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لمقدمة

بسم لله لرحمن لرحيم
لصلا

تمهيد
شهد

مجالا

لتطو ،

لسلا على شر

لعقو لأخير تطو كبير في جانب لتقنية ،قد ثر هذ لتطو في

عديد من لحيا لبشر ية ،كا مجا
ساعد

بصر ية على بط لبلد
لإنسا

لحو سيب مجا

لتي نقلت لمجتمع لبشر

من شبكا

هاتفية

قما صناعية

ليا

هو جالس ما تلفا  ،بل

يتدخل لإبد
لاتصالا

لعالمية لحظة قوعها ،يستمع لى محاضر
يه في لموضو

لمطر

لى نشا شبكة لمعلوما

لى عصر جديد (عصر لانترنت

قد توسع ستخد شبكة لمعلوما

صبح بإمكانه

للنقا  ،كما

لعالمية ( لانترنت)

عصر لمعلوما ).

لعالمية توسعا مذهلا ،ففي بعض لد

عد مستخدمي لانترنت نسبة  %50من جمالي لسكا  ،لم يقتصر ستخد

شبكة لمعلوما
لعقو

لاتصالا

لمستفيد لأكبر من هذ

لبعيد ببعضها حتى ضحى لعالم بحق قر ية صغير  ،صا

لمعمو

يت صل بهم يسألهم،

فا

سائل لاتصا

هو في بيته يتابع لأحد

لعلما من شتى نحا

قتحا

لمرسلين سيدنا محمد على له صحبه جمعين.

ظهر

لعالمية على نشر لأخبا

لمختلفة نقل لأمو  ،خدما
معاملا

لتر يج للمنتجا ؛ بل تعد ها لى بر

لحجز على خطو

جديد تتم كليا عبر شبكة لمعلوما

لنقل بشتى نو عها،

لعالمية كبَي ْع ل كتب

امقدمة
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لال كتر نية ،بر مج لحاسو .

ما هذ لتوسع لمذهل لهذ

لشبكة ،تعد

ستخد ماتها تباين هد فها

يبقى لمسلم في حير من مر حيالها ،متسائلا عن صحة لمعاملا
حكا

لفقهية.

لتعاقد عبرها ،غير لك من لنو

لتي يحتا

لتي تتم بو سطتها،

لمسلم معرفة حكامها

همية لموضو

تتمثل همية لد سة لفقهية لأحكا عقو لبَي ْع لمبرمة عبر لانترنت في ضع

ضو بط للتعاقد عبرها ليرتفع لحر

عن صيغ لبيو

عن لمسلم ،يتا

لتي يتضح نها غير جائز شرعا.

له لاستفا

منها،

يبتعد

تساعد مثل هذ لد سة على لتنظير لمعاصر لفقه لانترنت ليستفا منه في

ضع سياسة عامة تمكن لقائمين على لد لة من تنظيم ستعما

هذ

مر قبتها ،توفير لثقة للمتعاقدين عبر شبكة لمعلوما  ،حماية لمستهلك لمسلم.
من جهة خر

فإ

هذ

لد سة لى جانب غيرها من لد سا

تبحث في لقضايا لمعاصر تساهم في تفنيد لدعو
لإسلامية بالجمو
سبا

لقد كا

لد فع لاختيا

لتي

لباطلة لتي تهمت لشر يعة

لتخلف عد قد تها على مو كبة لتطو

ختيا لموضو

لشبكة

لهذ لموضو مجموعة من لأسبا

لحديثة.

تتمثل في:

امقدمة
غبتي في

لفقهية لعقو

سة لأحكا

لعالمية حيث بد لي ني يمكن
لى

خاصة نه يحتا

لبَي ْع لمبرمة عبر شبكة لمعلوما

قد خدمة لديني

ية بالفقه لإسلامي لذ

3
3

بحثت في هذ لموضو ،

هو تخصصي لجامعي في طو يه

لليسانس لماجستير ،ضافة لى لما جيد بجانب لإعلا لآلي شبكة لمعلوما ،
كنت قد تابعت تكوينا متخصصا لحصو على شها

بالمركز لوطني للتعليم عن بعد ،كما ني من لمهتمين بمجا
غبتي في مو صلة بحاثي حو

كنت نجز

لإ

قمت بإعد مذكر تد يبية حو

لفقه لإسلامي ،كانت مذكر لماجستير بعنو « :

في لأ قا ».

لمساهمة في تقديم لبحو

لإشكالية

لإعلا لآلي.

لمسائل لمستجد في لفقه لإسلامي ،فقد

مذكر في مرحلة لليسانس حو

مرحلة ما بعد لتد

تقني في لإعلا لآلي للتسيير

لحديثة للأ قا  ،في
لمساهمة في

حكا شركا

سة تأصيلية لقضايا معاصر

لتي تتعلق بحيا لمسلم في لعصر لحالي.

يتميز عقد لبَي ْع لمبر عن طر يق لانترنت كغير من شكا

لتصرفا

لتصرفا

لتي تتم عبر لانترنت بأنها شكا

لمعر فة في لفقه لإسلامي ،كما

لفقها لحصر لمعاملا

لمعاملا

لتصرفا

لتصرفا

لمعاملا

حديثة تختلف عن لمعاملا

عد

من لضو بط لتي ضعها

لحكم عليها قد يتعذ

لا تباطها بهيكل لشبكة نفسها ،عليه فإ

تحقيقه في هذ

شكالية لبحث

امقدمة
تتركز في مجموعة لتسا لا
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لآتية:

ما حكم عقو لبَي ْع عبر لانترنت؟ ،هل لها ضو بط خاصة؟ ،هل لعقد لبَي ْع

عبر لانترنت مجلس عقد ،ما هي حكامه ،ما هي لأحكا
لال كتر نية لخالصة لمباعة عبر لانترنت كالتطبيقا

لإل كتر نية لتسجيلا

يهد

لأحكا

لبحث

هذ لبحث لى
هذ

فيما سه

من ينه عند ستغلا

باطمئنا  ،يعلم ما ينطو

لسابقة

لد سا

لأ لي عن لد سا

لبيع :حتى يكو

لمسلم على بصير

لشبكة ،فيعلم ما هو جائز من تعاملا

منها على محظو شرعي فيتجنبه.

لم يمض على نشا شبكة لمعلوما

لذلك فإ

لدفع لإل كتر ني.

سة عقد لبَي ْع عبر لانترنت من جل لتوصل لى

لفقهية لمتعلقة بهذ لنو من عقو

لد سا

لحاسوبية،

ل كتب

لصوتية لمرئية ،كيف تحقق لتقابض في هذ لسلع،

ضافة لى لأحكا لمتعلقة بدفع لثمن باستخد بطاقا
هد

لخاصة بالسلع

لعالمية كثر من

بعة عقو من لزمن،

حولها تعد قليلة خاصة في لجانب لفقهي ،من خلا بحثي
لسابقة فقد عثر

على عد من ل كتب لرسائل همها:

امقدمة
لمعلوما

لمرجع :1لأحكا
( لانترنت )

سالة كتو

لفقهية للتعاملا
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لإل كتر نية لحاسب لآلي شبكة
عبد لرحمن بن عبد لله لسند

في لفقه لمقا  ،من عد

لإسلامية ( لر يا

بالمعهد لعالي للقضا جامعة لإما محمد بن سعو
سنة  1424هجر ية ،جا
لمطبوعة بد

لو

لباحث لى ثلاثة بو

هذ

لد سة في كثر من  467صفحة في لنسخة

لتي حذفت منها على ما يبد
:

لبا

لأ

لبا

لثاني :بر

 :مل كية تقنية لمعلوما

لمل كية لفكر ية ،حكا ستخد
لمتعلقة بإبر

لعقو

لفها

لعلمية ،قد قسمها

ستخد مها ،تعر

لحاسب لآلي شبكة لمعلوما .

لعقو عبر سائل لتقنية لحديثة ،تعر

لتجا ية

) نوقشت

كانها شر طها ،ضماناتها ،لز مها،

فيه لأحكا
فيه للأحكا

ما لى لك ،ثم خص لعقو غير لتجا ية بالد سة كعقد لنكا ،
لوكالة لضما .
لبا

لثالث :جر ئم شبكة لمعلوما

تدمير لمو قع على شبكة لمعلوما
لاعتد

على لأشخا

بالقذ

لعالمية،

لعالمية ،تعر
ختر

لقر

،

فيه لباحث لى حكا

لبريد لإل كتر ني،

لسب ،سرقة لأمو  ،إتلا

بالفير سا  ،قرصنة لبر مج ،تز ير لمستند

لخيا

،

حكا

لبر مج

 ،طر مكافحة كل هذ لجر ئم.

امقدمة
لمرجع  :2لتجا
سالة كتو

6
6

لإل كتر نية حكامها

في لفقه لإسلامي ،من عد
لإسلامية ( لر يا

بجامعة لإما محمد بن سعو

سلطا

) 1428هجر ية ،جا

لد سة في كثر من  570صفحة قسمها لباحث لى خمسة بو
لبا

مجالاتها.
لبا

مجلس لعقد،
لإل كتر ني.
لبا

 :تعر

لأ

فيه للتعر يف بالشبكا

لتوقيع لال كتر ني،

بينهما.

منقولا

نو عها

لإل كتر نية

لإل كتر نية ،لخيا

في لتعاقد

لمتعلقة بالعاقدين كالأهلية،

لتز ما

سلع ل كتر نية ،كما بحث فيه حكا

باستعما

لخامس :لشر

لدفع

لشيك ،لى جانب لدفع لإل كتر ني

لدفع لإل كتر ني ،ضافة لى لشيكا

فيه لأحكا لتقابض.
لبا

:

لر بع :بين فيه ما يخص لمعقو عليه في لتعاقد لإل كتر ني مثل لمثمن

لتقليدية كالدفع لنقد ،

بو سطة بطاقا

لمز

لثالث :خصص للأحكا

نو عه من عقا

بالطر

لتجا

هذ

لثاني :بحث فيه حكم لتعاقد لإل كتر ني صيغته لى جانب حكا

لمتعاقدين ،كيفية فض لمنا عا
لبا

بن بر هيم لهاشمي

في لتعاقد لإل كتر ني لطو

لإل كتر نية ،كما تعر
فيه نتها .

امقدمة
لمرجع  :3حكا لتجا
لقر

سالة كتو

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي

في لفقه لإسلامي ،من عد عدنا بن جمعا

(مكة لمكرمة) سنة 1428هجر ية ،جا

لباحث لى بعة فصو :

لفصل لأ  :لية لتبا

لتجا

ساليب لبَي ْع ،كيفية عر

عبر لانترنت ،بين فيه طريقة لاتصا

لتجا
يجا

لأما

لسر ية عبر لانترنت،

لسلع طر شحنها تأمينها ،لحكم لشرعي لآلية لتبا

لفصل لثاني :لعقو في لتجا

لباحث للعقد

لزهر ني بجامعة

هذ لد سة في  544صفحة قسمها

بالانترنت ،كيفية لتحقق من شخصية لعاقد مستو
عبر شبكت لانترنت.
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لإل كتر نية

حكامها لشرعية .تعر

فيه

كانه في لفقه لإسلامي ،ثم بحث لأحكا لخاصة بالعاقدين في عقو

لإل كتر نية ،كالأهلية ،لولاية لينتقل لى تفصيل لأحكا لخاصة بالصيغة من
قبو  ،ثم ختمه بأحكا لمعقو عليهكأحكا طر

بها في لتجا

لإل كتر نية ،ضافة لى لأحكا

قسمها لى سلع تجر

تجر فيها علة لربا.

لخاصة بالسلع لمتد لة عبر لانترنت،

فيها علة لربا هي :لذهب لفضة لعملا  ،غيرها مما لا

لفصل لثالث :خصصه للشر

لإل كتر نية.

لدفع لمختلفة لتي يتم لتعامل

لشرعية

لشر

لفصل لر بع :لآثا لمترتبة على لعقو عبر لانترنت ،تعر

لجعلية في لتجا
فيه لباحث لحقو

امقدمة
لمتعاقدين ،ضافة للقو نين لعالمية لمنظمة للتجا

لنمو جي بشأ

لمعاملا

مطابقته للشريعة لإسلامية.
لمرجع  :4لتجا

لال كتر نية لمقتر
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لال كتر نية ،خص بالد سة لقانو

من طر

لجنة لأ نيستر  ،مد

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي

مذكر ماجستير من لجامعة لإسلامية (غز ) تخصص لفقه لمقا  ،قد عد

سليما عبد لر

على بعة فصو :

بو مصطفى هذ لمذكر سنة  ،2005جا

في 146

مقسَمة

لفصل لتمهيد  :حقيقة لعقو  ،ما ستجد منها.
لفصل لأ  :حقيقة لتجا

لفصل لثاني :نو

لتجا

لإل كتر نية ،ما يتعلق بها.

لإل كتر نية حكامها.

لفصل لثالث :صو عقد لتجا
لمرجع  :5لتجا

لتجا

لإل كتر نية لأثر لمترتب عنها.

لإل كتر نية من منظو لفقه لإسلامي

مذكر ماجستير من جامعة باتنة تخصص فقه صوله ،قد تنا
لال كتر نية بصفة عامة ،قد عد

حمد مد  ،جا

في 246

لفصل لأ  :مفهو لتجا

هذ لمذكر سنة  2006من طر

مقسمة على ثلاثة فصو :

لإل كتر نية ،خصائصها نو عها.

لفصل لثاني :مر حل تنفيذ لتجا

لباحث موضو

لإل كتر نية ،نظمة لدفع.

لباحث

امقدمة
لفصل لثالث :مرجعية لتجا

لإل كتر نية في ضو مبا

من عد  :محمد لأمين

حسن ل كد

لمرجع  :6عقد لبيع عبر لانترنت في لفقه لإسلامي

لفقه لإسلامي.

 ،سالة ماجستير في لد سا

لإسلامية تخصص فقه مقا  ،نوقشت سنة  2007بجامعة لعلو

صنعا  ،ليمن.

لتكنولوجيا

قد قسمها لباحث لى مبحثين:

لمبحث لأ  :خصصه للتأصيل لعقد لبيع في لفقه لإسلامي ،تعر

من لمسائل منها :حكم ستحد
لإ يجا

عبر لانترنت ،طر

لمجلس في لتعاقد عبر لانترنت.

تطوير لعقو

9
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ختلا

فيه لعد

لفقها فيها ،كيفية حصو

لتعاقد عبر لانترنت مذ هب لفقها  ،مسألة تحا

لمبحث لثاني :خصصه لحكم لشرعي لخدما

لمنتديا .

لانترنت مثل لبريد لإل كتر ني،

لمرجع  :7تكوين عقد لبيع لإل كتر ني

مذكر ماجستير من جامعة لإما محمد بن سعو لإسلامیة ،لمعهد لعالي للقضا ،

قسم لسیاسة لشرعیة ،هي من عد یاسر عبد لرحمن لبصیر  1430هجر ية.
لمحتو يا

لم تمكن من لاطلا على محتو

هذ لرسالة ل كن بالنظر لى لملخص فهر

يتبين نه قد قسمها لى بعة فصو كالتالي:

امقدمة
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لفصل لأ  :لعاقد في عقد لبيع لإل كتر ني ما يتعلق بهما

لفصل لثاني :لصيغة في عقد لبيع لإل كتر ني ما يتعلق بها

لفصل لثالث :لمعقو عليه في عقد لبيع لإل كتر ني ما يتعلق به
لفصل لر بع :مجلس لعقد في عقد لبيع لإل كتر ني ما يتعلق به
ت ُ
عد هذ لد سا

مهمة لأ

باحث في فقه عقو لانترنت ،ل كن

قد تعرضت لجانب كبير من حكا لبيع عبر لانترنت؛ لا

بالبيو عبر لانترنت ما تز

غم نها

بعض لأحكا لمتعلقة

بحاجة لى مزيد من لبحث ،لذلك تبقى لحاجة ماسة لى

سة خاصة لأحكا عقو لبَي ْع عبر شبكة لانترنت.
خطة لبحث

لقد تم عد هذ لبحث فق خطة مقسمة لى ستة فصو

كالتالي:

خاتمة فجا لبحث

لفصل لأ  :جعل تمهيد للبحث ،قد خصص للتعريف بشبكة لانترنت،

بيا لية عملها ،ضافة لى نظر تا يخية حو

لانترنت.

لفصل لثاني :يتم لتطر فيه لعقد لبَي ْع عبر لانترنت بوجه عا ؛

لتعريف بعقد لبَي ْع
لانترنت.

كانه في لفقه لإسلامي ،كما يتم لتعر

لك من خلا

فيه لماهية عقد لبيع عبر

لفصل لثالث :يخصص للمسائل لمتعلقة بالعاقدين في بيو لانترنت ،مثل لأهلية،

امقدمة
لولاية على لمبيع ،ضافة لى مسألة لرضا في بيو لانترنت.
لفصل لر بع :يتم لتطر
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لصيغة لبيع عبر لانترنت ،تكييف لتعاقد لآلي عبر

لانترنت ،مسألة تباعد لمتعاقدين في عقو لبَي ْع عبر لانترنت.

لفصل لخامس :يخصص لأحكا لمبيع عبر شبكة لانترنت ،فيه تبحث مسألة

تحقق لتقابض في عقو
لحاسوبية لمصنفا

لفصل لسا

لانترنت ،ضافة لى بعض لمسائل لمتعلقة ببَي ْع لتطبيقا

لإل كتر نية سما لنطاقا .
 :يتعر

للأحكا

لمتعلقة بدفع لثمن عبر لانترنت باستخد

بطاقة لدفع لال كتر ني ،فيه يتم لتعريف ببطاقا
بيا علاقة بطاقا

لدفع لال كتر ني بيا

نو عها،

لدفع لال كتر نية بعقد لبَي ْع عبر لانترنت ،كما تبحث فيه لأحكا

لمتعلقة بكل نو من نو بطاقا

لدفع لال كتر ني.

ينتهي لبحث بخاتمة تضم مجموعة من لنتائج لتوصيا .

لمنهج لمتبع

نظر للطبيعة لتأصيلية للبحث موضع لد سة فإ

حكا عقو لبَي ْع عبر شبكة لمعلوما
تحديد مجا

لد سة

لمنهج لمناسب لد سة موضو

لعالمية هو لمنهج لتحليلي.

سيتم لتركيز في هذ لبحث على عقو لانترنت لتي ُ
تتم كليا عبر لانترنت لك

لأنها تشكل غالب عقو لبيع عبر لانترنت ،كما نها تنفر بعد من لمسائل لمستجد لتي

امقدمة

12
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تستدعي لد سة.

موضو

كما تجد لإشا

لبحث ينطبق على عقو لبيع لتي تتم عبر لانترنت

مهما كانت لوسيلة لمستخدمة للاتصا بالانترنت فهو لا يقتصر على لحو سيب فقط؛ فقد
لشر باستخد

تتم عمليا

لأجهز لإل كتر نية لمز

تصا بالانترنت كالهو تف لنقالة ،للوحا
طر يقة لعمل

بمعالجا

ل كتر نية نظمة

لإل كتر نية ،جهز لتلفز يو .

تتركز طر يقة عملي في هذ لبحث على ما يلي:
ترقيم لآيا

ل كريمة.

تخريج لأحا يث لشريفة ،فق لطر يقة لآتية:

o
o

كا لحديث في لصحيحين ،يتم لاكتفا بهما.
لم يكن لحديث في لصحيحين ،يتم عز

لحديث لى مظانه في كتب

لحديث لتي خرجته مع كر ما قاله هل لحديث حو صحته.
شر غريب لألفا
كر معلوما

من كتب لغريب لمناسبة لاستعما

لمرجع كاملة عند

خشية لإطالة في لهو مش.

للفظ.

كر له؛ لا في كتب لتخريج لتر جم

لاكتفا بترجمة لأعلا لمغمو ين ،ممن لم يتم لنقل عن كتبهم بصفة مباشر .

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
لفصل لأ
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 :تمهيد حو شبكة لانترنت

نظر لتقييد موضو

جل ضع تصو

لبحث بعقو

قيق يس َهل

لهذ لبيئة لتي يتم لتعاقد عبرها.

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت ،من

سة لموضو  ،يكو من لأجد

لا

لتطر

في سبيل فهم بنية هذ لشبكة سيتم من خلا هذ لتمهيد توضيح حقيقة

شبكة لانترنت ،كيف تتم مختلف لمعاملا
مباحث ،لمبحث لأ

يخصص للتعر يف بشبكة لانترنت ،لمبحث لثاني يعر

بنية لانترنت ،ما لمبحث لثالث فيتعر
لمبحث لأ

عبرها .سيقسم هذ لتمهيد لى ثلا

لتا يخ هذ لشبكة.

 :تعر يف شبكة لانترنت

لا يكا يخفى على حد في قتنا لحالي معنى كلمة لانترنت ،مع كو

لانترنت كلمة خيلة على للغة لعربية لا نها صبحت كثر ستعمالا نتشا بين

عامة لنا

مقا نة بما يقابلها باللغة لعربية،

بما يرجع لك لتأخر لعر

مصطلح باللغة لعربية يقابل مصطلح  ،INTERNETقد يكو

لتعد

لمجامع لفقهية،

لمعما

لشابكة(.)1

لتعد

لمصطلحا

مشق لوحد قد ضع مقابل هذ لمصطلح

( )1محمد لمخلفي ،مقا بعنو  « :لمحتو

عد 15496،21

في ضع

لأمر

جعا

لمقابلة ،فمجمع للغة لعربية بمدينة

بعة مصطلحا  :لشبكة ،شبكين،

لعربي على لإنترنت بين لند

لحجة1431ﻫ ،لمو فق  27نوفمبر.2010

لضيا » ،يومية لر يا

،

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
قد عرفت شبكة لانترنت على نها مجموعة من شبكا

لتي تكو

شبكا

حيانا لشبكا

محلية (،)1()LAN
لموسعة(.)3

لعر يضة

شبكا

عرفت بكونها مجموعة كبير من شبكا

بو سطة نظا موحد (برتوكو
لحو سيب من تبا

لعالمية لحو سيب(.)5

لمعلوما

عامة ()WAN

لأماكن حو

لأخر

()2

لمتر بطة،
تسمى

لحو سيب عبر لعالم مرتبطة ببعضها

نترنت  )TCP-IPيوفر بيئة تصا سهلة تمكن هذ

من عرفها ختصا بالشبكة

فيما بينها( ،)4هنا

كما نجد من عتبرها «مجموعة مفككة من ملايين لحاسبا
لعالم،

لحاسو

14
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يمكن لمستخدمي هذ

للعثو على معلوما ،

لتشا

لحاسبا

موجو

ستخد

في ملفاتهم ،لا يهم هنا نو

في لا

لحاسبا

لكمبيوتر

( )1تعني.Local Area Network :
( )2تعني.Wide Area Network :

( )3يا لقاضي خر « ،مقدمة لى لانترنت»،
.17

لصفا ،

 ،1عما  -لأ

1420 ،ﻫ،

 ،1لر يا

، 1996 ،

( )4منصو فهد لعبيد « ،لإنترنت :ستثما لمستقبل» ،مكتبة لعبيكا ،
.32

)5( Charles Steed, «Internet & Computer Terms», Gold Standard Press Inc,
Nevada, 2001, P67.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
لمستخد

لك بسبب جو بر توكولا

من مجمو

هذ

لتعر يفا

يمكن

يمكن ستنتا

تحكم عملية لتشا

لانترنت عبا

كبير جد من لحو سيب تتخاطب فيما بينها بو سطة نظا
لانترنت).

ترتبط هذ

لأ ضية ،هذ

لشبكة لعالمية تتشكل من شبكا

بد ها تتصل بالشبكا
تبا

عن مجموعة

موحد (برتوكو

لحو سيب ببعضها بو سطة شبكة عالمية تغطي كامل ل كر

ترتبط فيما بينها على لمستو
لشبكا

»(.)1

15
15

صغير على لمستو

لمحلي

مشكلة شبكة قا ية على مستو

على،

لإقليمي مشكلة شبكة كبر،

لإقليمية لأخر

لشبكة لإقليمية

لقا ية ببعضها يشكل شبكة عالمية مو َحد ليست ملكا لجهة

معينة .لمخطط لمو لي مثا عن جز من شبكة محلية للانترنت.

( )1ين عبد لها

،1996

.18

 « ،لانترنت -لعالم على شاشة لكمبيوتر» ،لمكتبة لأكا يمية،

 ،1لقاهر ،

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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سم توضيحي  : 1مثا عن جز من شبكة محلية للانترنت

()1

( )1لمخطط من عد

لباحث.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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لمبحث لثاني :لية عمل شبكة لانترنت

يرتكز عمل شبكة لانترنت على نظا (برتوكو

تمييز لحو سيب عن بعضها بو سطة عنا ين مكونة من
(مثلا ،)1()41.221.27.114 :على

بنقا

لعد ين.)2(255 001 :

كما ترتكز لانترنت على نظا

يجعل لانترنت شبكة لا تتأثر

نترنت  )TCP-IPحيث يتم
بعة مجموعا

تكو

كل مجموعة محصو

ستقلالية لشبكا

تعر

تنتقل لمعلوما

بصر ية ،مو

جز منها للتعطل،

لمتبا لة بين لحو سيب عبر قنو

لر يو) ،يتم تنظيم حركة نقل لمعلوما

( )1هذ لعنو

( )2ماهر سليما
.26

( )3نو

( )4حسا
.39

صا

ئمة منة(.)3

(.)4()hubs, Routers, Switches ,Modems
يشير لى لخا

لخا

خر  « ،ساسيا

فو  « ،لانترنت» ،لد

بين

(نظا لا مركز ) هو مر

لحو سيب لاتصا ببعضها مهما كا حجم لضر لذ
هي بذلك توفر بيئة تصا

قمية مفصولة

تستطيع بقية

باقي جز

لشبكة،

مختلفة ( سلا  ،ليا

بو سطة جهز مختلفة:

بالموقع لإل كتر ني لجريد لرسمية لجز ئر.joradp.dz
لإنترنت»،

لعربية للعلو ،

لملحم عما خير بك« ،شبكا

لرضا للنشر،

 ،1بير

لإنترنت»،

 ،1مشق، 2000 ،

، 1998 ،

، 2000 ،1

.40

لرضا ،مشق،

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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سم توضيحي  :2خر يطة تبين جز من كابلا

لد (.)1
لمستخد

يتم لوصو

لحاسو

()SERVER

لى لموقع لمر تصفحه عن طر يق تأسيس تصا بين حاسو
لذ

لك بالمر

يستضيف لموقع على لانترنت
على مجموعة من لخا ما

موفر خدمة لانترنت لمحلي صولا لى لخا ما
لانترنت.

مع يا

لأليا

لبصر ية بين

عد

لذ

يدعى لخا

لمتر بطة بد من خا ما

لجذ ية لتي تعت َبر نو

لمو قع صبح تمييز موقع عن خر بو سطة

( )1مصد لخر يطة :موقع  ،www.cablemap.infoمعاين بتا يخ .2015-2-13

شبكة

قا  IPمر

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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سما تدعى سما لنطاقا

صعبا ،لذلك تم ستحد

(،)Domain Names

هي سما خاصة تميز كل موقع عن لآخر ،تكو هذ لأسما عبا

من لحر

حيانا حر

مالك لموقع بشر

قا يسهل حفظها ،تكو في لغالب من ختيا

لا تكو محجو

لانترنت تصفح موقع كالة لأنبا
لال كتر ني )(www.aps.dz
لو ضح

()1

قابل للتغيير ،فقد كا

من طر

يسر

متصفح ليلج لى محتو

لعنو

لتصفح عبر لانترنت ما
سم لموقع لمر

ستفسا يمر عبر لشبكة ليصل لى لخا ما
سما لنطاقا

لت

تصفحه فإ

لجذ ية لتي ت ُ
عد

ما يقابلها من قا  ،IPحينها يتم توجيه

حاسب هذ لمستخد لى لموقع بالاستعانة برقم .IP
تعد لخا ما

لموقع ،من

لمخصص لوكالة لأنبا لجز ئر ية في سبتمبر 2012هو

قا  ،IPلا نه عندما يكتب لمستخد

بمثابة ليل ضخم يحتو

موقعها

فضل للمستعمل من تذكر قم IP

في لو قع فإنه حتى يومنا هذ فإ عمليا

حاسوبه يقو بإ سا

يكتب عنو

مستعمل

لجز ئر ية ،)2()http://69.64.89.224( :هو عنو

(.)http://80.246.2.195
تستند لى

لغير ،فمثلا

لجز ئر ية فإنه يكفيه

في

هذ لاسم سهل لحفظ،

لمخصص لوكالة لأنبا

عن مجموعة

لجذ ية ( )ROOT SERVERSعد ها  13لمسؤ لة عن

( )1هو ختصا للتسمية لفرنسية.Algérie Presse Service :
( )2هذ لرقم تم لتحقق منه بتا يخ 7فبر ير.2015

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
لتوجيه لصحيح لحركة لتصفح عبر لانترنت

طر

لك بتوجيه حاسو

لشبكة نحو صفحة لانترنت لتي يرغب في عرضها
مالك موقع لانترنت،

حاسو
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لتي تكو

لمستخد في
مخزنة في

في حد مو قع لاستضافة لمستأجر  ،يمكن

يكو هذ لموقع لمستضيف في بلد بعيد عن مكا تو جد مالك لموقع ،كمثا على
لك فإ

موقع ليومية لجز ئر ية :لشر

ليومي مخز

في حو سيب مستضيفة

بفرنسا ،ما موقع يومية لخ بر فنجد مخز في حو سيب مستضيفة بسا فرنسيسكو
لمتحد

بالولايا

خل هذ لخا ما

لأمريكية( ،)1تتم عملية لتوجيه بالرجو

تش ََغل لخا ما

(حكومة لولايا

لجذ ية.

لمتحد

لجذ ية من طر

خاصة .تقو سلطة ضبط
مجمو هذ لخا ما

بر توكولا

لى لعنا ين لمخزنة

ثني عشر منظمة حد ها عمومية

لأمريكية لتي تشغل  3خا ما )،
قا

لانترنت لمخصصة ()IANA

()2

لبقية كيانا

بالإشر

على

تسجيل سما لنطاقا  ،ضافة لى نفر ها بتخصيص قا

لانترنت( )IPعبر لعالم تفا يا لتكر ها منع لتد خل فيما بينها.

هذ لسلطة تابعة لمؤسسة لآيكا )(ICANN

()3

عا  1998يقع مقرها في كاليفو نيا ,لها ظيفة
( )1يعتبر موقع جريد لشر

هي منظمة غير بحية تأسست
كل ما له علاقة بالمو

ليومي ،موقع جريد لخ بر ليومي من كثر لمو قع لجز ئر ية

تصفحا في لجز ئر(حسب ترتيب  Alexaفي  28سبتمبر .)2012

(.Internet Assigned Numbers Authority )2

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )3

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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لرئيسية للبنية لتحتية للشبكة(.)1
خا ما

لنظر ل كو

لولايا

من صل لثلا

لأخر

لثلا

لمتحد لأمريكية هي منشأ شبكة لانترنت فإ ع َشر
عشر موجو

مو عة على ثلا

لسويد كما تظهرها لخر يطة نا .

بلد

سم توضيحي  : 3خر يطة تبين تو

( )1لاتحا

،2005

لد لي للاتصالا « ،كتيب لشبكا

.11

في لولايا

خر

لخا ما

لأمريكية،

لمتحد

هي :ليابا  ,لممل كة لمتحد

لجذ ية عبر لعالم

()2

لقائمة على بر توكو  ،»ipجنيف ،سويسر ،

( )2نظر لموقع لرسمي  http://www.icann.org :تا يخ لمعاينة 2012-09-23

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
قد

لمتحد

فقت لولايا
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لأمريكية في كتوبر  2009على تخفيف

سيطرتها بد جة كبير على لانترنت ،حيث قعت على تفاقية تمنح هيئة لانترنت
للأسما

لأ قا

كبر من لاستقلا

لمخصصة ( لآيكا ) قد

لعنا ين على لانترنت ضما تشغيله بسلاسة ،يأتي هذ لاتفا
لانتقا

عتبر

للولايا

من جانب لاتحا

لمتحد

لأ

سيا لصين لهند

بي

شبكة لاتصالا

بهذ لاتفاقية لجديد نتهى لاحتكا لمباشر لذ

لأمريكية منذ ظهو لانترنت لتي تم تطويرها كنتيجة لنظا

" بانيت" في سنو

من لقر

لماضي(.)1

لتعزيز من لشبكة ،لتخفيف لضغط على لخا ما

مشغلي لشبكة عبر لعالم بإنشا نسخ عن هذ

عد ها لى 455خا
ل كن هذ لخا ما
لنطاقا

( )1مقا

بجريد لر يا

لخا ما

خر

من
لتي

لا يتر

كانت تما سه لحكومة
لاتصالا

لعسكر ية

لجذ ية ،قا بعض

عبر لعالم ،قد صل

لك حسب حالة حصائية بتا يخ  13فبر ير،)2(2015

ليست سو

تتم على لخا ما

بعد سنو

لعالمية مر مهم للغاية بحيث يجب

حدها.

لستينيا

لتنسيق نظا

نسخ ،تبقى جميع لعمليا

لجذ ية لأصلية

لسعو ية بعنو  « :لولايا

لإنترنت» ،لعد  ،15088لخميس 26شو

غيرها.

لمتعلقة بإ

سما

لمتحد تو فق على تخفيف سيطرتها على

1430ه  15 -كتوبر  ، 2009لسعو ية.

( )2موقع  ،http://www.root-servers.orgمعاين بتا يخ .2015-02-13

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
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لمبحث لثالث :تا يخ لانترنت

تعو

1950
سيحد

بد

في

فكر لإنشا
لحر

لأنظمة لاتصالا

لحكومة بوكالة مشر

لبا

لانترنت لى
سا

لقومية عند حد

لأبحا

لوكالة في عا  1969في بط

لقلق

لدفا

لدفا

حر

لأمريكية حو

لمتقدمة )(ARPA

بع جامعا

طلق عليها سم ).)2((ARPANET

لأمريكية ،ففي عا

ما

نو ية ،نتيجة لذلك

()1

قد نجحت هذ

مريكية من خلا شبكة تجريبية

سم توضيحي  : 4سم تخطيطي يبين شبكة ARPANET

()3

( )1هي ختصا للتسمية لانجليز ية.Advanced Research Projects Agency Network :
( )2فا

لسيد حسين « ،لإنترنت :لشبكة لعالمية للمعلوما » ،لهيئة لمصر ية لعامة للكتا ،

لقاهر ، 1998 ،

.30

)3( Sam Halabi and Danny McPherson, «Internet Routing Architectures»,
Cisco Press, Second Edition, 2000, P10.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
بعد نجا

24
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هذ لتجربة نضم لى شبكة ( )ARPANETعد من لجها

لأكا يمية مثل لجامعا

مر كز لبحث ،بعدها تم نشا لعديد من لشبكا

بينها شبكة (NSFnet):لتي نشأتها لمؤسسة لقومية لأمريكية للعلو
) ،Science Fondationقد تكز

بط حد

لعا قا ( )NORSARهو مخ بر

بالشبكة ،بذلك تحولت هذ
صا

(National

يضا على شبكة ( ،)ARPANETنتيجة

لذلك تسعت لشبكة لتشمل كافة مناطق لولايا
في عا  1985تم بنجا

من

سا

لمتحد لأمريكية(.)1

لكليا

في لند بالشبكة ،في نفس

في لنر يج بتأسيس

تصا

لشبكة من مجر شبكة محلية لى شبكة عالمية(،)2

تسمى باسم لشبكة لعالمية (,)INTERNATIONAL NETWORK

بعدها ختصر هذ لاسم لى ( )INTERNETنترنت ،هو لمصطلح لمستعمل لى
ليو .

يعتبر هم حد

في تا يخ لانترنت هو خا نظا لشبكة لعالمية لموسعة

لويب World Wide Web( :لمعر فة ختصا  )WWWحيث بحلو ما

1991

ستطا فيز يائيا من سويسر تابعا للمخبر لسويسر

) (CERNلتوصل

لى تنسيق جديد من لوثائق لال كتر نية يدعى ( )HTMLمبني على برتوكو

( ،)HTTPقد تا

هذ لتنسيق لجديد مكانية

( )1منصو فهد صالح لعبيد « ،لإنترنت :ستثما لمستقبل»،

لى جانب لنصو

.32

)2( Mike Thelwalla, and Liwen Vaughan, »Is the Internet a US invention?«,
Journal of Research Policy 31 (2002), P1375.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
محتو يا

متعد

محر

لوسائط كالصو  ،لأصو
لويب من ضافة

صفحا

لشبكة(.)1

مع تقد شبكة لويب تم تطوير تطبيقا

لوصو

لى ما يريد نه بالتأشير لنقر،

في شاشة لمتصفحا  ،كا
لذ

تباطا

طالب

طو

لفائقة بجامعة لينو
لتجو

سا

 ،ضافة لى لك م َ َكن هذ لتنسيق
ت َش َ ُعبية تقو

لى ثائق خر

على

لتصفح لرسومية متيحة للمستخدمين
معالجة لرسو

مجت مز يا تنسيق لنصو

متصفح من هذ لنو هو مت َصفح ()Mosaic

عليا كا

يعمل في لمركز لوطني لتطبيقا

عا . 1993

لحوسبة

قد تا هذ لبرنامج للمستخد لتأشير على لوصلة نقرها ،سهل عملية لتنقل
في لانترنت على لمستخدمين غير لمختصين في لإعلا

برنامج يستخد لرسو لمنسقة(.)2
قد

لانترنت،

شبكة لمعلوما

يا

لتطو

ل كبير لذ

سرعة تنقل لبيانا

شهد قطا

.1378

()3

( )2يا لقاضي خر « ،مقدمة لى لانترنت»،
( )3حد تير بايت يسا

لاتصالا

عبرها حيث بلغ معد

عالميا حو لي  76تير بايت

( )1لمرجع لسابق،
.22
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لآلي ،كا

لى توسع شبكة

تنقل لبيانا

في لثانية( ،)1ينتظر
لصفا ،

 ،1عما  -لأ

عبر

تصل لى 80
1420 ،ﻫ،

ترليو بايت ( ،)TB = 1.000.000.000.000 bytesينظر:
Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P143.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
تير بايت من لبيانا
لبحا (.)2
كما

لى

عبر كابلا

بصر ية تمتد لآلا

لكيلومتر

عبر لمحيطا

عد مستخدميها عبر لعالم يا كبير  ،تشير لإحصائيا

عد مستخدمي لانترنت عبر لعالم قد فا ثلا

مستخد (.)3

26
26

بالنسبة لد

مليا

لعالم لإسلامي ،تحتل لإما

لأخير

ستة ستو مليو

لعربية لمتحد لصد

حيث

كثر من  % 75من لأسر لإما تية تستعمل لانترنت نهاية  ، 2009ما

لشركا

فتحتل لمغر

لصد

كثر من  % 80من لشركا

لانترنت حسب تقرير للمنظمة لد لة للتنمية لتعا
نتيجة لانتشا لانترنت فقد صا

بعض لمعاملا

.2012

سيلة لإبر

تتم كليا عبر لانترنت كالحجز في لفنا

( )1حسب حصائية لاتحا

لاقتصا

تستعمل

(.)4

لعقو عن بعد ،صبحت

 ،لرحلا

لجو ية.

لد لي للاتصالا  http://www.itu.int :معاين بتا يخ -9-26

)2( Submarine Telecoms Forum, «Submarine Cable Industry Report»,
Issue 1, July 2012, p38.

( )3حسب موقع  ،http://www.worldometers.infoمعاين بتا يخ .2015-2-13

)4( OECD, »The Future Of The Internet Economy«, meeting on The

Internet Economy: Generating Innovation and Growth , Paris, 28-29 June
2011, P9.

الفصل اأول :مهيد حول شبكة اانرنت
مع تطو

بذلك صا

لجديد

شكالا

نظمة لدفع لإل كتر نية صا بالإمكا

لانترنت بيئة جديد لإبر
تستدعي جو

عقو

لتسو

27
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عبر لانترنت،

لبيع ،قد نتج عن هذ لبيئة

سا

متخصصة في لفقه لإسلامي لبيا

في سبيل لمساهمة في هذ لد سا

لأحكا

حكا هذ لنو من لبيو

لذ

يتم عبر لانترنت.

لمتعلقة بعقد لبيع عبر لانترنت من خلا

يأتي هذ لبحث محا لة لبيا

لفصو

لخمسة لآتية.

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
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لفصل لثاني :عقد لبيع عبر لانترنت بوجه عا

سة عقد لبيع لمبر عبر لانترنت تستدعي لتذكير بالأحكا

لعقد لبيع بصفة عامة؛ لك

لبيو

لمبرمة عبر لانترنت إ كا

شبكة لانترنت؛ لا نها لا تخر عن ئر لبيو في لفقه لإسلامي.
عليه سيتم لتعر

لمبحث لأ

.

لفقهية

بر مها يتم عبر

في هذ لفصل لى لتعر يف بعقد لبيع بيا

كانه في

ما لمبحث لثاني فسيخصص للبيا ماهية عقد لبيع لمبر عبر لانترنت،

ضافة لى بيا

لخصائص لتي تميز عقد لبيع لمبر عبر لانترنت عن غير من عقو

لبيع لتي تبر مباشر بين لمشتر

لبائع.

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لمبحث لأ

 :عقد لبيع

كانه في لفقه لإسلامي

يعتبر عقد لبيع من لتصرفا

لإنسا  ،بل

30
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لمالية ،هو كثر لعقو تد لا في حيا

ُ
يعد من كثر ما ينشغل به لنا  ،حتى
تعامل لإنسا بالبيو

لله عز جل قد مد

عبا

لذين لا ينشغلو

بالبيو

غيرها من لمعاملا

لتجا ية عن كر فقا   :جا  ٞلا تل ۡهيه ۡم تجٰر  ٞلا بي ۡع عن ك ۡر ٱلله ِإقا ٱلصلو
لبيع
ٱلۡأَ ب ۡصٰر ،)1(فد لك
ِإيتا ٱلزكو يخافو يو ۡما تتقلب فيه ٱل ۡقلو
من كثر ما يشغل لإنسا  .نظر لحاجة لنا للتبايع فلم يمنع لله عز جل لبيع
لا قت لند

لصلا

لجمعة ،فقا

جل شأنه :يٰأَ ُيها ٱلذين

للصلو من يو ۡ ٱلۡجمعة فٱسۡ عو ۡ ِ لى ك ۡر ٱلله
تعۡلمو .)2(

نظر ل كثر ما يتعامل به لنا

ٱل ۡبي ۡعۚ ٰل ك ۡم خي ۡر  ٞل ك ۡم ِ

من بيو فقد جا

لحنيف لتنظيم هذ لمعاملة لتي تتكر في حيا لمسلم،

لمسلمين .قد عكف لفقها لمسلمو على

له شر طا تنظمه.

نظر لتعلق موضو

لفقها حو عقد لبيع؛
( )1سو

( )2سو

لنو  ،لآية .37
لجمعة ،لآية .9

منو ِ

نو

كنتم ۡ

تعاليم لدين لإسلامي

لك منعا لوقو

سة كل ما يتعلق بعقد لبيع،

لبحث بعقو لبيع؛ يكو من لأجد

عر

لك من خلا مطلبين ثنين ،يخصص لأ

لظلم بين
ضعو

ما قر

لتعر يف

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
عقد لبيع ،ما لثاني فيخصص لبيا
لمطلب لأ

31
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كانه.

 :تعر يف عقد لبيع

على عقد لبيع يحسن توضيح لمر

في سبيل لتعر

من مصطلح لعقد

بصفة عامة ل كي يسهل بعدها توضيح لمر بعقد لبيع بصفة خاصة.
لأ

لفر

 :لتعر يف بالعقد بصفة عامة

لعَقْد في للغةَ :لر ب ْط هو نقيض لحَل( ،)1تجمع على عقو

منه قوله تعالى:

يٰأَ ُيها ٱلذين منو َ ۡفو بٱل ۡعقو ۚ.)2(

في لاصطلا يطلق على معنيين:

لجصا

لمعنى لعا  ،هو كل ما يلز
« :يس ََمى لبَي ْع َ لنك َا

لشخص به نفسه،

َ لْإج َا َ َسَائر عقو لمع َا َضَا

يلتز به لغير قا

عقو لأَ َ ك َل

ي ليم َين عَلَى لمسْتَقْب َل عَقْد لأَ َ
َ حد منْهم َا ق َ ْد َ ل ْز َ َ ن َ ْفسَه َلتما َ َ عَلَي ْه َ ل ْو َفَا َ بهَ ،سم َ
ك لعَهْد
ف عَلَي ْه منْ فعْل َ ْ تَرْ َ ...ك َذَل َ
ف ق َ ْد َ ل ْز َ َ ن َ ْفسَه لو َفَا َ بمَا حَل َ َ
لحَال َ

ك ك ُل شَرْ
َ لْأَ م َا لأَ َ معْطيَهَا ق َ ْد َ ل ْز َ َ ن َ ْفسَه لو َفَا َ بهَاَ ،كَذَل َ
َإيجَا
ك ُلنذ
ي يَفْعَله في لمسْتَقْب َل ف َهو َ عَقْدَ ،كَذَل َ
نَفْسه في ش َ ْ

ش َرَطَه نْس َا عَلَى

( )1ينظر :لفير

منظو « ،لسا
( )2سو

با

لعر »،

 « ،لقامو

لمحيط»،

1414 ،3ﻫ،

لمائد  ،لآية .1

1426 ،8ﻫ ،مؤسسة لرسالة،

صا  ،بير

،3 ،

.296

لقر َ

َم َا

 .300بن

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
ك»(.)1
َل َ

مج ْر َ
جَر َ
َ

فينصر

ما لمعنى لخا

32
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لى ما ينشأ عن تلاقي

جز َ
لجرجاني بقوله « :لعَقْدَ :ب ْط ْ

بالإ يجا

لتصر

عرفه لز كشي بقولهْ « :تبا
بهذ لمعنى َ
لبَي ْع لنك َا َغَي ْر َهما»(.)3

لإ يجا

هنا تقسيم خر للعقو يستند لى تعد

في مجموعتين:

مجموعة لعقو

لتي تنشأ بإ

لشركة ،سائر لعقو لتي يشتر
مجموعة خر

تنشأ بإ

طر

تين ،هو ما قصد

لق َبو شَرْعا»(.)2
بالق َبو

لعقد ،فيه تصنف لعقو

تين على لأقل مثل عقو

فيها تلاقي لإ يجا

بالقبو .

حد  ،هي لعقو

من لعاقد فيلز نفسه بالعقد ،هذ مثل عقو

لالتز َ مي كَع َ ْقد

ليمين،

لإجا ،

لبَي ْع،

لتي تنشأ بمجر

لنذ ،

لحو لة،

على غير معين (كالمساكين لمساجد) ،كذلك لوصية لغير معين(.)4
لملاحظ

تعر يف لعقد عند فقها

لتعر يفا

لتي ضعها فقها

( )1لجصا

 « ،حكا لقر »1412 ،ﻫ،

( )2لجرجاني « ،لتعر يفا »،

1403 ،1ﻫ،

( )3لز كشي « ،لمنثو في لقو عد»،
( )4عبا

لقانو  ،فقد ع ََر
حيا لتر

لشر يعة لإسلامية
لسنهو

1405 ،2ﻫ،

حسني محمد « ،لعقد في لفقه لإسلامي»،

لأ قا

لوقف

سع من

لعقد بأنه «تو فق

لعربي ،بير

ل كتب لعلمية بير

لإ يجا

،3 ،

 ،لبنا ،

.153

ل كويتية،2 ،

1413 ،1ﻫ،1 ،

.22

.285
.397

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
تين على حد

تعديله

يكو

ثر قانوني ،سو

كا هذ لأثر هو نشا

نها »()1؛ من هذ لتعر يف يتضح

لا بين شخصين على لأقل؛ لأ

لقو نين لا ت َعر

لمنفر ( ،)2إ كانت بعض لقو نين تعتر

شر

لم يتم قر
لقانو

لإ

في لمانيا فرنسا في منتصف لقر

لمنفر كمصد من مصا

تين لإنشا لالتز

تو فق

لالتز  ،حيث
يسد لبا

لها لقانو  ،كأ يلز شخص نفسه بعر
في لجز ئر لم يتم

لتعديل لأخير للقانو

مسمى لالتز بالإ

( )1لسنهو
( )2عبا

 « ،لوسيط»،

لالتز

 19بضر

لتز

ينعقد بالإ
لالتز .

لا بعد
عتما

لالتز

لا في

لغير شخص معين(.)3

لمنفر (.)4

.35

لك بالقانو  10-05لمؤ

،1 ، 1986 ،

1413 ،1ﻫ،1 ،،

في 20يونيو 2005

لإ

لقو بضر

لمدني سنة  2005عندما ضيف فصل ثا

حيا لتر

نا

من لتعامل يجب

لمنفر كمصد من مصا

لعربي ،بير

لقانو لا

يتسع

يقدمه لجمهو ،

حسني محمد « ،لعقد في لفقه لإسلامي»،

( )3لمرجع لسابق،1 ،
( )4كا

لإ

لعقد لذ

هؤلا لشر

ضر

نقله

لعقد عند فقها

به كمصد من مصا

لمنفر كمصد من مصا
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مكر تحت

.118

.33

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لفر
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لثاني :لتعر يف بعقد لبيع بصفة خاصة

لبَي ْع في للغة مطلق لمبا لة( ،)1لبَي ْع :ض ُد لشر َ  ،لبَي ْع :لشر َ َ يضاَ ،هو َ
لفر

ن لأَ ضْ د  ،لاب ْتيا  :لاشْ تر  ،منه قو
م َ
ِ

لشبا

لر بح من باعه لشيب ليس لبائعيه تجا

في لاصطلا

لهذ لتعر يفا

ختلفت تعر يفا

في لمذ هب لأ بعة:

عتمد لحنفية تعر يف لتمرتاشي

( )1لجرجاني « ،لتعر يفا »،
( )2لشاعر لمشهو

مجاشع َإ َنمَا سمي لفر

 « ،298فيا

( )3بن منظو « ،لسا

()3

لفقها لعقد لبيع ،في ما يلي عر

لا :تعر يف عقد لبيع عند لحنفية:

،2

(:)2

لذ

()4

عر

ي
عقد لبيع بأنه« :مبَا َلَة ش َ ْ

.52

سْمه هما بن غَالب بن صعصة بن نَاجية بن عقا بن محَمد بن سفْيَا بن
لشبه َجهه بالخ بز

لأعيا »،6 ،

لعر »،8 ،

َهي فر قة

.97

110ﻫ« ،طبقا

فحو

لشعر »،

.23

( )4هو محمد بن عبد لله بن حمد لخطيب لحنفي ،تفقه على بن نجيم ،من مؤلفاته كتا

لأبصا » هو مختصر في لفقه لحنفي ،ثم شرحه في «منح لغفا » ،ثم جا لحصفكي فشر
لغفا في كتابه « لد لمختا » ،توفي لترمتاشي في 1004ﻫ« ،خلاصة لأثر في عيا

عشر»،4 ،

.18

لقر

«تنوير
منح

لحا

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
مخ ْصو
فيه بمثْله عَلَى َجْه َ

م َْرغو

لميتة

كالتر
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»( ،)1فخر بقوله «مرغو

صد بقوله «على جه مخصو
لد  ،ق َ

فخر بذلك لتبر من لجانبين لهبة بشر

ثانيا :تعر يف عقد لبيع عند لمال كية:

(.)2

لعو

فيه» غير لمرغو
بإ يجا

»

تعا

ختصر بن عرفة تعر يفه لبيع بقوله« :ح َد لبَي ْع لأَ ع َم :عَقْد مع َا َضَة عَلَى غَي ْر

م َنَافِ َع َل َا مت ْع َة ل َذ »( ،)3مميز له عن عقد ل كر

لإجا

()4

عقد لنكا  ،ثم

ك لأَ ع َم فَيز َ م َ َع لحَد لأَ ع َم" :
َلشرْ َ خ َُص منْ َل َ

قا  َ « :ل ْغ َالب في ع ْر
ضي ْه غَي ْر َه َب َل َا ف َضة ،مع َيَن غَي ْر لع َي ْن فيه"»( .)5شر
مك َايَس َة َ ح َد عو َ َ

( )1ينظر :بن عابدين« ،
،7

.11

( )2ينظر كلا
لسابق.

( )4للإجا

لحصفكي في « :لد لمختا شر
بن عرفة»،

،

حد

، 1993 ،1

ل كر معنى حد هو بيع لمنافع ،لا

لآ مي ،لفظ ل كر لغير مما لا يعقل كالد

لفقهية»،

عالم ل كتب ،لر يا

،

تنوير لأبصا » ،مع حاشية بن عابدين ،لمرجع

( )3ينظر :لرصا « ،شر
.326

لمحتا على لد لمختا »،

1423 ،1ﻫ،

لرصا

.182

( )5لمرجع لسابق.

لغر

لإسلامي ،بير

لمال كية يخصصو لفظ لإجا

لمنافع

لد  ،لأ ضي؛ ينظر بن جز  « ،لقو نين

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لز يا

هذ

36
36

خر َ َ به هبة لثو
بقوله"« :فَذ مك َايَس َة" َ ْ

خر َ َ به لمر طلة
َه َب َل َا ف َضة" َ ْ

به لسلم(.)4(»)3

خر َ َ
َ لصر َ ،قَو ْله "مع َيَن غَي ْر لع َي ْن فيه" َ ْ

()2

ثالثا :تعر يف عقد لبيع عند لشافعية:

عرفه كر يا لأنصا

ضي ْه غَي ْر
( َ "َ ،)1ح َد عو َ َ

بأنه« :مق َابلََة م َا

بمَا

»(،)5

مخ ْصو
عَلَى َجْه َ

عرفه بن حجر لهيثمي بأنه «:عَقْد يَتَض ََمن مق َابلََة َ م َا بمَا بشَرْطه لآتي لاسْ تف َا َ

مل ْك عَي ْن ْ َ ،مَنْف َع َة مؤ ََبد َ »( ،)6هذ لتعر يف قد ختا كذلك لرملي(.)7
( )1هبة لثو

م َاليٌ ،قد ختلفو فيها ،فأجا ها مالك بو حنيفة،

 :هي :ع َط َية قصد َ بها عو َ

منعها لشافعي ،ينظر« :شر حد

بن عرفة»،

.427

( )2لمر َ طَلَة :بَي ْع َه َب به َ ْنا َ ْ ف َضة كَذَلكَ ،ينظر« :شر
لمطر

« :هو بيع لذهب بالذهب مو نة ،يقا

لا في لموطأ» ،لمطَر

(َ )3
لسلم يعر

 « ،لمغر

( )4لرصا « ،شر حد
( )5كر يا لأنصا

بير

،1 ،

طل هبا بذهب

في ترتيب لمعر »،1 ،

كذلك َ
بالسلف :هو عقد لموصو

لعقد « ،لمطلع على لفا

لمقنع» ،مكتبة لسو
بن عرفة»،

« ،فتح لوها

.271

حد

.333

قا بو

 ،هذ مما لم جد

في لذمة ،مؤجل بثمن مقبو

للتو يع،

.326

بن عرفة»،

 ،245قا

 ،1جد 1423 ،ﻫ،

بشر منهج لطلا »،

1418 ،1ﻫ،

.293

ل كتب لعلمية،

( )6بن حجر لهيثمي« ،تحفة لمحتا »1357 ،ﻫ ،لمكتبة لتجا ية ل كبر  ،مصر،4 ،
( )7لرملي« ،نهاية لمحتا
.372

لى شر

لمنها »،

1424 ،3ﻫ،

في مجلس

ل كتب لعلمية ،بير

.215

،3 ،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لقليوبي لاستفا

قد حا

37
37

من لذين سبقو فعر

عقد لبيع بقوله« :عَقْد

نح ْو له َد َية،
ضةَ :
َبالمع َا َ َ

نح ْو لنك َا ،
َبالمال َيةَ :

ك عَي ْن ْ َ ،مَنْف َع َة عَلَى َلتأْ بيد؛ ل َا عَلَى َجْه لقر ْبَة» ،ضا
مع َا َضَة م َال َية تفيد مل ْ َ

شا حا« :خَر َ َ بال ْعَقْد :لمع َاطَا

َبإفَا َ مل ْك لع َي ْن :لإج َا َ َ ،بغَي ْر َجْه لقر ْبَة :لقَر ْ

منْ َلتعْر يف بأَ َنه مق َابلََة م َا

بمَا

مخ ْصو
عَلَى َجْه َ

َ ...هَذ َ َلتعْر يف َ ْلَى
يخْفَى»( ،)1هو
لمَا ل َا َ

ستحسنه من تى بعد مثل لبجيرمي في حاشيته على شر

لتعر يف لذ

بي شجا (،)2

في حل لفا
لمنها (.)3

لشر ني في حاشيته على تحفة لمحتا

لإقنا
شر

بعا :تعر يف عقد لبيع عند لحنابلة:

بن قد مة لبيع في كتابه لمقنِع بقوله« :هو مبَا َلَة لما بالما لغ َر َ

عر

َلتم ُل َك» ،ل كن بن مفلح في شرحه للمقنع بين
لقر

لربا ،حا

هذ لتعر يف غير مانع لدخو

بن مفلح ضع تعر يف جامع فقا  « :لأَ ْلَى فيه :تَمْليك عَي ْن

( )1حمد بن حمد لقليوبي ،حمد لبرلسي ( لملقب بعمير )« ،حاشيتا لقليوبي عمير على شر
منها

لطالبين»،

1375 ،3ﻫ ،مكتبة مصطفى لبابي

( )2سليما بن محمد لبجيرمي« ،تحفة لحبيب على شر
لعلمية ،لبنا ،3 ،

.276

( )3ينظر بن حجر لهيثمي« ،تحفة لمحتا »،4 ،

لا  ،مصر،2 ،
لخطيب»،

.215

.152

1417 ،1ﻫ،

ل كتب

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
م َال َية ْ َ ،مَنْف َع َة مبَاح َة عَلَى َلتأْ بيد بعو َ
قد حا

لمر

جمع تعر يفا

م َالي؛ غَي ْر با َل َا قَر ْ

من سبقه من فقها

38
38

»(.)1

لمذهب ،بعدما

لمآخد على كل تعر يف قا َ « :بالجمْلَة :ق َ َل َ ْ ي َسْلَم َ ح َد ٌ» ،في لأخير حا

سا

ضع تعر يف جامع مانع لعقد لبيع بقوله« :هو َ مبَا َلَة عَي ْن َ ْ مَنْف َع َة مبَاح َة مطْلَقا

ك عَلَى َلتأْ ييد فيهم َا؛ بغَي ْر با َل َا قَر ْ
بأَ ح َدهمَا كَذَل َ
طو يلا؛

»( ،)2ل كن تعر يفه كا

كا بإمكانه عتما لفظ لما لأنه عم فهو يشمل لأعيا

نه يشمل قيد لإباحة لشرعية لأ
إ كانت تعتبر من لأعيا

لمنافع ،كما

لما في لشر هو ما كا مباحا؛ فالخمر مثلا

لا نها ليست من لأمو

لناحية لشرعية.

قد جا بعد بن لنجا لذ عرَ
فاعتبر لبيع بأنه« :مبَا َلَة عَي ْن م َال َية َ ْ مَنْف َع َة مبَاح َة مطْلَقا بأَ ح َدهمَا َ ْ بمَا

لمر

لبيع بتعر يف طو

في لذ َمة ل َلتم َُلك عَلَى َلتأْ بيد؛ غَي ْر َ باَ ،قَر ْ
خامسا :لتعر يف لمختا :
لذ

يظهر من مجموعة لتعر يفا

تعر يف لعقد لبيع ل كن لتعر يفا
( )1بن مفلح « ،لمبد في شر
.4

( )2لمر

 « ،لإنصا »،

( )3بن لنجا « ،منتهى لإ

1375 ،1ﻫ،
»،

»(.)3

لسابقة

كل فقيه حا

ختلفت من مذهب لآخر،

لمقنع»،

من تعر يف

1418 ،1ﻫ،
حيا لتر

بما نشأ هذ

ل كتب لعلمية ،بير
لعربي ،بير

1419 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

ضع

،4 ،

،2 ،

،

،4

.260

.249

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
عن لاختلا

لاختلا

فالحنفية لذين ير

لحاصل حو

حكا لبيع في كل مذهب.

بيع لمنافع غير جائز قصر

لما ية ،لذلك عرفو بأنه مبا لة شي مرغو
ما لمال كية فقد حا

لآخر خا

لإجا ؛ خر

معها بيع حق لمر

لشافعية لذين ير

بالإ يجا

قد ظهر هتما فقها

فقيه لاستفا

من تعر يفا

فيه بمثله على جه مخصو

.

ضيق لأنه ل ما خر

حق لشر

لمنافع قاصد خر

هما من لمنافع لتي يجو بيعها

لصيغة في لبيع تنحصر في لإ يجا

يصححو بيع لمعاطا ؛ كد على
لقبو .

