيك    – )٢( وقـد ذكـرت مـن قبـل قـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي املتعلـق بـذلك                    –أحكام  
ســوى وثيقــة تثبــت اســتحقاق املــأمور له،�قــدا حمــددا علــى اآلمر،مــسحوبا علــى جهــة ماليــة   

ــثمن بالنقــد،ولكن اســتخ   ــشيك حمــددة،فهو أداء لل ــا�ع   ألداءدم ال ــه م  ذلك،وهــذا ال يوجــد في
  .شرعي

                                                 

  .١٢٤أحكام عقود التجارة اإللكرتو�ية ص:�ضال إمساعيل برهم –) ١(

  .من هذه الدراسةراجع ص       –) ٢(
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جممـــع الفقـــه اإلســـالمي قـــرارا تـــضمن جـــواز توثيـــق الـــديون        هـــذا وقـــد أصـــدر     
بالشيكات،وهو يظهر صحة اعتبار الشيك وثيقة تثبت حقـا للمـأمور لـه بقـدر القيمـة النقديـة                   
الـــــيت رقمـــــت يف ذلـــــك الـــــشيك،وهو قـــــرار قـــــاض أيـــــضا جبـــــواز اســـــتعمال الـــــشيك يف 

،وصحة اعتبـاره وسـيلة للتوثيق،وأمـا يف احلالـة الـيت عنـها �تحـدث،فهو لـيس جمـرد              ؛لألداءاتهذ
توثيق للدين،بل هو وثيقة ألداء النقد يف حق �اجز غري مؤجل؛أل�ه إما شيك مصدق،أو شيك               
ــشيك        ــأن الـ ــأ�ه شـ ــد تغطيته،شـ ــي إال بعـ ــشيك اإللكرتو�ـ ــصدر الـ ــن أن يـ ــي،وال ميكـ إلكرتو�ـ

  :"شار إليه هو املصدق،و�ص القرار امل
جبدة يف اململكـة العربيـة       إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع

ــن    ــسعودية مــ ــدة ١٢-٧الــ ــق  ١٤١٢ ذي القعــ ـــ املوافــ ــار ١٤ – ٩هــ ــايو( أيــ      م ،١٩٩٢) مــ
واسـتكماالً     بعد اطالعه علـى البحـوث الـواردة إىل امـع خبـصوص موضـوع البيـع بالتقـسيط،                  

  :قرر ما يلي وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،  بشأ�ه،) ٢/٦ (٥١للقرار 
    .  ولو زاد فيه الثمن املؤجل على املعجل   البيع بالتقسيط جائز شرعاً،  :  أوالً
مـن أ�ـواع   ) سـندات الـسحب  -الـسندات ألمـر  -الـشيكات (األوراق التجاريـة    :  ثا�ياً

    .  لكتابةالتوثيق املشروع للدين با 
أل�ـه يـؤول إىل ربـا       األوراق التجاريـة غـري جـائز شـرعاً،    ) خـصم (إن حـسم    :  ثالثـاً 

    .  النسيئة احملرم 
أو ،سـواء أكا�ـت بطلـب الـدائن       ألجـل تعجيلـه،     احلطيطة من الدين املؤجـل،   :  رابعاً

علــى اتفــاق  ن بنــاء ال تــدخل يف الربــا احملــرم إذا مل تكــ   جــائزة شــرعاً،) وتعجل،ضــع(املــدين  
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  بينـهما طـرف ثالـث مل جتـز،     فـإذا دخـل    ،واملـدين ثنائيـة  ،وما دامت العالقة بني الدائن    مسبق،
    .  ألهنا تأخذ عندئذٍ حكم حسم األوراق التجارية 

جيوز اتفاق املتداينني على حلـول سـائر األقـساط عنـد امتنـاع املـدين عـن          :  خامساً
    .  ملستحقة عليه ما مل يكن معسراًوفاء أي قسط من األقساط ا 

فيجوز يف مجيع    أو مماطلته،،أو إفالسه،ملوت املدين؛إذا اعترب الدين حاالً   :  سادساً
    .  هذه احلاالت احلط منه للتعجيل بالرتاضي 

أال يكـون للمـدين مـال زائـد عـن        :  ضـابط اإلعـسار الـذي يوجـب اإل�ظـار       :  سـابعاً 
    .   بدينه �قداً أو عيناًحوائجه األصلية يفي 

  .)١("وا أعلم
  .الدفع �قدا عند االستالم،عرب شركة الشحن:ة السادسملسألةا

يف هذه احلالة يقوم البائع الذي باع سلعته عرب الشبكة العاملية بإرساهلا إىل عنـوان               
ء إىل  املشرتي،وتكون شركة الشحن مـسئولة عـن حتـصيل املبلـغ �قـدا مـن البائع،وإمنـا مت اللجـو                   

هــذه الطريقــة لوجــود مــصلحة للطــرفني،إذ ينــال املــشرتي قــدرا أكــرب مــن الطمأ�ينــة لــدى أداء   
الثمن،وهو يف الوقت ذاتـه سـيتمكن مـن رؤيـة الـسلعة،والتأكد مـن سـالمتها قبـل الدفع،وهـذا                     
شيء ال يتاح للمشرتي لو أدى الثمن بأية وسيلة أخـرى يف جتـارة اإل�رت�ت،ويـستفيد البـائع قـوة                    

تشار يف سوق اإل�رت�ت،ألن هذه الطريقة يف تسديد الـثمن حتفـز النـاس للتعامـل معه،والثقـة                  اال�
ــسأل ســائل فيقــول    ــه،وهنا قــد ي ــا لدي ــان العقــد قــد مت مــن حيــث صــيغته باإلجيــاب     :مب إذا ك

                                                 

  .)٢/٩ (٧ والعدد ،)١/١٩٣( ٦العدد  جملة امع -) ١(
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 السـيما حـني   –والقبول،فهل جيوز تأجيل دفع الثمن،يف الوقت الذي �علم فيه أن تسليم السلعة           
 –دلني  لــن يــتم يف جملــس التعاقــد،وهل هــذا جــائز،مع العلــم بتأجيــل البــ-�يــة ال تكــون إلكرتو
   ؟-السلعة والثمن 
إن هــذا الــسؤال قــد ورد أيــضا لــدى احلــديث عــن صــيغة التعاقــد عــرب احملادثــة :أقــول

،وأرجــأت اإلجابــة عنــه إىل املبحــث املخــصص لدراســة شــروط العقــد        )الــشات(الفوريــة 
  .)١(ق،وهذا ما سأفعله هناالشرعية؛ألن ذلك ملوضع به ألي

وهذا ال مينع بيان حكم تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم السلعة،من حيـث هـي                
  .وسيلة ألداء الثمن يف جتارة اإل�رت�ت،يف معزل عن حكم املعاملة جبملتها

  :وعليه أقول
إذا كـــان �قـــدا،خبالف ال خـــالف بـــني أهـــل العلـــم يف جـــواز تأجيـــل دفـــع الـــثمن  

ــسِهِ ــث)٢(جِن ــن جــنس         ،وال ــد تكــون م ــسلعة فق ــد،أما ال ــيس ســوى �ق ــت ل ــارة اإل�رت� من يف جت
ــه يف        ــى حبث ــذا ســآتي عل ــد تكــون غــري ذلك،وه ــضة،والعملة الورقية،وق ــذهب والف النقد،كال

،أل�ين هنا أتكلم عن الـثمن وأسـاليب أدائـه يف       )٣( اآلتي املخصص للحديث عن السلعة     طلبامل
ويف هـذا اخلـصوص ال أجـد ما�عـا شـرعيا يقـضي            التجارة اإللكرتو�ية،وأحكام ذلك الـشرعية،    

مبنع دفع الثمن مؤجال عند تسليم السلعة من حيـث هـو مثـن مؤجـل،وإن تعلـق بـذلك مـا لعلـه                        

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(

  .حممد بن عبد الواحد ابن اهلمام السيواسي،دار الفكركمال الدين ) ٦/٢٦٢(ا�ظر فتح القدير  –) ٢(

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٣(
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مينع احلكم جبواز املعاملة يف مجلتها،وهذا ال أستبق احلـديث عنـه تاركـا ذلـك لبـاقي مباحـث                    
  .هذه الدراسة

 عـرب علق به،لدى حصول التعاقـد      وهبذا أكون قد أهنيت احلديث عن الثمن،وما يت       
،وهو أحد طريف املعقود عليه،وخلصت دراستنا إىل عـدم وجـود مـا �ـع شـرعي مـن                   اإل�رت�ت

ــة           ــن خــالل بطاق ــك م ــة ســواء مت ذل ــشبكة العاملي ــرء عــرب ال ــشرتيها امل ــيت ي ــسلع ال ــن ال أداء مث
 بإرســال حوالــة االئتمــان،أم بواســطة البطاقــة مــسبقة الــدفع،أم باســتعمال النقــود اإللكرتو�يــة،أم

،بنوعية اإللكرتو�ي،واملــصدق،أم بالــدفع عنــد اســتالم  املــصريفمــصرفية،أم مــن خــالل الــشيك
الـــسلعة عـــرب شـــركة الـــشحن،وأما الطـــرف اآلخـــر مـــن حمـــل العقـــد،أو املعقـــود عليـــه وهـــو   

  .اآلتي،ومن ا أستمد العون يف إمتامه املطلبالسلعة،فسيكون احلديث عنه يف 
  .ع اليت يتم بيعها عرب اإل�رت�ت،وأحكامها الشرعيةالسل:املطلب الثا�ي

  :متهيد
إن الناظر يف سوق الشبكة العاملية جيد فيها كل ما ميكن أن يرغب املرء به،بدون 
حدود،سواء أكا�ت حدودا شرعية،أم قا�و�ية،والباب مفتوح على مصراعيه،وهلذا البد من 

 املطلبشبكة العاملية،ولذا أخصص هذا بيان األحكام الشرعية املتعلقة بشراء السلع عرب ال
للحديث عن السلع،وهو الشق الثا�ي حملل العقد،أو املعقود عليه،وفيه أتكلم عن حكم الشرع 
يف شراء تلك السلع عرب الشبكة العاملية،من حيث هي سلع،بصرف النظر عن باقي ما يتصل 

ا يذر،وذلك تتميما ملا هبذا العقد من شروط،وآثار؛ليعرف املرء املسلم ما يأخذ منها،وم
سبق احلديث عنه مما يتعلق بشق املعقود عليه األول،وهو الثمن؛إذ حتدثت عن األحكام 
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الشرعية املتصلة به من حيث هو مثن،بصرف النظر عن باقي ما يتصل جبملة العقد من 
  .شروط،وآثار،وهو الشيء ذاته الذي سأفعله هنا

لشبكة العاملية ميكن تقسيمها إىل ولدى التأمل وجدت السلع اليت تباع عرب ا
فمنها :�وعني،بالنظر إىل املقتضيات الشرعية املؤثرة على حكم شرائها عرب الشبكة العاملية

،وهي الذهب،والفضة،والعمالت )١(اليت هي الثمنية؛مما جتري فيه علة الربا،وما يف معناه،النقد
ط جلواز جعلها حمال للعقد ألهنا مما جتري فيه علة الربا؛وتشرت؛ وهذه هلا خصوصيتها–

،وأخرى سلع ال - خاصمسألةشروط ال تشرتط لغريها،وهلذا سيكون احلديث عنها ضمن 
 وغري ذلك،وهذه ميكن تقسيمها إىل قسمني - كالكتب،والسيارات -تسري فيها علة الربا 

جاء ذا هلأيضا،إذ منها ما له تعلق حبقوق االبتكار،واحلقوق الفكرية،ومنها ما ليس كذلك،و
 الذهب،والفضة،والعمالت عرب الشبكة  بيع عن،األوىلمسألتني يف حبث ذلك كله

ة  الثا�يواملسألة عن العمالت،:عن الذهب،والفضة،والثا�ي:األول: فرعان االعاملية،وفيه
كون للحديث عن بيع السلع اليت ال جتري فيها علة الربا،وهذه أحتدث عنها أيضا يف ست

 مثل – مما ال جرم له -ه تعلق باحلقوق املعنوية،وحقوق االبتكار،األول عن بيع ما لفرعني
 الثا�ي عن بيع السلع اليت ال جتري فيها علة والفرعالربامج،والكتب اإللكرتو�ية،وحنوها،

الربا،وهلا جرم،ألكون بذلك قد أتيت على أهم ما يعن للدارس حبثه مما يتعلق بأركان العقد 
  .عرب اإل�رت�تواألحكام الشرعية لتلك العقود 

  
  

                                                 

 .من هذه الدراسة     سيأتي بيان ذلك يف ص  –) ١(
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  .بيع الذهب،والفضة،والعمالت عرب الشبكة العاملية:ألوىلسألة املا
  :متهيد

 تتميز بأحكام شرعية خاصة،وهذا يقتضي إفرادها بالبحث )١(إن األموال الربوية
والدراسة،وذلك يف كل دراسة تتناول أحكام البيع،وال حيتاج الباحث هنا إىل دراسة كل 

رتو�ية،وتقتصر حاجتنا على حبث ما يتصل ذلك يف التجارة اإللك
بالذهب،والفضة،والعمالت؛ذلك أن شراءها يتم بالنقد الورقي،أو العملة الورقة؛ألن مجيع 
وسائل أداء الثمن عرب الشبكة العاملية،واليت ذكرت من قبل ما هي إال �قود ورقية مت تسليمها 

 على كل تها شيئا،فهي �قود ورقيةبطريقة تنوب عن التسليم املباشر،وهذا ال يغري من حقيق
؛ولذا لسنا حنتاج إىل حبث بيع الرب بالرب،والشعري بالشعري،وحنومها؛ألهنا ال تستخدم حال

كأمثان يف التجارة اإللكرتو�ية أبدا،ولذا تقتصر حاجتنا على حبث ما يتصل ببيع 
ورقية،وهذا له الذهب،والفضة،والعمالت؛باعتبارها سلعا تباع عرب الشبكة العاملية بنقود 

  .أحكامه اخلاصة،اليت سأذكرها

                                                 

وهــــي املــــذكورة يف احلــــديث الــــذي أخرجــــه مــــسلم يف كِتَــــاب املُــــساقَاةِ،باب الــــصرفِ،َبيعِ الــــذَّهبِ بِــــالورِقِ   –) ١(
إ�ي مسعت رسولَ اللَّهِ عليه وعلى آله الصالة والسالم ينهى عن بيـعِ             :"قال من حديث عبادة بن الصامت    ) ٣/١٢١٠(�َقْدا

عينا بِعـينٍ؛فَمن   ءٍ،سـواء بِـسوا   الذَّهبِ بِالذَّهبِ،والفِضَّةِ بِالفِضَّةِ،والبر بِالبر،والشعِريِ بِالشعِري،والتَّمرِ بِالتَّمر،واملِلْحِ بِاملِلْح،إال        
،وإمنا مسيت أمواال ربوية جلريان الربا احملرم فيها يف حالة بيـع أي صـنف منـها بذاتـه متفاضـال،أو              "زَاد أو ازْداد فَقَد أَربى    

  .بذاته أو مبا يتفق معه يف علة التحريم مؤجال،وتفصيل هذا يرجع إليه يف مظا�ه
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 كما يظهر ألول –والذهب،والفضة،والعمالت،وإن كا�ت منتظمة يف سياق واحد 
 خاص،والعمالت فرع إال أن هناك فروقا تقتضي إفراد الذهب،والفضة،باحلديث يف –وهلة 
  .لك وتوضيحه آخر،وبيان أسباب ذلك سأذكرها يف حينه،وعلى ا أتوكل يف بيان ذيف فرع

  .بيع الذهب،والفضة،يف التجارة اإللكرتو�ية: األولالفرع
يؤدي املشرتي مثن ما يشرتيه عرب الشبكة العاملية من خالل طرق سبق بياهنا،وهي 

  .على اختالفها ليست سوى وسائل تنوب عن التسليم املباشر للنقود الورقية
 يف )١(ة يعترب صرفا؛إذ الصرفوشراء،أو بيع الذهب،والفضة،والعملة،بالعملة النقدي

  :،ويشرتط جلواز ذلك شرطان)٢(بيع النقد بالنقد،أو بيع األمثان بعضها ببعض:االصطالح هو
   .- أي تطابق الوزن يف البدلني –التماثل  -١
 . يف جملس العقد- أي تسليم البدلني –التقابض  -٢

لفضل ال جيري إال اتفق أهل العلم على أن ربا ا :"هذا مع احتاد اجلنس،قال ابن قدامة
  .)٣(أهـ"يف اجلنس الواحد

                                                 

رد الــشيء عــن وجهــه،أو صــرفه إىل    : معــان منــها )صــرف(صاد والــراء والفــاء  الــ:مادتــه،ثالثي؛ الــصرف لغة –) ١(
  ).١٩٠-٩/١٨٩(لسان العرب : ا�ظر ابن منظورغريه،ومنها صوت النقود إذا ألقيت يف امليزان وهو الصريف،

  .٤٥٤ على مهمات التعاريف صفالتوقي:،وا�ظر املناوي٢٢٢الفقهاء ص  أ�يس: ا�ظر قاسم القو�وي –) ٢(
  ).٤/٢٦(املغين :ن قدامةاب –) ٣(



                                                                                                                                  ٣٠٧

ويشرتط له شرط واحد فقط مع اختالف اجلنس،هو التقابض يف جملس العقد،قال   
حيرم بيع أحدمها باآلخر �ساء ...فكل جنسني جيري فيهما الربا بعلة واحدة، :"ابن قدامة

  .)١(أهـ" �علمهخالفبغري 
،وعلــى هــذا )٢(هــي الثمنيــة:دية،واحــدةوعلــة الربــا يف الذهب،والفــضة،والعمالت النق  

،ويـصبح  )أي قيمة الوحدات النقدية(يصبح تفسري التماثل املذكور آ�فا مبعنى التساوي يف القيمة     
املقصود باحتاد اجلنس عندها احتاد العملة،وال خيتلف املعنى بالنسبة للتقابض،و هذا ما أقـره              

ارات الـدورة اخلامـسة املنعقـدة بتـاريخ         جملس امع الفقهي اإلسالمي يف قراره السادس من قر        
  :"هـ،و�صه١٤٠٢ربيع اآلخر لسنة ١٦-٨

                                                 

  ).٤/٣٠(املصدر السابق  -) ١(
هــي الوزن،وهــذا مــذهب احلنفية،وروايــة عنــد  :اختلــف علماؤ�ــا يف حتديــد علــة الربــا يف الذهب،والفــضة،فقيل  –) ٢(

 احلنابلة،والــصحيح أهنــا الثمنيــة،وهو قــول املالكية،والــشافعية،ورواية عنــد احلنابلــة،قال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى         
 يف الد�ا�ري،والـــدراهم،واألظهر أن العلـــة يف ذلـــك هـــي الربـــا حتـــريم علـــةواملقـــصود هنـــا الكـــالم يف ):"٤٧٢-٢٩/٤٧١(

وممــا يــدل علــى ذلــك اتفــاق العلمــاء علــى جــواز إســالم النقــدين يف         ... الثمنيــة،ال الوزن،كمــا قالــه مجهــور العلمــاء،    
جـواز هـذا استحـسان،وهو      :ة الوزن مل جيز هـذا،واملنازع يقـول       املوزو�ات،وهذا بيع موزون مبوزون إىل أجل؛فلو كا�ت العل       

والتعليل بالثمنية؛تعليل بوصف مناسب؛فان املقصود من األمثان أن تكون معيارا لألموال،يتوسـل هبـا إىل               ...�قيض للعلة، 
 تنـاقض مقـصود     يقصد اال�تفاع بعينـها،فميت بيـع بعـضها بـبعض إىل أجل،قـصد هبـا التجـارة الـيت                   معرفة مقادير األموال،وال  

احللول،والتقابض،فيها هو تكميل ملقصودها،من التوسل هبـا إىل حتـصيل املطالب،فـان ذلـك إمنـا حيـصل            : الثمنية،واشرتاط
بقبضها،ال بثبوهتا يف الذمة،مع أهنا مثن من طرفني،فنهي الشارع أن يباع مثن بثمن إىل أجل؛فإذا صارت الفلوس أمثا�ا صار                   

ــاع مثــ   ــا املعنــى فــال يب ــثمن إىل أجــل فيه ــصنائع :أهـــ،وا�ظر الكاســا�ي :ن ب ــدائع ال ــووي )٥/١٨٣(ب امــوع شــرح  :،وا�ظــر الن
  ). وما بعدها٤/٢٦(املغين:،وا�ظر ابن قدامة)٩/٣٧٧(املهذب
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  .حول العملة الورقية:القرار السادس
ــه       ــا حممــد وآل ــيب بعده،ســيد�ا و�بين ــى مــن ال � ــسالم عل ــصالة وال احلمــد  وحده،وال

  :وصحبه وسلم تسليما كثريا،أما بعد
املقدم إليه يف موضوع العملـة      بحث   اطلع على ال   قد اإلسالمي   يمع الفقه اإن جملس   ف

  :الورقية،وأحكامها من الناحية الشرعية،وبعد املناقشة،واملداولة،بني أعضائه،قرر ما يلي
،وبناء على أن علـة جريـان       والفضة،لذهبأ�ه بناء على أن األصل يف النقد هو ا         : أوالً

  .الربا فيهما،هي مطلق الثمنية،يف أصح األقوال عند فقهاء الشريعة
مبـا أن الثمنيــة ال تقتــصر عنــد الفقهــاء علــى الذهب،والفــضة،وإن كــان معــدهنما هــو  و
  .األصل

ومبــا أن العملــة الورقيــة قــد أصــبحت مثنا،وقامــت مقــام الذهب،والفــضة،يف التعامــل     
هبا،وهبــا تُقَــوم األشــياء يف هــذا العــصر،الختفاء التعامــل بالذهب،والفــضة،وتطمئن النفــوس       

 الوفــاء،واإلبراء العــام هبــا،رغم أن قيمتــها ليــست يف ذاهتا،وإمنــا يف بتموهلا،وادخارها،وحيــصل
أمــر خــارج عنــها،وهو حــصول الثقــة هبا،كوســيط يف التــداول،والتبادل،وذلك هــو ســر مناطهــا 

  .بالثمنية
وحيث إن التحقيـق يف علـة جريـان الربـا يف الذهب،والفـضة،هو مطلـق الثمنيـة،وهي                  

ــه   ــذلك كل ــة الورقية،ول ــة يف العمل ــي اإلســالمي،يقرر  متحقق ــع الفقه ــة :،فإن جملــس ام أن العمل
الورقية �قد قائم بذاته،له حكـم النقـدين مـن الذهب،والفـضة،فتجب الزكـاة فيهـا،وجيري الربـا                  
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،كمـا جيـري ذلـك يف النقـدين مـن الذهب،والفـضة متاما،باعتبـار               )١(ةعليها بنوعيه،فضال،و�سيئ 
ــذل   ك تأخــذ العملــة الورقيــة أحكــام النقــود يف كــل   الثمنيــة يف العملــة الورقيــة قياســا عليهما،وب

  .االلتزامات اليت تفرضها الشريعة
يعترب الـورق النقدي،�قـدا قائمـا بذاتـه،كقيام النقديـة يف الذهب،والفـضة،وغريمها              :ثا�يا

من األمثان،كما يعترب الورق النقدي أجناسا خمتلفة،وتتعدد بتعدد جهـات اإلصـدار،يف البلـدان              
 الــورق الــسعودي جــنس،وأن الــورق النقــدي األمريكــي جنس،وهكــذا كــل  املختلفــة،مبعنى أن

،كما جيــري ري فيهــا الربــا بنوعيــه فضال،و�ــسيئةعملــة ورقيــة جــنس مــستقل بذاته،وبــذلك جيــ
  .الربا بنوعيه يف النقدين الذهب،والفضة،ويف غريمها من األمثان

  :وهذا كله يقتضي ما يلي
و بغريه من األجنـاس النقديـة األخـرى،من      ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض،أ        -أ 

الذهب أو الفضة أو غريمها،�سيئة مطلقا،فال جيوز مثال بيـع ريـال سـعودي بعملـة                
  .أخرى متفاضال �سيئة بدون تقابض

                                                 

يقسم أئمتنا الربـا إىل �وعني،مهـا ربـا الـديون النـاتج عـن زيـادة يف أصـل الدين،عنـد عـدم الـسداد يف وقـت توجـه                               –) ١(
با اجلاهلية،ومسي كذلك لكثرة ا�تشاره يف اجلاهلية قبل اإلسـالم،وربا البيوع،وهـو �وعـان أيـضا،مها ربـا                  املطالبة به،وهو ر  

وهـو بيـع    :وهو بيع مال ربوي جبنسه،مع زيادة يف أحد البدلني يدا بيد،أو مع التقابض يف جملس العقد،وربا النـسيئة                 :الفضل
ه مؤجال،أو مع عدم التقابض يف جملس العقد،ا�ظر املطلع علـى أبـواب   مال ربوي مبال ربوي له العلة ذاهتا يف جريان الربا في  

،وا�ظـر  .هــ ١٤٠١حممـد بـشري اإلدليب،املكتـب اإلسـالمي،بريوت،       :،حممد بـن أبـي الفـتح البعلـي احلنبلـي،ت          ٢٣٩املقنع ص 
  .٣٥٤التوقيف على مهمات التعاريف ص:،وا�ظر املناوي٢١٤أ�يس الفقهاء ص:أيضا قاسم القو�وي
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ال جيوز بيع اجلنس الواحـد مـن العملـة الورقيـة بعـضه بـبعض متفاضال،سـواء كـان                      -ب 
االت سعودية ورقا،بأحد عشر    ذلك �سيئة،أو يدا بيد،فال جيوز مثال بيع عشرة ري        

 .رياال سعودية ورقا،�سيئة،أو يدا بيد

جيوز بيع بعضه بـبعض مـن غـري جنـسه مطلقـا،إذا كـان ذلـك يـدا بيـد،فيجوز بيـع                         -ج 
اللـرية الـسورية،أو اللبنا�يــة،بريال سـعودي ورقــا كـان،أو فـضة،أو أقــل مـن ذلــك،أو       

،أو أكثـر،إذا كـان يـدا       أكثر،وبيع الدوالر األمريكـي بـثالث ريـاالت سـعودية،أو أقـل           
بيـــد،ومثل ذلـــك يف اجلـــواز بيـــع الريـــال الـــسعودي الفـــضة،بثالثة ريـــاالت ســـعودية 
ورق؛ألن ذلك يعتـرب بيـع جـنس بغـري جنـسه،ال أثـر ـرد االشـرتاك يف االسـم مـع                       

ــة  ــى ســيد�ا    ...)١(االخــتالف يف احلقيق وا أعلم،وبــا التوفيق،وصــلى ا عل
  .)٢( "حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ــرة   ــا الفقــــ ــع  ) أ(والــــــذي يعنــــــيين هنــــ ــرار الــــــسابق؛لتعلقها ببيــــ املــــــذكورة يف القــــ

الذهب،والفضة،عرب اإل�رت�ت من خالل تلك الوسائل البديلة عن العملـة الورقيـة؛إذ مينـع القـرار      

                                                 

د هنا بريال الفـضة،ذلك الـذي سـبك بالفـضة احلقيقيـة،ال الريـال املعـد�ي الـذي يتداولـه الناس،ويـستعمل يف                        يقص  -) ١(
هواتف العملة،ذلك أن قيمة الريال املعد�ي والريال الورقي يكتسبان قوهتما الـشرائية مـن اعتبـار واحـد أشـار إليـه امـع                        

قعي،وأما ريال الفضة املسبوك من الفـضة احلقيقية،فيكتـسب         ،فهو شيء اعتباري ال وا    ..حصول الثقة هبا كوسيط   :بقوله
قوته من معد�يته الذاتية باإلضافة إىل الثقـة به،وهلـذا لـه قيمـة أعلـى مـن قيمـة الريـال الـورقي أو املعـد�ي العادي،باعتبـار                       

 .الفضة اليت سبك منها

   .ات من األوىل إىل اخلامسة عشرة،رابطة العامل اإلسالمي،الدور١٠٠قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص  –) ٢(
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 ؛جبامع الثمنية،فهل يوجد هـذا املـا�ع لـدى بيـع الـذهب      - )١( أي مؤجال–البيع إذا كان �سيئة   
   الشبكة العاملية؟والفضة عرب
وهي ؛إ�نا ألول وهلة �لحظ إشكاال حقيقيا؛ألن وسائل أداء الثمن عـرب اإل�رت�ـت            :أقول

 األداء مـــــن خـــــالل بطاقـــــة ائتمان،والبطاقـــــة املـــــسبقة الـــــدفع،والنقود اإللكرتو�ية،واحلوالـــــة
،والــــشيك بنوعيه،والــــدفع عنــــد االســــتالم،يف حالــــة بيــــع الذهب،والفضة،تتــــضمن املصرفية
وبال استثناء،إما التأجيل ألحد البدلني،أو لكليهما،فالوسائل الـثالث األوىل،مـع الـشيك            مجيعها،

اإللكرتو�ي يـدفع فيهـا الـثمن لبـائع الـذهب،أو الفـضة،يف الوقـت الـذي يظهـر فيـه تأجيـل قـبض                         
الــذهب،أو الفــضة،وأما يف الوســائل الــثالث األخرية،فيــتم التعاقــد،يف الوقــت الــذي يظهــر فيــه    

  .عوضني حمل التعاقدتأجيل قبض ال
  .ظاهر بادي الرأيهذا هو ال

ــه عــن جملــس     :غــري أ�ــي أقــول  ــة موقعهــا البــد أن أذكــر مبــا ســبق بيا� لكــي تقــع اإلجاب
العقد؛إذ تقرر أن املعتـرب يف التقـابض أن يكـون قبـل التفـرق يف  جملـس العقـد،وجملس العقـد يف           

أ ببداية مرحلة التفـاوض لـشراء       ،يبد)٢(التجارة اإللكرتو�ية قد أسلفت ببيان أ�ه جملس حكمي       
سلعة من السلع عرب اإل�رت�ت،وال يتنهي إال بقطع االتصال،أو إغالق احملادثة يف حالـة أن يكـون                  
التعاقد عرب الشات،وهو األمـر ذاتـه لـدى التعاقـد مـن خـالل املوقـع ذاتـه باسـتعمال مـا مسيتـه                

تلـك اللحظـة الـيت يبـدأ املـشرتي يف           التعاقد عرب الكتابة النمطية املباشرة،إذ يبدأ الـس منـذ           
                                                 

  .سواء تأجل البدلني،أو أحدمها –) ١(
   . من هذه الدراسة     راجع ص  –) ٢(
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 وهـي هنـا     –التفاعل مع املوقع عرب النقر على املوضع املخصص ملتابعة مراحل شـراء الـسلعة               
 وال ينتهي إال بقطـع االتـصال،أما التعاقـد مـن خـالل تبـادل رسـائل الربيـد                    –الذهب،أو الفضة   

 متلقــي رســالة اإلجيــاب عــن اإللكرتو�ي،فــالس فيهــا هــو جملــس بلــوغ الرســالة،وينتهي با�تقــال
،فهذه حاالت ثالث،وسأبدأ من األخرية؛إذ التعاقد من خالل تبادل رسائل اإلمييل قـد             )١(مكا�ه

يتضمن دفـع الثمن،أثنـاء،أو قبـل،أو بعـد،فإن كـان دفـع الـثمن قبـل التعاقـد بـأن حـول املـشرتي                    
أرسـل رقـم بطاقـة      الثمن إىل البـائع،أو أرسـل شـيكا مـصدقا،أو مـا شـابه ذلـك،أو أثنـاءه بـأن                     

االئتمان،أو ما شابه ذلك،وقام البائع يف الوقت ذاته الذي وصل فيه اإلمييل،وقبل أن ينتقـل عـن                 
مكا�ــه،أي جملــس العقد،بتــسليم الذهب،والفــضة إىل شــركة الــشحن،وكان قــد فــوض إليــه          

 وذلك يف التعاقد �يابة عنه مع شركة الشحن،أو على أقـل تقـدير مت يف              ؛املشرتي بتفويض صريح  
الرسائل املتبادلة حتديد ما تستحقه شركة الشحن من أجر لشحن تلك الـسلعة،ومتت املوافقـة               

وهــذا يعتــرب مبنزلــة التفــويض  -،والفــضة علــى ذلــك باعتبــاره شــيئا منفــصال عــن مثــن الذهب 
فهذا كله يقضي بصحة املعاملة؛إلمكان محلها على وجه يـصححها،هذا دأب أهـل              - الضمين

ــثمن قــد دفــع يف جملــس العقــد،ومت تــسليم    )٢(يعهمالعلم،وعليــه جــرى صــن  ،وذلــك بتقــدير أن ال
                                                 

    . من هذه الدراسةراجع ص         -) ١(
لفظ العقد إذا أمكن محله علـى        :" )٩/١٦٣(اموع  وهذا يظهر كثريا يف كالم أئمتنا الكرام،فمثال قال النووي يف            –) ٢(

أهــ،وقال يف درر احلكـام      ..."ويتفـرع علـى هـذه القاعـدة مـسائل          ...طلبا للصحة ...  صحيح ال جيوز تعطيله      وجه
 تـصحيحا  كـان ذلـك اللفـظ هبة؛       -  فبمـا أَن إقـراض األثـواب غـري صـحيح              -البـسها   :لو أَعطاه أَثوابا،وقال   ):"٢/٣٥٥(

أهــ،وهناك مـسائل عديـدة هبـذا املعنـى ممـا       "ان هبة ال قرضـا ،كما أ�ه لو أَعطى أَحد حِنطَةً آلخر،وقال له كلها ك للتصرف
  .محلت النووي على عد ذلك قاعدة،كما ذكر آ�فا
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؛ممـا  )١(الذهب،والفضة فيه أيضا،باعتبار شركة الشحن وكيال ينـوب عـن املـشرتي يف االسـتالم              
حيقق شرط التقـابض يف جملـس العقـد،وأما لـو سـلِّم الـثمن بعـد التعاقـد،مل تـصح املعاملة؛لعـدم                     

أجيل أحــد البــدلني،وهو الثمن،هــذا بتقــدير اســتالم     إمكــان محلــها علــى حــال يــصححها،لت    
الذهب،أو الفضة من قبل شـركة الـشحن �يابـة عـن املـشرتي،فإن مل تـستلم صـار التعاقـد مـن                       

؛أل�ه بيع مال ربوي مبـا      )٢(قبيل تأجيل البدلني،وهو حمرم بال خالف يف الصورة اليت عنها �تحدث          
  .ملثمنان الربا مع تأجيل الثمن،وااتفق معه يف علة جري

وكذلك يبعد محل تلك املعاملة على الصحة على كل تقـدير،يف حالـة أن مل يـتم التمييـز                   
     قيمة هذه القطعة مـن الـذهب،أو الفـضة    : ع البائعقِبني أجور الشحن،وقيمة السلعة،بأن قال املو

كذا شاملة ألجور الشحن،والسبب يف ذلك أن افرتاض وجود وكالـة لـشركة الـشحن مـن قبـل                   
 هذه احلالة بعيد جدا،لعدم وجود ما يؤكد ذلك،أو مـا يـصحح تـصوره،واألصل أن      املشرتي يف 

البائع هو من سيتوىل توصيل السلعة،وهذا يعين أن العقد مت بدون تقابض يف جملس العقـد،وهو                
  .)٣(احلامل على حتريم تلك املعاملة حالتئذ

                                                 

   . وما بعدها من هذه الدراسة      سبق تكييف ذلك فقهيا،راجع ص  –) ١(
   ).٤/٥١(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
هـذا؛فكان أن أوجـد �ظـرا آخـر ميكـن أن تـصحح بـه            يف   - وهو الحـم الناصـر       -دار حوار مع بعض أهل العلم        - )٣(

املعاملــة،وذلك جيعــل البــائع وكــيال عــن املــشرتي يف القبض؛وهــو شــيء قــد قــال بــه بعــض أهــل العلم،كاحلنفيــة،ا�ظر              
امـوع  :،ومنـع منـه الـشافعية،ا�ظر النـووي       )٤/١٢(املغـين   :،و احلنابلة،ا�ظر ابـن قدامـة     )٥/٢٤٧(بدائع الصنائع   :الكاسا�ي
؛وهذا �ظر جدير باالعتبار،والتأمل؛إال أ�ي أتردد يف قبوله السيما يف األمـوال الربويـة،إذ يقـرب أن                 )٩/٢٦٧(هذب  شرح امل 

  إ�ين جعلت البائع،وكيال يف القبض،:جند من حيتج هبذا ليصحح مجيع صور بيع املال الربوي مبثله مع عدم التقابض،فيقول
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لعقـد إذا مت دفـع      ما ذكرته آ�فا ينطبق على حالة التعاقـد عـرب الـشات أيـضا؛إذ يـصح ا                
الــثمن قبــل،أو أثنــاء احملادثــة،مع فــصل قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاهتا،بــأي   
طريقة حتقق ذلـك،ومت تـسليم الـسلعة مباشـرة إىل شـركة الـشحن باعتبارهـا وكـيال ينـوب عـن                       

وال يـصح العقـد يف حالـة تأجيـل دفـع الثمن،بـأن أرسـل عـرب                  : املشرتي يف استالم الـسلعة،هذا    
الة،أو شيك مصدق بعد التعاقد،وكذلك يف حالة عدم وجود ما مييـز العالقـة التعاقديـة،مع          حو

  .شركة الشحن؛لبعد تصور التقابض يف هذه احلالة
  .وال خيتلف األمر يف حالة الشراء من املوقع على حنو ما سبق شرحه

 ولكــي يكــون احلكــم بــصحة بيــع الذهب،والفــضة يف التجــارة اإللكرتو�يــة علــى حنــو ال 
خيتلف عليه،أو يقل؛البد من اعتمـاد تـسليم الـثمن قبـل العقـد،أو معه،وتـسليم الـسلعة لـشركة                    

  .الشحن قبل ا�تهاء جملس العقد

                                                                                                                                            

  .تصحيح معامالت استقر العمل عند أهل العلم على منعهافالتقابض مت وإن ظننتم غري ذلك؛وهذا مفض إىل 
  ما قلته آ�فا ال يعكر على قوة النظر الذي ذكر،ولكن ال حيملين على تغيري ما ذهبت إليه،وهو يف الوقت ذاته   

ــشارع          ــا شــرط ال ــيت يتخلــف فيه ــني التعــامالت احلاضــرة ال ــاك فــرق حقيقــي ب ــة إعــادة النظر،والتأمــل،إذ هن قــاض بأمهي
م،اليت إن جتاهل املكلف تشريعها فهو جدير بإبطال عمله،لتعمـد املخالفـة،ولكن يف املعـامالت املـستحدثة؛ال توجـد           احلكي

�ية املخالفة،وإمنا هو واقع جديد،حيتاج إىل اجتهاد جديد،وما دام املكلف ال يقـصد إىل خمالفـة الـشرع،بل هـو راغـب يف          
هذا حيمـل علـى حماولـة البحـث عـن ختـريج يـصحح املعاملـة تيـسريا          تصحيح معامالته،واملخالفة الواقعة ليست مقـصودة؛  

  .على الناس،وهلذا سيبقى ما ذكر حمل حبث
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والسؤال اآلن هل ما ذكرته آ�فـا ينطبـق علـى بيـع العملـة عـرب الـشبكة العامليـة،باعتبار                     
الفقهـي يؤكـد ذلـك      العملة شيئا قد حل حمـل الـذهب والفـضة،والقرار الـسابق مـن قبـل امـع                   

  .وحيكم به
إن إجابة هذا ستكون يف املطلب اآلتي،وهذا أوا�ه،وا أسأل أن يعني ويوفق :أقول

  .إلكماله
  .بيع العمالت،يف التجارة اإللكرتو�ية: الثا�يالفرع

ا�تهيت يف املطلـب الـسابق إىل أن بيـع الذهب،والفـضة عـرب الـشبكة العامليـة كمـا هـو                      
،أو شـيك مـصدق      مـصرفية  بـأن أرسـل عـرب حوالـة       ؛لة تأجيـل دفـع الثمن     يف حا عليه اليوم حمرم،  

ال�تفـاء  بعد التعاقد،وكذلك يف حالة عدم وجود ما مييـز العالقـة التعاقديـة،مع شـركة الـشحن؛       
ــدة،هي        ــا واحـ ــا فيهمـ ــان الربـ ــة جريـ ــويني علـ ــالني ربـ ــد،يف مـ ــابض يف جملـــس العقـ ــرط التقـ شـ

يف هــذا املطلب،باعتبــار الــثمن �قــدا،أو ر ال خيتلــف يف شــيء عمــا يبحــثالثمنية،وهــذا قــد 
عملة ورقية،تدفع عرب أساليب خمتلفة؛والسلعة اليت يشرتيها املرء عرب الشبكة العاملية يف احلالة             
اليت �درسها،هي �قد،أو عملـة ورقيـة،فهو مـن قبيـل شـراء �قـد بنقـد،وال حاجـة إلعـادة �ـص                       

جملس العقد؛متى ما كا�ت العملة الـثمن  القرار املذكور من قبل،والذي فيه اشرتاط التقابض يف    
من جنس خمتلف عن العملة املثمنة،واشرتاط التقابض،والتماثـل يف العملـة الثمن،واملثمنـة،متى             

  ما كا�ت من جنس واحد؛إذن ما هو اجلديد هنا حتى يفرد مبطلب خاص؟
سيتضح من سياق ما سأذكره هنا السبب يف جعـل احلـديث عـن العملـة عمومـا                 :أقول

 املخصص للحديث عن الذهب،والفضة،ذلك أن العملة اليت تباع عـرب    ع خمتلف عن الفرع   فريف  
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ــرء      ــة،أو فـــــضية،يرى املـــ ــة،أو ذهبيـــ ــادرة ورقيـــ ــة �ـــ ــة قـــــد تكـــــون عملـــ الـــــشبكة العامليـــ
صورهتا،فيــشرتيها،أو عملــة كبــاقي العمالت،ولكــن يفتقــر األمــر إىل �قلــها بــصورة تتناســب مــع  

 ال احلكم الـشرعي فيـه  الذي أقصده بقويل أن  رتي،وهذا  طبيعتها،أوشحنها؛حتى يستلمها املش  
  . السابقفرع عما سبق ذكره يف الخيتلف

وقد تكون عملـة يـشرتيها املـرء مبوجـب قيـود دفرتيـة خيتلـف وقـت حتـصيلها حبـسب                      
الغرض من الصرف،الذي يكون تارة من أجل املتاجرة،فيما بات يعرف ببورصة العمالت،وتـارة   

عنـه سـيكون احلـديث يف       جرة،وحبث هـذين األمـرين هـو اجلديـد هنا،و         أخرى ال تقصد به املتا    
  .هذا الفرع

ومن تصوير كيفيته سأبدأ؛ألن احلكم على الشيء فرع عن تـصوره،ثم أتبـع ذلـك ببيـان                 
  .حكمه يف الشرع املطهر

  :ويف صدد تصوير ذلك جند أ�فسنا أمام صورتني
ه األخرى،فهو يفعل ذلك لـيس      لراغب يف شراء عملة حلاجته إليها يف معامالت       :إحدامها

من قبيل التجارة بالبيع والشراء،بل من أجل سداد حاجته القائمة،كمن يطلب صرف الـدوالر              
من حسابه املعتمد بالريال مـن إحـدى أجهـزة الـصرف اآليل،أو أي عملـة أخـرى،يف أي مكـان                     

 اإللكرتو�ـي   يف العامل،أو يطلب التحويل من عملة احلساب إىل أي عملـة أخـرى عـرب موقـع بنكـه                  
مــن خــالل دخولــه حلــسابه الشخــصي عــرب املوقع،وطلــب إجــراء العمليــة حالتئــذ،فهو هنــا ال    

  .ميارس جتارة العملة وإمنا يرغب يف سداد قيمة مشرتياته
  .هذه صورة
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لراغــب يف ممارســة جتــارة العمــالت عــرب الــشبكة العامليــة،فهنا يقــوم هــو بفــتح   :والثا�يــة
يـــة الـــيت متلـــك قنـــاة إلكرتو�يـــة متـــصلة ببورصـــة       حـــساب لـــدى إحـــدى املؤســـسات املال   

ــاجرة        ــاص للمتـ ــساب خـ ــن حـ ــارة عـ ــاة،وهي عبـ ــك القنـ ــصل بتلـ ــعبة تتـ ــه شـ العمالت،لتعطيـ
  .بالعمالت،وتكون عملة احلساب عادة تلك العملة التابعة للدولة املقيم فيها صاحب احلساب

يتمكن الشخص مـن  والفرق يف احلالتني أن الصرف يف احلالة األوىل يتم تنفيذه مباشرة،ف     
قبض العملة احملول إليها مباشرة،ويتم اخلصم مـن حـسابه مباشـرة،متى مـا كـان احلـساب قـابال                    
لتغطية تلك العملية،وهذا يعـين حتقـق شـرط الـصرف الـشرعي،يف حالـة اخـتالف اجلـنس مـع                     
اتفاق علة جريان الربا،وهو التقابض يف جملس العقـد،وال يـصح االعـرتاض بـأن ذلـك مل يتـضمن                    

تــسليم واالســتالم احلقيقي؛ذلــك أن علماء�ــا قــد جعلــوا القــبض هبــذه الطريقــة مبنزلــة القــبض    ال
  :" القبض،و�صهصور  بشأن )٤/٦(٥٣:قرار رقمالاحلقيقي،ومسوه قبضا حكميا،وذلك يف 

ــسادس جبــدة يف اململكــة       ــؤمتره ال إن جملــس جممــع الفقــه اإلســالمي املنعقــد يف دورة م
بعــد  م،١٩٩٠)مــارس( آذار ٢٠-١٤هـــ املوافــق١٤١٠شــعبان  ٢٣-١٧الــسعودية مــن  العربيــة 

ملـستجدة   اوخباصـة  صـوره   :اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبـصوص موضـوع القـبض    
   : رر ما يليق   استماعه للمناقشات اليت دارت حوله ،و منها وأحكامها،

أو الـوزن يف  ،كيـل أو ال قبض األمـوال كمـا يكـون حـسياً يف حالـة األخـذ باليـد،         :  أوالً
مـع الـتمكني مـن       يتحقـق اعتبـاراً وحكمـاً بالتخليـة          أو النقل والتحويل إىل حوزة القـابض،       الطعام، 

واختالف ،األشـياء حبـسب حاهلـا    وختتلـف كيفيـة قـبض       ،ولو مل يوجـد القـبض حـساً       ،التصرف
   .األعراف فيما يكون قبضاً هلا
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    :   وعرفاً،إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرعاً :ثا�يا
    :   القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية -١ 

    .  أو حبوالة مصرفية ، إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة-أ 
أخـرى    إذا عقد العميل عقد صرف �اجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة                  –  ب  

   .حلساب العميل 
ــأمر العميــل  – إذا اقتطــع املــصرف  -ج  ــة    – ب ــه إىل حــساب آخــر بعمل  مبلغــاً مــن حــساب ل

مراعــاة  وعلــى املــصارف  أو ملــستفيد آخــر،،لــصاحل العميــل يف املــصرف �فــسه أو غــريه، أخــرى، 
    .  قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية 

للمـدد  ي،ا من التسلم الفعل   ويغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن املستفيد هب        
العملة خالل املـدة   على أ�ه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف      ل،املتعارف عليها يف أسواق التعام     

    .  املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف بإمكان التسلم الفعلي 
ائه  تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب هبا عند اسـتيف              -٢ 

    .  وحجزه املصرف  
  .)١(أهـ" وا أعلم 

ــبض        ــة القـ ــل مبنزلـ ــساب العميـ ــى حـ ــد علـ ــوا القيـ ــم جعلـ ــا أهنـ ــشاهد هنـ ــع الـ وموضـ
احلقيقي،والذي يتم يف احلالة اليت عنها �تحدث هو تقييد على حساب العميل،أي تقييد عملية              

ويـل ذلـك إىل     صرف،يطلب هبا العميل مـن بنكـه أن يقـبض قـدرا مـن عملـة احلـساب،مقابل حت                  
                                                 

  . )٤٥٣/ ١( ٦ ددعالجملة امع  -) ١(
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 إذا عقد العميـل عقـد صـرف �ـاجز بينـه             :العملة اليت يطلبها العميل،وهو ما ذكره القرار بقوهلم       
،وقـد جعلـوا ذلـك جـائزا،وهو        أخـرى حلـساب العميل     وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة        

يف حكم القبض احلقيقي،واشرتطوا لذلك أن يكون رصـيد العميـل كـاف لتنفيـذ الـصرف،وهو                 
،يعنون مراعـاة قواعـد عقـد الـصرف يف الـشريعة اإلسـالمية       وعلى املصارف    :كروه بقوهلمما ذ

  .،وهذا ال يتحقق إال بتوفر رصيد يغطي عملية الصرف هنا التقابض يف جملس العقد
أما يف احلالة الثا�ية أي يف حالة املتاجرة بالعمالت،فهذه يكتنفها من التفاصيل ما جيدر              

اصة،غري أ�ي أختصر هنا بنقل قرارين حيـددان القواعـد الـشرعية الـيت     أن تكون هلا دراسة خ   
  .جيب األخذ هبا لدى ممارسة البيع والشراء يف بورصة العمالت عرب الشبكة العاملية

الــصادر عــن جممــع الفقــه اإلســالمي بــشأن األســواق  ) ١/٧ (٦٣: والقــرار األول بــرقم
  ":املالية،وسأقتصر على ذكر الشاهد منه لطوله،وهو

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الـسابع جبـدة يف اململكـة                
م،بعــد ١٩٩٢) مــايو( أيــار ١٤ – ٩ املوافــق ١٤١٢   ذي القعــدة١٢-٧العربيــة الــسعودية مــن 

األســـهم، " األســـواق املاليـــة: "اطالعـــه علـــى البحـــوث الـــواردة إىل امـــع خبـــصوص موضـــوع
ــه،قرر مــا   االختيارات،الــسلع، ب طاقــة االئتمان،وبعــد اســتماعه إىل املناقــشات الــيت دارت حول

  ....:يلي
  .يف األسواق املنظمة،واملؤشرات،والعمالت،التعامل بالسلع:ثالثاً

  :يتم التعامل بالسلع يف األسواق املنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:السلع.١
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ــثمن يف احلــالوتــسلم،أن يتــضمن العقــد حــق تــسلم املبيع :الطريقــة األوىل مع وجــود ، ال
  .يف ملك البائع وقبضه،أو إيصاالت ممثلة هلا،السلع

  .وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفة
مع إمكاهنمـا   ،وتـسلم الـثمن يف احلـال      ،أن يتضمن العقد حـق تـسلم املبيع       :الطريقة الثا�ية 
  .بضمان هيئة السوق

  .وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفة
يف موعـــد ،أن يكـــون العقـــد علـــى تـــسليم ســـلعة موصـــوفة يف الذمـــة :الطريقـــة الثالثـــة

  .والتسلم،وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعال بالتسليم،ودفع الثمن عند التسليم،آجل
لتأجيـــل البـــدلني،وميكن أن يعـــدل ليـــستويف شـــروط الـــسلم  ؛وهـــذا العقـــد غـــري جائز
ازم جلَاملعروفة،فإذا استوفى شروط الس.  

  .وكذلك ال جيوز بيع السلعة املشرتاة سلماً قبل قبضها
 يف موعـــد،أن يكـــون العقـــد علـــى تـــسليم ســـلعة موصـــوفة يف الذمـــة:الطريقـــة الرابعـــة

دون أن يتـــــضمن العقـــــد شـــــرطاً يقتـــــضي أن ينتـــــهي ،ودفع الـــــثمن عنـــــد التـــــسليم،آجـــــل
  .والتسلم الفعليني،بل ميكن تصفيته بعقد معاكس،بالتسليم

  .ع األكثر شيوعاً يف أسواق السلع، وهذا العقد غري جائز أصالوهذا هو النو
  :التعامل بالعمالت.٢ 

بإحـدى الطــرق األربـع املـذكورة يف التعامــل    ،يـتم التعامـل بــالعمالت يف األسـواق املنظمة   
  .بالسلع
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  .والرابعة،الثالثة:وال جيوز شراء العمالت وبيعها بالطريقتني
وبيعهــا بــشرط اســتيفاء  ،يجــوز فيهمــا شــراء العمالت األوىل والثا�يــة ف:أمــا الطريقتــان

  .)١(أهـ"شروط الصرف املعروفة
القــرار الــسابق،أبان عــن الطــرق الــيت يــتم مــن خالهلــا بيــع وشــراء الــسلع يف           :أقــول

  :البورصة،ومثلها العمالت،ثم خلص إىل جتويز طريقتني منها،وهي باختصار
ــسلم   :األوىل ــق تـ ــد حـ ــضمن العقـ ــدلني أن يتـ ــالالبـ ــصاالت  ،يف احلـ ــود إيـ ــل مع وجـ متثـ

ــثمن، ــهما   هتوقبــــضالطرفني،يف ملــــك الثمن،واملــ ــادل تلــــك اإليــــصاالت بينــ ــتم تبــ ما،وحبيث يــ
 ه القـرار  جـاز أهـذا العقـد     مباشرة،وهذا شيء حتدده قواعد الـسوق الـيت تـتم الـصفقة عربها،ف            

مع ،اليف احلـ  البـدلني   أن يتضمن العقد حـق تـسلم        :،كما أجاز القرار الطريقة الثا�ية وهي     شرعاً  
،أي وإن مل تكــن اإليــصاالت بقبــضة أي مــن الطــرفني،ألن هيئــة إمكاهنمــا بــضمان هيئــة الــسوق

السوق ال تضمن الصفقة ما مل تكن اإليصاالت املثبتة للحق مما يوثق بوجودها،وإمكـان دخوهلـا                
القرار يــنص أيــضا و،عقــد جــائز شــرعاًأيــضا وهــذا يف تــصرف املــشرتي اجلديــد مبجــرد طلبه،

،ويتجـاوز عنـه؛ولفرتة معلومـة قـد     يغتفر ممـا  )٢(أن وجـود تـأخري يف القيـد املـصريف    بوضوح علـى   
                                                 

  ).٢/١٢٧٣ (٦جملة امع العدد  -) ١(

حلقيقـي،وليس  هنا القبض احلقيقي،ألن القـرار يتحـدث عـن شـيء يتـأخر،وهو هنـا بـالقطع القـبض ا            يقصد بالقيد  –) ٢(
القيد،ألن جمرد التقييد على احلساب ال يفتقر إىل �قل للنقد،هذا إن تصور ذلك متـصور،والواقع أن الـذي يـتم لـيس سـوى                  

أي فـرتة التـسوية،وهي عـادة متتـد إىل     ) سـبوت فـاليو  (تسويات عرب عدد كبري من املقاصات،فيما يسمى باللغـة املـصرفية         
ن املقصود بالتقييد املصريف يف القرار؛هو القبض احلقيقي للنقد،ولعل العبارة كا�ـت قـد           يومني،وقد تكون أكثر،ولذا أجزم بأ    

 .ذكرت من قبيل التجوز،وإن كان املعنى واضحا
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بشرط أال يتـصرف املـشرتي بـاملبلغ املقيـد خـالل تلـك               ل،ويف أسواق التعام  جرى عليها العرف    
بـشرط  :،أو إمكان التسليم الفعلي،وختم القـرار بقـوهلم       م الفعلي يالتسليتحقق   إال بعد أن     املدة،

؛ليظهر أن وجــود تلــك املــدة ال يعــين عــدم حتقــق شــروط   لــصرف املعروفــةاســتيفاء شــروط ا
  .!الصرف

إن كان علماؤ�ا قد جتاوزوا عـن تلـك املـدة يف جتـارة العمالت،فلـم ال �فعـل         :وهنا أقول 
ذلــك يف جتــارة الذهب،والفــضة،مما أســلفت ببيــان حكمــه يف املطلــب الــسابق،ألن املــدة الــيت    

ــا وكيــل املــشرتي   ــشحن  وهــو شــركة -حيتاجه  الســتالم الذهب،والفــضة،أقل مــن املــدة   - ال
املذكورة يف القرار آ�فـا قطعـا،ويلزمين كباحـث علـى أقـل تقـدير التـسوية يف احلكـم الـشرعي يف             

  !احلالتني،إال أن أجد ما أخرج به عن هذا الالزم بفارق مؤثر
إن الفارق يكمن يف وجود حاجـة شـديدة لتجـارة العمالت،ولـيس           :وميكن أن يقال هنا   

،فهـل هـذا مـؤثر      ...)١(األمر كذلك يف جتارة الذهب،والفـضة،و احلاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة             
  !للتفريق الشرعي يف حكم احلالتني؟

  اجلواب
يسعنا شرعا أن �رخص باملمنوع للحاجة،وذلك ألن احلاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة،قال               

 رحِــــيم غَفُــــور علَيــــهِ إِن اللَّــــه  اضْــــطُر غَيــــر بــــاغٍ وال عــــادٍ فَــــال إِثْــــمفَمــــن{:ا تعــــاىل
،إال أن كل أحد ميكنه ارتكـاب كـل موبقـة بـدعوى احلاجة،وأصـبحت تلـك                 ]البقرة[})١٧٣(

 مطيـة لكــل راغـب يف التحلـل عــن الـشرع احلنيف،وذلــك ألن     - لألسـف الــشديد  -الـدعوى  
                                                 

   .١٩جملة األحكام العدلية ص  –) ١(
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مـل املـرء علـى      ،ولست أدري ما هـي احلاجـة الـيت حت         )١(كثريين جدا ال يعون معنى احلاجة هنا      
ارتكاب احملرم،وهي إمنا تعين تكديس األموال،والرغبة يف الثراء الفاحش؛السيما يف احلالة الـيت            
�تحدث عنها،ألن جتارة العمالت شيء ال يقصد لذاته،بل يتنافى مع مقاصـد الـشريعة يف هـذا                 

الـسوق،أو  بـل احلاجـة لتقلـيص تلـك         :الباب؛أن جيعل النقد مكان مـضاربة النـاس،فلو قـال قائـل           
إغالقها أعظم من فتحها؛مل يبعد ذلـك،ال العكـس،وال ينقـضي العجـب مـن اإلعجـاز يف كتـاب                    

،وهو إعجاز يف باب التشريع ال يقـل  عليه وعلى آله الصالة والسالم ا تعاىل،وسنة �بيه الكريم     
ريم عنه عظمة يف أي من أبواب العلم األخرى،تأمل،واألمل مـن القـارئ قريـب،مل حـرم الـنيب الكـ         

  .)٢( أن يباع الذهب مبثله إال يدا بيد،مثال مبثلعليه وعلى آله الصالة والسالم
  عجبا وا كيف يأتي شخص بذهب إىل آخر؛ليأخذ منه ذهبا مثله،ويدا بيد؟

                                                 

يف كـال ت:"،إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الـشاطيب،دار املعرفـة           )ومـا بعـدها   ٢/٨(يف أصـول الفقـه     قال يف املوافقات   –) ١(
  :وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام،الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق

  .أن تكون حتسينية:والثالث،أن تكون حاجية:والثا�ي،أن تكون ضرورية:أحدها
حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الد�يا علـى         ،والد�يا،أهنا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين       :فأما الضرورية فمعناها  

  .والرجوع باخلسران املبني،والنعيم،ويف األخرى فوت النجاة،وفوت حياة،وهتارج،ل على فسادب،استقامة
املؤدي يف الغالــــب إىل ،ورفع الــــضيق،أهنــــا مفتقــــر إليهــــا مــــن حيــــث التوســــعة :وأمــــا احلاجيــــات فمعناهــــا

حـد   [ولكنه ال يبلـغ   ،قةواملـش ،علـى املكلفـني علـى اجلملـة احلرج         دخـل ؛فـإذا مل تراع   ؛الالحقة بفوت املطلوب  ،واملشقة،احلرج
  . ]الضرورة

اليت تأ�فهـا العقـول   ،وجتنـب األحـوال املد�ـسات   ،األخـذ مبـا يليـق مـن حماسـن العادات      :وأما التحسينات فمعناها  
  . أهـ"الراجحات وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

 .من هذه الدراسة     سبق خترجيه،راجع  ص  –) ٢(
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  با عليكم مل آخذ ذهبا مثل الذي دفعته،أليس هذا من السفه،واحلمق؟
  أليس هو من التعب فيما ال طائل منه؟

  ظ بذهيب،الذي لن يزيد األمر لدى مبادلته بغريه شيئا؟مل ال أحتف
  ؟!مل ال أوفر على �فسي عناء البحث عن غريه

  �عم
إن املقصود من ذلك اختالف الصياغة،والشغل،فأبذل شـيئا صـيغ علـى حنـو              :قد يقال 

  .ما،وآخذ آخر صياغته خمتلفة،وهكذا
 اتساع التعامل   طيب؛هب هذا صحيحا،ما هو مقدار ا�تشاره،أو ما مدى       :وهنا أقول 

  به يف الواقع؟
إ�ه ال يقاس بالنظر إىل الغاية األخرى وهـي وقـوع املبادلـة علـى جهـة املـضاربة،وحتويل                   

عند مـــن يرغبـــون يف ممارســـة هـــذا النـــوع مـــن  ذلـــك الوســـيط األمـــني مـــن معيـــار إىل ســـلعة، 
 إال يدا   من حكمة منع مبادلة الذهب مبثله      الغاية   وهذا مناف للحكمة الشرعية؛ألن   التجارات؛

يــدفع النقــد يف غــريه،ال يف مثلــه،ليبقى احلفــاظ علــى بقائــه معيــارا،أو قــل لكــي ؛بيــد،ومثال مبثل
يتوسـل هبـا إىل     ،ن املقصود مـن األمثـان أن تكـون معيـارا لألموال           إف:"حمتفظا بقوته،قال ابن تيميه   

قــصد هبــا ؛يقــصد اال�تفــاع بعينــها فمــيت بيــع بعــضها بــبعض إىل أجل وال،معرفــة مقــادير األمــوال
من ،هو تكميـل ملقـصودها  ؛والتقـابض فيهـا  ،واشرتاط احللول، تناقض مقصود الثمنية   اليتالتجارة  

مع أهنـا مثـن     ،ال بثبوهتـا يف الذمـة     ،ن ذلك إمنا حيـصل بقبـضها      إف،التوسل هبا إىل حتصيل املطالب    
هـذا  ذا صارت الفلـوس أمثا�ـا صـار فيهـا         إفنهي الشارع أن يباع مثن بثمن إىل أجل ف        ؛من طرفني 
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ــثمن إىل أجــل     ــن ب ــاع مث ــال يب ــى ف ــساد   ...،املعن ــن الف ــك م ــا يف ذل ــصود  ، مل ــايف ملق والظلم املن
منـا يبـاع الـشيء مبثلـه     إو...،إىل أجـل   العاقـل ال يبيـع شـيئا مبثلـه     ...ومقصود العقود ،الثمنية
فـأراد أن تبـاع الـدراهم مبثـل         ،لغـاء الـصفة يف األمثان     إوالـشارع طلـب     ،ذا اختلفت الصفة  إفيما  
كمـا يفعلـه مـن يطلـب دراهـم          ،مع خفـة وزن كـل درهم      ،وال ينظـر إىل اخـتالف الـصفات       ،اوزهن

وإمـا لغـري ذلك؛فيبـدل أقـل منـها عـددا،وهو مثلـها         ،ما ليقضي هبا  إو،ما ليعطيها للظلمة  ،إخفافا
ــن        ــان عــ ــراج األمثــ ــذا أخــ ــادة يف الوزن،فهــ ــك إال بزيــ ــه ذلــ ـــمربى أن ال يعطيــ ــد الــ وز�ا،فرييــ

  .)١(أهـ"ه النيب عليه وعلى آله الصالة والسالم،بال ريبمقصودها،وهذا مما حرم
هي أكرب عشرين مرة من �احية النقـود مـن          :فتجارة العملة كما يقال   :"قال مهاتري حممد  و

  جتارة السلع،واخلدمات،ولكن ما هي املزايا،والفوائد،اليت حنصل عليها منها؟
ة؛فإهنا مل حتـدث    خبالف عدد قليل من األشـخاص،الذين يكـسبون مبـالغ ماليـة ضـخم             

أيـــــة زيـــــادة يف معـــــدالت التوظيـــــف،أو منـــــو يف النـــــشاط التجـــــاري أو يف ثـــــروات األمـــــم  
  .)٢(ـأه"والشعوب
 حيـث البحـث عـن الـربح املتوقـع           –النقود اليت تتدفق حول العـامل       :" كمال  يوسف قالو

ــضاعف منــذ     ــصرف قــد ت ــر مــن  ٢٠ – ١٥م ١٩٨٦وإىل ...م ١٩٨٠مــن أســعار ال ــرة أكث م
مـرة مـن التـدفقات املالئمـة     ٤٣وهـو مـا يعـين أن هنـاك زيـادة أكـرب       ... الدوليـة  حاجة التجـارة  

ــة بالــسلع واخلــدمات،    ــصفقات املتعلق ــارة الــصرف أضــعاف التجــارة     ....لل أي صــارت جت
                                                 

  . )ما بعدهاو٢٩/٤٧٠(جمموع الفتاوى :ابن تيمية –) ١(
 .،مهاتري حممد،ترمجة أمحد الفاروقي،هتامة للنشر ١٨٣خطة جديدة آلسياص -) ٢(
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لقـد أصـبح    ,...اخلارجية،واحلقيقة أن معظم معامالت جتارة الـصرف ماليـة أكثـر منـها جتـارة              
ملنــتج،ورأس املــال النقــدي،بني االقتــصاد احلقيقي،ومــا  هــذا اال�فــصام متزايــدا بــني رأس املــال ا 

يـــــسمى باالقتـــــصاد الرمزي،وأصـــــبحت هنـــــاك مفاضـــــلة بـــــني اســـــتخدام رأس املـــــال يف  
وهـذا تطـور خطـري يكـشف عـن ازديـاد الطـابع الطفيلـي                ....الديون،واستخدامه يف اإل�تـاج   

  .)١(أهـ"للرأس مالية املعاصر
دة املتعارف عليها لـدى إجـراء التـسويات يف          �ا عن امل  ؤهل جتاوز علما  :وال أزال أسأل  

ــشبكة          ــضة عــرب ال ــارة الذهب،والف ــا يف جت ــة هل ــدة مماثل ــى جتــاوز م ــل عل جتــارة العمالت،حيم
العاملية،أو هل التحريم لتجـارة الذهب،والفـضة وحنومهـا عـرب الـشبكة العامليـة؛يف حالـة حتويـل                   

 مـع وكيـل الـشحن،وذلك لعـدم          العالقـة  زالثمن،أو أرساله بشيك مصريف،أو عدم وجـود مـا مييـ          
ــني         ــق ب ــرق جيــدر التفري ــاك ف ــه حتــريم جتــارة العمــالت،أو هن ــد،يلزم من التقــابض يف جملــس العق

  .املعاملتني من أجله؟
ــول ــق     :أق ــائع :بعــد طــول �ظــر وجــدت أن أهــم مــا ميكــن أن يعــول عليــه يف التفري أن الب

ــة امل  ،والفــضة،للذهب ــسلع الربوي ــالتعيني مــن ال ــتعني ب قــصودة للمتعاقدين،ميكنــه أن وحنومها ممــا ي
تصله احلوالة،أو الشيك املصريف،وال يعرف عن    يتصرف بالسلعة اليت باعها تصرف املالك حتى        

