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،الـــذيقـــدملنــاكـــلدعـــم،حممـــد بـــن خليفـــة التميمــيالشــكرملعـــارمــديراألامعـــةاألســـتاذالــدكتور
وتشجيع،فجزاههللاكلخري.
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ــراهيمســعادةالــدكتورمســري العلميــة،وأخــاي لــذكر ،مشــراالرســالةعلــىجمــدي عبــد العظــيم إب

لــالايالشــكروالعرفــانتقــدمأكمــاوالــذيمليبخــلعلــيأبيوهــودأوتوجيــه،،خلقــهالرفيــعمعــي
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.وكلمنساندينودعميناألعزاءإلخويتوالأنسىأنأقدمخالايشكري
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 ملخص البحث

يعتــاالتوقيــلا لكــ وينمــنأهــماملســتجداتالــيتأفرزيــاالتقنيــةاحلدي ــةوالتطــورالكبــرييفوــال
حفـــحلاحلقـــوقمـــنخـــاللالتكنولوجيـــاواملعلومـــات،خاصـــةأنـــهيتعلـــلمبقصـــدمـــنمقاصـــدشـــريعتنا

يســعىهــذاواجبــاتامل تبــةعلــىالتعــامالتالقافمــةبــعأفــرادا تمــع،وأداءااللتزامــاتوالو،واملصــاح
وأمهيتــهومــاترتــبعليــهمــنوقـــو ،النــوازلواملســتجداتاملتعلقــة لتوقيــلا لكــ ويندراســةلالبحــث

إيضـاحأنرـرقوأمهيـةالتقـدمالتقـينوالتكنولـوجييفعصـرضاحلاضـر،مسافلملتكنموجودة،وبيـان
التقليديةملتعدمالفمة؛خاصةبعدحتولالعاملإىلكلماهـوإلكـ وينعلـىكافـةاملسـتوايت،التوقيل

مـادفـعإىلوهـوإضافةإىلالكشفعناملميزاتاليتيوفرهاالتوقيلا لك وينعنالتوقيلالتقليـدي،
هـــورالتوقيـــلاملســـافلأوالنـــوازلالـــيتترتبـــ علـــى ؛والـــيتتـــدورحـــولهـــذهالدراســـةرـــرحمشـــكلة

ا لك وين،وماي تبعليهمنحقوقوالتزاماتلكلمنأررااهذهالعالقـة،وحاجـةهـذهاملسـافل
إىلإرــــارشــــرعيوفــــلأحكــــامالشــــريعةحتقيقــــاًحلفــــحلاحلقــــوقوصــــيانتها قبايــــامــــنخــــاللالتوقيــــل

وهــومــاانعالوضــعية،ومقارنــةذلــك لقــو،وإعطافــهنفــحصــالحياتالتوقيــلالتقليــديا لكــ وين،
التوقيـلا لكـ وينومشـروعيتهوأمهيتـهومسـتجداته،وتنــاولببيـانمــاالدراسـةليمـنخـاللتفاصـرـرح

النوازلاملتعلقة لتوقيلا لك وينوبيانأحكامها،وإيضاحاآلاثرامل تبةعلىالنوازلاخلاصـة لتوقيـل
:أصــباالتوقيــلا لكــ وينواقــعتعيشــها تمعــات،هــاأمهنتــافكك ــريةمــنمــاأ هــرا لكــ وين،وهــو

 عتبارهوسيلةفرضتهاوسافلاالتصالا لك ونيةاحلدي ة،خاصةبعدانتشارنـوازلجديـدةالنكـن
للتوقيلالتقليديالتماشيمعها،ممـافـرضحاجـةماسـةإىلوضـعهايفإرـارشـرعيحتفـحلبـهاحلقـوق

يـــاتإلك ونيـــةأك ـــرفاعليـــةيفعـــدةوـــاالت،كالتجـــارةا لك ونيـــة،وتصـــان،خاصـــةبعـــدانتشـــار ل
ووــالإبــرامالعقــودا لك ونيــةبــعاألشــخا أوالكيــاضتالتجاريــة،كــذلكالتقــدمالتكنولــوجييف
وســافلاالتصــالاحلدي ــة،أبــرزأمهيــةالتوقيــلا لكــ وينلكــلالنــوازلواملســتجداتيف تلــفوــاالت