لتعر يف على لأشيا

بن عرفة ضع تعر يفين لعقد لبيع حدهما عا

 ،ل كن تعر يفه لعا كا

عند لمال كية(.)1

39
39

لقبو  ،لا
؛

لبيع عقد ،نه يتم على جه مخصو

لحنابلة بوضع تعر يف لعقد لبيع ،قد حا

من قبله،

بما كا تعر يف بن لنجا جو ها.

كل

يمكن ختيا تعر يف من مجمو ما تم عرضه من تعر يفا  ،فيكو عقد لبيع

«هو مبَا َلَة م َا بمَا ح َالا

في لذ َمة ل َلتم َُلك عَلَى َلتأْ بيد؛ غَي ْر َ با َقَر ْ

( )1ينظر :مالك بن نس « ،لمد نة»،
.470

1415 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

».

،

،4

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لمطلب لثاني :كا عقد لبيع

لركن لغة :لناحية لقو ية ما تقو

قَوله عز جل :فتولى بركۡ نهۦ قا

40
40

به من م َلك جن ْد غير  ،بذلك فسر

سٰحر َ ۡ مج ۡنو ،)1(ٞ

جَو نبه لتي يَستَند ليها يَقو بها(.)2

كل شي :

كا

كثير كقولهم « :كن لشي ما نبنى

صطلاحا :ع َرَفه لأصوليو بعبا
عليه»( ،)3قولهم« :هو ج ْز لشي لد خل في حَقيق َته»( ،)4قولهم« :هو َ م َا لا
ك لشي لا به»( ،)5قولهم« :هو ما يلَ ْز َ من ع َدمه لع َد َ
جو لذَل َ

لوجو »( ،)6هو يختلف عن لشر
جو

بالوضو ،
( )1سو

لوجو  .كثير ما يمثل لأصوليو
يق ُر

لركن

لذ يا  ،لآية .39

( )2بن منظو « ،لسا

( )4لطوفي« ،شر مختصر لر ضة»،
.226

( )5عبد لعزيز لبخا

،3 ،

.185

لإسلامي ،مكة،

1419 ،2ﻫ،

« ،كشف لأسر شر
.374

( )6لسمعاني« ،قو طع لأ لة في لأصو »،
.101

للركن بالركو

خل في لماهية سائر

لعر »،13 ،

( )3لمقر  « ،لقو عد» ،مركز حيا لتر

لعلمية ،بير

لذ

يلز من عدمه لعد

صو

لبز

1418 ،1ﻫ،

لشؤ

»،

لا يلز من

للصلا  ،للشر

كانها،

.372

َمنْ جو

لشر

خا

لإسلامية ،لسعو ية،3 ،
1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

ل كتب
،1 ،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

41
41

عنها(.)1

قد ختلف لفقها حو تحديد كا

حد هو لصيغة()2؛ منهم من حصر كا

لصيغة( ،)3منهم من جعلها خمسة :لد

لمثمن( ،)4منهم من

لبَي ْع؛ فر

من لمعاصرين من

لعقد في ثلاثة :لعاقد ،لمعقو عليه

على لرضا ،لبائع ،لمشتر  ،لثمن،

نه لا يتصو

لعقد لا بوجو

لمتعاقد َين ،لصيغة ،محل لعقد ،لمقصد لأصلي هو لذ

كنقل لمل كية من لبائع لى لمشتر

( )2لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،
لهد ية»،

( )3لنو

شر

بعة شيا :

لعقد من جله،

في عقد لبيع( .)6من لمعاصرين كذلك من

( )1لطوفي« ،شر مختصر لر ضة»،3 ،

 « ،لمجمو »،

لحنفية

صلها لى ستة كا  :بائع مشتر ،ثمن مثمن ،يجا

قبو (.)5

لعيني « ،لبناية شر

للبَي ْع كن

.227

1406 ،2ﻫ،

1420 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

ل كتب لعلمية ،بير

1400 ،2ﻫ ،مكتبة لإ شا  ،جد ،9 ،

( )4لحطا « ،مو هب لجليل شر مختصر خليل»،

،8 ،

.149

.3

ل كتب لعلمية ،بير

،

( )5نظر :حاشية لشر ني على «تحفة لمحتا » لابن حجر لهيثمي ،لمكتبة لتجا ية ،مصر،

،4

بن حز  ،بير

،

،6

.58

.215

1416 ،1ﻫ،

،

،5

.133

( )6هشا قريشة« ،نظر ية لعقد في لفقه لإسلامي»،
.26

1429 ،1ﻫ،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لعقد في كنين ثنين لإ يجا

حصر كا

لقبو ( ،)1كما تم قتر

من لصيغة لعاقدين لمحل تحت مسمى حد هو" :مقوما

لسنهو

كا

على

لعقد عند غالبية فقها لقانو ثلاثة :لرضا لمحل لسبب ،حصر
لعقد في لتر ضي ،لسبب ،قا « ما لم ُحل فهو كن في لالتز

لا في لعقد»(،)3

لتي يشتر

كن لشكلية في بعض لعقو

شكل معين كالهبة لرهن(.)4
يظهر

تجمع كل

لعقد" للاتفا

عد قيا لعقد بد نها(.)2
كا

42
42

لاختلا

صطلاحي ،لا

في تحديد كا عقد لبَي ْع ختلا

مشاحة في لاصطلا ؛ كما قد حصل هذ لاختلا

كذلك بين فقها لقانو ،

بين فقها لشر يعة فقد قع

بما يرجع سبب هذ لاختلا

بها كل فقيه لى عقد لبَي ْع ،فمن

لصيغة هي لركن لوحيد لعقد لبَي ْع،

تكو في

لى لطر يقة لتي نظر

عقد لبَي ْع هو لصفقة في حد تها عتبر
بأ

لعاقدين

لمحل من مستلزما

لصيغة ،ما من نظر لى عقد لبَي ْع بأنه عقد لا يتم من غير جو عاقدين ،محل،
صيغة بين لعاقدين على محل؛ جعل كل لك من كا عقد لبَي ْع.

( )1لز قا « ،لمدخل لفقهي لعا »،
( )2ينظر « :لموسوعة لفقهية»،
( )3لسنهو

 « ،لوسيط»،1 ،

( )4لمرجع لسابق،1 ،

1418 ،1ﻫ،

1404 ،2ﻫ،

.127

.142

لقلم ،مشق،1 ،

لسلاسل ،ل كويت،9 ،

.403
.10

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
عملا بر

لذ

لجمهو

43
43

لبَي ْع ثلاثة هي :لعاقدين ،لمبي ْع،

جعل كا

يتم عتما هذ

لصيغة ،نظر لتوفر عقد لبَي ْع عبر لانترنت علىها جميعا فسو

لتقسيم في ما يأتي من هذ لبحث.
لفر

 :لعاقد

لأ

يقصد بالعاقدين :لبائع

لمشتر  ،هما طرفي عقد لبَي ْع ،قد يكو

لعاقد

صيلا يتعاقد باسمه لحسابه ،قد يكو نائبا عن غير كالوكيل ،لوصي ،لحاكم.
ل كي يكو

محل لعقد،

لعاقد هلا للتصر
يكو

لا :هلية لتصر

يلز

ضيا عند تعاقد .

ت َ
سمى كذلك هلية لأ

يكو لديه هلية لتصر

 :هي صلاحية لإنسا

لشرعية لمما سة لأعما

هلية تصر

ناقصة لا تصلح للز

بحيث تصح تصرفاته( ،)1هي نوعا  :هلية تصر
للز

لعقو  ،ترتبط بالبلو

لعقو كما في لصغير لمميز(.)2
قد ختلف لفقها حو

مع لعقل.

لأهلية لتي تشتر

( )1مصطفى لز قا « ،لمدخل لى نظر ية لالتز
لقلم ،مشق1420 ،ﻫ،

( )2عبد لعزيز لبخا

.195

له لاية على

كاملة ،هي صلاحية لإنسا

في لعاقد ،فعند لحنفية يشتر

لعامة في لفقه لإسلامي»،

« ،كشف لأسر عن صو

لبز

»،

،4

1420 ،1ﻫ،

.335

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

لبابرتيَ « :شَرْطه منْ جه َة لع َاقد َي ْن لعَقْل َ َلتمْييز»()1؛

في لعاقد لتمييز كما قا
فسر ل كفو

()2

44
44

هذ لشر

لحلَ ْو َن َي فلوسا فَأَ خَذ َ لحلَ ْو َ

غَي ْر َ عَاقلَ ،إ ْ َ خَذ َ لحلَ ْو َ

كو ْنه غَي ْر َ عَاقل
بقولهَ « :منْ عَلَام َة َ

َ َ ْعط َى

كو ْنه
ل يَب ْكي َيَقو  َ :عْطني فلوسي فَهَذ َ عَلَام َة َ
َجَع َ َ
َل َ ْم يَسْت َر َ لفلو َ ف َهو َ عَاقل»( ،)3لا

َ َه َبَ

لحنفية إ كانو يصححو بَي ْع لصبي لمميز لا نهم يعتبر نه عقد موقوفا ،قا

لان ْعق َا لبَي ْع عنْد َن َا ،حتى لَو ْ ب َا َ َ
لصب ُي لع َاقل

ْس بشَرْ
لكاساني« :فَأَ َما لبلو فَلَي َ

م َا َ نَفْسه؛ يَن ْع َقد عنْد َنَا مَو ْقوفا عَلَى ج َا َ
لتمييز كذلك شر

تَكْليف»(،)5
يعتبر

َليهَ ،عَلَى ج َا َ نَفْسه بَعْد َ لبلو »(.)4

عند لمال كية قا

لمميز عندهم هو من يفهم لسؤ

بَي ْع لصبي لمميز بَي ْعا موقوفا على جا

( )1لبابرتي « ،لعناية شر
( )2هو يو

خليلَ « :شَرْ

لهد ية»،

لفكر،6 ،

عَاقد تَم ْييزَ ,لز مه

ير جو به ،فالمال كية كالحنفية

ليه( .)6ختلفو في صحة بَي ْع من
.247

بن موسى لقريمي ل كفو  ،فقيه حنفي من لقضا  ،له كتب منها (تحفة لشاها )

في لفقه ( ،لكليا ) توفي سنة 1094ﻫ« ،هدية لعا فين»1951 ،ﻫ،

بير

،1 ،

.229

( )3لحد  « ،لجوهر لنير »،

1322 ،1ﻫ ،لمطبعة لخ ير ية،

( )4لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،5 ،
( )5خليل« ،مختصر خليل»،
( )6ينظر :لنفر
.116

لعد

1426 ،1ﻫ،

 « ،لفو كه لد ني»،

« ،حاشية لعد

لخانجي ،مصر،3 ،

.135

286

،1

لحديث ،لقاهر ،

1418 ،1ﻫ،

حيا لتر

لعربي،

.240
.143

ل كتب لعلمية ،بير

على كفاية لطالب لرباني »،

،

،2

1407 ،1ﻫ ،مكتبة

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

لحطا «:فَإ ْ ك َا َ عَد َ تَم ْييز لسك ْر َ ْخَلَه عَلَى نَفْسه

فقد لتمييز بسبب لسكر ،قا

ف َفي ن ْعق َا بَي ْعه َشر َ ئه ت َر َ ُ

ك»(.)1
ف لمت َأَ خر َ في نَقْل لمَذْه َب في َل َ
ْ خْ تَل َ َ

لمعتمد في مذهب لإما مالك

طلاقه ،قا

ك َإق ْر َ

لعد

45
45

بَي ْع لسكر

غير لا

عكس جناياته عتقه

شا حا هذ لتفر يقَ « :إ َنمَا ل َ ْم يَص َح بَي ْع َ
لسك ْر َ

َسَائر عقو  ،بخلَا

هَذ َ لبَا َ م َ َع ش َد ح ْر

َلنا

جنَايَاته َعت ْقه َطَلَاقه س ًَد ل َلذ يع َة; ل َأَنا لَو ْ فَت َحْ نَا
طلَاقه َقَتْله َإت ْلَافه َعت ْقهَ ,م َا يَت َع ََلق به ح ٌ
َق
َ

ك لَتَسَاك َر َ َلنا
ك ،ل َأَنا لَو ْ ل َ ْم نل ْزمْه َل َ
لغَي ْر  ,فَيَل ْز َمه َل َ
ما لشافيعة فيشترطو

لحنابلة لبلو كذلك ،نقل لمر

لصحيح من مذهب لإما

تصر

لمميز موقوفا على جا

بن قد مة لى صحة تصر

حمد ،كما نَقل

( )2لعد

( )3لرملي« ،نهاية لمحتا
( )4لمر

بأ

يتين عن لإما

لبلو هو

شتر

حمد؛ لأ لى :صحة

لمميز مطلقا(.)4

غير لمميز في لشي ليسير ،ستد بما
.31

على كفاية لطالب لرباني »،3 ،

لى شر

 « ،لإنصا »،

لرمليَ « :عَلَى

لو َلي َهو َ مل ْك َ
لصبي ل َ ْم يَب ْر َْ

ليه ،لثانية :صحة تصر

( )1لحطا « ،مو هب لجليل»،6 ،
« ،حاشية لعد

ليت ْلفو َ مْو َ َ غَي ْره ْم

لرشد لا يصححو بَي ْع لمميز ،قا

ب َائِع َ
لصبي َ ُ َلثمَن لوَليه ,فَلَو ْ َ َ لصَبي َلَو ْ بإ ْ
من ْه»( .)3يشتر

لبَي ْع من ْه ،ل َأَ َ

كث ْر َ قو
عَلَى َ خْذ م َا بي َد َ َ ،

ي  ،بخلَا
لَى َ َنه ل َا يَبْقَى لَه ش َ ْ
َيَسْتَبيحو م َا َه ْم»(.)2

َ ْ ل َ ْم يلَ ْز َ ْ

لمنها »،3 ،

1375 ،1ﻫ،

.385

حيا لتر

هب

عن َ بي

.286

لعربي ،بير

،

،4

.267

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

46
46

َ َنه شْ ت َر َ منْ صَبي عصْ فو  ,ف َأَ ْسَلَه(.)1

لد

قد ستد

بلغو ٱلنكا
لشير

لذين شترطو لبلو
نسۡتم منۡه ۡم

ف ِإ ۡ

()2

بقوله تعالى  :ٱب ۡتلو ٱل ۡيتٰمى حتى ِ
ِ ليۡه ۡم َ مۡوٰله ۡم،)3(

شۡ د فٱ ۡفعو

لذلك بحديث « :فِع لقلم عن ثلاثة ،عن لصبي حتى يبلغ ،عن

()4

لنائم حتى يستيقظ ،عن لمجنو حتى يفيق»(.)5

لعقل لا يمكن لوقو

منه على لحد لذ

( )1بن قد مة « ،لمغني»،

 ،3ﻫ،1417

( )2ينظر  :بن قد مة « ،لمغني»،
1418 ،1ﻫ،

،6

ل كتب لعلمية ،بير

( )4لشير

لنسا  ،لآية .6

 « ،لمهذ »،

با

لطلا  ،با

،

،3

ل كتب لعلمية ،بير

لطلا  ،با

حديث صحيح على شر
حبا

في صحيحه ،كتا

لخفائه ،تز يد

،6 ،

.347

لقنا عن متن لإقنا »،

 .172لرحيباني« ،مطالب لي لنهى»،

.10

،2 ،

.3

في سننه سكت عنه ،كتا

لمعتو

 ،حديث قم  .3432بن ماجة في سننه ،كتا

لصغير لنائم ،حديث قم  .2041لحاكم في مستد كه ،قا "هذ

مسلم ،لم يخرجا " ،قر لذهبي ،كتا

«خلاصة لأحكا في مهما

لإيما  ،با

لبيو  ،حديث قم  .2350بن

لتكليف ،حديث قم.142

لسنن قو عد لإسلا »،

،1

لحديث صححه لنو

 .250صححه بن لملقن ،قا

«هَذ َ لحَديث قَاعد َ من ق َو َعد لإسْ لَا يدْخل فيهَا م َا ل َا يح ْص َى من لأَ حْك َا » « ،لبد
،3

 .226قا

لحد ،

يصيب حد  ،حديث قم  .4398لنسائي في لسنن لصغر  ،كتا

من لا يقع طلاقه من لأ

طلا

يصلح به لتصر

 .347لبهوتي« ،كشا

( )5خرجه :حمد في مسند  ،حديث قم .940بو
في لمجنو يسر

لذين شترطو لبلو

عالم ل كتب ،لر يا

1381 ،1ﻫ ،لمكتب لإسلامي ،مشق،3 ،

( )3سو

ستد

بن حجر « :له طر يقو

بعضها بعضا»« ،فتح لبا

»،12 ،

:

لمنير»،

.124

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
ً
خفيا ،قالو
تز يد

لشا

لعقلا قبل جو لمظنة(.)1
يستخلص مما سبق

ففيما هب لحنفية

47
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قد جعل له ضابطا هو لبلو  ،فلا يثبت له حكا
لخلا

نما حصل في صحة بَي ْع لمميز قبل لبلو ؛

لمال كية لى صحة بَي ْع لصبي لمميز موقوفا على ليه؛ هب

لشافعية لى لقو بعد صحة بَي ْع من لم يبلغ ،في لمذهب لحنبلي خلا

شتر

لتكليف ،لصحيح عند لحنابلة هو شتر

شتر

لبلو في لبيو  ،فقوله تعالى  :ٱب ۡتلو ٱل ۡيتٰمى حتى ِ

لذ

يؤخذ على من شترطو لبلو

نهم ستدلو بنصو

لا يستفا منها

بلغو ٱلنكا

ف ِإ ۡ

تبين شدهم قبل لبلو ؛ مكن فع مو لهم ليهم ،قا

بن

نسۡتم منۡه ۡم شۡ د فٱ ۡفعو ِ ليۡه ۡم َ مۡوٰله ۡم

قبل لبلو  ،فإ

لبلو لصحة لبَي ْع.

حو

()2

نما جا

صر يحة في ختبا ليتامى

ل لبلو  ،قَالَه بن لمو ع َنْ
محَالَة ََ ،قَب ْ َ
عاشو َ َ « :ق ْت لاب ْتلَا يَكو بَعْد َ َلتمْييز ل َا َ

ل
ل لبلو فيه تَعْر يض بالما لل ْإضَاع َة لأَ َ ع َ ْق َ
مالكَ ،لَع ََل َجْ ه َه َ َ لاب ْتلَا َ قَب ْ َ
ل لبلو »(.)3
ن لمَال ك َية :لاب ْتلَا قَب ْ َ
ليَتيم غَي ْر ك َاملَ ،قَا َ لبَغْد َ ُيو َ م َ

ما ستدلالهم بحديث « :فِع لقلم عن ثلاثة عن لصبي حتى يبلغ عن

( )1بن قد مة « ،لمغني»،6 ،
( )2سو

لنسا  ،لآية .6

.347

( )3لطاهر بن عاشو  « ،لتحرير لتنوير» ، 1984 ،لد

لتونسية للنشر ،تونس،4 ،

.239

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لنائم حتى يستيقظ عن لمجنو حتى يفيق»()1؛ فإ هذ لحديث نما

سن لتكليف بالأحكا لشرعية ،إقامة لحجة من لخالق على لمكلف.
ثانيا :لولاية على لمبي ْع

لولاية في للغةُ :لنصْر َ ( ،)2هي مصد فعل َلى ،قا

مْرَ َ َكل َه لَيه ك َأَ َنه جَعَلَه بي َد

شَرْعا ل َا بتَو ْلي َة لمالكَ َ ,ما لأَ َ

فَهو َ ل َايَة لوَكيل فَيَن ْفذ تَص َُر

لكاساني « :لول َايَة في لأَ صْ ل نَو ْعَا  :نَو ْ ي َث ْبت بتَو ْلي َة لمالكَ ,نَو ْ يَث ْبت

لمحَ َ ُل مَم ْلوكا لَه لوجو
َ لجد َ

ثا

لأَ

 َ ,لو َصي َ ,لق َاضي»(.)4

لولاية على لمبي ْع هي

لاية صلية كالمالك لذ

لاية شرعية يعطيها لشا
.43

( )2لجوهر  « ،لصحا »،
( )3لعسكر « ،معجم لفر

يتصر

للغو ية»،

في مل كه بالبَي ْع.

لشخص خر غير صاحب لملك تخوله بر عقد

على مو

1399 ،2ﻫ،

( )4لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،5 ،

,

يكو للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ لعقد ،ترتيب

لمالك ،كولاية لأ

( )1سبق تخر يجه

لوَكيلَ ,إ ْ ل َ ْم يَكنْ

لول َايَة لمسْتَف َا َ منْ لموَكلَ َ ،ما َلثاني ف َهو َ ل َايَة لأَ

عليه ،هي على ثلاثة شكا :

لبَي ْع عو

في بلو

لعسكر َ « :لا

َتَو َلَى َ مْرَ نَفْسه ،قَا َ به منْ غَي ْر َسيطَة»(.)3

قا

48
48

بنائه.

لعلم للملايين ،بير

،6 ،

.2530

1412 ،1ﻫ ،مؤسسة لنشر لإسلامي ،قم،

.152

.578

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
يفو

لاية عن طر يق لوكالة ،هي

لشخص خر ( لوكيل)(.)1
جا

لمال كية

لمالك ( لموكل) مر بر

باشر لبَي ْع شخص خر غير لمالك؛ من

ما

()4

لاية فإ

لبَي ْع باطل لا
()3

لمذهب عند لحنابلة( ،)5ما عند لشافعية( ،)6في قو

فإنه يقع باطلا إ
ثالثا :لرضا

مما يد على عتبا

لحنابلة

()7

لمالك.

لرضا قوله تعالى :يٰأَ ُيها ٱلذين منو لا تأۡكلو َ مۡوٰل كم

( )1ينظر :بو هر  « ،لمل كية نظر ية لعقد»1396 ،ﻫ،
« لمدخل لفقهي لعا »،2 ،

لعقد

ببَي ْع لفضولي( ،)2هذ لحكم عند لحنفية

لمالك ،هو ما يعر
جا

49
49

.744

لفكر لعربي ،مصر،

 .380لز قا،

( )2لفضولي :هو من لم يكن ليا لا صيلا لا كيلا في لعقد ،ينظر :لجرجاني « ،لتعر يفا »،
.167

( )3لسرخسي « ،لمبسو »1414 ،ﻫ،

لمعرفة ،بير

( )4بن شد« ،بد ية لمجتهد نهاية لمقتصد»،
.172

( )5لمر

( )6لنو
( )7لمر

 « ،لإنصا »،4 ،

.283

 « ،لإنصا »،4 ،

.283

« ،منها

لطالبين عمد لمفتين»،

،13 ،

1402 ،6ﻫ،

1426 ،1ﻫ،

.153

لمعرفة ،بير

لمنها  ،جد ،

،

.211

،2

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
تكو تجٰر عن تر

بي ۡنكم بٱل ۡبٰطل ِ لا َ

تحصل برضا لمتعاقدين كلا للما

منك ۡمۚ ،)1(فكانت

معا ضة لم

لرضَا فيهَ ,تَن ْبيه عَلَى بْطَا

َ ف ْع َاله كله َا

بن لعربي

بغير جه حق ،قد

لآية «ن َ ٌ
ص عَلَى بْطَا بَي ْع لمك ْر َ لف َو َ

50
50

هذ

حَم ْلا عَلَي ْه»( .)2كما جا في لسنة لمطهر ما يشير لى عتبا لرضا ،قا صلى لله

عليه سلم« :لا ي ُحل ما
قد سبق بيا

تين( ،)4معلو

فقها لقانو يعتبر

مر

لإ

مسلم لا بطيب نفس منه»(.)3

لمقصو من معنى لعقد لخا

هي تعبير عن ضا لمتعاقد .كما سبقت لإشا

لرضا كنا من كا

في نظرهم  ،ل كن لرضا لا يرتقي لأ
لرضا لا ي عد

نعد

بأ

يقر

( )1سو

لعقد ،

بيع لمكر يكو

لنسا  ،لآية .29

( )2بن لعربي « ،حكا لقر »،

هو ما ينشأ عن تلاقي

لعقد( ،)5هذ يد

يكو

لدليل على لك

قابلا للإ بطا  ،فد
1424 ،3ﻫ،

كن ا من

لك على

ل كتب لعلمية ،بير

( )3خرجه حمد في مسند عن عم بي حر َ لرقاشي ،قا
حديث قم،20695

،4 ،3609

،34

 ،53قا

.299

يقو

بعضها بعضا ،ينظر « :لبد لمنير»،6 ،

( )4ينظر:
( )5ينظر:

.28
.37

على هميته

لقانو

لعقد لأ

نفسهم

لعقد موجو

،1 ،

شعيب لأ نؤ

.524

صحيح لغير ،

خرجه لطبر ني في « لمعجم ل كبير» ،حديث قم

لهيثمي َ «:بو ح َر َ َلرقَاش ُي ََثق َه َ بو َ

ب ْن َي ْدَ ،فيه ك َلَا »« ،مجمع لز ئد»،3 ،

فقها

كا

لى

َ َض ََعف َه ب ْن م َعينَ .فيه عَل ُي

 .266هذ لحديث سا له بن لملقن ست طر
.693

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
مع نعد

لرضا (.)1

قد ت فق لفقها ع لى شتر

نوعية هذ لشر
فر يق ير

ير

لرضا في عقد لبيع ل كن هم ختلفو حو

لى فرقين؛ فر يق ير

لرضا شر

فالذين عتبر

على جا

51
51

لرضا شر

صح ة في عقد لبيع.

لرضا شرط ا في لز

بيع قع بد

عقد لبيع؛ ه م لحنفية

ضا حد لمتعاقدين

عليه بعد

من قع لإكر

في لز

عقد لبيع،

ظر

كليهما يكو

لمال كية

بيع ا موقوف ا

لإكر  ،جا في لهد ية:

« َإ َ ُ ك ْر َ َ
لر ج ل ع َل َى ب َي ْع م َال ه  ْ َ ،ع َل َى ش ر َ س ل ْع َة  ْ َ ،ع َل َى َ ْ ي ق َر ل ر َج ل

ك ب ال ْق َت ْل  ْ َ ،ب َ
الض ر ْ
ب أَ ل ْف  ْ َ ،ي ؤ َ ج ر َ َ َ ف َُأ ك ْر َ ع َل َى َل َ
ب الح َب ْس  ،ف َب َا َ ْ َ ،شْ ت َر َ

ف َه و َ ب الْخ ي َا

ْ شَا َ َ مْض َى ل ب َي ْعَ َ ،إ ْ شَا َ
لبيعَ « :ل ز م ه ت َكْل يف  ،ل َا ْ

ف َس َخ َه » ( ، )2جا في مختصر خليل في شر
ُ ج ْ ب ر َ ع َل َي ْه ج َب ْر ح َر َ م ا» ( )3؛

َ
لش د يد ْ َ ،

حتر خليل بالج بر لحر

تمييز له عن لج بر

لشرعي؛ كج بر لقاضي لمدين على لبيع للوفا بديونه لصالح لغرما ؛ فإن ه

( )1ينظر لسنهو

 « ،لوسيط»،1 ،

( )2لمرغيناني « ،لهد ية»،
.410

( )3خليل« ،مختصر خليل»،

.274

1417 ،1ﻫ،
.143

لقر

لعلو

لإسلامية ،كر تشي،

،6

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
يلزمه (،)1

ستد

لمال كية

ُ متي ثلا  :ل ُ
خطأ لنسيا
ما لذين عتبر

() 2

52
52

لذلك بقوله صل ى لل ه عليه سل م « :ض ِع عن

ما ستكرهو عليه»(.)3

لرضا شرطا في صحة عقد لبيع هم لشافعية لحنابلة فير

بيع لم يحصل برضا لمتبايعين

بيع لمكر لأنه بيع حصل

حدهما فهو بيع باطل ،لذلك قالو بعد صحة

ضا  ،قا

منْ لمك ْر َ عَقْد َل َا ح َلٌ في لبَي ْع َ َلطلَا

صحَا
لر كشي« :قَطَ َع لأَ ْ

نح ْوه َا»( ،)4قا
َ َ

َ لْإعْتَا

«فَإ ْ ك َا َ َ ح َدهمَا مك ْر َها :ل َ ْم يَص َح» ،نق َل لمر

( )1بهر  « ،لد
.1303

لمختصر»،

في شر

( )2ينظر :بن فرحو « ،تبصر
.139

()3

بن حبا في صحيحه ،كتا

لأمة ،حديث قم ،7219
لبخا

،16

 .بن ماجة في سننه ،كتا

خبا

حديث قم،11274
.375

لأ قا

1423 ،1ﻫ،

لشؤ

لإسلامية ،قطر،

عالم ل كتب ،لر يا

،

صلى لله عليه سلم عن مناقب لصحابة ،با

 .202قا

لطلا  ،با

قم .2046 ،خرجه لحاكم في مستد كه ،كتا

َ
لشيْخ َي ْنَ ،ل َ ْم يخ َرج َا »،

بن قد مة:

ما قاله بن قد مة هو

1435 ،1ﻫ،

لحكا »،

بأَ َنه ل َا يَص ُح

شعيب لأ نؤ

طلا

لمكر

سنا

لناسي،3 ،

،2
فضل

صحيح على شر

 ،201حديث

ر
لطلا  ،قا «:هَذ َ ح َديث صَ حيح عَلَى ش َ ْ

فقه لذهبي ،حديث قم .2801خرجه لطبر ني في لمعجم ل كبير،

،11

 .133صححه لألباني« ،صحيح لجامع لصغير

( )4لز كشي « ،لمنثو في لقو عد»،1 ،

.198

يا ته»،

،1

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

53
53

لمذهب عند لشافعية( ،)1قد علل بن لقيم لك بأ
عتبا لمقصو في لعقو

عتبا قصد ؛ لأ
لذ

لقو بعد لز

يترجح

حق لمكر محفو

في لقو

فيكو تصحيح لعقو

لإكر ؛ فقد نصت لما

شخص تحت سلطا
لفر

لى من عتبا لألفا (.)2

عقد لبيع لى من لقو بعد صحته ،لأ

؛ فإ شا بطل لعقد؛ إ شا مضى لعقد،

لى من بطالها( ،)3لأ

لصحة(.)4

قد خذ لقانو

لأ

لمكر لم يقصد لبيع؛ فوجب

لمدني لجز ئر

()5

لأصل في لعقو

بمبد قابلية بطا
بطا

 88منه على نه يجو

هبة بينة بعثها لمتعاقد لآخر في نفسه

لثاني :محل لعقد

لعقد للإكر

( )1لمر

 « ،لإنصا »،4 ،

( )2بن لقيم « ،علا لموقعين»،
( )3لهذ لقاعد تطبيقا
« لتطبيقا

لفقهية

1423 ،1ﻫ،

بن لجو

( )4بن تيمية « ،لقو عد لنو نية»،
سبتمبر  1975لمعد

لثمن من جهة

 ،لسعو ية،4 ،

.496

لى من بطالها) في لمعاملا

سالة ماجستير ،لمعهد لعالي للقضا  ،جامعة لإما محمد بن سعو 1434 ،ﻫ.

( )5هو لقانو

تعاقد

عديد في جانب لمعاملا  ،ينظر :عبد لله بن مسعد بن محمد لقرني،

لقضائية لقاعد (تصحيح لعقو

لصا

قع تحت

حق.

محل لعقد هو لمعقو عليه ،هو لمبي ْع من جهة لبائع
.265

لشر

لعقد لذ

لجو

1422 ،1ﻫ،

بموجب لأمر  58-75لمؤ

لمتمم.

بن لجو

 ،لسعو ية،

.261

لمالية»،

في  20مضا عا 1395ﻫ لمو فق 26

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لآية ل كريمة َ  :حل ٱلله ٱل ۡبي ۡع

لمشتر  .قد تفق هل لعلم

مخرجها مخر

لعمو فقد ُ يد بها لخصو

()1

54
54

إ كا

؛ لأنه قد ثبت عد صحة بَي ْع كثير من

لأشيا مثل بَي ْع ما لم يقبض ،بَي ْع لغر  ،بَي ْع لمجاهيل ،بَي ْع لمحرما ( .)2في

ما يلي محا لة لحصر لشر
لشر

لأ

لأ

 :كو

لتي ضعها لفقها للمعقو عليه:

لمعقو عليه مالا متقوما في نظر لشر :

فلا يجو بَي ْع لخمر لميتة لد

طلا

لحم لخ نزير ما تبث تحريم كله ستعماله،
عن لنبي صلى لله

لفظ لتحريم يقتضي سائر جو لانتفا  ،قد

عليه سلم قوله« :قاتل لله ليهو حرمت عليهم ُ
لشحو فباعوها َ كلو َ ثمانها»(،)3
قَا َ في لخم َ ْرِ « :

حر شربها حر بيعها»( ،)4ع َنْ جابر بن عبد للهَ َ ,نه

لذ

سَمِ َع َسو َ لله صلى لله عليه سلم عَا َ لفَت ْح َهو َ بم ََكة َ يَقو « :
سوله حر بيع لخمر لميتة ,لخ نزير ,لأَصنا  ,فقيل :يا سو

لله عز جل

لله َ َ يت شحم

لميتة ف ِإنه يطلى بها ُ
لسفن ,يدهن بها لجلو  ،يستصبح بها لنا  ،قا  :لا؛ هو

( )1سو

( )2لجصا

لبقر  ،لآية .275

 « ،حكا لقر »،2 ،

( )3متفق عليه ،للفظ للبخا

حديث قم .2224مسلم ،كتا
قم.1582

( )4خرجه مسلم ،كتا

 :لبخا

 ،كتا

لبيو  ،با

لبيو  ،با

.189

لبيو  ،با

لا يذ

شحم لميتة لا يبا

كه،

تحريم بيع لخمر ،لميتة ،لخ نزير ،لأصنا  ،حديث

تحريم بيع لخمر ،حديث قم1579

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
حر  ,قاتل لله ليهو
لشر

لثاني :كو

55
55

لله لما حر عليهم شحومها َ جملو ثم باعو فأَ كلو ثمنه»(.)1
لبَي ْع:

لمعقو عليه موجو حا

فلا يصح بَي ْع لمعد  ،لقوله صلى لله عليه سلم للصحابي حكيم بن حز « :لا

تبِع ما ليس عند »(.)2
قد

من مثلة بَي ْع لمعد

لنهي عن بَي ْعها لحديث بن عمر ضي لله عنهما َ « :

( )1متفق عليه :لبخا
كتا

()2

بيع لمضامين ,بيع لملاقيح( ،)3بيع حبل لحبلة(،)4

لبيو  ،با
بو

لبيو  ،با

 ،كتا

بيع لميتة

سو

لأصنا  ،حديث قم2236؛ مسلم،

تحريم بيع لخمر ،لميتة ،لخ نزير ،لأصنا  ،حديث قم.1581
سكت عنه ،قا

ما ليس عند  ،حديث قم.3503

لأ نؤ  :صحيح لغير  ،كتا

بن ماجة ،كتا

لتجا

 ،با

لبيو  ،با

عند  ،عن بح ما لم يضمن ،حديث قم .2187مالك في موطئه ،كتا
شبهها ،حديث قم .2564

حس َن» ،كتا
«ح َديث ح َكيم ب ْن حز َ ح َديث َ

حديث قم .1223صححه بن لملقن « ،لبد لمنير»،6 ،

( )3لمضامين :م َا في صلا

في لرجل يبيع

لنهي عن بيع ما ليس

حمد في مسند  ،حديث قم.15311
لبيو  ،با

لله صلى لله

لبيو  ،با

لعينة ما

لترمذ  ،قا

عنه:

ما جا في كر هية بيع ما ليس عند ،

لفحو  ،لملاقيح :م َا في لبطو

.448

 ،ينظر :لقاسم بن سلا « ،غريب لحديث»،1 ،

.208

ج َلتي في بَطْنهَا ،ينظر :لبغو « ،شر
َلناق َة ،ث َم تن ْت َ َ

لسنة»،8 ،

َهي لأجنة لو حد منْهَا ملقوحة

( )4حبل لحبلة :هو بَي ْع ك َا َ َ هْل لجا َهل َية يَتَبَايَعونَه ،ك َا َ َلرجل منْه ْم يَب ْتَا
.137

ج
لجَز َ لَى َ ْ تن ْت َ َ

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

56
56

عليه سلم نهى عن بيع حبل لحبلة »(.)1

ما بيع لسلم فهو مستثنى من بيع لمعد

لقوله صلى لله عليه سلم« :من

سلف في شي ففي كيل معلو  ،لى جل معلو ،

معلو »(.)2

لشر

لثالث :كو

لمعقو عليه طاهر :

طه َا َ »( ،)3في
عند لمال كية ،قا خليل « َشر َ لل ْمَعْقو عَلَي ْه َ

هذ لشر

لك يقو

بن عاصم:

نجس صفقته محظو
لطها

معلو  ،لى َ جل

خصو في لز بل للضر

كذلك شر ٌ عند لشافعية( ،)5قا

لشير

()4

 «:لأَ عْيا

ضَرْب َا

نَجس َطَاهر ,فَأَ َما َلنجس ف َعَلَى ضَرْبَي ْن :نَجس في نَفْسهَ ،نجس بملَاقَا َلنج َاسَة,
ف َأَ َما َلنجس في نَفْسه فَلَا يَجو

( )1متفق عليه :خرجه لبخا
خرجه مسلم ،كتا

()2

لبخا

 ،كتا

لبيو  ،با

 ،كتا

( )3ينظر :لمو  « ،لتا

( )5لنو

لسلم في

لإكليل شر

( )4بن عاصم« ،تحفة لحكا »،
 « ،لمجمو »،9 ،

لبيو  ،با

بيع لغر

حبل لحبلة ،حديث قم،2143

تحريم بيع حبل لحبلة ،حديث قم.1514

لسلم ،با

.57

بَي ْعه,

ك مث ْل :لك َل ْب،
َ َل َ

َ لْخ ن ْز ير

َ لْخم َ ْر

مختصر خليل»،

1432 ،1ﻫ،

.149

معلو  ،حديث قم.2240

لآفا

1412 ،3ﻫ،

لعربية ،مصر،

لفكر،
.59

،6

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
َ لسرجين

()1

لشر

ك منْ َلنج َاسَا »(.)2
َم َا َ شبه َل َ
لمعقو عليه مقد

لر بع :كو

57
57

على تسليمه

لمقصو من لبَي ْع نما هو

لك حتى لا يكو تنفيذ لعقد ممتنعا( ،)3لأ

تمليك لتصر ؛ لك لا يمكن فيما لا يقد َ على تسليمه كبَي ْع لطير في لهو ،
لسمك في لبحر ،لجمل لشا  ،لما

بيع غير لمقد

على تسليمه يدخل في عمو

للصحابي حكيم بن حز
لشر

نا

لمغصو

لنهي لو

في يد لغاصب( ،)4لنهي عن

في قوله صلى لله عليه سلم

« :لا تبِع ما ليس عند »(.)5

لخامس :كو

لمعقو عليه مملوكا للبائع

هو مما يستفا من لحديث لسابق ،سو باشر لبَي ْع بنفسه،
عنه ُليه عنه كما في حالة لقاصر.
لسا

لشر

 :كو

لمعقو عليه معلوما للعاقد َين

حتى تنتفي لجهالة ،لذلك

لنهي عن عد من لبيو

كل غير ،

لتي كانت سائد

( )1لسرجين :هو لز ب ْل :يقا  :سرْجي ْن ،سرْقين" ،بفتح لسين كسرها" ،ينظر :لبعلي « ،لمطلع على
لفا

لمقنع»،

( )2لشير

.272

 « ،لمهذ »،2 ،

.9

( )3ينظر :مصطفى لز قا« ،عقد لبيع»،
( )4ينظر :لشير

 « ،لمهذ »،2 ،

( )5سبق تخر يجه ،ينظر:

.49

1433 ،2ﻫ،
.14

لقلم ،مشق،

.30

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لبيو بيع لحصا  ،فيه يقو

في لجاهلية ،من هذ

َ

ك
صات َ
ح َ
لسل َع م َا ت َق َع ع َل َي ْه َ

َم َي ْتَ به َا،

58
58

ن
ك م َ
لبائع للمشتر « :بعْت َ

ن لأ ْ
ْ م َ

ك»( ،)1مثلها بيع لملامسة ،فيه يَقو
صات َ
ح َ
َ

لبائع للمشتر « :

ك ف َق َ ْد َ َ
ست ثَو ْب َ َ
لم ْ
جبَ لبَي ْع»َ ،قيل «هو َ َ

حي ْث ت َن ْت َهي
لى َ َ

س ل م َتَا منْ
ي َل ْم َ

ستَ ث َو ْ بي َ ْ
لم َ ْ

ي َن ْظر لَي ْه ث َم يوقِع لبَي ْ َع عَلَي ْه»( ،)2كذلك بيع لمنابذ  ،فيه يقو

ك ْ َ ،نَب َ ْذ
« َ نَب َ ْذ َ م َتَاع َ َ
هذ لأنو

جميعا ،فعن بي هرير

من لبيو

م َتَاعي فَق َ ْد َجَبَ لبَي ْع بكَذ َ »(.)3

لله عليه سلم «نهى عن لمنابذ  ،لملامسة»(.)5
لمعقو عليه مما يبا

لذلك لم يصح بَي ْع ما لا ينتفع به شرعا ،قا
( )1بن لأثير « ،لنهاية في غريب لحديث لأثر»،
.213

( )2بن لجو

« ،غريب لحديث»1425 ،ﻫ،

( )3لفيومي « ،لمصبا

لمنير»،

ضي لله عنه

لنبي صلى

يخ ْتَلفو في
بن عبد لبرَ « :ل َ ْم َ

1421 ،1ﻫ،

بن لجو

ل كتب لعلمية ،بير

،2 ،

 ، 1922 ،5لمطبعة لأمير ية ،لقاهر ،2 ،

( )4خرجه مسلم ،كتا

لبيو  ،با

 ،كتا

لبيو  ،با

بيع لملامسة ،حديث قم .2037

( )5خرجه لبخا

لنهي عنها

لانتفا به شرعا

بطلا بيع لحصا

.1513

للبائع:

لنبي صلى لله عليه سلم« :نهى عن بيع

لحصا  ،عن بيع لغر »( ،)4عن بي سعيد لخد
لشر

لمشتر

لتي كانت سائد في لجاهلية قد

ضي لله عنه

لسابع :كو

َ َ ث َو ْ

َل َا

لبَي ْع لذ

 ،لسعو ية،
.331

.810

فيه غر  ،حديث قم

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
ل ْقر ْ

َ لْف َأْ

كذلك ما يؤ

َكل م َا ل َا م َنْف َع َة َ فيه َ َنه ل َا يَجو بَي ْعه َل َا شر َ
لإنسا

كالعقر

ُ ،
كلهن فاسق ،يقتلهن في لحر  :لغر

«خمس من لد
لفأْ ،

لكلب لعقو  ،قا

لكلب لعقو »( ،)2جا في فتح لبا

ه َذ لْف َو َسق ل َا مل ْك فيهَا لأَ ح َد َل َا خْ تصَا
لشر

لأ بعة:

لثامن :كو

لثمن معلوما حا

»(.)3

59
59

َل َا َ كْل ثَمَنه»(،)1

صلى لله عليه سلم:

 ،لحد َ  ،لعقر ،

لإما

لشافعي قا َ َ « :

لبَي ْع:

لك حتى تنتفي لجهالة لمفْضي َة لى لنز  ،هذ شر

فالحنفية ي َشترطو لصحة عقد لبَي ْع

يكو

لثمن معر

عند لمذ هب
لقد

لصفة

كي تنتفي لجهالة ،علل لمرغيناني لك بقوله« :لأَ َ َلتسْليم َ َ َلتس َُلم َ َ جب بال ْعَقْد,

جه َالَة ه َذ صف َتهَا
َه َذ لجَه َالَة مفْضي َة لَى لمنَا َع َة فَيَمْتَنِع َلتسْليم َ َلتس َُلمَ ,ك ُل َ

تَم ْن َع لجَو َ َ ,هَذ َ هو َ لأَ صْ ل»(.)4
لمال كية يضا يشترطو

( )1بن عبد لبر « ،لاستذكا »،
 ،كتا

لإحصا

( )3بن حجر« ،فتح لبا

»،4 ،

()2

.1732

لبخا

( )4لمرغيناني « ،لهد ية»،5 ،

يعلم مبلغ لثمن حا

1414 ،1ﻫ،
جز

.8

.49

لصيد ،با

لعقد ،قا

قتيبة ،مشق،20 ،

ما يقتل لمحر من لد

بن شد لجد
.124

 ،حديث قم

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
في لمقدما

مج ْهو ،
مج ْهو  ْ َ ،لَى َ ج َل َ
« :فإ َ ب َا َ َلرجل لسل ْع َة َ بثمََن َ

لممهد

خ عَلَى كل ح َا
َ ْ م َا شْ ب َه َ َلكَ؛ فس َ

َ بَيَا»(.)1

60
60

عند لشافعية كذلك يشتر

َ
ن في ح َا
صحة لبَي ْع َ ْ ي َ ْذكر َ َلثم َ َ

في لقيَا

كر لثمن ،قا

َ لف َو َ

لنو

 ،شَا َ لمتَبَايع َا

َ ْ

في لمجمو « :يشْت َر َ

في

ك هَذ َ
لعَقْد فَي َقو  :بعْتك َه بكَذ َ  ,فَإ ْ قَا َ :بعْت َ

َ ق ْت َصَر َ عَلَى هَذ َ فَق َا َ لمخَاطَب :شْ ت َر َي ْت َ ْ قَبل ْت ,ل َ ْم يَكنْ هَذ َ بَي ْعا بلَا

خلَا »(.)2

لحنابلة كذلك يشترطو معرفة لثمن ،فلا يصح لبَي ْع عندهم بثمن مجهو ،

ل كبر َ « :لَوْ

كما ي َبي ْع لنا ( ،)3صححه بن تيمية بثمن لمثل ،جا في لفتا

ن صَ َ ح بثمََن لمث ْل ك َالنك َا »(.)4
ب َا َ َل َ ْم يسَم َلثم َ َ
لفر

لثالث :لصيغة

لصيغة هي كن لبَي ْع لذ

( )1بن شد « ،لمقدما
.64

( )2لنو

لممهد

 « ،لمجمو »،9 ،

( )3بن مفلح « ،لفر »،
( )4بن تيمية « ،لفتا

»،

ينعقد به لبَي ْع ،قد سبق بيا

1408 ،1ﻫ،

لغر

202

1424 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،لبنا ،6 ،

ل كبر »،

لإسلامي ،بير

1408 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

.155

،5 ،

لحنفية

،

،2

.378

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
يعتبر نه لركن لوحيد في عقد لبَي ْع ،نهم يعتبر

61
61

ما سو مكملا له(.)1

لصيغة في عقد لبَي ْع هي ما ينعقد به لبَي ْع ،يعتبر صيغة لعقد لبَي ْع كل ما

يستفا منه
لمنا لة.

لبَي ْع قد تم بين لبائع

لمشتر  ،يدخل فيه للفظ،

قد ختصر بن عرفة تعر يف لصيغة بقوله« :م َا

مع َاطَا »(.)2

ُ
تتم صيغة لبَي ْع بأ يَصْ د شطرها لأ

نعقا

لق َبو  ،فما لمقصو

لق َبو في عقد لبيع؟ ،هل تنحصر صيغة لبيع في لألفا

لبيع؟.

َ َ عَلَي ْه

َلَو ْ

من حد لعاقدين ،يصد شطرها

لثاني من لآخر ،هو ما يَصْ طلح عليه لفقها بالإ يجا

بالإ يجا

لإشا ،

لإجابة عن هذين لإشكالين تحتا

لد لة على

لى تتبع ما كتب حو

لصيغ لتي ينعقد بها لبيع ،في ما يلي محا لة لتلخيص لك في لمسائل لآتية:
لمسألة لأ لى :لمقصو بالإ يجا
لإ يجا

«:بعتك»،

لق َبو في عقد لبَي ْع

عند لمال كية لشافعية ،لحنابلة هو ما يَصْ د عن لبائع كأ يقو

ك» ،
«م ََل كت َ

يَصد من لمشتر
لا يشتر

تقد

( )1ينظر:

.36

ما يقو مقامهما مما يفيد معنى لبَي ْع،

كأ يقو  « :شت َر َي ْت»،

لإ يجا

( )2ينظر :لرصا « ،شر حد

على لق َبو

بن عرفة»،

كأ

«قَبل ْت»،

يقو

.331

لمشتر

لقبو

ما يد على قَبو
«بعْني» فيقو

هو ما
لبَي ْع،

لبائع:

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
«بعتك»(.)1

عند لحنفية لإ يجا

فتح لقدير َ « :لْإ يجَا

هو ما صد

لغ َة لإث ْب َا

لأَ

62
62

لا ،لق َبو هو ما صد ثانيا ،جا في
ي ك َا َ َ ,لمر َ هنَا ث ْبَا
شَ ْ

لفعْل

لمشْت َر

َلد عَلَى لرضَا لو َقِع َ َ لا؛ سَو َ َ َق َ َع منْ لبَائِع كَبعْت ْ َ ،منْ
ك َأَ ْ يَب ْت َد َ لمشْت َر فَي َقو شْ ت َر َي ْت هَذ َ بأَ ل ْف َ ،لْق َبو لفعْل َلثاني,

لإث ْبَا

لأَ َ َ ,لأَ َنه يَق َع قَبولا َ ضا بفعْل لأَ َ »(.)2

ل خا َ

ي لإث ْبَا
َإ َلا ف َكلٌ منْهم َا يجَا  ْ َ ,ث ْبَا  ,ف َسم َ
لحاصل

لإ يجا

لقبو هي مجر

َلثاني بالق َبو

صطلاحا

لفقها م َتفقو على

لم تكن معر فة فيما سبق .لو قع

كا برضا لمتبايعين لو ختلفت لصيغة لتي يتم بها،

تَم ْييز لَه ع َنْ

فقهية ضعها لفقها

لبيع نما يقع صحيحا

لك عملا بقوله تعالى:

يٰأَ ُيها ٱلذين منو لا تأۡكلو َ مۡوٰل كم بي ۡنكم بٱل ۡبٰطل ِ لا َ تكو تجٰر عن تر
منك ۡ ۚم)3(؛ في صحيح لبخا

َ« :

بن عمر ضي لله عنهما كا مع لنبي صلى

لله عليه سلم في سفر ،فكا على بكر لعمر صعب ،فكا يتقد لنبي صلى لله عليه
سلم ،فيقو

َ بو  :يا عبد لله ،لا يتقد

لنبي صلى لله عليه سلم َ حد ،فقا له

لنب ُي صلى لله عليه سلم :آبعنيه» ،فقا عمر :هو لك ،فاشتر  ،ثم قا  :آهو لك يا
( )1ينظر :لحطا « ،مو هب لجليل»،6 ،
قد مة « :لمغني»،6 ،

.7

( )2بن لهما « ،فتح لقدير»،

( )3سو  « :لنسا » ،لآية. 29 :

 .13لنو

1316 ،1ﻫ ،لمطبعة ل كبر

 « ،لمجمو »،9 ،
لأمير ية ،مصر،5 ،

 .194بن
.74

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
عبد لله ،فاصنع به ما شئت»()1؛ قا
صلى لله عليه سلم يه ْد

َيهْد َ

ك لَفْظ يجَا
َل َ ْم ينْق َلْ عَنْه ْم في َل َ
ثم

َل َا قَبو َ ،ل َا َ مْر بهَ ،ل َا بتَعْليمه لأَ ح َدَ ،ل َو ْ

حو تسمية حد

لا يؤثر في لعقو لأنه خلا
لعديد من عقو

لبهوتي مع َلقا على هذ لحديث« :ك َا َ لنبي

صحَابه يَفْع َلو َ َلكَ،
لَي ْهَ ،يعْطي َيعْط َى لَهْ َ ،

ل نَقْلا مَش ْهو »(.)2
َق َ َع لَنق َ
لخلا

عبا

لعاقدين يجابا لأخر

بين لنا

نما تنعقد بغير لألفا

له في لمسألتين لآتيتين.

لمسألة لثانية :لتعاقد بالكتابة

تفق لفقها على صحة عقد لبيع بالكتابة( ،)4فالحنفية يعتبر
فلَانا بكَذ َ  ْ َ ،قَا َ لرَسوله بعْت هَذ َ منْ فلَا

( )1خرجه لبخا

« ،صحيح لبخا

» ،كتا

( )2لبهوتي« ،شر منتهى لإ

لهبة فضلها لتحر يض عليها ،با

1421 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،لبنا ،4 ،

( )3ينظر :هبة لزحيلي « ،لفقه لإسلامي
.94

( )4لإما مالك « ،لمد نة» ،بير
( )5لمرغيناني « ،لهد ية»،5 ،

،3 ،

.5

لكتا

لغ َائب بكَذ َ فَا ْه َْب َ خْبرْ ،

هدية عند جلسا  ،فهو حق ،حديث قم .2610
»،

كالكتابة،

لحكا  َ « :كَت َبَ َ َما بَعْد فَق َ ْد بعْتك

كالخطا  ،كذلك لرسالة( ،)5جا في

عَب ْد

قَب َولا

صطلاحي( ،)3لا مشاحة في لإصطلا  ،كما

لبيع لتي تكو

لمعاطا  ،هو ما سيتم لتعر

63
63

لته»،

.82

1405 ،2ﻫ،

له

من هد
.395

لفكر ،مشق،

،4

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
ل لكتاَ
ص َ
فَو َ َ

لَى لمَكْتو

64
64

لَي ْه َ ،خْب َر َ َلرسو

مج ْلس بلو
س َ
لم ر ْ َ
ل لَي ْه ،فَق َا َ في َ

لكتاَ  ْ َ ،لرسَالَة شْ ت َر َي ْته به ْ َ ،قَبل ْته ت ََم لبَي ْع بَيْنَهم َا»(.)1
عند لمال كية كذلك ينعقد لبيع بالكتابة

ما لشافعية فلهم في نعقا

كاللفظ في نعقا
لكتا (.)3

كانت لة على لرضا(.)2

لبيع بالكتابة جها ؛ صحهما عتبا

لبيع ،ل كنهم يشترطو

قَبو

ليه بمجر

لمكتو

لكتابة

طلاعه على

لمتتبع لمسائل لبَي ْع عند لحنابلة لا يجدهم بحثو مسألة نعقا لبيع بالكتابة في

لبيع ،لا َ بن قد مة في با

با

لكاتب( ،)4ن َق َل لمر
ستد

لعقو

لطلا

لحد

ص ََر

بأ

لشها

لكتابة تقو مقا قو

لحنابلة بفعل لنبي صلى لله عليه سلم حينما كا

تثبت بالكتابة(،)5

يبلِِغ سالته لى

لملو  ،فحصل لك في حق لبعض بالقو  ،في حق خرين بالكتابة( ،)6ما جا

لتبليغ لرسالة هي جل؛ جا في ما هو

نها كالبيع ،ما في شاكلته من

لحكا شر غر لأحكا »،

.144

( )1منلا خسر « ،

( )2لدسوقي« ،حاشية لدسوقي على لشر
( )3لنو

 « ،لمجمو »،9 ،

( )4بن قد مة « ،لمغني»،10 ،
( )5لمر

 « ،لإنصا »،8 ،

( )6بن مفلح « ،لمبد في شر
.313

.194

ل كبير»،3 ،

حيا ل كتب لعربية،2 ،
.4

.503

.472

لمقنع»،

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

،

،6

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لمعاملا

لمالية.

ضافة لى لك فإ

قولهم بصحة لبيع بما هو

لقو

بصحة لبيع بالكتابة عند لحنابلة هو لا

لكتابة في لدلالة على حصو

لك بأنهم قالو بصحة لبيع بالمعاطا ،

لمسألة لثالثة :نعقا لبيع بالمعاطا

بالايجا

بيع لمعاطا هو

للفظ(.)2

با ْلإ يجَا

لمشتر

ما عند لشافعية فقد قا

بَي ْع لمعاطا

( )1محمد
.114

( )2ينظر:

لرضا من لمتبايعين؛

لثمن للبائع فينا له لبائع لسلعة

لقبو ( ،)1قد تفق لحنفية لمال كية لحنابلة
لنو

قا بأنه لقو

 « :لمش ْهو منْ مَذْه َبنَا َ َنه ل َا يَص ُح لبَي ْع َلا

جر

به لفتو

قلعه جي« ،معجم لغة لفقها »،
لمرغيناني « ،لهد ية»،5 ،

خليل« ،مختصر خليل»،

بن قد مة « ،لمغني»،6 ،

.143
.7

لنطق

لصيغة لا تنحصر في

َ لْق َبو َ ,ل َا تَص ُح لمع َاطَا في قَليل َل َا كَثير» ،ل كن لنو
لذ

عن

لمعاطا هي كما سيأتي بيانه ليست بمنزلة

للفظ لكتابة في لدلالة على لرضا.
ينا

65
65

.4

ختا صحة

عند لشافعية ،هو قو

1416 ،1ﻫ،

لنفائس ،لر يا

بن

،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
سريج( ،)1مقتضى قو
لنا

بن سريج

بَيعا فهو بَي ْع ،ما لم تجر فيه لعا

لا يكو بَي ْعا(.)2
عليه يكو

كل ما جر

بالمعاطا كالجو

فيه بالمعاطا

لعا

لد

َع َد

لبيع بالمعاطا بيعا صحيحا عند لمذ هب لأ بعة ،ما لقو بعد

صحتها فربما جع لى فهم لشير

لذ

لم يرها بيعا فقا «:فَأَ َما لمع َاطَا فَلَا يَن ْع َقد

بهَا لبَي ْع ,لأَ َ سْم َ لبَي ْع ل َا يَق َع عَلَي ْه»( ،)3هذ كما يبد مجر

يه لخا

لك عن من قبله من فقها لمذهب ،هذ ما يظهر من تتبع بو

فقها

لعقا

66
66

لمذهب ككتا

لما

لمسمى لحا

لمذهب لإما

لشافعي،

( )1هو بو لعبا

حمد بن عمر بن سريج لقاضي لبغد

ل كبير ،كتا

بما كا فهم لشير

فلم ينقل

لبيع في كتب

لأ لمؤسس

مؤثر على من جا بعد من

فقها لمذهب بما فيهم لغز لي في كتابيه لوسيط( ،)4لوجيز

()5

بعين مائتين ،تفقه

 ،لد سنة بضع

بأبي لقاسم عثما بن بشا لأنماطي لشافعي صاحب لمزني ،به نتشر مذهب لشافعي ببغد  ،له

مصنفا

كَثير َ يق َا

َنهَا بلغت َ ْبَعمائَة مصَنف شهرها كتا

306ﻫ ،ينظر :لسبكي« ،طبقا

مصر،3 ،

( )2لنو

( )3لشير

.23

 « ،لمجمو »،9 ،

 « ،لمهذ »،2 ،

لشافعية ل كبر »،

1413 ،2ﻫ،

حيا ل كتب لعربية،

.190

( )4لغز لي « ،لوسيط في لمذهب»،

( )5لغز لي « ،لوجيز في فقه لإما
.137

في َلر على ب ْن َ

في لقيَا ،

.2

1417 ،1ﻫ،
لشافعي»،

لسلا  ،مصر،3 ،

1425 ،1ﻫ،

.8

ل كتب لعلمية ،بير

،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
كما عا
قر

بن قد مة على من قا

قد عا

لبَي ْع لا يصح لا بالإ يجا

لك تغيير لحكم ثابت بالعر

على من منع بَي ْع لمعاطا ،

67
67

لق َبو ،

مع

لشر له؛ بل قد عد لك مخالفة للإجما  ،في ما يلي قوله في لمغنيَ « :لَنَاَ َ ,

كي ْف َيت َه ,فَوَجَبَ ُلرجو فيه لَى لعر ْ  ,كَمَا جِ َع لَي ْه في
لله َ ح ََل لبَيْعََ ,ل َ ْم يبَي ْن َ
حر َ
لقَب ْض َ لْإ ْ

ك َا َ مَو ْجو

َ َلتف َُر  َ ,لْمسْلمو َ في َ سْ و َقه ْم َبيَاعَاته ْم عَلَى َلكََ ,لأَ َ لبَي ْ َع

ق َلشرْ عَلَي ْه َ حْك َاما َ ,بْق َا عَلَى م َا
بَيْنَهمْ ,مَعْلوما عنْد َهمَْ ,إ َنمَا ع ََل َ

ك َا َ ,فَلَا يَجو تَغْيير ب َ
الر ْ

كث ْر َ
صح َابه ,م َ َع َ
ع َنْ َ ْ

قو

َ َلتح َُكمَ ,ل َ ْم ينْق َلْ ع َنْ َلنبي صلى لله عليه سلم َل َا

لبَي ْع بَيْنَهمْ ,سْ تعْم َا

َ لْق َبو َ ,لَو ْ سْ تَعْم َلو

لإ يجَا

ك شَرْطا ,لَوَجَبَ نَقْلهَ ,ل َ ْم يتَص ََو ْ
ل نَقْلا شَائعاَ ,لَو ْ ك َا َ َل َ
ك في بيَاعَاته ْم لَنق َ
َل َ

منْه ْم ه ْمَاله َ ل ْغ َفْلَة ع َنْ نَقْلهَ ,لأَ َ لبَي ْ َع م َما تَع ُم به لبَل ْو َ  ,فَلَو ْ شْ تر َ لَه لإ يجَا

ْف ح ْ
كمه ،لأَ َنه يفْضي لَى قو
يخ َ
َ لْق َبو لَبَين َه صلى لله عليه سلم بَيَانا ع َ ًاماَ ,ل َ ْم َ

ك ع َنْ َلنبي صلى لله عليه
لعقو لف َاسد َ كَثير  َ ,ك َله ْم لمَا َ بال ْبَاطلَ ,ل َ ْم ينْق َلْ َل َ
صحَابه فيم َا عَلم ْنَا َ ,لأَ َ َلنا َ يَتَبَاي َعو َ في َ سْ و َقه ْم
سلمَ ،ل َا ع َنْ َ ح َد منْ َ ْ

بالمع َاطَا في كل عَص ْرَ ,ل َ ْم ينْق َلْ ن ْك َا
لمسألة لر بعة :ما يشتر

ك جْمَاعا»(.)1
منْ قب َل مخَالفينَا ,فَك َا َ َل َ

لصحة صيغة لبيع

لقد ضع لفقها شر طا حتى تكو

)1

يو فق لق َبو

( )1بن قد مة « ،لمغني»،6 ،

لإ يجا ،

.8

لصيغة صحيحة منها:
يكو

لق َبو

على فق ما

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

68
68

لموجب من لثمن لما عرضه من لمبيع ،هذ لمو فقة يجب

تكو في لصف َة،

ك َلثو ْ َ لأب ْي ََض» ،فقا
لبائع« :بعْت َ

لمشتر  « :شْ ت َر َي ْت

لقد ،

لأجل ،فإ قَبل لمشتر

ينعقد لبيع ،كأ يقو

َلثو ْ َ لأسْ و َ َ»؛ كذلك

قا

غير ما قصد

لبائع من لسلعة في يجابه لم

ك مئة عل ْب َة بأل ْف» ،فقا
لبائع« :بعْت َ

لمشتر :

لبائع« :بعْتك َه بع َشَر َ » ,فقا

لمشتر :

« شْ ت َر َي ْت عل ْبة منها بع َشَر َ » لم ينعقد لبيع( .)1لا ينعقد لبيع يضا
غير ما قصد

لبائع من لثمن ،كما لو قا

« شْ ت َر َي ْته بثمََاني َة»،

كأ

« شْ ت َر َي ْت بأَ ل ْف مؤ ََجلَة»(.)2

ق َبل لمشتر

ك بأَ ل ْف ح َالَة» ,فقا
لبائع« :بعْت َ

يقو

لمشتر :

يتصل لق َبو بالإ يجا  ،هو ما ي َصطلح عليه لفقها تحا مجلس

)2

لعقد ،مجلس لعقد في لبيع هو لاجتما

لو قع لعقد لبيع( ،)3فلو قا

لبائع:

«قد بعْت سل ْع َتي بك َذ َ َك َذ َ » ،فسكت لمشتر  ،لم يقبل لبيع حتى فترقا ،ثم تى
بعد لك ،فقا « :ق َ ْد ق َبل ْت» لم يلز
لإ يجا

بالقبو (.)4

من تتبع ما كتبه لفقها حو مجلس لعقد يتبين نهم لم يقيد

( )1ينظر :لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،5 ،
( )2لرحيباني« ،مطالب لي لنهى»،3 ،
( )3لما

لك لبائع لأ

هذ لتر خي قطع تصا

.136

.5

 181من مجلة لأحكا لعدلية :ينظر :علي حيد « ،

1423 ،1ﻫ،

عالم ل كتب ،لر يا

بالمكا ،

،1 ،

.153

( )4ينظر :بن شد« ،بد ية لمجتهد نهاية لمقتصد»،2 ،

.170

لحكا شر مجلة لأحكا »،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
إنما عتبر

لمجلس هو جتما

قع بين لبائع

لمشتر

يبرحا موضعهما(،)2

عتبر

يعتبر

لبائع لمشتر

على موضو

لبيع ،فقد صححو لبَي ْع

خرجا عن موضو

لبيع لى غير ؛ إ لم

هما يمشيا ،

مجلس لبيع قد نتهى

69
69

هما على ظهر سفينة تسير( ،)1كما

في لتعاقد بالكتابة

لك يؤكد نهم لم يقصر مجلس لعقد على لمكا .

