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لألساتذةاألفاضلبكليةالعلوما سالميةعلىماالقيتهمنتعاونوتوجيه.
والأنسىأنأقدمخالايشكريإلخويتاألعزاءوكلمنساندينودعمين.

ح

ملخص البحث
يعتــاالتوقيــلا لك ـ وينمــنأهــماملســتجداتالــيتأفرزيــاالتقنيــةاحلدي ــةوالتطــورالكبــرييفوــال
التكنولوجي ــاواملعلوم ــات،خاص ــةأن ــهيتعل ــلمبقص ــدم ــنمقاص ــدش ـريعتنام ــنخ ــاللحف ــحلاحلق ــوق
الواجبــاتامل تبــةعلــىالتعــامالتالقافمــةبــعأفـرادا تمــع ،ويســعىهــذا
واملصــاح،وأداءااللتزامــاتو 
البحــثلدراســةالن ـوازلواملســتجداتاملتعلقــة لتوقيــلا لك ـ وين،وأمهيتــهومــاترتــبعليــهمــنوقــو 
مسافلملتكنموجودة،وبيـانأمهيـةالتقـدمالتقـينوالتكنولـوجييفعصـرضاحلاضـر ،وإيضـاحأنرـرق
التوقيلالتقليديةملتعدمالفمة؛خاصةبعدحتولالعاملإىلكلماهـوإلكـ وينعلـىكافـةاملسـتوايت،
إضافةإىلالكشفعناملميزاتاليتيوفرهاالتوقيلا لك وينعنالتوقيلالتقليـدي،وهـومـادفـعإىل
ر ــرحمش ــكلةه ــذهالدراس ــة؛وال ــيتت ــدورح ــولاملس ــافلأوالنـ ـوازلال ــيتترتب ـ عل ــى ه ــورالتوقي ــل
ا لك وين،وماي تبعليهمنحقوقوالتزاماتلكلمنأررااهذهالعالقـة،وحاجـةهـذهاملسـافل
إىلإر ــارش ــرعيوف ــلأحك ــامالشـ ـريعةحتقيقـ ـاًحلف ــحلاحلق ــوقوص ــيانتها قباي ــام ــنخ ــاللالتوقي ــل
ا لكـ وين،وإعطافــهنفــحصــالحياتالتوقيــلالتقليــدي،ومقارنــةذلــك لقــوانعالوضــعية،وهــومــا
رـرحمـنخـاللتفاصـيلالدراسـةببيـانمــاالتوقيـلا لكـ وينومشـروعيتهوأمهيتـهومسـتجداته،وتنــاول
النوازلاملتعلقة لتوقيلا لك وينوبيانأحكامها،وإيضاحاآلاثرامل تبةعلىالنوازلاخلاصـة لتوقيـل
ا لك ـ وين،وهــومــاأ هــرنتــافكك ــريةمــنأمههــا:أصــباالتوقيــلا لك ـ وينواقــعتعيشــها تمعــات،
عتبارهوسيلةفرضتهاوسافلاالتصالا لك ونيةاحلدي ة،خاصةبعدانتشارنـوازلجديـدةالنكـن
للتوقيلالتقليديالتماشيمعها،ممـافـرضحاجـةماسـةإىلوضـعهايفإرـارشـرعيحتفـحلبـهاحلقـوق
وتصــان،خاصــةبعــدانتشــار ليــاتإلك ونيــةأك ــرفاعليــةيفعــدةوــاالت،كالتجــارةا لك ونيــة،
ووــالإب ـرامالعقــودا لك ونيــةبــعاألشــخا أوالكيــاضتالتجاريــة،كــذلكالتقــدمالتكنولــوجييف
وســافلاالتصــالاحلدي ــة،أبــرزأمهيــةالتوقيــلا لكـ وينلكــلالنـوازلواملســتجداتيف تلــفوــاالت
احليــاةاملعاصــرة،وحاجتهــاإىلالتوقيــلا لك ونيــةحلفــحلاحلقــوقوصــيانتها،وهــومــاالنكــنحتقيقــه
بوسافلالتوقيلالتقليدية،كذلكوسافلالتوقيلا لك ونيةاملستجدةتوفرالضماضتواحلمايةالالزمـة
ألر ـرااالتعــامالتالــيتتــتمعــاالشــبكةا لك ونيــة،وذلــكمــنخــاللإصــداراق ـوانعمتعــددةيف
وــاالت تلفــةتــوفراحلمايــةالقانونيــةواحلجيــةاخلاصــة قبــاتاحلقــوقوا لتزامــاتالناش ـ ةعــنتلــك
العالقاتا لك ونية،وهومايتطلبمزيدمناألهدالشرعيوالقانوين.وهللاورالتوفيل،،
ط

ABSTRACT
The electronic documentation is one of the most important developments that have
resulted from modern technology and the great development in the field of technology and
information, especially as it relates to the purpose of our Sharia through the preservation of
rights and interests, and the performance of obligations and duties arising from transactions
between members of society. This research seeks to study the dilemmas and developments
related to electronic documentation , Its importance and consequent issues that did not exist,
the importance of technical and technological progress in our time, and the fact that
traditional methods of documentation are no longer appropriate, especially after the world has
turned into everything electronic Levels, in addition to revealing the features provided by
electronic documentation on traditional documentation, which led to the problem of this
study; Which deals with the issues or omissions resulting from the emergence of electronic
documentation, and the consequent rights and obligations of each of the parties to this
relationship, and the need of these issues to a legitimate framework in accordance with the
provisions of the Shari'a in order to preserve rights and maintenance by proving through
electronic documentation, This is compared to the status laws, which was presented through
the details of the study with a statement about the electronic documentation, its legitimacy, its
importance and its developments, dealing with the dilemmas related to electronic
documentation and its provisions, and clarifying the implications of the echoes of electronic
documentation, Tomcat many of the most important results: E-documentation has become a
reality of societies, as a means imposed by modern electronic means of communication,
especially after the spread of new vandalism can not be consistent with traditional
documentation, which placed an urgent need to put them in a legal framework to preserve
rights and safeguarding, especially after the spread of electronic mechanisms more effective
in several Such as electronic commerce, electronic contracts between persons or commercial
entities, technological advances in modern means of communication, The importance of
electronic documentation of all the dilemmas and developments in various areas of
contemporary life, and the need for electronic documentation for the conservation and
maintenance of rights, which can not be achieved by means of traditional documentation, as
well as the emerging electronic authentication tools provide guarantees and protection
required for the parties that deal through the Internet, Issuing various laws in different fields
that provide legal and legal protection for proving the rights and obligations arising from such
electronic relations, Which requires more legal and legal effort.
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املقدمة 
احلمدهللربالعاملعوالصالةوالسالمعلىأشرااألنبياءواملرسلعسيداألولعواآلخرين،النيب
الطاهراألمع،عليهأفضلصالةوأمتتسليم .
وبعد ،
أصباالتوقيلا لك وينيشغلحيزاًكبرياًيفوتمعاتنااليتأصبح التقنيةاملعلوماتية فيها
مت ل أمهية كبرية يف  تلف نواحي حياتنا املعاصرة سواء على املستوى السياسي واالجتماعي
واالقتصاديوا داري،حيثأصبح التقنيةالرقميةأهممعاملحياةوتمعاتنااملعاصرة،واليتفرضها
التقدمالكبرييفالعاملاحلديثواليتتشابك عالقاتوتمعاتهب قافاتهاملتعددةيف  تلفالبقا ،
وهومايعتاإحدىنتافكالتقدمالتكنولوجيواملعلوما الذيأصبايشكلعص احلياةيفالوق 
احلاضر .
وكان نتاج هذا التقدم الذي يعتا وليد ققافات ومفاهيم متعددة  هور واقع فرضته
مستجدات ومتطلبات العصر ،دع فيه احلاجة إىل التعامل معه واستيعابه وتسخريه يف وتمعاتنا
ا سالميةمبايتوافلمعأحكامشريعتناالسمحةوفلماتستهدفهمقاصدهاالنبيلة،فكانالتوقيل
ا لك وينإحدىمثارهذاالتقدمالتكنولوجي ،والذيترت عليهنوازلأومسافلملتكنموجودة
منا
من قبل يف وتمعاتنا ،فرضتها ربيعة احلياة املعاصرة ومستجدايا املستقبلية ،وهو ما يستدعي 
كمجتمعاتإسالميةللتعاملمعهاوأترريهايفإرارشرعييتوافلمعقواب ديننااحلنيف،وهوما
يؤكدصالحيةأحكامهذاالدينيفالتعاملمعأيمسافلومستجداتمستقبليةيفإرارشرعي
حمكميتوافلمعقواب ديننااحلنيف .

1

مشكلة البحث:
تكمنمشكلةهذهالدراسةيفاملسافلأوالنوازلاليتترتب على هورالتوقيلا لك وينيف تلف
التعامالتيفحياتنا،واليتي ت عليهاحقوقوالتزاماتلكلمنأررااالعالقة،فكانمنهذه
املسافلعلىسبيلامل الالاحلصر،مسألةالتوقيعا لك وينيف تلفالتعامالت سواءالتجاريةأو
ا داريةأواالقتصادية،ومسألةعقدالزواجوالطالقا لك وين ،وذلكمبقارنةتلكالنوازلاملتعلقة
لتوقيلا لك وين،ومايقابلهايفالتوقيلالتقليدي،وبياناألهودالتشريعيةاليتمت يفهذاا رار
منهاعلىسبيلامل ال؛جهوداملشر املغريب،واملشر األردينوغريه،فكلهذهاملسافلأم لةقافمةيف
حاجةإىلأترريشرعيوفلأحكامالشريعةا سالميةحتقيقاًحلفحلاحلقوقوصيانتهاسواءكانعلى
املستوىالفرديأوا تمعي ،قبايامنخاللالتوقيلا لك وين،وإعطافهنفحصالحياتعملية
التوقيل التقليدية لكافة التصرفات اليت تتعلل حبفحل احلقوق وضماهنا وفل أحكام الشريعة السمحة
املنظمةلتلكالتصرفات .
أمهية البحث:
تظهرأمهيةالبحثمنخاللالنقاطالتالية:
أوال:أمهيةالتوقيلا لك وين،وماترت عليهمنوقو مسافلملتكنموجودةفرضهاالواقع .
اثنيا :التقدم التقين والتكنولوجييفعصرض احلاضردفع األميععلى كافة املستوايتأشخا أو
حكومات إىل التعامل من خالل شبكة ا ن ن على كافة املستوايت ا دارية أو االقتصادية أو
االجتماعية .
اثلثا:ملتعدررقالتوقيلالتقليديةمالفمةأمامهذاالتقدمالتكنولوجياملتسار الذيحيقلمتطلبات
األميعمنا جنازوالسرعةواختصارالوق  .
رابعا :االجتاه العامليالسافداملتوافلمعهذاالتقدمالتكنولوجييفالتحولإىلكلماهوإلك وين
سواءعلىمستوىالدولواحلكوماتواألفراديفاالعتمادعليهبشكلكبرييفاألداء .
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خامسا :أمهية تلك التقنية والتكن ولوجيا احلدي ة يف اللحاق برك احلداقة واستيعاب كل ما هو
مستجد؛ فتكون وتمعاتنا يف مستوايت مماقلة من التقدم ،واستخدامها وفل ما يتوافم مع قواعد
شريعتناالسمحةومقاصدهاالنبيلة .
أسئلة البحث:
يداهذهالدراسةإىلاألوابعناألس لةالتالية :
-1ماالتوقيلا لك وينومشروعيتهواحلاجةإليه؟ 
-2ماأمهيةالتوقيلا لك وينعنالتوقيلالتقليدي؟ 
-3مااآلاثرالناجتةعناملستجداتامل تبةعلىاستخدامالتوقيلا لك وين؟ 
-4مااملسافلواملستجداتاليتترتب علىوجودالتوقيلا لك وين؟ 
أهداف البحث:
-1بيانماهيةالتوقيلا لك وينومدىمشروعيتهوحاجةوتمعاتناإليه .
 -2الكشف عن املميزات اليت يوفرها التوقيل ا لك وين عن التوقيل التقليدي واليت تتوافم مع
متطلباتمستجداتالعصرومتطلباته .
-3بيانحاجةوتمعاتنايفالتعاملمعتلكاملستجداتالناجتةعناستعمالالتوقيلا لك وينيف
تلفنواحيحياتناووتمعاتنا .
 -4إيضاح مناذج من تلك املسافل واملستجدات الذي فرضها واقع تقدم التكنولوجيا احلدي ة
وموافمتهاحلاجةوتمعاتنايفتلبيةاحتياجايا .
الدراسات السابقة:
حبس علميوارالعيوقف علىبعضالدراساتاليتأشارتإىلذلك،وبعضاملقاالت
اليتتكلم بشكلعامحوهلا،ومنها :
 .1األميعي ،حسن عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق
اإلنرتنت ،د.ط ،القاهرة :دار النهضة العربية للنشر2002 ،م ،وأفادتين هذه الدراسة يف
مدىإقباتالتصرفاتالقانونيةوإبرامهااليتتتمعنرريلالوسافلا لك ونية.
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 .2محود ،عبد العزيز املرسي ،مدى حجية احملرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية
والتجارية يف ضوء قواعد اإلثبات النافذة،د.ط،د.م2004،م،وأفادتينهذهالدراسةيف
االستعانة هبا بشكل أوسع يف دراسيت وإلقاء الضوء بشكل أوسع يف حجية احملررات
والسنداتا لك ونيةيفاملسافلواملستجداتاليتتقعيفإرارالتوقيلا لك وين .
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الرومي ،حممد أمع ،التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ،ط،1ا سكندرية :دار املطبوعات
األامعية2004 ،م .وأفادتين هذه الرسالة  لقاء الضوء بشكل أوسع يف دراسيت  لنسبة
للتعاقدا لك وينوماخيتايبهمنإجراءاتونفاذالتصرفاتالواقعةمنخاللهمنخالل
العقوداملامةبعأررافها .

 .4عبداحلميد،قروت،التوقيع اإللكرتوين ماهيته ،خماطره ،وكيفية مواجهتها مدى حجته يف
اإلثبات،داراألامعةاألديدة2007،م،هذهالدراسةأوضح بشكلكبريموضو التوقيع
ا لك وين وكلمايتعللبه،وهوماأاتحراالستعانةهبايفدراسيت،وإلقاءالضوءبشكل
يفيدرساليتيفهذااألان  .
 .5جواهري ،عزيز ،التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ،دراسة مقارنة ،أرروحة لنيل
الدكتوراهيفالقانوناخلا ،جامعةحممداخلامح،أكدال،كليةالعلومالقانونيةواالقتصادية
واالجتماعية،الر ط،السنة2008–2007م.وهذهالدراسةوفرتربشكلعامكلما
يتعللمبسألةالتوقيعا لك وينومدىحجيتهيفإقباتقانونيةالتصرفاتوتوافقهامنخالل
التوقيلا لك وينوحجيتهيفحفحلاحلقوقواملصاحبعاألرراااملتعاقدة .
" .6التوثيق وأحكامه يف الفقه اإلسالمي" ،دراسة فقهية ،للباحث سعيد سليمان احلامدي،
سنةالنشر2010م،وهذهالدراسةتناول التوقيلبشكلعاممنجان فقهي،وهوما
أفادينيفحب ييفأتررياملسافلوالنوازلواملستجداتاملتعلقة لتوقيلا لك وينيفإرار
شرعي .
" .7النظام القانوين جلهات توثيق التوقيع اإللكرتوين"،لعبريميخافيل الصفديالطوال،سنة
النشر 2010م ،هذه الدراسة قام على األوان والنظم القانونية املتعلقة  لتوقيل
ا لك وين،وهوماأفادالبحثيفمعرفةاألان القانويناملتعلل لنوازلواملستجداتوررق
توقيقهااليتختتلفعنأنظمةالتوقيلالتقليدي .
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 .8ورقةحب ية"أفكار يف التعاقد اإللكرتوين والتوثيق الرقمي للعقود" للدكتوريوسفبنعبد
هللاالعريفي،امللتقىالعدراألول"وسافلا قباتيفالقضاء"الغرفةالتجارية ألحساء –
األحساءإن كونتننتال– ال الاثء2013م .هذهالورقةالبح يةجاءتمبسطةحولالتعاقد
ا لك وينوالتوقيلالرقميللعقود،وهوماأفادين لقاءالضوءعلىمسألةالتعاقدا لك وين
وغريهمناملسافلاألخرىاخلاصة لتوقيلا لك وينبشكلأوسعيتطلبهالبحث .
 .9مقالة "التوثيق من خالل وسائل التواصل االجتماعي يف البحوث العلمية بني الدقة
واملوثوقية " للدكتور فوزي رج  ،قسم البحث العلمي بوزارة ال بية والتعليم العار بدولة

قطر 28 ،مارس 2016م ،وهذه املقالة تعرض فيها املؤلف إىل تعلل مسألة التوقيل
ا لك وينبوسافلالتواصلاالجتماعي ،عتبارهامناملستجدات،وهوماأفادينإىلبيان
عالقةالتوقيلا لك وينالذيمنخاللهحتمىاحلقوقوتصانبعأررااالعالقةاملتعاملة
منخاللتلكالوسافلاملستجدة؛حيثتعرض ملسألةحقوقامللكيةوالتأليفمنخالل
التعاملالقافمبعأررافهامنخاللوسافلالتواصلاالجتماعي .
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مقالة "العقد اإللكرتوين للزواج" حتقيل :لعبد العزيز الراشد جبريدة الرايض22 ،

أغسطح 2016م،هذهاملقالةكان مبسطةألق الضوءعلىمسألةالعقدااللك وين
للزواج ،وكيفية التعامالت األارية فيه عتبارها من املستجداتيف عصرض ا لك وين ،وهو
أفادينيفبقيةالنوازلواملستجداتاألخرىمنخاللالتعرضهلاكمسألةالتوقيعا لك وين
وغريها من النوازل واملسافل األخرى والوقوا على ررق التعامل وأترريهايف إرار شرعي
وقانوينيناس احتياجاتوتمعاتنا،واالستعدادمل لتلكاملستجداتمبايتوافلمعأحكام
شريعتناا سالمية .
مميّزات الدراسة:
وتتميزهذهالدراسةعنالدراساتالسابقةمبايلي :
-1تركيزهذهالدراسةعلىبيانأمهيةالتوقيلا لك وينمنخاللالنوازلواملستجداتاملرتبطةبه
وفوارقهاعنررقالتوقيلالتقليدية .
-2ال كيزعلىاألان الفقهيلتلكاملسافلوالنوازلاملرتبطة لتوقيلا لك وين .
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 -3إلقاءالضوءعلىالتوقيلا لك وينمباحيتويهمنمسافلونوازلتعاعنمستجداتيتطلبها
الواقعاملعاش .
 -4إيضاحأمهيةالتقنيةوالتقدمالتكنولوجيو هوراحلكوماتا لك ونيةعلىمستوىالدوليف
تسيريأعماهلا،وبيانأمهيتهلألفرادمعتشع العالقاتا نسانيةبع تلفال قافاتوالبقا 
وعلىكافةاملستوايتاملختلفةسواءاالقتصاديةأوا داريةأوالسياسية .
منهج البحث:
حيثإيناتبع املنهكاملقارنمنخاللتناولاملسافلأوالنوازلاملستجدةاليتترتب علىالتعامل
منخاللالتوقيلا لك وينيف تلفا االتسواءا الالسياسيأواالقتصاديأوا داريأو
االجتماعي ،وحتليلها والوقوا على سلبيايا وإجيابيايا وإبراز ا رار الفقهي هلا وما يتوافل مع
شريعتنا،ومقارنةذلكمبجالالتوقيلالتقليديوإيضاحالفارقبينهماوأك رهممناسبةومالفمةيف
وقتنااحلاضر .
كمااتبع يفحب يمنهجيةالبحثالعلميوقواعدهاملتعاراعليهابعالباح عمراعيامايلي :
 .1عزواآلايتإىلسورهاوأرقامها .
 .2ختريكاألحاديثمنمصادرهامعبيانالكتابوالبابواألزءوالصفحةورقماحلديثإنكان
املصدرمرقماً،وبياندرجتة .
 .3التعليلعلىالكلماتالغربيةوتفسريهامنكت اللغة .
 .4أخذأقوالالفقهاءوالعلماءمنمصادرهااألصيلةوالعزوإليها.
.5اخلامتة.وفيهاأهمالنتافكوالتوصياتمعخالصةبسيطةللبحث .
.6عملفهارسللبحثتشملماأي  :
• فهرساآلايت .
• فهرساألحاديثواآلاثر .
• فهرساملصادرواملراجع .
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الفصل التمهيدي :التوثيق اإللكرتوين مشروعيته وأمهيته ومستجداته
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وحيتوي هذا الفصل التمهيدي على ستة مباحث ،تناول فيها تعريف التوقيل ا لك وين لغة
واصطالحاً ،وأمهية التوقيل وأتقريه يف وتمعاتنا ،ومشروعية التوقيل من الكتاب والسنة ،وحكمه
الشرعي،ومدىاستيفاءاحلقوقوضماهنايفالنوازلاخلاصة لتوقيلا لك وين،وأقرهذهاملسافلأو
النوازل،وهياآل  :
وينلغةوإصطالحا .
املبحثاألول:تعريفالتوقيلا لك
ً
املبحثال اين:أمهيتهوأتقريهيفوتمعاتنااملعاصرة .
املبحثال الث:مشروعيةالتوقيلمنالكتابوالسنةالنبوية .
املبحثالرابع:حكمهالشرعي .
املبحثاخلامح:مدىاستيفاءاحلقوقوضماهنايفالنوازلاخلاصة لتوقيلااللك وين .
املبحثالسادس:أقراملسافلاخلاصة لتوقيلا لك ويناملعاصر .
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وإصطالحا
املبحث األول :تعريف التوثيق اإللكرتوين لغة
ً
التوثيق لغة:
ىعقد،وإحكام.و وقق الشيء:
مادة(وقل):أصلكلمة وقل (الواووال اءوالقااكلمةتدلعل
َ
التوقيلمصدرمشتلمنفعلوقليوقل .
أحكمته) (.)1و
ِّّ
قالاخلليلبنأمحد":والوقيقةيفاألمر:إحكامه،واألخذ ل قة،واألميعواثفل"(  .)2واملراد


به:تسجيلالعقود،وحنوهايفسجالتحمكمة .
اصطالحا:
التوثيق
ً
ٍ
قباتحل أوالتقيد
عرف بعضهم الوثيقة أبهنا" :صككت ليكونحجةيفاملستقبل
لتزام،سواءأكانذلكبعررفع،أم رادةمنفردةواحدة،كالوصيةوالوقف"(.)3وقالعبدهللابن
عبدالعزيز،منعلماءالعصراحلديثيفتعريفه،هي":العقوداليتيسجلهااملوققونالعدول"( .)4
وألكرتون يف اللغة :مفرد:مجعه،ألك ونيَّات:اسممنسوبإىلألِّ ْك ون(.)5
فيةدقيقةجدادافمةاحلركةحولجسمهو
وألكرتون اصطالحا :عبارةعنشحناتكهر
ً
النواة الذي هوجزء من الذرة( ،)6وقد استخدم ا لك ونياتيف التصنيع ودخل يف ك ريمن
ا االت،فكان هورالراديووالتلفزي ونواهلاتفوالتلكحواحلاس اآلروغريهامناألجهزة(.)7
وأي التوقيلا لك وينعلىعدةمعان :

()1انظرابنفارس،معجم مقاييس اللغة،مادة:وقل،د.ط .85/6،

()2اخلليلبنأمحدبنعمرو،كتاب العني،مادة:وقل،د.ط .202/5،
()3الواثفل:وموعةأحباث .176 ،26:
()4عبدهللا،عبدالعزيز،معلمة الفقه املالكي،ط .326 ،1

()5انظر:عمر،أمحد تارعبداحلميد،معجم اللغة العربية املعاصرة،ط .111/1،1

()6الذرة:نواة(حتتويالنيوترونوالاوتون)ومنا لك ونالذييدورحولالنواة،انظر:املرجع نفسه،ط .807/1،1
()7انظر:بندك،جع،اإللكرتون وأثره يف حياتنا،د.ط .9 ،
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 ضمان سالمة التعامل عا ا ن ن وأتمينه ،سواء من حيث أررافه ،ومضمونه ،وحمله،واترخيه(.)1والتوقيلا لك وينتوفريبي ةإلك ونية منةللتعاملعاا ن ن (.)2
 استخدامالتقنياتاحلدي ةاليتتستخدميفنقلصورةربلاألصلحملتوىأيةوقيقة ستخدامالتقنيةالرقمية،وحفظهامنقبلاملتعاملعحبيثنكنالرجو يفأيوق وبطريقةأوأك ر
منررقالبحثاملتعاراعليهادولياً،أوحفظهاوختزينهامنقبلجهاتفنيةذاتقوامة
قان ونيةمبايساهميفوضعحلولملشاكلاحملتوايتالورقيةللواثفل(.)3
 وموعةمنا جراءاتاملختلفةاليتيتمحتديدهامنقبلاألرراااملعنيةهبداالتحقلمنأنالتوقيعا لك وينقدمتتنفيذهمنشخايمعع،وذلك ستخدام تلفالوسافلمبا
فيها وسافل التحليل للتعرا على الرموز والكلمات واألرقام وفك التشفري واالستعادة
العكسية،وأيوسيلةأوإجراءاتأخرىحتقلالغرضاملطلوب( .)4


()1انظر:عبيدات،إثبات احملرر اإللكرتوين،د.ط79 ،ومابعدها .

()2موسى،مصطفىأبومندور،خدمات التوثيق اإللكرتوين،د.ط .19 ،

()3احلموري،ضهد،األوراق التجارية اإللكرتونية،ط .37 ،1
()4عراالقانوناألردينإجراءاتالتوقيلبكوهنا:وموعةمنا جراءاتاملعتمدةأواملقبولةجتارايًأواملتفلعليهابعاألرراا
هبداالتحقلمنأنقيداًإلك ونياًمليتعرضإىلأيتعديلمناتريخالتحقلمنهوفلإجراءاتالتوقيل،انظر:قانون
املعامالتا لك ونيةاألرديناملؤق ،املادةال انية،رقم .2001/82
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املبحث الثاين :أمهيته وأتثريه يف جمتمعاتنا املعاصرة
تنبعأمهيةالتوقيلا لك وينيفعصرضاحلاضرمنواقعأصبالهمعطياتجديدةملتكنمطروحة
منقبل،فالتحولالرقميوانتشارالتقنيةعلىكافةمستوايتحياةا تمعاتالذيأصبااحلاسوب
اءكانعلىمستوى التعامالتاالقتصادية
ركيزةأساسيةيفمكوضيااحلياتيةيف تلفا االتسو 
مم لةيفالبيعأوالشراءأوالتعاقداتا لك ونيةبعاألفرادأواملؤسساتإىل ماالحصرله،لف 
ا نتباهإىلأمهيةالتحولا لك وينيفهذهالتعامالت .
إضافةإىلذلكيفا الالسياسيوا داريواليت هرتبوادرهيفبروزمفهوماحلكومات
ا لك ونيةوالتحولالرقميالكامليفتسيريأعماهلاوالتخليتدرجيياًعنأشكالالتوقيلالتقليدية
أدوايا املعروفة من الكتابة واألوراق وغريه ،والذي تعتمد عليها يف أداء مهامها وتسيري أعمال
و
وتمعهاوشؤوندولتها .
وكذلكا الاالجتماعيالذي هرتأمهيتهمنخاللأدواتجديدةيفالتوقيلوإقبات
احلقوقوصيانتها،وذلكمنخاللوسافلالتواصلاالجتماعيعلىاختالاأشكاهلا،كذلكا ال
التعليميوالذيمنخاللهيتمإعادةاكتشااتراقناالعلميملختلفعلومنااليتورقتهاوتمعاتنا .
و لتاريشكلبطريقةكبريةعقولأبناءأمتنا،كلذلكأ هرأمهيةالتوقيلا لك وينيف
تلبية متطلبات احلياة املعاصرة الذي مل يعد التوقيل التقليدي يليب مجيع متطلبايا ،وعدم موافمته
ملتطلباتا تمعاملعاصر،الذيأصبا متشابكالعالقاتوال قافاتمعوتمعاتوققافاتأخرى
أك ر قر ً وتفاعالً نتيجة ال ورة الرقمية واملعلوماتية اليت أوجدت سهولة يف التواصل والتفاعل وبناء
العالقاتوالتعامالتعلىكافةمستوايياوأشكاهلااملختلفة .
إذن جند أنه  نتشار التقنيات ووسافل االتصال وتكنولوجيا املعلومات أصبا يفرض علينا
واج االستفادة منها وتطويع كل تلك التقنيات خلدمة متطلباتنا وحاجاتنا على كافة املستوايت
جزءًامنه .
احلياتيةبطرقسهلةويسريةتليبواقعاًوحداقةأصبح وتمعاتنا 
ويفسياقذلكممالهداللةعلىأمهيةالتوقيلا لك وينومستجداتهيفحياةوتمعاتنا،ما
ذكرهالدكتورعبدالعظيمالدي يفحدي هحولمشرو ختزيناألحاديثالنبويةعلىاحلاسوب،
وكان هذهالفكرةقدتبلورتيفذهنهعندماتعرضملصاع كبريةيفختريكبعضاألحاديث،وكما
11

ذكر أنه قد أضطر إىل قراءة صحيا البخاري من أوله كلمه كلمه حىت وصل إىل كتاب مواقي 
()1
الصالةووجدفيهاحلديثالذييريدخترجيه .
ممايعاعنمدىاحلاجةإىلفهممستوىالتطورالذيأصباواقعاًملموساًيفحياتناوأمهية
التعاملمعه .
وإذاماأخذضم االًيوضاذلك،جندأمامنامسألةالنشرا لك وينالذيهلاأمهيةكاىيف
وال تراقنا العريب الذي نعرفه يف شكله العادي ،فنجد أن العلماء يف القدمي أو احلديث جيدون
صعو تكبريةيفالوصولإىلمعلومةحمددة .
وذلكالختالاعنصراملوسوعيةوالتخصاي،ففيالقدميكاناملؤلفمناملمكنأنيضع
يفمؤلفهعدةموضوعاتبعالط والدينوالفلسفة،بينماجندأنهيفعصرضاحلاضرنيلونإىل
التخصاي ،مما يصع الوصول إىل املعلومة املطلوبة نظراً لتشع وتعدد املوضوعات يف الكتاب
الواحد .
ممايازأمهيةمسألةالتوقيلا لك وينعلىاختالاحماورهسواءيفوالإنشاءالعقوديف
التعامالت التجارية أو التعامل االجتماعي املتم ل يفإمكانيةعقود الزواج والطالقإىل غريهامن
املسافل اليت تتعدى إىل والنا ال قايف املتم ل يف حاجتنا إىل نشر تراقنا من خالل التكنولوجيا
ا لك ونيةاحلدي ةوحتقيلأقرإجيايبيفإعادةنشرتراقناال قايفوا سالمي،ولكنتبقىاالستفادة
من تكنولوجيا املعلومات واملشاركة يف تطويرها حمدودة ،ويعود ذلك لعوامل عديدة اقتصادية
واجتماعيةوتنموية،ولكنمعذلكمتحتقيلبعضا جنازاتاهلامة:
 .1متتنفيذبعضاملكتباتالرقميةعلىا ن ن م لمكتبةالوراقومكتبةحراا سالمية .
 .2ونفذتكذلكالعديدمناملكتباتالرقميةالعربيةعلىا سطواضتاملدوةم لاملوسوعة
الشعريةاملنفذةمنقبلا معال قايفيفأبو يبوتضمحالياًأك رمنمليونعونصف
املليون بيتاً من الشعر العريب و موسوعة احملدث و معظم هذه املكتبات هي من نو 
املالتيمداي.Multimedia
()1انظر:الدي ،عبدالعظيم.حنو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريف:الكمبيوتر حافظ عصران،د.ط .22-21 ،
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 .3معاألةاللغةالعربيةبشكل رقطع شوراًجيداًو هرتلديناقواميحومعاجمعربية
رقميةوم مجات ليةمناللغاتاألخرىإىلالعربية(وليحالعكح)وتطورتمدققات
للنصو وبرامكللتنضيدالضوفيوالقارئاآلروبرامكللتعراعلىاألصوات(.)1
إضافةإىلماسبلن لالنشرا لك وينفرصةكبريةيفاستغاللتلكالتكنولوجيااحلدي ةيف
إحياءتراقناالعريبونشره لطرقاحلدي ةاليتأصباالغىنعنها،وهوماجيعلنايفرك التقدممع
اآلخرين ،وحيقل لنا فرصة الظهور واالنتشار مرة أخرى  يصال ققافتنا وحضارتنا كسابل عهدها
لآلخرين .
منهناتظهرأمهيةالتوقيلا لك وينونوازلهاملتعلقةبهيفحياةوتمعاتنااملعاصرةمنخالل
ماذكرضهسابقاًعلىسبيلالتم يل،لنبعمدىأمهيتهيفعصرضاحلاضروقوةأتقريهيفإعادةصياغة
الك ريمنتفاصيلالتعامالتاملستحدقةعلىكافةاملستوايتسواءاالقتصاديةأواالجتماعيةأو
السياسيةأوا داريةأوالتعليمية .

()1انظر:زكار،معتصم.استعمال تكنولوجيا املعلومات يف استكشاف ونشر الرتاث ،
http://www.alukah.net/library/0/27926/#ixzz4TiqCv5CW
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املبحث الثالث :مشروعية التوثيق من الكتاب والسنة النبوية
االقتصادي

تقتضي التعامالت اليت تقوم بع البشر يف  تلف مناحي احلياة سواء على املستوى
كالتجارة،أوعلىاملستوىالسياسيمتم الًيف ليةعملالدولةوأجهزيااملسريةلألعمالالتنظيمية،
أوعلىاملستوىاالجتماعي ،إضافةإىلاملستوىا دارياملتم ليف ليةالتعامالتواألنظمةاملقررة
لضبطتلكالعالقاتوسريهايفا تمع،إىل خره،إىلتوقيلتلكالتعامالتوالعالقاتاليتتتمبع
األفراد،وهومايتطل أمهيةاالعتناء لتوقيل،والذيحر عليهدينناحفظاًللحقوقوصيانتها
منالضيا وا هدارمنخاللتعاماليموتبادلاملنافعكالبيعوالشراء،واملدايناتوغريذلكمن
الصور،إضافةإىلذلكالطبيعةالبشريةاليتقدحتتملا قرارأواالع اابتلكاحلقوقأوجحودها
ونكراهنا،وهومايفرضأمهيةوحاجةا تمعاتإىلالتوقيل .
لوقضعيفمعرضللخطأ،بلهونسي
ليفكونا نسان
وهذهالطبافعالبشريةتتم 
ٌ

بطبعه ،وسرعانماينسىتعاملهمعالناس،خاصةً حع يكونالتعامل جالً،فاقتضىذلكتدوين
املعامالتوتوقيقها،إضافةإىلفطرةا نسانحل

املال ،قالسبحانه( :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ)( .)1
وهذهالسمةقدتق ن لعدوانعلىاخلالل،وا نكارحلقوقاآلخرين ،أوالتعديعليها،
ولذا جاءت الشريعة ا سالمية مبا يكون حافالً بع رمع ا نسان ،وجشعه فشرع توقيل
املعامالت ،حىت ما إذا رمع إنسان يف حقوق غريه ،جاءت هذه الواثفل م بته للحل ،مع ِّّدلة
العوجاجذلكا نسانفحم احلقوقواألموالمنجهة،وأنقذتا نسانمنرذيلةالعدوانعلى
أموالالناس(.)2




()1سورةالفجر،اآليتان.20-19

( )2انظر البيهقي،أحكام القرآن للشافعي،ط ،125 - 124/2،2وانظر:اهلليل،صاحبنع مان،توثيق الديون يف الفقه
اإلسالمي،د.ط .30 ،
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وقددل النصو الشرعية،والسننالعمليةعلىمشروعيةالتوقيلفمنذلك :
أدلة التوثيق من القرآن الكرمي:
جاءيفكتابهللامادلعلىأصلالتوقيل،قالتعاىل(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ)( .)1
وذكرالشيخعبدالرمحنالسعدييفالفوافداملستنبطةمن يةال ّدين احتواءهذهاآليةعلى
إرشاد الباري عباده يف معاماليم إىل حفحل حقوقهم  لطرق النافعة ،وا صالحات اليت ال يق ح
العقالءأعلىوالأكملمنهافإنفيهافوافدك رية.منها :
أمرهتعاىلبكتابةالديون.وهذااألمرقدجي ،إذاوج حفحلاحلل،كالذيللعبدعليهوالية ،كأموال اليتامى ،واألوقاا ،والوكالء ،واألمناء ،وقد يقارب الوجوب ،كما إذا كان احلل
الاملقتضيةلذلك.وعلى

متمحضاَللعبد،فقديقوىالوجوب،وقديقوىاالستحبابحبس األحو
كلحالفالكتابةمنأعظمماحتفحلهباهذهاملعامالتاملؤجلة،لك رةالنسيان،ولوقو املغالطات،
ولالح ازمناخلونةالذينالخيشونهللاتعاىل .
 ومنها:أنالكتابةبعاملتعاملعمن أفضلاألعمال،ومنا حسانإليهما،وفيهاحفحلحقوقهما ،وبراءة ذممهما كما أمره هللا بذلك فليحتس الكات بع الناس هذه األمور ،ليحظى
ب واهبا .

()1سورةالبقرة،اآلية .282
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 ومنها:أنالكات البدأنيكونعارفاً لعدل،معروفاً لعدل؛ألنهإذامليكنعارفاًلعدلمليتمكنمنه،وإذامليكنمعتااًعدالًعندالناسرضياً،ملتكنكتابتهمعتاة،والحاصالً
هبااملقصودالذيهوحفحلاحلقوق .
األلفاظاملعتاةيف

 ومنها:أنمنمتامالكتابة،والعدلفيها،أنحيسنالكات ا نشاء،وكلمعاملةحبسبها،وللعرايفهذااملقاماعتبارعظيم .
 ومنها:أنالكتابةمننعمهللاعلىعبادهاليتالتستقيمأمورهمالدينيةوالالدنيويةإالهبا،وأنمنعلمههللاالكتابة،فقدتفضلعليهبفضلعظيم،فمنمتامشكرهلنعمةهللاتعاىل،أن
يقضيبكتابتهحاجاتالعبادوالنتنعمنالكتابة،وهلذاقال( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
(  )1

ﭨ)

.

ومنها:مشروعيةالوقيقة حلقوق،وهيالرهونوالضماضتاليتتكفلللعبدحصولهحقه،سواءعاملبراًأوفاجراً،أميناًأوخافناًفكميفالواثفلمنحفحلحقوق،وانقطا منازعات"( .)2
قالابنك رييفتفسريقولهتعاىل( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) " ،أي:والنتنع
منيعراالكتابةإذاس لأنيكت للناس،والضرورةعليهيفذلكفكماعلمههللامامليكنيعلم
فليتصدقعلىغريهممنالحيسنالكتابة،وليكت كماجاءيفاحلديثَّ (:
إن منالصدقةأنتعع
ٍ
ُألميومالقيامةبلجام من
صانعاً،أوتصنعألخرق)(،)3ويفاحلديثاآلخر( :منكتمعلماًيعلمهأ
ضر)(،)4وقالواهدوعطاء":واج علىالكات أنيكت "( .)5

()1سورةالبقرة،جزءمناآلية .282

()2انظر:السعدي،تفسري السعدي،د.ط .961،960،959 ،

()3أخرجهالبخارييفصحيحه،كتابالعتل ،ب:أيالرقابأفضل،477 :حديثرقم،2518ومسلميفصحيحه ،
كتاب:ا نان ،ب:بيانكونا نان هللتعاىلأفضلاألعمال،61 ،حديثرقم .84

( )4أخرجها مامأمحديفاملسند،508/2،وابنماجه يفالسنن،كتاب:املقدمة ،بمنس لعنعلمفكتمه،44  :
حديثرقم ،264وأبوداوود يفسننه،كتاب:العلم ،ب:كراهيةمنعالعلم،404 ،حديثرقم ،3658حديثإسناده
صحيا،شعي األرنؤوط .

()5انظر:ابنك ري،تفسري القرآن العظيم،ط .561/1،1
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ويفسياقذلكقالالسرخسي":فإنهللاتعاىلأمر لكتابيفاملعامالت"( .)1
وقال أبو نصر السمرقندي" :إين ملا رأي كِّْتعبَة الواثفل مشروعة ،وفيها أنوا من املصاح
للعباد،أحدهاوهيأعظمهاراعةهللاتعاىل،وراعة رسوله-صلىهللاعليهوسلم -فإنهللاتعاىل
أنزليفاألمرهباأرول

يةهيقوله-عزوجل(:-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ)"( .)2
وقالابنالعريبعندقولهتعاىل( :ﭚ ﭛ)":إشارة اهرةعلىأنهيكتبهجبميعصفاته
ِّّ
بةعنهاملعرفةللحاكممباحيكمعندارتفاعهماإليه( .)3
املبينةله،املع ِّر
ْ
قالالشيخعبدالرمحنالدوسري":وأمادعواهمتعاملالصدراألولمناملسلمعبغريكتابة
وال إشهاد ،فهي على إرالقها  رلة ،فإنه مل يؤقر عن الصحابة الذين حيتك مبعاماليم ،وال عن
التابعع شيء صحيا يؤيد هذه الدعوى ،ولكن اغ هؤالء القافلون من الفقهاء بعدم الوجوب،
برؤيتهمملعامالتأهلعصرهماليتعم فيهال قة،واشتهرت،ومليرووافيهعنالصحابةشي اًواقعاً،
َّ
ازمنالكتابةفإنهذااليغري
والعاةملايعتادهأهلالعصورمنعدمالكتابةحلصولال قة،واالمش ز
احلكمالشرعي،وقدشاهدضيفأوافلعمرضشي اًمنذلك،ولكنحصلالتغريوحنن قونعلىقيد
احلياةفالقول لوجوبمتععخصوصاًيفهذه العصوراملاديةاليتضعففيهاالوجدان،وفسدت
الضمافرالسيمامعالقاعدةاألصوليةأناألمرللوجوبماملتصرفهقرينة"( .)4
أدلة التوثيق من السنة النبوية:
دل سريةالنيب-صلىهللاعليهوسلم-العمليةعلىعنايته لتوقيليفأعمالالدولةاملسلمة
منم لاملكاتباتبينهوبعامللوك،أوالعهود،أواملوادعاتوحنوها .
قالأبونصرالسمرقندي":وكت رسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-وقيقةالبيعوالشراءمبا
جرىبينهوبعغريه،وكت لعمالهشروطالعهود،فيمايقلدهممناألماضت،وكت يفاملوادعات
والذممبينهوبعاملشركع،وأهلالكتاب"( .)5

()1السرخسي،املبسوط،د.ط .168/30،

()2السمرقندي،رسوم القضاة،د.ط .21 ،

()3ابنالعريب،أحكام القرآن،ط .328/1،3

()4الدوسري،صفوة اآلاثر واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم،ط .568/3،1

()5أخرجهالبخارييفصحيحه ،كتاب:البيو  ،ب:إذابعالبيعانومليكتماونصحا،58/3،رقم .2079
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وقالالسرخسي":ورسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-أمر لكتابيفاملعاملةبينهوبعمن
عامله ،وأمر  لكتاب فيما قلد فيه عماله من األمانة ،وأمر  لكتاب يف الصلا فيما بينه وبع
املشركع"( .)1
وقالاألالر":وممارويعنالنيب-صلىهللاعليهوسلم -املبعوثكافةإىلكافةاخلالفل،
واملنعوتأبعظماخلالفل،أنهأمربكتابةالعهودوالواثفل"( .)2
"كماكانللنيب-صلىهللاعليهوسلم-كتابيكتبونلهتلكالواثفل،وكانالزبريبنالعوام
وجهمبنالصل -رضيهللاعنهما -يكتبانأموالالصدقات،وكانحذيفةبناليمان-رضيهللا
عنه -يكت خر النخل ،وكان املغرية بن شعبة ،واحلصع بن منري -رضي هللا عنهما يكتبان
املدايناتواملعامالت"(.)3
وقالاألهشياري":عليبنأيبرال ،وع مانبنعفان-رضيهللاعنهما -كاضيكتبان
الوحي،فإنغا ،كتبهأيببنكع ،وزيدبناثب -رضيهللاعنهما -وكانخالدبنسعيدبن
العا ومعاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنهما -يكتبانبع يديهيف حوافجه ،وكان املغرية بن
شعبة،واحلصعبنمنري -رضيهللاعنهما -يكتبانمابعالناسوكانعبدهللابناألرقمبنعبد
يغوث،والعالءبنعقبة-رضيهللاعنهما-يكتبانبعالقوميفقبافلهمومياههم،ويفدوراألنصار



بعالرجالوالنساء،وكانزيدبناثب -رضيهللاعنه -يكت إىلامللوكمعماكانيكتبهمن
الوحي""،ورويأنمعيقي بنأيبفارمةحليفبينأسد-رضيهللاعنه-كانيكت مغامنرسول
....خليفة

هللا-صلىهللاعليهوسلم-وكانحنظلةبنالربيعبناملرقعبنصيفي-رضيهللاعنه-
كلكات منكتابالنيب-صلىهللاعليهوسلم-إذاغابعنعمله،فغل عليهاسمالكات "( .)4



()1السرخسي،املبسوط،د.ط .168/30،
()2العمادي،شروط اجلاليل،د.ط/7،أ .