عاصــرة،وحاجتهــاإىلالتوقيــلا لك ونيــةحلفــحلاحلقــوقوصــيانتها،وهــومــاالنكــنحتقيقــهاحليــاةامل
بوسافلالتوقيلالتقليدية،كذلكوسافلالتوقيلا لك ونيةاملستجدةتوفرالضماضتواحلمايةالالزمـة

متعـــددةيفألرـــرااالتعـــامالتالـــيتتـــتمعـــاالشـــبكةا لك ونيـــة،وذلـــكمـــنخـــاللإصـــداراقـــوانع
وــاالت تلفــةتــوفراحلمايــةالقانونيــةواحلجيــةاخلاصــة قبــاتاحلقــوقوا لتزامــاتالناشــ ةعــنتلــك

وهللاورالتوفيل،،وهومايتطلبمزيدمناألهدالشرعيوالقانوين.،العالقاتا لك ونية
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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
النيب والسالمعلىأشرااألنبياءواملرسلعسيداألولعواآلخرين، احلمدهللربالعاملعوالصالة

الطاهراألمع،عليهأفضلصالةوأمتتسليم.
وبعد،

املعلوماتيةأصباالتوقيلا لك وين اليتأصبح التقنية يفوتمعاتنا كبريًا فيهايشغلحيزًا
كبريةمت أمهية  ل نواحي  تلف واالجتماعيحياتنايف السياسي املستوى على سواء املعاصرة

واالقتصاديوا داري،حيثأصبح التقنيةالرقميةأهممعاملحياةوتمعاتنااملعاصرة،واليتفرضها
 تلفالبقا ،التقدمالكبرييفالعاملاحلديثواليتتشابك عالقاتوتمعاتهب قافاتهاملتعددةيف

وهومايعتاإحدىنتافكالتقدمالتكنولوجيواملعلوما الذيأصبايشكلعص احلياةيفالوق 
احلاضر.

فرضته واقع  هور متعددة ومفاهيم ققافات وليد يعتا الذي التقدم هذا نتاج وكان
وت واستيعابه معه إىلالتعامل احلاجة دع فيه يفوتمعاتنامستجداتومتطلباتالعصر، سخريه

فكانالتوقيل النبيلة، مقاصدها تستهدفه وفلما السمحة يتوافلمعأحكامشريعتنا مبا ا سالمية
التقدمالتكنولوجي والذيترت عليهنوازلأومسافلملتكنموجودة،ا لك وينإحدىمثارهذا

ومستجداي املعاصرة احلياة ربيعة فرضتها قبليفوتمعاتنا، منامن يستدعي ما وهو املستقبلية، ا
ييتوافلمعقواب ديننااحلنيف،وهوماشرعرارإتعاملمعهاوأترريهايفلكمجتمعاتإسالميةل

الدينيفالتعاملمعأيمسافلومستجداتمستقبليةيفإرارشرعي يؤكدصالحيةأحكامهذا
احلنيف.دينناحمكميتوافلمعقواب 
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 مشكلة البحث:
منمشكلةهذهالدراسةيفاملسافلأوالنوازلاليتترتب على هورالتوقيلا لك وينيف تلفتك

التعامالتيفحياتنا،واليتي ت عليهاحقوقوالتزاماتلكلمنأررااالعالقة،فكانمنهذه
سواءالتجاريةأواملسافلعلىسبيلامل الالاحلصر،مسألةالتوقيعا لك وينيف تلفالتعامالت

أواالقتصادية،ومسألةعقدالزواجوالطالقا لك وين، تلكالنوازلاملتعلقةا دارية وذلكمبقارنة
وبياناألهودالتشريعيةاليتمت يفهذاا رار لتوقيلا لك وين،ومايقابلهايفالتوقيلالتقليدي،