لرسالة مجلس بلوغهما( ،)3كل

لمبحث لثاني :ماهية عقد لبيع عبر لانترنت.

من جل تحديد لمقصو بعقد لبيع عبر لانترنت يجد تعر يف هذ لعقد،

بيا ما يميز عن عقد لبيع لذ

يعقد بصفة مباشر بين لبائع لمشتر .

لمطلب لثاني فسيخصص لعر

لخصائص لتي تميز هذ لنو من لعقو .

با تبا

لهذ لغر

سيعر

لمطلب لأ

 :لتعر يف بعقد لبيع عبر لانترنت

عر

يجا

لشي لمبيع

لمطلب لأ

عقد لبيع عبر لانترنت بأنه « :لتو فق لتا بين
بقبو

على تمليك شي

تمكين لمشتر

( )1بن نجيم « ،لبحر لر ئق»،

من حيا ته

( )3ينظر :بن عابدين« ،
،7

تين صحيحتين

حق مقابل ثمن ،يلتز به لبائع بتسليم
خل لشبكة

 ،1لمطبعة لعلمية ،مصر،5 ،

( )2ينظر :لدسوقي« ،حاشية لدسوقي على لشر
.26

لتعر يف عقد لبيع عبر لانترنت ،ما

ل كبير»،3 ،

لمحتا على لد لمختا »،

خا جها ،يلتز به

.294

.5

1423 ،1ﻫ،

عالم ل كتب ،لر يا

،

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
بدفع لثمن لمتفق عليه من خلا

لمشتر

" لانترنت"»(.)1
كما عر

( لإ يجا )،

بأنه عقد لبيع لذ

سيلة لاتصا

يبد

لمرئية

يتم كليا عبر لانترنت من تقديم للطلب

لبائع ( لق َبو ) ،لى ستيفا لثمن(.)2

لتعر يف لأ

لمسموعة

70
70

جا مطولا بحيث نه عا

لتعر يف بعقد لبيع

بوجه عا  ،ضافة لذكر ما يتميز به عقد لبيع عبر لانترنت ،ما لتعر يف لثاني فقد
جا مقتصر على ما يميز عقد لبيع عبر لانترنت عن عقد لبيع لعا
فيه لتعاقد بين متعاقدين مباشر ،
لذ

عبر سيلة خر

لذ

غير شبكة لانترنت.

يكو

لتعر يف لثاني كثر مناسبة لأنه عتبر عقد لبيع عبر لانترنت بأنه لعقد

يتم كليا عبر لانترنت ،هذ هو لتعر يف لأخص لعقد لبيع عبر لانترنت،

لأ بعض لتصرفا
فإنها لا تعد

غير(.)3

عبر لانترنت إ كانت تعد من قبيل لتجا

تكو مجر

قد سبق تحديد مجا

( )1عمر خالد

شها للسلع عبر لانترنت،

بكلية لشر يعة لد سا

لزهر ني « ،حكا لتجا

( )3من مثلة لك موقع

عو للتعاقد لا

سة هذ لبحث بعقد لبيع لذ

يقا « ،عقد لبيع عبر لانترنت»،

( )2عدنا بن جمعا

مجر

لإل كتر نية؛

لإسلامية بجامعة

، 2007 ،1

يتم كليا عبر

حامد ،لأ

،

.66

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي» ،سالة كتو

لقر 1428 ،ﻫ ،مكة لمكرمة،

.30

كنيس لشهير في لجز ئر.http://www.ouedkniss.com :

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لانترنت( ،)1لذلك يكو

71
71

لتعر يف لمختا هو لتعر يف لثاني.

لمطلب لثاني :خصائص عقد لبيع عبر لانترنت

تتميز عقو

هم هذ

لبيع عبر لانترنت بخصائص تميزها عن عقو

لخصائص هي :نها عقو بيع تتم بصفة لية،

لبيع لعا ية ،لعل

نها عقو بيع تتم بين

متعاقدين متباعدين ،ضافة لى كونها عقو يتم فع لثمن فيها عبر شبكة لانترنت

نفسها.

في سبيل توضيح هذ لخصائص سيتم بيا كل خاصية من هذ لخصائص

في فر مستقل فيما يأتي.
لفر

لأ

 :لآلية في عقو لانترنت

تمثل عقو لبَي ْع عن طر يق لويب ( )WEBمعظم عمليا

لانترنت ،هي تمتا بخاصية لآلية؛ لك

بر

تفاعلية بين لمستعمل لبرنامج لمثبت على لحاسو

عقد لبَي ْع يتم عبر خطو

( لخا ) لذ

لبَي ْع عن طر يق لانترنت .في سبيل فهم لعملية لتي يتم بها بر

لانترنت سيعر

عبر لانترنت.

هذ لفر بالتفصيل لإجر

( )1ينظر مقدمة هذ لبحث

.12

لبَي ْع لتي تتم عبر

سير لعمليا

لية

يستضيف موقع

عقد لبَي ْع عبر

لشائعة لعقد لبَي ْع

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
بإ خا
لخانا

في لغالب تبد لعملية بتسجيل لدخو
كلمة مر

سم لدخو

لى موقع لتسو

لافتر ضي

()1

( )PASSWORDلمستخد ( لزبو ) في

لمخصصة لذلك ،بمجر ضغط

لإ خا في لوحة لمفاتيح (،)Enter

لنقر على يقونة لدخو ( )Loginبو سطة لفأ

بالبحث في قاعد بيانا

72
72

لزبائن لمخزنة سلفا في خا

يقو لبرنامج لذ

يسير لموقع

لشركة مال كة لموقع .في

حالة لعثو على لزبو يقو بتوجيه لمستخد لى صفحة لترحيب حيث يتم عر
سم لزبو في على لصفحة لى جانب بيانا

من لموقع (سلة لمشتر يا ).

( )1توجد ل كثير من لمو قع لتسو

تبين مجمو مشتر يا

لزبو

لحالية

لعل شهرها موقعي )،(eBay.com) ،(Amazon.com

في لجز ئر نجد موقعي ) ،(Awras.com) ،(DZSoQ.comهذ لأخير هو ما تم عتما

كمثا لتفصيل لإجر

.

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام

ل كتب

سم توضيحي  : 5صو

ما في حالة كو

لصفحة تسجيل لدخو

لمستخد

لى صفحة لتسجيل لتي تضم عد

عبا

مكا

لمر

ترشد لزبو

لا يا ،

لى لبيانا

لعنو ،

73
73

بونا جديد ؛ فإ
من لخانا

لى موقع

لبَي ْع

لبرنامج يقو بتحو يل لمستخد

لفا غة (حقو )؛ لى جانب

لمطلوبة للتسجيل مثل :لاسم ،للقب ،تا يخ

قم لهاتف،

لبريد لال كتر ني ،ضافة لى كلمة

(كلمة لسر) لتي تستخد للدخو للموقع.

لا يكتفي لبرنامج لمسير للموقع بتخزين بيانا

لمستخد

لجديد بل يقو

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
بالتدقيق بالبيانا

لتي يدخلها لمستخد  ،تحقق منها ،إ

بتوجيه لمستعمل لى لخانا

لتي تحتو

عنا ين لبريد لال كتر ني ،يقد توصيا

لتي تكو قصير

بخصو

يشبه لسو

عبر لانترنت توجد بها كذلك قسا للألبسة
تتم عملية لتسو

لسلع مختلفة مع سم كل سلعة ثمنها ،إ
تضم معلوما
كبر

ينقر على لصو ،

بعض لحقو كأسما لمر

لحقيقي ،حيث
لأ

مو قع لتسو

ل كتب،

لال كتر نية،

ضح تمكن لزبو من لتعر
قر

لى لقسم لمر

لزبو معلوما

ين تعر

خر

صو

عن لسلعة

سم لسلعة ليتم تحو يله لى صفحة خاصة بالسلعة

فية مثل لمو صفا

في حالة ما

قا

بالتنقل بين لأقسا عن طر يق لنقر على لر بط لمخصص

لكل قسم حيث يقو لبرنامج لمسير بتوجيه لزبو

فيكفيه

لهاتف،

لى صفحة لترحيب (صفحة لبد ية) يجد لزبو نفسه

لال كتر ني لذ

غيرها من لأقسا .

كتشف خطأ ما يقو

خطا  ،من مثلة لك

سهلة لاكتشا .

عند تسجيل لدخو

في موقع لتسو

74
74

لتقنية،

لكميا

لمتوفر  ،ضافة لى صو

كثر على لسلعة لمعر ضة.

لزبو شر

هذ لسلعة فإنه ببساطة يقو بالنقر على

يقونة " :ضافة لى لسلة" بعد تحديد لكمية ،كما يم َكن لبرنامج لزبو من لتنقل عبر

قسا لسو ليتسو منها بإتبا نفس لخطو

سلعة لى سلة لمشتر يا ؛ يقو

 ،في كل مر يقو لزبو بإضافة

لبرنامج بتخزين قائمة لمشتر يا

مجمو

لسعر باسم

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لزبو ؛ يستمر في لك لى

" نها لطلب".

لأعما

ينهي لزبو عملية لتسو

سم توضيحي  :6صفحة من موقع

عند نها لطلب؛ يقو لبرنامج بتحو يل لزبو

75
75

لتي تتم بالنقر على يقونة:

لبَي ْع ل كتب تظهر قسم :لاقتصا
لى صفحة خاصة تعر

كامل

لمشتر يا  ،مع لسعر لإجمالي ليتمكن لزبو من مر جعة مشتر ياته ،تعديلها ،في

حالة قبوله بالنقر على يقونة تأكيد لطلب؛ يتم تحو يل لزبو
لمشتر يا  ،إ

لى مرحلة تسديد ثمن

سد َ لثمن حالا عن طر يق لانترنت يتم نها عملية لبَي ْع ،لتتبقى

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
فقط عملية لتسليم؛ لتي يمكن

كو هذ لمنتج ملفا مرئيا،
حا كو
لبريد.

تتم بتحميل لمنت َج لى حاسو
كا برنامجا

مسموعا،

لمنت َج سلعة ما ية يتم في غالب لأحيا

من خلا ما عر

جر

نفا تبين

76
76

لزبو في حا

كتابا ل كتر نيا .في

ساله لى لزبو عن طر يق

عقد لبَي ْع عبر لانترنت تتم من

جهة لبائع بطر يقة لية تحكم بها لبرنامج لمسير للموقع ،عند تتبع لخطو
هنا

يبد كأ

شخصا ير فق لزبو

من مرحلة خوله للموقع لى غاية لمرحلة

لأخير ؛ ين يتم تما لصفقة ،فهو بذلك يقو بما يلي:
يستقبل لزبو

لدخو )

يطلب منه بياناته لشخصية ليتعر

يقو بإ خاله لى لسو

لتي تعر

عليه (صفحة تسجيل

فيها لسلع في شكل قسا (عند لنقر

على لأيقونة لمخصصة لتسجيل لدخو للموقع)
يقو بإحصا مشتر يا

لسعر ،يطلع لزبو بها (معلوما

عا ).

يقد فاتو

لطلبية بإضافة منتجا

لزبو ،

يقيد كل لمعلوما

سلة لمشتر يا

لتي تعر

بكامل لمشتر يا  ،يتيح تفقد لمشتر يا
خر ،

لآنفة

لتي تتيح للزبو معاينة تفاصيل لفاتو

لعد

عن مشتر يا

لمتعلقة بالكمية

في على لصفحة
من خلا

تعديل

(صفحة سلة لمشتر يا

لنهائية ،تتيح له يضا تعديل لطلبية).

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
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 -يحصل لثمن من لزبو (صفحة تسديد لثمن حيث تتم في لغالب بتكفل

من لبرنامج تلقائيا بسحب قيمة لفاتو
 -يتكفل بإ سا

توصيل لمشتر يا

قائمة لمشتر يا

من حسا
عنو

لترسل لى لزبو في لآجا

لزبو )(.)1

لزبو

لمحد

لى لمسؤ

من طر

عن خدمة

لموقع.

في لحقيقة فإ هذ لبرنامج لذ

يسير لموقع ليس كثر من مجموعة تعليما

عبر لانترنت فإ

لخطو

برمجية كتبت مسبقا تستطيع لحو سيب تنفيذها بطر يقة لية ،في حالة لبر مج لمعد
لتسيير مو قع لتسو

لمبرمج يد

لممكنة في جلسة لتسو  ،يقو على ضوئها بإعد
كيلة من جل بر عقد لبَي ْع.

لمصد

يمكن لاطلا على لتعليما
لخا

موقع

لتعليما

لبرمجية

لبرمجية.

كمثا على لك يتيح متصفح فاير فوكس مكانية عر

صفحة معر ضة

بالمتصفح .في لصو

لمو لية عر

فتظهر نافذ في سفل لمتصفح بها مجمو

( )1في لجز ئر يمكن تسديد ثمن لمشتر يا
موقع

لك عن طر يق فتح

بالصفحة لمعر ضة على لمتصفح ،تتيح غلب متصفحا

لك باختيا

مشتر يا

برنامج يحاكي عمل لبائع،

لويب

مكانية لإطلا على لتعليما

لأ

لبرمجية لأ

كل لإجر

لبيع ل كتب.

مطو

لتعليما

لويب من قائمة لأ

لبرمجية للصفحة لمعر ضة

لجز من لتعليما

نيا باستخد

لبرمجية بلغة جافا

حسا  ،epay.dz :كما هو لحا مع

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
سكريبت ( )JavaScriptلصفحة تسجيل لدخو من موقع

سم توضيحي  : 7جز من لتعليمة لبرمجية لموقع
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لبَي ْع ل كتب.

لبيع ل كتب.

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لفر
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لثاني :تباعد لمتعاقدين في عقو لبيع عبر لانترنت
يتم عقد لبَي ْع بين حاضرين في مكا

لأصل

تتم صفقة لبَي ْع

حد،

كاملة في نفس لزما  ،هذ ما ي َصطلح عليه لفقها بمجلس لعقد ،لا نه بالنسبة

لعقد لبَي ْع عبر لانترنت فإ تباعد لمتعاقدين يعتبر من هم لخصائص لتي تميز عقو
لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت.

فإ

إ كانت خاصية لتعاقد لآلي لا تشمل كل لعقو
لمتعاقدين تباعدهما هو خاصية تميز كل عقو

فتر

ما كا

لانترنت؛ سو

منها بو سطة لبريد لال كتر ني،

بو سطة مو قع لويب لمسير ليا بو سطة نظمة محوسبة.
في سبيل

حيث لمكا

سة هذ لخاصية يجد

حالة لتباعد من حيث لزما .

لمبرمة عبر لانترنت؛

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق
لمحا ثة لمباشر ،

لتفر يق بين حالتين :حالة لتباعد من

لبند لأ  :لتباعد من حيث لمكا

تع َ ُد كل عقو

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت بيوعا بين متعاقدين متباعدين

من حيث لمكا  ،لو تو جد لمتبايعا
لانترنت ،لفضل كلاهما لعد
لذ

مكا

ي َلجأ لنا

في مكا

عن ستعما

لانترنت كوسيط في عملية لتعاقد.

غالبا لى لتعاقد عبر لانترنت لتغنيهم عن عنا لتنقل لى لمكا

تبا فيه لسلع لتي يريد نها ،فالمشتر
عمله يستطيع

حد لما جد

لاستعما

عندما يريد سلعة ما فإنه من بيته

بحث عنها في شبكة لانترنت ،سو

بالتوجه مباشر

لى

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
لال كتر ني،

مو قع لتسو
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لبحث،

يقو بالبحث في لشبكة باستعما محركا

عندما يجد سلعته لمنشو  ،ينتقل لى مرحلة لتعاقد ،لتي يمكن

لغالب بطر يقة لية كما تم بيانه سابقا،

يتم لتعاقد عن طر يق لبريد لال كتر ني،

عن طر يق لمحا ثة من خلا بر مج لمحا ثة سو من خلا
لصو

لبند لثاني :لتباعد من حيث لزما

لبائع على شبكة لانترنت قد طر

مسبقا هو بذلك يكو قد صد

بعد مد

منية قد تطو

غم

قد تقصر.

يجابا بالبيع ،غير

هي لصيغة لغالبة على صفقا

ثمنها بمثابة يجا

عا

لقبو

لقبو من لمشتر

من طر

من لمشتر

لا يتم لا بعد مضي مد

لبَي ْع لتي تتم عبر مو قع لبَي ْع لمسير ليا،

يكو

لبائع( ،)1معلو

باختيا

ضع معلوما

هذ لإ يجا

لسلعة مو صفاتها

يبقى مفتوحا حتى

للسلعة إنهائه للطلب تسديد للثمن ،هذ

منية بعد صد

( )1كمثا على لك ينظر صفحة موقع

يكو

لبَي ْع لتي تتم عبر بر مج

لبَي ْع عبر لانترنت.

ففي مو قع لبيع لتابعة للشركا

من خلا

لسلعة للبيع حد لها سعْر

لتباعد من حيث لزما لا يشمل عقو

لمحا ثة لفو ية؛ لا نه يمثل ميز عقو

يصد

لصو ،

لصو .

غالبا ما يكو

تكو

في

(سبق ير ها بالرسم لتوضيحي بالصفحة .)66

لإ يجا

من لبائع.

لبَي ْع ل كتب لتي تظهر قسم :لاقتصا

لأعما

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
خر على طو

كمثا

) (ebayحيث يطر
يجا

لمد بين لإ يجا

لقبو

يمكن لاستعانة بموقع

هذ لموقع بعض لسلع للبيع مع مد محد

مفتو قد تصل في بعض لأحيا
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لى عشر يا .

تكو بمثابة

سم توضيحي  : 8صفحة من موقع  ebayتبين ما تبقى من مد لإ يجا

( 9يا 11 ،ساعة)
لفر

لثالث :فع لثمن باستخد بطاقة لدفع لال كتر ني

لقد تَطو َ

ساليب لتحويلا

طر

لاتصا  ،تعتبر بطاقا

فع لأمو

لمصرفية لد

لمصا

في عالمنا لمعاصر ،يرجع سبب لك لى ت َ ُ
طو
لتي ستفا

من لتطو لحاصل في سائل

لدفع لإل كتر ني من نتائج هذ لتطو .

الفصل الثاني :عقد البَيْع عر اانرنت بوجه عام
في تسهيل عمليا

لقد ساهمت هذ لبطاقا

لتسو

غنت لنا

لنقو  ،ما يرتبط به من مشاكل لتعامل لمباشر بالنقو  ،كما فر

حتو ئها على لرقم لسر جعلها سيلة منة للدفع حيث يستحيل ستعمالها
ستعمالها في با

بعدما كا

لمطاعم لأمريكية؛ صا

عبر لعالم ،بل

هذ لبطاقا

غم تنو لطر

لمبي ْع؛ فإ

لدفع عند ستلا

في طا لتجا

لمعتمد لدفع ثما لمشتريا

في حين تطر قلة من لشركا

عن حمل

لحماية لحاملها لأ

لأمر يقتصر على مجموعة صغير من

ليو لوسيلة لمفضلة للدفع لد

قسْطا كبير من لمدفوعا
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بعض

عد كبير من لزبائن لباعة

لإل كتر نية صبح يتم باستخد
عبر شبكة لانترنت.

مكانية فع لثمن عن طريق لحو لا

غلب لشركا

هذ لرقم.

لبنكية،

تعتمد نظمة لدفع لال كتر ني لسهولتها

سرعتها ،لد جة لأما لتي توفرها لطرفي لعقد ( لبائع لمشتر ).
تعتبر بطاقا

لانترنت ،بل

لثمن.

لدفع لال كتر ني لوسيلة لمفضلة لدفع لثمن في عقو لبَي ْع لمبرمة عبر

لعديد من مو قع لبَي ْع عبر لانترنت لا تقبل غير لبطاقا

هذ لا تبا

بين عقو لبَي ْع لتي تتم عبر لانترنت بطاقا

صبح سم َة تميز عقو لبيع عبر لانترنت عن عقو لبيع لعا ية.
نظر لأهمية هذ لخاصية سيخصص لفصل لسا

لثمن باستخد بطاقا

لدفع لإل كتر نية.

كوسيلة لدفع

لدفع لال كتر ني

من هذ لبحث لمسألة فع

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لفصل لثالث :لعاقد

باعتبا

عقو

في بيو

لانترنت

لبيع لمبرمة عبر لانترنت تعد من لعقو

متباعدين فإ من هم لإشكالا
لبيع.
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لتي تطر حولها هي:

لتي تتم بين

شكالية لتحقق من توفر لمتعاقدين على لأهلية لتي تمكنهم من بر

عقد

إشكالية لاية لبائع على ما يبيعه على لانترنت.

ضافة لى شكالية تحقق لرضا في بيو

لانترنت.

في سبيل بحث كل حد من هذ لإشكالا

من هذ لفصل لبحث مد

سيخصص لمبحث لأ

توفر لأهلية في لمتعاقدين عبر لانترنت ،يخصص

لمبحث لثاني لبحث لاية لبائع على لمبيع عبر لانترنت ،ما لمبحث لثالث

فسيتعر

لإشكالية لرضا في عقو لبيع لمبرمة عبر لانترنت.

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لمبحث لأ
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 :هلية لمتعاقدين عبر لانترنت

سيتم في هذ لمبحث

سة ثلا

لبيع عبر لانترنت من خلا ثلا

مسائل تتعلق بأهلية لمتعاقدين في عقد

مطالب ،يخصص لمطلب لأ

لبحث مسألة

لتأكد من هو ية لمتعاقد عبر لانترنت ،ما لمطلب لثاني فسيخصص لبحث مسألة
هلية لشخص لمعنو

لمطلب لثالث لمسألة لتأكد

للبيع عبر لانترنت ،يتعر

من هو ية لمتعاقدين عبر لانترنت.
لمطلب لأ

سبق بيا

 :لتأكد من هلية لمتعاقد عبر لانترنت

بها صلاحية لإنسا

لأهلية لتي تشتر

في لمتبايعين هي هلية لتصر

لشرعية لمما سة لأعما

نها تنقسم لى نوعين :هلية تصر

تصر

لخلا

للتصر

كما سبق بيا

لإشكا

لا يطر

( )1ينظر:

في كو

لعاقد في بيو

جل مو قع لبيع لا تسمح بالشر

حتى بالنسبة للمو قع لتي تنظم عمليا
.38

كا

لعاقد

هلية

بيع لبالغ لعاقل صحيح عند كل لمذ هب ،إنما حصل

في صحة بيع من لم يبلغ سن لرشد.
لك

للز

لعقو

لعقو كما في لصغير لمميز(.)1

لفقها تفقو على صحة عقد لبيع

كاملة،

عليه فإ

بحيث تصح تصرفاته ،سبق بيا

كاملة هي صلاحية لإنسا

ترتبط بالبلو مع لعقل ،ناقصة لا تصلح للز

لتي يقصد

لبَي ْع بين لأشخا

لانترنت

هلية

لبيع لمن لم يبلغ سن لرشد،
فإنها تضع ضمن شر

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لاستخد

يكو

 eBayلذ

لمتعاقد قد بلغ سن 18
لأ

يع َد موقع لمز

لبائع لمشتر (.)1

كثر ،كمثا

على لك موقع

على لانترنت ،عن طر يقه يتم لتعاقد بين

مع لك فقد يقو قاصر بطلب سلع بتسجيل لدخو

كا بة تظهر نه
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لحالة فإ

شد ،حتى في هذ

في لموقع ببيانا

صفقة عقد لبيع لن تكتمل،

سيتم فض لطلب عند صفحة تأكيد لطلب تسديد قيمة لسلع،

لك لأنه في

بعض لد

قامت برفع

هذ

لمرحلة يجب

خا

بيانا

لدفع لإل كتر ني ،معلو

بطاقا

لبطاقا

لا تمنح لا لمن بلغ  18سنة من لعمر ،بل

لولايا

لمتحد لأمريكية بموجب قانو بطاقا

لسن للا

صد

لاستخر

بعض لأنو

لدفع لإل كتر ني ،ففي

لائتما لسنة  2009تم حظر

ئتمانية لمن ُ
تقل عما هم عن  21سنة ما لم ت َحمل طر

بطاقا

لالتز كأحد لو لدين،
لذ

من بطاقا

لوصي،

لز

يمكن ستخلاصه مما سبق

لا تباطها ببطاقا

لائتما فإ

لبالغ(.)2
عمليا

( )1ينظر لر بط.http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html :
( )2يتعلق لقانو

قم  24-111لصا

في  22ما

ثاني

لبَي ْع عبر لانترنت نظر

لعاقد يكو بالغا في جميع لحالا .

.2009

هذ

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لمطلب لثاني :هلية لشخص لمعنو
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للتعاقد عبر لانترنت

من لمسائل لتي قد تطر في عقو لبيع عبر لانترنت مسألة هلية لشركا
لتعاقد يتم ليا ،لا يتم مع لنائب

لتي تبيع لسلع عبر لانترنت خاصة مع كو

لممثل كما يحصل في لبيع لمباشر.
لتعر

مصطلح لشخصية لمعنو ية قد نشأ عند فقها

باعتبا

لفر

للا

لقانو

لا على فكر لشخصية لمعنو ية في لنظر لقانوني ،ثم لبحث عنها في لفقه

لإسلامي ،في لأخير

تَه ْد

فيجد

تعر

لأ

سة صلاحيتها للتعاقد.

 :لشخصية لمعنو ية في لقانو

ْ
لأشخا
لشخصية لمعنو ية في لقانو بأنها« :مَج ْموع َة

لى َ
تح ْقيق غ َرَ
ك لغ َر َ
لت َحْ قيق َل َ

مع َيَنَ ،يَعْت َر
»(.)1

يطلق على لشخص لمعنو

لشخصية

لاعتبا ية،

لشخصية

(.)2( )Personne morale

( )1محمد بر هيم منصو « ،نظريتا لحق
لجامعية ،لجز ئر،

.236

( )2لز قا « ،لمدخل لى نظر ية لالتز

لقانو

في لاصطلا
لحكمية،

لقانو

َ

ل ُأصو

لتي

لهَا ب َ
الشخْ ص َية لقانون َية بالق َ ْد
لقانوني تسميا

تسمى في

لقانو

تطبيقاتهما» ، 2001 ،يو

لعامة في لفقه لإسلامي»،

.250

خر

مثل:

لفرنسي:

لمطبوعا

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لم ينص لقانو
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لمدني لجز ئر

كتفى بحصر لأشخا

على تعر يف لشخصية لمعنو ية؛ ل كنه

لمعنو ية فيما يلي:

 -لد لة ،لولاية ،لبلدية،

ين لعامة ،ضمن لشر

 -لمؤسسا  ،لد

لتي يقر ها لقانو ،

 لتعا نيا  ،لجمعيا  ،كل مجموعة يمنحها لقانو شخصية عتبا ية(.)1هم ما يميز لشخص لمعنو

إ

لذين يمثلونه()2؛ بل

إقر ها في كل مجموعة مو

هو مته لمالية لمستقلة عن مم لأشخا

لذمة لمالية هي سا
مرصو

لخدمة غر

إضافة لى عنصر لذمة ،فإ من مميز

لطبيعي هو

لشخص لمعنو

عنه من يمثله قانونا(.)4
( )1لما

 49من لأمر  58-75لمؤ

 ، 1975لمتضمن لقانو
( )2عبد لمنعم فر
لقاهر ،

لا يستطيع

.244

لصد

خر  « ،لمبا

معين(.)3

لشخص لمعنو

عن لشخص

يباشر تصرفاته بنفسه ،إنما يباشرها

في  20مضا

لمدني لجز ئر  ،لمعد

نشأ مفهو

لشخصية لمعنو ية

لمتمم.

عا 1395ﻫ ،لمو فق 26 :سبتمبر

لعامة في لقانو » ، 2000 ،مكتبة عين شمس،

( )3محمد حسنين « ،لوجيز في نظر ية لحق بوجه عا » ، 1985 ،لمؤسسة لوطنية للكتا  ،لجز ئر،
.152

( )4محمد علي عمر « ،مبا

لعلو لقانونية» ،جامعة عين شمس،

.175
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بالإجما

لقانو

فإ

جميع لحقو

يقر بثبو

كا منها ملا ما لصفة لإنسا  ،مما قر لقانو

ما يلي:

 -لذمة لمالية.

 -لأهلية في لحد

 -لموطن هو لمكا

 -لنائب لذ

لتي يعينها عقد نشائها
لذ

يعبر عن

 لحق في لتقاضي(.)1لفر

يوجد فيه مركز
ته.

88
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للشخص لمعنو ؛ لا ما

لمدني لجز ئر

للشخص لمعنو

لتي يقر ها لقانو .

تها.

لثاني :لشخصية لمعنو ية في لفقه لإسلامي

تتجلى لشخصية لمعنو ية بكل خصائصها في لعديد من لأنظمة في لفقه

لإسلامي ،فهي تظهر في كيا
في تعيين لولا

لشركا

لد لة لإسلامية من خلا علاقتها بالد

لقضا  ،في بيت لما

من خلا

لأخر

ستقلاله عن لمكا  ،في

لتي تطالب بالزكا بغض لنظر عن لشركا  ،في نظا لوقف.

( )1ينظر :لما

 50من لأمر  58-75لمؤ

 ، 1975لمتضمن لقانو

لمدني لجز ئر ؛ لمعد

في  20مضا عا 1395ﻫ ،لمو فق 26 :سبتمبر
لمتمم.

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
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لا :عتبا لشخصية لمعنو ية للد لة لإسلامية

بالرجو

للد لة لإسلامية شخصية مستقلة ،من

لى لسنة لمطهر يتضح

لك قوله صلى لله عليه سلم « :مة لمسلمين حد يسعى بها َ ناهم ,فمن َ خفر

مسلما فعليه لعنة لله

لملائكة

َ جمعين ,لا يقبل منه صر

لنا

()1

()2

لا

عد ( ،)4(»...)3ففي هذ لحديث لشر يف عتبا جماعة لمسلمين كشخص حد
له مة حد  ،إ

بمر عا
ما

عطى حد لمسلمين لأما لمحا

لك كما لو صد منهم جميعا.

فإ جماعة لمسلمين ملزمة

كما تظهر لد لة في لفقه لإسلامي ككيا مستقل له شخصيته لخاصة ،سو

لد

لموظفين(.)5

لأخر

في لمعاهد

،

ما

لرعية في تعيين لجند لقضا

مما يبين تبلو فكر لشخصية لمعنو ية للد لة في نظر فقها لإسلا

لقضا

بأ

( )1يقا

لولا لذين يعينهم لخليفة لا ينعزلو بموته ،قد فسر

خْ فَر ْ َ فلانا

قتيبة»،1 ،

.571

كا بينك بينه عهد

( )4خرجه لبخا

 ،كتا

لجز ية لمو عة ،با

( )5محمد عبد لغفا لشر يف« ،بحو
،1

.10

قر هم

لك بكو

حلف فنقضت عهد « ،غريب لحديث لابن

(َ )2
ر  :لتوبة ،قيل لنافلة « ،لنهاية في غريب لحديث لأثر»،
لص ْ
( )3لع َ ْد  :لفدية ،قيل لفر يضة ،لمرجع لسابق.

سائر

.514

ثم من عاهد ثم غد  ،حديث قم.3008

فقهية معاصر »،

، 1999 ،1

بن حز  ،بير

،

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لقضا
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لولا لا يعملو بولاية لخليفة لخاصة في حقه؛ بل بولاية لمسلمين عامة

في حقوقهم ،جماعة لمسلمين هنا تمثل لد لة لتي يتصر

لقضا

باسمها(.)1

ثانيا :عتبا لشخصية لبيت لما

فكر لشخصية لمعنو ية في لفقه لإسلامي تكو با

بيت لما  ،فبيت لما

يتمتع باستقلالية تامة عن لسلطا

لأمة ،يمثله مين لما نيابة عن لسلطا  ،لبيت لما

لما

عن مة لسلطا  ،هي تتكو من لمو

لقاضي بد لدين بن جماعة( )2بقوله:
جها

َ مو

بيت لما سبعتها

خمس في خر
تصر

لطر

جز ية عش ر

كما تشغل مة بيت لما

بمجمو

( )2هو محمد بن بر هيم بن سعد لمعر
مشق ،له كتا « :كشف لمعاني»،

( )3لسيوطي « ،لأشبا

لنظائر»،

هو مخصص لمصالح

مة مستقلة عن مة مين

في بيت شعر حو ها فيه كاتبه
ِإ

لحقو

لعامة.

( )1لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،7 ،

في نظا

لتي تتمثل في سبعة جها

في مختلف مصالح لمسلمين كأجو لجند
إقامة لمنشآ

بوضو

لولا

فر

ما ضل صاحبه

لمترتبة عليه هي لنفقا
لقضا

جمعها

()3

لتي

سائر لموظفين ،تمهيد

.16

ببد لدين بن جماعة ،لي قضا لقد  ،ثم مصر ،ثم

733ﻫ ،ينظر« :طبقا

1411 ،1ﻫ،

لشافعية ل كبر »،9 ،

ل كتب لعلمية ،بير

،

.535

.139

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
مما يد على عتبا لشخصية لمعنو ية لبيت لما

لح يز لمكاني ،قا

ف َهو َ منْ حقو

سَو َ

لما

« :كل م َا

عتبا
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جهة مستقلة عن

سْ تَح ََقه لمسْلمو ََ ,ل َ ْم يَت َع َيَ ْن م َال كه منْه ْم

ض صَا َ بالْقَب ْض مضَافا لَى حقو
بَي ْت لمَا  ,فَإ َ قب َ

ل لَى ح ْر
ُ ْخ َ

لمَك َا »(.)1

َ ْ ل َ ْم ي ْدخ َلْ ; لأَ َ بَي ْتَ لمَا

لما

هذ يد

هو لجهة لتي تملك لما

عبَا َ ع َنْ لجه َة لا ع َنْ

ً
مسمى مجا
مسمى لبيت

لعا  ،بهذ يتبين

بَي ْت لمَا

لفكر لمجر

،

للشخص لمعنو

لمقصو

بكل

مقوماتها كانت حاضر في هنه ،عد لتسمية لا يد على عد لمسمى.
ثالثا :عتبا لشخصية لمعنو ية في خلطا لماشية

من لك ما

في قوله صلى لله عليه سلم في كا خلطا لماشية« :لا

يجمع بين متفر  ،لا يفر
لشر يف لالة على فر

في ماله لخا

بأ

كل شر يك بصفة مستقلة.

مو لها لنصا

 « ،لأحكا لسلطانية»،

( )2خرجه لبخا
قم.1382

لزكا على لشركة لو لم يترتب على كلا لشر يكين كا

 .يستفا من هذ لحديث عتبا

لزكا متى بلغ مجمو

( )1لما

بين مجتمِع ،خشية لصدقة»( ،)2في هذ لحديث

 ،كتا

بغض لنظر عن بلو

1409 ،1ﻫ،

لزكا  ،با

ً
مستقلا يطالب
لشركة شخصا
لنصا

بن قتيبة ،ل كويت،

لا يجمع بين متفر

لا يفر

في ما

.277

بين مجتمع ،حديث

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
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بعا :عتبا لشخصية لمعنو ية في نظا لوقف

لصو

يقو نظا

لشخصية لمعنو ية ،هو ي ُ
عد

لوقف منذ نشأته على سا

لتي تتجلى فيها لشخصية لمعنو ية ،يظهر لك جل ًيا في ثبا

للوقف ،فيما تقر في لفقه لإسلامي من صلاحيا
يتبين من خلا تتبع ما كتبه لفقها حو

مالية للوقف مع

على لأشخا

بعضهم لم يتصو

لناظر.

ضح

لذمة لمستقلة

لوقف نهم يقر

بوجو

مة

غلب لفقها يقر

بوجو

مة

يكو للوقف مة مالية فقصر مفهو لذمة

لطبيعيين فقط( ،)1مما يبين

مالية للوقف قولهم بصحة لاستد نة على لوقف ،من لك ما قاله بو لليث
لسمرقند ( َ « :)2ل َ ْم يَكنْ للاسْ تد َ نَة بد ٌ يرْف َع لأَ مْر ل َى لق َاضي ح ََتى ي َأْ م َر

بالاسْ تد َ نَة ث َم يَرْجِ َع في لغلَة»( ،)3قو

لحطا

كذلك« :للْق َائم عَلَى لحبَ ْس َ ْ

( )1من لك ما قاله بن عابدين(«:قَوْله :لا تَجو لاسْ تد َ نَة عَلَى لوَق ْف) َ ْ

ن لا يَث ْبت
شي ْئا نَسيئ َة بلا ض َر َ لأَ َ َلدي ْ َ
لو َصي فَإ َ لَه َ ْ يَشْت َر َ لل ْيَتيم َ

لو َقفَ ,هَذ َ بخلا

ب ْتد َ

َ
لا في لذ َمة َ ،لْيَتيم لَه َمة صَ حيح َةَ ,هو َ مَعْلو فَتتَص ََو مطَالَبَته َ َما لو َق ْف فَلا َمة َ لَه»« ،

لمحتا على لد لمختا »،
مثله كذلك قو

لمر

لَه» «،لإنصا »،5 ،

،6

.657

« :لا يَص ُح قَر ْ

جه َة ,ك َال ْمَسْجد َ لْقَنْطَر َ

.125

( )2هو نصر بن محمد لسمرقند  ،لفقيه بو لليث لمعر
صاحب لتصانيف لمشهو كتفسير لقر
كتا

ْ ل َ ْم تَكنْ بأَ مْر

لبستا ،

في

بع مجلد

373ﻫ « ،لجو هر لمضية في طبقا

( )3بن نجيم « ،لبحر لر ئق»،5 ،

.227

بإما

 ،لنو

لحنفية»،3 ،

نح ْو م َما لا َمة َ
َ َ

لهد  ،هو لإما

ل كبير

في لفقه ،تنبيه لغافلين،
.544

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
بن حجر لهيثميَ « :كَذ َ لاق ْتر َ

يَسْتَقْر َ عَلَي ْه َيَعْمر َ »( ،)1قو

عنْد َ لحا َج َة ل َكنْ

ْ شَر َ َ لَه لو َقف َ ْ َ

مفلح في لفر َ « :ل َلناظر لاسْ تد َ نَة عَلَي ْه بلا

93
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عَلَى لو َق ْف

َ لَه لق َاضي»( ،)2مثله ما نقله بن

ْ ح َاكم ,لمَصْ لَح َة ,كَشر َ ئه لل ْو َق ْف

نَسيئ َة َ ْ بنَقْد ل َ ْم يع َين ْهَ ,يَت َو ََجه في قَر ْضه م َالا كَو َلي»(.)3
نظر ل كو

لذمة لمستقلة من لخصائص لهامة للشخصية لمعنو ية ،فإ

عتبا لفقها للذمة لمستقلة للوقف يلز عنه عتبا لشخصية لمستقلة للوقف.
في نظا

مما يعز من عتبا لشخصية لمعنو ية لمستقلة للوقف هو توفر عنصر لنيابة
لوقف لك

لذ

يكو مسؤ لا عن صيانته ،له

لأشجا  ،له

يتولى مر لوقف ( لناظر) ي ُ
عد نائبا عن لوقف،
يستغل ضه شجا  ،فيبيع غلة لأ

يستدين على لوقف عند لحاجة يستوفي لدين من غلته.

كما تظهر حقيقة لنيابة

فاته ،حيث نص لفقها

لتمثيل لشخصية لوقف في حالة عز

لك لا يؤثر في لعقو

ثمر

لناظر

لتي برمها لناظر لمعز

لمتوفى لصالح لوقف ،من لك ما جا في كنز لدقائق ،حيث ن َقل لنسفي عن

( )1لحطا « ،مو هب لجليل»،7 ،

( )2بن حجر لهيثمي« ،تحفة لمحتا »،6 ،
( )3بن مفلح « ،لفر »،7 ،

.357

.658

.289

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
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ل َ خْذ لأَ جْر لل ْمَعْز
لقنيةَ َ « :جر َ لق َيم ث َم عز َ َنصبَ ق َيم خ َر ف َقي َ

 َ ،لأَصَ ُ ح َ َنه

لبعلي( « :)2لَذ

ي َ ْظه َرَ َ :نه م َت َى

لل ْمَن ْصو

لأَ َ لمَعْز َ َ َجر َه َا لل ْو َق ْف؛ لا لنَفْسه»(.)1
لوقف قا

عند تعرضه لإبد

بن قند

َق َ َع لشر َ لجه َة لو َق ْف عَلَى لوَجْه َلشرْعيَ ,لَز َ لعَقْدَ َ :نه يَصير َق ْفا لأَ َنه ك َال ْوَكيل

في لشر َ  َ ,ل ْوَكيل يَق َع شر َ
يَكو

لل ْموَكل ،ف َكَذ َ هَذ َ يَق َع شر َ

ك لا َق ْفا»( ،)3فظهر من كلامه نه يعتبر لوقف جهة مستقلة عن
َل َ

لناظر ،لها شخصيتها لخاصة ،لا يعد تصر

في تصر

لْجه َة لمشْت َر َ

لوكيل نيابة عن موكله.

مما يبين ستقلا

لناظر كونه مجر تصر

شخصية لوقف في لفقه لإسلامي

فإنه يكو حينها مدينا لجهة لوقف ،لا للناظر عليه ،لا للموقو

( )1بن نجيم « ،لبحر لر ئق»،5 ،

.259

جيد كتب فيه حاشية على لفر

حاشية على لمحر ،

( )2هو بو بكر بن بر هيم بن قند
.154

 « ،لإنصا »،7 ،

لبعلي ،لشيخ لإما لعالم لعلامة

.110

( )4محمو بلا مهر « ،نظر ية لحق في لفقه لإسلامي»،
لقاهر ،

.133

نائب كما

لحقو

حد  ،من لك ما تقر في لفقه نه متى تأخر مستأجر لوقف عن

( )3لمر

لَهَاَ ،لا

عليهم(.)4

تعلق به
لأجر

لفنو  ،له عمل في لفقه

861ﻫ « ،لمقصد لأ شد»،

، 1998 ،1

،3

لثقافة لعربية،

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لفقها كانو يعتبر

من هنا يظهر

تصرفاته مقيد بمصلحة لوقف ،فإ

كا هذ لناظر هو لو قف نفسه ،قا
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لناظر مجر ممثل لجهة لوقف،

ثبتت خيانته كا للقاضي

يعزله حتى لو

ف شَر َ َ
لمرغينانيَ « :لَو ْ َ َ لو َق َ

لايَت َه

لنَفْسه َك َا َ لو َقف غَي ْر َ م َأْ مو عَلَى لو َق ْف فَللْق َاضي َ ْ يَن ْزعَه َا منْ ي َد نَظَر لل ْفق َر َ ,

كَمَا لَه َ ْ يخ ْر َ لو َص َي نَظَر للصغ َا َ ,كَذ َ
جه َا منْ ي َد
َ ْ يخ ْر َ

َيوَليَهَا غَي ْر َ لأَ َنه شَرْ

ْس ل ُ
لسلْطَا
َ شَر َ َ َ ْ لَي َ

ل»(.)1
مخَالف لحكْم َلشرْ فَبَطَ َ

من كل هذ يتبين جليا توفر عنصر لنيابة في نظا

عنصر لذمة لمالية ،يلز من لك ثبو
لقو

بأسبقية لفقه لإسلامي لى قر

لوقف غم نه لم يسميها باسمها لذ

بالمقاصد لمعاني؛ لا بالألفا
لفر

لوقف ،ضافة لى توفر

لشخصية لمعنو ية للوقف ،بل يمكن

لشخصية لمعنو ية في تنظيمه لمؤسسة

ضعه لها منظر لتشر يع لوضعي،

لعبر

لثالث :صلاحية لشخصية لمعنو ية للتعاقد عبر لانترنت

لقد سبق بيا

يمثل لأشخا

لمباني.

َلا لق َا

لمعنو يين

لقضا

لفقه لإسلامي يصحح لتصرفا
لك من خلا :

لمالية لتي يقو بها من

لولا لذين يعينهم لخليفة لا ينعزلو بموته لأنهم يعملو بولاية

جماعة لمسلمين عامة هي لشخصية لمعنو ية لمتمثلة في لد لة لتي يتصر
لولا باسمها.

( )1لمرغيناني  « ،لهد ية»،4 ،

.445

لقضا

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت

96
96

ً
مستقلا يؤ
عتبا لشركة بين خلطا لماشية شخصا

مو لها لنصا .

عتبا تصرفا

عن موكله.

عليه فمتى توفر

ناظر لوقف مجر تصر

نائب كما في تصر

كيا على مة مالية مستقلة ممثل ينو

لإسلامي يقر لهذ لكيا بأهلية لتعاقد ،بذلك يصح

هذ لكيا

لصالحه.

كنتيجة لذلك يصح عقد لبيع لمبر

لشخص لمعنو

تتم عبر لانترنت.

لذ

لزكا متى بلغ مجمو

تبر

لوكيل نيابة
عنه فإ

لعقو

يطر

شغل لموقع لال كتر ني لحسابه ،هو لغالب في لبيو

عقد لبيع عبر لانترنت يتم بين متعاقدين متباعدين فإ

لسرقة بياناتهم لسر ية للاستفا
باستعما بيانا

يتم ستعما هذ لبيانا

لانتحا

من خدما

مسر قة لبطاقا

لسر ية لسرقة مو

عملية لاحتيا تعتبر من لعمليا

لشخصية كا ضحيتها شخا

لتي

هم شكا

هو كيفية لتأكد من هويتهما بما يكفل حماية للطرفين من عمليا

لشخصية ،فقد سجلت بعض حالا
همية،

لمالية باسم

عبر لانترنت بين شخص طبيعي

لمطلب لثالث :لتأكد من هو ية لعاقدين عبر لانترنت

باعتبا

لفقه

نتحا

تعرضو

مدفوعة لأجر عن طر يق مو قع

لدفع لإل كتر نية لخاصة بهم ،حيث
لضحايا.

لسهلة لتي لا تكلف ل كثير ،هنا

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
حالة قعت في لجز ئر سنة  2009حيث قا
تصالا

بموقع

تحت

لجز ئر

سم:
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حد لأشخا

بإنشا موقع شبيه

(http://www.algeriea-

 )telecom.co.ccعلى موقع ستضافة مجاني ،ضمنه عرضا هميا(.)1
عر

قد قا هذ لشخص بالتر يج لهذ لموقع في لمنتديا
محد

لمؤهلة لكأ

يقضي لعر

لانترنت في لجز ئر على
في لو قع فإ

لمستخد بإ خا

يقو

لموقع بإ سا

لضحية.

لمستخد بعد

هذ

.

لمعلوما

لى لانترنت مجانا،

تصالا

لعالم.

بمضاعفة سرعة لاتصا

لخاصة بالانترنت ليتم تفعيل لعر

للدخو

لعامة،

لثلاثة يا مقد لمشتركي لانترنت في لجز ئر لدعم لمنتخب لوطني

ل كر لقد في لتصفيا

يقو

عى نه

سم لمستخد

خاله لاسم لمستخد

كلمة لمر

لى لشخص لمحتا ؛ لذ

كلمة لمر

لخاصة به

يمكنه ستعمالها

يبيعها لآخرين بسعر قل من لسعر لذ

لرسم لتوضيحي لتالي يعر

لجز ئر.

بالانترنت مجانا لجميع مشتركي

صو

عن موقع لاحتيا

فعه

لشبيه بموقع

( )1موقع معاين في 24جو  ،2010قد نتهت صلاحية سم لنطا في 16نوفمبر  ،2011حتى
يو 10ما

سالة تفيد بأ

 2015ما

لر بط يشتغل ،ل كن موقع لاستضافة لمجاني " "www.co.ccيعر

سم لنطا هذ قد نتهت صلاحيته يعر

مكانية عا

تفعيله.

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت

سم توضيحي  :9صو
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من موقع لاحتيا

هذ لثغر لأمنية تبين بحق خطو

لوضع مع شركة كبير

بإجر

هي شركة تصالا

فو ية من جل حجب لموقع،

لمستضيف؛ بل كا

بإمكانها تبليغ شركا
لبحث لإ

لشبيه بموقع تصالا

لوضع ،للأسف فقد حصل هذ

لجز ئر لتي من لمفر

جه ضمن مو قع لاحتيا

في لو قع فإ عمليا

لاحتيا

تقو

غلاقه بالتبليغ بطلب بسيط لى لموقع

باستطاعتها تتبع لمحتا  ،تقديم شكو
عد مضا

لجز ئر

لفير سا

معد

للعد لة .كما كا

بر مج لتصفح محركا

لتي تنبه لمستعملين لى خطو

هذ لموقع.

لمنتشر عبر لانترنت لا تستطيع في لغالب

نشا مو قع همية للبيع عبر لانترنت لأنه حتى لو غفل لمشتر

عن لتدقيق في

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
هو ية لموقع

()1

فإ عملية نقل لأمو

نظمة لأمن لإل كتر ني لبطاقا

لتحقق من مصد قية لموقع.
ل كن من جهة خر

لرقم لسر

عندئذ يقو

من لأشخا
حر

شركا

لخا

من لمشتر

لمحتا بإنشا موقع همي ،يعر

لمستعمل بإ خا معلوما

لضحية.

ل كثير

لمحتا

يقو باستعمالها لشر سلع على لانترنت،

عبر لانترنت لى سرقة بيانا

لبيع عبر لانترنت ،كذ مصد

بطاقا

تعو يض لضحايا عن كل ما خسر

مما يستفا من كل سبق

عمليا

لشرعي بصحة عقد لبيع عبر لانترنت لك
( )1يسهل لتعر

لاحتيا

حالا

لدفع لإل كتر ني

متابعة لمحتالين ،تقديمهم

من مو
لمحد

جر

لأما  ،ضافة لى جو للاحقة  httpsفي عنو

( )2ينظر :حسن طاهر

لاحتيا تبقى محد

،

،

لموقع على

لموقع من كما تبين لهيئة لتي صا قت على شها
لموقع.

« ،جر ئم نظم لمعلوما »،

.78

عمليا

لا تؤثر على لحكم

على مصد قية لموقع بالتأكد من جو علامة لقفل في عنو

لمتصفح ،عند لنقر عليه تظهر نافد تشير بأ

للعلو لأمنية ،لر يا

غم تعر

بطاقاتهم للدفع لال كتر ني؛ لا

عبر لانترنت كثر منا من خلا

لاحتيا (.)2

فيه سلعا

بطاقته لإل كتر نية

لموقع باقتطا ثمن لسلع من حسا

لى جعل لتسو

للعد لة

بها؛ فإ

لى لبائع لوهمي لن تتم؛ لأ

لدفع لإل كتر ني لا تقو بهذ لعملية لا عند

قد يقو

همية بأسعا مغر ية ،عندما يقو
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1420 ،1ﻫ ،كا يمية نايف لعربية

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
عمليا

بل

في عقو

لاحتيا

لبيع لمباشر لا تسلم من عمليا

كذلك ،إ تعهد مو قع لبيع عبر لانترنت مصد
بتعو يض ما يخسر ضحايا لاحتيا يجعل عمليا

بطاقا
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لاحتيا

لدفع لإل كتر نية

لبيع عبر لانترنت كثر منا.

لمبحث لثاني :لولاية على لمبيع عبر لانترنت

سبق بيا

لعقد ،ترتيب ثا
كما سبق بيا

لولاية على لمبيع هي

عليه(.)1

لولاية على ثلاثة شكا :

لاية صلية كالمالك لذ

لبَي ْع عو

لاية شرعية يعطيها لشا
لمالك ،كولاية لأ

يتصر

لشخص خر ( لوكيل).
حكا

على مو

لولاية في عقو

لولاية في غيرها من عقو
لذلك فلا عي للتعر

في مل كه بالبَي ْع.

لشخص خر غير صاحب لملك تخوله بر عقد

لاية عن طر يق لوكالة ،هي

لا تخر

يكو للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ

يفو

بنائه.

لمالك ( لموكل) مرَ بر

لبَي ْع بين لأفر

( )1ينظر:

عبر لانترنت عن حكا

لبَي ْع لتي تتم بين لمتعاقدين مباشر

ساطة،

لهذ لأحكا لولاية فهي مبسوطة في كتب لفقه.

لا نه قد تثا مسألة لولاية فيما يخص عمليا
.43

لعقد

لبَي ْع لتي تتم بين لشركا

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
لأفر  ،قد يلتبس على لناظر لى لعقو

لمشتر
شكا

لبيو

قد تعاقد مع جها لحاسو

لتعاقد.

لقد سبق لتعر

لآلية بر

لد
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لتي تتم عبر لانترنت بطر يقة لية

لشركة مما يبد كأنه شكل جديد من

لعقو ( ،)1خلص لبحث لى نه مما يميز

لتي تتم عبر لانترنت نها بيو تتميز بالآلية لتي يبد فيها

لحاسو  ،فهل تتوفر هنا لولاية على لمبيع؟
لبشر

لأنظمة لحاسوبية حتى لو كانت قا

مهما تطو

( هو مر لم تحقق بعد) فإ

هي بذلك تبقى مجر

سيأتي لاستدلا

لمو لي.

( )1ينظر لصفحة .63

لمشتر

يتعاقد مع

على محاكا

لتفكير

فتقا ها للذمة لمالية يجعلها غير مؤهلة للتعاقد،

سيط بين لمشتر

على لك عند لتعر

( )2هو ما سيتم بحثه بالتفصيل في لمبحث لأ

لبائع

()2

( لذ

له لاية على لمبيع)

لصيغة لبيع عبر لانترنت في لفصل

من لفصل لر بع من هذ لبحث.

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
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لمبحث لثالث :لرضا في بيو لانترنت
لرضا شر

سبق بيا

لز

عند لشافعية لحنابلة ،كما سبق بيا

عقد لبيع(.)1

ل ما كا

عقد لبيع عند لحنفية لمال كية ،شر
فقها لقانو يعتبر

تصو

قو

لرضا في هذ لنو من لعقو ؟

لقر ئن(.)2

بتتبع لإجر

قو

لإكر يمكن للمتعاقد لذ
لتي يتم بها بر

لبيع على لانترنت فإنه يقو بعد خطو

تسجيل بياناته لشخصية؛ لى تحديد مو صفا

( )2عمر خالد

قع عليه لإكر

يقا « ،عقد لبيع عبر لانترنت»،

لعر

يثبته بكافة

لرضا

بد من

 ،تحديد سعر لسلعة ،ختيا

مامه عد خيا
.204

لمبرمة عبر

سلعته على موقع من مو قع

 ،يتنقل من صفحة لأخر

لإ يجا  ،في كل صفحة تطر

( )1ينظر لصفحة .44

لإكر

في لعقو

عقد لبيع عبر لانترنت يتبين

موجو في هذ لنو من لبيو  ،فعندما يقو لبائع بعر

مد بقا

لك لأ

حد ،ضافة لى عد معرفة بعضهما في غلب

لأحيا  ،ل كن لك لا يعني نه لا يتصو
لانترنت ،في حالة قو

في عقو لبيع

لإكر في لعقو لمبرمة عبر لانترنت ضيق جد ،

لمتعاقدين لا يجمعهما مجلس ما

لطر

لرضا كنا من كا

لرضا عنصر م ًهما في عقد لبيع جب بحث جو

عبر لانترنت ،فهل يمكن لتحقق من حصو

صحة

فيقو باختيا ما

الفصل الثالث :العاقدان ي بيوع اانرنت
يلائمه ،في كل لك لالة ضحة على توفر شر
مكانية لعد

عن لإ يجا

من لمشتر (.)1
كما

في

قت شر

من لما على نشا

هذ لمو قع ،كما يوظفو

حيز لخدمة عر

لسلع لالة ضحة على

لتصميم( ،)2هنا كذلك يظهر عنصر لرضا جليا فإ
من جهة خر

فإ

ضافة لى تدقيقه في لمعلوما

قد

يكو

لك قبل صد

لقبو

لمشتر

من كل ما سبق يتبين

عطا لخيا للمشتر

عند

لغر

من نشا لموقع

لبائع قد ضي بالبيع.

ضعه

بالانتقا بين لمو قع بحثا عن سلعة ما،

قم بطاقة لدفع لإل كتر ني لخاصة به ،لسما

بتحو يل ثمن لسلعة للبائع كل ما يتبع لك من خطو

لى لك

لعديد من لمختصين في لبرمجة

لموضوعة على لسلع لمباعة ،قيامه باختيا منتج معين

إ خا بياناته لشخصية ،إ خا

يضا

لرضا في هذ لبيع ،ضافة لى

لبائعين لذين يمتل كو مو قع خاصة بهم لتسو يق منتجاتهم ينفقو كثير
إ

لمشتر .
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ليل على ضا لمشتر .

عقد لبيع عبر لانترنت يتم برضا كل من لبائع

عقو لبيع عبر لانترنت تكو على مبيع غائب مما يستدعي
ية لمبيع هو ما سيتم بيانه لاحقا.

( )1على سبيل لمثا موقع  ،ebayينظر لر بطhttp://csr.ebay.com/cse/sell.jsf :

)2( Jim Carroll and Rick Broadhead, «Selling Online», 2001, Dearborn
Trade, Chicago, p17.