()3القضاعي،اتريخ القضاعي،د.ط .238 ،

()4األهشياري،الوزراء والكتاب،ط .13،12 ،1
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املبحث الرابع :حكمه الشرعي
التوقيلأمرمشرو يفمعامالتالناسوعقودهم،إالأنالتوقيليكونواجباً،حعخيشى

ضيا احلقوقوإهدارها،فالتوقيليكونحرزاًوضماضًألصحاباحلقوقيفحفظهامنالضيا أو
االعتداء .
كمايكونالتوقيلقارعاًللمنازعاتواخلصوماتاليتقدتؤديإىلماحرمههللامنالتقارع
التدابروالتباغض،وأكلأموالالناس لبارل،فهوهنامن ب":مااليتمالواج إالبهفهو

و
واج "(،)1وحفحلحقوقالناس-املاديةمنهاخاصة-واج متعع .
حفحلاحلل،

قالابنسعدي":أمرهتعاىلبكتابةالديون.وهذااألمرقدجي ،إذاوج
كالذيللعبدعليهوالية،كأموالاليتامى،واألوقاا،والوكالء،واألمناء ،وقديقاربالوجوب،كما
إذاكاناحللمتمحضاللعبد،فقديقوىالوجوبوقديقوىاالستحباب،حبس األحوالاملقتضية
لذلك ،وعلى كل حال ،فالكتابة من أعظم ما حتفحل هبا هذه املعامالت املؤجلة ،لك رة النسيان،
ولوقو املغالطات،ولالح ازمناخلونةالذينالخيشونهللاتعاىل"(،)2وهومايفهمأنهللاسبحانه
وتعاىلقدأمر لكتابةوالتوقيليف تلفاملعامالتحفظاًللحقوقمنالضيا نتيجةللنسيانأو
األحودوالنكران .
وذلكألنمهماجرىالعراوالعادةقدنًاعلىتوافرال قةواالرم نان بعاملتعاملع،يف
زمانكان أواصرا نانواخلوامنهللاهيالغالبةَّ ،
فإن هذااليغرياحلكمالشرعي،وخاصةأن
نانورغياناملادةوضعفالنفوسوفسادهاحيتمعليناإىلتوقيل

واقعمانعيشهاآلنمنضعفا
كلتعامالتنا،خاصةبعدماانتشراألحودونكراناحلقوقوضياعها،فالقول لوجوبهنامتعع،
حتمالبدمنه(.)3



كماأنالتوقيلقديكونحمرماً،أومكروهاً،وذلكإناشتملعلىأمرحمرم،أومكروه،من
لم،أوبدعةاعتقاديةحمرمةوحنوها .
()1الغزار،املستصفى،ط .217 ،1

()2السعدي،تفسري السعدي،د.ط .202 ،

()3انظر:الدوسري،صفوة اآلاثر واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم،ط .565/3،1

19

ففياحلديثعنالنعمانبنبشري-رضيهللاعنهماقال:سأل أميأيببعضاملوهبةر
منماله،مثبداله،فوهبهار.فقال :الأرضىحىتتشهدالنيب-صلىهللاعليهوسلم -فأخذ
بيدي،وأضغالم،فأتىيبالنيب -صلىهللاعليهوسلم -فقال:إنأمهبن رواحةسألتينبعض
التشهدينعلىجور) وقالأبو
املوهبةهلذا.قال(:ألكولدسواه؟) قال:نعم.قال:فأراهقال(:
َ

الأشهدعلىجور)(.)1ويفلفحل(فأشهدعلىهذاغريي)( .)2
حريزعنالشعيب(
َ

وقال ابن حزم" :أنمعىن قوله( :أشهدعلى هذا غريي) إمنا هو الوعيد كقول هللا تعاىل:
(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) (،)3ليحعلىإ حةالشهادةعلىاألوروالبارللكنكماقالتعاىل:
()6

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)(،)4وكقولهتعاىل(:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)()5و(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)

وحاشلهعليهالسالمأنيبياألحدالشهادةعلىماأخابههوأنهجور،وأننضيهواليرده،هذا
ماالجييزهمسلم"( .)7
وقالابنقدامةعلىداللةهذااحلديث":هودليلعلىالتحرمي؛ألنهمساهجورا،وأمربرده،
األورحرام،واألمريقتضيالوجوب،وألنتفضيلبعضهميورثبينهم

وامتنعمنالشهادةعليه،و
العداوةوالبغضاءوقطيعةالرحم،فمنعمنه"( .)8
وهذهالعلةموجودةيفوقفاألنفوا مثوالظلم،ويلحلهباكلمافيهاعتداءعلىحقوق
هللاتعاىل،منبد اعتقاديةحمرمة،أوما هرتكراهتهشرعاً .

(  )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشهادات  ،ب :حيلف املدعى عليه حي ما وجب عليه اليمع ،171/3 ،رقم
،2650وانظر :مسلم يف صحيحه ،كتاب اهلبات  ،ب :كراهية تفضيل بعض األوالد ،في اهلبة ،1241/3 ،حديث رقم
 .1623

()2أخرجهمسلميفصحيحه،املرجعالسابل .
()3سورةاألنعام:جزءمناآلية .150
()4سورةالكهف:جزءمناآلية .29
()5سورةفصل :جزءمناآلية .40
()6سورةاملرسالت:اآلية .46

()7ابنحزم،احمللىابآلاثر،د.ط .101/8،
()8ابنقدامة،املغين،د.ط .52/6،
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وقالأيضاً":وقولالنيب-صلىهللاعليهوسلم(-أشهدعلىهذاغريي)()1ليحأبمر:ألن
أدىنأحوالاألمراالستحبابوالندب،والخالايفكراهةهذا .
وكيفجيوزأنأيمرهبتأكيده،معأمرهبرده،وتسميتهإايهجوراً،ومحلاحلديثعلىهذا
محلحلديثالنيب-صلىهللاعليهوسلم-علىالتناقضوالتضاد .
ولوأمرالنيب-صلىهللاعليهوسلم  -شهادغريه،المت لبشريأمره،ومليرد،وإمناهذا
يديدلهعلىهذا،فيفيدماأفادهالنهيعنإمتامه"( .)2

وقال ابندقيلالعيد-رمحههللا -علىهذااحلديث(":أشهد علىهذا غريي) فإهنا
تقتضيإ حةإشهادالغري،واليباحإشهادالغريإالعلىأمرجافز .
ويكونامتنا النيب-صلىهللاعليهوسلم -منالشهادةعلىوجهالتنزه،وليحهذا
لقويعندي؛ألنالصيغةوإنكان اهرهاا ذن،إالأهنامشعرة لتنفريالشديدعنذلك
الفعل ،حيث امتنع الرسول من املباشرة هلذه الشهادة ،معلالً أبهنا جور ،فتخرج الصيغة عن
اهرا ذنهبذهالقرافن"( .)3
وملاكان الشهادةمنأهمأنوا التوقيلوررقه،وأخذتاحلكمالسابلمنكوهناواجبة
يفحاالتوحمرمةأومكروهةيفحاالت،فمااملانعمنأنأيخذالتوقيلحكمها .
 


()1أخرجهابنحبان،يف صحيحه  ،ب:ذكرخااثلثيصرحأبنا ي اربعاألوالد،ط،503/11،1رقم،5104:
حديثصحيا،األلباين،الصحيحة .)3098(،
()2ابنقدامة،املغين،د.ط .52/6،

()3ابندقيلالعيد،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .167/2،
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املبحث اخلامس :مدى استيفاء احلقوق وضماهنا يف النوازل اخلاصة ابلتوثيق االلكرتوين
تعتا يةالدينأساسنظامالتوقيليفا سالم،وفيهاأمراحللسبحانهوتعاىل،عبادهبتوقيلالديون
لكتابةيفقولهتعاىل(:ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ)( .)1
أمرض  قبات العقود اليت يتم إبرامها بع الناس ،وذلك ملنع النزاعات
فاهلل سبحانه وتعاىل  
واخلصومات،وحفظاًللحقوق،وهوماتقتضيهمصاحالعبادوحفظها .
ونظراًألمهيةحفحلاحلقوقوصيانتهاواليتتعتامنمقاصدالشريعةا سالمية،كاناالهتمام
بتحصيلهاوحفظهاومحايتها،وارتباطذلكأبحداملستجداتاليتجدتيفعاملنااملعاصر ،وذلك
منخاللالتطورالتكنولوجيوالتقنيةاملعلوماتيةاملتطورةيفميدانالتعاملا لك وينبكافةأشكاله
سواءعلىمستوىالتعامالتالتجاريةأومستوىالتعامالتاخلاصة ألفراديفالعالقاتالناش ة
بينهم،و هورمستجداتيفهذاامليدانكالزواجوالطالقا لك وينو هورالتعاقداتا لك ونية
إىل خره،وماترت علىذلكمنحقوقوالتزامات،وكيفيةإقباياواحلفاظعليهاوتوفرياحلماية
والضماضتالكافيةهلامبايضمناستيفاءتلكاحلقوقألصحاهباوعدمضياعهاوإهدارها .
منهذااملنطللرأيناأنهكان هناكجهود رزةيفهذاا العاتعنمدىأمهيةتوفري
الضماضت واحلماية الالزمة يف عصر اختلف معطياته عن الشكل التقليدي يف إقبات احلقوق
وصيانتها .
وهوما هرمنخاللاستجابةالتشريعاتلإلقبات لوسافلا لك ونيةاحلدي ة،إضافةإىل
أمهيةذلكيفتوفريإرارقانوينيتوافلمعا رارالتشريعي صدارعدةقوانعمنظمةلكيفيةصياغة
وسافل ا قبات ا لك ونية يف واالت املختلفة سواء على مستوى التجارة والتعامالت املصرفية
والتبادالت ،وإبرمالعقودبكافةأشكاهلا ،وهوما هرمنخاللجهود تلفالدول،واليتسوا
نذكرها،ومنها :

()1سورةالبقرة:جزءمناآلية .282
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أوالً :قانون األونسيرتال:
أصدرت ألنة األمم املتحدة قانون األونسي ال حىت يكون أداة فعالة للدول اليت تستخدم
األسالي التقليديةيفحفحلاملعلوماتوتداركالقصورالناجمعنتشريعايااخلاصةيفالتعاملمع
األسالي احلدي ةيفالتعاقداتوالتجارةسواءعلىاملستوىالداخليأوالدور .
ويتكونهذاالقانونالنموذجيللتجارةا لك ونيةمنسبععشرةمادةمقسمةعلىجزفع،
يشتملاألزءاألولمنهبيانالتجارةالدوليةبشكلعام،ومكونمنمخسةعشرةمادة(،)15 -1
أما األزء ال اين فهو اخلا  لتجارة الدولية يف وال نقل البضافع ،ومكون من مادتع-16( ،
 .)1()17
ومن خالل ذلك جند أن قانون األونسي ال قد وضع احلدود العامة األساسية للتجارة
ا لك ونية ووسافلها احلدي ة يف كيفية إبرام العقود وررق تنفيذها ،واملبادئ األساسية هلا لتيسري
استخدامتلكالوسافلاحلدي ة،وهوتنظيمعام،معتركتفاصيلتنظيمهللتشريعاتالورنيةللدول
لوضعاللوافااملنظمةلإلجراءاتاليتتتوافلمعقانونوقواعدكلدولةيفهذااخلصو  .
اثنياً :موقف املشرع املصري:
أصدر املشر املصري قانون التوقيع ا لك وين ،حيث اعتا ذلك منه مواكبة للتطورات
احلدي ة اليت شهدها العامل يف ا ال التكنولوجي واملعلوما  ،وذلك من خالل التحول من وسافل
الكتابةالتقليديةإىلاحملرراتا لك ونيةوالشكلالرقمي .
وترجماستجابتهللتطوريفهذاا المنخاللإصدارإصدارقانونالتوقيعا لك وينرقم
 15لسنة  ،2004والذي قام فيه بتقنع التوقيع ا لك وين واحملررات ا لك ونية واعتبارها حجة
موازية يف القوة للتوقيع التقليدي واحملررات التقليدية الرمسية والعرفية  عتبارها وسافل إقبات مىت
استوف الشروطاملتطلبةمنالناحيةالقانونية .
وذه املشر منخاللهذاالقانونإىلتقسيماحملرراتإىل حمررات رمسيةوعرفية،أعطاها
حجيةاحملرراتالتقليدية  وتوفريالسبلاليتتضمنوجودتنظيمحمكمللتوقيعا لك وينمنخالل
غطاءقانوينيتوافلمعماجاءيفقانوناألونس ال( .)2
()1انظر:ملحلقانوناألونسي الالنموذجيللتجارةالدولية .
()2انظر:ملحلقانونالتوقيعا لك ويناملصرياألديد .
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كما أعطى القانون حجية لصورة احملرر ا لك وين يف حالة الصورة املنسوخة عن
احملررا لك وينالرمسيحيثأسبغعليهاحجيةا قبات( .)1
املشر املصري الش اط صحة صورة احملرر ا لك وين الرمسي املنسوخة ورقيا عن

وذه
األصلشررانومها :
الشرط األول :أن يكون احملرر الرمسي موجودا للتمكن من الرجو إليه عند منازعة أحد
األرراايفصحتها .
الشرط الثاين:فهوأنتكونالورقةاليتحيتكهباصورةوليس أصالً،وحمف و اًبطريقةحتقل
عدمتعرضهللتلفأوالتغرييفحمتواها( .)2
إضافة إىل تشريع قانون التجارة املصري وقانون التحكيم املصري اش روا أن يتمكن ررفا
العالقةالتحكيميةمناستخراجاحملررالذييتضمناتفاقالتحكيمليكونلهحجيةقانونيةواش اره
اتفاقإرادةرريفالتحكيماملسبقةلقبولم لهذهالوسافلو رجايا .
اثلثاً :موقف املشرع األردين:
ذه املشر األردينيفإصدارقانوناملعامالتاألردين الذيكانلهأقركبرييفاستيعابه
للتحوليفوالالوسافلا لك ونيةيفإبرامالعقود ومنااحملرراتا لك ونيةاحلجيةاليتتتمتعهبا
احملرراتالتقليديةالورقية .
وذلكحىتيستطيعأنيستوع تلكالتطوراتويعاجلمشكلة اش اطالكتابةأوالتوقيع
اخلطييف إقبات عقد أو تصرا مت بوسافل إلك ونية عن رريل كتابة إلك ونية وتوقيع إلك وين،
وذلكمنخاللقانوناملعامالتا لك ونيةرقم85لسنة2001والذيجاءمبنياًعلىنصو 
قانوناألونسي الالنموذجي( .)3

()1انظر:قانونالتوقيعا لك ويناملصري،املادة .16:
()2انظر:املرجعنفسه،املادة .16:
()3انظر:ملحلقانوناألونس الالنموذجيللتجارةالدولية .

24

فيهاكيفيةإبرام العقود وإقبات احملررات ا لك ونية
ويتكونهذاالقانونمنأربعع مادةذكر  
وبياهنا والتوقيع ا لك وين والشروط الواجبة فيه  ضافة إىل العقو ت واألحكام العامة اخلاصة
بذلك( .)1
مما سبل يتضا األهود املبذولة من الدول من خالل تشريعايا الصادرة هبذا الصدد واليت
استعرضناها على سبيل التم يل ،ويوضا مدى أمهية الوسافل ا لك ونية احلدي ة اخلاصة  لتوقيل
ودورهاالكبرييفوالالتعامالت املختلفةوبكافةأشكاهلا،ومدىارتبارهابشكلالتطوراحلديث
الذي أصبا مسة عصرض احلاضر  ،والذي مل تعد وسافل التوقيل التقليدية مالفمة ومناسبة لسد
متطلباتتلكالتعامالت .
وهومايوضا مدىأمهيتهاوحاجةا تمعات هلا،وذلكمنخاللتك يفاالهتمام من
اءعلىاملستوىالدورأوعلىمستوىالتشريعات

رجالالفقهوالقانونلسدأوجهالقصورفيهاسو
اخلاصةبكلدولةالحتواءكلماهومستجد،مماحيقلمنخالله حتقيلإرارمتكاملمنالناحية
القانونيةوالتشريعيةلتلكالوسافلاحلدي ة؛نستطيعبهالوصولإىلحتقيلنظامكامليتحقلمعهسد
حفحلحقوقالعبادوصيانتهاوفلمقاصدشرعنااحلنيف.

حاجاتومتطلباتوتمعاتنا،و

()1انظر:ملحلقانوناملعامالتاألردين،املادة.8،7،6،3:
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املبحث السادس :أثر املسائل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين املعاصر 
الشكأنالتطوراملذهليفوالالتكنولوجياوتقنيةاملعلوماتعلىمستوىالعاملالذيأصبح 
فيه العالقات متشابكة ،ومتداخلة بع الدول على مجيع املستوايت واألصعدة وبعد املسافات
واختالاال قافاتعافقاًيفجعلهذاالعاملعبارةعنقريةصغرية .
فكان من نتافك وإفرازات هذا التقارب والتقدم التقين واملعلومات كب رياً يف توسع دافرة
التعامالتبكافةأشكاهلاسواءيفا الاالقتصاديوالسياسيوا داريواالجتماعي،وهومايعتا
أبرزفوافدومثراتالتقنيةا لك ونيةاليتسهل الك رييفإجيادسبلوررقتواصلالتتعدىأوقات
زمنيةيفغايةالقصر،بينمايفاملاضيوقبلهذهال ورةالتكنولوجيةواملعلوماتيةكان أتخذمسافات
وشهوراً .
وأوقاتزمنيةتصلأسابيع 
وهومايوضاأنهناكحالةمنالتواصليفمجيعا االتا نسانية مبختلفأشكاهلاكما
سبل أن أشرض وعلى مستوايت متعددة ،سواء كان يف األان االقتصادي والسياسي وا داري
واالجتماعي..وغريهامنا االتاألخرىاليتتغطيكافةالنشاطا نساين .
ممايعينأنهذا النشاطا نساين ختالاأشكالهي ت عليهالتزاماتيتمتوقيقهاحفظاً
وصيانةللحقوقوالواجبات،واليتتقتضيهاحاجاتالناسيفتعاماليااملختلفة،ونظراًلتوسعوكا
حجمهذاالتعاملا نساينوالذيكانيتمتوقيقه لشكلالتقليديم لماكانيتميفاملاضي،مث
التحول إىل العصر ا لك وين والتوقيل من خالل التقنيات احلدي ة اليت أصبح متاحة ومالفمة
ألشكالتلكالتعامالت،مماترت عليهمستجدات ملتكنموجودةمنقبلتتعللبوسيلةالتوقيل
ا لك ونيةفرض واقعاًيفرضالتعاملمعهاوالبحثفيهاوتقنينهاوأترريهابشكليتوافلمعقواب 
ديننا احلنيف ،وذلك ألن األمر لو مت تركه هكذا؛ خاصة كما سبل أن أشرض أن هذه العالقات
ا نسانية تتكون من ققافات ومشارب  تلفة حمكومة بقوانع وأعراا ختتلف مع قواب شريعتنا،
الفوضىواختلميزانالعدلبعالقويوالضعيفيفحقوقوواجباتكلمنهما،لذاكان 

لعم
ّ
الشريعةا سالميةدافمةيفاحتواءكلمايستجديفحياةوتمعايامننوازلوعالجهاوضبطهامبا
يكفل هلا صيانة تلك احلقوق ودفع كل مفسدة وضرر ،وهو ما حيقل هدفها ومقصدها ،ويؤكد
صالحيتهالكلزمانومكان .
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فاآلاثر املرتبطة  لنوازل أو املسافل اخلاصة  لتوقيل ا لك وين نكن إيضاحها على سبيل
التم يلمنخاللاآل  :
التجارة اإللكرتونية:
التجارة ا لك ونية وكل ما يرتبط هبا من إنشاء العقود  ختالا أنواعها ،مل تعد بذلك
الشكل التقليدي يف توقيل عقودها مع  هور التقنيات ا لك ونية اليت أفرزت الك ري من املزااي
والفوافد؛كاالختصاريفالوق وسرعةا جناز،وإبرامالعقودالتجاريةا لك ونيةبعأرراامندول
تلفةوغريذلك،وهوماأبرزحاجةتلكالعقوديفا االتالتجاريةا لك ونيةلتنظيموضبطوهو
مااهتم بهشريعتناالسمحة.
فجاءيفذلك"أنوضعالشرافعإمناهوملصاحالعباديفالعاجلواآلجلمعاً..واملعامالت
املعامالتما

راجعةإىلحفحلالنسلواملالمنجان الوجود،وإىلحفحلالنفحوالعقلأيضاً..و
كانراجعاًإىلمصلحةا نسانمعغريه،كانتقالاألمالكبعوضوغريعوض"(،)1وهومايعاأن
عقودالتجارةا لك ونيةاليتتعتاأحداملستجداتاليتترتبط لتوقيلا لك وينمنضمنهذه
املقاصد.
وكذلكفهممنسياقكالما مامالشاريبأمهيةقضاءاملصاحيفوالاملعامالتالتجارية
اليت تتم ل يف صورة التجارة ا لك ونية" ،املصلحة التكميلية حتصيل مع فوات املصلحة األصلية،
لكن حصول األصلية أوىل ملا بينهما من التفاوت ..وأصل البيع ضروري ،ومنع الغرر واألهالة
مكمل"( .)2
ومماجاءيفذلكأيضاً":أنالفقها سالميمليقفيوماًأماممايستجدمناحلوادث،أن
م لهذهاملعامالتالتجاريةاألديدةالتكونشرعيةإالإذااستندتإىلدليلشرعي،فإذاملتستند
إىلدليلصحياالتكونشرعية"( .)3
وهومايساعدضيفميزانتلكاملستجدات لنظريفاآلاثرامل تبةعليهامنحيثقياس
الضرروالنفعومدىاحلاجةإليهاومعرفةأحكامالتعاملفيها .
()1الشاريب،املوافقات .20،19،9/2،
()2املرجعنفسه .26/2،

()3شليب،حممدمصطفى،الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعية،د.ط .243،246 ،
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اخلدمات اإللكرتونية:
من املستجدات يف هذا النطاق اخلدمات ا لك ونية اليت تتم عا شبكة ا ن ن  ،واليت
تكونيفصورةتقدميخدمةإلك ونيةمنجهاتمعينةألحداألفرادأواألهاتتعامالياالتجارية
مقابلأجرإزاء هذهاخلدمة،وهوبذلكيكونأجرياًينطبلعليهشرطاألجرياملش كالذييقدم
خدمتهللغريالذيينتفعمنها( .)1
ومنصورتلكاخلدماتالتجاريةا لك ونيةاليتتقدمالبطاقاتاالفتمانيةاملصرفية،وهي
بطاقةخاصة يتم إصدارهامناملصرالعميلهيتمكنمنخالهلادفعأمثانالسلعواخلدماتاليت
يقومبشرافهاالعميلمنأماكن تلفة،والذيعلىأقرهايقومالبافعبتقدميالفاتورةاليتيتمتوقيعها
من العميل –املش ي -للمصرا لتسديد قيمة هذه السلع واخلدمات اليت حصل عليها عميله
صومه من حسابه( ،)2وتتنو هذه البطاقات االفتمانية إىل أنوا منها الفيزا ،واملاس كارد،
واألمريكانإكسايحوغريها( .)3
ويتبع مما سبل األقر الذي ترت على أداء تلك اخلدمات بع البنك وعميله عا وسافل
االتصالاحلدي ة،واليتكان تتمبشكلتقليدي،يستغرقالك ريمنالوق واألهدوأداءاخلدمة،
ومدىاستفادةالعميلمنهذهالتقنيةيفقضاءاحتياجاتهبشكلأكاوأسر  .
حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت:
رحبًا لتبادلاملعلوماتوالبياضت
أصباا ن ن  عتبارهأحدوسافلاالتصال احلدي ةوا الً 
أومرفي،بلوتشع دوره،فلميقتصردورهبكونهورد

سواءكان بشكلمكتوبأومسمو
وسيلة لعرض صفحات املعلومات ،بل أصبا يستفاد منه يف كافة النشارات التجارية والتسويقية
وتقدمياخلدماتا لك ونية،واحتوافهعلىاملؤلفاتواألحباث(.)4

()1انظر:ابنقدامة،املغين،د.ط .75/4،

()2انظربدوي،أمحد،معجم املصطلحات التجارية والتعاونية،د.ط .63 ،
()3انظرولةومعالفقها سالمي/7 ،ج.1/448

()4انظر:مقال:امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية http://www.mawhopon.net/?p=4923،
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ممافتاوا الًلتلكاملعلوماتوالبياضتوحقوقأصحاهباومؤلفيهايفاحلصولعليهاوسهولة
اقتنافها وختزينها،وواقعالشبكةالعنكبوتيةيزخربكمهافلمنتلكاملصنفاتعلىاختالاأشكاهلا
وأنواعهاسوءاكان فنيةأوأدبيةأوعلميةأوجتارية،وهوماي ت عليه اثريفحلأصحابتلك
خرسلبيًا .

إجيابيًاو
املصنفات،منهامايعتاجانباً 

فاألان ا جيايبيتم ليفإاتحةالفرصةهلذااملصنفأايًكاننوعهيفسهولةنشرهعلى
الشبكةا لك ونية،وقلةتكاليفنشره،وسهولةالتواصلمعاألمهوروإيصالتلكاملصنفاتأو
املؤلفات وتسويقها بتكاليف قليلة ،وهو بعكح ما كان يتم يف التعامل مع هذه احلقوق اخلاصة
مللكيةالفكريةونشرهاأوتسويقها لشكلالتقليدييفالتكلفة،واستغراقوق أكا،إضافةإىل
إمكانيةالتغيري يفاحملتوىمنقبلصاح املؤلفأواملصنفوالتعديلعليه،أمااألان السليب؛
أشكاهلاللسرقةأوالتغيرييفاحملتوى

فيتم ليفتعرضتلكاملصنفاتواملعلوماتعلىكافةتنوعاياو
دونالرجو ألصحاباحلل( .)1
يضااإىلذلكأنواقعاملعلوماتوالبياضتبكافةأشكاهلااملوجودةعلىشبكةا ن ن ،
دفع إىل أخذ خطوات حلماية تلك احلقوق ،رغم صدور التشريعات اليت  حتمي حقوق امللكية
الفكرية،إالأنوالالعمليفذلكيتمعلىمستوىدور،و لتاريكونحصرتلكالتصرفات
أمراًصعباًمنالناحيةالواقعية،إالأنهمعذلكجندأنهناك
وتوفريسبلاحلمايةلتلكاملصنفات 
بعضالتدابرياليتتتخذحلمايةتلكاحلقوقوهيتتم ليفاآل  :
أوالً :معرف املواد الرقمية  :Digital object identifier
ويتم فيه توفري احلماية من خالل رقم اثب لكل مادة رقمية ،وحتديد البياضت امليتاداات،
وبذلكنكنالوصولإىلالواثفلاملتاحةعلىالشبكةحىتيفحالةتغريعنواناملوقع،ويتممنارقم
لكلوقيقةيتكونمنجزءاثب يعاعن املادةالرقميةيفقسممنهوعنالناشريفالقسماآلخر،
لتسجيل،كماخيصايالنظاملكلوقيقةامليتادااتاخلاصة

وجزء خريضااعنرريلاألهةالقافمة
هبا ،واليت يتم فيها حتديدرقماملادة الرقمية ،وأي رقم حمدد للوقيقة ،والعنوان ،واألهة ودورها سواء

()1انظر:الصغري،حسامالدين،قضااي عاملية جديدة يف جمال امللكية الفكرية .3 ،
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نصيًا،
،منتجا،مؤل ًفا،والنو ملفرقمي أومادةملموسةماداي،والشكلسواءكان 
ً
ضشرا
أكان  ً
مسعيًا،مرفيًا( .)1

اثنياً :البصمة اإللكرتونية (الرقمية):

اضتالتمويه hash

وهيبصمةرقميةيتماشتقاقهاوفقاخلوارزمياتمعينةتُدعىدوالأواق
،functionsتطبلهذهاخلوارزمياتحسا ترايضيةعلىالرسالةلتوليدبصمة(سلسلةصغ رية)
مت لملفاًكامالً،أورسالة(سلسلةكبرية)وتدعىالبياضتالناجتةعنالبصمةا لك ونية،وتستطيع
هذهالبصمةمتييزالرسالةاألصليةوالتعراعليهابدقةحىتإنحدثأيتغيرييفالرسالة،والنكن
اشتقاقالبصمةا لك ونيةذايامنرسالتع تلفتع( .)2
اثلثاً :النظام اإللكرتوين إلدارة حقوق املؤلف:
ويتم فيه تتبع رلبات الوصول إىل الوقيقة ا لك ونية ،والتحكم يف الوصول إىل وقيقة أو
مصنفمععمنعدمه،وإعدادتقاريرخاصةبتلكالطلباتوتسجيلها،وهومايساعدأصحاب
املصنفأواملؤلفعلىمعرفةحماوالتالتسجيلغرياملصرح هبا.كذلكيساعدهذاالنظامعلى
حتديدمراتاس جا امللفا لك وينأومراتنسخهأوربعهأوفتحه( .)3
رابعاً :التوقيع الرقمي:
وهو يستخدم للتأكد من أن الرسالة اليت جاءت من مصدرها مل تتعرض ألي تغيري أقناء
خاصا لتوقيعالوقيقةإلك ونيا،أماالطرااآلخروهواملستقبلفيتم
مفتاحا  ً
نقلها،ويستخدماملرسل ً
التحقلمنصحةالتوقيعمنخاللاستخداماملفتاحالعاماملناس ،و ستخدامالتوقيعالرقمييتم
أتمعسالمةالرسالةوالتحقلمنصحتها( .)4

()1انظر:عريشي،جايلحسنحممد،حقوق املؤلف ،
http://faculty.ksu.edu.sa. ]Cittadino: December 24,

()2انظر:مقال:البصمة الرقمية.الناديالعريبللمعلومات ،
http://www.arabcin.net/modules.php] Cited in: December 23, 2008
()3انظر:عبدالرزاق،جنانصادق،استخدام التكنولوجيا يف احلفاظ على أمن املعلومات .79 ،2008،
()4انظر:عريشي،جايلحسنحممد،حقوق املؤلف،املرجعالسابل ،

http://faculty.ksu.edu.sa. ]Cittadino: December 24,
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عنهماتفصيليًايفاملطل 

إضافةإىلذلكهناكنوعع منالتوقيعا لك وينسيتمالتحدث
ال اينمناملبحثاألولاملندرجحت الفصلاألولاخلا بنوازلالتوقيلا لك وينوأحكامها .
خامساً :تشفري البياانت:
وهيإدخالتعديالتعلىاملعلوماتعندإرساهلاإىلجهةمعينة،أوحتويلهاإىلرموزغري
ذاتمعىن؛حبيثعندمايطلععليهاأشخا غريمصرحهلمالنكنهماالستفادةمنها،ويكون
بنافه علىاعتبارهنصو عاديةمتحتويلهاإىلنصو مشفرة،والنكناالستفادةمنهاإالعن
رريلمنقامهبذاالتشفري،ويستخدميفذلكمفتاحتشفري Encryptionالنصو املرسلةوفك
شفريامنقبلصاحبها،وهيعبارةعنصيغرايضيةمعقدةتتمبواسطةمفتاحسرييتمعنرريقة
تشفري النصو وفكها وترمجتها يف نفح الوق  ،والذي يعرا  لتشفري املتماقل .Symmetric
إضافة إىل ذلكيوجد ما يعرا لتشفري غري املتماقل  Asymmetricوالذي يكونفيه استعمال
مفتاحع؛عاموخا ،مرتبطعبعالقةرايضيةعندبنافهما( .)1
ويفهم مما سبل قصور القوانع اخلاصة  مللكية الفكرية اليت انتشرت يف بي ة ا ن ن من
خالل كم املعلومات والبياضت اهلافل ،مما يفرض توسيع دافرة تلك القوانع واحلماية هلذه احلقوق
نتيجةالتقدماهلافليفوسافلاالتصاالتاحلدي ة،وحفا اًعلىتلكاملوادواملصنفاتعلىاختالا
أشكاهلاوأنواعهامنالتغيريوالسرقةونسبتهالغريأصحاهباوضيا حقوقأصحاهبااألصليع .
لذلك ذهب املنظماتالدوليةاملعنيةومنهامنظمةالويبو إىل إدخال تعديالتعلى اتفاقية
برنلعالجماأ هرهالنشرا لك وينللمصنفاتعلىالشبكةمنمشكالت( .)2







()1انظر:عبدالرزاق،جنانصادق،استخدام التكنولوجيا يف احلفاظ على أمن املعلومات .78-77 ،2008،
()2انظر:الصغري،حسامالدين،قضااي عاملية جديدة يف جمال امللكية الفكرية .3 ،
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الفصل األول :نوازل التوثيق اإللكرتوين وأحكامها

وحيتويهذاالفصلاألولعلىمبح ع،تناول يفاملبحثاألولنوازلالتوقيلا لك وينمنخالل
ستة مطال تتم ل يف عقد الزواج والطالق ا لك وين والتوقيع ا لك وين ووسافل التواصل
االجتماعي ،وحقوق امللكية الفكرية ،والتعاقد ا لك وين ،واملعامالت املصرفية ،واملبحث ال اين
أحكام نوازل التوقيل ا لك وين من خالل ستة مطال  ،وتتم ل يف حكم عقد الزواج والطالق
ا لك وين،واملبحثال اينأحكامنوازلالتوقيلا لك وينمنخاللستةمطال ،وتتم ليفحكم
عقد الزواج والطالق ا لك وين ،وحكم التوقيع ا لك وين ،وحكم وسافل التواصل االجتماعي،
وامللكيةالفكرية،والتعاقدا لك وين،واملعامالتاملصرفية،وتفصيلهاآل  :
املبحث األول :نوازل التوثيق اإللكرتوين ،وفيه:
املطل األول:عقدالزواجا لك وين .
املطل ال اين:التوقيعا لك وين .
املطل ال الث:وسافلالتواصلاالجتماعييفالبحوثالعلمية .
املطل الرابع:حقوقامللكيةالفكريةعلىا ن ن  .
املطل اخلامح:التعاقدا لك وين .
املطل السادساملعامالتاملصرفية .
املبحث الثاين :أحكام نوازل التوثيق اإللكرتوين ،وفيه:
املطل األول:حكمعقدالزواجوالطالقا لك وين .
املطل ال اين:حكمالتوقيعا لك وين .
املطل ال الث:حكموسافلالتواصلاالجتماعييفالبحوثالعلمية .
املطل الرابع:حكمحقوقامللكيةالفكريةعلىا ن ن  .
املطل اخلامح:حكمالتعاقدا لك وين .
املطل السادس:حكماملعامالتاملصرفيةا لك ونية.
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املبحث األول :نوازل التوثيق اإللكرتوين
املطلب األول :عقد الزواج والطالق اإللكرتوين:
إن انتشار تطور وسافل االتصال احلدي ة؛ نتيجة التقدم التقين والتكولوجي للمعلومات يف عصرض
جزءًا

احلاضر،فرضوجودمسافلومستجداتملتكنموجودةمنقبليفوتمعاتنا،اليتأصبح
منهذاالتطوريفكافةمناحياحلياة،فكان هورمسألةالزواجوالطالقعاهذهالوسافل،وهوما
يستدعيإىلضرورةأترريتلكاملسافل رارشرعييتوافلمعقواب ومقاصدشريعتنا؛لتحقيل
مقصودهايفحفحلاحلقوقوضماهنا،فقدمكنهذاالتطوراهلافلمنإبرامعقودالزواجوالطالقمن
خاللهذهالوسافلاحلدي ةبسرعةكبرية،وخاصةبعأررافهاالذيقديفصلبينهممسافاتبعيدة،
وهوماكانمتعذراًيفاملاضي.
فكانقدناًيتمإجراءتلكالعقودعنرريلالكتابةواملراسلةإىلالطرااآلخر،واألديديف
وقتنااحلاضرهوالسرعةالكبريةاليتيتمنقلماحيويههذاالكتابعنرريلتلكالوسافلاحلدي ةيف
عوشهوراً .

خاللقوانقليلةعنرريلالفاكحعلىسبيلامل ال،وهوماكانقدناًيستغرقأسابي
ويتمإجراءعقدالزواجمنخاللإجراءاتنكنإيضاحهامنخاللاآل  :
املسألة األوىل :حتديد مكان ووقت جملس عقد الزواج:
جرىالعمليفهذهاملسألةعنداألحنااعلىإجازةإبرامعقدالزواجعنرريلالكتابة،ومل
يش روامنوجهإليههذاالكتاببوجودقبوله لنسبةهلذاالعقديفولحوصولالكتاب،وأعطوا
القابل احلل يف مغادرة هذا ا لح إىل ولح  خر؛ حىت يتمكن من إحضار شهود على قبوله،
واالرال على فحوى الكتاب املوجه إليه ،فيكون قبوله والكتاب املتضمن البياضت اخلاصة هبذا
العقديفوجودهم.وبذلكنكنالقولبقياموحتقلولحالعقداخلا  لزواج .
ويفسياقذلكقالابنعابدين":وذكرشيخا سالمخواهرزادهيفمبسوره:إنالكتاب
احدوهوأنهلوكانحاضرا اربهايفالنكاحفلمجت يفولح
واخلطابسواءإاليففصلو
ً
اخلطاب،مثأجاب يفولح خر؛فإنالنكاحاليصا،ويفالكتابإذابلغهاوقرأتوملتزوج
نفسهامنهيفا لحالذيقرأتالكتابفيه،مثزوج نفسهايفولح خربعيدي الشهود،
وقدمسعواكالمهاومايفالكتاب؛يصاالنكاح؛ألنالغاف إمناصارخاربًاهلا لكتاب،والكتاب
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ٍقهلايفا لحال اين،فصاربقاءالكتابيفولسه-وقدمسعالشهودمافيهيفا لحال اين-
ضرافإمناصارخاربًا لكالم،وما
مبنزلةمالوتكرراخلطاباحلاضريفولح خر،فأماإذاكانحا ً
وجدمنالكالماليبقىإىلا لحال اين،وإمنامسعالشهوديفا لحال اينأحدشطريالعقد"( .)1
فالض فقال :قد
ويف هذاالسياق نقل البهو " :قال يف رجل نشي إليه قوم ،فقالوا :زوج ً
زوجتهعلىألف،فرجعواإىلالزوجفأخاوه،فقال:قدقبل هليكونهذا؟قال:نعم.قالالشيخ
التقي:وجيوزأنيقال:إنكانالعاقداآلخرحاضرااعتاقولعه،وإنكانغافبًاجازتراخيالقبول
ً
عنا لح"( .)2
ومما سبل يتضا  مكانية عقد الزواج عن رريل وسافل االتصال احلدي ة الناقلة للصوت
بشكلمباشرأوال،وكذلكعقدهمبختلفأجهزةاالتصالاألخرى،وذلكألنولحعقدالنكاح
أوالزواجاملعتايكونيفا لحالذييتمكنفيهمنإحضارالشهودلسما قبولهوقراءةكتابه.
حىتتكتملأركانهذاالعقدوصحتهبوجودالشهود( .)3
املسألة الثانية :خيار اجمللس وخيار الرجوع وخيار القبول.
خيار اجمللس يف البيوع هو :أنيكونلكل من املتعاقديناحلليففسخالعقدبعدصدور

ا جيابوالقبول،مادامولحالعقدمنعقداً،وهوماذه إليهاألحناا(،)4واحلنابلة( .)5

خيار الرجوع:فهوأنيكونمنحلاملوج أنيرجعيفإجيابهقبلاتصالالقبولبه،وهو
ما ذه إليه األحناا( )6واحلنابلة( )7ما دام ولح العقد منعقداً إال إذا صدر إعراض أحد
املتعاقدين،لالااملالكيةالذينذهبواإىلمنعرجو املوج ماداما لحمنعقداً( .)8
()1ابنعابدين،د.ط .100،11/4،

()2البهو ،كشاف القناع،د.ط .148/3،

()3انظر:اهلييت،حكم التعاقدعرب أجهزة االتصال احلديثة يف الشريعة اإلسالمية،د.ط .78 ،
()4انظر:السرخسي،املبسوط،د.ط .211/6،
()5انظر:ابنقدامة،املغين،د.ط .487/3،

()6انظر:السرخسي،املرجع السابق،د.ط .39/13،
()7انظر:ابنقدامه،املرجع السابق،د.ط .408/7،

()8انظر:احلطابالرعيين،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،ط .240/4،3
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خيار القبول:فهوأنيكون منحلالقابلالرفضأوالقبول ماداما لحمنعقداً،إاليف
حال رجو املوج عن إجيابه قبل إصدار قبوله .وهو ما وافلاجتاه األحناا واحلنابلة ،واش اط
الشافعيةأنيكونالقبولفورًاي( .)1

فمايتعللليارا لح لنسبةلعقودالزواجللقافلعبه،فإنعقدالزواجخيتلفعنبقية
العقوداألخرى،قاليفذلكابنقدامة":واليصاقياسالبيععلىالنكاح؛ألنالنكاحاليقع
غالبًاإالبعدرويةونظرومتكنفالحيتاجإىلاخلياربعده،وألنيفقبوتاخليارمضرةملايلزممنرد
املرأةبعدابتذاهلا لعقدوذهابحرمتها لرد،وإحلاقًا لسلعاملعيبة"( .)2
أما ما يتعلل لياري الرجو والقبول يف حالة املهاتفة ،فينعقد العقد يف حالة التعاقد بع
احلاضرين،لعدموجودفاصلزمين،ويكونللموج احلليفالرجو عنإجيابهقبلصدورقبوله،
وللطرااملوجهإليها جيابأنخيتارالقبولماداما لحمنعقداًمعوجودشهودا لح،ويفحال
املكاتبةفيتحقلالعقدلتحقلاملواالةبعا جيابوالقبولسواءمشافهةأوكتابة،وهوماتسمابه
وسافلاالتصالاحلدي ة .
وفيما خيص الطالق عرب الوسائل اإللكرتونية:
فالطالقعااهلاتفيقع،ألنهاليتوقفعلىحضورأوعلمالزوجةأورضاها،واليتطل 
ا شهادفيه،فهويقعمبجردالتلفحلبه.ومايش طفيههوأتكدالزوجةأنالذيحتدثإليهاهو
الزوج،وأنهليحهناكخدا أوتدليح،وذلكلتعللهذااألمر ملرأةفيماخياياحتسابمدة
العدةوبدايتها،ويسريذلكأيضا لنسبةللزوجةاملفوضة( )3لطالقمنقبلزوجهاحعالعقد،
فيجوز هلا رالق نفسها منه عن هذا الطريل( .)4ويف حال الكتابة عا هذه الوسافل؛ كاستخدام
الكمبيوترفنجديفهذهاحلالةأنالفقهاءقداختلفوايفذلكإىلفريقعيفوقوعهوعدموقوعه،يتم
إيضاحهيفاملبحثاخلا حبكمإيقا الطالقعاالوسافلا لك ونية .