فكلهذهاملسافلأم لةقافمةيفواملشر األردينوغريه،جهوداملشر املغريب،علىسبيلامل ال؛منها
سواءكانعلىيانتهاحاجةإىلأترريشرعيوفلأحكامالشريعةا سالميةحتقيقاًحلفحلاحلقوقوص

عملية قبايامنخاللالتوقيلا لك وين،وإعطافهنفحصالحياتاملستوىالفرديأوا تمعي،
لك التقليدية السمحةالتوقيل الشريعة وفلأحكام التصرفاتاليتتتعللحبفحلاحلقوقوضماهنا افة

املنظمةلتلكالتصرفات.
 أمهية البحث:

 :منخاللالنقاطالتاليةبحثأمهيةالظهرت
وماترت عليهمنوقو مسافلملتكنموجودةفرضهاالواقع.،أمهيةالتوقيلا لك وينأوال:

التقين التقدم املستوايتأشخا أواثنيا: األميععلىكافة دفع احلاضر والتكنولوجييفعصرض
أو االقتصادية أو املستوايتا دارية كافة ا ن ن على شبكة خالل من التعامل حكوماتإىل

االجتماعية.
تطلباتملتعدررقالتوقيلالتقليديةمالفمةأمامهذاالتقدمالتكنولوجياملتسار الذيحيقلماثلثا:

األميعمنا جنازوالسرعةواختصارالوق .
التقدمالتكنولوجييفالتحولإىلكلماهوإلك وينجتاهاالرابعا: العامليالسافداملتوافلمعهذا

سواءعلىمستوىالدولواحلكوماتواألفراديفاالعتمادعليهبشكلكبرييفاألداء.
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والتكنوخامسا التقنية تلك أمهية : احلدي ة لوجيا اللحاقايف هوبرك  ما كل واستيعاب حلداقة
قواعد مع يتوافم ما وفل واستخدامها التقدم، من مستوايتمماقلة يف وتمعاتنا فتكون مستجد؛

شريعتناالسمحةومقاصدهاالنبيلة.
 أسئلة البحث:

يداهذهالدراسةإىلاألوابعناألس لةالتالية:
وينومشروعيتهواحلاجةإليه؟ماالتوقيلا لك -1
ماأمهيةالتوقيلا لك وينعنالتوقيلالتقليدي؟-2
؟مااآلاثرالناجتةعناملستجداتامل تبةعلىاستخدامالتوقيلا لك وين-3
مااملسافلواملستجداتاليتترتب علىوجودالتوقيلا لك وين؟-4

 أهداف البحث:
ا لك وينومدىمشروعيتهوحاجةوتمعاتناإليه.بيانماهيةالتوقيل-1
مع-2 تتوافم واليت التقليدي التوقيل عن ا لك وين التوقيل يوفرها اليت املميزات عن الكشف

متطلباتمستجداتالعصرومتطلباته.
يفبيانحاجةوتمعاتنايفالتعاملمعتلكاملستجداتالناجتةعناستعمالالتوقيلا لك وين-3

 تلفنواحيحياتناووتمعاتنا.
4- واقع فرضها الذي واملستجدات املسافل تلك من مناذج احلدي ةإيضاح التكنولوجيا تقدم

.ايااحتياجتلبيةوموافمتهاحلاجةوتمعاتنايف
 :الدراسات السابقة

بعضالدراساتاليتأشارتإىلذلك،وبعضاملقاالتحبس علميوارالعيوقف على
اليتتكلم بشكلعامحوهلا،ومنها:

1.  الباسط، عبد حسن إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق األميعي،
اإلنرتنت للنشر، العربية النهضة دار القاهرة: د.ط، يفم2002، الدراسة هذه وأفادتين ،

 لك ونية.مدىإقباتالتصرفاتالقانونيةوإبرامهااليتتتمعنرريلالوسافلا 
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2.  املرسي، العزيز عبد مدى حجية احملرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية محود،
،وأفادتينهذهالدراسةيفم2004،د.ط،د.م،والتجارية يف ضوء قواعد اإلثبات النافذة

 أوسع بشكل الضوء وإلقاء دراسيت يف أوسع بشكل هبا احملرراتاالستعانة حجية يف
ا لك ونيةيفاملسافلواملستجداتاليتتقعيفإرارالتوقيلا لك وين.والسندات

3.  أمع، حممد طالتعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتالرومي، املطبوعات1، دار ،ا سكندرية:
  لنسبةم.2004األامعية، دراسيت يف أوسع بشكل الضوء  لقاء الرسالة هذه وأفادتين

تايبهمنإجراءاتونفاذالتصرفاتالواقعةمنخاللهمنخاللللتعاقدا لك وينوماخي
العقوداملامةبعأررافها.