،ولكن األمر يف جتارة العمالت ليس كذلك؛إذ يتم        حال املبيع عندما ال يتم حتديد وكيل للشحن       
نفذ،وهـذا أتـصور أ�ـه فـرق        حجز التصرف يف املبلغ منذ اللحظة اليت يرسل فيها القيـد،وإن مل ي            

  .مؤثر،ويصلح سببا يف التفريق بني احلالتني
                                                 

   .٢ مكتبة الوفاء،ط–،يوسف كمال حممد،دار النشر للجامعات ٢٨ ص)األزمة و املخرج(املصرفية اإلسالمية  -) ١(
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كما أن ما ذكرته آ�فا يتعلق باملتاجرة يف بورصة العمالت حـني يكـون لـدى التـاجر �قـد                   
ــك          ــاس،ألن تل ــن الن ــاح لكــثري م ــة،وهو غــري مت ــة الكامل ــك التجــارة بالتغطي ــارس تل يكفــي ليم

دوالر علــى ١٠٠٫٠٠٠هو ال يفــتح إال ملــن ميلــك اإلمكا�يــة مرهو�ــة بوجــود حــساب للتــداول،و 
األقل،وبعض املؤسسات املالية تشرتط أكثر من هذا،مما محل بعض املؤسسات املالية اليت متلك        
مبالغ كبرية جدا يف تلك البورصة،جلعل السبيل مـشرعة ملمارسـة التجـارة يف بورصـة العمـالت                  

 دوالر،وأقـل منـه،   ١٠٠٠هم اكتفـى بــ      دوالر،بـل بعـض   ١٠٫٠٠٠أمام صغار املستثمرين،ممن ميلـك      
لتنال من ذلك شيئني معا،أوهلما التشغيل للنقد الذي ميلكو�ه،والثا�ي حتميل املستثمر املخاطرة            
الناجتة عـن املتـاجرة يف العمالت،فيحـصل هلـم الـربح دون حتمـل شـيء مـن الـضمان،مما يـنقض             

يقومــون بفــتح :نحــو التــايلذلــك ميكــن تلخيــصها علــى ال قاعــدة اخلــراج بالــضمان،وطريقتهم يف  
 –ن خالل حـساب متفـرع عـن حـساهبم املفتـوح يف تلـك البورصـة،فيقومون          لهم م حساب لعمي 

دوالر،ليـتمكن مـن املتـاجرة     ١٠٠٠دوالر حتت تصرف من يـدفع هلـم         ١٠٠٫٠٠٠  جبعل    -مثال  
دوالر،أن ١٠٫٠٠٠ببيع العمـالت وشـرائها بـذلك املبلـغ كله،ولـذلك جيـد الـشخص الـذي يـدفع                    

ــه ــنقص ذلــك    ١٠٠٠٫٠٠٠ لدي ــشرتطون عليــه أن ال ي دوالر،يتحــرك هبــا يف بورصــة العمالت،وي
لى ــــــــــــــل عـــــــــــــــــن املبلــغ الــذي دفعــه هلم،بــل يقــوم النظــام بالقف ـارة عــاملبلــغ يف حالــة اخلــس

ا وهـذ  وإال ،فـال،   ليتسنى له العـود للمتـاجرة،      ة،ا حتى يقوم هو بدفع اخلسارة كامل      احلساب آلي 
 للـدورة الثامنـة      األول رارـــ امش،ويف شـأ�ه صـدر الق     ـجن،أي اهل ارما اصطلح على تسميته بامل    

  :"رة لس امع الفقهي اإلسالمي،و�صهـعش



                                                                                                                                  ٣٢٨

احلمد  وحده، والصالة والسالم على من ال �يب بعـده، سـيد�ا و�بينـا حممـد، وعلـى        
  : أما بعد. آله وصحبه

ي، برابطـة العامل اإلسالمي، يف دورته الثامنـة عـشرة          فإن جملس امع الفقهـي اإلسالمـ    
ــن      ــرتة م ـــي الف ــة، ف ـــدة مبكـــة املكرم ــه   ١٤/٣/١٤٢٧-١٠املنعق ـــذي يوافق ـــ، ال ــل ١٢-٨ه إبري

جـزءاً  [ العميـل    ]دفـع املـشرتي   :(،والـيت تعـين   )املتاجرة باهلـامش  :(م، قد �ظر يف موضوع    ٢٠٠٦
بــدفع [،أو غــريه،مــصرفاً] قــوم الوســيطوي[،هامــشاً ]يــسمى،يــسرياً مــن قيمــة مــا يرغــب شراءه

  ).الباقي على سبيل القرض،على أن تبقى العقـود املشرتاة لدى الوسيط،رهناً مببلغ القرض

وبعد االستماع إىل البحـوث الـيت قدمت،واملناقـشات املستفيـضة حـول املوضـوع،رأى               
  :الس أن هذه املعاملة تشتمل على اآلتي

، وهــذه املتــاجرة تــتم غالبــاً يف العمــالت ) الــربح البيــع والــشراء هبــدف( املتــاجرة  )١(
، أو بعــض أ�ــواع الــسلع، وقــد )األســهم والــسندات ( الرئيــسة، أو األوراق املاليــة 

تــــشمل عقــــود اخليــــارات،وعقود املــــستقبليات،والتجارة يف مؤشــــرات األســــواق 
  .الرئيسة

صرفاً،أو القرض،وهو املبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مـ            )٢(
  .بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً
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،وهي الفائدة املـشروطة علـى      )رسوم التبييت (الربا،ويقع يف هذه املعاملة من طريق      )٣(
إذا مل يتصرف يف الصفقة يف اليـوم �فـسه،واليت قـد تكـون �ـسبة مئويـة مـن                  ،املستثمر

  . القرض،أو مبلغاً مقطوعاً

) العميـل ( عليـه الوسـيط �تيجـة متـاجرة املـستثمر      السمسرة،وهي املبلـغ الـذي حيـصل    ) ٤(
  . أو الشراء،عن طريقه،وهي �سبة متفق عليها من قيمة البيع

الرهن،وهو االلتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود املتـاجرة لـدى الوسـيط رهنـاً مببلـغ                 ) ٥(
ل إىل  إذا وصلت خسارة العمي   ،القرض، وإعطائه احلق يف بيع هذه العقود واستيفاء القرض        

ــل اخنفــاض ســعر       ــرهن مبــا يقاب ــادة ال ــغ اهلامش،مــا مل يقــم العميــل بزي ــسبة حمــددة مــن مبل �
  . السلعة

  : ويرى الس أن هذه املعاملة ال جتوز شرعاً لألسباب اآلتية

ما اشتملت عليه من الربا الصريح، املتمثل يف الزيـادة علـى مبلـغ القـرض، املـسماة        :أوالً
 يـا أَيهــا الَّـذِين آَمنــوا اتَّقُـوا اللَّــه    {:ربــا احملـرم، قـال تعــاىل   ،فهــي مـن ال )رسـوم التبييـت  (

      مِنِنيؤم تُمكُن ا إِنبالر مِن قِيا بوا مذَر٢٧٨(و (       بٍ مِـنـرلُـوا فَـأْذَ�ُوا بِحتَفْع لَـم فَـإِن
ـــ    ــوالِكُم لَـ ــم رءوس أَمــ ــتُم فَلَكُــ ــولِهِ وإِن تُبــ ــهِ ورســ ــون  اللَّــ ــا تُظْلَمــ ــون ولَــ ا تَظْلِمــ

  . ]البقرة[})٢٧٩(
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أن اشرتاط الوسيط على العميل أن تكون جتارته عن طريقه، يؤدي إىل اجلمع بـني               :ثا�ياً
يف ،وبيع املنـهي عنـه شـرعاً      ،،وهو يف معنـى اجلمـع بـني سـلف         )السمسرة(ومعاوضة  ،سلف

ــول الرســول   ــع  :" ق ــو داود  "… ال حيــل ســلف وبي والرتمــذي ) ٣/٣٨٤(احلــديث رواه أب
  .حديث حسن صحيح:وقال ) ٣/٥٢٦(

وهو هبذا يكون قد ا�تفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر �فعاً                
  . فهو من الربا احملرم

غالباً مـا تـشتمل علـى    ،يف األسـواق العامليـة  ،أن املتاجرة الـيت تـتم يف هـذه املعاملـة       :ثالثاً
  :  ذلك كثري من العقود احملرمة شرعاً،ومن

املتاجرة يف السندات، وهي من الربا احملرم، وقد �ص على هـذا قـرار جممـع الفقـه                   .١
  . يف دورته السادسة) ٦٠(اإلسالمي جبدة رقم 

املتــاجرة يف أســهم الــشركات دون متييــز، وقــد �ــص القــرار الرابــع للمجمــع الفقهــي   . ٢
هـــ علــى حرمــة  ١٤١٥اإلســالمي برابطــة العــامل اإلســالمي يف دورتــه الرابعــة عــشرة ســنة    

  . املتاجرة يف أسهم الشركات اليت غرضها األساسي حمرم، أو بعض معامالهتا ربا

  . بيع وشراء العمالت يتم غالباً دون قبض شرعي جييز التصرف. ٣

ــه        . ٤ ــع الفق ــرار جمم ــص ق ــد � ــستقبليات، وق ــود امل ــارات وعق ــود اخلي التجــارة يف عق
ة، أن عقود اخليارات غري جائزة شـرعاً، ألن  يف دورته السادس) ٦٣(اإلسالمي جبدة رقم  
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ومثلـها عقـود    .. املعقود عليـه لـيس مـاالً وال منفعـة وال حقـاً ماليـاً جيـوز االعتيـاض عنـه                    
  . املستقبليات والعقد على املؤشر

  . أن الوسيط يف بعض احلاالت يبيع ما ال ميلك، وبيع ما ال ميلك ممنوع شرعاً. ٥

ملعاملـة مـن أضـرار اقتـصادية علـى األطـراف املتعاملـة،              ملـا تـشتمل عليـه هـذه ا        :رابعاً
ألهنا تقـوم علـى التوسـع     ؛وعلى اقتصاد اتمع بصفة عامة    ،)املستثمر  ( وخصوصاً العميل   

يف الــديون، وعلــى اازفــة، ومــا تــشتمل عليــه غالبــاً مــن خــداع وتــضليل وشــائعات،           
واحلــصول علــى ،لسريعوســريعة لألســعار، هبــدف الثــراء ا ،وتقلبــات قوية،وجنش،واحتكار

مدخرات اآلخرين بطرق غري مشروعة، مما جيعلها من قبيل أكل املال بالباطـل، إضـافة إىل                
حتول األموال يف اتمع مـن األ�ـشطة االقتـصادية احلقيقيـة املثمـرة إىل هـذه اازفـات غـري                     

أضراراً و،املثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إىل هـزات اقتـصادية عنيفـة تلحـق بـاتمع خـسائر                
  . فادحة

أو ،اليت ال تتـضمن الربـا     ،ويوصي امع املؤسسات املالية باتباع طرق التمويل املشروعة       
أو باالقتــصاد العــام كاملــشاركات الــشرعية ،شــبهته،وال حتــدث آثــاراً اقتــصادية ضــارة بعمالئهــا

  . وحنوها، وا ويل التوفيق

 .)١(أهـ"وصلى ا على �بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 

  :طة العامل اإلسالميميكن الرجوع إليه وإىل مجيع قرارات امع ضمن هذا الرابط ملوقع راب -) ١(
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?l=AR 
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تنـال مـن    وميكن أن يضاف إىل ما سبق أن الشركات اليت تتـيح التعامـل باهلـامش                :أقول  
ذلك شيئني معا،أوهلما التشغيل للنقد الذي ميلكو�ه،والثا�ي حتميـل املـستثمر املخـاطرة الناجتـة               
عن املتـاجرة يف العمالت،فيحـصل هلـم الـربح دون حتمـل شـيء مـن الـضمان،مما يـنقض قاعـدة                       

  .ضماناخلراج بال
ــذا      و   ــا يتـــصل هبـ ــم مـ ــى أهـ ــد أتيـــت علـ ــون قـ ــرار أكـ ــذا القـ ــرعهبـ ــام  الفـ ــن األحكـ  مـ

غـضون  الشرعية،ويبقى احلديث عـن الـسلع الـيت ال جتـري فيهـا علـة الربـا،وهو مـا سـيكون يف                       
 . ة اآلتياملسألة

  .شراء السلع اليت ال جتري فيها علة الربا،يف التجارة اإللكرتو�ية:ة الثا�ياملسألة
  :متهيد
م ر التأمل أجد تلك السلع تنتظم يف حقلني،األول حقل خاص بالسلع اليت ال جِلدى

هلا،ويتم استالمها إلكرتو�يا،وميكن تسميتها بالسلع اإللكرتو�ية،وحقل ثان خاص بالسلع اليت 
،ال ميكن �قلها إلكرتو�يا،وإمنا يتم ذلك عرب شحنها،وميكن تسميتها بالسلع غري جِرمهلا 

عن شراء السلع :،األولفرعنيى ذلك سيكون الكالم عن ذلك كله يف اإللكرتو�ية،وعل
عن شراء السلع غري اإللكرتو�ية،ألكون بذلك قد : الثا�يوالفرعاإللكرتو�ية يف جتارة اإل�رت�ت،

أتيت على أهم ما يعن للدارس حبثه مما يتعلق بأركان العقد واألحكام الشرعية لتلك العقود 
  .عرب اإل�رت�ت
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وتشرتى عرب الشبكة ،ا مرة أخرى بأ�ي أدرس ذلك باعتبارها سلعا تباعكما أذكر هن
العاملية،بصرف النظر عن الشروط،واآلثار املرتتبة على عقد الشراء،وسيأتي ما يتصل بذلك 

  .بعون من ا وتوفيق
  .شراء السلع اإللكرتو�ية يف جتارة اإل�رت�ت: األولالفرع

يت ال يفتقـر تـسليمها للمـشرتي إىل شـحن،وإمنا     يقصد بالسلع اإللكرتو�ية تلـك الـسلع الـ      
تنتقل إليه إلكرتو�يا،مثل الكتب اإللكرتو�ية،والربامج الكمبيوتريـة علـى اختالفها،واألسـهم،اليت           
تباع يف البورصـة احملليـة،أو العامليـة،أو املعادن،وحنوها،ممـا يقـصد تداولـه إلكرتو�يـا يف بورصـة                   

 األول بالنسبة للربامج،والكتب اإللكرتو�يـة؛فهنا يقـوم    املعادن،وهذا ميكن تصويره على مستويني    
الراغــب يف احلــصول علــى بر�ــامج معــني،أو كتــاب إلكرتو�ــي حمــدد،بالبحث عنــه يف ســوق         
اإل�رت�ت،حتى إذا ما وجد غايته،يقوم مبتابعة مراحل الـشراء الـيت سـبق بياهنـا مـن قبـل،حتى                   

ة مـن قبـل ممـا يتحقـق فيـه الـدفع مبجـرد           إذا قام بدفع الثمن عـرب إحـدى وسـائل الـدفع املـذكور             
،يقوم املوقع البائع بإرسـال الـسلعة اإللكرتو�يـة فورا،ليجـدها املـشرتي يف جهـازه بعـد                  )١(التعاقد

دقائق،يف عملية باتت تسمى بتنزيـل الـربامج،أو تنزيـل الكتب،وقـد ذكـرت مثـاال مفـصال هلـذه                 
نـسبة لبيـع وشـراء األسـهم فيمـا أصـبح       العملية من قبل،فال داعي لإلعادة،واملستوى الثـا�ي بال       

يعرف بالتداول لألسهم يف البورصة احمللية أو العاملية،ومثلها املعادن،وحنوها،فهنا أيضا يقوم من           

                                                 

أقــصد البطاقــة االئتما�ية،والبطاقــة مــسبقة الــدفع،والنقود اإللكرتو�ية،والــشيك اإللكرتو�ي،ألهنــا حتقــق اخلــصم         –) ١(
  .املباشر لصاحل البائع
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ميلك حمفظة بدفع مثن األسهم اليت يرغب يف شرائها،بالقيد على حـسابه،ومبجرد قبـول العمليـة                
  .لتسليم مباشرةيتم قيد األسهم ذاهتا يف حمفظته،ليتم االستالم وا

  فهل على ممارسة البيع هبذه الطريقة مأخذ شرعي،على كل من املستويني؟
،وا�تـهيت إىل   )١( م الـشرعي لـصناعة بـرامج الكمبيـوتر        لقـد ذكـرت مـن قبـل احلكـ         :أقول

جواز تصميم برامج الكمبيوتر على اختالفها مـن حيـث هـي برامج،بـصرف النظـر عـن املـادة                    
ــك الــ    ــستخدم تل ــيت ميكــن أن ت ــشغيله،ال     ال ــا مت ت ــق مب ــذ يتعل ــشغيلها،ألن احلكــم حينئ ربامج لت

بالرب�امج القادر على تشغيل تلك املادة،وال خيتلف احلكم يف ذلـك لـدى احلـديث عـن الكتـب                    
اإللكرتو�ية،وهــذا كلــه ال أعيــد احلــديث عــن تفاصــيله،وما أحتــدث عنــه هنــا بالنــسبة لتلــك    

شرعية،ال مـن حيـث تـصميمه،كما أ�ـي         وحرمتـه الـ   ،الربامج هـو موضـوع بيعهـا،من حيـث حله         
أتكلم عن جمرد البيع بتلك الطريقة،وما جيـب حتريـه لـدى مباشـرهتا،ال مـن حيـث مـا يـشرتط                   

  .للتعاقد،جبملته،أو ما يعقب ذلك من آثار،وسيأتي
إن دفع الثمن،واستالم السلعة مت يف جملـس العقـد االعتباري،فـإذا صـح              :ويف هذا أقول  

 الطبيعي من األحكام،وهو شـيء قـد سـبق تقريره،فـإن البيـع آ�فـا              أن هلذا الس ما للمجلس    
 املــال باملــال متليكــا مبادلــة :بيــع �ــاجز مــن الطرفني،يــصدق عليــه تعريــف البيــع املطلــق؛إذ هــو 

،بــصرف النظـر عـن املــادة الـيت ميكـن أن تــشغل عـرب تلــك      )٣(،وهـو جــائز بـال خـالف   )٢(ومتلكـا 

                                                 

  .من هذه الدراسةراجع ص       –) ١(

  .٢٩ص  ،و جملة األحكام العدلية)٤/٣(املغين : ابن قدامة–) ٢(
 ).٤/٣(املغين :ابن قدامة  -) ٣(
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ا متثلـه تلـك األسـهم،وحنوها،وهذا سـيأتي ذكـر مـا             الربامج،أو اليت تتضمنها تلك الكتـب،أو مـ       
  .يتعلق به لدى الكالم عن الشروط الشرعية،فال حاجة الستباقه

ويبقى هنا أن مما جتب مراعاته بالنسبة للربامج،والكتب اإللكرتو�يـة مـا يتـصل حبقـوق      
ــة،ويف هــذا صــدر قــرار امــع الفقهــي اإلســالمي رقــم     ــد٤التأليف،وامللكيــة الفكري ورة  يف ال

  :"هـ،و�صه١٤٠٦التاسعة لعام 
فــإن جملــس امــع الفقهــي اإلســالمي يف دورتــه التاســعة املنعقــدة مببنــى رابطــة العــامل   

 ١٩هــ،إىل يـوم الـسبت       ١٤٠٦ب   رجـ  ١٢رمة يف الفرتة من يـوم الـسبت         اإلسالمي يف مكة املك   
هــــ،قد �ظـــر يف موضـــوع حقـــوق التـــأليف ملـــؤلفي الكتب،والبحوث،والرســـائل   ١٤٠٦رجـــب 
هل هي حقوق ثابتة مملوكة ألصحاهبا،وهل جيوز شـرعا االعتيـاض عنها،والتعاقـد مـع               :العلمية

الناشرين عليها،وهل جيوز ألحد غري املؤلف أن ينشر كتبه،وحبوثه،ويبيعها،دون إذ�ه على أهنا            
  مباحة لكل أحد،أو ال جيوز؟

أعـضاء  وعرض على الـس التقـارير والدراسـات الـيت هيأهـا يف هـذا الـشأن بعـض                    
الس،و�اقش الس أيضا رأي بعض الباحثني املعاصرين من أن املؤلـف لـيس لـه حـق مـايل                    
مشروع فيما يؤلفه،أو ينشره من كتب علمية حبجة أن العلم ال جيوز شرعا حجره علـى النـاس                 
بل جيب على العلماء بذله،ومن كتم علما أجلمه ا تعـاىل بلجـام مـن �ار،فلكـل مـن وصـل إىل               

ريق مشروع �سخة من كتاب ألحد املؤلفني،أن ينسخه كتابه،وأن ينـشره،ويتاجر بتمويلـه             يده بط 
  .�شره،وبيع �سخه،كما يشاء،وليس للمؤلف حق يف منعه
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و�ظر الـس يف الـرأي املقابل،ومـا �ـشر فيـه عـن حقـوق االبتكار،ومـا يـسمى امللكيـة                 
العمــل الفــين،أو املخــرتع آللــة  األدبية،وامللكيــة الــصناعية،من أن مؤلــف الكتــاب أو البحــث،أو  

�افعة،له احلق وحـده يف اسـتثمار مؤلفـه،أو اخرتاعه،�ـشرا،وإ�تاجا،وبيعا،وأن يتنـازل عنـه ملـن                 
يــشاء بعــوض،أو غريه،بالــشروط الــيت يوافــق عليهــا،وليس ألحــد أن ينــشر الكتــاب املؤلــف،أو   

ــه،دون ر   ــاجر بـــ ــاحبه،وال أن يقلـــــد االخرتاع،ويتـــ ــدون إذن صـــ ــا البحـــــث املكتوب،بـــ ضـــ
 :خمرتعه،وا�تهى الس بعد املناقشة املستفيضة،إىل القرار التايل

ــه اآلالف     ،والبحوث، أن الكتب- ١ ــيت ختــرج من ــشر باملطــابع ال ــل ابتكــار طــرق الن قب
املؤلفــة مــن النــسخ،حني مل يكــن يف املاضــي وســيلة لنــشر الكتــاب إال االستنــساخ باليد،وقــد     

كان الناسـخ إذ ذاك     ؛ ليخرج منه �سخة واحـدة     يقضي الناسخ سنوات يف استنساخ كتاب كبري      
لوالها لبقـي الكتـاب علـى �ـسخة         ؛أو عـدة �ـسخ    ،خيدم العامل املؤلف حينما ينسخ بقلمه �ـسخة       

فلم يكــن �ـسخ الكتــاب  ،إذا تلفـت النــسخة األصـلية  ؛املؤلـف األصـلية معرضــا للـضياع األبــدي   
ــى املؤلف  ــود غــريه وعلمــه،بل    ،عــدوا�ا عل ــن الناســخ جله ــة  واســتثمارا م ــان خدم ــالعكس ك ب

  .وشهرة لعلمه وجهوده،له

 أما بعد ظهور املطابع، فقد أصبح األمر معكوسا متاما، فقد يقضي املؤلف معظم              -٢
فيأخذ شخص آخـر �ـسخة منـه فينـشرها بالوسـائل            ،ليبيعه؛عمره يف تأليف كتاب �افع،وينشره    

ا�ــا ليكــسب بتوزيعــه ومنافــسا لــه،أو يوزعــه جم،أو تــصويرا،ويبيعه مزامحــا مؤلفه،احلديثــة طبعــا
  .شهرة فيضيع تعب املؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال يف املخرتع
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واالخرتاع حيث يرون أن جهـودهم   ،والذكاء يف التأليف  ،وهذا مما يثبط مهم ذوي العلم     
متى ظهرت و�زلت امليدان،ويتاجر هبا منافسا هلم من مل يبذل شيئا ممـا بـذلوه               ؛سينهبها سواهم 
  . بتكارأو اال،هم يف التأليف

وظهور املستجدات فيه،مما له التأثري األساسي بني ما كان        ،فقد تغري الوضع بتغري الزمن    
  . وما صار،مما يوجب �ظرا جديدا حيفظ لكل ذي جهد جهده وحقه

أو ابتكر،وهـذا احلـق هـو ملـك لـه           ،واملخرتع حـق فيمـا ألـف      ،فيجب أن يعترب للمؤلـف    
أو البحث ليس   ،وذلك بشرط أن يكون الكتاب    ال جيوز ألحد أن يسطو عليه دون إذ�ه،       ،شرعا

أو أي ضاللة تنايف شـريعة اإلسـالم،وإال فإ�ـه حينئـذ جيـب              ،يف دعوة إىل منكر شرعا،أو بدعة     
  . وال جيوز �شره،إتالفه

ــف      ــه املؤل ــق مع ــذي يتف ــيس للناشــر ال ــذلك ل ــضمون    ،وك ــديل شــيء يف م ــريه تع وال لغ
ويتقيد مبا تقيـده بـه   ،ق يورث عن صاحبه دون موافقة املؤلف،وهذا احل   يءأو تغيري ش  ،الكتاب

وحتــدده ،واألعراف الــيت ال ختــالف الــشريعة،واليت تــنظم هــذا احلق،والنظم،املعاهــدات الدوليــة
أو خمـرتع يـستعني     ،ألن كل مؤلـف   ؛واحلق العام ،ومجعا بني حقه اخلاص   ،تنظيما،بعد وفاة صاحبه  

  . القائمة قبلهولو يف املعلومات العامة،والوسائل ،و�تاج من سبقوه،بأفكار
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أو املخرتع الذي يكون مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف هلا كتابـا،أو             ،أما املؤلف 
من إحدى املؤسسات ليخرتع هلا شيئا لغاية ما،فإن ما ينتجه يكون من حق اجلهـة املـستأجرة                 

  .له،ويتبع يف حقه الشروط املتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد

  .)١(أهـ"وصلى ا وسلم على سيد�ا حممد وعلى آله وصحبه،فيقوا ويل التو

هذا وقد صدر قرار آخر بعد القرار املذكور آ�فا بنحو ثالث سنوات عن جممـع الفقـه                 
بــشأن احلقــوق املعنوية،خمتــصرا،مع أ�ــه أكثــر عمومية،أل�ــه تــضمن   ) ٥/٥ (٤٣:اإلســالمي بــرقم

  :" القرار السابق،و�صهاحلديث عن حقوق معنوية يف �طاق أوسع مما ذكر يف
إن جملس جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل املنعقـد يف دورة مـؤمتره اخلـامس بالكويـت مـن                      

م،بعـد اطالعـه    ١٩٨٨) ديـسمرب ( كـا�ون األول     ١٥ – ١٠ املوافـق    ١٤٠٩ مجادى األوىل     ٦-١
قشات على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع احلقوق املعنوية، واستماعه للمنا           

  :اليت دارت حوله،قرر ما يلي

ــة،والتأليف   :أوالً ــوان التجــاري، والعالمــة التجاري أو ،واالخرتاع،االســم التجــاري، والعن
االبتكار،هي حقوق خاصة ألصحاهبا،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة ماليـة معتـربة لتمـول               

  .الناس هلا

  .وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً، فال جيوز االعتداء عليها

                                                 

   .١٩٤قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص  –) ١(
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و�قل ،أو العالمـة التجاريـة    ،أو العنـوان التجـاري    ،جيوز التصرف يف االسـم التجـاري      :ثا�ياً
  .صبح حقاً مالياًأوالغش،باعتبار أن ذلك ،والتدليس،أي منها بعوض مايل،إذا ا�تفى الغرر

أو االبتكـار مـصو�ة شرعاً،وألصـحاهبا حـق التـصرف           ،واالخرتاع،حقوق التأليف :ثالثاً
  .)١(أهـ"وا أعلم.اء عليهاجيوز االعتد فيها،وال

هذا القرار واضح يف بيان مـا عنـه �تحدث؛وبـه تتحقـق الكفايـة،ومن ا �طلـب          :أقول
 .واهلداية،التوفيق

  .شراء السلع غري اإللكرتو�ية،يف جتارة اإل�رت�ت: الثا�يالفرع
�قلها يقصد بالسلع غري اإللكرتو�ية سائر السلع اليت ال ميكن �قلها إلكرتو�يا،إذ يفتقر 

إىل شحن،ليتحقق منها غرض املشرتي،وصورة ذلك أن يقوم الراغب يف احلصول على سلعة 
من السلع،بالبحث عنها يف سوق اإل�رت�ت،حتى إذا ما وجد غايته،كساعة مثال،أو 
كمبيوتر،يقوم مبتابعة مراحل الشراء اليت سبق بياهنا من قبل،حتى إذا قام بدفع الثمن عرب 

ملذكورة من قبل،يقوم املوقع البائع بإرسال السلعة،عرب شركة من شركات إحدى وسائل الدفع ا
  .الشحن،وما هي إال أيام حتى تصل السلعة إىل مشرتيها

  السؤال اآلن هل على ممارسة بيع السلع هبذه الطريقة مأخذ شرعي؟
  
  

                                                 

 ).٢٢٦٧ /٣ (٥جملة امع العدد   -) ١(



                                                                                                                                  ٣٤٠

 وحبث هذا -بصرف النظر عن السلعة ذاهتا،من حيث جواز بيعها،أو حرمته :أقول
 أ�ي هنا أتكلم عن جمرد البيع بتلك إال - )١(ى احلديث عن شروط العقدسيأتي لد

إن دفع الثمن يتم غالبا يف :الطريقة،وما جيب حتريه لدى مباشرهتا،ويف هذا الصدد أقول
جملس العقد االعتباري،وهو شيء قد سبق تقريره،ولكن السلعة فيما يظهر مل تسلم يف جملس 

  ا سائغ شرعا؟العقد،وإمنا سلمت من بعد،فهل هذ
  وكيف ميكن تكييف هذا التعاقد شرعا؟

لكي يعرف أن كان هذا يسوغ شرعا،أم ال،البد من معرفة التكييف الشرعي :أقول
،ألن هذا يعني الباحث على )٢(هلذه العالقة التعاقدية،وتأصيل ذلك يقضي بذكر أ�واع البيوع
  . أحكامهمعرفة النوع الذي ينطبق على احلالة اليت عنها �تحدث،لتعطى

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(

ــال  –) ٢( ــا أن يق ــا حيمــل علــى    :وال يكفــي هن ــشرط عــدم وجــود م ــدات احلل،ب ــة  إن األصــل يف التعاق ــع مــن الناحي  املن
الــشرعية؛فال حاجــة حينئــذ إىل التكييــف الفقهــي،أو التخــريج علــى عقــد مــن العقــود املــسماة عنــد فقهائنا،وذلــك ألن     
الباحـث إن وجــد تكييفــا شـرعيا صــحيحا،وحمددا؛يعينه ملعرفــة بــاقي األحكـام الــشرعية بنــاء علـى مــا صــح التخــريج     

إن :املتعلقة مبا عنه يتحدث،هذا مع تسليم الباحث لصحة القاعدة اليت تقـول     عليه،ويقيه عناء التخريج يف الفروع األخرى       
البيع،واهلبـة،واإلجارة،وغريها،هي مـن العـادات الـيت        ):"٢٩/١٨(األصل يف العقود احلل،قال ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى            

ــذه ال      ــاءت يف هــ ــد جــ ــشريعة قــ ــشرب،واللباس؛فإن الــ ــا يف معاشهم،كاألكل،والــ ــاس إليهــ ــاج النــ ــاآلداب  حيتــ ــادات بــ عــ
احلسنة،فحرمت منها ما فيه فساد،وأوجبت ما البد منه،وكرهت ما ال ينبغي، واستحبت مـا فيـه مـصلحة راجحـة،يف                    

ما مل حترمـــه أ�ـــواع هـــذه العادات،ومقاديرها،وصـــفاهتا،وإذا كـــان كـــذلك فالنـــاس يتبايعون،ويـــستأجرون كيـــف شـــاءوا،  
وإن كان بعض ذلك قد يستحب،أو يكون مكروها،وما مل         مه الشريعة، ما مل حتر  كما يأكلون،ويشربون كيف شاءوا     الشريعة،

أهــ،ويف ذلـك صـدر قـرار �ـدوة الربكـة األوىل لالقتـصاد        "حتد الـشريعة يف ذلـك حـدا،فيبقون فيـه علـى اإلطـالق األصـلي               
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ويف هذا الصدد تتفاوت عبارات أئمتنا الكرام يف بيان أ�واع البيع حيث جند للحنفية 
طريقة،وللمالكية أخرى،وللشافعية غريها،واحلنابلة كذلك،بل جند تفاوتا داخل كل مذهب 

على حنو )١(مما سبق،وهكذا،وعلى كل تلك االختالفات ترجع إىل ما يقتضيه النظر الصناعي
 منهم أقرب لتصوير املسائل،ودراستها؛وسأعمد إىل اختيار طريقة تعود يف جمملها ما جيده كل

 ؛ألهنا أكثر مشوال،وتفريعا،ولعل هذا ما - مع شيء من االختالف – )٢(إىل طريقة احلنفية
محل معدي املوسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية يف الكويت العتمادها 

ىل ذلك التقسيم أشياء البد منها،على أ�ي لست أقصد إىل املقار�ة بصفة عامة،كما سأضم إ
والتفضيل بني هذه،أو تلك من طرق التقسيم،أل�ه ليس من غرض الدراسة،وسأكتفي مبا 

  .تقتضيه حاجة البحث
وعلى هذا ميكن تقسيم البيع بالنظر إىل اعتبارات عدة،منها ما يرجع إىل البدلني، 

  .)٣(لشرعيومنها ما يرجع إىل احلكم ا

                                                                                                                                            

اد ،قـرارات وتوصـيات �ـدوات الربكـة لالقتـص         )١/١(هــ بـرقم     ١٤٠٣ رمـضان    ٢٠ – ١٧اإلسالمي املنعقـد يف الفـرتة مـن         
  .١٤اإلسالمي ص

،أبو الوليد حممد بن أمحد بـن حممـد بـن          )٢/٩٣(  هذا هو تعبري ابن رشد احلفيد يف بداية اتهد وهناية املقتصد،            -) ١(
ما تقتضيه الصناعة الفقهية،من تقسيم عقلي حاصر ميكن مـن خاللـه   :رشد،دار الفكر بريوت،واملقصود بالنظر الصناعي 

 .ها حقها من احلكم الشرعيئوإعطا،تصوير املسألة؛لفهمها

رد  " حاشـية ابـن عابـدين      :ابـن عابـدين   وكذلك ا�ظر   ،)٥/١٣٤(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع      :  ا�ظر الكاسا�ي   -) ٢(
 .)٤/٥٠١( "الدر املختارعلى احملتار 

 .  سيأتي بيان املقصود هبذه املصطلحات بعد قليل-) ٣(
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والذي يرجع إىل البدلني ميكن تقسيمه إىل ما يرجع إىل البدلني معا،وإىل ما ينظر فيه 
 وهو أحد –إىل وصف التأجيل فيهما،وإىل ما ينظر فيه إىل كيفية استقرار مثــــن املبـــيع 

  .-البدلني 
،وما والذي يرجع إىل احلكم الشرعي ميكن تقسيمه إىل ما يرجع إىل احلكم التكليفي

  .يرجع إىل احلكم الوضعي
كما ميكن تقســيم البيوع بالنظر إىل التسمية إىل بيوع مسماه؛أي هلا اسم اصطلح عليه 

  .، وإىل بيوع غري مسماة؛ مما جد العمل به،وكا�ت صورته حديثة،وهكذا)١(يف كتب فقهائنا
  : على النحو اآلتي– باختصار -وتفصيل ما سبق 

  .لنيتقسيم البيع باعتبار البد  - أ
املقصود بالبدلني ما يدفعه البائع إىل املشرتي،والعكس؛على سبيل املعاوضة؛إذ كل 

  .منهما يستبدل ما بيده لينال ما بيد اآلخر
وهبذا االعتبار ميكن تقسيم البيع إىل ثالثة أقسام،أحدمها تقسيم بالنظر إىل البدلني 

 فيه إىل التأجيل فيهما،والثالث ما معا،أو موضوع املبادلة بني طريف املعاملة،واآلخر ما ينظر
  .ينظر فيه إىل كيفية استقرار مثن املبيع

                                                 

وأمساء هذه البيوع منها ما يكون مـن قبـل صـفة العقـد وحـال العقـد؛       ):" ٢/٩٤(  قال ابن رشد يف بداية اتهد        -) ١(
وهنــاك أ�ــواع أخــرى روعــي يف ):"٩/١٠(أهـــ،وقالوا يف املوســوعة الفقهيــة "مــا يكــون مــن قبــل صــفة العــني املبيعــة ومنــها

 .أهـ...."اهلازل،أو املكره كبيع،احلكمتسميتها أحوال تقرتن بالعقد،وتؤثر يف 
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 وهو ما ينظر فيه إىل البدلني معا،أو موضوع املبادلة بني طريف املعاملة -والقسم األول 
  : ينقسم إىل أربعة أقسام،هي-

  .بيع املقايضة:،وهو بيع السلع بالسلع،ويسمى)١(بيع عني بعني -١
٢- وهو بيع السلع بالنقدين،أو مبا يف معنامها،وهو املقصود بلفظ )٢(ينبيع العني بالد،

البيع؛وهلذا يسمي بالبيع املطلق،إذ إليه ينصرف البيع عند إطالقه؛وال حيتاج إىل 

                                                 

والرؤية،ومنها ،تــأتي علــى معان،منــها حاســة البــصر    ،و)عــني(العــني واليــاء والنــون   :مادتــه،ثالثي؛اللغة  العــني يف -) ١(
اجلاسوس،ومنها األرض اليت خيرج منها املاء،ومنها الشمس،ومنها النقد،ومنها الذهب خاصـة،ومنها املـال احلاضـر،وغري            

 تلك املعا�ي من سياقها الذي جاءت فيه،وحـسب         ،وإمنا تتميز )١٣/٣٠١(لسان العرب   :ابن منظور ذلك من املعا�ي،ا�ظر    
 الـشيء املعـني املـشخص،ا�ظر جملـة األحكـام العدليـة        :السياق هنا؛يقـصد بـالعني املعنـى االصـطالحي عنـد احلنفيـة وهـو              

،وهـذا ال خيـرج   )٥/١٣٤(وكذلك فسرت العني يف هذا الـسياق بالـسلع،كما يف بـدائع الـصنائع يف ترتيـب الـشرائع                  ، ٣٤ص
ــارات،إال أن اللفـــظ   والفـــ،الذهب ــلعا علـــى بعـــض االعتبـ ــالقطع؛إذ ميكـــن عـــدمها سـ ــا،ذكر يف مقابلـــة ) عـــني(ضة بـ هنـ

 .  ؛فيخرجان- كما سيأتي -الدين،واملقصود هنا بالدين النقدين،وحنومها

ــدين يف اللغة  -) ٢( ــه،ثالثي؛الـــ ــاء والنون،:مادتـــ ــدال واليـــ ــسان العـــــرب  الـــ ــال يف لـــ ــدين):"١٣/١٦٧(قـــ واحـــــد :الـــ
،يعنون أن تلك العبارة واضحة لدى اإلطالق "معروف:"،وأئمة اللغة حني يقولون يف بيان معنى كلمة   ..."،الديون،معروف

،أهـ املصباح املنري يف غريـب  "هو القرض،ومثن املبيع:الدين لغة:" عند أهل اللسان بقدر ال مزيد عليه،غري أن الفيومي قال       
املكتبــــــة العلميــــــة،بريوت،و يف القــــــاموس   ،أمحــــــد ابــــــن حممــــــد بــــــن علــــــي الفيومي،    )١/٢٠٥(الــــــشرح الكــــــبري 

 –علـي بـن حممـد أبـو الفـضل           :أهـ،القاموس احمليط،حممد الفريوز آبادي، حتقيق    .."ما له أجل  :الدين:"،)١٥٤٦ص(احمليط
ــة  ــريوت –دار املعرف ــة– ب ــة  . الثا�ي ــة األحكــام العدلي ــو ،٣٣ص ويف جمل ــدين ه ــة  :" ال ــت يف الذم ـــ،وقال علــي  "مــا يثب أه

،علـي بـن حممـد اجلمعة،مكتبـة        ٢٦٤ص أهــ،معجم املـصطلحات االقتـصادية واإلسـالمية       " يف الذمـة   هو لزوم حـق   :"اجلمعة
هـو مـا   :،والبد من تقييد ذلك احلـق باملـال كـي ختـرج بـاقي احلقـوق غـري املاليـة،بعبارة أخـرى الـدين             ١العبيكان،الرياض،ط
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 فيه طرفا املعاملة - )١( يتجاذب–ع املساومة أيضا؛إذ يتساوم وبيمن تقييد،وهو 
 .مثن السلعة

النقدين،أو ما يف معنامها،وتأجيـــــــــــــــــــــــــــل بيع الدين بالعني،وهو تعجيل  -٣
 .)٢(الـسلعة،وهو السلَـم

                                                                                                                                            

ق الكلمـة دون تقييـد،فهل الـثمن هنـا     وجب لشخص يف ذمة غريه من احلقوق املالية،وهذا هو املعنى املعروف لدى إطـال   
  يعد دينا هبذا االعتبار حتى يصح أن �سمي النقود وما يف معناها ديو�ا؟

هناك �وع جتوز يف اإلطالق،إذ ليس املقـصود بالـدين هنـا املعنـى املعـروف للـدين،ولكن ملـا كا�ـت احلقـوق                        :أقول
مسي ؛أو مبـا هـو يف معنامهـا       ،النقـدين ب،والقيمـة ال حتـدد سـوى         ال تثبت يف الذمة إال مبـا يقبلـها مـن قيمة            - غالبا   –املالية  

ــة اتهــد           ــه يف بداي ــن رشــد عــن هــذا القــسم بقول ــضا،بل عــرب اب ــا أي ــسمى دين ــا،ألن احلــق الثابــت يف الذمــة ي النقــد دين
، وكـل  عينا بعـني، أو عينـا بـشيء يف الذمـة، أو ذمـة بذمـة       إن كل معاملة وجدت بني اثنني، فال خيلو أن تكون):"١/٩٢(

أهـ،فهو من قبيل تسمية الشيء مبا يؤول إليـه غالبا،وهـذا معـروف    ...."وإما �اجز،   واحد من هذه الثالث إما �سيئة
ودخـلَ  {:،قال تعـاىل يف لغة العرب،قال تعاىل على لسان الذي طلب تعبري رؤيـاه مـن �ـيب ا تعـاىل يوسـف عليـه الـسالم              

   نجالس هعانِمفَتَي  قَالَ أَح    رقَالَ اآلخراً ومخ صِرا�ِي أَعا إِ�ِّي أَرمهإِ�ِّيد    ـهمِن ـرزاً تَأْكُـلُ الطَّيبأْسِي خقَ رمِلُ فَوا�ِي أَحأَر 
يء مبا والعصر إمنا يكون للعنب ال للخمر،وذلك من قبيل تسمية الش،]يوسف[})٣٦( بِتَأْوِيلِهِ إِ�َّا �َراكَ مِن املُحسِنِني �َبئْنا

ــؤول إليــه غالبــا،ا�ظر اإلحكــام يف أصــول األحكــام      ــي بــن حممــد اآلمــدي،ت   )٣/٦٥(ي ســيد اجلميلــي،دار الكتــاب   :،عل
  إىل تعلـق الذمـة بـه يف البيـع غالبا،قـال ابـن �ُجـيم                - النقد وما يف معنـاه       –، ولكي �علم أن مآل الثمن       ١العربي،بريوت،ط

،لكن األصــل فيــه املبيــع،دون الثمن؛ولــذا تــشرتط القــدرة علــى املبيــع،دون  اعلــم أن البيــع وإن كــان مبنــاه علــى البــدلني :"
،زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن �ُجيم       )٥/٢٧٨(،البحر الرائق بشرح كنز الدقائق    "الثمن،وينفسخ هبالك املبيع،دون الثمن   

 . وحنومهاوهذا يفسر سبب التجوز يف إطالق لفظ الدين على النقدين.احلنفي،دار املعرفة،بريوت

 . من هذه الدراسة     ،واالصطالح ص املساومة يف اللغةسبق تعريف   –) ١(

 . ،٢١٨ص أ�يس الفقهاء:القُو�َوي، وا�ظر ١٦٠التعريفات ص: اجلُرجا�ي  ا�ظر-) ٢(
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 .)١( وهو الصرف– النقد بالنقدبيع  -٤

  .التقسيم الثا�ي،وهو تقسيم البيع بالنظر إىل وجود التأجيل يف البدلني
وصف ،إال أن التأجيل )٢(والتقابض يف جملس العقد هو األصل يف عقود البيع،احللول

قد يعرتي كال موضوعي املبادلة بني البائع واملشرتي،وهذا يف مجيع ما ذكر آ�فا،فإذا بيعت 
العني بالعني مقايضة،قد تتأجل عني،مع تسليم العني األخرى يف احلال،وقد تتأجالن،فيكون من 
م قبيل بيع الدين بالدين،أو الكالئ بالكالئ،وإذا بيعت العني بالنقد؛فقد يتأجل النقد وتسل

السلعة يف احلال؛وهذا هو البيع اآلجل،وقد يتأجالن، فيكون أيضا من قبيل بيع الدين 
 - بالدين،أو الكالئ بالكالئ،قد تتأجل السلعة فقط،مع تسليم النقد يف احلال؛وهذا هو السلَم 

 ،وإذا بيع �قد بنقد؛فقد يتأجل أحدمها،وقد يتأجالن معا؛فيكون أيضا من -كما سبق بيا�ه 
  .)٣(يع الدين بالدين،أو الكالئ بالكالئقبيل ب

هذا وتتعلق بوجود األجل يف كل ما سبق ذكره؛أحكام شرعية متفاوتة،وليس من 
  .ضرورة البحث تفصيلها،وإمنا الغرض ذكر تقسيمات البيع باختصار

  
                                                 

 .٢٢٢ص  أ�يس الفقهاء: قاسم القو�وي،وا�ظر١٧٤التعريفات ص:اجلُرجا�ي  ا�ظر -) ١(

 .١٣٧معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية ص:علي اجلمعة  ا�ظر -) ٢(

  :يظهر مما ذكر أن بيع الكالئ بالكالئ،أو الدين بالدين،أو املؤجل باملؤجل،يوجد يف ثالث صور،وهي –) ٣(
  .سلعة بسلعة مع تأجيلهما -١
 .�قد بنقد مع تأجيلهما -٢

  .سلعة بنقد مع تأجيلهما -٣
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  .ما ينظر فيه إىل كيفية استقرار مثن املبيع: التقسيم الثالث  
ال السلعة؛فيتساوم طرفا البيع الثمن حتى يستقر على وهنا قد ال يظهر البائع رأس م  

كما يسميه علماؤ�ا،وهو القسم األول بالنظر ، قيمة حمددة يقبل هبا الطرفان،وهذا بيع املساومة
بيوع األما�ة؛وهي بيوع يظهر فيها البائع رأس مال :والقسم الثا�ي،إىل االعتبار املذكور آ�فا

،وهنا قد يكون البيع بربح معلوم )١( على أما�ة البائع،وصدقهالسلعة،وإمنا يعول املشرتي يف ذلك
يضاف على رأس مال السلعة،يرتضيه طرفا املعاملة،ويطلق عليه اصطالحا اسم بيع 
املراحبة،وقد يكون البيع هنا خبسارة معلومة من رأس مال السلعة،ويطلق عليه اصطالحا 

لبيع هنا ال خبسارة،وال بربح،مع ظهور اسم بيع احلطيطة،أو الوضيعة،أو النقيصة،وقد يكون ا
بيع املزايدة،أو :والقسم الثالث،رأس مال السلعة،وهذا يطلق عليه اصطالحا اسم بيع التولية

البيع ملن يزيد،وفيه يستقر مثن السلعة على من يدفع أكثر؛وذلك لدى عرض السلعة على عدد 
 يدفع أكثر؛فيستقر الثمن على من املشرتين يزيد بعضهم على بعض يف الثمن،حتى ال يوجد من

   . )٢(ذلك،وتصري السلعة من حقه مبجرد قبول البائع للقيمة

،ويبقى ذكر )موضوع العقد( هذه التقسيمات آ�فة الذكر تقسيمات باعتبار البدلني
التقسيمات باعتبار احلكم الشرعي، وهو االعتبار الثا�ي يف تقسيم البيع،والقول فيه باختصار 

  .يعلى النحو اآلت

                                                 

 .األما�ة  وهذا ما محل أئمتنا على تسمية ذلك ببيوع -) ١(

 املــصطلحات االقتــصادية  جمـــــــــمع:علــي اجلــــــــمعة ،وا�ظــر )١/١٧٥(ية ــــــــــــالقــوا�ني الفقه:ابــن جــزي   ا�ظــر -) ٢(
 .٢٦٨اإلسالمية ص 
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  .تقسيم البيع باعتبار احلكم الشرعي  - ب
خطاب ا املتعلق بأفعال العباد باالقتضاء،أو بالتخيري،أو :احلكم الشرعي هو

  .بالوضع
احلكم :وهو ينقسم إىل قسمني أحدمها يتعلق باملكلفني يسميه فقهاؤ�ا

التكليفي،واآلخر يتعلق خبطاب وضعه الشارع عالمة على احلكم،أو أثرا له،يسميه 
  .)١(احلكم الوضعي:هاؤ�افق

  .وللبيع تقسيمات على االعتبارين كليهما
فاحلكم التكليفي ينقسم إىل مخسة أقسام يطلق عليها أئمتنا اسم األحكام التكليفية 

،وللبيع تقسيمات على هذه االعتبارات )٢(اإلجياب،والتحريم،والندب،والكراهة،اإلباحة:وهي
كبيع املال الربوي جبنسه :س بشروطه،وحمرماكبيع مال املفل:كلها؛فيكون بيعا واجبا

                                                 

،حممـد بـن عمـر الرازي،جامعـة اإلمـام حممـد بـن        )١/١١٣(  ا�ظر تفصيالت احلكم الشرعي وما يتعلق به،احملـصول         -) ١(
عبـد  .د:،عبـد ا بـن أمحـد بـن قدامـة املقدسـي،حتقيق            ٢٦ص روضة الناظر وجــنة املنـاظر    ظر  ا�،و١سعود،الرياض،ط

علـــي بـــن حممـــد ،)١/١٣٥(اإلحكـــام ألصـــول األحكـــام:ا�ظـــر اآلمـــديو. ٢العزيـــز الـــسعيد،جامعة اإلمام،الريـــاض ،ط
إرشـــاد  ا�ظـــر و،)١/١٥٦(البحـــر احملـــيط  :ا�ظـــر الزركَـــشي و،١ســـيد اجلميلـــي،دار الكتـــاب العربـــي،ط   :اآلمـــدي،ت

 .١حممد سعيد البدري،دار الفكر،بريوت،ط:،حممد بن علي الشوكا�ي،حتقيق)٣٢ص(الفحول

املكـروه حترميـا،والفرض،فعلى هـذا تكـون        :  هذا علـى قـول مجهـور أهـل العلم،وأمـا احلنفيـة فيزيـدون قـسمني،مها                  -) ٢(
 .صطلحات تفصيالشرح هذه املــــاألحكام التكليفية عندهم سبعة،وليس هذا البحث حمال ل
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كبيع الطعام زمن الغالء دون زيادة يف مثنه املعتاد،ويكون :مؤجال،ويكون بيعا مندوبا
  .)١(كغالب البيوع:كاألصل يف بيع املصحف الشريف،ويكون البيع مباحا:مكروها

وعلى كل ميكن أن �درج أقساما حتت كل قسم مما سبق،حبيث تكون البيوع املنهي 
عنها على اختالف تسميتها إما حتت القسم احملرم،أو املكروه،مثل بيع 

،وهكذا حتى يأتي التقسيم على مجيع البيوع املنهي عنها مما اصطلح )٣(،واملنابذة)٢(املالمسة
  .م له يف سياق ما هو حقيق به من األقسام السابقةعلى تسميته باسم معني،ويفرد ما ال اس

وأما أقسام البيع باعتبار احلكم الوضعي،وباخلصوص من حيث األثر الناتج عن 
،وميكن أن �درج )١(،أو موقوفا)٥(،أو باطال)٤(املعاملة؛فيكون هبذا االعتبار بيعا صحيحا

                                                 

 .  ليس هذا البحث صاحلا لبحث األقوال يف تلك املسائل،وتقرير الراجح فيها،وإمنا أردت التمثيل فقط-) ١(

؛قـال أَبـو    ....أَن تَـشتَرِي الــمتاع بـأَن تَلـمـسه وال تنظـر إِلــيه             :بــيع  الـمالمـسةِ    ):" ٦/٢١٠(  قال يف لسان العـرب      –) ٢(
ـــيد ــسة أَ:عب ــولالـمالم ـــيننا بكــذا       :ن يق ـــيع ب ـــيع؛فقد وجــب الب ــست الـمب ــك،أَو إِذا لَـم ثوب تــس ـــي،أَو لَـم ــست ثوب إِن لَـم

 ".هو أَن يلْـمس الـمتاع من وراء الثوب وال ينظر إِلـيه ثم يوقِع البـيع علـيه: وكذا،ويقال

ن يقول الرجل لصاحبه ا�بـذ إِلــي الثـوب،أَو غـريه مـن              أَ:الـمنابذة:قال أَبو عبـيد  ):"٥٦/٥١٢(   قال يف لسان العرب      -) ٣(
 .أهـ"الـمتاع،أَو أَ�بذه إِلـيك وقد وجب البـيع بكذا وكذا

أ�ـيس  :قاسـم القو�ـوي   أهــ،وا�ظر   "ووصـفا ،املـشروع ذاتا  :" هـو  ٣٠  البيع الصحيح كما يف جملة األحكـام العدليـة ص           -) ٤(
 .٢٠٩الفقهاءص

لعلمـاء شـيء واحــد،ويفرق احلنفيـة بينـهما؛فالباطل عنــدهم هـو املمنـوع بأصــله       والفـساد عنـد مجهــور ا  ،  البطالن-) ٥(
وبوصفه،والفاسد عندهم ما كان منعه بوصفه ال بأصـله،ومثلوا لـألول ببيـع مـا يف بطـون األمهـات،وبيع احلر،وللثـا�ي ببيـع                         

روضـة النـاظر   :ابـن قدامـة   املال الربوي جبنسه متفاضال،وليس هـذا البحـث صـاحلا لتحقيـق القـول يف هـذه املـسألة،ا�ظر        
ــــوجخليــــل بــــن كيلكلــــدي  ٧٢ص  ،وكــــذا ا�ظــــر حتقيــــق املــــراد يف أن النــــهي يقتــــضي الفــــساد ٥٨ ص ة املنــــاظرن،
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ميتها بأمساء خاصة من أقساما حتت كل قسم مما سبق،حبيث تكون البيوع املباحة حال تس
أقسام الصحيح،كبيع املساومة،أو املراحبة،أو احلطيطة،أو غريها مما حقه احلكم بصحته 
شرعا،وكذلك ميكن أن �درج البيوع املنهي عنها على اختالف تسميتها حتت القسم 

لية الباطل،ويتم الكالم عليها من خالل هذا االعتبار،ومثلها البيوع اليت اعرتاها عوارض يف أه
أحد من املتعاقدين،كبيع املكره بغري حق،واحملجور عليه،وغري ذلك،كما وميكن إدراج البيوع 
اليت تفتقر إىل إجازة من صاحب احلق إىل البيع املوقوف،وهكذا،حتى يأتي الباحث على كل 

  .ما يعن له احلديث عنه يف هذا الصدد
نظر إىل الطريقة اليت  كيف سيتم ال– موضوع الدراسة -واآلن فيما يتصل بالبحث 

  يتم هبا شراء السلع عرب اإل�رت�ت،وضمن أي من تلك األقسام ميكن إدراجها؟
حنن �تحدث عن سلعة يتم التعاقد عليها عرب الشبكة العاملية،حبيث يتم دفع :أقول

الثمن مباشرة أثناء التعاقد عرب اإل�رت�ت،من خالل بطاقة االئتمان،وحنوها مما سبق بيا�ه،أو 
أجيل دفع الثمن بعد التعاقد،حبيث يستلم البائع الثمن قبل إرسال السلعة،من خالل يتم ت

احلوالة وحنوها،أو يتم دفع الثمن عند تسليم السلعة عرب شركة الشحن،ويف مجيع األحوال ال 
                                                                                                                                            

ا�ظـر  ،و٢٠٩ ص أ�يس الفقهاء :ا�ظر قاسم القو�وي  و.١إبراهيم السلفييت،دار الكتب الثقافية،الكويت،ط   .د:العالئي،حتقيق
 .)٧٣٣-٢/٦٤١(املدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء

 يف ووافقـه ابـن عابـدين   )٦/٧٥(  البيع املوقوف قسم مـن أقـسام الـصحيح كمـا حققـه ابـن �ُجـيم  يف البحـر الرائـق               -) ١(
؛إذ عرفــاه علــى أ�ــه بيــع مــشروع بأصــله ووصــفه قــد تعلــق بــه حــق )٥/٥٠ (" رد احملتــار علــى الــدر املختــار"ته حاشــي
س هـذا البحـث خمصـصا لتحقيـق القـول يف صـحة أي مـن تلـك البيـوع،أو           عليـه ببيـع الفـضويل؛وعلى كـل لـي       نوميثلوالغري،

 .التقسيمات،وإمنا غرضنا اإلشارة فقط
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يتم تسليم السلعة إال مؤجلة،ولفرتة ختتلف من حالة إىل أخرى،أو هذا ما يظهر بادي 
  :ا ذكر آ�فا ميكن إدراج هذه الصور،وهي ترجع إمجاال إىل صورتني الرأي،ففي أي سياق مم

تعجيل الثمن وتأجيل السلعة،يف حالة الدفع عرب بطاقة االئتمان أو البطاقة :األوىل
  .مسبقة الدفع،أو النقود اإللكرتو�ية،أو الشيك اإللكرتو�ي

و الشيك املصريف،أو ،أ املصرفيةتأجيل البدلني،يف حالة الدفع من خالل احلوالة:الثا�ية
  .عند االستالم
يطرأ على الباحث ألول وهلة إدراج الصورة األوىل من التجارة اإللكرتو�ية يف :أقول

؛وحبيث جترى فيه أحكام السلَم،والصورة الثا�ية تدرج يف سياق بيع  )١(سياق بيع السلَم
  .الكالئ بالكالئ

وير السابق دفعه،وال يبقى وهذا ال خفاء فيه،وال ميلك باحث متى ما صح التص
سوى بيان األحكام الشرعية املتعلقة به،إال أن ذلك التكييف الذي يظهر صوابه ألول وهلة 

؛ألن السلعة يف الواقع ليست مؤجلة مبوجب العقد،وإمنا هو تأجيل �اتج عن طبيعة )٢(غري سائغ
قد بينهما ليس سوى جملس التعاقد عرب الشبكة العاملية،ألن التعاقد يتم بني غائبني،وجملس الع

                                                 

  لست أقصد إىل تفصيل األحكام املتعلقة ببيع السلم؛وإمنا أردت التعرض بإجيـاز إىل شـيء مـن التكييـف الفقهـي              -) ١(
 اإل�رت�ت،وتفـصيل هـذا مـن حيـث صـحته وجـواز إطالقـه               للبيع عرب اإل�رت�ت،مما ال غنى عنه لدى بيان آلية التعاقد عـرب           

 .سيأتي

 يقــصدون مــا يرتتــب عليهــا مــن هــو األصــل ألهنــم  البــد مــن مالحظــة أن إجــراء معــامالت النــاس علــى الــصحة  -) ٢(
آثار،فإذا جدت بالناس معاملة حيتاجون إليها،وليست مما علم منعه بيقني؛وهـي تفتقـر إىل ختـريج شـرعي،فتخرجيها علـى                    

 .؛راجع ص    من هذه الدراسةوهو شيء قد ذكرته من قبلو يصححها أوىل من خترجيها على حنو يقضي بفسادها،حن
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اعتباري،وليس للبائع مبجرد التعاقد أرب يف إمساك السلعة،وميكن املشرتي استالمها مباشرة 
لوال تلك العوائق اخلارجة عن إرادة املتعاقدين،فهل يصح التغاضي عن ذلك،وعده كأن مل 

بيع الكالئ يكن؛حتى ميكن دفع صحة تكييف العقد يف جتارة اإل�رت�ت على بيع السلَم،و
  .بالكالئ؟ 

ثم إن جاز التغاضي عن ذلك التأجيل،كيف سينظَر إىل الوقت الذي ميضي إىل حني 
  .استالم السلعة،وإذا وقع هالك بالسلعة فمن ضمان من  سيكون؟

إن املتأمل يلحظ أن البائع ينتهي من أمر بيع سلعته غالبا قبل البدء بذكر :أقول 
ملشرتي أحدها،وهذا يعين أ�نا أمام عقدين بقيمتني،إحدامها وسائل الشحن املتاحة ليختار ا

للسلعة،وهو واضح،واآلخر لوسيلة الشحن،إذ مبجرد اال�تقال لالختيار بني وسائل الشحن 
لدي :يصبح املشرتي يف حال كما لو كان يتفاوض مع اجلهة املرسلة،وبلسان حاله يقول هلم

ملرسلة آليا،بل يتعاملون مع هذه احلاالت  وهو شيء يظهر للشركة ا–سلعة هذه مواصفاهتا 
بصورة تعمل بواسطة �ظام آيل مربمج يضمن هلم االطالع الكامل على مجيع ما يتصل بأمر 

 فيقولون له آليا،حنن �نقلها إليك بكذا؛فإن وافق،يعطي األمر إلمتام –السلعة موضوع الشحن 
هو�ة بإجناز الثا�ية،وهذا التعليق أ�ظر  األوىل املتعلقة بالسلعة ذاهتا مررالصفقتني،معا،باعتبا

 أعين –،وهو يف الوقت ذاته )١(إليه على أ�ه شرط إلمتام العقد األول،وإن مل يكن جزءا منه
،وتنتهي عالقة البائع )٢( يعترب توكيال بأجر لشركة الشحن باالستالم،والتسليم–عقد الشحن 

                                                 

  .من هذه الدراسة    راجع ص  سيأتي اجلواب عن هذا،وهل هذا من قبيل البيعتني يف بيعة؟ –) ١(

 .دراسة من هذه ال    ،وقد سبق بيا�ه ص   وهذا هو التكييف الشرعي لعقود الشحن-) ٢(
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ال منلك حتميل البائع ؛حنلو هلكت السلعة بيد شركة الش بالسلعة مبجرد ذلك،ولذا
ضماهنا،بل ال يسأل عن هذا أصال،وإمنا تسأل الشركة اليت تولت الشحن،وهو يعين أن 
السلعة هلكت من ضمان املشرتي،و�ظرا ألن شركة الشحن تضمن سالمة السلعة؛مبوجب 
عقد التأمني،يتصور املتأمل أال ضمان على املشرتي يف هذه احلالة،وإال لو حدث ما يعكر 

ى هذا فالنظر يتجه إىل عد يد شركة الشحن يد أمينة ال ضمان عليها إال مع عل
 إىل أن تصل السلعة إىل – إلكرتو�يا -،واملقصود أن املدة من حني توقيع العقد )١(التقصري

املشرتي ليست جزءا من عقد شراء السلعة،بل يعترب تسليمها قد مت إىل وكيل املشرتي 
يغتفر هنا جل األة أن يكون لشركة الشحن ممثل لدى البائع،ومباشرة،بدون أجل؛هذا يف حال

أل�ه ليس جزءا من العقد،والبائع قد خلى بني السلعة ومشرتيها يف جملس العقد احلكمي،ومن 
كمي كما يسميه علماؤ�ا احلقبض الاملتاح تسليمها لنائبه مباشرة مبوجب هذه التخلية،وهذا 

،و�ص )٤( اإلسالمي يف دورته السادسة برقم يف القرار الصادر عن جملس جممع الفقه
قبض األموال كما يكون حسياً يف حالة األخذ باليد،أو الكيل،أو الوزن يف :"الشاهد منه

التخلي عن (الطعام،أو النقل،والتحويل إىل حوزة القابض،يتحقق اعتباراً،وحكماً،بالتخلية 
بض حساً،وختتلف كيفية قبض ،مع التمكني من التصرف،ولو مل يوجد الق)املبيع،أو الثمن

،ويف احلالة اليت )٢(أهـ.."األشياء حبسب حاهلا،واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا
 باستالم السلعة يف أقرب - وهو شركة الشحن -عنها �تحدث سيقوم وكيل املشرتي  

                                                 

  .٢٨٤،وجملة األحكام العدلية ص )٥/٦٠(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ١(

  . )٤٥٣/ ١( ٦ ددعالجملة امع  -) ٢(
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،وإذا كان ما ذكرته آ�فا )١(يف حالة وجود ممثل لشركة لشحن لدى البائعوهذا وقت،
 البيع هنا من قبيل التخريج على البيع املطلق؛حيث يتم ،ألن)٢(ا؛فهو جائز بال خالفصحيح

 بوسائل الدفع اليت تعتمد أسلوب – جملس العقد االعتباري –تسليم الثمن يف ذلك الس 
احلسم املباشر للثمن،وهي الدفع بواسطة البطاقات مسبوقة الدفع،والبطاقات 

قل هو ية،والشيك اإللكرتو�ي،ويتم استالم السلعة احلقيقي،أو االئتما�ية،والنقود اإللكرتو�
 .اعتباري من قبل وكيل املشرتي وهو شركة الشحناستالم 

وتكييف الواقع ،فلقد أسلفت بذكر ما يتصل به؛هذا بالنسبة إىل السلعة،وأما الثمن
 البيع يف إن:حياله حني يكون الدفع بوسائل يتم احلسم فيها مباشرة من حساب املشرتي،وقلت

ودفع مثنها بواسطة ،تلك احلاالت من البيع املطلق،وأما يف حاالت بيع السلع الغري إلكرتو�ية
يظهر ،أو �قدا عند استالم السلعة عرب شركة الشحن،فهذا  املصرفيةالشيك املصريف،أو احلوالة

اشرة املشرتي،أي شركة الشحن،مبأن الثمن مؤجل الدفع،مع حتقق تسليم السلعة لوكيل فيه 
   التعاقد،فما هو التكييف الشرعي للبيع يف هذه احلاالت؟حال

ال إشكال يف تكييف احلالة األخرية؛وهي احلالة اليت يتم فيها تسليم الثمن لدى :أقول
  -  شركة الشحن -تسليم السلعة بواسطة شركة الشحن،إذ هي من البيع اآلجل؛ألن الوكيل 

تالم املباشر،كما سبق تقريره،ويقوم املشرتي بعد يستلم السلعة مباشرة،أو هو يف حكم االس

                                                 

مل آخذ هبذا االعتبار يف مجيع صور بيع الذهب وحنوه،مما ذكر آ�فا؛وذلك ألن املال الربـوي لـه اعتبـار خمتلـف عـن               –) ١(
 .غريه

 ).٤/٣(املغين : ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
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  ،وهذا بيع آجل - وهو هنا شركة الشحن أيضا -أجل بتسليم قيمتها لوكيل البائع باالستالم 
،وبشرط عدم جريان علة الربا يف )١(ال خفاء فيه،وهو جائز إذا كان إىل أجل معلوم

  .)٢(العوضني
املصريف،أو احلوالة؛فهذا أعتربه من قبيل وأما عندما يكون دفع الثمن بواسطة الشيك 

بعتك؛على أن تنقد�ي الثمن إىل :فإن قال:"،قال يف املغين)٣(البيع املعلق على شرط أداء الثمن
  .فالبيع صحيح،�ص عليهبيننا، بيع فال وإالثالث،أو مدة معلومة،