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
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لفصل لر بع :صيغة لبيع عبر لانترنت

تمتا غالب لبيو

لمبرمة عبر لانترنت بكونها عقو

تتم بطر يقة لية ،تطر

هذ لميز شكالا فقهيا حو صحة لصيغة في عقد لبيع عبر لانترنت.
كما تمتا

لعقو

خر حو

يطر

شكا

ثلا

مباحث؛ يتعر

لمبرمة عبر لانترنت بأنها عقو بين متباعدين بالتالي فقد
نعقا لصيغة بهذ لصفة.

لإجابة عن هذين لإشكالين ستكو
لأ

موضو هذ لفصل من خلا

لمسألة تكييف لتعاقد لآلي ،ما لمبحث لثاني

فسيخصص لمسألة لتباعد بين لمتعاقدين في عقو
يخصص لمبحث لثالث لمسألة غيا

لمبيع عن لمشتر

لبيع لمبرمة عبر لانترنت،
قت نعقا لبيع.

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمبحث لأ

معهو
لصو

 :تكييف لتعاقد لآلي عبر لانترنت

ينشأ عن خاصية لآلية لتي تتميز بها عقو
في لأشكا
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فقهية لم تكن

لانترنت شكالا

لتقليدية من لتعاقد ،حتى من لناحية لقانونية فإ

قد شكلت على فقها لقانو  ،نظر ل كو هذ لعقو نشأ

فقد لوها همية كبير  ،قد قامت بعض لد

بسن تشر يعا

لعقو من جل ضبطها ،لتوفير لحماية للمتعاقدين؛ خاصة مع

لمبحث لعر

في لغر

قانونية تنظم هذ

لال كتر نية بصفة عامة ،عقو لبَي ْع عبر لانترنت بصفة خاصة.
نظر لأهمية لتكييف لقانوني فسو

يا حجم لتجا

يخصص لمطلب لأ

لقانونيين حو تكييف عقد لبيع عبر لانترنت.

ما في لفقه لإسلامي فإ بعض لباحثين تعر

هذ

من هذ

لمسألة لتكييف لفقهي

()1

لهذ لشكل من عقو لبَي ْع ،ل كن لم يتم لتوصل لى تكييف موحد ،مع لك فإنهم
خرجو على شكا معر فة فقهيا ،كلها جائز شرعا ،كما سيتبين من خلا
لثاني من هذ لمبحث؛ حيث سيتم عر

عبر لانترنت ،محا لة ستخلا

لآ

لمطلب

لفقهية حو تكييف عقد لبيع

لتكييف لمناسب لهذ لنو من لعقو .

( )1لتكييف لفقهي هو كما عرفه محمد عثما شبير« :تحديد حقيقة لو قعة لمستجد لإلحاقها
بأصل فقهيَ ،
خصه لفقه لإسلامي بأ صا

فقهية ،بقصد عطا تلك لأ صا

للو قعة لمستجد

عند لتحقيق من لمجانسة لمشابهة بين لأصل لو قعة لمستجد في لحقيقة» « ،لتكييف لفقهي

للوقائع لمستجد

تطبيقاته لفقهية»،

1435 ،2ﻫ،

لقلم ،مشق،

.30

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمطلب لأ

 :لتكييف لقانوني لعقد لبيع لآلي عبر لانترنت

ختلفت

لفقها لقانونيين حو تكييف عقد لبيع عبر لانترنت ،في

سبيل لتوصل لى تكييف مناسب من لناحية لقانونية يجد عر
لآ

محا لة لترجيح بينها لاستخلا

لبيع عبر لانترنت.
لفر

تعد

لأ

 :لآ

فقها

لتكييف لقانوني لأقر

تكو

لقانو

لطبيعة عقد

تكييف عقد لبَي ْع لذ

بشأ

يتم ليا بو سطة

لى ثلاثة قسا (:)1

 :عتبا لشخصية لمعنو ية في لأنظمة لمحوسبة

تقضي مجموعة من لآ
مؤهلة لإ بر

لجمعيا ،

مضمو هذ

لقانونية حو تكيف عقد لبيع عبر لانترنت

لأنظمة لمحوسبة ،على لعمو يمكن تصنيف هذ لآ
لقسم لأ
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منح لشخصية لمعنو ية للأنظمة لمحوسبة ،بالتالي

لعقو كباقي لأشخا

لتنظيما

غيرها من شكا

لشخص لمعنو .

( )1ينظر :بر هيم بو لليل « ،بر

لمعنو ية مثل لشركا

لمؤسسا

لتقليدية لتي يمنحها لقانو

لعقد لإل كتر ني في ضو حكا

لقانو

صفة

لإما تي لقانو

لمقا » ،لمؤتمر لعلمي لأ

حو

ينظر كذلك :لا يعقو

لنعيمي « ،لوكيل لإل كتر ني ،مفهومه طبيعته لقانونية» ،مؤتمر

لجو نب لقانونية لأمنية للعمليا

طر  :كا يمية شرطة بي – مركز لبحو
لمعاملا

لإل كتر نية ،ما

لد سا

لإل كتر نية ،لمنظم من

لمنعقد من  26لى .2003/4/28

 ، 2009كلية لقانو  ،جامعة لإما

.

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
يمكن

يعز هذ لر

لمعنو ية لأخر

بكو

عنها ،يتعاقد

ينو

لأنظمة لمحوسبة كما مر سالفا في حالة لبرنامج لمسير لموقع

لبَي ْع عبر لانترنت؛ تتكفل بإبر عقد لبَي ْع بطر يقة لية
ل كن هذ لر

لمعنو ية لابد

على لأشخا

لأنظمة لمحوسبة تتفو

بكونها لا تفتقر لى لممثل لقانوني لذ

باسمها لحسابها؛ لك

107
107

تدخل للبشر.

لشخصية

لا يمكن قبوله من لناحية لقانونية؛ لك

تتوفر على مة مالية ،من لا يتوفر على مة مالية لا يمكن

بالأهلية في نظر لقانو  ،هو لحا بالنسبة لهذ لأنظمة لمحوسبة.
لقسم لثاني :عتبا لأنظمة لمحوسبة سيلة تصا

ير

بعض لقانونيين

لأنظمة لمحوسبة لا تعد

تصا مثل لرسالة ،لهاتف ،لفاكس ،فهي بذلك تنقل

لى لآخر ،لا تتدخل في بر

لانترنت يبر عقد لبَي ْع باستعما

لز بو .
للإ

لتنفيذ.

هذ لر

بل تتصر

يمكن

بطر يقة لية؛

كثر من لك فإ

في غيابه ،عد

يعتر

لوحد

تكو

لعقو  ،فمالك موقع لتسو

لبرنامج لذ

عليه بكو

يقتصر

مجر

يتمتع

سيلة

كل من لمتعاقدين
في حا

على نقل لإ

سو

لى

لأنظمة لمحوسبة ليست مجر ناقل

تدخل لبائع؛

لبائع قد يغيب هو لا يد

لك بمجر

ضعها حيز

عد لوحد

لتي بيعت

لمتبقية من كل منتج ،بل لا يستطيع حيانا

يعر

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لسعر لذ

لبرنامج يمكن

بيع به منتج ما؛ لك

108
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يحتسب تخفيضا لمشتر بلغت

مشتر ياته حد يسمح له بأ يستفيد من لتخفيض لمقر ،
لى بيانا

سعر منتج ما ستنا
لضريبة في لحالا

بإ

لمبرمج قد خذ هذ لحالا

تعليما

برمجية تستقي لبيانا

غم

لنظم لحاسوبية لحالية قا

لمالية،

لبرمجية،

من خا

لتي يكو

لجما

لحاسوبية لتي ما تز

قيد لاختبا تتمتع بالقد

على

لأجيا

ما يصطلح عليه بالذكا لاصطناعي ،من خلالها سيكو

يتعلم من خلا

يستنبط تعليما

لتجربة،

لتعليما

جديد ( ،)1يمكن

هذ لأنظمة فتصير قا
لسعر لمناسب لذ

تز

على لتفا

( )1ليا

لقا مة من لنظم

تعمل بشكل مستقل ،هو
لحاسو

لتي يتضمنها برنامجه لخا
مو قع لأسو

لتأثير على مستو

لقسم لثالث :عتبا لأنظمة لمحوسبة نائبة عن لبائع

ير

لتعليما

قا

على

 ،بل

عبر لانترنت بمثل

على لسعر مثلا بحيث تستطيع

يحقق كبر عائد؛

فر يق خر من لقانونيين

بعين لاعتبا  ،قا

على لعمل فقط في حد

لتي خمنها لمبرمج؛ لا

يعد

لمتعلقة بتغير نسبة

لخاصة بالضر ئب من مو قع خا جية كموقع

.

فق لحالا

لموقع ،كالمعلوما

يقو

لبرنامج بتعديل

لمبيعا .

تحد

لأنظمة لمحوسبة نائبة عن لمتعاقد لأصلي؛

بن ساسي « ،لتعاقد لإل كتر ني لمسائل لقانونية لمتعلقة» ،مقا منشو بمجلة لباحث

لتي تصد عن جامعة

قلة ،لعد ، 2003 ،2

.66

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
فهي تتعامل باسمه لحسابه،
ينو

لنظا

لعقد يتم بين لمشتر

عن لبائع ،فهو يقو بالتعاقد نيابة عنه.

كذلك لا يستسا من لناحية لقانونية لأ

هذ لر

يمكن

نه بإمكا

نتصو

لحاسوبي؛ لأ هذ لنظا لا يملك
لفر

لثاني :خلاصة لآ

في ختا هذ لمطلب فإ

للتعاقد (تستخد لنقل لإ

تمكنه من قبو

لوكالة

لقاضي باعتبا

لر

لر

بحو

لمستقلة لتي تمكنها من

فنص على نه« :يجو

شخص طبيعي

من لمفتر

يعلم

( )1لفقر لثانية من لما
لمتحد  ،صا

في 30

لة لإما

تكو

فضها.

لأنظمة لمحوسبة سيلة

لأقر

لك لنظا سيتولى بر

لعقد،

لشخصية لمعنو ية،
لال كتر نية هذ

كا

ل كتر ني مؤتمت
لأخير يعلم،

تنفيذ تلقائيا»(.)1

لى بعد من لك فصحح لعقو
لاتحا

لمبرمة بين لأنظمة

قم  1لسنة  2006لد لة لإما

لحجة  1426لمو فق  30يناير . 2006

قانونا،

كيلة عن لبائع.

يتم لتعاقد بين نظا معلوما

 12من لقانو

لاعتما

لعربية لمتحد للتجا

معنو ؛ بين شخص طبيعي خر ؛

هب هذ لقانو

يوكل لنظا

لقانونية حو تكيف عقد لبيع عبر لانترنت

لك لافتقا هذ لأنظمة للذمة لمالية لتي تعد من شر
قد عتمد قانو

لوكيل ( لنائب) ،لا

لال كتر ني

بين لمتعاقدين) هو لر

لافتقا ها كذلك للإ

لمحوسب لذ

لنيابة لقانونية يجب

تنشأ بعقد كالة بين طرفي لوكالة :لموكل ( لأصيل)
صاحب موقع لتسو

109
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لعربية

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
تدخل مباشر من لأشخا

لإل كتر نية بد

لك بنصه على نه «يجو

نظامي معلوما
لمهما ،

110
110

يتم لتعاقد بين سائط ل كتر نية مؤتمتة متضمنة

ل كتر نية

كثر تكو

يتم لتعاقد صحيحا نافذ

لتدخل لشخصي

لمباشر لأ

لأنظمة»(.)1

لطبيعية بالنسبة لكلا طرفي لتعاقد

معد

منتجا ثا

لقانونية على لرغم من عد

شخص طبيعي في عملية بر

لسعو ية نفس ما

قد عتمد

مبرمجة مسبقا للقيا بمثل هذ

في قانو

لمتحد  ،ل كن بتعديل بسيط في لصياغة ،فقد شا لقانو
لمنظوما
«1

لإل كتر نية تكو ممثلة عن طرفي لعقد
يتم لتعاقد من خلا

يجو

ل كتر نية،

مباشر بين منظومتي بيانا

منظوما

منتجا لآثا

طبيعية في عملية بر
 2يجو

طبيعية؛

لعقد.

كا يعلم

( )1لفقر لأ لى من نفس لما .

لسعو

بيانا

كثر ؛ تكو معد

نه يعلم

لعربية

صر حة لى
:11

ل كتر نية لية،

مبرمجة مسبقا للقيا

لتعاقد صحيحا ،نافذ ،
شخص

صفة

ل كتر نية لية شخص

صفة

لتدخل لمباشر لأ

يتم لتعاقد بين منظومة بيانا
من لمفتر

لة لإما

لك بنص لما

بمثل هذ لمهما ؛ بوصفها ممثلة عن طرفي لعقد ،يكو
لنظامية؛ على لرغم من عد

لعقد في هذ

نه يتعامل مع منظومة لية ستتولى

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
مهمة بر

لعقد

111
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تنفيذ »(.)1

لمطلب لثاني :لتكييف لشرعي لعقد لبيع لآلي عبر لانترنت.

نظر لتعقد لآلية لتي يتم بها عقد لبَي ْع عبر لانترنت فقد شكل على لباحثين

في لفقه لإسلامي تكييفه ،فكا لكل باحث يه في لمسألة ،لا نهم متفقو على

جو

شرعا؛ لأنهم كييفو على نه نو من لعقو

كلها جائز شرعا.

 1فقد تطر

لنو من لعقو ،

عليها لد

لفقها ،

عبد لرحمن بن عبد لله لسند في سالته للدكتو

لهذ

عتبر من لعقو

لتي تتم عن بعد

لعقد ،عتبر لوسائط لال كتر نية مجر
2

( )1نظا
 ،18مؤ

هب محمد منصو

لتعاملا

سيلة لنقل لإ

لإل كتر نية للمل كة لعربية لسعو ية ،صا

في  8بيع لأ

1428ﻫ.

لإسلامية ،سنة 1424ﻫ.

لمجلس

بين لمتعاقدين(.)3

لمل كي قم

بموجب لمرسو

في لمعهد لعالي للقضا بجامعة لإما محمد بن سعو

( )3عبد لرحمن بن عبد لله لسند « ،لأحكا لفقهية للتعاملا
1424 ،ﻫ ،لمو فق ، 2004

جو ما

()2

بيع لمدخلي لى تكييف عقد لبَي ْع لال كتر ني على

( )2قدمت هذ لرسالة لقسم لفقه لمقا

بير

لمتعا

.126

لال كتر نية»،

لو

،

،1

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت

112
112

نه عقد بَي ْع بو سطة لسمسر ( ،)1لا نه لم يبين من هو لسمسا في عقد لبَي ْع
لتي تكو

عبر لانترنت ،لعله قصد لحالا

لسلعة مملوكة لشخص خر غير

صاحب لموقع لإل كتر ني ،حيث يتولى هذ لأخير بَي ْع سلع لا يمل كها نظير عمولة،
هو حا بعض مو قع لبَي ْع عبر لانترنت كموقع (.)eBay
ضمن سالته للدكتو

3

لآلي ،بعدما ضح

()2

سلطا

تعر

هذ لشكل من لتعاقد لم يتطر

على نه عقد تم بين عاقدين باستخد
لال كتر ني سيلة لنقل لإ

بن بر هيم لهاشمي للعقد

له لفقها ؛ قا بتكييفه

لوسيط لال كتر ني،

عتبر

لا غير( ،)3لا نه عند بحثه عنصر لأهلية عتبر

لوسيط لال كتر ني نائبا عن لمتعاقد في لعقو لتي تتم عبر لانترنت(.)4
عند بحثه هلية لمتعاقدين عبر لانترنت قر عدنا بن جمعا

4

سالته للدكتو

( )1محمد منصو
بمجلة لشر يعة
.250

لزهر ني في

لتعاقد لآلي عبر لانترنت ي َ
كيف على نه تعاقد مع لموقع ته

بأ

عتبر شخصا معنويا،

لذ

لوسيط

لك بقوله« :يعتبر لموقع (يقصد لبرنامج لمسير للموقع)

بيع لمدخلي « ،خلاقيا

لد سا

لتجا

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي» ،بحث منشو

لإسلامية ،جامعة ل كويت ،لمجلد  ،20لعد  63لعا ، 2005

( )2قدمت هذ لرسالة لكلية لشر يعة بجامعة لإما محمد بن سعو لإسلامية ،سنة 1428ﻫ.
( )3سلطا بن بر هيم لهاشمي « ،لتجا
شبيلية،

 ،1لر يا

( )4لمرجع لسابق،

1432 ،ﻫ،
.250

.79

لال كتر نية

حكامها في لفقه لإسلامي»،

كنو

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت

113
113

مؤهلا للتعاقد متى كا معترفا به ،هو تعامل مع شخصية معنو ية ،متى ما َ
سلمنا

بصحة لتعامل مع لشخصية لمعنو ية؛ فعلينا بأ نسلم بصحة لتعامل هنا»( ،)1كما
ضا

لتعامل مع لمو قع من هذ لنو (يقصد

في موضع خر من سالته« :

لمسير ليا بو سطة برنامج حاسوبي) لا يتم عبر لتعامل مع شخا

بالنيابة عن شخصيا

حتى بالنيابة عن شخصيا

معنو ية،

لتعامل مع نظا يقو بتشغيل لي لصفقا
ل كن لباحث عندما

لولاية على لسلع تكو

لمباعة ،قر

لموقع هل للتعاقد لا نه لم يستطع
لمسير) ،لافتقا
قد حا

بذ ته؛ قا
لذ

لباحث

على بر

لعقو

بحث توفر عنصر لولاية للمتعاقد على لسلع
لصاحب لموقع ،هو بذلك إ

( )1عدنا بن جمعا

يثبت له لولاية لتي عتبرها هو نفسه شرطا

( )2لمرجع لسابق،

( )3لمرجع لسابق،

لعلاقة لتي تربط طر

لزهر ني « ،حكا لتجا
.69

لتعاقد يتم مع لموقع ( لبرنامج

لحاجة لنيابة لأشخا

مستو يا (:)3

.229

قر

ً
مستقلا
يجعل من لموقع ( لبرنامج لمسير) كيانا قانونيا

يظهر من تصنيفه لأشكا

فنجد صنفها في ثلا

طبيعية ،بل يكو

لبَي ْع لشر عبر لموقع»(.)2

لصحة لتعاقد ،بالتالي فإنه لا يستقيم تكييفه
لأهلية لتعاقد.

طبيعيين يقومو

لطبيعيين عنه،

لك

لتعاقد عبر لانترنت،

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي»،

.223

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمستو

لمستو

لمستو

لمستو

يحتا

 :شخص طبيعي،

لأ

لثاني :شخص طبيعي،

معنو  ،مع مثله.

معنو  ،مع موقع.

لثالث :موقع ،مع شخص طبيعي،

لر بع :موقع ،مع موقع مثله.

معنو .

هو بذلك قد جعل هذ لموقع كيانا قانونيا جديد لا يحتا

لشخص لمعنو  ،فهو يستطيع

يبر

بقوله« :يعتبر لموقع مؤهلا للتعاقد متى كا
عتبا ية»(.)1
5

لعقو

لى نائب كما

لعقو لوحد بطر يقة لية ،لا نه

يفتقر للولاية على ما يتعاقد عليه ،هذ غم تصر يحه بأ

لو ئلي

114
114

لموقع هو شخص معنو

معترفا به ،هو تعامل مع شخصية

لباحثا محمد شر يف بشير لشر يف ،خليفة بن عبد لله بن سعيد
لتي تتم عبر لانترنت لا تخر

تخضع للقو عد لأحكا

عن

ئر

لعقو

لعا ية ،هي

لعامة لتي تنظمها لنظر ية لعامة للعقد ،فهي عقو عا ية

لا ن ها كتسبت لصبغة لإل كتر نية من لوسيلة

فالعقد ينشأ من تلاقي لإ يجا

لطر يقة لمستخدمة في بر مها،

بالقبو بفضل لتو صل بين طرفيه بوسيلة ل كتر نية

حديثة للاتصا هي لانترنت(.)2
( )1لمرجع لسابق،

.223

( )2محمد شر يف بشير لشر يف خليفة بن عبد لله بن سعيد لو ئلي « ،بر
لإل كتر نية بين لفقه لإسلامي قانو

لأ نسيتر

عقو

لتجا

لنمو جي» ،مجلة سر لد لية للمالية لإسلامية

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
علا من

من خلا ما

عبر لانترنت تبين تفا

حو

115
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لتكييف لفقهي لعقد لبَي ْع لآلي

لباحثين لمعاصر ين على تكييفه بأنه عقد بَي ْع بين متباعدين
لنظا

من حيث لمكا  ،لا نهم ختلفو حو

لمحوسب لذ

يسير عمليا

لبَي ْع بالموقع ،فمنهم نزله منزلة لسمسا  ،منهم من نزله منزلة لنائب ،منهم من

عتبر صيلا في عملية لتعاقد َ
كيفه على نه شخصية معنو ية مستقلة لا تحتا

نائب ،ل كن غلب لآ
في لو قع

عن حد طر

لآ

تخا

هذ لر

لتي عتبر

لعقد ،بما ستند

تطو كبير حتى صا
لقر

كيفته على نه سيلة لنقل لإ

غم

نائبا

لى كو هذ لأنظمة بلغت في عصرنا هذ

كأنها قد صلت لى مستو

على لتصر

يجعلها قا

 ،هو ما يصطلح عليه بالذكا لاصطناعي ،فلذلك هب صحا

لفكر لإنساني ما

تطوير لذكا لاصطناعي؛ فإ بنا نظا حاسوبي قا
مر خياليا بعيد لمنا .

لأبحا

ُ نفقت في سبيلها مو

في مجا

.83

لذكا لاصطناعي قد بد

كثير خاصة في ليابا

لتي تصد عن لأكا يمية لعالمية للبحو

لولايا

غم لتقد

على محاكا

منذ سنة ، 1940

لمتحد لأمريكية(،)1

لشرعية بكو لا لنبو  ،ماليز يا ،لمجلد لأ  ،لعد لثاني،

( )1عبد لحميد بسيوني « ،لذكا لاصطناعي»،
.21

لحاسوبي طرفا في لعقد،

لى عتبا هذ لأنظمة لحاسوبية هلا للتعاقد؛ مع هذ

ل كبير في بحا

يونيو ،2011

لنظا

لا غير.

لى

لنشر لجامعا

لمصر ية،

 ،1مصر1414 ،ﻫ،

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
ل كن

لو قع،

ليبقى بلو هذ لأنظمة قو لعقل لبشر

جد

يبقى تخمين قت بلو

 )Kurzweilلذ
فإ

عم

لك سيكو ممكنا في حد

حتى لو تم لتسليم بوجو نظمة حاسوبية قا

مم لأشخا

لتز ما
لضر
مو

عا .)1( 2020

على محاكا لتفكير لبشر ؛

لشخصية لمعنو ية في لفقه لإسلامي ،في لقانو .

فعند لقانونيين

هم ما يميز لشخص لمعنو

لذين سسو ،

تتحملها مته لا يمكن

تقضي بإلحا

هي لتي

مرصو

لأمو

لذمة لمالية شر

هو مته لمالية لمستقلة عن

لذين يمثلونه ،يترتب عن هذ
يطالب بها

بذمة معينة؛ فإ

لى تَولُد مفهو

لخدمة غر

هدفا مستعصيا في

مز عم كما فعل ( Ray

فتقا ها للذمة لمالية يجعلها غير مؤهلة للتعاقد ،لك

لاكتسا

لضر

تلك لمرحلة مجر

116
116

معين(.)3

هنا

ما عليه من

شخص خر( ،)2لما كانت
من هب لى

هذ

لشخصية لمعنو ية ،إقر ها في كل مجموعة

لمتتبع ل كتب لفقه لإسلامي يجد

لفقها قد صححو عقو

لبَي ْع لمبرمة

)1( Ray Kurzweil, »The Singularity Is Near«, Viking Penguin Books, 1st
( )2عبد لمنعم فر

لصد

خر  « ،لمبا

edition, 2005, London, P127.

لعامة في لقانو »،

( )3محمد حسنين « ،لوجيز في نظر ية لحق بوجه عا »،

.152

.244
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باسم لوقف لأ له مة مالية مستقلة عن من يسير كالو قفين لنظا (.)1
ضافة لى نه في لعقو

ليس له لاية على لمبي ْع ،غيا

كولاية لأ

لولاية على لمبي ْع بملك

لوصي لقاضي يجعل لتعاقد مع لموقع

غير صحيح ،لأنه من شر
عليه فإ

لمبرمة ليا عن طر يق لانترنت؛ فإ

قر

صحة لبَي ْع

حكا

كتب لفقه.

لنظا

لبرنامج لمسير
لاية شرعية

لمحَوْسَب تعاقد

تكو للبائع لاية على لمبيع(.)2

تكييف لعقو لبَي ْع لتي تتم ليا عبر لانترنت هو تكييفها على

نها عقو بَي ْع بو سطة سيط ل كتر ني ناقل للإ
لبيو

نيابة

117
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لعا ية لتي تتم بو سطة لكتابة،

 ،كنتيجة لذلك تنسحب عليها

لبريد ،لإشا  ،هي مبسوطة في

( )1قد بينا هذ بالتفصيل في بحثنا للماجستير لموسو « :قضايا معاصر في لأ قا » ،جامعة
، 2005 ،

 78ما بعدها.

( )2ينظر :كر يا لأنصا

 « ،سنى لمطالب»،

لكتا

لإسلامي،2 ،

.11
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لمبحث لثاني :تباعد لمتعاقدين في عقو لبيع عبر لانترنت

لأصل

يتم عقد لبَي ْع بين حاضرين في مكا

تتم صفقة لبَي ْع

حد،

كاملة في نفس لزما  ،هذ ما ي َصطلح عليه لفقها بمجلس لعقد ،لا نه بالنسبة

لعقد لبَي ْع عبر لانترنت فإ تباعد لمتعاقدين يعتبر من هم لخصائص لتي تميز عقو
لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت.

فإ

إ كانت خاصية لتعاقد لآلي لا تشمل كل لعقو

فتر

لمتعاقدين تباعدهما هو خاصية تميز كل عقو

لانترنت سو

منها بو سطة لبريد لال كتر ني،

ما كا

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق

بو سطة مو قع لويب لمسير ًليا بو سطة نظمة محوسبة.
قد ختلفت

عبر لانترنت ،فمنهم من

نه تعاقد بين حاضر ين ،منه

هنا غيا

لتعاقد لال كتر ني هو تعاقد

حاضرين(.)1

.64

طبيعة خاصة ،ير

نه تعاقد بين

من ير

نه تعاقد

تجا خامس

سط بين لتعاقد بين غائبين،

( )1ينظر تفصيل هذ لآ  :ماجد محمد سليما
مكتبة لرشد ،لر يا

لتي تتم

لعقد لإل كتر ني بصفة عامة هو تعاقد بين غائبين

حاضرين من حيث لزما  ،غائبين من حيث لمكا  ،هنا

،

لمحا ثة لمباشر ،

لمعاصرين حو تصنيف مجلس لعقد في لعقو

مانا مكانا ،منهم من

بين غائبين ل كن لغيا

لمبرمة عبر لانترنت؛

با خليل « ،لعقد لإل كتر ني»،

لتعاقد بين

1430 ،1ﻫ،

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
في سبيل

سة خاصية لتباعد بين لمتعاقدين في بيو

لتفر يق بين حالتين :حالة لتباعد من حيث لمكا
لمطلب لأ

تعد كل عقو

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت بيوعا بين متعاقدين متباعدين

لانترنت لفضل كلاهما لعد

مكا

يلجأ لنا

في مكا

عن ستعما

تبا فيه لسلع لتي يريد نها ،فالمشتر

مو قع لتسو

حد لما جد

لتنقل لى لمكا

عندما يريد سلعة ما فإنه من بيته

بحث عنها في شبكة لانترنت ،سو

لال كتر ني،

بالتوجه مباشر

يقو بالبحث في لشبكة باستعما محركا

عندما يجد سلعته لمنشو  ،ينتقل لى مرحلة لتعاقد ،لتي يمكن

لغالب بطر يقة لية كما تم بيانه سابقا،
لصو

لا يطر

لتباعد في لمكا

شكا

لصو ،

فقهي ،فقد تعر

تباعد لمتعاقدين ،جا في لمجمو «:لو ْ ت َن َا َيا َهم َا مت َب َاعد َ

لى

لبحث،

تكو

يتم لتعاقد عن طر يق لبريد لال كتر ني،

عن طر يق لمحا ثة من خلا بر مج لمحا ثة سو من خلا
لصو .

لاستعما

لانترنت كوسيط في عملية لتعاقد.

لى لتعاقد عبر لانترنت لتغنيهم عن عنا

عمله يستطيع

لانترنت يجد

حالة لتباعد من حيث لزما .

 :لتباعد من حيث لمكا

من حيث لمكا  ،لو تو جد لمتبايعا

لذ

119
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في

من خلا

لفقها لمسألة

ت َب َاي َع َا صَ ح لبَي ْع بلا

خلا »( ،)1هذ ينطبق على لتعاقد بالهاتف كما ينطبق على لتعاقد بو سطة بر مج
( )1لنو

 « ،لمجمو »،

.214
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لمحا ثة عن طر يق لانترنت.
غر

كما صحح لفقها لبَي ْع بين لمتباعدين

لأحكا  َ « :ل ْكتاَ

كا بوسيلة تنقل لإ

َ لرسَالَة ك َالْخطَا » ،عقب لشا

 ،جا في

بقوله« :يَعْني

َ

كَت َبَ َ َما بَعْد فَق َ ْد بعْتك عَب ْد

فلَانا بكَذ َ  ْ َ ،قَا َ لرَسوله بعْت هَذ َ منْ فلَا

مج ْلس بلو
س َ
لمر ْ َ
ل لَي ْه ،فَق َا َ في َ

لكتاَ  ْ َ ،لرسَالَة شْ ت َر َي ْته به ْ َ ،قَبل ْته؛ ت ََم لبَي ْع

ل لكتاَ
ص َ
لغ َائب بكَذ َ فَا ْه َْب َ خْبرْ  ،فَو َ َ

بَيْنَهم َا؛ لأَ َ

لكتاَ َ منْ لغ َائب ك َالْخطَا

لَى لمكْتو

منْ لحَاضر،

لَي ْه َ ،خْب َر َ َلرسو

َ َلرسو

مع َبر َسَفير

كك َلَا لمر ْسل ،فَإ َ َلرسو َ عَلَي ْه َ
لسلَا ك َا َ يبَلِِغ ت َا َ بالْخطَا َ ،تَا َ
فَك َلَامه َ

بال ْكتاَ »(.)1
شا

من لمقر عند لمال كىة
كتابة من لجانبين

من لجانبين بأ يدفع لمشتر

لبَي ْع ينعقد بكل ما يد على لرضا من قو

حدهما ،بل إ كا ما يد على لرضا مجر معاطا
لثمن للبائع يأخذ لمثمن( ،)2فمن با

بصحة بَي ْع لمتباعدين عبر لانترنت لتوفر ما يد
تد ين للبيانا

لى لقو

على لرضا من ختيا للسلعة،

تأكيد للطلب.

عليه فإ تباعد لمتبايعين من حيث لمكا في عقو لانترنت لا يؤثر في صحة

عقد لبَي ْع طالما تحقق لرضا بينهما،
( )1منلا خسر « ،

( )2حمد لد ير « ،لشر

ستطاعا تبا

لحكا شر غر لأحكا »،
لصغير»،

لمعا

،2

 ،مصر،3 ،

لإ يجا

.142

.14

لقبو

باستخد
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ُ
بتوسط من لنظا

لبريد لال كتر ني ،بر مج لمحا ثة،

لبَي ْع عبر لانترنت.

لمطلب لثاني :لتباعد من حيث لزما

تثير مسألة لتباعد من حيث لزما

عند تعرضهم لمسألة مجلس لعقد.

لمحَوْسَب لذ

121
121

يس َير عملية

ً
فقهيا بحثه لفقها في مؤلفاتهم
شكالا

لتباعد من حيث لزما في لعقو لمبرمة عبر لانترنت يشمل عقو لبَي ْع

لتي تتم عبر لبريد لال كتر ني ،عقو
هي لصيغة لغالبة على صفقا

هذ لبحث

لبَي ْع عبر لانترنت كما تم بيانه في موضع سابق من

( )1

قد هب لسنهو

لبَي ْع لتي تتم عبر مو قع لبَي ْع لمسير ليا،

حالة لتباعد من حيث لزما هي لمعتبر

لى عتبا

في تصنيف لتعاقد على نه تعاقد بين غائبين ،ما لتباعد من حيث لمكا فلا يعتبر
لم تفصل مد

لقبو

منية بين صد

علم لموجب به ،لذلك نجد يصنف

لتعاقد عن طر يق لهاتف تعاقد بين حاضرين

لقبو

علم لموجب به ،هذ

غم عد

حد( ،)2قد ستعمل بعض فقها

( )1ينظر:

( )2لسنهو

.71

 « ،لوسيط»،

،1

.198

جو

لم تفصل مد

منية بين صد

لمتعاقدين في مجلس ما

لقانو مصطلح لحضو

لحكمي للتعبير عن
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لحضو لذ
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يجمع لمتعاقدين عن طر يق لهاتف تمييز له عن لحضو لحقيقي(.)1

ما ماجد محمد سليما

با خليل فير

لتعاقد لإل كتر ني هو تعاقد بين

حاضرين مانا غائبين مكانا لا في حالة لتعاقد غير لحظي حيث يكو بين غائبين
مانا مكانا(.)2
بالرجو

لفقها في هذ لمسألة يتبين نهم لم يولو همية للتباعد

لى ما قر

من حيث لمكا  ،حتى بالنسبة للتباعد في لزما فإنهم جعو فيه لى لعر ،

جا في بلغة لسالك« :لا يض ُر في لمبي ْع لف َصْ ل ب َي ْنَ لإ يجا

لق َبو  ،لا

ع َنْ لبَي ْع ع ْرفا»( ،)3قد ضعو لذلك قو عد عديد تحكم لعر

كقاعد  « :لعا

مح كمة» ،قاعد ُ « :
كل ما

لتعا

مجمع لفقه لمتعلقة بتباعد لمتعاقدين

لقد طرحت مسألة مجلس لعقد لإل كتر ني للنقا
لإسلامي بجد  ،قد صد فيه قر ين لأ

( )1محمد عقلة لإبر هيم« ،حكم جر
لضيا  ،لأ

،

.107

( )2ماجد محمد سليما
( )3لصا

« ،بلغة لسالك لأقر

بمجمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة

سنة  ، 1990لثاني سنة :2001

لعقو بوسائل لاتصا

با خليل « ،لعقد لإل كتر ني»،

( )4ينظر شر هذ لقاعد

في لمعاملا

به لشر مطلقا ,لا ضابط له

فيه ,لا في ُللغة ,يرجع فيه لى لعر »(.)4
لمطلب لثالث :قر

يخ ْر َ
ْ َ

لمسالك»،

لمعا

تطبيقاتها :لسيوطي « ،لأشبا

لحديثة»،

.69

 ،مصر،3 ،
لنظائر»،

1406 ،1ﻫ،

.17
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لقر

لاتصا

لأ

يتعلق لأمر بالقر

123
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قم )6/3( 52 :بشأ

لحديثة ،قد جا فيه:

مجلس مجمع لفقه لإسلامي لد لي لمنعقد في

في لممل كة لعربية لسعو ية من  23-17شعبا
(ما

جر

)  ، 1990بعد طلاعه على لبحو

لعقو بآلا

لاتصا

سائل لاتصا  ،جر يا
لتصر فا ،

باستحضا

بالكتابة بالإشا

تحا

صد

حكم جر

لمجلس

ما يد

ما تعر

لقبو بحسب لعر .

لإيصا

لوكالة

لعقو

بر

لسفا

( لرسو )،

لمالية

بالخطا

لتعاقد بين لحاضرين يشتر

تطابق لإ يجا

له

لقبو  ،عد

لمو لا بين لإ يجا

حد ،لا ير

لآخر معاينة ،لا يسمع كلامه ،كانت سيلة لاتصا بينهما لكتابة
ينطبق

حصل في

لعقو لسرعة نجا لمعاملا

تم لتعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكا
لك على لبر

20

بجد

موضو

ل كبير لذ

حد لعاقدين عن لتعاقد،

قر ما يلي:
لا:

لى لمجمع بخصو

له لفقها بشأ

بالرسو  ،ما تقر من

على عر

 1410لمو فق 14

لحديثة ،نظر لى لتطو

لعمل بها في بر

عد لوصية

لو

لعقو

مؤتمر لسا

بآلا

لتل كس

حدهما

لرسالة

لفاكس شاشا

لحاسب لآلي ( لحاسو ) ،ففي هذ لحالة ينعقد لعقد عند صو

لإ يجا

لى
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َ
لموجه ليه قبوله.
ثانيا:

تم لتعاقد بين طرفين في قت

ينطبق هذ على لهاتف للاسل كي ،فإ

تطبق على هذ

لديباجة.

ثالثا:

لحالة لأحكا

صد لعا

حد هما في مكانين متباعدين،

لتعاقد بينهما يعتبر تعاقد بين حاضرين،
لد

لأصلية لمقر

لصر

لاشتر

لقو عد لسابقة لا تشمل لنكا
لتقابض ،لا لسلم لاشتر

خامسا :ما يتعلق باحتما

لقو عد لعامة للإثبا  ،لله علم.
لقر

لثاني

يتعلق لأمر بالقر

لفقها

 ،بهذ لوسائل ،يجابا محد لمد يكو ملزما بالبقا

على يجابه خلا تلك لمد  ،ليس له لرجو عنه.
بعا:

لمشا

ليها في

لتزييف،

لاشتر

تعجيل

لتز ير،

لإشها

لما .

فيه ،لا

لغلط يرجع فيه لى

لفقهية لثالثة

قم )13/3( 54 :لمنبثق عن لند

عشر في لفتر  21-18 :محر 1422ه لمو فق  16-13بر يل  2001بمدير ية

مليح با بولاية تر بر يش ،كا

من لمو ضيع لمناقشة موضو

لانترنت لأجهز لحديثة ،قد جا في لقر ما يلي:
لا :لمر

لقصد من تحا

من لمجلس لحا
لمجلس

لتي يشتغل فيها لعاقد

يتصل لإ يجا

بالقبو

بإجر

في قت

لتعاقد عبر

لتعاقد،

حد ،من

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
ختلا

لمجلس

ثانيا( :

لفيديو ،إ كا

بعد لإ يجا

( )

لا يتصل لإ يجا

) يصح لإ يجا
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بالقبو في قت حد.

لقبو

في لبيع عن طر يق لهاتف مؤتمر

لعاقد

على لانترنت في قت حد يظهر لطر

جا

حد في لبيع على لإنترنيت لم يكن لطر

بالفو نعقد لبيع ،يعتبر مجلس لعاقدين في هذ لصو

لآخر قبوله

متحد .

لآخر

متو جد على لإنترنيت قت لإ يجا  ،بعد قت ستلم لإ يجا  ،فهذ حد
صو لبيع بالكتابة ،عند ما يقر لإ يجا

يلزمه ظها لقبو في حينه.

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمبحث لثالث :غيا

لمبيع عن لمشتر

نظر لتباعد لمتعاقدين في عقو
قت نعقا

غائبا عن لمشتر

باحتمالية تطر

قت نعقا لبيع

لبيع لمبرمة عبر لانترنت فإ

لغر لى هذ لعقد ،بالتالي يؤثر في صحته.

قد سبق بيا

يكو مقد

في لمبيع كي ينتفي لغر :

يكو موجو

حا

لبيع،

يعر

عند لفقها ببيع لغائب على لصفة ،فهل ينطبق على لبيع عبر لانترنت؟.

إ تتبع عمليا

على تسليمه،

لمبيع يكو

ً
فقهيا يتعلق
شكالا

لبيع ،هذ لأمر قد يطر

نه مما يشتر
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يكو معلوما للعاقدين(.)1

لبيع لتي تتم عبر لانترنت يظهر نها تتم بصيغة مشابهة لما

قبل لإجابة عن هذ لتسا

يجد تحديد لمقصو ببيع لغائب على لصفة،

بيا ما قاله لفقها عنه ،بعدها يمكن لتعر

تحت هذ لنو من لبيو .
لمطلب لأ

 :بيع لغائب على لصفة في لفقه لإسلامي

لأصل في لبيو

يتمكن لمشتر

ينتفي لغر ؛ لا نه حيانا قد يكو
لمبيع للمشتر  ،في هذ لحالة

غائب ،هو ما يعر
( )1ينظر شر

لمد

ند

لد

لمعقو عليه:

من

ية لمبيع لذ

لمبيع غائبا عن لمشتر

ضي لمشتر

يكو

لفقها ببيع لغائب على لصفة.
.49

لبيع عبر لانترنت

يريد شر

فيقو

حتى

لبائع بوصف

لبيع قد نعقد على مبيع

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
قد تطر

127
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ً
مستقلا نظر
لفقها لبيع لغائب على لصفة ،جعلو نوعا

لخصوصيته ،فالبيو بصفة عامة تنقسم لى بيو
لرقا

تنقسم بيو

لى بيو

بيو صفا

عيا

قا

بيو منافع ( لإجا

(بيو

قسما  :غائبة حاضر  ،ي ُ
عد لبيع بالصفة قسم من بيو

بلا صفة للأعيا
لفر

لأ

لغائبة(.)1

لأعيا

لغائبة يقابل لبيع

لمتصفح لما كتبه لأقدمو في هذ لموضو يتبين له نهم لم يهتمو بوضع

لتعر يفه،

يعتبر لمطر

بما يرجع لك لوضوحه،

من لقلائل لذين

لك يفسر قلة من

تعر يفا لمر

ي َ بالصف َة منْ غَي ْر
صف َة ْ َ :يَبي َع َلش ْ
لغائب على لصفة فقا « :بَي ْع لمو َ َ
قد حا

( )1لما

( )2لمطر
.356

قت بر

لعقد(.)3

 « ،لحا

ل كبير»،

 « ،لمغر

بيع

ْ يَة»(.)2

بعض لمعاصرين ضع تعر يف لهذ لنو من لبيو  ،فقد ع َرفه

هبة لزحيلي بأنه :بيع لعين تكو موجو

لمشتر

لأعيا

 :تعر يف بيع لغائب على لصفة

تعر يف لبيع لغائب على لصفة،

تعر

لسَلَم) ،بيو

)،

في لو قع مملوكة للبائع لا نها غائبة عن

1414 ،1ﻫ،

في ترتيب لمعر »،

( )3ينظر :هبة لزحيلي « ،لفقه لإسلامي

ل كتب لعلمية ،بير

،5 ،

.14

1399 ،1ﻫ ،مكتبة سامة بن يد ،حلب،2 ،

لته»،4 ،

.462

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
غير
لمشتر

عرفه لعياشي فد
َ
()1
ية .

بأنه :بيع يتم على سا

مما تقد يتضح
قت بر
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لإخبا بهيئة لمبيع صفته من

هم ما يميز بيع لغائب على لصفة هو غيا
لمشتر

لعقد ،كما

لا يتعر

لمبيع عن

على لمبيع لا من خلا

لإخبا بصفاته .فإ كانت هذ هي حقيقة بيع لغائب على لصفة؛ فما هو حكمه؟
لفر

لثاني :حكم بيع لغائب على لصفة

لفقها حو بيع لغائب على لصفة؛ فأجا ها لبعض منعها

ختلفت

لبعض ،كما ختلفو حو

عر

لهذ لآ

لخيا في بيع لغائب على لصفة ،في ما يلي

ثبو

في لمذ هب لأ بعة.

 1بيع لغائب في لمذهب لحنفي

ُ
يصح بيع لغائب بالصفة عند لحنفية لا نهم يثبتو

لر ية ،فإ

شا

خذ

فَال ْبَي ْع ج َائزَ ,لَه لخيَا

إ

َ َ

شا

 ،قا

ْ شَا َ َ خَذ َ

لقد

لخيا للمشتر

« :م َنْ شْ ت َر َ

َإ ْ شَا َ َ َ »(.)2

عند

شي ْئا ل َ ْم ي َر َ
َ

( )1لعياشي فد  « ،لبيع على لصفة للعين لغائبة ما يثبت في لذمة»1421 ،ﻫ ،لبحث قم 56
من سلسلة لبحو

للتنمية ،جد ،

( )2لقد

لتي يصد ها لمعهد لإسلامي للبحو

.23

« ،مختصر لقد

»،

لتد يب لتابع للبنك لإسلامي

1426 ،1ﻫ ،مؤسسة لر يا  ،بير

،

.172

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
بيع لغائب لو بد

توسع بعض لحنفية فقالو بجو

جنس لمبيع ،لا نهم في لمقابل ثبتو للمشتر
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129

علم

كر لصفة

لخيا عند لر ية لو َج َد لمبيع

لهندية« :شر َ م َا ل َ ْم ي َر َ ج َائز كَذ َ في لحا َ

مو فقا لما صف ،جا في لفتا

ك هَذ َ َلثو ْ َ لَذ
َصو َ لمسْأَ لَة َ ْ يَقو َ َلرجل لغَي ْر  :بعْت من ْ َ

في كمي هَذ َ ،

َصف َته كَذ َ َ ُلد َ َ َلتي في كَفي ه َذ َ ،صف َتهَا كَذ َ َ ْ ل َ ْم ي َ ْذكر ْ لصف َةَ ْ َ ,يَقو َ:
شي ْئا ل َ ْم ي َر َ فلََه لخيَا
َ

بعْت من ْك ه َذ لجا َ يَة َ لمن ْت َقب َة َ ...م َنْ شْ ت َر َ

شَا َ َ خَذ َ بجَميع ثَمَنه َإ ْ شَا َ َ َ سَو َ
خلَافه َا»(.)1

َ َ

ْ

َت لَه َ ْ عَلَى
َ عَلَى لصف َة َلتي صف ْ

 2بيع لغائب في لمذهب لمال كي

صفة

عند لمال كية توسع خليل كذلك في بيع لغائب فصحح بيع لغائب لو بلا
كا

لخيا للمشتر

ب ُ
الر ْ يَة»( ،)2قد قيد لحطا

بعد لر ية فقا َ « :غَائب َلَو ْ بلَا َصْ ف عَلَى خيَا
لإطلا

لغ َائبَ ,لَو ْ بلَا َصْ ف ،ل َكنْ بشَرْ

سك َتاَ ع َنْ شَرْ
ن ْعَقَد َ لبَي ْع عَلَى لإل ْز َ َ ْ َ
ما

في عبا

ل لل ْمشْت َر
يج ْع َ َ
َ ْ َ

( )1لبلخي « ،لفتا

( )2خليل« ،مختصر خليل»،

لمال كية يشترطو

1310 ،2ﻫ ،لمطبعة ل كبر

.171

( )3لحطا « ،مو هب لجليل»،6 ،

.118

لخيَا َ

لخيَا  ,فَال ْبَي ْع فَاسد»(.)3

نعقد بيع لغائب على لصفة فإ
لهندية»،

خليل بقوله«:يَعْني َ َنه يَجو بَي ْع
َ

َ َ َ ,ما

َ

يوصف لمبيع

لأمير ية ،مصر،3 ،

.57

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
بحيث تكو

لز لبيع لا

لصفة مستوفية لحا
ي َشتر

كما يشترطو

لر ية(.)1

لا يكو

لمبيع ،إ
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130

لمبيع على ما صف له

َج َد لمشتر

لمبيع في بيع لغائب على لصفة بعيد ً
جد كبعد

خرسا عن فر يقية ،لا يكو حاضر بالمجلس فتمكن

يكو في فتحه مفسد للمبيع كقل َل لخل لمط ََين َة(.)2

لا

 3بيع لغائب في لمذهب لشافعي
جا في لأ «ل َا يَجو منْ لبيو

غَائب َة فَإ َ َ ه َا لمشْت َر

يته بما يغني عن صفه؛

َلا ثَلَاثَة :بَي ْع عَي ْن بعَي ْنهَا ح َاضر َ َ ،بَي ْع عَيْن

ف َهو َ بالْخيَا فيهَا َل َا يَصْ لح َ ْ تبَا َ لع َي ْن لغ َائب َة بصف َة َل َا

َت
لَى َ ج َل َ ...ل ْبَي ْع َلثالث صف َة م َضْ مونَة َ ج َا َ بهَا صَاحبهَا عَلَى لصف َة لَزم ْ
لإما لشافعي يقو ببطلا بيع لعين
مشْت َر يَهَا»( ،)3لذ يفهم من هذ
لغائبة

لم توصف ،يصحح بيع لعين لغائبة على لصفة

ية لمشتر  ،ما
ن َق َل لما

كا

لبيع على لبت فهو عند بيع غير صحيح.
ل كبير لخلا

في لحا

( )1بن عبد لبر « ،لتمهيد»1387 ،ﻫ،
.15

( )2لتسولي « ،لبهجة في شر
.31

( )3لشافعي « ،لأ »،

كا

لتحفة»،

1422 ،1ﻫ،

لبيع على خيا

حو بيع لغائب بالصفة ،فقا :

عمو لأ قا
1418 ،1ﻫ،
لوفا  ،مصر،4 ،

لشؤ

لإسلامية ،لمغر ،13 ،
ل كتب لعلمية ،بير
.73

،

،2

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
«فَإ َ ثَب َتَ َ َ بَي ْ َع لع َي ْن لغ َائب َة ب َاطل

َف ،ف َفي جَو َ بَي ْعه َا
َ ل َ ْم توص ْ
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َت
َ صف ْ

قَوْل َا  َ :ح َدهمَا :يَجو  ،ن َ َص عَلَي ْه في س َتة كتب :في لق َديمْ َ ،لإمْلَا ُ َ ،
لصل ْح،
لصد َ َ َ ،
َ َ
صحَابنَا َ .لْقَو ْ
لصرْ  َ ،لْمز َ ع َةَ ،به قَا َ جم ْهو َ ْ

َلثانيَ َ :نه ل َا يَجو ،

َهو َ َ ظْ ه َرهمَا :ن َ َص عَلَي ْه في س َتة كتب :في لرسالةُ َ ،
لسنَن َ ،لْإج َا َ  َ ،ل ْغ َصْ ب،
َ لاسْ تب ْر َ َ َ ،
لصرْ

لعر

في ب َا

َ .به قَا َ حما بن َ بي سليما  َ ،لحكم بن

عتيبةَ ،هو َ خْ تيَا لمزني َ لر بيع ،لبو يطي»(.)1
 4بيع لغائب في لمذهب لحنبلي
لا يصح بيع لغائب

لصفة؛ فإما

يذكر بعضا من صفاته مما لا يكفي في لسلم؛ فهنا لا يصح على

لصحيح من لمذهب،

يكن للمشتر

لم يوصف عند لحنابلة ،ما

كا بيع لغائب على

لخيا

كر من صفا

ما

لمبيع ما يكفي في لسلم صح؛ لم

جد لمبيع كما صف له ،هذ في صح لر يتين عن لإما

حمد ،هو ظاهر لمذهب كما نقله بن قد مة في لمغني(.)2
لفر

لثالث :خلاصة لآ

من خلا

ما تم عرضه من

لمذ هب لأ بعة؛ يمكن ستخلا

( )1لما

 « ،لحا

ل كبير»،5 ،

( )2بن قد مة « ،لمغني»،6 ،

.33

لفقهية حو بيع لغائب على لصفة
فقهية حو

بيع لغائب على لصفة في

بيع لغائب على لصفة صحيح عند لحنفية

.18

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمال كية لحنابلة ،في قو للشافعية ،ما في لقو

بيع لعين لغائبة على لصفة.
حو

سبب لخلا

لغر

ليسير،

هنا (.)1

كما يمكن ستخلا

لمشتر

لشافعي

بو حنيفة فر
من مجمو

من لغر
نه

لآ

ليس بمؤثر ،نه من لغر

ل كثير;

كا

من

لر ية فلا غر

لفقهية حو بيع لغائب على لصفة

جد لمبيع كما صف له فليس له لخيا عند لمال كية؛ في قو

لو جد كما صف له.
قد ستد

لذين جا

جه لدلالة

على لصفة في لقر

لآية حلت لبيع على عمومه لا ما ستثنا لنص،
لبيع لعد

ل كريم لسنة لمطهر .

( )1بن شد« ،بد ية لمجتهد نهاية لمقتصد»،2 ،
لبقر  ،لآية .275

في لبيع على لصفة

بيع لغائب على لصفة بقوله تعالى َ  :حل ٱلله

فيدخل بيع لغائب على لصفة في عمو

( )2سو

لإما مالك

له خيا

لحنابلة ،ما عند لحنفية في قو للشافعية يثبت لخيا للمشتر

ٱل ۡبي ۡع،)2(

ليه بن شد

لعلم لمتعلق بالصفة عن لعلم لمتعلق بالحس؛ هل هو

جهل مؤثر في بيع لشي فيكو من لغر ل كثير،
ما لإما

لآخر عند لشافعية فلا يصح

بيع لعين لغائبة على لصفة كما شا

لحفيد يتركز في تقدير نقصا
ليسير لمعفو عنه؟ فالإما

132
132

.156

ما يفيد حرمة بيع لغائب

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت

133
133

« َ َ عثما بن عفا  ,ب ْتَا َ منْ طلحة بن عبيد لله َ ْضا

كما ستدلو بما

ك م َا ل َ ْم َ َ ",
لَه بال كوفة فَلَما تَبَايَنَا ن َد َ عثْم َا ث َم قَا َ " :ب َايَعْت َ

بالمدينة ن َاقلََه بأَ ْ

فَق َا َ طَل ْح َةَ " :نمَا َلنظَر لي َنمَا ب ْتَعْت م َغيباَ َ ,ما َ ن ْتَ فَق َ ْد َ ي ْتَ م َا ب ْتَعْتَ " فَجَع َلَا

كما فَحَكمَا جبير بن مطعم فَق َض َى عَلَى عثْم َا َ َ َ لبَي ْ َع ج َائزَ َ َ ،لنظَر َ لطَل ْح َة َ
بَيْنَهم َا ح َ َ
َ َنه ب ْتَا َ م َغيبا»( ،)1قد

لأنه قع بين لصحابة
قد

بأنه لولا

لمجيز

في هذ لخ بر ليلا على جو بيع لغائب على لصفة
ينكر حد منهم.

لبيع لغائب على لصفة بأ

لصفة تعين لغائب ما جا

في لسل َم ،قالو بأ

لر ية ،متى كانت لر ية متعذ ؛ نز

لب َد

هنا لر ية بنا على قاعد لمصلحة(.)2

ما من منع بيع لغائب فاستد

لملامسة لمنابذ

هذ لأحا يث ما

.439

( )3خرجه مسلم ،كتا

.1513

فيها لنهي عن بيع

ضي لله عنه

لبيو  ،با

،5

، 1992 ،1

لبيو  ،با

لمب ْد ؛ هو

لنبي صلى لله عليه سلم« :نهى

لبيهقي في « لسنن ل كبر » ،كتا

( )2بن لعربي « ،لقبس»،

عن

لنهي عنها للغر لمتعلق بالمبيع ،من

عن بيع لحصا  ،عن بيع لغر »( ،)3ما

()1

لصفة بد

هو هنا لصفة مقا

بالأحا يث لتي

لحصا  ،كلها بيو
بو هرير

لصفة طر يق لى لعلم ،قالو

لغر

بو سعيد لخد

ضي لله عنه

من قا يجو بيع لعين لغائبة،
لإسلامي ،لبنا ،

بطلا بيع لحصا

لبَي ْع لذ

.844

فيه غر  ،حديث قم

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت

134
134

لنبي صلى لله عليه سلم «نهى عن لمنابذ  ،لملامسة»( ،)1كما ستدلو بقوله صلى

لله عليه سلم للصحابي حكيم بن حز « :لا تبِع ما ليس عند »( ،)2قالو بأ

بيع لغائب على لصفة يعد من بيع ما ليس عند لإنسا .
ير َ على لمانعين بأ

ضح جلي لأ

لمشتر

لغر

ل كبير في بيو

لمنابذ

لملامسة بيع لحصا

يحضر لمبيع لا نه لا يطلع عليه ،لا يوصف له صفا

يرفع لجهالة ،ما لغر في بيع لغائب على لصفة فهو غر يسير مغت َفر لأ
لمبيع يرفع لجهالة كما في لسلَم ،ثم
لذ

يقع بسبب غيا

لمبيع عن لمشتر

قر

خيا

لر ية للمشتر

قت لعقد.

صف

يقلل من لغبن

ما قوله صلى لله عليه سلم للصحابي حكيم بن حز « :لا تبِع ما ليس

عند »( ،)3فليس صر يحا في منع بيع لغائب على لصفة ،إنما جا في منع لإنسا
من بيع ما لا يملك ،فنص لحديث كا جو با للصحابي حكيم بن حز

حين قا

ْس
للنبي صلى لله عليه سلم« :ي َا َسو َ لله ،ي َأْ تيني َلرجل فَير يد مني لبَي ْ َع لَي َ

ن ُ
لسو » ،فقا
عن ْد  َ ،ف َأَ ب ْتَاعه لَه م َ

لنبي صلى لله عليه سلم« :لا تبِع ما ليس

عند » .عليه يترجح لقو بصحة بيع لغائب على لصفة مع قر

( )1خرجه لبخا

( )2سبق تخر يجه
( )3سبق تخر يجه

 ،كتا

.52
.52

لبيو  ،با

بيع لملامسة ،حديث قم .2037

لخيا للمشتر .
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لمطلب لثاني :صف لمبيع في لبيع عبر لانترنت

بتتبع لبيو

على لصفة؛

لتي تبر عبر لانترنت يتبين نها تتم بصو

تستند غلب عمليا

لبيع عبر لانترنت على عر

كر مو صفاته ،يتم لتركيز على لمو صفا

تحقق به نتفا لجهالة بالمبيع.
فإ كا

لصفحا  ،عنو

لكتا ،

فهر

لمبيع كتابا

لكتا ،

محتو ياته،

لكتا  ،نو

سم مؤلفه ،موضوعه،

مو صفاته على موقع شركة لنيل لفر

صو

للمبيع مع

لتي تناسب كل نو من لسلع ،بما

قيا فيتم كر قياسا
لصو

مطابقة لبيع لغائب

لتغليف ،عد

حيانا يتم عر

لمو لية تظهر مثالا عن بيع لكتا
لبيع ل كتب.

سم توضيحي  :10صفحة من موقع لنيل لفر

تبر مو صفا

( )1من موقع  ،http://www.neelwafurat.comمعاين بتا يخ 3ما

.2015

ملخص
مع كر

كتا

()1
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ما

كر لمعلوما

كا
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صو للمنتج ،كما يتم لتركيز على

لمبيع منتجا صناعيا فيتم عر

لتي تكفي للإحاطة بنو

لمتعلقة بهذ لمنتج ،هي لمو صفا

خصائصه لتي تميز عن غير  ،تبين جو ته ،بهذ تحصل لمشتر

كافية قد تغنيه عن مشاهدته في لو قع ،بل
يستطيع معرفتها حتى لو كا
لاطلا عليها،

لمنتج حاضر مامه كالمكونا

لتي لا يمكن لإطلا عليها لا بإفسا لمبيع.

كمثا على لك في مجا

لحو سيب يتم عر

مختلفة ،ضافة لى كر سرعة معالجه ،سعة

شاشته ،نوعية جها لعر

على معلوما

لمعر ضة قد لا

لد خلية لتي يعسر

صو لحاسو

من جو نب

لد خلية كمحولا

لشبكا

كرته ،حجم قرصه لصلب ،قيا

 ،ضافة لى لمكونا

للاسل كية ،غيرها من لمعلوما

لتالي هو صو

بعض لمو صفا

لمنتج

لمتعلقة بمكونا

من موقع" :جا با " توضح معلوما

هذ لحاسو  ،كما يوضحه لمثا
حاسو

محمو .
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محمو

سم توضيحي  :11صفحة من موقع جا با

()1

لمطلب لثالث :خيا لر ية في لبيع عبر لانترنت

يتمثل خيا لر ية في لبيو لمبرمة عبر لانترنت فيما يعر
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تبر مو صفا

بحق لمشتر

لسلعة للبائع ،تتيح معظم مو قع لبيع عبر لانترنت مكانية جا
( )1من موقع  ،https://algeria.jadopado.comمعاين بتا يخ 3ما

لمنتج

.2015

حاسو

في جا

لم يعجب

الفصل الرابع :صيغة البيع عر اانرنت
لمشتر  ،تعتمد هذ لمو قع على هذ لسياسة من جل يا

"جا با " مهلة قد ها بعة عشر يوما يمكن للمشتر
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لثقة بالموقع ،فمثلا يمنح موقع:

خلالها جا لسلعة

بها ،يقو لبائع بإ جا ما فعه للمشتر ( ،)1كما يعطي موقع ما
للمشتر خلالها جا لسلعة لى لبائع(.)2

من جهة خر فإ سياسة جا لسلعة تخد مصلحة لمشتر

لم ير

مهلة شهر يمكن

لذ يعتبر لطر

لأضعف في عقد لبيع عبر لانترنت،

لك لأ عقو لبيع عبر لانترنت تتم في لغالب بدفع

قبض لثمن كاملا ،حصل على مر

من عقد لبيع ،ما لمشتر فقد يتلقى سلعة غير لتي

لثمن لا عبر لانترنت قبل تسليم لسلعة للمشتر  ،فيكو

كا يتصو ها عند بر

بما كا

لك مع تطابق لصفا

لمذكو في لموقع مع

في سبيل توفير حماية كبر للمشتر

عبر لانترنت فقد عمد

لى سن

لسلعة لتي تلقاها لمشتر .