التوقيع اإللكرتوين ماهيته، خماطره، وكيفية مواجهتها مدى حجته يف عبداحلميد،قروت، .4
،هذهالدراسةأوضح بشكلكبريموضو التوقيعم2007،داراألامعةاألديدة،اإلثبات

وكلمايتعللبه،وهوماأاتحراالستعانةهبايفدراسيت،وإلقاءالضوءبشكلا لك وين
يفيدرساليتيفهذااألان .

5.  عزيز، لنيلالتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثباتجواهري، أرروحة مقارنة، دراسة ،
واالقتصاديةالدكتوراهيفالقانوناخلا ،جامعةحممداخلامح،أكدال،كليةالعلومالقانونية

وهذهالدراسةوفرتربشكلعامكلمام.2008–2007واالجتماعية،الر ط،السنة
يتعللمبسألةالتوقيعا لك وينومدىحجيتهيفإقباتقانونيةالتصرفاتوتوافقهامنخالل

التوقيلا لك وينوحجيتهيفحفحلاحلقوقواملصاحبعاألرراااملتعاقدة.
يف الفقه اإلسالمي" هوأحكام "التوثيق .6 للباحثسعيد فقهية، دراسة احلامدي،، سليمان

النشر الدراسةتناول التوقيلبشكلعاممنجان فقهي،وهوما2010سنة م،وهذه
 لتوقيلا لك وينيفإرار أفادينيفحب ييفأتررياملسافلوالنوازلواملستجداتاملتعلقة

شرعي.
لعبريميخافيلجلهات توثيق التوقيع اإللكرتوين" "النظام القانوين .7 الصفديالطوال،سنة،

  لتوقيل2010النشر املتعلقة القانونية والنظم األوان  على قام  الدراسة هذه م،
يفمعرفةاألان القانويناملتعلل لنوازلواملستجداتوررقثالبحفادأا لك وين،وهوما

ظمةالتوقيلالتقليدي.توقيقهااليتختتلفعنأن
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للدكتوريوسفبنعبد"أفكار يف التعاقد اإللكرتوين والتوثيق الرقمي للعقود"ورقةحب ية .8
 – الغرفةالتجارية ألحساء"وسافلا قباتيفالقضاء"امللتقىالعدراألولهللاالعريفي،

اءتمبسطةحولالتعاقدهذهالورقةالبح يةج.م2013ال الاثء–األحساءإن كونتننتال
ا لك وينوالتوقيلالرقميللعقود،وهوماأفادين لقاءالضوءعلىمسألةالتعاقدا لك وين

وغريهمناملسافلاألخرىاخلاصة لتوقيلا لك وينبشكلأوسعيتطلبهالبحث.
9.  الدقة  التوثيق من خالل وسائل التواصل االجتماعي يف البحوث العلمية بني"مقالة

ال" واملوثوقية بوزارة البحثالعلمي قسم فوزيرج ، العاربدولةللدكتور والتعليم  بية
 28قطر، التوقيلم2016مارس مسألة تعلل إىل املؤلف فيها تعرض املقالة وهذه ،

أفادينإىلبيان ا لك وينبوسافلالتواصلاالجتماعي، عتبارهامناملستجدات،وهوما
لتوقيلا لك وينالذيمنخاللهحتمىاحلقوقوتصانبعأررااالعالقةاملتعاملةعالقةا

منخاللتلكالوسافلاملستجدة؛حيثتعرض ملسألةحقوقامللكيةوالتأليفمنخالل
التعاملالقافمبعأررافهامنخاللوسافلالتواصلاالجتماعي.