                                                 

املفرتضة  واألجل معلوم بالعادة،ال بالنص،إذ من املعلوم لدى شركات الشحن واملتعاملني معها كم هي مدة الشحن                –) ١(
جللب سلعة مـن أوروبـا مـثال إىل اململكـة العربيـة الـسعودية،مبوجب قـوائم حتـدد املـدة و�ـوع السلعة،فالـسيارة تأخـذ حنـو                             

مني إىل ثالثة،وهو خيتلف حسب طلـب العميـل،و�وع السلعة،واملقـصود أن املـدة       أسبوعني،إىل ثالثة،والساعة تأخذ حنو يو    
 .معلومة،وليست جمهولة

"  رد احملتــــار علــــى الــــدر املختــــار   "حاشــــية ابــــن عابــــدين  :،وابــــن عابــــدين )١/١٩٤(ا�ظــــر درر احلكــــام   –) ٢(
اموع :،وا�ظر النووي )٤/٣٧٦(مواهب اجلليل   :،وا�ظر حطاب "اتفاقاتأجيل البيع إىل أجل معلوم صحيح       :"قال)٤/٥٢٣(

  ).٣/١٨٥(كشاف القناع:،وا�ظر البهوتي)٩/٣٢٠(شرح املهذب 
مت ربـط   وليس من قبيل بيعتني يف بيعة كمـا قـد يظَـن؛ألن مـسائل البيعـتني يف بيعـة تـدور علـى عقـدين بـني طـرفني،                             –) ٣(

ي،فهذان طرفان،وبينـــهما عقـــد بيـــع للموقـــع مـــع املـــشرت:وهنـــا عقـــدان بـــني ثالثـــة أطراف،العقـــد األولأحـــدمها باآلخر،
شركة الشحن مع املشرتي،فهذان طرفان بينهما عقد وكالـة بـأجر لنقـل سـلعة مـن الـسلع،وإذا كـان                     :السلعة،والعقد الثا�ي 

التعاقد يتم من خالل ملسة واحدة لدى صدور القبول،فهذا ال يعكر على أهنما منفصالن،وإن ترتب أحدمها على اآلخر                  
 .ساس مسألة أبيعك على أن تنقد�ي الثمن وإال فال بيع بيننا،وسيأتيمبا سأخرجه على أ
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ان قال مالك جيوز يف اليومني،والثالثة،وحنوها وإن ك...،)١(و به قال أبو حنيفة
البيع فاسد؛أل�ه علق فسخ البيع على ... ،)٣(، وقال الشافعي)٢(عشرين ليلة فسخ البيع

أ�ه علق رفع العقد بأمر حيدث يف مدة ...غرر؛فلم يصح،كما لو علقه بقدوم زيد،ولنا
فجاز أن ينفسخ بتأخري القبض،كالصرف،وألن بيع؛اخليار؛فجاز،كما لو شرط اخليار،وأل�ه �وع 

خليار،أل�ه كما حيتاج إىل الرتوي يف البيع،هل يوافقه،أو ال؟، حيتاج إىل هذا مبعنى شرط ا
الرتوي يف الثمن،هل يصري منقودا،أو ال؟، فهما سيان يف املعنى متغايران يف الصورة،إال أ�ه يف 

   .)٤(أهـ"اخليار حيتاج إىل الفسخ،وهاهنا ينفسخ إذ مل ينقد؛أل�ه جعله كذلك
ث إىل هذا حتى مل تبق متعلقات بالصورة اليت ذكرت والسؤال اآلن هل ا�تهى احلدي

  آ�فا؛لننتقل إىل الفصل اآلتي؟
  .مل ينته األمر بعد:اجلواب

  ألن من املواقع من يعرض سلعا ال ميلكها،فكيف سيتم النظر إىل البيع عربها؟
  هل هي تبيع ما ال متلك؛وعليه البد من منع التعامل معها،أو ماذا؟

أن يقصر تعامله مع املواقع املالكة للسلع اليت تعرضها،كمواقع إن املرء يستطيع :أقول
الشركات،واملصا�ع،على اختالفها،ولكن ال حرج يف تعامله مع غريها؛ألهنا ال ختلو إما أن 

                                                 

  ).٦/٧(البحر الرائق:ا�ظر ابن �ُجيم   -) ١(
ــلــــعــــن ما ):"٣/١٧٥(قــــال الدســــوقي يف حاشــــيته –) ٢( ــ ثالألةسك يف هــــذه املــ طالن بو،حة البيــــعصــــوال قــــة أثــ

  .أهـ"دو�َةِ األَولُوفسخ البيع،واَلَّذِي اقْتَصر عليه يف املُ،ماهوصحت،الشرط
  ).٩/٣٦١(اموع :ا�ظر النووي –) ٣(

   ).٤/٢٣(املغين :ابن قدامة –) ٤(
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تكون قد صرحت بعدم متلك السلعة،أو مل تصرح؛ويف احلالة األوىل يغلب أن تبني تلك املواقع 
   كما سبق شرحه من–سؤولية التعامل معه ـــ عاتقها معن مالك السلعة،وهي هبذا تلقي عن

 فحينئذ يعترب املوقع واجهة للتعريف ليس غري،وإن توىل مسؤولية – قبل 
االستالم،والتسليم،من خالل ترتيب األمر بدءا من التعاقد إىل متكني الطرفني من استخدام آلية 

 ك،فهو وسيط بني طريف العقد،والالدفع اإللكرتو�ي،وتسهيل التعامل يف شحن السلعة،وحنو ذل
أثر له يف تغيري التكييف السابق لتلك التعامالت،ويف احلالة الثا�ية حني ال يصرح املوقع بعدم 

 وعليه أن حيتاط –متلك السلعة؛فعندها ليس على املشرتي أن يتكلف شيئا مل يظهر له 
  .لسابق لتلك التعامالت وحينئذ ال أجد أثرا لذلك يف تغيري التكييف ا–لنفسه ما استطاع 

  وهل بقي شيء يتصل باملعقود عليه حني يكون سلعة غري إلكرتو�ية ؟
  .�عم

  .هناك البيع باملزاد،بل توجد مواقع متخصصة بعقد املزادات
وأرى أن تأجيل احلديث عنه إىل الفصل املخصص للحديث عن شروط العقد 

صلة مبا عنه �تحدث،بل لقد كا�ت صلته أليق،لصلته الوثيقة مبسألة جهالة الثمن،وإن كا�ت له 
  .)١(وثيقة مبسألة اإلجياب والقبول،إال أ�ه مبسألة جهالة الثمن أوثق،واحلديث عنها إذ ذاك أليق

وهبذا أكون قد أتيت على مجيع ما يعن للقارئ حبثه فيما يتصل باملعقود عليه،وبتمامه 
 يف التجارة -عقود عليه  الصيغة،والعاقدان،وامل-يتم الكالم عن العقد، وأركا�ه 

                                                 

  .      راجع هذه الدراسة ص - )١(
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اإللكرتو�ية،وأحكامها الشرعية،ويبقى الكالم عن شروط تلك العقود،وآثارها،وهو ما جعلته 
  .يف الفصلني اآلتيني،ومن ا أستمد العون والتوفيق
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  الثالثالفصل 
  يف التجارة اإللكرتو�يةالشرعية واجلَعلية ط شروال
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  الثالثالفصل 
  عقود يف التجارة اإللكرتو�يةط الشرو

  :متهيد
ــشرط يف اللغة ــه،ثالثي؛الـ ــاء   :مادتـ ــراء والطـ ــشني والـ ــرط(الـ ــها،   )شـ ــان منـ ــه معـ ،ولـ

  .)١(أشراط الساعة؛أي عالماهتا:يقالالعالمة،
مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم،وال يلــزم مــن وجــوده وجــود،وال عــدم     :وهــو يف االصــطالح

  . )٢(لذاته
طهــارة للــصالة،إذ يلــزم لعــدم الطهــارة عــدم صــحة       وميثــل لــه العلمــاء بأمثلــة منــها ال    

  .الصالة،وال يلزم املتطهر أن يصلي،أو أال يصلي
والبد أن يكون حتصيل الشرط سابقا على حتصيل مـا بـين عليـه،ومعنى ذلـك كمـا يف                   
املثال السابق أن يـتم حتـصيل الطهـارة قبـل أداء الـصالة،فإذا مل يـتم ذلـك بطلـت الـصالة،وهذا                       

ــو ــود يف العقـ ــع موجـ ــود البيـ ــع إال   ؛د أيـــضا،ومنها عقـ ــرعية ال يـــصح البيـ إذ توجـــد شـــروط شـ
ـــدمها،غـــــــــبتحققها،ويبطــل العقــد لع ـــري أن هـــــــ ـــناك شــروطا قـــــــــــ ـــد يطــــــــــــــــ لبها ـــــــــــ

؛ألهنا )٣( شروطا جعلِيةًقها مبقتضى عقده،وتسمىـــــــــــــــريد حتقـــــــــــــعاقدين،ويــــــــــأحد املت
،ومثلــــها )٤(قــــد جعلــــت بطلــــب مــــن طــــريف العقــــد،أو أحدمها،واألصــــل يف العقــــود احلــــل 

                                                 

  ).٧/٣٢٩(لسان العرب باب الطاء فصل الشني :ا�ظر ابن منظور –) ١(

   ).١/٢٤٩(البحر احمليط يف أصول الفقه :ا�ظر الزركَشي –) ٢(
   . من هذه الدراسةتي بيان ما يتعلق هبا ص      سيأ –) ٣(
 .من هذه الدراسة      سبق بيان ذلك،راجع ص  -) ٤(
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؛غـــري أن الـــشرع احلنيـــف مل يـــدع ذلـــك لتـــشهي الناس،وأهوائهم،الســـتيالء الـــشح )١(شــروطها 
عليهم،فجعل من الشروط ما ال يصح العقد إال هبـا؛وهي الـشروط الـشرعية،وال يقـوى شـرط                

ــي ــدفع الظلم،وقطــع ســبيل االســتغالل،ومنع      جعل ــا جعــل ل ــشرعي إمن ــشرط ال  إلبطاهلــا؛ألن ال
اخلصومات،ومحل الناس على التناصف،وتقليل العداوات،ومع هذا فتح الشرع باب االشرتاط          
بني طـريف العقـد بقيـوده؛ألن األصـل يف العقـود احلـل،وألن أغـراض النـاس مـن التعاقـد ال تكـاد                         

دة املتعاقـدين،فهل هنـاك فـرق يف شـروط التجـارة اإللكرتو�يـة مـن        تنحصر،فأ�اط شروطا بـإرا   
  حيث النظر إىل تلك االعتبارات اآل�فة؟

  اجلواب
ود الـشبكة العامليـة   كال؛ألن الشروط الشرعية جيب األخـذ هبـا يف العقـود مجيعـا،وعق         

يطالـــه مـــا يطـــال بـــاقي العقود،ولـــذا البـــد مـــن النظـــر يف الـــشروط        ليـــست ســـوى جـــزء   
ــشرعية،ومد ــشروط     الـ ــر يف الـ ــن النظـ ــد مـ ــذلك البـ ــشبكة العاملية،وكـ ــود الـ ــا يف عقـ ى حتققهـ

اجلَعليــة،أو غالــب تلــك الــشروط يف عقــود التجــارة اإللكرتو�يــة؛لنعلم إن مت التقيــد مبــا ألــزم بــه  
  الشرع احلنيف يف هذا الصدد أم ال؟

ــثني،األول     ــك يف مبحـ ــن ذلـ ــديث عـ ــيكون احلـ ــذا سـ ــود   :ولـ ــشرعية للعقـ ــشروط الـ الـ
ومدى مراعاهتا يف العقود عرب اإل�رت�ت،أحتدث فيه عن الـشروط الـيت جعلـها الـشرع                التجارية،

 اإل�رت�ـت  عـرب احلنيف ملزمة للعباد حال التعاقد،ثم أتبع ذلك ببيان مدى مراعاة العقود املربمة        
ــا�ي ــة   :لـــذلك،واملبحث الثـ ــود التجاريـ ــة  يف العقـ ،ومـــدى  اإل�رت�تعـــربعـــن الـــشروط اجلَعليـ

                                                 

 .من هذه الدراسة     سيأتي بيان ما يتعلق هبا ص   -) ١(
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ث عن الشروط اليت يشرتطها أحد املتعاقـدين لتحقيـق غـرض معني،فـأذكر              صحتها،وفيه أحتد 
أهــم مــا تــصل إليــه يــدي مــن ذلك،وأحــدد املوقــف الــشرعي منــها،ومبينا أثرهــا علــى صــحة  

 عـرب العقد،ألكون خبتام ذلك قد أتيت على غرضي من الكـالم علـى شـروط العقـود التجاريـة                   
  . وعليه أتوكل،ومن ا أستمد العون يف إمتام ذلك،اإل�رت�ت
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  املبحث  األول
  الشروط الشرعية للعقود التجارية

  ومدى مراعاهتا يف العقود عرب اإل�رت�ت
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  .الشروط الشرعية للعقود التجارية،ومدى مراعاهتا يف العقود عرب اإل�رت�ت:املبحث  األول
 يـسع أحـدا اخلـروج       أشرت من قبل إىل أن هذه الشروط عبارة عن قواعـد حاكمـة،ال            

عنــها،وال جيــوز لــه أن يعمــل خبالفهــا،وأي جتــاوز لــذلك جيعــل العقــد الفاقــد ألي شــرط منــها    
يرِيـد  {:،ومل يكن هذا من قبيـل التعنـت،أو مـا شـاهبه،يقول ا تعـاىل جلـت حكمتـه              )١(باطال

     الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّهمِنو لِكُمقَب       كِـيمح لِـيمع اللَّـهو كُملَـيع تُـوب٢٦(ي (  اللَّـهو
رِيداتِ      يوهالش ونتَّبِعي الَّذِين رِيديو كُملَيع تُوبي أَن ظِيمـاً    أَنع الـي٢٧( تَمِيلُـوا م (   أَن اللَّـه رِيـدي

 كُمــن ــقيخَفِّـــف عـ ــعِيفاً وخلِـ ــسان ضَـ ــا كـــان مـــن أجـــل محايـــة  ]النـــساء[})٢٨( اإلِ�ـ ،وإمنـ
ــف،والعدل،وتقليل      ــى التناصــ ــاس علــ ــل النــ ــل ومحــ ــم اآلخرين،بــ ــن ظلــ ــسان،ووقايته مــ اإل�ــ

إِ�َّمـا  {:اخلصومات،وقطع دابر الكراهية،وهـذا مـن مقاصـد الـشريعة العظمى،يقـول ا تعـاىل              
 آمنـوا ال    الَّـذِين يـا أَيهـا     ) ١٠(علَّكُـم تُرحمـون      واتَّقُوا اللَّه لَ   أَخويكُمؤمِنون إِخوة فَأَصلِحوا بين     املُ

 وال �ِساء مِن �ِساءٍ عسى أَن يكُن خيراً مِـنهن           مِنهميسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُو�ُوا خيراً         
                                                 

 كا�ـت   إن، املـشرتي الـسلعة    دور، البـائع الـثمن    دور؛فـسخ ؛ذا وقـع البيـع الفاسد     إ):"١/١٧٢(قال يف القوا�ني الفقهية      –) ١(
 وذلك أن، تفـصيل ]أي عنـد املالكيـة   [ويف املـذهب ،خالفا ألبـي حنيفـة    ،ترد أيـضا  :فقال الشافعي ؛فإن فاتت ،قائمة باتفاق 

  :البيوع الفاسدة على ثالثة أقسام
أو ،فهذا ال يفـسخ فـات     ،يف موضع مغـصوب   ،والشراء،كالبيع، ما مينع لتعلقه مبحظور خارج عن باب البيوع        :األول

  .مل يفت
ــا�ي ــ: الث ــه م ــشرتط يف صــحة البيوع    ،ا هنــي عن ــشرط م ــه ب ــة  ،ومل خيــل في ــت اجلمع ــالبيع يف وق وبيع حاضــر ،ك

  .إن كا�ت السلعة قائمة، وقيل يفسخ؟ أم ال،هل يفسخ:فاختلف،والتلقي،لباد
رد مثلـها فيمـا   ؛فإن فاتـت ،وترد السلعة إن كا�ت قائمـة   ،فيفسخ،ما أخل فيه شرط من شروط الصحة      : الثالث

  .أهـ"ورد قيمتها فيما ال مثل له،واملوزون،واملعدود،وهو املكيل،له مثل
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 بعد اإلِميانِ ومن لَم يتُـب فَأُولَئِـك   فُسوقُالسم قَابِ بِئْس االِ  ل أَ�فُسكُم وال تَنابزوا بِاال    تَلْمِزواوال  
   ونالظَّالِم م١١(ه (         إِن الظَّن وا كَثِرياً مِنتَنِبوا اجنآم ا الَّذِينهاأَييضعوا       بـسسال تَجو إِثْـم الظَّن 

 اللَّـه إِن اللَّـه      واتَّقُوان يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه        أَحدكُم أَ  أَيحِبوال يغْتَب بعضُكُم بعضاً     
   حِيمر اب١٢(تَو (    اسا النها أَيائِـلَ          إِ�َّايقَبوباً وعش اكُملْنعجأُ�ثَى وذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنفُوا  خـارلِتَع 

،وأخـــــرج ]احلجـــــرات[})١٣( خـــــبِري علِـــــيمأَتْقَـــــاكُم إِن اللَّـــــه إِن أَكْـــــرمكُم عِنـــــد اللَّـــــهِ 
عـن الـنيب عليـه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم          البخاري،ومسلم،وغريمها، من حديث أبي هريـرة       

 وال تَحاسـدوا، وال تَجسـسوا، وال تَحسـسوا، والإِيـاكُم والظَّـن فـإن الظَّـن أَكْـذَب احلـديث،       :"قال
ابوا،والتَدا�ًارواللَّهِ إِخ ادكُو�ُوا عِباغَضُوا،و١(" تَب(.  

كر،وكــــــان مــــــن طبيعــــــة اإل�ــــــسان هــــــذا،وملا كا�ــــــت الغايــــــة الــــــشرعية مــــــا ذُ 
بالِ فَأَبين  اجلِ و واألَرضِ إِ�َّا عرضْنا األَما�َةَ علَى السمواتِ    {:اجلهل،والظلم،والطغيان،قال تعاىل 

ا أَنهمِلْنحي           كَـان إِ�َّـه انا اإلِ�ْسلَهمحا وهمِن فَقْنأَشـوالً    ظَلُومـاً  وهوقـال  ]األحـزاب [})٧٢( ج،
ــى {:تعــاىل ــسان لَيطْغَ ــال إِن اإلِ� ،وهــذه الــصفات الــثالث هــي الــيت جعلــت  ]العلــق[})٦(كَ

 فِـي أَحـسنِ تَقْـوِيمٍ     اإلِ�ـسان خلَقْنـا لَقَـد  {:اإل�سان يف أسفل سافلني،كما قال سـبحا�ه وتعـاىل      
ــفَلَ   ) ٤( أَس ــاه َ�ددر ــم ــافِلِنيثُ ــتني[})٥ (س ــاىل هبــا      ]ال ــن شــريعة يبعــث ا تع ــد م ــان الب ،ك

رسله،وينزل هبا كتبه،تبني لإل�سان كيف يعاجل داءه،وصاحب اخللـق أدرى بـصالح خلقـه،جل              
لُوا ــــوا وعمِــــ الَّــذِين آمنإِالَّ{: - بعــد بيــان حــال اإل�ــسان وطبيعتــه -وعال،ولــذا قــال تعــاىل 

                                                 

،ومسلم كتـب الرب،والـصلة،واآلداب، بـاب       )٥/٢٢٥٣(أخرجه البخاري كتاب األذان،باب ما ينهى عن التحاسد          –) ١(
  ).٤/١٩٨٥(تَحرِيمِ الظَّن،والتَّجسسِ،والتَّنافُسِ،والتَّناجشِ،و�َحوِها 
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الصــ   ماتِ فَلَهالِح ـرـونٍ      أَجنمم ـرفـال يـزول اجلهـل،وال يقـوم ميـزان العـدل،وال        ]الـتني [})٦( غَي،
ــب        ــى مراتــ ــاملرء إىل أعلــ ــان بــ ــصاحل،فهما يرتقيــ ــل الــ ــف،إال باإلميان،والعمــ ــق التناصــ يتحقــ

شـرع لَكُـم مِـن الـدينِ مـا وصـى بِـهِ              {:اىلاإل�سا�ية،ومها قطب رحى الشريعة اإلهلية،قال تعـ      
 وال تَتَفَرقُوا الدين وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا إِلَيك�ُوحاً والَّذِي أَوحينا 

 ينِيـب ي إِلَيـهِ مـن يـشاء ويهـدِي إِلَيـهِ مـن               اللَّـه يجتَبـِ    إِلَيـهِ شرِكِني مـا تَـدعوهم      املـُ فِيهِ كَبـر علَـى      
،وكــل خــري رأتــه البــشرية فهــو لــشيء أخذتــه عــن شــريعة ا تعــاىل،وإن     ]الــشورى[})١٣(

  .أ�كروه،وكل خلل فإمنا جاء من األهواء،والشهوات،�سأل ا تعاىل عافيته
كرها يف  ذية؛فمنهم من يـ   رعـع الش ـوط البي ان شر ـرق علمائنا يف بي   ــاينت ط ذا،وقد تب ه

اق احلديث عن أركان العقد،فيحـدد شـروط العاقد،والـصيغة،واملعقود عليـه،مع بيـان مـا                ـسي
يتصل بتلك األركان يف ذاهتا؛�ظرا للتداخل بينها،ليتم الكالم بنهاية ذلك عن األركان،والشروط            

ــا ــا باحلــديث   )١(مع ــن أفرده ــهم م ــال يف موا   )٢(،ومن ــو يف �ظــر الباحــث أليق،ق ــل  ،وه هــب اجللي
علم أن عادة الفقهـاء يف مثـل        ا:"مستحسنا هذه الطريقة رغم أ�ه يشرح متنا سار على خالفها         

حبيث إ�ـه إذا    ،ووجوه األسباب ،حتى ا�تفاء املوا�ع  ،هذا الكالم أن يذكروا مجيع شروط املسألة      
                                                 

هبــامش حاشــية ( الــشرح الكــبري ملختــصر خليــل ،وا�ظــر ،)، ومــا بعــدها٤/٢٤١(هــب اجلليــل موا:ا�ظــر حطــاب –) ١(
ــا بعــدها ٣/٥ ()الدســوقي ــريوت  )، وم ــدردير ،ب ــن حممــد ال ــووي دار الفكر: ، أمحــد ب امــوع شــرح املهــذب  :،وا�ظــر الن

  ).،وما بعدها٣/٥(إعا�ة الطالبني :و الدمياطي،) وما بعدها،٩/١٥٨(
،وا�ظـر  )، ومـا بعـدها  ٥/٢٧٨(البحر الرائق:،وا�ظر ابن �ُجيم )، وما بعدها٥/١٣٥(بدائع الصنائع:يا�ظر الكاسا�  –) ٢(

،إبــراهيم بــن حممــد بــن    )، ومــا بعــدها ١/٢٨٧(،وا�ظــر منــار الــسبيل  )، ومــا بعــدها ٣/١٤٩(كــشاف القنــاع  :البهــوتي
  .٢عصام قلعجي،مكتبة املعارف،الرياض،ط:ضويان،ت
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 القتصاراف،وجد املشروط فيكون ذلك كالضابط للمتعلمني   ،وجد مجيع الشروط اليت يذكروهنا    
  .)١(أهـ" يف مثل هذا املقام خمل باملقصود فتأمله على ذكر بعض الشروط

 خمتصرا اختصارا غري خمـل؛كي  –وهلذا سأسري يف ذكر الشروط على الطريقة الثا�ية    
 ،وســأتبع يف هــذه الدراســة طريقــة احلنابلــة يف جممــل مــا       -ال خنــرج عــن غــرض الدراســة    

ا البـد منـه؛ألهنا الطريقـة الـيت بنِيـت عليهـا             سأذكره،على أ�ي سأختصر منها،وسـأزيد إليهـا مـ        
  .،وتفي باملطلوب)٢(خطة البحث بكاملها،كما أهنا أكثر اختصارا،وأقل تشعبا

  :إن شروط صحة البيع هي:وعلى ذلك أقول
 . املتعاقدينأن يكون البيع عن تراض من -١

  .   امباحه،على منفعت أو،املعقود عليهاملبيع كون يأن   -٢
ألن ؛يـصح   مل ،فإذا تطرقت إليه اجلهالة بـأي وجـه       لوما للمتعاقدين أن يكون الثمن مع    -٣

 .غرض أحد املتعاقدين متعلق به كتعلق غرض اآلخر باملبيع

  وهل تتطرق اجلهالة إىل الثمن يف حالة البيع باملزاد؟
  

                                                 

   ).٤/٢٤٥(مواهب اجلليل :حطاب –) ١(
أهــ  "صارت جملَةُ الـشرائِطَ سِـتَّةً وسـبعِني        :"فمثال جند احلنفية يذكرون للبيع ستة وسبعني شرطا،قال ابن �ُجيم            –) ٢(

 وسـتني،�عم يـزاد يف شـروط        تـسعة اجلملـة   ...الـصواب أن     :،وقد تعقـب ذلـك ابـن عابـدين فقـال          )٥/٢٨٢(البحر الرائق 
حاشـية ابـن   :أهــ،ابن عابـدين  "ه اإلشارة إليه،أو إىل مكا�ه،كما سيأتي يف باب خيار الرؤية وسـيأتي           املعقود عليه إذا مل يريا    

،وهذا يعين أن الشرائط عند ابن عابدين تبلغ سبعني شرطا،وليس هذا           )٤/٥٠٦"(رد احملتار على الدر املختار    "عابدين  
  .كر تلك الشرائط على طريقة احلنابلةالبحث حمال لدراسة كل هذا،وإمنا أكتفي مبا البد منه،وهو متحقق بذ
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  اجلواب
،وهو مثن حمدد،ال جهالـة فيـه،فإن قبـل البـائع           )١(ألن اإلجياب إمنا يتم بتقديم العطاء     كال؛
هو أيضا إمجاع املسلمني يبيعـون يف       :"،وبيع املزاد جائز،قال يف املغين    )٢(ها،وإال فال بيع  فب

أَ�َــسِ بــن مالِــكٍ ،ومــستنده مــا أخرجــه أصــحاب الــسنن عــن )٣(أهـــ"أســواقهم باملزايــدة
،وقَـدحا،  )٤(رضي ا عنه أَن رسولَ اللَّهِ عليه وعلى آلـه الـصالة والـسالم بـاع حِلْـسا                 

  قَدح؟اللْس،واحلِمن يشتَرِي هذا :وقال
  .رجلٌ أَخذْتُهما بِدِرهمٍ:فقال

علـى  مـن يزِيـد     علـى دِرهمٍ،  من يزِيد   :عليه وعلى آله الصالة والسالم    فقال النيب   
  دِرهمٍ؟

 .)٥(أهـ"فَأَعطَاه رجلٌ دِرهمينِ؛فَباعهما منه

                                                 

هذا على أصل احلنفية الذي جيعل اللفـظ الـصادر أوال هـو اإلجياب،وأمـا علـى قـول اجلمهـور فهـو مـن قبيـل تقـدم                     –) ١(
  .       القبول على اإلجياب،وهو صحيح،وقد أبنت عن هذا من قبل ص

 ).٢/٦١(يف الفقه اإلسالمي  مصادر احلق:السنهوريا�ظر  –) ٢(

   ).٤/١٤٩(املغين :ابن قدامة –) ٣(
 الربذعـة،  تــحت  يكـون  رقــيق  ال كساء،وله معان منها ال   )حلس(احلاء والالم والسني    :مادته  ،ثالثي؛ يف اللغة  سلْ احلِ –) ٤(

 ).٦/٥٤(لسان العرب باب السني فصل احلاء:،ا�ظر ابن منظور حلُوس و،أَحالس:والـجمع

،وابـن ماجـه يف كتـب التجارات،بـاب بيـع       )٢/١٢٠(زكـاة بـاب مـا جتـوز فيـه املـسألة             أخرجه أبو داود يف كتاب ال      –) ٥(
،والنسائي يف كتـاب البيوع،بـاب البيـع        )٣/٥٢٢(،والرتمذي يف كتاب البيوع،باب ما جاء يف بيع من يزيد           )٢/٧٤٠(املزايدة  

ــه إال مــن حــديث   ":،قــال الرتمــذي)٧/٢٥٩(فــيمن يزيــد  ــسن ال �َعرِفُ ح ــدِيث هــذا ح  ــالن جــضَرِ بــن ع ــهِ األَخ ــد اللَّ بعو
فِيأهـ"احلَن. 
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 .ألن جهالة املبيع غرر،علما �افيا للجهالة؛ينأن يكون املبيع معلوما عند املتعاقد -٤

  :وحيصل العلم به بأحد طريقتني
ــةبعــضه الــدال عليهلرؤيــة أو تــه،برؤي  - أ ،على أو متقدمــة، مقار�ــة،رؤي

  .)١(يتغري فيه املبيع ظاهرا اليسري؛بزمن العقد 
 .قوم مقام الرؤيةرافعا للجهالة ي ه،وصفاصفبو  - ب

  . ب مل يصح البيعبأي سب فإذا تطرقت اجلهالة إىل املبيع
ألن مـاال يقـدر علـى تـسليمه         ؛علـى تـسليمه    املعقـود عليـه مقـدورا     املبيع  أن يكون    -٥

 .شبيه باملعدوم فلم يصح بيعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ".الرؤية يف كل شىء على حسب ما يليق به  ):"٣/٣٧١(قال يف روضة الطالبني  –) ١(
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،أو جلزئـه  )١(أن ال يتعلق بعقد البيـع هنـي شـرعي،فإن تعلـق بـه هنـي شـرعي لعينـه               -٦
 . )٣(؛مل يصح اتفاقا)٢(الذي ال ينفك عنه

  ،فهل هي متحققة يف التجارة اإللكرتو�ية؟هذه هي شروط صحة البيع
أقـول لإلجابــة عـن هــذا أ�ظـر فيهــا شـرطا تلــو شـرط،متتبعا حتققــه يف جتـارة الــشبكة       

  .العاملية،لننظر إن متت لتجارة اإل�رت�ت تلك الشروط،أم ال
  . املتعاقدينأن يكون البيع عن تراض من:الشرط األول

ــشرط متحقق  ــت،يقوم  ألن الراغــب يف شــ ؛وهــو واضــح ،هــذا ال راء ســلعة عــرب اإل�رت�
ــد       ــا وجـ ــث،حتى إذا مـ ــب يف البحـ ــفحات،ولعله يتعـ ــدة صـ ــه،ويقلب عـ ــن بغيتـ بالبحـــث عـ
ضالته؛يقوم بالضغط باملؤشر على املوضـع املخـصص ملتابعـة الـصفقة،وهذا ال يكـون منـه دون                  

                                                 

ــرطه،قال يف هتـــذيب الفـــروق       –) ١( ــرأ علـــى ركـــن يف العقـــد،أو شـ ــا كـــان لتخلـــف يطـ املقـــصود بـــذلك أن النـــهي إمنـ
ــه أي):"٢/٣٠٤( ــا يتو :لعينــ ــد مــ ــه،ذاتيا لفقــ ــه عينه،وذاته،وماهيتــ ــيا : قــــف عليــ ــالركن،أو عرضــ ــو  :كــ ــشرط؛ فهــ كالــ

  .هتذيب الفروق،والقواعد السنية يف األسرار الفقهية، حممد علي بن حسني املكي املالكي،عامل الكتبأهـ،"باطل
  - تواملعــامال،مــن غــري فــرق بــني العبادات -  كــل هنــي أنواحلــق :"١٩٥قــال الــشوكا�ي يف إرشــاد الفحــول ص  –) ٢(

 مــا قــام الــدليل علــى عــدم إالوال خيــرج عــن ذلــك ،اقتــضاء شــرعيا،املرادف للبطالن،وفــساده،يقتــضي حتــريم املنــهي عنه
 كـان النـهي عـن       إذا هـذا    ...، معنـاه اـازي    ،إىلفيكون هذا الدليل قرينة صارفة لـه مـن معنـاه احلقيقـي            ،اقتضائه لذلك 
فذهب اجلمهـور  ،الشتماله على الزيادة؛وذلك حنو النهي عن عقد الربا،صفه لو كان النهي عنه لو ،أما جلزئه ،أوالشيء لذاته 

 النـهي   إن:األصـول  أهـل  قـال بعـض احملققـني مـن          ...،بل على فساد �فس الوصف    ،�ه ال يدل على فساد املنهي عنه      أ:إىل
مـا يكـون    وحاصـله مـا ينـهى عـن وصـفه ال          ،ال تبع كـذا     ... ينهى عن الشيء مقيدا بصفة حنو      أنهو  ؛وصفهلعن الشيء   

   .أهـ"الوصف علة للنهي
   .،عبيد ا بن مسعود احملبوبي احلنفي،دار الكتب العلمية)١/٤١٤(التوضيح يف حل غوامض التنقيح  –) ٣(
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رضا،والبائع قـد أدرج سلعته،وعرضـها بـالثمن احملـدد يف سـوق اإل�رت�ت،وهـذا كـاف للتـدليل                   
ضاه ببيعها،ومراحل شراء السلعة كفيلة بإعطائه حـق االعتـذار عـن إمتـام الـصفقة ألي                 ى ر عل

سبب،كما هو حق مكفول للمشرتي إىل آخر حمطة لشراء السلعة وهي مرحلـة اعتمـاد الـدفع            
للثمن كامال،وهذا يف حالة أن تكون جتارة إلكرتو�يـة حبتـة،ويف احلـاالت األخـرى فيـتم التحقـق                   

 خالل الرسائل املتبادلة،أو احلـديث املباشـر  عـرب اهلـاتف وحنـوه،واملهم أن                من هذا الرضا من   
  .وجود رضا املتبايعني متحقق

  .امباحه،على منفعت أو،املعقود عليهاملبيع كون يأن :الشرط الثا�ي
هذا الشرط شـيء يعـود حتققـه إىل اختيـار املتعاقـدين،إذ سـوق اإل�رت�ـت فيهـا كـل شـيء ميكـن                         

ــصوره،وهي ســوق ال   ــين،أ  ت ــد دي ــأي قي ــد ب ــه    و أخالقيتتقي ــع بيع ــا أراد أن يق ــائع،متى م ،واملــشرتي،أو الب
ــه       ــا حرمتــ ــع مــ ــشرتي،أو يبيــ ــصوص،فال يــ ــذا اخلــ ــشرعية يف هــ ــدود الــ ــزم باحلــ ــحيحا،فعليه أن يلتــ صــ

  .الشريعة؛كاخلمر،واخلنزير،وما شابه ذلك
  .وعليه ميكن عد هذا الشرط موجودا يف حق من يرغب أن تكون جتارته شرعية

ألن ؛يـصح   مل،فإذا تطرقت إليه اجلهالة بـأي وجـه      أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين    :لشرط الثالث ا
  .غرض أحد املتعاقدين متعلق به كتعلق غرض اآلخر باملبيع

 .هذا الشرط أيضا متحقق،يف التجارة اإللكرتو�ية

هــل هــو ويبقــى احلــديث عــن البيــع بــاملزاد،عرب الــشبكة العاملية،لتعلقــه بتحديــد الثمن،ف 
  جائز كما جاز يف التجارة غري اإللكرتو�ية؟
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قـــد ذكـــرت مـــن قبـــل آليـــة البيـــع بـــاملزاد عـــرب الـــشبكة العامليـــة،مبا يغـــين عـــن   :أقـــول
،واملهم هنا بيـان أن مـن دفـع األكثـر لـشراء تلـك الـسلعة يكـون كمـن أرسـل خطـاب                         )١(إعادته

لــسلعة علــى املــشرتي اإلجيــاب لــشراء إحــدى الــسلع منتظــرا للقبــول،ومبجرد أن يــرد عــارض ا 
ــالقبول يكــون العقــد مربمــا بينــهما مــن الناحيــة الــشرعية،ويبقى أمــر االستالم،والتــسليم،وأما     ب
الصفقة فلم تعقد إال بعد العلم بالثمن علما �افيا للجهالة،مثله مثل أي بيع يتم ملـن يزيد،ولـذا ال                    

  .فرق يف احلكم الشرعي يف احلالتني،وهو املطلوب بيا�ه
ألن جهالــة ،علما �افيــا للجهالــة؛أن يكــون املبيــع معلومــا عنــد املتعاقــدين:بــعالــشرط الرا
 .املبيع غرر

  :وحيصل العلم به بأحد طريقتني
 اليسري؛بزمن  ،على العقد   أو متقدمة ، مقار�ة ،رؤيةبعضه الدال عليه  لرؤية  أو  ته،برؤي  - أ

  .يتغري فيه املبيع ظاهرا
 .قوم مقام الرؤيةرافعا للجهالة ي ه،وصفاصفبو  - ب

  .بأي سبب مل يصح البيع ذا تطرقت اجلهالة إىل املبيعفإ
إمنــا يقــصد علماؤ�ــا برؤيــة املبيــع الرؤيــة الطبيعيــة،لعلمنا بــأن التــصوير شــيء          :أقــول

حادث،والذي يراه املـشرتي عـرب الـشبكة العامليـة لـيس سـوى صـورة،فهل هـذا كـاف                    
  للقول بأن املشرتي رأى السلعة؟

  
                                                 

 . من هذه الدراسة           راجع ص - )١(
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  اجلواب
ــو   ــصورة للق ــة ال ــيت يقــصدها     ال تكفــي رؤي ــة ال ــسلعة تلــك الرؤي ــأن املــشرتي رأى ال ل ب

علماؤ�ا،ولكنها تكفي لتقوية األوصاف الـيت حـددت للـسلعة،فهي وإن مل تكـن كالرؤيـة                
إال أهنا تـضفي قـوة علـى الوصـف املـذكور،مما ينفـي اجلهالـة عـن املبيـع بقـدر                      ؛الطبيعية
يع متحقـق يف التجـارة      إذا كان األمر كـذلك فالـسؤال اآلن هـل شـرط العلـم بـاملب               وأكثر،

  اإللكرتو�ية؟
  اجلواب

ل أحواله يعترب متحققا باعتبـار      إال أ�ه يف أق   ؛�ه وإن مل يكن متحققا باعتبار الرؤية      أل،�عم  
ــ ــس ال ــيت يــصفة؛ألن معظــم ال ــلع ال ــش ـ ــرء عــرب ال ــة تعــرض صــورهتا،وأهم  ـــشرتيها امل بكة العاملي

لناس أمثاهلا غالبا،فالـصورة الـسابقة    وهي سلع قد عرف ا- )١( كما ذكرته من قبل   –صفاهتا  
ــوذج     ــع األُمنـ ــا بيـ ــه فقهاؤ�ـ ــا يطلـــق عليـ ــاد مـ ــشبه،أو تكـ ــذا تـ ــال بـــصحته  )٢(علـــى هـ ،وقـــد قـ

،وأمـا احلنابلـة فقـد قـالوا بعـدم      )٥(،وهـو وجـه عنـد الـشافعية     )٤(،واملالكية يف املثليـات   )٣(احلنفية

                                                 

   .من هذه الدراسةراجع ص         –) ١(
،ويطلـق  ١٠٠  التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف ص            أهــ " الكـثري   أعجمي معناه القليـل مـن      األُمنوذج :"قال املناوي   -) ٢(

  .من البضاعة" العينة:"عليه اليوم اسم 
 ).١/٢٧٣(درر احلكام شرح جملة األحكام :،وا�ظر علي حيدر٦٥ا�ظر جملة األحكام العدلية ص  –) ٣(

 ).٥/٣٣(شرح خمتصر خليل :،وا�ظر اخلُرشِي )٤/٢٩٣(مواهب اجلليل :ا�ظر حطاب  -) ٤(

وأصـحها إن أدخـل األمنـوذج       ،البطالن:والثا�ي،الصحة:أحدها، فيه ثالثة أوجه   ):"٩/٢٨٣(قال النووي يف اموع      –) ٥(
  .أهــ"ثم صورة املسألة مفروضة يف املتماثالت،وإال فال،يف البيع صح
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ذ املناط الـذي علـق عليـه     ،ولدى التحقيق ال يوجد خالف بني أئمتنا يف هذا الباب،إ         )١(صحته
احلكم هو حتقق العلم باملبيع علما �افيا للجهالـة،دافعا للخـصومة،وإمنا اختلفـوا يف حتقيـق ذلـك                  
ــاملبيع يف جتــارة           ــم ب ــق العل ــل يتحق ــك منع،فه ــر ذل ــا أجــاز،ومن مل ي ــاط؛فمن وجــده متحقق املن

  اإل�رت�ت،علما �افيا للجهالة؟
  .هذا هو السؤال 

ــا ممــا ســبق للنــاس التعــرف     واملالحــظ أن مــا متــارس   فيــه جتــارة اإل�رت�ــت يكــون غالب
عليه،بل وجتربته،ويكتفون برؤيـة صـورته يف إبـرام الـصفقة،بل أصـبح هـذا غالبـا علـى التجـارة                     
ــوم،وحنن يف كــثري مــن        ــه الي ــة،وال يكــاد املــرء ينفــك عــن ممارســة ذلــك يف أكثــر تعامالت الطبيعي

ــة    ــى العينــ ــشرتي علــ ــان �ــ ــوذج"األحيــ ـــ "األمنــ ــل علـ ــصورة ،بــ ــاتلوج"ى الــ ــن ذلــــك  "الكــ ،ومــ
األثاث،واملالبس،بل جيري هـذا يف بعـض املطعومـات السـيما مـا يـشرتى باجلملة،وهكـذا،وهو               
ــضى حتــريم معظــم         ــا اقت ــك فيه ــة،فإذا حــرم ذل ــراه يف التجــارة اإللكرتو�ي ــذي � ــه ال ــشيء ذات ال

لبيع؛ألجـل �ـوع مـن      والشارع ال حيـرم مـا حيتـاج النـاس إليـه مـن ا              :"التجارات اليوم،قال ابن تيمية   
الغرر،بــل يبــيح مـــا حيتــاج إليــه يف ذلك؛كمـــا أبــاح بيــع الثمـــار قبــل بــدو صـــالحها،مبقَّاة إىل         

                                                 

خرى عن اإلمام أمحد مع     حممد بن مفلح املقدسي،دار الكتب العلمية،وقال يف سياق رواية أ         )٤/١٥(ا�ظر الفروع    –) ١(
البـاقي بِـصِفَتِهِ،إذَا جـاءه      : كذكر الصفَاتِ،�َقَلَ جعفر يف مـن يفـتح جرابـا،ويقول          األُ�ْموذَجِوقيل ضبطُ    :"اإلشارة إىل ضعفها  

،وقـول  " كَالوصـفِ  املعاملـة فهـو   ا كـان لنـوع مـن العـرض عـرف يف             أ�ـه إذ   القاضـي علـى      بهعلى صفته؛ليس له رده،واحتج     
كـشاف  : يشبه ما جيري يف سوق اإل�رت�ت،ألن ما يباع عربها يكون غالبا عرضا مما عرف باملعاملة،وا�ظر البهوتي                القاضي
 .)٣/١٦٣(القناع 
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،وإن كان بعض املبيع مل خيلق،وكما أباح أن يشرتط املشرتي مثرة النخـل املؤبر،وذلـك               )١(الـجذاذ
ــا خبرصــها     ــع العراي ــابع للــشجرة،وأباح بي ــدو صــالحها،لكنه ت ــام التقــدير  إن اشــرتاه قبــل ب ؛ فأق

عند احلاجة،مع أن ذلـك يـدخل يف الربا،الـذي هـو أعظـم مـن بيـع                   باخلرص،مقام التقدير بالكيل  
الغرر،وهــذه قاعــدة الــشريعة؛وهو حتــصيل أعظــم املــصلحتني بتفويــت أد�امهــا،ودفع أعظــم         

  .)٢(أهـ"الفسادين؛بالتزام أد�امها

ألن ماال يقدر علـى  ؛ى تسليمهعل املعقود عليه مقدورا املبيع  أن يكون   :الشرط اخلامس 
  .تسليمه شبيه باملعدوم فلم يصح بيعه

  هل هذا الشرط متحقق يف جتارة اإل�رت�ت؟
  اجلواب

�عم؛وهذا هو األصل،وأي خلل يتطرق إىل املعاملة من هذا اجلا�ب؛فإمنا يأتي من قبـل              
 .تقصري املشرتي،يف حالة تعامله مع جهات غري موثوقة

ــسادس  ــشرط ال ــ:ال ــه هنــي شــرعي     أن ال يتعل ــق ب ــع هنــي شــرعي،فإن تعل ق بعقــد البي
 . لعينه،أو جلزئه الذي ال ينفك عنه؛مل يصح اتفاقا

وهــذا الــشرط أيــضا،شيء يعــود حتققــه إىل اختيــار املتعاقــدين،إذ ليــست التجــارة           
 عنه شرعا،وال يلزمها ذلك ملا سبق ذكـره مـن حتقـق             يهِاإللكرتو�ية مقتضية بذاهتا وجود ما �ُ     

أي وصف يطرأ عليها مما قد يقضي بتحريم شيء منها،ينظر إليه على سـبيل القـصر      األركان،ف
                                                 

  )٣/٤٧٩(لسان العرب: بضم اجليم املعجمة أفصح؛ا�ظر ابن منظور- )١(
   ).٢٩/٢٢٧،٢٢٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :ابن تيمية –) ٢(
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فإن أمكن التخلص منه،وإال فيحكم بتحرميه حكما مقتـصرا علـى تلـك احلالـة ال غري،مثـل أن                   
ــت           ــارة اإل�رت� ــة ال ألن جت ــك املعامل ــدها حيكــم بتحــريم تل ــار مثال،فعن ــد قم ــد عق يكــون العق

  . كان مقامرة كان حمرماحمرمة،بل ألن العقد متى ما 
هذه هي شروط صحة البيع،ويرى الباحث أهنا متحققـة يف التجـارة اإللكرتو�يـة،متى              
مـا كا�ــت إرادة املتعاقـدين متجهــة إىل حتقيـق شــرعية املعاملـة،ويرى بــأن اخللـل إذا وجــد فهــو      

ذا من جهة  ينشأ عن تقصري املتعاقدين،أو أحدمها،ال أ�ه الزم لتجارة اإل�رت�ت ال ينفك عنها،ه           
ية،فهذا سيكون احلديث عنه يف املبحـث       لِعالشروط الشرعية،وأما ما يتصل جبهة الشروط اجلَ      

  . اآلتي،وهذا أوا�ه،وا أسأل توفيقه،وإكرامه
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  املبحث الثا�ي
  الشروط اجلَعلية،يف  التجارة اإللكرتو�ية
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  ة اإللكرتو�يةالشروط اجلَعلية،يف  التجار:املبحث الثا�ي
 هبا أحد املتعاقدين الطرف اآلخـر مبوجـب         مزِلْشروط ي : الشروط اجلَعلية هي    

ــق غــرض معــني   ــده،وذلك لتحقي ــة     )١(عق ــة،أو املقار� ــشروط املقرت� ــا ال ــسميها بعــض علمائن ،وي
،باعتبـار شـروط البيـع هـي الـشروط الـشرعية            )٣(،ويسميها آخرون بالشروط يف البيـع     )٢(للعقد

 البيع هي الشروط اليت يطلبها أحد املتعاقدين من صاحبه،ويلزمه هبا إلمضاء            له،والشروط يف 
 ة يف االصطالح من كـل ذلـك؛غري أن الباحـث رأى أن مـا عنـون بـه أدعـى                     الصفقة،وال مشاح

  :للقبول؛ألمرين
ــها إىل ذهــن القــارئ أكثــر مــن      :األول   ــسبق مبعناهــا املقــصود من ــسمية ت أهنــا ت

ــا يف   غريها،فقولــك شــروط صــحة الع  قــد الــشرعية،يفهم املقــصود منــها دون عنــاء،وإذا ذكر�
السياق ذاته الشروط الشرعية،والشروط اجلَعلية،يسبق إىل الذهن املعنى الـذي �رمـي إليـه،يف             
ــذا      ــرح هـ ــروط البيع،والـــشروط يف البيع،جتـــد أن مـــن حاجتـــك شـ ــو قلـــت شـ حـــني أ�ـــك لـ

                                                 

ألن األمر الذي صار شرطا لاللتزام مل تكن له هذه          ...هو الذي مصدره إرادة الشخص      :"ل مصطفى الزرقاء  يقو –) ١(
،وا�ظــر حوليــة الربكــة لعــام  )١/٣٠٦(املــدخل الفقهــي العــام :أهـ،مــصطفى الزرقــاء"الــصفة شــرعا ،وإمنــا جعلــه الــشخص 

  .١١٢هـ،ص١٤٢٤
حممـد بـن علـي الـشوكا�ي،دار الكتـب العلميـة،وا�ظر            )٣/٥٧(ا�ظر السيل اجلـرار املتـدفق علـى حـدائق األزهـار             -) ٢(

  .٢٣٥امللكية و�ظرية العقد ص:،وا�ظر أبو زهرة)٣/١٠١(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي:السنهوري
علــي بــن احلــسن  ،)١/٤٧٦(وهــي تــسمية اســتعملها علمــاء املــذاهب األربعــة يف كتبــهم،ا�ظر النتــف يف الفتــاوى   –) ٣(

ــس ــل   ،دار الفرقاديغْال ــنح اجللي ــووي  )٥/٥٨(ن،ومؤســسة الرســالة،وا�ظر م ــيش،دار الفكر،وا�ظــر الن روضــة :،حممــد عل
   .حممد بن مفلح املقدسي،دار الكتب العلمية)٤/٤٣(،وا�ظر الفروع )٣/٤٠٣(الطالبني 
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ة بالعقــد،وإن كنــت أجــده أكثــر  القــول،واألمر ذاتــه إذا قلــت شــروط العقد،والــشروط املقرت�ــ  
  .وضوحا من سابقه

أ�ه مصطلح آخذ باال�تـشار يف أدبيـات املـصرفية اإلسـالمية اليـوم،حتى              :الثا�ي  
إ�ي ألظن أكثر املهتمني مبثـل هـذا البحـث الـذي أكتبـه يفهمـون مـا يقـصد هبـذا املـصطلح دون            

  .ل عنه يف اال�تشارشرح،وشيوع املصطلح يعني على إيصال املقصود منه أكثر من مصطلح يق
  .وعلى كل ليس ما ذهبت إليه سوى اصطالح وال مشاحة فيه كما أسلفت

والسؤال اآلن ما هي القاعدة الشرعية يف هذه الشروط،وهل يف جتارة اإل�رت�ت شيء             
  يعارض تلك القاعدة؟

البد من التذكري بـادي األمـر بـأن األصـل يف العقـود احلل،وليـست الـشروط فيهـا                     :أقول
يــضا أن األصــل يف أن القاعــدة إ:" منها،فحلــها لــذلك هــو األصــل،قال ابــن تيميــة ســوى شــيء

قد دال على   ،والسنة،ن الكتاب إ ف ...،إال ما دل الدليل على خالفه     ،واللزوم،الشروط الصحة 
ــالعقود ولكن إذا مل يكــــن املــــشروط خمالفــــا لكتــــاب  ،والنكث،وذم الغــــدر،والعهود،الوفــــاء بــ

ذا كان املشروط إ ف؛وشرطه،ا١(أهـ"كان الشرط باطال؛وشرطه،خمالفا لكتاب ا(.  
ــاف       ــن اإلجحــ ــسنة،وفيه مــ ــالف الكتاب،والــ ــا خيــ ــشروط مــ ــن الــ ــاك مــ إال أن هنــ
باملتعاقدين،أو بأحدمها ما فيه،والشريعة أتـت حلمايـة الناس،ومحلـهم علـى التناصـف،قال أبـو                

 يف عقودهم،بـل تعطـي      إن الشريعة ال تعطي محايتها لكل الشروط الـيت يـشرتطها النـاس            :"رةهزَ
ــها يف ذلــك املنــع مثــل القــوا�ني       ــشروط،ومتنعهم ممــا خيالفها،ومثل ــة ملــا يالئمهــا مــن ال تلــك احلماي

                                                 

  ).٢٩/٣٤٦،٣٤٧(جمموع الفتاوى  -) ١(
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احلديثــة يف معاملتــها للــشروط املخالفــة للنظــام العــام،فهي ال متنحهــا احلمايــة،وال جتيــز للمحــاكم 
  .)١(أهـ" رعايتها،بل تعتربها جرمية يف كثري من األحوال

باينت عبارات أئمتنا يف هـذا الباب،وتـشعبت،غري أ�ـي سأختـصر بالقـدر              هذا،وقد ت 
الذي أراه مناسبا للدراسة،دون تتبع ألطراف احلديث اليت ليس هذا البحث حمـال هلـا،وعلى                

  :ذلك أقول
يتحصل من دراسة هذا النوع مـن الـشروط،وتتبع كـالم علمائنـا حيالـه،ما ملخـصه أن         

  :نيط يف البيع على ضربوالشر
  .الزم،صحيح: لاألو

  :�وعانوهو 
ــتالم  شـــرط مقتـــضى عقـــد البيـــع :اأحـــدمه ،وإن تعدد،كاشـــرتاط تـــسليم الثمن،واسـ

اللتزام الناشــئ عــن ل،تأكيــدالــسلعة،وحنو ذلك؛فالــشرط هنــا صــحيح،والزم،وهو لــيس ســوى 
  .)٢(وال خالف حيال ذلك بني أهل العلم,العقد ذاته،ولذا يبطل العقد بفقده،

وحيقق منفعــة زائــدة علــى مــا ،يالئم مقتــضاه؛ ذاتــهالعقــدشــرط مــن مــصلحة :الثــا�ي و
 تتعلـق بـاجلنس،أو      كاشرتاط صفة يف الـثمن     للمتعاقدين،أو ألحدمها،وإن تعدد،  ،يقتضيه العقد 

صـفة  ،أو اشـرتاط  ضمني معني،أو اشرتاط رهن معنياألجل على أن يكون حمددا،أو اشرتاط       
ــيقبلــها العقــل،وال مينعهــا الــشرع،فهذه الــش بيــع يف امل ــفــإن مل ي العمــل هبا،لزم،ويصحروط ت حل ص

                                                 

   .٢٣٥امللكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة –) ١(
  ).٤/١٥٦(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
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؛إال إن تصاحل املتعاقـدان علـى غـري ذلك،وهـذا ال            واإلمساك،خيري بني الفسخ  ؛شرطهللمشرتط  
،وكــذا تــصح الــشروط الــيت وردت باشــرتاطها ســنة صــحيحة،مما حيقــق )١( خــالف فيــه أيــضا

 مقتضى العقد، فـإن تطـرق      )٢(منفعة زائدة يف العقد ذاته ألحد املتعاقدين،وهي ال تالئم بذاهتا         
ط رهنا  رتشإىل الشرط ذاته،ما جيعله غري صاحل شرعا،بطل الشرط فقط،وصح العقد،كمن ا          

  .)٣(،وكمن اشرتط أجال جمهوالوحنوه،كخمر،فاسدا
  
  

                                                 

 ).٤/١٥٦(ملغين :ا�ظر ابن قدامة  -) ١(

كمن يـشرتي حطبا،ويـشرتط محال�ـه؛فهو شـرط مـن مـصلحة العقد،ومنفعتـه تعـود إىل أحـد املتعاقدين،ولكنـه ال                       –) ٢(
الئـم،أن  يالئم العقد،والضابط الذي يتحصل من جمموع ما ذكره علماؤ�ا يف هذا البـاب للتفريـق بـني الـشرط املالئم،وغـري امل            

املالئـــم ال يتـــصور وجـــوده دون العقـــد األول،وغـــري املالئـــم يتـــصور وجـــوده يف عقـــد منفـــصل،مع كوهنمـــا حيققـــان �فعـــا   
" حاشة ابن عابدين  "رد احملتار على الدر املختار      :للمتعاقدين،أو ألحدمها،ومها من مصلحة العقد ذاته،ا�ظر ابن عابدين       

)٥/٨٥   . (  

ــا ذ   –) ٣( ــالف يف بعـــض مـ ــاك خـ ــلة       هنـ ــه صـ ــا لـ ــم مـ ــذكر أهـ ــصيل،وأكتفي بـ ــال للتفـ ــث حمـ ــذا البحـ ــرت،وليس هـ كـ
،والكـايف يف   ) وما بعـدها   ١/١٣٥(،ودرر احلكام   )وما بعدها ٥/١٥٦(بدائع الصنائع   :بدراسيت،وللتفصيل ميكن الرجوع إىل   

ــة ص  ــه أهــل املدين ــل   ٣٥٤فق ــى خلي ــي  عل ــا بعــدها ٥/٨٠(،وشــرح اخلُرشِ ــا٩/٣٤٥(،وامــوع شــرح املهــذب  ) وم   وم
 وما  ٣/١٨٨(،وكشاف القناع   )وما بعدها ٤/١٥٦(،واملغين  ) وما بعدها  ٣/٤٠٣(،وروضة الطالبني وعمدة املفتني   )بعدها
،ومـــصادر احلـــق يف الفقـــه ) ومـــا بعـــدها٣/٥٨(،والـــسيل اجلـــرار ) ومـــا بعـــدها٨/٤١٢(،واحمللـــى البـــن حـــزم )بعـــدها

ومـــا ١/٤٦٥(دها،واملـــدخل الفقهـــي العـــام ،ومـــا بع٢٣٥،وامللكيـــة و�ظريـــة العقـــد ص) ومـــا بعـــدها٣/١٠١(اإلســـالمي
   .وهبة الزحيلي،دار الفكر) وما بعدها٤/٤٧٦(،والفقه اإلسالمي وأدلته )بعدها
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  .فاسد،وحيرم اشرتاطه:الضرب الثا�ي
  :�وعانوهو 
 تتـصل    له فيه مصلحة،غري أهنـا ال      أن يشرتط أحدمها على صاحبه عقدا آخر      :األول

بعقدمها القائم،أي ليست مـن مـصلحة العقـد ذاتـه،كمن يبيـع سـلعته آلخـر بـشرط أن يقـرتض                      
فهـذا شـرط مبطـل      ,بشرط أن يؤجره داره،وحنو ذلك،    أو  بشرط أن يبيعه سلعة أخرى،    أو  منه،

  .)١(للعقد،بال خالف
ــسلعة الــيت  ال يبيــع أحنو أن يــشرتط ،شــرط يف العقــد ينــايف مقتــضاه :الثــا�ي املــشرتي ال

 مع استحقاق كمـال     فال يصح البيع ألن مقتضى البيع �قل امللك       ا،وحنو ذلك، يهبهرتاها،أو أال   اش
  . تَبطل فقط،والبيع صحيحطولشر، فهذه اوالشرط هنا مينعهالتصرف،

 ما سبق حيدد قاعـدة الـشروط الـصحيحة يف العقد،والـشروط غـري الـصحيحة،فهل                
  يف جتارة اإل�رت�ت شيء يعارض تلك القاعدة؟

لكي تقع اإلجابة موقعها،أعيد إىل ذهن القارئ تصوير ما ميكن أن تكون له صـلة       :ولأق
بالشروط من هذا القبيل؛لننظر إن كا�ت مما يصح،أو يبطـل،وإذا كا�ـت ممـا يبطـل �نظـر بعـدها               

  .إن كا�ت تقضي ببطالن العقد معها،أم يكون بطالهنا الزما للشرط مع صحة الصفقة
  
  

                                                 

   .أهـ"إن ترك مشرتط السلف السلف صح البيع:ال أعلم فيه خالفا،إال أن مالكا قال):"٤/١٦٢(قال يف املغين –) ١(



                                                                                                                                  ٣٨٢

 وقد ذكرت صورا هلا مـن       –لتعاقد عرب الشبكة العلمية     وعلى ذلك �لحظ يف صورة ا     
  :  اآلتي-قبل 

أن أكثــر املواقــع الــيت جيــري البيــع مــن خالهلــا حتــدد الــدوالر،أو اليــورو،أو  -١
اجلنيه اإلسرتليين،كعمالت ال تقبل غريهـا يف التعامل،وهـذا االشـرتاط معلـوم دون تـصريح،فهل                

 هذا سائغ شرعا؟

ثـر املواقـع أهنـا ال تقبـل إمتـام املعاملـة إال أن               يظهر من خـالل التعامـل مـع أك         -٢
يكون دفع الثمن بواسطة البطاقة االئتما�يـة،أو البطاقـة مـسبقة الـدفع،أو أيـة وسـيلة حتقـق هلـم             

 استالم الثمن قبل إرسال السلعة،فهل هذا شرط سائغ شرعا؟

أن تسليم السلعة يتم غالبا من خالل وسيط،حدده املوقع،أو الـشركة الـيت              -٣
تعاقد معها،عرب الشبكة العاملية،وال ميلك املشرتي اختيار غريه،فهـل هـذا ميكـن عـده مـن                 مت ال 

ــر ملـــصلحة طـــرف ثالـــث،ألهنم يقولـــون للمـــشرتي بلـــسان      ــراء عقـــد آخـ قبيـــل اشـــرتاط إجـ
�بيعك هذه السلعة على أن تتعاقد مـع هـذه الـشركة بعينـها لـشحن سـلعتك،فهل هـذا                    :حاهلم

  سائغ شرعا؟
 توقيـع العقـد،وإىل اسـتالم الـسلعة،وال يوجـد يف            يظهر وجود أجل من حني     -٤

الغالــب حتديــد لــه،فهو أجــل جمهول،وهــو شــيء وإن مل يكــن مــشرتطا يف صــلب العقــد؛إال أ�ــه   
واقع،ومقبول من كليهما،واألمر على هذا مبنزلة اشرتاط أجل للتسليم تعرتيـه اجلهالـة،فهل هـذا               

 سائغ شرعا؟

  أمل،فما مدى مشروعيتها؟هذه هي أهم االشرتاطات اليت تظهر لدى ت
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  :سأذكر ما يتعلق مبشروعيتها مبتدئا من الشرط األول
صـفة  ال يوجد ما مينع منه شرعا،أل�ه يف احلقيقـة لـيس سـوى اشـرتاط             : الشرط األول 

  .)١(،وهو جائز بال خالف شرط من مصلحة العقد تتعلق جبنسه،وهويف الثمن
لـثمن قبـل اسـتالم الـسلعة يف البيـع           صحيح أيضا؛إذ يلزم املشرتي دفع ا     :والشرط الثا�ي 

املطلق،وهو التكييف الشرعي الوارد على عقود التجارة اإللكرتو�ية البحتة حـني يكـون الـدفع        
ــذهب       ــو مـــ ــذا هـــ ــلفت ببيا�ه،وهـــ ــد أســـ ــيء قـــ ــاري،وهو شـــ ــد االعتبـــ يف جملـــــس العقـــ

،فاشــرتاطه علــى هــذا شــيء مــن مقتــضى العقد؛فيــصح،وهو كــذلك    )٣(،واملالكيــة)٢(احلنفيــة
،رغم أن لزوم تـسليم الـسلعة سـابق علـى لـزوم دفـع                )٥(،واحلنابلة)٤(على قول الشافعية  صحيح  

الثمن يف هذه احلالة،يف املذهبني،وذلك أن املتفـق عليـه يف املـذهبني أن األصـل هـو إلـزام البـائع                  
بتسليم السلعة للمشرتي،إال يف حالة خشية البائع أال يفي املشرتي مبا يقتضيه العقد من تـسليم          

ثمن؛يف حالــة أن يكــون البيــع بيعــا مطلقا،وهــذا يقــوى احتمالــه يف العقــود بــني غائبني،قــال يف  الــ
وألن الـثمن ال يـتعني      ،فوجـب تقدميـه   ؛بيعهو امل ؛ومتامـه ، الذي يتعلـق بـه اسـتقرار البيع        إن:"املغين

ــني  ،بالتعيني ــذا ،فأشــبه غــري املع ــت ه ــى البائع ؛وإذا ثب ــسليم عل ــو  ،وأوجبنا الت ــال خيل ــسلمه ف  ف
                                                 

   ).٤/١٥٦(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ١(
   ).١/٢١٥(درر احلكام :،وا�ظر علي حيدر)٥/١٤٩(بدائع الصنائع :ظر الكاسا�يا� –) ٢(
  ).٤/٤٩٧(مواهب اجلليل :،وحطاب١٦٤القوا�ني الفقهية ص :جزيا�ظر ابن  –) ٣(

أمحد حممود إبراهيم،حممـد حممـد تـامر، دار الـسالم         :حممد بن حممد بن حممد الغزايل،ت     ) ٣/١٥٦(ا�ظر الوسيط    –) ٤(
  ).٩/٣٥١(اموع شرح املهذب:،و النووي١هرة،طللنشر،القا

 ).٣/٢٣٩(كشاف القناع :،والبهوتي)٤/١٤٠(املغين :ا�ظر ابن قدامة  -) ٥(
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وإن ،أجرب علـى تـسليمه    ؛والثمن معـه  ،أو معسرا فإن كـان موسـرا      ،رتي من أن يكون موسرا    املش
خوفـا مـن    ،حتى يـسلم الثمن   ؛وسـائر مالـه   ،حجر عليـه يف املبيع    ،أو بلده ،كان غائبا قريبا يف بيته    

فالبائع خمـري  ،وإن كان غائبا عـن البلـد يف مـسافة القـصر    ،يضر بالبائع تصرفا صرف يف مالهتيأن  
وإن كـان  ،فهـو كـاملفلس  ،أل�ـه قـد تعـذر عليـه الثمن        ؛وبني فسخ العقد  ، إىل أن يوجد   بني أن يصرب  

والثا�ي ال خيار له ألن مـا       ،ألن فيه ضررا عليه   ؛يف أحد الوجهني  ،دون مسافة القصر فله اخليار    
والرجوع ،فللبائع الفـسخ يف احلـال     ؛وإن كـان املـشرتي معـسرا      ،دون مسافة القصر مبنزلة احلاضـر     

 عندي أ�ه ال جيب عليه تسليم املبيـع حتـى حيـضر             ىويقو،كله مذهب الشافعي  وهذا  ،يف البيع 
فال يلزمه دفعه قبـل     ؛ألن البائع إمنا رضي ببذل املبيع بالثمن      ؛ويتمكن املشرتي من تسليمه   ،الثمن

  .)١(أهـ"حصول عوضه
حتى يقـبض   ؛ وللبائع حـبس مبيعـه     :"ومثله يف منهاج الطالبني وعمدة املفتني،قال النووي      

  .)٢(أهـ"وإمنا األقوال إذا مل خيف فوته،بال خالف،إن خاف فوته؛مثنه
  .ما ذكرته آ�فا يوضح صحة هذا الشرط

ــث  ــشرط الثال ــع       :ال ــع شــركة بعينها،حــددها املوق ــشحن م ــو اشــرتاط أن يكــون ال وه
  :،وهذا الشرط أيضا صحيح؛ذلك ألمرين"البائع"

ـــد البيـــــــ  :أحــدمها ــربط بــني عقـــــــ ــه ال توجــد صــلة ت ــشـأ� ـــد ال حن،فهما ع،وعقــــــــــ
،وبعبـارة ثا�يـة ال توجـد مـصلحة حمـددة           )١(م اال�ـفصال،وقد ذكـرت هـذا مـن قبـل         االن مت صمنفـ