تشريعا

لعقد،

لبائع في حا

فضل لأنه قد

بعض لد

قانونية تجبر لباعة عبر لانترنت على عطا لخيا للمشتر بعد تلقيه لسلعة ،كمثا

على لك فقد نص لتوجيه لأ

بي لمتعلق بحماية لمستهلك في لعقو لمبرمة عن بعد على نه

يحق للمستهلك لرجو عن لعقد؛ بد

( )1ينظر :سياسة جا

بد

سبب خلا مد لا تقل عن سبعة يا

لمنتج على موقع لشركة على لانترنتhttp://help.jadopado.com :

( )2ينظر :مركز لإ جا لد

شركة ما

على لر بط:

http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html
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عمل تبد من يو ستلامه للسلعة(.)1

بنا على ما تقد من ترجيح لقو بصحة بيع لغائب على لصفة ،نظر لطبيعة عقد
لطر

لبيع عبر لانترنت لتي يكو فيها لمشتر

لأضعف؛ فإنه من لأ لى عتما لر

لقاضي بإقر خيا لر ية في بيو لانترنت حماية للمشتر
لك نظر لعد ستطاعته

مع تطو ساليب لإشها
لمشتر .

من جهة خر

لذ

حقيقة لمبيع بنا على لوصف لمذكو على لموقع ،خاصة
لتي تتعمد لتركيز على لمو صفا

لإغر

يكو من لأ لى تحميل لمشتر

على فع مصا يف لشحن؛ مما يحو

قر خيا لر ية للمشتر

مصا يف عا

يساهم في ستقر ها
لخصوما

قد تضح من حكا

فض لسلعة يكو مجبر

في عقو لبيع لمبرمة عبر لانترنت ،تحميل لمشتر

لمعاملا

لى تقليل لخصوما

في هذ لنو من لبيو مما

لمالية في لشريعة لإسلامية مقصد تقليل

كالدعو لى لكتابة ،لإشها  ،لتوثق بالرهن في لديو (.)2

( )1ينظر :لما

 6من لتوجيه لأ

بي قم  07-97لمؤ

( )2لطاهر بن عاشو « ،مقاصد لشر يعة لإسلامية»،
.473

شحن لسلعة لى

قد لمشتر على تعمد لإضر بالبائع.

شحن لسلعة للبائع يؤ
ها ها.

لتي تؤثر على قر

مصا يف عا

لبائع ،يكو في لك حماية للبائع من تعسف لمشتر ؛ لأنه
إ

قد يغبن في بيو لانترنت

في  20ما

1421 ،2ﻫ،

. 1997

لنفائس ،لأ

،

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
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لفصل لخامس :لمبيع عبر شبكة لانترنت

سيخصص هذ لفصل لبحث بعض لمسائل لتي تتعلق بالمبيع عبر لانترنت

لتي قد تثير شكالا

كما يلي:

لمبحث لأ

عبر لانترنت.
يعر

فقهية تستدعي لد سة،

بعة مباحث

لك من خلا

 :يخصص للبحث في تحقق لتقابض في عقو

لمبحث لثاني :يتعر

لبيع لتي تتم

للمسائل لمتعلقة ببيع لتطبيقا

لحاسوبية

لمبحث لثالث :يخصص للمسائل لمتعلقة ببيع لمصنفا

،

بالملفا

لحاسوبية لتنفيذية.

لسمعية لبصر ية،

غير تنفيذية.

لتي تتميز عن لتطبيقا

لمبحث لر بع :يتعر

لمقر

لحاسوبية في كونها ملفا

لأحكا بيع سما لنطاقا .

ما
لمو

حاسوبية

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لمبحث لأ

ينتج عن بر

 :تحقق لتقابض في عقو لانترنت

عقد لبَي ْع لصحيح ثا من همها:

يستلم لبائع لثمن ،هذ لفعل هو ما يعر

لعقد بحصو

لإ يجا

يستلم لمشتر

بالتقابض هو لالتز

لقبو بين طرفي عقد لبَي ْع.

لقبض في للغة خلا

لاصطلا فهو حيا

باليد
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لا ،فالتقابض

لشي

لبَسْط ،يقا

لتمكن من لتصر

فيه ،سو كا مما يمكن تنا له
(.)2

يعد لقبض لمقصد لأساسي للمتعاقدين غايتهما لأ

لحاجته للنقو  ،كما
يفر

في موضو

لناتج عن تما

قَبَضَه يَقْبضه قَب ْضا( ،)1ما في

يأخذ كل من لمتعاقدين لعو

لبائع نما فعه لى بر

لمبي ْع،

لبائع نما لجأ لى لبَي ْع

لعقد حاجته لى لسلعة.

تباعد لمتعاقدين في عقو لبَي ْع لمبرمة عبر لانترنت شكالا

كثير

لقبض ،منها ما هو متعلق بقبض لثمن ،منها ما هو متعلق بتسليم

لمعقو عليه ( لسلع).

نظر ل كو عقو لبَي ْع لمبرمة عبر لانترنت تتم بين متباعدين فإ ما يميز هذ

لعقو عن غيرها من عقو

للمشتر

قد تتجا

لبَي ْع لتي تتم بطر يقة تقليدية؛ هو

يتم بعد نقلها مسافة تكو في لغالب طو يلة تقد بمئا
لا

( )1بن منظو « ،لسا

لكيلومتر

 ،فقد يكو

لعر »7 ،

( )2لموسوعة لفقهية2 ،

.4626

.213

لمشتر

في قا

تسليم لسلعة

لكيلومتر

لبائع في قا

 ،بل

خر ،
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نظر لهذ

لمشتر

لخصوصية فقد تطر

لبائع لا يجمعهما مكا

نظر للاختلا

سة شكالا

لمطلب لأ

طالما

مسألة تأخير تسليم لسلعة للمشتر

حد.

في لقبض بين لسلع لما ية لسلع غير لما ية؛ سو
على حد  ،في سبيل لك سو

لتقابض لكل نو

من هذ لمبحث لى مسألة تحقق لتقابض في حالة كو

غير ما ية ،فيما يخصص لمطلب لثاني لبحث لإشكالا
في لسلع لما ية.

لمطلب لأ

 :حالة كو

يتم

يتطر

لمبيع سلعة

لمتعلقة بتحقق لتقابض

لمبيع سلعة غير ما ية

على لرغم من تباعد لمتعاقدين لا
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قسما كبير من عقو

لبَي ْع لتي تبر

عن طر يق لانترنت يتم فيه تسليم لمبي ْع فو بعد ستيفا لثمن ،بل يكو مباشر بعد
بر

لعقد في لحالا

لتي يتم فيها تسديد لثمن عبر لانترنت ،هنا لا يطر

شكا في تأخير لقبض ،إنما يطر
يتعلق لأمر في هذ

لإشكا في كيفية تحقق لقبض.

لحالة بالسلع غير لما ية هي مبي ْعا

لتي تشكل قسطا كبير من لسلع لمتد لة عبر لانترنت كالتطبيقا

ل كتب لإل كتر نية ،لصو  ،لتسجيلا
تَشتر هذ لسلع في كونها عبا

طر يق لأجهز لإل كتر نية كالحو سيب،
قا

على ستغلا

هذ لملفا

لصوتية ،فلا لفيديو.

عن ملفا

لحاسوبية،

حاسوبية يمكن ستغلاها عن

لأجهز لإل كتر نية لمز َ

كالهو تف َ
لنقالة،

لا جر لها،

لأجهز لقا

بتطبيقا

على قر

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
ملفا

لفيديو لصو

نظر ل كو

(سلسلة بيانا

لملفا

تتكو

لصو .

لحاسوبية في بنيتها لأساسية عبا

من مو حاسوبية)؛ فإ

طو يلا ،يمكن عن طر يق لانترنت

لحظا .
بقر
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عن تسجيلا

نسخها نقلها لا يستغر

ي حَمل لمشتر

لملف لأصلي ثم يقو بإ سا

تباعا لى حاسو

يقو ببنا نسخة عن لملف لأصلي ،عند نهاية لتحميل يكو

نسخة قابلة للاستغلا .
عليه يكو

بذلك يكو

صطلا

لذ

لمشتر

لتقابض تحقق بتمكين لمشتر

حائل ،في حالتنا هذ فإ

لتمكين تحقق للمشتر

قابلة للاستغلا من لملف لحاسوبي.
من جهة خر

قد ي َطر

مقابلا لتحميلها ،ل كن هذ
لتي تقو بها،

لمشتر

لذ

قد تلقى

بتحقق لتقابض حسب

لقو

من لتصر

في لشي

عند حصوله على نسخة سليمة

لبائع نس َخا تجريبية من تطبيق حاسوبي لا يطلب

لتطبيقا

لتجريبية ما

تتوقف عن لعمل بعد مد

عن طر يق لانترنت

لمشتر

لبائع

ت َلقى نسخة من لملف لحاسوبي قد ستلم لمبي ْع،

لبائع قد فَى بالتز مه ،عليه يلز

لفقها ؛ لأ

قتا

هذ لسلع لى حاسوبه في

تتم عملية لتحميل في بسط صو ها بطر يقة لية؛ حيث يقو حاسو
لبيانا

قمية

يا كبر مج مضا

تكو محد

منية محد ،

في لمها

نها تحتا للتحديث

لفير سا  ،تكو هذ لتطبيقا
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لتجريبية في لعا

لاستفا
بالاتصا

مطابقة في لحجم مع لتطبيق لكامل ،ل كن لا يستطيع لمستعمل

منها لا بتفعيلها عبر لانترنت بعد فع ثمن لتطبيق(.)1

يتم لتفعيل بطر يقة لية بعد فع لثمن ،حيث يقو
مع حاسو

لبائع برفع لعائق لذ

لمبي ْع كما قر

كا يحو

لفقها  ،قا

لاستخد

لبائع عندما فع لعائق يكو قد مكن لمشتر

بر َف ْع لحَائل بَيْنَهم َا عَلَى َجْه يَتمَ َ َكن لمشْت َر

منْ

لكاساني َ « :لْقَب ْض عنْد َن َا هو َ َلتخْلي َةَ َ ،لتخَلي َهو َ َ ْ

فيه فَيجْ ع َل لبَائِع مسَلما لل ْمَبيع َ ،لْمشْت َر
يستخلص من لك نه في عقو

لمبي ْع سلعة غير ما ية؛ فإ

لمحد
في

قَابضا لَه»(.)2

لبَي ْع عبر لانترنت لتي يكو فيها

لتقابض تحقق فو بعد بر

لبائع بعد ستلامه للثمن يم َكن لمشتر

لمشتر

لكامل للتطبيق ،هنا كذلك

من

يخَلي َ لبَائِع بَيْنَ لمَبيع َبَيْنَ لمشْت َر
لذ

لتطبيق لتجريبي

لبائع عن طر يق لانترنت ،عند لتحقق من لك يقو

لز لقو بتحقق لتقابض لأ
َلتص َُر
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من لمبي ْع،

على نسخة قابلة للاستغلا من لملف لأصلي،

لعقد ستيفا لثمن لأ

تحقق لك سو

بحصو

برفع لعائق عن لنسخة

فتصير نسخة كاملة قابلة للاستغلا  ،يع َ ُد لك قبضا حكميا للمبيع.

عتبا لتقابض لحكمي قد قر مجلس مجمع لفقه لإسلامي لد لي لمنعقد
مؤتمر لسا

( )1تلجأ لشركا

 ،فقد جا في قر

لهذ لطر يقة للتر يج لمبيعاتها.

( )2لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،5 ،

.244

هذ لد

:

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مجلس مجمع لفقه لإسلامي لد لي لمنعقد في

«

لسا

مؤتمر
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بجد في لممل كة لعربية لسعو ية من  23-17شعبا  ،1410لمو فق 20 14
ما

لو

 ، 1990بعد طلاعه على لبحو

" لقبض :صو  ،بخاصة لمستجد منها،
حوله ،قر ما يلي:
لا :قبض لأمو

في لطعا ،

لى لمجمع بخصو

حكامها "،

كما يكو حسيا في حالة لأخذ باليد،

لنقل لتحو يل لى حو

لقابض ،تحقق عتبا

بحسب حالها ختلا

لأعر

لمطلب لثاني :حالة كو

لانترنت تتميز بكونها عقو

لمبيع سلعة ما ية

حكما بالتخلية مع

عقو لبَي ْع لمبرمة عبر

بين متباعدين فإنه يتعين لإتما صفقة لبَي ْع

يتم نقل

حتى تحقق لتقابض ،هذ لانتقا للسلعة هو صفة تميز كل

لسلع لما ية لتي تتم عبر لانترنت؛ لك

لانترنت

لو

فيما يكو قبضا لها»(.)1

تتعلق هذ لحالة بالسلع لما ية ،لتي لها جر  ،بما

بيو

لكيل

لتي

لو لم يوجد لقبض ً
حسا ،تختلف كيفية قبض لأشيا

لتمكين من لتصر

لسلعة لى لمشتر

ستماعه للمناقشا

موضو :

لمشتر

لم يكن ليلجأ للتعاقد عبر

ما جد لسلعة لتي يريد شر ها قريبة منه بحيث يمكن

محل بَي ْعها يستلمها مباشر
من جهة خر

( )1مجلة لمجمع ،لعد لسا

عنا .

ينتقل لى

يوفر لشر عبر لانترنت على لزبو مصا يف لتنقل لى
1 ،

.453

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مر كز لتسو  ،يغنيه عن ضاعة لوقت في لتجو
لسلع لمفاضلة بين سعا ها،

تحر

من محل لى محل لاختيا

بما كانت لسلعة لتي يريدها خا

لجو لى قتنائها عبر لانترنت ،قل كلفة بكثير.

تكتسي عملية نقل لسلع همية بالغة في عمليا
غلب لشركا
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لتي تسو

لبَي ْع لتي تتم عبر لانترنت.

سلعا عبر لانترنت على تقليص مد

لمحافظة على لسلع حتى يتسلمها لبائع .تلجأ بعض لشركا

سلامة لسلع ،بل تتعهد بعض لشركا
لهذ لإجر

تلجأ لشركا

تجد لإشا

لنقل ،هذ لاقتر

لى

بلد مما يجعل

بتعو يض لمشتر

لى لتأمين لضما

لم تصله لسلعة.

حتى تحافظ على سمعتها حتى لا تتأثر م َبي ْعاتها.

جلسة لشر عبر لانترنت لا تتم لا بعد عقد صفقة

بين عقد لبَي ْع لعقد لمتعلق بعملية نقل لمبي ْع يعتبر كذلك

من لخصائص لمميز لعقو لبَي ْع عبر لانترنت.
إ

لناظر في عقو

لبَي ْع لتي تتم عبر لانترنت قد تطر

متعلقتا بما كر سابقا ,لأ لى :تتعلق بحكم لتأخير في تسليم لمبي ْع،

بصحة بر عقد لبَي ْع مقترنا مع عقد خر.
لفر

لأ

لنقل

مامه مسألتا

لثانية :تتعلق

 :حكم لتأخير في تسليم لمبيع

تأخير تسليم لمبي ْع عبر لانترنت يعد نتيجة حتمية لتباعد لمتعاقدين ،هو

مر يجعل من لعقد بهذ لصو

شبيها بصو

فيه لثمن يؤخر فيه تسليم لمبي ْع ،فهل تصنف بيو

عقد لسلم ( لسلف) لذ

يع ََجل

لسلع لما ية عبر لانترنت ،ضمن

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
َ
لسلم؟ فإ كا

بيو

لك فلا بد

عليه حكا

تجر
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َ
لسلم ،لك

حكامه لخاصة ،هو كما نص لفقها مستثنى من بَي ْع لمعد ( ،)1قد جا

صلى لله عليه سلم لحاجة لنا

غم

في صو

لذ

يتبا

تأجيل تسليم لمبي ْع ليس من موجبا

طبي ْعة لتعاقد بين متباعدين.
لقبض لا يبطلها ،لا يشتر

لنظائر»،

1417 ،1ﻫ،

لطوفي« ،شر مختصر لر ضة»،

بن بد

.314

()2

1419 ،1ﻫ،

،3

 « ،لمدخل لى مذهب لإما

لبخا

 ،كتا

لسلم لك

ضمن بيو

لسلم ،إنما ناتج عن

لبيو  ،لا في لز مها ،فتأخر

لقبض في مجلس لعقد لا في لصر

بالطعا (.)3

لشاطبي « ،لمو فقا »،

لعقد كما في بيو

لقبض ليس شرطا في نعقا

( )1ينظر :بن نجيم « ،لأشبا

معلو  ،لى

للوهلة لأ لى صحة هذ لتكييف لا نه بعد لتدقيق

بَي ْع لسلع لما ية عبر لانترنت يتبين نه لا يند

من لمعلو

لنبي

ليه ،ل كنه ضع له ضو بط ،قا صلى لله عليه

سلم« :من سلف في شي ففي كيل معلو  ،لى جل معلو ،

َ جل معلو »(.)2

لسلم له

لسلم ،با

لسلم في

ل كتب لعلمية ،بير

بن عفا  ،لسعو ية،2 ،

.329

حمد»،

بيع لطعا

.27

،

.78

1401 ،2ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

معلو  ،حديث قم.2240

( )3لقاضي عبد لوها  « ،لمعونة» ،لمكتبة لتجا ية ،مكة لمكرمة،

.973

،

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
ثم

في لبَي ْع عبر لانترنت إنما فرضته ظر

لتأجيل ليس مقصو

َ
لسل َم حيث لتأجيل مقصو

لشبكة ،عكس عقو
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تتحقق به مصلحة لبائع لذ

يستغله؛ كأ يكو في حاجة لى لما ل كن لمنتج لا يكو جاهز للتسليم.
لزهر ني في توضيح هذ لفر

لقد جا عدنا بن جمعا

بقوله « :لسلعة في

لو قع ليست مؤجلة بموجب لعقد ،إنما هو تأجيل ناتج عن طبي ْعة لتعاقد عبر

لشبكة لعالمية ،لأ

لتعاقد يتم بين غائبين ،مجلس لعقد بينهما ليس سو

عتبا ًيا ،ليس للبائع بمجر

لتعاقد

ستلامها مباشر لولا تلك لعو ئق لخا جة عن
لمتأمل يلحظ

يضيف« :

بقيمتين ،حدهما للسلعة ،هو

للاختيا بين سائل لشحن يصبح لمشتر
لمرسلة»(.)2

عليه فإ

نائبة عنه،

( )1عدنا بن جمعا

( )2لمرجع لسابق،

حدها ،هذ يعني ننا ما عقدين

لآخر لوسيلة لشحن،

في حا كما لو كا يتفا

بمجر

لانتقا

مع لجهة

لتأخير ليس متضمنا في عقد لبَي ْع ،فالبائع يكو قد س ََلم لمبي ْع

للبائع مباشر بعد بر
لتي تكو

لمتعاقدين»(.)1

يمكن لمشتر

لبائع ينتهي من مر بَي ْع سلعته غالبا قبل

لبد بذكر سائل لشحن لمتاحة ليختا لمشتر
ضح،

في مسا

لسلعة،

مجلسا

لعقد،

لبائع يكو قد ستلم لمبي ْع بو سطة شركة لشحن

بذلك يكو

لزهر ني « ،حكا لتجا
.351

لتكييف لصحيح لبَي ْع لسلع لما ية عبر
لإل كتر نية في لفقه لإسلامي»،

.350

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لانترنت نه عقد بَي ْع مطلق تجر

عقد لسلم.

ل كن قتر

عليه حكا عقد لبَي ْع عامة هو بذلك بعيد عن

عقد بَي ْع لسلع بعقد لشحن يطر مسألة جتما عقد لبَي ْع مع

عقد خر ،قد يثير هذ لاجتما
مع عقو خر
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لأ

مما يزيد لالتبا

شكالا فقهيا فبعض لعقو لا يَصح جتماعها

جتماعها قد يوقع في لمحظو كما هو مبسو
هنا هو جو حالا

يتولى عملية نقل لسلعة لى لمشتر  ،فما مد
لفر

كثير تكو

في كتب لفقه.

لشركة لبائعة هي من

صحة هذ لتعاقد؟

لثاني :لجمع بين عقد لبيع لعقد لمتعلق بنقل لمبيع.

ينتج عن جتما بعض لعقو مع بعضها تصرفا

شرعي كما في جتما

لبَي ْع لقر

مالية تؤ

لى محظو

لقوله صلى لله عليه سلم« :لا ي ُحل سلف بيع

لا شرطا في بيع ،لا بح ما لم يضمن ،لا بيع ما ليس عند »( .)1قد حا

ك
يج ْت َمِع م َ َع لبَي ْع عقو س َتة يَجْم َعه َا قَو ْل َ
بعض لفقها حصر هذ لعقو بقوله« :ل َا َ
لصا ل َ
ج ُص مش ََنق ،فَالْجيم لْج َع َالَة َ َ
لصرْ  َ ،لْميم لل ْمسَاقَا

()1

لترمذ

سكت عنه ،كتا

بو

لبيو  ،با

قا «هذ حديث حسن صحيح» ،كتا

لرجل يبيع ما ليس عند  ،حديث ,3504

لبيو  ،با

عند  ،حديث قم  ,1234لنسائي في لسنن لصغر  ،كتا
حديث قم ,4611

مستد كه قا

بن حبا  ،كتا

«هذ حديث على شر

لبيو  ،قم .2185

لعتق ،با

َ لشين ل َ
لشرك َة َ ُلنو

ما جا في كر هية بيع ما ليس

لبيع ،با

بيع ما ليس عند لبائع،

لكتابة ،حديث قم.4321

جملة من ئمة لمسلمين صحيح»،

لحاكم في

فقه لذهبي ،كتا

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
للنك َا  َ ،لْق َا
َ سْ بَا

لل ْقر َ
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150

لتَضَا َ حْك َامهَا َ حْك َا لبَي ْع»(.)1

قد بيَن لقر في في لفر

جه لتحريم بقوله َ « :لس ُر في لفَر ْ

َ َ لعقو َ

تح ْصيل ح ْ
ي
كم َتهَا في مس ََببَاتهَا بط َر يق لمنَاسَب َةَ َ ،لش ْ
لاشْ تم َالهَا عَلَى َ

لو َحد

لو َحد ل َا ينَاسب لمتَضَا َ ي ْن ف َك ُل ع َ ْقد َي ْن بَيْنَهم َا تَضَا ٌ ل َا يَجْم َعهم َا عَقْد

بالاعْتبَا

ت لعقو َلتي ل َا يَجو جْ تم َاعه َا م َ َع لبَي ْع ك َالْإج َا َ  ،بخلَا
ك خْ ت ََص ْ
َ حد ،فلَذَل َ

لجع َالَة للز
لغ َر َ

يج ْت َمِع لنك َا
ك مو َ فق لل ْبَي ْعَ ،ل َا َ
َ لْجَه َالَةَ َ ،ل َ

في لعو َ
َ َ
لصرْ

ك ينَافي لبَي ْ َع َ ،لْإج َا َ مَب ْن َية عَلَى نَفْي
لجَه َالَة في ع َم َل لجع َالَة َ َل َ

لمع ََو

مح َة في لنك َا
بال ْمسَا َ

مَب ْني ٌ عَلَى َلتشْديد َ مْتنَا

فَضَا َ لبَي ْع َ
لصرْ َ  َ ،لْمسَاقَا َ َ ل ْقر َ

لل ْبَي ْعَ َ ،لشرك َة فيهَا صَرْ

لخيَا

َ ل ْبَي ْع لتَضَا همَا في لمك َايَس َة

َ لْمش َ
ل َلتضَا ُ ،
ص َ
َاحة في لبَي ْع فَح َ َ

َ َلتأْ خير َ ُ مو كَثير َ ل َا تشْت َر َ

فيهم َا لغ َر َ

في لبَي ْع

ك مضَا ٌ
َ لْجَه َالَة ك َالْجَع َالَة َ َل َ

َ ح َد َلن ْقد َي ْن بالْآخ َر منْ غَي ْر قَب ْض ف َهو َ صَرْ

غَي ْر

ن َاجزَ ،في َلشرك َة مخَالَف َة لأَ صْ ل َ ل ْبَي ْع عَل َى ف ْق ل ُأصو ف َهم َا متَضَا َ َ ،م َا ل َا
تَضَا َ فيه يَجو جَم ْعه م َ َع لبَي ْع فَهَذ َ َجْه لفَر ْ »(.)2

من جهته علل لشاطبي نهي لنبي صلى لله عليه سلم عن لبَي ْع لسلف،

بقوله « :ل ْبَي ْع يَقْت َضي لمغ َابَن َة َ َ لْمك َايَس َة ََ ،ب َا

لسلَف يَقْت َضي لمك َا َم َة َ َ َ
َ
لسم َا َ

ل َ
ف لمَعْن َى لَذ
لسل َ َ
َ لْإحْ سَا َ ،فَإ َ جْ تَم َع َا َ خ َ َ

( )1لحطا « ،مو هب لجليل»،6 ،
( )2لقر في « ،لفر

»،

1418 ،1ﻫ،

.145

ل كتب لعلمية ،بير

في لبَي ْع؛ فَخَر َ َ َ
لسلَف ع َنْ

،3 ،

.261

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
َ صْ له»(.)1

سل َف
لموطأ« :ي َت َر َ َكب ع َل َى ح َديث َلنهْ ي ع َنْ بَي ْع َ َ

بن لعربي في شر

قا

َ صْ ل ب َديع منْ ُ صو

151
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ضا َ
ل ع َ ْقد َي ْن ي َت َ َ
لمال كية َهو َ َ َ ك َ

ضا حكْ ما
َصْ فا َي َت َن َاق َ َ

يجو جْ تماعهما َ ،صْ له لبَي ْع لسَل َف ،ف َر َكب َه ع َل َي ْه في جم َيع م َسَائل لف ْقه،
ف َإنه لا َ
َمنْ ه َذ َ لب َا

لجم َ ْع ب َي ْنَ لع َ ْقد لو َ جب

لجائزَ ،مث ْله بَي ْع َجع َال َةَ ،ي َز يد ع َل َى

يجو
مج ْهو َ ،لا َ
ك َ َ ح َد َ لعو َ َ
َل َ
ضي ْن في لجع َال َة َ

م َعْلوما خ َر َ َ ع َنْ ب َا
قد حا
لا:

ثانيا:
ثالثا:

بالرجو

ق بب َا
ح َ
لجعْل لت َ َ

ْ ي َكو َ م َعْلوما ،ف َ َإنه

لإج َا َ ْ ،مث َا

نز يه حما حصر ضو بط حظر جتما
يكو

ك لا تح ْص َى»(.)2
َل َ

لعقو في مو ثلاثة:

لجمع بينهما محل نهي في نص شرعي.

يترتب على لجمع توسل بما هو مشر

يكو

ْ ك َا َ

لعقد

لى ما هو محظو .

متضا ين ضعا متناقضين حكما(.)3

لى حالة ببَي ْع لسلع عبر لانترنت يتبين

عقد لبَي ْع قد يرتبط

فعلا بعقد خر يلتز بموجبه لبائع بنقل لمبي ْع لى لمشتر  ،فما هو تكييف هذ
لصو ؟ ،ما حكم هذ لجمع بين هذين لعقدين؟.

( )1لشاطبي « ،لمو فقا »،3 ،
( )2بن لعربي « ،لقبس»،

( )3ينظر :نز يه حما  « ،لعقو

.10

.843

.478

لمستجد ضو بطها نما

منها» ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي ،عد

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لتكييف لأقر

لمبي ْع لى لبائع هو عتبا

بمثابة توكيل من لمشتر
لد

لبائع لى لمكا

لأجر مقابلها.

تلتز بموجبه شركة لشحن،

للعقد لذ

مو فقة لمشتر

كالة بأجر لك

لمن يتولى عملية توصيل نقل لسلعة من مكا تو جد لسلع

لذ

لمشتر  ،خدمة لنقل تعتبر منفعة يجو خد

يختا

يمكن تصحيح لك بنا على جو
قو للإما لشافعي( ،)2في

لجمع بين لإجا

ية عن لإما حمد (.)3

ما من قا بمنع جتما عقد لإجا
لتضا فيما يلي:

 -1شتر

 -2لإجا

-3

تنفسخ بالت َل َف بعد لقبض

( )1ينظر :لقر في « ،لذخير »،

، 1،1994

( )3بن مفلح « ،لفر »،6 ،

.162

( )2لما

( )4في قو للإما

قتر بعقد لبَي ْع فإنه

لبَي ْع عند لمال كية

()1

عقد لبيع

()4

في

فيعلل لك بوجو

لتأقيت في لإجا  ،هو مبطل للبَي ْع.

لمبي ْع يضمن بمجر لبَي ْع ،لإجا

 « ،لحا

لبائع بنقل

على صفقة لنقل هو

على عتبا خدمة لنقل جا ؛ هي لعقد لثاني لذ

لاختلا

152
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ل كبير»،6 ،

لشافعي

.246

ية عن لإما

246؛ بن مفلح « ،لفر »،6 ،

.162

لغر

لبَي ْع.

بخلافه.

لإسلامي ،بير

حمد ،ينظر :لما

،5 ،

 « ،لحا

.415

ل كبير»،

،6

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لا تند
لإجا
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حتى على هذ لقو فإ حالة جتما عقد لنقل بعقد لبيع عبر لانترنت
ضمن حالا

يتبين له

لمنع فالمتمعن في ل كيفية لتي يظهر فيها جتما

لعقدين منفصلين لك

لعقد لأ

لبَي ْع مع

هو عقد لبَي ْع مستقل

تماما عن لعقد لثاني (عقد لنقل) ،يظهر لك جليا عند لحظة لتي يو فق فيها
لمشتر

لذ

على لعر

يقدمه لبائع،

يكو عقد لبَي ْع قد تم كليا ،لا يتم نقل لمشتر

عند ضغطه على

لى مرحلة لتعاقد على نقل لمبي ْع

لى بعد نتهائه من صفقة لشر  ،يظهر لك ً
جليا كذلك في لخيا
مامه بخصو

طر

طر يقة لشحن لجو

لشحن لمتوفر

عليه فإ

لتي تطر

سعا كل حد منها ،فقد يفضل لمشتر

مثلا ،بالتالي فإنه في هذ لمرحلة يقو بالتفا

جديد مستقل عن عقد لبَي ْع.

"مو فق" حيث

على عقد

لأمر في هذ لحالة لا يعد تتابع عقدين ،هذ لا يطر

شكا من لناحية لفقهية.
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لمبحث لثاني :بيع لتطبيقا

لإشا

سبق لتعر
لى

في لمبحث لأ

لحاسوبية عبر لانترنت

من هذ لفصل للملفا

بنيتها لأساسية عبا

من مو حاسوبية) (.)1
كما قد سبق بيا

لحالة لتي يكو
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عن تسجيلا

لحاسوبية ،تمت

قمية (سلسلة بيانا

تسليم لمبي ْع عبر لانترنت يكو فو يا بعد تسديد لثمن في

فيها لمبي ْع ملفا حاسوبيا كالتطبيقا

لإل كتر نية ،لصو  ،لتسجيلا

نظر لما تمتا به لتطبيقا

لصوتية ،فلا لفيديو.

لحاسوبية،

لأ

لمطلب لأ

لحاسوبية ،يتعر

 :لتعر يف بالتطبيقا

تختلف لتطبيقا

لمالية؟

( )1ينظر:

.130

لمطلب

لمطلب لثاني لأحكا بَي ْعها.

لحاسوبية بيا قيمتها

لحاسوبية عن غيرها من لملفا

قد تها على لقيا بمها محد  ،فما هي حقيقة لتطبيقا

عن غيرها من لملفا

ل كتب

لحاسوبية عن غيرها من لملفا  ،فسو

يخصص هذ لمبحث لد ستها بشكل مستقل ،في سيبل لك سيتعر
للتعر يف بالتطبيقا

تتكو

لحاسوبية لأخر

في

لحاسوبية لتي جعلتها تتميز

لحاسوبية لأخر ؟ ،هل لهذ لميز ثر في تفا قيمتها

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لفر

يعر َ

 :لتعر يف بالتطبيقا

لأ
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لحاسوبية

لتطبيق لحاسوبي بأنه مجموعة معلوما

مخزنة على سيط تخزين تمكن

لمستعمل من نجا مه ََمة َ
معينة(.)1
لمها

في سبيل نجا

لأخير بالتفاعل مع تطبيقا

لمستعملين ،كما يقو باستغلا

لتي ضِع لتطبيق لحاسوبي لتحقيقها يقو هذ
حاسوبية خر

لمكونا

نجا لمها لمطلوبة على كمل جه(.)2

قد ُ ع َد

تحتا
كما

لى برمجيا

خر

لفيديو تحتا

ملف لفيديو فتعر

ترسله لى لسماعا

( )2لتوجيه لأ

من جل لوصو

لحاسوبية تسجيلا

بي

عكس لملفا

لقر تها ،فالصو تحتا
لى تطبيقا

لى

قمية

تنفذ تيا،

لحاسوبية لأخر

لتطبيق لعرضها

تدعى مشغلا

لتي

للتعديل فيها،

لفيديو تستطيع قر

لصو لمتعاقبة على لشاشة ،في نفس لوقت تقر لصو

متز منا مع للقطا

لمعر ضة على لشاشة.

)1( Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P131.
قم  ،CEE/250/91لصا

لقانونية للبر مج لحاسوبية ،لجريد لرسمية للاتحا لأ
.43

لحاسوبي

تتكو من مو حاسوبية) ،لا نها تمتا بكونها ملفا

سلفا لتقو بإنجا مها محد

ملفا

لفيز يائية لحاسو

لحاسوبية كغيرها من لملفا

تعتبر لتطبيقا

(سلسلة بيانا

خل لنظا

مع

بتا يخ  14ما

بي قم 122لصا

 1991لمتعلق بالحماية

بتا يخ 1991-5-17

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مد

لبيا

لحاسوبية لأخر

تميز لتطبيقا

يمكن ضر

مثا

لحاسوبية عن غيرها من شكا

يستطيع
جر

قتر

تدقيق لغو

لتصحيحا

كل من جر
ستعما

تكو

يحر

لرسومية لصو  ،كما يمكنه
لإملائية

للا مة ،ضافة لى لعديد من لمز يا لأخر  ،لا شك
لتقليدية لتحرير لنصو
مد

لتطبيقا

ية كبير بتقنيا

عن طر يق لكتابة ليد ية،

همية مثل هذ

يوفر عند لاستعانة بها.

يستعملها في عد
لتعليما

لهو مش لأشكا

نص ،كما

نحو  ،حيث يستطيع هذ لتطبيق تتبع لأخطا

لآلة لر قنة؛ يعر

لوقت لذ

على

لطر

شركة مايكر سوفت ()Microsoft

 ،فبو سطته يستطيع لمستعمل

يضيف لى لنصو

لملفا

بالتطبيق لحاسوبي لشهير ( Microsoft

 )Wordحيث ُ َ
عد هذ لتطبيق من طر
ليقو بمها معالجة لنصو
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لتطبيقا  ،مد

لحاسوبية نتيجة عمل هني للمبرمج ( لمطو ) لذ
لحاسو

كما يكو

م ًلما بإحد

لغا

حتى

لجهد
يكو

لبرمجة لتي

لنسخة لتنفيذية من لبرنامج نطلاقا من مجموعة كبير من

بلغة لبرمجة لتي يستعملها

( ،)Source codeلبيا

لاختلا

ما يصطلح عليه لشفر

بين لنسخة لتنفيذية

لتطبيق حاسوبي يمكن لاستعانة بتطبيق حاسوبي بسيط يقو
لموظفين ،في ما يلي صو

لو جهة لنسخة لتنفيذية

لشفر

لمصد ية

لمصد ية

بتسيير تنقلا

يليها جز من لشفر

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لمصد ية لهذ لتطبيق( )1بلغة  Visual BASICهي حد

سم توضيحي  : 12صو

لموظفين

( )1هذ لتطبيق من عد
لغا

تعليما
تكو

لو جهة لنسخة لتنفيذية لتطبيق تسيير تنقلا

لباحث ،هو يحتو

على  4361كلمة.

لبرمجة هي بر مج يتم بو سطتها نشا لتطبيقا

( )2لغا

لبرمجة مثل  ،C+, Basic, Pascal,..تختلف لغا
يجب لالتز بها ،في حين تعتبر بعض لغا

لأخر

فضل في نشا لتطبيقا

لغا

لبرمجة(.)2
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157

لحاسوبية لمختلفة ،توجد لعديد من

لبرمجة فيما بينها

تتوفر كل لغة على

لبر مجة مفيد لإنشا لتطبيقا

لحاسوبية لموجهة لإ

قو عد لبيانا  ،ينظر:

لر ياضية،

Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P110

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت

لسابق
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سم توضيحي  : 13جز من لشفر لمصد ية بلغة  Visual BASICللتطبيق
يمكن لمن يرغب في ستعما

تطبيق من لتطبيقا

لحاسوبية

يقو

لا بتثبيته بحاسوبه ،تتم عملية لتثبيت في لغالب عن طر يق تشغيل برنامج لتثبيت

()Setup.exe
لملفا

( ،)instal.exeهو بد

تطبيق صغير لحجم يقو بنسخ

لضر ية لتشغيل لتطبيق لرئيسي لى ماكنها لمحد

كما يقو بتعديلا

على بعض لملفا

لرئيسية لنظا

خل لحاسو ،

لتشغيل؛ ليتمكن لمستعمل

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
في نهاية عملية لتثبيت من ستخد
كالأقر

تكو

لنسخة لمعد للتثبيت عبا

لمدمجة CD؛ يمكن لمن يرغب فيها

هذ لنو من لأقر
كما يمكن

في ملف
شركا

لتطبيق لاستفا

تكو

.

عن لنسخة لأصلية لمتو جد بحاسو

ملفا

تحميله عن طر يق لانترنت ،تلجأ

لشركة لبائعة.

كبيرين.

لحاسوبية

عمل هني يأخذ من مؤلفه ( لمبرمج) قتا جهد

قد تتطلب بعض لتطبيقا

ل كثير من لأمو

لحاسوبية تجند عد
للإصد

( )1تتخذ عملية لتثبيت طر يقة متقا بة في كثير من لتطبيقا
 ،Winampغا

1420 ،1ﻫ ،لد

يريد مباشر بإجر صو

لحاسوبية في غالب لأحيا تعتبر غلى لسلع لتي تبا بشكل

حاسوبية لك نها نتا

ها

عن حزمة ملفا

مضغوطة

يحمل لتطبيق لذ

لثاني :لقيمة لإقتصا ية للتطبيقا

( لمبرمج ين) ،إنفا

يشتريها من لمحلا

لطر يقة لقلة تكلفتها ،خصوصا عند تسو يقها للتطبيقا

لبسيطة؛ حيث يستطيع لمشتر

لتطبيقا

منسوخة على سائط تخزين

لتي تبي ْع

لنسخة لمعد للتثبيت عبا

حد حتى يمكن نقله بسهولة،

كثير لهذ

لفر

عن ملفا

من مز يا (.)1
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يفيس

لعربية للعلو  ،بير

لنسخة لنهائية لتي قد تطو مد

لحاسوبية ،نظر مثلا طر يقة تثبيت

ند هولمز !MP3« ،لم كن عر
،

.74

كبير من لمطو ين

نك تستطيع لك»،

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
نجا ها شهو

 ،لذلك تكو

سنو

قد يرتفع سعر بعض لتطبيقا

لعا يين تحمله ،كمثا

مخصص لتطوير لألعا
61.740.000

على

سعا ها مرتفعة جد .

لحاسوبية لى مستو

160
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لا يمكن للأفر

لك تطبيق  Unreal Engineهو محر

لحاسوبية سعر ،)1( $ 750.000 :

( كثر (من ستة ملايير سنتيم!) ،لا شك

لن تحملو سعر كهذ ؛ لذلك فإ هذ لبرنامج مخصص للشركا
لفيديو حيث تستطيع

تشمل كامل حقو

لبرنامج ،إنما قتصر

( لنسخة لتنفيذية) لتي لا تسمح للمشتر
من جهة خر

تنتقل كافة لحقو

ما يعا

لعا يين

لتي تنتج لعا

تسترجع ما نفقته لشر هذ لبرنامج بعد بَي ْعها نسخا كثير

من للعبة لتي نتجتها باستعما هذ لتطبيق ،يجد لتأكيد على

بيعه للغير.

لأفر

لعا

عملية لبيع لم

عملية لبيع على خصة لاستخد
عا

نسخه

يقو بتعديل لتطبيق

قد يتم بيع لتطبيق لحاسوبي بصفة نهائية للمشتر

بحيث

لمالية للمالك لجديد بحيث يحق له لقيا بنسخ لتطبيق بيعه،

كما يستطيع تعديل لتطبيق

ستغلاله بأ

شكل من لأشكا  ،في هذ

يكو سعر لبيع على بكثير من بيع خصة لاستخد

لحالة

كما حصل في صفقة بيع

تطبيق سكايب ( )Skypeلشهير للمحا ثة ،حيث شترته شركة مايكر سوفت
( )1ينظر :لموقع لمتخصص في خبا لتقنية (معاين بتا يخ29 :سبتمبر)2013
www.siliconindia.com/news/enterpriseit/10-Most-Expensive-Softwares-inthe-World-nid-115973-cid-7
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( )Microsoftسنة  2011بقيمة  8.5مليا
مليا

ينا جز ئر ؛ هو لذ

تها(.)2

غم

تد لها بَي ْعا شر
لتطبيقا

لتطبيقا

كثر من 748

لا (،)1

حينها بع ميز نية لتجهيز لجز ئر للسنة

لحاسوبية لغالية لثمن

لموجهة غالبا للشركا

لا يتم

عبر لانترنت؛ لا نه في جانب خر يوجد عد كبير من

يتم بَي ْعه عبر شبكة لانترنت ،تتميز هذ لتطبيقا

لانترنت بكونها تطبيقا

على هذ

كا يسا
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لتطبيقا

سهلة مفيد  ،تستهد

لتي تبا

لتي تبا عبر شبكة

شر ئح سعة من لمجتمع .كمثا

عن طر يق لانترنت تطبيق معالج لنصو

) (OfficeSuite Pro 7على لهو تف لنقالة لحو سيب للوحية لتي تعمل بنظا
لتشغيل ند يد

()3

حيث سجل هذ لتطبيق كثر من مليو عملية شر علما َ

)1( B. Rajesh Kumar, «Mega Mergers and Acquisitions», Palgrave
( )2حيث قد مجمو نفقا
 13-10لمؤ

Macmillan Publisher, England, 2012, p111.

لتجهيز لسنة  2011بنحو  3184مليا

في 23محر 1432ه  ،لمو فق  29يسمبر ،2010لمتضمن قانو

 ،2011لجريد لرسمية قم 80لسنة ، 2010

. 19

( )3نظا لتشغيل " ند يد"(  )Androidهو نظا مجاني مفتو
 ،Linuxقد صمم ساسا للأجهز
ينظر:

؛ لما

70من لقانو

شاشا

قم

لمالية لسنة

لمصد مبني على نو لينكس

للمس كالهو تف لذكية

لحو سب للوحية،

June Jamrich Parsons and Dan Oja, «Computer Concepts», 2010, Cengage
Learning, USA, p203.

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
سعر يبلغ 15
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لا فقط(.)1

لمطلب لثاني :تكييف لتطبيقا

يكو

لحاسوبية

لحاسوبية عبر لانترنت

في سبيل لتوصل لى لحكم لشرعي لبيع لتطبيقا
من لأجد

لبحث عن لتكييف لمناسب لها ،لذلك سيخصص هذ

نظر ل كو

عرفته

لمطلب لمسألة تكييف بيع لتطبيقا
لتطبيقا

لبشر ية في لعقو

معهو

في لغر
لتطبيقا

لأخير ؛ فإ

لحاسوبية.

لحاسوبية من نتائج لتطو
تكييف بيع لتطبيقا

لتقني لذ

لحاسوبية ضمن صو

من صو لبيع يسهل عملية لتوصل لى لأحكا لتي تسر

باعتبا

منشأ هذ لتطو هو بلا

من بعدهم لباحثو

لحاسوبية.

بغية لاستفا

من جهو

لقانونيو

لشرعي في لفر

لعر

لباحثو

لأ

لقانونيو

ضع تكييف مناسب لبيع

لقانونين في هذ لموضو سيتم بيا

لقانوني لبيع لتطبيق لحاسوبية في لفر
لثاني.

لغر

فقد حا

عليها.

لتكييف

من هذ لمطلب ،ثم يليه لتكييف

( )1ينظر موقع لشركة:
http://www.mobisystems.com/mobile/android/category/office-

معاين بتا يخ family/officesuite-professional-7-78.html 2013-09-30
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لأ

لفر
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 :لتكييف لقانوني

بعد تتبع ما كتب حو موضو تكييف بيع لتطبيقا

لقانو ؛ يتبين ختلا

لقانونية حو

لآ

لحاسوبية ،في ما يلي تلخيص لهذ لآ

كما يأتي(:)1

 1تم تكييف تطبيقا

لحاسو

حسب هذ لر

لن يعمل

لتكييف لمناسب للتطبيقا

 ،لتي يمكن

على سا

لحاسوبية لن تعمل

جميع لتطبيقا

يقتني لحاسو

( )1ينظر :عمر خالد
لقانو

يوسف عو

للد سا

 ، 2011لعد ،3
بحا

لإما

تطبيقا

يطلق عليه نظا

لتشغيل؛ فإ صاحب لجها يستطيع

عد

.95

لحاسب لآلي» ،بحث منشو بمجلة

لقانونية ،لتي تصد ها كلية لقانو

بر هيم لدسوقي بو لليل « ،لنشر لإل كتر ني حقو

مؤتمر لمعاملا
للد سا

لإل كتر نية ( لتجا

لبحو

حاسوبية ،كما

لتطبيقا

نظا لتشغيل ،ثم يقو باقتنا حد نظمة لتشغيل لمختلفة

غانم « ،لتكييف لقانوني لعقو

.47

بين بيع لتطبيقا

لأ

لحو سيب إ كانت لا تشتغل لا بوجو

يقا « ،عقد لبيع عبر لانترنت»،

لأبحا

تصنف ضمن

جو حاسو  .قد نتقد هذ لتكييف بأنه لا يشمل

لحاسوبية ،لك

تطبيق حاسوبي؛ هو لذ

بع صو

لو حق لجها لضر ية ،على

هذ لتكييف لا يمكن لتفر يق بين بيع لحاسو ؛
لحاسو

لحاسوبية عند فقها

بجامعة

قا  ،لعر ،

لمل كية لفكر ية» ،منشو ضمن

لإل كتر نية ،لحكومة لإل كتر نية) لمنعقد بمركز

لإستر تيجية ،بو ظبي 20-19 ،ما

، 2009

.156

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
كنظا
لاختر

2

يند ،8

يند 7

غيرها من نظمة لتشغيل لأخر .

تم تكييفها على نها من قبيل لابتكا

يحق له لتنا

عنه بموجب عقد لبيع،

بموجب عقد يجا  .قد لقي هذ لتكييف نتقا

يشتر

لحاسوبية
،

3

تكو قابلة للاستغلا
غايتها لوصو

على شكل صو

كيفت لتطبيقا

يتعهد بموجبها لمبرمج بإعد
لتي يطلبها.

يمنح ترخيصا لاستغلاله

باعتبا

َ
لمصنفا
مثل

لقانونيين ،فقد عتبر

بر

لى نتيجة مرئية تظهر على شاشة لحاسو

تسمع من مكبر

لصو

لمتصلة بالحاسو .

على

لحاسوبية كذلك بأنها عما تقع عليها عقو مقا لة

تطبيق حاسوبي لفائد لمستعمل حسب لمو صفا

باختيا ما يناسبه منها.

قد تم تكييف لتطبيقا
لأ بية

لاختر

لصناعي ،هذ لأمر لا تحقق في لتطبيقا

لحاسوبية لتي تنجز تحت لطلب ،ما غالبية لتطبيقا
4

يتمتع صاحبها بحق بر

يؤخذ على هذ لتكييف كونه يشمل جز

طرحها للبيع يقو لمشتر
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لحاسوبية فتعد سلفا يتم

لحاسوبية على نها من قبيل لم َؤلفا

لفنية ،هذ لتكييف هو لذ

لقو نين لمعاصر لتطبيقا

لذهنية .ففي لجز ئر تم عتبا لتطبيقا

بسيطا من لتطبيقا

تبنا

لفقه

مثلها

لقضا

لحاسوبية من قبيل لمؤلفا

لحاسوبية من لمؤلفا

لتي تحظى بحماية

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
قانونية بموجب لأمر  05-03لمتعلق بحقو

هذ لقانو

حق ستغلا

لحصو على عائد مالي منه(.)2
لفر

باعتبا

لمؤلف لحقو

لمؤلف لمصنفه بأ

لمجا

شكل من شكا

لثاني :لتكييف لشرعي
لتطبيقا

ضمن ما بحثه لمعاصر

لحاسوبية من نتائج لعمل لذهني ،فإ

في موضو مالية لحقو

لفكر ية.

لحقو لفكر ية هي كما عرَفها علي لخفيف حقو
بالعقل
بحاسة من لحو  ،إنما تد
معنو ية لا تد
لاختر عا  ،لحق لمعنو
خياله

لحق

تطر

لاستغلا

تكييفها يند

لفكر؛ كالأفكا

هو ثمر فكر صاحب

نشاطه :كحق لمؤلف فيما بتدعه من فكا علمية ،حق لفنا في

يعتبر موضو

تشكل مر

( ،)1كما قر

معنو ية تر على شيا

يمثل سلطة على شي غير ما

مبتكر ته لفنية ،حق لمختر في مخ ترعاته لصناعية(.)3
هذ
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مالية لحقو

لمسألة في لقديم،

لفكر ية من لنو

لفقهية لمعاصر ،

بما يرجع لك ل كو عملية لنسخ بحد

لم

تها لم

ماليا كبير ؛ لأ نسخ ل كتب كا يعتمد على لكتابة ليد ية لتي

( )1لما

 4من لأمر  05-03لمؤ

( )2لما

 27من لأمر  ،05-03لمرجع لسابق.

سنة  ،2003يتعلق بحقو

لمؤلف لحقو

في  19جما
لمجا

.

لأ لى عا 1424ه لمو فق  19جو يلية

( )3علي لخفيف « ،لمل كية في لشر يعة لإسلامية»1416 ،ﻫ،

لفكر لعربي ،لقاهر ،

.14

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
تتطلب جهد كبير  ،تستغر
نسخ كتابه ،ضافة لى

قتا طو يلا ،لم يكن مؤلف لكتا

ثمن ل كتب حينها كا يشمل كلفة لو

فقط ،ما جهد لمؤلف فلم يؤخذ بالحسبا  ،بل جد من صر

يمانع عا
عما
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من

لنسخ

لعلم لا يبا قا

ك جَميع كتب لعلو  -ع َر ب ُيهَا َعَجَم ُيهَا  -لأَ َ
بن حز « :بَي ْع لمَصَاحف ج َائزَ ,كَذَل َ
َ
َ لْمد َ  َ ,لْأَ يم  ْ -ك َان َْت مجلَد َ -
لَذ يبَا َنمَا هو َ َلر ُ َ ْ لك َاغ َد َ ْ لقرْطَا
ْس جسْما»(.)1
َحل ْي َة ْ ك َان َْت عَلَيْهَا فَق َْطَ َ .ما لعل ْم فَلَا يبَا ; لأَ َنه لَي َ

قصير،

لمطابع صبح بالإمكا

بعد ظهو

لطباعة

صبحت

لنسخ من كتا

سحب عد كبير من لنسخ في قت

لنشر تجني ل كثير من لأمو

بعد بيع لا

حد فطرحت حينها مسألة مالية حقو

لتأليف ،هل للمؤلف

قد بحث عد من لمعاصرين موضو مالية حقو

غلبهم

لنشر بجز من لأ با باعتبا صل لكتا

لحق في مطالبة

باعتبا مالية لحقو
عملا بالعر

لفكر ية ،بجو

لتصر

لتأليف ،قا

فيها بكافة شكا

لعا  ،تخر يجا على لمصالح لمرسلة،

( )1بن حز  « ،لمحلى»،

( )2للاطلا على تا يخ لطباعة تد
«فقه لنو

»،

ل كتب لعلمية ،بير

،7 ،

،2 ،

.103

( )3ينظر :فتحي لد يني« ،حق لابتكا في لفقه لإسلامي لمقا »،
لرسالة ،بير

،

لك

لناتجة عن

.544

نتشا ها في لديا لإسلامية ،ينظر :بكر عبد لله بو يد،

1416 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير
.126

لتصر ،

للمفسد

لانقطا عن لتأليف(.)3

1424 ،3ﻫ،

من تأليفه؟(.)2

1401 ،2ﻫ ،مؤسسة

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
قد صد قر

لمعنو ية

يتعلق بالحقو

من مَج ْمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة لتعا

()1

جا فيه « :لاسم لتجا

لتجا ية ،لتأليف ،لاختر ،

يجو لاعتد عليها»(.)2
لاستفا

لابتكا حقو

لمعاصر قيمة مال َية معتَب َر لتمو

لعر ْ

ل ما كانت لتطبيقا

لفكر

»،2 ،

مصطفى حمد لز قا « ،لمدخل لى نظر ية لالتز
هبة لزحيلي « ،لمعاملا

معاصر »،

1424 ،1ﻫ،

1425ﻫ،

طيبة ،لر يا

حسين بن معلو

لشهر ني« ،حقو
.270

محمد عثما شبير « ،لمعاملا

لنفائس ،لأ

( )1في

،

.47

ته لخامسة لتي عقد

سنة 1409ﻫ .

( )2مجلة لمجمع ،لعد 3 ،5

في صو

.101

لعامة في لفقه لإسلامي»،
1423 ،1ﻫ،

لمجر » ،بحث منشو ضمن كتا « :بحو

لقلم ،مشق،1 ،

،

لتجا

في

73

لاختر

لفكر،

31

مشق،

في قضايا فقهية

لتأليف في لفقه لإسلامي»،

لمالية لمعاصر في لفقه لاسلامي»،

،1

1427 ،2ﻫ،

لة ل كويت في لفتر من  1لى  6من جما

.2267

يمكن

لمن عدها ،هي بذلك تعتبر شكلا

لمالية لمعاصر »،

محمد تقي لعثماني« ،بيع لحقو

 ،لعلام َة

َ
ح لها في
خاصة لأصحابها ،صب َ

لأصحابها ت َجسد

لحاسوبية فكا

بكر عبد لله بو يد« ،فقه لنو

 ،لعنو

لإسلامي

لها ،هذ لحقو يعْت َُد بها شرعا ،فلا

لنا

منها ،فإنها تدخل في لإنتا

.594
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لأ

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
من شكا
عد

لتأليف؛ فيكو من عد تطبيقا حاسوبيا كمن صنف كتابا ،لا يختلف

لتطبيقا

لحاسوبية عن تصنيف ل كتب لا في لشكل لذ

لتأليف؛ حيث تتخذ لتطبيقا
ستغلاله بو سطة جها

على لو
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.

قد قر عد

يظهر به نتا

لحاسوبية شكل لملف لحاسوبي لذ

لحاسو  ،فيما تتخذ لمصن َفا

من لمعاصرين باعتبا

شكل لنصو

لفكر ية لمعد

لحقو

يمكن

لمكتوبة

لتطبيقا

لحاسوبية ،من هؤلا لمعاصرين عبد لرحمن بن عبد لله لسند في كتابه «:لأحكا
لفقهية للتعاملا

لاختر

لال كتر نية»(،)1

من جهة خر

لمنفعة لمستعملها ،كما

ظهر

حسين بن معلو

لتأليف في لفقه لإسلامي»(.)2
فإ

لناظر في مر لتطبيقا

لعديد من لتطبيقا

لحاسوبية يتيقن من حصو

لحاسوبية لمتد لة في هذ لعصر قد

منفعتها بجلا  ،قد مكن ختصا لوقت لجهد

هذ لتطبيقا .

من لأمثلة على لك تطبيقا

تسيير لمحلا

عد لمستخد َمين حيث نه عند لاستعانة بهذ لتطبيقا
بتمرير لسلع ما

لماسح لضوئي لمتصل بالحاسو

( )2حسين بن معلو

لشهر ني« ،حقو

بح لما بالاعتما على

لتجا ية ل كبر

ليقو

( )1عبد لرحمن بن عبد لله لسند « ،لأحكا لفقهية للتعاملا
لاختر

لشهر ني« ،حقو

يكفي

لتي قلصت

يقو بائع حد

لتطبيق في لح ين بطباعة

لإل كتر نية»،

لتأليف في لفقه لإسلامي»،

.75

.95

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
فاتو

تضم ثمن كل سلعة ضافة لى لمجمو

بقيمة لمشتر يا

لتطبيق بعمليا

تسيير لمخز

بتسيير لعمليا

لتجا ية.

يستطيع مستعمل لتطبيق

169
169

يعر

لكلي .كما يقو
في

قت

شا كم با من لسلع بالتفصيل ،كم بقي منها ،ضافة لى لعديد من لمها لمتعلقة

لما

ل ما ت َيقن حصو

لحصو

لمنفعة جر هذ لتطبيقا ،

عليها ،فإنها تكو

قابلة لأ تق ََو بالما  ،عليه مكن تكييفها بأنها

حقو مالية مملوكة لمن َ
عدها ،له
في مجا

خصة لاستخد

لتطبيقا

لاقتصا ية للتطبيقا

يتصر

لحاسوبية يجد

فقط ،قد سبقت لإشا

نظر لاختلا

ضي لمستعمل بأ ينفق

فيها بكافة شكا

لتصر .

لتفر يق بين بيع لتطبيق كليا بيع

لحاسوبية(.)1

لهذ لتفر يق عند لتعر

للقيمة

بين بيع لتطبيق؛ كاملا بين بيع خصة لاستخد سو

يتم بحث كل نو على نفر .

لمطلب لثالث :بيع لتطبيق لحاسوبي كليا

في حالة بيع لتطبيق كليا تنتقل جميع لحقو

لجديد ،حينها يجو للمالك لجديد
لحالة نا

في لبيو

( )1ينظر،

.145

لمالية لمتعلقة بالتطبيق للمالك

يقو بنسخ لتطبيق بيعه للغير ،تعد هذ

لتي تتم عبر لانترنت.

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
حتى لو قعت حالا

شكا

فقهي حو
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لبيع لتطبيق لحاسوبي كليا عبر لانترنت فلا يطر

بيعها بهذ لشكل؛ لأنها بيو يتم فيها نقل لمل كية بصفة

كاملة نهائية للمشتر ؛ عكس لبيو
نتشا

عبر لانترنت ،هي لتي تطر

لتي تتعلق برخص لاستخد  ،هي لأكثر
فيها لإشكالا

لمطلب لمو لي.

لمطلب لر بع :بيع خصة ستخد

لمشتر

في حالة بيع خصة لاستخد

فإ

لتطبيق
لذ

لفقهية كما سيتضح في

يترتب على هذ لبيع هو تمكين

من ستعما نسخة حد من لتطبيق؛ على جها

يقو بنسخ لتطبيق ليبيعه للغير( ،)1كما لا يحق له لاحتفا
حتياطية ،حيانا يكو

تعر َ

على لمشتر

لترخيص لمد معينة كشهر

حد ،لا يحق له

لنفسه بأكثر من نسخة

سنة ،هذ لشر

غيرها

قبل تحميل لتطبيق ،يطلب منه لمو فقة عليها من خلا في

لاتفاقية لمصاحبة لعقد لبيع

ما يطلق عليه :تفاقية ترخيص لمستخد

( ،)2()EULAهي تفاقية توضح مضمو

شر

عقد لبيع.