10.  لع"العقد اإللكرتوين للزواج"مقالة الراحتقيل: العزيز بد الرايض، جبريدة 22شد
العقدااللك وينم2016أغسطح ألق الضوءعلىمسألة كان مبسطة املقالة هذه ،

وهو ا لك وين، مناملستجداتيفعصرض  عتبارها فيه التعامالتاألارية وكيفية للزواج،
مسألةالتوقيعا لك وينأفادينيفبقيةالنوازلواملستجداتاألخرىمنخاللالتعرضهلاك

شرعي يفإرار النوازلواملسافلاألخرىوالوقواعلىررقالتعاملوأترريها من وغريها
وقانوينيناس احتياجاتوتمعاتنا،واالستعدادمل لتلكاملستجداتمبايتوافلمعأحكام

شريعتناا سالمية.
 ممّيزات الدراسة: 

السابقةمبايلي:وتتميزهذهالدراسةعنالدراسات
تركيزهذهالدراسةعلىبيانأمهيةالتوقيلا لك وينمنخاللالنوازلواملستجداتاملرتبطةبه-1

وفوارقهاعنررقالتوقيلالتقليدية.
ال كيزعلىاألان الفقهيلتلكاملسافلوالنوازلاملرتبطة لتوقيلا لك وين.-2
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الضوءعلىالتوقيل-3 حيتويهمنمسافلونوازلتعاعنمستجداتيتطلبهاإلقاء ا لك وينمبا
الواقعاملعاش.

علىمستوىالدوليف-4 التكنولوجيو هوراحلكوماتا لك ونية والتقدم التقنية إيضاحأمهية
تسيريأعماهلا،وبيانأمهيتهلألفرادمعتشع العالقاتا نسانيةبع تلفال قافاتوالبقا 

وعلىكافةاملستوايتاملختلفةسواءاالقتصاديةأوا داريةأوالسياسية.
  :منهج البحث

علىالتعاملاملسافلأوالنوازلاملستجدةاليتترتب تناولنهكاملقارنمنخاللاملاتبع حيثإين
وا داريأومنخاللالتوقيلا لك وينيف تلفا االتسواءا الالسياسيأواالقتصاديأ

معجتماعياال يتوافل وما هلا الفقهي ا رار وإبراز وإجيابيايا سلبيايا على والوقوا وحتليلها ،
يفشريعتنا ومالفمة مناسبة وأك رهم ذلكمبجالالتوقيلالتقليديوإيضاحالفارقبينهما ومقارنة ،

.وقتنااحلاضر
املتعاراعليهابعالباح عمراعيامايلي:يةالبحثالعلميوقواعدهيفحب يمنهجاتبع كما

عزواآلايتإىلسورهاوأرقامها. .1
معبيانالكتابوالبابواألزءوالصفحةورقماحلديثإنكان .2 ختريكاألحاديثمنمصادرها

،وبياندرجتة.املصدرمرقماً
التعليلعلىالكلماتالغربيةوتفسريهامنكت اللغة. .3
 والعزوإليها.األصيلةءوالعلماءمنمصادرهاالفقهاأخذأقوال .4
اخلامتة.وفيهاأهمالنتافكوالتوصياتمعخالصةبسيطةللبحث..5
عملفهارسللبحثتشملماأي :.6

فهرساآلايت. •
فهرساألحاديثواآلاثر. •
فهرساملصادرواملراجع. •
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 ته ومستجداتهالفصل التمهيدي: التوثيق اإللكرتوين مشروعيته وأمهي
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لغة ا لك وين التوقيل تعريف فيها تناول  مباحث، ستة على التمهيدي الفصل هذا وحيتوي
وحكمه والسنة، الكتاب من التوقيل ومشروعية وتمعاتنا، يف وأتقريه التوقيل وأمهية واصطالحاً،

،وأقرهذهاملسافلأووينالشرعي،ومدىاستيفاءاحلقوقوضماهنايفالنوازلاخلاصة لتوقيلا لك 
اآل :النوازل،وهي

املبحثاألول:تعريفالتوقيلا لك وينلغةوإصطالًحا.