                                                 

   ).٤/١٤٠،١٤١(املغين :ابن قدامة –) ١(
  .،دار املعرفة،بريوت الدين أبي زكريا حييى بن شرف النوويي حم،٥٠منهاج الطالبني ص   -) ٢(
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يناهلا البائع من اشـرتاطه إبـرام هـذا العقـد اآلخـر مـع شـركة الـشحن سـوى حتقيـق �فـع حمـض                           
 النفـع يف تلـك      للمشرتي،فهو ليس مـن قبيـل أبيعـك علـى أن تبـيعين،أو تقرضـين،وحنو ذلـك،ألن                

االشرتاطات يعـود علـى أحـد املتعاقـدين بذاتـه،وألمر يتعلـق بعقده،ولـه أثـر يف مثـن الـصفقة،مما                      
محل بعض علمائنا على عد هذا النوع من االشرتاطات مفض إىل اجلهالة يف الثمن،واعترب هذا               

اد فـال تكـ  عنـه  ،وأمـا الـشرط الـذي �تحـدث     )٢(النقص هو احلامل على منع مثل هذه الـشروط        
جتد فيه �فعا ألي من املتعاقدين،وال يتصور تأثريه على قيمة الصفقة،وهو ليس أكثر من خدمـة      

ــو تَ    ــذاهتا،ولعلنا لــ ــصفقة بــ ــائع للمــــشرتي،ألمر ال يتعلــــق بالــ ــدمها البــ ــه  زْوجقــ ــا �فعــ ــا فقلنــ �ــ
للمشرتي،لــصح؛ألن غالــب الــشركات الــيت تقــرتح للــشحن تعتــرب األفــضل يف هــذا اال،لرغبــة  

 يف تقديم خدمة حمرتمة للمشرتي،حتقق له أقصى درجات احلفاظ على سـلعته؛فال وجـه               البائع
  .ملنع هذا الشرط من هذه اجلهة أيضا

ــه شــرط قــد جــرى عليــه العرف،وغلــب علــى معــامالت النــاس يف التجــارة     :الثــا�ي أ�
تجـارة  اإللكرتو�ية،ومنعه يسد باب هذه التجارة؛إذ ال ميكن تنظيم العالقـة يف هـذا النـوع مـن ال            

بطريقة أخرى حتقق الفوائد ذاهتـا املتحققـة مـن اتبـاع هـذه الطريقة،وهـذا كـاف للقـول بـصحة                       
و�ظائره من كالم فقهائنا كثري،بل هـي قاعـدة يف الـشروط الـصحيحة عنـد               هذا الشرط شرعا،  

                                                                                                                                            

  .ن هذه الدراسة مراجع ص        –) ١(

مشـس الـدين حممـد بـن أبـي العبـاس أمحـد بـن محـزة الرملـي،دار           ) ٣/٤٥٠( قال يف هنايـة احملتـاج إىل شـرح املنـهاج     –) ٢(
أو بيع دار بألف بشرط قرض مائة؛أل�ه جعل األلف،ورفق العقد الثا�ي مثنا،واشـرتاطه       ... كبيع بشرط بيع،  :"الفكر،قال

  .أهـ"و جمهول؛فصار الكل جمهوالفاسد،فبطل مقابله من الثمن،وه
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ــام    ــة األحكـــ ــرح جملـــ ــام شـــ ــة،قال يف درر  احلكـــ ــادة :"احلنفيـــ ــشرط   : ١٨٨ املـــ ــع بـــ البيـــ
على أن خيـيط    الفروة  باع  لو  :والشرط معترب،مثال ،صحيح؛عرف البلد   املرعي يف :يعين؛متعارف

 البـائع  ويلزم،يـصح البيـع   ؛على أن يرقعـه   الثوب  أو  ،البابيف  يسمره  ،أو القفل على أن     هارةالظِّهبا  
؛ولو مل يكـــن مـــن مقتـــضيات العقـــد ،الـــشرط املتعـــارفو. هبـــذه الـــشروط الوفـــاءجوز البيـــع 
فيــه �فعــا ألحــد  ألن ؛ وجــواز البيــع معــه خــالف القيــاس ...؛وصار معتــربا،ستحــسا�اا؛معه

ال يكـون باعثـا     ؛؛ألن الـشرط متـى كـان متعارفـا        والتعامل،العرف؛ووجه االستحسان ،املتعاقدين
الـذي �ـضج    الثمـر   بيـع   :ومـن أمثلـة ذلـك     .....املقصود بغري خصام  ...وحيصل  ،على النزاع 

ويـرد علـى هـذه      ،حتـى ينـضج    الـشجر بـشرط إبقائـه علـى       ،ومل ينـضج القـسم اآلخر     ،منـه قسم  
 فتجويز البيـع بالـشرط هـو تـرجيح للعـرف            ،هنى عن البيع  :أن النيب صلى ا عليه وسلم     :املادة

كمـا اتـضح   ،وليس ألحد أن يـرد الـنص بالعرف  ،مع أن �ص الشارع أقوى من العرف     ،على النص 
ــة يف  ــرح القواعـــد الكليـ ــوارد يف احلـــ   :واجلواب،شـ ــع بالـــشرط الـ ــن البيـ ــهي عـ ــة النـ ديث أن علـ

ــشريف ــع  ؛ال ــثريه البي ــايعني   ما ي ــني املتب ــزاع ب ــن الن ــشرط م ــا هــي قطــع    ألن ؛بال ــشارع إمن ــة ال غاي
ليـست ممـا يـسبب    ،والعادة،والـشروط الـيت جيـري هبـا العرف       ،وحسم اخلـالف بـني الناس     ،النزاع
  .)١(أهـ"فال تكون مقصودة بالنهي الوارد يف احلديث الشريف؛ويثري خصاما،�زاعا

  . الشرطوهبذا �علم صحة هذا

                                                 

،وا�ظـر  )٥/١٧٢(بـدائع الـصنائع     :،وا�ظر الكاسـا�ي  )١٣٨-١/١٣٧(درر احلكام شرح جملة األحكام      :علي حيدر  –) ١(
  ).٦/٤٥٢(فتح القدير :ابن اهلمام
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وهو أن الظاهر وجـود أجـل جمهـول مـن حـني العقـد،وإىل أن يـتم تـسليم                    :الشرط الرابع 
  :السلعة للمشرتي،فهذا أيضا شيء ظاهر؛إال أ�ه مع ظهوره غري صحيح،ألمرين

أن املــشرتي قــد جعــل وكــيال يــستلم عنــه،وهو شــركة الــشحن،وهم يــستلمون  :أوهلمــا
ت ال يكاد يتجاوز يوما واحدا،وهو شيء قد جـرى          السلعة من البائع �يابة عن املشرتي يف وق       

عليــه العرف،وعليــه تكــون الــصفقة قــد تكاملت،واألجــل حمــدد ال خفــاء فيــه،من حــني توقيــع  
الصفقة،وإىل تسليم السلعة للوكيل،وهـذا إن عـد شـرطا،فهو صـحيح؛ ألن األجـل جـار علـى                    

  .عرف غالب
فيهـا الـسلعة بيـد الوكيـل الـذي هـو       أن األجل الظاهر يعود إىل الفرتة اليت تكـون      :ثا�يهما

شركة الشحن،ال البائع،وبالتايل هو أجل يلحق صفقة التوكيل بشحن السلعة،وليس صـفقة بيـع              
السلعة ذاهتا،وعلى ذلك ال يصح اعتباره شرطا ألجـل جمهـول يتعلـق بتلـك الـصفقة أصـال،ألن           

  .األجل يرجع لصفقة الشحن ال صفقة البيع
 هنــا شــرط لألجــل أصــال،وإمنا يعــود األجــل لــصفقة  فــإذا صــح مــا ذكرتــه آ�فــا؛فليس

الشحن،وهو مع هذا شيء وإن مل يذكر يف عقد الشحن الذي قد يتصور بعضهم بطال�ـه هلـذا                   
الــسبب أيــضا إال أ�ــه شــيء معروف؛الســيما حــني تكــون شــركة الــشحن مــن تلــك الــشركات   

ــها،مثل   ــة مبهنيتــ ــرف   )DHL(املعروفــ ــع إىل عــ ــل يرجــ ــون بأجــ ــا،إذ يلتزمــ غالــــب يف ،وحنوهــ
  .تعامالهتم،وهو هلذا ال تعرتيه جهالة تفضي إىل �زاع 

هذه هـي الـشروط الـيت ميكـن النظـر إليهـا علـى أهنـا شـروط جعليـة،وال يوجـد منـها                         
شـــيء يعكـــر علـــى أصـــل جـــواز هـــذه املعامالت،وحلـــها،وهو كـــذلك بـــالنظر إىل الـــشروط  
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ة،والعمالت،اليت تقـصد لـذاهتا   الشرعية،وإىل أركان العقد،إال شيئا يتعلـق ببيـع الذهب،والفـض     
ال للمتاجرة فيها؛مما أسـلفت ببيا�ـه،وهو قـاض بـصحة أكثـر التعـامالت يف التجـارة اإللكرتو�يـة                    
البحتة،والباحث حني يتحدث عن أحكـام التجـارة اإللكرتو�يـة البحتـة؛هو يتحـدث يف الوقـت           

و�يـة البحتـة متـى مـا     ذاته عنها حني ال تكـون حبتـة؛ألن اإلشـكاليات الـشرعية للتجـارة اإللكرت         
وجد الباحث إجابة شـرعية عنـها تكـون اإلجابـة قـد حتققـت عـن التجـارة اإللكرتو�يـة غـري                       
البحتة بالتبع،ومن جمموع ما سبق يظهر عدم وجود ما يقضي مبنع جتارة اإل�رت�ـت،وهي �تيجـة                

  .ى الغايةالبحث وكان الوصول إليها هو الغاية،و�سأل ا تعاىل أن يبلغنا هبا األجر،ومنته
واآلن بعد أن أكرمين ا ببلوغ هذه املرحلة من الدراسة، ال يبقى سوى النظر يف آثـار                 
تلك العقود يف التجارة اإللكرتو�ية؛ليكتمل النظم،وليستوي البحـث علـى سـوقه، وهـو موضـوع                

  .الفصل اآلتي،وا أسأل التوفيق والسداد
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  الرابعالفصل 

  د عرب اإل�رت�تاآلثار املرتتبة على العقو
  تأصيل شرعي،وتطبيق
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  :الرابعلفصل ا
   عرب اإل�رت�ت،تأصيل شرعي،وتطبيقاآلثار املرتتبة على العقود

  :متهيد
 كذا آثَر: يقال؛،وهو يرد على معان   )أثر(اهلمزة والثاء والراء    :مادته،ثالثي؛األثر يف اللغة  

  :األثر له ثالثة معان:"�يقال اجلرجاو،)١(إِياه أَتْبعه أَي :وكذا بكذا،وكذا
  .النتيجة؛وهو احلاصل من الشيء:األول مبعنى

  .العالمة:والثا�ي مبعنى
  .)٢(أهـ"اجلزء:والثالث مبعنى

ــي   ــطالحا هــ ــد اصــ ــار العقــ ــا :وآثــ ــد؛ مــ ــى العقــ ــات يرتتــــب علــ من حقوق،والتزامــ
 ينــتج ،وهــذا يعــين أن التعاقــد مهمــا كــان �وعــه ال يقــصد لذاتــه،وإمنا يــراد لــه أن  )٣(للمتعاقــدين

أثرا،وحيقق �فعا؛يعود على من أبرمه،وما التعاقد يف حقيقتـه سـوى سـبب يتوصـل بـه إىل تلـك            
الغاية؛ذلك أن ا تعاىل خلق اإل�سان متعدد احلاجات حمدود الطاقة؛أل�ه وإن كان بوسـعه أن     

 يف مجيــع مــا  - وبــسبيل ميــسرة  -حيقــق لنفــسه قــدرا مــن االكتفــاء،إال أ�ــه ال ميلــك ذلــك        
 لكـــل منـــا درجـــة يف الـــرزق متيـــزه عـــن - ببـــالغ حكمتـــه -وهلـــذا جعـــل ا تعـــاىل حيتاجه،
،ودرجة تقصر به عنهم،ليأخذ مـن األوىل،مـا ينـال بـه مـن الثا�ية،بـشرط أن يتحقـق                   )٤(اآلخرين

                                                 

  ).٤/٥(باب الراء،فصل اهلمزة : لسان العرب:ا�ظر ابن منظور –) ١(

  .٢٣التعريفات ص:اجلُرجا�ي –) ٢(
  ).٤/٢٣٢(الفقه اإلسالمي وأدلته :،وا�ظر وهبة الزحيلي)١/٤٣٩( املدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء ا�ظر -) ٣(
  .قد تكون مهنة ،أو مهارة،أو معرفة،أو غري ذلك –) ٤(
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ــت       )١(الرتاضــي ــه لدرجــة أ� ــك،يرغبون ب ــزوا هبــا عن ــا يف أيديهم،لدرجــة متي ــه مم ــا ترغب ؛ألن م
فليكن هذا هلم،وهو من االبتالء الذي خيترب ا به عبـاده؛أال           عليها،وال يبذل دون رضا منك؛    

 خالئِف األَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوقَ      جعلَكُموهو الَّذِي   {:يتخاصموا ،وأال يتظاملوا ؛قال تعاىل    
ــيم لَغَفُــــور عِقَــــابِ وإِ�َّــــهال فِــــي مــــا آتَــــاكُم إِن ربــــك ســــرِيع  لِيبلُــــوكُمبعــــضٍ درجــــاتٍ   رحِــ

 ...ورفع بعضكم فـوق بعـض درجـات   {:قوله تعاىل:"يف زاد املسري ،قال  ]األ�عام[})١٦٥(
ــام[})١٦٥( ــك؛ليبلوكم أي ]األ�عــــــــــ ،أي يف الرزق،والعلم،والــــــــــــشرف،والقوة،وغري ذلــــــــــ

                                                 

هذا هو األصل،وإال فيجـوز محلـهم علـى بعـض املعـامالت محـال بقـوة الـسلطان،قال ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى               –) ١(
وبـذل منفعـة    ،كاجلعالة؛وبـذل مـال بنفع    ،كالبيع؛معاوضـة مـال مبال    :مجـاع املعاوضـات أربعـة أ�ـواع       ):"وما بعدها ١٨٩/ ٢٩(

وهــــذا بــــذل �فــــع   ،ن هــــذا بــــذل �فــــع بد�ه  إف،وحنوها،كاملــــشاركات مــــن املــــضاربة  ؛وبــــذل �فــــع بنفع ؛كاإلجارة،مبال
 ال ينفرد مبـصلحة     اإل�سانإذ  ؛والدين،ضرورة الد�يا فوجوب املعاوضات من    :وباجلملة،وحنو ذلك ،والتناصر،وكالتعاون،ماله
حيتـاج   وهذا هلذا ما، آدم أن يبذل هذا هلذا ما حيتاج إليه       فلو مل جيب على بين    ، جنسه بل البد له من االستعا�ة ببين     ،�فسه
 لـــه وصـــالحها بالعـــدل الـــذي أ�ـــزل ا،فال تـــتم مـــصاحلهم إال باملعاوضة؛ودينـــهم،وفـــسد أمـــر د�ياهم،لفـــسد الناس؛إليه

 معهـم الكِتَـاب واملِيـزان لِيقُـوم النـاس بِالقِـسطِ             وأَ�ْزلْنـا لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالبيناتِ     {:فقال تعاىل ،وبعث به الرسل  ،الكتب
ــا ــاسِ    وأَ�ْزلْنـ ــافِع لِلنـ ــدِيد ومنـ ــأْس شـ ــهِ بـ ــد فِيـ ــيعلَم احلَدِيـ ــص ولِـ ــن ينـ ــه مـ ــه   اللَّـ ــبِ إِن اللَّـ ــلَه بِالغَيـ ــوِيره ورسـ ــز قَـ  عزِيـ

 إليـه بـال     تـاج حل مـا ي   ذِفالـشارع إذا بـ    :حلاجتها إليهـا  ؛وال ريـب أن النفـوس جمبولـة علـى بـذل املعاوضـة             ،]احلديد[})٢٥(
فقد يوجب املعاوضـة  ؛لذَب مل يوأما إذا، مقدار العوض ويف، األمر إىل الرتاضي يف أصل املعاوضة      دوراإلكراه،ع  رشمل ي ؛إكراه
ــا ،وقــد يوجــب عوضــا مقــدرا تارة  ،تارة ــهما مجيع ــال األول...،وقــد يوجب ــه دين : مث ــه ،مــن علي ــه إال ،فطولــب ب وليس ل

فهو ؛ومــــا ال يــــتم الواجــــب إال بــــه ،وال يــــتم إال بالبيع،ن وفــــاء الــــدين واجــــبإف،ليوفيــــه الــــدين؛ن يبيعهأفعليــــه ،عرض
ــع    ،واجب ــه علــى بي ــاء دينه وللحــاكم أن يكره ــع عليــه إذا امتنع أولــه ،العــرض يف وف ــه حــق وجــب عليــه   ؛ن يبي قبل ؛أل�
   .أهـ..."فقام ذو السلطان فيهم مقامه؛النيابة
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  بيـنهم  قَـسمنا �َحن  {:وقال تعاىل ،)١(أهـ"ليختربكم؛فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب،والعقاب     
 فَـوقَ بعـضٍ درجـاتٍ لِيتَّخِـذَ بعـضُهم بعـضاً سـخْرِياً               بعـضَهم ياةِ الد�ْيا ورفَعنا    احلَمعِيشتَهم فِي   

هم معناه؛ليــسخِّر بعــضُ:"،قــال ابــن كــثري]الزخــرف[})٣٢( ربــك خيــر مِمــا يجمعــون ورحمــةُ
 معنــى:"يف فــتح القــديرقــال ،و)٢(أهـــ" هذا،وهــذا إىل هــذابعــضا يف األعمال؛الحتيــاج هــذا إىل

أ�ـه فاضـل بينـهم؛فجعل بعـضهم أفـضل مـن بعـض يف الـد�يا               :رفعنا بعضهم فوق بعـض درجـات      
بالرزق،والرياســـة،والقوة،واحلرية،والعقل،والعلم،ثم ذكـــر العلـــة لرفـــع درجـــات بعـــضهم علـــى       

ــال ــخْرِيا،ليتخـــذ بعـــضهم بعـــضا  :بعض؛فقـ ــليـــستخدم بعـــضهم :أيسـ ستخدم الغـــين بعضا؛فيـ
وس،والقــوي الــضعيف،واحلر العبــد،والعاقل مــن هــو دو�ــه يف العقل،والعــامل الفقري،والــرئيس املرؤ

اجلاهل،وهذا يف غالب أحوال أهل الد�يا،وبه تتم مصاحلهم،وينتظم معاشهم،ويصل كـل واحـد             
جــا إىل منــهم إىل مطلوبــه؛فإن كــل صــناعة د�يويــة حيــسنها قــوم دون آخرين،فجعــل الــبعض حمتا

البعض لتحصل املواساة بينهم يف متـاع الـد�يا،وحيتاج هـذا إىل هذا،ويـصنع هـذا هلـذا،ويعطي                   
  .)٣(أهـ"فيكون بعضهم سببا ملعاش بعض... هذا هذا،

وهبذا تتكامل حاجات الناس املتعددة بتكامـل جهـود اتمع،وهـذا التكامـل إن              :أقول
شيء من االبتالء مبا آتا�ـا ا تعاىل،فمنـا         حتقق ليس سوى �تيجة،أو أثر عن التعاقد الذي هو          

من حيسن؛فال يأخذ شيئا إال حبقه،ومنا من يـسيء؛فيأخذ بـدون حق،واحلـق يف املعاوضـات                

                                                 

   .،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي،املكتب اإلسالمي)٣/١٦٣(زاد املسري  –) ١(
  ).٤/١٢٨(تفسري القرآن العظيم :ابن كثري –) ٢(

   . ١حممد بن علي الشوكا�ي،دار الفكر،ط) ٤/٥٤٤(فتح القدير  –) ٣(
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أن تأخــذ مــن اآلخــرين برضــاهم مبــا تعطــيهم برضــاك،وهذا هــو التعاقد،وقــد أســلفت بــذكر    
،فإ�ـشاء العقـد    )١(أهــ "ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثـره يف حملـه           :"تعريفه؛وهو

؛فلن ينشأ إال لينتج أثره يف حملـه املعقـود عليـه؛ألن          املشروع رهن إلرادة الطرفني،والعقد إن �شأ     
ذلك األثر هو مقصد املتعاقدين،والشريعة وإن أعطت املرء حق إ�شاء العقد املشروع،إال أهنا             

ى سـبيل اخلـصوص     جعلت أثره حقا فوق حقه،وهلذا يرى الباحث أن أثر عقـد املعاوضـة علـ              
يغْلُب فيه حق ا تعاىل،ما دام املتعاقـدان،أو أحـدمها مستمـسكا بعقـده،وذلك إذا مت العقـد                  
ــن      ــد عـ ــق إن ختلـــف املتعاقـ ــذا احلـ ــه هبـ ــشرعي يلْزمـ ــروطه،واحلاكم الـ ــستوفيا ألركا�ه،وشـ مـ

 العقل احلصيف،وإن ظـن بعـضهم خـالف         هو مقتضى أدائه،وهذا شيء يثبته الشرع احلنيف،و    
إ�ـشاء العقـود يف القـا�ون يرجـع         :"ال أبو زهرة يف عرضه للتـصورين؛مؤيدا لالعتبـار األول         ذلك،ق

خيـالف  ...مـا مل  ...لإلرادة احلرة،كذلك اآلثار اليت ترتتـب علـى العقـد تنـشئها هـذه اإلرادة       
النظام العام؛فكل ما ارتضاه العاقد من أحكام يكون صحيحا،واجب الوفاء،ولو كان فيه غـنب              

أمـا يف   ...ال عربة بالتعادل بني العاقـدين فيمـا يغنما�ه،ويغرما�ـه بـسبب العقـد،             فاحش عليه،و 
ا تكــون مــن   ود،وآثارهــ كــام العق رادة تنــشئ العقــد فقط،ولكــن أح   الــشريعة اإلســالمية فــاإل   

وعـــلى ذلــك    ...ن ال ينـشــئ اآلثــار،     قـد فقط،ولكـ   شئ الع اقد ينـ  ـاقد،فالعـالشـارع،ال من الع  
  :وذلك ألمرين..لها من أعمال الشارع،ال من أعمال العاقد؛تكــون مقتضيات العقود ك

إذن عــــــام مــــــن الــــــشرع جيعــــــل الرضــــــا طريقــــــا إل�ــــــشاء احلقــــــوق        :أوهلمــــــا
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا ال تَـأْكُلُوا           {:والواجبات،وا�تقاهلا،وذلك يف األصل العـام يف قـول ا تعـاىل          

                                                 

  . من هذه الدراسة       راجع ص  –) ١(
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الَكُموبِ أَم كُمنياطِلِ إِالَّال بب  ـنع ةارتِج تَكُون اضٍ  أَنتَـر      كَـان اللَّـه إِن كُمال تَقْتُلُـوا أَ�فُـسو كُممِـن 
 حِيمــاًبِكُــمفكــان ذلــك إذ�ــا عامــا جيعــل الرضــا أساســا يف العقــود ...،]النــساء[})٢٩ (ر

ذِين  الَّـ  أَيهـا  يـا {:ثـم أوجـب الوفـاء بالعقود،وتنفيـذ أحكامهـا يف قولـه تعـاىل              ...وااللتزامات،
 حـرم  إِالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الـصيدِ وأَ�ْـتُم   األَ�ْعامِعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الآمنوا أَوفُوا بِ 

       رِيـدا يم كُمحي اللَّه فبهـذين النـصني الكـرميني العامني؛جعـل الـشارع للعقـود            ]املائـدة [})١(إِن،
  ...لتزامات تنشأ عنهاآثارا،وا

ــه،وحتققت  ...أن الــشارع جعــل لكــل عقــد  :ثا�يهمــا ــه يثبــت إذا تــوفرت أركا� ــرا ل أث
ــد ا�عقـــاده،إال إذا تنـــازل الطـــرف          ــن أحكـــام  العقـــد بعـ ــروطه،وليس للعاقـــد أن يفـــر مـ شـ

  . )١(أهـ"الثا�ي
هـا؛إذ  ويف هذا السياق ال يوجد فرق بني أثر العقد يف التجارة اإللكرتو�ية،وأثره يف غري 

مبجرد أن يتم التعاقد ترتتـب علـى العقـد آثـاره،وهي آثـار قـد تعـددت أقـوال أئمتنـا يف التعـبري                     
عنها،وهي يف اإلمجـال متفقة؛والـذي يتحـصل مـن جممـوع ذلـك أن أثـر العقـد ميكـن النظـر إليـه                        
بالنسبة لألشخاص،وبالنسبة للموضوع الذي مت التعاقد من أجله،فهذان مبحثان يقتضي حبثنـا            

عرض إليهما،ومها لدى تتبع ما يتصل هبما جـديران برسـالة علميـة خاصـة،لطول وأمهيـة مـا          الت
ميكن أن يبحث ضمنهما؛غري أ�ي سأختصر بالقدر الذي يتناسب مع دراستنا مكتفيـا مبـا لـه                 
صــلة وثيقــة مبــا عنــه �تحــدث،واملبحث األول وهــو أثــر العقــد بالنــسبة لألشــخاص جنــده أثــرا 

 العـام،أو اخلـاص،أو الـدائنني       لْفـه ه،من حيـث اتـصال ذلـك األثـر خبَ         يلحق بالشخص الـذي أبرمـ     
                                                 

   .وما بعدها٢١٦امللكية و�ظرية العقد ص :أبو زهرة –) ١(
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،والثا�ي مـسألتان ،فهما مطلبان،األول منهما فيـه  "الوكيل"له،ومن حيث اتصال ذلك األثر بنائبه  
آثار الذي يظهر لدى تتبعه أهنا       له،واملبحث الثا�ي وهو أثر العقد بالنسبة ملوضوعه،ف       مسائلال  

 عنه التـزام مبـا ورد فيـه،وأثر آخـر ينـتج عـن عـدم االلتـزام مبـا ورد                    �تجت عن عقد �افذ،ينشأ   
ــسائل   ــالث م ــان،ويف األول ث ــه،فهما مطلب ــها ت،األوىلفي ــر األصــلي     من ــضمن احلــديث عــن األث ت

 عن األثر املتمم للعقد،ويف املطلب الثا�ي احلديث عن أثر          ة عن األثر التابع،والثالث   ةللعقد،والثا�ي
مها عن حـق البـائع يف حـبس املبيـع           أوال:مسألتانتزام مبا ورد فيه،وفيه     العقد يف حالة عدم االل    

هما عــن حــق املتبــايعني يف الفــسخ، ثــم أتبــع ذلــك كلــه ببيــان تــ�ياحتــى ينقــده املــشرتي الثمن،وث
  .تطبيقات ما أدرسه على التجارة اإللكرتو�ية،وذلك يف مبحث ثالث
  .توفيقوتفصيل ما سبق على حنو خمتصر سيأتي،بعون من ا و

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٣٩٦

  

  
  املبحث األول

   لألشخاص يف التجارة اإللكرتو�يةأثر العقد بالنسبة
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  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التجارة اإللكرتو�ية:ملبحث األولا
ــه،وال جيــاوزه إىل         ــد ذات ــصرف إىل العاق ــر العقــد ين ــه اإلســالمي أن أث األصــل يف الفق

شأت عن العقد،وتلحقه كذلك االلتزامـات،فمثال عقـد البيـع    غريه،حيث تثبت له احلقوق اليت �     
ينقل ملكية السلعة إىل املشرتي،وينقل ملكية الثمن إىل البائع،فهما حقان يستتبعان إلزاما للبـائع              

ثبـت  وهـذا ي بتسليم السلعة،وإلزاما للمشرتي بتسليم الثمن،وما إىل ذلك من حقـوق والتزامات،      
ــدين بشخــصيه   ــد للعاق ــق     مبجــرد التعاق ــوت احلقوق،وتعل ــة هــو ثب ما،فأثر العقــد مــن هــذه اجله

،هذا إذا مت التعاقد باألصالة،وهو يستتبع ا�صراف أثـره إىل       )١(االلتزامات بالعاقدين بشخصيهما  
  :اطائفتني حتل حمل املتعاقدين عند وجود مقتض لذلك،ومه

  . العام،أو اخلاصخلْفه -١
 .الدائنون له -٢

  . كل فقرة مما سبق يف مسألةوسأحبث هذا باختصار يف مطلب،جاعال
ــة   ــد بالنيابـ ــا إذا مت التعاقـ ــة"وأمـ ــو    " بالوكالـ ــد هـ ــار العقـ ــه آثـ ــذي تلحقـ فالـــشخص الـ

  .ذا سأجعله يف مطلب تال،طالبا من ا حسن املآلل،و)٢(األصيل،وهذا هو األصل
  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التعاقد باألصالة:املطلب األول

                                                 

   ).وما بعدها٣/٥٨(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوريا�ظر  –) ١(
   . من هذه الدراسة٤٣٥سيأتي بيان ذلك واخلالف فيه،راجع ص  –) ٢(
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د تنــصرف إىل طــريف العقــد بشخــصيهما،حني يكــون     ذكــرت مــن قبــل أن آثــار العقــ    
تعاقدمها باألصالة،وأن هذا يستتبع ا�صراف أثره إىل طائفتني حتل حمل املتعاقدين عنـد وجـود         

  :امقتض لذلك،ومه
  . العام،أو اخلاصخلْفه -١
 .الدائنون له -٢

  .وسأحبث هذا باختصار يف هذا املطلب،جاعال كل فقرة مما سبق يف مسألة
  .ا�صراف أثر العقد إىل خلف املتعاقد العام،أو اخلاص: األوىلسألةامل

 الناشئة )١(يقصد خبلف املتعاقد العام،من تنتقل إليه مجيع احلقوق،وااللتزامات اإلجيابية
عن التعاقد بعد وفاة املتعاقد،باعتباره وارثا جلميع ما للمتوفى من حقوق،وما له من 

عاما؛ألن حقه بعد وفاة مورثه يتعلق جبميع ما تركه التزامات،ومنها ذلك العقد،ومسي خلفا 
امليت،حيث يعترب األثر الناتج عن التعاقد يف هذه احلالة،هو ا�تقال حقوق التعاقد،والتزاماته 

وال يدخل يف ذلك ديون املتوفى؛ألن الصحيح هو تعلق الدين )٢(ف املتعاقد العاملْاليت له،إىل خ،
هو شيء �فى الشافعي وقوع اخلالف فيه بني أهل العلم،قال يف بالرتكة ذاهتا،ال بذمم الورثة،و

 وله على الناس ديون إىل أجل؛فهي إىل أجلها،ال حتل مبوته،ولو كا�ت الرجل ماتوإذا :"األم

                                                 

املقصود باإلجيابية هنا تلك احلقوق،وااللتزامات اليت تـؤول ملكيتـها إىل خلـف املتوفى،وتعـود عليـه بالنفع،ويقابلـها                    –) ١(
احلقوق،وااللتزامات السلبية،وهي تلك احلقوق،وااللتزامات اليت تتعلق بالرتكة كالديون على املتوفى،وحنوها،إذ األوىل تنتقل    

 .ال،وإمنا تتعلق بالرتكة،فاإلجياب،والسلب هنا منسوب إىل خلف امليتإىل اخللف،وأما الثا�ية ف

  ).٣/٥٩(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوري ا�ظر -) ٢(
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 بأهنا حالة يتَحاص -  ممن لقيت - على امليت إىل أجل؛فلم أعلم خمالفا حفظت عنه الديون
 أن - وا أعلم -ويشبه ... ألهل املرياث،والوصايا،فيها الغرماء،فإن فضل فضل؛ كان 

ملا كان غرماء امليت أحق مباله :يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه،أن يقولوا
يف حياته منه؛كا�وا أحق مباله بعد وفاته من ورثته،فلو تركنا ديوهنم إىل حلوهلا،كما يدعها يف 

مته،ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم احلياة؛كنا منعنا امليت أن تربأ ذ
إن مات وعليه ديون :"،غري أن ابن قدامة يف املغين حيكي خالفا يف املسألة قال)١(أهـ"أبيه

  ؟فهل حتل باملوت ،مؤجلة
  :روايتان فيه

  .)٢( الورثةقثَّال حتل إذا و:إحدامها
  .وأبي عبيد،وإسحاق،ريينوهو قول ابن سِ

 ذلك عن يوحك،الدين إىل أجله...:،هريوالز،ر بن حممدوأبو بك،طاوس:وقال
  .احلسن

  .أ�ه حيل باملوت:والرواية األخرى
وبه قال الشيبع،عيخَوالن،وسوالثَّ،ومالك،اروالرأي وأصحاب،والشافعي،ريو.  

  :أل�ه ال خيلو إما أن
  .يبقى يف ذمة امليت •

                                                 

  .حممد بن إدريس الشافعي،دار املعرفة) ٣/٢١٢(األم  –) ١(

 ).٣/٤٣٨(اع ،وهو يف كشاف القن"هو املختار لعامة األصحاب):"٤/٣٢٦(قال ابن مفلح يف املبدع  –) ٢(
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  .أو الورثة •
  .أو يتعلق باملال •

  .وتعذر مطالبته هبا،خلراهبا؛مة امليت ال جيوز بقاؤه يف ذو
وهي خمتلفة ؛وال رضي صاحب الدين بذممهم،ألهنم مل يلتزموها؛وال ذمة الورثة

  .متباينة
وال �فع ،وصاحب الدين،أل�ه ضرر بامليت؛وتأجيله،وال جيوز تعليقه على األعيان

  .للورثة فيه
كتعلق حقـوق   ،الـه ويتعلق بعـني م   ،فعلى هـذا يبقـى الـدين يف ذمـة امليـت كمـا كـان               ...

ويتـصرفون  ،والتزامـه للغريم  ،فإن أحـب الورثـة أداء الدين      ،الغرماء مبال املفلس عند احلجر عليـه      
لوفاء ؛أو رهن يثق بـه    ،أو يوثقوا احلق بضمني مليء    ،يف املال مل يكن هلم ذلك إال أن يرضى الغريم         

واسـتخالص  ،كة وإن قلنا إن الدين حيل باملوت فأحب الورثـة القـضاء مـن غـري الرت     ....حقه
باع احلـاكم مـن الرتكـة مـا     ؛وإن امتنعـوا مـن القـضاء   ،وإن قضوا منها فلـهم ذلـك    ،فلهم ذلك ؛الرتكة

  .)١(أهـ"يقضي به الدين
ــة             ــاة؛لتعلق احلــق برتك ــسبب الوف ــدين ب ــول ال ــول حبل ــني الق ــرق ب ــع ال يوجــد ف ويف الواق

ــه بــشرط التوثيــق،ألن اال�تقــال مل يكــن إال    ــالرهن،أو  امليــت،والقول بعــدم حلول  بوجــود التوثيــق ب
بالضمني،وإال فاحلق متعلق بالرتكة ذاهتا،يف حالة عدم التوثيق،ولذا ال يوجد خـالف بـني األئمـة                

  .الثالثة،واملعتمد عند احلنابلة يف هذه املسألة
                                                 

 ) ٤/٢٨١(املغين :ابن قدامة –) ١(
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وعليه لـو بـاع رجـل سـلعة إىل آخـر،ومت التعاقـد بكـل أركا�ه،وشـروطه،ومل يبـق سـوى                      
للثمن،وكــان أن تــويف املــشرتي،فالبائع يكــون صــاحب ديــن ثابــت يف التـسليم للــسلعة،واالستالم  

الرتكة بقدر مثن سلعته اليت باعها؛فيحل حتـى حـني يكـون البيـع آجال،ويـستويف حقـه مـن تركـة             
ف العـام امليـت يف حقـه السـتالم الـسلعة بعينـها،وهي حـق مـشرتك هلـم                    لـْ املشرتي،وخيلف اخلَ 

ث قبـل وفاتـه،وااللتزام الـذي       روعقـد الـذي أبرمـه املـُ       وه مبوجـب احلـق الناشـئ عـن ال         ثُمجيعا،ورِ
جيب على البائع حيال املشرتي،وهو حق،والتزام إجيابي كما أسلفت،ولكنهم مل خيلفوه يف حـق              

برتكـة  " الـدين "البائع،وااللتزام لصاحله بدفع مثن السلعة،الناشئ عن العقد،وإمنا تعلق ذلك احلـق            
  .املتوفى

ــأثر العقــد بالنــسبة لألشــخاص حــني يكــون التعاقــد   مــا ذكرتــه آ�فــا يوضــح املقــ  صود ب
 العام،وذلك يف حالة لو تويف أحد طريف العقد قبل ا�قضاء آثـار           خلْفهباألصالة،وخيلف املتعاقد   
  .العقد بالنظر إىل موضوعه

هذا،وجيــدر التنبيــه إىل أن هنــاك حــاالت ال يتــصور فيهــا أن تنــصرف آثــار العقــد إىل  
،كبعض خيارات البيع،فمنها ما يورث فينتقـل أثـره إىل خلـف امليـت بـال                )١(خلف املتعاقد العام  

،وضـابط اعتبـار ذلـك      )٣(،ومنها ما ال يورث بال خالف كخيـار القبـول         )٢(خالف كخيار العيب  

                                                 

  .أحتدث هنا عن العقود التجارية؛إذ هي العقود اليت تتعلق بدراستنا –) ١(

  .٤٥٧،وسيأتي تعريف خيار العيب،راجع هذه الدراسة ص )٩/١٩٨(اموع شرح املهذب :ا�ظر النووي –) ٢(

بل خميرا يف القبول بعد صدور اإلِجياب حتى ا�فـضاض الس؛فـإِن   يكون القااملرجع السابق،وخيار القبول هو أن     –) ٣(
   .) ١/٤٢١(درر احلكام شرح جملة األحكام :شاء قبل،وإن شاء رد،ا�ظر علي حيدر
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 أ�ه صـفة للعقـد ورثـه،ومن      )١(من ا�قدح له يف شيء منها     :"عند أئمتنا ما قاله ابن رشد احلفيد      
  .)٢(أهـ"اخليار مل يورثها�قدح له أ�ه صفة خاصة بذي 

ألن ما كان من صـفة العقـد كـان مـؤثرا يف ماليـة املعقـود عليـه؛فيورث،وما كـان                     : أقول
 إىل معرفتـه بعـد      مبـشيئته وإرادتـه؛وهو شـيء ال سـبيل        صفة خاصة بـذي اخليـار كـان متعلقـا           

ائعــا،أو يت،ســواء كــان باملَ وت؛فإ�ــه مبطــل خليــاراملأمــا :"يف البحــر الرائــقمــوت صــاحبه،قال 
ــشرتيا،و ــورالمـــ ــد�ا،كخيارث يـــ ــةِ عنـــ ــصور   ؛ الرؤيـــ ــشيئة،وإرادة،وال يتـــ ــيس إال مـــ ــه لـــ أل�ـــ

  .)٣(أهـ"فيما يقبل اال�تقال ال فيما ال يقبله:ا�تقاله،واإلرث
وأما اخللف اخلاص فهو من خيلف املتعاقد ببعض ماله على التعيني،ومثال ذلـك يظهـر يف                

 العقـد الـذي أبرمـه امليـت قبـل وفاتـه،إذا كا�ـت العـني               الوصية؛حيث خيلف املوصى له يف آثار     
بـاع رجـل دارا،وبقـي مثنـها دينـا،يف ذمـة       :يف صـدد اسـتكمال آثـار عقـدها،فمثال     املوصى هبـا    

املشرتي،وأوصى هبذا الدين إىل آخر يف حـدود ثلـث الرتكة،فبعـد موتـه ينتقـل هـذا احلـق إىل                     
- إال يف البيع بأجل –ي حتى يوفيه الثمن  املوصى له،فيملك حبس املبيع إذا مل يستلمه املشرت       

وحنو ذلك مما هو حق للمتعاقـد املوصـي لـو كـان حيـا،ومن ثـم ينـصرف أثـر العقـد مـن حيـث                          
  .)٤(- وهو هنا املوصى له –احلقوق املكملة إىل اخللف اخلاص 

                                                 

  .أي يف تلك اخليارات –) ١(

   .حممد بن أمحد بن حممد بن رشد املالكي،دار الفكر) ٢/١٦٠(بداية اتهد وهناية املقتصد  –) ٢(
   ).٦/١٩(البحر الرائق:ابن �ُجيم  –) ٣(
  ).٥/٩٦(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوريا�ظر  –) ٤(
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  .ا�صراف أثر العقد إىل الدائنني:املسألة الثا�ية
دين،متى مــا اســتوفى أركا�ه،وشــروطه،وكل األصــل أن ينــصرف أثــر العقــد إىل املتعاقــ   

ــا        ــن الطــرفني دين ــه لكــل م ــود علي ــدينا لآلخر،ويكــون املعق ــصبح م ــهما ي ــصاحل الطــرف  )١(من ،ل
اآلخر،وينصرف إليه أثر العقد الذي تعاقـد مـن أجلـه،فإذا بـاع رجـل آلخـر سـلعة بقيمـة مائـة                       

مبائة ريال،وهذا مـن    ريال،صح أن الرجل صار مدينا لآلخر بسلعة،وصار اآلخر مدينا للرجل           
قبيل ا�تقال آثار العقد بالنسبة لألشخاص،وهم هنا املدينون الذين �ـشأت مديو�يتـهم مـن ذلـك                 
العقد ال غريه،إال أن هناك حاالت ينـصرف أثـر العقـد فيهـا إىل دائـنني آخـرين ليـسوا طرفـا يف                        

ن ديو�ــه ذلــك العقــد،كأن يتعــرض أحــد املتعاقــدين إىل احلجــر بــسبب إفالســه،وذلك بــأن تكــو 
،فهنـا  )٢(احلالة أكثر من مالـه،ويطلب أصـحاب الـدين احلجـر علـى املـدين،وحيكم بـذلك حـاكم           

ــذي أبرمــه قبــل التفليــسة،ومل تــستوف احلقــوق الناجتــة عنــه،قبل احلجــر       ــر العقــد ال ينــصرف أث
،ال إليــه،فيتم التَّحـــاص فيمـــا بـــني مجيـــع أصـــحاب  "الـــدائنني لـــه"عليــه،إىل أصـــحاب الـــديون  

،ومـن ذلـك احلـق املتعلـق        )٣(ماله الفاضل عن حاجتـه،بال خـالف مـن حيـث اجلملـة            الديون،يف  

                                                 

  . من هذه الدراسة٣٦٦سبق بيان معناه لغة واصطالحا ص  –) ١(
ائـق  البحـر الر  :وهذا القدر متفـق عليـه علـى املعتمـد واملفتـى بـه عنـد علمـاء املـذاهب األربعـة،ا�ظر ابـن �ُجـيم                            –) ٢(
املهـذب  :،وا�ظـر الـشريازي   )٣/٢٦٥(حاشية الدسـوقي    :،وا�ظر الدسوقي )٥/٣٨(مواهب اجلليل :،وا�ظر حطاب )٨/٩٤(
  ).٣/٤٣٢(كشاف القناع :،وا�ظر البهوتي)٤/١٢٧(روضة الطالبني :،وا�ظر النووي)١/٣٢٢(
و�فقــة مــن ،بقي بنفقته،وكــان ذا كــسب،ومجلــة ذلــك أ�ــه إذا حجــر علــى املفلس:")٤/٢٨٥،٢٨٦(قــال يف املغــين  -) ٣(

وإن ،كالزيادة علـى النفقـة  ،فلم جيـز أخـذ مالـه   ؛فإ�ه ال حاجة إىل إخراج ماله مع غنـاء بكـسبه  ؛فنفقته يف كسبه،تلزمه �فقته 
ــ أ�فق عليــه مــن مالــه مــدة احلجــر ؛وإن مل يكــن ذا كــسب،كملناها مــن مالــه؛كــان كــسبه دون �فقتــه ن ملكــه ت؛ألوإن طال



                                                                                                                                  ٤٠٤

بذلك العقد،إال يف حالة أن جيد البائع سلعته بعينها،فهو أحق هبا،وحيكم بفـسخ عقدها،لقولـه                
و أَحـق  من أَدركَ مالَه بِعينِهِ عِند رجلٍ أو إِ�ْسانٍ قد أَفْلَس فَهـ :"عليه وعلى آله الصالة والسالم   

املفلس متى حجر عليه،فوجد بعض غرمائه سلعته الـيت باعـه           :"،وقال يف املغين  )١("بِهِ من غَيرِهِ  
  .ملك فسخ البيع،وأخذ سلعته... إياها بعينها،

  . وروي ذلك عن عثمان،وعلي،وأبي هريرة  
  .،وأبو ثور،وابن املنذر...وبه قال عروة،ومالك،واألوزاعي،والشافعي،  
هـو أسـوة الغرمـاء؛ألن البـائع كـان لـه            : ن،والنخَعي،وابن شبرمة،وأبو حنيفـة   وقال احلس   

حق اإلمساك؛لقبض الثمن،فلما سلمه أسقط حقه من اإلمساك؛فلم يكن لـه أن يرجـع يف ذلـك                 
ــاء يف ســبب االســتحقاق       ــه ســاوى الغرم ــراهن وأل� ــرهن إىل ال باإلفالس،كــاملرهتن إذا ســلم ال

  .رهمفيساويهم يف االستحقاق كسائ
 هاعـ تَ م كَرد أَ نمـ :"ولنا ما روى أبو هريرة أن النيب عليه وعلى آله الـصالة والـسالم،قال               

  .)١(أهـ .")٢(" بهقحو أَه فَسلَفْ أَد قَانٍس�ْ إِدن عِهِنِيعبِ

                                                                                                                                            

ألهنم جيـرون جمـرى   ؛وغريهم ممن جتب �فقتـهم ،واملولودين،مثل الوالدين،تلزمه �فقته من أقاربه وتقدم أيضا �فقة من     ...،باق
�علـم    وممن أوجب اإل�فاق على املفلـس وزوجتـه وأوالده الـصغار مـن مالـه أبـو حنيفـة ومالـك والـشافعي وال                        ...،�فسه

  .أهـ"أحدا خالفهم
ءِ الـديونِ،واحلَجرِ،والتَّفْلِيسِ،باب إذا وجـد مالَـه عِنـد مفْلِـسٍ يف البيـعِ               أخرجه البخاري يف كِتَاب االستِقْراضِ،وأَدا     –) ١(

،وذلك من حديث أبي هريرة رضي ا عنه،وكذلك أخرجـه مـسلم مـن حـديث أبـي هريـرة         )٢/٨٢١(والقَرضِ والودِيعةِ   
   .    فَلَه الرجوع فيهأَفْلَس باعه عِند املُشتَرِي وقد رضي ا عنه أيضا،يف كِتَاب املُساقَاةِ،باب من أَدركَ ما

  .من هذه الدراسةه،راجع ص         سبق خترجي-) ٢(
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  :ومثال ذلك  
ــال،ومت التعاقد،مــستوفيا أركا�ه،وشــروطه،ومت       ــاع رجــل ســلعة آلخــر بــألف ري ــو ب مــا ل

يم الــسلعة لآلخــر،ومل يقــم بتــسليم الثمن،وصــدر احلكــم الــشرعي القاضــي بــاحلجر علــى    تــسل
  :اآلخر،فهنا احتماالن

أال توجد السلعة؛فعندها يكون الرجل البـائع أسـوة الغرمـاء،وأثر عقـده ينـصرف               :األول  
  . ما فضل من أمواله يف سداد ديوهنم)٢(إليهم مجيعا،ويتحاصون

  .ودة بعينها،فعندها يكون من حق اآلخر فسخ العقدأن تكون السلعة موج:الثا�ي  
ــة األوىل ــد      ويف احلال ــر للعق ــو أث ــصرفت إىل أشــخاص دائنني،فه ــار العقــد ا�  جنــد أن آث

  .بالنسبة لألشخاص ينتقل إىل خلف األصيل ال بسبب الوفاة بل بسبب احلجر
الـة  وهبذا أكون قد أهنيت احلديث باختصار عن آثار العقد بالنسبة لألشـخاص يف ح             

أن يكون العقد قد أبرم باألصالة،ويبقى احلديث عن حالة أخرى وهـي احلالـة الـيت يـربم العقـد                    
  .فيها بالنيابة من جهة آثار العقد،وهو موضوع املطلب اآلتي

                                                                                                                                            

  ).٤/٢٦٦(املغين :ابن قدامة  -) ١(
أي ينـسب املـال   املقصود بالتَّحاص هنا أن يأخذ كل صاحب دين حصة تتناسـب مـع مـا وجـد مـن مـال الغـريم،               –) ٢(

ريـال مـثال،   ١٠٠٫٠٠٠،فمن حتصل مـن حـصر أموالـه    إىل مجيع الديون،ويعطي كل واحد من دينه مبثل تلك النسبة  املوجود  
فيعطــى كــل واحــد مــن الغرمــاء �ــصف % ٥٠ريال،تــصبح �ــسبة املوجــود إىل الــدين ٢٠٠٫٠٠٠وهــو حمجــور عليه،وديو�ــه 

روضـة  :،وا�ظـر النـووي   )٦/٣١(اجلليـل   مـنح   :،وا�ظـر حممـد علـيش     )٧/٢٢٦(بدائع الصنائع   :حقه،وهكذا،ا�ظر الكاسا�ي 
ــالبني  ــي  )٦/١٧١(الطـ ــر البجيرمـ ــهاج   :،وا�ظـ ــرح املنـ ــى شـ ــي  علـ ــية البجيرمـ ــوتي )٢/٤١٣(حاشـ ــر البهـ ــشاف :،وا�ظـ كـ

  ).٣/٤٣٧(القناع
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  .أثر العقد بالنسبة لألشخاص يف التعاقد بالنيابة:املطلب الثا�ي
كـالم فيـه،إال يف حـدود مـا         إذا أبرم العقد أصيل ا�ـصرفت آثـار العقـد إليه،وهـذا ال              

عـن  " وكيـل "سبقت اإلشارة إليه يف املطلب السابق،فهل جند األمر ذاتـه إذا أبـرم العقـد �ائـب              
  الشخص الذي تعلقت به رغبة التعاقد يف واقع األمر؟

ــه صــلة هبــذه الدراســة؛ألن حبــث ال          ــه ممــا ل ــصد إىل بيا� ــة أحــدد مــا أق نيابــة بداي
ـــ  ــباهبا،وأ�واعها،وما إليهــ ــشوأســـ ــن   ا متـــ ــديث عـــ ــى احلـــ ــصر علـــ عب،وطويل،وهلذا سأقتـــ

الوكالة،وسأقتصر يف احلديث عـن الوكالـة علـى وكالـة البيع،والـشراء؛ألن معنـى التجـارة يرجـع                   
إليهما،وسيكون الكالم على آثار العقد الناجتة يف حالة أن يـربم العقـد بالوكالـة،دون اخلـوض يف                  

  :باقي أحكام التوكيل،وعليه أقول
الواو والكاف والـالم    :مادته،ثالثي؛ل يف اللغة  ل،ووكَّاو،وكسرها،من وكَّ بفتح الو :كالةالوَِ

توكل باألمر إذا ضمن القيام به،و وكلت أمري :االعتماد على اآلخر،يقال  ،وله معان منها    )وكل(
  .)١(أي أجلأته إليه،واعتمدت فيه عليه:إىل فالن

،أو اســــتنابة جــــائز التــــصرف،مثله،فيما لــــه عليــــه تــــسلط :وهــــي يف االصــــطالح
  .)٢(والية؛ليتصرف فيه

  .وهي جائزة بالكتاب،والسنة،واإلمجاع
  .وهي جائزة بالكتاب،والسنة،واإلمجاع:"قال يف املغين

                                                 

   ).١١/٧٣٤(لسان العرب :ا�ظر ابن منظور –) ١(
   .٧٣٣التوقيف على مهمات التعاريف ص:ا�ظر املناوي –) ٢(
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عــامِلِني علَيهــا الساكِنيِ واملَــ لِلْفُقَــراءِ والـصدقَات إِ�َّمــا {:فقول ا تعــاىل؛أمـا الكتــاب 
لَّفَةِاملُوقَا   ؤفِي الرو مهقُلُوب  بِيلِ    البِ وفِي سو اللَّهِغَارِمِني          لِـيمع اللَّـهاللَّهِ و بِيلِ فَرِيضَةً مِننِ الساِبو 

  كِيموأيـضا قولـه    ،وذلـك حبكـم النيابـة عـن املستحقني        ،فجـوز العمـل عليها    ،]التوبـة [})٦٠(ح
 مِنـه  بِـرِزْقٍ نظُر أَيها أَزْكَى طَعاماً فَلْيأْتِكُم    دِينةِ فَلْي املَ إِلَىفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ     {:تعاىل

  .وهذه وكالة،]الكهف[})١٩(ولْيتَلَطَّف وال يشعِرن بِكُم أَحداً 
ــسنة  ــو داود؛وأمــا ال ــن أبــي   ...،فروى أب ــروة ب ــدِاجلَ عــن ع ــنيب  ،ع ــرض لل قال ع– 

فَاشـتَرِ  لَب؛اجلَأي عروة،ائْـتِ    :ي دِيناراً،وقـال   جلَب؛فأعطـا�  - والسالم،وعلى آله الصالة  ،عليه
اةلنا ش.  

  تا،أو         اجلَفَأَتَيمـوقُهأَس ارٍ،فَجِئْتنِ بِـدِينـاتَيمنه ش تيتَر؛فَاشهاحِبص تماوفَس،لَب
ـــ    ــدِيناٍر،فَجِئْت بِالـــ ــاة بِــــ ــساومين؛فََبِعته شــــ ــا،فَلَقِينِى رجلٌ،فــــ ــال أَقُودهمــــ دينارِ،وجِئْت قــــ

  .يا رسولَ اللَّهِ،هذا دِيناركُم،وهذِهِ شاتُكُم:بِالشاةِ،فقلت
  وكَيف صنعت؟:قال
  .فَحدثْتُه احلديث:قال
  .)١(..." اللهم بارِكْ له يف صفْقَةِ يمِينِهِ:فقال

  .وأمجعت األمة على جواز الوكالة يف اجلملة

                                                 

،والرتمذي يف كِتَابِ البِيوعِ أيضا باب شـراءِ  )٣/٢٥٦(و داود يف كِتَابِ البِيوعِ،باب يف الـمضاربِ يخَالف    أخرجه أب  –) ١(
،ومثلـهما ابـن ماجـة يف كِتَـابِ الـصدقات      )٣/٥٥٩ (- والـسالم ،وعلى آلـه الصالة ،عليـه  –حكيم بن حِزام أضْـحِيةً للـنيب     

 ).٢/٨٠٣( باب األمني يتَّجِر فيه فريبح
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فإ�ــه ال ميكــن كــل واحــد فعــل مــا حيتــاج إليــه فــدعت ؛لكوألن احلاجــة داعيــة إىل ذ
  .)١(أهـ"احلاجة إليها

والذي يعنيين هنا من مجيع أحكام الوكالة،ما يتصل بأثر العقد الذي يربمه الوكيـل،من              
حيث تعلقه باألشخاص،ويف هذا يرى احلنفية،أن آثار العقـد تتعلـق بالوكيل،وتنـصرف إليـه؛إذا        

ــاف العقــــد إىل �فــــسه قــــال يف    واحلقــــوق فيمــــا يــــضيفه الوكيــــل إىل    :"ئــــق البحــــر الراأضــ
ــن إقرار ،واإلجارة،كالبيع،�فسه ــصلح عـــ ــن حمجورا ،والـــ ــل إن مل يكـــ ــق بالوكيـــ ــسليم ،تتعلـــ كتـــ
ــضه،املبيع ــد االستحقاق ،وقبض الثمن،وقب ــل هــو  ألن ؛واخلــصومة يف العيــب ،والرجــوع عن الوكي

يـستغين  أل�ـه  ؛وكـذا حكما ،اوصـحة عبارتـه لكو�ـه آدمي    ،العقـد يقـوم بالكالم    ألن  ،العاقد حقيقـة  
وإذا كـان  ،كالرسـول ،ما اسـتغنى عـن ذلك    ؛ ولـو كـان سـفريا عنـه        ،عن إضافة العقـد إىل املوكـل      

  .)٢(أهـ"كذلك كان أصيال يف احلقوق فتتعلق به
غري أن الوكيـل حـني يـضيف العقـد إىل موكلـه،تتعلق آثـار العقـد عنـدها باألصـيل ال               

 إضـــافة العقـــد إىل األصـــيل،أو إىل �فـــسه عنـــد     بالوكيل،وهـــذا يعـــين أن للوكيـــل اخليـــار يف   
احلنفيـــة،واخلالف يكمـــن يف تعلـــق أثـــر العقـــد يف احلالتني،قـــال يف درر احلكـــام شـــرح جملـــة         

 فَـإِن لَـم يـضِفْه       ...،جارةاإلِو،الـشراءِ و،عيبالفِي  ،كِّلِوامل إىل   عقدال شرتط إضافة  ي ال:"األحكام
 إال ةيــكِلامل  تثبــتلَى كِلْتَــا الــصورتَينِ الوع،اضأيــصــح : �فــسهإىل بإضــافتهتفى اكو،هِلــإلَــى موك
 ...،وكِيـلَ ال يعنِـي    ،عاقِـد العقْدِ إلَـى    الوكِّلِ تَعود حقُوقُ    املُعقْد إلَى   الولَكِن إن لَم يضِف     ،لِموكِّلِهِ

                                                 

  ).٥/٥١(املغين :ابن قدامة –) ١(

  ).٧/١٤٧(البحر الرائق :ابن �ُجيم  –) ٢(
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ولَم يـضِفْه إلَـى موكِّلِـهِ يكُـون         ،ى بِإِضَـافَتِهِ إلَـى �َفْـسِهِ      واكْتَفَ،وكِّـلِ املُبيعِ مـالَ    الوكِيـلُ بـِ   اللَو بـاع    :مثَال
 ولَكِـن   ...،شتَرِياملُيقْبِض الثَّمن مِن    ،َولَه أَن يطْلُب  ،شتَرِياملُبِيعِ إلَى   املَ علَى تَسلِيمِ    )١(مجبورا

 الإذَا كَـــان أَضَـــاف كِيـــلِ قَـــدكِّلِـــالووإلَـــى م قْـــدهِع، قَـــدع لِـــهِالبِأَنبِقَو ـــعيبِ:ب ـــتال بِع ـــنكَالَـــةِ عو
  .)٢(أهـ"وكِّلِاملُبينةُ آ�ِفًا كُلُّها إلَى املُقُوقُ احلُالِ تَعود احلَفَعلَى هذَا ،واشتَريت لِفُالنٍ،فُالنٍ

 خاصـة،إذ  ويرى املالكيـة مـا يـراه احلنفيـة يف هـذا الباب،وذلـك يف الوكالـة حـني تكـون          
جيوز للوكيل أن يضيف العقد إىل �فسه،أو إىل موكله،كما أن العهدة تقع على عاتقه إذا أضـاف         
العقـد إىل �فـسه،وهي علــى األصـيل إذا أضـاف العقــد إليـه،أو أبـان عــن أن توليـه للعقـد كــان         

،قال يف  بالوكالة عن فالن،وأما حني تكون الوكالة عامة فاملطالبة تتوجه إىل الوكيل،واألصيل معا           
أو ،من غــصب،يطالــب الوكيــل بعهــدة املبيــع )٣(ولكنــه إذا أضــافه:" علــى خليــلاخلُرشــيشــرح 
وتكون ،هـن عليـ  كـو دة ال ت  فالعهـ م؛فإن عل ،لـرتي أن املتويل للبيع وكيـ     ــ املش مـما مل يعل  ؛اققـاستح

وأما ،ملخـصوص ذا يف الوكيـل ا    ـــــــــوه،ن عليه ـمـون الث ـويك،بيعـه امل ــأي فريد علي  ،على من وكله  
١(أهـ")٤(املفاوضكالشريك ،والعهدة عليه،تبع البائعـكما ي؛بعتْاملفوض في(.   