()1انظر:البكري،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني،ط .26/4،1
()2انظر:ابنقدامة،املغين،مرجعسابل،د.ط .483/3،
()3انظر:الشربيين،مغين احملتاج،ط .465/4،1

()4انظر:األشقر،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق،ط .112 ،1
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مسألة التعاقد عرب الوسائل اإللكرتونية كتابة ومهاتفة :
أوالً :العقد عن طريق الكتابة:
العقد عن رريل الكتابةكان معروفًا قدنًا  ،وذه الفقهاء يف حكمه بع ويز ومانع ،ومل تبتد 
وسافلاالتصالاحلدي ةهذاالنمطمنالعقود،واألديدفيهاهوسرعةالنقل،وقداختلفالفقهاء
قدنًايفإجراءعقودالزواجعنرريلالكتابةعلىقولع :

القول األول:
املنع من إجراء عقود الزواج عن رريل الكتابة ،وهذا مذه املالكية( ،)1والشافعية(،)2
واحلنابلة(،)3وإذاوجدتأقواليفهذهاملذاه جتيزإبرامعقودالزواجعنرريلالكتابةفهيضعيفة
ومردودةعنداحملققعمنهمإاليفحالالضرورة،وقصرواحالةالضرورةعلىاألخرسالذيالقدرة
لعهعلىالنطلوحيسنالكتابة .
ونكنأنيستدلهلؤالءمبايلي :
 -1اش ارهم ا شهاد على عقد النكاح حع انعقاده ،وا شهاد شرط صحة عند الشافعية(،)4
واحلنابلة( ،)5واحلنفية( ،)6ولكن احلنفية الذين أجازوا إجراء العقد بطريل الكتابة  ،وقالوا :إنه نكن
حتقيل هذا الشرط  ستدعاء العاقد الذي وصله كتاب ا جياب بدعوة الشهود وإرالعهم على
الكتاب أو إخبارهم مبضمونه وأنه موافل على ذلك الزواج وبذلك يتم ا شهاد( .)7أما املالكية
شهادشرطعندهمأيضاإالأنهجيوزأتخريهإىلماقبلالدخولويش رونا عالموالظهور( .)8
فا
ً
 -2أن النكاح لعه خصوصية؛ حيث إنه حيتاط فيه حفظًا للفروج وهذا من مقاصد الشريعة
ا سالمية .
()1انظر:الصاوي،بلغة السالك ألقرب املسالك،د.ط .350/2،
()2انظر:النووي،روضة الطالبني وعمدة املفتني،ط .37/7،3

()3انظر:املرداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،ط .50/8،2
()4انظر:النووي ،املرجع السابق،ط .14/12،3

()5انظر:ابنقدامه ،املغين،د.ط .523/7،
()6انظر:الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط .253/2،2
()7انظر:الكاساين،املرجع نفسه،ط .253/2،2

()8انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط .216/2،
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القول الثانـي:
جييزإجراءعقدالزواج لكتابة،وهذامذه احلنفية(،)1ونكنأنيستدلهلممبايلي :
علىالرغممناش اطاحلنفيةالشهوديفالنكاحكمااش رتهبقيةاملذاه ،إالأهنمجعلواولح
العقدهوساعةوصولاخلطابالذيحيملا جيابإىلالطرااآلخر،فإذاوصلهودعاالشهود
وأرلعهمعلىالكتابأوأخاهممبضمونهوأشهدهمعلىقبولالنكاحفقدجعلواولحالعقدهو
حكما ،وعلى ذلك تتم املواالة بعا جيابوالقبول عندهم ويتم
ا لح الذي يصل فيه اخلطاب ً
ا شهاد( .)2
وجندأناحلنفيةقداش روالصحةعقدالزواج لكتابةالشروطالتالية( :)3
أاليكونالعاقدحاضرابلغافبًا .
أ-
ً
ب-أنيشهدالعاقدشاهدينعلىمايفالكتابعندإرساله .
جع-أنيصرحاملرسلإليه لقبوللفظاًالكتابةًفلوكت رجلإىلامرأةتزوجتكفكتب إليهقبل 
ملينعقد؛إذالكتابةمنالطرفعبالقولالتكفيولويفالغيبة .
د -أنيشهدالغاف حعأيتيهالكتابشاهدين،ويعرفهمبواقعاحلال،ويصرحأمامهم لقبول،
فاملرأةحعأيتيهااخلطابتدعوشاهدينمثتقرأعليهماالكتابوختاهممبضمونهوتصرحبقبوهلا
النكاح،وبذلكحيكماحلنفيةأنالشهودمسعواا جيابالذيتضمنهالكتاب،والقبولالذيتلفظ 
بهاملرأة .
والراجا-وهللاأعلم -هومذه احلنفيةالذيجييزعقدالزواج لكتابة؛ذلكأناعتبارهم
ولحالعقدوهوساعةوصولاخلطابالذيحيملا جيابإىلالطرااآلخرقولسديد؛ألهنا
القبول.كماأنبقيةاملذاه تعدوق متامالعقدحعيصلاملكتوب

حتقلاملواالةبعا جيابو
سواءكانعنرريلشخايأوعنرريلالفاكحأوا ن ن إىلالشخايالذيوجهإليهفيقبلهيف
ٍ
اويشهدعليهإذاكاننكاحا .
بيع
ا لحفحين ذينعقدالعقدإذاكان ً
ً
لونبذلكأيضالكنهمجعلوا
أماقوهلم:إنا شهادشرطيفعقدالنكاحفإناحلنفيةيقو
ً
ولحالعقدهوساعةوصولاخلطاب،فإذاوصلهاخلطابودعاالشهودوأرلعهمعلىالكتابأو
أخاهممبضمونهوأشهدهمعلىقبولالنكاحفقدمتالنكاح .

()1انظر:ابنعابدين ،رد احملتار على الدر املختار،ط،2مطبعةمصطفىالبايباحلليب .)12/3(،
()2انظر:املرجع نفسه،ط .12/3،2

()3انظر:املرجع نفسه،ط .12/3،2
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وأماقوهلم:إنللنكاحخصوصيةحيثإنهيتعلل لفروجوحيتاطفيها ،فاألوابعليهأننا
نوافقهمعلىالتحوطيفالفروجولكنالأوافقهمعلىاملنع،فالتحوطيلزماختاذإجراءاتتضمن
سالمة إجراء العقود ولكنها ال متنع من ذلك ،فيمكن للخار أن يرى  طوبته عا الكمبيوتر
املتصلبشبكةا ن ن ،ونكنأنيظهراملتعاقدانوسافلا قباتاخلاصةبكلمنهماكماجي أن
يكون الشاهدان يعرفان الطرفع ،ونكن أن جتهز قاعات احملاكم بشبكة ا ن ن  ضفاء الصفة
الرمسيةعليهاخاصةوأنعقودالزواجاليومالتقبلاحملاكمتوقيقهاإالإذاجرتعنرريلالقاضيأو
عن رريل من أيذن لعه القاضي  جراء العقود( ،)1وهبذا يتضا لنا جواز إجراء عقد النكاح عا
الوسافلا لك ونيةكتابة .
إضافةإىلذلكأنالتعاقدكتابةعاالوسافلا لك ونيةأخذتبهقوانعاألحوالالشخصية
يفالبالدالعربية،ونذكرمنهاعلىسبيلامل ال :
مشرو قانوناألحوالالشخصيةلدولةا ماراتالعربيةاملتحدةمايلي :يفاملادة()7من
القانوناملذكور(ا)(جع)":احتادولحالعقدبعاحلاضرين ملشافهةحصولالقبولفورا جياب،
وبع الغافبع حبصول القبول يف ولح تالوة الكتاب أمام الشهود أو إمساعهم مضم ونه أو تبليغ
الرسول.واليعتاالقبولم اخيًاعنا جيابإذامليفصلبينهمامايدلعلىا عراض"(.)2
وجاءيفقانوناألحوالالشخصيةالكوييتاملادة()9ا(ب)":وجيوزأَنيكونا جياب
بعالغافبع لكتابةأوبواسطةرسول"( .)3
وما ورد يف القانون الكوييت مستم ٌد  لناي من مشرو قانون األحوال الشخصية املوحد
لإلقليمعاملصريوالسوري( .)4

()1األشقر،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق،ط .112 ،1

( )2انظر :قانون احتادي رقم ( )28لسنة  ،2005يف شأن األحوال الشخصية ،شبكة ا ن ن  ،اتريخ االرال 
 .2018/10/31
( )3انظر :قانون األحوال الشخصية الكوييت ،املعدل  لقوانع أرقام  61لسنة  ،1996و 29لسنة  ،2004و 66لسنة
،2007ط  .15/8،1
()4انظر:مشرو قانون األحوال الشخصية املوحد لإلقليمني املصري والسوري .54/53 ،
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أما ما يتعلل  لطالق كتابة فقد جاء يف القانون الكوييت مادة ( )104فقرة (ب) :ويقع
لكتابةعندالعجزعنالنطلبه(.)1
وجاءيفمشرو قانوناألحوال الشخصية املوحد لإلقليمع املصري والسوري مادة ()74
فقرة(ب)":ويقعمنالعاجزعنالكالم لكتابة".
يدالتطليلعاجزاعنالكالمتقبلمنهالكتابةيف
وجاءيفاملذكرةا يضاحية:فإنكانمر
ً
التعبريعنإرادته،والتقبلمنغريالعاجزعنالكالم؛وذلكألنالكتابةأَدىنداللةعلىجزم
ا رادةا نشافية يف اللفحليف نظر الفقهاء ،وهو الواقع ،فإن الكتابة كما يقول الفقهاءقد تكون
الً( .)2
لتجربةاخلطم 
اثنيًا :الزواج عن طريق اهلاتف:
بين من قبل أن عقد الزواج بع غافبع عن رريل األجهزة السلكية والالسلكية صورة
جديدةمليكنهلاوجوديفالعصورالسابقة،ولكنالدكتورعليحميالدينالقرةداغي()3يرىأنلعه
نظرياوأقربم الهلذهالصورةماذكرهالنوويمنعقدالبيعبعمتناديع،أبنيكونالعاقدانيف
ً
مكانع يسمع كل منهما نداء اآلخر ،شاهده أو مل يشاهده ،ويف ذلك يقول" :لو تناداي ومها
متباعدانوتبايعا،صاالبيعبالخالا"( .)4
ً
ولقداختلفالفقهاءاملعاصرونيفهذهاملسألةعلىقولع :

القول األول:
جييزإجراءعقدالزواجمشافهةعنرريلوسافلاالتصاالتاحلدي ةكاهلاتفوا ن ن وممنذه 
هذااملذه األستاذمصطفىالزرقا(،)5والدكتوروهبةالزحيلي( .)6
ويستدلعلىذلكمبايلي :
()1انظر:الغندور،أمحد،األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي،ط .412 ،4
()2انظر:مشرو قانون األحوال الشخصية املوحد .133 ،

()3ذكرذلكالدكتورعليحمييالدينالقرةداغيضمنوموعةحبوثإجراء العقود آبالت االتصال احلديثةضمنولةومع
الفقها سالمي،د.ط .935 ،
()4النووي،اجملموع شرح املهذب،د.ط .181/9،

()5انظر:ا براهيم،حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثة،ط .113 ،1

()6انظر:جملة جممع الفقه اإلسالمي،العددالسادس،األزءال اين .888 ،
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التعاقدعنرريلالوسافلا لك ونيةمهاتفةتوفرتفيهشروطعقدالزواجكالتلفحل جياب
والقبول ،ومسا كل من العاقدين لآلخر ومعرفته به ،واملواالة بع ا جياب والقبول ،ووجود الور،
القبولفيكونالعقدصحيحا .
ووجودالشهودالذينيسمعونا جيابو
ً

القول الثاين:
ننععقدالزواجبطريلالوسافلاحلدي ةالناقلةللكالمنط ًقاومنهاالتعاقدعاشبكةا ن ن مهاتفة،
وقدذه إىلهذاالقولاللجنةالدافمةلإلفتاء( )1ململكةالعربيةالسعودية،وأك رفقهاءومعالفقه
ا سالمي()2جبدة .
ويستدلعلىذلكمبايلي :
 -1أن املهاتفة قد يدخلها خدا أحد العاقدين ،وعقد الزواج جي االحتياط فيه حفظًا للفروج
وحتقي ًقاملقاصدالشريعةا سالمية .
-2ومعالفقها سالميعللمنعهأبنعقدالزواجيش طا شهادفيه .
والراجا -وهللا أعلم -جواز إجراءعقد النكاح بوسافل االتصاالت احلدي ة الناقلة للكالم
نط ًقاومن هاشبكةا ن ن ؛وذلكلتوفرشروطالنكاحمنتلفحل جيابوالقبول،ومسا كلمن
العاقدينلآلخرومعرفتهلعه،ووجودالوروالشهود،وكونالعاقدينغافبعالحرجفيه؛فالعاقدان
غافبانبشخصيهما،ولكنهمايعقدانعقداحلاضرينيسمعكلمنهمااآلخر،كمايسمعهماالشهود
حعنطقهما جيابوالقبول.وأماقولاللجنةالدافمةلإلفتاءاملوقرةواحمل مةأنهقدحيصلخدا 
أحدالطرفعلآلخر،وإنعقدالزواجحيتاطفيهماالحيتاطيفغريه.فريدعلىذلكأنهنكنأن
يرى املتعاقدان بعضهما البعض عا شبكة ا ن ن أو عا اهلاتف الذي يظهر صورة كل من
املتحادقعمعوجوداحملرم،وهبذاينتفياخلدا كماأنهناكالشاهديناللذينيعرفاناملتعاقدين،وأما
ما علل به ومع الفقه ا سالمي املوقر جبدة للمنع بعدم وجود ا شهاد فغري مقبول؛ فالشهود
يضا.ونكنأنيطل من
يسمعوناخلطابوهميشهدونعلىمامسعواوهميعرفوناملتعاقدينأ ً
املتعاقدينمعلوماتعنإقباتهويتهمابذكررقماهلويةواترخيهاومكانصدورها،وهبذاي جالدي
إجراءعقدالزواجبواسطةالوسافلا لك ونيةمشافهةإذاتوفرتالشروطالسابقة .
()1انظر:فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ململكةالعربيةالسعودية،د.ط .121/2،

()2انظر:جممع الفقه اإلسالمي،قراراتوتوصياتا مع،القرارات(،)97/1ط .10-1 ،2
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املطلب الثاين :التوقيع اإللكرتوين:
مفهوم التوقيع اإللكرتوين وأنواعه:
فرض التقنيةاحلدي ةاليتأصبح يفمعظمواالتحياتناكأفرادووتمعاتمنخاللالتعامالت
أبشكاهلااملختلفةبعالناس،حاجةالبحثعنبديلحيلحملالتوقيعاليدويالتقليدي،نكنمن
خالله أداء نفح املهام اليت يؤديها التوقيع اليدوي من حيث التوقيل وا قبات ،فظهر التوقيع
ا لك وين كوسيلة تقنية نكن لألرراا االستعانة هبا يف توقيل وإمتام تعاماليم بنظام التبادل
ا لك وينللبياضتوالرسافلا لك ونية( .)1
تعريف التوقيع اإللكرتوين:
لتعريفه
حظى مصطلا التوقيع ا لك وين أبمهية خاصة من املشرعع والفقهاء ،مما دفعهم 
عدةتعريفاتمنها( :)2
التوقيعا لك وينهو":بيانمكتوببشكلإلك وين،يتم لحبراأورقمأورمزأوإشارة
أوصوتأوشفرةخاصةومميزة،ينتكعناتبا وسيلة منة،وهذاالبيانيلحلأويرتبطمنطقياً
ببياضتاحملررا لك وين(رسالةالبياضت)للداللةعلىهويةاملوقععلىاحملرروالرضامبضمونه"( .)3
وعرفهالبعض:بياضتإلك ونية(،)4مدرجةيفتعاملإلك وين-أومضافةإليهأومرتبطةبه
منطقياً– يقوممقامالتوقيعاخلطي قباتهويةاملوقعوموافقتهعلىالتعاملا لك وين،واكتشاا
أيتعديلقديطرأعليهبعدالتوقيععليه( .)5
 وعرفهاملشر الفرنسيأبنههو":معطىينتكعناستعمالمامنررااملوقعأوهومعطى
يكوننتيجةاستعمالاملوقعلرسالةمعطيات( .)6

()1إبراهيم،خالدممدوح،إبرام العقد اإللكرتوين،د.ط .244 ،

()2العجارمة،مصطفىموسى،التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت،د.ط .153 ،

()3حممد،أبوزيدحممد،حتديث قانون اإلثبات ،مكانة احملررات اإللكرتونية بني األدلة الكتابية،د.ط .171 ،
(  )4البياضتا لك ونية:البياضتأوالنصو أوالرموزأوالصورأوالرسومأواألصواتأوغريذلكمنالصيغا لك ونية،
معاًأومتفرقة،انظر:مشرو نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي،املادةاألوىل .

()5انظر:مشرو نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي،املادةاألوىل .
()6املرسومالفرنسيرقم .3968 ،230/2000
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وعرفه أيضاً املشر املصري ،أبنه" :ما يوضع على حمرر إلك وين ويتخذ شكل حروا أو
أرقامأورموزأوإشاراتأوغريهاويكونله رابعمتفرديسمابتحديدشخاياملوقعونيزهعن
غريه"( .)1
وينأبنه:كلرمزأو

ومنخاللماسبلمنتعريفاتنكناستخال تعريفللتوقيعا لك
إشارة أو عالمة إلك ونية تضاا إىل البياضت اخلاصة  لفرد نكن من خالهلا التعرا على هوية
صاح التوقيع،ومنمثالتزامهمباي ت علىذلك،حبيثيسماكشفأيتعديلقديطرأعلى
حسابهمنخاللتلكالبياضتاخلاصةبه.
صور التوقيع اإللكرتوين:
ترت علىالتطورالتكنولوجياملعلوما جهودمنأجلإجيادوسافلتتماشىمعهذاالتطور
التكنولوجيواملتطلباتالقانونيةللتوقيعحىتيقوممقامالتوقيعالعاديعلىالورق،مماترت على
ذلك  هور صور متعددة للتوقيع ا لك وين يتحقل معه نفح وال ا قبات الذي حيققه التوقيع
العادييفاحملرراتالرمسية،وختتلفهذهالصورفيمابينهامنحيثدرجةال قةهباومستوىالضمان
الذيتوفرهلصاحبهاوفلا جراءاتاملتبعةيفأتمينهاوإصدارها( .)2
وتتم لالصوراخلاصة لتوقيعا لك وينعلىالنحوالتار :
أوالً :التوقيع ابلرقم السري والبطاقة املمغنطة :
يتميزهذاالنو  لسريةبعالبنكوعميله،ويتماستخدامهذهالصورةمنالتوقيعا لك وين
يفعمليةالسح النقديمنخاللبطاقةالصراااآلر،والذييتمإصدارهامنالبنكلعميله
حىت يتمكن من صرا املبلغ الذي حيتاجه ،سواءيف حالة كونه مغلقاً أو يف حاالت السفر اليت
يكونفيهاالعميلمسافراًإىلدولةأخرى،حيثنكنعنرريلتلكالبطاقةيفالصراااآلر،
وإدخالالرقمالسرياخلا بهوالذيغالباًمايكونمنأربعةأرقام،ويستطيعمنخالهلاعنرريل
فاتورةأو

الشاشةاخلاصةجبهازالصراااآلرحتديداملبلغاملرادسحبه،وفيهيستطيعالعميلرل
()1قانونرقم15لسنة،2004تنظيم التوقيع اإللكرتوين إبنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا املعلومات 17 ،

( )2انظر:كميل،رارقعبدالرمحنضجي،التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات،أرروحةلنيلالدكتوراهيفالقانوناخلا ،
 .83
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كشف حساب  ألموال املسحوبة بعد انتهاء عملية الصرا من ماكينة الصراا اآلر مبيناً فيها
مكانواتريخاالفتمان( .)1
اثنياً :التوقيع ابلقلم اإللكرتوين:
وهيالصورةال انيةللتوقيعا لك وين،وصورةاستخدامه لقلما لك وينعنرريلالكتابة
علىشاشةالكمبيوتر،وذلكعنرريلبرضمكمعع،يقومبو يفتعاألوىلخدمةالتقاطالتوقيع
وال انية خدمة التحقل من صحة التوقيع ،حبيث يقوم الاضمك بقياس خصافاي معينة للتوقيع من
حيثاحلجموالشكلوالنقاطواخلطوطوااللتواءاتويقومالشخاي لضغطعلىمفاتيامعينة
تظهرلهعلىالشاشةأبنهموافلأوغريموافلعلىهذاالتوقيع( .)2
اثلثاً :التوقيع اإللكرتوين الرقمي:
يسمىالتوقيعالرقميألنهحيتويعلىرقمسرياليعرفهسوىصاحبهووالاستخدامهيف
التعامالتاملاليةوالبنكيةوبواسطةبطاقةا فتمان( .)3
وهومنأهمصورالتوقيعا لك وين،لتمتعهبقدرةعاليةيفحتديدهويةاألرراابشكل
دقيل،ومتتعهبدرجةكبريةمنال قةيفحتديدهويةأررااالعقد( .)4
وحتديد ليةعملالتوقيعالرقمييتمعنرريلالتشفريبنوعيهاملتماقلوغرياملتماقل،والتشفري
املتماقليتم ستخداممفتاحواحدمعروالدىالطرفع،فمصدرالرسالةواملرسلإليهيستخدمان
نفحمفتاحالتشفريلفكرموزها،وقبلإرسالهالرسالةيتمإرسالمفتاحالتشفريإىلاملرسلإليهحىت
الشيفرة( .)5
يستطيعفك 
أماالتشفري غرياملتماقل فيتمعنرريلاستخداممفتاحععاموخا ،يتمإعدادالتواقيع
فيه من خالل معادالت رايضية يتحول فيها التوقيع املكتوب إىل معادلة رايضية ال نكن ألحد
إعادياإىلالصيغةاملفردةإالالشخايالذييتوافرلديهاملعادلةاخلاصةلذلك( .)6
()1انظر:عبيدات،لورانححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين .132 ،

()2انظر:حجازي،عبدالفتاحبيومي،التجارة اإللكرتونية ومحايتها القانونية،ط 34-33 ،1
()3انظر:الرومي،حممدأمع،التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت،ط .138 ،1

()4انظر:عبيدات،لورانححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين،املرجعالسابل .144 ،

()5انظر:الرومي،حممدأمع،التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت،املرجعالسابل .31 ،
()6انظر:برهم،نضالإمساعيل،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية،ط .174 ،1
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رابعاً :التوقيع البيومرتي:
يهتمهذاالنو منالتوقيعبدراسةاخلصافاي الذاتيةاملميزةلكلشخايالقادرةعلىمتييزه
وحتريرهعنغريهمناألشخا م لبصمةاألصبعأوشبكةالععأوبصمةالشفاهأوناةالصوت،
وحماولةاست مارهذهاخلصافايالذاتية اليتالنكنهاأنتتطابلمعخصافايأيشخاي خريف
واالتمتعددةكالدخولإىلاألماكناخلاصةاليتالنكنولوجهاإالمنرراالشخاياملرخاي
لهبذلكأولفتااخلزافناحلاليةأوللتعراعلىمرتكيباألرافم،وتستخدمهذهاخلصافاييفالتوقيع
علىالتصرفاتالقانونية( .)1

()1جواهري،عزيز،التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات،دراسةمقارنة،أرروحةلنيلالدكتوراهيفالقانوناخلا  .22 ،
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املطلب الثالث :وسائل التواصل االجتماعي يف البحوث العلمية:
تعتاالكت واألحباثواملصادراملختلفةمصدراًأساسياًيفمسألةالتوقيل،وذلكفيمايتعللبعملية
االستشهادواالقتباسمنهمايفالبحوثالعلمية،حيثيعتااالقتباس،واالستشهادأمهيةكبريةيف
حتقلامل وضوعية،والنزاهةيفا الالعلميواألكادني،كماأنهيعتايفنفحالوق اع افاًحبقوق
الكتابوالباح عالذييتماالستعانةمبؤلفايممنخاللالنظرايتواألفكاراليتقدموهايفهذه
املؤلفات .
وهومايتحقلمنخاللالتوقيلبكلماتتطلبهالدقةواألمانة ،ويازدوروسافلالتواصل
االجتماعي عتبارهاأحداملسافلالعصريةاليتاكتسب أمهيتهانتيجةالتطورالتكنولوجيواملعلوما 
الذيأصباالسمةاألساسيةللمجتمعاتيفدورانحركةحيايا .
لذاجندأنوسافلالتواصلاالجتماعيمبختلفأنواعهاأصباهلاأمهيةكاىيفوتمعاتنا
وهو ما تتحقل صورته من خالل املواقع الشبكية واملنتدايت والقوافم الايدية واألشكال املختلفة
لوسافل االتصال كالفيسبوك وتوي واملدوضت ،وحاجتها للتوقيل ا لك وين للمؤمترات العلمية
واملنشوراتوالندواتوالكت وغريها .
ممايستلزمإيضاحمفهومالتواصلاالجتماعي،وذلكمنخاللاآل  :
االتصال لغة:
وصل الشيء بغريه فاتصل ،ووصل احلبال وغريها توصيالً ،وصل بعضها ببعض ومنه قوله

تعاىل(:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)( ،)1ووصلين بعد اهلجر واصلين ،وقطع هللا أوصاله:
مفاصله .
فالوصل مبعىن اتصل ،ومنه قوله تعاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) ( ،)2أي
يتصلون،والوصلضداهلجرانوكلشيءاتصلبشيءفمابينهماوصلة( .)3
()1سورةالقصاي،اآلية .51:
()2سورةالنساء:جزءمناآلية .90:

()3انظر:الز شري،أساس البالغة،ط .339/2،1
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ويفاحلديثقالعليهالسالم(:لعنهللاالواصلةواملستوصلة)(،)1فالواصلةاليتتصلالشعر
واملستوصلةاليتيفعلهباذلك .
وتوصلإليهأيتلطفيفالوصولإليه،والتواصلضدالتصارم(،)2وهومايعينأناالتصال
هواالق انوال ابطوااللت اموالصلةاألمع .
االتصال اصطالحاً :وردفيهتعريفاتك ريةمنها :
عرفهبعضهم":استمرارالعالقةاملتينةبعرريفالعالقةاملشاركعفيها،الناتكعناستعمال
احلواس"( .)3
وعرفهأخر":عالقةبعفردينعلىاألقل،كلمنهمان لذااتًنشيطاً"( .)4
وأيضاً هو" :نقل املعلومات واألفكار واملشاعر واملواقف من املرسل إىل املستقبل ،فيحللها
ويعطيانطباعهعنها"( .)5
مصطلح التواصل االجتماعي:
هوالتواصلمععددمنالناسعنرريلمواقعوخدماتإلك ونية،يتوفرمنخالهلاتوصيل
املعلوماتعلىنطاقكبري،ينتكمنهاحالةتفاعلبينهاوبعالشخايمنخاللالتبادلاملعلوما 
عنرريلا ن ن ( .)6
مميزات وسائل التواصل االجتماعي يف البحث العلمي:
من أهم ما نيز وسافل التواصل االجتماعي عا ا ن ن هو تنشيط املهارات العلمية
للباح ع وصقل خاايم العلمية والتعليمية ،وإجياد فر التعاون واالحتكاك بع  تلف اخلاات
()1أخرجهالبخارييفصحيحه،كتاباللباس ،بالوصليفالشعر،165/7،حديثرقم .5933
()2انظر:الرازي،خمتار الصحاح،مادة:وصلط .340 ،5

()3موسى،عصامسليمان،املدخل يف االتصال اجلماهريي،د.ط .23 ،
()4حممود،إمساعيل،مبادئ علم االتصال ونظرايت التأثري،ط .30 ،1
()5اسبانيور،هالة،مهارات االتصال،ط .19-18 ،1

()6انظر:املقدادي،خالدغسانيوسف،ثورة الشبكات االجتماعية،ط .24 ،1
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العلمية،واالستفادةاملتبادلةبينهميفا الالبح ي،ممايساعدعلىارتقاءالتفكريالعلميوا بداعي
وانعكاسذلكعلىا الالبح ييفميدانالعلوم .
كذلكتعزيزاألسالي العلميةيفالتفاعلبعالباح عوررحمناهكعلميةوتعليميةمفيدة
يفوالالبحثالعلمي،وهوممايساعدعلىرقياملستوىالعلميوالبح يللدارسعمنخالل
علميًا
تبادلاملعلوماتوالكت واملؤلفات،وررحاألفكاراملختلفةيفامليدانالعلمي،ممايكس قراءً 
يساعدعلىرقيالفكر ،وتعا ممساحةا بدا يفهذاامليدان،وتعزيز ا حارةبكلاملستجدات
والنتاجاتالعلميةاحلدي ة.
سلبيات وسائل التواصل االجتماعي يف البحث العلمي:
بقدراملميزاتاليتوفرياوسافلالتواصلاالجتماعيللباح عيفا الالعلميإالأنهناك
سلبياتتنتكعنها،وذلكمنخاللاملادةالعلميةاملتداولةبعمستخدمي شبكةا ن ن يفهذا
ا المنضحيةمصداقيةالتعاملبعاملستخدمع،والتأكدمنأصحاهبا ،ضافةإىلذلكعدم
وجودنظاموقوانعفعليةحتمي تلكاألفكارواملعلوماتمنالسرقةواالقتباس،وكذلكتعرضتلك
املواقع اليت حتوي الك ري من املعلومات واألحباث لنو من االخ اقات مما جيعلها غري حمصنة من
التالع والتدليح ،وإمكانيةتعرضتلكاملعلوماتواملوادالعلميةللتغيريواحلذامنقبلأصحاهبا،
مماجيعلعمليةتوقيقهافيهاشيءمنالصعوبةيفحالالعودةمرةأخرىللموقعلتوقيلهذهاملعلومة
والتأكدمنمصادرها .
دور وسائل التواصل االجتماعي يف البحث العلمي:
اصلاالجتماعيكاننشأيايفبدايةاألمرمقتصرةعلىاملستوى

علىالرغممنأنمواقعالتو
الفردي يف التواصل اجتماعياً يف عمليات التعارا والتواصل على املستوى الشخصي ،إال أنه مع
الوق واتسا دافرة االهتمام واالستخدام ،امتد ذلك ليصل إىل ا ال العلمي ،وذلك من خالل
تبادل الباح ع للمعلومات فيما بينهم كأفراد أو بينهم وبع املواقع واملؤسسات العلمية املتنوعة يف
تلفالعلوم،مماوسعدافرةالتعاملوالنشاطالعلمي،مماأكسبهاأمهيةكاىكعاملمساعديف
فرصا تعليميةجيدةيفتنميةالكوادرالعلميةيف تلف
تنميةاملشاريعالعلميةوالبح ية ،وهوماي وفر ً
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العلوم من خالل توافر تلك املعلومات وتبادهلا واالستفادة من اخلاات العلمية املتبادلة من خالل
ذلكالتواصل،وهومايؤكدأن":التعليماالف اضيهورريقة يصالالعلموللتواصلواحلصولعلى
املعلومات والتدري عن رريل شبكة ا ن ن  ،وهذا النو احلديث من التعليم يقدم وموعة من
اتالتعليميةاملتطورةاليتتستطيعأنتقدمقيمةمضافةعلىالتعليم لطرقالتقليدية ،ونعين
األدو
ّ
بذلك الصف التدريسي املعتاد والكتاب واألقرا املدوة وحىت التدري التقليدي عن رريل
الكومبيوتر"(.)1
التواصل االجتماعي اليت كان حمصورة يف األان ال فيهي
وهبذا مل يعد دور شبكات  
والتعرا على األصدقاء ،بل كا ذلك الدور وأصبح أحد الوسافل الذي نكن استخدامها يف
ا الالبح يوالتعليميوذلكمنخاللاالتصال ملواقعالتعليميةأواالتصالعلىمستوىاملهنيع
واألكادنعوالباح عفيمابعبعضهمالبعض،وهوأوجدفر التواصلالسريعوالسهليفتداول
املعلوماتواخلاات،وهومايوفرللباحثماجاءيفالسياقالتار":إمكانيةا عالنعنحدثأو
تظاهرة علمية وإخبار األصدقاء واألعضاء به .فم ال نكن للمكتبة كمقوم من مقومات االتصال
العلمي استغالل هذه اخلاصيةيفا عالن أو التنويه عن مواعيد الندوات والتظاهرات العلمية اليت
اآلخروذلكمنخالل

سيتمعقدها ملكتبةأوبعضاملعارضاليتجتريهابعضاملكتباتبعاحلعو
كتابة (اسم احلدث ،نو احلدث ،وصف احلدث ،موعد انعقاده ،موعد انتهافه ،الوقع ،املدينة،
الً عن
اهلاتف ،الايد االلك وين .)..كما تتميز هده الشبكات االجتماعية لاصية ا عالن م 

الندواتوحلقاتالنقاشا معة"( .)2

وبذلك يتضا لنا مدى عظم الدور الذي تقوم به وسافل التواصل االجتماعي من خالل
الاامكاالجتماعيةاملستخدمةيفهذاا الم لالفيسبوكوالتوي وغريهامنالاامكيفإقراءالنشاط
العلمي وإحداث نقلة كبرية من خالل توسعة دافرة التواصل من خالل تلك الوسافل سواء على
()1صاح،مىنهادي ،دراسة إمكانية تطبيق بيئة تعليم افرتاضية يف املؤسسات التعليمية.4800 ،
()2بدر،أمحدأنور،اجلديد يف االتصال العلمي،د.ط.95 ،
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مستوىالباح ع أواملؤسساتالعلمية،مباوفرتهمنمزاايكبريةمنسرعةالوصولإىلاملعلومات
املستهدفة،والكماهلافلمنهذهاملعلوماتواالستفادةمنها،وإمكانيةتدعيمتلكاملزاايمنتلك
لوجي،
الوسافل وزايديا بشكل حيقل فوافد أكا من خالل التطور اهلافل يف ا ال التقين والتكنو 
كذلك دراسة األوان السلبية امل تبة على استخدامها وإجياد السبل والطرق لعالج تلك اآلاثر
السلبية امل تبة عليها؛  جياد احللول للتخفيف منها والقضاء عليها  لتدريك حىت يعم نفعها يف
املستقبلبشكلأكا .
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املطلب الرابع :حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت :
برز االهتمام حبقوق امللكية الفكرية يف العصر احلاضر نتيجة التطور الكبري يف وال
التكنولوجيااملعلوماتيةاحلدي ة،اليتفرض واقعالتعاملمنخاللبي ةا ن ن بعاألشخا اليت
بدمنضرورة الوقواعلىحقوقاملؤلفعحيث

اتسع دافرةتعاماليميفهذاا ال،فكانال 
تنوع املصادروررقالوصولللمعلومات،معتنو وتطوروسافلالنشراملختلفة،اليتخرج من
نطاقالنشر التقليديإىلمايعرااآلن لنشرا لك وين،مثالنشرعىا ن ن يفعصرضاحلار،
وهومايعرا مللكيةالفكريةالرقمية .
تعريف احلق لغةً:
احلليفاللغةً:إناملعىنالعاملكلمةاحللتعين:ال بوتوالوجوب،ومنهذهاملعاين :
ال بوتوالوجوب:ويفهذااملعىنتفيدقبوتاحلكمووجوبهكقولهتعاىل(:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌ) ( .)1
األمرال اب

:أياألمراملوجودكقولهتعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ)( .)2

احللضدالبارل:كقولهتعاىل(:ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ)( .)3
احللمبعىناليقع:كقولهتعاىل(:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)( .)4
ويستعملاحللمبعىنالعدل:كقولهتعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ)( .)5

وقولهتعاىل(:ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ)( .)6

()1سورةيح:اآلية .7
()2سورةاألعراا:اآلية .44
()3سورةالبقرة:اآلية .42
()4سورةالذارايت:اآلية .23
()5سورةغافر:اآلية .20
()6سورةاألنعام:جزءمناآلية .151
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ويرداحللمبقابلالواج أواحلكم:كقولهتعاىل(:ﮗﮘﮙﮚﮛ)( )2(.)1
احلق اصطالحاً:
وردتتعريفاتمتعددةمنها :
عرفهالدكتورمصطفىالزرقا":احللهواختصا يقربهالشر سلطةأوتكليفاً"( .)3
وعرفهالشيخعلياخلفيف":هواملصلحةاملستحقةشرعاً"( .)4

أنواع احلقوق:
"وتنقسماحلقوقإىلقسمع عتبارات تلفة :
  .1عتبار صاح احلل :إىل قالقة أنوا  :حل هللا وحل ا نسان وحل مش ك وهو ما
اجتمعفيهاحلقانمعاً .
 .2عتبارالقوةاملؤيدة:وقسمهفقهاءاملسلمع عتبارالقوةامللزمةلهإىلنوعع:حلديين
وحلقضافي"( .)5
حق امللكية الفكرية:
"إناحلقوقاالعتباريةواألدبيةوالذهنيةكحقوقالتأليفوحتقيلاملخطورات،واالخ اعات
وغريذلك.هيمناحلقوقالفكريةاليتتعطيلصاحبهااحلل الحتفاظ لرباالناتكعنعمله،
وهو حل مشرو موجه يقره الفقه ا سالمي على أساس األهد املبذول من قبل صاحبه ويعطيه
السلطةمبنعأيإنسان خرمنأنيقومبنشرمؤلفهأواخ اعه،وهلذااحللجانبانماديومعنوي.
فاألان املادييتعلل لفافدةاملاديةاليتحيققهاصاح هذااالخ ا منعمله،واألان املعنوي
أنهالجيوزألحدأنينس هذاالعمللهألنهيعدمتجاوزاًحلصاح ا نتاجالذيلهوحده
احللحبملاسمعملهاملبتكر"( .)6
()1سورةالذارايت:اآلية .19

()2انظر:اخلفيف،احلق والذمةوأتثري املوت فيهما،ط .57 ،1

()3الزرقاء،مصطفى،املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي،ط .19 ،1
()4اخلفيف،احلق والذمةوأتثري املوت فيهما،ط،1املرجعالسابل .57 ،

()5صابوين،عبدالرمحن،املدخل الفقهي واتريخ التشريع اإلسالمي،ط .15-9/2،1
()6املرجعنفسه .15-9/2،
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حق التأليف:
املصنف":هوالوعاءاملعريفالذيحيملإنتاجاًأدبياًأوعلمياًأوفنياًمبتكراًمهماكاننوعه
أوأمهيتهأورريقةالتعبريفيهأوالغرضمنتصنيفه"( .)1
املؤلف " :منينشراملصنفمنسو ًإليهسواءبذكرامسهعلىاملصنفأمأبيةرريقةأخرى
مبايفذلكاستعمالهامساًمستعاراًإالإذاقامالدليلعلىغريذلك"( .)2

حقوق ملكية املؤلف":هووموعةاملصاحاملعنويةواملاديةاليتت ب للشخايعلىمصنفه"( .)3
حقوق الطباعة:

"وقدتنوع أشكالالطباعةوملتعدتقتصرعلىالشكلالورقيوتشملاملصنفاتاملكتوبة،
التصويرالفوتوغرايفومصنفاتاملصورات

واملصنفاتالفنيةومصنفاتالفنونالتشكيليةوالتطبيقيةو
واخلرافط األغرافية والتصاميم واملخططات املتصلة  لطبوغرافيا أو بفن العمارة أو العلوم ومصنفات
الاوياتاحلاسوبية،مبايفذلكواثفلتصميمهاووموعاتالبياضت"( .)4

حقوق النشر:
النشر" :نقل املصنف أوإيصاله أبسلوب مباشر أو غري مباشر إىل األمهور أو استخراج
نسخأوصورمنهأوجزءمنأجزافهنكنقراءياأومساعهاأورؤيتهاأوأداؤها.وملؤلفاملصنف
املشمول حلمايةوحدهاحلليفتقريرنشرمصنفهويفاختياررريقةهذاالنشر،ولهوحدهوملنأيذن
لهخطياًحلاست مارمصنفهمالياًأبيةوسيلةأوشكلكانو الجيوزلغريهمباشرةهذااحللدون
إذنكتايبمنهأوممنخيلفه"( .)5
وال اب أنهذااألهدالفكرييفميزانالشر اثب احلرمةيفاالعتداءعليهأبيشكلمن
األشكال ،ويفسياقذلكقيل":ومنأبرز داللةذلكماهواثب منحرمةانتحالالرجلقوالً
لغريه،أوإسنادهإىلغريمصدره.بلكان الشريعةوماتزال،قاضيةبنسبةالكلمةوالفكرةإىل
()1قانونمحاية حقوق املؤلفرقم()12لعام2001يفاألمهوريةالعربيةالسورية .
()2املرجعالسابل .
()3املرجعنفسه .
()4املرجعنفسه .
()5املرجعنفسه .
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صاحبها،لينالهودونغريهأجرماقدتنطويعليهمنخري،وليتحملوزرماقدجترهمنشر،
وقد ذه ا مام أمحد يف حتديد هذا االختصا و تفسريه مذهباً جعله نتنع عن ا قدام على
لنقلوالكتابةعنمقالأومؤلفعراصاحبه،إالبعداالست ذانمنه،ويفسياقذلك

االستفادة
س لا مامأمحدس لعمنسقط منهورقةكت فيهاأحاديثأوحنوها،أجيوزملنوجدهاأن
يكت منهامثيردها؟فقال:ال،بليستأذنمثيكت  .وعليه ،فالتأليفيورثصاحبهحقاًيتعلل
مبحلهالذيهومثرةجهدفكريأوعلمي،وإنمالكاملصنفهببةأوشراء،إمناحيللهأنيتصرا
لععاملاديةاليتاش اها،إذهياليتوقعالعقدعليها،كماأنهنلكأنيعاعناألفكاراليتيف
املصنفوأنيناقشهاويرفضهاويرويها،ولكنليحلهأنينتحلهالنفسه،مثإنهالنلكإذنمن
بأوىلأنيبيعهذااحللاملنسوبإىلغريهويستقلهوب منهاعتماداًعلىوردأنهقدامتلك
نسخةمنمصنفحتويصورةهذااحلل،الشكأنهذهالنسخةتغدوعندفذيفيدأشبهما
تكونبكوةفتح يفجدار،لتتسرباليداألجنبيةمنهاإىلالداخل،مثلتقتنايكلماقديوجد
فيهدونحل" ( .)1


احلقوق األخرى املرتبطة حبق امللكية الفكرية:
حقوق نسخ املؤلف:
"تعدأوجهاالستعمالالتاليةللمصنفاملتمتع حلمايةبلغتهاألصليةأوبنصهامل جمإليه
مشروعةدوناحلصولعلىموافقةاملؤلف :
 .1استنساخ أي مصنف نكن مشاهدته أو مساعه أو عرضه  ،وذلك عن رريل التصوير
الفوتوغرايف أو السينمافي أو وسافل إعالم األمهور أو جعل ذلك املصنف يف متناول
األمهوريفاحلدوداليتيسوغهااهلداا عالمياملنشود .
 .2استنساخأعمالفنيةتشكيليةأومعماريةلعرضهاسينمافياًأوتلفازايًوإبالغهاللجمهور،
إذاكان هذهاألعمالموجودةبصفةدافمةيفمكانعام .
 .3استنساخعملأديبأوفينأوعلمي لتصويرالفوتوغرايفأوبطريقةمشاهبةإذاكانقد
سبلوضعهيفمتناولاألمهوربصورةمشروعة،وذلكإذاجرىاالستنساخمنقبلمكتبة
()1انظر:البوري،حممدسعيدرمضان،قضااي فقهية معاصرة،ط .50-43/2،1
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عامةأومركزللتوقيلغريجتاريأومؤسسةعلميةأومعهدتعليميبشرطأنيكونذلك
االستنساخوعددالنسخمقتصراًعلىاحتياجاتأنشطةاألهاتاملستنسخة،وبشرطأال
يضر ذلك  الست مار املادي للمصنف أو يتسب يف ضرر ال مسوغ له ملصاح املؤلف
املشروعة" )1( .
حقوق بيع املؤلف:
"للمؤلف أن ينقل إىل غريه احلل يف مباشرة حقوق االست مار املنصو عليها يف قوانع
احلماية.ويكونذلكبصورةكتابيةوبتحديدواضالكلحليفالتصراعلىحدة.إذانقل 
ملكيةالنسخةاألصليةمنمصنففاليتضمنذلكنقلحلاملؤلفومعذلكحيلملننتلكتلك
النسخةأنيعرضهاعلىاألمهوردونأنيكونلهحلنسخهامامليتفلعلىخالاذلك .
تنتقلحقوقاملؤلفكاملةإىلورقتهبعدوفاته،مبايفذلكاختاذقرارنشراملصنفإذامل
يكنمنشوراًقبلالوفاةويفحالعدموجودهمتنتقلهذهاحلقوقإىلالوزارةاملسؤولةعنم لهذه
احلماية" )2( .
حقوق التنازل عن املؤلف :




"إنحلالتنازلعناملؤلفيتم ل بشكلمشابهحبلالبيع،ويكونالتنازليفأك راألحيان
دونعوضمادي،ولذلكفإنماوردمننصو حبلالبيعتنطبلعلىحلالتنازل"( .)3
سقوط هذه احلقوق:
وفقاً لألصلاملتفلعليهعلىضرورةمحايةحقوقاملؤلفع،إالأنناجنداختالاجزفيات
احلمايةوفقاًالختالاكلبلديفبعضجزفياتالنظامومواده،وتسقطفيهااحلقوقأوتنتقلوذلك
منخاللقانونامللكيةالفكريةالسوري،وهومايتشابهمعمعظمالقوانعالوضعيةاألخرىيفبلدان
تلفةمعبعضاالختالفاتالبسيطة،وإيضاحهمنخاللالتار :
"تتمتع  حلماية حقوق املؤلف روال حياته وحىت مخسع سنة من وفاته ،وإذا اش ك يف
أتليفاملصنفأك رمنشخايفإناحلمايةتشملاملؤلفعكافةحىتغايةمخسعسنةمنوفاة
خراملشاركعيفأتليفاملصنف .
()1قانونمحاية حقوق املؤلفرقم()12لعام2001يفاألمهوريةالعربيةالسورية .
()2املرجعنفسه .
()3املرجعنفسه .
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كذلك يتمتع  حلماية املصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر  سم مستعار مدة
مخسعسنةبدءاًمناتريخالنشربطريقةمشروعة .
وإنمحايةاملصنفاتالسمعيةأوالبصريةأوا ذاعيةأوالسينمافيةمتتدروالمخسعسنة-
بدءاًمناتريخإنتاجاملصنف،وإذاوضعاملصنفمبتناولاألمهورمبوافقةاملؤلفخاللتلكالف ة
فإناحلمايةمتتدروالمخسعسنةاعتباراًمناتريخالوضع .
إن محاية املصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية متتد روال عشر
سنواتبدءاًمناتريخإنتاجاملصنف .
تؤولإىلامللكالعاممجيعاملصنفاتغرياحملميةأواليتانقض مدةمحايتها" )1( .