املبحثال اين:أمهيتهوأتقريهيفوتمعاتنااملعاصرة.

املبحثال الث:مشروعيةالتوقيلمنالكتابوالسنةالنبوية.

املبحثالرابع:حكمهالشرعي.

مدىاستيفاءاحلقوقوضماهنايفالنوازلاخلاصة لتوقيلااللك وين.املبحثاخلامح:

املبحثالسادس:أقراملسافلاخلاصة لتوقيلا لك ويناملعاصر.
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 تعريف التوثيق اإللكرتوين لغة وإصطالًحا: املبحث األول
   التوثيق لغة:

ىعقد،وإحكام.َووقق الشيء:)الواووال اءوالقااكلمةتدلعلوقل)وقل(:أصلكلمةمادة
..(1) (أحكمته والتوقيلمصدرمشتلمنفعلوقليوقلِّّ

املرادو.(2)"والوقيقةيفاألمر:إحكامه،واألخذ ل قة،واألميعواثفل"قالاخلليلبنأمحد:
:تسجيلالعقود،وحنوهايفسجالتحمكمة.به

 التوثيق اصطالًحا:

التقيد": عرف بعضهم الوثيقة أبهنا أو يفاملستقبل قباتحٍل صككت ليكونحجة
عبدهللابنوقال.(3)" لتزام،سواءأكانذلكبعررفع،أم رادةمنفردةواحدة،كالوصيةوالوقف

.(4)"العقوداليتيسجلهااملوققونالعدول"هي:عبدالعزيز،منعلماءالعصراحلديثيفتعريفه،

 .(5)ألك ونيَّات:اسممنسوبإىلألِّْك ونعه،مفرد:مج: يف اللغة لكرتونوأ

دافمةاحلركةحولجسمهووألكرتون اصطالحا:  عبارةعنشحناتكهر فيةدقيقةجًدا
الذرة من الذيهوجزء استخدم ا لك ونياتيفالتصنيعودخل يفك ريمن(6)النواة وقد ،

مناألجهزةا االت،فكان هورالراديووالتلفزيو .(7)نواهلاتفوالتلكحواحلاس اآلروغريها
وأي التوقيلا لك وينعلىعدةمعان:

                                                           
.6/85،مادة:وقل،د.ط،معجم مقاييس اللغةابنفارس،انظر(1)
.5/202د.ط،،وقل:مادة،كتاب العنياخلليلبنأمحدبنعمرو،(2)
.176 ،26الواثفل:وموعةأحباث:(3)
.326، 1،طمعلمة الفقه املالكيعبدهللا،عبدالعزيز،(4)
.1،1/111ط،معجم اللغة العربية املعاصرةعمر،أمحد تارعبداحلميد،انظر:(5)
.1،1/807،طاملرجع نفسهانظر:،ويالنيوترونوالاوتون(ومنا لك ونالذييدورحولالنواةنواة)حتتالذرة:(6)
 .9،د.ط، اإللكرتون وأثره يف حياتناانظر:بندك،جع،(7)
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وحمله، - ومضمونه، أررافه، حيث من سواء وأتمينه، ا ن ن  عا التعامل سالمة ضمان
 .(2).والتوقيلا لك وينتوفريبي ةإلك ونية منةللتعاملعاا ن ن (1)واترخيه

استخدامالتقنياتاحلدي ةاليتتستخدميفنقلصورةربلاألصلحملتوىأيةوقيقة ستخدام -
التقنيةالرقمية،وحفظهامنقبلاملتعاملعحبيثنكنالرجو يفأيوق وبطريقةأوأك ر
منررقالبحثاملتعاراعليهادولياً،أوحفظهاوختزينهامنقبلجهاتفنيةذاتقوامة

 .(3)نيةمبايساهميفوضعحلولملشاكلاحملتوايتالورقيةللواثفلقانو
وموعةمنا جراءاتاملختلفةاليتيتمحتديدهامنقبلاألرراااملعنيةهبداالتحقلمن -