                                                 

  .أي ملزما –) ١(

  ).٣/٥٧٣(درر احلكام شرح جملة األحكام :علي حيدر –) ٢(
  .أي أضاف الوكيل العقد إىل �فسه –) ٣(

ــا�ي متــساويني ماال،وتــصرفا،وديناشــركة:شــركة املفاوضــة هــي –) ٤( جوقــال يف املغــين ٢٨٧التعريفــات ص :،ا�ظر اجلُر،
  :فنوعاناملفاوضة، شركة أما):"٥/١٨(

  فيـــصح ذلـــك؛ألن كـــل �ـــوع منـــها يـــصح علـــى ا�فـــراده  ... أن يـــشرتكان يف مجيـــع أ�ـــواع الـــشركة،: أحـــدمها
  . فصح مع غريه
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وأمــــا الــــشافعية فاملــــذهب عنــــدهم أن إضــــافة الوكيــــل العقــــد إىل موكلــــه مبطلــــة  
اشـرتيت  :فقال،بعـت موكلـك زيـدا     :إن قـال  :"للعقد،ال�تفاء خطـاب العاقـد،قال يف مغـين احملتـاج         

 لـو قـال بعتـك ملوكلـك         ...،أل�ـه مل جيـر بـني املتعاقـدين خماطبـة          ؛قدأي الع ،بطال�ـه :فاملذهب،له
  .)٢(أهـ"صح جزما،قبلت له:فقال،فالن

وبناء علـى هـذا يـرون أن آثـار العقـد تنـصرف ابتـداء إىل الوكيـل مـع احلـق يف مطالبـة                          
األصيل،فللطرف اآلخر مطالبة أي منهما الوكيل،أم األصيل،سواء أضيف العقد إىل األصيل،أم       

طالبـــه البـــائع بـــالثمن إن كـــان دفعـــه إليـــه  ؛وإذا اشـــرتى الوكيل:"يل،قـــال يف مغـــين احملتـــاجالوك
ولـه مطالبـة املوكـل      ،ولتعلق أحكـام العقـد بالوكيل     ،أم يف الذمة  ،للعرف سواء اشرتى بعينه   ،املوكل

ووقع العقـد   ،و�ائبـه ،لكن الوكيـل فرعه   ؛ ألن العقـد وإن وقـع للموكـل         ....أيضا علـى املـذهب    
بـل  ،ال يطالـب الوكيل   :والثا�ي،فإذا غرم رجع مبا غرمه على املوكل      ؛جوز�ا مطالبتهما فلذلك  ،معه

                                                                                                                                            

ركـاز،أو  أن يدخال بينهما يف الشركة،االشرتاك فيما حيصل لكل واحد منهما من مرياث،أو ما جيده من  :والثا�ي
  .لقطة،ويلزم كل واحد،منهما ما يلزم اآلخر،من أرش جناية،وضمان غصب،وقيمة متلف،وغرامة الضمان،أو كفالة

  .فهذا فاسد،وهبذا قال الشافعي
  ...وأجازه الثوري،واألوزاعي،وأبو حنيفة،وحكي ذلك عن مالك

 لـزم اآلخر،وقـد يلزمـه شـيء ال يقـدر      أن فيه غررا؛فلم يصح كبيع الغرر،وبيان غرره؛أ�ه يلزم كل واحد،ما   : ولنا
   . أهـ"على القيام به

  ).٦/٧٢(خليل اخلُرشِي  على سيدي شرح :اخلُرشِي  –) ١(
  ).٢/٢٣٠(مغين احملتاج :الشربيين -) ٢(
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ــل فقــط  ــد وقــع لــه  ؛املوك ــل بــل الوكيــل    :والثالــث،والوكيل ســفري حمض،ألن العق ال يطالــب املوك
  .)١(أهـ"ألن االلتزام وجد معه؛فقط

 الوكيـل  وأما عند احلنابلة فحقوق العقد تتعلق باألصـيل،على كـل حـال،إال حـني يكـون                 
قد اشرتى يف الذمة،أي يف البيـع اآلجل،فعنـدها يـصبح الوكيـل ضـامنا،مع تعلـق حقـوق العقـد                     

ــاع  ــشاف القنــ ــيل،قال يف كــ ــمان   :"باألصــ ــبض املبيع،وضــ ــسليم الثمن،وقــ ــوق العقد،كتــ وحقــ
ابتداء،وال يـدخل املبيـع يف   ... الدرك،والرد بالعيب،وحنوه،متعلقة باملوكل؛ألن امللك ينتقل إليه   

وال يطالــب الوكيــل يف الــشراء   ... ؛فال يعتــق قريــب وكيــل عليه؛أل�ــه مل ميلكــه    كيــلالوملــك 
ألن حقـوق العقـد متعلقـة    ؛بل يطالب هبما املوكل   ،وال يطالب الوكيل يف البيع بتسليم املبيع      ،بالثمن

  .)٢(أهـ"فكضامن؛وإن اشرتى وكيل يف شراء يف الذمة:والشرح،ويف املغين،به
 يف إضــافة العقــد إىل �فــسه،أو إىل األصــيل،عند    يظهــر ممــا ســبق أن الوكيــل خمــري    

احلنفية،واملالكية،واحلنابلــة،وليس األمــر كــذلك عنــد الــشافعية،إذ يلزمــه أن يــضيف العقــد إىل 
�فــــسه،وظهر أيــــضا أن حقــــوق العقــــد تتعلــــق بالوكيــــل إذا أضــــاف العقــــد إىل �فــــسه،عند 

ــيل إذ    ــق باألصــــ ــة فقط،وتتعلــــ ــة اخلاصــــ ــة يف الوكالــــ ــد  احلنفية،واملالكيــــ ــيف العقــــ ا أضــــ
ــالة،عند       ــة ال باألصـ ــتم بالوكالـ ــة تـ ــر أن املعاملـ ــد اآلخـ ــان للمتعاقـ ــذلك إن بـ إليه،عندمها،وكـ

ذا معا،واملطالبة تتوجـه إليهما،وهـ    العامة فاحلق يتعلق بالوكيل،واألصيل     الوكالة  املالكية،وأما يف   
                                                 

 ).٢/٢٣١(مغين احملتاج :الشربيين –) ١(

 متعلقة باملوكل وهذا املـذهب   العقد قوقح فائدة   ):"٥/٣٧٥(،قال يف اإل�صاف    )٣/٤٧٢ (كشاف القناع :البهوتي -) ٢(
  .أهـ "وعليه األَصحاب وقطع به كثري منهم
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لة فحقوق العقـد    عند املالكية،والشافعية سواء أكا�ت الوكالة عامة،أم خاصة،وأما عند احلناب        
تتعلـــق باألصـــيل،على كـــل حـــال،إال حـــني يكـــون الوكيـــل قـــد اشـــرتى يف الذمـــة،أي يف البيـــع  

  .اآلجل،فعندها يصبح الوكيل ضامنا
ــر إىل        ــر العقــد بالنــسبة لألشــخاص،حيث ينــصرف األث ــبني عــن أث ــه آ�فــا ي ــا ذكرت م

لعقـد باألصـالة،وأما إن      العـام،أو اخلـاص،أو الـدائنني له،وهـذا حـني يـربم ا             خلْفهاألصيل،أو إىل   
أبرم بالوكالة فعلى ما سبق بيا�ه قبل قليل؛إذ تتعلق اآلثار بالوكيل إمجاال متى ما أضـاف العقـد                  
إىل �فسه،إال عند احلنابلة فاآلثار تتعلق باألصيل،على كل حال،وأما إن أضـاف الوكيـل العقـد                

ة يف الوكالـة اخلاصـة،وهبما عنـد    إىل األصيل فاآلثار تتعلق به،دون الوكيل عند احلنفية،واملالكي       
  . الشافعية،واملالكية،يف الوكالة العامة

  ما صلة هذا كله بالتجارة اإللكرتو�ية؟:واآلن قد يسأل سائل فيقول
  ومل عقد مبحث خاص لبحث آثار العقد بالنسبة لألشخاص أصال؟

عيـدة عـن    إن اإلجابة على السؤال الثا�ي قريبة املنال لكل مطلع،وال يظـن أهنـا ب             :أقول
ذهن كل دارس؛ذلك أن جمرد تعرضـنا لدراسـة آثـار العقـد جيعـل احلـديث عـن آثـاره بالنـسبة             

،وهذا ال إشـكال فيه،والعـذر منـه       ة بسوقه املتصلأغصا�ه   البحث،و فروعلألشخاص شيئا من    
قريب،ولكن السؤال األول الذي يطلب بيان صلة هذا املبحث بالتجارة اإللكرتو�ية حمل حبـث     

لباحث مل يذكر كل ما يتصل بالعقود من مسائل،وفروع،وكان عـذره أال صـلة لبحثـه            و�ظر؛ألن ا 
بتلك الغايات،وكان مـن األجـدر االقتـصار علـى مـا لـه صـلة وثيقـة بدراسـته؛فهل خـرج هـذا                      

  املبحث عن قاعدته،وهل خالف الباحث منهجه؟
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  اجلواب
  .كال

كاد تنفـك عنـه،وهو يف      إن التجارة اإللكرتو�ية يعرتضها شيء ال ت      :ولبيان ذلك،أقول 
  .التجارات األخرى أقل؛إ�ه األجل،والنيابة

  .�عم األجل،والنيابة
الـسلعة جيعـل حبـث مـا ميكـن أن يـرتبط هبـذا التأجيـل مهمـا          تـسليم  ذلك أن تأجيـل    

 اخلـاص،أو  خلْفـه جدا،ألن البائع يبيـع سـلعة لـشخص غـري حاضـر يف جملـس العقـد،ويقوى أن          
 العقد،بـسبب وفـاة املتعاقـد،قبل تـسليم الـسلعة إليـه،أو إمكـان            العام هو الذي يتمم بـاقي آثـار       

قيام سبب للحجر على املتعاقد،قبل تسليم السلعة إليه،وأمر التجـارة اإللكرتو�يـة لـيس يتـصل                
دوالر فقط،أو ما شابه ذلك،ألن من عقود التجارة اإللكرتو�يـة مـا            ١٠٠بعقد ال تتجاوز قيمته     

  .- أقصد تأجيل تسليم السلعة – ليبلغ عدة ماليني،هذا من جهة األج
 الوكالة ب –واقع يتم التعاقد معها بالنيابة      وأما ما يتصل جبهة النيابة،فبيا�ه أن معظم امل       

ــخاص       - ــوى أشـ ــست سـ ــع ليـ ــوىل البيـ ــيت تتـ ــع الـ ــل أن املواقـ ــن قبـ ــرف مـ ــالة؛إذ عـ  ال باألصـ
عقـود الـيت تـربم      اعتبارية،يتوىل أشخاص إدارهتا بالنيابة،فناسب حبث من تتعلـق هبـم حقـوق ال            

  .عرب تلك املواقع
 بـشأن التجـارة     )١( وردت اإلشارة إىل ذلـك يف قـا�ون األو�يـسرتال النمـوذجي            ،وقدهذا

  :"اإللكرتو�ية،وفيه
                                                 

 .من هذه الدراسة       سبق بيان معناه،وسيأتي سرد القا�ون بكامله،راجع ص  -) ١(
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  : إسناد رسالة البيا�ات– ١٣ املادة 
  .إذا كان املنشئ هو الذي أرسلها بنفسه:تعترب رسالة البيا�ات صادرة من املنشئ) ١(
تعتــرب رســالة البيا�ــات أهنــا صــادرة مــن املنــشئ إذا : املنــشئ،واملرسل إليــهيف العالقــة بــني) ٢(

  :أرسلت
  من شخص له صالحية التصرف �يابة عن املنشئ فيما يتعلق برسالة البيا�ات،أو ) أ(  
  .من �ظام معلومات مربمج على يد املنشئ،أو �يابة عنه للعمل تلقائياً) ب(  

حيق للمرسل إليه أن يعترب رسالة البيا�ات أهنا صـادرة  :ليهيف العالقة بني املنشئ واملرسل إ  ) ٣(
  :عن املنشئ،وأن يتصرف على أساس هذا الفرتاض إذا

ــات قــد       ) أ(   طبــق املرســل إليــه تطبيقــاً ســليماً مــن أجــل التأكــد مــن أن رســالة البيا�
  صدرت عن املنشئ؛إجراء سبق أن وافق عليه املنشئ هلذا الغرض،أو

ات كما تـسلمها املرسـل إليـه �اجتـة عـن تـصرفات شـخص                كا�ت رسالة البيا�  ) ب (
متكن حبكم عالقته باملنشئ،أو بأي وكيل للمنشئ،من الوصـول إىل طريقـة يـستخدمها املنـشئ             

١(أهـ"إلثبات إن رسالة البيا�ات صادرة عنه فعال(.  
ــل         ــويل الوكي ــة ت ــد باألصــيل،حتى يف حال ــار العق ــع آث ــق مجي ــا�ون مت تعلي ــذا الق ــي ه فف

م ٢٠٠٢لسنة  ) ٢( تفصيل،وهو جار على مذهب احلنابلة،وعليه سار القا�ون رقم          لذلك،دون
  :"املعامالت والتجارة االلكرتو�ية لدولة األمارات العربية املتحدة،إذ جاء فيه

                                                 

 .٨قا�ون األو�يسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتو�ية النسخة العربية ص   -) ١(
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رســال الرســالة ،إو يــتم بالنيابــة عنه،أو املعنــوي الــذي يقــوم،أ الــشخص الطبيعــي:)١( املنــشئ    
  .)٢(أهـ"ةاحلال  كا�ت،أياااللكرتو�ية

وإذا كـــان األمـــر كـــذلك ا�ـــصرفت آثـــار العقد،وحقوقـــه إىل خلـــف املتعاقـــد    
العام،أو اخلاص،أو الدائنني له،دون أن ينصرف إىل الوكيل شيء من ذلك أصال،حتى حني يربم              
العقد بالوكالـة،وهو مـا حتـدده تلـك القوا�ني،وهـو جـار علـى مـذهب احلنابلـة،وهو يوضـح مـن                      

 بالنسبة لألشخاص،ويف حدود ما للدراسة به صـلة،ويبقى احلـديث عـن             تنتقل إليه آثار العقد   
  .آثار العقد بالنسبة ملوضوعه،وهو أوان حبثه،وهو ما سأذكره يف املبحث اآلتي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .إللكرتو�ي،وحنوهأي املنشئ للعقد ا –) ١(
م املعـــامالت والتجـــارة االلكرتو�يـــة لدولـــة األمـــارات العربيـــة املتحـــدة الفـــصل   ٢٠٠٢لـــسنة ) ٢(القـــا�ون رقـــم   -) ٢(

عـن اإلسـناد،ومثله قـوا�ني التجـارة اإللكرتو�يـة يف مملكـة       )١٥(،ومثله مواد أخرى مثل املادة      )٢(تعريفات،املادة رقم   :األول
  . يف مصر،والكويتالبحرين،وتو�س،ومشاريعها



                                                                                                                                  ٤١٦

  
  
  
  

  املبحث الثا�ي
   ملوضوعه يف التجارة اإللكرتو�يةأثر العقد بالنسبة

  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٤١٧

  . التجارة اإللكرتو�يةأثر العقد بالنسبة ملوضوعه يف:املبحث الثا�ي
 أو تكـاد أال جتـد    -،وهو حمـل تركيز�ا؛أل�ـك ال جتـد    )١(أحتدث هنا عن آثار عقد �افذ    

 عقدا غري �افذ يف جتارة اإل�رت�ت،والعقد إذا وقع �افـذا ينـشأ عنـه التـزام مبـا ورد فيـه،وأثر                      -
ه صـلة وثيقـة     ،فهمـا مطلبان،أحتـدث فيهمـا عمـا لـ         )٢(آخر ينـتج عـن عـدم االلتـزام مبـا ورد فيـه             

 منها يتضمن احلديث عن األثر األصـلي        األوىل: مسائل دراسة،فجاء املطلب األول يف ثالث    بال
ــ)٣(للعقــد ــابع ة،والثا�ي ــر الت ــ)٤( عــن األث ــا�ي    ة،والثالث ــد،وجاء املطلــب الث ــتمم للعق ــر امل  عــن األث

حـق  :ا،ومهمـسألتني املخصص للحديث عـن أثـر العقـد يف حالـة عـدم االلتـزام مبـا ورد فيـه،يف                     
حق املتبايعني يف الفسخ،ثم أتبع ذلـك     : الثا�يةالبائع يف حبس املبيع حتى ينقده املشرتي الثمن،و       

  .كله ببيان تطبيقات ما أدرسه على التجارة اإللكرتو�ية
  
  

  

                                                 

واملوقــوف بيــع مــا يتعلــق بــه حــق الغــري كبيــع       العقــود مــن حيــث النفــاذ تنقــسم إىل عقــد �افــذ،وآخر موقوف،       –) ١(
بيـع ال يتعلـق بـه حـق الغري،وهـو ينقـسم           :النافـذ مـن يتـصرف حبـق الغـري بـدون إذن شـرعي،والبيع              :الفضويل،والفضويل هـو  

 الـذي فيـه أحـد       النافـذ البيـع   : العاري عن اخليارات،والبيع الغري الـالزم هـو        النافذ البيع:الزم،وغري الزم،والبيع الالزم هو   :إىل
 .٣٠اخليارات،ا�ظر جملة األحكام العدلية ص 

   ).٥/٥(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوريا�ظر  –) ٢(
   ).١/٤٤٠(املدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء –) ٣(
  .)١/٤٤٠(املصدر السابق  –) ٤(



                                                                                                                                  ٤١٨

  .أثر العقد الناتج عن االلتزام مبا ورد فيه:املطلب األول  
ــرا عـــن العقـــد،هي مقـــصود      العاقـــدين؛ذلك أن االلتـــزام االلتـــزام بالنتـــائج الـــيت تقـــع أثـ

،والذي يعين الباحث هنا الـشق      )١(تكليف الشخص بفعل،أو امتناع عن فعل ملصلحة غريه       :هو
األول من االلتزام،وهو قيام الشخص بفعل ملصلحة غريه،إذ تكمـن غايـة العقـد يف قيـام كـل مـن               

 تقـسيمه إىل ثالثـة      املتعاقدين بفعل ملصلحة اآلخر،يتعلق مبا كان التعاقد من أجله،وهـذا ميكـن           
أ�واع من األثر،األول منها أثر أصلي للتعاقد ينشأ مبجرد التعاقد،وااللتزام به يعين أثرا ينـتج عـن                 

،والثــا�ي منــها أثــر تــابع لألثــر األصــلي،والثالث أثــر مــتمم للعقد،وهــذا أحبثــه يف )٢(التعاقـد ذاتــه 
ود البحث وغايتـه،ومن ا  مسائل ثالث،خمتتما بتطبيق ذلك على جتارة اإل�رت�ت،إذ هي مقص   

  .أطلب التوفيق،والسداد
  

                                                 

    ).١/٤٣٦(املدخل الفقهي العام : ا�ظر مصطفى الزرقاء–) ١(
ال جيعل الزرقاء األثر األصلي للتعاقد شيئا �اجتا عن االلتزام،وإمنا ينشأ االلتـزام عـن العقـد وبعـده،قال يف املـدخل              –) ٢(

عـل بعـض الطالب،فهـذا التعـبري     االلتزام هـو غـري العقـد؛وال جيـوز التعـبري بااللتزامـات عـن العقود،كمـا يف              ):"١/٤٣٨(الفقهي
واخلالصة أن بني العقد وااللتزام احلاصل ما بني املـؤثر،واألثر مـن            ...خطأ فاحش،فإن العقد مصدر من مصادر االلتزام        

  .أهـ"العالقة واختالف املفهوم
ول آثـار  إذا كان العقد مـصدرا مـن مـصادر االلتـزام فهـذا ال يعكـر أن العقـد التـزام يف ذاتـه،إذ يـصح أن تقـ            :أقول

العقد،هي آثار االلتزام به،وهي آثار لاللتزام بالعقد ذاته،وال يضري أن يـتم تقـسيم االلتزامـات إىل ثالثـة أ�ـواع بعدئـذ،فتكون                       
التزامات بالعقد،وآثار ذاتية له،والتزامات �اشئة عن العقد،وعليه سار الـسنهوري يف كتابـه مـصادر احلـق،وغريه،ثم ميكـن                   

لتزامات،وقد أمسيتها بااللتزامـات املتممـة للعقـد،وهي يف الوقـت ذاتـه آثـار �اشـئة عنه،وسـيأتي         أن جنعل �وعا آخر من اال  
 .حتديدها



                                                                                                                                  ٤١٩

  .األثر األصلي للتعاقد التجاري:املسألة األوىل
هو ا�تقال ملـك املبيع،سـواء أكـان عينـا،أم      - إذا كان البيع �افذا  -األصلي للعقد األثر    

ال  البيـع آجال،وهـذا      منفعة إىل املشرتي،واستحقاق البائع للثمن،بدون أجل،ويف أجلـه إن كـان          
،وبعبـارة أخـرى   )١(خالف فيه بني أهل العلم إذا ا�قضى جملس العقـد،وكان البيـع ال عـن خيـار           

ثبوت امللك يف البدلني يف احلال،قال يف بدائع الصنائع لدى احلديث عن أثـار العقد،وقـد مساهـا         
  :كم فله صفتاناحلة يان صفأما ب:"بصفة احلكم،أي صفة حكم البيع

،سواء كـان بعـد االفـرتاق عـن         فـرد أحـد العاقـدين بالفـسخ       تـى ال ين   اللـزوم ح  :إحدامها  
يلـــزم إال بعـــد االفـــرتاق عـــن     ال - رمحـــه ا  -الـــشافعي أو قبلـــه عند�ا،وعنـــد   ،الـــس
  ....،الس

  .)٢(أهـ..."متليك بتمليكأل�ه احللول،وهو ثبوت امللك يف البدلني للحال؛:والثا�ية   
خر ا�تقالـه إىل وقـت      فـال يتـأ   ... امللـك؛  العقـد ذاتـه هـو الـذي ينقـل         :"وقال الـسنهوري     

  .)٣(أهـ"التسليم،ولو يف املنقول
،وكـل اآلثـار   )٤(وهبذا �علم أن األثـر األصـلي للعقـد هـو األثـر النـوعي كمـا عـرب الزرقـاء                 

  .ة اآلتياملسألةاألخرى فإمنا �تجت تبعا له،وهو ما سيبحث يف 

                                                 

  ).٥/٥٩٣( املغين:ا�ظر ابن قدامة –) ١(
   ).٥/٢٤٣(بدائع الصنائع :الكاسا�ي –) ٢(
  ).١/٤٤١( العام املدخل الفقهي:،وا�ظر مصطفى الزرقاء)٦/٥١(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوري –) ٣(

  ).١/٤٣٩(املدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء  -) ٤(



                                                                                                                                  ٤٢٠

  .اآلثار التبعية للعقد التجاري:املسألة الثا�ية
 آثار تابعة ألثر العقد األصلي،وهي وإن كا�ت تابعة له باعتبارهـا �اجتـة عنـه؛إال                هناك  

أهنا غاية للمتعاقدين،وباعث هلما يف إبرام الصفقة،وقد ذكرت من قبل أ�ي أراها حقوقا �اجتـة               
عــن التعاقــد التجــاري يغْلُــب فيهــا حــق ا تعاىل،مــا دام املتعاقــدان،أو أحــدمها مستمــسكا   

ذا مت العقــد مــستوفيا ألركا�ه،وشــروطه،واحلاكم الــشرعي يلْزمــه هبــذا احلــق إن   بعقــده،وذلك إ
،والذي يتحـصل مـن كـالم أئمتنـا يف هـذا البـاب ممـا لـه صـلة وثيقـة                      )١(ختلف املتعاقد عن أدائه   

  :ببحثنا،عدة آثار هي
  .تسليم البدلني .١
  .التصرف يف البدلني قبل التسليم .٢
  ".ضمان العيب"خلو املبيع من العيوب  .٣

  :ذه هي اآلثار التبعية لعقد البيع،وسأحبث كل واحدة منها يف فرع،وهي على النحو آلتيه
  .تسليم البدلني:الفرع األول

حبثت من قبل ما يتصل حبضور املبيع يف جملس العقد،ومثلـه الثمن،وذلـك لـدى الكـالم              
 عــن شــروط العقــد،وليس يف ذكرمهــا حالتئــذ تعــرض ملــسألة تــسليمهما،وإمنا هــو حــديث عــن
إمكان تـسليمهما؛إذ  احلـديث هنـاك كـان عـن شـروط البـد منـها بـني يـدي التعاقـد،وأما هنـا                
فاحلديث عن شيء تابع للعقد ال قبله،أو أثناءه،وهلذا ليس فيما أذكره اآلن تكـرار،ويف صـدد                

                                                 

   . من هذه الدراسة    راجع ص  –) ١(



                                                                                                                                  ٤٢١

ــابع للتعاقــد جيــب علــى البــائع أن يــسلم الــسلعة    ،ســواء كا�ــت عينــا،أم منفعــة  )١(ذلــك وكــأثر ت
؛علـى حنـو مـا اتفـق        )٢(مبجرد التعاقد،وجيب على املشرتي تسليم الثمن كذلك      للمشرتي،وذلك  

ــان التــــسليم،        ــسليم،وكيفيته،وحتديد مكــ ــى التــ ــضي بيــــان معنــ ــذا يقتــ ــه الطرفان،وهــ عليــ
  :وزما�ه،ومؤ�ته،وهذا أدرسه يف فقرتني

  .معنى التسليم،وكيفيته:الفقرة األوىل
يم مـن البـائع،والقبض مـن       كل تسليم يقابله قـبض،والعكس صـحيح،حيث يكـون التـسل          

املشرتي،وذلك بالنظر إىل السلعة،ويكون القبض من البائع،والتسليم من املـشرتي،وذلك بـالنظر            
  إىل الثمن،فما هو معنى التسليم،والقبض؟

تـسليم الـشيء    :،وله معان منـها   )سلم(السني والالم وامليم    :،مادتهثالثيالتسليم يف اللغة؛  
  .)٣(أعطاه إياه؛فتناوله وأخذه:لشيءسلَّم إليه ا:أي إعطاؤه؛يقال
 قَبضْت:األخذ،يقال:،وله معان منها  )قبض(القاف والباء والضاد    :مادته،ثالثي؛والقبض يف اللغة  

٤(أَخذته:الشيء(.  
  : واختلفت عبارات فقهائنا يف بيان معنامها االصطالحي،وذلك على النحو اآلتي  

  

                                                 

  .إال يف حالة أن تكون املعاملة سلما،إذ األصل فيه أن السلعة تسلم فيه مؤجلة،وسبق بيان ذلك –) ١(

  . من هذه الدراسة     وذلك ص أبنت من قبل عن مسئولية البدء بالتسليم على من تقع، –) ٢(
 ).١٢/٢٩٥(لسان العرب باب امليم فصل السني:ا�ظر ابن منظور  -) ٣(

  ).٧/٢١٤(لسان العرب باب القاف فصل الضاد:ا�ظر ابن منظور –) ٤(



                                                                                                                                  ٤٢٢

 : احلنفية -١

ــة،قال يف بــدائع الــصنائعيــرى احلنفيــة أن التــسليم،والقبض،مب تفــسري وأمــا :"عنى التَّخْلِي
 هو أن خيلي البائع بـني     ،التخلية،والتخلي:،والقبض عند�ا هو  فالتسليم:والقبض،التسليم
ــع ــشرتي،املبي ــهما ؛وبني امل ــل بين ــصرف    ،برفع احلائ ــن الت ــتمكن املــشرتي م على وجــه ي
م الـثمن مـن املـشرتي       ،وكـذا تـسلي   واملشرتي قابضا له  فيجعل البائع مسلما للمبيع،   ؛فيه

 .)١(أهـ"إىل البائع

 : املالكية -٢

يـــــرى املالكيـــــة أن القـــــبض يف املكيل،واملوزون،واملعـــــدود،يكون بعـــــد جريا�ـــــه يف 
،وتفريغــه يف أوعيــة املــشرتي،ومعنى ذلــك أن املكيل،واملوزون،واملعــدود،لو )٢(معيــاره

 القبض يف العقـار     هلك قبل ذلك كان من ضمان البائع؛إذا كان هو املتويل للتفريغ،وأما          
ــك يكــون قبــضه       ــه،وما ســوى ذل ــه،ومتكني املــشرتي مــن التــصرف في فيكــون بتَخْلِيتِ

إذا هلــــك حــــال تفريغــــه  :"حبــــسب العــــرف اجلاري،قــــال الدســــوقي يف حاشــــيته
 حتى يقبـضه املـشرتي،أو �ائبـه منـه        ....فضما�ه من البائع إن كان التفريغ منه،      ؛فيها
وسواء كان ذلك النائـب غـري البـائع،أو كـان هـو             ، بأن خيرجه منه   -  أي من املعيار   -

وســــقط ،فإذا تــــواله البائع، �يابــــة عنــــه ....ولــــو تــــواله املــــشرتي   ...البــــائع 

                                                 

 ).٥/٢٤٤(بدائع الصنائع :الكاسا�ي  -) ١(

 فالعِيـار  الـمكايــيل،  بـه  عـايرت  مـا   العِيـار  ):"٤/٦٢٣(املقصود باملعيار هنـا وعـاء الكيل،والوزن،قـال يف اللـسان             –) ٢(
 .أهـ"الـمِعيار و العِيار وهو سويتُه، أَي به عايرت: تقول وافٍ، تام صحيح



                                                                                                                                  ٤٢٣

وكذلك إذا تواله املشرتي    ،فضما�ه من البائع  ؛فتلف ما فيه قبل قبض املشرتي     ؛املكيال
فهلك مــــا فيــــه قبــــل وصــــوله    ؛ وســــقط املكيــــال مــــن يــــده   ،�يابــــة عــــن البــــائع  

التــصرف  مــنكنه متو،املــشرتي وبــني،بينــه بالتخليــة؛وقــبض العقــار ...،)١(هرلغرائــ
  .)٢(أهـ"فيه

  :قبض غري ما مر من:" على خمتصر خليلاخلُرشيشرح وقال يف      
• قارٍع.  
• يلٍكِوم.  
• ومونٍزُو.  
• ومعودٍد.  
يكون بالع؛فِريم مقْلِكتسدِوالد ٣(أهـ" ذلكة وحنوِاب(.   

 :  الشافعية،واحلنابلة -٣

ــر ــاول املــشرتي    ي ــشافعية،واحلنابلة،أن القــبض فيمــا ينقل،بالنقل،وفيمــا يتناول،بتن ى ال
الرجــوع يف :قــال أصــحابنا :"،مع عــدم املا�ع،قــال يف امــوع  بِالتَّخْلِيــةلــه،ويف العقــار  

 :،إىل العرفِ،وهو ثالثة أقسامالقبض

                                                 

  أهـــ،واجلوالق هــي األوعيــة،قال يف اللــسان"الغَرائِــر واحــدة:الـــجوالِق: الغِــرارة و:" )٥/١٨( قــال يف لــسان العــرب  –) ١(
)١٠/٣٦":(ب معروف األَوعية من  وِعاء:والِقالـجأهـ"معر. 

   ).٣/١٤٤،١٤٥(حاشية الدسوقي :الدسوقي –) ٢(
 ).٥/١٥٨(خليل  على سيدي اخلُرشِي شرح :اخلُرشِي   -) ٣(



                                                                                                                                  ٤٢٤

  .العقار،والثمر على الشجرة،فقبضه بِالتَّخْلِية:أحدها
 يف العادة،كاألخشاب،واحلبوب،واحليتان،وحنوها،فقبـــضه بالنقـــل إىل ينقــل مـــا :والثــا�ي 

مكان ال اختـصاص للبـائع به،سـواء �قـل إىل ملـك املـشرتي،أو مـوات،أو شـارع،أو مـسجد،أو            
  .غريه

ــاء   :والثالــــــــث ــديل، والثوب،واإل�ــــــ ــاول باليد،كالدراهم،والد�ا�ري،واملنــــــ ــا يتنــــــ مــــــ
  .)١(أهـ"اخلفيف،والكتاب،وحنوها،فقبضه بالتناول

ــاع   ــشاف القنــ ــال يف كــ ــصل:"وقــ ــل   وحيــ ــا ينقــ ــبض فيمــ ــاب، القــ ــوان، كالثيــ ، واحليــ
، إذ العـرف فيـه ذلـك      ؛  بتناولـه ،  واجلـواهر ،  كاألمثـان ،  وحيـصل القـبض فيمـا يتنـاول       ،...،بنقله

، والغـراس ، والبنـاء ، واألرض، الـضيعة :وهـو ،  مـن عقـار   ...،  فيما عدا ذلـك    وحيصل القبض 
  .)٢(أهـ"مع عدم ما�ع أي حائل،تهبتخلي، كالثمر على الشجر، وحنوه

لس جممع الفقـه اإلسـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره            ) ٤(والذي ا�تهى إليه القرار رقم           
 آذار  ٢٠-١٤هـ املوافـق  ١٤١٠ شعبان   ٢٣-١٧السعودية من    السادس جبدة يف اململكة العربية      

صـوره  :  موضـوع القـبض  بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبـصوص         م،١٩٩٠)مارس(
  :واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله،قرر ما يلي وأحكامها،،وخباصة املستجدة منها 

أو الـوزن يف  ،أو الكيـل  قبض األمـوال كمـا يكـون حـسياً يف حالـة األخـذ باليـد،         :  أوالً
مـع الـتمكني مـن       وحكمـاً بالتَّخْلِيـة     ،يتحقـق اعتباراً   والتحويل إىل حوزة القـابض،    ،أو النقل  الطعام، 

                                                 

   ).٩/٢٦٣(اموع شرح املهذب :النووي –) ١(
  ).٣/٢٤٧(كشاف القناع :البهوتي –) ٢(
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واختالف ،األشـياء حبـسب حاهلـا    وختتلـف كيفيـة قـبض       ،ولو مل يوجـد القـبض حـساً       ،التصرف
  .)١(أهـ..."األعراف فيما يكون قبضاً هلا

والذي �الحظه يف القرار أ�ه جعل التَّخْلِية مع التمكني من التصرف قبضا حكميا،مثلـه              
ولو مل يوجـد القـبض حـساًَ،ثم        :،واحليازة،قالوامثل القبض احلسي بالتناول،والكيل،والوزن،والنقل   

واختالف األعــراف فيمــا يكــون قبــضاً  ،األشــياء حبــسب حاهلــا  وختتلــف كيفيــة قــبض :قــالوا
وهــذا يفيــد تقييــد إطالقهــم الــسابق،وإال عــد قــوهلم متناقــضا،وهذا يعــين أن األصــل  ...هلــا

يء،وهذا الـذي يتوجـه إليـه       يكون باعتماد التَّخْلِيـة مـع الـتمكني مـن التـصرف قبـضا يف كـل شـ                  
النظــر عنــد اخلــصومة،وعليه يكــون احلكم،ولكــن حــني يوجــد عــرف غالــب حكــم به،وقــضي  

  .باخلروج عن هذا األصل
هذا الذي يقتضيه قـول علمائنـا،وهو الـصواب،وتظهر بـه بركـة االجتـهاد اجلمـاعي؛ويف                 

 عليـه  – رسـوله  هـذه األمسـاء جـاءت يف كتـاب ا،وسـنة          :"تقرير هذا املعنـى قـال ابـن تيميـة         
  معلقا هبا أحكام شرعية،وكل اسم فال بـد لـه مـن حد،فمنـه مـا               -وعلى آله الصالة والسالم     

يعلم حده باللغة،كالشمس،والقمر، والرب،و البحر، والسماء، واألرض، ومنـه مـا يعلـم بالـشرع،                
حـد يف اللغـة   كاملؤمن، والكافر، واملنافق، وكالصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، وما مل يكـن لـه              

 عليه وعلـى آلـه الـصالة        -عرف الناس،كالقبض املذكور يف قوله      فاملرجع فيه إىل    وال يف الشرع؛  

                                                 

  ).١/٤٥٣ (٦ جملة امع العدد –) ١(
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ــسالم  ــا    :"-والـــــ ــاع طَعامـــــ ــن ابتَـــــ ــضَه   مـــــ ــى يقْبِـــــ ــه حتـــــ ــال يبِعـــــ ــوم أن )١("فـــــ ،ومعلـــــ
ليه  ع -البيع،واإلجارة،واهلبة،وحنوها،مل حيد الشارع هلا حدا،ال يف كتاب ا،وال سنة رسوله           

، وال �قل عن أحد مـن الـصحابة،و التابعني،أ�ـه عـني للعقـود صـفة                 -وعلى آله الصالة والسالم     
معينة األلفاظ،أو غريها،أو قال ما يدل على ذلك،من أهنا ال تنعقد إال بالصيغ اخلاصـة،بل قـد        

ــذلك حــد يف لغــة       :قيــل ــيس ل ــه مــن البــدع،و ل ــا خيــالف اإلمجــاع القــديم،و أ� إن هــذا القــول مم
إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا،وال يـسمون هـذا بيعـا،حتى يـدخل أحـدمها        :،حبيث يقال العرب

 .)٢(أهـ"يف خطاب ا،وال يدخل اآلخر

  .مكان التسليم،وزما�ه،ومؤ�ته:الفقرة الثا�ية
ــع آجــال،أم حاال،وهــذا ال إشــكال         ــان البي ــائع ســواء أك ــد الب ــثمن إىل ي ــة ال جيــب توفي

؛ألن مؤ�ة أي كلفة تسليم الثمن تقع       "جملس العقد "مت فيه العقد    فيه،ويعترب يف ذلك املكان الذي      
ــتم       ــذلك،وما ال ي ــاذل ملــا بيــده للبائع،وعليــه الوفــاء،وال يكــون إال ب علــى عــاتق املــشرتي؛أل�ه ب

ــى ســبيل اإلمجــال       ــع عل ــسبة للمبي ــر بالن ــذلك األم ــو واجب،وك ــه فه ــان)٣(الواجــب إال ب  ،إذا ك

                                                 

،ومسلم مـن  )٢/٧٥٠(أخرجه البخاري من حديث ابن عمر يف كِتَاب البيوعِ باب ما يذْكَر يف بيعِ الطَّعامِ واحلُكْرةِ       -) ١(
 ).٣/١١٦١(حديث ابن عباس يف كِتَاب البيوعِ باب بطْالنِ بيعِ املَبِيعِ قبل القَبضِ 

   ).١٥/١٢(جمموع الفتاوى :ابن تيمية –) ٢(
؛كمن جزافًـا قلت على سبيل اإلمجال أل�ه الشيء الذي حنتـاج إىل تقريـره يف هـذه الدراسـة،ذلك أن البيـع إن كـان          –) ٣(

؛كا�ت أجرة قطع تلك الثمرة،وجزهـا علـى املـشرتي؛ألن مؤ�تـها عليـه،ومل حيـدد                جزافًايشرتي مثرة العنب يف بستان عنب       
مت االتفاق عليه،فمثال لو باع الرجل كميـة كـذا وكـذا مـن الـسلعة الفال�يـة،أو       شيئا على البائع ليكون ملزما بتوفيته على ما        

باع ما يف هذا احملل كامال كما يراه املشرتي،على حاله دون تعهد بشيء حيال كمية البضاعة املباعـة يف ذلـك احملـل،ففي                       
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اتق البـــائع حتـــى يـــستلمه املـــشرتي،قال يف كـــشاف  ،تقـــع مـــسئولية توفيتـــه علـــى عـــ )١(منقـــوال
ــاع ــة املبيع :"القن ــة توفي ــل ،وحنومهــا،والثمن،ومؤ� و أجــرة ،وأجــرة ذرع،وأجرة وزن،من أجــرة كي
ــه،�قــــد ــع،على باذلــ ــاذل املبيــ ــثمن،أي بــ ــة ؛وحنومها،ومــــشرت،من بائع،أو الــ ــه واجبــ ألن توفيتــ
ألن تـسليمها  ؛سـقيها ،يعهاحيـث يـصح ب  ،كمـا أن علـى بـائع الثمرة       ،فوجب عليه مؤ�ـة ذلك    ؛عليه

   ـ)٢(أهـ"وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،إمنا يتم به
ما ذكرته آ�فا هو األصل،وجيوز االتفاق على غريه بني املتعاقدين،كأن يشرتط املـشرتي             
على البائع أن ينقل السلعة إىل مكان كذا،أو أن يكون التسليم يف مكان كذا،ملكان غري املكـان   

 التعاقد،إال أ�ه البد من مالحظة أحكام الـشروط يف البيـع الـيت ذكـرت قاعـدهتا                  الذي كان فيه  
  .)٣(من قبل

                                                                                                                                            

ة الثا�يـة ال يـشرتط ذلك،ولـذا يتحمـل         احلالة األوىل البد من معيار يظهر حتقـق وجـود الكميـة املتفـق عليهـا،ولكن يف احلالـ                  
،وفيـه  زافالبائع مؤ�ة تسليم البضاعة يف احلالة األوىل،ويف الثا�يـة ال،وهـذا شـيء اصـطلح علماؤ�ـا علـى تـسميته ببيـع اجلُ                       
 ومـا  ٤/٩٦(تفصيالت وخالف ليس هذا البحث حمال هلا،وراجع لتفـصيل القـول فيـه،وبيان أحكامـه املغـين البـن قدامـة               

  ).بعدها

   .وال يتصور اخلالف يف هذا يف غري املنقول،وهو العقار؛إذ تسليمه يف حمله –) ١(
ــوتي –) ٢( هواملالكيــة ا�ظــر )٥/٢٣٧(بــدائع الــصنائع :،وهــو قــول احلنفيــة ا�ظــر الكاســا�ي )٣/٢٤٧(كــشاف القنــاع :الب،

  ).٩/٢٦٦(اموع شرح املهذب :،الشافعية ا�ظر النووي) ٤/٤٧٧(مواهب اجلليل :حطاب
  . من هذه الدراسة   راجع ص  –) ٣(
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وبالنسبة إىل زمن تنفيذ العقد،جبميع آثاره؛فاألصل أن يكون التنفيـذ مباشـرة يف وقـت                 
ا�عقاد الس،وال يستثنى من ذلك سوى ما يتم االتفاق على اسـتثنائه،من آثـار العقد،وخيـضع                

  . كام الشروط اليت سبق بيان ما يتعلق هباذلك إىل أح
  .التصرف يف البدلني قبل التسليم: الثا�يفرعال  
إذا كان ثبـوت امللـك يف املبيع،وثبـوت احلـق يف الـثمن،مت مبجـرد التعاقـد،وكان مـن آثـار              

ذلك لزوم تسليم البدلني علـى حنـو مـا سـبق ذكره،فهـل يكـون التـصرف يف البـدلني حمجوبـا عـن               
  ى يتم التسليم،السيما أن التسليم شيء قد يتأخر؟أصحاهبما حت

  اجلواب  
إن تقريــر مــسألة القــبض الــيت ســبق بياهنــا مــن كــالم علمائنــا يف امــع،وهي جتعــل          
التَّخْلِيــة،مع عــدم وجــود مــا �ــع مــن االستالم؛قبــضا،إال يف حالــة غلبــة عــرف مــن األعــراف يف  

ــة ذلك،جيعــل مــن املــتعني أن �قــول     التَّخْلِيــة،مع الــتمكني مــن   :الوصــف إن وجــود هــذا  :خمالف
االستالم،كاف يف جواز تصرف املـشرتي يف املبيـع علـى حنـو مـا يرغـب،أل�ين مل أسـتطع تـصور                      
الفرق بني استالم املشرتي،متى ما مكنه البائع مـن ذلـك،وبني اسـتالم طـرف آخر،حبيـث جيعـل           

،وهو بــين يف ســنة املــشرتي االســتالم مناطــا به،بــصرف النظــر عــن تكييــف عالقتــه باملــشرتي 
مضت السنة أن مـا     :"،قال ابن عمر رضي ا عنهما     عليه وعلى آله الصالة والسالم    املصطفى  
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ــصفْقَةُ  ــت ال ــا  أَدركَ وعمجــا م يمــن مــال  ح ــو ــاعِاملُفَه ــا جمموعــا )١("بتَ ــأ  :،ومعنــى حي أي قــد هتي
 جمموعا أي مل –ار املبيع دابة   وهذا على اعتب   –للمشرتي استالمه،حبيث كا�ت حياته مؤكدة      

  .)٢(تتغري حالته
ــال    ــن حــزم أمت تقرير،فق ــرر هــذا اب ــح،وتَم،فَهلَك  :"وقــد ق ــعٍ ص يــلُّ ب ــامِ  املَوكُ ــر تَم ــع إث بِي

ــصِيبتُه مــن ال عِ؛فَميــه علــى  املُب ــوع ل جالَ رــاعِ،و ــائِعِالبتَ ــا علــى  ...ب إِ�َّمــولَ الو حالَ ي ــائِعِ أَن بــني ب
ــ ــمان         املُ ــمِن ضَ ــيا وضَ ــار عاصِ ــلَ ص فَع ــإِن ــطْ فَ ــه فَقَ ــاع من ــا ب ــبضِ م ــين قَ بتَرِي وبِ الشــص غَ

ــطْ ـــ"فَقَ ــرار امعــي          )٣(أه ــوم يف الق ــا الي ــرره أئمتن ــا ق ــى حنــو م ــا جــار عل ــن حــزم هن ــول اب ،وق
الفـه عـن أحـد مـن     السابق،ودليله ما �قلته عن ابن عمر رضي ا عنهما آ�فا،وعدم �قل مـا خي        

مـا أَدركْـت    :وقـد صـح عـنِ ابـنِ عمـر         :"الصحب الكريم عليهم رضوان ا تعاىل،قال ابن حزم       
ــصفْقَةَ  ــا،الـ ــا مجموعـ ــن حيـ ــاعِاملُفَهو مـ ــصحابةِ رضـــي ا   "بتَـ ــن الـ ــالِف مـ ــه مخَـ ــم لـ ،والَ يعلَـ

  . )٤(أهـ"عنهم

                                                 

رواه البخاري معلقا عن ابن عمر يف كتاب البيوع باب إذا اشتَرى متَاعا أو دابةً فَوضَعه عِنـد البـائِعِ أو مـات قبـل                        –) ١(
           كَترعنهما ما أَد رضي ا رموقال بن ع ضقْبي فْقَةُأَنا   الصيا حوعمجم وتَـاعِ،وهو موصـول عنـد الـدارقطين            فَهمـن املُب 

  .١٣٢٥،وقد صححه موقوفا األلبا�ي،يف ختريج اإلرواء برقم )٣/٥٣(يف سننه كتاب البيوع 
   ).٤/٣٢٥(فتح الباري :ا�ظر العسقال�ي –) ٢(
   ).٨/٣٧٩(احمللى :ابن حزم –) ٣(
  ).٨/٣٨٣(احمللى :ابن حزم –) ٤(
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 – رسول اللَّهِ قال:بن عبد اللَّهِ قالث جابر وال يعكر على هذا ما ثبت من حدي
لو بِعت من أَخِيك ثَمرا فَأَصابتْه جائِحةٌ فَال يحِلُّ لك أَن :"- والسالم،وعلى آله الصالة،عليه

  .)١(أهـ"بِم تَأْخذُ مالَ أَخِيك بِغَيرِ حقٍّ؛تَأْخذَ منه شيئا
عدم القول :والذي يظهر يل:"تصر اخلِرقي يف شرح خملك أ�ه كان أول األمر،قالوذ

زَيدِ بدليل ما قال ،حني كا�وا يتبايعون الثمار قبل بدو الصالح،وأن ذلك كان أوالً؛بوضع اجلوائح
كان الناس يتَبايعون الثِّمار قبل أَن يبدو صالحها،فإذا جد الناس،وحضَر :بن ثَابِتٍ قال
،عاهات )٤(،وأَصابه مراض)٣(،وأَصابه قُشام)٢(قد أَصاب الثَّمر الدمان:بتَاعاملُتَقَاضِيهِم؛قال 

يحتَجون هبا،فلما كَثُرت خصومتُهم عِند النيب عليه وعلى آله الصالة والسالم،قال رسول اللَّهِ 
فأما ال؛فال تَتَبايعوا الثَّمرة حتى يبدو : -ا يشِري هبشورةِاملَكَ -عليه وعلى آله الصالة والسالم

تِالفِهِماخو تِهِمومصةِ خا،لِكَثْرهالحيتبايعون الثمار قبل :وزاد،وأبو داود،)٥(رواه البخاري،"ص
وأن اجلوائح ما كا�ت ، يف أهنم كا�وا يتبايعون الثمار قبل بدو صالحهانيوهذا ب،بدو صالحها

                                                 

  ).٣/١١٩٠(وضع اجلوائح  اب املساقاة  باب أخرجه مسلم يف صحيحه يف كت –) ١(
  .أهـ"وفسره أبو عبيد بأ�ه فساد الطلع،وتعفنه وسواده  ) :"٤/٣٩٥(قال احلافظ يف الفتح –) ٢(

   ).١٢/٤٨٤(اللسان باب امليم فصل القاف :أي ردي التمر،ا�ظر ابن منظور –) ٣(
 وفــي  ...الـسقْم �َقِــيض الـصحةِ،   :  و الــمرض .معـروف   : الــمريض : مـرض   :" )٧/٢٣١(لـسان العـرب     قال يف    –) ٤(

   .أهـ"أَصاهبا مراض؛ هو، بالضم، داء يقع فـي الثَّمرة فتَهلِك: يقول،حديثِ تَقاضي الثِّمار
)٥ (–  ارِ قبل أَنعِ الثِّمياب بأخرجه البخاري يف كتاب البيوع بودبا  يهلَاحص )٢/٧٦٥.(   
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قطع  -  عليه وعلى آله الصالة والسالم- وأن رسول اللَّه، مل يكن يف اخلصومة فائدةوإال،توضع
  .)١(أهـ"وال تفريع على هذا،ذلك بأن منع البيع قبل بدو الصالح

أن أحاديث النهي إذا علمنا  إىل �سخ حديث وضع اجلوائح؛ السابقةاإلشارة ىقووت
 الصحاح،وغريها،عن عدد من صحب عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها رواها أئمتنا يف
،وا�تشر القول هبا فيمن بعدهم،ا�تشارا )٢(النيب الكريم عليه وعلى صحبه وآله الصالة والسالم

 رضي ا كبريا،يف الوقت الذي مل ينقل حديث وضع اجلوائح إال من طريق جابر بن عبدا
قاضي جبعل ضمان املبيع عنهما،فهو بصرف النظر عن مسألة ثبوته؛يعترب الدليل الوحيد ال

 على البائع رغم متام التعاقد،وقبل استالم املشرتي له،مع أ�ه قد ثبت عن جابر بن عبدا
يف النهي عن بيع الثمار حتى :رضي ا عنهما،مثل ما ثبت عن زيد،وغريه رضي ا عنهم

  .يبدو صالحها
 ميكن هبا درء غري أ�ي وجدت طريقة تلتئم فيها األحاديث يف هذا الباب،وحبيث

وجد�ا :"هذا التعارض الظاهري فيها،وهو شيء خلصه ابن حزم،وأبان عنه بيا�ا شافيا؛قال
كما ،مد اللَّه تعاىلحب،اهلبه هذه األَخبار كتأتلف قد وردا ببيان ،وأ�س،ربنِ من طريق جايخبر

هِ عليه وعلى آله الصالة  بن مالِكٍ أَن رسولَ اللَّأَ�َسِعن ....روينا من طَرِيقِ مسلِمٍ 
  .هنى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى تُزهِي:والسالم

                                                 

)١ (-  كَشي شرح الزقي رعلى خمتصر اخلِر)كَشي املصري،دار الكتب العلمية)٢/٥٠رالز حممد بن عبدا،.  
ــعِ الثَّمــرةِ حتــى   -) ٢( يــةِ ب اهِيــاب مــا جــاء يف كَرقــال الرتمــذي يف بوــدبا يهــلَاح أَبِي :"صةَ،وائِــشعــاب عــن أَ�َسٍ،وويف الب

 ).٣/٥٢٩(سنن الرتمذي :،الرتمذيأهـ"،وأَبِي سعِيدٍ،وزَيدِ بن ثَابِتٍهريرة،وابن عباسٍ،وجابِرٍ
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  وما تُزهِي؟:قالوا
  .تَحمر:قال
أَن الـنيب عليـه   : عـن جـابِرٍ  ...و،)١("إذا منع ا الثَّمرة،فَبِم تَـستَحِلُّ مـالَ أَخِيـك     :فقال

وائِح اليت أَمر   اجلَبرينِ أَن   اخلَفَصح بِهذَينِ   ،)٢(لسنِنيارِ  هنى عن بيعِ الثَّم    :وعلى آله الصالة والسالم   
ــهِ  ــرِ          رســول اللَّ ــن الثَّم ــع م ــا بِي ــصِيب م ــيت تُ ــي ال ــعِها هِ ــسالم بِوضْ ــصالة وال ــه ال ــى آل ــه وعل علي

يزهـى   ،سِنِني لَ أَنقَبوو،  ا      اجلَأَنقِطْهـسـةَ الـيت مل يال،َائِح  متَاملـُ زا  شتَهـصِيبم مِيـعِ     ،َرِيعـن ج هجرأَخ
وبِاَللَّـــهِ تَعـــالَى ،وازِ بيعِهِجو،َبِيـــع بعـــد ظُهـــورِ الطَّيـــبِ فيـــهاملَي الـــيت تُـــصِيب الثَّمـــر ،أِمالِـــهِ هبـــا
فِيق٣(أهـ"التَّو(.  

ومــا خلــص إليــه ابــن حــزم هــو مــا ورد يف القــرار امعي،وهــو الــذي تقتــضيه قواعــد   
لــشريعة،؛ألن األحكــام الــشرعية يف هــذا البــاب دائــرة علــى درء اخلــصومة بــني الناس،ومحلــهم ا

علــى التناصــف،والذي يقتــضيه النظــر احلــصيف،أن متكــني املــشرتي مــن اســتالم ســلعته،بعد    
  :التعاقد،خيلي مسئولية البائع،بل وجود السلعة عنده واحلالة هذه ال يتصور إال ألحد أمرين

  .تقصريه:أوهلما
  .أن يطلب من البائع مهلة الستالم السلعة،لطلب خادم،أو ما أشبه ذلك:لثا�يا

                                                 

   ).٣/١١٩٠(أخرجه مسلم من حديث أ�س يف كتاب املساقاة باب وضع اجلوائح  –) ١(
مرةِ قبل بـدو صـلَاحِها وعـن        أخرجه مسلم يف كتاب البيوع باب النهيِ عن املُحاقَلَةِ واملُزابنةِ وعن املُخَابرةِ وبيعِ الثَّ              –) ٢(

 عيةِ وهو بماوعِ املُعيبنِني٣/١١٧٤ (الس.(  

   ).٨/٣٨٥(احمللى :ابن حزم –) ٣(
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ــاتق     ــة تقـــصري املـــشرتي علـــى عـ ــة األوىل ال �تـــصور أن جتعـــل الـــشريعة تبعـ ويف احلالـ
  .البائع،وهو خمالف لقواعد الشريعة،وعمومات �صوصها،وهو غين عن البيان

ــاذل للمعروف،وو    ــائع ســوى ب ــيس الب ــة ل ــة الثا�ي ــل عــن املــشرتي يف حفــظ   ويف احلال كي
ــا{:ماله،ويــده يــد أمينة،قــد رضــيها املــشرتي إلمــساك مالــه لــبعض شــأ�ه،قال تعــاىل    ــى م  علَ

  .]األ�فال[})٩١(حسِنِني مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيماملُ
وأما إن منع البائع املشرتي استالم سلعته،دون مسوغ شـرعي،فهو ضـامن ال مـن جهـة                 

   . من جهة كو�ه غاصبا،وال حاجة إال لرتتيب أحكام الغصب عليهوضع اجلوائح،بل
هذه النتيجة الزمة لتفسري القـبض اآل�ـف ذكـره يف القـرار امعـي،وال حاجـة لتفـصيل             
القول يف املسألة فوق ما ذكر،ألن اخلالف مبين على االخـتالف يف تفـسري القبض،فلمـا خلـصنا                  

،وخيرج عن �طاق البحث ما ينبين على اعتبـارات         إىل تفسري حمدد،صار يلزمنا ما عليه يرتتب      
  .)١(أخر

                                                 

يرى أبو حنيفة،وأبو يوسف أن التصرف يف املبيع قبل القبض غري جائز،إال يف العقار،واملنـافع،وبيع اجلُـزاف،أي  ال                    –) ١(
ــو كــان املبيــع منفعــة،أو كــان البيــع      جيــوز عنــدهم التــصرف   ــه فيمــا ل ــالبيع،وحنوه،إال يف العقار،ومثل يف املبيــع قبــل قبــضه ب

البحـر  :،وا�ظر ابن �ُجيم )٥/٢٤٥(بدائع الصنائع  :جزافا،وأما الثمن فيجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقا،ا�ظر الكاسا�ي        
ــق  ــد امل    )٦/١٢٦(الرائ ــل القــبض عن ــع قب ــصرف يف املبي ــان حمتاجــا إىل    ،وجيــوز الت ــان ربويا،وك ــام إذا ك ــة،إال يف الطع الكي

ــد   ــد احلفيـ ــن رشـ ــة،ا�ظر ابـ ــد  :توفيـ ــة اتهـ ــي  )٢/١٠٨(بدايـ ــر اخلُرشِـ ــل    :،و ا�ظـ ــيدي خليـ ــى سـ ــي  علـ ــرح اخلُرشِـ شـ
،والروايـة األخـرى قريبـة مـن        )٢٩/٥١١(،وهذا رواية عند احلنابلة ا�ظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة             )٥/١٦٣(

نفية،حيث ال جيوز التصرف يف املبيع قبل القبض،وذلك يف املكيل،واملوزون،واملعدود،واملذروع،إال أن يكون املبيع      رأي احل 
، وأمـا الـشافعية فـال جيـوز بيـع        )٣/٢٤١(غري حمتاج إىل توفية،والثمن له حكم املبيع إذا كـان متعينـا،ا�ظر كـشاف القنـاع                 
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  .)١(خلو املبيع من العيوب:الفرع الثالث
من أثر العقد الذي على الطرفني االلتزام به؛ضمان صالحية املعقود عليه على حنـو مـا           
هو مطابق ملقصود طريف العالقة،فحصول املعقود عليه بيد العاقد على حنو ما رضيه هو مراد               

قــــدين،فإذا ختلــــف مــــا كــــان العقــــد مــــن أجله،غــــدا العقــــد ال قيمــــة له،وأفــــضى إىل  املتعا
اخلصومة،وفساد ذات البني،وأصبح كالغصب،بل الغصب أهون؛ذلـك أن ظهـور وجـه احلـق يف               
صدده أقرب مناال،وأسهل حتصيال،متى ما كان ميزان العدل قائما،وسلطان الوقت قويـا،ولكن            

ــسلع املعي   ــع يف الـ ــامالت البيـ ــصول معـ ــصوم   حـ ــني اخلـ ــة بـ ــدل عريض،ومنازعـ ــة،مفض إىل جـ بـ
ــام       ــد قي ــرار احلق،عن ــضي العــدل؛التمهل يف إق ــال،إذ يقت ــد املن ــل الذيل،بعي بالنفي،واإلثبات،طوي
ميزا�ه،ووجود سلطا�ه،وهلذا جاء اإلسالم هبا بيضاء �قية،فحذر من باطن اإلثم،وظاهره،قال          

ما كَــا�ُوا ــــــجزون بِـــــــــبون اإلِثْــم سيــــــــــ الَّــذِين يكْــسِ إِنوباطِنــهوذَروا ظَــاهِر اإلِثْــمِ {:تعــاىل
قْتَرِفُونفُـوا   {:،وأمر بالوفاء،وحسن التوفيـة،قال تعـاىل     ]األ�عام[})١٢٠ (يأَوـلَ إِذَا    الوكَي كِلْـتُم 
،وحـرم اخليا�ـة،قال    ]اإلسـراء [})٣٥ (تَـأْوِيال ستَقِيمِ ذَلِـك خيـر وأَحـسن        املـُ قِسطَاسِ  الوزِ�ُوا بِ 
ــوايـــا أَيهـــا الَّـــذِين آمنـــوا ال  {:تعـــاىل ــتُم تَعلَمـــون  تَخُو�ُـ ــاتِكُم وأَ�ْـ ــه والرســـولَ وتَخُو�ُـــوا أَما�َـ  اللَّـ

الـدين  :"عليـه وعلـى آلـه الـصالة والـسالم         ،وجعل من حق املسلم النصح،قال      ]األ�فال[})٢٧(
                                                                                                                                            

نقول،وهو األصـح عنـدهم يف بيـع املنـافع أيـضا،ومثله الـثمن املعني،ا�ظـر مغـين         املبيع قبل قبضه سواء أكان منقوال،أم غري م      
  ).٢/٦٨(احملتاج 

،وله معان منها النقص والوصمة،يقال عابه بكذا أي وصـمه          )عيب(العني الياء والباء    :ثالثي مادته ؛العيب يف اللغة   -) ١(
  ).١/٦٣٣(لسان العرب :به،ا�ظر ابن منظور

  .٦٧،ا�ظر جملة األحكام العدلية صوأرباب اخلربة،ص مثن املبيع عند التّجار ما ينق:وهو يف االصطالح
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،وأوجب اإلفصاح عن   )١("سلِمِني وعامتِهِم املُلِمن قال لِلَّهِ ولِكِتَابِهِ ولِرسولِهِ والئمة       النصِيحةُ قُلْنا   
وكـل مـا لـه صـلة بالـصفقة ممـا لبيا�ـه أمهيـة عنـد املتعاقـدين،وذلك حفاظـا علـى                   ، حال املبيع 

ــال     ــصالة عليــه وعلــى آلــ قلــوب املؤمنني،وصــيا�ة للمجتمــع املــسلم عــن فــساد ذات البني،ق ه ال
ورِكَ لَهمـا   ــــــــــــــــــــــ فَإِن صدقَا وبينا ب   ،أو قال حتى يتَفَرقَا   ،يارِ ما مل يتَفَرقَا   اخلِبيعانِ بِ ال:"والسالم

ـلم ل العـ رم بال خـالف بـني أهـ   وهلذا حيـ ،)٢("ركَةُ بيعِهِماـت بـقوكَذَبا محِ،ماـ وإِن كَت ، هِماـيف بيع 
إال أن يتـربأ مـن عيوبه؛فهـذا     ،)٣( أن يبيع الشخص مبيعا معيبا بدون بيـان عيبـه  – يف اجلملة    –

بـشرط   البيـع :"ب،قـال ابـن اهلمـام     بـراءة من كـل عي    البيـع مع ال  احلنفـية   أجاز   حيثفيـه خالف؛ 
ائم  قــ  عيــب  كـل  مـن صحــيح يف احلـيوان،وغــــــــــــــريه،ويبــرأ البــائع بـه          :عيــب  كـل  ـنمـ الرباءة

،وهـو قـول   )٤(أهــ "ت القـبض دث إىل وقــ  حيـ عــيب  كـل ـع،معلوم له،أو غري معـلوم،ومن وقت البيـ 
  .)١(،وروايـــــــــــــــــة عـــند احلنابلة)٥(للشافعية

                                                 

  ).١/٧٤(أخرجه مسلم من حديث متيم الداري رضي ا عنه،يف كتاب اإلميان،باب بيانِ أَن الدين النصِيحةُ  –) ١(

ــ أخرجــه البخــاري مــن حــديث حكــيم بــن حــزام،يف كتــاب البيوع،بــاب    –) ٢( ــاب إذا ب ا  بحــص َ�ــا و كْتُمــانِ ومل ي عيالب ني
 ).٣/١١٦٤(،وأخرجه مسلم أيضا عنه يف كتاب البيوع،باب الصدقِ يف البيعِ والبيانِ )٢/٧٣٢(

   ).٤/١١٣(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ٣(
   ).٦/٣٩٧(فتح القدير :ابن اهلمام –) ٤(
  : العيب؛ففيه طريقانمن الرباءةا باع عينا بشرط إذ:"،وقال)١/٢٨٨(املهذب :ا�ظر الشريازي –) ٥(

  : أن املسألة على ثالثة أقوال-  وهو قول أبي سعيد اإلصطخري -:أحدمها
  . رضي به املشرتي؛فربئ منه البائع،كما لو أوقفه عليهعيب؛أل�ه عيب كل منأ�ه يربأ :أحدها
ــا�ي ــن العيوب   :والث ــن شــيء م ــربأ م ــه أحــد املتبــ    أل؛ال ي ــق ب ــه شــرط يرتف ــة  ؛ايعني� ــع اجلهال ــصح م كاألجل ،فلم ي

  .والرهن اهول،اهول
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 إىل رسـول    )٢(ويستدلون مبا ثبت عن أم سلمة أن رجلني اختصما يف مواريث درِسـت            
الـــــسالم،فقال رســـــول ا عليـــــه وعلـــــى آلـــــه الـــــصالة  ا عليـــــه وعلـــــى آلـــــه الـــــصالة و 

  .)٣(أهـ"هباحِما صكُن مِ واحدٍلُكُ لْلْحيا،ولْيخوا،وتَمهِتَاس:والسالم
ما أن املشرتي رضي ـ،ك)٤(يسد باب الردووألن تصحيح هذا البيع أقطع للمنازعة؛

  .)٥(بإسقاط حقه

؛فيذهبون إىل عدم   )٨(أخرى عند احلنابلة  ،ورواية  )٧(،وقول ثان للشافعية  )٦(وأما املالكية   
بشرط الرباءة من كل عيب؛إال أ�ـه يـربأ عـن عهـدة العيـب متـى مـا أعلنه،واشـرتى                      جواز البيع 

  .اآلخر مع علمه بالعيب

                                                                                                                                            

أهــ،وا�ظر الوسـيط   "وهو العيب الباطن يف احليوان الذي ال يعلم به البـائع   ،أ�ه ال يربأ إال من عيب واحد      :والثالث
)٣/١٢٦.(  

   اهـــــول مـــــن الـــــرباءةوروي عـــــن أمحـــــد أ�ـــــه أجـــــاز     :"،وقـــــال)٤/١٢٩(املغـــــين :ا�ظـــــر ابـــــن قدامـــــة   –) ١(
 ".عيب كل من الرباءة هذا صحة منيخرج ف

 درسـته  و عفـا، : دروسـاً  يـدرس  ...،الـشيء  درس):"٦/٧٩(قال يف لسان العرب يف باب الـسني فـصل الـدال              –) ٢(
  . أهـ"مـحتْه أَي درساً تَدرسه ...الريح

   ).٣/٣٠١(ضِي إذا أَخطَأَ أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األقضية،باب يف قَضَاءِ القَا –) ٣(
 .،علي بن أبي بكر بن عبداجلليل املرغينا�ي،املكتب اإلسالمي،دمشق)٣/٤١(ا�ظر اهلداية شرح البداية –) ٤(

   ).٤/١٢٩(املغين :ا�ظر ابن قدامة –) ٥(
  .١دار الكتب العلمية،بريوت،طيوسف بن عبدا بن عبد الرب،،)١/٣٤٩ (الكايفا�ظر   -) ٦(
 ).١/٢٨٨(املهذب :ر الشريازيا�ظ  -) ٧(

 ).٤/١٢٩(املغين :ا�ظر ابن قدامة  -) ٨(
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ويــستدلون لــذلك بأدلــة منــها أن شــرط الــرباءة مــن كــل عيــب ينــايف مقتــضى العقــد،إذ 
د للمـشرتي،فإذا كـان يف املبيـع عيـب يـؤثر        مقتضاه أن يتم تسليم املبيع على حنـو مـا هـو مقـصو             

على مقصود املشرتي يصبح شرط الرباءة متناقضا مع مقتضى العقد؛فإذا ما صح هـذا صـح                
  .)١(أ�ه شرط باطل مبطل للعقد

والصحيح األول؛ألن دليل املنع دائر على أن وجود العيب مناف ملقتـضى العقـد الـذي            
منا �تحدث عن بائع قد أعلن براءته مـن كـل عيـب      هو مقصود املشرتي يف املعقود عليه،وحنن إ      

 أي حــصول –علــى هــذا األســاس؛فيكون ذلــك هــو مقــصوده   هو يــشرتي ،ويف املعقــود عليــه
 ،وال يتصور غري هذا أصال،فكيف يقـال البيـع غـري صـحيح لوجـود                -السلعة بيده كيفما كان     
  !شرط مناف ملقتضاه؟

النوع؛يكون قد قـدر مـا ميكـن أن         أعين أن املشرتي متى ما وافق على صفقة من هذا           
يلحقه من كلفة لوجود عيب من العيوب،ويف غالب األحوال يقصد املشرتي إىل هذا النـوع مـن                 
البيع طلبا للتوفري،ألن العادة يف ذلك أن البيع هبـذا الـشرط أقـل كلفـة،و�ظرة متأملـة إىل الـسوق                     

  .تظهر ما ذكرته آ�فا
املعقود عليه من العيوب،فماذا لو كـان املعقـود      ويبقى اآلن أن البيع مقتض بذاته سالمة        

  عليه معيبا،ومل تشرتط الرباءة من كل عيب؟
  

                                                 

  ).٣/٣٩٣(عالم املوقعني أ:ابن القيم –) ١(
  



                                                                                                                                  ٤٣٨

  اجلواب
ــيس هــو أوان        ــار العيب،وهــذا ل ــا خبي ــسميه علماؤ� ــا ي ــدين م ــصبح مــن حــق املتعاق ي
ــزام         ــة عــدم االلت ــار العقــد يف حال ــه ســيأتي،لدى الكــالم عــن آث ــه،إذ احلــديث عن احلــديث عن

  .للدراسةبه،وبالقدر املناسب 
  . للعقد التجارياآلثار املتممة:الفرع الثالث

ذكــرت مــن قبــل أثــر العقــد التجــاري األصــلي،واآلثار التابعــة لــه،واآلن آتــي علــى بيــان 
اآلثار املتمم للعقد التجاري،وإمنا أطلقت عليهـا اسـم اآلثـار املتممـة؛ألهنا ترتتـب علـى وجـود                   

زمـة عنـد مجهـور أئمتنا،وهلـذا هـي متممـة       العقد،وتنتج عنه؛فهي آثار هلذا السبب،وليست ال    
ــاتج عــن العقد،والعقــد يقتــضيه،واآلثار التابعة،�اجتــة عــن     لــيس غري،وأمــا األثــر األصــلي،فهو �
العقد،والزمة لتنفيذ أثره األصلي،وأما اآلثـار املتممـة وإن ترتبـت علـى العقـد،إال أهنـا ليـست                   

ى معنى واحد هو توثيق العقد،والتـدليل       من لوازمه عند أكثر أهل العلم،وتلكم اآلثار جتتمع عل        
إلثباته،وهذا يرجع إىل كتابة العقد،واإلشهاد عليه،والرهن لـصاحل الـدين الناشـئ عنه،وضـمان        
املـــدين،أو كفالتـــه، وأدرس مـــا يتـــصل بالكتابة،واإلشـــهاد مقتـــصرا عليهمـــا لـــصلتهما الوثيقـــة  

ا يف التعاقدات بـصفة عامـة،إال   تهيبدراستنا،وأما الرهن،والضمان،والكفالة؛فهي أمور على أمه   
أن صـلتها هبـذا البحـث ليــست وثيقـة؛إذ تقـل حاجـة الباحــث لبيـان األحكـام املتـصلة هبــذه          
ــذي        ــصل بالكتابة،واإلشــهاد،وبالقدر ال ــا يت ــان م ــذا ســأكتفي ببي ــور يف جتــارة اإل�رت�ت،ول األم

لدين،واإلشـهاد  يذهب مجهور أئمتنا إىل أن كتابـة ا       :يتناسب مع هذه الدراسة،وعلى ذلك أقول     
ــستدلون بقــول ا تعــاىل    ــع مستحب،وي ــوا إذَا   {:عليه،واإلشــهاد علــى البي نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي
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عدلِ والَ يأْب كَاتِـب أَن يكْتُـب   التَداينتُم بِدينٍ إلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِ  
ق ولْيتَّقِ اللَّه ربه والَ يبخَس منه شيئا فَـإِن كـان            احلَلَّه فَلْيكْتُب ولْيملِلْ الذي عليه      كما علَّمه ال  
عـدلِ واستَـشهِدوا   الق سفِيها أو ضَعِيفًا أو الَ يستَطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيـه بِ      احلَالذي عليه   

  نِ من رِجيهِيدتَـضِلَّ               ش اءِ أَندهمن الـش نضَوتَر نأَتَانِ مِمراملٌ وجنِ فَرلَيجكُو�َا رمل ي فَإِن الِكُم
ــداهما  إح ــذَكِّر ــوه  األُإحــداهما فَتُ تَكْتُب وا أَنأَمالَ تَــســوا و عإذَا مــا د اءدهالــش ــأْب الَ يى وــر خ

 أَجِلهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِندِ اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَد�َى أال تَرتَـابوا إِالَّ أَن تَكُـون             صغِريا أو كَبِريا إلَى   
ــايعتُم والَ  وا إذَا تَبــهِدأَشــا ووهأال تَكْتُب ــاحنج كُمــي ــنكُم فَلَــيس علَ يا بو�َهتُــدِير ةــر تِجــارة حاضِ

ب والَ شهِيد وإِن تَفْعلُوا فإ�ه فُسوقٌ بِكُم واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّـه واَللَّـه بِكُـلِّ شـيءٍ      يضَار كَاتِ 
ــيم ــدين يف كتابإتتــضمن األمــر ب:"يف زاد املــسري،قــال ]البقــرة[})٢٨٢ (علِ وإثبــات ،ثبــات ال

  ؟أم على وجه االستحباب،وبهل هذا أمر وج:واختلف العلماء،والدين،شهادة يف البيع
  .)١(أهـ"واستحباب،فذهب اجلمهور إىل أ�ه أمر �دب

وإمنا ذهب اجلمهور إىل االستحباب احتجاجا بقول ا تعاىل عقب األمر 
ذِي ـــــــــــــؤد الَّـــــــكُم بعضاً فَلْيــــفَإِن أَمِن بعضُ{:بالكتابة،واإلشهاد،واإلذن بأخذ الرهن،قال

 يكْتُمها فَإِ�َّه آثِم قَلْبه واللَّه بِما تَعملُون ومن أَما�َتَه ولْيتَّقِ اللَّه ربه وال تَكْتُموا الشهادة ؤتُمِنا
 لِيمالبقرة[})٢٨٣(ع[.  