بناءعلىماتقدميتضالناأنهأمامالتطورا لك ويناحلارواملستمر،وبصفةخاصةما
أاتحته شبكة ا ن ن من إمكانية التواصل ،أصبا وال محاية حقوق امللكية الفكرية يف بي ة
ا ن ن ،يفرضعليناضرورةحتديداملصنفاتحملاحلمايةوتوفريكافةالضماضتالالزمةملواجهة
حاالتاالعتداءوالسرقةلتلكاحلقوق،وررحماإذاكان التشريعاتالقافمةكافيةلتحقيلتلك
الغاية،أمأننايفحاجةإىلتشريعاتأك رمالفمةلتحقيلاحلمايةحلقوقامللكيةالفكريةيفبي ة
ا ن ن  .

()1قانونمحاية حقوق املؤلفرقم()12لعام2001يفاألمهوريةالعربيةالسورية .
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املطلب اخلامس :التعاقد اإللكرتوين:
مفهوم التعاقد اإللكرتوين:
انتشرتعبريالتعاقدا لك وينيفوالاالتفاقياتالقانونيةوالتجارةا لك ونيةبعدال ورةالتكنولوجية
يفاملعلوماتيفعصرضاحلاضر،وهومايعاعنتكوينالعقودعنرريلاالتصاالتا لك ونيةأو
رسافلالبياضتيفإبرامهذهاالتفاقيات .
ونية
وذه البعضيفتعريفالعقدا لك وينإىل":االتفاق الذييتمانعقاده بوسافلإلك 
كليًاأوجزفيًا"( .)1
وهناكمنعرفهأبنههو":ذلكالذييتمإبرامهعاشبكةا ن ن ،فهوعقدعاديإال
أنهيكتس الطابعا لك وينمنالطريقةاليتينعقدهباأوالوسيلةاليتيتمإبرامهمنخالهلاحيث
ينشأالعقدمنتالقيالقبول جياببفضلالتواصلبعاألرراابوسيلةمسموعةمرفيةعاشبكة
دوليةمفتوحةلالتصالعنبُعد"( .)2
وسائل التعاقد عرب اإلنرتنت :
يتمإجراءالتعاقدعاشبكةا ن ن عاأك رمنوسيلةوهيكالتار :

أوالً :التعاقد عن طريق املواقع اإللكرتونية:
حيث تقوم الشركة بعرض السلع واملنتجات اخلاصة هبا على املواقع ا لك ونية ،وعرض
مواصفاتالسلعةوسعرهاعلىموقعالشركة،ويفاملقابليقومالراغ يفشراءالسلعة(.)3
اثنياً :التعاقد عن طريق الربيد اإللكرتوين:
ويقصدبذلكالتعاقد ستخدامشبكاتاحلاس اآلريفنقلالرسافل،حيثيكونهناك
صندوقبريدإلك وينلكلشخاييستخدميفاستقبالالرسافل( .)4

()1قانوناملعامالتا لك ونيةاألردين .

()2الرومي،حممدأمع،التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت،ط .48 ،1

()3انظر:العجلوين،أمحدخالد،التعاقد عن طريق اإلنرتنت،د.ط .16 ،
()4انظر:املرجعنفسه .16 ،
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اثلثًا :التعاقد ابحملادثة عرب اإلنرتنت:
ويتمالتعاقديفهذهالطريقةعنرريلالاامكالصوتيةاملتاحةللتواصلبشكلمباشربع
أرراا التعاقد،أوعنرريلبرامكيتمكنمنخالهلاأررااالتعاقدإرسالفيديوهاتمصورةيتم
التعبريفيها لقبولوا جياب( .)1
طرق سداد الثمن يف التعاقدات اإللكرتونية:
يتم سداد ال من يف العقود ا لك ونية عا عدة رريل ،فتكون عا استخدام بطاقات
االفتمان ،والذي يتم فيه إعطاء معلومات البطاقة عا اهلاتف أو الفاكح جتنباً لسرقة املعلومات
املتعلقة لبطاقة،وكذلكيكونسدادال منعنرريلالنقودا لك ونية،حيثيتمحتويلالنقود
العاديةإىلوحداتنقديةإلك ونيةيتمالتعاملهبابشكل منعاشبكةا ن ن .كمانكنسداد
ال منعاالشيكاملصدقواملصريفأوالشيكاتا لك ونية( .)2
العقود املستثناه من صحة التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت:
يوجدأنوا منالعقودمتاست نافهامنصحةالتعاقدبناءعلىقرارومعالفقها سالمي
بطريلا ن ن وهيالنكاحالش اطا شهادعليه،والصراالش اطالتقابض،والسلمالش اط
تعجيلرأساملال( .)3
النظام الواجب تطبيقه يف التعاقد اإللكرتوين:
تعتاالعقودا لك ونيةواليتتتمعاشبكةا ن ن ذاترابعدور،وذلكالنتماءأررافه
إىلجنسيات تلفة،لذاجندأناالتفاقياتالدوليةتوصل إىلأنالنظامالواج تطبيقهيفهذه
العقودهونظامإدارةاملتعاقدينالذياتفقاعليهعندالتعاقد،معشرطأالي ت علىذلكضرر
يلحلاملستهلك( )4مناحلمايةاليتتوفرهااألحكاماآلمرةلنظامالدولةاليتهباحملإقامته،وملاقد
تستخدمههذهالشركاتمنأسالي دعافيةت ت عليهاوقو الغرريفحلاملتعاقد( .)5
()1انظر:العجلوين،أمحدخالد،التعاقد عن طريق اإلنرتنت،مرجعسابل،د.ط .16 ،

()2انظر:احلفين،حسن،التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب الفرص والتحدايت .17-13 ،

()3انظر:قرارومعالفقها سالمي،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة .1990/3/14-10،
()4كعقودالبيعوا جياروالقرض،اليتيكونموضوعهاتقدميسلعوخدمات .
()5انظر:حجازي،عبدالفتاحبيومي،النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية،د.ط .168 ،
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يضااإىلذلكأنالنظامالذييطبلعلىهذهالعالقةيكونخاضعاًلالتفاقالذيمتيف
حمكوما
بدايةالتعاقد،ويكونمنصوصاًعليهيفمنوذجالعقد،الذييتطل أنيكونهذااالتفاق ً
بقاعدة شرعية أساسية ،وهي أن يكون هذا النظام املتفل عليه بع املتعاقدين راجعاً إىل الشريعة
ا سالميةومستمداًمنها .
وهعذااألمععرمقععرريفالقععر نالكعرميوالسععنةالنبويععةاملطهععرة،ومتفععلعليعه.وممععايوضععاذلععكمععن
القعر نالكععرميالععذيجعاءذكععرهيفعععدةمواضععمنهععا،قععالتعععاىل(:ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ)( . )1
علما
وتتحقعلمرجعيععةالشعريعةا سععالميةيفإدارةهععذهالعالقعةالتعاقديععةسعواءكععانأحععدهممسع ً

واآلخععرغععريمسععلمأوكععانوامجيع عاًمسععلمعأوغععريمسععلمع،قععالتعععاىل( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ)(.)2
فالضمرييفقوله:بينهم،راجعإىلاليهود،وذلكعندماأتىكبارهمإىلرسولهللا-صلىهللا
عليهوسلم-يريدونحتكيمهبينهموبعغريهمعامتهم،وتعهدوالهإنحكمهلمضدهمأنيؤمنوابه
فتتبعهمبقيةاليهود( .)3
مماسبليتضاإلزاميةأنيكونالتحكيميفهذهالتعاقداتا لك ونيةللشريعةا سالمية،
وحرمةحتكيمغريها .
احملكمة املختصة يف التعاقد اإللكرتوين:
عادة ما تتم العقود ا لك ونية بع أرراا مقيمع يف أماكن  تلفة ،أو يكونوا يف دولة
واحدة،أويفدول تلفة،وعليهذهب األنظمةالدوليةاملنظمةلالختصا القضافييفحالنشوء
اخلصوماتبعأررااهذاالتعاقدإىلعدةاجتاهاتمنها :
()1سورةالنساء:اآلية .59
()2سورةاملافدة:اآلية .49

()3انظر:الطاي،تفسري الطربي،ط .114/3،1
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 يكوناالختصا القضافيللمحكمةاليتاتفلعليهااملتعاقدان،وذلكمنأجلالتيسريعلىاملدعي.
 يكوناالختصا القضافيحملكمةإبرامالعقدأوتنفيذه،وهذاماأتخذبهبعضاألنظمةالعربية(.)1
 يكوناالختصا القضافيللمحكمةاليتيوجدهباإقامةاملدعىعليه(.)2اتفل الفقهاء يف احملكمة املختصة عند نشوء التناز حال ما إذا كان خص وم الدعوى يف
مكان واحد ،فيتم رفع الدعوى عند قاضي املدينة ،واختلفوا يف حال االختالا املكاين ،يف حمل
ا قامةأوحملالدعوىاملرفوعةيفمدينةأخرى،وذلكعلىعدةأقوالهي( :)3
القول األول:
القاضياملختايهوقاضياملدعي،وهوماذه إليهمجهورالعلماءوبعضاحلنفية .
القول الثاين:
أنالقاضياملختايبنظرالنزا هوقاضياملدعيإالإذاكانموضو النزا يتعللاحللفيه
بعقارفيكونالقاضياملختايهوقاضياملكانالذيفيهحملالدعوى،وهوماذه إليهبعض
األحناا،وبعضاملالكية .
القول الثالث:
قاض  تاي ،وإمنا يتم إقامة الدعوى أمام أي ٍ
ال يوجد ٍ
قاض بغض النظر عن أماكن
املتداعع،وهوماذه إليهبعضاألحنااواملالكية .
()1انظر:قانون املرافعات املصري،املادة،30الفقرةال انية .

()2انظر:التعميمرقم(،)2394/2نظام التقاضي ابململكة العربية السعودية .

(  )3انظر:احلصفكي،الدر املختار شرح تنوير األبصار،ط،479/1،1وانظر:ابنجنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
ط،193/7،2وانظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط،164/4،وانظر:الفراء،األحكام السلطانية،
ط .69  ،2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،ط ،542/5 ،2وانظر :الغامدي ،ضصر بن حممد ،االختصاص
القضائي يف الفقه اإلسالمي،حبثماجستري .418 ،
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القول الرابع:
القاضياملختايهوقاضياملدعىعليه،وهوماذه إليهاألحناا،وبعضاملالكية .
وعلى ضوء تلك األقوال جند أن القول ال اين هو أرجا األقوال لألخذ به يف العقود
ا لك ونية ،عتبارالقاضياملختاييكونهوقاضياملدعي،وذلكألنرال اخلدمةأوالسلعة
عادةمايقعيفجانبهالضرريفهذهالعالقة،وغالباًمايكونهواملدعي،وهومان لمحايةلهمن
الشركات العاملية اليت تستخدم وسافل تسويقية للسلع املقدمة منها ،قد تطابل مواصفايا ما مت
االتفاقعليهأوال .
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املطلب السادس :املعامالت املصرفية اإللكرتونية:
أصبامنمساتالعصرالذينعيشهيفوقتنااحلاضرالواقعا لك وينيف تلفواالت
احلياةاملرتبطةبتفاصيلالواقعا تمعيعلىكافةاألصعدة،وهناجندأقرالتكنولوجياوالتقدماهلافليف
تقنيةاملعلوماتواالتصاالتالذيأصباهلاأقركبرييفوالاملعامالتاملصرفيةا لك ونية،الكافنة
يفتقنيةالصريفةا لك ونية،وحماولةاالستفادةمنتلكالتكنولوجيةاليتتساعديفتسهيلالك ري
منالتعامالتاملالية،وماي ت عليهامنختفيضتكاليفالعملياتاملصرفية،مماحيقليفهنايةاألمر
مقصوداالنتفا من هورهاواالستفادةمنها،ومالءمتهامعمتطلباتالوق احلاضر .
فيعتا سداد االلتزامات الناش ة عن تلك املعامالت املصرفية ،التزام رفيسي ،يدفع إىل
االهتمامبهوكيفيةانتقالهبعد هورالبنوكوامل ؤسساتالتجاريةاليتتتعاملهبذهالوسيلةا لك ونية،
وتنظم املعامالت املصرفية فيها ،ونتيجة لتضخم حجم املعامالت التجارية وتعدد وااليا  ،وتزايد
املخارر االقتصادية املرتبطة  صدار النقود االفتمانية ،وتوفري احلماية الالزمةحلمايةاألموال تعرض
األموال للسرقة والضيا  ،خاصة مع  هور العمليات اليت تتم عن بعد وال حتتاج اىل التقاء مادي
لطريفاملعاملة.يتحقلمعهانتقالوتداولاألموالبشكل من( .)1
تعريف الدفع اإللكرتوين:
هرتعدةتعريفاتللدفعا لك وين،نذكرمنها :
هو" :املال أو العملة اليت تتبادلبصفة إلك ونية،يتضمن ذلك حوالةاألموال ا لك ونية
والدفع املباشر ويسمى أيضاً النقود ا لك ونية ،وتكمن احلاجة إىل عمليات الدفع ا لك وين يف
تنفيذ ا جراءات ا لك ونية ،م ل :حتويل األموال بع البنوك والعمالء ،والدفع للشراء عن رريل
ا ن ن مقابل احلصول على السلعة أو اخلدمة ،وتسديد مستحقات الدولة على املوارن م ل
غرامات املخالفات وغريها ،وتسديد فواتري اخلدمات األساسية م ل املاء والكهر ء واهلاتف
وغريها"( .)2
()1انظر:لبي ،أمحدالسيد،الدفع ابلنقود اإللكرتونية،املاهية والتنظيم القانوين،د.ط .3 ،
()2العبدان،روانعبدالرمحن،تطبيقات آمنة يف عمليات الدفع اإللكرتوين ،

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58
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كذلكهو":عمليةحتويلاألمواليفاألساسمثنلسلعةأوخدمةبطريقةرقمية ستخدام
أجهزةالكمبيوتروإرسالالبياضتعاخطتليفوينأوشبكةماأوأيرريقة رسالالبياضت"( .)1
كما عرفه  خرون" :منظومة متكاملة من النظم والاامك اليت توفرها املؤسسات املالية
واملصرفية،هبداتسهيلإجراءعملياتالدفعا لك ويناآلمنة،وتعملهذهاملنظومةحت مظلةمن
القواعدوالقوانعاليتتضمنسريةأتمعومحايةإجراءاتالشراءوضمانوصولاخلدمة"( .)2
وعليه فإن العمليات املصرفية اإللكرتونية هلا عدة صور ،نذكر منها:
التحويل اإللكرتوين لألموال:
التحويلا لك وينيفأعمالاملصاراا لك ونيةهو":نظاميتيانقلالتحويالتاملالية
من حساب بنكي إىل حساب  خر بطريقة إلك ونية  منه إضافة إىل نقل البياضت املتعلقة هبذه
التحويالت"( .)3
والتحويلا لك وينيتميزأبنهيتمعاوسافلاالتصالعنبعدم لا ن ن ،واليتيكون
هلادوريفعقدالتحويلسواءيفمرحلةا نشاءأوالتنفيذ،حبيثيتمصدورأمرالتحويلعناآلمر
بواسطةإلك ونيةمم لةيفاهلاتفأوالفاكحأورسالةبريدإلك ونية،جيعلالعقدعقدحتويلمصريف
إلك وين،وهذامنجان العميل،الذييقابلهصدورأمرالقبولمناملصراعا وسيلة االتصال
ا لك ونيةمم لةيفالفاكحأورسالةبريديةإلك ونية( .)4
ويفسياقذلكيتمإرسالالرسالةا لك ونيةعنرريلوسيطعاشبكةا ن ن أوشبكة
سويف ،حيثيقومهذاالوسيطعنرريلالاوياتاملخصصةلذلكبعمليةالتحويلبشكل من،
بتحصيلاملبالغاملستحقةللتاجرمنقبلالعميلبتعب ةمنوذجالدفعلدىهذاالوسيط،مثيتمإرساله
لدار املقاصةا لك ونية،وهي عبارة عن شبكة متلكها البنوك املش كةيف نظام التحويالت املالية
()1قديا،أنن،الدفع اإللكرتوين من حيميه؟http:// analyseer.net

()2مقال:وسائل الدفع اإللكرتوين ...األشهر واألوسع نطاقاً،

http://4pcs-solutions.blogspot.com/2012/05/blog-post_21.html

()3إبراهيم،خالدممدوح،إبرام العقد اإللكرتوين،د.ط.443 ،

()4انظر:ذوابة،حممد،عقد التحويل املصريف اإللكرتوين،ط.23 ،1
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ا لك ونية(،)1أمايفحالعدماش اكالبنوكبنظاماملقاصةا لك ونية،فيتمإرسالالنموذجمباشرة
للبنك( .)2
الكفالة املصرفية اإللكرتونية:
وتتلخايالكفالةاملصرفيةيفتعهدالبنكبسدادالديناخلا بعميلهقبلاملستفيد،يفحال
عدمسدادالعميلهذاالدين،وهوماي ت عليهتقويةحالةال قةوالضمانبعالبنكوعميله،
ويتشكلهذااألمريفا الاملصريفا لك وينيفصورةبطاقاتضمانالشيكات،مبعىنأنيقوم
البنكبضمانمصدرالبطاقةللوفاء بقيمةالشيكاتاليتحيملهاالعميل،واليتتتضمن امسهوتوقيعه
وحسابه الشخصي واحلد األقصى الذي يلزم البنك الوفاء به لكل شيك صادر عن هذا العميل.
الًمنأشكالالضماناليتحيصلعليهاالعميل( .)3
وبذلكتكونتلكالبطاقةالصادرةللعميلشك 
األوراق التجارية اإللكرتونية:
هيرسالةإلك ونيةموققةومؤمنةيتمإرساهلامنمصدرالصكإىلمتسلمالصك(حامله)
العتمادهوتقدنهللبنكالذييعملعاا ن ن ،فيقومالبنكبتحويلقيمهالصكاملاليةحلساب
حاملالصك،مثيقوم لغاءالصكوإعادتهإلك ونياًملستلمالصك(حامله)،وذلكليكوندليالً
علىعمليةالصرا،وحتويلهإليه،والتأكدمندخولهحلسابهإلك ونياً( .)4
حمررا إلك ونياً ،مع اعتبار السند ا لك وين أوسع داللة
وتعتا األوراق التجارية سنداً أو ً
لدخولكلمنماأنتكوخططعلىاحلاس اآلر،كرسالة،أوعقدأوماشابهذلك( .)5

()1انظر،سرحان،عدضنإبراهيم،الوفاء (الدفع) اإللكرتوين.271 ،
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3537

()2انظر:أبوفروة،حممودحممد،اخلدمات البنكية اإللكرتونية.57-56 ،
http://4pcs-solutions.blogspot.com/2012/05/blog-post_21.html

()3انظر:بدوي،باللعبداملطل ،البنوك اإللكرتونية،ماهيتها،معاماليا،املشاكلاليتت ريها.1958 ،
()4انظر:احلموري،ضهد،األوراق التجارية اإللكرتونية،ط.37 ،1
()5انظر:املرجعنفسه.36 ،
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صور األوراق التجارية :لألوراقالتجاريةصوراتن :
الصورة األوىل :
األوراقالتجاريةا لك ونيةالورقية،واليتيتمصدورهايفشكلحمررورقي،ولكنهايفمرحلة
اتليةيتممعاألتهابشكلإلك وين،ويتمإدخالبياضياعلىدعامةالك ونية .
الصورة الثانية :
األوراقالتجاريةاملمغنطة،وهيمرحلةاليوجدهباأوراق،فتصدربدايةعلىدعامةإلك ونية
ممغنطة،ويتماستخدامهايفالتداولاملصريفعاالوسافلا لك ونية( .)1
أنواع األوراق التجارية:
وتتم ليفعدةأنوا أمهها،الكمبيالة،الشيك،والسندا ذين،وهيكالتار :
أوالً :الشيك اإللكرتوين:
هوحمررمكونمنقالقةأرراا،يتممعاألتهإلك ونياً بشكلكليأوجزفي،صادراًمن
شخاي الساح إىل البنك املسحوب عليه أبن يقوم بدفع مبلغ إىل شخاي اثلث يكون هو
املستفيد( .)2
ويصدرالشيكيفصورةبياضتيقوماملش ي رساهلاإىلالبافعإلك ونياً،متضمناًبياضت
حمددهبامبلغالشيكواسممنأصدرالشيكواسماملستفيدواسممنأصدرالشيكوتوقيعهالذي
يكونيفصورةرموزخاصةتسمابتحديدشخصيةاملوقع(،)3إضافةإىلذلكيتمالتأكدمنصحة
ُ
التوقيعا لك ويناملوجودعلىالشيكا لك وينعنرريلاملضاهاةإلك ونياً،مبعىنيتمالتأكدمن
صحةالتوقيعوالتدقيلفيهمنقبلاملو فاملختايبطريلإلك وين،ودونتدخلماديعنرريل
إدخالهيف لةتقومبفكالشفراتوالرموزاملخصصةللعميلملطابقتهمنصحةاملوقعوتوقيعه( .)4
ُ
()1انظر:احلموري،ضهد،األوراق التجارية اإللكرتونية،ط.53 ،1
()2انظر:املرجع نفسه.183 ،

()3انظر:أمداح،أمحد،التجارة اإللكرتونية من منظور الفقه اإلسالمي.91 ،،
http://4pcs-solutions.blogspot.com/2012/05/blog-post_21.html

()4انظر:برهم،نضالسليم،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية،رسالةماجستري.101-100 ،
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الشيك الذكي:
وهو عبارة عن نظام  نتاج واستخدام شيكات بنكية مزودة أبشررة ممغنطة ،وتوجد عليه
بياضت مرفية وبياضت أخرى غري مرفية توجد على الشريط املمغنط ،ويتم قراءيا بواسطة جهاز
خا ( .)1
ويتم إصداره يف عدة أشكال ،هي:
األول:الشيكاتالذكيةاملدفوعةالقيمة،حيثإنالبياضتاملرفيةوالبياضتاملخزنةاملشفرة

تدلعلى احلداألقصى للشيك ،مبعىن أال تتعدى القيمة الفعلية للشيك عندا صدار هذااحلد.
ويش طيفهذاالنو إيدا مبلغماريفرصيدالساح يغطيومو قيمالشيكاتاليتسيصدرها
البنكللعميل .
الثاين :الشيكات السياحية ،وهي شيكات مدفوعة القيمة ،حبيث تكون البياضت املرفية
والبياضتاملمغنطةدالةعلىقيمةاثبتةللشيكيتبعمنهااملبلغا مدمسبقاًيفحسابالعميل .
الثالث:الشيكالذييعتاكأداةنقدية،حيثيتمحتويلمبلغمنحسابالساح إىل
املستفيد ،ويكون هذا املبلغ مطاب ًقا للمبلغ احملرر يف الشيك ،حبيث يتم التحويل فوراً بعد إدخال
الشيكمنخالل لةإلك ونيةمتصلةبنظامالبنك،للتأكدمنبياضتالساح وحسابهاحلار
ٍ
ٍ
كاا يتم
ووجودمبلغكاا لتغطيةهذهاملعاملة،ويفحالعدموجودمبلغيفحسابالساح
رفضهذهاملعاملةلعدمتغطيةالقيمةاحملررةيفالشيكحلسابالساح ( .)2
اثنياً :الكمبيالة اإللكرتونية:
هي حمرر شكلي ،تكون من قالقة أرراا ،يتم معاألته إلك ونياً بصورة كلية أو جزفية،
أمراًمنالساح بدفعمبلغ عنرريلمصرفهإىلبنكاملسحوبعليهيفاتريخمعع،أو
يتضمن 
قابلللتعيعأومبجردا رال ألمراملستفيد( .)3
()1انظر:العامري،موسىعيسى،الشيك الذكي83 ،ومابعدها.
()2انظر:املرجع نفسه.91-90 ،

()3انظر:النتيفات،حممدبنقينان،الكمبيالة اإللكرتونية،د.ط.10 ،
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والكمبيالة اإللكرتونية هي عبارة عن نوعني ،مها:
الكمبيالة اإللكرتونية الورقية :شبيهةبسند السح التقليدي ،ويتم إصدارهاعلى منوذج
مطبو ،ويتما رال عليهاعنرريلوسافلا رال اآلليةوالبصريةبواسطةاحلاس اآلر( .)1
الكمبيالة اإللكرتونية املمغنطة:وهياليتتكونعلىدعامةممغنطةتقدممنالساح إىل
بنكهأويرسلهاإىلالبنكعنرريلشبكةبينهوبعالبنكبواسطةاحلاس اآلر .
والكمبيالةا لك ونيةالورقيةنكنتقدنها للقبول،وكذلكتظهريها،كماجيوزفيهاالضمان
ا حتياري( .)2
والفرق بع الكمبيالة ا لك ونية الورقية والكمبيالة ا لك ونية املمغنطة ،يف أن الكمبيالة
املمغنطةينحصردور البنكفيهاعلىالتحصيلفقط،دونحتقيلافتمانحقيقيللخصم،لذاتعتا
الكمبيالة ا لك ونية الورقية سند سح حقيقي نكن تسليمه للبنك على سبل التحصيل أو
اخلصم( .)3
اثلثاً :السند اإلذين اإللكرتوين :
هو:حمررشكليقنافياألرراامعاجلإلك ونياً،بصورةكليةأوجزفية،يتضمنتعهداًمن
حمررهبدفعمبلغمناملاليفاتريخمعع ذنشخاي خريسمىاملستفيد( .)4
ويعتاالسندا ذينا لك وينمنوسافلالوفاءالقدنةاليت هرتيفبي ةا ن ن ،ويعتا
سنداً ملعىنالدقيللصدورهعلىحمررورقييتضمنمجيعالبياضتالالزمة،م لاسمبنكاحملررورقم
حسابهوغريذلك(،)5وأهممانيزهأنهحمررعلىدعامةإلك ونيةممغنطة( .)6

()1انظر:احلموري،ضهد،األوراق التجارية اإللكرتونية،ط.115 ،1

()2انظر:قايد،حممدهبج ،األوراق التجارية اإللكرتونية :الكمبيالة اإللكرتونية والسند ألمر اإللكرتوين،د.ط-149 ،
.151
()3انظر:املرجع نفسه.118 ،

()4انظر:احلموري،ضهد،األوراق التجارية اإللكرتونية،ط،1املرجع السابق .166،161
()5انظر:املرجع نفسه.161 ،

()6انظر:إبراهيم،خالدممدوح،إبرام العقد اإللكرتوين،د.ط.441 ،
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االعتماد املستندي اإللكرتوين:
هوعبارةعنتعهديصدرمنالبنكبناءعلىرل عميله(اآلمر)،بفتااعتمادلصاح
الغري(املستفيد).مضمونحبيازةمستنداتمم لةلبضاعةمنقولة،أومعدةللنقل( .)1
ووالعملهذااالعتماديكونيفحالمتويلالتجارةالدولية،منخاللالعالقةالتجارية
اليتتتمبعأرراااليعرامراكزهماملالية،فيتلقىالبنكالطل منعمالفهبفتااالعتمادللطرا
اآلخر عن رريل الكمبيوتر وشبكة ا ن ن  ،وحصول البنك على ضماضت ومستندات متعلقة
لبضافع املستهدا استريادها أو تصديرها ،م ل وقيقة التأمع أو املستندات اخلاصة  قبات
الشحن( .)2
وتر؛
يضااإىلذلكأناالعتماداملستنديا لك وينيتماالعتمادفيهعلىاستخدامالكمبي 
كماذكرضسابقاً،والذيتتمفيهكافةا جراءاتواملراسالتسواءبعالبنوكاملتداخلةيفالعمليةأو
بينهاوبعأررافهاعمليةاالعتماد لطريلا لك وين( .)3
حيثيتمتوقيعتلكاملستنداتيفشكلهاا لك وين،ويكونذلكبطريلالفاكسيميل،أو
لقلما لك وين،أوأيوسيلةإلك ونيةأخرىمنوسافلالتوقيل( .)4
سند الشحن اإللكرتوين:
يعتاسندالشحنا لك وينمنأهممستنداتاالعتماداملستنديبصفةعامة،حيثيؤكد
التزاماملصدربتنفيذالتزاماتهيفشحنالبضافع،ومنمثيعتااملستنداألساسيالذيي ب ملكية
البضافع ملستوردها ،وهو ما وضحته املادة ()198من قانون التجارة البحريةاألردين ،الذي اعتا
سندالشحندليلملكيةالبضاعةاملشحونة،حبيثيعتاحافزسندالشحنحبكماحلافزللبضاعة( .)5

()1انظر:أبوفروة،حممودحممد،اخلدمات البنكية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت،د.ط.53 ،

()2انظر:علمالدين،حميالدينإمساعيل،العمليات االئتمانية يف البنوك وضماانهتا،د.ط.73 ،

()3انظر:بدوي،باللعبداملطل ،البنوك اإللكرتونية ،ماهيتها ،معامالهتا ،املشاكل اليت تثريها.1959 ،
()4انظر:موسى،مصطفىأبومندور،خدمات التوثيق اإللكرتوين،د.ط.94 ،
()5انظر:نصريات،عالء،حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،د.ط.49 ،
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ولتحقيل سند الشحن ا لك وين و يفته فإنه البد أن يتضمن عدداً ََ من البياضت أمهها

إمضاءالر نأومالكالسفينةأووكيلهوالسواق(الشاحن) (،)1ففيحالمتإصدارسندالشحن
علىهذهالصفةأصبايتمتع حلجيةاملقررةلهقانو ضً( .)2
بطاقات الوفاء واالئتمان اإللكرتونية:
تعددتتعريفاتالبطاقاتربقاًلتنو و اففها،ومنهذهالتعريفات :
فتم تعريفها أبهنا":أداة يصدرهامصرا أو اتجرأو مؤسسة ختول حاملها احلصول على
السلعواخلدمات،سحباً ألمثاهنامنالرصيد،أوقرضاً مدفوعاً منقبلمصدرهاضامناً ألصحاب
احلقوقمايتعللبذمةحاملها،الذييتعهد لوفاءوالتسديدللقرضخاللمدةمعينة،دونزايدة

علىالقرضإاليف حالةعدمالوفاء،أوبزايدةربويةلدىاختيارالدفععلىأقساطمعحسمعمولة
علىالتاجرمنقيمةمبيعاتهيفمجيعاحلاالت"( .)3
وعرف أيضاًأبهنا":مستنديعطيهمصدرهلشخايبناءعلىعقدأواتفاقيةبينهمايلتزمفيها
املصدربدفعقيمةمش ايتحاملالبطاقةمنالتجار املتعاقدينمعبنكعضويفإصدارالبطاقة
مسبقاًبقبولالبيعوأتديةاخلدماتمبوجبها،ودفعمسحو تهالنقديةمنالبنوك،مثرجو املصدر
علىحاملالبطاقةفيمابعدالستيفاءهذهاملدفوعات"( .)4
ويتم توثيق عمليات البطاقة ابلتوقيع إبحدى طريقتني:
 الطريقة غري املباشرة:واليتيتماستخدامالتوقيعالتقليديمنأجلحتويلمثنالسلعةأواخلدمةمنرصيداملش يإىلرصيدالبافع(.)5
()1انظر:نصريات،حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،مرجع سابق،د.ط.49 ،
()2انظر:حسين،أمحدحممود،عقد النقل البحري،د.ط.43-24 ،

()3أبوسليمان،عبدالوهابإبراهيم،البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املباشر من الرصيد ،
http://dorar.net/lib/book_end/8506

()4انظر:ولةجامعةامللكعبدالعزيز،االقتصاد اإلسالمي،ا لدالرابع.88 ،
()5انظر:الرومي،حممدأمع،التاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت،ط.132 ،1
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 الطريقة املباشرة:ويفهذهالطريقةيستخدمالتوقيعا لك وين،حيثيسلماملش يبطاقتهللبافعالذييقومبتمريرهامنخاللجهاز رخا للتأكدمنبياضياورصيداملش ي،
مث بعد ذلك يدخل املش ي رقمه اخلا  متام العملية( .)1وبعد إهناء تلك ا جراءات يقوم
البنكاملسوقللبطاقةبنقلاملبلغاملطلوبمقابلمنرصيداملش يإىلرصيدالبافع( .)2


()1انظر:القضاة،فياضملفي،االلتزامات الناجتة عن استخدام بطاقات اإلئتمان.400 ،
()2انظر:ربضي،عيسىغسان،القواعد اخلاصة ابلتوقيع اإللكرتوين،د.ط.102-101 ،
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املبحث الثاين :أحكام نوازل التوثيق اإللكرتوين
املطلب األول :حكم عقد الزواج والطالق اإللكرتوين:
يعتاعقدالزواجوالطالقا لك وينمنالنوازلاملعاصرةاخلاصة لتوقيلا لك وين،واليتتقتضي
بيانحكمكلمنهما .
أوالً :عقد الزواج اإللكرتوين:
يبىناحلكميفعقدالزواجا لك وينمنخاللصورتع :
 عقد الزواج عن طريق املشافاه عرب اإلنرتنت:والذييقومعلىمسألتع :املسألة األوىل:احتادا لحيفعقدالنكاح .
واملسألة الثانية:ا شهادعلىالعقد،ومدىصحتهمنخاللتلكالوسيلة .
املسألة األوىل :فيقومرريفالعقديفهذهالصورةمنخاللوسافلاالتصالاحلدي ة  متام
عقدالزواج،ويعتا هذايفحكما لحالواحد،ويفهذاالسياقصدرقرارومعالفقهلصو 
وسافل االتصال احلدي ة والذي نصه" :إذا مت التعاقد بع ررفع يف وق واحد ،ومها يف مكانع
متباعدين ،وينطبل ذلكعلى اهلاتف ،والالسلكي،فإن التعاقد بينهما يعتا تعاقداً بع حاضرين،
وتطبلعلىهذهاحلالةاألحكاماألصليةاملقررةلدىالفقهاء"(.)1
وأما املسألة الثانية:وهيصحةا شهادعاتلكالوسيلة ،وهذهاملسألةمبنيةعلىمسألة:
حكمشهادةاألعمىعلىمامسعهمناألصوات .
وقدذه الفقهاءيفذلكإىلرأيع:
بناءً على ما مسعه من األصوات ،وهو قول
الرأي األول :أن شهادة األعمى ال تقبل  

احلنفية(،)2والشافعية( .)3

()1ولةومعالفقها سالميالتابعملنظمةاملؤمترا سالميالدورةالسادسة .1256/2
()2انظر:السرخسي،املبسوط،د.ط .32/5،

()3انظر:األنصاري،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،د.ط .364/4،
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جاءيف تصراختالاالعلماء" :قالأبوحنيفةوحممدالجتوزشهادةاألعمىحبال ،وهو
قياسقولابنشامة"( .)1
وقال الشافعي" :فإذا شهد وهو أعمى على شيء ،قال :أقبته كما أقب كل شيء،
لصوت،أواحلح،فالجتوزشهادته،ألنالصوتيشبهالصوت،واحلحيشبهاحلح .)2("...
واستدلوايفذلكبعدةأدلةمنها :
الدليل األول :قولهتعاىل( :ﭑﭒﭓﭔ)(.)3

وجه الداللة :دل اآلية الكرنة على عدم استواء األعمى واملبصر  رالق ،فيبقى هذا
ا رالقمامليردعليهدليليقيده  .
()4
،فلميبليفهذاالدليلحجة .
ويفهممماسبلأنالدليلاملقيدقدورديفذلك
َ

الدليل الثاين :قولهتعاىل (:ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ)(.)5
وجه الداللة :أن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل العلم يف الشهادة ،وهو ما مل يتحقل يف
األعمى،و لتارملتقبلشهادته( .)6
ويفهممماسبلهوعدمالتسليم ،ألنمعرفةاألعمىلنتتحقلإاليفحالتكرارالصوت،
وقطعبهعندمساعهوهذامعلوممشاهد،ومنمثفإناألعمىمليشهدإالمباعلم .
الدليل الثالث :عنأيبمرةموىلأمهانئبن أيبرال :أنهمسعأمهانئبن أيبرال 
تقول:ذهب إىلرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-عامالفتافوجدتهيغتسل،وفارمةتس هفقال:
(منهذه؟)فقل أضأمهانئ( .)7
()1الطحاوي،خمتصر اختالف العلماء،ط .336/3،1
()2الشافعي،األم،ط .46/7،2
()3سورةفارر:جزمناآلية .19
()4سواأي ذكرهإنشاءهللاتعاىليفأدلةالقولال اين .
()5سورةالزخرا:جزءمناآلية .86
()6انظر:القرايف،الذخرية،ط .164/10،1
()7أخرجهالبخارييفصحيحه،كتاب:الغسل،باب:مناغتسلعرايض،64/1،..رقم .280
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قالابنعبدالا" :وقداحتكهبذااحلديثمنردشهادةاألعمى ،وقالإنرسولهللا-
صلىهللاعليهوسلم -ملنيزصوتأمهانئمععلمههبا ،حىتقالهلا :منهذه؟ فقال  :أضأم
هانئ ،فلم يعرا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -صويا ألنه مل يرها ،وكل من ال يرى فذلك
أحرى"(.)1
ويفهمهناعدمالتسليم،إذإنهمليرديفاحلديثأنأمهانئقدتكلم قبلأنيسأهلاالنيب
صلىهللاعليهوسلم،-فلميكنيفاحلديثداللةعلىذلك،وحىتيفحالأهناتكلم فإنعدممتييزالنيب -صلىهللاعليهوسلم -لصويااليدلعلىردشهادةاألعمى،إذإناألعمىالجيوزله
الشهادةعلىماملنيزهمناألصوات التفاق .
الدليل الرابع :فعلعليبنأيبرال -رضيهللاعنه -عندشهادةاألعمىعنده ،فقال 
أخ الرجل األعمى الذي مت ا شهاد عليه" :إنه أعمى فذكر ذلك لعلي -رضي هللا عنه -فرد
شهادته"( .)2ويفهمأبنذلكمليصاعنه -رضيهللاعنه،)3(-وإمناالذيوردعنه .
كماجاءعنبعضأهلالعلم":أنعلياً -رضيهللاعنه -ملجيزشهادةأعمىيفسرقة"(، )4
والشهادةعلىالسرقةتفتقرغالباًلشهادةاملبصردوناألعمى .
الدليل اخلامس :أنهالبد منالتمييزبعالشخايالذيلهاحللوبعالشخايالذيعليه
احلليفحتملالشهادةوأدافها،واألعمىقدعدمالتمييز،ألنهاليكونمبقدورهالتمييزإال لصوت،
فتلحلالشبهةبشهادته،وذلكمانعمنقبولالشهادة(.)5

ويفهمعدمالتسليم؛ إذإناملعهودأناألعمىإذاألفاملشهودعليه،ورال صحبتهله،
عراصوتهيقيناً .
()1ابنعبدالا،االستذكار،ط .261/2،1
()2السرخسي،املبسوط،د.ط .129/16،
()3يقولابنحزميفمعرضردهعلىمنقالبعدمقبولشهادةاألعمى":فإنقيلهوقولرويعنعليبنأيبرال -رضي
هللاعنه -قلناهذاكذب،ماجاءقطعنعلي -رضيهللاعنه -أنه قالاليقبل" .انظر:ابنحزم،احمللى آلاثر ،د.ط،
 .533/8
()4الصنعاين،مصنف عبد الرزاق،ط .324/8،1
()5السرخسي،املبسوط،املرجعالسابل،د.ط .129/16
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الرأي الثاين:
أن شهادة األعمىعلى مامسعه مناألصوات مقبولة ،وذلكإذاتيقن الصوت ،وهو قول
املالكية( ،)1واحلنابلة(.)2
جاء يف املدونة":فهلجتوزشهادةاألعمىيفالطالق؟ قالمالك :نعمإذاعراالصوت،
قالبنالقاسمفقل ملالك:فالرجليسمعجارهمنوراءحافطواليراهيسمعهيطللامرأتهفيشهد
عليهوقدعراصوته(قال)قالمالكشهادتهجافزة.)3("..
ويفالذخرية":جتوزشهادةاألعمىيفاأل قوال"(.)4
وجاءيفمسافلا مامأمحد":قل :شهادةاألعمى؟قال:جتوزيفاملواضع:يفالنس ،
وكلشيءيضبطه،ويعرفهمعرفةالختفىعليه،قالإسحاق:كماقال"(.)5
وقالاخلرقي":وجتوزشهادةاألعمىإذاتيقنالصوت"( .)6واستدلوايفذلكبعدةأدلة :
الدليل األول:قولهتعاىل(:ﮉﮊﮋﮌ ﮍ)(. )7
وجهالداللة :عمومالداللةيفأمرهللا-عزوجل  -الستشهاد،بعدمالتفرقةيفذلكبع
األعمىواملبصر .
الدليل الثاين:حديثالنيب-صلىهللاعليهوسلم(:-إنبالاليؤذنبليلفكلواواشربواحىت
يؤذن،أوقالحىتتسمعواأذانبنأممكتوم)(.)8
وجهالداللة:يظهروجهالداللةمنهذااحلديثمنوجهع :
()1انظر:ابنجزي،القوانني الفقهية،مرجعسابل،د.ط .203 ،
( )2انظر:املرداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .11/12،
()3أنح،مالك،املدونة الكربى،د.ط .43/6،
( )4القرايف،الذخرية،ط .164/10،1
( )5الكوسك،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،ط .4082/8،1
( )6اخلرقي،كتاب املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي،ط .1301 ،1
( )7سورةالبقرة:جزءمناآلية .282:
( )8أخرجهالبخارييفصحيحه،كتابالشهادات ،ب:شهادةاألعمى،172/3،رقم .2656
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الوجهاألول:أنأذانابنأممكتوميعدشهادةمنهعلىدخولالوق ،ولوكان شهادته
غريمقبولةملاجازلهالتأذين .
الوجهال اين:أنمنيستمعألذانههويفحكماألعمىألنهاليراه،ومعذلكيصالهأن
يشهدأنهمسعصوته(.)1
الدليل الثالث:أنالنيب-صلىهللاعليهوسلم-كانيستعملابنأممكتومعلىاملدينةإذا
( )2
سافر،ولوكان شهادتهغريمقبولةملااستعمله .
الدليل الرابع:أنالصوترريلملعرفةاألشخا والتمييزبعاألعيانشرعاًوعادة  .ودليل

ذلكمايلي :
.1عنعافشة-رضيهللاعنها -قال يجدالنيب -صلىهللا عليهوسلم -يفبييتفسمع
صوت عباد يصلي يف املسجد فقال( :اي عافشة أصوت عباد هذا؟ قل  :نعم ،قال اللهم ارحم
عباداً) (.)3
.2عناملسوربن رمة -رضيهللاعنه -قال :قدم علىالنيب-صلىهللاعليهوسلم-
أقبيةفقالرأيب رمة :انطللبناإليه ،عسىأنيعطينامنها شي اً ،فقامأيبعلىالبابفتكلم،
فعراالنيب-صلىهللاعليهوسلم-صوته ،فخرجالنيب-صلىهللاعليهوسلم-ومعهقباءوهويريه
حماسنه،وهويقول(:خبأتهذالك،خبأتهذالك)( .)4
وجه الداللة من احلديثني:
أنالنيب-صلىهللاعليهوسلم-تعراعلىشخصيةهؤالءالناسدونأنيشاهدهم .
قالابناملنري":األامعبعهذهاألحاديثمعرفةالصوتومتييزصاحبهبه،كتميزهبشخصه
لور ه،ويقتضىذلكصحةشهادةاألعمىعلىالصوت"(.)5
( )1انظر:ابنبطال،شرح صحيح البخاري البن بطال،ط .34/8،2
( )2انظر:الصنعاين،مصنف عبد الرزاق،ط .324/8،1
( )3أخرجهالبخارييفصحيحه،كتابالشهادات ،ب:شهادةاألعمى،172/3،رقم .2655
()4املرجعنفسه،حديثرقم.2657
()5ابناملنري،املتواري على تراجم أبواب البخاري،د.ط .308 ،
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.3أنالناس إمناحفظوا عنأمهاتاملؤمنعماحفظوهوهنمنوراءحجاب،ومليكونوا
نيزونبينهنإال لصوت( .)1
.4أنا قدامعلىالفروجأشدمنالشهادةعلىاحلقوق،وقدقب أناألعمىيطأزوجته
وهواليعرفهاإال لصوت،فدلذلكعلىأنالصوترريلنيزبهبعاألشخا ( .)2
والراجايفذلكهوماذه إليهالفريلال اين،لظهورأدلتهموقويا .
عقد الزواج عن طريق الكتابة عرب اإلنرتنت:
والصورةال انيةالزواجعاا ن ن عنرريلالكتابة،اختلففيهاالفقهاءعلىقولع :
القول األول :أنعقدالنكاح ملكاتبةاليصا،سواءأكانالعاقدانحاضرينأمغافبع،

وهذاقولاملالكية(،)3والشافعية(،)4واحلنابلة( .)5

الدردير":والتكفييفالنكاحا شارةوالالكتابةإاللضرورةخرس"( .)6
قال 
وقالالشربيين":وال ينعقدبكتابهيفغيبةأوحضورألهناكفاية،فلوقاللغاف :زوجتك
ابنيتأوزوجتهامنفالن،مثكت فبلغهالكتاب،فقال:قبل مليصا"( .)7
وقالالرحيباين":واليصاالنكاحمنقادرعلىالنطل شارةوالكتابةلالستغناءعنها"( .)8