لنهائي

تعتبر هذ لحالة لأكثر نتشا عبر لانترنت ،هي لحالة لمعتمد في غلب

متاجر لتطبيقا

كمتجر مايكر سوفت ( ،)Microsoft Storeمتجر شركة بل

( ،)Apple Storeمتجر شركة جوجل (.)Google Play
( )1بر هيم لدسوقي بو لليل « ،لنشر لإل كتر ني حقو

لمل كية لفكر ية»،

.157

)2( EULA = End-User License Agreement

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لفر

 :شكالية لشر

لأ

قد يطر

لبيع لذ

لمقتر بالعقد

شكا فقهي حو صحة عقد لبيع لذ

ي َمنع لمشتر

في لتطبيق لذ

من لتصر

على هذ لإشكا تتضح بعد لرجو

صر حة على
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يبر بهذ ل كيفية،

لإجابة

شتر  ،لو قع

لى لاتفاقية لمقترنة بعقد لبيع؛ لتي تنص

محل لبيع ليس هو لتطبيق بذ ته؛ إنما محل لبيع هو لترخيص

بالاستخد لمستعمل حد(.)1

يرجع سبب هذ لإشكا

عن طر يق لانترنت (سو
ترخيص لمستخد

كا

لى كو غالبية من يقومو بتحميل لتطبيقا
لتطبيق مجانيا

لنهائي ،إنما يكتفو باختيا

بمقابل)؛ لا يقر

لمو فقة ،لو قع

تفاقية

بنو هذ

لاتفاقية هي لتي توضح تفاصيل لعقد لمبر بين صاحب لتطبيق لمستعمل.
مما يوضح مد

تجاهل بنو

( ،)PC Pitstopحيث
( )1جا في شر
لأمر تشتر

لاستخد

ترخيصا لاستخد

تفاقية لترخيص بالاستخد

جت في تفاقية ترخيص لمستخد

لنهائي لأحد

لبيع لشركة مايكر سوفت« :عند شر ئك لبرنامج ،فإنك في قع

لبرنامج ،لا تشتر

لبرنامج نفسه .تخضع تر خيص لبر مج لمشتر

من متجر  Microsoftلاتفاقية لترخيص لمصاحبة لمنتج لبرنامج،
لترخيص" .سيطلب منك لمو فقة على بنو

لر بط:

ما قامت به شركة

شر

هذ

لمشا

ليها بمصطلح " تفاقية

لاتفاقية عند تثبيت لبرنامج» ،ينظر

http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_eg/displaytermsofuseandsalep
age./

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
تطبيقاتها بند يحتو
خا

على عبا

172
172

مفا ها

يستحق مكافأ مالية ،قد مضت

تصا  ،مع

بعة شهر قبل

لتطبيق قد تم تحميله كثر من  3000مر (.)1

ل كن قد يطر

بيع لتطبيق لحاسوبي،

شكا

لتطبيق لشخص خر.

لذ

خر حو مشر عية هذ لشر
يقضي بمنع لمشتر

لإجابة على هذ لإشكا تكو

لوجه لأ

:

لزبو ل ما ختا شر

بجميع حقوقه لمالية؛ ل ما
تعالى :يٰأَ ُيها ٱلذين

من بيع

تتلقى لشركة

لذ

هد

يتضمنه عقد
نسخة من

من جهين:

خصة ستخد

فق على لشر

يتعهد بعد نسخ لتطبيق بيعه للغير.
غيرهما

من يتصل بالشركة على عنو

لمقتر

لتطبيق بدلا عن شر
بالعقد؛ يكو

لتطبيق

قد ضي بأ

لمسلم مطالب بالوفا بالعهد متثالا لقوله

منو َ ۡفو بٱل ۡعقو ۚ ،)2(قد نقل عن بن عبا

لمقصو بالعقو  :لعهو  ،حكى بن جرير لإجما

مجاهد

على لك فقا :

)1( George Yijun Tian, «Consumer Protection and IP Abuse Prevention
under the WTO Framework», a paper in «Consumers In The Information
Society», Consumers International, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012, p32.

( )2سو

لمائد  ،لآية.1

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
« لعهو ما كانو ي َت َعاه َد

ع َل َي ْه منْ لحل ْف َغ َي ْر »(،)1

صلى لله عليه سلم « :لمسلمو

قد قا

173
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على شر طهم ِ ،لا شرطا حر

حلالا َ َ ،حل حر ما»( ،)2هذ لحديث إ كا جمهو لمحدثين على تضعيفه،
لا نه يصلح للاحتجا بالنظر لى لمتابعا

على تصحيح هذ لبيع لذ

قد يعت َر

لشو هد(.)3

لسنة عن لبيع لمقتر بشر  ،من لك ما

( )1بن كثير« ،تفسير لقر
( )2خرجه لترمذ
عليه سلم ،با

،1352
كتا

لطبر ني « َ

.27

.113

في لصلح ،حديث قم،3594
فقا « قا

ضعفه بن حجر « ،لتلخيص لحبير»،3 ،

،5

بو

.445

لله صلى له

لذهبي نه حديث

سكت عنه في سننه ،كتا
لبخا

يا ته»،

بن حجر « :قد عتضد بمجيئه من طر

،

معلَقا في مقد

 .56قا

لسخا

بعد

لبخا

سر طر

فا صحته ،إ لم يكن على شرطه]» « ،لمقاصد لحسنة»،

لألباني« ،صحيح لجامع لصحيح

( )3قا

،3 ،

لنبي صلى لله عليه سلم :لمسلمو عند شر طهم».

« كلها فيها مقا  ...هو صحيح على ما تقر في علو لحديث [يقصد

حديثا بصيغة لجز

.5

لله صلى لله عليه سلم في لصلح بين لنا  ،حديث قم

لأحكا  ،حديث قم،4 ،7059

لسمسر من كتا

لنبي صلى لله عليه

لأحكا عن سو

لحاكم في مستد كه سكت عنه ،قا

لإجا

لنهي قد

ل كتب لعلمية ،بير

قا «هذ حديث حسن صحيح» ،كتا

ما كر عن سو

،3

لأقضية ،با

با

لعظيم»،

1419 ،1ﻫ،

قتر بشر

بأ

في

.1138

خر »« ،تغليق لتعليق»،3 ،

لحديث:

علق في صحيحه

.385

.281

صححه

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
سلم نهى عن بيع شر »( ،)1فيكو بيع لتطبيقا

لمنهي عنها لاقتر نه باشتر

عد لتصر

لفقهية،

لآ

لأحا يث لو
كا

لبيع

كما قا

قد طرحت قديما ،ختلفت حولها

لوفا به؛ إ

كليهما؛ على

فيه ضر لأحد لمتعاقدين(.)3
بضعفه بن لملقن
،4

لز يلعي،

لم يشتر

لا يتعا

هذ لشر

كا

لألباني ،ينظر « :لبد

لمنير»،

17؛ «سلسلة لأحا يث لضعيفة لموضوعة»،1 ،

( )2بن شد« ،بد ية لمجتهد نهاية لمقتصد»،2 ،
( )3ينظر:
.49

.478

لما

لنو

لسمرقند « ،تحفة لفقها »،
« ،شر

لتلقين»،

 « ،لمجمو »،9 ،

بن قد مة « ،لمغني»،6 ،

لفقها متفقو على تصحيح

في لعقد كوجو

لطبر ني « ،لمعجم لأ سط» ،حديث قم،4361

()1

شد لحفيد هو تعا

عقد لبيع ،هم ي َ ُ
عد

بالعيب ،كما تفقو على تصحيح عقد لبيع
لمتعاقدين

بن

في مسألة لبيع بشر ( ،)2لا

لشر

تأكيد لأنه يلز

لخلا

من مقتضيا

.324

.159

هذ لشر

تسليم لمبيع،

في لشر

مجر

لر

مصلحة لأحد

مع مقتضى لعقد ،لا يكو
،4

،6

.703

1405 ،1ﻫ،

، 1997 ،1
.363

خلا في لبيو

في لنسخة لتي يحملها لمشتر .

إ مسألة صحة عقد لبيع لمقتر بشر
سبب هذ

لحاسوبية

174
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لغر

 .335هذ لحديث حكم

497؛ «نصب لر ية»،

ل كتب لعلمية ،بير

،

،2

لإسلامي ،بير

،

،2

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
يظهر
لأ

بالتدقيق في لشر
شتر

لمقترنة ببيع خصة ستعما

لحاسوبية

لتطبيقا

عد بيع نسخة من لتطبيق فيه مصلحة للبائع ،لا يضر بالمشتر

لعقد قع على عملية لاستخد

ستفا ته من لتطبيق

للتطبيق قد ستفا منه لمشتر  ،لن تتأثر

منع من نسخ لتطبيق بيعه ،ما عقد لبيع لذ

لتطبيق بكامل حقوقه لمالية فهو لذ

لتطبيق بيعه لأنه قصد عا
قد سبق بيا

بيعه.

يتضر منه لمشتر

هذ لشر

منع من نسخ

لفر

ضح

في لثمن مقصو للتفرقة ،بل هذ

لمقتر ببيع خصة لاستخد

هو من مقتضيا

لنو من لعقو  ،يلز لوفا به حتى لو لم ير مقترنا بعقد لبيع.
لوجه لثاني:

عقد بيع خصة ستخد

لتطبيقا

مل كية لمنفعة( ،)2لفر

( )2لمل كية مر تب علاها :لمل كية لتامة هي
معا ،فإ

متلك لشخص لرقبة

مر تب لمل كية هي
لته»،5 ،

.491

ضْ يق من

بين مل كية لمنفعة مل كية لانتفا يتلخص في

.145

لمنفعة،

يمتلك لشخص

لمنفعة

هذ

لحاسوبية هو تمليك لحق لانتفا

لشخصي من لتطبيق ،ليس تمليكا لمنفعة لتطبيق ،مل كية لانتفا

( )1ينظر،

يشمل

بيع لتطبيق بكامل حقوقه لمالية يكو بثمن مرتفع مقا نة

ببيع خصة لاستخد (،)1
ليل على

175
175

م َن

لشي ( قبته) منفعته

لرقبة كانت مل كيته ناقصة،

نى

يمتلك لشخص حق لانتفا  .ينظر هبة لزحيلي « ،لفقه لإسلامي

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
ينقلها لغير بعو

م َلك لمنفعة يمكن

فليس له لك.

قد تنبه لقر في لهذ للفر

بغير عو

،

لدقيق ،بينه بيانا

176
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 ،ما من ملك لانتفا

فيا ،نظر لمناسبة ما قاله

للتفرقة بين بيع خصة لاستخد  ،بيع لتطبيق كاملا ،يكو من لأحر
في كتابه :نو

كلامه كاملا كما

لبر

في نو

لفر

:

ير

«ت َمْليك لان ْتف َا نر يد به َ ْ يبَاشر َ هو َ بنَفْسه فَق َْطَ ،تَمْليك لمَنْف َع َة هو َ َ ع َُم

َ شْم َل فَيب َاشر بنَفْسهَ ،يمَكن غَي ْر َ منْ لان ْتف َا بعو َ

ك َال ْع َا َية ،مثَا

لأَ َ

سكْن َى لمَد َ

،

َ لر ب َا ،

ك َالْإج َا َ َ ،بغَي ْر عو َ

َ لمجَالس في لجَو َمِع،

ك ،فلََه َ ْ
نح ْو َل َ
سع َىَ َ ،
َ لمسَاجد َ ،لْأَسْ و َ َ ،م َو َضِع ُلنسك ك َالمطَا  َ ،لم ْ

ن غَي ْر َ  ْ َ ،يع َا
يَن ْت َفِ َع بنَفْسه فَق َْطَ ،لَو ْ ح َا َ َ َ ْ يؤ َجر َ بَي ْتَ لم َ ْد َسَة ْ َ ،ي ْسك َ

عَلَي ْه بطَر يق منْ طر

لمع َا َضَا

َ

ك بَق َية َلنظَائر لمَذْكو َ م َع َه.
كَ ،كَذَل َ
مْتَن َ َع َل َ

َ َما م َالك لمَنْف َع َة فَكَم َنْ سْ ت َأْ جَر َ َ  ْ َ ،سْ ت َع َا َه َا ،فلََه َ ْ يؤ َجر َه َا منْ غَي ْر ْ َ ،

ي ْسكن َه بغَي ْر عو َ

َ ،يَت َص ََر َ في ه َذ لمَنْف َع َة تَص َُر َ لم َلا في َ مْلَاكه ْم عَلَى ج َ ْر

لع َا َ عَلَى لوَجْه لَذ

م َل َك َه ،ف َهو َ تَمْليك مطْلَق في َم َن خ َا

حسْبَم َا تَنَا َلَه عَقْد
َ

لإج َا َ  َ ْ َ ،شْهَد َ ْ به لع َا َ في لع َا َية ،فَم َنْ ش َهد َ ْ لَه لع َا َ في لع َا َية بم َد

ك لم َد مل ْكا عَلَى لإطْ لَا
ت لَه تل ْ َ
ك َان َ ْ
َلتص َُر

يَت َص ََر

كَمَا يَش َا بجَميع لأَ ن ْو َ

َ
لسائغ َة في

ك لم َد َ ،يَكو تَمْليك ه َذ لمَنْف َع َة كَتَمْليك لرقَا »(.)1
في لمنْف َع َة في تل ْ َ

( )1لقر في « ،لفر

»،

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

،1 ،

.330

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
عليه يكو بيع خصة ستخد

177
177

لحاسوبية بيعا صحيحا لأ محل

لتطبيقا

لبيع فيه هو حق لانتفا  ،مقتضى حق لانتفا
لشر

يكو

يقتضي منع لمشتر

لذ

يمنع مال كه من لتصر

من بيع نسخة من لتطبيق لحاسوبي من

لتي يقتضيها لعقد ،هذ يؤكد ما ت َم بيانه في لوجه لأ

لشر

لفر

لثاني شكالية لتأقيت في بيع خصة ستخد

خص لاستخد
غالبا ما يتم بيع َ

تلجأ لشركا

لتلبية غبا

لعر

لزبائن ،فإ كا

من لأنسب له
ستعما

خص ستخد
َ

يشتر

قصير لمد

خصة قصير لمد

لتطبيق لمد طو يلة فيكو من لأنسب له

ليستفيد من لتخفيض لذ

طو يلة لمد .

كما تلجأ شركا

نسب لتسو يق لتطبيقا

نتا

خر

لأنها تكو

لحاسوبية،

كشهر

طو يلة لمد

لتي كانت ئجة في سنو

يشتر

خصة طو يلة لمد

لمن يشتر

يعني

خصة

لحاسوبية لبيع خص ستخد مؤقتة لأنها

لك لأ

لتطبيقا

لحاسوبية تعد لتستخد

لحاسوبية

كنظا  "Windows 95" :لم تعد تتلا

مع لأجهز لمتد لة في لوقت لحالي .ضافة لى
تستمر هذ لشركا

لك

قل كلفة ،ما

على جهز لحاسو  ،هذ لأخير في تطو مستمر فبعض لتطبيقا
لتسعينا

سنة،

لتطبيق لمد قصير يكو

ما يضعه بائعو لتطبيقا

لتطبيقا

.

لتطبيق

عبر لانترنت لمد محد

لزبو يحتا لاستعما

عا

فيه،

بتقديم خدما

بيع خص ستخد

لدعم لتقني لهذ لتطبيقا

مؤبد

لو قل

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مستخدموها تر جع لعائد منها ،هذ مر مكلف للشركة لأ هذ لخدما

تحتا

178
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لى

لإنفا على جو لمطو ين ،تكاليف تشغيل لمو قع لتي تقد هذ لخدما  ،غيرها من
لتكاليف لمتعلقة بخدما

ما بعد لبيع.

لبيا كيفية بيع خص لاستعما

مايكر سوفت في يناير 2015

 ،Office 365 Personalلعر

لثاني لمد سنة بقيمة4,499.00 :

لمؤقتة يمكن لاستعانة بما قامت به شركة

طرحت في لسو
لأ

عرضين لحزمة تطبيقاتها لمكتبية:

لمد شهر حد بقيمة449.99 :

 ،لصو

لمو لية تمثل لعر

لثاني(.)1

 ،لعر

سم توضيحي  : 14صو من صفحة بيع خصة تطبيق  Office 365لمد سنة

( )1صفحة معاينة بتا يخ  20يناير.2015

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لذ

يتضح مما تم عرضه نه عند نهاية لمد لمحد

ً
تلقائيا ،يتم علا
يتوقف لتطبيق

يتبين
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في خصة لاستخد

لزبو بانتها مد لترخيص ،في هذ لحالة

لبيع قد كا مؤقتا ،فما هو حكم لبيع في هذ لحالة؟.
غلب لفقها

قد سبق بيا

لذين ضعو تعر يفا لعقد لبيع كد

على

ضافة قيد لتأبيد في لبيع تميز له عن عقد لإجا ( ،)1قد جز لسيوطي ببطلا
لتأقيت في لبيع لأنه ير

تحديد لمد في عقو

لبيع لنكا

لوقف يبطلها،

ل :لبَي ْع بأَ ن ْو َعه»(.)2
فقا  « :لحَاصل َ م َا ل َا يَقْب َل َلتو ْقيتَ بحَا َ ،م َت َى َ َقتَ بَطَ َ
بالنظر لى طبيعة عقد بيع خصة لاستخد

جا

منافع،

يطر

تسا

لك لأ صاحب لتطبيق يكو قد َ
ملك لمشتر

لحاسوبي مد معينة بمقابل مالي ،عليه يكو
جا .

حو صحة هذ لعقد لذ

لقد تعر

لفقها للإجا

( )1ينظر تعر يفا

لفقها لعقد لبيع،

( )2لسيوطي « ،لأشبا

لنظائر»،

( )3ينظر :بن قد مة « ،لمغني»،8 ،
عبد لعزيز لبخا

كمن جر

منفعة لتطبيق

مد معينة ،هنا

نعقد بلفظ لبيع ،هو في لحقيقة عقد

لتي نعقد

صحتها فقا بعضهم بصحتها حكم خر

.111

لمد مؤقتة يظهر نه عقد

بلفظ ،لبيع ل كنهم ختلفو حو

ببطلانها( ،)3قد ستند من قا بصحتها

.32

.403

.7

« ،كشف لأسر »،

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

،2 ،

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لى قاعد

إلى قاعد

نظر

ببطلانه

180
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لأمو بمقاصدها لتي ت ُ
عد من مها
لعبر في لعقو للمقاصد

لى قصد لعاقد لذ
بأ

لإجا

نظر لخلا

حو

كالنكا (.)3

لقو عد في لفقه لإسلامي(،)1
لمباني ،هم بذلك

لمعاني ،لا للألفا

لإجا  ،لم ير مطلق لبيع( ،)2من حكم

تخالف لب َي ْ َع في لاسم
هذ

للفظ في لعقو بصفة عامة فقد

لحكم فلا تنعقد بلفظه

لمسألة بصفة خاصة حو
لسيوطي

يصو

عتبا

لقصد بد

لقاعد لسابقة بعبا

ستفهامية فقا « :هل لعبر بصيغ لعقو َ بمعانيها ؟ خلَا َ َ :لترْجيح مخ ْتَلف في

لفر » ،مما كر من هذ لفر

مَنْف َع َة َ ه َذ

لمَعْن َى»(.)4

َلد

ك
قوله« :لَو ْ عَقَد َ لإج َا َ بلَفْظ لبَي ْع فَق َا َ :بعْت َ

ل يَن ْع َقد نَظَر لَى
شَهْر  ،فَالْأَصَ ُ ح ل َا يَن ْع َقد نَظَر لَى َللفْظَ ،قي َ

بنا على ما سبق ،بالنظر لى صو

صحة عقو بيع خص لاستخد

بالنظر للمعنى ،لك بأ بيع خصة لاستخد

سليما بن محمد لبجيرمي« ،تحفة لحبيب على شر

( )1ينظر حمد لريسوني« ،نظر ية لمقاصد عند لإما
للكتا

لإسلامي،

.79

( )2لعيني « ،لبناية شر

لهد ية»،10 ،

( )4لسيوطي « ،لأشبا

لنظائر»،

( )3لشير

 « ،لمهذ »،2 ،

عقد بيع خصة لاستخد  ،يترجح

.244

.253

.226

لخطيب»،3 ،
لشاطبي»،

.564

1412 ،2ﻫ،

لعالمية
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لمد مؤقتة يعني بيع منفعة لتطبيق لمد محد  ،هذ هو مفهو لإجا  ،لذ
صحة هذ لإجا
لبيو فجا

لاستخد فإ

لتي نعقد

تنعقد بلفظ لبيع

لإجا

بلفظ لبيع

قصد منه لإجا ( ،)1في حالة عقد بيع خصة

ضافة ق َي ْد لمد هو لدليل على قصد لإجا

لمبحث لثالث :بيع لمصنفا

تعتبر لمصنفا

لإل كتر نية

لإل كتر نية من لمنتجا

سائر نو

لمنتجا

لما ية ،عن لتطبيقا

هذ لمبحث.

من جل

لمطلب لأ
لمصنفا

لبيا ماهية لمصنفا

لحاسوبية يكو من لأجد

تختلف عن

فر ها بالد سة في

لتي تتم عبر لانترنت سيخصص

لإل كتر نية ،ثم لانتقا

لى قع عمليا

بيع

لإل كتر نية عبر لانترنت في لمطلب لثاني ،بعدها يتم بحث شكالية نظا

لحقو

لمطلب لثالث.

لرقمية لمرتبط ببيع لمصنفا

( )1ينظر :لطوفي« ،شر
.244

سة هذ لنو

لإل كتر نية عبر لانترنت.

لإل كتر نية باعتبا ها منتجا

من لبيو

لبيو

لتي يتم بيعها بكثر عبر لانترنت،

قد ضحت هذ لبيو تشكل نسبة معتبر من حجم لتجا
نظر لخصوصية لمصنفا

يعز

ليست لا نوعا من نو

َ
كالسل َم لصر  ،لبيع لمطلق.

لأخر

181
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مختصر لر ضة»،

لإل كتر نية عبر لانترنت من خلا

،3

.479

لشير

 « ،لمهذ »،

،2
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 :ماهية لمصنفا

لمطلب لأ

في سبيل فهم لمر
لرقمية في لفر

لمصنفا

خصائص لمصنفا
لفر

لأ

لرقمية.

لرقمية.

لرقمية سيتم تحديد لمقصو

من هذ لمبحث ،تم يخصص لفر

 :تحديد لمقصو بالمصنفا

لمصنف لرقمي

لذين تعرضو لموضو

تتفق حو

لأ

بالمصنفا

182
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لرقمية

لمصنف لإل كتر ني مصطلح كثير لتد

لحقو

لفكر ية على شبكة لانترنت ،لا

لمقصو بالتحديد من لمصنفا

بر مج لكمبيوتر ( لتطبيقا

لأعما

لأجد

لجوهر

لتي يمكن

بين لتطبيقا

تحفظ في ملفا

فصلهما عن بعضهما في لاصطلا .

لقد سبق تعر يف لتطبيقا

لحاسوبية بأنها عبا

( )2بر هيم لدسوقي بو لليل « ،لنشر لإل كتر ني حقو
( )3ينظر:

هذ لكتابا

لم

بشر ية(.)2

لحاسوبية بين غيرها من
حاسوبية؛ فقد يكو من
عن ملفا

تنفيذية(،)3

لحماية لجنائية للمصنف لرقمي» ،مقا منشو بمجلة لشر يعة لقانو ،

لعد  ، 2011 ،48كلية لشر يعة لقانو  ،جامعة لإما
.141

في كتابا

لحاسوبية)()1؛ جعلها لبعض لآخر صطلاحا يشمل

بالنظر لى لاختلا

( )1محمد حما لهيتي« ،نطا

لثاني لبيا

لرقمية ،ففي حين قصرها لبعض على

كل ما تخذ شكلا قميا يصلح للنشر عبر لانترنت من بد عا
لفكر ية لأخر

بمصطلح

لعربية لمتحد ،

لمل كية لفكر ية»،

.378

.154
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هذ لملفا

لتنفيذية ليست مقصو

برمجية يجهلها ل كثير من لنا  ،إنما تر
عد

هي عبا

في تها

تطبيقا حاسوبية ،لا يقا

في جانب خر فإ

لى تركيب نمو
ف
َل َ

لأعما

عد

لحاسوبية تخذ

لتطبيقا

مستقل بذ ته .لذلك يقا

صنف تطبيقا حاسوبيا.
َ
لفكر ية لتي يمكن

مثل تأليف ل كتب ،تسجيل لأصو

تعليما

للوظائف لتي تقو بها كتسيير لمخز ،

تب لعما  ،غيرها من لمها  .كما

ً
خاصا ،فهو قر
شكلا

عن مو

183
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تحفظ في ملفا

عد فلا

حاسوبية

 ،تصوير لأفلا ؛ تتخذ شكل ملف

حاسوبي غير تنفيذ  ،يكو هذ لملف مقصو بذ ته ،فتحصل لمنفعة للمستعمل

بمجر فتح لملف لاضطلا على محتو .
لمو

من جل لك فسيتم في ثنايا هذ لبحث قصر مفهو لمصنفا

لرقمية لمكتوبة ،لمو
عليه فالمو

لرقمية لسمعية لبصر ية.

لإل كتر نية لمكتوبة تشمل ل كتب،

غيرها من لمؤلفا

لتي يمكن قر تها على شاشا

ليه

مشاهدته بو سطة لحو سيب.

لرقمية لسمعية لبصر ية :لتسجيلا

يمكن لاستما
لفر

تحتا

لثاني :خصائص لمصنفا

تتميز لمصنفا
لى تطبيقا

لصوتية،

لجر ئد،

لمجلا ،

لحو سيب ،كما تشمل لمو

لصو ،

فلا

لفيديو ،كل ما

لرقمية

لرقمية لتي يتم تد لها عبر لانترنت بكونها ملفا

حاسوبية لقر تها ،فال كتب

لرقمية على

لجر ئد

لمقالا

حاسوبية

تحتا

لى
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متخصصة لعر

تطبيقا

لبصر ية لرقمية لى تطبيقا
لمصنفا

تشتر

غير تنفيذية ،على خلا

معالجتها( ،)1كما تحتا

لنصو

184
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لمو

لسمعية

عن ملفا

حاسوبية

متخصصة لاستغلا محتو ياتها لسمعية لبصر ية(.)2

لرقمية في لبنية لحاسوبية فهي عبا
لملفا

لحاسوبية)؛ فإ

لتنفيذية ( لتطبيقا

لملفا

غير لتنفيذية تفتقر لحماية مما يجعلها كثر عرضة للنسخ لتو يع ،هذ لأمر هو ما

يعيق نجا عمليا

بيعها عبر لانترنت.

على حماية منتجه من لقرصنة بتعديله

إ كا مالك لتطبيق لحاسوبي قا

لترخيص( ،)3فإ

جعله يتوقف عن لعمل بعد نتها مد

لإل كتر نية ليس بإمكانه لك ،مع لك فإ بيع لمصنفا
لشائعة عبر لانترنت.

 ،"Adobe Reader":معالج لنصو

( )1كقا

مالك لمصنفا

لرقمية يعتبر من لبيو

."Microsoft Word" :

( )2من هذ لتطبيقا ."VLC media player" "Windows Media Player":
( )3بما يكو

حسن لأمثلة على لك مضا

لفير سا

لترخيص ،حتى لو قا لمستعمل بتغيير تا يخ لنظا بإعا ته للو
لفير سا

لن تعو للعمل لأنها تحتا

لأخير تكو قد

مجد

من

للاتصا بخا

حيث تتوقف تلقائيا بعد نهاية مد
فإ عملية تحديث قاعد بيانا

لشركة صاحبة لتطبيق لحاسوبي ،هذ

قفت هذ لخدمة عن هذ لمستعمل ،حينها يكو مضا

تحديث قاعد بياناته.

لفير سا

غير
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لمطلب لثاني:

لفر

سيتم في هذ
لأ

لأ

:

لمصنفا

ها بيع لمصنفا
لرقمية فكا

عن طر يق لحو سيب،

لرقمية عبر لانترنت

مجسد

في شكل ملفا

نظر لذلك فإ

( لانترنت) تعد بيئة مناسبة لتسو يقها ل كتر ًنيا ،بل
لانترنت يتفو

لزبائن.

ففي مجا

2004

شبكة لمعلوما

تسو يق هذ لمصنفا

لمضغوطة.

به لتسو يق عبر لانترنت على لتسو يق لتقليد

سرعة تلبية لطلبيا  ،ضافة لى توسيع نطا
لتسجيلا

صل عد

لبيع ،لوصو

لذين يحملو

،

لعالمية
عبر

لأشرطة

هو قلة لتكاليف،

لى عد كبير من

لصوتية لرقمية تذكر بعض لإحصائيا
ملفا

لرقمية من

حاسوبية قابلة

على تسو يقها تقليديا عبر لوسائط لما ية كالو

لمغناطيسية ،لأقر
مما يتفو

لرقمية عبر لانترنت في

لثاني لبيا سبل توفير لحماية للمصنفا

على حقو مؤلفيها.

تعد لمصنفا

للاستغلا

لرقمية كيفية حمايتها

لمطلب بيا حجم مبيعا

 ،ثم يخصص لفر

لقرصنة لتعد
لفر

ها بيع لمصنفا

185
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بأنه في عا

صوتية عبر لانترنت لى 40مليو

في

مريكا لشمالية لوحدها منهم كثر من  10ملايين فعو مو لا مقابل عملية
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لتحميل(.)1

قليلة توقع محمد عدنا سالم لذ

في مجا بيع ل كتب لرقمية ،منذ سنو

ي ُ
عد من

لنشر في لعالم لعربي بأ

سيخلف لنشر لو قي،

كد بأ

لنشر لإل كتر ني سيغز عالمنا،

لأجيا سو

تتكيف مع هذ لتطو

مثل ما تكيفت مع لعديد من لمخترعا

لجديد (.)2

ل كتب لإل كتر نية في نوفمبر 2014

لى نحو  14.5مليا

بالفعل فقد

لعالم ،يت َوقع

هر

تصل لى كثر من  22مليا

مما يشير لى

شركة ما

يا مبيعا

لر ئد في مجا

ل كتب لتي تعْر َ

( )2محمد عنا سالم « ،لكتا
مشق،

.29

لكتا

لا على مستو

لا بحلو .)3( 2017

لإل كتر ني مقابل لكتا

بيع ل كتب لتي علنت في ما

لصو

لرقمي»،

لحتمي

لال كتر ني حيث صلت مبيعا

على جهزتها لإل كتر نية "كيند " تحقق مبيعا

( )1يا غريو تي« ،تعلم تقانا
.97

سو

لكتا

نه

لو قي تجربة

 2011بأ

على من

 ، 2007 ،1شعا للنشر لتو يع ،حلب،

في لألفية لثالثة لا حد

لا

»،

، 2010 ،2

لفكر،

( )3ينظر موقع:

http://www.newswire.ca/en/story/1456329/inaugural-kobo-book-report(معاين بتا يخ reveals-top-ereading-trends-from-2014.)2015-1-31
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ل كتب لمطبوعة لمباعة عبر موقعها لإل كتر ني(.)1
بعض

في لعالم لعربي بد

ل كتر نية من كتبها لمطبوعة؛

لنشر لتقليدية بتقديم خدمة بيع نسخ

لك كخطو لمساير هذ لتحو

لى لنشر لإل كتر ني( ،)2كما جد

بعض لمحا لا

من لنشر لو قي

لمو قع متخصصة في بيع

ل كتب لإل كتر نية مثل موقع " "eketabلإل كتر ني ،فيما ما يلي صفحة من

هذ لموقع(.)3

( )1نيكولا
لخاصة:

كا « ،لما

لا يهيمن لكتا

لإل كتر ني على سو

ل كتب؟» ،من على مد نته

 http://www.roughtype.com/?p=4630معاين بتا يخ .2015/2/2

بالاستعانة بترجمة :نيڤين عبد لر

( )2على سبيل لمثا

 ،موقع هند

مكتبة لنيل

لفر

للتعليم لثقافةhttp://www.hindawi.org :

حيث خصصت كنا من موقعها لبيع ل كتب

لإل كتر نية ،لتي يمكن قر تها بو سطة لتطبيق لمجاني  ikitabلمتا على متاجر بل ند يد.

( )3موقع  http://www.ektab.com :معاين بتا يخ 31يناير.2015
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سم توضيحي  : 15صفحة من موقع eketab

لفر

غم تفو

لتعد

عمليا

على حقو

من هذ

تطبيقا

لثاني :كيفية حماية حقو

لتأليف في لمصنفا

لنشر لرقمي على لنشر لو قي في لعديد من لجو نب؛ فإ سهولة
لتأليف في لمصنفا

لرقمية تعد نقطة ضعف تهد نجا

بيعها عبر لانترنت ،قد طرحت بعض لحلو
لحلو

لاعتما على نظمة

لحقو

لتقنية لحماية حقو

تستعمل لتشفير لمصنف لرقمي تجعل لاستفا

مع عد مكانية قر
ففي مجا

( )1ختصا لعبا

لرقمية

محتو لو نسخه لى مكا

ل كتب لإل كتر نية يعد نظا

خر.

.»Digital Rights Management« :

لمؤلف،

لرقمية ()1()DRM؛ هي

لحقو

منه حكر على لمشتر ،
لرقمية لمملو

لشركة
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ختصا ب ((ACS4

( )Adobeلمعر

()1
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من شهر هذ لأنظمة

لعديد من متاجر بيع ل كتب لإل كتر نية عبر لانترنت على غر

( )Googleهو حل ئد مفتو

لمطلب لثالث :شكالية نظا

تعتبر مسألة بيع لمصنفا

لمسائل لتي ما تز

نظاما لإ
ستخد
جر
لنو

لمصنفا

هذ لنظا

لحقو

لرقمية

في هذ لمجا (.)2

لرقمية لمحمية بنظا

تثير ل كثير من لخلا

معا ضة من لعديد من لمنظما
لقيو

لحماية عبر نظمة متعد

على

لحقو

لرقمية من

لحر

سها منظمة لبرمجيا

لتي تعتبر

للوقف

ستطاعت تجنيد  10.000تقني من جميع نحا لعالم لاتخا
لحقو

تعد مسألة بيع لمصنفا
لتي لم يسبق

لرقمية(.)3

لحقو

لرقمية لمحمية بنظا

لرقمية من

ستها من لناحية لفقهية نظر لحد ثتها ،ل كو عمليا

لرقمية في لعالم لإسلامي ما لت قليلة ،مع لك فإ

( )2ينظر خيا

شركة

في لغر  ،فقد لقي هذ لنظا

لرقمية ،قد طلقت هذ لمنظمة سنة  2006مبا

لوقف نظا

( )1ختصا لعبا

تعتمد

بيع

لد سة لفقهية

.Adobe Content Server :
لحقو

لرقمية لل كتب على  Google Playعلى لر بط:

https://support.google.com/books/partner/answer/3309439?hl=ar

معاين بتا يخ .2015-1-31

( )3ينظر تفاصيل هذ لحملة على لموقع لرسمي لمنظمة لبرمجيا

لحر :

معاين بتا يخ 6فبر ير https://www.fsf.org/ar/what_is_drm .2015
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لموضو بيع لمصنفا

لحقو

لرقمية لمحمية بنظا

للمسلمين نظر لحاجة لى معرفة حكا شر هذ لمصنفا
على بحا

ل كتب لتي تحتو

هي كتب تكو في لعا

صحيحا

من جهة خر
كا

لكتا

لإشكا

محمية بنظا

لحقو

لمبا محميا بنظا

لحقو

حا

لفقهي لمتعلق ببيع لمصنفا
من لتصر

لرقمية؟

لرقمية لمحمية بنظا

في لمبيع لذ

كليهما؛ على

لا يتعا

هذ لشر

فيه ضر لأحد لمتعاقدين ،نظر ل كو عد

بيع خصة لاستخد

كما في بيع لتطبيقا

لبيع كما هو

لإهد

لحاسوبية ،فإ

تفا

مصلحة لأحد

مع مقتضى لعقد؛ لا يكو
في لتطبيق من مقتضيا

(حق لانتفا ) ،فقد تقد بيا

لحاسوبية مع نه عقد قتر بشر .

نتقل لى مل كه بحيث

كا في لشر

لتصر

لبيع
لحقو

عقد لبيع بشر ( ،)1قد سبق بيا

لفقها على تصحيح عقد لبيع لمرتبط بشر

( )1ينظر

عبر لانترنت؛ خاصة

لرقمية.

لأشرطة لصوتية.

لقد تقد بحث مسألة قتر
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لرقمية قد تكو

لفيز يا  ،غيرها من لعلو ،

ينقله لى شخص خر عن طر يق لإعا

ل كتب لو قية،

لمتعاقدين

مفيد

قد يضطر لمسلم لبيع كتابه عبر لانترنت ،فهل يكو

لرقمية يتلخص في منع لمشتر

لا يستطيع

مفيد في لطب،

190
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جو

بيع لتطبيقا

لمحل في عقد بيع لمصنفا

لرقمية هو

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
عليه يكو شر

حق لانتفا

عقد لبيع ،عليه يصح بيع لمصنفا
قد يعتر

لمتعا

لرقمية بأ

على لقو

عد
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لتصر

لمحمية بنظا

عليه جو بيع عا

ستغلاله ،مع نه لا يختلف عن لكتا
لإجابة على هذ لاعتر

بيع

لمشتر

لكتا

هد

لرقمية.

لمحمية بنظا

ل كتب لو قية ،لأشرطة

مصنفا قميا من بيعه

لو قي لشر يط لا في لحامل.

تكمن في

لحقو

لفا

هد ئه بعد

في لحامل هو لمؤثر لأ

بيع ل كتب لو قية لأشرطة لصوتية يكو بنقلها كليا للمالك لجديد ما بيع

لمصنفا

تعر

لحقو

بصحة بيع لمصنفا

لسمعية لبصر ية؛ فكيف يسو منع من شتر

عا

َ
لمصنف لرقمي من مقتضيا
في

لرقمية فيكو

محتفظا بنسخة من لمصنف لذ

شتر  ،ضافة لى نسخة لمصنف لتي

حد لمختصين في قضايا بر

لرقمي« :لن تجد في

لإعا

يقو

لبيع تكو مطابقة للنسخة لتي يعرضها لبائع لأ .

لإل كتر ني لمستعمل صفحا

بقلم لتظليل
بين كتا

بإ سا

نسخة من لمصنف لى لمالك لجديد ،يبقى

مثنية

ختر

شطبا

لمحتو

قطعا

عيب خر ،نه لمنتج نفسه بالضبط ،إ

ل كتر ني جديد كتا

تمزقا

تيح للعميل لاختيا

ل كتر ني مستعمل قل سعر  ،فإنه سو

لنسخة لمستعملة في كل مر ؛ فالتكلفة لإضافية للكتا

علاما

لجديد لن تعطيه

يشتر

ميز

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
فضل»(.)1

عليه فإ

لأصلي لذ

لسما

عا

بيع لمصنفا

يكو قد تحمل تكاليف لتأليف،

لتكاليف لأخر

جو ته،

بإعا
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ليجد منتجه يبا

يجد متاحا للتحميل مجانا
لم َحتم لذ

لضر

لرقمية يلحق ضر
لتنسيق،

في مو قع خر
مقابل.

محققا بالمالك

لتسو يق ،غيرها من
بنفس

بأقل من سعر

يلحق صاحب لمؤلف لا يمكن فعه لا بإقر

بيع لمصنف لرقمي على شبكة لانترنت ،هو ما تحقق في نظا

لرقمية عمالا لقاعد  :لضر يز (.)2

لمبحث لر بع :بيع سما لنطاقا

تعر َ

يعتبر بيع سما لنطاقا
سما

( )1نيكولا
لخاصة:

لنطا

من لبيو

لتي تتم غالبا عبر لانترنت،

للبيع عبر لانترنت ،في سبيل

كا  « ،كتا

ل كتر ني مستعمل :لم يفقد

بالاستعانة بترجمة :نيڤين عبد لر

( )2هذ لقاعد من لقو عد ل كبر

سة هذ لنو من لبيو

نقه بعد» ،مقا منشو على مد نته

لسبكي « ،لأشبا

لسيوطي « ،لأشبا
بن نجيم « ،لأشبا

لنظائر»،

لنظائر»،

لنظائر»،

للتعليم لثقافةhttp://www.hindawi.org :

في لفقه ،ينظر:

1411 ،1ﻫ،
.132

.72

لحقو

كثير ما

 http://www.roughtype.com/?p=2869معاين بتا يخ .2015/2/2
 ،موقع هند

منع

ل كتب لعلمية ،بير

،1 ،

.41

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
من لأفضل لتعر يف بأسما

يكو

لأحكا لمتعلقة ببيعها عبر لانترنت.
لمطلب لأ

لا حتى يتسنى بعدها

لنطاقا

لتعر يف بنظا سما لنطاقا

لقد سبقت لإشا

لى سما لنطاقا

ت َم حينها بيا سبب ستحد

في لفصل لتمهيد

قد جر

لمقابلة لمصطلح لإنجليز

باللغة لإنجليز ية تقابلها ثلا
ي َ
عر

سم لنطا

للدلالة على عنو ،

سما لنطا  ،كيف سهل لاعتما على لحر

لانترنت ستعما مصطلحي :سم لنطا
كلما

َ
بأنه :عبا

باللغة لعربية هي :لمجا  ،لحقل ،لميد .
عن مجموعة من لحر

يستخدمه شخص طبيعي

لانترنت لتحديد هذ لموقع تمييز عن غير من لمو قع لأخر
يتكو

سم لنطا

لخا

من ثلا

( )2ها

لأ قا تستخد

معنو

على شبكة

عبر لانترنت(.)2

قسا  :لبا ئة ،ثم لجذ  ،ثم للاحقة .فمثلا

بوكالة لأنبا لجز ئر ية ( )http://www.aps.dzيمثل لقسم

( )http://wwwلبا ئة هي تعني
( )1ينظر:

سم لد مين

) ،(Domain Nameمع كو كلمة )(Domain

موقع لحاسو

سم لنطا

سة

لهذ لبحث(،)1

عملية تذكر عنا ين لانترنت لتي كانت تعتمد على لأ قا فقط.
في مجا
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لموقع على شبكة لانترنت ،يمثل لقسم

.18

مسلم يونس « ،سما لنطا على لانترنت طبيعتها لقانونية» ،مقا منشو بمجلة لر فدين

لحقو  ،عد  ، 2005 ،25جامعة لموصل ،لعر ،

.146

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
( )apsلجذ  ،هو لذ
ختصا

194
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يشير لى كالة لأنبا لجز ئر ية ،قد ختير ليسهل حفظه

من لتسمية لانجليز ية ،(ALGERIA PRESS SERVICE) :ما

لقسم ( )dzفيمثل للاحقة ،هو هنا لمجا
تعتبر لأيكا ()ICANN

()1

لعالم بالتنسيق مع هيئا

لانترنت

يشتر

()2

على مستو

مهمة تسجيل سما لنطا

تبرير لاختيا لاسم(.)3

ما على مستو

لنطاقا

محا لة تسجيل نطا

لهيئة لمشرفة على نظا

سما لنطاقا

عبر

لة ،ففي لجز ئر يتولى مركز شبكة

كل

لخاصة بالجز ئر ( ).dzبد

لعامة مثل (،).com

عن طر يق حد مسجلي سما لنطا

بمقابل ،يتم حجز سم لنطا

لخا

بد لة لجز ئر.

مقابل لا نه

( ).netفيمكن تسجيلها

لمعتمدين عبر لعالم ،لا

لتسجيل يكو

مباشر بعد لتحقق من توفر لاسم ،كتجربة تمت

جديد باسم ( )www.hamdounecheikh.comقد

( )1هي ختصا "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" :
معناها بالعربية :هيئة لانترنت للأسما

لأ قا لمخصصة.

( )2ينظر لموقع لرسمي لهذ لهيئة على لر بط ،http://www.nic.dz :معاين بتا يخ 7فبر ير.2015
( )3حسب ميثا
لسجل لتجا

شها

.

لتسمية لمنشو على موقع لمركز يتم قبو

من لمعهد لوطني لحقو

لمرسو لرسمي لإنشا لكيا .
لترخيص لجمعيا .

لمل كية لفكر ية،

لتبرير

كا قد بأحد هذ لوثائق:

لمنظمة لعالمية للمل كية لفكر ية.

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
جد متاحا قابلا لحجز بسعر 13.36

لا للسنة كما هو مبين في لصو
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لمو لية.

سم توضيحي  : 16صفحة من موقع  geniousلبيع سما لنطاقا
سما

يمكن لمالك سم لنطا

لنطا

لعا

يعرضه للبيع بأ

في جلب لعملا فقد تنافست لشركا

سعر شا  ،نظر لأهمية
ل كبر

لشر

مشهو  ،يعتبر موقع ( )CarInsurance.comمن غلى سما لنطاقا
عا

بيعه سنة  2010بمبلغ .)1($ 49,700,000
توجد ل كثير من سما لنطاقا

( )1ينظر

7فبر ير.2015

لموقع

نطاقا

فقد تم

على شبكة لانترنت معر ضة للبيع بأسعا

لمتخصص ،http://mostexpensivedomain.name :معاين بتا يخ

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مختلفة ،في ما يلي مثا
هي " حد

لحالة سم نطا
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( )ahdath.comيقابل كلمة مشهو

" ،قد عرضه صاحبه للبيع مقابل.)1(48,000 $

سم توضيحي  : 17سم توضيحي  : 13موقع  ahdath.comمعر

ما بعض لنطاقا

فلا يسمح بإعا

بيعها نظر لخصوصيتها كالنطاقا

لمند جة تحت للاحقة ( ).govلمخصصة للهيئا

لمتحد لأمريكية ،في بعض لد

( )1موقع معاين بتا يخ 10فبر ير.2015

يمنع عا

للبيع

لحكومية

بيع سما لنطا

خل لولايا

لمند جة تحت

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
مجالها لوطني كما هو لحا في لجز ئر().dz

()1
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لممل كة لعربية لسعو ية (.)2().sa

لمطلب لثاني :لأحكا لمتعلقة ببيع سما لنطاقا

لنطا

لى

تجد لإشا

لمر ببيع سما لنطاقا

من شخص لآخر ،عليه فإ

هو كل بيع قع به نقل سم

عملية لتسجيل لأ لي لاسم لنطا

لا ت ُ
عد

بيعا ،إنما هي خدمة بأجر قامت بموجبها لجهة لمكلفة بالتسجيل بإنشا
لنطا لحسا

توفر شر

إ

لشخص بنا على طلبه.

هم شكا قد يطر

لمالية في سم لنطا .

عنصر لتم َُو ليس ضحا في سما لنطاقا

ُ
تملك لاسم لنطا

ي ُ
عد سو
خدما

عبر لانترنت هو مد

لك

لذ

يظهر عند

عن طر يق لتسجيل نه مجاني لأ ما يدفعه طالب لتسجيل لا

جر لخدمة يقدمها للمكلف بالتسجيل ،هو نظير لاشتر

لهاتف ،مما يبين لك

لتسجيل ضمن لنطاقا

قليم هذ لد .
( )1سبقت لإشا
لنطا .

حو بيع سما لنطاقا

سم

لى

لوطنية بد

بعض لد

مقابل مع

تسجيل سم لنطا

( )2ينظر :لائحة تسجيل سما لنطاقا

كالجز ئر

كما في

لسعو ية يتم فيها

لتسجيل عالمي لا يقتصر على

يتطلب ثيقة سمية تبر علاقة لطالب باسم

لسعو ية ،لموقع لرسمي للمركز لسعو

 http://nic.sa/view/regulationمعاين بتا يخ7فبر ير. 2015

لمعلوما

لشبكة:

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
من جهة خر

بمبالغ كبير

تعر

لى

يشير قبا بعض لشركا
لنطاقا

سما

جيد معنى لربح لخسا
إ
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لتدقيق في بيو

خاصية لمالية في سما لنطاقا

سما

مو

على شر بعض سما لنطاقا

إلا لما ضيت هذ

لشركا

بأ تنفق لما في سبيل ُ
تملك هذ لأسما .
لنطاقا

لتي

عبر لانترنت يفضي لى حقيقة

ليست متعلقة بمنشئها لتقني ،لا بمعناها للغو ؛

إنما بشي خر يتعلق بشهر لاسم ،عد مستعملي شبكة لانترنت ،لذين يمكن

يرتبط بهم؛ سو عن طر يق سهولته لحفظ،
لبحث على شبكة لانترنت ،هذ مما يؤ

لتسو يق منتج
لا

مع

خدمة.

لغر

بعض لشركا

من شر

نظر لا تباطه بشي

لى يا

سما لنطاقا

قد تضطر حيانا لشر

فر

لربح

ئج في محركا

تم ستغلاله

يكو في لغالب لجلب لأ با ،
سما

لنطاقا

لمنع غيرها من

ستعمالها في ما يسي لسمعتها لتجا ية( ،)1حتى في مثل هذ لحالا

فإ

لنفع

تحقق من شر هذ لأسما  ،هنا كذلك تحقق عنصر لمالية في سما لنطاقا .
لنا

يتلخص مما سبق

على ماليته ،صبح مما يتمو في لعر

( )1كما فعل موقع ما
لنطا

عنصر لمالية متحقق في سم لنطا  ،قد تعا

لذ

لمعاصر ،صا لبعض يشتر

قا عن طر يق شركة  markmonitorبشر

لمسيئة مثل  Amazonstinks.comلذ

يعني ما

سما

لعديد من سما

نتنة ،يمكن لتحقق من لك عبر

موقع ،http://www.whois.com :معاين بتا يخ 10فبر ير.2015

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لغر

نطاقا

حتى صا

بيعها لاحقا ،بل

عا

على لانترنت(.)1

له سو

هر بيع سما

لنطاقا

بنا على ما تقد يكو من لأنسب تكييف سم لنطا

مجر  ،هو يشبه لاسم لتجا
لى لقو بأنه «

في خاصية جذ

لم يكن بالإمكا

شك لمر

مكا ما

يعد هنا

بجو

قد صد قر

لعنو

بيع لاسم لتجا
لتجا

،

ٌ
حق ُ
مالي
على نه

لقو بتطابق لنظا

في بيئة لانترنت،

لقانوني للاسم لتجا

سم لنطا هو بلا نى

مع تطو لتجا

يستقبل فيه لتاجر عملا  ،حل سم لنطا

لتقليد »(.)2

عبر لانترنت

لعملا  ،بل قد هب لبعض

مع لنظا لقانوني لاسم لنطا في لوقت لحالي ،لا
للاسم لتجا
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لإل كتر نية لم

مكا

من مَج ْمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة لتعا
()3

جا فيه« :يجو

لعلامة لتجا ية ،نقل

لتصر

منها بعو

لعنو

لإسلامي

في لاسم لتجا
مالي

نتفى لغر

( )1كموقع  ،http://www.arabicdomaintrader.comمعاين بتا يخ 10فبر ير.2015
( )2شا محمد تيسير حطا  ،مها يوسف خصا نة« ،تطبيق لنطا
لموقع لتجا
.369

( )3في

لقانوني للمحل لتجا

لإل كتر ني» ،مقا بمجلة لشر يعة لقانو  ،لعد  ، 2011 ،46جامعة لإما

ته لخامسة لتي عقد

في

لة ل كويت في لفتر من  1لى  6من جما

سنة 1409ه  ،لمو فقة  10لى  15من يسمبر عا ، 1988

،

على

،

لأ

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لتدليس لغش باعتبا
لا
قتر

لما تحقق شر

لا َ َ لبيع ما يؤ
قد حا
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لك صبح حقا ماليا»(.)1

لتمو في سما لنطا ؛ فإنه يلز من لك
لى فسا كسائر لبيو .

سلطا بن بر هيم لهاشمي ضع ضو بط لعملية بيع سما لنطا

لتفرقة بين ثلاثة نو

من سما لنطاقا

 -سما لشركا

هي:

لشهر لعالمية سما لشخصيا

لعالمية لشهير  ،قد عتبرها ملكا لأصحابها لا يجو لاعتد عليها.
 -سما نطاقا

حكم لسبق لى لمباحا .
 -سما مجر

بعد جو

من غير عا

لا يمنع بيعها

بيعها لأنها

لشركا

من

محتو

خلة في لضر

مضمو (.)2

هو بهذ قد ق َص َر جو

لنطا على عد شركا

في بيعه لغير من لشركا

متشابهة في لبلا

لمختلفة

عا شهر (مجر

يطبق عليها

سم فقط) ،هذ قا

لتدليس ،لأنها مجر

بيع سما لنطاقا

لدينية لسياسية

سم

قم معين

على لحالة لتي ينطبق فيها سم

في لو قع ،فمن سبق لى تسجيل هذ لاسم يكو له لحق

( )1مجلة لمجمع ،لعد ،3 ،5

لمشابهة.

( )2سلطا بن بر هيم لهاشمي« ،لتجا

.2267

لال كتر نية حكامها في لفقه لإسلامي »،

.342

الفصل اخامس :امبيع عر شبكة اانرنت
لو قع
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بعض لأسما لمجر

في لانترنت ككلمة سيا

،car

)(Insurance.com

لذ

قد تكو من لأسما لتي يكثر لبحث عليها

سم شخصية مشهو .

علامة تجا ية

) (Insure.comلتي تعني لضما

 roseمع لك لا تكو

لو قع

يعني

شهر

لتأمين،

غش

تدليس تحقق فيها لنفع للمشتر .

عليه يحسن لاقتصا على منع بيع سما

كتسبها سم لنطا

علامة تجا ية

حق لغير لأ

غلى سما نطاقا

لتي بيعت بأثما

معينين ،لا يحصل فيها

لنطاقا

لتي تكو

لشهر

ناتجة عن تطابقه مع سم موجو مسبقا على لو قع كشركة

شخصية معر فة لأ بيع هذ لأسما يكو من با

لقيمة لمالية لتي صا

لاسم لنطا

جا

تأۡكلو َ مۡوٰل كم بي ۡنكم بٱل ۡبٰطل.)1(

لبقر  ،لآية .188

لتعد

لتي

على

من جهد لشركة

لشخصية فصا حقا لها لو لم تكن مال كة لهذ لنطا  ،قد قا

( )1سو

مثل

)(Internet.com

غيرها من سما لنطاقا

كبير هي سما لا ترتبط بشركا  ،لا بأشخا

سم شركة

لله تعالى  :لا

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لفصل لسا

لقد سبق بيا

 :فع لثمن باستخد بطاقة لدفع لال كتر ني

لخصائص لتي تميز عقو
غلب لشركا

لدفع باستعما

بطاقا

لدفع لإل كتر ني ي ُ
عد من

لبيع لمبرمة عبر لانترنت( ،)1سبقت لإشا

نظر لا تبا

عقو

لبَي ْع عبر لانترنت ببطاقا

يخصص هذ لفصل لبيا حقيقتها ،لوقو
في سبيل لك سيتعر

لمبحث لأ

لبَي ْع لمبرمة عبر لانترنت،

لمتعلقة بهذ لبطاقا .

.72

لدفع لال كتر ني سو

على حكمها لشرعي.
لتعر يف بطاقا

نو عها ،ما لمبحث لثاني فسيخصص لبيا

لإل كتر ني بعقو

( )1ينظر:

لى

تعتمد نظمة لدفع لال كتر ني لسهولتها سرعتها ،لد جة لأما

لتي توفرها لطرفي لعقد ( لبائع لمشتر ).

عر

202
202

يعر

لدفع لإل كتر ني

علاقة بطاقا

لدفع

لمبحث لثالث للأحكا

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمبحث لأ

لدفع لال كتر ني بيا

 :لتعر يف ببطاقا

في سبيل لتوصل لى لحكم لشرعي لبطاقا

203
203

نو عها

لدفع لإل كتر نية يجد

لحكم عن لشي فر عن تصو ؛ عليه

لتعر يف بها حتى تتضح صو تها ،لك

سيخصص هذ لمبحث للتعر يف ببطاقة لدفع لإل كتر ني في لمطلب لأ
لمطلب لثاني نو

يعر

لمطلب لأ

ت َ
عر

خدما

هذ لبطاقا .

 :تعر يف بطاقة لدفع لإل كتر ني

بطاقة لدفع لال كتر نية بأنها سند يم َكن حامله لحصو

لثمن ،ما من حسا

لعميل(.)1

من حسا

لعميل،

من لناحية لشكلية فإ بطاقة لدفع لإل كتر نية عبا

لحجم قيا  )5.4 × 8.6( :سنتيمتر مصنوعة من مو

معلوما

محد

كرقمها لتسلسلي،

لمؤسسة ،تكو هذ لمعلوما

شر يط مغناطيسي خلف لبطاقة.

لبطاقة ،ثم يطالب
عن قطعة صغير

بلاستيكية ،تحتو

على

على جه لبطاقة ،كما تكو مسجلة على

لائتما » ،مؤتمر لأعما

لشر يعة لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما
صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

يدفع

سم حاملها تا يخ نتها صلاحيتها شعا

بخط با

( )1لصديق محمد لأمين لضرير« ،بطاقا
تجا

على سلع

من غير فع لثمن نقد  ،لأ مصد لبطاقة ( لمصر ) هو لذ
مصد

 ،ثم

1424ﻫ،2 ،

لمصرفية لال كتر نية بين

لعربية لمتحد بالتعا

.638

مع غرفة

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
يمكن

تحتو

تحمل

تتعلق بالعمليا

لبطاقا
يا

لحديثة لى جانب لشر يط لمغنطيسي على قَاقة ل كتر نية

على لمعلوما

لمالية؛ تصد لبنو

تنسيق من منظما

عالمية على غر

لمسجلة على لشر يط لمغنطيسي معلوما
لمؤسسا

لمالية هذ لبطاقا

فيز  ،ماستركا ،

نمو جا بالحجم لحقيقي لبطاقة لدفع لال كتر نية(.)1

سم توضيحي  : 18لصو
لهذ لبطاقة تسميا

عديد  ،منها :بطاقة لإقر

( )1مصد لصو

نا تمثل

بو سليما

 ،بطاقة لائتما  ،لبطاقة

لبلاستيكية ،لبطاقة لال كتر نية ،بطاقة

لاعتما  ،بطاقة لدفع ،غيرها من لتسميا  ،لا
عبد لوها

لصو

تحت عاية

تمثل نمو جا بالحجم لحقيقي لبطاقة لدفع لإل كتر نية

لمصرفية ،لبطاقة للد ئنية ،لنقو
لأشهر .ير

204
204

تسميتها ببطاقة لائتما هو

هو من بر من بحث بطاقا

موقع ،http://banksarab.com/page/8 :معاين بتا يخ 14ما

لدفع

.2014

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لإل كتر ني من لناحية لشرعية

()1

لأصح تسميتها ببطاقة لإقر
بالرجو

تسميتها ببطاقة لائتما

لى مصطلح لائتما في لغة لفقها ؛ يتبين نه مصطلح يطلق ير

على سبيل لانتفا في عا ية نحوها،

في كالة ،شركة ،مضا بة،
َ هذ

تسميتها ببطاقة لائتما ؛ فير

( )1يعتبر كتا  « :لبطاقا
سليما

مرجعا مهما لمن يريد بحث موضو بطاقا

ضما ،

لتفو يض لإنابة

صاية ،قو مة ،نحوها( ،)3ما من يد

عَلَما على

لسحب لمباشر من لرصيد» لعبد لوها

بو

لائتما من لناحية لشرعية ،بالفعل فقد
لنسخة لأ لى من هذ

لائتما بعد  ،قد صد

عا 1419ه  ،قد عا مؤلفه مر جعته تنقيحه صد في طبعة ثانية عا 1424ه .

( )2عبد لوها

،2003
عدنا

لحفظ في

يعة،

مد ينة

لتسمية قد شاعت حتى صا

لبنكية لإقر ضية

عتمد كمرجع غالب من بحث موضو بطاقا
لكتا

غير صحيح ،إنما

لقربها لى تسميتها للاتينية .)2(Credit card

به لثقة لباعثة على فع لما للغير على جه لتمليك في قر
في لتصر

205
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بو سليما  « ،لبطاقا

لقلم ،مشق،

لي لعز

 .21قد

لبنكية لإقر ضية لسحب لمباشر من لرصيد»،

 ،ينظر بحثهما «:بطاقا

فقه في عد

لائتما

قة هذ لتسمية :ممد

خليل لبحر،

لآثا لقانونية لمترتبة بموجبها» ،مؤتمر لأعما

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما

لمتحد بالتعا

مع غرفة تجا

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

( )3نز يه حما « ،معجم لمصطلحا
لقلم ،مشق،

.11

لمالية

،2

1424ﻫ،3 ،

لاقتصا ية في لغة لفقها »،

لعربية

.984

1429 ،1ﻫ،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

206
206

هذ لصو  ،فجعلت تسمية صطلاحية على هذ لنو من لبطاقا (.)1
لحاصل حو

خر جا من لخلا

فعا للالتبا ؛ سيتم عتما

لتسمية،

تسميتها ببطاقة لدفع لال كتر نية في ثنايا هذ لبحث عو

"بطاقا

لإئتما "؛ لأ

لآلي ،بطاقا

بعض نو

لمطلب لثاني :نو

بالرجو

لدفع لال كتر ني كبطاقة لصر

؛ لا ت َ
صنف ضمن بطاقا

لخصم لفو

لباحثين(.)2

بطاقا

بطاقا

لدفع لإل كتر ني

لى جملة من ما كتب في موضو بطاقا

بطاقا

ستخلا

لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

لقانو بجامعة لإما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

،2009

.29

لأشقر« ،

1424ﻫ،2 ،

سة شرعية في لبطاقا

( )3عتمد هذ لتقسيم عد ممن لباحثين ،ينظر:
عمر سليما
عبد لوها

لأشقر« ،

لائتما

عند كثير من

لدفع لال كتر ني يمكن

لدفع لال كتر ني تنقسم لى ثلاثة نو (:)3

( )1محمد فت عثما « ،ماهية بطاقة لائتما » ،مؤتمر لأعما

( )2عمر سليما

لتسمية لمشهو

سة شرعية في لبطاقا

بو سليما  « ،لبطاقا

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا
.617

لائتمانية»،

لائتمانية»،

لنفائس،

.24

مؤسسة لرسالة ،بير

،

 ،1لأ

لبنكية لإقر ضية لسحب لمباشر من لرصيد»،

بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،
27

مع غرفة تجا

.66

،

1416 ،1ﻫ،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لأ

لفر

 :بطاقا

207
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لخصم لفو

تسمى بالانجليز ية ،Debit cards :يطلق عليها تسمية لبطاقا

تس َمى يضا ببطاقا

لصر

لسحب لمباشر من لرصيد ،هنا

لآلي (.)2()ATM card

تَمنح لبنو هذ لبطاقا

من يسميها

لمن يرغب من عملائها ،يَشتر

لآلي في حد

خلا

لناقلة للمبالغ من حسابا

لآلا

لبَي ْع ،كما تؤ

لفو تير ،تعبئة

لنقو من حسا

هذ

لبطاقا

صد لجو ،

خدما

لعميل على غر

لمشترين لى حسابا

خر

لتبر للهيئا

لشيك(.)3

ببطاقة

لبنك على ع َميله

يفتح حسابا لديه ،يستطيع حامل هذ لبطاقة سحب لنقو من لا
معينة كل  24ساعة ،يمكن بو سطتها جر

()1

لمدينة،

لصر

لقيد لمصرفي من

بو سطة لصر

لباعة في نقا

لآلي كتسديد

لخ ير ية ،هي ت ُ
عد سيلة لسحب

في لجز ئر تعتبر بطاقة لسحب لتي تصد ها مؤسسة بريد لجز ئر من بطاقا

لخصم لفو
( )1مبا

 ،في ما يلي صو

جز

لحربي« ،بطاقا

لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

بالحجم لحقيقي لهذ لبطاقة.