فهنا جعل املوىل تبارك وتعاىل،مدار األمر كله على الثقة،فلو كان واجبا ملا كان ذلك 
  .لك،ولكان احلكم يف ذلك الزما للجميعكذ

                                                 

   ).١/٣٤٠(زاد املسري:ابن اجلوزي –) ١(
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ال:"اصقال اجلصارِ خِالوصاءِ األَمبني فُقَه بِ)١(ف راألَم ةِال أَناد،كِتَابهاإلِشنِ ،وهالرو
إلَى مالنا فيه ،وإِرشاد،جمِيعه يف هذه اآليةِ �َدب،ذْكُورِاملَ
وقد �َقَلَت ،وإن شيئا منه غَير واجِبٍ،والد�ْيا،ينِلِلد؛واالحتِياطُ،والصالح،ظُّاحلَ

مع ،من غَيرِ إشهادٍ،يف أَمصارِهِم،بِياعاتِالو،واألشرية،دايناتِاملُعقُود ،عن سلَفٍ،خلَف،األُمةُ
بِذَلِك ائِهِمرِ �َكِريٍ منهم عليهم،عِلْمِ فُقَهمن غَي،و ادهكان اإلِش لَواوعلى ؛اجِب كِريكُوا النا تَرلَم

وذَلِك منقُولٌ من عصرِ النيب صلى اللَّه ،ويف ذلك دلِيلٌ على أَ�َّهم رأَوه �َدبا،مع عِلْمِهِم بِهِ،تَارِكِهِ
والتَّابِعون تُشهِد على ،إلَى يومِنا هذا ولو كا�ت الصحابةُ،وسلموعلى آله عليه 
اعابِيا،وأشريتها،اتِهاتِرتَوقْلُ بِهِ مالن درتَفِيضًا،لَوسادِ،مهكَ اإلِشعلى فَاعِلِهِ تَر تألَ�ْكَرفلما مل ،و

                                                 

القول بالوجوب،خالفـا   صححوا  قد عرفت أ�ه قول اجلمهور،وليس مما ال خالف فيه،وقد �قل اخلالف فيه مجع بل                –) ١(
أن ا عز وجل أمـر املتـداينني إىل         :والصواب من القول يف ذلك عند�ا     ):"٣/١٢٠(نهم ابن جرير،قال يف تفسريه      للجمهور،م

إال أن تقـوم حجـة   ،وأمر ا فـرض الزم ،وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينـهم بالعـدل  ، الدين بينهم بِتِباكتتاب كُ ،أجل مسمى 
وأن تقدمـه إىل الكاتـب أن ال يـأبى          ،اؤه باكتتـاب الكتـب يف ذلـك       وال داللة تـدل علـى أن أمـره جـل ثنـ            ،و�دب،بأ�ه إرشاد   

وال وجـه العـتالل     ،ومن ضيعه منهم كان حرجـا بتـضييعه       ،ال يسعهم تضييعه  ،فذلك فرض عليهم  ؛وإرشاد،كتابة ذلك �دب  
ــسوخ   ــذلك منــ ــر بــ ــأن األمــ ــل بــ ــن اعتــ ــذِي   {:بقوله؛مــ ــؤد الَّــ ــضاً فَلْيــ ــضُكُم بعــ ــن بعــ ــإِن أَمِــ ــنفَــ ــه أَاؤتُمِــ  ....ما�َتَــ

ــرة[})٢٨٣( ــه   ؛]البقــ ــره بــ ــاىل ذكــ ــا أذن ا تعــ ــك إمنــ ــاب ؛ألن ذلــ ــبيل إىل الكتــ ــا ،أو إىل الكاتب،حيث ال ســ فأمــ
ــه     ؛والكاتــب موجودان،والكتاب ــه يف قول ــدين إىل أجــل مــسمى مــا أمــر ا تعــاىل ذكــره ب ــالفرض إذا كــان ال ــاكْتُبوه {:ف فَ

وإمنا يكون الناسخ ما ،]البقرة[})٢٨٢ (... أَن يكْتُب كَما علَّمه اللَّه كَاتِب وال يأْب  ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالعدلِ   
فأما ما كان أحـدمها غـري �ـاف حكـم       ،وحكم املنسوخ يف حال واحدة على السبيل اليت قد بيناها         ،مل جيز اجتماع حكمه   

  ).٨/٣٤٤(يف احمللىأهـ،ومنهم ابن حزم "واملنسوخ يف شيء،اآلخر فليس من الناسخ



                                                                                                                                  ٤٤١

ثَبت بِذَلِك أَن ؛عامةِالمن ،وال إظْهار النكِريِ على تَارِكِهِ،ستَفِيضِاملُينقَلْ عنهم اإلِشهاد بِالنقْلِ 
 . )١(أهـ"غَير واجِبينِ،بِياعاتِالو،واإلِشهاد يف الديونِ،تَابكِال

إِالَّ أَن تَكُـون تِجـارة      {:وأما كتابـة العقـود يف التجـارة احلاضـرة،فيقول ا تعـاىل عنـها              
وا إِذَا وأَشـــــــهِد حاضِــــــرة تُــــــدِيرو�َها بيــــــنكُم فَلَـــــــيس علَــــــيكُم جنــــــاح أال تَكْتُبوهــــــا      

تُمعايتعـاىل اجلنـاح يف حالـة عـدم كتابتـها،فال يتوجـه القـول                  ]البقـرة [})٢٨٢...(تَب فرفـع ا،
ــهاد فندبـــــه بـــــاق بقـــــول ا تعـــــاىل بعـــــدها   ــا اإلشـــ ــهِدوا إِذَا {:بنـــــدب ذلك،وأمـــ وأَشـــ

تُمعايالبقرة[})٢٨٢...(تَب[.  
 أثـــرين مـــتممني �ـــاجتني عـــن وبنهايـــة احلـــديث عـــن الـــشهادة،وكتابة العقـــد،باعتبارمها  

التعاقد،أكون قد كتبت آخر ما يتصل باملطلب األول هلذا املبحث،وهو املخصص للكالم عـن              
آثار العقد يف حالة االلتزام مبا ورد فيـه،ويبقى أن أسـطر اآلثـار يف حالـة عـدم االلتـزام مبـا ورد                        

  .فيه،وهو موضوع املطلب اآلتي،ومن ا أطلب العون والتوفيق

  .أثر العقد يف حالة عدم االلتزام مبا ورد فيه:لب الثا�ياملط
إذا كان االلتزام بالنتائج اليت تقـع أثـرا عـن العقـد،هي مقـصود العاقـدين؛ومل يلتـزم بـذلك                   

املتعاقــدان،أو أحــدمها،أو طــرأ علــى العقــد،ما يفــضي إىل عــدم االلتــزام بنتائجه،فهــذا يقــضي  
 تنــتج عــن االلتــزام بــه،وإمنا تنــتج لعــدم العمــل  حبــصول آثــار �تجــت عــن العقــد،إال أهنــا ليــست 

ــار عـــدم      ــار تعـــاجل آثـ ــار غـــدت آثـــارا للعقـــد،بل هـــي بـــصفة عامـــة آثـ بـــه،فهي هلـــذا االعتبـ
االلتزام،والذي يتحصل من جممل ما ذكره علماؤ�ـا يف هـذا الـصدد حـق البـائع يف حـبس املبيـع         

                                                 

  ). ٢/٢٠٦ ( أحكام القرآن:اصصاجل –) ١(
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ذه لـــسبب مـــن  حتـــى ينقـــده املـــشرتي الثمن،وحـــق الطـــرفني يف فـــسخ العقـــد لعـــدم تنفيـــ       
ــذي       ــدر ال ــسألتني بالق ــذا سأدرســه يف م ــة،كالعيب،وحنو ذلك،وه األســباب،كالظروف الطارئ

ــائع يف حــبس املبيــع حتــى ينقــده املــشرتي الثمن،وحــق    :يتناســب مــع الدراســة،ومها  حــق الب
  .املتبايعني يف الفسخ

  .حق البائع يف حبس املبيع حتى ينقده املشرتي الثمن:املسألة األوىل
لعقـــد التابعـــة يف حالـــة االلتـــزام مبـــا ورد يف العقـــد أن يقـــوم البـــائع بتـــسليم   مـــن آثـــار ا  

ــسليم         ــل ت ــسلعة يكــون قب ــسليم ال ــل أن ت ــن قب ــسليم الثمن،وأبنــت م ــسلعة،ويقوم املــشرتي بت ال
،غري أن من حق البائع حبس الـسلعة عـن املـشرتي            )١(الثمن،على الصحيح من أقوال أهل العلم     

،وليس للمشرتي أن حيـتج بأ�ـه مالـك الـسلعة ألن العقـد عليهـا          يف حالة أال يكون النقد حاضرا     
قد مت؛ألن البائع باعه على أسـاس حـضور الثمن،فلمـا ختلـف ذلـك جـاز للبـائع حـبس سـلعته               
حتى يدفع املشرتي مثن السلعة،وهذا ليس واردا يف حالة أن يكون البيع بـثمن مؤجل،قـال ابـن          

ويـتمكن  ،حتى حيـضر الثمن   ،يـه تـسليم املبيـع      عنـدي أ�ـه ال جيـب عل        ىويقـو :"قدامة مقويا هذا  
فال يلزمــه دفعــه قبــل حــصول ،ألن البــائع إمنــا رضــي ببــذل املبيــع بــالثمن ؛املــشرتي مــن تــسليمه

وأراد حبـسه خوفـا مـن تعـذر الثمن؛فلـه           املبيـع، إذا مل يبـذل البـائع       :"،وقال النووي )٢(أهـ"عوضه
تــسليم الــسلعة ســابق علــى تــسليم وهــذا التقريــر مفيــد للقــائلني بــأن ، )٣(أهـــ"ذلــك بــال خــالف

                                                 

 .          راجع هذه الدراسة ص-) ١(
   ).١٤١ -٤/١٤٠(املغين :ابن قدامة –) ٢(
   ).٣/٥٢٤(روضة الطالبني :النووي –) ٣(
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 فـال إشـكال عنـدهم،يف       )٢(،وأما القائلون بأن تسليم الـثمن سـابق علـى تـسليم الـسلعة             )١(الثمن
  .)٣(هذا احلق سواء أكان الثمن حاضرا،أم مل يكن

  .حق فسخ العقد:املسألة الثا�ية
،ولــــــه معــــــان )فــــــسخ(الفــــــاء والــــــسني واخلــــــاء :ثالثي،مادتــــــه؛الفــــــسخ يف اللغة  

  .)٤(فا�تَقَض �َقَضَه: فا�ْفَسخ فَسخاً يفسخُه الشيء فَسخ:نقض،يقالال:منها
  .)٥(حل العقد وإعادة احلال إىل ما كا�ت عليه بال زيادة،أو �قصان:وهو يف االصطالح  
والباحث هنا يتعرض لذكر ما يتـصل بفـسخ العقـد التجـاري يف حالـة أن يكـون العقـد                       

يث عن آثار العقد،إذ مت التقيد باحلديث عن تلك اآلثـار يف            �افذا،كما حدده من قبل لدى احلد     
؛وليس من حاجة هنا لبحث العقد يف حالة أن يكون غري الزم،وذلك ألن عـدم               )٦(العقد النافذ 

إما لطبيعة العقد مثل عقد الوكالة؛إذ هـو عقـد غـري الزم للطـرفني يف                :اللزوم يكون ألحد سببني   
دون رضا اآلخر،والسبب اآلخر أن العقد غـري         -ألصل   يف ا  –أصله،ولكل منهما التحلل منه     

                                                 

 .ابلة،وقد أسلفت ببيان ذلك يف ص      وهم الشافعية، واحلن –) ١(
  .،و قد أسلفت ببيان ذلك يف ص      كيةوهم احلنفية،واملال –) ٢(
حاشــية :،وا�ظــر الدســوقي١٦٤القــوا�ني الفقهيــة ص :،وا�ظــر ابــن جــزي)٥/٢٥٠(بــدائع الــصنائع :ا�ظــر الكاســا�ي –) ٣(

  ).٣/١٤٧(الدسوقي 
 . )٣/٤٤(لسان العرب باب اخلاء فصل الفاء :ا�ظر ابن منظور –) ٤(
ــسالم  ا�ظــر -) ٥( ــن عبدال ــام  قواعــد األحكــام يف :العــز ب ــرايف )٢/٧٠( مــصاحل األ� ،وا�ظــر )٣/٢٦٩(الفــروق :،وا�ظــر القَ

   ).٤/٢٧٦(الفقه اإلسالمي وأدلته :،وا�ظر وهبة الزحيلي)٢/٦٨٧(�ظرية العقد :السنهوري
 .٤٤٠ راجع هذه الدراسة ص –) ٦(



                                                                                                                                  ٤٤٤

ــا ورد          ــزام مب ــه،فيكون الفــسخ �تيجــة اللت ــه �اشــئا عــن شــرط في ــد يكــون عــدم لزوم ــالزم ق ال
فيه،وحنن هنا �تحـدث عـن آثـار العقـد يف حالـة عـدم التـزام آثاره،وهلـذا ال يـشمل حبثنـا تلـك                          

 االلتـزام بتنفيـذ     ماملـستحق لعـد   احلالة،وعلى هـذا فالفـسخ الـذي عنـه أتكلـم هـو ذلـك الفـسخ                  
 جزئيا،وبصرف النظر عن سبب عدم التنفيذ،بـشرط أن يكـون باإلمكـان إعـادة             العقد كليا،أو 

لـيس مـن العـدل أال       :"احلال إىل ما كان عليه قبل التعاقد،بدون زيادة،أو �قصان،قال الـسنهوري          
ــأن ي  ؛يقــوم أحــد املتعاقــدين بالتزامــه   ــه مــن   ومع ذلــك يطالــب املتعاقــد اآلخــر ب نفــذ مــا يف ذمت

  .)١(أهـ..."التزام،واإل�صاف يقضي بأن يتحلل هذا املتعاقد اآلخر من التزامه بفسخ العقد
علــى أن األصــل هــو إلــزام املتعاقــدين بالتنفيــذ،بقوة الشرع،والــسلطان؛إذ لــيس التعاقــد   

ا ما قبـل التحلـل      دين،والد�يا،فإذـــــــــــحمال للعبث،والتساهل؛إ�ه شيء تقوم عليه أكثر مصاحل ال       
بب ذلــــك العنــــت  ــــــــــق النــــاس بــــس ــــــــــــــــوحل؛منــــه ألقــــل طــــارئ اختــــل �ظــــام احلياة    

 الَّـذِين آمنـوا     أَيهـا  يا{:ا،قال تعاىل ـــــــذا أمر ا تعاىل بالوفاء هبا،وعدم �كثه      ـــــــشديد،وهلــــال
ــ ــهِ إِذَا عاهــدتُم وال بِعهــدِوأَوفُــوا {:يــضا،وقــال تعــاىل أ]املائــدة[})١(...عقُودِ الأَوفُــوا بِ  اللَّ

    دعب انماتَنقُضُوا األَيكِيدِهتَو          اللَّـه إِن كَفِيال كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدو  لَـمعي      لُـونـا تَفْعال ) ٩١( مو
 ا مِنلَهغَز دِتَكُو�ُوا كَالَّتِي �َقَضَتعةٍ أَ�كَبقُو  أَن كُمنيب الخد ا�َكُممأَي اثاً تَتَّخِذُونتَُكون ةٌ هِيأُم 

ــهِ     ــه بِـ ــوكُم اللَّـ ــا يبلُـ ــةٍ إِ�َّمـ ــن أُمـ ــى مِـ ــننأَربـ ــوم ولَيبيـ ــم يـ ــون   ال لَكُـ ــهِ تَخْتَلِفُـ ــتُم فِيـ ــا كُنـ ــةِ مـ قِيامـ
،ولـه مـا هلـا مـن القوة،والعقـد مـن جهـة              ،فهنـا جعـل املـوىل العهد،مبنزلـة اليمني        ]النحل[})٩٢(

أخرى كالعهد،وله ما للعهد من قوة،وإن كان أعم من العقد،بل �ص ابن تيمية أهنمـا سـواء،وهو      
                                                 

  ).٢/٦٧٩( �ظرية العقد:السنهوري –) ١(



                                                                                                                                  ٤٤٥

يف التسوية بينهما ينزع إىل املبالغـة يف حتقيـق املطابقـة،لبيان أن مـا ورد يف أمهيـة العهـد يـصدق             
 أَيهـا   يا {:قال ا تعاىل  :"،يقول ابن تيمية  )١(محل العقد عليه،وإال فبالقطع العهد أعم من العقد       

،وهلـذا يـصدق أن     )٢(أهــ "والعقـود هـي العهـود     ،]املائـدة [})١(...عقُودِ  الالَّذِين آمنوا أَوفُـوا بـِ     
جنعــل للعقــد مــن األمهيــة مــا لليمني،وتــصدق تلــك الــصورة الــيت ســاقها ا تعــاىل لبيــان هــذا     

ؤس،ذلـك أن �قـض العقـود وحلـها متـى مـا كـان متاحـا ألقـل                   احلال،وتصوير ما هو عليـه مـن الب       
طــارئ يــشبه حــال امــرأة تــشتغل جمتهــدة يف إصــالح غزهلــا وتقويتــه،حتى إذا مــا قــوي واشــتد  
وصلح،تقوم بنقضه بيـدها،دون سـبب موجـب،إن مـن يتـصور ذلـك حقـا جيـد �فـسه يف غايـة                 

وال تَكُو�ُــوا {:الطــربي،قال ابــن جريــر وعنتاألســف،واحلزن ملــا حلــق هــذه املــرأة مــن مــشقة،
 ا مِنلَهغَز دِكَالَّتِي �َقَضَتعةٍ أَ�كَاثاًبفلو مسعتم بامرأة �قضت غزهلا ،]النحل[})٩٢ (... قُو

   ...وهــــذا مثــــل ضــــربه ا ملــــن �كــــث عهــــده ،لقلتم مــــا أمحــــق هذه؛مــــن بعــــد إبرامــــه
  .)٣(أهـ"والعقد،وإمنا عين به يف هذا املوضع �كث العهد

  .]اإلسراء[})٣٤(عهد كَان مسئُوالً ال إِن عهدِالبِوأَوفُوا {: يقولوا تعاىل
وهلــــذا كــــان األصــــل يف الفقــــه اإلســــالمي التــــضييق يف إعطــــاء حــــق الفــــسخ،قال  

يضيق يف املـدى الـذي تفـسخ فيـه          ...يعرف الفقه اإلسالمي �ظرية الفسخ،ولكنه      :"السنهوري
                                                 

،ولـــــــــــــــــه )عهـــــــــــــــــد ( العـــــــــــــــــني واهلـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدال  :مادتـــــــــــــــــه،ثالثي؛العهـــــــــــــــــد يف اللغة –) ١(
 مـا  وكـلُّ  علــيه،  اللَّه عوهِد ما كل العهد):"٣/٣١١(،قال يف اللسان    واليمني،األمان،واحلفاظ،ووالوصيةامليثاق،:معان،منها

  .،وهذا ظاهر يف أ�ه أعم من العقد)٣/٣١١(لسان العرب:أهـ،ابن منظور"عهد فهو الـمواثِـيقِ، من العبادِ بـني
  ).٢٩/١٣٨ (ع الفتاوىجممو:ابن تيمية –) ٢(
  .حممد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر الطربي،دار الفكر،بريوت،)١٤/١٦٦(تفسري الطربي–) ٣(
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 أمــر خطري؛فوجــب – أي حلــه بعــد عقــده  –د إن فــسخ العقــ...العقود،تــضييقا ملحوظــا،
  . )١(أهـ"االحرتاز منه والتضييق فيه ما أمكن

  :والسؤال اآلن
  متى يصبح الفسخ للعقد التجاري النافذ حقا ألحد املتعاقدين؟

  وكيف يتم الفسخ؟
حديثنا عن عقد �افذ الزم،إذ هو عقد صحيح،ال يتعلق به حـق للغـري،وال خيـار فيـه                  

يف حالـة رفـض     و،ه جبميـع آثـاره    نفيذالزم للطرفني عليهما مباشرة ت    هذا عقد   ألحد املتعاقدين،و 
،ولـيس للطـرف املمتنـع عـن التنفيـذ سـوى القبـول مبـا يرغبـه          )٢(عليه قـسرا التنفيذ  ؛يتم  أحدمها

  .،وهو املتعني ما أمكنصاحب احلق؛إذ ليس له التحلل من العقد،هذا هو األصل
ــع ظــ     ــا وق ــى م ــسليم   إال أن للطــرفني حــق الفــسخ مت ــل الت ــع قب رف طــارئ،كهالك املبي

الشرعي،فعندها يصبح الفسخ حقا للطرفني،ولكـل منـهما املطالبـة به،أل�ـه ال سـبيل إىل تنفيـذ                  
  .العقد

                                                 

   ).٦/٢١٥(مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :السنهوري –) ١(
 )١/٦٢(ومعــني القــضاة والــشهود جــواهر العقــود ،)١/٢١٤(درر احلكــام شــرح جملــة األحكــام :ا�ظــر علــي حيــدر–) ٢(

�ظريـة  :،وا�ظر الـسنهوري ن احلسني بن علي األسيوطي مشـس الـدين املـصري الـشافعي،دار الكتـب العلميـة،بريوت        حممد ب 
 .)٢/٦٨٥(العقد 
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إذا مل يقـــــم أحـــــد املتعاقـــــدين بتنفيـــــذ التزامـــــه يف عقـــــد ملـــــزم :"قـــــال الـــــسنهوري
نفيذ راجعا إىل قوة    للجا�بني؛فللمتعاقد اآلخر أن يطلب فسخ العقد،سواء يف ذلك كان عدم الت          
  .)١(أهـ"قاهرة،أو إىل خطأ املتعاقد وسواء كان االمتناع عن التنفيذ كليا،أو جزئيا

ــالرتافع إىل القـــضاء،لإللزام       ــا الفـــسخ،فتكون بـ ــتم هبـ ــة الـــيت يـ ــا الطريقـــة،أو الكيفيـ وأمـ
بالتنفيذ،وإال بالنطق بالفسخ،ويكون هذا يف حالة عدم تراضيهما علـى الفـسخ،حيث يتمـسك              

دمها،أو يتمسكان بالعقد،مع وجـود مـا حيمـل علـى اإللـزام بتنفيـذه،أو فـسخه،هذه طريقـة                   أح
  .الفسخ

وهناك طريقة أخرى ترجع إىل تراضيهما على الفـسخ،مع موافقتـهما علـى األثـر النـاتج                 
 ،وهـي تـسمى إقالـة،وهل اإلقالـة     - وهو رد احلـال كمـا كـان عليـه قبـل التعاقـد          -عن الفسخ   

ــد،يف  ــيس هــذا تفــصيل القــول يف ذلــك مــن غــرض هــذا     فــسخ،أو عقــد جدي  هــذا خالف،ول
  .)٢(البحث

ويبقى أن هذا احلق آ�ف الذكر �تج عن عدم تنفيـذ العقـد،وعن عـدم االلتـزام مبـا ورد           
فيه،وهو شيء مينحه الشرع،وليس مرتوكا إلرادة املمتنع عـن التنفيذ،وهلـذا هـو أثـر عـن عـدم        

وهلذا مل أدخــل اخليــارات الــيت قــد يــشرتطها أحــد االلتــزام ينــتج عــن طبيعــة التعاقــد الــشرعية،
                                                 

  ).٢/٦٨٥(�ظرية العقد :السنهوري –) ١(
ــة فــسخ بــني املتعاقــدين علــى الــصحيح عنــد احلنفيــة،ا�ظر الكاســا�ي    –) ٢( ،وهــو قــول )٥/٢١٥(بــدائع الــصنائع :اإلقال

،والرواية الـصحيحة عنـد احلنابلـة       )٩/١٨٩(اموع شرح املهذب  :الصحيح اجلديد كما يقول النووي ا�ظر النووي      الشافعية  
،والظاهريـة  )٤/٤٨٦(مواهـب اجلليـل   :،أن ،وهي بيـع جديد،عنـد املالكيـة ا�ظـر حطـاب      )٤/٢٠١(املغين:ا�ظر ابن قدامة  
  ).٩/٣(احمللى:ا�ظر ابن حزم
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،ألهنا يف الواقـع    الفـسخ يف حالـة عـدم حتققهـا يف هـذه املـسألة             املتعاقدين،واليت يصبح مـن حقـه       
إن ظهر هلا أثر يف العقد،فهو أثر ينتج عن االلتزام مبا ورد يف العقد،ويف البحث هنا إمنا أدرس            و

،يف حالة االلتزام مبا ورد فيه،ويف حالة        بذاته عقد الشرعية اآلثار اليت تنتج عن التعاقد لطبيعة ال      
  .عدم ذلك

حق للمتعاقدين،أو ألحدمها؛لعدم تنفيذه،أو لعـدم االلتـزام مبـا       أ�ه  ويبقى أن الفسخ كما     
هـذا احلـق أيـضا يف حالـة أن      يثبت  الشرع،والـسلطان، أو لعدم احلمل عليه قـسرا بقـوة         ورد فيه، 

 يف هـذه احلالـة      لمتـضرر خيـار العيب،فيـصبح الفـسخ حقـا لـه           يثبـت ل  حيث  يكون املبيع معيبا،  
أيضا،وقد سبق ذكر ما يتصل بأثر العقـد مـن حيـث االلتـزام مبـا ورد فيـه مـن جهـة خلـوه عـن                      

،غري أن  )١(العيوب القادحة،يف قصد املتعاقد من إبرام عقده على تلك العني،فال حاجة لإلعادة           
 يفتقـــر إىل الرتافـــع لـــدى القـــضاء،للنطق  حـــق الفـــسخ الثابـــت للمتـــضرر يف خيـــار العيـــب،ال  

فسخ،أو الرد،ويكفي أن يقول العاقد رددت البيـع،أو فـسخته،إذا كـان ذلـك قبـل القـبض،بال                  بال
  :"خالف،قال يف بدائع الصنائع

أو ،إما أن يكـون يف يـد البـائع        :فاملبيع ال خيلو  ؛ثبوته بعدبالعيب  ؛والفسخ،الرد كيفيةوأما  
 وال حيتــاج إىل ، رددت:ينفــسخ البيــع بقــول املــشرتي ؛ يــد البائع، فــإن كــان يف،يف يــد املــشرتي
  .باإلمجاع؛وال إىل الرتاضي،قضاء القاضي

  .أو بالرتاضي عند�ا،ال ينفسخ إال بقضاء القاضي؛وإن كان يف يد املشرتي

                                                 

   .هذه الدراسة وما بعدها من     راجع ص  –) ١(
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وال ،مـن غـري احلاجـة إىل القـضاء        ،رددت:بقوله؛ينفـسخ  – رمحه ا  -الشافعي  وعند  
وال يفتقـر الـرد بالعيـب إىل رضـا          :"،وهو مذهب احلنابلـة،قال يف املغـين      )٢(أهـ")١(إىل رضا البائع  

  .)٣(أهـ"البائع،وال حضوره،وال حكم حاكم،قبل القبض،وال بعده
 قد أهنيت احلديث عن أثـر العقـد يف حالـة عـدم االلتـزام                – و احلمد    –وهبذا أكون     

 اآلثــار يف جتــارة اإل�رت�ــت،وهو ،ويبقى مــا يتــصل باجلا�ــب التطبيقــي املتعلــق هبــذه مبــا ورد فيــه
  .موضوع املبحث اآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).٢/٥٧(مغين احملتاج:ا�ظر الشربيين –) ١(
   ).٥/٢٨١(بدائع الصنائع :الكاسا�ي –) ٢(
   ).٤/١١٦(املغين:ابن قدامة –) ٣(
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  ملبحث الثالثا
  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود اإل�رت�ت
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  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود اإل�رت�ت:ملبحث الثالثا
  :متهيد  
عنـه التـزام مبـا ورد    سبق الكالم عن أثر العقد النافذ بالنسبة ملوضوعه؛ذلك أ�ـه ينـشأ              

  .فيه،وأثر آخر ينتج عن عدم االلتزام مبا ورد فيه
  :ويف احلالة األوىل درست  

أثر العقد األصلي،وهو ا�تقال ملك املبيع،سـواء أكـان عينـا،أم منفعـة إىل املـشرتي،واستحقاق                 •
ذا البائع للثمن،بدون أجل،ويف أجلـه إن كـان البيـع أجال،وهـذا ال خـالف فيـه بـني أهـل العلـم إ           
  .ا�قضى جملس العقد،وكان البيع ال عن خيار،وبعبارة أخرى ثبوت امللك يف البدلني يف احلال

أثر تـابع لألثـر األصـلي،وهي تـسليم البدلني،والتـصرف يف البـدلني قبـل التـسليم،خلو املبيـع مـن                       •
  ".ضمان العيب"العيوب 

 .ليهوأثر متمم لألثرين األصلي،والتابع له،ومها كتابة العقد،واإلشهاد ع •
  :ويف احلالة الثا�ية درست

 .حق البائع يف حبس املبيع حتى ينقده املشرتي الثمن •
  .وحق املتبايعني يف الفسخ •

وللنظر يف تطبيقات ذلك يف التجارة اإللكرتو�ية؛يقتضي األمر معرفة مـا عليـه احلـال يف                  
مــة لذلك،وهــذا واقــع التبــادل التجــاري عــرب الــشبكة العامليــة،من هــذه احليثيــة،والقوا�ني املنظ  

أدرسه يف مطلبني،األول خمصص للحديث عن آثار العقـد يف واقـع التجـارة اإللكرتو�يـة،والثا�ي             
عقـد  عـن   عن القوا�ني العاملية النموذجية املنظمة لذلك،وأتبع ذلك مبطلـب ثالـث خمـصص للحـديث                
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ث منوذجي عاملي ينظم جتارة اإل�رت�ت صادر عن منظمة عاملية،ومطلب رابع خمـصص للحـدي             
عــن عقــد آخــر مقــرتح أجــد أ�ــه أكثــر دقــة،وأقرب إىل حتقيــق الغايــات الــشرعية للعقــود عــرب    

   .الشبكة العاملية،ومن ا يف كل ذلك أستمد العون،وأسأله التوفيق
  .آثار العقد يف واقع التجارة اإللكرتو�ية:املطلب األول 

تهي،جنـد أن مجيـع اآلثـار       يف التجارة اإللكرتو�ية البحتة،واليت تبدأ من الشبكة،وفيها تن       
اليت سبق بياهنا متحققة مبجرد التعاقد،ما عدا ما يتصل بأثر العقد عند عدم االلتزام مبـا ورد                 
فيه،وهـــذا يـــأتي ألن الواقـــع التجـــاري عـــرب الـــشبكة العامليـــة يفـــرتض االلتـــزام مبـــا ورد عليـــه 

ن مبا ورد يف عقدمها،مما يعـين أن        التعاقد،إال أن القوا�ني �ظمت احلالة اليت ال يلتزم فيها املتعاقدا         
آثار العقد تامة يف هذه احلالة؛ذلك أن تسليم الـثمن يكـون قبـل تـسليم السلعة،وتـسليم الـسلعة                    

 لوكيل الشحن بعد حتقق قبض الثمن،وهـذا تنفيـذ عملـي ملعنـى ثبـوت ملـك                  – غالبا   -يكون  
ــائ    ــدلني،وعلى الب ــسليم،واستالم للب ــسلعة للمــشرتي،والثمن للبائع،وت ــست   ال ــع ســلعة لي ع أن يبي

معيبة،وهو التزام يفرضه القا�ون،واحلفـاظ علـى الـسمعة التجارية،وهـذا كلـه موثـق كتابيـا،عرب                 
برامج خمصصة لتوثيق ذلك،مبا يفي أو يزيـد علـى مـا هـو مطلـب شـرعي،باعتباره أثـرا متممـا                      

مـا يتـصل    للتعاقد،وقد سقت أمثلة لذلك،فال حاجـة للتكرار،ويبقـى اجلا�ـب القـا�و�ي لتطبيـق               
  .بأثر العقد يف التجارة اإللكرتو�ية،وهو موضوع املطلب اآلتي

  .القوا�ني العاملية النموذجية املنظمة لذلك:املطلب الثا�ي
تأتي التجارة اإللكرتو�ية اليوم يف صلب اهتمام كثري من الدول،إن مل �قل هو شـيء يهـم                 

 كان يقرتن بـذلك مـا يـصح    – حنو تسع سنوات –مجيع دول العامل،ولكن إىل وقت قريب جدا      
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أن يسمى فراغا قا�و�يا،والـذي يعـين وجـود حـاالت مل حيـدد القـا�ون موقفـا منـها،فمثال الـسند                      
املُوقَّع  يدويا،واملختوم من قبل صاحبه،له حجية قا�و�ية حمددة،�ص عليها القا�ون،وصدرت له            

،هل جنـد يف القـا�ون �ـصا        لوائح تنظمه،ولكن حني ترسل رسالة إلكرتو�ية تتضمن التزاما حمددا        
حيدد مدى جواز االعتمـاد علـى تلـك الرسـالة يف تـصحيح ذلـك االلتزام،هـذا شـيء مل تـذكره                   
القوا�ني صراحة،وإىل تلك الفرتة،والواقعة إن مل جند فيها �صا قا�و�يا حمددا؛تـصبح هنبـا حملـرتيف                

د علــى عــدة تفــسري النــصوص،وخترجيها،إذ يقــدر كــثري مــن النــاس علــى محــل التــصرف الواحــ 
أحناء،متى ما كان ذلك ممكنا،ألن جمـرد الرجـوع يف احلكـم علـى تلـك الواقعة،وحتديـد املوقـف                    
الصحيح حياهلا،إىل عمومات النصوص التـشريعية،والقواعد،غري كـاف لقطـع دابـر الـراغبني يف            

  .التحايل،والعبث حبقوق اآلخرين
ع الكــبري لتجــارة  وهلــذا وجــدت دول العــامل أهنــا أمــام حاجــة ملحــة يف ظــل التوســ        

  .اإل�رت�ت،إىل عمل قوا�ني تنظم كل ذلك
ويف الواقع ملا كا�ت جتارة اإل�رت�ت ليس جتارة حبتة فقط؛بل يدخل يف مفهومها التجـارة               
ــصفقات،عرب       ــرام الـــ ــة إلبـــ ــشبكة العامليـــ ــتخدام الـــ ــة،وذلك باســـ ــري البحتـــ ــة غـــ اإللكرتو�يـــ

ــاقي املراحــل    ــا اخلاصــة،ليتم  املراســالت،وعقد العقــود فقط،علــى أن تكــون ب  مرتوكــة لظروفه
ــل          ــنني ك ــن تق ــد م ــة،كان الب ــني طــريف العالق ــا ب ــق عليه ــة املتف ــسليم حــسب اآللي االستالم،والت
ذلك،ومبا يدخِل فيه جتارة اإل�رت�ت،على اختالف أ�واعها،حيث يتحدث القـا�ون عـن التجـارة              

ى مــا مت ضــبطه،دخل اإللكرتو�يــة يف أد�ــى حاالهتا،ليــدخل األعلــى يف األد�ــى،ألن األد�ــى متــ  
األعلى فيه،واملقصود باألعلى هنا التجارة اإللكرتو�ية البحتـة،ألهنا بطبيعتـها تفـرض قـدرا مـن           



                                                                                                                                  ٤٥٤

ــضباط  ــيس متاحــا  اال� ــق     ل ــة حــني ال تكــون كذلك،وســعيا لتحقي ــذه يف التجــارة اإللكرتو�ي ه
 United Nations(الغايـــــة،اجتمعت جلنـــــة األو�يـــــسرتال،وهو اختـــــصار لكلمـــــة 

Commission on International Trade Law (  أي جلنــة األمــم املتحــدة للقــا�ون
بقـا�ون األو�يـسرتال النمـوذجي بـشأن         : علـى تـسميته    التجاري الدويل،وأصدرت قا�و�ا اصطلح   

ــسميته   ــى تـ ــطلح علـ ــة،وآخر اصـ ــارة اإللكرتو�يـ ــشأن    :التجـ ــوذجي بـ ــسرتال النمـ ــا�ون األو�يـ بقـ
ليت للتوقيع اإللكرتو�ـي يف موضـوع جتـارة الـشبكة           التوقيعات اإللكرتو�ية،وذلك لألمهية اخلاصة ا    

العاملية،والــذي اقتــضى أن يكــون لــه قا�و�ــه اخلاص،وســأذكر �ــصهما يف فــرعني متتاليني،حــسب 
النسخة العربية املعتمدة،باعتبارها إحدى اللغات األصلية اليت كتب هبا القا�ون،وهلا ما لبـاقي            

  .)١(النسخ من احلجية
  .ألو�يسرتال النموذجي بشأن  التجارة اإللكرتو�يةقا�ون ا:املسألة األوىل

ــشري إىل قرارهــا    ــة إذ ت ــة العام ــؤرخ ) ٢١ -د (٢٢٠٥إن اجلمعي ــا�ون األول ١٧امل /  ك
 الذي أ�شئت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقـا�ون التجـاري الدويل؛مـسندة إليهـا               ١٩٦٦ديسمرب  

آخذة يف اعتبارهـا مـصاحل      ، ري الدويل والية تشجيع التنسيق،والتوحيد التدرجيي،للقا�ون التجا    
 وإذ،يف تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة شــاملة ،وخاصة شــعوب البلــدان الناميــة،مجيــع الــشعوب

يتم عـن طريـق التبـادل اإللكرتو�ـي     ،تالحظ أن عدداً متزايداً من املعـامالت يف التجـارة الدوليـة         
الـيت  ،"التجـارة اإللكرتو�يـة   "م  ويـشار إليهـا عـادة باسـ       ،وغري ذلـك مـن وسـائل االتصال       ،للبيا�ات

  .وختزين املعلومات،تنطوي على استخدام بدائل لألشكال الورقية لالتصال
                                                 

  .  سأعلق يف احلاشية على القا�ون لدى ورود الشاهد على ما أحتدث عنه-) ١(



                                                                                                                                  ٤٥٥

 ١٩٨٥وإذ تــشري إىل التوصــية الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة عــشرة عــام      
مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ) ب (٥والفقـــرة ،)١(بـــشأن القيمـــة القا�و�يـــة للـــسجالت احلاســـوبية 

 الــــيت طلبــــت فيهــــا اجلمعيــــة العامــــة إىل  ١٩٨٥ديــــسمرب /  كــــا�ون األول١املــــؤرخ ،٤٠/٧١
أن تتخذ حيث يكون ذلك مناسباً إجراءات تتمشى مع توصية          ،واملنظمات الدولية ،احلكومات

يف التجـارة   ،يف سياق استخدام التجهيز اآليل للبيا�ات     ،وذلك بغية تأمني الضمان القا�و�ي    ،اللجنة
  .ق ممكنعلى أوسع �طا،الدولية

ويكون ،واقتناعــاً منــها بــأن وضــع قــا�ون منوذجي؛ييــسر اســتخدام التجــارة اإللكرتو�يــة   
ميكن إن يـساهم    ؛واالجتماعيـة واالقتـصادية املختلفـة     ،مقبوالً لدى الدول ذات األ�ظمـة القا�و�ية      

  .على حنو هام يف تنمية عالقات اقتصادية دولية منسجمة
ــا�و      ــة اعتمــدت الق ــة يف    وإذ تالحــظ أن اللجن ــشأن  التجــارة اإللكرتو�ي ــوذجي ب ن النم

  .واملنظمات املعينة،دورهتا التاسعة والعشرين بعد مراعاة مالحظات احلكومات
سيـساعد  ؛وإذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقـا�ون النمـوذجي بـشأن  التجـارة اإللكرتو�ية            

ألشــكال الورقيــة علـى حنــو هـام مجيــع الـدول يف تعزيــز تـشريعاهتا الــيت تـنظم اســتخدام بـدائل ل      
  .وعلى صياغة هذه التشريعات يف حال عدم وجودها،وختزين املعلومات،لالتصال

ال�تــهائها مــن ؛ تعــرب عــن تقــديرها للجنــة األمــم املتحــدة للقــا�ون التجــاري الدويل – ١
ــة    ــارة اإللكرتو�يـ ــشأن  التجـ ــوذجي بـ ــا�ون النمـ ــا   ،القـ ــرار واعتمادهـ ــذا القـ ــق هـ الوارد يف مرفـ

  . اإلرشادي لسن القا�ون النموذجيوإلعداد الدليل،له
                                                 

  .، الفصل سادساً الفرع باء١٧ني امللحق رقم  الدورة األربع–ا�ظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة  -) ١(



                                                                                                                                  ٤٥٦

أو ، توصي بأن تويل مجيع الدول اعتباراً حمبذا للقـا�ون عنـدما تقـوم بـسن قوا�ينـها           – ٢
ــالنظر إىل ضــرورة توحيــد القــوا�ني الواجبــة التطبيــق علــى البــدائل لألشــكال     ،تنقيحها وذلــك ب

  .وختزين املعلومات،الورقية لالتصال
والـدليل  ؛لضمان إن يكون القا�ون النموذجي؛ املمكنة توصي أيضاً ببذل كل اجلهود    – ٣  

  .ومتوفرين،معروفني عموماً
  ١٩٩٦ديسمرب /  كا�ون األول ١٦                    ٨٥اجللسة العامة 

  اجلزء األول
  التجارة اإللكرتو�ية عموماً

   أحكام عامة–الفصل األول 
يكون يف  ؛�ـوع مـن املعلومـات     على أي   )٢(ينطبق هذا القا�ون  :)١( �طاق التطبيق  – ١املادة  

  .)٤(أ�شطة جتارية)٣(شكل رسالة مستخدمة يف سياق
                                                 

علـى الـدول الـيت قـد ترغـب يف قـصر ا�طبـاق هـذا                 :تقـرتح اللجنـة الـنص التـايل       :"ورد هذا التعليق يف �ـص القـرار        –) ١(
مـن  ) ١(ينطبق هذا القا�ون علـى رسـالة البيا�ـات حـسب تعريفهـا الـوارد يف الفقـرة               :القا�ون على الرسائل الدولية للبيا�ات    

 . عندما تتصل رسالة البيا�ات بالتجارة الدولية٢ادة امل
 .هذا القا�ون ال يلغي أي قاعدة يكون القصد منها محاية املستهلك -) ٢(
تقـرتح اللجنـة الـنص التـايل علـى الـدول الـيت ترغـب يف         :ورد يف تعليق اللجنـة علـى القـا�ون يف هـذا املوضـع اآلتـي              -) ٣(

 .توسيع �طاق ا�طباق هذا القا�ون
تفـسريا واسـعا،على    :ينبغي تفسري مصطلح أ�شطة جتارية    :ورد يف تعليق اللجنة على القا�ون يف هذا املوضع اآلتي          -) ٤(

أ�ه يشمل املسائل الناشئة عن مجيع العالقات ذات الطابع التجاري،سواء أكا�ت تعاقدية،أو مل تكن،وتشمل العالقات ذات               
املعاملة التجارية لتوريد،أو تبادل الـسلع،أو اخلـدمات،اتفاق   : املثال ال احلصر  الطابع التجاري للمعامالت التالية على سبيل       



                                                                                                                                  ٤٥٧

 : تعريف املصطلحات-٢املادة 
  : ألغراض هذا القا�ون

أو ،أو إرســـاهلا،املعلومـــات الـــيت يـــتم إ�ـــشاؤها   :يـــراد مبـــصطلح رســـالة بيا�ـــات   ) أ(
 ذلـك علـى سـبيل       مبا يف ،أو بوسـائل مـشاهبة    ،أو ضـوئية  ،أو ختزينها بوسـائل إلكرتو�يـة     ،استالمها

أو النـسخ  ،أو الـتلكس ،أو الـربق  ي،أو الربيد اإللكرتو�ـ   ،املثل ال احلصر تبادل البيا�ات اإللكرتو�ية     
  .الربقي

�قل املعلومات إلكرتو�ياً من حاسوب إىل     :يراد مبصطلح تبادل البيا�ات اإللكرتو�ية    ) ب(
 .باستخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات،حاسوب آخر

ــراد) ج( ــات ي ــذي يعتــرب إرســال : مبــصطلح منــشئ رســالة البيا� ــشاء ،الــشخص ال أو إ�
ولكنـه ال يـشمل الـشخص       ،أو �يابة عنه  ،رسالة البيا�ات قبل ختزينها إن حدث قد مت على يديه         

  .الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق هبذه رسالة
رسالة البيا�ات الشخص الذي قصد املنـشئ أن يتـسلم          :يراد مبصطلح املرسل إليه   ) د(

  .ولكنه ال يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق هبذه الرسالة،رسالة البيا�ات

                                                                                                                                            

التوزيع،والتمثيـــل التجـــاري،أو الوكالـــة التجارية،الوكالـــة بالعمولـــة،والكراء،أعمال التـــشييد،اخلدمات االستـــشارية،األعمال 
فاق،أو امتيــــاز االستغالل،واملــــشاريع  اهلندســــية،ومنح الرتاخيص،االســــتثمار،والتمويل،األعمال املــــصرفية،والتامني،وات  

جـــواً،أو حبـــراً،أو بالـــسكك :املـــشرتكة،وغريها مـــن أشـــكال التعـــاون الـــصناعي،أو التجاري،و�قـــل البـــضائع،أو الركـــاب 
 .احلديدية،أو بالطرق الربية



                                                                                                                                  ٤٥٨

الـشخص الـذي يقوم،�يابـة    :فيما يتعلق برسالة بيا�ات معينة  ؛يراد مبصطلح الوسيط  ) هـ(
أو استالم،أو ختزين رسـالة بيا�ـات،أو بتقـديم خـدمات أخـرى فيمـا               ،بإرسال،عن شخص آخر  

  .يتعلق برسالة البيا�ات هذه
أو ،النظــام الــذي يــستخدم إل�ــشاء رســالة البيا�ــات :يــراد مبــصطلح �ظــام معلومــات) و(
  . أو لتجهيزها على أي وجه آخر،أو ختزينها،أو استالمها،إرساهلا

  : التفسري -٣املادة 
ولــضرورة تــشجيع توحيــد ،يــوىل االعتبــار يف تفــسري هــذا القــا�ون ملــصدره الدويل ) ١(
  .وتوفر حسن النية،تطبيقه

وال يكــون قاطعــاً صــراحة يف ،ملــسائل املتعلقــة بــاألمور الــيت ينظِّمهــا هــذا القــا�ون ا) ٢(
  .تُسوى وفقاً للمبادئ العامة اليت يقوم عليها هذا القا�ون؛شأهنا

  : التغيري باالتفاق-٤املادة
أو ،أو إرســـاهلا،يف العالقـــة بـــني األطـــراف املـــشرتكة يف إ�ـــشاء رســـائل البيا�ـــات ) ١(
جيـوز تغـيري    :ومـا مل يـنص علـى غـري ذلـك          ،أو جتهيزها علـى أي وجـه آخر       ،زينهاأو خت ،استالمها

  . أحكام الفصل الثالث باالتفاق
ــأي حــق قــد يكــون قائمــاً يف أن تعــدل باالتفــاق أي قاعــدة    ) ١(ال ختــل الفقــرة ) ٢( ب

  .قا�و�ية مشار إليها يف الفصل الثا�ي
  
  



                                                                                                                                  ٤٥٩

  ئل البيا�ات تطبيق االشرتاطات القا�و�ية على رسا–الفصل الثا�ي 
أو ،ال تفقد املعلومـات مفعوهلـا القـا�و�ي   : االعرتاف  القا�و�ي برسائل البيا�ات     – ٥املادة  

  .)١(رد أهنا يف شكل رسالة بيا�ات،أو قابليتها للتنفيذ،صحتها
  : الكتابة– ٦املادة 

تـستويف رسـالة البيا�ـات ذلـك        ؛عندما يشرتط القا�ون أن تكـون املعلومـات مكتوبة        ) ١(
تيسر اإلطالع على البيا�ات الواردة فيها على حنـو يتـيح اسـتخدامها بـالرجوع إليهـا                :ط إذا الشر
  .الحقاً

أو ،سواء اختذ الشرط املنصوص عليه فيها شكل التزام       ) ١(تسري أحكام الفقرة    ) ٢(
  .اكتفى يف القا�ون مبجرد النص على العواقب اليت ترتتب إذا مل تكن املعلومات مكتوبة

  / [...].أحكام هذه املادة على ما يليال تسري ) ٣(
  : التوقيع– ٧املادة 

يستويف ذلـك الـشرط بالنـسبة إىل        ؛عندما يشرتط القا�ون وجود توقيع من شخص      ) ١(
  :رسالة البيا�ات إذا

والتدليل على موافقة ذلـك الـشخص       ،استخدمت طريقة لتعني هوية ذلك الشخص     ) أ(  
  .على املعلومات الواردة يف رسالة البيا�ات

                                                 

و�ية،وليـست  هذا يعين أن الطعن يف الرسالة اإللكرتو�يـة،وحنوها مـن الوثـائق،غري مقبـول حبجـة أهنـا رسـائل إلكرت                     –) ١(
 .مكتوبة،أو موقعة باليد
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ــديرة بالتعويـــل عليها،بالقـــدر املناســـب للغـــرض الـــذي    ) ب(   ــة جـ كا�ـــت تلـــك الطريقـ
مبا يف ذلك أي اتفاق متصل      ،ويف ضوء كل الظروف   ،أو أبلغت من أجله رسالة البيا�ات     ،أ�شئت
  .باألمر

أو اكتفي يف   ،سواء اختذ الشرط املنصوص عليه فيه شكل التزام       ) ١(تسري فقرة   ) ٢(
  . العواقب اليت ترتب على عدم وجود توقيعالقا�ون مبجرد النص على

  : [...].ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي) ٣(
  : األصل٨املادة 

ــات    ) ١( ــديم املعلومــ ــا�ون تقــ ــشرتط القــ ــدما يــ ــكلها   ،عنــ ــا يف شــ ــاظ هبــ أو االحتفــ
  :تستويف رسالة البيا�ات هذا الشرط إذا؛األصلي
ومـات منـذ الوقـت لـذي أ�ـشئت فيـه للمـرة          وجد ما يعول عليه لتأكيد سـالمة املعل       ) أ(  
  و،أو غري ذلك،بوصفها رسالة بيا�ات،يف شكلها النهائي،األوىل

وذلك ،كا�ت تلك املعلومات مما ميكن عرضه على الـشخص املقـرر أن تقـدم إليـه               ) ب(
  .عندما يشرتط تقديم تلك املعلومات

أو اكتفـي   ،زامسواء اختذ الشرط املنصوص عليه فيهـا شـكل التـ          ) ١(تسري فقرة   ) ٢(
أو عـدم االحتفـاظ     ،يف القا�ون مبجرد النص على العواقب اليت ترتتب على عدم تقديم البيا�ـات            

  .هبا يف شكلها األصلي
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  ):١(من الفقرة ) أ(األغراض الفرعية ) ٣(
ــا إذا كا�ـــت قـــد بقيـــت     ) أ( يكـــون معيـــار تقـــديم ســـالمة املعلومـــات هـــو حتديـــد مـ
أو أي تغـــيري يطـــرأ أثنـــاء اـــرى العـــادي ،ة أي تظهـــريودون تغـــيري باســـتثناء إضـــاف،مكتملـــة
  .والعرض،والتخزين،لإلبالغ

تقــدر درجــة التعويــل املطلــوب علــى ضــوء الغــرض الــذي أ�ــشئت مــن أجلــه           ) ب(  
  .وعلى ضوء مجيع الظروف ذات الصلة،املعلومات
  : [...].ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي) ٤(

  :وحجيتها يف اإلثبات،ت قبول رسائل البيا�ا– ٩املادة 
يف أية إجراءات قا�و�يـة ال يطبـق أي حكـم مـن أحكـام قواعـد اإلثبـات مـن أجـل                 ) ١(

  .احليلولة دون قبول رسالة بيا�ات كدليل إثبات
  أو ،رد أهنا رسالة بيا�ات) أ(  
يتوقع بدرجـة   ؛إذا كا�ت هي أفـضل دليـل      ؛بدعوى أهنا ليست يف شكلها األصلي     ) ب(  

  .ص الذي يستشهد هبا أن حيصل عليهمعقولة من الشخ
يعطى للمعلومات اليت تكون على شكل رسالة بيا�ات ما تـستحقه مـن حجيـة يف                ) ٢(
ويف تقدير حجية البيا�ات يف اإلثبات يوىل االعتبار جلدارة الطريقة الـيت اسـتخدمت يف          ؛اإلثبات
ريقـة الـيت اسـتخدمت يف     وجلـدارة الط  ،أو إبـالغ رسـالة البيا�ـات بالتعويـل عليها         ،أو ختزين ،إ�شاء

وألي ،والطريقـة الـيت حـددت هبـا هويـة منـشئها           ،احملافظة على سالمة املعلومات بالتعويـل عليها      
  .عامل آخر يتصل باألمر
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  : االحتفاظ برسالة البيا�ات– ١٠املادة 
ــستندات   ) ١( ــاظ مبــ ــا�ون باالحتفــ ــضي القــ ــدما يقــ ــات  ،عنــ ــجالت،أو معلومــ أو ســ

تضى إذا مت االحتفاظ برسـالة البيا�ـات شـريطة مراعـاة الـشروط      يتحقق الوفاء هبذا املق   ؛عينهاب
  :التالية

تيسر االطالع على املعلومات الـواردة فيهـا علـى حنـو يتـيح اسـتخدامها يف الرجـوع                ) أ(  
  و،إليها الحقاً

أو ،أو اسـتلمت بـه  ،أو أرسـلت ،االحتفاظ برسالة البيا�ات بالشكل الذي أ�شئت    ) ب(  
  و،أو استلمت،أو أرسلت،ميثل بدقة املعلومات اليت أ�شئتبشكل معني ميكن إثبات أ�ه 

ــات  ) ج(   ــاظ باملعلوم ــشأ رســالة     - إن وجــدت -االحتف ــن اســتبا�ه من ــيت متكــن م  ال
  .واستالمها،ووقت إرساهلا،وتاريخ،وجهة وصوهلا،البيا�ات

ــستندات   ) ٢( ــاظ بامل ــزام باالحتف ــسحب االلت ــسجالت،ال ين ــا،أو ال ــاً تأو املعلوم  وفق
أو ، على أيـة معلومـات يكـون الغـرض لوحيـد منـها هـو الـتمكني مـن إرسـال الرسـالة                       )١(للفقرة  

  .استالمها
باالسـتعا�ة خبـدمات   ) ١(جيوز للشخص إن يستويف املقتضى املشار إليه يف الفقرة          ) ٣(

شـــــريطة مراعـــــاة الـــــشروط املنـــــصوص عليهـــــا يف القـــــرارات الفرعيـــــة  ؛أي شـــــخص آخر
  ).١(من الفقرة ) ج(و،)ب(و،)أ(
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   إبالغ رسالة البيا�ات–صل الثالث الف
  .وصحتها، تكوين العقود-١١املادة 

جيوز استخدام رسالة   ؛وما مل يتفق الطرفان على غري ذلك      ،يف سياق تكوين العقود   ) ١(
ال ؛وعند استخدام رسـالة البيا�ـات يف تكـوين العقـد          ،وقبول العرض ،للتعبري عن العرض  ،البيا�ات

  .للتنفيذ رد استخدام رسالة البيا�ات لذلك الغرضأو قابليته ،يفقد ذلك العقد صحته
  : [...].ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي ) ٢(

  : اعرتاف األطراف برسالة البيا�ات-١٢املادة 
أو ،لتعـبري عـن اإلرادة  اواملرسل إليـه ال يفقـد       ،يف العالقة بني منشئ رسالة البيا�ات     ) ١(

أو قابليتــه للتنفيــذ مبجــرد أ�ــه علــى شــكل ،أو صــحته،و�يغــريه مــن أوجــه التعــبري مفعولــه القــا�
  .رسالة البيا�ات

  : [...].ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي) ٢(
  : إسناد رسالة البيا�ات– ١٣املادة 

إذا كــان املنــشئ هــو الــذي أرســلها  ؛تعتــرب رســالة البيا�ــات صــادرة مــن املنــشئ  ) ١(
  .بنفسه

سل إليه تعترب رسالة البيا�ات أهنا صادرة مـن املنـشئ           واملر،يف العالقة بني املنشئ   ) ٢(
  : إذا أرسلت

  أو ،من شخص له صالحية التصرف �يابة عن املنشئ فيما يتعلق برسالة البيا�ات) أ(  
  .أو �يابة عنه للعمل تلقائياً،من �ظام معلومات مربمج على يد املنشئ) ب(  
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ل إليه أن يعترب رسالة البيا�ات أهنا       حيق للمرس ،واملرسل إليه ،يف العالقة بني املنشئ   ) ٣(
  :وأن يتصرف على أساس هذا االفرتاض إذا،صادرة عن املنشئ

ــات قــد       ) أ(   طبــق املرســل إليــه تطبيقــاً ســليماً مــن أجــل التأكــد مــن أن رســالة البيا�
  أو،إجراء سبق إن وافق عليه املنشئ هلذا الغرض؛صدرت عن املنشئ

ا املرسل إليه �اجتة عن تصرفات شخص متكن        كا�ت رسالة البيا�ات كما تسلمه    ) ب (
أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إىل طريقة يستخدمها املنشئ إلثبـات            ،حبكم عالقته باملنشئ  

إن رسالة البيا�ات صادرة عنه فعال.  
  ):٣(ال تنطبق الفقرة ) ٤(
رسالة اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه املرسل إليه إشعارا من املنشئ يفيد بأن              ) أ(  

وتكون قد أتيحت فيه أيضا للمرسل إليـه فـرتة معقولـة للتـصرف              ،البيا�ات مل تصدر عن املنشئ    
  أو ،على هذا األساس

أو كـان  ،يف أي وقت عرف فيه املرسل إليـه   ) ب) (٣(بالنسبة حلالة ختضع للفقرة     ) ب(  
 البيا�ـات مل    أو اسـتخدم إجـراء متفقـا عليـه أن رسـالة           ،عليه أن يعرف إذا بـذل العنايـة املعقولـة         

  .تصدر عن املنشئ
أو عنـدما تعتـرب أهنـا صـادرة      ،عندما تكون رسالة البيا�ـات صـادرة عـن املنـشئ          ) ٥(

حيـق  ؛أو عندما يكون من حق املرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا االفرتاض            ،عن املنشئ 
بيا�ـات كمـا    واملرسل إليه أن يعترب أن رسـالة ال       ،عندئذ للمرسل إليه يف إطار العالقة بني املنشئ       

وال ،وأن يتصرف علـى أسـاس هـذا االفـرتاض         ،هي الرسالة اليت قصد املنشئ إرساهلا     ،تسلمها
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أو ،أو كـان عليـه أن يعـرف إذا بـذل العنايـة املعقولـة              ،يكون للمرسل إليه ذلـك احلـق متـى عـرف          
  .استخدم أي إجراء متفق عليه أن البث أسفر عن أي خطأ يف رسالة البيا�ات كما تسلمها

على أهنـا رسـالة بيا�ـات       ؛ق للمرسل إليـه أن يعامـل كـل رسـالة بيا�ـات يتـسلمها              حي) ٦(
إال إذا كا�ت �سخة ثا�يـة مـن رسـالة بيا�ـات            ،وأن يتصرف على أساس هذا االفرتاض     ،مستقلة
أو اســتخدم أي ،أو كــان عليــه أن يعــرف إذا بــذل العنايــة املعقولــة ،وعــرف املرســل إليــه،أخرى

  .يا�ات كا�ت �سخة ثا�يةإجراء متفق عليه أن رسالة الب
  : اإلقرار  باالستالم -١٤املادة 

من هذه املادة عنـدما يكـون املنـشئ قـد طلـب       ) ٤(إىل  ) ٢(تنطبق الفقرات من    ) ١(
أو بواسـطة تلـك الرسـالة توجيـه إقـرار      ،أو قبـل توجيـه رسـالة البيا�ـات       ،من املرسـل إليـه وقـت      
  .أو اتفق معه على ذلك،باستالم رسالة البيا�ات

على أن يكــون اإلقــرار  باالســتالم  ،إذا مل يكــن املنــشئ قــد اتفــق مــع املرســل إليــه ) ٢(
  :جيوز االستالم عن طريق؛أو على إن يتم بطريقة معينة،وفق شكل معني

  أو ،أو بأي وسيلة أخرى،أي إبالغ من املرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية) أ(  
كافيـاً إلعـالم املنـشئ بوقـوع        وذلك مبـا يكـون      ،أي سلوك مـن جا�ـب املرسـل إليـه         ) ب(  

  .استالم رسالة البيا�ات
إذا كــان املنــشئ قــد ذكــر أن رســـالة البيا�ــات مــشروطة بتلقــي ذلــك اإلقـــرار          ) ٣(
  .إىل حني ورود اإلقرار ،تعامل رسالة البيا�ات وكأهنا مل ترسل إىل أصال؛باالستالم 
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قـي اإلقـرار  باالسـتالم     إذا مل يكن املنشئ قد ذكر أن رسالة البيا�ات مشروطة بتل         ) ٤(
 وقــت غــضونأو يف ،أو املتفـق عليــه ،يف غــضون الوقــت احملــدد،ومل يتلـق املنــشئ ذلــك اإلقـرار   

  :فإن املنشئ؛أو االتفاق عليه،إذا مل يكن قد مت حتديد وقت معني؛معقول
ــرار     ) أ(   ــه مل يتلـــق أي إقـ ــه أ�ـ ــذكر فيـ ــعاراً يـ ــه إشـ ــه إىل املرســـل إليـ ــه إن يوجـ ــوز لـ جيـ
  .دد فيه وقتا معقوالً يتعني يف غضو�ه تلقي ذلك اإلقرار وحي،باالستالم
جيوز له إذا مل يرد اإلقرار  باالستالم  يف غضون الوقـت احملـدد يف الفقـرة الفرعيـة                    ) ب(  

بعد توجيه إشعار إىل املرسل إليـه أن يعامـل رسـالة البيا�ـات كأهنـا مل ترسـل                    - السابقة   -) أ(
يكون له من حقوق أخرىأو يلجأ إىل التمسك مبا قد ،أصال.  