()1انظر:ابنبطال،شرح صحيح البخاري،ط .34/8،2
()2انظر:ابنحزم،احمللى ابآلاثر،مرجعسابل،د.ط .534/8،
()3انظر:الصاوي،الشرح الصغري مع حاشية الصاوي،د.ط .350/2،
()4انظر:الشربيين،مغين احملتاج،ط .141/3،1
()5انظر:الرحيباين،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى،د.ط .49/5،
()6الصاوي،الشرح الصغري مع حاشية الصاوي،املرجعالسابل .350/2،
()7انظر:الشربيين،مغين احملتاج،املرجعالسابل .141/3،
()8انظر:الرحيباين،املرجع السابق،د.ط .49/5،
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القول الثاين :جيوز عقد النكاح  ملكاتبة بع الغافبع ،دون احلاضرين ،وهو قول
فلو
األحناا(،)1قالابنجنيم":وقيداملصنفانعقاده للفحل،ألنهالينعقد ملكاتبةمناحلاضرين ،
كت :تزوجتك،فكتب قبل ملينعقد،وأمامنالغاف فكاخلطاب"( .)2
واستدلوا يف أقواهلم بعدة أدلة منها:
استدل أصحاب القول األول:
الدليل األول :أن الكتابة كناية ،والعقود اليت حتتاج إىل قبول كالبيع وا جازة والنكاح ال
تنعقد لكناية( .)3
الدليل الثاين:أناتصالالقبول جيابشرط،ويف الكتابةبعغافبعيتأخرالقبولعن
ا جياب( .)4
واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها:
الدليل األول :أنالكتابمنالبعيدمب ابةاخلطابمنالقري ،حيث إنالكتابله
حرواومفهوميؤديعنمعىنمعلومفهوكاخلطابمناحلاضر( .)5
الدليل الثاين :أنالكتابةبعغافبعوسيلةصحيحةلتحقيلال اضيوالتوافلبع الطرفع،
ومادامكذلك،فالمانعمنالتعاقدمنخالله( .)6
والراجابعالقولعوهللاأعلم،هوالقولال اينلظهورأدلتهم،وألنعهكمعاصعابععحاضعرينفيصعا
بعغافبعللضرورة،معاالحتياطيفعقدالنكاحبعغافبع،والتأكعدمعنصعحةالكتابعةمعناملرسعل
واملرسععلإليععه،ممععاحيقععلمقاصععدالشعريعةا سععالميةيفاحليطععةواحلععذريفعقععدالنكععاح،والعنايععةحبفععحل
الفروجواألعراض .
()1انظر:ابنجنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ط .90/3،2
()2املرجعالسابل .90/3،
()3املاوردي،احلاوي الكبري،د.ط .26/13،
()4انظر:السيوري،األشباه والنظائر،ط .308 ،1
()5انظر:بنمودود،االختيار لتعليل املختار،ط .99/2،3
()6انظر:السرخسي،املبسوط،مرجعسابل،د.ط .16/5،
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مما تقدم يظهر لنا جواز عقد الزواج ا لك وين  عتباره ضزلة من النوازل العصرية اخلاصة
اءعنرريلالتخار أوالكتابةعاا ن ن وهون ل

لتوقيلا لك وينمنخاللصورتيهسو
إحدىالنوازلالعصريةاخلاصة لتوقيلا لك وينهلذهالعقودحفظهاللحقوقوصيانتها،معاش اط
أمن التالع  ،والتدليح ،والذي يفرض اعتبار هذا األواز يف أضيل احلدود ملعاألة  روا معينة
تكونلف ةمنالناسالتتوافرهلمالظروااملعتادةيفإنشاءهذهالعقودكماهييفأحواهلااملعتادة.
مناجتما العاقدينوالشهوديفولحالعقد .
اثنياً :عقد الطالق اإللكرتوين :يبىناحلكميفالطالقا لك وينمنخاللصورتع :
إيقاع الطالق مشافهة عرب وسيلة إلكرتونية :

منالنوازلالواقعةيفعصرض احلاضررالقالرجللزوجتهمشافهةسواءعنرريقةاهلاتفأو
اقعشرعا؛وذلكألنهاليتطل وجودالزوجة
الكمبيوتراملرتبطبشبكةا ن ن ،ففيهذهاحلالةالطالقو
ً

أورضاهاأوعلمها،أوا شهادعليه،فهوواقعمبجردالتلفحلبه،معاش اطأتكدالزوجةمنشخصية
املتلفحلهلهوالزوجأمغريه،وذلكألنهي ت علىلفحلالطالقاحتسابالزوجةلف ةبدايةالعدةمن
لكأيضا لنسبةإىلالزوجةاملفوضة( )1لطالقمنقبلالزوجحعانعقادالعقد،
وق وقوعه،ويكونذ
ً
فيجوزهلارالقنفسهامنه( .)2
إيقاع الطالق كتابة بوسيلة الكرتونية :
استخدامالكتابةيفإيقا رالقالزوجةعنرريلالكمبيوتراملرتبطبشبكةا ن ن فيهخالا
بع الفقهاء ،وهذا اخلالا مرتبط لالا قدمي يف وقو الطالق عن رريل الكتابة؛ فبعض الفقهاء،
والظاهرية()3قالواأنالطالقاليقع لكتابة،واحتجوامبايلي :
أنالطالققدورديفالقر نالكرميعلىاللفحلالعلىالكتابة.قال ابنحزم":ومنكت إىل
امرأته لطالقفليحشي اً"،وقال:قالهللاتعاىل(:ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ)( .)4
( )1التفويضهوجعلأمرالطالقأومتليكالطالقلزوجتهبطالقنفسهامنه،ويش طلوقوعهعندالشافعيةتطليقهانفسها
علىالفور.انظر:الشربيين،مغين احملتاج،ط .289/3،1
()2انظر:األشقر،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق،ط .112 ،1
()3انظر:املرجعنفسه .112 ،
()4سورةالبقرة،جزءمناآلية .229
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وقالهللاتعاىل(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(،)1واليقعيفاللغةاليتخاربنا
هللاتعاىل هباورسوله-صلىهللاعليهوسلم -اسمتطليل علىأنيكت إمنايقعذلكعلىاللفحل
به؛فصاأنالكتابليحرالقًاحىتيلفحلبهإذامليوج ذلكناي"( .)2
تبقىبعد

وذه مجهورالفقهاءإىلأنالطالقيقع لكتابةاملستبينة،وهياليتتكونواضحةو
كتابتهاونكنقراءايا( .)3
ارها،وفيماإذا

كمايقع للفحلمعخالافيمابينهميفاش اطالنيةيفالكتابةأوعدماش
كانبلفحلصرياأوكنافي .
قالابنعابدين":وإنكان مستبينة( )4لكنهاغريمرسومةإننوىالطالقيقعوإالال.
وإنكان مرسومةيقعالطالقنوىأوملينو"( .)5وذه املالكية(،)6والشافعية(،)7واحلنابلة(،)8إىل
أنالطالقيقع لكتابةلكنإذاانتف نيته لكتابةفاليقع .
قالاخلرشي":إنالزوجإذاكت إىلزوجتهأوإىلغريهاأنهرلقهاوهوعازمعلىذلكفإن
الطالقيقععليهمبجردفراغهمنالكتابة"( .)9
وجاءيفيفاملغين:إنكت رالقامرأتهوكانينويرالقهاوقع،وإننوىجت ويدخطهأو
جتربةقلمهاليقع( .)10

()1سورةالطالق،جزءمناآلية .1
()2ابنحزم،احمللى ابآلاثر،د.ط .454/9،
()3انظر:خان،السيدصادق،الروضة الندية شرح الدرر البهية،د.ط،القاهرة:املطبعةاألمريية،د.ت .147/2.
(  )4مستبينة :استبان يستبع ،استنب ،استبانة ،فهو مستبع ،واملفعول مستبان ،واستبان األمر  :ن ،وضا و هرت معامله،
واستبانالشيء:استوضحه،انظر:د.عمر،أمحد تارعبداحلميد،معجم اللغة العربية املعاصرة،ط .274/1،1
()5ابنعابدين،رد احملتار على الدر املختار،ط .246/3،2
()6اخلرشي،اخلرشي على خمتصر خليل،ط .189/3،2
( )7املزين،خمتصر املزين ،د.ط .75/4،
()8ابنقدامة،املغين،مرجعسابلد.ط .486/7،
()9اخلرشي،اخلرشي على خمتصر خليل،املرجعالسابل .189/3،
()10ابنقدامة،املرجع السابقد.ط .486/7،
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وقالالنووي":قالأصحابناكلتصرايستقلبهالشخايكالطالقوالعتاقوا براءينعقد
معالنيةبالخالاكماينعقد لصريا"( .)1
والراجاهوأنالطالقيقعإذاكان الكتابةمستبينةومرسومةوكان أبلفاظصرحيةنوى
أوملينو؛ألناللفحلالصرياالحيتاجإىلنية،وأماإنكان مستبينةومرسومةولكنكان بلفحل
غريصريايفالطالقفتحتاجإىلالنية.وأماالكتابةغرياملرسومةفتعدمنالكناايتفاليقعهبا
الطالقإالمعالنيةسواءأكان بلفحلصرياأمكنافي،فلوادعىأنهملينورالقًاصدقيفذلك .
وأماقولالظاهريةأنالطالقاليقع لكتابة؛ألناسمالطالقورديفالقر ن للفحلال
لكتابةفهذاالمارلعه؛ألنالقصدمناللفحلهوالتعبريعنإرادةالزوجيفمفارقةزوجتهوهذاقد
يكون للفحل،كمايكون لكتابةوخاصةإذاغافبًا .
وأما جعل األمهور من الفقهاء الكتابة  لطالق كناية ولو كان اللفحل صرحيًا يف الطالق
وكان الكتابةمستبينة ومرسومة فهذا حتكم ال مار لعه؛ ألن الكتابةإذا كان مستبينة ومرسومة
وبلفحلصريايفالطالقفلماذاالحنكمبوقو الطالق .
وهبذا يتضا أن الطالق كتابة يقع إذا كان الكتابة مستبينة ومرسومة وبلفحل صريا يف
الطالق،فإنكان مستبينةومرسومةولكنهابلفحلغريصريايفالطالقفالبدأنيسألعننيه
املطلل،وأماإنكان الكتابةغريمستبينةوالمرسومةفإناملطلليسألعننيتهفإنأرادالطالق
وقعوإالفال .

()1النووي،اجملموع شرح املهذب،مرجعسابل،د.ط .166/9،
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املطلب الثاين :حكم التوقيع اإللكرتوين:
كانللتطورالتكنولوجيوالتقينيفوالاملعلوماتواعتمادالتعامالتبعالناسيف تلف أوجه
حيايميفعصرضاحلاضرعلىاألان التقينأقركبرييفإبرازاحلاجةإىلالتوقيعا لك وين ،وذلك
العتباراتاألمنواخلصوصيةمعافتقادعاملال قةيفالتعاملعنرريلا ن ن ،مماأبرزاحلاجةإىل
استخدامالتوقيعا لك وينيفتعاماليمواعتمادهمعليه،وهومايستلزممعرفةحكمه،والذيذه 
فيهالفقهاءإىلرأيع :
الرأي األول :
رأى مجهورالفقهاء( )1أنررقا قباتمم لة يفعددمععمعاالختالايفالعدد،وتلك
الطرقهياليتجاءفيهانايصرياأوداللة،وعليهالجيوزللقاضياحلكمإالبناءعليها ،وعليه
فكلماخيرجعنهذهالطرقاملنصو عليهاصراحةالتقبليفا قبات .
قالابنجنيم":احلجة:بينةعادلة،أوإقرار،أونكولعننع،أونع،أوقسامة،أوعلم
القاضيبعدتوليته،أوقرينةقارعة"(.)2
وقالابنرشد":القضاءيكونأبربع:الشهادة،واليمع،والنكول،وا قرار"( .)3
الرأي الثاين:
رأواأنررقا قباتغريحمصورةيفعددمعع،بليكونإقباتاحللبكلرريقةنكنهبا
إقباته؛وعليهيكونللخصومتقدميالوسافلاليتنكنهباإقباتاحلل،ويكونلللقاضياستعراض
تلكالبيناتواألدلة،واالقتنا هبايفأتكيدوقبوتتلكاحلقوقيفالدعوى .
قالابنفرحون":البينةاسملكلمايبعاحللويظهره،ومسىالنيب-صلىهللاعليهوسلم-
الشهودبينة؛لوقو البيانبقوهلم،وارتفا ا شكالبشهاديم"( .)4
()1انظر:ابنعابدين ،رد احملتار على الدر املختار،ط .354/5،2
()2ابنجنيم،األشباه والنظائر،ط .183/1،1
()3ابنرشداحلفيد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط .245/4،
()4ابنفرحون،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،ط .378/1،1
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قالابنالقيم":البينةيفكالمهللا،ورسوله،وكالمالصحابةاسملكلمايبعاحلل،فهي
أعم من البينةيف اصطالح الفقهاء حيث خصوها  لشاهدين ،أو الشاهدواليمع،وال حجر يف
االصطالحمامليتضمنمحلكالمهللا،ورسولهعليه،فيقعبذلكالغلطيففهمالنصو ،ومحلها
علىغريمراداملتكلممنها"( .)1
قال الشريازي":ويقع البيان  لقول ،ومفهوم القول ،والفعل ،وا قرار ،وا شارة والكتابة،
والقياس"( .)2
مماسبليتضالناصحةوترجياماذه إليهالفريلال اين ،وذلكألنالتوقيعا لك وين
مرمؤصليفأدلة

يعتاوسيلةمعاصرة قباتاحلل ،فالبينةتشملكلماي ب احللويبينه؛وهذاأ
ك ريةمنالقر نوالسنة .
إضافةإىل أن الفقها سالمييستوع كلمايتوصلإليهعلماءالعصرمنتقنيةيفوال
إقباتاحلقوق،ومنعاألرافممادام قارعةيفاحلقوقاليتالت ب إالأبدلةقطعية،أو نيةيف
احلقوقاليتت ب أبدلة نية،أمااألدلةاليت تفيدالشكوالوهموال ددشرعاوعقالوواقعا،فاليبىن
عليهاحكمأوقرار(.)3
إذن بناء على ما سبل جند أن التوقيع ا لك وين ،أيخذ حكم البينات اخلطية بنوعيها
الرمسي،والعادي،ويكونللقاضيالسلطةالتقديريةاملقيدة ملصلحةوالعدل،وبيانذلك(:)4
.1الكتابةدليلمنأدلةا قبات،سواءأكان عادية،أم إلك ونية،رمسية،أمعرفية .
.2السنداتالرمسيةهياليتينظمهااملو فونالذينمناختصاصهمتنظيمهاربقاًلألوضا 
القانونية،وحيكمهبادونأنيكلفم ازهاإقباتمانايعليهفيها،ويعملهباماملي ب 
تزويرها،أيحجةقارعةفيمانظم ألجله،والتقبلالطعنإال لتزوير،وهذايشمل
الواثفلاليتتصدرعناحلكوماتا لك ونية.
()1ابنقيماألوزية،إعالم املوقعني عن رب العاملني،ط .71/1،1
()2الشريازي،اللمع يف أصول الفقه،ط .116/1،1
( )3انظر:ولةحبوثاملعامالتاملصرفية،ا لداخلامح،العقود اإللكرتونية2003،2147 ،م .
( )4انظر:قانونالبيناتاألردينرقم .3330 ،30
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.3السندالعادي:هوالذييشتملعلى توقيعمن صدرعنه،أوعلىخامته،أوبصمة
إصبعه ،وليس له صفة السند الرمسي ،ومن احتك عليه بسند عادي وكان ال يريد أن
يع ابهوج عليهأنينكرصراحةماهومنسوبإليه منخط،أو توقيع،أوخامت،
أوبصمةإصبعوإالفهوحجةعليهمبافيه.
.4تكونللرسافلقوةا سنادالعاديةمنحيثا قبات،ماملي ب موقعهاأنهمليرسلهاومل
يكلفأحداً رساهلا،وتكونللاقياتهذهالقوةأيضاًإذاكانأصلهااملود يفدافرةالايد
موقعاًعليهمنمرسلها،وتكونلرسافلالفاكح،والتلكح،والايدا لك وينقوةالسندات
العاديةيفا قبات،وتكونرسافلالتلكح لرقمالسرياملتفلعليهبعاملرسلواملرسلإليه
حجةعلىكلمنهما،وتكونملخرجاتاحلاسوباملصدقة،أواملوقعةقوةا سنادالعادية
من حيث ا قبات ،مامل ي ب من نسب إليه أنه مل يستخرجها أو مل يكلف أحداً
ستخراجها .
إضافةإىلذلكأنالشريعةا سالميةاهتم حبفحلاألموال،وشرع العقو تملنيعتدي
عليهاسواء لتزويرأوالتزييفأوغريذلك،ولقدحرمهللاسبحانهوتعاىلأكلاألموال لتحايل
والطرقامللتوية .
قالتعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫ)( .)1
كذلكأ ح الشريعةلإلنسانالدفا عنمالهيفحالاالعتداءعليه،واعتبارأنمنقتل
دونمالهشهيداً(،)2وأقرتبضمانمنيتسب يفإتالامالمتقومدونحلولوكانعلىسبيل

اخلطأ( .)3

( )1سورةالبقرة:اآلية .188
( )2أخرجهالبخارييفصحيحه،كتاب:املظاملوالغص  ،بمنقتلدونماله،136/3،رقم .2480:
( )3انظر:عقله،حممد،اإلسالم مقاصده وخصائصه،د.ط .224-209 ،
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ممايفهمأناالعتداءعلىالتوقيعا لك وينأبيصورةمنالصوركتزييفأوتزويرالتوقيع
دون علم األهة صاحبة الصالحية ،ي ت عليه سرقة األموال وضيا حقوق أصحاهبا ،وهو ما
اهتم به شريعتنا السمحة يف توفري احلماية األنافية اليت تتفل مع مقاصدها يف حفحل احلقوق
واألموال،وحترمياالعتداءعليها .
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املطلب الثالث :حكم وسائل التواصل االجتماعي يف البحوث العلمية:
مل تعد وسافل التواصل االجتماعي مقصورة يف استخدامها على ال فيه بع املتعاملع على شبكة
ا ن ن منخاللبرامكالتواصلاالجتماعي،كالفيسبوكوتوي ،بلامتدذلكالتواصلوتوسعبع
روادالشبكاتاالجتماعيةليشملالنشاراتالعلميةواملهتمع لبحثالعلمي ،وذلكمنخالل
الدخولعلىاملواقعالعلميةواألكادنيةوالتواصلبعالباح عوتبادلاملعلوماتواآلراءواألفكار،
ونشراملؤلفاتواألحباثعاتلكاملواقعلتوسيعدافرةاالستفادةيفا الالعلمي ،ممايطرحفرضية
التعرض للسرقات الفكرية واألدبية والعلمية ،وضيا حقوق أصحاهبا ومؤلفيها ،خاصةبعد انتشار
حاالتالتطاولعلىك ريمناملؤلفاتونسبتهاإىلغريأصحاهباوهومايتناىفمعاألمانةالعلمية،
ممااستوج معرفةحكمالتواصليفالبحوثالعلميةمنخاللاآل  :
حرص الشريعة ا سالمية يف توجيهايا على محاية تلك احلقوق واملمتلكات ألصحاهبا
وحترمي أي شكل من أشكال التعدي على تلك احلقوق من خالل تعرض مؤلفايم  وإنتاجهم إىل
ِّ
احملرم،ومعاقبةالسارق أللد
السر 
ش َّ
قة،والتزويروسل تلكاحلقوقونسبتهاللغري،واعتبارهمنالغ ِّّ
والغاص  لتعزير،ممايدلعلىاحلمايةالتامةللملكيةيفا سالمجبميعأشكاهلا .
قالهللاتعاىل(:ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ) ( .)1
وقالتعاىل(:ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ)( .)2
ماوردعنأيبهريرة-رضيهللاعنه-أنالنيب-صلىهللاعليهوسلم-قال(:منمحلعلينا
السالحفليحمنا،ومنغشنافليحمنا) ( .)3وقوله-عليهالصالةوالسالم(:-علىاليدماأخذت
حىتتؤدي)( .)4
( )1سورةاألنفال:جزءمناآلية .27
( )2سورةاملافدة:اآلية .38
()3أخرجهمسلم،يفصحيحه،كتابا نان ،ب:منمحلعليناالسالمفليحمنا،99/1،رقم .101
()4أخرجهال مذييفسننه،كتابالبيو  ،ب:ماجاءيفأنالعاريةمؤداه ،557/3،رقم،1266:قالال مذي:حديث
حسنصحيا .
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ٍ
ٍ
أنأيخذمالأحد بالسب 
"الجيوزألحد
كذلكماجاءعنأهلالعلميفسياق هذا :
ٍ
الجيوزألحدأنيتصرايفملكالغريبالإذنه"( .)2
شرعي"(،)1وكذلك"
ٍ
يكونقدسبلإىلأمرمباح،
علمي
أوأتليف
وكذلكأيضاً:أنمنسبلإىلابتكا ٍر
ٍ
ٍ
أوإنتاج ٍّ
بهمنغريه،جيوزلهالتصرافيه،واالنتفا به،وإخراجهإىلالسوق
فهوأحل
ومنسبلإىلمباح
ٍ
ُّ
ُّ
منأجلاكتساباألر ح( .)3
يفهممنذلكأنمحايةتلكاحلقوقتدخلحت حلمحايةامللكيةالفكريةواألدبيةوالفنية
اليت حرص عليه الشريعة ا سالمية على محايتها ،تقديراً ألهود العلماء واملبدعع واملخ عع
وأصحاب الفكر ،وحرم أي شكل من أشكال التعدي عليها سواء بسرقتها أو نسبتها لغري
أصحاهبا أو غري ذلك ،وهو ما ال يتعارض مع جوازاالستفادة من تلك املؤلفات على اختالا
أشكاهلاوالنتاجاتالعلميةاملتعددةمعحفحلحقوقأصحاهبا .




()1ولةاألحكام العدلية،املادة .97:
()2املرجعنفسه،املادة 96:
()3انظر:الع ماين،حممدتقي،بيع احلقوق اجملردة .2386/3،
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املطلب الرابع :حكم حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت:
إنانتشاروسافلالتواصلاحلدي ةنتيجةالتقدماملعلوما والتقينيفعصرالشبكةا لك ونية،كان
منأبرزمستجداتهذلكالزخما نساينالكبرييفصورةاملتعددة؛الذيحيتويهالفضاءا لك وين .
وهو إمنا يندرج حت مفهوم امللكية الفكرية اليت تعتا مثرة انتفا ألصحاهبا ،ومت ل حقوقاً
أصيلةألصحاهبااملتعلقة ملصنفاتاألدبيةوالفنيةوالعلمية،والعالماتالتجارية،وعالماتاخلدمة،
واألمساء والسمات التجارية واألسرار التجارية ،واالكتشافات العلمية وبراءات االخ ا يف مجيع
،وهومايتطل معرفةاحلكماخلا بتلك
واالتاالجتهادا نساينوالرسوموالنماذجالصناعية 
احلقوق .
ولقدجاءمايؤكدهذااألمرويوضحه،وذلكمنخاللا عالنالعامليحلقوقا نسانيف
ٍ
احلل يفاالنتفا ب مرةإنتاجهالعلمي،أواألديب،أوالفين،أو
لكل
إنسان ُّ
مادتهالسادسةعشرةِّّ ":
ٍ
نتاجغريمناا
لهاحلل يفمحاية مصاحلهاألدبيةواملاليةالناش ةعنه،علىأنيكونهذاا
التِّّ َق ِِّّّ
ين،و ُّ
ألحكامالشريعة"( .)1
وهومايؤكدمدىأمهيةهذهاحلقوقاخلاصة مللكيةالفكريةألصحاهبا،سواءمنعلماءأو
ععأومبدعع،واالنتفا ب مرةإنتاجهمواستفادةالناسمنذلك،ولكندونجور أو لمأو
ضرريقععلىأصحاهبا،وهوماأكدتهشريعتناالسمحة لرعايةواحلمايةاليتكفلتهالتلكاحلقوق .
إضافة إىل ذلك جند أن الدين ا سالمي يف إسباغ محايته ورعايته لتلك احلقوق وذلك
ش ارهأنيكونذلكاملالحم ًما،أيأنيكونبعيداًعناالخ اعاتوا بداعاتواملؤلفاتاليت
تصطدممعقواب وقواعدديننااحلنيف،كاحلقوقاملتعلقة ملؤلفاتاليتتصطدمأفكارهامعالشريعة
ا سالمية،ومجيعاحلقوقبشكلعاماليتالاعتبارهلا( .)2
وإيضاحاً حلر شريعتنا السمحة يف إحارة احلقوق  حلماية الكاملة اليت يكون من حل
الناساالستفادةهبا،أنيكونذلكعافداًعليهم ملنفعةوبعيداًعنأيضرر،فشرع هلماالنتفا 
( )1انظر:الزحيلي،حممدمصطفى ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم،د.ط .318 ،
( )2انظر:الزحيلي،املرجع نفسه،د.ط .318-317 ،
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يفحالالسعةواالختيار،وهومايوضاحدوداالنتفا الشرعي،حبيثخيرجاألعيانواحلقوقاليت
يكونهلاقيمةبعالناسولكنوفلشريعتناتكونغريمعتاة،كحالاالنتفا الذييكونيفأكل
حلمامليتةوحلماخلنزير،وصوراللهواحملرمة( .)1
وإنكان الشريعةقددع إىلاالستفادةواالنتفا منتلكاحلقوقاليتنكنأنتكون
يف صورة علم ينتفع به ،أو ابتكار جديد يستفاد منه أو غري ذلك من الصور ،إال أنه مع ذلك
حددتقواعدوأصولذلكاالنتفا ؛مبااليضرأصحاهبااألصليع،بتحرمينسبتهاللغريأوعدم
االع اا لصاح احلل حبقه يف ابتكاره أو مؤلفه أو إىل غري ذلك ،فوضع لكل تلك صور
االنتفا أحكامتتناس يفحتقيلالنفعلصاح احللاألصلي ،وصوراستفادةالغريمنهادونإحلاق
ضررأبيمنهما( .)2
ولقدجاءيف هذاالسياقأدلةتؤكدحر الشريعةا سالميةونظرهالتلكاحلقوقومحايتها
عتبارهاأمواالً تصةأبصحاهبا،منهامايلي:

قالتعاىل(:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ)(.)3وقالتعاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ) (.)4
يستدل من اآليتع حرمة أكل أموال الناس بعضهم البعض  لبارل ،وعدمجواز االعتداء
علىتلكاحلقوق،والأخذهاإال حلل،فهيمصونةوحمفو ة( .)5
"وجاءعنابنعباسرضيهللاتعاىلعنهما(:أنرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-خط 
الناسيومالنحر،فقال":ايأيهاالناسأييومهذا؟"قالوا:يومحرام،قال":فأيبلدهذا؟"،قالوا:

بلدحرام!قال:فأيشهرهذا؟قالوا:شهرحرام!قال:فإندماءكموأموالكموأعراضكمعليكم

( )1انظر:الزحيلي،حممدمصطفى ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم،د.ط .21-20 ،
( )2انظر:عبداملنعم،فؤاد،حقوق امللكية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي .882/2 ،
( )3سورةالبقرة:اآلية .188
( )4سورةالنساء:اآلية .29
( )5انظر:ابنك ري،تفسري القرآن العظيم،ط .234/2،384/1،1
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حرام،كحرمةيومكمهذا،يفبلدكمهذا،يفشهركمهذا.فأعادهامراراً،مثرفعرأسه،فقال:اللهم
هلبلغ ،اللهمهلبلغ ،قالابنعباس-رضيهللاعنه-ما:فوالذينفسيبيدهإهنالوصيته
إىلأمته:فليبلغالشاهدالغاف ،الترجعوابعديكفاراً،يضرببعضكمرقاببعض)"( .)1
"وعنأيبهريرة-رضيهللاعنه،-قال:قالرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم(:-كلاملسلم
علىاملسلمحرام،دمه،وماله،وعرضه)"( .)2
ويفهممنداللةاألحاديثالسابقةأنمالاملسلمحراموالجيوزاالعتداءعليه،و عتبار
تلكاحلقوقاخلاصة مللكيةالفكريةتندرجحت وصفاملال،فإناالعتداءعليهاحرام .
"وعن عافشة -رضي هللا عنها -قال (:أن رسولهللا -صلى هللا عليه وسلم -قضىأن
اخلراج لضمان)"( .)3
ويفهممنهذااحلديثأنالضامنينتفع لشيءمقابلضمانه،وهومايعاعنضمان
املؤلفأواملبد أواملبتكرل مرةإنتاجهمم لةيفمسؤوليتهعنهمقابلماينتفعبهمنعافدمادي،
الذييعتامب ابةاخلراجالذييكونلهحلمحايتهمنأيصورةمنصورالضررواالعتداء( .)4
ومماوردعنأهلالعلميفمحايةحلامللكيةأقوالعدةمنها :
ٍ
ٍ
شرعي"( .)5
أنأيخذمالأحدبالسب
"الجيوزألحد
ٍّ
ٍ
أنيتصرايفملكالغريبالإذنه"( .)6
"الجيوزألحد
َّ
ويتضا لنا مما سبل بعد سرد هذه األدلة أن الدين ا سالمي قرر محاية تلك احلقوق
وصيانتها،وحرماالعتداءعليهاأبيشكلمناألشكال .
(  )1أخرجهالبخارييفصحيحه،كتاباحلك ،ب:اخلطبةأايممىن،176/2،رقم 1739
أخرجهمسلميفصحيحه،كتابالاوالصلةواآلداب ،ب:حترمي لماملسلم،1986/4،..رقم .2564:
( ) 2
ٌ

( )3أخرجهأبو داود يفسننه،كتاباخلراج ،ب:فيمناش ىعبداًفاستعمله ،284/3 ،..رقم،3508:حديثحسن
صحيا ،قالأبوعيسىحممدبنعيسىال مذي":وقدرويهذااحلديثمنغريهذاالوجه،والعملعلىهذاعندأهل

العلم"،وأخرجه،يفسننه،كتاب:أبوابالبيو  ،ب:ماجاءيفاحتالباملواشي،582/3 ،..رقم،1296:حسن
صحيا .
( )4انظر:رهماز،عبداحلميد،حق التأليف ضمن حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارند.ط .174 ،
()5جملة األحكام العدلية ،املادة .97
()6املرجع نفسه،املادة .96
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املطلب اخلامس :حكم التعاقد اإللكرتوين:
أصبا التعاقد عاشبكة ا ن ن   ،وسيلة مستخدمة يف إبرام العقود ،فكان من الضروري
بيانحكمهذاالتعاقدأبشكالهاملختلفة،وإيضاحهمنخاللالتار :
اتفل العلماء على صحة التعاقد بع غافبع  لكتابة( ،)1وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية اليت
تقول":الكتابكاخلطاب"(،)2أيأنالكتابةبعالغافبعمتاقلالنطلبعاحلاضرين .
فانعقادالعقديتمبكلداللةتدلعليهدوناش اطصيغةأوشكلحمدد ،وقدجاءيفذلك
ماذكرهبعضأهلالعلم":وينعقدالعقدبكلمايدلعلىالرضامنقولأوكتابةأوإشارةمنهما
أومنأحدمها"( .)3
وقال خر":وكذاإذاقالالبافع:خذهذاالشيءبكذاأوأعطيتكبكذا،أوهولكبكذا،
كنألن

أوبذلتكهبكذا،وقالاملش ي:قبل أوأخذتأورضي أوهوي وحنوذلك،فإنهيتمالر
كلواحدمنهذهاأللفاظيؤديإىلمعىنالبيعوهواملبادلة،والعاةللمعىنالللصورة"( .)4
وعليهفينعقدالعقدعنرريلاالن ن وهيوسيلة يف التعاقدليحهباأيحمذورشرعييف
إمتام العقد هبا ،ولتماقلها يف حقيقتها  لتعاقد عن رريل الرسول أو الايد العادي الذي أجازه
العلماء( .)5
وهومايستلزمتوضياا جيابوالقبول  عتبارهمالركناألساسييفاكتمال التعاقد بع
رريفالعقدعاا ن ن  .
فقداختلفالعلماءيفحتديدا جيابوالقبول،فذه املالكيةوالشافعيةواحلنابلة( )6إىلأن
ا جيابهوالذييصدرمناململكوالقبولهومايصدرمناملتملكسواءصدرأوالً أواثنياً،
( )1انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط .3/3،
( )2انظر:حيدر،علي،جملة األحكام العدلية وشرحها،د.ط،املادة .169/61
( )3الشاريب،املوافقات،ط .87/2،1
( )4الكاساين،بدائع الصنائع،ط .133/5،2
( )5انظر:ال كماين،د.عدضنخالد،ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،ط .74 ،1
( )6انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،املرجعالسابل .3/3،
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بينماذه األحناا( )1إىلأنا جيابهوالذييصدرأوالًمنأحداملتعاقدينوالقبولمايصدر
اثنياًمناملتعاقداآلخر .
وبذلكيكونا جيابوالقبوليفالصوراليتيتمإبرامالتعاقدهباعاا ن ن كاآل  :
الصورة األوىل :اإلجياب والقبول عرب شبكة املواقع اإللكرتونية:
تكونصورةا جيابهنامنخاللا عالنعنالسلعاملعلنعنهاأواخلدماتاملقدمة،
وغالباًمايكونموجهاًللجمهوروليحلشخايحمدد،ويست ىنمنذلكبعضاحلاالتاليتيكون
فيهاالعرضورددعوةللتعاقدوليحإجيا ًكحالةا عالنعنو اففم الً،ويفحالإذاماكان
هناكأك رمنشخاييريدأويرغ يفشراءالسلعةأوالتعاقدعلىخدمةمعينةتكونأبولوية
الوصولإىلعلماملوج  .
الصورة الثانية :اإلجياب والقبول عرب الربيد اإللكرتوين:
ويكونا جيابهناهومايصدرأوالًوالذييكونمن العارض،والراغ يكونلهالقبول
والرفضوذلكيفحالاالتصال لكتابةمباشرة،أماإذاكانحالاالتصالغريمباشرحبيثيوجد
ف ةزمنيةفاصلةمابعا جيابوالقبول،فإنا جيابهوماصدرأوالً،وعلىاملوج البقاءعلى
إجيابه يف حال إذا كان املدة حمددة وليح له الرجو ( ،)2أما إذا كان املدة غري حمددة فيكون
التحديدهناوفلاألعراااملتداولةهلذاا جياب .
الصورة الثالثة :اإلجياب والقبول عرب احملادثة أو املشاهدة:
ويكون ا جياب هنا صادراً من يبدأ  لعرض وله أن يستمر يف إجيابه وله أن ي اجع عنه
خاللولحالعقدمادام مليق ن لقبول،ويكونلكالالطرفعأني اجعاعنالعقدمادام 
احملادقةأواملشاهدةقافمة .

( )1انظر:الكاساين،بدائع الصنائع،مرجعسابل،ط .196/3،2
( )2انظر:قرارومعالفقها سالمي،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،قراررقم .)3/6(52
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شروط اإلجياب والقبول يف التعاقد عرب هذه الصور:
الشرط األول :وضوح الداللة لإلجياب والقبول:
يلزمأنيكونا جيابوالقبولواضحيالداللةعلىمايريدهاملتعاقدان،حبيثتكونتلك
الداللةمعاةعنإراديمبشكلواضا .
والصيغةاملستخدمةإماأنتكونلفظاً،كمايفاحملادقة ،وهنايسريعليهامايسريعلى
التعاقداللفظياملباشر،واتفلالعلماءعلىانعقادالعقدبصيغةاملاضيواملضار ،أمابصيغةاألمرأو
االستفهامففيهخالا( ،)1وقديكونبطريلالكتابة،وذلكيكونبعرضالشركاتلسلعهاوكتابة
أسعارهاعليها،فيكونداالًعلىإراديايفالتعاقد،وقدتستعملصيغةا شاراتأوالرموز .
الشرط الثاين :توافق اإلجياب والقبول:
وهوأنيكونا جيابوالقبولداالً علىتوافلإرادةرريفالعقد،حيثإذاكانا جياب
وارداًعلىشيءوالقبولعلىشيء خرفالعقدهناالينعقد،أوإذاكانا جيابوارداًعلىشيء
والقبولعلىبعضه( .)2
الشرط الثالث :اتصال القبول ابإلجياب:
وهنا يلزم أن يكون اتصال القبول  جيابيف حمل العقدإذا كاض حاضرين،أماإذا كان
غافبعفيكونيفولحعلمالقابل( .)3
اخليارات يف جملس العقد:
رت العلماءهنايفولحالعقدبدايةمنانعقادهوحىتانتهافه لتفرققالقةخيارات :
األول :خيار الرجوع:
يكونللموج الرجو يفإجيابهقبلاتصالالقبولبه،وهذاماذه إليهاألمهور(،)4أما
املالكيةاست نوامنذلكا جياببصيغةاملاضي،أوكانالعقدمتعلقاً لتاعات( .)5

( )1انظر:الزحيلي،وهبةمصطفى،الفقه اإلسالمي وأدلته،ط .2932/4،4
( )2انظر:املرجعنفسه .2932/4،
( )3انظر:ال كماين،د.عدضنخالد،ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،ط .48 ،1
( )4انظر:ابناهلمام،شرحفتح القدير،د.ط .237/6،
( )5انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،مرجعسابل،د.ط .3/4،
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الثاين :خيار القبول:
ويكونللقابلالرجو يفقبولهمادامرريفالعقدمازالوايفولحالعقد،أوإذارجعاملوج 
عنإجيابهقبلالقبول،وخالفالشافعيةذلكيفاش ارهمللفوريةبعا جيابوالقبول( .)1
الثالث :خيار اجمللس:
وهوأنيكونمنحلكلمناملوج والقابلحلفسخالعقدمادامايفولحالعقد،
وهوماذه إليهمجهورالعلماء( .)2بينماذه املالكيةواألحناا( )3إىل عدمالقولليارا لح،
وأن العقد يكون الزماً مبجرد توافر شروط ا جياب والقبول ،وال يكون ألحدمها حل الفسخ إال
اش طاخليار،واأل هريفذلكقولاألمهور .
جملس التعاقد عرب اإلنرتنت:
يكونولحالعقدوفلالطريقةاليتمتهباالتعاقد،و لتارخيتلفولحالعقدواخليارات
الواردةفيه :
ففيحالالتعاقدعاشبكةاملواقعا لك ونية،يبدأمنذبدايةدخولالراغ يفالتعاقدإىل
املوقعالصادرفيها جيابويكونا لحمنعقداًحىتخروجالقابلمناملوقع .
ويفحالالتعاقدعاالايدا لك وين،فإذاكانالتعاقدمباشرةفمجلحالعقديبدأمنوق 
صدورا جيابويستمرحىتخروجأحدالطرفعمناملوقع،أمايفحالالتعاقدغرياملباشرفيبدأ
ا لحمنوق إرال القابلعلىالسلعأواخلدمةويستمرحىتتنتهياملدة،إذاكان حمددة،
ويفحالإذاملتكنحمددةيعودللعرايفذلك .
جيابوحىت

ويفحالالتعاقدعااحملادقةأواملشاهدة،فيبدأولحالعقدمنوق صدورا
انتهاءاحملادقةبعأررااالعقد .
( )1انظر:الشربيين،مغين احملتاج،ط .10/1،2
( )2انظر:املرجعنفسه .10/1
( )3انظر:ابناهلمام،شرحفتح القدير،د.ط،239/6،وانظر:القرريب،البيان والتحصيل،ط .300/5،2
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وخيارات اجمللس تكون:
 منحلاملوج الرجو يفإجيابهقبلاق انه لقبول.إالإذامتحتديدمدةيفالبقاءفيلتزمهبا.
 يكونمنحلالراغ يفالتعاقدالنظريفاملعروضعليه،واليكونملزماًبقبوله. يكونمنحلاملتعاقدينبعدإجراءالعقدالرجو منقبلأحدمهامادامايفولحالعقدأياتصاهلما ملوقعاملخصايمازالقافماً.أماإذاكانهناكشرطعدماخليارفيكون
العقدملزماًلكليهماإاليفحالرضاأحدمها .
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املطلب السادس :حكم املعامالت املصرفية اإللكرتونية:
الشكأنالتطورالكبريالذيشهدهعصرضاحلاضريفا الالتكنولوجيواملعلوماتكانأحدمثاره
التحولا لك وينيفوالعملالبنوكواملصارا،مماترت علىذلكمستجداتمل تكنمطروحة
منقبليفالعملاملصريف،مماتطل معرفةحكمتلكاملستجدات،وهومايتضامنخاللعرض
تلكاملسافلوهيمتعددة،منها :
التحويل اإللكرتوين لألموال:
يعتاالتحويلا لك وينمنأعمالاملصاراا لك ونية،وهومناملستجداتيفعصرض
احلاضروالذييستلزمإيضاححكمهالشرعي،وهوكاآل  :
فيما خياي حتويل األموال داخل نطاق البلد ،وهو جافز سواء كان أبجر أو بدون أجر،
ويتضافيهصورةالوكالة،واملقابلالذيأيخذهالبنكمقابلالقيامهبذاالتحويلهوالعمولةاليتتعتا
مصاريففعليةإزاء ماقامبهالبنكلصاحعميله،إضافةإىلأنعمليةالتحويلاليتمفيهانقل
فعليلألموال،وإمنايكوناألمرمقتصراًعلىإرسالا شعاراتفقط،وهوماجيعلأجرالبنكالذي
يتقاضاهإزاء قيامههبذاالعملداخالًيفدافرةاحلرمة،وذلكألنهمليتمحتويلفعليلألموال،إالأننا
جندأنالنظاماألاريبعاملصارايفرضم لتلكالعمولةأواألجر،وذلكيفغرااملقاصةاليت
تكونفيهاالبنوكمش كةهبايفتسويةاحلسا ت الدافنةواملدينةامل تبةعلىعمليةالتحويل،ويف
حالالبنوكغريمش كةيفغرااملقاصةيقومالبنكبتحملنفقاتفتااحلسابوإمساكه،ومنمث
يقومالبنكبتغطيةأجرتلكالنفقاتمنخاللاحلصولعلىأجرالتحويل،وعليهيتضاأنحتويل
األموالعلىالنطاقالداخليأمرجافز( .)1
فبالنسبة لتحويل األموال خارج نطاق البلد أو الدولة فيسري عليه نفح األمر فيما خياي
العمولة واملصاريف وأجر التحويل ،أما فيما خياي حصول البنك على فرق السعر بع العمليتع،
فجافز التبادلمعالتفاضلولكنعلىشررع:اختالاالصنفبعالبدلع،وضرورةالتقابضيف
ا لح .
( )1انظر:اهلمشري،مصطفيعبدهللا.األعمال املصرفية واإلسالم .185–184 ،
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فالشرطاألول،يتم ليفأنالعملةالورنيةصنف خرخيتلفعنالعملةاألجنبية.ومنمث
جيوزاستبداهلامعالتفاضل .
أماالشرطال اين،وهوالتقابضيفا لح،فقدأمجعالفقهاءعلىضرورةأنيتمالصرا
ضجزا،واختلفوامعذلكيفالزمانالذييفسرا جناز.فذه األحنااوالشافعيةأنالصرايكون
ضجزاًماداماملتصارفانمليف قا،سواءكانالقبضمعجالًأومتأخراً،بينماذه املالكيةإىلأنهإذا
فيه
أتخر القبض يف ا لح يكون الصرا  رالً ،وإن مل يف ق املتصارفان ،حىت أن املواعدة 

كرهها( .)1

وفيماخيايشرطالقبضيفا لح لصورةاملألوفةوفلقاعدةاليد ليدهوأمراليتوفريف
شبها يف عملية التحويل اخلارجي ،حيث مبجرد اتفاق
التحويل اخلارجي .إال أن يف هذا الشرط ً

املصرامعالعميل لقيام لتحويلواستالماملبلغيتمذلكيفولحاالتفاق جراءالقيوداحلسابية

اخلاصة لعملية .
وعليهجيوزالتحويلاخلارجيبناءعلىالنظرإىلقاعدتعشرعيتع،األوىلهيحتكيمالعرا
األاري،وذلكألنا ذنالعريفأقوىمناللفظييفأك راملواضع( .)2
وال انية هي جواز حدوث ا جياب والقبول من ررا واحد ،حيث يقر املالكية واحلنابلة
صحةالتعاقد رادةواحدةيف مجيعالعقود.وبذلكمت لعبارةالعاقدعبارتعوإرادتهإرادتع.كمايف
حالةالوكيلعنأك رمنشخاي.حيثإن احلقوقيفالعقودإمناتعودإىلاملوكل(األصيل)بل
أجازاحلنابلةللشخايأنيكونوكيالعناملدعيوعناملدعىعليهيفنفحالوق .وكذلكأجاز
املالكيةواحلنابلةأنيباشرشخايالعقد رادتهاملنفردة ،عتبارهأصيالووكياليفنفحالوق ،كأن
يكونوكيالعناملش ييفشراءشيءفيبيعهماعنده،ويباشرالعقدمنفردا رادته( .)3
( )1انظر:ابنرشداحلفيد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.د.ط .212/3،
( )2انظر:ابنقيماألوزية،إعالم املوقعني عن رب العاملني،ط .299/2،1
( )3انظر:مدكور،حممدسالم،املدخل للفقه اإلسالمي،ط .579 ،2
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الكفالة املصرفية اإللكرتونية:
تعتاالكفالةاملصرفيةا لك ونيةمناملستجداتيفعاملاملعامالتاملصرفية،ممايستلزمبيان
حكمهاالشرعي،وهوكالتار :
اختلفالفقهاءاملعاصرونفيهاعلىعدةأقوالوهي :
القول األول:
ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانكفالة،واستدلوايفذلكأبنتعريفكل
منخطابالضمانوالكفالةيفالفقها سالميمتفقانمنحيثاملعىن،وهوالتزامالشخايماالً
واجباًعلىغريهلشخاياثلث( .)1
وأتسيساًعلىذلكذه أصحابهذاالقولأبنهالجيوزأخذأجرةعلىالكفالة،وهوما
ذه إليهمجهورالفقهاءيفعدمأخذاألجرةعلىالكفالة .