أنالتوقيعا لك وينقدمتتنفيذهمنشخايمعع،وذلك ستخدام تلفالوسافلمبا
ع للتعرا التحليل وسافل واالستعادةفيها التشفري وفك واألرقام والكلمات الرموز لى

.(4)العكسية،وأيوسيلةأوإجراءاتأخرىحتقلالغرضاملطلوب


                                                           
ومابعدها.79،د.ط، إثبات احملرر اإللكرتوينانظر:عبيدات،(1)
.19،د.ط، إللكرتوينخدمات التوثيق اموسى،مصطفىأبومندور،(2)
.37، 1،طاألوراق التجارية اإللكرتونيةاحلموري،ضهد،(3)
موعةمنا جراءاتاملعتمدةأواملقبولةجتارايًأواملتفلعليهابعاألررااإجراءاتالتوقيلبكوهنا:واألردينالقانونعرا(4)

مليتعرضإىلأيت إلك ونيًا قانونهبداالتحقلمنأنقيدًا انظر: وفلإجراءاتالتوقيل، عديلمناتريخالتحقلمنه
.82/2001املعامالتا لك ونيةاألرديناملؤق ،املادةال انية،رقم
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 أمهيته وأتثريه يف جمتمعاتنا املعاصرة: املبحث الثاين
تنبعأمهيةالتوقيلا لك وينيفعصرضاحلاضرمنواقعأصبالهمعطياتجديدةملتكنمطروحة

قبل،فالتحولالرقميوانتشارالتقنيةعلىكافةمستوايتحياةا تمعاتالذيأصبااحلاسوبمن
التاالقتصاديةالتعاممستوىكانعلىركيزةأساسيةيفمكوضيااحلياتيةيف تلفا االتسواء

ماالحصرله،لف مم لةيفالبيعأوالشراءأوالتعاقداتا لك ونيةبعاألفرادأواملؤسساتإىل
.ا نتباهإىلأمهيةالتحولا لك وينيفهذهالتعامالت

إضافةإىلذلكيفا الالسياسيوا داريواليت هرتبوادرهيفبروزمفهوماحلكومات
عنأشكالالتوقيلالتقليدية والتخليتدرجييًا والتحولالرقميالكامليفتسيريأعماهلا ا لك ونية

أعمالوأدو وتسيري مهامها أداء يف عليها تعتمد والذي وغريه، واألوراق الكتابة من املعروفة ايا
.وتمعهاوشؤوندولتها

وكذلكا الاالجتماعيالذي هرتأمهيتهمنخاللأدواتجديدةيفالتوقيلوإقبات
هلا،كذلكا الاحلقوقوصيانتها،وذلكمنخاللوسافلالتواصلاالجتماعيعلىاختالاأشكا

.التعليميوالذيمنخاللهيتمإعادةاكتشااتراقناالعلميملختلفعلومنااليتورقتهاوتمعاتنا
التوقيلا لك وينيف أمتنا،كلذلكأ هرأمهية و لتاريشكلبطريقةكبريةعقولأبناء

 التقليدي التوقيل يعد مل الذي املعاصرة احلياة متطلبات متطلبايايبيلتلبية موافمته،مجيع وعدم
الذيملتطلباتا تمع متشابكالعالقاتوال قافاتمعوتمعاتوققافاتأخرىصباأاملعاصر،

وبناء والتفاعل التواصل يف اليتأوجدتسهولة واملعلوماتية الرقمية ال ورة نتيجة وتفاعاًل قرً  أك ر
شكاهلااملختلفة.العالقاتوالتعامالتعلىكافةمستوايياوأ

املعلوماتأصبايفرضعلينا وتكنولوجيا االتصال التقنياتووسافل  نتشار أنه إذنجند
املستوايتستفادةاالواج  علىكافة وحاجاتنا متطلباتنا تلكالتقنياتخلدمة كل وتطويع منها

.منهاجزءًوحداقةأصبح وتمعاتنااًواقعاحلياتيةبطرقسهلةويسريةتليب
ويفسياقذلكممالهداللةعلىأمهيةالتوقيلا لك وينومستجداتهيفحياةوتمعاتنا،ما
علىاحلاسوب، الدي يفحدي هحولمشرو ختزيناألحاديثالنبوية الدكتورعبدالعظيم ذكره

وكماوكان هذهالفكرةقدتبلورتيفذهنهعندماتعرضملصاع كبريةيفختريكبعضاألحاديث،
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 قد أنه إىلكتابمواقي أضطرذكر حىتوصل كلمه كلمه أوله صحياالبخاريمن إىلقراءة
(1)الصالةووجدفيهاحلديثالذييريدخترجيه

. 