يفرتض إن املرسـل إليـه قـد        ؛عندما يتلقى املنشئ إقراراً باالستالم من املرسل إليه       ) ٥(
وال ينطوي هذا االفرتاض ضمناً من أن رسالة البيا�ات الـيت           ،استلم رسالة البيا�ات ذات الصلة    

  .أرسلت تطابق مع الرسالة اليت وردت
الــذي يــرد أن رســالة البيا�ــات ذات الــصلة قــد  عنــدما يــذكر اإلقــرار  باالســتالم  ) ٦(

يفرتض أن تلـك    ، املعمـول هبـا    ريأو احملددة يف املعـاي    ،سواء املتفق عليها  ،استوفت الشروط الفنية  
  .الشروط قد استوفيت

وال يقـصد منـها أن      ،أو اسـتالمها  ،ال تتعلق هذه املادة إال بإرسـال رسـالة البيا�ـات          ) ٧(
  .أو على اإلقرار  باستالمها،سواء رسالة البيا�ات، ترتتبتعاجل العواقب القا�و�ية اليت قد
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  :واستالم رسالة البيا�ات،ومكان إرسال، زمان– ١٥املادة 
يقع إرســال رســالة البيا�ــات ؛واملرسل إليــه علــى خــالف ذلــك،مــا مل يتفــق املنــشئ) ١(

أو ســيطرة الــشخص الــذي ،عنــدما تــدخل الرســالة �ظــام معلومــات ال خيــضع لــسيطرة املنــشئ
  .أرسل رسالة البيا�ات �يابة عن املنشئ

يتحــدد وقــت اســتالم رســالة  ؛واملرسل إليــه علــى غــري ذلك ،مــا مل يتفــق املنــشئ ) ٢(
  :البيا�ات على النحو التايل

إذا كــان املرســل إليــه قــد عــني �ظــام معلومــات لغــرض اســتالم رســالة البيا�ــات يقــع ) أ(
  :االستالم
   أو  ,علومات املعني وقت دخول رسالة البيا�ات �ظام امل– ١  
إذا أرسلت رسالة البيا�ات إىل �ظام    ، وقت اسرتجاع املرسل إليه لرسالة البيا�ات      – ٢  

  .ولكن ليس هو النظام الذي مت تعيينه،معلومات تابع للمرسل إليه
يقع االستالم عندما تدخل رسـالة البيا�ـات        :إذا مل يعني املرسل إليه �ظام معلومات      ) ب(  

  .عا للمرسل إليه�ظام معلومات تاب
ولــو كــان مكــان الــذي يوجــد فيــه �ظــام معلومــات خمتلفــا عــن  ) ٢(تنطبــق الفقــرة ) ٣(

  ).٤(املكان الذي يعترب إن رسالة البيا�ات استلمت فيه مبوجب الفقرة 
يعترب أن رسـالة البيا�ـات أرسـلت     ؛واملرسل إليه على غري ذلـك     ،ما مل يتفق املنشئ   ) ٤(

ويعترب أهنـا اسـتلمت يف املكـان الـذي يقـع فيـه مقـر                ،عمل املنشئ من املكان الذي يقع فيه مقر       
  :وألغراض هذه الفقرة،عمل املرسل إليه



                                                                                                                                  ٤٦٨

كان مقر العمل هو املقـر  ؛أكثر من مقر عمل واحد،أو للمرسل إليه،إذا كان للمنشئ  ) أ(  
  .لةإذا مل توجد مثل تلك املعام،أو مقر العمل الرئيسي،الذي له أوثق عالقة باملعاملة املعينة

يــشار مــن ثــم إىل حمــل إقامتــه     ؛أو املرســل إليــه مقــر عمل  ،إذا مل يكــن للمنــشئ ) ب(  
  .)١(املعتاد

  : [...].ال تنطبق أحكام هذه املادة على ما يلي ) ٥(
  اجلزء الثا�ي

  التجارة اإللكرتو�ية يف جماالت حمددة
  )٢( �قل البضائع–الفصل األول 

مـع عـدم اإلخـالل بأحكـام اجلـزء األول مـن             : األفعال املتصلة بنقل البضائع    – ١٦املادة  
ــضطلع ،يطبق هــذا الفــصل علــى أي فعــل يكــون مرتبطــاً بعقــد �قــل البــضائع    ؛هــذا القــا�ون أو ي

  :مبا يف ذلك على سبيل البيان ال احلصر،تنفيذا هلذا العقد،به
                                                 

 – حسب االصطالح الذي أسلفت بـذكره        –حتدثت عن أثر العقد املتمم      ؛عدا مواد التمهيد  ،مجيع املواد السابقة   –) ١(
فهـو  ،وما يتـصل بـه،وأما القـا�ون اخلـاص بـالتوقيع اإللكرتو�ي           ،إذ كا�ـت تـتكلم عـن توثيـق العقـد          ؛١٥ إىل   ٥وهي املـواد مـن      
للحديث عن األثر املتمم للعقد؛فهل هذا يعـين أن أمهيـة األثـر املـتمم يف ذلـك القـا�ون فـوق أمهيـة ذلـك يف                    بكامله خمصص   

  وأثره األصلي أقل من اهتمامه باألثر املتمم؟،الشريعة،أم هل ما أواله ذلك القا�ون من اهتمام بأصل التعاقد
  .سآتي على إجابة ذلك بعد قليل

�قـل البـضائع،وجتارة اإل�رت�ت؛اقتـضى األمـر ختـصيص جـزء للحـديث عـن                : أو قـل  ،لشحن�ظرا للصلة الوثيقة بني ا     –) ٢(
أو القواعد اليت ينبغي أن حتكم �قل البضائع،يف حالة أن تكون الصفقة قد مت إبرامها عرب الشبكة العامليـة،وهو وإن                    ،قواعد

يلفـت النظـر إىل أمهيـة تـسوية مـسألة تـسليم       مل يكن حديثا عن األثر التابع لألثـر األصـلي،الذي هـو تـسليم الـسلعة؛إال أ�ـه                   
  .البضاعة،ويقنن هلا أيضا،وهو يوضح ما لألثر التابع املتعلق بتسليم السلعة من أمهية
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  .أو وزهنا،أو كميتها،أو عددها، التزويد بعالمات البضائع– ١)    أ(
  .أو اإلقرار  هبما،أو قيمتها،ائع بيان طبيعة البض-٢  
  . إصدار إيصال البضائع – ٣  
  . تأكيد إن البضائع قد جرى حتميلها– ٤  

  .وأحكامه، إبالغ أي شخص بشروط العقد– ١)   ب(
  .  إصدار التعليمات إىل الناقل– ٢  

  . املطالبة بتسليم البضائع– ١)   ج(
  . اإلذن باإلفراج عن البضائع– ٢  
  . أو تلف للبضائع،خطار بوقوع هالك اإل– ٣         

  .أو إقرار آخر يتعلق بالتنفيذ العقد،توجيه أي إخطار) د(
أو ،أو �قلـها  ،أو التنـازل عنـها    ،أو التخلي عنـها   ،أو اكتساهبا ،التعهد بتسليم البضائع  ) هـ(
  .تداوهلا

  .والواجبات اليت ينص عليها العقد،أو �قل احلقوق،اكتساب) ز(
  :النقل مستندات – ١٧املادة 

عندما يشرتط القا�ون تنفيذ أي فعل من األفعال املـشار  ) ٣(رهنا بأحكام الفقرة   ) ١(
أو باستخدام مستند ورقي يستوفى ذلك الشرط إذا �فذ         ، باستخدام الكتابة  ١٦إليها يف املادة    

  .أو أكثر،الفعل باستخدام رسالة بيا�ات واحدة
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أو اكتفـي  ،عليه فيها شكل التـزام   سواء اختذ الشرط املنصوص     ) ١(تسري الفقرة   ) ٢(
أو ،يف القا�ون مبجرد النص على العواقب اليت ترتتب على التخلـف إمـا عـن تنفيـذ الفعـل كتابـة                

  .عن استخدام مستند ورقي
وإذا اشـرتط   ،أو إسـناد التـزام إىل شـخص معـني دون سـواه            ،إذا وجب منح حـق    ) ٣(

ــز،القــا�ون مــن أجــل تنفيــذ ذلــك أن ينقــل ذلــك احلــق     ــل أو االلت أو ،ام إىل ذلــك الــشخص بتحوي
أو االلتـزام باسـتخدام رسـالة       ،�قل ذلـك احلـق    :يستويف ذلك الشرط إذا   ،استخدام مستند ورقي  

شــريطة اســتخدام وســيلة ميكــن التعويــل عليهــا جلعــل رســالة البيا�ــات  ؛أو أكثر،بيا�ــات واحــدة
  . املذكورة فريدة من �وعها

طلـوب علـى ضـوء الغـرض الـذي مـن            تقدر درجـة التعويـل امل     ) ٣(ألغراض الفقرة   ) ٤(
وعلى ضوء مجيع الظروف مبا يف ذلك مجيع الظروف مبا يف ذلـك أي     ،أو االلتزام ،أجله �قل احلق  

  .اتفاق يكون متصال باألمر
لتنفيذ أي فعل من األفعال الواردة      ؛أو أكثر ،متى استخدمت رسالة بيا�ات واحدة    ) ٥(

ال يكـون أي مـستند ورقـي يـستخدم لتنفيـذ أي             ،١٦من املـادة    ) ز(،و)و(يف الفقرتني الفرعيتني    
واالستعاضـة  ،فعل من تلك األفعال صحيحا مـا مل يـتم العـدول عـن اسـتخدام رسـائل البيا�ات                  

أن ؛وجيب يف كل مستند ورقي يـصدر يف هـذه األحـوال           ،عن ذلك باستخدام مستندات ورقية    
مبـستندات ورقيـة علـى    وال تؤثر االستعاضة عن رسالة البيا�ات   ،يتضمن إشعارا بذلك العدول   

  .أو التزامات الطرفني املعنيني،حقوق
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ــستند        ) ٦( ــضمنه م ــضائع يت ــل الب ــد لنق ــى عق ــاً عل ــة إلزامي ــدة قا�و�ي إذا ا�طبقــت قاع
فال جيوز اعتبار تلك القاعدة متعـذرة التطبيـق علـى هـذا العقـد               ؛أو يثبته مستند ورقي   ،ورقي

أو رسـائل   ،رد إن العقد تثبته رسـالة     ؛أكثرأو  ،لنقل البضائع الذي تثبته رسالة البيا�ات واحدة      
  .البيا�ات هذه بدالً من إن يثبته مستند ورقي

  : [...].ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي)٧(
  م٢٠٠١ قا�ون األو�يسرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتو�ية:سألة الثا�يةامل

  : �طاق اال�طباق– ١املادة 
ــا    ــا�ون حيثم ــذا الق ــق ه ـــاق   ينطب ــة يف سيـــــــــ ــات إلكرتو�ي ــستخدم توقيع ــشطة )١( ت  أ�

  .،وهو ال يلغي أي قاعدة قا�و�ية يكون القصد منها محاية املستهلكني)٢(جتارية
  

                                                 

تقـرتح اللجنـة الـنص التـايل للـدول الـيت ترقـب يف توسـيع                 : ورد يف تعليق اللجنة على القا�ون يف هذا املوضع اآلتـي           –) ١(
  .�طاق ا�طباق هذا القا�ون

  : [...]."طبق هذا القا�ون حيثما تستخدم توقيعات الكرتو�ية باستثناء األحوال التاليةين"
تفـسريا واسـعا،على    :ينبغي تفسري مصطلح أ�شطة جتارية    :ورد يف تعليق اللجنة على القا�ون يف هذا املوضع اآلتي          -) ٢(

�ت تعاقدية،أو مل تكن،وتشمل العالقات ذات     أ�ه يشمل املسائل الناشئة عن مجيع العالقات ذات الطابع التجاري،سواء أكا          
املعاملة التجارية لتوريد،أو تبادل الـسلع،أو اخلـدمات،اتفاق   : الطابع التجاري للمعامالت التالية على سبيل املثال ال احلصر        

ية،األعمال التوزيع،والتمثيـــل التجـــاري،أو الوكالـــة التجارية،الوكالـــة بالعمولـــة،والكراء،أعمال التـــشييد،اخلدمات االستـــشار
اهلندســــية،ومنح الرتاخيص،االســــتثمار،والتمويل،األعمال املــــصرفية،والتامني،واتفاق،أو امتيــــاز االستغالل،واملــــشاريع     

جـــواً،أو حبـــراً،أو بالـــسكك :املـــشرتكة،وغريها مـــن أشـــكال التعـــاون الـــصناعي،أو التجاري،و�قـــل البـــضائع،أو الركـــاب 
 .احلديدية،أو بالطرق الربية
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  : التعاريف– ٢املادة 
  :ألغراض هذا القا�ون  

ــي ) أ( ــع الكرتو� ــات     :توقي ــي مدرجــة يف رســالة بيا� ــات يف شــكل الكرتو� أو ،يعــين بيا�
جيوز أن تـستخدم لتعـيني هويـة املُوقِّـع  بالنـسبة إىل رسـالة       ؛مرتبطة هبـا منطقيـاً  أو  ،مضافة إليها 

  .لبيان موافقة املُوقِّع  على املعلومات الواردة يف رسالة بيا�ات؛بيا�ات
أو سجال آخـر يؤكـدان االرتبـاط بـني املُوقِّـع  وبيا�ـات             ،تعين رسالة بيا�ات  :شهادة) ب(

  .إ�شاء التوقيع
أو ختزينــها ،أو اســتالمها،أو إرســاهلا،تعــين معلومــات يــتم إ�ــشاؤها:اترســالة بيا�ــ) ج(

التبـادل  :مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر       ،أو بوسائل مشاهبة  ،أو ضوئية ،بوسائل الكرتو�ية 
  .أو التلكس الربقي،أو الربق،أو الربيد االلكرتو�ي،االلكرتو�ي للبيا�ات

ويتـصرف إمـا باألصـالة عـن        ،ت إ�ـشاء توقيع   يعين شخصا حائزا علـى بيا�ـا      : موقِّع) د(
  .وإما بالنيابة عن الشخص الذي ميثله،�فسه

وجيوز أن يقـدم خـدمات      ،يعين شخصا يـصدر الـشهادات     :مقدم خدمات تصديق  ) هـ(
  .ذات صلة بالتوقيعات اإللكرتو�ية،أخرى

أو إىل توقيـع    ،يعـين شخـصا جيـوز إن يتـصرف اسـتنادا إىل شـهادة             :)١(لوعـ طرف م ) و(
  .لكرتو�يإ

                                                 

شخص الراغـب يف التثبـت مــن سـالمة التعامـل مـع جهــة أخرى،متلـك شهادة،خاصـة ترشـد إىل توثيــق         أي هـو الـ   –) ١(
  .التعامل مع تلك اجلهة
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  :املعاملة املتكافئة لتكنولوجيات التوقيع : ٣املادة 
أو ، مبـــا يـــشكل اســـتبعادا٥ال يطبـــق أي مـــن أحكـــام هـــذا القـــا�ون باســـتثناء املـــادة   
ألي طريقــة إل�ــشاء توقيــع الكرتو�ــي تفــي باالشــرتاطات  ،أو حرما�ــا مــن مفعــول قــا�و�ي،تقييــدا

  . على أي حنو آخر مبقتضيات القا�ون املنطبقأو تفي،٦ من املادة ١املشار إليها يف الفقرة 
  :التفسري : ٤املادة 

وللحاجة إىل تشجيع توحيـد     ، يوىل االعتبار يف تفسري هذا القا�ون ملصدره الدويل        – ١
  .ومراعاة حسن النية،تطبيقها

تُــسوى ؛وال تــسويها صراحة، املــسائل املتعلقــة بــاألمور الــيت تنظمهــا هــذه القواعــد– ٢
  . ئ العامة اليت يستند إليها هذا القا�ونوفقا للمباد

  :التغيري باالتفاق : ٥املادة 
أو تغـيري مفعوهلـا مـا مل يكـن مـن            ،جيوز االتفاق على اخلروج علـى أحكـام هـذا القـا�ون             

أو غري سـاري املفعـول مبقتـضى قـا�ون الدولـة املـشرعة       ،شأن ذلك االتفاق أن يكون غري صاحل      
  ]. هذه القواعدأو ما مل ينص على خالف ذلك يف[

  :االمتثال الشرتاط التوقيع : ٦املادة 
يعد ذلـك االشـرتاط مـستوفى       ، حيثما يـشرتط القـا�ون وجـود توقيـع مـن شـخص             – ١

إذا اســتخدم توقيــع الكرتو�ــي موثــوق بــه القــدر املناســب للغــرض ؛بالنــسبة إىل رســالة البيا�ــات
لظـروف مبـا يف ذلـك أي اتفـاق          أو أبلغت من أجله رسالة البيا�ات يف ضوء كـل ا          ،الذي أ�شئت 

  .ذي صلة
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أم كـان   ،ليـه فيهـا يف شـكل التـزام        إ سواء أكـان االشـرتاط املـشار         ١ تنطبق الفقرة    – ٢
  .القا�ون يكتفي بالنص على تبعات ترتتب على عدم وجود توقيع

يعترب التوقيع االلكرتو�ـي موثوقـا بـه لغـرض الوفـاء باالشـرتاط املـشار إليـه يف الفقـرة                     –٣
  :إذا) ١(

كا�ت بيا�ات إ�شاء التوقيع مرتبطة يف السياق الذي تـستخدم فيـه بـاملُوقِّع  دون أي                 )أ(
  .شخص آخر

ــع  دون أي       ) ب( ــسيطرة املُوقِّ ــع ل ــت التوقي ــع خاضــعة وق ــشاء التوقي ــات إ� ــت بيا� كا�
  .شخص آخر

  .قابال لالكتشاف؛كان أي تغيري يف التوقيع االلكرتو�ي يجرى بعد حدوث التوقيع) ج(  
كان الغرض من اشرتاط التوقيع قا�و�ا هو تأكيد سـالمة املعلومـات الـيت يتعلـق هبـا                  ) د(  
  .قابال لالكتشاف؛وكان أي تغيري يجرى يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع،التوقيع

  :من قدرة أي شخص) ٣( ال حتد الفقرة – ٤
و�ــي لغــرض الوفــاء علــى القيــام بــأي طريقــة أخــرى بإثبــات موثوقيــة التوقيــع اإللكرت ) أ(  

  أو،١باالشرتاط املشار إليه يف الفقرة 
  .على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع اإللكرتو�ي) ب(  

  : [...].ال تنطبق أحكام هذه املادة على ما يلي) ٥(
  
  



                                                                                                                                  ٤٧٥

   .٦الوفاء باملادة  : ٧املادة 
سواء ،ةجهة خمتـص  ؛أو سلطة تعينهم الدولة املشرعة    ،أو جهاز ، جيوز ألي شخص   – ١

  . من هذا القا�ون٦حتديد التواقيع اإللكرتو�ية اليت تفي بأحكام املادة ؛أم خاصة،أكا�ت عامة
ــرة    – ٢ ــتم مبقتــضى الفق ــد ي ــتعني أن يكــون أي حتدي ــسابقة - )١( ي ــع   - ال ــسقا م  مت

  .املعايري الدولية املعرتف هبا
  . اخلاص ليس يف هذه املادة ما خيل بسريان مفعول قاعد القا�ون الدويل– ٣

  :سلوك املُوقِّع  : ٨املادة 
ــشاء التوقيع   – ١ ــات إ� ــا ميكــن اســتخدام بيا� ــول    ؛ حيثم ــه مفع ــع يكــون ل ــشاء توقي إل�

  :يتعني على كل موقع؛قا�و�ي
إن ميارس عناية معقولة الجتناب استخدام بيا�ـات إ�ـشاء توقيعـه اسـتخداما غـري                ) أ(
  .مأذون به 
 استخدام الوسائل اليت يوفرها مقدم خدمات       أن يبادر دون تأخر ال مسوغ له إىل       ) ب(  

أو علــى أي وجــه معقــول أن يعــول علــى التوقيــع  ، مــن هــذا القــا�ون٩التــصديق مبقتــضى املــادة 
  :وذلك يف حالة،أو أن يقدم خدمات تأييد للتوقيع االلكرتو�ي،االلكرتو�ي

  أو ، معرفة املُوقِّع  بأن بيا�ات إ�شاء التوقيع تعرضت ملا يثري الشبهة– ١  
 كــون الظــروف املعروفــة لــدى املُوقِّــع  تــؤدي إىل احتمــال كــبري بــأن بيا�ــات إ�ــشاء – ٢  

  .التوقيع رمبا تكون قد تعرضت ملا يثري الشبهة
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عناية معقولة لضمان   ،أن ميارس يف حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع االلكرتو�ي        ) ج(
ــة ــع ،دقـ ــه املُوقِّـ ــا يقدمـ ــة دورة  من تأكيـــدات ماد،واكتمال كـــل مـ ــلة بالـــشهادة طيلـ ــة ذات صـ يـ

  .أو يتوخى إدراجها يف الشهادة،سرياهنا
  ).١( يتحــــمل املُوقِّع  التبـــــعات القا�و�ــية لتخلفه عن الوفاء باشرتاطات الفقرة – ٢

  :سلوك مقدم خدمات التصديق : ٩املادة 
وز جيــ؛ حيثمــا يــوفر مقــدم خــدمات التــصديق خــدمات لتأييــد توقيــع الكرتو�ي       – ١

بـصفته توقيعـا يـتعني علـى مقـدم خـدمات التـصديق املـشار                ،استخدامه إلعطاء مفعـول قا�و�ي    
  .إليه

  .أن يتصرف وفقا للتأكيدات اليت يقدمها خبصوص سياساته وممارساته) أ(  
واكتمال كـــل مـــا يقدمـــه مـــن تأكيـــدات ،إن ميـــارس عنايـــة معقولـــة لـــضمان دقـــة) ب(  
  .أو مدرجة يف الشهادة،سرياهناطيلة دورة ،ذات صلة بالشهادة،جوهرية

ومتكن الطرف املُعـول مـن      ،بقدر معقول ،أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا      ) ج(
  :التأكد من الشهادة،مما يلي

  . هوية مقدم خدمات التصديق– ١  
ــع  املعينــة هويتــه يف الــشهادة – ٢   يف ،كان يــسيطر علــى بيا�ــات إ�ــشاء لتوقيــع ، أن املُوقِّ
  .ذي أصدرت فيه الشهادةالوقت ال

ــه      – ٣ ــدرت فيـ ــذي أصـ ــحيحة يف الوقـــت الـ ــع كا�ـــت صـ ــشاء التوقيـ ــات إ�ـ  أن بيا�ـ
  .أو قبله،الشهادة
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ومتكن الطـرف املُعـول مـن    ،بقدر معقول،أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا ) د(
  :أو من سواها مما يلي،التأكد عند االقتضاء من الشهادة

  . يف تعيني هوية املُوقِّع  الطريقة املستخدمة– ١  
أو القيمة اليت جيوز أن تـستخدم مـن أجلـها بيا�ـات     ، وجود أي تقييد على الغرض – ٢  

  .أو أن تستخدم من أجلها الشهادة،إ�شاء التوقيع
  .ومل تعرض ملا يثري الشبهة، أن بيا�ات إ�شاء التوقيع صحيحة– ٣  
 اشــرتطها مقــدم خــدمات أو مــدى املــسؤولية الــيت، وجــود أي تقييــد علــى �طــاق– ٤
  .التصديق
) ١( ما إذا كا�ت هنـاك وسـائل متاحـة للموقـع لتقـديم اإلشـعار مبقتـضى الفقـرة                       – ٥  

  . من هذا القا�ون٨من املادة ) ب(
  . ما إذا كا�ت تتاح خدمة إلغاء آ�ية– ٦  

 وسيلة للموقع لتقديم    ٥) د(أن يوفر حيثما تقدم اخلدمات مبقتضى الفقرة الفرعية         ) هـ(
  . إتاحة خدمة إلغاء آ�ية٦) د(اخلدمات مبقتضى الفقرة الفرعية 

  .وموارد بشرية جديرة بالثقة،وإجراءات،أن يستخدم يف أداء خدماته �ظما) و(
 يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القا�و�ية لتخلفـه عـن الوفـاء باشـرتاطات               – ٢

  ).١(الفقرة 
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  .اجلدارة بالثقة : ١٠املادة 
 من هذا القا�ون جيوز لدى تقرير ما إذا كا�ـت أي    ٩من املادة   ) و) (١(قرة  ألغراض الف   

أو مــدى ،ومــوارد بــشرية يــستخدمها مقــدم خــدمات التــصديق جــديرة بالثقــة  ،وإجراءات،�ظم
  :جدارهتا بالثقة إيالء االعتبار للعوامل التالية

  أو ،والبشرية مبا يف ذلك توافر اودات،املوارد املالية) أ(
  أو،ة �ظم املعلومات،والربجمياتجود) ب(
واالحتفاظ ،وطلبات احلــــصول علــــى الــــشهادات،إجــــراءات جتهيــــز الــــشهادات) ج(
  أو ،بالسجالت
ــات للموقِّعني ) د( ــة املعلومــ ــشهادات  ،إتاحــ ــهم يف الــ ــة هويتــ ــة ،املعينــ واألطراف املُعولــ
  أو ،احملتملة

  أو،ومدى مراجعة احلسابات من جا�ب هيئة مستقلة،ا�تظام) هـ(
ــة  ) و( ــن الدول ــاد  ،وجــود إعــالن م ــة اعتم ــن هيئ ــصديق   ،أو م ــدم خــدمات الت ومن مق

  أو،أو خبصوص وجوده،خبصوص االمتثال ملا سبق ذكره
  .أي عامل آخر ذي صلة) ز(

  :سلوك الطرف املُعول : ١١املادة 
  :يتحمل الطرف املُعول التبعات القا�و�ية النامجة عن ختلفه عن  

  أو ،ة لتحقق من موثوقية التوقيع اإللكرتو�ياختاذ خطوات معقول) أ(
  :اختاذ خطوات معقولة إذا كان التوقيع اإللكرتو�ي مؤيدا بشهادة ألجل) ب(
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  .أو إلغائها،أو وقفها، التحقق من صالحية الشهادة– ١  
  . مراعاة وجود أي تقييد خبصوص الشهادة– ٢  

  : األجنبيةوالتوقيعات اإللكرتو�ية،االعرتاف بالشهادات : ١٢املادة 
أو ،أو التوقيـع اإللكرتو�ـي سـاريي املفعـول قا�و�ـا          ، لدى تقرير ما إذا كا�ت الـشهادة       – ١

  :مدى كوهنما كذلك ال يويل أي اعتبار ملا يلي
أو يـــستخدم فيــه التوقيـــع  ،أو ينــشأ ،الـــموقِع اجلغــرايف الـــذي تــصدر فيـــه الــشهادة    ) أ(
  .اإللكرتو�ي

  .أو املُوقِّع، املصدرالـموقِع اجلغرايف ملكان عمل) ب(  
املفعول القا�و�ي �فسه يف الدولـة      ، يكون للشهادة اليت تصدر خارج الدولة املشرعة       – ٢

إذا كا�ت تتيح مـستوى مكافئـا جوهريـا         ؛املشرعة الذي للشهادة اليت تصدر يف الدولة املشرعة       
  .من املوثوقية
املفعول ؛ج الدولـة املـشرعة    أو يـستخدم خـار    ، يكون للتوقيع اإللكرتو�ي الذي ينـشأ      – ٣

أو يـستخدم يف الدولـة      ،القا�و�ي �فسه الذي للدولة املشرعة الذي للتوقيع اإللكرتو�ي الذي ينشأ         
  .إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من املوثوقية؛املشرعة
أو التوقيـع اإللكرتو�ـي يتيحـان مـستوى مكافئـا      ، لدى تقرير مـا إذا كا�ـت الـشهادة        – ٤
يوىل االعتبار للمعـايري الدوليـة املعـرتف    ) ٣(أو الفقرة  ،)٢(ن املوثوقية ألغراض الفقرة     جوهريا م 

  .وألي عوامل أخرى ذات صلة،هبا
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علـى  ) ٤(و،)٣(و،)٢( إذا اتفقت األطراف فيما بينها برغم مـا ورد يف الفقـرات            – ٥
تفـاق أن   استخدام أ�واع معينـة ألغـراض االعـرتاف عـرب احلـدود مـا مل يكـن مـن شـأن ذلـك اال                       

  .)١(أهـ"أو غري ساري املفعول مبقتضى القا�ون املنطبق،يكون غري صاحل
ما سردته هنا هو قا�و�ا التجارة اإللكرتو�ية،والتوقيع اإللكرتو�ي،ولـدى التأمـل جنـدمها             
قد تركزا على احلديث عـن آثـار العقـد املتممـة،وهي تلـك اآلثـار املتعلقـة بتوثيـق العقـود،وهي            

هـل هـذا يعـين أن أمهيـة األثـر           :ة أقل من حيث األمهية،وقد سألت مـن قبـل         آثار تأتي يف درج   
فوق أمهية ذلك يف الشريعة،أم هل ما أواله ذلك القا�ون من اهتمام بأصل          ،املتمم يف ذلك القا�ون   

  وأثره األصلي أقل من اهتمامه باألثر املتمم؟،التعاقد
  اجلواب

  كال
إال أن طبيعــة التعاقــد عــن    ؛يف احلــالتنيإن األثــر األصــلي للتعاقــد لــه األمهيــة ذاهتــا      

تفرض وســيلة تُثْبِــت حالــة التعاقــد،وتكون ملزمــة للطرفني،مبــا ال يــدع جمــاال لإل�كــار،وهو ؛بعــد
شيء يقل حدوثه لدى التعاقد بني حاضرين،بل إن العناية باألثر املتمم مؤشر يؤكـد قـوة العنايـة                  

 منه إن مل تكن هذه هـي غايته،ويوضـح ذلـك            باألثر األصلي،والتابع،ألن تثبيت التعاقد ال فائدة     
ــة ذاهتــا      ــذي صــدر عــن اللجن ــوذجي ال ــد النم ــسرتال(العق ــرة    )األو�ي ــو موضــوع الفق ــصه ه ،و�

  .اآلتية،وسأسرده معلقا عليه متى ما اقتضى األمر ذلك يف احلاشية

                                                 

  :�شر هذان القا�و�ان يف موقع اللجنة الدولية،وعنوا�ه ضمن هذا الرابط –) ١(
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 
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مـــشروع عقـــد منـــوذجي يف شـــأن املعـــامالت اإللكرتو�يـــة مقـــرتح عـــن جلنـــة :طلـــب الثالـــثامل
  ).الاألو�يسرت

  الفصل األول
  .)١( حتديد املوجب–١

  :إدخال البيا�ات الكاملة للموجب
   : اسم الشركة٠
  : عنوان الشركة٠
    ).إن وجد(رقم القيد املهين ، حدد رقم السجل التجاري٠
  .وأي أرقام ضريبية أخرى، ضريبة القيمة املضافة٠
  .ع  على الشبكةأو املَوَقِ،وعناوين الربيد االلكرتو�ي،والفاكس، رقم اهلاتف٠

  . املراسلة– ٢
  .)٢( وسيلة املراسلة١ – ٢

  :إن يرتاسل األطراف بالوسائل اآلتية للمراسلة:  يقرتح املوجب
  ].ويوجه خاص املراسالت املتفق عليها/ أي وسيلة اإللكرتو�ية لالتصال[ 
  ]ايذكر القابل أي وسائل املراسلة مع القابل ميكن قبوهل؛وفيما يتعلق بوسيلة القبول[

                                                 

 .وهو املعرب عنه بالطرف األول عادة،أو الشخص الذي يصدر عنه اإلجياب،وعرض السلعة –) ١(
لتحديد وسيلة املراسلة أمهية خاصة هنا،وذلك ألن قا�ون التجارة اإللكرتو�ية،بأكمله يعتمد على التصريح بقبـول          –) ٢(

  .تلك الوسيلة،والرضا هبا للتعبري عن التعاقد
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  ).مقدمو اخلدمات(ومقدم ،وبر�امج احلاسوب،  املراسالت العادية-٢ – ٢
يلتزم كل طرف باإلعالن عن طبيعة الوسـيلة        ؛    قبل تغيري الوسيلة احملددة العتماد املراسالت     

أو ،وأجهزة احلاسـب  ،املستخدمة يف مراسالت الحقة،قبل عمل أي تعديالت يف �ظام العمليـات          
وفيمـا يتـصل هبـذه      ،شأن ذلك التأثري علـى املراسـالت فيمـا بـني األطراف           ما دام أن من     ،براجمه

  .األخطار يلتزم الطرف اآلخر بأن خيطر من أخطره مبا إذا كان التغيري مقبوال 
  .واإلقرار بالتسليم، التسليم– ٣- ٢
  . تعريف املتلقي– ١ – ٣ – ٢

لـى العنـوان اإللكرتو�ـي     متاحة للتـسلم ع [يقع التسلم يف اللحظة اليت تكون فيها الرسالة         
  ].تعريف آخر للتسلم/ املستخدم من الطرف املتسلم

  . اإلقرار بالتسليم-٢-٣-٢
ــزم [( ــزم/ يلت ــرارا        )١()]ال يلت ــب املرســل إق ــا مل يطل ــسلم رســالة م ــر بت ــأن يق ــسلم ب  املت

  .بالتسلم
أي مراســلة مــن لطــرف املتــسلم معاجلــا  / مــن حــدد �ــوع الرســالة[قــد يوجــه اإلقــرار       
أو أي مـستهلك مـن الطـرف املتـسلم يكـون كافيـا ألن يـشري إىل املراسـل بـأن                      ،أو غري ذلك  ،لياآ

  ].الرسالة قد تسلمت
ــدد   ــد حـ ــل قـ ــان املرسـ ــسلم    ،إذا كـ ــشروطة بتـ ــالة مـ ــى أن الرسـ ــا�ون علـ أو �ـــص القـ

  .فتعامل الرسالة كما لو كا�ت مل ترسل حتى يتم اإلقرار  بالتسلم؛إقرار
                                                 

  .نا املتعاقدين بني األمرين،وهلذا كتبت بتلك الطريقةخيري العقد املقرتح ه –) ١(
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ومل يشر املرسل  ،الطرف املتسلم ملتزما بأن يقدم إقرارا بالتسلم      يف احلالة اليت يكون فيها      
حدد زمـن  (وإذا كان اإلقرار  مل يتسلمه املرسل خالل ،إىل أن الرسالة مشروطة بتسلم اإلقرار       

  :فيكون املرسل) مدة معقولة/ اإلقرار  
ولــة وحيدد مــدة معق،إن يوجـه إخطــار إىل املتــسلم حيــدد فيـه أن اإلقــرار  مل يتــسلم  ) أ(

  . يتعني تسلم اإلقرار  خالهلا
ــتم تــسلمه خــالل املــدة احملــددة يف   ) ب( يكون للمرســل ؛عاليــه) أ(إذا كــان اإلقــرار مل ي

أو يباشـر أي حقـوق أخـرى قـد          ،أن يعترب الرسـالة كـأن مل ترسـل        ،بإخطار يوجه من املرسل إليه    
  .تثبت للمرسل

ــرار بالتــسلم مــن الطــرف املــستلم    ــسلم املرســل اإلق فرتض أن الرســالة قــد مت  في؛وإذا ت
إذا ؛و ال تعين هذه القرينة أن تتعلق الرسالة بالرسالة اليت مت تسلمها           ،تسلمها من الطرف املستلم   

فيعترب هـذا   ؛كان اإلقرار متضمنا إقرارا يف الشأن الذي أرسلت من أجله الرسالة الـيت تـسلمها              
  .اإلقرار  صحيحا

  . اخلطأ يف التوصيل– ٤- ٢
بـالظروف مبـا   ،الطرف األول أن يوجه إخطـارا إىل الطـرف اآلخر  ] اجأو ال حيت /حيتاج  [

ــسلمها      ــيت مت ت ــة يف إرســال الرســالة ال ــك األخطــاء التقني ما دامــت حتــول دون املعاجلــة   ،يف ذل
  .الالحقة للرسالة

  ).حدد مدته الزمنية/يف أسرع وقت معقول (ويوجه هذا اإلخطار 
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وأن يتعامـل علـى هـذا    ،لمها كرسالة متنقلة حيق للمستلم فيما يتعلق بالرسالة اليت مت تس       
أو أن يكـون واجبـا أن       ،وأن يعلم املتـسلم   ،إال يف األحوال اليت تنسخ فيها رسالة أخرى       ،األساس

ملعرفـة أن الرسـالة هـي جمـرد         ؛أو يف أي إجـراء متفـق عليه       ،يكون عاملا بأ�ه بـذل عنايـة معقولـة        
  .صورة

ا أن يتعامل معها كما لـو كـان املرسـل قـد          حيق للمستلم فيما يتعلق بالرسالة اليت يتسلمه      
  .ويتعامل على هذا األساس،استهدف إن يرسلها إليه

أو جلـا إىل    ،إذا بـذل عنايـة معقولـة      ؛أو كـان واجبـا علمـه      ،إذا علـم  ؛ ليس للمتـسلم ذلـك    
  .أو تأخري،بأن ما أرسل هو حمصلة خطأ،إجراء متفق عليه

  . صحة وا�عقاد املعاملة اإللكرتو�ية– ٣
  .صحة ال-١- ٣
أو / تطلـب العديـد مـن األ�ظمـة القا�و�يـة كتابـة هـذه األحكـام                 : مالحظة توضيحية   [
  ] توقيعها

و�فاذ االلتزامــات الــيت قــد تنــشأ عــرب توصــيل  ،يوافــق األطــراف صــراحة علــى صــحة 
  .الرسائل

أو حجيــة االتفــاق / يتنــازل األطــراف صــراحة عــن أي حقــوق فيمــا يتعلــق بــصحة و  
وهو إن يقع الرتاسل بـني األطـراف مـن       ،على أساس وحيد  ،إلكرتو�يةوأي معامالت   ،اإللكرتو�ي

  .خالل استخدام التوصيل اإللكرتو�ي
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  . إبرام اتفاقية إلكرتو�ية-٢-٣
 تعرب املعاملة اإللكرتو�ية قد ا�عقدت بإرسـال الرسـالة قبـوال إلجيـاب مت قبولـه حـسبما               

  .٤-٢-٣هو حمدد يف البند 
  . تعريف اإلجياب -١-٢-٣

ــل ال ــا متث ــد مرســل إىل شــخص واحــد    ؛رســالة إجياب ــرام عق ــا إلب ــضمنت إجياب أو ،إذا ت
أن ،وكا�ـت تـشري إىل �يـة مرسـل اإلجيـاب            ،ما داموا معروفني على حنو كاف     ،أشخاص حمددين 
  .يتم يف حالة القبول

  .ال تعترب إجيابا الرسالة املتاحة الكرتو�يا بوجه عام ما مل يشر إىل غري ذلك
  : الرجوع٢-٢-٣ 

أي إجياب ما مل يتفق علـى غـري ذلـك أو يـشار صـراحة إىل غـريه يف اإلجيـاب                       يف شأن   
فال يرجـع عنـد القبـول إذا وجـه          ،الرجوع فيـه،وإذا كـان ممكنـا الرجـوع فيـه          ] أو ال جيوز  / جيوز[

/ سـلم (متسلم اإلجياب  قبل إن يكون القبـول         ] أرسل إىل /مت تسلمه من    [إخطارا هبذا الرجوع    
  .املرسل) أرسل إىل

سحبه فإذا كـان قـابال للـسحب فلـن يقـع الـسحب              ] ال جيوز / جيوز[أن أي قبول    يف ش 
  .إال إذا سلم إخطارا بالسحب قبل تسلم القبول حمل السحب

  :مدة القبول
مـا مل   ،اعتبـارا مـن تـسلم هـذا اإلجياب        ] حدد مدة أخـرى   /  ساعة ٢٤[مدة اإلجياب     

  .ةيقبل اإلجياب خالل هذه املد،يشر إىل غري ذلك يف اإلجياب
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فقد يتعامل املتسلم مع القبول باعتبـاره إجيابـا         ،إذا كان القبول قد سلم يف توقيت الحق       
  .جديدا

  : القبول٣-٢-٣
إذا تسلم مرسل هذا ؛مقبوال) عالية ١-٢-٣حسبما هو حمدد يف املبحث      (يعترب القبول 

  .)١(اإلجياب قبوال غري مشروط لإلجياب خالل التوقيت احملدد
  : أحكام أخرى– ٤
  :اختيار القا�ون ١- ٤

ــة ل     ــوا�ني الوطنيــ ــي القــ ــاق اإللكرتو�ــ ــم االتفــ ــة (حيكــ ــر الدولــ ــشأة  / أذكــ ــان منــ مكــ
مــع ) والقواعــد واجبــة التطبيــق يف القــا�ون الــدويل اخلــاص ،والقــا�ون واجــب التطبيق/املوجــب

  .استبعاد قواعد تنازع القوا�ني هبا
مـع  / ن منشأة املوجب  مكا/ حدد الدولة [حيكم املعامالت اإللكرتو�ي القوا�ني الوطنية      

أو القـا�ون املختـار يف كـل معاملـة      ،استبعاد أحكـام تنـازع قوا�ينـها طبقـا لقواعـد تنـازع القـوا�ني              
  .إلكرتو�ية
  : التضامن٢ -٤

أو غـري ممكـن     ،إذا كان أي حكم يف هذا االتفـاق اإللكرتو�ـي ألي سـبب غـري صـحيح                
  .و�افذة بالكامل،فتظل كل األحكام يف االتفاقية اإللكرتو�ية مطبقة؛تنفيذه

                                                 

والقبول تفـصيال يف الفـصل الثـا�ي هلـذا          ، سيأتي تفصيل القول يف الظروف اليت حتيط بسالمة تبادل رسائل اإلجياب           –) ١(
  .العقد
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  : اإلهناء٣ -٤
جيوز ألي طرف أن ينهي هذه االتفاقية اإللكرتو�ية بإخطـار مـسبق يوجـه قبـل مـدة ال                   

  ].أو مدة أخرى/يوما ٣٠[تقل عن 
  .وتكون ملزمة يف حال احلاجة إىل تنفيذها،ال يتعلق أي إهناء باملراسالت اليت متت قبله

كــــون التزامــــات مــــستمرة بعــــد  أي تظــــل األحكــــام الــــيت تــــستوجب طبيعتــــها أن ت 
  .وتظل ملزمة لألطراف،اإلهناء

  : اتفاقية شاملة٤-٤
يف موضــوع هــذا االتفــاق    ،جممــوع اتفــاق األطــراف  ،يــشكل هــذا االتفــاق اإللكرتو�ي  

  .اإللكرتو�ي
  : اختيار أسلوب فض املنازعات٥-٤

أو / تتطلــب العديــد مــن األ�ظمــة القا�و�يــة كتابــة هــذه احلكــام       : مــذكرة توضــيحية [
  ].    قيعهاتو

  .قد خيتار األطراف إدراج وسيلة بديلة حملية مالئمة لتسوية املنازعات
أو مبناســبة هــذا ،حتــال ألي منازعــة تنــشأ بــسبب :  بنــد النظــام القــا�و�ي – ١بــديل [

أو ،أو احملافظـة ،أدخـل اسـم البلـد   /  عاليـة ١-٤إىل حماكم املكـان احملـدد يف      ،االتفاق اإللكرتو�ي 
  ].احلي

 احلق يف مقاضاة الطرف اآلخـر أمـام حمـاكم           -ل طرف فضال عن ذلك    مع ذلك يظل لك   
  .يف حمل إقامة الطرف اآلخر
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أو مبناسبة هـذه االتفاقيـة أو   ،حتال أي منازعة تنشأ بسبب :  بند التحكيم    – ٢بديل[
وتُـسوى هنائيـا عـن طريـق التحكـيم مـن هيئـة              ،أو اإلهناء ،أو الـصحة  ،أي مسألة تتصل بالوجود   

وإذا فـــشلوا يف ذلـــك حيـــدد  ،يتفـــق علـــيهم األطـــراف ،أو ثالثـــة حمكمني،حمكمـــني مـــن واحـــد 
  .....].طبقا للقواعد اإلجرائية ل...... من

أو مناسبة أي معاملـة اإللكرتو�يـة إىل احملـاكم املختـصة            ،حتال أي منازعة تنشأ بسبب    
أدخـل  / : هاحملكمة أو التحكيم املشار إليه عاليـ      / طبقا للقواعد املعنية بالقا�ون الدويل اخلاص     

  ].البلد أو احملافظة
يبــذل األطــراف غايــة عنايتــهم خــالل مــدة ثالثــني يومــا بعــد �ــشأة النــزاع هبــدف هــذه    

  .)١(املنازعة
  الفصل الثا�ي

   وسيلة القبول–ب 
  ].وسيلة اإلجياب ،أدخل أي رمز لتحديد[االتفاق االلكرتو�ي 

أدخـل  :[،اعتبـارا ]ريخٍأدخـل التـا  :[يرتضي القابل مبوجب ذلك وسيلة اإلجياب املؤرخـة    
  ].اسم املوجب

                                                 

رغـب يف العمـل    قواعـد التعاقـد الـيت ي   – الذي صـدر منـه اإلجيـاب    -ذكر العقد يف فصله األول املتعلق باملوجب    –) ١(
هبا،وذلــك يف الرســالة الــيت تــضمنت اإلجيــاب،وهو بــذلك يعطــي للقابــل أســس بنــاء العالقــة التعاقديــة عــرب الــشبكة             

وسـيكون  ،العاملية،والعقد املذكور يف شقه األول أبان عـن أهـم مـا علـى املوجـب العنايـة بـه لـدى إرسـال رسـالة اإلجياب              
  .عن قبول الطرف الثا�يالفصل الثا�ي للعقد املذكور خمصصا للحديث 
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   حتديد القابل- ١
ــل مــع الكيــان القــا�و�ي  ،تعقــد أي معــامالت إلكرتو�يــة الحقــة فيمــا بــني املوجب   والقاب

  :التايل
  ...:أدخل ما هو كامل صحيح يف شأن القابل   [
  . اسم الشركة٠
  . عنوان الشركة٠
  )إذا وجد(ينرقم القيد امله/ رقم السجل التجاري /  رقم التحديد ٠
  .وأي أرقام ضريبية أخرى، ضريبة القيمة املضافة٠
  أرقام اهلاتف والفاكس وعنوان الربيد االلكرتو�ي واملُوقِّع  على اال�رت�ت٠
  : املراسالت– ٢
   شكل املراسلة١-٢
  .من املوصى به بشدة أن حيدد األطراف شكل املراسلة] : ملحوظة توضيحية[

أو بعض الوسـائل  ،هي حمل(الوسائل اآلتية للمراسلة    / سيلة  يرتضي القابل الرتاسل بالو   [
  )] من أداة اإلجياب ١-٢احملددة يف 

يتم اختيـار الـشكل     ،وبوجه خاص املراسالت املقبولـة    / أي شكل إلكرتو�ي للمراسلة       
  ...املناسب،حسب مناذج معدة هلذا الغرض
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  .)١()مستورد البيا�ات(معلومات أخرى ضرورية لتحديد املنظمة 
هبــدف تــوفري محايــة مناســبة فيمــا يتعلــق حبمايــة       ؛اتفــق علــى البنــود العقديــة التالية   

ــة،واحلقوق األساســية،اخلــصوصية ــات إىل   ،واحلرية الفردي يف شــأن النقــل بواســطة مــصدر البيا�
  .مستورد بيا�ات لبيا�ات حمددة يف امللحق

  :١بند 
  :تعريفات

  :تية املعا�ي املذكورة أمامهايكون للمصطلحات اآل؛فيما يتعلق بأغراض هذه البنود
ومعاجلــــــــــة  ، خاصــــــــــة مــــــــــن البيا�ات )٢(وطوائف،بيا�ــــــــــات  شخــــــــــصية ) أ(
ــسلطة اإلشــرافية ،وحملل البيا�ات،ومراقب،صــاحب يكــون هلــا �فــس املعنــى طبقــا للقــرار   :وال

يف شـأن محايـة     ،م١٩٩٥سنة  ،تـشرين / أكتـوبر    ٢٤يف  / ٤٦/ ٩٥الصادر عن اجلماعـة األوربيـة       
  .وحرية �قل هذه البيا�ات،مبعاجلة البيا�ات الشخصيةفيما يتعلق ؛األفراد

  .مراقب ينقل بيا�ات شخصية:يعين،حسبما هو حمدد عالية،مصدِر البيان) ب(
املراقــب الــذي وافــق علــى أن  :يعين،حــسبما هــو حمــدد عاليــة ،مــستورد البيا�ات) ج(

حكـام هـذه    وفقا أل ،ليعاجلها فيمـا بعـد    ؛بيا�ات شخـصية  ،يتلقى من مصدر البيا�ـات الشخـصية      
  .ما دام غري مطبقا عليه �ظام دولة أخرى يكفل محاية مناسبة،البنود

                                                 

يقصد بذلك حتديد الربامج املعتمدة،واجلهات اليت قامت باعتمادها والتأكد من صـالحيتها للمراسـلة اإللكرتو�يـة                 –) ١(
  .اآلمنة

 .املقصود جمموعة من البيا�ات،ولكن هكذا ورد يف الرتمجة –) ٢(



                                                                                                                                  ٤٩١

  :٢بند 
  تفصيالت النقل

ــات الشخــصية  ،تتحــدد تفــصيالت النقل  ــذي ،وبوجــه خــاص طوائــف البيا� والغرض ال
  .يف ملحق يعد جزءا ال يتجزأ من هذه لبنود،�قلت من أجله

  :٣بند 
  :)١(بند الغري مستفيد

ــوز ــصاحب ال)٢(جيـ ــذا الشرط   لـ ــرض هـ ــات أن يفـ ــي   ،بيا�ـ ــد اآلتـ ــن البنـ ــشروط مـ والـ
 ،٧والبنــد اآلتــي ،)٢(و)١:(٦والبنــد اآلتــي ،)ج(و،)ب(و،)أ:(٥والبنــد اآلتــي ،)ج(و،)ب:(٤

وجيوز  لألطراف من غـري أصـحاب     ، كأطراف غري مستفيدين   ،١١والبند اآلتي ،٩والبند اآلتي   
  .ذلك مبوجب قا�ون وطينإن رغبوا يف ؛أو كيان آخر،البيا�ات أن ميثلوا جبمعية

  
  
  
  

                                                 

 .يقصد به طرف آخر ليس له عالقة بالعقد ذاته –) ١(
،حيـث ميكنـه أن يـشرتط علـى         )املـشرتي مـثال   (،أو القابـل    )البـائع،مثال ( هنا بـصاحب البيا�ـات املوجـب         ويقصد –) ٢(

املتعاقد اآلخر أن يأذن لـه بـذكر معلومـات تتعلـق بـه ألي طـرف غـري الطـرف ذي العالقـة التعاقدية،بـصفة مباشـرة،وهذا                   
  .خيوله بيع تلك املعلومات،وهذا جمرد جتويز،ومن حقه رفض ذلك



                                                                                                                                  ٤٩٢

  :٤بند 
  .التزامات مصدر البيا�ات
  :ويضمن ما يلي،يوافق مصدر البيا�ات

أن معاجلة البيا�ات الشخصية بواسطته تتضمن أن يستمر النقل �فـسه حتـى حلظـة               ) أ(
وكمـا كـان واجـب التطبيـق اإلخطـار للـسلطات            (،واألحكام املعنية ،النقل طبقا لكل املتطلبات   

واللوائح احلاليـة يف    ،وال ختـل بـالقوا�ني    ،اليت فيهـا مقـر مـصدر البيا�ـات        ،ن الدولة العـضو   م) املعنية
  .هذا البلد العضو

وأخطر صـاحب البيا�ـات   ،أ�ه إذا كان النقل يتعلق بطوائف خاصـة مـن البيا�ـات      ) ب(
أو أهنم أخطـروا بـذلك مـؤخرا        ،وال توفر محاية مناسبة   ،بأن البيا�ات ميكن �قلها إىل دولة أخرى      

  . يف توقيت النقل
ــة �ـــسخة ألصـــحاب البيا�ات ) ج( ــهم ؛إتاحـ ــاء علـــى طلبـ ــو متفـــق  ،)١(،بنـ حـــسبما هـ

لالسـتعالم مـن الـسلطة اإلشـرافية        ،يف حـدود مـا هـو ممكـن عقال         ،والرد يف توقيـت معقـول     ،عليه
يف ،وأي استفسارات من أصـحاب البيا�ـات      ،على معاجلة البيا�ات الشخصية من مصدر البيان      

  . من جا�ب مستورد البيا�ات– لرجل أو امرأة –ات الشخصية شأن معاجلة البيا�
  
  

                                                 

يعين أن تكون املراسالت مع وجود برامج متكن أطراف العالقة من احلصول على هذه البيا�ات اليت حيتاجون إليها                   –) ١(
 .يف الوقت املناسب 



                                                                                                                                  ٤٩٣

  :٥بند 
  التزامات مصدر البيا�ات
  :ويضمن ما يلي،يوافق مصدر البيا�ات

وبني ،حيول بينـه  ؛أ�ه ليس لديه سبب لالعتقاد يف أن التشريع واجب التطبيـق عليـه            ) أ(
  .)١(الوفاء بالتزاماته طبقا للعقد

ويبدو أ�ه يؤثر جوهريـا علـى الـضما�ات الـيت توفرهـا             ،يعإذا حدث تعديل يف هذا التشر     
والـسلطات اإلشـرافية حيـث يوجـد        ،فعليـه اإلخطـار بالتعـديل إىل مـصدر البيا�ات         ؛هذه البنود 

  .مصدر البيا�ات
ويوافــق مــستورد البيا�ــات أ�ــه يف هــذه الظــروف يكــون ملــصدرها احلــق يف وقــف �قــل   

  .أو إهناء العقد/البيا�ات و
مبــادئ (لبيا�ــات الشخــصية طبقــا موعــة مبــادئ مرفــق هبــذه لبنــود   أن يعــاجل ا) ب(

  ).إلزامية حلماية البيا�ات
بـالتوافق مـع األحكـام املتعلقـة        \دون إخـالل    ... أو إذا اتفق صراحة مـن األطـراف         

واالعرتاض ،واحملو،والتــصحيح،واحلق يف اإلتاحة،والقيــود علــى عمليــات النقــل،بتحديــد الغرض
اية البيا�ات اإللزامية للتكامل مع كل اجلوا�ـب األخـرى للبيا�ـات فيمـا يتعلـق          الوارد يف مبادئ مح   

  :مبا يلي
                                                 

املقصود من هذا البند التثبت من أن دخول املتعاقد يف العقد كان مـع اعتقـاده صـحته،ولزومه،ويقر بعـدم وجـود         –) ١(
  .ها إلبطال هذا التعاقد،احتجاجا بأي قا�ون من القوا�نيمعلومات لديه ميكن االستفادة من



                                                                                                                                  ٤٩٤

ــية  - ــة باألشـــخاص ، التـــشريع املعـــين الـــذي حيمـــي احلقـــوق األساسـ واحلريات املتعلقـ
فيما خيصهم مبعاجلة البيا�ات اليت تـتم مـن مراقـب        ،وبوجه خاص حقهم يف اخلصوصية    ،الطبيعية

  .ها مقر ملصدر بيا�اتبيا�ات يف البلد اليت في
حيث تـوفر دولـة أخـرى       ،مجاعة أوربية / ٤٦/ ٩٥ األحكام املعنية الواردة يف القرار       -

  .محاية مناسبة فيما يتعلق ببعض جماالت األ�شطة فحسب
وليس خماطبا هبذه احلكام حيـث      ، إن يكون مستورد البيا�ات مستقر يف هذه الدولة        -

  .جبة التطبيق يف هذا اال للنقلتكون هذه احلكام ذات طبيعة جتعلها وا
  .املستندات املعنية هبذه البنود/    ترفق النصوص

أو ،وســليمة بكــل التحريــات املعقولــة مــن مــصدر البيا�ــات ،التعامــل بــصورة معجلة) ج(
والتعـاون مـع الـسلطات      ،أصحاب البيا�ات املعنيني هبذه املعاجلة للبيا�ات الشخـصية حمـل النقل          

وااللتزام بنـصيحة الـسلطة اإلشـرافية فيمـا خيـص           ،أثناء كل هذه التحريـات    اإلشرافية املختصة   
  .معاجلة البيا�ات املنقولة

  .تقديم مكنات معاجلة هذه البيا�ات للمراجعة؛بناء على طلب مصدر البيا�ات) د(
أو جهاز للتفتيش مشكل مـن أعـضاء مـستقلني          ،وتتم مراجعة بواسطة مصدر البيا�ات    

باالتفاق ،وحسب األحوال ،واملختارين من مصدر البيا�ات   ،ملهنية املطلوبة متمتعني باإلمكا�يات ا  
  .مع السلطة اإلشرافية

حـسبما  ؛بناء على طلبهم �سخة من هذه البنود      ؛إتاحة حصول أصحاب البيا�ات   ) هـ(
  .واإلشارة إىل املكتب الذي يتعامل مع الشكاوى،هو متفق عليه



                                                                                                                                  ٤٩٥

  :٦بند 
  :املسئولية

ن أصــحاب البيا�ــات الــذين تــضرروا كنتيجــة ألي ا�تــهاك  يوافــق األطــراف علــى إ– ١
هلم احلق يف تلقي تعويض من تلك األطراف جلرب ما حلقهم مـن             ؛٣لألحكام املشار إليها يف البند      

  .أضرار
يوافق األطراف على إمكا�ية إعفـائهم مـن املـسئولية فقـط إذا أثبتـوا أن أيـا منـهم لـيس                      

  .ات املشار إليها يف هذه البنودمسئوال عن عمل غري متوافق مع االلتزام
عن ،وجمتمعني،على التزامهمـا منفـردين    ؛ومـستورد البيا�ـات   ، يوافق مصدر البيا�ات   – ٢

  . ٣الناتج عن أي ا�تهاك ألي أحكام مشار إليها يف البند ،األضرار بأصحاب البيا�ات
اذ أو الشروط جيوز ألصـحاب البيا�ـات اختـ        / يف حالة ا�تهاك أي من هذه االلتزامات و       

  .أو أي منهما،أو مستورد البيا�ات،سواء يف مواجهة مصدر البيا�ات،إجراء قضائي
 يوافق األطراف على أ�ه إذا ا�عقدت مسئولية أي منهم عن ا�تهاك الطـرف اآلخـر                – ٣

ــا يف البنـــد   ــام املـــشار إليهـ ــا�ي الطـــرف األول عـــن أي  ؛٣ألي مـــن األحكـ يعـــوض الطـــرف الثـ
يف حـدود مـا يـسأل       ،أو خسائر يتحملـها الطـرف األول      ،فقاتأو � ،أو أضرار ،أو أعباء ،تكاليف

  .عنه الطرف الثا�ي
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  :٧بند 
  :)١(والقضاء،التوفيق

وأي مــن ، يوافــق األطــراف علــى أ�ــه يف حالــة النــزاع فيمــا بــني أصــحاب البيا�ــات – ١
ومل تتم تسويتها وديا متسك صـاحب البيا�ـات بـاحلكم الـوارد يف البنـد                ،األطراف يف هذا العقد   

  .يف شأن الغري املستفيد فيقبلون قرار املخاطب باحلق) ٣(
الــدخول يف توفيــق مــع الطــرف الثالــث مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــسلطة اإلشــرافية  ) أ(

  .حينما تكون هذه اإلمكا�ية متوفرة
  .إحالة النزاع إىل احملاكم يف البلد العضو حيث تأسس مصدر البيا�ات)  ب(
والطرف املعين يف هـذه البنـود علـى    ،حب البيا�ات  يوافق األطراف باتفاق مع صا     – ٢

إمكا�ية تـسوية �ـزاع بعينـه عـن طريـق التحكـيم علـى أن يكـون هـذا الطـرف مـستقرا يف دولـة                           
  .مصدقة على اتفاقية �يويورك يف شأن تنفيذ أحكام احملكمني

                                                 

للـــسلطات ،واختيار،�الحـــظ هنـــا العنايـــة اخلاصـــة يف إعطـــاء احلـــق مـــن قبـــل طـــريف التعاقـــد برضـــا منهما           –) ١(
يف االطالع على أية بيا�ات مت اإلدالء هبا مما لـه عالقـة بعقـد إلكرتو�ـي،من أجـل احلـصول علـى تلـك                         ،اإلشرافية،والقضائية

ملعلومات لصاحل حبث �زاع قد ينشب بني طريف العالقة،وحبيث يقوم املسئولون أو املديرون للربامج الـيت يكـون مـن خالهلـا                      ا
تدفق تلك البيا�ات ضمن الرسائل املتبادلة بني املتعاقدين،بتزويد تلك السلطات بتلـك املعلومـات دون اعـرتاض مـن طـريف              

 ألصحاهبا،ألن هـذا احلـق يـتم التنـازل عنـه هنـا،وإال فمـا هـي أمهيـة مـا                      العقد،حبجة أن منح تلك املعلومات حق خاص      
يسمى بالتوقيع اإللكرتو�ي،إذا كان من يقوم عليها غري قادر على منح تقرير للسلطات اإلشـرافية أو القـضائية يفيـد بوجـود      

 .  لكرتو�يرسائل مرسلة وموقعة إلكرتو�يا من طرف من األطراف أم ال،�عم هذه هي فائدة التصديق اإل



                                                                                                                                  ٤٩٧

أو ، يوافق األطراف على إتاحة اخليارات الـسابقة دون إضـرار بـاحلقوق اجلوهريـة              – ٣
  .أو دويل،يف جرب ما حلقه طبقا ألحكام أخرى يف قا�ون وطين؛رائية لصاحب البيا�اتاإلج

  :٨بند 
  :التعاون مع السلطات اإلشرافية

إذا مـا طلبـت     ،يوافق األطراف علـى إيـداع �ـسخة مـن العقـد لـدى الـسلطة اإلشـرافية                 
  .أو حيث يكون اإليداع متطلبا للقا�ون الوطين،ذلك

  :٩بند 
  :إهناء العقد

ــق ــى إهنــاء هــذا العقــد يف أي وقــت    يواف ــك يف أي   ، األطــراف عل ــى ذل وال يرتتــب عل
أو الـشروط طبقــا هلـذه البنــود فيمـا خيــص    /وأيـا كـان ســبب حتللـهم مــن االلتزامـات و    ،ظروف

  .معاجلة البيا�ات املنقولة
  :١٠بند 

  :القا�ون واجب التطبيق
    حتكم الشروط بقا�ون الدولة العضو حيث يستقر مصدر البيا�ات

  :١١د بن
  :تغيري العقد

  .أو التعديل يف أحكام هذه البنود اليت اتفق عليها،يلتزم األطراف بعدم التغري
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  .)١(أهـ"
ا�تهى العقد النموذجي الصادر عن تلك اللجنة،وأ�ت ترى أ�ه �ظم العالقة بـني الطـرفني               

ق ذلك التعاقد مبا يضمن من بدايتها إىل أن مرحلة متام التعاقد بني الطرفني،وحبيث يتم هلما توثي       
عدم تنكر أحدمها للصفقة،فهو أخذ بـاألثر املـتمم الـذي مـن غايتـه التوصـل إىل حتقيـق اإللـزام                      
باألثر التابع،والناتج عن األثر األصلي للتعاقد،وأ�ت هنـا تـرى العنايـة بـالتوثيق ليـست غايـة بـل           

  .هي سبب موصل للغاية،كما أسلفت
  . التجارة،والصناعة،الفر�سية للتجارة اإللكرتو�يةعقد منوذجي لغرفة: الرابعملطلبا

  ). مستهلكون–جتار  (
واآلن آتــي علــى ذكــر عقــد منــوذجي آخــر لعلــه يكــون أكثــر وضوحا،وأيــسر عنــد           

الفر�ـسية،و�ص ترمجتـه    ،والصناعة،التطبيق،وهو يف الواقع مشروع عقـد منـوذجي لغرفـة التجارة          
  :"العربية هو

                                                 

  :�شر هذا العقد يف موقع اللجنة الدولية،وعنوا�ه ضمن هذا الرابط -) ١(
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  .ملوجب مصدر البيا�اتا:الطرف األول 
  )يكتب كامال(االسم
  العمل
  :العنوان

  ):إن وجد(أو �افذا،معلومات أخرى ضرورية ليصبح العقد صحيحا
  :التوقيع

 ):خامت املنظمة(

  .القابل مستقبل البيا�ات:الطرف الثا�ي
  )يكتب كامال(االسم
  العمل

   العنوان 
  ):إن وجد(أو �افذا،معلومات أخرى ضرورية ليصبح العقد صحيحا

  :التوقيع
 ):خامت املنظمة(
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  ةعقد منوذجي للتجارة اإللكرتو�ي
  )١( مستهلكون-جتار 

  :احملل
أو ،شـــخص اعتبـــاري :(فيما بـــني تـــاجر مـــسجل يف فر�ـــسا   ،وخدمات،ســـلع:عقـــد

يف إطـار �ظـام   ،)شخص يتعامل خارج �طـاق مهنتـه  :(ومستهلك،)يتعامل ألغراض مهنته ؛طبيعي
  .أو تقديم للخدمات عن بعد،للبيع

  :القا�ون واجب التطبيق
 .�ون الفر�سياتفق األطراف على إن هذا العقد خاضع للقا 
  :حتديد املوجب 

 . اسم التاجر-
  . الرقم القومي-

  وإذا كان خمتلفا عنوان املنشأة الصادر منها اإلجياب / عنوان املقر الرئيسي 
  )لكرتو�ياإلالربيد  (لكرتو�ياإل العنوان -

  .واخلدمات املقدمة،اخلصائص األساسية للسلع 
  :السلع املعنية 
  :املسمى
  :املكو�ات

                                                 

  .أي بني تاجر وعميل،مستهلك –) ١(
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  :األبعاد
  :وزنال

  :الكمية
  :اللون

  :الصفات اخلاصة
  :الدائرة اجلغرافية 
  :أو اخلدمة،مدى توفر السلعة 
ــسليم    ــسلعة : طــرق الت ــسليم ال ــة  ،ت ــصورة فوري ــة ب ــي ،أو اخلدم ــن حقيق أو غــري ،يف زم

  .حقيقي
  :وخدمة ما بعد البيع،الضما�ات 
  :أو خدمة،أو دوري لسلعة،مدة العقد عندما يتعلق األمر بتوريد مستمر 
  :لصور استنادا إىل النصتوضح ا 
  :املنتجات اليت تدخل يف �طاق العقد 
  :فال تنعقد بأي حال من األحوال مسئولية التاجر،إذا وقعت أخطاء 
  : مدة صالحية اإلجياب 

  ....وإىل. ..أو اعتبارا من ...أو حتى �فاذ املخزون :....اإلجياب الصاحل حتى 
  :حتديد تفصيلي للثمن 
  :....على القيمة املضافة إن وجدتو :....الثمن بعد الضريبة 
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  : �فقات التسليم،والشحن 
  ):أوكازيو�ات،فرص(بيان التخفيضات على املقابل  
ــى طلــب           ــاء عل ــة إىل أخــرى بن ــن عمل ــل م ــة التحوي ــاك إمكا�ي ــال هن ــى ســبيل املث عل

  .وال ينال التحويل إىل اليورو من صحة العقد،)مربع يشطب(املستهلك 
  :قبول اإلجياب 
  :يبيا�ات املشرت 
  :تأكيد الطلبية 
  :أو خدمة بعينها،يف شأن السلعة 
  : الثمن 
  :طريقة السداد 
  :وخدمة ما بعد البيع،التسليم 
  .وتارخيه،تعترب أ�ظمة التسجيل اآليل للتاجر مبثابة دليل على طبيعة االتفاق 
  .من التاجر) بريد إلكرتو�ي(لكرتو�ي،تأكيد خبطاب إ 
ــة  ــاجر،هويـ ــوان جغرايف،وبيا�ات التـ ــداع    ح،مع عنـ ــستهلك إيـ ــان املـ ــون بإمكـ ــث يكـ يـ

  . شكاوى
  :أو اخلدمة،اخلصائص األساسية للسلعة 
  : و�فقات التسليم،أو بدوهنا،القيمة شاملة للضرائب 
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  .)١(والضما�ات التجارية،خدمة ما بعد البيع 
  .)٢(أو تزيد على سنة،إذا ما كا�ت مدته غري حمدودة،شروط إهناء العقد 
  :)٣(مدة العدول 

  :ل هي سبعة أيام عملتبلغ مدة العدو
إذا كــان التأكيــد خبطــاب إلكرتو�ــي ، بالنــسبة للــسلع اعتبــارا مــن يــوم تــسلمها مــن املــستهلك -

  .للبيا�ات اليت سلمت
أو اعتبــارا مــن اليــوم الــذي مت التأكيــد فيــه ، بالنــسبة للخــدمات اعتبــارا مــن يــوم إبــرام العقــد -

عد إبرام العقد بشرط أال تتجاوز املدة       أو إذا وقع ذلك ب    ،خبطاب إلكرتو�ي للمعلومات اليت متت    
  .ثالثة شهور

وتبلغ ،وإقـرار املـستهلك بتـسلمه   ، بالنسبة للسلع اعتبارا من تسليم التأكيـد خبطـاب إلكرتو�ي       -
  .اعتبارا من تاريخ اإلقرار: املدة سبعة أيام عمل

ــة مباشــرة احلــق يف العــدول   ــيت ســددها إىل املــست   ؛يف حال ــالغ ال ــرد املب ــاجر ب دون ،هلكيلتزم الت
  . يوما٣٠ويتعني الرد خالل مدة أقصاها ،�فقات

                                                 

عرف،القاضـي بـأن توقيـع العقـد متـى مـا مت            مت هنا حتديد العاقدين الثمن واملثمن وصيغة العقد هنا معلومـة مـن ال              –) ١(
  .د اإلجيابنفهو يعين حصول القبول باملطابق ع

  .يتم هنا حتديد قواعد حل العقد،وشروط املتعاقدين لذلك –) ٢(
واآلثار يف حالـة    ،واملتممة،والتبعية،وهذا مينح احلق يف خيار العيب،ولذا أجد أن هذا العقد �ظـم اآلثـار األصـلية                –) ٣(

  .من ذلك العقد الصادر عن اللجنة الدولية،ذ العقد،وهلذا أراه عقدا منوذجيا أدعى للقبول الشرعيعدم تنفي
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وال تنطبق مدة العدول على توريد الـسجالت        ،يف حالة العدول ينتهي عقد االئتمان دون عقوبة       
وتوريــــــد ،اليت فــــــض املــــــستهلك عبوهتا،وبرامج احلاســــــب،والــــــسمعية البــــــصرية،السمعية
  .واالت،والدوريات،اجلرائد

  :السداد 
  أو ،طاقة ائتمان سداد فوري بب– ١
  قابلة للزيادة، سداد فوري حبافظة �قود الكرتو�ية– ٢
  . سداد مؤجل حلني التسليم – ٣ 

  :التسليم 
  : آخر تاريخ للتسليم-
علما بـأن التـسليم ميكـن       ،ورد املبالغ اليت سددت   ،وإال يتم إهناء العقد   ، يوما ٣٠ تسليم خالل    -

بالنسبة للمنتجات من �وعيـة بر�ـامج       ،يقيأو غري حق  ،إن يتم أيضا بشكل فوري يف زمن حقيقي       
  .أو قاعدة البيا�ات،احلاسب

  . العنوان اجلغرايف للمنشأة اليت من احملتمل إن تتسلم الشكاوى–
يلتزم البـائع  ؛أو اخلدمة املشار إليهـا يف ذلـك اإلجيـاب     ،ويف حالة عدم التطابق مع السلعة املسلمة      

  .أو بأن يرد للعميل ما سدده،بأن يتدارك ذلك
ويلتزم بـأن يـرد للعميـل مـا         ،يتحمل البائع خمـاطر النقـل     : املسئوليات عن التعويضات أثناء النقل     –

  أو ،سدده
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وجيب إن يتقدم بطلب مسبب خالل مدة ثالثة أيام اعتبـارا         ،)١( يتحمل املشرتي خماطر النقل    –
  . من التسليم

  :وخدمة ما بعد البيع،الضما�ات 
  .والعقدية،والقا�و�ية،الضما�ات التجاريةو،حتدد شروط خدمة ما بعد البيع بدقة

  :معلومات امسية 
  :)٢(أو أن يتقدم مبعارضته الصرحية،يلتزم املستهلك بأن يتقدم مبوافقته

يتم مجعهــا عنــه بــسبب هــذه الطلبيــة احلاليــة ضــمن بطاقــات   ، الســتخدام بيا�ــات امسيــة– ١
  أو/ و،عمالء التاجر

  . لتقديم بيا�ات للغري طبقا للقا�ون– ٢
  :وية املنازعاتتس 
  ...أو ،)حدد املدينة(خيتص بنظر املنازعات قضاء  •
اتفق األطراف على إن املنازعات اليت ستقع بسب العقد احلايل ختضع للصلح من قبـل      •

  .والتحكيم يف باريس،مركز املصاحلة
حـــــدد (يكــــون االختـــــصاص بنظــــر املنازعــــات لقــــضاء    ؛ويف حالــــة عــــدم التوفيق   •

  .)٣(أهـ)"املدينة

                                                 

  ). الشحن(أي يتم التفاوض لتحديد التبعة الناجتة عن خماطر النقل  –) ١(
  .له هنا حق االختيار بني األمرين –) ٢(
  . وما بعدها٢٧٠ ص اإلطار القا�و�ي للمعامالت االلكرتو�ية:حممد حسام لطفي.د –) ٣(
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قـد النمـوذجي الـصادر عـن الغرفـة التجاريـة والـصناعية الفر�ـسية يف                 ا�تهى الع   
باريس،وهو عقد كما ترى حيقق بصفة إمجالية العقد بآثاره املذكورة يف الدراسة،على حنـو مـا                
هو مطلوب شرعا،وبه أكون قد أهنيت ما يتصل بدراسيت،وحان بذلك ذكر اخلامتة مبينا فيهـا               

  .سائال ا تعاىل حسن اخلتام،والتوصياتأهم �تائج هذه الدراسة،
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 اخلامتة
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 :اخلامتة  
ظهرت من الدراسة السابقة �تيجة كلية واحدة؛استفيدت مـن مقـدمات متعـددة؛ذلك             
أن جواز ممارسة التجارة عرب اإل�رت�ت إمجاال،�تيجة كلية التأمت مـن معرفـة حكـم مـا ترتكـب                   

  :منه تلك التجارة،ومها أمران
  .اآللية؛باعتبارها السبيل املوصلة إىل ممارسة تلك التجارة:األول •
  .العقد؛باعتباره موضوعها:الثا�ي •

حيــث تقــرر مــن دراســة األمــرين عــدم وجــود حائــل شــرعي دون احلكــم جبــواز     
 هذا على سبيل    –التعاقد عرب اإل�رت�ت،ال من حيث اآللية،وال من حيث التعاقد          

  .-اإلمجال 
ــر ذلــك مــن    ــب منــه األمــران،إذ تتكــون آليــة التجــارة        ومت تقري معرفــة حكــم مــا يرتك

  :اإللكرتو�ية،من أدوات تعد الوسيلة اليت ليس لتلك التجارة وجود بدوهنا،وهي
  .أجهزة الكمبيوتر .١
بـــرامج يتوقـــف عمـــل تلـــك األجهـــزة عليها،ســـواء أكا�ـــت بـــرامج تـــشغيلية،أم  .٢

  .تطبيقية
  .شبكة اإل�رت�ت العاملية .٣
  .ة،ومدى إمكا�ية الوثوق هبااألمان يف تلك الشبك .٤
  .شحن السلعة .٥
  .تأمني الشحنة .٦
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  :حيث بان أن األصل
هــو جــواز اســتعمال أجهــزة الكمبيوتر،واتــضح أن التحــريم ال يتعلــق هبا،وإمنــا     •

  .باملادة اليت تشغل من خالهلا
  :وظهر أن
جمـــرد اســـتعمال بـــرامج الكمبيوتر؛جـــائز يف األصـــل أيـــضا،ما دام الرب�ـــامج ال   •

 أحلتــه الــشريعة اإلســالمية،وإمنا العــربة يف ذلــك مبــضمون تلــك يتعــارض مــع مــا
  .الربامج

  :وتقرر أن
اإلحبــار عــرب الــشبكة العامليــة؛جائز يف األصــل أيــضا،مثله مثــل أيــة ســوق،وأن   •

التحـريم لــو تعلـق هبــا فإمنـا يتعلــق بـسبب �اشــئ عـن ســوء االســتخدام،وليس      
  .�اشئا عن جمرد اإلحبار
زودي خدمــة االتــصال،وكذلك ملــزودي خدمــة تــسكني   ومت بيــان التكييــف الفقهــي ملــ 

  :املواقع،حيث تقرر أن
ــيس ســوى      • ــدأ األمــر إباحــة،وباذل ذلــك ل ــد خدمــة االتــصال كــان يف مبت تزوي

ــه دون      ــو حقه،وقـــد بذلـ ــا،إذ هـ ــضمون مباحـ ــان املـ ــا كـ ــائز مـ ــو جـ مبيح،وهـ
  .عوض،فجاز أخذه
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ح دمـة،حيث أصـب   د تلـك اخل   يـ زوتآليـة   أن مت تطـوير     حكم ذلك بعد    عن  ثم مت احلديث    
مزود اخلدمة أل�ه جيهز البنية التحتية،اليت هي وعاء تقـدم تلـك اخلدمـة              يتم بأجر مدفوع لصاحل     

  :من خالله،وهو يف واقع األمر شيء يتحقق من شيئني مها
o تأمني االتصال ذاته عرب الشبكة العاملية.  
o وتشغيل اخلدمة بعينها.  