لائتما » ،مؤتمر لأعما

لقانو بجامعة لإما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

1424ﻫ،5 ،

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا
.2158

( ATM )2هي ختصا للتسمية لانجليز ية .Automatic Teller Machine
( )3عبد لله بن محمد لربيعي « ،لتخريج لفقهي لاستعما بطاقة لصر
مكتبة لرشد ،لر يا

،

.5

لآلي»،

مع غرفة تجا

1426 ،1ﻫ،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

208
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سم توضيحي  : 19بطاقة لسحب لتي تصد ها مؤسسة بريد لجز ئر

كما يوجد نو

لخصم لفو

خر من بطاقا

كثر مانا يسمى بطاقا

لدفع لمسبق ،تقو فكرته على شحن لبطاقة برصيد محد من لما  ،عند لقيا

بعمليا

لبطاقا
لذ

لشر يتم خصم قيمة لمشتر يا
مانا لأنه في حا تعر

من صيد لبطاقة ،هذ لنو ي ُ
عد كثر

لعميل لعملية حتيا فلن يخسر سو

شحنت به لبطاقة .من مثلة بطاقا

عن مصر

لر جحي(.)1

( )1ينظر لموقع لرسمي لمصر

لرصيد

لدفع لمسبق بطاقة "تَس َو " لتي تَصد

لر جحي على لر بط:

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaqvisa-credit-card.aspx

معاين بتا يخ  6بر يل.2014

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لفر

لثاني :بطاقا

لمتجد

لإقر

تسمى بالانجليز ية،Credit cards :

لمتجد  ،هي كثر لبطاقا

لائتما عند لإطلا .

بطاقا

قسا

مع حتسا

ما

لبنك يفر

يطلق عليها تسمية بطاقا

لمتد لة عالميا ،هي لتي ينصر

للعميل في هذ لنو من لبطاقا

لتي في مته،

يسد جز منها (عا

خيا ين :ما

لا تجا

فائد  ،هو ما يسمى بالائتما

عليه فائد على َ
لسحْ ب لنقد

بالكامل( ،)2يكو حامل هذ لنو من لبطاقا
لسد .

بمجلة لعد

( )2بيا

لتي تصد ها

لباحو « ،بطاقا
لعد

بن محمد لدبيا « ،بطاقا

لمعاملا

ليها مصطلح

يسد كامل لمديونية

ل مد (.)1

من َ

لم يكن له صيد؛ فإ
يو

لى حين لسد

ملزما بدفع لفائد

.33

لتكييف لفقهي» ،مجلة لقصيم لشهر ية ،لتي

تصد ها لغرفة لتجا ية لصناعية بمنطقة لقصيم ،لعد  ،129شعبا 1429ﻫ -
.38

تأخر عن

لمالية ،ماهيتها حكامها» ،مقا منشو

لسعو ية ،لعد 1426 ،27ﻫ،
لائتما

لدين

 ،)%5يؤجل لباقي ليدفع على

ستعمل لعميل هذ لبطاقة لسحب لنقو

( )1عبد لله بن سليما

209
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، 2008

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لفر

لمتجد

لثا  :بطاقا

210
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لوفا لمؤجل

تسمى بالانجليز ية ،Charge cards :يطلق عليها تسمية بطاقا
لدين لمؤقت ،ت َ
سمى كذلك ببطاقا

بطاقا

عند تقديم بطاقة لوفا

بصفة لية بخصم ثمن لمشتر يا

لمؤجل بثمن لمشتر يا
من حسا

لخصم لشهر .

يقو مصد

لعميل عندما يكو

لدين غير

لبطاقة مباشر

صيد لعميل

كافيا لتغطية ثمن لمشتر يا  ،هذ لعملية مشابهة لحالة بطاقة لخصم لفو
نكشف صيد لعميل ففي هذ

ترفض لبطاقة كأ
على قر

بد

لسد

ي َ ُتم يقا

فائد في حد

شهر بطاقا
لوفا

لحالة عكس بطاقة لخصم لفو

معينة ،لمد

لبطاقة ،إ
ميركا

منية محد

كاملا قبل نهاية هذ
َ
تكر

لا تزيد في لغالب عن

لمد  ،إ

لتأخير ُ
يتم لغا

لقانونية َ
ليتم لتسديد ،حيانا تفر َ

تعتبر بطاقا

كسبريس لخضر

لبطاقة ،متابعة صاحبها

بطاقا

.143

لاقتصا »،

لد ينر كلو

من

َ
لإسلامية بإصد بطاقا

لمؤجل بما يتو فق مع لشر يعة لإسلامية ،من هذ

( )2نز يه حما « ،قضايا فقهية معاصر في لما

َ
تأخر لعميل عن

عليه غر مة على لتأخير(.)1

لوفا لمؤجل( ،)2تقو بعض لمصا

( )1لمرجع لسابق.

حيث

للوفا ؛ فإ بطاقة لوفا لمؤجل تتيح لحاملها مكانية لحصو

شهر ،يَلز تسديد لقر
ُ
بالطر

 ،ما

لمصا

1421 ،1ﻫ،

" :شركة

لقلم ،مشق،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لر جحي لمصرفية"،

لتجا

لسعو

"بي ْت لتمو يل ل كويتي"،

211
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"بنك لبلا " " ،لبنك لأهلي

"" ،بنك بي لإسلامي" .مثا هذ لنو من لبطاقا  :بطاقة

لإسلامي لذهبية للوفا لمؤجل لتي يصد ها بنك بي لإسلامي،

تبين نمو جا بالحجم لحقيقي لهذ لبطاقة(.)1

لصو

نا

سم توضيحي  : 20بطاقة لإسلامي لذهبية (بنك بي لإسلامي)

( )1ينظر لموقع لرسمي لمصر

بي لإسلامي على لر بط:

http://www.dib.ae/ar/personal-banking/cards/al-islami-charge-cards/al-islamigold-charge-card/overview

معاين بتا يخ  20بر يل.2014

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمبحث لثاني :علاقة بطاقا

توفر بطاقا

لنقو

لعملا

لدفع لال كتر نية بعقد لبيع عبر لانترنت

لدفع لال كتر ني مز يا عديد  ،فقد غنت لزبائن عن حمل

ما يصحبه من مخاطر لتعر

فر

للسرقة،

لمعقد عند لسفر ،ناهيك عن مخاطر لاحتيا

لى بلد جنبي.
كما َفر

ستقبا كميا
لعملة لمز

للبطاقا

بطاقا

لدفع لال كتر ني للتجا

كبير من لنقو مما يقلل من حالا

لتي ترتبط بالتعاملا

من لرسو

لمطلب لأ

صر

لها من يسافر

لتي يتعر

سيلة منة للبَي ْع تغنيهم عن
لسطو ،ضافة لى تفا
لبنو

لمصد

لفو ئد لمترتبة عن ستعما هذ لبطاقا  ،ضافة لى ما
بالخصم من قيمة لفاتو .

فيما يلي بيا لحجم لتعامل بهذ لبطاقا

لمبرمة عبر لانترنت.

عنهم جر

لنقدية .قد ستفا

تأخذ لبنو من لتجا من خلا ما يعر

 :تز يد لاعتما على بطاقا

يعتبر عنصر لثقة لذ

هم سبا
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نجاحها

عبر لعالم ،مد

تباطها بالبيو

لدفع لال كتر ني

توفر بطاقة لدفع لال كتر ني للتاجر لعميل لبنك

نتشا ها ،ففي سنة  2002ستخدمت ل ُأسر لأمريكية

حدها  865مليو بطاقة في عمليا

لشر

لدفع  1.7تر يليو

لا ( .)1من

)1( David Sparks Evans ،«Paying with Plastic: The Digital Revolution in

Buying and Borrowing», 2nd ed. 2005, The MIT Press , Cambridge, P 2

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمتوقع

حو

ترتفع نسبة لتحو يلا

لمصرفية لتي تستخد بطاقا

لعالم لى  %42في سنة .)1(2020
تشير لإحصائيا

لى

بطاقة سنة .)2( 2012

كما تشير حصائيا

عد لمتد

لعالم قد فا

بطاقا

 ،)3(%16هذ

 %42لبطاقا

لوفا

لإقر

عمليا

لدفع

ل كن بطر يقة غير مباشر كما هو لحا

لدفع لال كتر ني يقا

لدفع عبر لانترنت ،هو ما يبين مد

يظهر لمخطط لمو لي بشكل ضح.

لإقر

لدفع لبديلة ما نسبته

تَستخد بطاقا

لخدمة با
عتما

لخصم لفو

بنوعيها (بطاقا

لمؤجل) ،فيما تشكل طر

لأخير في معظم لحالا

نسبة لاعتما على بطاقا

 2.1مليا

لدفع لال كتر ني تشكل ما نسبته  % 71من جمالي

لدفع عبر شبكة لانترنت؛ منها %29 :لبطاقا

)،(Debit cards
لمتجد ،

منها حو

لدفع لإل كتر ني

نظمة لدفع لال كتر نية لعا 2012

عبر لانترنت باستخد بطاقا
عمليا
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لدفع لال كتر ني

با ( ،)PayPalبالتالي فإ
 %90من جمالي عمليا

لزبائن على هذ لبطاقا ؛ هو ما

)1( Gary Schneider ،«Electronic Commerce», cengage learning ،USA, P
( )2ينظر لموقع« »statista.comلمتخصص في لإحصائيا

( )3نظر موقع مجلة  Internet Retailerلمتخصصة في لتجا

لد سا

لاقتصا ية.

لال كتر نية:

 ،www.internetretailer.com/trends/consumersمعاين بتا يخ 21فبر ير.2014

495

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

سم توضيحي  :21لتو يع لنسبي لعمليا
تطو

ببطاقا

حتى بالنسبة للد

لعربية؛

نظمة لدفع لال كتر ني فإ
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لدفع لإل كتر ني سنة 2012

غم صغر حجم لتجا

لال كتر نية عد

شهر مو قع لبَي ْع عبر لانترنت تفضل لتعامل

لدفع لإل كتر ني عن غيرها من لطر

لتقليدية كالحو لا

لدفع نقد عند لاستلا  .على سبيل لمثا فإ موقع لنيل لفر

عبر لانترنت يفضل لتعامل ببطاقا
لا يَطر سو

طر يقة بديلة حيد

لدفع لال كتر ني ل كونها لأسر

هي تحو يل لأمو

يونيو ( ،)Western Unionيق ُر لموقع
لطلبيا

حيث لا يمكن

سا

لبنكية

لبَي ْع ل كتب

لأضمن،

عن طر يق شركة ستر

لدفع عبر َست َر يونيو قد يؤخر

ل كتب لا بعد تسديد لفاتو ،

ستلا

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لوستر يونيو
عتما

يا

لمصرفية فإ

إيد عه في حسا

على لبريد

شركة لنيل لفر

يا عمل لمصا

كما يلي« :للأسف ،لا يمكننا قبو

تفا كلفة تحصيلها ،حيث يَفر
لمطلب لثاني :تبا

لال كتر ني؛ تبين بوضو

لانترنت؛ كونها عقو

لك ما بشكل مباشر ؛

لمصر

بطاقا

لنسبة ل كبير

هذ لا تبا

لعمليا

لدفع لتي تتم باستخد

من بين لخصائص لمميز لعقو

يتم فيها فع لثمن باستخد

لحو لا

عن طر يق سطا

بطاقا

مسبقا»(.)1

بطاقا

لدفع

لبَي ْع لمبرمة عبر

لدفع لال كتر ني

لدفع عبر لانترنت حيث يَتوفر
بطاقته للبائع.

بين عقو لبَي ْع عبر لانترنت بطاقا
متد

لفقهي حو

بطاقا

يعتبر هذ لإشكا

لدفع لال كتر ني بحد

جع طر

لك بسبب

لدفع لال كتر ني يطر

عبر لانترنت،

للدفع عبر لانترنت.

فيفير

علينا عمولا

غير محد

ُ
يضطر لإعطا بيانا
مزيد من لأما لأنه في هذ لحالة لا

لمشتر يا

()1

لحو لا

لمصرفية

لدفع بعقد لبيع عبر لانترنت

ً
فقهيا يتعلق بشرعية ستخد
شكالا
بطاقا

 .ما عن مكانية ستخد

بضعة

لقائمين على لموقع قد ضعو جابة صر يحة عن لك في كن

لاستفسا

للمشتر

 ،لذ

قد يستغر
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215

لدفع لال كتر ني في فع ثمن
للإشكا

تها ،في ما يلي محا لة لبحث مسألة ستخد مها

لدفع لمتوفر بالنسبة لموقع لنيل لفر

على بط لشركة :معاين بتا يخ 21

http://www.neelwafurat.com/help/paymentmethods.aspx 2014

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمبحث لثالث :لأحكا لمتعلقة ببطاقا

نظر ل كو

بطاقا

لمستعصية،

لبحو

ما

لخلا

بطاقا

لأبحا

غم تعد

ما تعلق بعقد لبيع عبر لانترنت.
لقد ثا

لمعاصر في هذ لموضو

في لأحكا لمتعلقة بها سو بشكل عا
لدفع لال كتر ني

لدفع لال كتر ني لعديد من لنقاشا

لفقهية ،فقد

خَصص مجمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة لمؤتمر لإسلامي بمدينة جد
لسابعة

لبحو

لثامنة لمناقشة موضو

بطاقا

لمقدمة لجميع جو نب لموضو قا

هذ لموضو  ،كما كا هذ لموضو من محا
قد كتبت لعديد من لبحو

لا

سبب صعوبة لبحث في موضو

 :صعوبة لبحث في موضو بطاقا

بطاقا

لمستجد  ،نظر لتعقد

فقد كا بحثها من لناحية لشرعية من

قائما حولها ،لذلك يجد بيا

لدفع لإل كتر ني قبل لخو

لمطلب لأ

لدفع لال كتر ني

لدفع لإل كتر ني من لأمو

لعلاقة لتي يقو عليها نظا هذ لبطاقا
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لدفع لال كتر ني ،نظر لعد
لمجمع بتخصيص

تَيه

ستيفا

ته لعاشر لمناقشة

ته لخامسة عشر.

في موضو بطاقا

لدفع لال كتر ني ،من

م َن كَتب في هذ لموضو  :بكر عبد لله بو يد ،فيق يونس لمصر  ،عبد لستا
بو غد  ،عبد لله بن سليما

نز يه حما  ،هبة لزحيلي.

كما كا موضو بطاقا

لمنيع ،عبد لوها

بو سليما  ،عمر سليما

لدفع لال كتر ني من لمحا

لأشقر،

لرئيسة في لعديد من

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لند

لعلمية كند

لمؤتمر

لإسلامي1417ﻫ( ،)1مؤتمر لأعما

لعا

لمعاملا

نظر ل كو نظا بطاقا

لبركة

عشر

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

1424ﻫ( ،)2مؤتمر هيئة لمحاسبة

بالبحرين عا 1424ﻫ(.)3

لثانية
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لمر جعة للمؤسسا

للاقتصا
لقانو

لمالية لإسلامية

لدفع لال كتر ني قد نشأ في لغر

لذ

يبيح

لر بو ية؛ فقد ستشكل هذ لنظا على لذين حا لو

سته من لناحية

متشعبة تربط بين حامل لبطاقة

لبنك لمصد لها،

لفقهية ،ما

لأمر صعوبة تعقد نظا بطاقا

يرتكز على مجموعة علاقا

لدفع لال كتر ني بحد

ته؛

لتاجر ،لمنظمة لر عية ،تظهر هذ لوضعية في كل عملية شر يقو بها حامل

بطاقة لدفع لإل كتر ني كما يظهر في لتخطيط لمو لي.

( )1عقد

هذ لند

بعما عا 1417ﻫ ،كا موضو بطاقة لائتما

( )2نظم هذ لمؤتمر بالإما

قد نالت بطاقا

لائتما

لقسط لأكبر من لد سة.

( )3نظم هذ لمؤتمر بد لة لبحرين ،خصص لمناقشة لاختلا
لتأمين لإسلامي.

حد محا ها.

في لأفكا بشأ بطاقا

لائتما

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
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سم توضيحي  : 22لية عمل نظا بطاقا

من ناحية خر

يجتمع فيه من طر

فإ

لدفع لال كتر ني

()1

لشخص لو حد في نظا بطاقا

لعلاقة كثر من صف ،على هذ لنحو يصعب من لناحية

لشرعية لتخريج لعلاقة معينة من علائق لبطاقة على سا

لمسما في لفقه لإسلامي كعقد لحو لة،

( )1من عد

لباحث.

لدفع لال كتر ني قد

عقد حد من لعقو

عقد ل كفالة ،نحو لك ،على هذ

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
ختا بعض لباحثين

لأسا

()1

بطاقا

مناقشة لحقو
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لتي تولدها ترتبها

كذ لالتز ما

لدفع لال كتر ني في كل مرحلة علاقة تعاقدية بصفة منفر  ،في هذ يقو

َ
لمستجد لتي لم

نز يه حما عن هذ لبطاقا  « :تعتبر بصو تها لمركبة من لمعاملا
ير فيها ٌ
نص تشر يعي في لكتا

لسنة ،لا تنطو

بمجموعها َ
لمركب تحت عقد من

لعقو لمسما ؛ إ كانت جز ها تقبل لتكييف لاند
لا

تحت بعضها»(.)2

هذ لنهج لقي معا ضة من بكر عبد لله بو يد قر بأ

لمتعين خر

لحكم على هذ لعملية بجميع شر طها ،مو صفاتها ،مر حلها،

نها متر بطة تر بط

موضو بطاقا

لدفع لال كتر ني

بالبد (.)3

لر

ل متصفح لما كَتبة لمعاصر

حو

سيجد م َن َ
كيفها على نها من قبيل لوكالة ،من خرجها على لضما  ،من عتبرها
عقد كفالة ،من َ
كيفها على سا
( )1ينظر :عبد لحميد لبعلي« ،بطاقا
لأعما

لقر

لائتما

 ،من ها صو

من صو لحو لة(،)4

لمصرفية ،لتصوير لفني لتخريج لفقهي» ،مؤتمر

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما

لعربية لمتحد بالتعا
.746

مع غرفة تجا

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

( )2نز يه حما « ،قضايا فقهية معاصر في لما

لاقتصا »،

.150

1424ﻫ،

( )3بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،
( )4ينظر مجموعة بحا
بجد .

لعد

.53

،2

لسابع من مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة لمؤتمر لإسلامي

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
من

عد بقر

بأنها مجر
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متباينة تعكس بحق صعوبة

بو ( ،)1هي

بحث هذ لموضو من لناحية لشرعية ،لذلك تجد سليما
مقدمة بحثه لذ

لهيئة لمحاسبة
كن

عد بنا على طلب لجنة لد سا

لمر جعة للمؤسسا
لعنا لذ

بمقد

لأشقر قد كتب في

لشرعية لتابعة للمجلس لشرعي

لمالية لإسلامية في لبحرين عا  « : 1999لم
يو جهه في

يمكن للباحث غير لخبير بهذ لبطاقا

تحقيق لمهمة لتي عيت لتحقيقها ،قد جدتني كثر من مر في ثنا لبحث لنظر
تمنى

كو قد فضت لاستجابة لهذ لدعو  ،فالمهمة شاقة عسير »(.)2

قد َ
شقت مهمة

لقانو  ،قد َ
صر

نجد تكييفا

سة نظا بطاقا

بذلك ممد

لدفع لال كتر ني حتى على لمختصين في
حمد لي لعز

بقولهما« :لم

خليل لبحر عدنا

ختص كل منها في محا لة تنظيم

تأصيل علاقة

حد ينطبق على مجمل لعلاقا

لبطاقة ،إنما كنا ما عد تكييفا

ما من بطاقا

لمصا

لقانونية لمتفرعة عن ستخد

 ،لا نجد في هذ لطر حا

هذ

ما يمكن لدفا عنه بنجا ،

لأمر في جوهر يعكس حير لفقها في لتعامل مع متغير لم يسبق له نظير في لماضي

من حيث لطبي ْعة تشعب لعلاقا

لمتفرعة عنه»(.)3

( )1بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،
( )2عمر سليما
( )3ممد

بموجبها»،

لأشقر« ،

سة شرعية في لبطاقا

خليل لبحر عدنا

حمد لي لعز

سة قانونية مقا نة ،مؤتمر لأعما

لائتمانية»،

« ،بطاقا

.6

لائتما

لآثا

.58

لقانونية لمترتبة

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو  ،تنظيم

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمطلب لثاني :حكا ستخد

لا تز

نظر لتشعب موضو بطاقا
تثير ل كثير من لنقاشا

لدفع لإل كتر ني في هذ
ستخد

( لنا لة) ،تخر يجها على صو
تخر يجها على صو
صو

يكو

لدفع لال كتر ني ،ل كونه من لمو ضيع لتي

لفقهية ،تفا يا للإطالة في ما يتعلق ببطاقا

بسط لآ

لدفع لال كتر ني؛ لك

لشرعي لها ،لا

بوجه عا

لجزئية من لبحث؛ سيتم لاقتصا على بيا

هذ لبطاقا

عد

لبطاقا
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لغر

تفا

لمختلفة حو

حكم

لتكييف لشرعي لبطاقة

من لتكييف لشرعي تبسيط لمعاملة لمعاصر

مألوفة في لفقه لإسلامي ليسهل ستنبا

من

لحكم

هذ لنا لة على تكييف مو َحد ص ََعب

مألوفة في لفقه لإسلامي ،بالتالي يكو من لأحر

عتبا ها

جديد ليس لها نظير في لفقه لإسلامي تستوجب لبحث من جديد،
لك بالنظر لى كل جزئية من جزئياتها

لشرعي لذ

يو فقها.

تماشيا مع لتقسيم لثلاثي لبطاقا

لحكم كل نو على حد .

كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما
لى  11بيع لأ

1424ﻫ،3 ،

لدفع لال كتر ني سيتم فيما يلي لتعر

لعربية لمتحد بالتعا

.1001

ستها،

ستخلا

لحكم

مع غرفة تجا

صناعة بي من 9

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لأ

لفر

 :حكم ستخد بطاقة لخصم لفو

سبق بيا

بطاقة لخصم لفو

لعميل على غر

حد

مشتر ياته

تعتَبر سيلة لسحب لنقو من حسا

لشيك( ،)1لذلك فإ حاملها لن يستطيع

كا

صيد قل من ثمن لمشتر يا ؛

غلب لفقها قد جا

لبطاقا ؛ لأنه لا يترتب على ستعماله محذ
لا مخالفا

لك لأ

لدفع لثمن.

بنا على ما سبق فإ

ستخد

في كتابه« :بطاقة لائتما

لائتما

لنظا

لال كتر ني

هذ لنو من

شرعي ،فليس فيها قر

بو ية،

حقيقتها لبنكية لتجا ية

حكامها

شرعية ،فها هو بكر عبد لله بو يد لذ
ن لبطاقا
قائلاَ « :ه َذ َلنو م َ

لشرعية»؛ يصر

لعَد َ

يسحب بها لا في

لرصيد لمتبقي في حسابه ،كما نه لا يستطيع ستعمالها في تسديد ثمن

سيقو برفض لبطاقة كأ

لبطاقا

222
222

جو َ َ شَائب َة في حله َا؛ م َا لم يَحصَلْ لَها شَرْ

يعتبر من شد لمعا ضين

بح ْث
م َحل َ
بهذ لو َصْ ف لَيْس ْ
َت َ
َ

ن
َصْ ف ضَافي يَن ْقله َا م َ

تح ْو يل ح َامله َا ل َلتاجر تَكو َ " :ك َالَة" ،لأ َ
لحلَ ،يح َولها لى َلتحْ ر يمَ ،هي َ في ح َا َ

لَه حس َابا لَد َ

لمصْر َ  ،فَو َ َكل َه ب َ
السد َ عَن ْه منْ حس َابه»(.)2

حتى من

من لفقها عد جو

( )1ينظر لصفحة  188من هذ لبحث.

لتعامل ببطاقة لخصم لفو

( )2بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،

نما

.28

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

223
223

ستند على تصو لا ينطبق على هذ لنو من لبطاقا (.)1

بالنظر لى لتكاليف لتي تحملها لبنك في تسيير لعمليا

لخصم لفو

لمتعلقة ببطاقا

من جو للموظفين ،مصا يف لطاقة ل كهربائية

لاتصالا

لصيانة ،غيرها من لتكاليف فإ ما يأخذ لبنك من حامل لبطاقة في شكل

سو خدمة؛ يأخذ حكم جر لأجير هي هنا مقابل لخدمة لمقدمة للعميل.
عليه يجو ل مصد

عملية سحب شر يطة
ل مصد

لبطاقة

لبطاقة

يكو

يقتطع سما من حسا

لرسم ثابتا مهما كا

يقتطع سوما على صد

لحامل عن كل

لمبلغ لمسحو  ،كما يجو
نظير لاشتر

تجديد لبطاقة

لسنو  ،تكو كل هذ لرسو بمثابة جر مقابل لخدمة لمقدمة للعميل(.)2
قد

عد من لباحثين لمعاصرين جو

لسحب ،كما جا

باقي لرسو

( )1ينظر تفصيل هذ

لآ  :عمر سليما

.92

( )2مثا
لسنو

بنظا لبطاقا  ،كما تقتطع سما قد 30

للمؤسسة مهما كا

. 35

لتي تقت َطع من حسا

لأشقر« ،

لك ما تأخذ مؤسسة بريد لجز ئر من بائنها

ينظر:

 12فريل.2014

لمبلغ لمسحو  ،ما

خد سم ثابت على عمليا

كا

لصر

لعميل نظير لاشتر

سة شرعية في لبطاقا

تقتطع سما سنويا قد 300

لائتمانية»،
نظير لاشتر

عن كل عملية سحب تتم عن طريق صر
لآتي تابعا لمؤسسة خر

فيتم قتطا

http://www.poste.dz/services/taxe/taxescp/inter.php.htm

معاين

لي تابع

سما قد

بتا يخ

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لسنو ؛

نظير صد

عشر للاقتصا

تجديد لبطاقا ( ،)1هو ما قرته ند
كا

محا ها(.)2

بطاقا

موضو

كما جا مجمع لفقه لإسلامي خذ هذ

لقر

على«:جو

من  25جما

لك:

عبد ل كريم محمد حمد سماعيل « ،لعمولا
كنو شبيليا ،لر يا

هبة لزحيلي « ،لمعاملا

مشق،

( )2عقد

هذ

لرسو في

ته لثانية عشر

خذ مصد ها من لعميل سوما مقطوعة عند لإصد

( )1من لذين جا

.540

لدفع لإل كتر ني

حد

لآخر لى  1جب 1421ه  ،قد نص هذ

لتجديد بصفتها جر فعليا على قد لخدما

1432ﻫ،

لبركة لثانية

لإسلامي ( لحلقة لفقهية لسا سة) لتي خصصت لمناقشة بعض

لقضايا لمصرفية لمعاصر

لمنعقد بالر يا

224
224

،

لمالية لمعاصر  :بحو

بيا بن محمد لدبيا « ،بطاقا
لند

.605

بع َما

لائتما

لمصرفية ،حقيقتها
فتا

لتكييف لفقهي»،

حلو »،
.40

حكامها لفقهية»،
1423 ،1ﻫ،

،2
لفكر،

بالممل كة لأ نية لهاشمية في لفتر ما بين  2-1بيع لأ

1417ه لمو فق  17-16يوليو . 1996
( )3مجلة لمجمع ،لعد ،3 ،12

لمقدمة منه»(.)3

.459

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لأ

لفر

سبق بيا

 :حكم ستخد بطاقة لإقر
لإقر

نظا بطاقا

كل عملية سحب يقو بها لعميل
حالة ستعما

لعميل بطاقة لإقر

يم َكن لعميل من خيا ين :ما

كا

لمتجد

لمتجد يقو على حتسا

لمحرمة في لشر يعة لإسلامية.

في تسديد ثما

مشتر ياته فإ

مع حتسا

هذ لنظا
يسد جز

فائد  ،يتضح من هذ لصو

يقو على لتعامل لربو

فالربا م َحر بنص لقر

فائد عن

صيد قل من لمبلغ لمسحو ( ،)1في

يسد كامل لمديونية لتي في مته،

منها يؤجل لباقي ليدفع على قسا
هذ لنو من لبطاقا

225
225

لذ

يعد من لتعاملا

َ
لسنة لمطهر  ،قا تعالى َ  :حل ٱلله ٱل ۡبي ۡع
ل كريم

حر ٱلر بو ۚ ،)2(كما توعد جل علا من لم ينته عن كل لربا بالحر  ،قا

تعالى :يٰأَ ُيها ٱلذين منو ٱتقو ٱلله
ف ِإ ل ۡم تفۡعلو فأ ۡ نو بحر ۡ
تظۡلمو

لا تظۡلمو .)3(

عن بي هرير

من ٱلله

ضي لله عنه

لسبع لموبقا  .قالو  :يا سو
( )1ينظر

 190من هذ لبحث.

( )3سو

لبقر  ،لآيتا .279-278

( )2سو

لبقر  ،لآية .275

ما بقي من ٱلر بو ِ

سولهۦ ِإ تب ۡتم ۡ فل ك ۡم

كنتم ُمؤ ۡمنين

٢

َ مۡوٰل ك ۡم لا

لنبي صلى لله عليه سلم قا  « :جتنبو

لله ما هن؟ قا  :لشر

بالله,

لسحر ,قتل

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

226
226

لنفس لتي حر لله لا بالحق َ ,كل لر با َ ,كل ما
قذ

لغافلا

لمحصنا

ت ُ
عد صو

لقر

في لجاهلية بقولهم :تقضي

لمؤمنا »(.)1

لربو

في بطاقا

ليتيم ,لتولي يو لزحف,
شبيهة بما كا متعاملا به

لإقر

تربي؛ جا في لموطأ« :ك َا َ لر ب َا في لجَاهل َية َ ْ

يَكو َ ل َلرجل عَلَى َلرجل لح َُق لَى َ ج َل ،فَإ َ ح ََل لأَ ج َل ،قَا َ َ :تَقْضي َ ْ ترْبي؟
فَإ ْ قَض َى َ خَذ ََ ،إ َلا َ َ في حَقه َ َخر َ عَن ْه في لأَج َل»(َ ،)2
عقب لباجي بقوله:

تح ْر يمه»(.)3
« هَذ َ م َما ل َا خلَا َ بَيْنَ لمسْلمينَ في َ
سئل لإما

حمد عن لربا لذ

لا شك فيه فقا « :هو َ َ ْ يَكو َ لَه َي ْن

فَي َقو لَه َ :تَقْضي َ ْ ترْبي؟ فَإ ْ ل َ ْم يَقْضه َ َ في لما
قد تفق جميع من َ

بطاقا

لربو  ،في هذ يقو عمر سليما

( )1متفق عليه:
لبخا

بطونهم نا

 ،كتا

مسلم ،كتا

لوصايا ،با

لإقر

لمتجد على شتمالها على لقر

لأشقر« :يجمع لباحثو في بطاقا

قوله تعالى 

لذين يأكلو

سيصلو سعير  ،حديث قم.2766
لإيما  ،با

بيا

مو

1420 ،1ﻫ،

( )4بن لقيم « ،علا لموقعين»،3 ،

لبيو  ،با

ما جا في لربا في لدين،1 ،

ل كتب لعلمية ،بير

.398

لائتما على

ليتامى ظلما نما يأكلو في

لكبائر كبرها ،حديث قم.132

( )2خرجه لإما مالك في موطئه ،كتا
( )3لباجي « ،لمنتقى»،

َ َ َ هَذ َ في لأَ ج َل»(.)4

،6 ،

.499

.672

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لفائد لربو ية،

نها تقو على عقد يشتر

قرضا بفائد

قر

على فائد ( با) معر فة»( ،)2قد خلص لى نها تتضمن

لك مر كا

لإبعا ها لبحث عن بديل لها(.)3

قد صد قر بمنع هذ لنو من لبطاقا

لمنبثق عن منظمة لمؤتمر لإسلامي في

لعربية لسعو ية ،من  25جما

لأمر بالقر

عن مجمع لفقه لإسلامي لد لي

ته لثانية عشر بالر يا

قم 108 :بشأ موضو بطاقا

لائتما غير لمغطا  ،قد جا في

لمَجاني»(.)4

لأشقر« ،

سة شرعية في لبطاقا

( )2لصديق محمد لأمين لضرير« ،بطاقا
( )3لمرجع لسابق،

كان َت

بَو َية ،حتى َلَو ْ كا َ طالب لبطاق َة عا ما عَلى َ
ن
لسد َ ضم ْ َ

مَش ْر طَة بز يا َ فَائد َ

( )1عمر سليما

في لممل كة

لآخر 1421ه لى  1جب 1421ه  ،يتعلق

ل بها،
هذ لقر « :لا يجو صْ د بطاق َة لائْتما غَي ْر لمغ ََطا َ ،لا َلتع َام َ
فَت ْر َ َ
لسما

»(.)1

عنه لصديق محمد لضرير بقوله« :يتفق جميع لذين كتبو في

هذ لإجما قد تحد

هذ لنو على نه يحتو

على عقد با صريح بعبا

227
227

.651

( )4مجلة لمجمع ،لعد ،12

،3

لائتمانية»،

لإئتما »،2 ،

.459

.639

.105

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لفر

حد

لثاني :حكم ستخد بطاقة لوفا لمؤجل

سبق بيا

معينة ،لمد

بطاقة لوفا لمؤجل تتيح لحاملها مكانية لحصو على قر

لا تزيد في لغالب عن شهر ،يَلز تسديد لقر

منية محد

ُ
يتم يقا
كاملا قبل نهاية هذ لمد ،
عليه غر مة على لتأخير(.)1

تعتبر مسألة غر ما

تعتبر

ببطاقا

يا

لإقر

من حسا

لتي لم يحسم لخلا

فيها بين

لمسألة لأ لى :غر ما
غر ما

( )1ينظر:

لتي تعتر

يا

لتاجر لفائد

َ
تكر

حيانا
لد

لفقها حو

لتأخير

حرمة لتعامل

لربو ية .كما تعد مسألة خصم جز من

لبنك مصد

لبطاقة من لإشكالا

سي هذ لنو من لبطاقا .

لتأخير في بطاقا

لتأخير لتي تصد ها لبنو

لإقر

لوفا لمؤجل

لربو ية تجعل بطاقة لوفا لمؤجل

لمتجد من حيث شتمالها على محظو شرعي ،فغر ما

بو ية مقابل لأجل ،لم تختلف

 191من هذ لبحث.

في

لربو ية ،فهي تجعل هذ لبطاقة مشابهة

بو ية مقابل لأجل ،لم تختلف

قيمة لمشتر يا

لتأخير تعتبر

لقانونية َ
ليتم لتسديد،

لمتجد من حيث شتمالها على محظو شرعي ،فغر ما

لوفا لمؤجل لتي تصد ها لبنو

مشابهة لبطاقا

َ
تأخر عن لسد  ،إ

لتأخير من بين لإشكالا

لبطاقة لوفا لمؤجل لتي تصد ها لبنو

لبطاقا

لبطاقة

لبطاقة ،متابعة صاحبها ُ
بالطر

لتأخير يتم لغا

تفر َ

228
228

لفقها حو

حرمة

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لوفا

لتعامل ببطاقا

لغر ما .

لمؤجل لتي تصد ها لبنو

يقو بكر عبد لله بو يد « :علم
تَقضي إما

ما

فو ئد لتأخير هي محرمة من با لجاهلية

لبطاقة لبنكية لصا

حاملها في بعض لمحا ير لشرعية مثل :غر ما

تأخير لقر
كا

يقو

فيكو

()3

 ،غير لك من لعمليا

لتأخير،

لربو ية(.)2

لصديق محمد لضرير عن بطاقة لوفا

عن لبنو

لتجا ية توقع

ل كفالة بأجر  ،عو ئد

لمؤجل « :ضح

فيها محرما بسبب هذ لشر  ،لأنها معاملة بو ية»(.)4

عبد لوها

بو سليما

بطاقة لوفا

لمؤجل بطاقة لإقر

لمتجد تتضمنا شر طا باطلة تؤثر على صحة لعقد بالبطلا

لفسا ( ،)5هو ما

( )1بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،
( )2محمد عثما شبير « ،لمعاملا
( )3يقصد بطاقة لوفا لمؤجل.

لمالية لمعاصر في لفقه لإسلامي»،

( )4لصديق محمد لأمين لضرير« ،بطاقا
( )5عبد لوها
.221

لشا

حسب حقيقتها لقانونية تتضمن قرضا مشر طا فيه لفائد عند لتأخير،

لاشتر

ير

لربو ية لاشتمالها على هذ

تربي ،هذ محل جما لا يجو فيه لخلا »(.)1

محمد عثما شبير

ير

229
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بو سليما  « ،لبطاقا

لائتما »،2 ،

.650

لبنكية لإقر ضية

.195

.57

لسحب لمباشر من لرصيد»،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
خلص ليه هبة لزحيلي
لأجل

قر نها ممنوعة شرعا ،لوجو لتعامل لربو (.)1

لك فقد قامت لمصا

لإسلامية عملا بملاحظا

230
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هيئاتها

لشرعية بإصد بطاقا

فا مؤجل خالية من غر ما

لتأخير ،صبحت تكتفي

قد يكو

لمدين لمماطل في قاعد بيانا

عالمية للمماطلين

بوقف بطاقة لعميل لمماطل مطالبته قضائيا.
عقوبة شد من غر ما

سماها عبد لله بن سليما

لتأخير ؛ لأنها تؤ
لباحو

طنية

لى فضه في كل لبنو  ،هي لتي
كل من يحا

بالغر مة لضمنية لتي تر

لمماطلة حين يفكر في ثرها لسلبي في تا يخه لائتماني ،قد ته لمستقبلية على

لاقتر

(.)2

لمسألة لثانية :خصم جز من قيمة لفاتو
كانت غر ما

غر ما

من حسا

لتاجر

لتأخير شكالية يسهل حلها بالنص على عد تحميل لعميل
خصم نسبة من قيمة لمشتر يا

تأخر ،فإ

من حسا

لبائع

لفائد لبنك لمصد للبطاقة تعتبر مسألة مستعصية؛ لأ هذ لخصم يعتبر هم عائد

تنتظر

لبنو

من صد

( )1هبة لزحيلي« ،بطاقا

هذ

لبطاقة ،بالتالي فإ

لائتما » ،بحث مقد للد

م َن ْع لبنو

من هذ لخصم

لخامسة عشر لمجمع لفقه لإسلامي

لد لي لتابع لمنظمة لمؤتمر لإسلامي ،مسقط ( سلطنة عما )  19 - 14لمحر 1425ه  ،لمو فق

 11 – 6ما

، 2004

( )2عبد لله بن سليما

.16

لباحو « ،بطاقا

لمعاملا

لمالية ،ماهيتها حكامها»،

.62

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
سيجعلها تتوقف عن صد
بطاقا
تعو

هذ

لدفع لال كتر ني

لبطاقا ؛ لعد

لاستفا

لجد

من هذ لخصم ،بل

231
231

لاقتصا ية لإصد
لبنو في لغر

على هذ لخصم من لتاجر كثر من تعو يلها على لعو ئد لمتأتية من لفو ئد

من غر ما

لتأخير.

يقو عبد لله بن سليما

لائتما  ،هي لركيز
لمؤسسا

لمصا

لأ لى

لتعامل بها يعطي ضعا
مهما تعد

نو

لمنيع« :هذ لعمولا
لرئيسية لقيا هذ

لمالية في صد ها...،

بطاقا

هي في نظر

لبطاقا

قد كر خبر

لما

لعو ئد على غيرها من سائل لاستثما

عائد ،بد نه لا يمكن للبطاقا

فهي تتفق على عتبا هذ

لائتما

لاستمر في لبقا »(.)1

فة بطاقا

نتشا ها تسابق
لاستثما

مجالاته لمختلفة،
لعمولا

هم

يقو

بكر عبد لله بو يد« :حسم نسبة من قيمة لبضاعة هذ هو لد فع

لجهة لمصد

حاملها بو سطتها بضاعة؛ فإ جهة لإصد لا

لأساسي لدخل لرئيسي لجهة لإصد  ،هو لذ
للبطاقة حينما يشتر

تقو عليه بطاقة لائتما  ،فإ

حس ْم نسبة منه ،كفائد يدفعها
تدفع للتاجر نفس لمبلغ لمستحق في لفو تير لا بعد َ
لتاجر لى مصد لبطاقة ،تختلف هذ لنسبة من مصد لى خر ،من بطاقة لى

خر  ،هي تتر

( )1عبد لله بن سليما

من  %1لى  ،%8هو شبيه بما يسمي لد

لبنو

باسم:

لمنيع« ،بطاقة لائتما » ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع لر بطة لعالم

لإسلامي بمكة لمكرمة ،لعد ،11

.106

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
"خصم لكمبيالا " ،هذ لنو من لمدفوعا
لعملية»(.)1

يصنف هذ لخصم ضمن لعمولا

هو هم شكا

لإل كتر نية(.)2

لمتعلقة بتز يد لتاجر بالأجهز

تتم عملية ل خصم من قيمة فاتو

لاستعانة بالرسم لتخطيطي

لتي يأخذها لبنك من

للا مة لنظا

لتاجر بطر يقة معقد  ،لشر

نا كما

لفد لي لأمريكي( ،)3مع ملاحظة

ير على شرعية

لمصرفية لتي يدفعها لتاجر للبنك نظير

تعامله بالبطاقة لإل كتر نية ،هي تختلف عن لعمولا
لتاجر نظير لخدما

232
232

سة حديثة صا

في

هذ لآلية يمكن
عن لاحتياطي

هذ لرسم خا ٌ بعملية تسو

( )1بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،
( )2لمزيد من لتفصيل :عبد ل كريم محمد حمد سماعيل « ،لعمولا
لفقهية»،

1432 ،2ﻫ،

كنو شبيليا ،لر يا

،

.604

لبطاقا

بسيطة:

.42

لمصرفية ،حقيقتها حكامها

)3( Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins ،«Who Gains and Who Loses
from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03,
Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني

233
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سم توضيحي  : 23عملية لخصم من قيمة فاتو
ستنا

لتالي :يعر

باستخد

 

لى لمخطط علا  ،لمزيد من لإيضا

لتاجر سلعة بسعر موحد 100

(سو

بطاقة لدفع لإل كتر ني) ،عندما يقد
لبطاقة في قا

لثمن؛ يقو

لتاجر بإ خا

من حسا

لزبو مانحا له مكافأ قد ها 1

لبطاقا

لتاجر

يمكن لاستعانة بالمثا

لزبو

فع لزبو نقد

لباقي لى حسا

لتعامل بالبطاقة قد

يقو باقتطا 99

كا مصد لبطاقة من لبنو

لتي تقد لزبائنها مكافآ  ،ثم يقو بنك لزبو بخصم 0.5

لى بنك لتاجر ،هذ لأخير يقتطع 0.5

لتاجر ،فيكو

بطاقته للتاجر لتسديد

لمتصل ببنك لتاجر ،إ

قبلت لبطاقة يتم لاتصا بمصد لبطاقة (بنك لزبو ) لذ

بتحو يل 98.5

فع

لصالحه ،بعدها يقو
لصالحه ،يحو

لتاجر في لأخير قد تحصل على 98

لى خصم  % 2من مبلغ لفاتو .

،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
قد ختلفت لآ

تقو على لإقر

لفقهية حو

لذ

هذ لخصم :فمن جهة

يعو على مصد لبطاقة بالفائد من خلا

لتي يأخذها لبنك لمصد للبطاقة من لتاجر ،لهذ لاعتبا قا

لمانعو

234
234

لاقتطاعا

نها

بمنع خذ هذ

لخصم عد من لمعاصرين منهم :بكر عبد لله بو يد( ،)1بر هيم فاضل لدبو(،)2
عجيل لنشمي( ،)3محمد بن عبد لله لشباني( ،)4عبد لله بن سليما

لذ

لذ

سمى لخصم "جرثومة" قا « :
نتألم منه ،نتمنى

لمنيع

()5

هنالك جرثومة في هذ لبطاقة ،هي لشي

يوفق لمجْم َع لى قتل هذ لجرثومة ،إبد لها بما فيه لخ ير

للمسلمين مع بقا هذ لبطاقة ما لها من منافع ،هذ لجرثومة  -حفظكم لله  -هي

في لو قع ما يتقاضا مصد لبطاقة من لتاجر»(.)6
من جهة خر

فإ

لاقتطاعا

لمجيزين قد عتبر

لتي يأخذها لبنك من

( )1بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،

.57

( )2بر هيم فاضل لدبو« ،مناقشا

حو بطاقة لإئتما »« ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي» ،عد 8

( )3عجيل جاسم لنشمي ،مناقشا

لمجمع حو بطاقة لائتما  ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع

.1108

لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،لعد ،10

( )4محمد بن عبد لله لشباني ،مقا
لسعو ية ،لعد 1417 ،103ﻫ،

( )5عبد لله بن سليما

( )6عبد لله بن سليما

.1181

بعنو  « :لربا

.28

لمنيع« ،بطاقة لائتما »،
لمنيع ،مناقشا

لأ

.107

لنقدية لمعاصر » ،مجلة لبيا

لمجمع حو بطاقة لائتما  ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي

لتابع لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،لعد ،12

.1489

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لتاجر جر مقابل لخدما

سجلا

لمختلفة لتي يقدمها للتاجر كالإعلا

لاتصا

لبنك ،تحصيل لديو من لزبائن ،تسيير شبكا

قد فتى مجمع لفقه لإسلامي لتابع لمنظمة لمؤتمر لإسلامي بجو

لمصد من لتاجر عمولة على مشتر يا

بالبطاقة بمثل لسعر لذ

لمحاسبة لمر جعة للمؤسسا

لعميل منه شر يطة

يبي ْع به بالنقد( ،)1كما جا

خذ هذ

لمالية لإسلامية بالبحرين(.)2

قد قا بالجو عد من معاصرين منهم عبد لوها

يونس لمصر
( )1لقر

عبد لستا

()4

 ،108لد

بو غد ( ،)5نز يه حما (،)6

لثانية عشر بالر يا

يكو

235
235

عن سمه في
تأمينها.

خذ لبنك

بَي ْع لتاجر

لعمولة هيئة

بو سليما (،)3

فيق

هبة لزحيلي (،)7

في لممل كة لعربية لسعو ية ،من  25جما

لآخر 1421ه  1جب 1421ه لمو فق 28 – 23سبتمبر. 2000

( )2هيئة لمحاسبة

لمر جعة للمؤسسا

( )3عبد لوها

بو سليما  « ،لبطاقا

لمالية لإسلامية»1430 ،ﻫ ،لبحرين،
.150

لمالية لإسلامية ،لبحرين « ،لمعايير لشرعية للمؤسسا

.18

( )4فيق يونس لمصر « ،بطاقة لائتما –

لبنكية لإقر ضية

سة شرعية عملية موجز » ،منشو

لإسلامي لتابع لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،عد ،7

( )5عبد لستا

لسحب لمباشر من لرصيد»،

.318

بمجلة مجمع لفقه

بو غد « ،بطاقة لائتما – تصو ها لحكم لشرعي حولها» ،منشو

لفقه لإسلامي لتابع لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،عد ،12

( )6نز يه حم َا « ،قضايا فقهية معاصر في لما
( )7هبة لزحيلي « ،لمعاملا

لاقتصا »،

لمالية لمعاصر »،

.545

.153

.1330

بمجلة مجمع

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لأشقر لذ

عمر سليما

« ل كني ستبعد

فا

لبحث في هذ

تكو هذ لعمولة فائد

236
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لعمولا

بو ية لأمو منها:

خَلص بالقو :

تمتع حامل لبطاقة بأجل فعلي ليس محل عتبا ساسي.

لتجا هم لذين يدفعو هذ لعمولا  ،ليس حامل لبطاقة.

لعمولا

تكو

هنا

لتي تؤخذ من لتاجر عمولا

عما حقيقة تقدمها لمصا

حقيقية ،ليست شكلية.

لحامل لبطاقة لمتعامل بها تستحق

لعمولة جر على لتعامل بها كالدعاية ،تأمين لزبائن ،تحصيل قيمة

لبضاعة»(.)1

جعل عمر سليما

ل كن لذ

بو ية هو غيا

بالأجل لذ

هذ لخصم في بطاقة لخصم لفو

بوجو

جعل عمر سليما

( )1عمر سليما

لأجل لممنو

للعميل لتسديد ما عليه من يو

يشكل على مسألة خذ لبنك لمبلغ لخصم ،لك

من هذ لمبلغ قتر
لأمر لذ

 ،فاقتر

هذ لخصم عند

ستفا منه لزبو في ببطاقتي لوفا لمؤجل بطاقة لدين لمتجد (.)2

خلاصة لما سبق يظهر

هو لأمر لذ

لأشقر لا يجز بأ هذ لعمولة ليست فائد

لأشقر« ،

( )2لمرجع لسابق،

.90

لأجل لممنو
لأشقر يتر

سة شرعية في لبطاقا

لصاحب بطاقة لوفا

ستفا

لبنك

لمؤجل ،هو

في لحكم بجو هذ لخصم خاصة نه لم
لائتمانية»،

.151

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
يجد في لتعامل ببطاقة لخصم لفو
لى

بالرجو

(.)1

سة بمجلة لبنك لمركز

237
237

بكند يتبين

محد على كل معاملة تتم باستعما بطاقة فع ل كتر ني (
لخصم لفو

بطاقة لائتما

يستفا من هذ
بطاقة لوفا

لخصم فائد

لأنو

لثلاثة :بطاقة

 ،بطاقة لخصم لمؤجل ،بطاقة لدين لمتجد ) ،إلى جانب هذ

لرسم لمحد تقتطع لبنو

باستعما

لبنو

تأخذ سما

لبنو

نسبة مؤ ية من مجمو

لصفقة عن كل معاملة تتم

(بطاقة لخصم لمؤجل بطاقة لدين لمتجد )( ،)2مما
تأخذ بعين لاعتبا لأجل لممنو

لمؤجل بطاقة لدين لمتجد  ،عليه فإ

لر

بو ية يكو

قر

لحقيقة عملية لخصم.

قيمة لخصم من لفاتو

لذ

يقتطعه لبنك لمصد للبطاقة،

قد بينت حد

هامش بحه(،)3

لذ

لد سا

لحديثة

يستفا من هذ

للعميل في كل من
لقاضي باعتبا هذ

لتاجر يَلجأ لى فع لسعر بما يعا

لد سة

لك ل كي لا يتأثر

لد فع لحقيقي لقيمة هذ

( )1لمرجع لسابق.

)2( Carlos Arango, Varya Taylor, «Merchants' Costs of Accepting Means of

Payment: Is Cash the Least Costly?», Bank of Canada Review - Winter
2008-2009, p17.

)3( Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins ،«Who Gains and Who Loses
from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03,
Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لخصم هو حامل لبطاقة؛

يترجح لقو بعد جو

بفائد

لله علم.

حتسا

خذ لخصم من لتاجر لأنه في لأخير عا لى صو

لبطاقة يتضمن حتسا
،

لمحلا

لصديق محمد لضرير فهو ير

بعض لمصا

من لصر فا

لفائد على لسحب لنقد
لتجا ية،

من لبنو

شبْهة لربا في بطاقا

لإسلامية ،فح ين تستعمل هذ

صيد لعميل قل من لمبلغ لمسحو  ،فإ

في خذ لعمولة شبْهة للربا.

( )1ينظر

.194

لتعامل بهذ

لآلية ،هو لأمر لذ

بن عيد يجز بوقو حامل لبطاقة في لتعامل لربو

لذلك في لمطا

قر

غير صالح للبيئة لإسلامية ،مما يرجح عد صلاحيتها كذلك هو

سو على لسحب لنقد

محمد علي لقر

كو

لبائع قد تحصل على هامش بحه .بالتالي

بما نه يصعب فصل هذ لخصم عن بطاقة لوفا لمؤجل فإ

لنو من لبطاقا

هذ

لك لأ

238
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جعل

مقتضى

من لمكائن لمخصصة

مباشر ( ،)1قد

فقه

لبطاقة في لسحب لنقد

مع

لوفا لمؤجل لتي تَصد عن

لبنك يكو قد قر

لعميل،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمطلب لثالث :حكا ستخد

سبق بيا

لعديد من مو قع لتسو

لدفع لإل كتر ني(،)1

لانترنت ( لأسو

يتم لتعامل ببطاقة لدفع لإل كتر ني لتسديد لثمن عبر
لزبو

لأخير يقد

للتاجر بطاقته ليقو بإ خالها في قا

ين تحقق من صلاحيتها ،كما يقو

عبر لانترنت فإ

عبر لانترنت تفضل لتعامل ببطاقا

لافتر ضية) بطر يقة تختلف عن طر يقة لتعامل بها عبر لمتاجر

لعا ية ،ففي هذ

لبطاقا

لبطاقا

لمتعلقة بالبيع عبر لانترنت

239
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لزبو

يكتفي بإ خا

لز بو بإمضا لفاتو  ،ما لتسو

قم بطاقته

غم بساطة لعملية لتي تبد سهلة لاختر

لحالية جعلت عمليا

تتلخص هذ

لقرصنة لا

لتسو باستخد بطاقا

عرضة للقرصنة لاختر (.)2
لإجر

قمه لسر

لتتم لصفقة،

جر

لحماية

لدفع لإل كتر ني كثر مانا قل

في نظا معلوماتي يقو بتشفير

قا بطاقا

لدفع لإل كتر ني لخاصة بالزبائن عند ستخد مها عبر لانترنت ،يقو هذ لنظا

على ستخد

جين من لمفاتيح لرقمية حدهما عا

تسمح بتحديد هو ية لمتدخلين ،ضما
( )1لصديق محمد لأمين لضرير« ،بطاقا

لآخر خا

 ،هذ لأ قا

يكو مستخد بطاقة لدفع لإل كتر ني

لائتما »،2 ،

.653

)2( Organisation for Economic Co-operation and Development, «Online
Payment Systems for E-commerce», OECD Digital Economy Papers, No.
117, OECD Publishing, 2006, p16.

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
هو مال كها لحقيقي(.)1
بطاقا

بنا على لأحكا
لدين لمتجد

لمتوصل ليها في لفر

بطاقا

لسابق فالنتيجة هي

لزبو

لى حسا

لخصم لفو

تحو يل لمبلغ من حسا
لا

لزبو

ستخد

لى حسا

نها لا تحتو

لخصم لفو

عقو

لبَي ْع عبر لانترنت( ،)3في كثير من لحالا

لك نظر لخصوصية عقد لبَي ْع عبر لانترنت.

فقد سبق بيا

لتباعد بين لمتعاقدين يعتبر من خصائص

عملا

بطاقة

في بلد خر ،نظر لاختلا

لبلد

لدفع لإل كتر ني قد يجعل لصفقة بين لمشتر

فإ

يكو

لقانو بجامعة لإما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

( )2علا لدين بن عبد لر
1423 ،1ﻫ،

.70

1424ﻫ،1 ،

لمشتر

في بلد لبائع

تسديد لثمن باستخد

لبائع صفقة يقتر فيها عقد لبَي ْع

بر هيم سرحا  « ،لوفا لإل كتر ني» مؤتمر لأعما

لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

( )3ينظر:

على محظو شرعي ،يعتبر

كوسيلة للدفع عبر لانترنت قد

يحتا

( )1عدنا

من حسا

لتاجر قبضا حكميا للثمن(.)2

لى مزيد من لد سة
من جهة خر

للوفا بالثمن عبر لانترنت.

لتي يتم فيها تحو يل مبلغ لفاتو

لتاجر فسبق بيا
بطاقا

كلا من

لوفا لمؤجل تتضمن تعاملا بويا يجعلها محظو

شرعا غير صالحة للاستعما في لبيئة لإسلامية كأ
ما بطاقا

240
240

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا
.281

مع غرفة تجا

لجنكو « ،لتقابض في لفقه لإسلامي ،ثر على لبيو

لنفائس ،لأ

،

.267

لمعاصر »،

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
بعقد لصر  ،في هذ لحالة يطر
لتسو يا

لتقابض ،معلو

لمصرفية بين لبنو

فو  ،إنما قد تتأخر لعد يا .
لصر

لخر

شكا فقهي؛ لك

من هذ لإشكا فقد قتر

قت بر

لصر

على لمستو

عد من لباحثين

يشتر

241
241

فيه

لعالمي لا تتم

يتم عتما سعر

لصفقة لا قت لتسو ية لمالية بين لبنو  ،ستدلو لجو هذ

لعملية بما ثبت عن بن عمر ضي لله عنهما حيث قا « :كنت َ بيع ِلإ بل بالبقيع،

فأَ بيع بالدنانير ،خذ لد هم َ ،بيع بالد هم ،خذ لدنانير ،فأَ تيت سو
يدخل بيت حفصة ،فقلت :يا سو

صلى لله عليه سلم هو يريد َ

لله

لله ِ ،ني

َ بيع ِلإ بل بالبقيع فأَ بيع بالدنانير ،خذ لد هم َ ،بيع بالد هم ،خذ لدنانير،

فقا

لله صلى لله عليه سلم :لا بأْ

سو

َ

بينكما شي »(.)1

()1

سكت عنه ،كتا

بو

لذهب ،حديث قم.3354
لترمذ  ،كتا

لبيو  ،با

عند بعض هل لعلم:

لا بأ

لبيو  ،با

قتضا

لذهب من لو

لو

من

ما جا في لصر  ،حديث قم  ،1242قا  «:لعمل على هذ
يقتضي لذهب من لو

حمد ،إسحا  ،قد كر بعض هل لعلم من صحا
لنسائي في لسنن لصغر  ،كتا

قم .4582

تأْ خذها بسعر يومها ،ما لم تتفرقا

لبيو  ،با

 ،لو

من لذهب ،هو قو

لنبي صلى لله عليه سلم غيرهم لك».

بيع لفضة بالذهب بيع لذهب بالفضة ،حديث

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
عمليا

قع لتعاملا

ل كن

لصر

ستنا

من سعر لصر
بسعر صر

لعالمية لحالية قد لا يتيح ل مصد

لى سعر لصر

قت بر

لجديد ،هذ معاملة م َنهي ٌ عنها كما

مرتبطة بحسا

على مصد

في لحديث لسابق.

من هذ لإشكا يستحسن
في معظم لبلد

لجو لى عمليا

يختا نفس عملة حسابه لذ

لتسديد لثمن ،هذ مر يؤ
بن ماجة ،كتا

 ،با

يرتبط ببطاقة لدفع لإل كتر ني لتي يَو ستعمالها

كذلك لى تفا
قتضا

لبيو ،2 ،

لحديث صححه بن عبد لبر « ،لتمهيد»،
.109

لأ

نا ) ،هذ سبيل خر يمكن به لزبو
عملية لصر

لذهب من لو

لحاكم في مستد كه ،قا «:هذ حديث صحيح على شر
مسلم» ،كتا

مثلا)،

تتيح لعديد من مو قع لبَي ْع عبر لانترنت مكانية تغير لعملة

في على لصفحة (كما هو موضح في لصو

لتجا

لعالمية كالد لا

فع ل كتر نية

لإسلامية ،بذلك يتم لشر بهذ لعملة

لصر .

من جهة خر

فقا « :على شر

قد يكو

قل

لبطاقة سعر لصر

يتم لتعامل ببطاقا

بالعملة لصعبة ( حد لعملا

هذ مر متا

قم.2262

لبطاقة

يجر

قت لتسو ية لمصرفية مع بنك لتاجر ،هذ لأخير لن يرضى

قد يكبد لخسا  ،بل قد ي َفر

لخر

لصفقة لذ

242
242

،6

.50

لو

لتي قد توقعه في

من لذهب ،حديث

مسلم لم يخرجا »،

فقه لذهبي

 .292حسنه لسبكي « ،لمجمو »،

،10

الفصل السادس :دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع االكروني
لمحظو .