وجاءيفذلك":ولوكفلمبالعلىأنجيعلالطال لهجعالً،فإنمليكنمشروراً يف

الكفالةفالشرط رل،وإنكانمشروراًيفالكفالةفالكفالة رلة"( .)2

ولقدذه بعضممنقالواأبنخطابالضمانكفالةإىلجوازأخذاألجرةعلىالكفالة
قياساًعلىأخذاألجرةعلىاألاه( .)3
والراجاأنهالجيوزأخذاألجرعلىالكفالة،ألنالكفالة ملالقرضعلىاملدينفإنرده
معزايدةكانر ،وأمامنقاسأبخذاألجرةيفالكفالةعلىأخذاألجرةيفاألاه،فهوقياسليح
يفحملهألنالكفالةمباقرضواألاهليحكذلك .
القول الثاين:
ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانوكالة،وهذاالتكييفعلىأساسالوكالة
هو الذينكنأنيتياا الللقول ستحقاقاملصرااألجرعلىقيامهمباوكلبه،حيثإن
()1انظر:الضرير،د.الصديل،املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية1994،م.
()2البغدادي،جممع الضماانت،د.ط.282 ،

()3انظر:املصري،عبدالسميع،املصرف اإلسالمي علمياً وعملياً،ط.47 ،1
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الوكالةمناملمكنأنتكونأبجر،وذلكعلىعكحمالوبقي كفالةمبعىنالضامنحيثال
توجد راءفقهيةتؤيدحلالضامنأبخذاألجر( .)1
القول الثالث:
ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضماننكنتكييفهعلىأساسقاعدة"اخلراج
لضمان"(،)2وعلىهذااألساسيقال:إنالبنكوقدضمنخطابالضمان،فيكونلهنصي من
الرباالعافدللعميل،أوحملالضمانلشركاتهمعالعميليفهذهالعملية،وكماأناستحقاقالربا
يكوناترة ملالأوالعمليكوناترة لضمان..وعلىهذايكونللبنكححلمنكس العميل
ورحبه( .)3
القول الرابع:
ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانجعالة( .)4
القول اخلامس:
ذه أصحابهذاالقولإىلأنهوكالةإذاكانخطابالضمانمغطى لكاملمنقبل
العميل،وكفالةإذاكانغريمغطى،أومغطىتغطية جزفية،فيكونوكالةيفاألزءاملغطىوكفالةيف
غري املغطى(  .)5وبناء على ذلك ال جيوز أخذ األجرة على الكفالة .مما يتضا أنه جيوز إصدار
خطابالضمانمنقبلالبنكمقابلأجرةفعليةلإلصدارواملصاريفا دارية،وليحمقابلإقراض
مبلغالضمانومدته،سواءكانمغطى لكاملعنرريلالعميلأوعنرريلكفيل خرأوغري
مغطى .
ولقد رجا ومع الفقه ا سالمي يف الدورة ال انية املنعقدة مبدينة جدة -22
1985/12/28م،القولاخلامح،وجاءيفنايقراره :
()1انظر:محود،سامي،تطوير األعمال املصرفية،ط..300 ،2
()2الزركشي،املنثور يف القواعد الفقهية،ط.119/2،2

()3انظر:البعلي،االستثمار والرقابة الشرعية،د.ط.61-59 ،

()4انظر:فضلاملوىلحممد،نصرالدين،املصارف اإلسالمية،رسالةماجستري.187 ،
()5انظر:السالوس،عليبنأمحد،الكفالة وتطبيقاهتا املعاصرة،د.ط.135،134 ،
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"أوالً:أنخطابالضمانالجيوزأخذاألجرعليهلقاءعمليةالضمانسواءأكانبغطاءأم
بدونه .
اثنياً :أمااملصاريفا دارية صدارخطابالضمانبنوعيهفجافزةشرعاًمعمراعاةالزايدة
علىأجرامل ل،ويفحالةتقدميغطاءكليأوجزفيجيوزأنيراعىيفتقديراملصاريف صدار
خطابالضمانماقدتتطلبهاملهمةالفعليةألداءذلكالغطاء" .
األوراق التجارية اإللكرتونية:
تعتا األوراق التجارية ا لك ونية من املستجداتيف ا ال املصريف ،وهو ما يستلزم بيان
حكمهاالشرعيوذلكمنخاللالعملياتاملصرفيةاليتتتموهيكاآل  :
 .1حتصيل األوراق التجارية:
حتصيلاملعامالتاملاليةمنالعملياتاليتيقومالبنكمنخالهلا رسالإخطارللمدينقبل
ميعاداستحقاقالورقةالتجارية،منخاللتوضيارقمالورقةالتجاريةواتريخاستحقاقهاوقيمتهابعد
تظهريهامنقبلالعميلللبنكالذييقومبتحصيلهالصاحعميلهالدافن،وتقييدهايفحسابه،مث
خصمعمولتهمنذلكمقابلحتصيلقيمةتلكاألوراقاملاليةمناملدين( .)1
وتعتاهذهالعمليةاليتيقومهباالبنكمب ابةوكالةأبجرة،حيثإن العميل يوكلالبنكيف
حتصيلدينهمقابلأجرمعع،وهذهالوكالةجافزةسواءكان أبجرأوبدونأجر،ويفحالإذامل
يناي يف التعاقد بع البنك وعميله على أجر الوكالة فيكون العمل  لعرا الدارج .وهبذا يكون
تكييفعملالبنوكيفحتصيلاألوراقالتجاريةجافزوأيخذحكمالوكالةأبجر .
 .2رهن األوراق التجارية:
وهواتفاقبعالراهنواملرينيتمبهرهنالورقةبتظهريهاعلىحنويفيدأنقيمتهاضمان
لدينسابلبذمةالراهن( .)2

()1انظر:الكيالين،حممود،عمليات البنوكالكفاالت املصرفية وخطاابت الضمان،د.ط.306 ،
()2انظر:الكيالين،املرجع نفسه.322 ،
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ورهناألوراقالتجاريةهورهندينبدين،ولقداختلفالفقهاءفيه،فذه مجهورالفقهاء
إىلعدمجوازرهنالدين،وذلكألنهغريمقدورعلىتسليمه،واليعرااملرينهلسيحصلعليه
أمالعندالعجزعنسداده( .)1
وذه املالكيةوالشافعيةإىلجوازرهنالدينألوازبيعهعمالًوذلكبناءعلىقاعدةكلما

جازبيعهجازرهنه(.)2وعليهجيوزقبولاألوراقالتجاريةكرهنيفاملديونيات .
 .3خصم األوراق التجارية:

ويقوم البنك هنا بدفع قيمة الورقة التجارية اململوكة لعميله؛ حيث يظهرها العميل ضقالً
ملكيتها لصاح البنك مقابل أن يدفع البنك قيمتها له ،مث يقوم البنك بتحصيلها يف ميعاد
استحقاقها،إضافةإىلمبلغمناملالكفافدةمقابلحتصيلههلا( .)3
حمرما،وذلكألنالعميلاق ضمنالبنكمبلغاًمناملالعلى
بواي ً
قرضار ً
وهذهالعمليةتعتا ً
أنيدفعأك رمنهوهوقيمةالورقةالتجارية،إضافةإىلأنالفافدةاليتأيخذهاالبنكتكوننظري
ا قراض وتكون  تلفة حس قيمة الورقة التجارية وملوعد االستحقاق أو املدة اليت يق ض فيها
العميلاملبلغمنالبنك( .)4
وجاءيف سياق هذا":الشيكات – السندات ألمر – سندات السح منأنوا التوقيل
املشرو للدين لكتابة،إنحسماألوراقالتجاريةغريجافزشرعاً،ألنهمسؤولعندينالنسي ة

احملرم"( .)5


()1انظر:الكاساين،بدائع الصنائع،مرجعسابلط.135/6،2

()2انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،مرجعسابل.231/3،
()3انظر:الااوي،راشد،املوسوعة االقتصادية،ط.241 ،2

()4انظر:السالوس،عليبنأمحد،املعامالت املالية املعاصرة،مرجعسابل،د.ط.124،82 ،
()5قرارومعالفقها سالميبشأن األوراق التجارية،من1992/5/14-9م.
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االعتماد املستندي اإللكرتوين:
اختلفيفتكييفاالعتماداتاملستنديةعلىعدةأقوال،وهيكاآل :
القول األول  :أنه من قبيل الضمان والكفالة :
املراسل
ومأخذ هذا القول هو أن املصرا قد بذل ذمته لكال الطرفع ،فضمن للمصرا 
للبافعاملص ِّّدرالقيمةَاملتفلعليهابعالبافعواملش ي،ولوالتدخلاملصرالضماناحلقوقملامت 
و
َ
الصفقةبعالطرفع،وهذاالتكييفيتفلمعماجاءيف"فتاوىاللجنةالدافمة"ونصه":االعتماد
املستنديهويفحقيقتهضمان،وعقدالضمانيفاألصلجافزمامليقرنبهماالجيوزشرعا"(.)1

إالأنه لنظرإىلتعددالعالقاتاملتبادلةبعأرراااالعتماداملستنديوتنوعها،النكنالقولأبن
عقداًواحداًنكندخولهذهالعالقاتحتته،كماأنهيفالكفالةوالضماناليش طعلماملكفولأو
املضمونعنه،وأمااالعتماداملستنديفيتمبناءعلىرل املستفيد.
ويضاالذلكأنهيف"االعتماداملستنديالقابلللنقض"حتديداًيدخلشرطاخليارومعلوم
أنشرطاخلياريفالكفالةإماأنيُبطلهاعلىقولوإماأنيبطلالشرطبذاتهعلىقول خر(.)2
القول الثاين :أنه مركب من الوكالة والرهن :
ِّ
أيأنهتوكيلمنرال ِّ
للبضاعةلديه(،)3حيثيرىالقافلون
فتااالعتمادللمصراورهن
ٌ
ٌ
هبذاالقولأناالعتماداتاملستندية "من بالوكالةأبجريفمقابلأداءدين(هوحلاملستفيد
على اآلمر)  ،ويف مقابل تسلم األوراق اخلاصة  لبضاعة قبل األداء  ،فالبنك حين ذ يقوم بدور
الوكيل،وأيخذأيضارهناً ضمنياً مناملوكليفال منالذيوكلأبدافهمنماله ،حىتإذااستوىف
موكلهانفكالرهنحين ذ"( .)4

()1فتاوىاللجنةالدافمة،الرائسةالعامةللبحوثالعلميةوا فتاء،رقم.84/11،21566:
()2انظر:مشعل،عبدالباري،االعتماد املستندي.120،118 ،
()3انظر:املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث .246-243

()4عبده ،عيسى ،العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة   ،268وانظر :اهلمشري ،مصطفى ،األعمال
املصرفية واإلسالم .218
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إال أن هذا التكييف اع ض عليه أبن الطبيعة القانونية لالعتماد املستندي ختالف الواقع
الشرعيللوكالة؛إذالوكالةعقدينتهيحبدوثمايؤقرعلىأهليةاملوكلكموته،أوإفالسهأوحنو
ذلك.لالااالعتماداملستنديفإنهالخيضعقانونياًلألسباباملسقطةللوكالةمادامقطعياً(.)1
القول الثالث :أنه حوالة:
احمليلفيها:رال ُ فتااالعتماد،واحملالعليه:هواملصرافاتااالعتماد(،)2وبيانذلك:
"أنالبافعمليقبلالتنازلعنالبضاعةمبجردالتعاقدمعاملش ي؛ألنهاليعرفهواليطم نإليه،فإذا
تدخلالبنكفإنذمتهاملاليةمقبولةعندالطرفع– البافعواملش ي -فكأناملش ي -حينمايفتا
االعتمادقدأحالالبافع ستيفاءمثنالبضاعةعلىالبنكالذيحتددتالعالقةبينهوبعاملش ى–
فإذا قبل البافع هذا التصرا ينتقل ال من من ذمة املش ي إىل ذمة البنك( )3وهو ما ن ل حقيقة
احلوالة.
إالأنقداع ضعلىهذاالتكييفأبنالتقنياتاحلدي ةلالعتماداملستنديختالفاحلكم
الشرعيللحوالة؛حيثإنالتقنعاحلديثيقضىأبنهالعالقةللبنكالذيأصدراالعتمادبصحة
البيعأوبطالنه،وهذاخيالفماهومقررشرعاًمنأناحلوالةتبطلإذاتبعبطالنالبيعالذيبني 
عليه....أخل"(.)4
القول الرابع :أنه يكون وكالة اترة وكفالة اترة:
وتوضياذلك:أنحكماالعتماداملستندياملغطىغطاءكلياًيكوناملصرافيهوكيالًعن
ِّّ
لنسبةللمصدر،أمايفاالعتمادغرياملغطىكلياًأوجزفياً،فاملصراكفيل
فاتااالعتماد،وكفيالً
وفاتااالعتمادغرياملغطىمكفولعنه(.)5

()1انظر:األمال،غري ،املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانون،د.ط.106–105 ،
()2انظر:املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث(.)246-243
( )3انظر  :اهلمشري ،مصطفى ،األعمال املصرفية واإلسالم ،218  ،وانظر :عبده ،عيسى ،العقود الشرعية احلاكمة
للمعامالت املالية املعاصرة.270 ،

()4انظر:عبده،عيسى،العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة،د.ط.270 ،
()5انظر:الزحيلي،وهبةمصطفى،الفقه اإلسالمي وأدلته،مرجعسابل،ط.4178/6،4
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القول اخلامس :أنه عقد جديد:
أي أن فتا االعتماد عقد جديد مستحدث ال نظري له يف العقود القدنة ،وال مانع منه
شرعا(.)1
القول السادس  :أنه مركب من الكفالة (الضمان) والوكالة والرهن وينضم إليها القرض:
وذه أصحابهذاالقولأنالتكييفالشرعيلالعتماداملستنديأيخذاألحوالاآلتية :
أ  -تكييف االعتماد املستندي غري القابل للنقض()2هو أنه عقد مرك من الكفالة
(الضمان)()3والوكالة،وينضمإليهماالقرض،وكذلكالرهنللتوقيل،فالضمان :اللتزام لدفع.
والوكالة :يف القيام  ألعمال اليت تتعلل  لعملية م ل تبليغ االعتماد وإجراء االتصاالت
واملتابعةوفحاياملستندات.
والقرض:يفحالةالدفععنالعميليفاالعتمادغرياملغطىأواملغطىجزفياً.
ب  -وتكييف االعتماد القابل للنقض( )4هو :أنه من  ب الوكالة األافزة شرعاً ،وعندما
يتعللبهحلالغرييصباالزماً،وذلكيفحالةماإذامتالقبولأوالدفعمبوجبه،وليحهومن ب
الكفالة؛ألنهمناقضملقتضاها،ولعدمجوازشرطاخليارفيها.

ومن خالل ما سبل و لنظر إىل تعدد العالقات املتبادلة بع أرراا االعتماد املستندي
ي جارالقولاألخريأبنحاالتاالعتماداملستنديجتعلهمركباًمنعدةعقودبعكفالةووكالة
وقرضورهن .

()1انظر:املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث.246-243 ،
()2انظر:عبدالباري،مشعل،االعتمادات املستندية -دراسة شرعية وفنية،د.ط.69 ،
()3وبناءً عليهذُكر -يفاملعيارنفسه -جوازأنتكونالكفالةيفاالعتماداملستنديغريالقابلللنقضمقيدةمنحيث
التنفيذبشرطأنتكوناملستن داتمطابقةللشروطألنذلكيعودإىلماقررهالفقهاءمنأنالكفالةتقبلالتقييدبشرط،كما
ويُبىن عليهأيضاًجوازالتعهدمنالبنكاملعززومايفحكمهمنالبنوكاملشاركةيفا صداروالتعزيزهوألنهمنقبيلضمان
الضامن(كفالةالكفيل)وهيصحيحة.
()4انظر:عبدالباري،مشعل،املصدر السابق،د.ط.68 ،
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ويفسياقذلكجاء":جيوزاجتما العقوداملتعددةيفعقدواحد،سواءأكان هذهالعقود
متفقة األحكام أم  تلفة األحكام ،راملا استوىف كل عقد منها أركانه وشرافطة الشرعية ،وسواء
أكان هذهالعقودمنالعقوداألافزةأممنالعقودالالزمة،أممنهمامعاً،وذلكبشرطأاليكون
الشر قدهنىعنهذااالجتما ،وأالي ت علىاجتماعهاتوسلاىلماهوحمرمشرعاً،وأيضاال
مانع من استحداث عقد جديد ،ألن األصل يف العقود واملعامالت ا حة ،إال ما ورد الناي
لالفه"(.)1
بطاقات الوفاء واإلئتمان اإللكرتونية:
بطاقاتا فتمانالبنكيةهيإحدىاملستجداتيفوالاملعامالتالبنكية،وتعتامنمن
املعامالتاليتجيتمعهباعدةعقود،ممااستلزمتوضيااحلكمالشرعي،وهوكالتار :فا صلفيها
ِّ
حةماملتنطو علىحتليلحرامأوحترميحالل،فبطاقةا فتمانتتضمنعدةعقود،فهيعقد
ا
وكالةبعاملنظمةالراعيةللبطاقةواملصرااملصدر،وعقدحوالةبعاألهةاملصدرةوحاملالبطاقة
والتاجر ،وعقد كفالة بع األهة املصدرة والتاجر وحامل البطاقة ،وعقد قرض بزايدة مشرورة بع
األهةاملصدرةوحاملالبطاقة،وعقدصراعمالتبعاألهةاملصدرةوحاملالبطاقة،وعقدبيع
أبجل بع حامل البطاقة والتاجر ،أما فيما خياي االلتزامات اليت تتضمنها البطاقة فهي ،التزامات
خاصةمبصدرالبطاقة،والتزاماتخاصةحباملهاوالتزاماتخاصة لتاجر .
أمافيماخيايالشروطاليتتتضمنهاالبطاقةفهي:اش اطاملصدرينعلىرال البطاقةفتا
حساب لدى املصدر هلا ووضع مبلغ من املال فيه ،كذلك دفع أتمع نقدي إن مل يكن لطال 
البطاقة حساب لدى املصدر ،وقد ال يطل منه ذلك ،وكذلك دفع فوافد أتجيل سداد قيمة
املش ايت ،ضافةإىلدفعغراماتأتخريإذاأتخرحاملالبطاقةعنالتسديديفالوق احملدد( .)2
يف حال توافر فيما سبليف بطاقة االفتمان من صفات تلك العقود وااللتزامات والشروط
يكونحكمهااألوازيفكلمنالوكالةوالكفالةواحلوالةوالبيعأبجل .

()1الندوةالفقهيةاخلامسة،بي التمويلالكوييت.591 ،

()2انظر:شبري،حممدع مان،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،ط191 ،6ومابعدها.
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أماعقدالقرضبزايدةمشرورة،فالجيوزوذلكبسب العمولةاليتتؤخذعلىالقرضأو
الفافدةألنهععالر يفالقروض ،ويست ىنيفهذهاحلالة ألوازإذامامتأخذأجرةفعليةمقابل
اخلدماتاليتيقدمهااملصرا،وجاءيفسياقذلك":جيوزأخذأجور عنخدماتالقروضعلى
أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية ،وكل زايدة على النفقات حمرمة ،ألهنا من الر احملرم
شرعاً"( .)1
أماشراءالذه والفضة لبطاقةفيعتامنقبيلالصراويش طلصحتهالتسليمالفوري
لكلمنال منواملبيع(،)2وذلكألنالعملةيفحكمالذه والفضة،ويؤكدذلكماوردعنرسول
هللا-صلىهللاعليهوسلم(:-الذه  لذه ،والفضة لفضة...إىلأنقال:م الً مب ل،سواء
بسواء،يداًبيد،فإناختلف األجناسفبيعواكيفش تمإذاكانيداًبيد) (.)3وذلكألنالتقابض
هنااملتم ليفالفاتورةاملوقعةمنحاملالبطاقةتعتاقبضاًحكمياً،والذيناقلماافىتبهومع
الفقها سالميجبوازشراءالذه والفضةبه( .)4
إضافةإىلذلكجوازشراءالذه والفضة لبطاقةيفحالإذاماكانالرصيداملارمغطى
يفاحلساب،أمايفحالإذامليكنكافياًفالجيوز( .)5
أمايفحالصراالعمالتوالذييقومفيهحامل لطاقة لشراءبعملةالبلدالذييتواجد
فيه،واملصدريدفعال منبتلكالعملة،مثيقومبصرامثنمامتشراءه لعملةاحملليةحلاملالبطاقة،
وأيخذمنصاح البطاقةبدلصرامادفعهعنه.فهذاجافزشرعاًولكنهمشروطأنيتمالقبض
حقيقةأوحكماً .
يضااإىلذلكأنمصدرالبطاقةالجيوزلهأخذفافدةعنبدلالصراامل ت على
سدادهلصاح البطاقةماعليهمنالتزامات ،وذلكألنهيعتامنر النسي ة.ويست ىنمنذلك
()1قرارومعالفقها سالمي(.)3/1/13
()2انظر:ابنرشداحلفيد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد.د.ط.212/3،

()3أخرجهمسلميف صحيحه،كتاباملساقاة ،ب :بالصراوبيعالذه  لورقنقداً،1211/3،برقم.1587:
()4قرارومعالفقها سالمي،رقم.9/1/84
()5انظر:قرارومعالفقها سالميرقم.12/2/108
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حالةاحلاجةأواملصلحة،وهوماجاءيفسياقماوردعنابنالقيم":وسيلةموضوعةللمباحوقد
تفضيإىلاملفسدةومصلحتهاأرجامنمفسدته،وذلكم لالنظرإىلاملخطوبةواملستامةواملشهود
عليهاومنيطؤهاويعاملها"( .)1
إضافةإىلذلكالجيوزغرامةالتأخريلديناليتجددوذلكملافيهامنر النسي ة،وفوافد
جتديدالدينيفحالختلفصاح البطاقةعنالسداد،وقدجاءيفذلكالجيوزإصدربطاقة
االفتمان غري املغطاة وال التعامل هبا إذا كان مشرورة بزايدة فافدة ربوية ،حىت ولو كان رال 
البطاقة التجارية ،وبعد احلصول على القيمة يقيدها يف حساب العميل بعد حسم املصاريف
والنفقات"( .)2



()1انظر:ابنقيماألوزية،إعالم املوقعني عن رب العاملني،ط.110-109/3،1
()2قرارومعالفقها سالميرقم.12/2/108
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الفصل الثاين :اآلاثر املرتتبة على النوازل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين
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وحيتوي الفصل ال اين على قالقة مباحث ،تناول فيها وسافل ا قبات اخلاصة  لتوقيل التقليدي
وحجيتها ،إضافة إىل وسافل ا قبات اخلاصة  لتوقيل ا الك وين ومدى حجيتها وقبوتيتها يف
التعامالتا لك ونية،إضافةإىلبيانأمهيةودوراستشراااملستقبليفاملستجداتاملتعلقة لتوقيل
ا لك وينومدىأمهيةذلكيفوالالتوقيلا لك وين،وتفصيلهاآل :
املبحث األول :وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق التقليدي وحجيتها.

املبحث الثاين :وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين وحجيتها.
املبحث الثالث :استشراف املستجدات املتعلقة ابلتوثيق اإللكرتوين.
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املبحث األول :وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق التقليدي وحجيتها
حوىالتشريعا سالمينظاماًمتميزاًيفا قبات،والذيذه فيهبتحديدإدلةا قباتمبا
يوفرالعدالةالشاملة سواءألررااالدعوى،أونظامالقضاءوتناولههلامباحتفحلبهاحلقوقعلى
وجه حيقل مقصوده وغاايته ،وذلك من خالل الطرق والوسافل اليت أقرها يف إقبات هذه احلقوق
وصيانتها،وحتديدمدىسلطةالقاضييفتناولهذهالقضاايوالتحقيلفيهاعلىوجهعدمتقييد
سلطتهويفنفحالوق إرالقها لكامل،مباحيقلالعدالةالناجزةحلقوقالعباد .
أمافيمايتعللأبدلةا قباتيفالشريعةا سالمية،فقدقسم إىلقسمعقسماتفلفيه
الفقهاءعلىحجتهوقبوله،وقسم خراختلففيهعلىحجته وقبولهكدليللإلقبات،وأساسهذا
االختالا يعود لقوة الدليل  واعتباره ،أو االحتياط الشديد من قبل أصحاب املذاه الفقهية،
لوقوفهميفإقباتعلىاحلقوقعلىأدلةهلاداللةقارعة،وليحأدلةقافمةعلىالظن،فتضيلمعها
حقوقاملتقاضعويدرمصاحلهم(.)1
وسائل وطرق اإلثبات ،كالتايل:

 .1وسيلة اإلثبات ابلشهادة:

ِّ
املشاهدة:املعاينة،وشه َده لكسر
الشهادةيفاللغة:خاقارع .تقول:شهدعلىكذا،و
شهوداًأيحضره،فهوشاهد،وقومشهود:أيحضور،وشهدلهبكذا:أيأدىماعندهمن
الشهادة ،فهو شاهد ،واألمع :شهد ،ومجعالشهد :شهود ،وأشهاد ،والشهيد :الشاهد ،واألمع:
أشه َدهعلىكذافشهدعليه( .)2
الشهداءو َ
واصطالحاً :عراالعلماءالشهادةبتعريفاتمتعددة،نذكرمنها :
فعرفهااألحناا":إخبارصدق قباتحلبلفحلالشهادةيفولحالقضاء"( .)3
وعرفهاالبعضاآلخر":هيإخبارعنمشاهدةوعيانالعنختمعوحسبان"( .)4

()1أبوبكر،عوضعبدهللا،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي.91 ،
()2الرازي،خمتار الصحاح،ط.169/1،5

()3ابناهلمام:شرح فتح القدير،د.ط.364/7،

()4ابنجنيم،زينالدينبنإبراهيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،د.ط،بريوت:داراملعرفة .55/7،
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واملالكية":قولهوحبيثيوج علىاحلاكممساعُهاحلُكممبقتضاهإنعُ ّدلقافلهمعتعدده
أوحلفرالبه"( .)1
والشافعية":هيإخبارحبلللغريعلىالغريبلفحلأشهد"( .)2
خبارمباعلِّمهبلفحلخا "( .)3
أمااحلنابلة":ا
َ
واألصل يف الشهادة وحكمها:
أداءالشهادةواج

يفغرياحلدود،لقولهللاتعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ)( .)4أما يف احلدود يكون الس مطلو ً فيها ،و لتار ما كان خالفها ال يكون
واجباً( .)5

مشروعية الشهادة من الكتاب والسنة

أماالكتابفقولهتعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗ)( .)6
وأماالسنةفم لقوله-صلىهللاعليهوسلم-ملد ٍ (:شاهداكأونينه)(،)7وكذلك (:أنه-

صلى هللا عليه وسلم -س ل عن الشهادة فقال للسافل :ترى الشمح؟ قال :نعم ،فقال :على م لها
فاشهد،أود )( .)8
والشهادة من أوىل مرات ا قبات ،حيث هلا حجية مطلقة أمام القضاء ،ومل تقيد مبجال
معع،وحكمهاأنهجي علىالقاضيالقضاءمبوجبهابعدتوافرشرورها.
()1عليش،حممد،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،ط،2بريوت:دارعاملالكتاب .151/6،2003،
()2القليويب،حاشية قليويب على شرح جالل الدين احمللى على منهاج الطالبني،د.ط .319/4،

()3السيوري،مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى،ط .592/6،2
()4سورةالبقرة:جزءمناآلية.283:
()5ابنعابدين،رد احملتار على الدر املختار،ط.59/4،2
()6سورةالبقرة:اآلية.282:

()7أخرجهالبخارييف صحيحه،كتابالشهادات ،ب:اليمععلىاملدعيعليهيفاألموال،178/3،..رقم.2669:
()8العسقالين،أمحدبنعليحممد،تلخيص احلبري،ط.363/4،1
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كماالجيوزللشهودكتماهنا،لقولهتعاىل(:ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ)( .)1
واملتفلبعالفقهاءأناملسلمونيقومون لشهادةامت االألمرهللاسبحانهوتعاىل.مماجيعل
حتملهاوأدافهاواجباً،وهذايفحقوقالعبادأمايفحقوقهللاتعاىلفقدميزالفقهاءيفذلكبع
احلدودوغريها،فاحلدودالجت فيهاالشهادةبلإنالس فيهاأفضللصيانةعرضاملسلم،وداللة
ذلكماجاءعن يزيدبننعيم عنأبيه نعيمبنهزال ":أن ماعزا أتى النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فأقرعندهأربعمرات،فأمربرمجه،والذيجاءفيه(:أنالنيب-صلىهللاعليهوسلم-قالهلزال:لو
س تهب وبكلكانخرياًلك)"( .)2
وللشهادة شروط نذكرها إمجاالً ،وهي كما يلي:
أنيكونالشاهدمسلمافالتقبلشهادةالكافر،علىتفصيليفشهادةالكافريفبعض
املواضع(،)3وأنيكونعاقالًفالتقبلشهادةا نونوالالصيبالصغري(،)4وأنيكون لغاًفالتقبل
شهادةالصيباملميزوهذاعنداألمهور .
وقالامللكيةواحلنابلةيفروايةتقبليفاألراحعلىم له(،)5وأنيكونحراً،وكونهرشيداًفال

تقبلشهادةاحملجورعليهلسفهأوعقل،وكونهبصرياضرقاًضابطاًعدالًعلىخالابعالفقهاء

يفذلك(،)6وأاليكونحمدودايفقذاواختلفوايفقبوهلابعدتوبته(،)7وأاليكونالشاهدمتهما،
وحتقلذلكيفحاالتالقرابةواخلصومةوالعداوة .

()1البقرة:اآلية.282:

( )2أخرجهأبوداود،سن أيب داود،كتاباحلدود ،ب:يفالس علىأهلاحلدود،134/4،رقماحلديث،4377ضعفه
الشيخاأللباين.
()3انظر:الكاساين،بدائع الصنائع،مرجعسابل،ط.280/6،2
()4انظر:ابناهلمام،شرحفتح القدير،د.ط.137/6،
()5انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح
6
( )انظر:املرجعنفسه.167،165/5،

الكبري،مرجعسابل،د.ط.165/4،

()7انظر:الكاساين،بدائع الصنائع،املرجعالسابل.271/6،
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 .2وسيلة اإلثبات ابليمني:
اليمعلغة":مجعهاأنانوجتمععلىأنن،واليمعيفأصلاللغةاليداليمىن،وأرلق على
احللفألهنمكانواإذاحتالفواأخذكلبيمعصاحبه،وقيلألناليمعحتفحلالشيءكماحتفظهاليد،
واليمع،واحللف،وا يالء،والقسمألفاظم ادفة"( .)1
ويف االصطالح  :جاء فيه تعريفات متعددة منها ،هي :أتكيد قبوت احلل أو نفيهأمام
القاضيبذكراسمهللاأوبصفةمنصفاته( .)2
مشروعيته من الكتاب والسنة واإلمجاع :
ومشروعيتهمنكتابهللا،قالتعاىل( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ) (. )3
ومنالسنةقوله-صلىهللاعليهوسلم(:-لويعطىالناسبدعواهمالدعىضسدماءرجال
وأمواهلم،ولكناليمععلىاملدعىعليه)(.)4
وأما ا مجا فقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم حيلفون يف الدعاوى ويطلبون اليمع يف
القضاءلفصلاخلصومات،فكانإمجاعاً .
واللفحلاملنعقدبهاليمعهوالقسم هللتعاىلأوبصفةمنصفاتهم ل:وهللا،وربالعاملع،
وأنيكونمنغرياست ناءفالتنعقداليمعاتفاقاًإذاقال:إنشاءهللاتعاىل،بشرطكونهمتصالً
ليمعمن غريسكوتعادي؛ألناالست ناءيزيلحكماليمع(،)5كماالتدخلالنيابةيفاليمع،
والحيلفأحدعنغريه،فلوكاناملدعىعليهصغرياًأوونوضً،ملحيلفعنه،ووقفاألمرحىتيبلغ
الصيب(.)6
()1انظر:الفيومي،املصباح املنري،مادة:يمن.682/2،

()2انظر:البهو ،كشاف القناع،د.ط.236/6،
3
( )سورةيونح،اآلية.53:

()4أخرجهمسلميفصحيحه،كتاباألقضية ،ب:اليمععلىاملدعىعليه،1336/3،رقم.1711:
()5انظر:ابنقدامة،املغين،د.ط.523/9،

()6انظر:الشربيين،مغين احملتاج،مرجعسابل،ط.421/6،1
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وأنيقول(:وهللاأو هللأوربالعاملع)،وأمانعالكافر:فمتفلبعغال الفقهاء()1
علىأنالكافرحيلف هللكاملسلم؛ألن اليمعالتنعقدبغرياسمهللا،حلديث(منحلفبغريهللا
فقدأشرك)،واليمعجي أنتكونجازمةالوالفيهالل ددوالظنوالتخمع.
كذلكاتفلالفقهاءعلىأنالشخايحيلفعلىالب والقطععلىفعلنفسه(،)2وهوما
يعاعنهماجاءيفسياقحديثابنعباس -رضيهللاعنه-ما ،عنالنيب-صلىهللاعليهوسلم-
قال(:لويعطىالناسبدعواهمالدعىضسدماءقوموأمواهلم ،ولكناليمععلىاملدعىعليه)(،)3
فاحلديثفيهداللةصرحيةعلىاحللفبشكلقطعيعلىفعلنفسه .
واختلفالفقهاءماإذاكانعلىفعلغريه،فمنهممنقالعلىنفيالعلممطلقاً،ومنهممن
قال حيلف على نفي العلم يف النفي دون ا قبات ويراجع ذلك يف مظاهنا(.)4
كماأناليمع-ونقصدهبااليمعالقضافيةاملوجهةمنالقاضيأوضفبهلفصلاخلصومةوالنزا -
فتكون تفاقالفقهاء( )5علىنيةاملستحلفوهوالقاضي،فاليصافيهاالتوريةوالينفعاالست ناء
لقوله-صلىهللاعليهوسلم(:-نينكعلىمايص ّدقكبهصاحبك)( .)6
وشروط اليمني املتفق عليها ،هي:

أنيكوناحلالفمكلفاً( لغاًعاقالً) تاراً:فالحيلفالصيبوا نون،والتعتانعالنافم
واملستكره ،وأنيكوناملدعىعليهمنكراًحلاملدعي:فإنكانمقراًفالحاجةللحلف،وأنيطل 
اخلصم اليمع من القاضي وأن يوجهها القاضي إىل احلالف :ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
استحلفركانةبنعبديزيديفالطالق،فقال (:هللماأردتإالواحدة) فقالركانة:هللاماأردت
ُ
إال واحدة ،وأن تكون اليمع شخصية :فال تقبل اليمع النيابة ،لصلتها بذمة احلالف ودينه ،فال
أنالتكونيفاحلقوقاخلالصةهللتعاىل

حيلفالوكيلأوورالقاصر،ويوقفاألمرحىتيبلغ،و

()1انظر:الشربيين،مغين احملتاج،ط.181/6،1
2
( )انظر:املرجعنفسه.417/6،

()3أخرجهمسلميفصحيحه،كتاباألقضية ،ب:اليمععلىاملدعىعليه،1336/3،رقم.1711:
()4انظر:الشربيين،املرجع السابق.419/6،
5
( )انظر:املرجعنفسه.419/6،
()6النووي،شرح النووي على مسلم،د.ط،

،281رقم.1653:
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كاحلدودوالقصا ،وأنتكونيفاحلقوقاليتجيوزا قرارهبا:للحديثاملتقدم(:واليمععلىمن
أنكر) فالجتوزاليمعيفاحلقوقاليتالجيوزا قرارهبا،فالحيلفالوكيلوالوصيوالقيم؛ألنهال
يصاإقرارهمعلىالغري( .)1
أما شروط اليمني املختلف فيها ،هي:
فطاففةمنالفقهاءالجييزحتليفاملدعىعليهإذاكان البينةحاضرةيفولحالقضاءأو
يفالبلد،كماأنبعضهميش طأنيكونهناكخلطةبعاملدعيواملدعىعليهحىتاليتطاول
السفلةعلىأصحاباملكانةوالفضل ،ستدعافهمإىلاحملاكم .
أنواع اليمني:
 -1نعاملدعىعليه:وتسمىاليمعالدافعةوهياليتيوجههاالقاضيللمدعىعليهبناءعلى
رل املدعيوهيمتفلعليهابعاملذاه  .
 -2نعاملدعيومنهااليمعاألالبةوهياليت يؤديهااملدعيلسب ،كوجودشاهدأونكول
املدعى عليه ورد اليمع عليه أو لو اثً وحنو ذلك ،ونع االستظهار وقال هبا املالكية
ويسموهنانعالقضاءونعاالستااءوهياليتيؤديهااملدعيبناءعلىرل القاضي.
وهناكنعيذكرهابعضاملعاصرينوهينعالشاهدوهياليمعاليتحيلفهاالشاهدقبل
أداءالشهادةلالرم نانإىلصدقه،وذه األمهورإىلاملنعيفهذااليمعبينماخالفهم
يفذلكابنالقيم(.)2
ويفحال النكولعناليمعوهوماإذارل القاضياليمعمن املدعىعليهأوملحيضر
ألدافها،وهنااثرخالابعالفقهاءيفحالرل القاضيمناملدعياحللفقالاثً،فمنهممنقال
يقضىعليه لنكولومنهممنحكمبرداليمععلىاملدعي( ،)3وإذاقلنا حلكمعليه لنكول،
فإنهيقضى لنكوليفاملالومايقصدبهاملال،أماإذاكانالنكوليفغريهذا،فيخلىسبيله،وهو
ماذه إليهاحلنابلة(.)4
()1انظر:ابنقدامة،املغين،مرجعسابل،د.ط.126/4،
()2انظر:ابنقيماألوزية،الطرق احلكمية،د.ط،
()3انظر:ابنقيماألوزية،املرجع نفسه،د.ط،
4
( )انظر:املرجعنفسه.78/1 ،

142ومابعدها.

.76/1
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 .3وسيلة اإلثبات ابإلقرار:
ا قرارلغة:هوا ذعانللحلواالع اابه( .)1
واصطالحاً":إخبارعنقبوتحلللغريعلىنفسه"( .)2
واحلكمة من ا قرار هو التوصل  قبات احلقوق وإيصاهلا إىل أصحاهبا من أقرب الطرق
وأيسرها،وا قرارهواحلاسميفالنزا فلوادعىشخاي علىشخايفأقربدعواهفهوحاسميف
قطعالنزا أمامالقاضيوهووسيلةمنوسافلا قبات .
مشروعية اإلقرار من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:
فمن كتاب هللا ،قالتعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) ( ، )3ففيهتوجيه إهلي
مالل،وا ماللهناهوإقراريفنفحالوق

.وكذلكق ولهتعاىل(:ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ)(،)4وهنايفهمأنا قرار حللأي منشهادةا نسانعلىنفسه .
فالنيبعندماأقرماعز أمامه جبرنةالزضقبلالنيبإقراره،وكذلكإقرارالغامديةجبرنةالزض،
فكانإقامةاحلدعلىكلمنهمابناءعلىإقراركلواحدفيهماعلىنفسه( .)5
أماا مجا :فقدأمجع األمةمنعهد النيبعليهالصالةوالسالم علىأنا قرارحجة
علىاملقر،وجرتبذلكيفمعامالياوأقضيتها .
أمااملعقول:فهوأنالعاقلاليقربشيءضاربنفسهأومالهإالإذاكانصادقافيه .
فا قرارمنأقوىاحلجك،وذلكألنقبوتاحللاليك ونإال ع ااا نسانحبلمن
احلقوقوهومايتحقل قرار .

()1قاسم،حممدحسن،أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،د.ط.227 ،
()2ابناهلمام،فتح القدير،د.ط.318/8،
()3سورةالبقرة،جزءمناآلية.282:
()4سورةالنساء،جزءمناآلية.135:

()5النووي،املنهاجشرح صحيح مسلم بن احلجاج،ط.195/11،2
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الشروط اخلاصة ابإلقرار واملقر له واملقر به على سبيل اإلمجال ،هي:
يش طيفاملقرأنيكونعاقالً لغاً،رافعاً ،تاراً،وأناليكونهازالً،كمايش طيفاملقر
ار،أووجدقبلهومات،وأنيكونأهالللملك،وأنيكونسب 

لهأنيكونموجوداًحالا قر
استحقاقهللمقربهمقبوالًعقالً،فلوأقرللحملوقالعنبيع عه،لغاا قرار،وأاليكوناملقرله
وهوالًجهالةفاحشة( .)1
ومنشروطصحةا قرارعندالفقهاء،أاليكوناملقرمتهمايفهذاا قرار،فلوكانمتهما
فيهمليصاإقراره،إذالتهمةختلبرجحانجان الصدقعلىجان الكذب،وألنا قرارشهادة
علىالنفحكماقدمناوالشهادةترد لتهمة( .)2
ولقدأستمدالقانونالوضعيمنالشريعةا سالميةأحكامهاملرتبطةمبصلحةالوارثيفمال
مورقه،والدافنيفمالمدينه،فمنعكلتصراي ت عليهضرر،وذلكمن باالحتياط .
ولقد جاء يف هذا السياق" :ولكن الرأي الصحيا هو أن األحكام اليت أتى هبا الشار 
املصريخاصة لبيعاحلاصليفمرضاملوتليس مبنيةعلىفكرةعدمأهليةاملريض،وقدجاءت
هباالشريعةا سالميةمراعاةملصلحةالورقةواحملافظةعلىحقوقهممبنعاملورثمنإي اربعضهمعلى
بعض"( .)3
ممايدلعلىمدىعظمشريعتناا سالميةوإحارتها،وصالحيتهالكلزمانومكان،أمام
قصورالقوانعالوضعية .
 .4وسيلة اإلثبات ابلكتابة :
اهتم الشار  لكتابة وجعلهاوسيلة منوسافلإقباتاحلل ،وهوماعاتعنه  يةالدين،
فقال-عزوجل( :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ .)4() . . .

()1انظر:قراعة،علي،األصول القضائية يف املرافعات الشرعية،ط.70 ،2
()2انظر:أبوبكر،عوضعبدهللا،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي.92/59،
()3انظر:مرسي،حممدكامل،جملة القانون واالقتصاد.273 ،
()4سورةالبقرة،جزءمناآلية.282:
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ولقدذه الفقهاءهبذااألمر،يفإقباتالدين لكتابةوا شهادعليهإىلقالقةأقوال :
القول األول :ذه إىلأنإقباتالديناآلجلوا شهادعليه لكتابةواج

،لقولهتعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)،مثنسخهذاالوجوببقولهتعاىل:يف
اآلية( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ)(،)1رويذلكعنالشعيبواحلسن( .)2
وبناءعلىذلكذهبواإىلالقولبنسخالوجوبالوارديفاآلية .
القول الثاين :ذه إىلأن يةالدين حمكمةوملتنسخ،وهوماجاء":عنابنعباس-
رضيهللاعنه-ماأنهقال:الوهللا يةالدينحمكمة،ومافيهانسخ ،وعنأيببردةعنأيبموسى
قال:قالقةيدعونهللافاليستجي هلم،رجلكان لهامرأةسي ةاخلللفلميطلقها،ورجلأعطى
مالهسفيهاً ،وقدقالتعاىل(:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) (،)3ورجللهعلىرجلدينفلميشهدعليه.
قالاألصا :قالأبوبكر:وقدرويهذااحلديثمرفوعاًإىلالنيب-صلىهللاعليهوسلم .)4("-
وعليهيكونإقباتالدين لكتابةوفلهذاالرأيواجباً .

القول الثالث :ذه إىلإنالتوجيها هلي لكتابةيفقولهتعاىل(:ﭚ)وا شهاد
يفقولهتعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) ويف (ﯨ ﯩ ﯪ)

كتابةالديوناآلجلةوا شهادعليها .

"وملاّملي ب اتريخنزولهذيناحلكمع -األمر لكتابةوا

داللةعلىإجياب



شهاد -وقولهتعاىل(:ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ) وج احلكمبورودمهامعاً،فلميرداألمر لكتابةوا شهادإالمقرو ضًبقولهتعاىل:
(ﭜﭝﭞﭟ) فبذلكيكونسبيلالندب،وهوقولاألمهور"(،)5وهواألصاوهللاأعلم .