  :وظهر أن
تصال باإل�رت�ت،مع االتصال ذاته،يكيفان فقهيا     تأمني البنية التحتية اليت تتيح اال      •

علــى األســاس ذاتــه الــذي تكيـــف بــه خدمــة توصــيل الكهرباء،والغـــاز إىل        
  :املنازل،إذ مت بيان أن

  .البنية التحتية تكيف على أساس عقد االستصناع •
ــد       • ــشغيل فتخــرج علــى أســاس عقــد التوريد،وموضــوعه توري ــة الت ــا خدم وأم

  ).النبض(ا هي البِت الطاقة،علما بأن وحدة قياسه
ــشركات تقــدم خدمــة اإل�رت�ــت دون حتميــل املــستهلك شــيئا مــن       ويبقــى أن بعــض ال

 :التكلفة؛وحينئذ تعود املسألة من حيث بدأت
 إذ تــــصري عالقــــة تقــــديم اخلدمــــة عنــــدها عالقــــة بــــني مبيح،وهــــو مقــــدم  •

ــه دون        ــه بذلـ ــق لـ ــرعا؛أل�ه حـ ــائز شـ ــذا جـ ــيح له،وهـ ــا أبـ ــة،ومنتفع ممـ اخلدمـ
  .ز أخذهعوض؛فجا
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 وأما خدمة تسكني املواقع؛فيعـد مقـدمها متربعـا إذا قـدمها دون عوض،فـإن            •
قدمت بعوض كا�ت إجارة مثل إجارة املساكن،وحنوها،وشروط صحتها هي       

 .الشروط املعروفة ألي إجارة
 :كما اتضح أيضا أن

ــة ســوق أخــرى           • ــان أي ــل عــن أم ــذي ال يق ــدر ال ــة بالق ــت ســوق آمن ســوق اإل�رت�
أن املخاطر املتوقعة ليست تصل بالفقيه إىل حتريم ولوج تلك السوق           طبيعية،وبان  

خوفا علـى الـداخلني إليها؛حفاظـا علـى حقـوقهم املادية،واملعنويـة،من قبيـل سـد                 
  .ذريعة تضييع احلقوق

وظهر كذلك أن الشحن عقـد آخـر يربمـه املـشرتي غالبـا علـى حنـو منفـصل عـن            •
ل شركة الشحن باستالم السلعة،وهو     عقد شراء السلعة ذاهتا،ويقوم مبوجبه بتوكي     

 :عقد جائز شرعا،ومعناه
 .حصول التقابض يف جملس العقد احلكمي •

 :وأما بالنسبة لتأمني السلع فاتضح أن
 : التأمني ال تكاد تنفك عنه جتارة اإل�رت�ت،وله حالتان •

o          حيث يكون ضمنيا،يف تارة؛وال يباشره املشرتي،فهذا يتخرج جوازه على
 .يء ضمنا ما ال يغتفر قصدايغتفر للش:قاعدة

o             ويف حالة أخرى يباشره املشرتي لدى الرغبة يف تعظيم قيمة التـأمني،وهو
ــأمني         ــع الت ــن من ــه م ــذا مينع ــأمني اخلاص،فه ــه اســم الت ــذي أطلقــت علي ال
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التجاري،وعلى ذلك يلزمـه أن مينـع جتـارة اإل�رت�ـت،إال إن عـدها حاجـة                
لدوليــة،ألهنا ال تنفــك عــن هــذا تنــزل مبنزلــة الــضرورة،مثله مثــل التجــارة ا

ــذكورة        ــدة امل ــى القاع ــواز عل ــه خيــرج اجل ــأمني،أو تكاد،ولعل ــن الت ــوع م الن
آ�فا،وأما من جييـز ذلـك النـوع مـن التـأمني،فال يلزمـه تكلـف أي مـن تلـك                     

  .التخرجيات
 :ويكفيه من وجهة �ظر الباحث

o          ن بدا عقـد    ختريج جواز التأمني التجاري على أساس غلبة االرتفاق على العقد،وإ
  .معاوضة،وهو شيء أقرب ملقاصد الشريعة،وقواعدها

  :وببيان ما يتصل حبكم تلك اآللية،التأم للباحث
جوازها مجلة،وتفـصيال،إذا كـان موضـوع االتـصال يرجـع إىل أصـل اجلـواز                 •

  .الشرعي
 :وأما العقد فظهر للباحث

سـالمي؛من جهـة   حتقق حـصول مكو�اتـه يف جتـارة اإل�رت�ـت،على حنـو مـا يقتـضيه الفقـه اإل               
  .العقدان،والصيغة،وحمل العقد:أركان التعاقد الثالثة

  :إذ بان مما يتصل بركن التعاقد األول
أ�ه يصح التعويل على القدر الذي تتيحه وسائل تلك الـشبكة للتحقـق مـن                •

أهلية أداء املتعاقدين الطبيعية،أو االعتبارية،وأبنت أن تقصري أحد طـريف          
هليــة الطــرف اآلخــر،ال يعكــر علــى جــواز ممارســة املعاملــة يف التأكــد مــن أ
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ذلك النوع من التجارة إمجاال،وإمنا تقـع تبعـة ذلـك عليهما،فالـشخص حـني              
،حبيــث يــتمكن ابنــه غــري    - مــثال –يقــصر يف حفــظ بطاقتــه االئتما�يــة    

املؤهل،أو شخص غري خمول باستعماهلا،واستغالهلا عـرب الـشبكة،فهذا ال          
ن التــوقي مــن ذلــك ممكــن،ومل جتــر العــادة  حيمــل علــى منــع هــذه التجــارة،أل

بالتقصري يف حفظ تلك األدوات،واملتقرر شـرعا أن املمتنـع عـادة كـاملمتنع              
حقيقة،وكـــــذلك حـــــني يكـــــون التقـــــصري يف التأكـــــد مـــــن شـــــهادات       
املوقع،وشخصية إدارته،فهذا شيء وارد على مجيـع أ�ـواع التجـارة،وليس           

  .لى رواد الشبكة العامليةاحلذر منه،والتحذير من التقصري فيه،قاصرا ع
 :وكذلك ما يتصل بصيغة التعاقد،وهو الركن الثا�ي للتعاقد؛حيث ظهر للباحث

 أهنا واقعة مبا يـصح اعتبـاره إجيابـا،وقبوال شـرعيا،وظهر أهنمـا يـصدران                 •
يف جملس حكمي،متفق زما�يا،وإن تبـاين املكان،لـه مـا للمجلـس احلقيقـي              

 .من االعتبار
ــا،وأن اإلجيــاب يتحقــق    وأبنــت أن جمــرد اإلعــال  • ــور ال يعتــرب إجياب ن للجمه

بالعرض املوجه،إىل شـخص،أو أشـخاص علـى سـبيل التحديد،وأ�ـه متـى              
صــدر علــى هــذا النحــو كــان واقعــا موقعــه الشرعي،بــصرف النظــر عــن    

 .الصيغة الواردة يف ذلك اإلجياب،والقبول الذي جاء عقبه
صدور اللفظــني مــن واتــضح أن التوقيــع اإللكرتو�ــي كــاف لتــصحيح الثقــة بــ •

مؤهلني،أل�ه يتعلق بتمريـر �ـص مكتـوب لـه مـا لرسـالة التعاقـد مـن قوة،ومـا                 
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ــصرح        ــون النفس،ومــ ــن مكنــ ــرب عــ ــوب معــ ــظ مكتــ ــوى لفــ ــالة ســ الرســ
بالرضا،وهلذا رأيت أ�ه توقيع على درجة تفوق التوقيـع اليدوي،ولعلـه يبلـغ             
درجــة اإلقــرار الثابــت شــرعا،أو يكــاد،وال يعكــر هــذا علــى حــق رفــض  

،لدى وجــــود عمليــــة يعــــرتض عليهــــا صــــاحب فقة مــــن الــــصفقاتصــــ
إلمكان وجود خلل تقين،أو مـا شـابه ذلك،وهـذا االعـرتاض لـدى              التوقيع،

القضاء،أو أية جهة أخرى خمتصة،حق كفلته سائر القوا�ني املتعلقة بالتوقيع          
اإللكرتو�ي،ولكن هذا احلق املكتسب خاضع لنظر القاضي،على أسـاس         

اعدة؛إذ تقع علـى عـاتق املعـرتض مـسئولية الطعـن يف             أ�ه استثناء،وليس ق  
ــن      ــر عـ ــستفيدة بتقريـ ــة املـ ــي يطالـــب اجلهـ ــك العملية،والقاضـ ــحة  تلـ صـ
العملية،وما حيتف هبا من مالبسات،لينظر بعد ذلك مب حيكم،وهـو شـيء            

 .تقتضيه الشريعة،ويتناسب مع منطق العصر
هلا فهي مع كوهنا وأما ما يتصل برسائل الربيد اإللكرتو�ي والتعاقد من خال       •

تعتمد آلية التوقيع اإللكرتو�ي،إال أن التعاقد عربها لكي يكون منتجا ألثره           
 اعتمد الباحـث خيـارين   - لعدم وجود التفاعل اآل�ي بني طريف املعاملة  -

 :من ثالثة خيارات من الناحية الشرعية،مها
يعتــرب العقــد تقييــد صــحة القبــول بإرســال رســالة فــورا إلعــالم املوجــب بــه،وحبيث ال  .٤

تاما،ما مل يتم االلتزام هبذا اإلجراء،وهو شيء تتيحه الربامج املـصممة إلرسـال رسـائل      
الربيـــد اإللكرتو�ي،وحنيـــل أطـــراف املعاملـــة عنـــد االخـــتالف إىل القواعـــد العامـــة        



                                                                                                                                  ٥١٤

لإلثبات،وهــذا يقلــل اخلــصومة،وال يقطعهــا،إال أ�ــه جــدير باالعتمــاد عليــه شــرعا،وهو   
عـــدة قـــوا�ني حديثة،ومنـــها قـــا�ون األو�يـــسرتال للتجـــارة      الـــشيء الـــذي اعتمدتـــه   

  .اإللكرتو�ية
وإما أن �صحح العقد مبجـرد إعـالن القبول،و�ـشرتط مـع ذلـك مـا يقطـع اخلـصومة،من                     .٥

 .شروط شرعية قد ال تتناسب مع طبيعة جتارة اإل�رت�ت
ا وأما األحكام الشرعية الـيت تتـصل بـركن التعاقـد الثالـث اخلاصـة بـاملعقود عليـه؛ومه            

ــن ســلع،وخلص        ــه م ــتم تبادل ــا ميكــن أن ي ــسلعة،فتم حــصر وســائل الدفع،وحــصر م الثمن،وال
  :الباحث
  :لدى احلديث عن الثمن إىل اآلتي 

 :يف جتارة اإل�رت�ت يكون الدفع باعتماد
  .بطاقة االئتمان .١
  .البطاقة مسبقة  الدفع .٢
  .النقود اإللكرتو�ية .٣
  .أو الدفع بواسطة احلوالة .٤
  .أو بواسطة إرسال شيك .٥
 . أو الدفع �قدا عند االستالم .٦

وقد ظهر للباحث جواز استعمال أي من تلك الوسائل يف تسوية املطالبات الناجتة 
عن جتارة اإل�رت�ت،من حيث هي وسائل ألداء الثمن،بصرف النظر يف ذلك عن احلكم على 
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رأ املعاملة جبملتها؛إذ ال يتعلق مبجرد استعمال تلك الوسائل حتريم شرعي،ولكن قد يط
التحريم لدى وجود شيء مقتض لذلك،كوجود فوائد ربوية قد تفرض لدى استخدام بطاقة 

  .االئتمان،وهذا شيء ميكن توقيه باستصدار بطاقات ائتمان شرعية
وخلص الباحث لدى احلديث عن السلع اليت يتم بيعها عرب اإل�رت�ت،باعتبارها الشق   

  :الثا�ي حملل العقد،إىل
،بالنظر إىل املقتضيات الشرعية املؤثرة على حكم شرائها عرب أهنا تنقسم إىل �وعني  

  :الشبكة العاملية
فمنها النقد،وما يف معناه مما جتري فيه علة الربا اليت هي  

  .الذهب،والفضة،والعمالت:الثمنية،وتلكم السلع هي
 وغري - كالكتب،والسيارات -وسلع أخرى ال تسري فيها علة الربا  

  أمكن تقسيمها إىل قسمني - األخرية  أقصد–ذلك،وهذه أيضا 
 :أيضا

 .فمنها ما له تعلق حبقوق االبتكار،واحلقوق الفكرية 
 .ومنها ما ليس كذلك 

  :وظهر لدى دراسة السلع اليت جتري فيها علة الربا 
  .بالنسبة للذهب،والفضة،وما يف معنامها مما يتعني بالتعيني.١  

  : يف حالة تبادل رسائل اإلمييل-أ
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فـع الـثمن قبـل التعاقـد بـأن حـول املـشرتي الـثمن إىل البـائع،أو أرسـل شـيكا                     إذا كان د   
مــــصدقا،أو مت  اعتمــــاد بطاقــــة االئتمــــان،أو البطاقــــة مــــسبقة الــــدفع،أو النقــــود        
اإللكرتو�ية،أوالــشيك اإللكرتو�ــي،أو مــا شــابه ذلــك،أو أثنــاءه بــأن أرســل رقــم بطاقــة  

اتـه الـذي وصـل فيـه اإلمييل،وقبـل أن           االئتمان،أو ما شابه ذلك،وقام البائع يف الوقـت ذ        
ينتقل عن مكا�ه،أي جملس العقد،بتسليم الذهب،والفضة إىل شركة الشحن،وكان قـد           
فوض إليه املشرتي بتفويض صـريح وذلـك يف التعاقـد �يابـة عنـه مـع شـركة الـشحن،أو                     
علــى أقــل تقــدير مت يف الرســائل املتبادلــة حتديــد مــا تــستحقه شــركة الــشحن مــن أجــر 

ك الـــسلعة،ومتت املوافقـــة علـــى ذلـــك باعتبـــاره شـــيئا منفـــصال عـــن مثـــن لـــشحن تلـــ
 فهـذا كلـه يقـضي بـصحة         - ألن هذا يعترب مبنزلة التفـويض الـضمين          -الذهب،والفضة،

ــرى     ــه جـ ــل العلم،وعليـ ــه يـــصححها،هذا دأب أهـ ــها علـــى وجـ ــة؛إلمكان محلـ املعاملـ
س العقــد،ومت صــنيعهم،وهذا احلكــم ألن الــثمن يف هــذه احلالــة يكــون قــد دفــع يف جملــ  

تسليم الذهب،والفضة فيه أيضا،باعتبار شركة الـشحن وكـيال ينـوب عـن املـشرتي يف              
  .االستالم؛مما حيقق شرط التقابض يف جملس العقد

ــى حــال            ــها عل ــدم إمكــان محل ــصح املعاملة؛لع ــد،مل ت ــد التعاق ــثمن بع ــلِّم ال ــو س ــا ل وأم
 الـذهب،أو الفـضة مـن       يصححها،لتأجيل أحد البدلني،وهو الثمن،هـذا بتقـدير اسـتالم        

 .قبل شركة الشحن �يابة عن املشرتي
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فإن مل تُستَلم صار التعاقد من قبيل تأجيـل البدلني،وهـذا حمـرم بـال خـالف يف الـصورة                     
الــيت عنــها �تحدث؛أل�ــه بيــع مــال ربــوي مبــا اتفــق معــه يف علــة جريــان الربــا مــع تأجيــل  

 .الثمن،واملثمن
حة على كل تقـدير،يف حالـة أن مل يـتم التمييـز             وكذلك يبعد محل تلك املعاملة على الص       

قيمة هذه القطعة من الذهب،أو     : بني أجور الشحن،وقيمة السلعة،بأن قال املوقع البائع      
الفضة كذا شاملة ألجـور الشحن،والـسبب يف ذلـك أن افـرتاض وجـود وكالـة لـشركة                    

أو مـا  الشحن من قبل املشرتي يف هـذه احلالـة بعيـد جدا،لعـدم وجـود مـا يؤكـد ذلـك،            
يصحح تصوره،واألصل أن البائع هو من سـيتوىل توصـيل الـسلعة،وهذا يعـين أن العقـد                 

 .مت بدون تقابض يف جملس العقد،وهو احلامل على حتريم تلك املعاملة
 . يف حالة التعاقد عرب الشات-ب

وما ذكرته آ�فا ينطبق على حالة التعاقد عرب الـشات أيـضا؛إذ يـصح العقـد إذا مت دفـع            
بــل،أو أثنــاء احملادثــة،مع فــصل قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاهتا،بــأي   الــثمن ق

طريقة حتقق ذلـك،ومت تـسليم الـسلعة مباشـرة إىل شـركة الـشحن باعتبارهـا وكـيال ينـوب عـن                       
وال يــصح العقــد يف حالــة تأجيــل دفــع الثمن،بــأن أرســل عــرب :املــشرتي يف اســتالم الــسلعة،هذا
اقد،وكذلك يف حالة عدم وجود ما مييـز العالقـة التعاقديـة،مع      حوالة،أو شيك مصدق بعد التع    

  .شركة الشحن؛لبعد تصور التقابض يف هذه احلالة
 
  . يف حالة الشراء من موقع حمدد-ج
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 و هــي احلالــة األكثــر شــيوعا يف جتــارة –ال خيتلــف األمــر يف حالــة الــشراء مــن املوقــع 
 ووسـائل ذلـك هـي    –بـل،أو أثنـاء احملادثـة     إذ يصح العقد أيضا إذا مت دفع الـثمن ق     –اإل�رت�ت  

 مع فصل -بطاقة االئتمان،أو البطاقة مسبقة الدفع،أو النقود اإللكرتو�ية،أو الشيك اإللكرتو�ي         
قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاهتا،بــأي طريقــة حتقــق ذلك،وحبيــث يــتم تــسليم  

شرتي يف اســــتالم الــــسلعة مباشــــرة إىل شــــركة الــــشحن باعتبارهــــا وكــــيال ينــــوب عــــن املــــ
وال يصح العقد يف حالة تأجيل دفع الثمن،بأن أرسل عرب حوالة،أو شيك مصدق             :السلعة،هذا

بعــد التعاقد،وكــذلك يف حالــة عــدم وجــود مــا مييــز العالقــة التعاقديــة،مع شــركة الــشحن؛لبعد  
  .تصور التقابض يف هذه احلالة

  :الربا،فهي تنقسم إىل قسمنيبالنسبة لبيع العمالت باعتبارها سلعا جتري فيها علة .٢
يعترب مقصودا لذاته،مثل أن تكون عملة �ادرة ورقية،أو ذهبيـة،أو فـضية،يرى املـرء              : األول

  :صورهتا،فيشرتيها،رغبة يف عينها،وهي هلذا مما يتعني بالتعيني،فهذه
 .تأخذ احلكم املتعلق بالذهب،والفضة •

خيتلف وقت حتصيلها حبسب الغرض تكون عملة يشرتيها املرء مبوجب قيود دفرتية       :الثا�ي
  :من الصرف،وترجع تلك األغراض إىل اثنني

  .يكون تارة من أجل املتاجرة،فيما بات يعرف ببورصة العمالت:أوال
ال تقصد به املتاجرة،بل بذله لتحصيل باقي املـصاحل،كمن يطلـب صـرف الـدوالر مـن                 :ثا�يا

 أي عملـة أخـرى،يف أي مكـان يف          حسابه املعتمـد بالريـال مـن إحـدى أجهـزة الـصرف اآليل،أو             
العامل،أو يطلب التحويل من عملة احلساب إىل أي عملة أخرى عرب موقـع بنكـه اإللكرتو�ـي مـن                   
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خالل دخوله حلسابه الشخصي عـرب املوقع،وطلـب إجـراء العمليـة حالتئـذ،فهو هنـا ال ميـارس                   
  .جتارة العملة وإمنا يرغب يف سداد قيمة مشرتياته

  :فظهر للباحث هنا
ــة احملــول إليهــا مباشــرة،ويتم اخلــصم مــن     اجلــ • ــتمكن مــن قــبض العمل واز ألن الــشخص ي

حــسابه مباشــرة،متى مــا كــان احلــساب قــابال لتغطيــة تلــك العملية،وهــذا يعــين حتقــق   
ــتالف       ــع اخــ ــصرف مت مــ ــة أن الــ ــذه احلالــ ــشرعي،والواقع يف هــ ــصرف الــ ــرط الــ شــ

رتاض بـأن ذلـك مل   اجلنس،والتقابض يف جملـس العقـد،وهو جـائز شـرعا؛وال يـصح االعـ            
يتضمن التسليم،واالستالم احلقيقي؛ذلك أن القـبض هبـذه الطريقـة يعتـرب قبـضا حكميـا                
ــه      ــة بــــني احلــــساب الــــذي ســــحب منــ ــتم املقاصــ ــه تــ ــة القــــبض احلقيقي،وفيــ مبنزلــ

  .العميل،واحلساب الذي ميلكه العميل لدى البنك الذي أصدر تلك البطاقة
ه تكون باهلامش تـارة،ومع التغطيـة الكاملـة مـن           فظهر للباحث أ�  : وأما يف احلالة األوىل   

  : الشخص ذاته تارة أخرى،وكا�ت النتيجة بالنسبة للحالة الثا�ية هي
) ١/٧ (٦٣جواز املتاجرة بالعمالت يف تلك احلالـة مـع التقيـد مبـا جـاء يف القـرار رقـم                      •

بـشأن  الصادر عن جملس جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل املنعقـد يف دورة مـؤمتره السابع،          
األسواق املالية،حيث أجاز طريقتني من الطرق املتبعة يف جتارة العمـالت العامليـة،ومها            

  :باختصار
أن يتضمن العقـد حـق تـسلم البـدلني يف احلـال،مع وجـود إيـصاالت متثـل           :الطريقة األوىل 

ــهما     ــادل تلــــك اإليــــصاالت بينــ ــتم تبــ ــثمن،يف ملــــك الطرفني،وقبــــضتهما،وحبيث يــ الثمن،واملــ
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ا شيء حتدده قواعد الـسوق الـيت تـتم الـصفقة عربها،فهـذا العقـد أجـازه القـرار                     مباشرة،وهذ
  .شرعاً 

أن يتضمن العقد حق تسلم البدلني يف احلال،مع إمكاهنمـا بـضمان            :الطريقة الثا�ية وهي  
هيئة السوق،أي يف حالة عدم قبض اإليصاالت بني الطرفني،ألن هيئة السوق ال تـضمن الـصفقة           

ت املثبتــة للحــق ممــا يوثــق بوجودها،وإمكــان دخوهلــا يف تــصرف املــشرتي  مــا مل تكــن اإليــصاال
  .اجلديد مبجرد طلبه

وأما يف احلالة األوىل أي يف حالـة املتـاجرة فيمـا بـات يعـرف باملتـاجرة باهلـامش فظهـر                      
  :للباحث

بــشأن املتــاجرة باهلــامش الــصادر عــن : األولالقــرارحتـريم ذلك؛لألســباب الــيت ذكرهــا   •
  :وكا�ت أهم تلك أسبابفقهـي اإلسالمـي،برابطـة العامل اإلسالمي،جملس امع ال

  .ما اشتملت عليه من الربا الصريح .١
أن اشــرتاط الوســيط علــى العميــل أن تكــون جتارتــه عــن طريقــه، يــؤدي إىل اجلمــع بــني   .٢

  ).السمسرة(سلف،ومعاوضة 
شتمل على كثري مـن  أن املتاجرة اليت تتم يف هذه املعاملة،يف األسواق العاملية،غالباً ما ت           .٣

  .العقود احملرمة شرعاً
ملـــا تـــشتمل عليـــه هـــذه املعاملـــة مـــن أضـــرار اقتـــصادية علـــى األطـــراف املتعاملـــة،    .٤

،وعلــى اقتـصاد اتمـع بــصفة عامـة؛ألهنا تقـوم علــى     )املـستثمر  ( وخـصوصاً العميـل   
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التوســع يف الــديون، وعلــى اازفــة، ومــا تــشتمل عليــه غالبــاً مــن خــداع وتــضليل           
ات، واحتكار،وجنش،وتقلبـــــات قوية،وســـــريعة لألســـــعار، هبـــــدف الثـــــراء وشـــــائع

السريع،واحلصول على مدخرات اآلخرين بطرق غري مشروعة، مما جيعلها من قبيل أكل            
املــال بالباطــل، إضــافة إىل حتــول األمــوال يف اتمــع مــن األ�ــشطة االقتــصادية احلقيقيــة  

ياً، وقد تؤدي إىل هزات اقتصادية عنيفة    املثمرة إىل هذه اازفات غري املثمرة اقتصاد      
  .تلحق باتمع خسائر،وأضراراً فادحة

ــراج      .٥ ــدة اخلـ ــامش لقاعـ ــاجرة باهلـ ــضة املتـ ــع مناقـ ــباب املنـ ــاف الباحـــث إىل أسـ وأضـ
 .بالضمان

وأما بيع السلع اليت ال جتري فيها علة الربا،فهي سلع تنتظم يف حقلني،األول  .�
م استالمها إلكرتو�يا،وميكن تسميتها حقل خاص بالسلع اليت ال جرم هلا،ويت

بالسلع اإللكرتو�ية،وحقل ثان خاص بالسلع اليت هلا جرم،ال ميكن �قلها 
إلكرتو�يا،وإمنا يتم ذلك عرب شحنها،وميكن تسميتها بالسلع غري 

 :اإللكرتو�ية،وظهر للباحث
و�ية ومن بالنسبة للنوع األول من السلع اليت ال جتري فيها علة الربا وهي سلع إلكرت.١

أمثلتها الكتب اإللكرتو�ية،والربامج الكمبيوترية على اختالفها،واألسهم،اليت تباع يف البورصة 
احمللية،أو العاملية،أو املعادن،وحنوها،مما يقصد تداوله إلكرتو�يا يف بورصة املعادن،واتضح من 

  :الدراسة
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صدق عليه تعريف أن البيع على كل من املستويني،ليس سوى بيع �اجز من الطرفني،ي 
البيع املطلق؛وهو جائز بال خالف،بصرف النظر عن املادة اليت ميكن أن تشغل عرب 

 .تلك الربامج،أو اليت تتضمنها تلك الكتب،أو ما متثله تلك األسهم،وحنوها
كما البد شرعا من مراعاة  ما يتصل حبقوق التأليف،وامللكية الفكرية،بالنسبة لتنزيل  

كرتو�ية،وحنومها،إذ هلما ما لسائر احلقوق الشرعية األخرى من الربامج،والكتب اإلل
 .صيا�ة توجبها الشريعة

وأما السلع غري اإللكرتو�ية،وهي النوع الثا�ي من السلع اليت ال جتري فيها علة .٢
  :الربا،كالسيارة،أو التلفزيون،فظهر للباحث

  :فأصبح الباحث أمام ثالث صور على سبيل اإلمجال
لتقابض يف جملس العقد،وذلك لدى الدفع عرب بطاقة االئتمان،أو حصول ا:األوىل

البطاقة مسبقة الدفع،أو النقود اإللكرتو�ية،أو الشيك اإللكرتو�ي،أل�ه قد تقرر من قبل أن 
شركة الشحن تقوم بالقبض �يابة عن املشرتي باعتبارها وكيال بأجر الستالم 

 إىل أن تصل السلعة – إلكرتو�يا -يع العقد السلعة،وتسليمها،واملقصود أن املدة من حني توق
إىل املشرتي ليست جزءا من عقد شراء السلعة،بل يعترب تسليمها قد مت إىل وكيل املشرتي 
مباشرة،بدون أجل؛وهذا يف حالة أن يكون لشركة الشحن ممثل لدى البائع،وبأجل يغتفر أل�ه 

 يف جملس العقد احلكمي،ومن ليس جزءا من العقد،والبائع قد خلى بني السلعة ومشرتيها
املتاح تسليمها لنائبه مباشرة مبوجب هذه التخلية،فهو قبض حكمي،يف جملس عقد 

  :حكمي،وإذا كان ما ذكرته آ�فا صحيحا
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  .فهو جائز بال خالف،ألن البيع هنا بيع مطلق •
يف حالة الدفع من خـالل احلوالـة،أو الـشيك املـصريف،فهذا يعتـرب مـن قبيـل البيـع             :الثا�ية

  :ملعلق على شرط أداء الثمن،والتحقيق أ�ها
  .بيع صحيح؛كما هو مذهب احلنفية،واحلنابلة •
يف حالة دفع الثمن �قدا عند استالم السلعة عرب شركة الشحن،فالبيع عندها :الثالثة

  يستلم السلعة مباشرة،أو هو يف حكم االستالم - الوكيل -يعد بيعا آجال؛ألن شركة الشحن 
 وهو -قريره،ويقوم املشرتي بعد أجل بتسليم قيمتها لوكيل البائع باالستالم املباشر،كما سبق ت

  : ،وهذا بيع آجل ال خفاء فيه-هنا شركة الشحن أيضا 
وهو جائز إذا كان إىل أجل معلوم،وبشرط عدم جريان علة الربا يف  •

  .العوضني
  :تكما ظهر للباحث من جهة توفر الشروط الشرعية يف عقود البيع عرب اإل�رت�

 .أهنا متوفرة مجيعا •
ويغتفر ما يعرض من �قص قد يتعلق بالعلم باملبيع؛ذلك أن رؤيـة صـورة املبيـع ال تكفـي                   
للقول بأن املشرتي رأى السلعة تلـك الرؤيـة الـيت يقـصدها علماؤ�ـا،إال أ�ـه يف أقـل أحوالـه يعتـرب             

ــار الــــصفة،أو يكاد،وهــــذا يــــشبه بيــــع األُمنوذج،وهــــو بيــــع صــــحيح عنــــ    ــا باعتبــ د متحققــ
احلنفية،واملالكيــــة يف املثليــــات،وهو وجــــه عنــــد الــــشافعية،وهو بيــــع غــــري صــــحيح عنــــد  
احلنابلة،وحقق الباحث عدم وجود خالف بـني أئمتنـا يف هـذا البـاب علـى احلقيقـة؛إذ املنـاط             
الذي علق عليه احلكم هو حتقق العلم باملبيع علما �افيا للجهالة،دافعا للخـصومة،وإمنا اختلفـوا               
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 املناط؛فمن وجده متحققا أجـاز،ومن مل يـر ذلـك منـع،واملالحظ أن مـا متـارس                  يف حتقيق ذلك  
فيه جتارة اإل�رت�ت يكون غالبا مما سبق للناس التعرف عليه،بل وجتربته،ويكتفون برؤية صـورته              
يف إبرام الصفقة،بل أصبح هذا غالبا على التجارة الطبيعية،وال يكـاد املـرء ينفـك عـن ممارسـة               

،بـل علـى    "األُمنـوذج "الته اليوم،وحنن يف كثري من األحيان �ـشرتي علـى العينـة             ذلك يف أكثر تعام   
،ومن ذلك األثاث،واملالبس،بل جيري هـذا يف بعـض املطعومـات السـيما مـا               "الكاتلوج"الصورة  

يشرتى باجلملة،وهكذا،وهو الشيء ذاته الذي �راه يف التجارة اإللكرتو�ية،فإذا حرم ذلـك فيهـا              
  .لتجارات اليوماقتضى حتريم معظم ا

  :وأما ما يتصل بالشروط الـجعلية،أو الشروط املقرت�ة بالعقد؛فظهر للباحث
عدم وجود ما يعكر على القول بصحتها،على حنو ما هو واقع جتـارة اإل�رت�ـت                •

 .اليوم
ومن كل ما سبق صحت النتيجة اليت هبا بدأت خامتيت؛إذ مل أجد شيئا الزما لتجـارة              

فـك عنـه يعكـر علـى أصـل جـواز تلـك املعامالت،وحلـها،إال شـيئا يـسريا                    اإل�رت�ت لزومـا ال تن    
يتعلـــق ببيـــع الذهب،والفـــضة،والعمالت،اليت تقـــصد لـــذاهتا ال للمتـــاجرة فيها؛ممـــا أســـلفت        

  .ببيا�ه،وهو قاض بصحة أكثر التعامالت يف التجارة اإللكرتو�ية
فلقــد ظهــر وأمــا مــا يتــصل بآثــار تلــك العقود،مقار�ــة باآلثــار الــشرعية للعقــود  

  :للباحث
ــة          • ــى صــفو النتيجــة آ�ف ــى ســنن ال يعكــر عل ــة عل ــود جاري ــك العق ــار تل أن آث

الذكر؛بل جعلت القوا�ني الدولية العامة،واخلاصة،لتلك العقـود مـن االعتبـارات           
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الواجـــب مراعاهتا،مـــا يعـــني علـــى حتقيـــق العدالـــة،وينفي اخلـــصومة،مما تؤيـــده 
  .الشريعة،وتقره

ة ما به الباحث بـدأ خامتته،سـائال مـواله حـسن            فالتأم من مجيع ما سبق،صح    
  .اخلتام

  :التوصيات
  .خلص الباحث من كل ما سبق إىل توصيات عامة،وأخرى خاصة  

  :لعامةالتوصيات ا
  .االهتمام باألحباث املتعلقة بالواقعات املستجدة .١
 .التأ�ي لدى إصدار األحكام الشرعية،على تلك الواقعات .٢
 تعلـق جبوا�ـب فنيـة،أو    لدى وجود دراسـة شـرعية لـشيء لـه         .٣

ــؤال        ــا سـ ــه هنـ ــى بـ ــم فاملوصـ ــى احلكـ ــؤثر علـ ــد تـ ــا قـ غريهـ
املتخصصني،واالطالع على ما كتب من الناحية الفنية،بالقدر       

 .الذي يضمن دقة التصوير
مراعـــاة مقاصـــد الـــشريعة،وقواعدها،واالهتداء هبـــا لـــدى      .٤

 .إصدار األحكام الشرعية
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  :اخلاصةالتوصيات 
  .ذا النوع من التجارةوهي توصية ملن ميارس ه  

يف حالـــة بيـــع الذهب،والفـــضة،وحنومها ممـــا يـــتعني بالتعيني،البـــد مـــن    
اعتماد تسليم الثمن قبل العقد،أو معه،وتسليم السلعة لشركة الـشحن          
قبل ا�تهاء جملس العقد؛لكي يكون احلكم بصحة البيـع هنـا علـى حنـو               

  .ال خيتلف عليه،أو يقل
ومهــا يف حالــة أن يكــون الــدفع االمتنــاع عــن بيــع الــذهب والفــضة وحن  

 .مؤجال،أو مع عدم متييز عقد شركة الشحن

 .االمتناع عن املتاجرة باهلامش 

هـذه أهـم التوصــيات،ومتت بتمامهـا الرســالة سـائال ا تعــاىل  أن يـتم لنــا      
  .ولكل من ساهم فيها بسهم مهما دق السالمة

  .وصلي اللهم،وسلم،وبارك على حبيبك،حممد،وآله،وصحبه
  

  
  عد�ان بن مجعان الزهرا�ي.د                                                             
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  فهرس املراجع
  فهرس احملتويات
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  فهرس املصادر واملراجع حسب الرتتيب األلف بائي 
،مذيال بأهم مراجع  بإمهال ألف الم التعريف والكنية واللقب العلمي)١( مبتدئا باسم الشهرة للمؤلف

  الشبكة العاملية عرب روابطها
  املصادر واملراجع  م

اإلحكــام يف أصــول األحكــام،دار الكتــاب  ،ســيد اجلميلي:،تاآلمــدي علــي بــن حممــد:اآلمــدي  .١
  ١العربي،بريوت،ط

  .م٢٠٠٣التجارة اإللكرتو�ية،املكتبة األكادميية،القاهرة،ط،إبراهيم العيسوي.د  .٢
  .م٢٠٠٢،مكتبة دار الثقافة،عمان،تعاقد عن طريق اإل�رت�تالأمحد خالد العجلو�ي،  .٣
جواهر العقـود   حممد بن احلسني بن علي مشس الدين االسيوطي املصري الشافعي،         : األسيوطي  .٤

  .ومعني القضاة والشهود،دا الكتب العلمية،بريوت
حممـد  : إشرافإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،      األلبا�ي،حممد �اصر الدين    :األلبا�ي  .٥

   ١ط دمشق - بريوت ،زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي
  ١٩٨٠ قاموس اجليب،دار اجليل،بريوت،ط:وإدوارد إلياس،إلياس أ�طون  .٦
  .،دار الفكر) ٢/٣٠٣(التقرير والتحبري يف أصول الفقه،ابن أمري احلاج  .٧
ــال :أ�ـــيس حبلـــي.د  .٨ ــل األعمـ ــوب لرجـ ــة (الـ ــارة اإللكرتو�يـ ــع والتجـ ،دار الراتـــب )إ�ـــشاء املواقـ

  ١اجلامعية،بريوت،ط
  املكتبة اإلسالمية،حاشية البجريمي على منهج الطالب، سليمان بن عمر بن حممد:البجريمي  .٩

دار ابـن   ،مـصطفى ديـب البغـا     :ت،البخـاري  صـحيح    حممد بـن إمساعيـل البخـاري، ،       :البخاري  .١٠
  .٣كثري،بريوت،ط

                                                 

 .عند تعدد املؤلفني يكون االعتبار باألول منهم -) ١(
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دار ،كـشف األسـرار   ،البخـاري البزدوي   عالء الدين عبدالعزيز بـن أمحـد         فخر اإلسالم :البزدوي  .١١
  .الكتب

   ١،ط٢٠٠٤،عامل الكتب احلديث،مشكالت التعاقد عرب اإل�رت�ت،بشار املومين  .١٢
  ١تطبيقات اإل�رت�ت يف التسوق،دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان،،ط:بشري عباس العالق.د  .١٣
وما يتعلق هبا من ،والفوائد األصولية،القواعد،احلنبليالبعلي  علي بن عباس :البعلي  .١٤

  .مطبعة السنة احملمدية،األحكام
حممد بشري اإلدليب،املكتب :،ت املطلع على أبواب املقنع،احلنبليالبعلي علي بن عباس :البعلي  .١٥

  هـ١٤٠١اإلسالمي،بريوت،
حل الفاظ فتح  إعا�ة الطالبنيأبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي، :البكري الدمياطي  .١٦

  .،بريوت،دار الفكراملعني
،املركز الوطين للتصديق الرقمي،بر�امج )اهليكل والتصميم(البنية التحتية للمفاتيح العامة   .١٧

  هـ١٤٢٥احلكومة اإللكرتو�ية،وزارة االتصاالت والتقنية،اململكة العربية السعودية،عام 
  ٦طلقاهرة،ا،الروض املربع بشرح زاد املستقنع،املطبعة السلفية،منصور بن يو�س البهوتي:البهوتي  .١٨
ــهوتي  .١٩ ــاع،ت    :البـ ــشاف القنـ ــهوتي، كـ ــو�س البـ ــن يـ ــصور بـ ــصطفى ،دار   :منـ ــصيلحي مـ ــالل مـ هـ

  .هـ١٤٠٢الفكر،بريوت،ط
  .اجلمعية الربيطا�ية إلدارة األعمال،التجارة على اإل�رت�ت،مسيث كاثيو،�ورتون بوب  .٢٠
مطبعة جملس دائرة   : اهلند–السنن الكربى،حيدر آباد الدكن   ، أمحد بن احلسني البيهقي    :البيهقي  .٢١

  ١طاملعارف العثما�ية 
أمحـد حممـد شـاكر وآخـرون،دار إحيـاء         :تسنن الرتمـذي،  حممد بن عيسى الرتمذي،   :الرتمذي  .٢٢

  ١الرتاث العربي،بريوت،ط
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جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة،   ،أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية احلنبلي احلرا�ي:بن تيمية ا  .٢٣
الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة         ،عبـد الـرمحن بـن حممـد القاسـم احلنبلي          :مجع وترتيب 
  .١رياض،طــعوة واإلرشاد،الواإلفتاء والد

  .،بريوتالقواعد النورا�ية،دار املعرفة، أمحد بن عبد احلليم :بن تيميةا  .٢٤
 املنتقى من أخبار ،ابن تيمية احلنبلي احلرا�ي عبد السالم جمد الدين أبو الربكات:اجلدبن تيمية   ا  .٢٥

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار املعرفة، : حممد حامد الفقي، بريوت: املصطفى،ت
إبراهيم األبياري،دار الكتاب :،تالتعريفاتاجلرجا�ي،علي بن حممد بن علي :رجا�ياجل  .٢٦

  ١العربي،بريوت،ط
  .،بريوتالقوا�ني الفقهية،دار الكتب العلمية،حممد بن أمحد بن جزي املالكي:بن جزيا  .٢٧
  ١عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي،زاد املسري،املكتب اإلسالمي،ط: ابن اجلوزي  .٢٨
 :ت اإلقناع يف فقـه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل،             ،املقدسياحلجاوي  شرف الدين موسى    :جاوياحل  .٢٩

  .،مصرعبد اللطيف حممد السبكي ،املكتبة التجارية الكربى
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث ،بن حجر العسقال�ي الشافعي أمحد بن علي:بن حجرا  .٣٠

  .رةعبدا هاشم اليما�ي،املدينة املنو:ت،الرافعي الكبري
فتح الباري شرح صحيح ،بن حجر العسقال�ي الشافعي أمحد بن علي:بن حجرا  .٣١

  .م١٩٧٩حممد فؤاد عبد الباقي،وحمب الدين اخلطيب،دار املعرفة،بريوت ط :البخاري،ت
  ١،هتذيب التهذيب،دار الفكر،بريوت،طأمحد بن علي العسقال�ي الشافعي:بن حجرا  .٣٢
دار ،حممد عوامة:،تقريب التهذيب،ت�ي الشافعيبن حجر العسقال أمحد بن علي:بن حجرا  .٣٣

  ١ط،،دمشقالرشيد
  ٩،دار اآلفاق اجلديدة،بريوت،طاحمللىعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري،: ابن حزم  .٣٤
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،دار مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليلحممد بن عبدالرمحن املغربي،:حطاب  .٣٥
  ٢الفكر،بريوت،ط

غمـــز عيـــون البـــصائر شـــرح  كتـــاب األشـــباه ،شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن حممـــد مكي:احلمـــوي  .٣٦
  .بريوتوالنظائر،دار الكتب العلمية،

،دار  على سيدي خليلاخلُرشيرح حممد بن عبدا بن علي اخلُرشي،ش:اخلُرشي  .٣٧
  ١الفكر،بريوت،ط

عبد ا هاشم اليما�ي، دار احملاسـن    :تسنن الدارقطين، ، علي بن عمر الدارقطين    :الدارقطين  .٣٨
  م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦،هرةللطباعة، القا

حممد أمحد دمهان،دار إحيـاء     : تسنن الدارمي، ، عبد ا بن عبد الرمحن الدارمي      :الدارمي  .٣٩
  .السنة النبوية

جممع األهنـر يف شـرح ملتقـى األحبـر،          ، عبد الرمحن بن الشيخ حممـد بـن سـليمان          :بداماد أفندي   .٤٠
   .ـه١٣١٦بريوت دار الطباعة العامرة دار إحياء الرتاث العربي ،

ــو داود  .٤١ ــستا�ي :أبــ ــن األشــــعث السجــ ــليمان بــ ــدين  :،ت،سنن أبــــي داودســ حممــــد حميــــي الــ
  ١عبداحلميد،دار الفكر،بريوت ط

: ، ،بـريوت )هبـامش حاشـية الدسـوقي   (الدردير أمحد بن حممد الـشرح الكـبري ملختـصر خليـل           .٤٢
  .دار الفكر 

  ،بريوت الفكر،دارعلى الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي، حممد عرفة :الدسوقي  .٤٣
ــذهيب  .٤٤ ــاظ،دار الكتـــب       : الـ ــذكرة احلفـ ــان الذهيب،تـ ــن عثمـ ــد بـ ــن أمحـ ــد بـ ــدا  حممـ ــو عبـ أبـ

   .١العلمية،بريوت،ط
شعيب :أبو عبدا  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،سري أعالم النبالء،ت: الذهيب  .٤٥
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  ٩األو�اؤوط،وحممد �عيم العرقسوس،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط
  ١،جامعة اإلمام حممد بن سعود،الرياض،ط،احملصول،الرازي رحممد بن عم:الرازي  .٤٦
  .،دار مصطفى البازالقواعدأبو الفرج زين الدين عبد الرمحن بن رجب احلنبلي،:بن رجبا  .٤٧
مطالـب أويل النـهى يف شـرح غايـة املنتـهى، املكتـب       ، مصطفى الـسيوطي الرحيبا�ي    :الرحيبا�ي  .٤٨

  دمشق،اإلسالمي
بداية اتهد وهناية املقتـصد،دار   بن رشد،يد حممد بن أمحد بن حممد أبو الول : احلفيد بن رشد ا  .٤٩

  .بريوت،الفكر
مشس الدين حممد بن أبي العباس أمحد بن محزة الرملي،هناية احملتاج إىل شرح :الرملي  .٥٠

  ،دار الفكر(املنهاج
  ٦ دار الفكر،ط،املدخل الفقهي العاممصطفى أمحد الزرقاء، :الزرقاء  .٥١
حممد حممد .د:،تالبحر احمليطلدين حممد بن هبادر بن عبدا الزركشي،بدر ا :الزركشي  .٥٢

  .١تامر،دار الكتب العلمية،بريوت،ط
على خمتصر اخلرقي،دار الكتـب     شرح الزركشي   ، الزركشي حممد بن عبدا املصري   :الزركشي  .٥٣

  .العلمية،بريوت
  مية،دار الفكر العربي،القاهرةحممد أبو زهرة،امللكية و�ظرية العقد يف الشريعة اإلسال:أبو زهرة  .٥٤
أبـو حييـى زكريـا بـن أمحـد األ�ـصاري،فتح الوهـاب بـشرح منـهج الطـالب،دار                    : زكريا األ�ـصاري    .٥٥

   .الكتب العلمية
حييى مصلح،بيت :ساميون كولن التجارة على اإل�رت�ت، ،ترمجه بيت األفكار الدولية بإشراف  .٥٦

  .م١٩٩٩األفكار الدولية،أمريكا،
ــارة :�ـــدى غنـــيم.علـــي أبـــو عمـــشة،ود .د:ي،تعريـــبســـتيورات مـــاك ك  .٥٧ املمارســـات يف التجـ
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  .٢٠٠٣اإللكرتو�ية على شبكة اإل�رت�ت،مكتبة العبيكان،الرياض،ط
  ١األعمال اإللكرتو�ية ،دار املناهج،عمان،ط:بشري العالق.سعد التكرييت،ود.د  .٥٨
  .رسالة،النتف يف الفتاوى،،دار الفرقان،ومؤسسة العلي بن احلسن السغدي:السغدي  .٥٩
ــسند  .٦٠ ــسند،عبـــدالرمحن بـــن عبـــد ا  .د:الـ األحكام الفقهيـــة للتعـــامالت اإللكرتو�يـــة،دار    الـ

  ١الوراق،ودار النريين،ط
ــسنهوري  .٦١ ــدالرزاق السنهوري، :الــ ــه اإلسالمي عبــ ــق يف الفقــ ــصادر احلــ ــيب  ،مــ ــشورات احللــ منــ

  م١٩٩٨احلقوقية،بريوت،ط 
  ١فقه اإلسالمي،مكتبة احلليب احلقوقية،ط يف ال،�ظرية العقدعبدالرزاق السنهوري :السنهوري  .٦٢
  هـ١٤٠٣األشباه والنظائر، ،دار الكتب العلمية،السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر :السيوطي  .٦٣
  ١حممد بن إدريس الشافعي، األم،دار املعرفة،بريوت،ط:الشافعي  .٦٤
  درازعبد ا/ تيف أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب،املوافقات: الشاطيب  .٦٥

  ١ ،بريوت،ط،دار املعرفة
مغين احملتاج إىل معرفة معا�ي ألفاظ املنهاج، دار إحياء ، حممد اخلطيب الشربيين:الشربيين  .٦٦

   بريوت،الرتاث العربي
حممد سعيد :،ت إىل حتقيق علم األصولإرشاد الفحول:حممد بن علي الشوكا�ي:الشوكا�ي  .٦٧

  البدري،دار الفكر،بريوت
،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار،دار الكتب  بن علي الشوكا�يحممد:الشوكا�ي  .٦٨

  .العلمية
 ،طبريوت،دار الفكر،�يل األوطار شرح منتقى األخبار،حممد بن علي الشوكا�ي:الشوكا�ي  .٦٩

  . م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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املهذب يف فقـــه اإلمـــام الـــشافعي،دار  ،إبـــراهيم بـــن عـــالي بـــن يوســـف الـــشريازي :الـــشريازي  .٧٠
  .وت،بريالفكر

عبد اجلبار زكار،دار الكتب العلمية :أجبد العلوم،ت،صديق بن حسن خان القنوجي  .٧١
  .م١٩٨٧بريوت،

ــسري الطــربي     :الطــربي  .٧٢ ــر الطربي،تف ــد،أبو جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــل   "حممــد ب ــان يف تأوي جــامع البي
  .،دار الفكر،بريوت"القرآن

 ابـن   اشـية املعـروف حب   املختـار    رد احملتار على الدر   ،حممد أمني بن عمر بن عابدين     :ابن عابدين   .٧٣
  .٢ الفكر،بريوت،طعابدين،

عبد املعطي . د: تاالستذكار،،بن عبد الرب األ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد الربا  .٧٤
  ١،طبريوت،أمني قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر

، دار الكتب )١/٣٤٩ (الكايف،بن عبد الرب األ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد الربا  .٧٥
  ١العلمية،بريوت،ط

التمهيد ملا يف املوطأ من املعا�ي ،بن عبد الرب األ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد الربا  .٧٦
 األوقاف والشؤون اإلسالمية طبعةحممد بوخبزه، وسعيد أمحد أعراب،:تواألسا�يد،

  باململكة املغربية
قواعد األحكـام يف مـصاحل      ،زيز بـن عبـد الـسالم الـسلمي         عز الدين عبد الع    :العز بن عبدالسالم    .٧٧

  ١األ�ام ،دار الكتب العلمية،بريوت ط 
  ١لعالء الدين حتفة الفقهاء،دار الكتب العلمية،بريوت ط: السمرقندي  .٧٨
  م٢٠٠٢عد�ان بن مجعان الزهرا�ي،أساس النبوغ،دار الرازي،عمان ط   .٧٩
  .،بريوتكتب العلميةدار ال،درر احلكام شرح جملة األحكام،علي حيدر  .٨٠
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  ١مكتبة العبيكان،الرياض،ط،معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية،علي بن حممد اجلمعة  .٨١
علي حممد البجاوي، دار :ت،أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد ا العربي ،بن العربيا  .٨٢

  بريوت،املعرفة
إبراهيم .د:نهي يقتضي الفساد،ت حتقيق املراد يف أن ال،العالئي خليل بن كيلكلدي:العالئي  .٨٣

  ١السلفييت،دار الكتب الثقافية،الكويت،ط
حممد عمر الشهري بناصر :البناية يف شرح اهلداية،تالعيين،أبو حممد حممود بن أمحد :العيين  .٨٤

  .١طبريوت،،دار الفكر: اإلسالم الرامفوري،
هيم،حممد حممد تامر،دار أمحد حممود إبرا:حممد بن حممد بن حممد الغزايل،الوسيط،ت:الغزايل  .٨٥

  ١السالم للنشر،القاهرة،ط
البيوع التجارية،على وفق أحكام األ�كـوتريمز      ،عبدالرمحن مجعة موسى الربيعي   .فؤاد العلوا�ي،د   .٨٦

  .م ٢٠٠٣بيت احلكمة،ط ،م٢٠٠٠عام
حبــث مقــدم إىل مـنـــظمة املـــؤمتر ،ثورة االتــصاالت وآثارها،عبــد الــستار أبــو غــدة. د:أبــو غــدة  .٨٧

  هـ١٤٢٦مي،جمـمـع الـفـقـه اإلسـالمـي،منتدى الفكر اإلسالمي،اإلسال
ــو غــدة   .٨٨ ــو غــدة،ود .د:أب ــستار أب ــدين .عبدال ــة  أمحــد حمــي ال ــدوات الربك ،قرارات وتوصــيات �

 مجع وتنسيق،جمموعة دلة الربكة،األما�ة العامـة للهيئـة         ،هـ١٤٢٦ إىل   ١٤٠٣لالقتصاد اإلسالمي   
  .هـ١٤٢٦الشرعية ط 

ــدة   .٨٩ ــو غـ ــس.د:أبـ ــدة،ود عبدالـ ــو غـ ــان،مجع    .تار أبـ ــات االئتمـ ــدين،فتاوى بطاقـ ــي الـ ــد حمـ أمحـ
  .م٢٠٠٥ طوتنسيق،جمموعة دلة الربكة

منتـهى اإلرادات يف مجـع املقنـع مـع التنقـيح            ، حممد بن أمحد احلنبلي املـصري الفتوحي       :الفتوحي  .٩٠
  .عبد الغين عبد اخلالق،عامل الكتب:وزياداته،ت
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ــادي   .٩١ ــريوز أبـ ــن ع :الفـ ــصرة،إبراهيم بـ ــي ،تالتبـ ــشق،ط   :لـ ــو،دار الفكر،دمـ ــسن هيتـ ــد حـ حممـ
  .هـ١٤٠٣

دار ،علــي بــن حممــد أبــو الفــضل :ت،القــاموس احملــيط،التبــصرة،إبراهيم بــن علي:الفــريوز أبــادي  .٩٢
  ٢،طبريوت،املعرفة

املنري يف غريــب الــشرح الكبري،املكتبــة  ، أمحــد ابــن حممــد بــن علــي املــصباح الفيــومي  ،الفيــومي  .٩٣
  .العلمية،بريوت

ــا�ون األو�  .٩٤ ــوذج قـــ ــسرتال النمـــ ــدة،�يويورك،ط   ييـــ ــة،األمم املتحـــ ــارة اإللكرتو�يـــ ــشأن التجـــ  بـــ
  .م،وملحقاته٢٠٠٠

ــداد        .٩٥ ــستري،جامعة بغـ ــالة ماجـ ــه اإلسالمي،رسـ ــدوري،التأمني يف الفقـ ــدالرمحن الـ ــان عبـ قحطـ
  هـ١٤٠٢

  قرارات امع الفقهي اإلسالمي،رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة  .٩٦
الشرح الكبري، جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود كليـة             ،ن حممد املقدسي  عبد الرمحن ب  :بن قدامة ا  .٩٧

  .الشريعة الرياض
عبـد  .د:،تروضـة النـاظر وجـــنة املنـاظر       ،املقدسيبـن قدامـة     عبد ا بـن أمحـد       :بن قدامة ا  .٩٨

  ٢العزيز السعيد،جامعة اإلمام،الرياض ،ط
تصر اخلرقي،دار املغين شرح خم،املقدسيبن قدامة عبد ا بن أمحد :بن قدامةا  .٩٩

  .١٤٠٥الفكر،بريوت،ط 
 الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل،          ،املقدسيبن قدامة   عبد ا بن أمحد     :بن قدامة ا  .١٠٠

  ٢طاملكتب اإلسالمي،
ــة ا  .١٠١ ــن قدام ــن أمحــد   :ب ــد ا ب ــة  عب ــن قدام ــن     ،املقدســيب ــسنة أمحــد ب ــام ال ــه إم ــع يف فق  املقن
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  قاهرةال،املطبعة السلفية ومكتبتها،حنبل
  .،بريوتالفروق،دار الكتب العلمية، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف:القرايف  .١٠٢
،بريوت،ط اجلامع ألحكام القرآن،دار الكاتب العربي،حممد بن أمحد األ�صاري القرطيب:القرطيب  .١٠٣

  م١٩٦٧
  ١لوفاء،جدة،طعبدالرزاق الكبيسي،دار ا:،تأ�يس الفقهاءقاسم بن عبدا القو�وي،:القو�وي  .١٠٤
عـن رب العـاملني،دار    حممد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية،أعالم املـوقعني      : ابن قيم اجلوزية    .١٠٥

  .م١٩٧٣اجليل،بريوت،
ــن أمحــد الكاســا�ي      :الكاســا�ي  .١٠٦ ــسعود ب ــن م ــو بكــر ب ــدين أب ــصنائع يف ترتيــب  ب،عــالء ال دائع ال

  . ،بريوتالشرائع،دار الكتاب العربي
،دار "ابـن كـثري  تفـسري  "القـرآن العظـيم  تفـسري  ،ل بـن كـثري القرشـي الدمشقي    إمساعيـ :ابـن كـثري     .١٠٧

  هـ١٤٠١،بريوت،الفكر
  م٢٠٠٢التجارة اإللكرتو�ية يف دول اخلليج حقائق وحتديات،جتاري دوت كوم،،لبنى القامسي  .١٠٨
  جنيب هواويين،كارخا�ة جتارت كتب/،مجعية الة،ت)٢٤٠ص (جملة األحكام العدلية   .١٠٩
  ن،املنتدى اإلسالمي،لندنجملة البيا  .١١٠
  ،منظمة املؤمتر اإلسالمي،جدةجملة جممع الفقه اإلسالمي  .١١١
  ،بريوتدار الفكر،تيسري التحرير،حممد أمني أمري بادشاه  .١١٢
عبيد ا بن مـسعود احملبـوبي احلنفي،التوضـيح يف حـل غـوامض التنقـيح،دار الكتـب           : احملبوبي  .١١٣

  .العلمية،بريوت
  م٢٠٠٣ؤولية اإللكرتو�ية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،حممد حسني منصور،املس.د  .١١٤
جرائم اال�رت�ت من منظور شرعي وقا�و�ي،دراسة �شرت عام ،حممد عبدا منشاوي  .١١٥
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  هـ يف موقع املنشاوي١٤٢٣
التكييف الفقهـي للوقـائع املـستجدة وتطبيقاتـه الفقهيـة،دار القلم،دمـشق             ،حممد عثمان شبري  .د  .١١٦

  .م٢٠٠٤ط
  هـ١٤٠٩مد عليش،منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل،دار الفكر،بريوت،حم  .١١٧
حممد علي بن حسني املكي املالكي،هتذيب الفروق،والقواعـد الـسنية يف األسـرار الفقهيـة،عامل                .١١٨

  الكتب
  ١دار الثقافة للنــشر والتوزيع،عمان ط،جرائم احلاسوب وأبعادها الدولية،حممود أمحد عبابنة  .١١٩
اإل�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب ، علي بن سليمان املرداوي:املرداوي  .١٢٠

  ١ طالقاهرة،حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية: تاإلمام أمحد بن حنبل،
ــا�ي  .١٢١ ــة،املكتب     : املرغينـ ــرح البدايـ ــة شـ ــداجلليل املرغينا�ي،اهلدايـ ــن عبـ ــر بـ ــن أبـــي بكـ علـــي بـ

  .اإلسالمي،دمشق
ــن الزكــي  ي:املــزي  .١٢٢ ــو احلجــاج املزي وســف ب ــدالرمحن أب ــشار عــواد  .د:،هتــذيب الكمــال،ت عب ب

  ١،طبريوت،مؤسسة الرسالة،معروف
حممد فؤاد عبد البـاقي،دار إحيـاء الـرتاث    :تصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي،   :مسلم  .١٢٣

  ١العربي،بريوت،ط
مصر دار ،عبد الستار أمحد فراج:تالفروع، ، مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي:بن مفلح  .١٢٤

  ٢ طالقاهرة،للطباعة
حممــد رضــوان /حممــد بــن عبــدالرؤوف املنــاوي،التوقيف علــى مهمــات التعــاريف،ت : املنــاوي  .١٢٥

  .الداية،دار الفكر املعاصر
لــــسان العــــرب،دار ،ابــــن منظور مجــــال الــــدين أبــــو الفــــضل حممــــد بــــن مكــــرم:ابــــن منظــــور  .١٢٦
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  ١،طصادر،بريوت
توقيع اإللكرتو�ي،وحجيته يف اإلثبات،دار الفكر ال،منري حممد اجلنبيهي،و ممدوح حممد اجلنبيهي  .١٢٧

  .٢٠٠٤اجلامعي،اإلسكندرية،ط
  .ترمجة أمحد الفاروقي،هتامة للنشر،خطة جديدة آلسيا،مهاتري حممد  .١٢٨
،دار ،البحر الرائق بشرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم احلنفي:بن جنيما  .١٢٩

  ١،طاملعرفة،بريوت
عبد الغفار البنداري،وسيد كـسروي،دار  :تسنن النسائي، بن شعيب النسائي،  أمحد:النسائي  .١٣٠

  .١الكتب العلمية،بريوت،ط
  ١أحكام عقود التجارة اإللكرتو�ية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط،�ضال إمساعيل برهم  .١٣١
ــوري محــد خــاطر، عقــود املعلوماتية،دراســة يف املبــادئ العامــة يف القــا�ون املد�ي،دراســة    .د  .١٣٢ �

  .م٢٠٠١الدار العلمية الدولية،ودار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط،واز�ةم
  ،بربوتاموع شرح املهذب،دار الفكر،النووي الدين أبي زكريا حييى بن شرف يحم:النووي  .١٣٣
،حييـى بـن    ،وعمـدة املفتني  روضـة الطالبني  ،النووي الدين أبي زكريا حييى بـن شـرف          يحم:النووي  .١٣٤

   بريوت-،دمشق كتب اإلسالميامل: شرف النووي،دمشق
ــووي  .١٣٥ ــن شــرف    يحمــ:الن ــا حييــى ب ــي زكري ــدين أب ــتني،دار   النووي، ال ــهاج الطــالبني وعمــدة املف من

  .املعرفة،بريوت
ــووي  .١٣٦ ــ:الن ــن شــرف     يحم ــى ب ــا حيي ــي زكري ــدين أب ــووي، ال ــه الن ــاظ التنبي ــدالغين :،تحترير ألف عب

  ١الدقر،دار القلم،دمشق،ط
ن عبد الواحد ابن اهلمام السيواسي،فتح القدير،دار كمال الدين حممد ب: ابن اهلمام  .١٣٧

   .١الفكر،بريوت،ط
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  م٢٠٠٣ ،١القرصنة على اإل�رت�ت واحلاسوب،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،طي،وليد الزيد  .١٣٨
ـــعربية  ،يعقـــــوب يوسف،وفيـــــصل حممـــــد   .١٣٩ ــدار الـــ ــا ومقوماهتا،الـــ ــة مبادئهـــ التجارة اإللكرتو�يـــ

  م٢٠٠٢للعـلوم،بـيـروت،ط
  سلسلة املميزون اإل�رت�ت،مكتبة لبنان �اشرون،ط،برسيورك   .١٤٠
  ٢٠٠٢ط، مكتبة لبنان،الشراء والبيع عرب اإل�رت�ت،يورك برس  .١٤١
 مكتبــة –،دار النــشر للجامعــات )األزمــة و املخــرج(املــصرفية اإلســالمية يوســف كمــال حممد،  .١٤٢
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