سم توضيحي : 24صو

على لصفحة

243
243

من موقع  geniousتبين مكانية تغير لعملة في

اخامة

244
244

لخاتمة

في ختا هذ لبحث فإ

هم ما يمكن ستخلاصه ما يلي:

 1عقد لبيع عبر لانترنت هو عقد لبيع لذ

تقديم للطلب ( لإ يجا )
 2تبين جليا

يتم كليا عبر لانترنت من

لبائع ( لق َبو ) ،لى ستيفا لثمن.

عقد لبيع عبر لانترنت له خصائص تميز عن عقو

لتي تتم مباشر بين لبائع لمشتر  ،تتمثل هذ لخصائص فيما يلي:

لبيع

لآلية لتي يتم بها نعقا عقد لبيع عبر لانترنت.
تباعد لمتعاقدين في لبيو

لانترنت.
3

ستخد

بطاقا

نظر لا تبا

عمليا

لدفع لإل كتر ني في تسديد ثمن لمشتر يا

يكو بالغا في جميع لحالا ؛ لأ

لمن كا

4

هلية كاملة.

مهما تطو

لتفكير لبشر

لمبرمة عبر لانترنت.

لبَي ْع عبر لانترنت ببطاقا
لبنو

لا تصد بطاقا

يجعلها غير مؤهلة للتعاقد ،هي بذلك تبقى مجر

لعاقد

لدفع لإل كتر ني لا

لأنظمة حاسوبية ،حتى لو كانت قا

( هو مر لم تحقق في لوقت لحالي) فإ

له لاية على لمبيع).

لائتما

فإ

عبر

على محاكا

فتقا ها للذمة لمالية

سيط بين لمشتر

لبائع ( لذ

اخامة
5

لأ

تصو

لإكر في لعقو لمبرمة عبر لانترنت ضيق جد ،

قو

لمتعاقدين لا يجمعهما مجلس ما

غلب لأحيا .
6

تتبع لإجر

7

نسب تكييف لعقو

عقد لبيع عبر لانترنت يد ُ على

لبَي ْع لتي تتم ًليا عبر لانترنت هو تكييفها على

نها عقو بَي ْع بو سطة سيط ل كتر ني ناقل للإ
لبيو

حكا

كتب لفقه.
8

لعا ية لتي تتم بو سطة لكتابة لبريد

كل عقو

لك

حد ،ضافة لى عد معرفة بعضهما في

لتي يتم بها بر

جو لرضا في هذ لنو من لبيو .

245
245

 ،كنتيجة لذلك تنسحب عليه

لإشا  ،هي مبسوطة في

لبَي ْع لمبرمة عن طر يق لانترنت تعد بيوعا بين متعاقدين

متباعدين من حيث لمكا  ،هذ لتباعد لا يؤثر في صحة عقد لبَي ْع طالما تحقق
لرضا بينهما

ستطا

لمتبايعا

لال كتر ني ،بر مج لمحا ثة،

عبر لانترنت.
سو

9

عقو

تبا

لإ يجا

ُ
بتوسط من لنظا

لتباعد من حيث لزما في لعقو

لقبو

تتم فو مثل لعقو عبر بر مج لمحا ثة لفو ية بالصو ،
من خلا

يس َير عملية لبَي ْع

لمبرمة عبر لانترنت لا يشمل

لبَي ْع لتي تتم عبر لبريد لال كتر ني ،ما لأشكا
مو قع لبَي ْع لمسير

باستخد

لمحَوْسَب لذ

لبريد

لأخر

بالصو

ًليا هي لصيغة لغالبة على صفقا

فهي عقو

لصو

معا،

لبَي ْع عبر

اخامة
لانترنت.

10

246
246

لمشتر

نظر ل كو

لطر

يكو من لأ لى قر خيا لر ية في بيو

 11يكو من لأ لى تحميل لمشتر

حماية له من تعسف لمشتر ؛ لأنه
لشحن؛ مما يحو

جانب تحميل لمشتر

مصا يف عا

لخصوما

شحن لسلعة لى لبائع

مصا يف عا

فض لسلعة يكو مج بر على فع مصا يف

قد

12

لمشتر

لأضعف في عقو
لانترنت.

على تعمد لإضر بالبائع.

قر خيا لر ية للمشتر

في عقو

لبيع لمبرمة عبر لانترنت ،لى

شحن لسلعة للبائع يؤ

في هذ لنو من لبيو مما يساهم في ستقر ها

لى تقليل

ها ها ،هو مقصد

معتبر في لشر يعة لإسلامية.
فإ

لبيع عبر لانترنت؛

 13في عقو لبَي ْع لمبرمة عبر لانترنت لتي يكو فيها لمبي ْع سلعة غير ما ية

لتقابض تحقق فو

للثمن يم َكن لمشتر

للاستغلا

بعد بر

لعقد

ستيفا

لثمن لأ

من لمبي ْع ،تحقق لك سو بحصو

من لملف لأصلي،

كاملة قابلة للاستغلا .

لبائع بعد ستلامه

لمشتر

فع لعائق عن لنسخة لمحد

على نسخة قابلة
فتصير نسخة

14

لتكييف لصحيح لبَي ْع لسلع لما ية عبر لانترنت يكو باعتبا

15

جتما

عقد بَي ْع مطلق تجر

قتر

عليه حكا عقد لبَي ْع عامة هو بذلك بعيد عن عقد َ
لسلَم.
عقد لبيع عبر لانترنت بعقد لنقل لا يعني حصو

اخامة
حد ،لك

عقدين في عقد

247
247

هو عقد لبَي ْع؛ مستقل تماما عن

لعقد لأ

لعقد لثاني ،هو بذلك لا يعد تتابع عقدين ،هذ لا يطر

لناحية لفقهية.
16

تَيقن حصو

ستخد

لمنفعة جر

لتطبيقا

لحاسوبية ،قابليتها

لأ تق ََو بالما  ،يجعلها حقوقا مالية مملوكة لمن َ
عدها ،له
شكا

لتصر .

 17في حالة بيع لتطبيق كليا تنتقل جميع لحقو

للمالك لجديد ،حينها يجو للمالك لجديد

لا يطر

يتصر

فيها بكافة

لمالية لمتعلقة بالتطبيق

يقو بنسخ لتطبيق بيعه للغير ،هنا

شكا فقهي حو بيعها بهذ لشكل عبر لانترنت لأنها بيو يتم فيها

نقل لمل كية بصفة كاملة نهائية للمشتر .
18

يع َ ُد بيع خصة ستخد

لتطبيقا

لبيع فيه هو حق لانتفا  ،مقتضى حق لانتفا
يكو

شكا

من

لشر

شرطا من مقتضيا
19

لذ

يقتضي منع لمشتر

من بيع نسخة من لتطبيق لحاسوبي

عقد بيع خصة لاستخد  ،يترجح صحة عقو بيع

بالنظر للمعنى ،لك بأ بيع خصة لاستخد

بيع منفعة لتطبيق لمد محد  ،هذ هو مفهو

بلفظ لبيع.

يمنع مال كه من لتصر

فيه،

لعقد ،هو بذلك لا يدخل في لنهي عن بيع شر .

بالنظر لى صو

خص لاستخد

لحاسوبية بيعا صحيحا لأ

محل

لمد مؤقتة يعني

لإجا  ،هي جا

نعقد

اخامة
 20يصح بيع لمصنفا

عقد بيع لمصنفا

لرقمية هو حق لانتفا ،

َ
لمصنف لرقمي من مقتضيا

صحة لعقد.

تعاملا بويا يجعلها محظو

يحو

مبلغ لفاتو

لمبلغ من حسا

لدين لمتجد

بطاقا

من حسا

لعقد فلا يؤثر على

لوفا

لمؤجل تتضمن

على

محظو شرعي نظر ل كو

لزبو مباشر لى حسا

لتاجر ،يعتبر تحو يل

لى حسا

قد خلص لبحث في موضو

لبيع عبر لانترنت لى مجموعة من

1

لزبو

لخصم لفو

لدفع لثمن في لبيو

لآتية:

2

لمبرمة عبر لانترنت.
عقو

لدعو لى مزيد من لد سا

هذ لتعاملا

قد

ً
مضطر للتعامل بها في حياته ليومية.
لمؤلفا

عد

لتصر

في

لتاجر قبضا حكميا للثمن ،بذلك يصح

ستعمالها كأ

لك

بطاقا

لرقمية لاعتبا لمحل في

شرعا غير صالحة للاستعما في لبيئة لإسلامية كأ

للوفا بالثمن عبر لانترنت.
 22لا تحتو

يكو

شر

عقد لبيع ،هو من مقتضيا

َ كلا من بطاقا

21

لتوصيا

لمحمية بنظا

لحقو

248
248

لدعو لى
لد سا

سة بطاقا

لمتعلقة بأحكا لتعاملا

مع نتشا شبكة لانترنت ،لأ

عبر لانترنت
لمسلم صبح

لدفع لإل كتر ني لأنه غم لعد ل كبير من

لحالية حو هذ لموضو

لا نه ما

بحاجة لى لبحث

اخامة
من جل فهم ما يتعلق بها من تعاملا
لاختصا

مالية.

3

شر

4

لاستعانة بالمر جع لأجنبية في لتعاملا

لفقهية لمتعلقة بأمو تقنية قتصا ية.
لإسلامية من لغر .

249
249

من قتصا يين تقنيين عند

سة لنو

لمعاصر لو فد لى لبلد

في لأخير حمد لله تعالى لتوفيقه لي في نجا هذ لبحث ،تمنى

قد قدمت به جديد للد سين لمهتمين بهذ لمجا في لفقه لإسلامي.

كو

الفهارس العامة
لفها

 )1فهر

 )2فهر
 )3فهر
 )4فهر

 )5فهر
 )6فهر

لعامة

لآيا

250
250

لقر نية

لأحا يث لنبو ية

لقو عد لفقهية

لأبيا

لأعلا

لأماكن

 )7فهر

لمصطلحا

 )9فهر

لمصا

 )8فهر

لشعر ية

لمعرفة

لرسو لتوضيحية
لمر جع

الفهارس العامة
 )1فهر

لآيا

251
251

لقر نية

قمها

نص لآية

لا تأۡكلو َ مۡوٰل كم بي ۡنكم بٱل ۡبٰطل

188

َ حل ٱلله ٱل ۡبي ۡع حر ٱلر بو ۚ

يٰأَ ُيها ٱلذين منو ٱتقو ٱلله

ٱلر بو ِ
فأ ۡ نو بحر ۡ

كنتم ُمؤ ۡمنين

ما بقي من

 ٢ف ِإ ل ۡم تفۡعلو

275
278

ٱب ۡتلو ٱل ۡيتٰمى حتى ِ

نسۡتم منۡه ۡم شۡ د فٱ ۡفعو ِ ليۡه ۡم َ مۡوٰله ۡم
يٰأَ ُيها ٱلذين منو لا تأۡكلو َ مۡوٰل كم بي ۡنكم

بٱل ۡبٰطل ِ لا َ تكو تجٰر عن تر

يٰأَ ُيها ٱلذين منو َ ۡفو بٱل ۡعقو ۚ

منك ۡمۚ

جا  ٞلا تل ۡهيه ۡم تجٰر  ٞلا بي ۡع عن ك ۡر ٱلله
ِإقا ٱلصلو ِإيتا ٱلزكو يخافو يو ۡما
ٱلۡأَ ب ۡصٰر
تتقلب فيه ٱل ۡقلو
فتولى بركۡ نهۦ قا سٰحر َ ۡ مج ۡنو ٞ

لبقر
لبقر

201

225،132،54

لبقر

225

لنسا

47،46

29

لنسا

62 ،50

1

لمائد

172،31

37

لنو

30

39

لذ يا

40

من ٱلله سولهۦ ِإ تب ۡتم ۡ فل ك ۡم 279
َ مۡوٰل ك ۡم لا تظۡلمو لا تظۡلمو
بلغو ٱلنكا ف ِإ ۡ

لسو

6

الفهارس العامة
يٰأَ ُيها ٱلذين منو ِ

نو

للصلو من يو ۡ

ٱلۡجمعة فٱسۡ عو ۡ ِ لى ك ۡر ٱلله
خي ۡر  ٞل ك ۡم ِ

 )2فهر

252
252

9

ٱل ۡبي ۡعۚ ٰل ك ۡم

كنتم ۡ تعۡلمو

لجمعة

لأحا يث لنبو ية

نص لحديث

جتنبو لسبع لموبقا  .قالو  :يا سو

لله ما هن؟ قا  :لشر

بالله ,لسحر ,قتل لنفس لتي حر لله لا بالحق َ ,كل لر با,
َ كل ما

َ

ليتيم ,لتولي يو لزحف ,قذ
لمؤمنا

لمحصنا

لغافلا

30

لصفحة
226

بن عمر ضي لله عنهما كا مع لنبي صلى لله عليه سلم في

سفر ،فكا على بكر لعمر صعب ،فكا يتقد لنبي صلى لله عليه

َ بو  :يا عبد لله ،لا يتقد لنبي صلى لله عليه سلم

سلم ،فيقو

َ حد ،فقا له لنب ُي صلى لله عليه سلم :آبعنيه» ،فقا عمر :هو
لك ،فاشتر  ،ثم قا  :هو لك يا عبد لله ،فاصنع به ما شئت
لله عز جل

فقيل :يا سو
بها لجلو

ِ

لذ

حر شربها حر بيعها

سوله حر بيع لخمر لميتة ,لخ نزير ,لأَ صنا ,

لله َ َ يت شحم لميتة ف ِإنه يطلى بها ُ
لسفن ,يدهن

يستصبح بها لنا

قا  :لا ,هو حر  ,قاتل لله ليهو

لله لما حر عليهم شحومها َ جملو ثم باعو فأَ كلو ثمنه

63

54
55
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لنبي صلى لله عليه سلم نهى عن لمنابذ  ،لملامسة

134،58

لنبي صلى لله عليه سلم نهى عن بيع لحصا  ،عن بيع لغر

58

َ

َ

253
253

لنبي صلى لله عليه سلم نهى عن بيع شر

سو

لله صلى لله عليه سلم نهى عن بيع حبل لحبلة
نص لحديث

ُ ،
كلهن فاسق ،يقتلهن في لحر  :لغر

خمس من لد

لحد َ  ،لعقر  ،لفأْ  ،لكلب لعقو

لله لملائكة لنا

،

لا عد

فِع لقلم عن ثلاثة ،عن لصبي حتى يبلغ ،عن لنائم حتى

قاتل لله ليهو حرمت عليهم ُ
لشحو فباعوها َ كلو َ ثمانها

كنت َ بيع ِلإ بل بالبقيع ،فأَ بيع بالدنانير ،خذ لد هم َ ،بيع

لله صلى لله عليه سلم

هو يريد َ يدخل بيت حفصة ،فقلت :يا سو

لله ِ ،ني َ بيع

ِلإ بل بالبقيع فأَ بيع بالدنانير ،خذ لد هم َ ،بيع بالد هم،

خذ لدنانير ،فقا

سو

لله صلى لله عليه سلم  :لا بأْ

تأْ خذها بسعر يومها ،ما لم تتفرقا بينكما شي

59
89
48،46

يستيقظ ،عن لمجنو حتى يفيق

بالد هم ،خذ لدنانير ،فأَ تيت سو

56

لصفحة

مة لمسلمين حد يسعى بها َ ناهم ,فمن َ خفر مسلما فعليه لعنة
َ جمعين ,لا يقبل منه صر

174

َ

54

241
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254
254

لا تبِع ما ليس عند

لا يجمع بين متفر  ،لا يفر بين مجتمِع ،خشية لصدقة

لا ي ُحل سلف بيع لا شرطا في بيع لا بح ما لم يضمن لا
لا ي ُحل ما

بيع ما ليس عند

مسلم لا بطيب نفس منه

مر

لمسلمو على شر طهم ِ ،لا شرطا حر حلالا َ َ ،حل حر ما
نص لحديث

من سلف في شي ففي كيل معلو  ،لى جل معلو ،
معلو  ،لى َ جل معلو

ضِع عن ُ متي ثلا
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لخ ُ
طأ لنسيا

لقو عد لفقهية

لأصل في لعقو

لقاعد

عتبا لمقصو في لعقو

لشر

ما ستكرهو عليه

لجو

91

149
50

173

لصفحة
147،56
52
لصفحة
53

لى من عتبا لألفا

53

لى من بطالها

53

لأمو بمقاصدها

تصحيح لعقو

لصحة

134،57،55

لحكم عن لشي فر عن تصو

180
203
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40

كن لشي ما نبنى عليه
لضر يز

لعا

مح كمة

لعبر في لعقو للمقاصد لمعاني ،لا للألفا
ُ
كل ما

لكتا

كالخطا

192
122
180

لمباني

به لشر مطلقا ,لا ضابط له فيه ,لا في ُللغة ,يرجع
فيه لى لعر

لا مشاحة في لاصطلا

 )4فهر
ِ

لأبيا

لشبا

لر بح من باع ه

لأبيا

لشيب ليس لبائعيه تجا

جها

َ مو

بيت لما سبعتها

في بيت شعر حو ها فيه كاتبه

خمس في خر
ِإ

فر

جز ية عش ر

ما ضل صاحبه

نجس صفقته محظ و

خصو في لز بل للضر

63

122

63 ،42

هل لعبر بصيغ لعقو َ بمعانيها
لشعر ية

255
255

180

لقائل

لفر

بد لدين
بن جماعة

بن عاصم

لصفحة
34

90

56
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لأعلا

256
256

بر هيم فاضل لدبو 234 ............................................................................................

بن لعربي 151 ,50 .................................................................................................

بن لقيم 53 ...........................................................................................................

ب ْن لمَو 47 ..........................................................................................................

بن لنجا 39 ,38 ...................................................................................................

بن تيمية 60 ............................................................................................................

بن جرير 172 .........................................................................................................

بن حجر لهيثمي 93 ,36 ............................................................................................

بن حز 166 .........................................................................................................

بن شد لجد 59 ....................................................................................................

بن شد لحفيد 174 ,132 ........................................................................................

بن سر َيج 66 ..........................................................................................................
بن عاشو 47 .........................................................................................................

بن عاصم 56 ..........................................................................................................

بن عبا

172 .......................................................................................................

بن عبد لبر 58 .......................................................................................................

بن عرفة 61 ,39 ,35 ..............................................................................................

بن عمر 241 ,55 ....................................................................................................

بن قد مة 131 ,67 ,64 ,52 ,45 ,37 .........................................................................

بن قند

لبعلي 94 .................................................................................................

بن مفلح ( بر هيم بن محمد بن مفلح) 93 ......................................................................
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257
257
بن مفلح (محمد بن مفلح) 37 ....................................................................................
َ بو َلد ْ َ 46 ........................................................................................................
بو َللي ْث لسَمَر ْقَن ْد 92 ...........................................................................................

بو سعيد لخذ

133 ,58 ........................................................................................

بو هرير 225 ,133 ,58 ..........................................................................................

حمد مد 8 ..........................................................................................................
لإما بو حنيفة 132 ...............................................................................................

لإما حمد 226 ,152 ,131 ,45 ...............................................................................
لإما لشافعي 152 ,132 ,130 ,66 ,59 .....................................................................

لإما مالك 132 ,47 ,45 ........................................................................................

لإما محمد بن سعو 9 ...............................................................................................
لبابرتي 44 .............................................................................................................

لباجي 226 ............................................................................................................
لبج َيرمي 37 ...........................................................................................................

لبهوتي 63 ..............................................................................................................

لتمرتاشي 34 ...........................................................................................................
لجرجاني 32 ..........................................................................................................
لجصا
لحطا

31 .........................................................................................................

129 ,92 ,45 .............................................................................................

لْحَك َم ب ْن عتَي ْب َة َ131 .................................................................................................
لربيع بن سليما

لمر

131 ....................................................................................

لر كشي52 ...........................................................................................................
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258
258
لرصا 35 .............................................................................................................
لرملي 45 ,36 ........................................................................................................

لز كشي32 ...........................................................................................................
لسنهو

121 ,42 ,32 ............................................................................................

لسيوطي 180 ,179 .................................................................................................
لشاطبي150 ..........................................................................................................

لشر ني 37 ...........................................................................................................
لشير

66 ,56 ,46 ..............................................................................................

لصديق محمد لضرير 238 ,229 ,227 ...........................................................................
لطبر ني 173 ..........................................................................................................
لعَد َ

لعسكر

45 ............................................................................................................
48 ..........................................................................................................

لعياشي فد 128 ...................................................................................................
لغز لي 66 .............................................................................................................
لف َر َ ْ َ 34 ...........................................................................................................

لقد

128 ........................................................................................................

لقر في 176 ,150 ...................................................................................................
لق َل ْيوبي 37 ............................................................................................................

لكاساني 144 ,48 ,44 .............................................................................................

ل كَف َو 44 ...........................................................................................................

لما

لمر

130 ,91 ,66 ............................................................................................

64 ,52 ,45 ,38 .........................................................................................

الفهارس العامة
259
259
لمرغيناني 95 ,59 ....................................................................................................
لمزَني 131 .............................................................................................................
لمطر

127 .........................................................................................................

لنو

65 ,60 .......................................................................................................

لنسَفي 93 .............................................................................................................

بد لدين بن جماعة 90 ..............................................................................................
بكر عبد لله بو يد 234 ,231 ,229 ,222 ,219 ,216 ...................................................
جابر بن عبد لله 54 .................................................................................................
ن مطْعم 133 .................................................................................................
جبَيْر َ ب ْ َ

حسين بن معلو

لشهر ني168 ...................................................................................

حكيم بن حز 134 ,57 ,55 .....................................................................................
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خليفة بن عبد لله بن سعيد لو ئلي 114 .........................................................................
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فيق يونس لمصر 235 ,216 ...................................................................................

كر يا لأنصا

36 ..................................................................................................

سلطا بن بر هيم لهاشمي 200 ,112 ,6 ........................................................................

سليما

لأشقر220 ..................................................................................................

سليما عبد لر

بو مصطفى 8 ..................................................................................

طلحة بن عبيد لله 133 .............................................................................................

عبد لرحمن بن عبد لله لسند 168 ,111 ,5 ..................................................................

عبد لستا بو غد 235 ,216 ....................................................................................
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عبد لله بن سليما

عبد لوها

لباحو

260
260
230 ...............................................................................

لمنيع 234 ,231 ,216 ....................................................................

بو سليما 235 ,229 ,216 ,204 ..............................................................

عثما بن عفا 133 ................................................................................................

عجيل لنشمي 234 ...................................................................................................

عدنا

حمد لي لعز

220 ......................................................................................

عدنا بن جمعا لزهر ني 148 ,112 ,7 ..........................................................................

علي لخفيف 165 ....................................................................................................

عمر سليما

لأشقر 236 ,226 ,216 ...........................................................................

ماجد محمد سليما

با خليل 122 .................................................................................

مجاهد 172 ............................................................................................................

محمد لأمين

حسن ل كد

9 ..................................................................................

محمد بن عبد لله لشباني 234 ......................................................................................

محمد شر يف بشير لشر يف 114 ...................................................................................

محمد عثما شبير 229 ...............................................................................................

محمد عدنا سالم 186 ................................................................................................

محمد علي لقر
محمد منصو

ممد

بن عيد238 .......................................................................................

بيع لمدخلي 111 ....................................................................................

خليل لبحر 220 .............................................................................................

نز يه حما 235 ,219 ,216 ,151 ................................................................................
هبة لزحيلي 235 ,230 ,216 ,127 ...........................................................................

یاسر عبد لرحمن لبصیر 9 ............................................................................................
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يوسف بن يحيى لبو يطي 131 .....................................................................................
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لأماكن

تر بر يش 124 .....................................................................................................

فر يقية 130 ..........................................................................................................
ل كوفة 133 ..........................................................................................................

لمدينة 133 ...........................................................................................................

خرسا 130 .........................................................................................................

لإما

لعربية لمتحد 110 ,109 ,26 .......................................................................

لبحرين 220 ..........................................................................................................
لجز ئر197 ,194 ....................................................................................................
لر يا

227 ,6 ,5 ..................................................................................................

لسعو ية 110 .........................................................................................................
لسويد 21 .............................................................................................................

لصين 22 ..............................................................................................................
لمانيا33 ................................................................................................................

لمغر

26 .............................................................................................................

لممل كة لعربية لسعو ية 227 ,197 ,145 ,123 ..............................................................

لممل كة لمتحد 21 ...................................................................................................

لنر يج 24 ..............................................................................................................
لهند 22 ................................................................................................................
لولايا

لمتحد لأمريكية 196 ,115 ,85 ,24 ,22 ,21 ,20 ...........................................
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262
ليابا 115 ,21 ......................................................................................................
ليمن 9 ...................................................................................................................
لينو 25 ..............................................................................................................

باتنة 8 ...................................................................................................................

جد 216 ,145 ,123 ,122 ......................................................................................
مشق 13 .............................................................................................................
سيا 22 ..............................................................................................................

سا فرسيسكو 20 ...................................................................................................

سويسر 24 .............................................................................................................

صنعا 9 ................................................................................................................

غز 8 ...................................................................................................................

فرنسا 33 ,20 .........................................................................................................

كاليفو نيا20 ..........................................................................................................

كند 237 .............................................................................................................

لند 24 ................................................................................................................

مكة لمكرمة 7 ..........................................................................................................
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لمصطلحا

لمعرفة

263
263

تفاقية ترخيص لمستخد لنهائي 170 ..........................................................................

بيع لغائب على لصفة 127 .......................................................................................

سم لد مين 193 ....................................................................................................

سم لنطا 193 .....................................................................................................

لإجا 35 ............................................................................................................
لإ يجا 61 ...........................................................................................................
لتطبيق لحاسوبي 155 ..............................................................................................

لتكييف لفقهي 105 ...............................................................................................
لحقو

لفكر ية 165 .................................................................................................

لسرْجين 57 ...........................................................................................................

َ
لسلَم َ36 ...............................................................................................................

لشخصية لمعنو ية 86 ................................................................................................
لصيغة 60 .............................................................................................................
لفضولي 49 ...........................................................................................................
لقَب ْض 141 ...........................................................................................................

لق َبو 61 ..............................................................................................................
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لمر َ طَلَة َ 36 ............................................................................................................

َ
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َ
لمصنف لرقمي 182 .................................................................................................
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هلية لأ

هلية لتصر
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بَي ْع لحصَا 58 ........................................................................................................
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حب ْل لحبَلَة 55 ...................................................................................................
بَي ْع َ

شبكة لانترنت 14 ...................................................................................................

مجلس لعقد 68 ......................................................................................................
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36 ........................................................................................................
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لقر

لمصا
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ل كريم

لمر جع

علو لقر :

بن لعربي « ،حكا لقر »،

بن كثير« ،تفسير لقر

267
267

1424 ،3ﻫ،

لعظيم»،

1419 ،1ﻫ،

 « ،حكا لقر »1412 ،ﻫ،

لجصا

ل كتب لعلمية ،بير

.

لعربي ،بير

.

حيا لتر

لطاهر بن عاشو  « ،لتحرير لتنوير» ، 1984 ،لد

لحديث علومه

بن لأثير « ،لنهاية في غريب لحديث لأثر»،
« ،غريب لحديث»1425 ،ﻫ،

بن لجو

بن لعربي « ،لقبس»،

، 1992 ،1

بن لملقن « ،لبد لمنير»،
بن حبا صحيحه،

بن حجر« ،تغليق لتعليق»،
لر يا

.

»،

لهجر  ،لر يا

»،

.

.

.

.

1421 ،1ﻫ ،طبعة خاصة على نفقة لأمير سلطا بن عبد لعزيز،

بن قتيبة« ،غريب لحديث لابن قتيلة»،
بو

لإسلامي ،لبنا .

1405 ،1ﻫ ،لمكتب لإسلامي ،بير

بن ماجة« ،سنن بن ماجة»،

بن لجو

 ،لسعو ية.

1416 ،1ﻫ ،مؤسسة قرطبة ،مكة لمكرمة.

بن عبد لبر « ،لتمهيد»1387 ،ﻫ،

« ،سنن بي

ل كتب لعلمية ،بير

1412 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

بن حجر « ،لتلخيص لحبير»،
بن حجر« ،فتح لبا

لتونسية للنشر ،تونس.

1421 ،1ﻫ،

لغر

1425 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

.

عمو لأ قا

لشؤ

لإسلامية ،لمغر .

1397 ،1ﻫ ،مطبعة لعاني ،بغد .

حيا ل كتب لعربية.

1430 ،1ﻫ،

لرسالة لعالمية ،مشق.
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لألباني« ،سلسلة لأحا يث لضعيفة لموضوعة»،
لألباني« ،صحيح لجامع لصحيح

لألباني« ،صحيح لجامع لصغير

لإما حمد« ،مسند حمد»،

1421 ،1ﻫ ،مكتبة لمعا

يا ته»  ،1408 ،3لمكتب لإسلامي ،بير

يا ته»،

1408 ،3ﻫ ،لمكتب لإسلامي ،بير

1420 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

لإما مالك « لموطأ» ،تحقيق محمد فؤ عبد لباقي1406 ،ﻫ،
لباجي « ،لمنتقى»،

لبخا

1420 ،1ﻫ،

« ،صحيح لبخا

لبغو « ،شر

»،

لسنة»،

لبيهقي «،لسنن ل كبر »،

لحاكم « ،لمستد

1422 ،1ﻫ،

طو

1424 ،3ﻫ،

.

لنجا .

ل كتب لعلمية ،بير

1422 ،2ﻫ،

لطبر ني « لمعجم ل كبير»،

1399 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

ل كتب لعلمية ،بير

لطبر ني « ،لمعجم لأ سط»1415 ،ﻫ،
لقاسم بن سلا « ،غريب لحديث»،

1384 ،1ﻫ ،مطبعة

مسلم« ،صحيح مسلم»،

1412 ،1ﻫ،

لهيثمي«مجمع لز ئد»،

1414 ،2ﻫ ،مكتبة لمقدسي ،لقاهر .

لنسائي « ،لسنن لصغر »،

لفقه لإسلامي

بن لقيم « ،علا لموقعين»،

حيا لتر

لعربي ،بير

1406 ،2ﻫ ،مكتب لمطبوعا

1423 ،1ﻫ،

»،

بن لجو

لمعا

لإسلامي ،بير

.

.

لعثمانية ،حيد با .

لإسلامية ،حلب.

 ،لسعو ية.

1419 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

.

.

1404 ،2ﻫ ،مكتبة بن تيمية ،لقاهر .
لحرمين ،لقاهر .

.

.

1418 ،1ﻫ ،مؤسسة لر يا  ،بير

 « ،لمقاصد لحسنة»،

بن لنجا « ،منتهى لإ

.

1395 ،2ﻫ ،مكتبة مصطفى لحلبي ،مصر.

على لصحيحين»،

لز يلعي« ،نصب لر ية»،
لسخا

ل كتب لعلمية ،بير

حيا لتر

1403 ،2ﻫ ،لمكتب لإسلامي ،بير

لترمذ  « ،لسنن لصغر »،

 ،لر يا

.

268
268

.

.
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بن لهما « ،فتح لقدير»،
بن بد

1316 ،1ﻫ ،لمطبعة ل كبر

 « ،لمدخل لى مذهب لإما حمد»،
ل كبر »،

بن تيمية « ،لفتا

بن تيمية « ،لقو عد لنو نية»،

بن جز  « ،لقو نين لفقهية»،

لقلم ،بير

لأمير ية ،مصر.

1401 ،2ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

1408 ،1ﻫ،

1422 ،1ﻫ،

269
269

ل كتب لعلمية ،بير

.

بن لجو

 ،لسعو ية.

.

.

بن حجر لهيثمي« ،تحفة لمحتا شر منهج لطلا »1357 ،ﻫ ،لمكتبة لتجا ية ل كبر  ،مصر.

بن حز  « ،لمحلى»،

1424 ،3ﻫ،

بن شد ( لجد) « ،لمقدما

ل كتب لعلمية ،بير

لممهد

»،

1408 ،1ﻫ،

بن شد ( ،لحفيد)« ،بد ية لمجتهد نهاية لمقتصد»،
بن عابدين« ،

لمحتا على لد لمختا »،

بن عاصم« ،تحفة لحكا في نكت لعقو

بن عبد لبر « ،لاستذكا »،

بن فرحو « ،تبصر لحكا »،
بن قد مة « ،لمغني»،

 ،3ﻫ،1417

بن مفلح ،بر هيم بن محمد « ،لفر »،

بن مفلح ،محمد بن مفلح « ،لمبد في شر

بن نجيم « ،لأشبا

لنظائر»،

بن نجيم « ،لبحر لر ئق»،

لأحكا »،

1423 ،1ﻫ،

لغر

1402 ،6ﻫ،

1423 ،1ﻫ،

1414 ،1ﻫ،

.

عالم ل كتب ،لر يا

قتيبة ،مشق.

عالم ل كتب ،لر يا
.

لمقنع»،

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

بو هر  « ،لمل كية نظر ية لعقد»1396 ،ﻫ،

لفكر لعربي ،مصر.

حمد لريسوني« ،نظر ية لمقاصد عند لإما

لشاطبي»،

حمد لد ير « ،لشر
لإسلامي.

لآفا

 ،مصر.

.

.

لعربية ،مصر.

.

1424 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،لبنا .

 ،1لمطبعة لعلمية ،مصر.

لصغير»،

لمعرفة ،بير

1432 ،1ﻫ،

عالم ل كتب ،لر يا

1419 ،1ﻫ،

لمعا

لإسلامي ،بير

.

ل كتب لعلمية ،بير
.

1412 ،2ﻫ،

.

لعالمية للكتا

الفهارس العامة
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منها

حمد بن حمد لقليوبي ،حمد لبرلسي( لملقب بعمير )« ،حاشيتا لقليوبي عمير على شر

لطالبين»،

1375 ،3ﻫ ،مكتبة مصطفى لبابي

لإما مالك بن نس « ،لمد نة»،

لإما مالك « ،لمد نة»،

1415 ،1ﻫ،

1415 ،1ﻫ،

لبابرتي « ،لعناية شر

لهد ية»،

مؤسسة لرسالة ،بير

.

لا  ،مصر.

لفكر.

ل كتب لعلمية ،بير

ل كتب لعلمية ،بير

.

.

بكر عبد لله بو يد« ،بطاقة لائتما حقيقتها لبنكية لتجا ية حكامها لشرعية»،

1416 ،1ﻫ،

بكر عبد لله بو يد« ،حق لتأليف تا يخا حكما» ،بحث ضمن كتا « :فقه لنو
1416ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

بكر عبد لله بو يد« ،فقه لنو
لبلخي « ،لفتا

بهر  « ،لد

لهندية»،

في شر

1416 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،بير

1310 ،2ﻫ ،لمطبعة ل كبر
»،

1435 ،1ﻫ،

لحد  « ،لجوهر لنير »،

حسين بن معلو

.

لتحفة»،

لأ قا

1418 ،1ﻫ،

1418 ،1ﻫ،

لشهر ني« ،حقو

لشؤ

لاختر

.

لإسلامية ،قطر.

ل كتب لعلمية ،بير

ل كتب لعلمية ،بير

1322 ،1ﻫ ،لمطبعة لخ ير ية.

لتأليف في لفقه لإسلامي»،

لحطا « ،مو هب لجليل شر مختصر خليل»،

حمد

لأمير ية ،مصر.

1421 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة ،لبنا .

لقنا عن متن لإقنا »،

لتسولي « ،لبهجة في شر

طيبة ،لر يا

»،

لمختصر»،

لبهوتي« ،شر منتهى لإ

لبهوتي« ،كشا

.

1416 ،1ﻫ،

»،

.

.

1425 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

لشيخ« :قضايا معاصر في لأ قا » ،مذكر ماجستير فقه صوله ،2005 ،جامعة

خليل« ،مختصر خليل»،

1426 ،1ﻫ،

لحديث ،لقاهر .

،1

.

.
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بيا بن محمد لدبيا « ،بطاقا
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لتكييف لفقهي» ،مجلة لقصيم لشهر ية ،لتي تصد ها

لائتما

لغرفة لتجا ية لصناعية بمنطقة لقصيم ،لعد  ،129شعبا -1429

لدسوقي« ،حاشية لدسوقي على لشر
لرحيباني« ،مطالب لي لنهى»،

ل كبير»،

حيا ل كتب لعربية.

 1381 ،1ﻫ ،لمكتب لإسلامي ،مشق.

فيق يونس لمصر « ،بطاقة لائتما

سة شرعية عملية موجز » ،منشو

–

لإسلامي لتابع لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،عد .7
لرملي« ،نهاية لمحتا

لى شر

لمنها »،

1424 ،3ﻫ،

لز قا ،مصطفى حمد لز قا « ،لمدخل لفقهي لعا »،

لز كشي « ،لمنثو في لقو عد»،

كر يا لأنصا

كر يا لأنصا
.

بير

1405 ،2ﻫ،

 « ،سنى لمطالب»،
« ،فتح لوها

لسبكي « ،لأشبا

لنظائر»،

بشر

سلطا بن بر هيم لهاشمي« ،لتجا
كنو شبيليا ،لر يا

.

لكتا

1418 ،1ﻫ،

ل كويتية.

لأ قا

منهج لطلا »،

لمعرفة ،بير

.

لخطيب»،

لسمرقند « ،تحفة لفقها »،

1405 ،1ﻫ،

لنظائر»،

،2010 ،1

ل كتب لعلمية ،بير

.

لسمعاني« ،قو طع لأ لة في لأصو »،

1417 ،1ﻫ،

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

بن عفا  ،لسعو ية.

1432 ،1ﻫ،

1417 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

لشاطبي « ،لمو فقا »،

ل كتب لعلمية،

.

.

لسيوطي « ،لأشبا

.

لقلم ،مشق.

1418 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

بمجلة مجمع لفقه

لال كتر نية حكامها في لفقه لإسلامي »،

سليما بن محمد لبجيرمي« ،تحفة لحبيب على شر

لبنا .

ل كتب لعلمية ،بير

لإسلامي.

1411 ،1ﻫ،

لسرخسي « ،لمبسو »1414 ،ﻫ،

.2008

ل كتب لعلمية،

.
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لشافعي « ،لأ »،

لوفا  ،مصر.

1422 ،1ﻫ،

لشر ني حاشية لشر ني على «تحفة لمحتا في شر

مصر.

 « ،لمهذ

لشير

في فقه لإما لشافعي»،

« ،بلغة لسالك لأقر

لصا

لمسالك»،

لصديق محمد لأمين لضرير« ،بطاقا
لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

لمعا

عبا

1424ﻫ.

1419 ،2ﻫ،

حسني محمد « ،لعقد في لفقه لإسلامي»،
لائتما

عبد لحميد لبعلي« ،بطاقا

ل كتب لعلمية ،بير

 ،مصر.

لائتما » ،مؤتمر لأعما

لطاهر بن عاشو « ،مقاصد لشر يعة لإسلامية»،

لطوفي« ،شر مختصر لر ضة»،

لمنها » لابن حجر لهيثمي ،لمكتبة لتجا ية،

1416 ،1ﻫ،

لقانو بجامعة لإما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ
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لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا

1421 ،2ﻫ،
لشؤ

1413 ،1ﻫ.

لمصرفية ،لتصوير لفني

.

مع غرفة تجا
.

لنفائس ،لأ

لإسلامية ،لسعو ية.

لتخريج لفقهي» ،مؤتمر لأعما

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما
مع غرفة تجا

لمتحد بالتعا

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

عبد لرحمن بن عبد لله لسند « ،لأحكا
لو

 ،بير

عبد لستا

.

لفقهية للتعاملا

عبد لعزيز لبخا

بير

لإل كتر نية»،

1424 ،1ﻫ،

بو غد « ،بطاقة لائتما – تصو ها لحكم لشرعي حولها» ،منشو

لإسلامي لتابع لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،عد .12
.

1424ﻫ.2 ،

« ،كشف لأسر عن صو

عبد ل كريم محمد حمد سماعيل « ،لعمولا
كنو شبيليا ،لر يا

.

لبز

»،

لعربية

1418 ،1ﻫ،

لمصرفية ،حقيقتها حكامها لفقهية»،

بمجلة مجمع لفقه
ل كتب لعلمية،
1432 ،2ﻫ،

الفهارس العامة
عبد لله بن سليما
لعد

لتي تصد ها

عبد لله بن سليما

لباحو « ،بطاقا
لعد

لسعو ية ،لعد 1426 ،27ﻫ.

لمنيع« ،بطاقة لائتما » ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع لر بطة لعالم لإسلامي

بمكة لمكرمة ،لعد .11

عبد لله بن سليما

لمعاملا

لمالية ،ماهيتها

لمجمع حو بطاقة لائتما  ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع

لمنيع ،مناقشا

لر بطة لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،لعد .12

عبد لله بن محمد لربيعي « ،لتخريج لفقهي لاستعما بطاقة لصر
لرشد ،لر يا

.

عبد لله بن مسعد بن محمد لقرني « ،لتطبيقا
بطالها) في لمعاملا

لفقهية لقضائية لقاعد (تصحيح لعقو

عبد لله محمد لعمر ني « ،لعقو لمالية لمركبة»،
،2003

بو سليما  « ،لبطاقا

لقلم ،مشق.

عجيل جاسم لنشمي ،مناقشا

1427 ،1ﻫ،

لبنكية لإقر ضية

بر هيم سرحا  « ،لوفا

لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

لشر يعة لد سا

لقانو بجامعة لإما

لعد

1424ﻫ

لزهر ني « ،حكا لتجا
لإسلامية بجامعة

« ،حاشية لعد

كنو شبيليا ،لر يا

لسحب لمباشر من لرصيد»،

لإل كتر ني» مؤتمر لأعما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

عدنا بن جمعا

لى من

،2

لمجمع حو بطاقة لائتما  ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي لتابع لر بطة

لعالم لإسلامي بمكة لمكرمة ،لعد ،10

عدنا

لآلي»،

1426 ،1ﻫ ،مكتبة

لمالية» ،سالة ماجستير ،لمعهد لعالي للقضا  ،جامعة لإما محمد بن سعو ،

1434ﻫ.

عبد لوها

273
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حكامها» ،مقا منشو بمجلة

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا

مع غرفة تجا

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي» ،سالة كتو

لقر 1428 ،ﻫ ،مكة لمكرمة.

على كفاية لطالب لرباني »،

1407 ،1ﻫ ،مكتبة لخانجي ،مصر.

بكلية
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لجنكو « ،لتقابض في لفقه لإسلامي،

علا لدين بن عبد لر
1423 ،1ﻫ،

.

لنفائس ،لأ

علي لخفيف « ،لمل كية في لشر يعة لإسلامية»1416 ،ﻫ،
لحكا شر مجلة لأحكا »،

علي حيد « ،
عمر سليما

لأشقر« ،

لفكر لعربي ،لقاهر .

1423 ،1ﻫ،

سة شرعية في لبطاقا

ثر على لبيو

عالم ل كتب ،لر يا

لائتمانية»،

لنفائس،

 ،1لأ

274
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لمعاصر »،

.

.2009 ،

لعياشي فد  « ،لبيع على لصفة للعين لغائبة ما يثبت في لذمة»1421 ،ﻫ ،لبحث قم  56من

سلسلة لبحو

جد .

لتي يصد ها لمعهد لإسلامي للبحو

لعيني « ،لبناية شر

لهد ية»،

1420 ،1ﻫ،

لغز لي « ،لوجيز في فقه لإما لشافعي»،
لغز لي « ،لوسيط في لمذهب»،

لتد يب لتابع للبنك لإسلامي للتنمية،

ل كتب لعلمية ،بير

1425 ،1ﻫ،

1417 ،1ﻫ،

ل كتب لعلمية ،بير

لسلا  ،مصر..

فتحي لد يني« ،حق لابتكا في لفقه لإسلامي لمقا »،

بير

لقاضي عبد لوها  « ،لمعونة» ،لمكتبة لتجا ية ،مكة لمكرمة.

لقد

« ،مختصر لقد

لقر في « ،لذخير »،
لقر في « ،لفر

»،

، 1،1994

1418 ،1ﻫ،

لكاساني« ،بد ئع لصنائع»،

لما

لما

لما

« ،شر

1426 ،1ﻫ ،مؤسسة لر يا  ،بير

لتلقين»،

ل كتب لعلمية ،بير

1406 ،2ﻫ،

، 1997 ،1

 « ،لأحكا لسلطانية»،

 « ،لحا

لغر

ل كبير»،

لإسلامي ،بير

1419 ،1ﻫ،

.

ل كتب لعلمية ،بير

لغر

1409 ،1ﻫ،

.

.

1401 ،2ﻫ ،مؤسسة لرسالة،

.

»،

.

لإسلامي ،بير

.

.

.

بن قتيبة ،ل كويت.

ل كتب لعلمية ،بير

.

الفهارس العامة
مبا

جز

لحربي« ،بطاقا

لائتما » ،مؤتمر لأعما

تنظيم كلية لشر يعة لقانو بجامعة لإما

من  9لى  11بيع لأ
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لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو ،

لعربية لمتحد بالتعا

1424ﻫ.

مع غرفة تجا

صناعة بي

مجلة لمجمع لفقهي لتي تصد عن منظمة لمؤتمر لإسلامي بجد  ،لأعد .12 ،6 ،5

مجموعة من لمؤلفين « ،لموسوعة لفقهية»،

1404 ،2ﻫ،

محمد بن عبد لله لشباني ،مقا بعنو  « :لربا لأ
لعد 1417 ،103ﻫ.

محمد تقي لعثماني« ،بيع لحقو

معاصر »،

1424 ،1ﻫ،

لسلاسل ،ل كويت.

لنقدية لمعاصر » ،مجلة لبيا

لمجر » ،بحث منشو ضمن كتا « :بحو

لقلم ،مشق.

فت عثما « ،ماهية بطاقة لائتما » ،مؤتمر لأعما

محمد

لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

لقانو بجامعة لإما

صناعة بي من  9لى  11بيع لأ

1424ﻫ.

لسعو ية،

في قضايا فقهية

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا

لتجا

لإل كتر نية

محمد شر يف بشير لشر يف خليفة بن عبد لله بن سعيد لو ئلي « ،بر
عن لأكا يمية لعالمية للبحو

لشرعية بكو لا لنبو  ،ماليز يا ،لمجلد لأ  ،لعد

لثاني ،يونيو

محمد عبد لغفا لشر يف« ،بحو

فقهية معاصر »،

بين لفقه لإسلامي قانو

.2011

لأ نسيتر

لنمو جي» ،مجلة سر لد لية للمالية لإسلامية لتي تصد

محمد عثما شبير « ،لتكييف لفقهي للوقائع لمستجد
مشق.

محمد عثما شبير « ،لمعاملا
لأ

.

عقو

مع غرفة تجا

، 1999 ،1

تطبيقاته لفقهية»،

لمالية لمعاصر في لفقه لإسلامي»،

بن حز  ،بير

1435 ،2ﻫ،

1428 ،6ﻫ،

.

لقلم،
لنفائس،

الفهارس العامة
محمد عقلة لإبر هيم« ،حكم جر
لأ

.

محمد علي لقر
محمد منصو

لعقو بوسائل لاتصا

بن عيد« ،بطاقا

لائتما »،مجلة مجمع لفقه ،لعد 7

بيع لمدخلي « ،خلاقيا

لشر يعة لد سا

لإل كتر نية في لفقه لإسلامي» ،بحث منشو بمجلة

لتجا

لإسلامية ،جامعة ل كويت ،لمجلد  ،20لعد  63لعا . 2005

محمو بلا مهر « ،نظر ية لحق في لفقه لإسلامي»،
لمر

بير

.

في معرفة لر جح من لخلا »،

 « ،لإنصا

لمرغيناني « ،لهد ية»،

لقر

1417 ،1ﻫ،

مصطفى حمد لز قا « ،لمدخل لى نظر ية لالتز
لقلم ،مشق.

مصطفى لز قا« ،عقد لبيع»،

1433 ،2ﻫ،

لمقر  « ،لقو عد» ،مركز حيا لتر

ممد

خليل لبحر عدنا

لقانو بجامعة لإما

لأ

منلا خسر « ،
لمو  « ،لتا

، 1998 ،1

1375 ،1ﻫ،

لثقافة لعربية ،لقاهر .
حيا لتر

لعلو لإسلامية ،كر تشي.

لعامة في لفقه لإسلامي»،

لعربي،

1420 ،1ﻫ،

لقلم ،مشق.

لإسلامي ،مكة.
« ،بطاقا

حمد لي لعز

سة قانونية مقا نة ،مؤتمر لأعما
1424ﻫ.

لحديثة»،

1406 ،1ﻫ،
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لضيا ،

لائتما

لآثا لقانونية لمترتبة بموجبها»،

مع غرفة تجا

صناعة بي من  9لى  11بيع

لمصرفية لال كتر نية بين لشر يعة لقانو  ،تنظيم كلية لشر يعة

لعربية لمتحد بالتعا

لحكا شر غر لأحكا »،

لإكليل شر مختصر خليل»،

نز يه حما  « ،لعقو لمستجد ضو بطها نما

نز يه حم َا « ،قضايا فقهية معاصر في لما

حيا ل كتب لعربية.

1412 ،3ﻫ،

لفكر.

منها» ،مجلة مجمع لفقه لإسلامي ،عد .10

لاقتصا »،

1421 ،1ﻫ،

لقلم ،مشق.

الفهارس العامة
نز يه حما « ،معجم لمصطلحا
مشق.

لنفر
لنو

لبنا .
لنو

لنو

لمالية

 « ،لفو كه لد ني»،

1418 ،1ﻫ،

« :خلاصة لأحكا في مهما
 « ،لمجمو »،
« ،منها

لاقتصا ية في لغة لفقها »،
ل كتب لعلمية ،بير

لسنن قو عد لإسلا »،

1400 ،2ﻫ ،مكتبة لإ شا  ،جد .

لطالبين عمد لمفتين»،

1426 ،1ﻫ،

هشا قر يشة« ،نظر ية لعقد في لفقه لإسلامي»،
هيئة لمحاسبة لمر جعة للمؤسسا
لإسلامية»1430 ،ﻫ ،لبحرين،
هبة لزحيلي « ،لفقه لإسلامي
هبة لزحيلي « ،لمعاملا
مشق.

هبة لزحيلي« ،بطاقا

1429 ،1ﻫ،
.

1418 ،1ﻫ ،مؤسسة لرسالة،

لمنها  ،جد .

بن حز  ،بير

1429 ،1ﻫ،

.

لمالية لإسلامية ،لبحرين « ،لمعايير لشرعية للمؤسسا

.18

لته»،

1405 ،2ﻫ،

لمالية لمعاصر  :بحو

لفكر ،مشق.

فتا

لائتما » ،بحث مقد للد
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لقلم،

حلو »،

1423 ،1ﻫ،

لمالية

لفكر،

لخامسة عشر لمجمع لفقه لإسلامي لد لي

لتابع لمنظمة لمؤتمر لإسلامي ،مسقط ( سلطنة عما )  19 - 14لمحر 1425ه  ،لمو فق – 6

 11ما

. 2004

لغة معاجم

بن منظو « ،لسا

لعر »،

لبعلي « ،لمطلع على لفا

لجرجاني « ،لتعر يفا »،

لجوهر  « ،لصحا »،
لرصا « ،شر حد

1414 ،3ﻫ،

لمقنع»،

1423 ،1ﻫ ،مكتبة لسو

1403 ،1ﻫ،

1399 ،2ﻫ،

بن عرفة»،

صا  ،بير

ل كتب لعلمية بير

لعلم للملايين ،بير

، 1993 ،1

لغر

.

.

 ،جد .

 ،لبنا .

لإسلامي ،بير

.

الفهارس العامة
لعسكر « ،معجم لفر

لفير

 « ،لقامو

با

لفيومي « ،لمصبا

للغو ية»،

لمنير»،

لمحيط»،

1412 ،1ﻫ ،مؤسسة لنشر لإسلامي ،قم.

1426 ،8ﻫ ،مؤسسة لرسالة

 ، 1922 ،5لمطبعة لأمير ية ،لقاهر .

قلعه جي« ،معجم لغة لفقها »،

محمد

 « ،لمغر

لمطَر

في ترتيب لمعر »،

1416 ،1ﻫ،

لرشد ،لر يا
لعربي ،بير

.

لنفائس ،لر يا

لأعيا »1398 ،ﻫ،

.

صا  ،بير

بن مفلح ،محمد بن مفلح « ،لمقصد لأ شد في كر صحا
.

.

1399 ،1ﻫ ،مكتبة سامة بن يد ،حلب.

لتا يخ لطبقا

بن خلكا  « ،فيا

لإما

حمد»،

1410 ،1ﻫ ،مكتبة

سماعيل باشا لباباني« ،هدية لعا فين َ سما لمؤلفين ثا لمصنفين»1951 ،ﻫ،

لجمحي« ،طبقا

فحو

لسبكي« ،طبقا

لسيوطي« ،طبقا

عبد لقا

لشعر »،

لشافعية ل كبر »،

لمدني ،جد .

لشافعية ل كبر »،

1413 ،2ﻫ،

لمحبي« ،خلاصة لأثر في عيا

مؤلفا

في لقانو

بر هيم بو لليل « ،بر

لمؤتمر لعلمي لأ

حو

شرطة بي – مركز لبحو

لقر

حيا ل كتب لعربية ،مصر.

لحا

لحنفية»،

عشر»،

لعقد لإل كتر ني في ضو

1413 ،2ﻫ،

صا  ،بير
حكا

لجو نب لقانونية لأمنية للعمليا
لد سا

حيا لتر

1413 ،2ﻫ ،هجر للطباعة لنشر ،مصر.

لقرشي « ،لجو هر لمضية في طبقا

لتو يع ،لقاهر .

278
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لقانو

هجر للطباعة لنشر

.
لإما تي

لقانو

لمقا »،

لإل كتر نية ،منظم لمؤتمر :كا يمية

لمنعقد من  26لى .2003/4/28

الفهارس العامة
بر هيم لدسوقي بو لليل « ،لنشر لإل كتر ني حقو
لإل كتر نية ( لتجا

لمعاملا

لبحو

للد سا

لمل كية لفكر ية» ،منشو ضمن بحا

لإل كتر نية ،لحكومة لإل كتر نية) لمنعقد بمركز لإما

لإستر تيجية ،بو ظبي 20-19 ،ما

لنعيمي « ،لوكيل لإل كتر ني ،مفهومه
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مؤتمر

. 2009

طبيعته لقانونية» ،مؤتمر لمعاملا

لا

يعقو

ليا

بن ساسي « ،لتعاقد لإل كتر ني لمسائل لقانونية لمتعلقة» ،مقا منشو بمجلة لباحث لتي

لإل كتر نية ،ما

 ، 2009كلية لقانو  ،جامعة لإما

تصد عن جامعة
حسن طاهر
لر يا

.

قلة ،لعد . 2003 ،2

« ،جر ئم نظم لمعلوما »،

.

1420 ،1ﻫ ،كا يمية نايف لعربية للعلو لأمنية،

شا محمد تيسير حطا  ،مها يوسف خصا نة« ،تطبيق لنطا

لتجا

لإما

لسنهو

لإل كتر ني» ،مقا

.369 ،

 « ،لوسيط»، 1986 ،

عبد لمنعم فر

عمر خالد

منشو

لصد

خر  « ،لمبا

بمجلة لشر يعة

حيا لتر

لعربي ،بير

لجز ئر.

.

، 2007 ،1

با خليل « ،لعقد لإل كتر ني»،

محمد بر هيم منصو « ،نظريتا لحق

لقانو  ،لعد

 ، 2011 ،46جامعة

لعامة في لقانو » ، 2000 ،مكتبة عين شمس ،لقاهر .

يقا « ،عقد لبيع عبر لانترنت»،

ماجد محمد سليما

لقانوني للمحل لتجا

على لموقع

لقانو

حامد ،لأ

.

1430 ،1ﻫ ،مكتبة لرشد ،لر يا

تطبيقاتهما» ، 2001 ،يو

لمطبوعا

.

لجامعية،

محمد حسنين « ،لوجيز في نظر ية لحق بوجه عا » ، 1985 ،لمؤسسة لوطنية للكتا  ،لجز ئر.
محمد حما

لهيتي« ،نطا

لحماية لجنائية للمصنف لرقمي» ،مقا

لعد  ، 2011 ،48كلية لشر يعة لقانو  ،جامعة لإما

محمد علي عمر « ،مبا

لعلو لقانونية» ،جامعة عين شمس.

منشو بمجلة لشر يعة

لعربية لمتحد .

لقانو ،

الفهارس العامة
مسلم يونس « ،سما

ها

لنطا

على لانترنت طبيعتها لقانونية» ،مقا

لحقو  ،عد  ، 2005 ،25جامعة لموصل ،لعر .

يوسف عو

للد سا

لعد .3

غانم « ،لتكييف لقانوني لعقو

لأبحا

مؤلفا

خر

لاتحا لد لي للاتصالا « ،كتيب لشبكا
فو  « ،لانترنت» ،لد

نو

لر يا

جريد

لسعو ية ،مقا

لعربية للعلو ،

حسا لملحم عما خير بك« ،شبكا
يا غريو تي« ،تعلم تقانا

.1996

لصو

لرقمي»،

غا

لد

فا

.، 1998 ،

لمتحد تو فق على تخفيف سيطرتها على

1430ه  15 -كتوبر  ، 2009لسعو ية.
، 2000 ،1

لصفا ،

لرضا ،مشق.

 ،1عما  -لأ

1420 ،ﻫ.

 ، 2007 ،1شعا للنشر لتو يع ،حلب.

 « ،لانترنت -لعالم على شاشة لكمبيوتر» ،لمكتبة لأكا يمية،

عبد لحميد بسيوني « ،لذكا لاصطناعي»،
ها

 ،1بير

لإنترنت»،

يا لقاضي خر « ،مقدمة لى لانترنت»،

قا  ،لعر ، 2011 ،

لقائمة على بر توكو  ،ipجنيف ،سويسر .2005 ،

بعنو  « :لولايا

لإنترنت» ،لعد  ،15088لخميس 26شو

ين عبد لها

عد

لحاسب لآلي» ،بحث منشو بمجلة لقانو

لقانونية ،لتي تصد عن كلية لقانو بجامعة

في تخصصا

280
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منشو بمجلة لر فدين

يفيس

لعربية للعلو  ،بير

لنشر لجامعا

ند هولمز !MP3« ،لم كن عر
.

لمصر ية،

 ،1لقاهر ،

 ،1مصر1414 ،ﻫ.

نك تستطيع لك»،

1420 ،1ﻫ،

لسيد حسين « ،لإنترنت :لشبكة لعالمية للمعلوما » ،لهيئة لمصر ية لعامة للكتا  ،لقاهر ،

. 1998

ماهر سليما

خر  « ،ساسيا

لإنترنت»،

لرضا للنشر،

 ،1مشق. 2000 ،

الفهارس العامة
محمد لمخلفي ،مقا بعنو  « :لمحتو

15496،21

لعربي على لإنترنت بين لند

لحجة1431ﻫ لمو فق  27نوفمبر.2010

محمد عنا سالم « ،لكتا

لا

في لألفية لثالثة لا حد

منصو فهد صالح لعبيد « ،لإنترنت :ستثما

. 1996

نصو

لأمر  58-75لمؤ

لمتمم.

بي قم  ،CEE/250/91لصا

لأمر  05-03لمؤ

لمؤلف لحقو

لقانو  10-05لمؤ

بي قم 122لصا

في  19جما
لمجا

لمستقبل» ،مكتبة لعبيكا ،

بتا يخ  14ما

لقانو

لقانو

قم  24-111لصا

( لجز ئر).

قم  1لسنة  2006لد لة لإما

قم  13-10لمؤ

في  22ما

،18مؤ

لتوجيه لأ

 (.2009لولايا

في 30

في 23محر 1432ه  ،لمو فق  29يسمبر ،2010لمتضمن قانو

1428ﻫ.

بي ،قم  07-97لمؤ

لمبرمة عن بعد.

لمدني لجز ئر .

لمتحد لأمريكية)

لإل كتر نية للمل كة لعربية لسعو ية ،صا

في  8بيع لأ

 1991لمتعلق بالحماية لقانونية

لعربية لمتحد  ،صا

لسنة  ،2011لجريد لرسمية قم 80لسنة  ( 2010لجز ئر).
نظا

 ،1لر يا

لأ لى عا 1424ه لمو فق  19جو يلية سنة  ،2003يتعلق

 1426لمو فق  30يناير . 2006

لتعاملا

،

بتا يخ .1991-5-17

في 20يونيو  ،2005لمتضمن تعديل لقانو

لاتحا

لقانو

، 2010 ،2

في  20مضا عا 1395ﻫ ،لمو فق 26 :سبتمبر  ، 1975لمتضمن لقانو

لجريد لرسمية للاتحا لأ

بحقو

لفكر ،مشق.

قانونية

لمدني لجز ئر  ،لمعد
لتوجيه لأ

»،

لضيا » ،يومية لر يا

281
281
 ،عد

في  20ما

بموجب لمرسو

لمل كي

لحجة

لمالية
قم

 ، 1997لمتعلق بحماية لمستهلك في لعقو
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