()1سورةالبقرة،جزءمناآلية.283:
()2انظر:األصا ،أحكام القرآن،ط.583/1،1
()3سورةالنساء،جزءمناآلية.5:

()4انظر:األصا ،املرجع االسابق.583/1،
()5ولةاألامعةا سالمية ملدينةاملنورة http://www.iu.edu.sa/Magazine.266/31،
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وبناء على ذلك تكون األدلة الكتابية اليت يكون هلا حجية يف اإلثبات تتفرع إىل فرعني:
الفرع األول :املستندات اليت يتم إصدارها من دائرة رمسية:
هي"تلكاليتي ب هبامو فعامأوشخايمكلَّفلدمةعامةمامتعلىيديهأوما
تلقاهمنذويالشأن ،وذلكربقاللقواعداملرعيةويفحدودسلطتهأوواليتهأواختصاصه،وم ال
ذلك صور األحكام اليت تستخرجها احملكمة موقعة  مضاء القاضي وختم احملكمة ،واثفل الزواج
،وأن
والطالق.ومنأهمشروطاملستندالرمسيأنيكونحتريرهمبعرفةمو فعموميأوجهةرمسية 
يكون ذلك املو فة أو تلك األهة الرمسية  تصة بتحرير م ل هذا السند ويف حدود سلطتها أو
،وأنيكونحتريرهذاالسندقدمتحبس القواعداملوضوعةله"( .)1
واليتها 
فالورقةالرمسيةحجةعلىماتتضمنهمنبياضت مادام قدجاءتمستوفيةلكافةالشروط
املطلوبة  ،وعليه ال يكون مقبوالً أن يتم إنكار ما تضمنته ،وذلك بسب أن األهة الرمسية اليت
تستخرجاملستندتتأكدأوالًمنصحتهوتتحرىفيهالدقةمنخاللالسجالتامل بتةله .
وداللة ذلك عدة أقوال جاءتيف ذلك ،قال ا مام البخاري " :ب الشهادةعلىاخلط
املختوموماجيوزمنذلكومايضيلمنه،وكتاباحلاكمإىلعاملهوالقاضيإىلالقاضي"( .)2
الفرع الثاين :املستندات العرفية:
"واملستنداتالعرفيةهياألوراقواملستنداتاليتملتصدرمندافرةرمسيةأومو ف  تاي،
وهيككتابةامل ِّقرلطيدهأنلفالنعليهكذا،أوكتابةالوصيةلطاملوصيمنغريأنيُشهدعلى
ُ
وصيته،وكذلكهبتهآلخرمنغريأنيقومبتسجيلاهلبة،ومنذلكأيضاأنجيدالوارثيفدف 
مورقهأنلهعندفالنكذا،ومنهأيضادفاترالتجاراليتتبعتعاملهمودافنيهمومدينيهم .
والورقةالعرفيةحجةفيماتضمنته،وجيوزللقاضيأنحيكممبقتضاها،فهيكا قرار لكتابة،
وا قرار لكتابةكا قرار للسانعندالفقهاء.فمىتماأقرالشخايبتوقيعهأولطه،أوأقرالوارث
أبنهذاَخطمورقهأوتوقيعهأوكانذلكاخلطأوالتوقيعمعروفاومشهورافعلىالقاضيأنيعمل
مبقتضىهذاالسند"( .)3

()1انظر:احلصري،أمحد،علم القضاءوأدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمي،ط.48/1،1
()2أخرجهالبخارييفصحيحه،كتاباألحكام ،بالشهادةعلىاخلط.66/9،

()3انظر:أبوبكر،عوضعبدهللا،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي.117-63/64،
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ويفسياقذلكجاءعنبعضأهلالعلم":واحلديثاملتقدم-أيحديثالوصية-كالناي
يفجوازاالعتمادعلىخطاملوصي،وكتبه-صلىهللاعليهوسلم -إىلعمالهوإىلامللوكوغريهم
تدلعلىذلكوألنالكتابةتدلعلىاملقصودفهيكاللفحلوهلذايقعهباالطالق،قالالقاضي:
وقبوتاخلطيفالوصيةيتوقفعلىمعاينةالبينةأواحلاكملفعلالكتابة،ألهناعمل،والشهادةعلى
العملرريقهاالرؤية"،وقولا مامأمحدوإنكانقدعراخطهوكانمشهوراخلط،ينفذمافيها،
يردعلىماقالهالقاضي،فإنأمحدعللاحلكم ملعرفةوالشهرةمنغرياعتبارملعاينةالفعل،وهذا
هوالصحيا،فإنالقصدحصولهالعلمبنسبةاخلطإىلكاتبه،فإذاعراذلكوتيقنكانكالعلم
بنسبةاللفحلإليه،فإناخلطدالعلىاللفحلواللفحلدالعلىالقصدوا رادة"( .)1
 .5وسيلة اإلثبات ابلقرائن :
القرينةلغة":العالمةالدالةعلىشيءمطلوب"( .)2
واصطالحاً":كلأمارة اهرةتقارنشي اًخفياًفعتدلعليه"( .)3
حيثيتضاأن":القرينةيفوالا قباتهيالعالماتاليتتدلعلىالواقعةا هولةاليت
يرادإقباياعندانعدامأدلةا قباتاألخرىاألقوىمنإقرارأوبينة،م الذلك:أنيرىشخايهللا
عليه وسلم حيمل سكينا ملطخة  لدماء وهو خارج من خربة خاففا يرجتف ،فيدخل شخاي أو
أشخا اخلربةعلىالفورفيجدون خرمذبوحالتوهمضرجابدمافهوليحيفاخلربةغريه.فالواقعة
املرادإقباياهيشخصيةالقاتلوالعالماتاليتتدل عليهاهيخروجذلكالرجلوبتلكاهلي ةاليت
حتملعلىاالعتقادأنهالقاتل،وذلكعندعدماع افهأوقيامالبيّنةعلىالقاتل.فاالع ااوالبينة
دليالنيتناوالنالواقعةا هولةمباشرة،أماالعالماتفإهناتدلعليهاداللةأييؤخذمنه لداللة
واالستنتاجحكمالواقعةا هولة"( .)4

()1ابنقيماألوزية،الطرق احلكمية،مرجعسابل،د.ط.302 ،

()2انظر:األرجاين،التعريفات،ط.174 ،1

()3انظر:الزحيلي،وهبةمصطفى،الفقه اإلسالمي وأدلته،مرجعسابل،ط.6127/8،4
()4أبوبكر،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي،د.ط.126/62،
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القرائن وحجيتها يف اإلثبات:
اختلف الفقهاء يف العمل  لقرافن كوسيلة من وسافل ا قبات ،فتوسع املالكية ومتأخري
احلنابلة،وتوسطاألحناا،وضيلفقهاءالشافعيةوالظاهرية .
وذهبواإىلفريقعيفاعتبارالقرينةكوسيلةإقبات :
الفريق األول :أخذ القرينة كوسيلة إثبات:
واستدلهذاالفريلأبدلةاستنبطوامنهاجبوازاألخذ لقرينةيفاألحكام،منها :
من القرآن الكرمي،

قالتعاىل(:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ) ( .)1
واالستدالليفهذهاآليةيوضاأنالنيبيعقوبعليهالسالمأخذبقرينةعدممتزقالقمياي
يفاالستداللعلىكذبأخوتهفيماذكروه،أبنالذف قدأكله .
قالابنالعريبعنقولهتعاىل(:ﭽ ﭾ ﭿ)يفاستداللههبذهاآليةعدةمسافلمنها:
"إمناأرادواأنجيعلواالدمعالمةعلىصدقهمفروييفا سرافيلياتأنهللاتعاىلقرنهبذهالعالمة
تعع ال جيا،فيقضىجبان 
تعارضها،وهيسالمةالقميايمنالتلبي .والعالماتإذاتعارض
َّ
الرجحان وهي قوة التهمة لوجوه تضمنها القر ن ،منها رلبهم إايه شفقة ومل يكن من فعلهم ما
يناسبها فيشهد بصدقها بل كان سبل ضدها وهي تامهم ،ومنها أن الدم حيتمل أن يكون يف
القميايموضوعاً،والنكناف اسالذف ليوسفوهوالبحالقميايويسلمالقميايمنختريل،
وهكذاجي علىالنا رأنيلححلاألمارات(العالمات)وتعارضها .
وكذلك القضاء لتهمةإذا هرتكماقاليعقوب( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)

والخالايفاحلكم لتهمة،وإمنااختلفالناسيفأتقريأعيانالتهم"( .)2

الفقه
وأيضاً قال القرريب" :استدل فقهاؤض هبذه القرينة على إعمال األمارات يف مسافل 
كالقسامةوغريهاوأمجعواعلىأ ّنيعقوبعليهالسالماستدلعلىكذهبمبصحةالقمياي،مماجي 
()1سورةيوسف،اآلية.18:

()2ابنالعريب،أحكام القرآن،ط.41-40/3،3
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أنيالححلاألماراتوالعالقاتإذاتعارض ،فالذيي جايقضىبهوهىقوةالتهمةوالخالايف
احلكمهبا"(.)1
من السنة النبوية :عنأيبهريرة-رضيهللاعنه -عنالنيب-صلىهللاعليهوسلم -قال:
"بينماامرأاتنمعهماابنامها،جاءالذف فذه  بنإحدامها،فقال هذه لصاحبتها":إمناذه 
بنكأن "،وقال األخرى":إمناذه  بنك"،فتحاكمتاإىلداود ،فقضىبهللكاىفخرجتا
على سليمان ابن داود عليهما السالم فأخااته فقال :افتوين  لسكع أش ّقه بينكما" ،فقال 
الصغرى":اليرمحكهللا،هوأبنها،فقضيبهللصغرى"( .)2
القرينةاليتاستدلهباداودعليهالسالميفحتديدأمالطفلالذيأدع كلمنهماأبمومتهاهلذا
الطفل،ل وااملرأةالصغريةعلىالطفلمنشقهنصفع،ورضااملرأةاألخرىبشقه،وهومايدل
علىأنالطفلهوللمرأةالصغريةخلوفهاعلىالطفلالصغري .
الفريق الثاين :مل أيخذ القرينة كوسيلة إثبات:
ذهبوا إىلعدماألخذ لقرينةلالستداللهبايفاألحكامملاي ت عليهامنإحلاقاألذى
وإنزالالعقو تعلىأشخا أبرايء.وذهبوايفاستدالهلمإىلأدلةمنها :
"مارويأنهأ برجلوجديفخربةبيدهسكعملطخةبدم،وبعيديهقتيليتشحطيف
دمه،فسألهعلي-رضيهللاعنه -فقال:أضقتلته ،قالعلي:اذهبوابهفاقتلوه،فلماذهبوابهأقبل
اردوهإىلعلي،فردوه،فقالالرجل:ايأمرياملؤمنعماهذا
رجلمسرعاً،فقال:ايقومالتعجلو ّ
صاحبهأضقتلته،فقالعليلألول:مامحلكعلىأنقل :أضقتلتهوملتقتله؟قال:ايأمرياملؤمنع
وماأستطيعأنأصنعوقدوقفالعسحعلىالرجليتشحطيفدمهوأضواقفويفيديسكع
َّ
وفيهاأقرالدم،وقدأخذتيفخربة،فخف أاليقبلمينوأنيكونقسامةفاع ف مباملأصنع
واحتسب نفسيعندهللا"،فقالعلي:ب سماصنع فكيفكانحدي ك؟قال":إينرجلقصاب
وخرج إىلحانو يفالغلحفذحب بقرةوسلختها،فبينماأضأصلحهاوالسكعيفيديأخذين
البولفأتي خربةكان بقريبفدخلتها،فقضي حاجيت،وعدتأريدحانو فإذاأضهبذااملقتول
يتشحطيفدمه،فراعينأمرهفوقف أنظرإليهوالسكعيفيدي،فلمأشعرإالأبصحابكقدوقفوا
وأخذوينفقالالناس:هذاقتلهذامالهقاتلسواه،فأيقن أنكالت كقوهلملقور،فاع ف مبا
()1انظر:القرريب،اجلامع ألحكام القرآن،ط.288/11،1





()2أخرجهمسلميفصحيحه،كتاباألقضية ،ب:بياناختالاا تهدين،1344/3،رقم1720:
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ملأجنه،فقالعليللمقرال اين:فأن كيفقصتك؟فقال:أغواينالشيطانفقتل الرجلرمعاًيف
ماله،مثمسع ححالعسح،فخرج مناخلربةواستقبل هذاالقصابعلىاحلالاليتوصف
فاست تمنهببعضاخلربةحىتأتىالعسحفأخذوهوأتوكبه،فلماأمرتبقتلهعلم أينسأبوء
بدمه أيضا ،فاع ف  حلل .فقال للحسع -رضي هللا عنه :-ما احلكم يف هذا؟  قال :اي أمري
املؤمنعإنكانقدقتلنفساًفقدأحيانفساً،وقدقالهللاتعاىل(:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
()1
ىعليعنهما،وأخرجديةالقتيلمنبي املال"( .)2
ﭫ) فخلّ ّ
ويظهر من هذا األقر وفل هذا الرأي هوعدم األخذ  لقرينة وذلك ألن الظاهر من هذا
الرجل استدل منه أنه القاتل ،وهو يفحقيقة األمرمل يفعل شي اً ،ولذا وفلهذا الرأي قد يكون
االعتمادعلىاألماراتوالقرافنالظاهرةقدي ت عليهإهدارحياةإنسان،وإنزالعقو تعلى
أشخا قديتضافيمابعدبراءيمممانس إليهم .
ومماسبلأرجااألخذمباذه إليهأصحابالقولاألول،وذلكألناحتماالتاخلطأاليت
قدتصاح تلكاألماراتوالقرافن عتبارهاوكسيلةمنوسافلا قبات،ليحمعناهالتعميميفهذا
األمرأبهناقديصاحبهااخلطأيفمجيعاألوقات،إضافةإىل أناحتماليةاخلطأقدتصاح وسافل
ا قباتاألخرىكالشهادةم الًوغريها،لذامناألصلااألخذوالعملهبامعأخذالتحوطالالزميف
الت ب ،وهوماحيقلهداالصاحالعامواستيعابكلماهوجديديفهذاا المن هورأدلة
حدي ةيتمالت ب هبا،وهومايتماشىمعمقاصدشريعتناالسمحةوصالحيتهالكلزمانومكان .
 .6وسيلة اإلثبات بعلم القاضي:

علمالقاضي لواقعةيفيداليقعوالعلم،وبناءعلىذلكإذامانظرضأنهذاالعلميعتا
وسيلةيعتمدعليهايفقضاءه،فنجدالفقهاءاتفقواأبنالقاضياليقضيلالاعلمه ،قالوا:ولو
معالبينة؛ فإذاعلمبطالقأوبدينمثقام البينةعلىماخيالفعلمهفالجيوزلهالقضاء لبينة
قطعاًحىتأنبعضالفقهاءقال مجا عليه،فيعتزلالقضيةويكونشاهدافيها( .)3واختلفوا يف
علمالقاضيخارجولحالقضاءإىلقولع :

()1سورةاملافدة،جزءمناآلية.22

()2ابنقيماألوزية،الطرق احلكمية،مرجعسابل،د.ط.51 ،
()3انظر:الشربيين،مغين احملتاج،مرجعسابل،ط.270/6،1
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القول األول :حيثذه بعضالفقهاءإىل منعقضاءالقاضيبعلمهمطل ًقا ،وممنذه 
إىل ذلك ا مام مالك والشافعي  ،وقول مشهور لإلمام أمحد ،ومتأخري احلنفية( ،)1وذهبوا يف
استدالهلمعلىذلكإىل:قالتعاىل(:ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖ)( .)2
وقالتعاىل(:ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ)(.)3
ووجهاالستداللهنامليذكرقضاء القاضيبعلمه؛ ألناحلكمترتَّ عندعدمالبينة،وهو
األلد،ولوكانقضاءهبعلمهجافز ِّ
كرمقروض لشهادة .
ا،لذ
ً
ً
(:إنكمختتصمونإر،ولعلبعضكمأحلنحبجتهمنبعض،
قال -صلىهللاعليهوسلم-
َّ

فمنقضي ُ لهحبلأخيهشيًابقوله،فإمناأقطعلهقطعةًمنالنار)( .)4
َ
ووجه االستدالل هنا أن القاضي يقضي حبس ما يسمعه ال حبس ما يعلمه؛ وذلك
استشهاداًبقضاءالنيب-صلىهللاعليهوسلم -بذلك،حيثكانمناملمكناالرال ،ولكنهمل
يفعلذلك،وهذادليلعلىعدمجوازه( .)5
القول الثاين :ذه أصحابهذاالقولإىلإجازةقضاءالقاضيبعلمهمطلقاً،وممنذه 
إىلذلكالشافعيةيفاملشهورعندهم،ويفروايةلإلمامأمحد،والصاحبعمناحلنفية،وابنحزم(.)6
وذهبوايفاستدالهلمعلىذلكإىل:قولهتعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ)

()7

.

وجه االستدالل أن هللا سبحانه وتعاىل أمرض  قامة العدل ،مما يتوج على القاضي يف
قضاءه بعلمه؛ ألنه هو أحد أسباب حتقل العدل بقضافه بع العباد ،وعكح ذلك ي ت عليه
مفاسدكبريةوضيا احللوانتشارالظلم،وهذاالجيوز(.)8
()1السرخسي،املبسوط،مرجعسابل،د.ط.138/16،
()2سورةالنور،جزءمناآلية.4:
()3سورةالنور،جزءمناآلية.13:

()4النووي،املنهاجشرح صحيح مسلم بن احلجاج،ط.4/12،2
()5انظر:الشوكاين،نيل األوطار،ط.332/8،1

()6انظر:ابنحزم،احمللى ابآلاثر،د.ط،523/8،وانظر:ابنجزي،القوانني الفقهية .194
()7سورةالنساء،جزءمناآلية.135:
()8ابنحزم،املرجع السابق،د.ط.524/8،
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غريه
وكذلكماوردعن عنالنيب-صلىهللاعليهوسلم -قالَ (:منر
أىمنكممنكرا،فليُ ِّّ
ً
بيده،فإنمليستطعفبلسانه،فإنمليستطعفبقلبهوذلكأضعفا نان)(.)1
وجهاالستداللهناأنمناألمر ملعرواوالنهيعناملنكرأنيقضيالقاضيبعلمه؛ألنه
ليحمنالعدلأنيسمعالقاضيرجالًيُطلِّّلامرأته،ويقرهعلىذلك .

ومماسبل ي جا لنااألخذ  لقول ال اين ،وهو منع القاضي القضاء بعلمه ،وذلك لتحقل
التهمةيفالقضاءبعلمالقاضي،والقضاءيتأقر لتهمة ،ضافةإىلفسادالقضاةوفسادزماهنم .
قاليفسياقذلكبعضأهلالعلم":والفتوىعلىعدمهيفزماننالفسادالقضاة"( .)2

ضافةإىلأنمعظمالقوانعيفالدولالعربيةقدأخذتهبذاالرأي،ومنها،ماجاءيف
املادةال ال ةمنقانونا قباتيفاملعامالتاملدنيةوالتجاريةبدولةا مارات"والجيوزللقاضيأن
حيكمبعلمهالشخصي"(  .)3

()1أخرجهمسلم،يف صحيحه،كتابا نان ،ب:بيانكونالنهيعناملنكرمنا نان،69/1،رقم.49:
()2ابنعابدين،رد احملتار على الدر املختار،مرجعسابل،ط.423/5،1

()3مجعيةاحلقوقع،قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.11 ،

123

املبحث الثاين :وسائل إثبات املسائل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين وحجيتها
التطور التقين لوسافل االتصال احلدي ة وتقنيات املعلومات أاتح التعامل أبسالي جديدة
تتناس مع هذا التطور التقين ،ويتم ل يف الكتابة والتوقيع  عتبارمها وسيلة إقبات أخذت شكالً
جديداًيغايرالشكلالتقليدياملتعاراعليه يفا قباتواالحتجاجهبما ،حيثأصبا يتمالتعامل
هبا إلك ونياً،حيثيتمتبادلرسافلالبياضت ،وإبرامالعقود عاا ن ن ،عنرريلدعاماتغري
ورقية داخل أجهزة الكمبيوتر وخارجها موقعة إلك ونياً من صاحبها ،وهو ما يعين أن الكتابة
ا لك ونيةغري ال ورقية،والتوقيعا لك وين أصباهلما قيمةيفا قبات ،ويعتدهبام لهام لالكتابة
يفصوريماالتقليدية.وهومايستلزمإيضاحهمنخاللاآل  :

والتوقيع
تعريف السند اإللكرتوين:
جاءيفإيضاحمفهومالسندا لك وينتعريفاتك رية،نذكرمنها :
عرفهاالبعضأبهنا":رسالةبياضتتتضمنمعلوماتوتنشأأوتدمك،أوختزن،أوترسلأو
تستقبلكلياًأوجزفياًبوسيلةالك ونية،أوضوفية،أوأبيةوسيلةأخرىمشاهبة"(.)1وعرفها خرون:
"سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو ختزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه
بوسيلة إلك ونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلك وين  خر ويكون قابالً لالس جا 
بشكلنكنفهمه"( .)2
وكذلكعرفوهاأبهنا" :هيالبياضتواملعلوماتاليتيتمتبادهلامنخاللاملراسالتاليتتتم
بعرريفالعالقةبوسافلإلك ونية،سواءأكان منخاللشبكةا ن ن أممنخاللاألقرا 
الصلبةأوشاشاتاحلاس اآلرأوأيةوسيلةإلك ونيةأخرى،لتوصيلاملعلومةبينهما،أوإقبات
حلأوالقيامبعمل،فهيالوسيلةاليتمنخالهلايتمكناملتالقونعاا ن ن منتوصيلاملعلومة
لبعضهمالبعض"( .)3

()1قانونتنظيمالتوقيعا لك ويناملصري،رقم.17 ،15
()2قانوناملعامالتوالتجارةا لك ونية مارةديب،املادةرقم.2

()3املطالقة،حممدفواز،الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية،ط.205 ،1
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شروط السند اإللكرتونية:
البد من توافر عدة شروط  لسند ا لك وين حىت يكتس حجية ا قبات م له م ل
العرفية،وهيكالتار :

السنداتالرمسيةو
الشرط األول :الكتابة:
والكتابةهناتشملمفهوماملستنداتالرمسيةالورقيةواحملرراتا لك ونية،وهومااتضامن
خالهلاتعريفها":كلحرواأوأرقامأورموزأوأيعالماتأخرىت ب علىدعامةإلك ونيةأو
رقميةأوضوفيةأوأيوسيلةأخرىمشاهبةوتعطيداللةقابلةلإلدراك"( .)1
وعلى ضوء التعريفات اليت جاءت لتوضيا الكتابة ا لك ونيةجند أن أهناقد تكونعلى
شكلمعادالتخوارزميةيتمتنفيذهاعنرريلالبياضتاملدخلةبواسطةلوحةاملفاتياأوأيةوسيلة
تتمكن من قراءة البياضت واس جا املعلومات املخزنة يف وحدة املعاألة املركزية أو أي قر مرن
مستخدم،وبعدمعاألةهذهالبياضتيتمكتابتهاعلىأجهزةا خراجاملم لةيفشاشةاحلاسوب،أو
رباعةهذهالبياضتعلىالطابعةأوعلىاألقرا املمغنطة .
كذلكجندأنهناكبعضالتشريعاتقدأعط السندا لك وينالقابلللتحويل،حجية
السندالعاديحىتيفحالةعدمتوفرشروطالكتابةفيه،ألنهراملاهناكإمكانيةيفحتويلهذا
السندمباحيويهمنرموزإىلسندإلك وين( .)2
الشرط الثاين :التوقيع:
حىتيستطيعالسندا لك ويناكتسابهحجيتهيفا قباتالبدأنيشتملعلىتوقيعمن
صدرعنه،والتوقيعشرطأساسييفاحملررا لك وينحىتينتك اثرهالقانونية،حيثجندأنمعظم
القوانعتذه إىلاعتبارصحةالتوقيعا لك وينمرتبطاً  آلاثرالقانونيةامل تبةعليه(،)3وهوما
يعينأنصحةالتوقيعمرتبة نتاجهآلاثرهالقانونية،ألنهيفحالةعدمترت اآلاثرالقانونيةفيهإشارة
إىلعدمصحةالتوقيع .
()1قانونتنظيمالتوقيعا لك ويناملصرياملادة(/1أ)،
()2انظر:قانوناملعامالتا لك ونيةاألردين،املادة/9أ.

()3انظر:عبيدات،لورنححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين،د.ط.51 ،
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الشرط الثالث :التصديق:
وشرط تصديل أو توقيل املعلومات ا لك ونية ،جنده أنه يتم يف إرار املعلومات والبياضت
ا لك ونيةاليتتتمعلىمستوىاألفرادأواملؤسساتتكونيفحيزضيل،ولكنمعالتطوراهلافل
يفوالالوسافلاحلدي ةزادمنمستوىالتعاملوأصبااملستندا لك وينداخالًيفمعامالتك رية
يف ا تمع ،كمجال بياضت األشخا املدنية والعافلية ،وكذلك إبرام العقود التجارية املامة بع
املؤسساتوالشركات،وكذلكاألحكامالصادرةمناحملاكماليتيتمختزينهايفسجالتإلك ونية
وصورك ريةترتبطحبياةاألفراديف تلفتعاماليمداخلا تمع،ممايستلزمتوقيلتلكاملعلومات
وحفظها( .)1
وجاءيفهذاالسياقأبنه":الشهادةاليتتصدرعنجهة تصةمرخصةأومعتمدة قبات
نسبةتوقيعإلك وينإىلشخايمععاستناداًإىلإجراءاتتوقيلمعتمدة"( .)2
الشرط الرابع :قابلية املستند اإللكرتوين يف احلفظ بشكله األصلي:
حىتيكتس السندا لك وينحجيتهيفا قبات،البدأنيكونبشكلهاألصليالذي
نشأبهبعأررااالعالقةالتعاقدية،وفلماجايفالسياقالتار":أ -يستمدالسجلا لك وين
أقرهالقانوينويكونلهصفةالنسخةاألصليةإذاتوافرتفيهوتمعةالشروطاآلتية :
-1
-2

أنتكوناملعلوماتالواردةيفذلكالسجلقابلةلالحتفاظهباوختزينهاحبيثنكنيف
أيوق الرجو إليها .
إمكانيةاالحتفاظ لسجلا لك وين لشكلالذيمتبهإنشاؤهأوإرسالهأوتسلمه
أوأبيشكليسهلبهإقباتدقةاملعلوماتاليتوردتفيهعندإنشافهأوإرسالهأو
تسلمه"(.)3

ويفهم مما سبل أن سالمة البياضت اليت ترد يف احملررات ا لك ونية ضرورية ،وذلك حىت
يكتس احملررا لك ونيةقوةا قبات،وذلكألنأيتغيريأوتبديللتلكاملعلوماتأوحتريفها
()1مشحالدين،أشراتوفيل،احلماية اجلنائية للمستند اإللكرتوين،ط.68 ،1
()2قانوناملعامالتا لك ونيةاألردين،املادة،2رقم85لسنة.2001
()3نفحاملرجع،املادة(/8أ).
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جيعلمنهذهاملعلوماتالتكتس تلكال قةال بوتيةعنداللجوءإليهايفإقباتتعاملمعع،وهو
مادفعإىلاش اطكونتلكاملعلوماتأهناالبدأنتبقىعلىحالتهاوق إنشافها،أويفحال
رلبهاأواس جاعها،فكانالبدأنتبقىعلىحالتهااألصلية(.)1واستكماالً لقوةتلكاحملررات

وتوقيقهايفحالاللجوءإليها،يستدعيإصدارنايتشريعييؤكدعلىقبولتلكاحملرراتكدليل

إقبات،بدالًمنتركهاللسلطةالتقديريةللقاضييفاعتبارهادليلإقباتمنعدمه،وهومايتعارض

مع لياتالعملاحلقيقيةيفوالتوقيلتلكالتعامالتمنخاللا ن ن ،الذيحيتاجإىلم ل

ذلك،ولعدممالفمة لياتالتوقيلالتقليديةيفالبي ةا لك ونية.
الشرط اخلامس :قابلية املستندات اإللكرتونية السرتجاع املعلومات احملفوظة هبا:
من الضروري أن تكون تلك املعلومات اليت الواردة يف املستند ا لك وين قابلة لالس جا 
واحلفحل ،وذلك ألنهيف حال احلاجة إليها يكونمن السهل احلصول عليها ،إضافة إىل متطلبات
اء
احلفحلالضروريةتكونالزمةللجهةاليتتعمليفحالاحتياجهاأليمعلوماتأوبياضت،سو 
كان ذلك عن رريل احلفحل على ا ن ن   ،أو التخزين على األقرا أبنواعها املختلفة املرن
واملضغوطمنها( .)2
وهو ما يلمح فعلياً يف اجتاه املؤسسات  ختالا نشارايا كالشركات التجارية والبنوك
وغريهايفحفحلوتنظيمواس جا الواثفلواملستندات،وهومايعاعنأمهيةحفحلتلكالواثفل
األصليةمنالتلفوسوءاالستعمالأوالتغيريأوالتحريففيها،معفوافدذلكيفسهولةختزينكم
هافلمناملعلوماتوالبياضتواس جاعهايفمددزمنيةقصرية،مباحيقلفافدةلكلمناألهةاليت
تقومعلىحفحلتلكاملعلوماتأوالبياضتوحصولاملستفيدعلىأينو منالبياضتأيكان
حجمها( .)3
()1عبيدات،د.لورانححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين،مرجعسابل،د.ط.84 ،
( )2انظر :قانون املعامالت ا لك ونية األردين ،املادة (/8أ ،)2/وانظر :قانون املعامالت ا لك ونية  مارة ديب ،املادة
(/8أ/1ب).
()3انظر:عبدالفتاح،مسريره،احلجة القانونية لوسائل املعلومات املستحدثة يف اإلثبات.62 ،
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وعليه تتحقل الفافدة املرجوة من تلك اآللية يف العمل من خالل التوقيل لتلك املعلومات
وحفظهامنالتلفأوالتحريفأوالتغيريمبايضمنحتقيلاملرجومنها،ومايتحصلمنهامنفوافد
تؤكدأمهيتهاوداللتهاآلليةالتعامليفالبي ةا لك ونية .
التوقيع اإللكرتوين:
يعتاالتوقيعا لك وينوسيلةمنوسافلا قباتيفوالالتوقيلا لك وين،حيثيعتا
أحدنتافكالتطورالتكنولوجيالكبريالذي هريفوالا ن ن والتجارةا لك ونيةووالالعمل
بشكل عام عا ا ن ن  ،وهو ما ررح كونه وسيلة إقبات يف وال العمل يف البي ة ا لك ونية،
وبذلكيكونمتساوايًمنحيثحجيةا قباتاملتوافرةللتوقيعالتقليدي،الذياليتالفمالعملبه
يفبي ةا ن ن  .
ولقدأوردضالتعريفاتاملتعددةاليتوردتبشأنهسابقاًيفاملطل ال اينمناملبحثاألوليف
الفصلاألول،ونكتفيبذكرالتعريفالذيخلصناإليهلعدمالتكرار،وهو:كلرمزأوإشارةأو
عالمة إلك ونية تضاا إىل البياضت اخلاصة  لفرد نكن من خالهلا التعرا على هوية صاح 
علىذلك،حبيثيسماكشفأيتعديلقديطرأعلىحسابهمن

التوقيع ،ومنمثالتزامهمباي ت
خاللتلكالبياضتاخلاصةبه .
الشروط الواجبة يف التوقيع اإللكرتوين:
أن التوقيع ا لك وين حىت تتوافر فيه احلجية الالزمة  عتباره وسيلة من وسافل ا قبات
يستدعيتوافرعدةشروطهي :
الشرط األول :ارتباط التوقيع اإللكرتوين بشخصية صاحبة بدرجة متيزه عن غريه:
ويتطل هذاالشرطأنيكونالتوقيعا لك وينمعااًعنشخصيةصاحبه،حبيثيكون
التوقيعمعااًعننيةصاحبهأقناءحتريرالعقدوإقرارهمباوردفيه،ومعااًعننيةالطرااآلخريف
إلتزامه بكل اآلاثر القانونية امل تبة على هذا العقد ،وبذلك يكون التوقيع عالمة مميزة لشخصية
صاحبهبكلوضوح(.)1

()1األميعي،حسنعبدالباسط،إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنت،د.ط .28 ،
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إذنمنخاللتوافرهذاالشرطتكتملصورةالتوقيعا لك وينبكونهمميزاًلصاحبهبكل
شفافية ووضوح ي ت عليه حفحل حقوق صاح هذا التوقيع واكتمال شروط صحته بشكل ال
يتحقلمعهأيغموضأولبح .
الشرط الثاين :أن يكون التوقيع معرباً بشكل كايف عن شخص صاحبه:
وهوأنيكونالتوقيعقدمتمنصاحبهبشكلمععنيزهعنغريه،سواءيفا مضاء،أو
بصمة،أوأيشكل يعابهعنالتوقيعا لك وين،حبيثنكنمنخاللهحتديدشخصيةاملوقع
وهويته( .)1وهوماننعحدوثأيلبحأوغموضيفحتديدشخصيةاملوقعوهويته،حبيثنكن
مبجردا رال عليهحتديدهويةوشخصيةصاحبه .

الشرط الثالث :انفراد صاحب التوقيع بوسائل خاصة يف توقيعه:
وتوافرهذاالشرطيعطيصاح التوقيعخاصيةانفرادهبشكلخا بتوقيعهنيزهعنغريه،
حبيث ال نكن لغريه الدخول إىل حسابه واالرال عليه أوعلى بياضته إال  ذنه ،وهو ما تظهر
صورتهعلىسبيلامل اليفالتوقيعالرقمي،الذيمنخاللهاليستطيعأيشخايمعرفةاألرقامأو
الرموزالذيأنش هاصاح التوقيعللوصولإىلتوقيعه( .)2
ممايوفرذلكخصوصيةكبريةلصاح التوقيعيفأتمعحسابهومحايته،وذلكلكونهالوحيد
الذييعلممفرداتإنشاءالتوقيعاخلا به.
الشرط الرابع :ارتباط احملرر اإللكرتوين ابلتوقيع اإللكرتوين:
وهذا الشرط يتحقل من خالله ارتباط املعلومات أو البياضت اخلاصة  لتوقيع ا لك وين
املنشأ،حبيثأنأيتعديليطرأعلىالتوقيعا لك وينالبدأنيرتبطذلكالتعديل لبياضتأو
املعلوماتاخلاصةبذلكالتوقيع(،)3ألنعدمحتقلذلكاالرتباطيفقداحملررحجيتهال بوتية،وذلك
ألنعدمحتقلذلكاالرتباطجيعلتلكالبياضتأواملعلوماتغريمؤمنةومكشوفة .
()1انظر:املطالقة،حممدفواز،الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية،ط .177 ،1
()2انظر:عبيدات،د.لورانححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين،د.ط .84 ،
()3انظر:املرجعنفسه .131 ،
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الشرط اخلامس :التوثيق املعتمد:
الشكفيهأنهذاالشرطمنأهمالشروطاليتتكس التوقيعا لك ونيةحجةقبوتية،
وذلكألنهيتوافرمنخاللهحتقيلا رارالصحياللتعامالتوالتعاقداتا لك ونيةاليتتتمبع
املتعاملع،وهومايتممنخاللهي ةأوإدارةمتخصصةتكون ولة جراءاتالتوقيلوذلكمن
الت ب منالتواقيعاملوجودةومناشهادةالتوقيلبذلكيفحالقباتصحتها( .)1
وهومايازأمهيةالتوقيلللتوقيعواحملررا لك وينمحايةللتعامالتا لك ونيةاليتتتمعا
الشبكةا لك ونية،وتعرضهالالعتداءمنقبلاآلخرين،لذاكانالش اطهذاالشرطأمهيةكبرية
حفظاًلتلكاحلقوقوأصحاهبامنخاللأتمعأكاقدرمناحلماية،وهوما هرمنإجراءات
التوقيلحلمايةاألشخا الذينيستخدمونهذهالتواقيع( .)2
ونوضامستوىاحلمايةواألمانالذييتوافرللتوقيعا لك وينمنخاللأشكالهاملختلفة
فيمايلي ختصار :
التوقيع الرقمي :والذي يتم العمل به من خالل رريقتع :التشفري املتماقل ،ويتميز نظام
ته،إالأنهيعابعليهأنهيفحالإرسالهذا

املفتاح لبسارةيفدرجةتشفريهوسرعةفكشفر
املفتاح املتماقل مع الرسالة املشفرة حللها يتطل استخدام رريقة  منه  رسال املفتاح إىل املرسل
إليه( .)3
والطريقةال انيةالتشفريغرياملتماقلويكونمنخاللمفتاحععاموخا ،املفتاحالعام
فيكونمعصاحبهفقط،معوجودجهةاثل ةمت لدور

يكونمعرواللجميع،أمااملفتاحاخلا
الوسارة بع األرراا ،تقوم  صدار شهادات توقيل للتوقيع ا لك وين ،يتمكن من خالله كل
متعاقداالستعالمعنالتوقيعا لك ويناخلا  لطرااملتعاقدمعه،واحلصولعلىبعضالبياضت
اخلا به ،مع احتفاظ هذا الوسيط بتلك البياضت لف ة زمنية حىت نكن الرجو إليها يف حال
االقتضاءلذلك( .)4
()1شهادةالتوقيلهي":الشهادةاليتتصدرعنجهة تصةأومعتمدة قباتنسبةتوقيعإلك وينإىلشخايمععإستناداً
إىلإجراءاتتوقيلمعتمد،انظر:قانوناملعامالتا لك ونيةاألردين،املادة( .)2
()2انظر:عبيدات،د.لورانححممد،إثبات احملرر اإللكرتوين،مرجعسابل،د.ط .132 ،
()3انظر:الرومي،حممدامع،التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت،ط .31 ،1
()4انظر:املرجعنفسه .38 ،
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التوقيع ابلقلم اإللكرتوين :وهذه الطريقة ال يتحقل معها األمان الكايف للتعامالت اليت
يضااإليهاالتوقيع لقلما لك وين،وذلكألنهنكنأليشخاياستخدامهذاالتوقيععلىأي
مستنديرغ  ضافتهعليه،ولذلكيفك ري مناألحياناليعاهذاالنو منالتوقيععنشخصيه
صاحبهوهويته،لذافقيمتهيفحجيةا قباتغريكافية( .)1
التوقيع البيومرتي:واستخدامهذاالشكلمنالتوقيعيواجهعدةعقبات،تتم ليفاحتمال
تغيريبعضخصافايا نسانبفعلالظروا،كتآكلبصماتاألصابعأوتشابهأشكالالتوافم(، )2
كذلك صعوبة استخدام هذه التقنية يف مجيع أجهزة الكمبيوتر الختالا نظم التشغيل ،كذلك
احتياج هذا النو من التوقيع الست مارات كبرية وهو ما جعله حمدود يف انتشاره ،وهذا ما جعل
استخدامهمقصورعلىبعضاألهات(،)3إضافةإىلذلكأنهنكنعنرريلهذاالنو منالتوقيع
أنخيضعلعمليةالتزويرعنرريلالعدساتالالصقةاليتتوضعيفالعع،وكذلكإمكانيةتقليد
بصمةالصوت عادةتسجيلها،وكذلكلبصماتاألصابعنكنوضعمادةبالستيكيةأومطارية
مطابقةلبصمةاألصابعاخلاصةبصاح التوقيع( .)4
التوقيع ابلرقم السري والبطاقة املمغنطة :هذاالنو منالتوقيعاليصلالإلقبات ،وذلك
لعدموجودمستنديوضععليهالتوقيعكاملستندا لك وينأواملستندالكتايبالتقليدي،لذاالتعامل
يفهذاالنو منالبطاقاتيكونوفلاتفاقخا بينهما( .)5
وبناءعلىماتقدميتضاأنهبتوافرتلكالشروطيكتس التوقيعا لك ويناحلجةال بوتيةيف
حالتوافرها،وذلكألنالتوقيعالتقليديمليعدمالفماًلتلكالتعامالتا لك ونيةعلىاختالا
أصنافها سواء املدنية منها أو التجارية ،ومالفمتها بشكل أكا للتوقيع ا لك وين ،وهو ما دفع
املعنيع إىل توفري احلماية الكاملة له حىت يقوم بكامل و يفته يف حتقيل احلماية واألمان لتلك
التعامالتاليتتتمعنرريقة .
()1انظر:يوسف،أمريفرج،التوقيع اإللكرتوين،د.ط .19 ،

()2انظر:شايف،ضدر،التوقيع اإللكرتوين واإلعرتاف التشريعي به وتعريف القانون وشروطه وأنواعه .
/https://www.lebarmy.gov.lb

()3انظر:عبداحلميد،قروت،التوقيع اإللكرتوين ماهيته ،خماطره ،وكيفية مواجهتها مدى حجته يف اإلثبات .61 ،
()4انظر:الرومي،حممدأمع،املستند اإللكرتوين،ط .37 ،1

()5انظر:حسن،حيىييوسففالح،التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية .86 ،
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وترت على ذلك  هور فريقع ،الفريل األول فريل معارض مل يقم  لتفريل بع شكل التوقيع
ا لك وينوو يفته،و لتارمليروافيهحجةيعتدهبايفا قبات،وفريلمؤيدلهيفرقبعو يفته
وشكله ،اعتاوه حجةيفا قبات م له م ل التوقيعالتقليدي يف حتديد شخاي املوقع وااللتزامات
امل تبةعلىذلكالتوقيع( .)1
وأتكدتأمهيتهوقوي حجته عتبارهوسيلةمنوسافلا قباتبصدورالقوانعاخلاصة لتجارة
ا لك ونية اليت أعط احلجية هلذه التواقيع ،وذلك من خالل ا جراءات اليت يتحقل هبا األمان
وال قة بع املتعاملع ،وذلك  صدار التوقيعات من األهات املعتمدة واليت تصدر شهادات توقيل
به( .)2
وعلىضوءماسبلنلمحمدىاخلطواتا جيابيةاليتحققهاالتوقيعا لك وينيفأداءمهام
التوقيعالتقليدي،وكذلكاملستنداتا لك ونية،وهومايدعوإىلتشجيعاملعنيع ،لقاءاملزيدمن
ا هتماموتوسيعدافرةالقوةال بوتيةهلماسواءيفاحملاكمأواألهاتاحلكوميةأوغريها،وهوماحيقل
نتافك إجيابية وعملية تتناس مع الواقع املعاش يف عصر ا ن ن وإنعكاسه الكبري على حياة
ا تمعاتيفوقتنااحلاضر .



 

(  )1انظر:محود،عبدالعزيزاملرسي،مدى حجية احملرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية والتجارية يف ضوء قواعد
اإلثبات النافذة،د.ط 50 ،

()2األميعي،حسنعبدالباسط،إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنت،د.ط .45 ،
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املبحث الثالث :استشراف املستجدات املتعلقة ابلتوثيق اإللكرتوين
فرض التقنيةاحلدي ة يفوالالتكنولوجياواملعلومات،وتطوروسافلاالتصالاحلدي ة واقعاًيفجل
تفاصيلحياةوتمعاتنا،اليتأصبح فيهمنخاللشبكةا ن ن وسيلةللتواصلوالتعاملفيما
بعاألفرادوا تمعات،مماأبرزاالهتماميفهذاالسياقمبوضو التوقيلا لك وينالذيمنخالله
يكونانتظامتلكالتعامالتاحلياتيةبعاألفراديفكافةالتعامالتاليتتقومبينهموبعاآلخرين،
إضافةإىلذلكتوسعدافرةالتعاملعلىمستوىالدولواحلكوماتيفوالالتواصلواالتصاالت
احلدي ة،وارتبارهاجبميعواالتاحلياةعلىمستوايت تلفة،سواءاملستوىالسياسيأواالقتصادي
أواالجتماعيأوا داري .
ضرورة استشراف املستقبل يف جمال التوثيق اإللكرتوين:
التطور الذي نعيشه بفضل تلك التقنيات احلدي ة يف وسافل االتصال أصبا ملموساً يف
تفاصيلك ريةيفحياتناكمجتمعاتمسلمة،فرضضرورةاستشرااكلماهوجديدومستجديف
وال التوقيل ا لك وين ،وجعله يف إرار مالفم لشريعتنا وضبطها حتقيقاً ملقاصد شريعتنا يف قضاء
حوافكالعبادوحفحلحقوقهموصيانتهاوأتكيداًالستيعابالشريعةا سالميةلكلماهومستجد
وحديثمهمااختلفالزمانأواملكان .
وجيدر بناء ا شارةإىلأنعلماءاملسلمعكانهلمالسبل منذالقدم يفوالالتوقيلبصفة
وهومايظنهك ري منامل قفع،وهومايرجعإىلقصوريفاالرال 

عامة،وأنهليحسبقاًللغرب،
تراقنا ا سالمي واكتشاا جهود علمافنا يف وال توقيل النصو  ،مبا يؤكد أنه ليح أمراً
على 
مستحداثًأوجديداًعلينا .
وهومادفعأحدعلمافناللردعلىذلكالقصورالذيجاءيفأذهانالك ريبكلماجاء
عنالغرب؛منتصحياالكت ،وتوقيقها،وعملالفهارسهلا،وا شادةبذكرهم،واالحتجاجبكل
ما يصدرعنهممنرأييتقلدونهويدافعونعنه،إذرأوهمأتقنوا صناعةتوقيلوتصحياالكت ،
فظنواأهنماهتدواإىلمامليهتدإليهأحدمنعلماءا سالمو ح يه .
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وهوما هريفردالشيخأمحدشاكر-رمحههللا-يفمقدمتهلسننال مذي،ونقلنصوصاً
ك ريةمنمقدمةابنالصالحيتضامنخالهلاقواعداحملدقعيفتصحياوتوقيلالنصو ،مفصلة
تفصيالًدقيقاًمليسبلإليه،ممايؤكدحيازةالسبللعلماءاملسلمعقبلغريهم( .)1
ومعزايدةالتطوروالتقدم يفوالالتوقيلا لك وين،الذيأصباالغىنعنهخاصةمع
عدمتناس وسافلالتوقيلالتقليديةألداءمهامهبشكليتالفممعتلكاملستجداتاحلدي ةاليت
هرت يف وال التوقيل ،وهي ك رية نذكر منها على سبيل امل ال إبرام العقود ا لك ونية يف وال
التجارة اليت تتم عا شبكة ا ن ن  ،وكذلك  هور  ما يسمى  لبنوك ا لك ونية ،والتعامالت
املصرفية اليت تتم عا شبكة ا ن ن  ،إضافة إىل اخلدمات ا لك ونية اليت تقدم من خالل تلك
البنوك،إضافةإىلذلكأيضاًعلىمستوىاألفرادمنالناحيةاالجتماعيةيف هورنوازلجديدةمل
تكنموجودةمنقبلكإبرامعقودالزواجوالطالقعاا ن ن ،وهناكالك ريمناملستجداتاليت
تفرضعليناكمجتمعاتمسلمةيفإجيادا رارالشرعياملناس لتلكاملسافلوفلهنكشريعتنا
ا سالمية ،وهو ما يستدعي بذل األهد سواء على مستوى رجال الفقه أو القانون يف تك يف
الدراسة والبحث ووضع احللول لتلك املستجدات ،واستشراا ما قد يستجد من نوازل جديدة
يتحقلمنخاللتلكاألهودقضاءمصاحوحاجاتوتمعاتنااملسلمةواستمرارتوافقهامعكل
تطوروجديديفهذاا ال،وتفادايًأليسلبياتجتعلناغريمتوافقعمعتلكال ورةالتكنولوجية
والتقنيةاليتأصبح تشكلعص أساسييفحياةا تمعات .
اجلهود التشريعية يف جمال مستجات التوثيق اإللكرتوين:
الشكأنهناكالك ريمناألهودوالبحثيفوالمستجداتالتوقيلا لك ويناملتعددة،
ممايدلعلىمدىأمهيتهوضرورته تمعاتنا،وأقرهيفحاضرنعيشه،ومستقبلأنملالتطلعإليه،وهو
ماسنعرضهعلىسبيلامل اللتلكاألهودسواءعلىمستوىرجالالفقهأوالقانونوهيكمايلي :
فمن األهود اليت بذل يف وال التوقيل ا لك وين ومستجداته ،ما يتعلل حبقوق االبتكار
سالمي،كمايلي :

والذيصدربشأنهقرارمنومعالفقها

()1انظر:ولةالبحوثا سالمية،ضرورة توثيق احلديث الشريف من مصادره .193/42،
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أوالً :االسموالعنوانوالعالمةالتجارية ،واالخ ا أواالبتكاروالتأليف،تعتاحق وقخاصة
أبصحاهبا،هلاقيمةماليةمعتاةلتمولالناسهبا،وهيمعتدهباشرعاً،والجيوزاالعتداءعليهاأبي
شكالمناألشكال .
اثنياً :إجازةالتصرايفاالسمأوالعنوانأوالعالمةالتجارية،ونقلهم مقابلعوض مار؛
وذلكإذامليكنهناكغررأوتدليحأوغشعلىاعتبارأنذلكأصباحقاًمالياً( .)1
كذلكقرار ومع الفقه ا سالمي يف حكم إجراءالعقود آبالت االتصال احلدي ة ،والذي
نايفيهعلىصحةإجراءالعقودآبالتاالتصالاحلدي ةوأوضابعضاألحكاماملتعلقةبه،واليت
أشارفيهاإىلماتعرضلهالفقهاءلصو إبراهمالعقود شارةوالكتابةواخلطابو لرسول،
والذيتقررفيهأنهيش طيفالتعاقدبعاحلاضريناحتادا لح،وتطابلا جيابوالقبول،وعدم
صدورمايدلعلىإعراضأحدالعاقدينعنالتعاقد،واملوالةبعا جيابوالقبولحبس العرا،
وهوماأوضحوهمنخاللاآل  :
 .1إذامتالتعاقعدبعععشخصعععغععافبعالجيتمعععانيفنفعحاملكععانواليععرىأحععدمهااآلخععر،وال
يسمعكالمه،وكانوسيلةالتواصلبينهماالرسالةأوالكتابةأوالرسعول،فإنعهيفهعذهاحلالعة
ي ععتمالعق ععدعن ععدحتق ععلوص ععولا جي ععابإلي ععهوقبول ععه،وه ععوم ععاينطب ععلعل ععىال ععاقوالف ععاكح
واحلاسوبوالتلكح.
 .2إذاتعاقععدشخصعانيفوقع واحععدوكععاضيفمكععانع تلفععع،فهععذاالتعاقععديعتععاتعاقع ًدابععع
حاضرين،وينطبلذلكعلىاهلاتفوالالسلكي.

 .3يلتزمالعارضهبذهالوسافل جيابهالذييكونحمدداملدة،ويبقىعليهروالهعذهاملعدة،وال
يكونلهالرجو يفذلك.

()1انظر:ولةومعالفقها سالمي،موضوع احلقوق املعنويةhttp://www.iifa-aifi.org/1757.html .
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 .4إنالقواعععداملععذكورةسععابقاًاليععدخلفيهععاالنكععاح،وذلععكلشععرريةا شععهادفيععهوالالصععرا
لشرطالتقابضوكذلكالسلملشرريةتعجيلرأساملال.
 .5يتمالرجو إىلالقواعدالعامةاملتعلقة قباتيفاحلاالتالعيتتتعلعل لتزويعرأوالتزييعفأو
الغلط(.)1
كذلكمنتلكاألهوداالهتمامأبسالي توقيلاملعلوماتوسافرا جراءات الفنيةالتوقيقية
وصياغة اس اتيجيات البحث واالس جا  ،وهو ما ذه إليه املشر اللييبيف إصدار العديد من
التشريعات اليت تعين بقضية املعلومات والتوقيل ،واليت نذكر منها على سبيل امل ال" :أن يكون
التوقيليهدااىلتوفري

للجماهرييةالعربيةالليبيةالشعبيةاالش اكيةالعظمىنظامورينللمعلوماتو
كافةالبياضتوا حصافياتوالواثفلومعاألتهاوحتليلها،ووضعدليلهلذهاملعلوماتعلىحنويسهل
انسياهباوجيعلهامتاحةألجهزةالدولةلتتخذعلىضوءمؤشراياالقراراتالسليمةلتسيرينشارها
والتخطيطلهووضعالاامكالالزمةللتنفيذواملتابعةعلىحنوخيدماألغراضاالقتصاديةواالجتماعية
والسياساتالعامةلتطويرا تمع"( .)2
وهومايعينأنالتقدممستقبالًمرتبط  لدول اليتمتلكاملعرفة ،وذلكمنخاللأتسيح
تنظيمإلك وينلتوقيلاملعلومات .
كذلكذه املشر املغريبيفوالالعقودا لك ونية صدارقرارهاخلا مبجالالعقود
االستهالكية ،وذلك من خالل القانون ( ،)31.08والذي من خالله حاول توفري أكا قدر من
احلمايةألررااتلكالعقود(،)3وهومايستوج تك يفتلكاحلمايةلكلمايستجديفوال
تلكالعقود،نظراًلتعرضتلكالعق ودا لك ونيةلوسافلالغشوالتدليحوالتضليلاليتمناملمكن
أنيقعفيهااملستهلكاملستفيدمنالسلعةمنقبلالشركاتمنتجةتلكالسلععنرريلا عالضت
الومهية،أواملواقعالومهية .
()1ولةومعالفقها

سالمي،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،قراررقم .785/2.6/3/52

()2قانوناهلي ةالورنيةللمعلوماتوالتوقيل،الصادرسنة،1990املادةاألوىل .

http://iefpedia.com/arab/

()3انظر:الطاهري،هناد،احلماية القانونية للمستهلك املتعاقد إلكرتونياً،مقالمنشورمبجلةاملنارللدراساتالقانونيةا دارية .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911594738891261&id=769096256474
444
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إضافة إىل ذلك إصدار املشر املغريب قانونه رقم ( ،)07.03املتعلل  خالل بسري نظم
املعاألة اآللية للمعطيات ،فاملشر املغريب هنا مل يضع تعريفاً حمدداً للمعاألة اآللية للمعطيات ،مما
يستوج بذلكاألهدمنقبلرجالالفقهوالقانون،للوصولإىلتصورأوقانوننكنعنرريقه
جترميكلحماوالتالتزويرا لك ويناليتتقعيفوالاملعامالتا لك ونية( .)1
كذلكماصدرعناملشر املغريبيفالقانونرقم(،)9.88والذينايفيهعلىأنهيتعع
علىكلاتجرأننسكحماسبتهوفقاًللقواعداليتينايعليهاالقانونوالبياضتالواردةيفاألداول
امللحقة،وأننسكقالقةدفاتر،دف اليومية،ودف األرد،ودف ا حصاء/مثدف األستاذأوالدف 
الكبريزايدةعلىالدليلوالقوافمال كيبية( .)2
وهناجندأنهذاالقانونقدحددعلىسبيلاحلصرمانسكهالتاجرعلىسبيلاحلصر
وحدد ذلك من خالل دف اليومية واألرد وا حصاء ودف األستاذ زايدة على الدليل والقوافم
ال كيبية،فإنهكيفيكوناألمرلصو احملرراتالكتابيةا لك ونيةاليتأصبح موجودةيفوال
التجارةا لك ونية،وهلستقبليفأداءنفحمهامتلكالدفاتراليتحددتعلىسبيلاحلصر،
إضافةإىلذلكفرضيةعدمقبولالتعاملهبامنقبلاألهاتاملعنيةالذيمناملمكنأنتقبلهباأو
ترفضها،بناءعلىاحلصراحملددهلايفقانون()9.88الصادرهبا،،مماي ت علىذلكعوافل
تفرض يف التعامالت ا لك ونية ،واليت تستدعي من املشر التدخل للنظر يف تلك املستجدات
وإخضاعهاللتنظيم .
بناءعلىماسبليتضا لنامدىأمهيةاستشراااملستقبلوقراءةالواقعا لك وينلتلك
املستجدات اليت أصبح تشكل واقعاً نعيشه يف وتمعاتنا ،بل وأصبح تشكل معظم تفاصيل
حياةا تمعاتيفالوق احلاضريفتعامالياعلىكافةالنواحي،سواءكانعلىالنواحيالتجارية
وذلكمتم الً يفالتبادلالتجاريوعقدالصفقاتوإبرامالعقودبعاألفرادسواءيفداخلالدولة
الواحدةأوعلىاملستوىالدورمتم الً يفالعقوداملامةبعاألفرادوالشركاتيفدولأخرى،مما
يستلزم ضبط تلك العقود ا لك ونية وضبط اآلاثر امل تبة عليها وعالجها ،وإجياد رؤى مستقبلية
تعاجلكلماي ت عليهامنأوضا  .

()1انظر:أعزان،أمع،اجلرمية املعلوماتية،مقالمنشور www.marocdroit.com،
()2انظر:القانوناملغريبرقم( .)9.88
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كذلكنلمحأمهيةقراءةاملستقبليفذلكنظراًلتشع تلكالتعامالتنظراًلتوسعدافرة
التعاملوالعالقاتسواءعلىمستوىاألفرادأواحلكومات،وهومايتم ليف هورعقودالزواج
والطالق املامة بع األفراد الذي مل يتم التالقي بينهم وجهاً لوجه ،وإمنا يتم عا وسافل االتصال
احلدي ة،واستكمالأركانتلكالعقودوشرورهاوصحتها،وهومايفرضمناملعنيعسواءمنرجال
الفقه أو القانون من تتبع اآلاثر املستقبلية امل تبة على م ل تلك العقود وارتبارها حبقوق عاقديها
وحفظهامنالضيا  .
مما يتبع لنا مدى حاجتنا كأفراد ووتمعات إىل نو من تك يف الدراسات والتشريعات
الناجعةاليتتتواك وتناس تلكالتطوراتاليتييءاحللولاملناسبةأليمستجدأوضزلةتقع
وعالج اثرهاونتافجهاوماقديستجدفيها،ممايضمنبقاءوتمعاتناعلىخطىالتقدمواملعرفة
ومواكبةالدولاملتقدمةواستيعابكلماهوجديدوتقدمياحللولالناجعةلهمبايناس متطلبات
شريعتناا سالمية .
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اخلامتة
احلمععدهللاالععذيبنعمتععهتععتمالصععاحلات،وأشععكرهللا-عععزوجععل-علععىتوفيقععهيفإجنععازهععذهالدراسععة
وإمتامها،واليتاستعرض منخالهلاالنوازلواملستجداتاليتأصبح يفوالالتوقيلا لك وينيف
توصععل إىلنتععافكك ععرية،سأقتصععرفيهععاعلععىأهع ّعمالنتععافكالععيتهلععاعالقععةوريععدة
عصععرضاحلاضععر ،و ّ
ل ّدراسة،وهيكالتار :
النتائج:
 .1أصبا التوقيل ا لك وين واقع تعيشه ا تمعات  ،عتباره وسيلة فرضتها وسافل االتصال
ا لك ونيةاحلدي ة،خاصةبعدانتشارنوازلجديدةالنكنللتوقيلالتقليديالتماشيمعها،مما
فرض حاجة ماسة إىل وضعها يف إرار شرعي حتفحل به احلقوق وتصان ،خاصة بعد انتشار
لياتإلك ونيةأك رفاعليةيفعدةواالت،كالتجارةا لك ونية،ووالإبرامالعقودا لك ونية
بعاألشخا أوالكياضتالتجارية.
 .2التقدم التكنولوجي يف وسافل االتصال احلدي ة ،أبرز أمهية التوقيل ا لك وين لكل النوازل
واملستجدات اليت انتشرت يف  تلف واالت احلياة املعاصرة ،وحاجة تلك النوازل إىل التوقيل
ا لك ونيةحلفحلاحلقوقوصيانتها،وهوماالنكنحتقيقهبوسافلالتوقيلالتقليديةعاشبكة
ا نن .
 .3وسافلالتوقيلا لك ونيةاملستجدةيفوالالتوقيلا لك وينتوفرالضماضتواحلمايةالالزمة
ألررااالتعامالتاليتتتمعاالشبكةا لك ونية،وذلكمنخاللإصداراقوانعمتعددةيف
واالت تلفةتوفراحلمايةالقانونيةواحلجيةاخلاصة قباتاحلقوقوا لتزاماتالناش ةعنتلك
العالقاتا لك ونية،وذلكبتك يفاألهودالتشريعيةسواءمنرجالالفقهأوالقانونلإلحارة
مبتطلباتوسافلاالتصالاحلدي ة،خاصةأمامالتقدماملتسار يفا الالتقينواملعلوما ،لتوفري
إرارشرعيلكلمستجديظهر،أوعلىاملستوىالقانوينيفإقرارقوانعتعاجلأوجهالنقاي
الذيتتطلبهتلكالوسافلا لك ونية.
 .4اآلاثرالسلبية الناجتةعن هورتلكالنوازلالنكنأنتكونعافقاًأومانعاًمناستخدامها
وتدعيمقوياوإصالحأوجهالقصورفيهانظرالإلجيابياتاملتحققةمنورافهاوهون لهاعلى
ً
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سبيلامل الاستخدام وسافلالتواصلاالجتماعييفوالالبحثالعلمي،والذينكنعالج
القصوروالسلبياتالناجتةعنه؛كالسرقاتالعلميةواألدبية،بتدعيمأوجهالقصوريفوالمحاية
احلقوقامللكيةالفكريةآبلياتوقوانعتضمنحقوقأصحاباملؤلفاتالفنيةواألدبيةوالعلمية
بشكل منيتحقلمحايةتلكاحلقوقوضماضياألصحاهباواستفادةالغريمنهادوناعتداءأو
سرقة .

التوصيات:

 -1تك يفاألهودالفقهيةوالقانونيةمعنخعاللعقعداملعؤمتراتوالنعدواتوورشالعمعل،العيتتطعرح
أفكارومسامهاتتساعدعلىحتفيزاألهوديفهذاامليدان.
 -2اسععتعانةاألهععاتالفقهيععةاملعني عةأبهععلاخلععاةيفهععذاامليععدانعلععى تلععفاملسععتوايت،للوقععوا
علععىاملشععكالتوأوجععهالقصععورالععيتجتعععلمععنتلععكالوسععافلغععري منععه،وهععومععايتعععارضمععع
مقاصدشريعتنامنخاللحفحلحقعوقالعبعادوصعيانتهاوأداءالواجبعاتوا لتزامعاتودفععأي
مفاسدمتحققة.
 -3احلاجععةإىلتكامععلتش عريعيعلععىمسععتوىالععدولالعربيععةوحتقيععلتعععاونمتكامععلبعععاملشععرعع
لصععياغةتنظ ععيمق ععانوينشععاملم ععنخ ععاللاسععتعراضمتطلب ععاتو ععالالتوقيععلا لك ع وينووض ععع
احللولالناجعةاليتحتقلاالستقراروا رم نانلدىاملتعاملع.
 -4رفعاملستوىاملهينيفاألهاتاليتتتعاملهبذهالوسافلا لك ونيعةبعقعدالعدوراتالتكنولوجيعة
املتقدمع ععةملنسع ععوبيها،إضع ععافةإىلالتحع ععولالكامع ععلإىلنظع ععامالعمع ععلا لك ع ع وينيفمجيع عععمهع ععام
ونشععاراتكععلكيععانأومؤسسععةممععايععوفربي ععةعلميععةوتقنيععةتسععتوع أيمسععتجداتيفهععذه
الوسافل.
 -5حاج ععةو ععالالتوقي ععلا لكع ع وينوالن ع عوازلاملس ععتجدةفي ععهإىلجه ععدحب ععيم ععنقب ععلاملختص ععع
لإلرععال علععىكععلمععايسععتجد،مععنخععاللاالحتكععاك ألهععاتالععيتتتعامععلبتلععكالوسععافل
احلدي ععةللوقععواعلععىالعقبععاتالناش ع ةأوالععيتيتوقعععأنتنشععأ،ومععنمثتقععدمياحللععولوالععرؤى
واالق احاتاملناسبةبناءعلىواقععمليوليحوردنظرايت.
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فهرس اآلايت
الرقم
 1

رقم اآلية

اآلية

رقم الصفحة

سورة البقرة
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

282

15

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ .) .....

 2

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)

282

16

 3

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ).

282

22

 4

(ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)

42

50

 5

(ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ)

282

73

 6

( ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ)

229

77

 7

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

188

82

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

 8

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

188

87

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

 9

(ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

283

109

ﭴﭵ)

 10

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

282

109

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

 11

(ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ)

282

114

 12

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

282

115

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

141

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ .) . . .

 13

(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

283

115

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ).

سورة النساء

 14

( ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ) .

90

45

 15

(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

59

58

ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑﰒ).

 16

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

29

87

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ) .

 17

( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

135

114

).

 18

(ﯔ ﯕ ﯖﯗ).

 19

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

5

116

135

122

ﭜ).

 20

سورة املائدة
(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

49

58

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ) .

 21

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

38

84

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ).

 22

32

(ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ)

142

121

سورة األنعام

 23

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) .

150

20

 24

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ).

151

50

 25

سورة األعراف
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

44

50

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) .

 26

سورة األنفال
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

27

84

ﭯ)  .

 27

سورة يونس
(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

53

111

ﰕ) .

 28

سورة يوسف
(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

18

119

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)  .

 29

سورة الكهف
29

(ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) .

سورة النور

 30

(ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ) .

 31

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ).

 32

20

4

122

13

122

سورة القصص
51

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ) .

143

45

 33

سورة يس
7

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) .

50

سورة فاطر
 34

(ﭑ ﭒﭓ ﭔ) .

 35

(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

58

71

سورة غافر
20

50

ﮇﮈ ﮉ) .

سورة فصلت

 36

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) .

 37

( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ) .

40

20

سورة الزخرف
86

71

سورة الذارايت

 38

(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) .

23

50

 39

(ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ).

19

51

 40
 41
 42

سورة الطالق
78

( ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) .

سورة املرسالت
46

(ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ) .

20

سورة الفجر
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ) .

144

19

14

فهرس األحاديث
احلديث
الرقم
اهقال(:التشهدينعلىجور)وقال
  1ألكولدسواه؟قال:نعم.قال:فأر
َ

الصفحة
 20

يزعنالشعيب(الأشهدعلىجور)،ويفلفحل:فأشهدعلىهذا
أبوحر
َ

غريي .

  2إنبالاليؤذنبليلفكلواواشربواحىتيؤذن،أوقالحىتتسمعواأذانبن

 73

أممكتوم 
  3أنرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-قضىأناخلراج لضمان 

 88

َّ  4
إنمنالصدقةأنتععصانعاً،أوتصنعألخرق 

 16

لعلبعضكمأحلنحبجتهمنبعض،فمنقضي ُ له
إنكمختتصمونإر،و
 5
َّ
َ
حبلأخيهشيًابقوله،فإمناأقطعلهقطعةًمنالنار 

 122

  6أنه-صلىهللاعليهوسلم-س لعنالشهادة،فقالللسافل:ترىالشمح؟

 109

قال:نعم،فقال:علىم لهافاشهد،أود 
  7بينماامرأاتنمعهماابنامها،جاءالذف فذه  بنإحدامها ..

 120

  8خبأتهذالك،خبأتهذالك 

 74

  9الذه  لذه ،والفضة لفضة ...

 104

  10ذهب إىلرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-عامالفتافوجدتهيغتسل،

 71

وفارمةتس هفقال(:منهذه؟)فقل أضأمهانئ 

145

  11شاهداكأونينه 

 109

  12علىاليدماأخذتحىتتؤديه 

 84

  13كلاملسلمعلىاملسلمحرام،دمه،وماله،وعرضه 

 88

  14لعنهللاالواصلةواملستوصلة 

 46

  15لوس تهب وبككانخرياًلك 

 110

اهمالدعىضسدماءقوموأمواهلم،ولكناليمععلى

  16لويعطىالناسبدعو

 111

املدعىعليه 
  17منمحلعليناالسالحفليحمنا،ومنغشنافليحمنا 

 84

غريهبيده،فإنمليستطعفبلسانه،فإنمليستطع
َ  18منر
أىمنكممنكرا،فليُ ِّّ
ً

 123

فبقلبهوذلكأضعفا نان

ٍ
ُألميومالقيامةبلجاممنضر 
  19منكتمعلماًيعلمهأ

 16

  20ايأيهاالناسأييومهذا 

 87

  21ايعافشةأصوتعبادهذا؟قل :نعم،قالاللهمارحمعباداً 

 74

  22نينكعلىمايص ّدقكبهصاحبك 

 112
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املصادر واملراجع
املراجع العربية:

.1

ا براهيم ،حممد عقلة ،حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثة ،ط ،1عمان :دار
الضياء.1986،

.2

ا براهيم،حممدعقلة،اإلسالم مقاصده وخصائصه،د.ط،عمان:مكتبةالرسالةاحلدي ة،
د.ت.

.3

إبراهيم ،د .خالد ممدوح ،إبرام العقد اإللكرتوين ،دراسة مقارنة ،د.ط ،ا سكندرية ،دار
الفكراألامعي2008،م .

.4

ابن العريب ،أبو بكر ،حممد بن عبد هللا ،أحكام القرآن ،حتقيل :حممد عبد القادر عطا،
ط،3بريوت،دارالكت العلمية2003،م .

.5

ابناملنري،أمحدبنحممدبنمنصور،املتواري على تراجم أبواب البخاري،حتقيل:صالح
الدينمقبولأمحد،د.ط،الكوي :مكتبةاملعال،د.ت .

.6

ابناهلمام،كمالالدينحممدبنعبدالواحد،شرحفتح القدير،د.ط،بريوت،دارالفكر،

.7

ابنبطال،أبواحلسنعليبنخلف،شرح صحيح البخاري البن بطال،حتقيل:أبومتيم
ايسربنإبراهيم،ط،2الراض:مكتبةالرشد2003،م.

.8

ابنجزي،حممد بن أمحد ،القوانني الفقهية،د.ط،د.م،د.ت .

.9

ابنحزم،أيبحممدعليبنأمحدبنسعيد،احمللىابآلاثر،د.ط،دارالفكر،د.ت.

د.ت .

 .10ابندقيلالعيد،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،حتقيل:حممدحامدالفقي،أمحد
حممدشاكر،د.ط،مطبعةالسنةاحملمدية1953،م .

 .11ابنرشداحلفيد،حممدبنامحد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط،القاهرة:داراحلديث،
2004م .
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 .12ابن عابدين ،حممد أمع بن عمر ،حاشية ابن عابدين ،د.ط ،بريوت :دار إحياء ال اث
العريب،د.ت .
 .13ابنعابدين،حممدأمعبنعمر،رد احملتار على الدر املختار،ط،2بريوت:دارالفكر،
1992م.

 .14ابنعابدين،حممدأمعبنعمر،رد احملتار على الدر املختار،ط،2القاهرة:مطبعةالبايب
احلليب1949،م .
 .15ابن عبد الا ،يوسف بن عبد هللا ،االستذكار ،حتقيل :سامل حممد عطا ،حممد علي
معوض،ط،1بريوت:دارالكت العلمية2000،م .

 .16ابنفرحون،إبراهيمبنعليبنحممد،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،
ط،1مصر:مكتبةالكلياتاألزهرية1986،م.
 .17ابنقدامة،عبدهللابنأمحد،املغين،د.ط،القاهرة:مكتبةالقاهرة1968،م .
 .18ابنقيماألوزية،مشحالدينحممدبنأيببكر،الطرق احلكمية،حتقيل:ضيفبنأمحدبن
احلمد،ط،1جدة:ومعالفقها سالمي1428،هع.
 .19ابنقيماألوزية،مشحالدينحممدبنأيببكر،إعالم املوقعني عن رب العاملني،حتقيل:
حممدعبدالسالمإبراهيم،ط،1بريوت:دارالكت العلمية1991،م.
 .20ابنقيماألوزية،مشحالدينحممدبنأيببكر،الطرق احلكمية،د.ط،مكتبةدارالبيان،
د.ت.
 .21ابنك ري،إمساعيلبنعمر،تفسري القرآن العظيم،حتقيل:حممدحسعمشحالدين،ط،1
دارالكت العلمية1419،هع.
 .22ابنجنيم،زينالدينبنإبراهيمبنحممد،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ،2بريوت:
داراملعرفة،د.ت .

 .23ابنجنيم،زينالدينبنإبراهيم،بنحممد،األشباه والنظائر،حتقيل:زكرايعمريات،ط،1
بريوت:دارالكت العلمية1999،م .
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 .24أبو احلسع ،أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيل ،عبد السالم حممد
هارون،د.ط،دارالفكر1979،م .
.25

أبوداود،سليمانبناألشعثبنإسحاق،سنن أيب داود،كتابالبيو  ،بفيمناش ى
عبداً فاستعمله مث وجد به عيباً ،حتقيل :حممد حمي الدين عبد احلميد ،بريوت :املكتبة
العصرية،د.ت.


 .26أبو عبد الرمحن ،اخلليل بن أمحد بن عمرو ،كتاب العني  :ب القاا وال اء ،حتقيل:
د.مهدياملخزومي،د.إبراهيمالسامرافي،دارومكتبةاهلالل2010،م .
 .27أبوفروة،حممودحممد،اخلدمات البنكية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت،د.ط،االردن:ا دارة
العامةللبحوث1984،م.
 .28أبوبكر،عوضعبدهللا،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي،د.ط،ولةاألامعةا سالمية
ملدينةاملنورة،د.ت.
 .29اسبانيور،هالة،مهارات االتصال،ط،1ا سكندرية:املكت األامعياحلديث2002،م،
 .19-18
 .30األشقر،أسامةعمرسليمان،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق،ط،1األردن:
دارالنفافحللنشروالتوزيع.2000،

 .31أمداح ،أمحد ،التجارة اإللكرتونية من منظور الفقه اإلسالمي ،مذكرة ماجستري ،األزفر:
جامعة احلاج أخضر  تتة ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية ،إشراا :د .صاح
بوبشيش.2006،
 .32أنح ،مالك ،املدونة الكربى ،د.ط ،الرايض :وزارة الشؤون ا سالمية واألوقاا والدعوة
وا رشاد،د.ت .43/6،
 .33األنصاري،أيبحيىيزكرايبنحممد،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،د.ط،مصر:
املطبعةامليمنية،د.ت.
 .34البكري ،ع مان بن حممد ،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ،ط ،1د.م .دار
الفكرللطباعةوالنشروالتوزيع1997،م .
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 .35البخاري،أبوعبدهللا،حممدبنإمساعيل ،صحيح البخاري،حتقيل:حممدبنزهريبنضصر
الناصر،ط،1دارروقالنجاة1422،هع .
 .36بدر،أمحدأنور  ،اجلديد يف االتصال العلمي ،د.ط ،اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية،
.2003
 .37بدوي ،أمحد ،معجم املصطلحات التجارية والتعاونية ،ط بدون ،بريوت :دار النهضة،
1984م .
 .38بدوي ،بالل عبد املطل  ،البنوك اإللكرتونية ،ماهيتها ،معاماليا ،املشاكل اليت ت ريها،

حبث منشور يف األعمال املصرفية االلك ونية الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جبامعة
ا ماراتالعربيةاملتحدة،ا لداخلامح.

 .39الااوي،راشد،املوسوعة االقتصادية،ط،2القاهرة:مكتبةالنهضةاملصرية1407،هع.،
 .40برهم،نضالإمساعيل،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية،ط،1عمان:دارال قافةللنشر
والتوزيع .2005،
 .41برهم،نضالسليم،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية،رسالةماجستري ،إشراا:د.غازي
أبوعرايب،جامعةعمانالعربية2003،م .
 .42البعلي،عبداحلميد،االستثمار والرقابة الشرعية،د.ط،مصر:مكتبةوهبة1991،م.
 .43البغدادي،أبوحممدغامنبنحممد،جممع الضماانت،د.ط،دارالكتابا سالمي،د.ت،
282
 .44بن مودود ،عبد هللا بن حممود ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيل :عبد اللطيف حممد عبد
الرمحن،ط،3بريوت:دارالكت العلمية2005،م .
 .45بندك،جع،اإللكرتون وأثره يف حياتنا،د.ط،مصر:داراملعارا1957،م.
 .46البهو ،منصوربنيونح،كشاف القناع،د.ط،بريوت:عاملالكت  .1983،
 .47البوري ،د .حممد سعيد رمضان ،قضااي فقهية معاصرة ،ط ،1دمشل :مكتبة الفارايب،
1999م .
 .48البيهقي،أمحدبناحلسعبنعلي،أحكام القرآن للشافعي،ط،2القاهرة:مكتبةاخلاجني،
1994م.
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 .49البيهقي،أمحدبناحلسع،السنن الكربى،كتابالبيو  ،باختالااملتبايعع،د.ط،
داراملعرفة،د.ت.
 .50ال كماين ،د .عدضن خالد ،ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،ط ،1جدة :دار الشروق
للنشروالتوزيعوالطباعة1981،م .
 .51ال مذي،حممدبنعيسىبنسورة،سنن الرتمذي،حتقيل:أمحدشاكر،وحممدعبدالباقي،
وإبراهيمعطوة،ط،2مصر:مكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليب1975،م .
 .52ال مذي ،حممد بن عيسى ،اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي ،حتقيل :أمحد حممد شاكر
و خرون،د.ط،بريوت:دارإحياءال اثالعريب،د.ت .

 .53األرجاين ،علي بن حممد علي ،التعريفات ،حتقيل :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء
شرااالناشر،ط،1بريوت:دارالكت العلمية1983،م.
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 .153حممود،إمساعيل،مبادئ علم االتصال ونظرايت التأثري،ط،1مصر:الدارالعامليةللنشر،
2003م .

 .154مدكور ،حممد سالم ،املدخل للفقه اإلسالمي ،ط ،2مصر :دار الكتاب احلديث،
1996م .

 .155املرداوي،عليبنسليمان،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل،حتقيل:حممدحامدالفقي،بريوت:دارإحياءال اثالعريب،د.ت .
 .156املزين،إمساعيلبنحيىي،خمتصر املزين،د.ط،القاهرة:املطبعةالكاىاألمريية1321،هع .
 .157مسلمبناحلجاج،صحيح مسلم،حتقيل:حممدفؤادعبدالباقي،د.ط،بريوت:دارإحياء
ال اثالعريب،د.ت.
 .158مشرو قانون األحوال الشخصية املوحد لإلقليمني املصري والسوري،املذكرةا يضاحية،
()54/53ط1416،1هع1996-م،دارالقلم-دمشل.
 .159املصري ،عبد السميع ،املصرف اإلسالمي علمياً وعملياً ،ط ،1القاهرة :مكتبة وهبة،
1988م.
 .160املطالقة ،د .حممد فواز،الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار
ال قافةللنشروالتوزيع،عمان2006،م.

 .161املقدادي ،خالد غسان يوسف ،ثورة الشبكات االجتماعية ،ط ،1ا ردن :دار النفافح
للنشر2013،م .
 .162ملحلقانوناالونس الالنموذجيللتجارةالدولية،د.ط،د.م،د.ت .
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 .163ملحلقانونالتوقيعا لك ويناملصرياألديد،د.ط،د.م،د.ت .
 .164ملحلقانوناملعامالتاألردين،د.ط،د.م،د.ت .
 .165املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث ..
 .166املوسوعة الفقهية الكويتية يف األزء النموذجي ال الث ،ط ، 1،2الكوي  :دار السالسل،
مطابعالوزارة،مصر:دارالصفوة1404،هع1427-هع.
 .167موسى،عصامسليمان،املدخل يف االتصال اجلماهريي،د.ط،اخلليل:منشوراتالورن
1994م .
 .168موسى ،مصطفى أبو مندور ،خدمات التوثيق اإللكرتوين ،د.ط ،دار النهضة العربية،
2004م .
 .169النتيفات،حممدبنقينان،الكمبيالة اإللكرتونية،دراسةمقارنة،د.ط،د.م،د.ت.
 .170نصريات ،عالء ،حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ،د.ط ،األردن :دار ال قافة للنشر
والتوزيع2005،م.
 .171النووي،أيبزكرايحيىيالدينبنشرا،اجملموع شرح املهذب،د.ط،دارالفكر،د.ت .
 .172النووي،حيىيبنشرا،املنهاجشرح صحيح مسلم بن احلجاج،ط،2بريوت:دارإحياء
ال اثالعريب،

 .173النووي،حيىيبنشرا،شرح النووي على مسلم،كتابا نان ،بنعاحلالفعلىنية
املستحلف،د.ط،داراخلري1996،م.
 .174النووي،حيىيبنشراالدين،روضة الطالبني وعمدة املفتني،حتقيل:زهريالشاويش،ط،3
بريوت:املكت ا سالمي1991،م.
 .175اهلليل،صاحبنع مان،توثيق الديون يف الفقه اإلسالمي،د.ط،الرايض:جامعةا مام
حممدبنسعود2001،م .

 .176اهلمشري ،مصطفي عبد هللا .األعمال املصرفية واإلسالم ،ومع البحوث ا سالمية،
سلسلةالبحوثا سالمية،السنةالسادسةعشرة،الكتابال اين1985،م .
 .177اهلييت،عبدالرزاق،حكم التعاقدعرب اجهازة االتصال احلديثة يف الشريعة اإلسالمية،د.ط،
عمان:دارالبيارق2000،م .
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 .178يوسف،أمريفرج،التوقيع اإللكرتوين،داراملطبوعاتاألامعية،ا سكندرية2008،م.
مراجع شبكة اإلنرتنت:
 .179أبو سليمان ،عبد الوهاب إبراهيم ،البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املباشر من
الرصيد،ط،1دارالقلم1998 ،م.
8506

http://dorar.net/lib/book_end/

اتريخا رال 2017/1/3

 .180أعزان،أمع،مقال:اجلرمية املعلوماتية،
اتريخاالرال http://hawassdroit.ibda3.org/t1298-topic 2017/1/21،
 .181التعميمرقم(،)2394/2نظام التقاضي ابململكة العربية السعودية .
 .182مجعية احلقوقع ،قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ،دولة ا مارات العربية
املتحدة.
اتريخا رال http://www.mohamah.net/answer 2017/1/5
 .183زكار ،معتصم .استعمال تكنولوجيا املعلومات يف استكشاف ونشر الرتاث:ورقة عمل
مقدمةإىلالندوةا قليميةحولتو يفتقنياتاملعلومات واالتصاالتيفالتعليمبرعاية
االحتادالدورلالتصاالت–دمشل–يوليو.2003
 http://www.alukah.net/library/0/27926/#ixzz4TiqCv5CW

اتريخاالرال  2017/1/10

 .184سرحان ،عدضن إبراهيم ،الوفاء (الدفع) اإللكرتوين ،حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية
ا لك ونيةبعالشريعةوالقانون،ا لداألول..
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3537

 .185شايف ،د .ضدر ،التوقيع اإللكرتوين واإلعرتاف التشريعي به وتعريف القانون وشروطه
وأنواعه،موقعولةاأليشاللبناينعاا ن ن العدد،249مارس،2006
اتريخا رال 2017/1/12

/https://www.lebarmy.gov.lb

 .186الطاهري،هناد،احلماية القانونية للمستهلك املتعاقد إلكرتونياً،مقالمنشورمبجلةاملنارة
للدراساتالقانونيةا دارية.
=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911594738891261&id
اتريخاالرال 769096256474444 2017/1/5
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 .187العبدان،روانعبدالرمحن،تطبيقات آمنة يف عمليات الدفع اإللكرتوين،مركزالتميزألمن
املعلومات،املقاالتالعلمية؛منشورةعلىاملوقعا لك وين.
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58

اتريخا رال  2017/1/10
 .188عريشي،جايلحسنحممد،حقوق املؤلف،
http://faculty.ksu.edu.sa. ]Cittadino: December 24,

اتريخا رال بتاريخ .2017/1/6
 .189فتاوىاللجنةالدافمة،الرائسةالعامةللبحوثالعلميةوا فتاء،ا لداحلاديعشر.
 .190فتاوىاللجنةالدافمةلإلفتاء ململكةالعربيةالسعودية،د.ط،د.ت.
 .191الصغري،حسامالدين،قضااي عاملية جديدة يف جمال امللكية الفكرية:يفاالجتما املش ك
بعالويبووجامعةالدولالعربيةحول"امللكيةالفكريةملم ليالصحافةوا عالم"،املعتمديف
القاهرة.2005/5/24-23
 .192الع ماين ،حممد تقي ،بيع احلقوق اجملردة ،ضمن حبوث الدورة اخلامسة ملؤمتر ومع الفقه
ا سالميجبدة،ولةا مع،العدداخلامح.
 .193عبد الرزاق ،جنانصادق ،استخدام التكنولوجيا يف احلفاظ على أمن املعلومات -ولة
العربية .)2008(33 ،3000،

 .194عبداملنعم،د.فؤاد،حقوق امللكية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،ضمنحبوث
ندوةحقوقا نسان،أكادنيةضيفالعربية .
 .195العامري،موسىعيسى،الشيك الذكي،حبثمقدمملؤمتراألعمالاملصرفيةا لك ونيةبع
الشريعةوالقانون،ا لداألول.
 .196القضاة ،فياض ملفي ،االلتزامات الناجتة عن استخدام بطاقات اإلئتمان ،حبث يف ولة
دراسات صادرة عن عمادة البحث العلمي  ألامعة ا ردنية ،العدد  ،2ولد ،26لسنة
1999م.

 .197قانون رقم  15لسنة  ،2004تنظيم التوقيع اإللكرتوين إبنشاء هيئة تنمية صناعية
تكنولوجيا املعلومات الصادر يف ربيع األول 1425هع املوافل  21إبرايل  2004منشور
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ألريدةالرمسيةاملصريةالعدد18اتبع(د)يفالصفحة17بتاريخ22إبريل2004منشور
علىاملوقع.www.ecipit.org.egاتريخا رال  .2017/1/10
 .198قديا،أنن،الدفع اإللكرتوين من حيميه؟منشوربتاريخ،2006/6/9
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4904

اتريخا رال  2017/1/1
 .199قرارومعالفقها سالمي(،)3/1/13يفدورتهال ال ة،اكتوبر1986م.
 .200قرار ومع الفقه ا سالمي التابعملنظمةاملؤمترا سالمييف دورته السادسة ،مدينة جدة،
حولموضو حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة .1990/3/14-10،
 .201قرارومعالفقها سالميالتابعهلي ةاملؤمترا سالمي،حكم إجراء العقود آبالت االتصال
احلديثة،الدورةالسادسة،قراررقم)3/6(52املادةال ال ة،املنعقدمبدينةجدة1990م.

 .202قرار ومع الفقه ا سالمي بشأن األوراق التجارية ،يف دوره مؤمتره السابع جبده من -9
1992/5/14م.
 .203قرار ومع الفقه ا سالمي رقم  ،12/2/108يف دورته ال انية عشرة املنعقدة  لرايض،
2000م.
 .204قرارومعالفقها سالمي.9/1/84،
 .205ولةاألحكام العدلية،املادة.97،96
 .206ولة البحوث ا سالمية ،ضرورة توثيق احلديث الشريف من مصادره ،العدد ال اين
واألربعون،إصدار:ربيعاألول-مجادىال انية1415،هع .
 .207ولةحبوثاملعامالتاملصرفية،ا لداخلامح ،العقود اإللكرتونية،كليةالشريعةوالقانون،
ا مارات2003،2147 ،م .
 .208ولة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،ا لد الرابع1992  ،م ،مركز النشر
العلمي.
 .209ولةومعالفقها سالميالتابعملنظمةاملؤمترا سالميالدورةالسادسة .1256/2
 .210ولةومعالفقها سالمي،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،العددالسادس،
الدورةالسادسة،قراررقم.6/3/52
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 .211ولةومعالفقها سالمي،حبوث إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،العددالسادس،
األزءال اين،جدة1990،م.
 .212ولةومعالفقها سالمي،العددالسادس،األزءال اين.
 .213ومع الفقه ا سالمي ،قرارات وتوصيات ا مع ،القرارات ( ،)97/1تنسيل وتعليل دكتور
عبدالستارأبوغدة،ط،2دمشل:دارالقلم1988،م .
 .214ولة ومع الفقه ا سالمي/7  ،ج ،1/448ربع 1412هع وقيقة رقم  1عن بطاقات
االئتمانبي التمويلالكوييت .

 .215املرسومالفرنسيرقم230/2000الصادربتاريخ14مارس2000م .
 .216مرسي،حممدكامل،جملة القانون واالقتصاد،العددال الثالسنةال امنةمارس1938م.
 .217مشرو نظامالتعامالتا لك ونيةالسعودي.

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pa
اتريخا رال ges/e-transactions_law.aspx 2017/1/6،

 .218مقال:البصمة الرقمية.الناديالعريبللمعلومات،
http://www.arabcin.net/modules.php?name=News&file=categories&op=n
اتريخا رال ewindex&catid=27 .2017/1/6،

 .219مقال:امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية،
اتريخا رال http://www.mawhopon.net/?p=4923 .2017/1/6،
 .220مقال:وسائل الدفع اإللكرتوين ...األشهر واألوسع نطاقاً.2012/5،
http://alnihari-marketing.blogspot.com.eg/2013/11/blogpost_2115.html#.WJGFmRsrLIU 2017/1/3

اتريخا رال
 .221الندوةالفقهيةاخلامسةلبي التمويلالكوييت15-13رج 1419/هع)591 (،

 .222نظر:ولةومعالفقها سالمي،موضوع احلقوق املعنوية،العدداخلامح،الدورةاخلامسة
املنعقدة لكوي يف.1988/12/10
اتريخا رال http://www.iifa-aifi.org/1757.html 2017/1/6
 .223الواثفل:وموعةأحباث،26:نقالًعنعبدهللااحلجيلي ،األوقاف النبوية ووقفيات بعض
الصحابة.
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http://www.iu.edu.sa/Magazine.266/31،ملدينةاملنورة

ولةاألامعةا سالمية: انظر.224
 .12017/3 اتريخاالرال

 ،يفشأناألحوالالشخصية2005لسنة،28قانوناحتاديرقم:انظر

.225

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.jsf?SourceType=1&CalledFr
om=1&LawKey=681&ItemKey=48

 2018/10/31 اتريخا رال
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