ةإىلفهممستوىالتطورالذيأصباواقعًاملموسًايفحياتناوأمهيةمدىاحلاجيعاعنمما
.التعاملمعه
أمهيةكاىيفاذلك،جندأمامنامسألةالنشرا لك وينالذيهلوإذاماأخذضم ااًليوضا

احلديثجيدون أو القدمي يف العلماء أن فنجد العادي، شكله يف نعرفه الذي العريب تراقنا وال
.الوصولإىلمعلومةحمددةيفصعو تكبرية

مكنأنيضعفيالقدميكاناملؤلفمناملفوذلكالختالاعنصراملوسوعيةوالتخصاي،
جندأنهيفعصرضاحلاضرنيلونإىل بينما يفمؤلفهعدةموضوعاتبعالط والدينوالفلسفة،

 يصع الوصول مما الكتابإالتخصاي، املوضوعاتيف لتشع وتعدد نظرًا املطلوبة املعلومة ىل
الواحد.

يفوالإنشاءالعقوديفممايازأمهيةمسألةالتوقيلا لك وينعلىاختالاحماورهسواء
من الزواجوالطالقإىلغريها عقود التعاملاالجتماعياملتم ليفإمكانية أو التعامالتالتجارية
التكنولوجيا خالل من تراقنا نشر إىل حاجتنا يف املتم ل ال قايف والنا إىل تتعدى اليت املسافل

ال قايفوا سالمي،وحتقيلأقرإجيايبيفإعادةنشا لك ونيةاحلدي ة االستفادةولكنتبقىرتراقنا
 املعلومات تكنولوجيا حمدودةةواملشاركمن تطويرها ،يف عديدة لعوامل ذلك قتصاديةاويعود

 بعضا جنازاتاهلامة:وتنموية،ولكنمعذلكمتحتقيلجتماعيةاو
مكتبةحراا سالمية.متتنفيذبعضاملكتباتالرقميةعلىا ن ن م لمكتبةالوراقو .1
ونفذتكذلكالعديدمناملكتباتالرقميةالعربيةعلىا سطواضتاملدوةم لاملوسوعة .2

أك رمنمليونعونصف الشعريةاملنفذةمنقبلا معال قايفيفأبو يبوتضمحاليًا
م هي املكتبات هذه معظم و احملدث موسوعة و العريب الشعر من بيتًا نو املليون ن

 .Multimediaالتيمدايامل

                                                           
.22-21 ،د.ط،الكمبيوتر حافظ عصران:حنو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريفالدي ،عبدالعظيم.انظر:(1)
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معاألةاللغةالعربيةبشكل رقطع شورًاجيدًاو هرتلديناقواميحومعاجمعربية .3
رقميةوم مجات ليةمناللغاتاألخرىإىلالعربية)وليحالعكح(وتطورتمدققات

 .(1)ألصواتللنصو وبرامكللتنضيدالضوفيوالقارئاآلروبرامكللتعراعلىا
يفاستغاللتلكالتكنولوجيااحلدي ةيفن لالنشرا لك وينفرصةكبريةإضافةإىلماسبل

إحياءتراقناالعريبونشره لطرقاحلدي ةاليتأصباالغىنعنها،وهوماجيعلنايفرك التقدممع
ققافت  يصال أخرى مرة واالنتشار الظهور فرصة لنا وحيقل عهدهااآلخرين، كسابل وحضارتنا نا

لآلخرين.
منهناتظهرأمهيةالتوقيلا لك وينونوازلهاملتعلقةبهيفحياةوتمعاتنااملعاصرةمنخالل
ماذكرضهسابقًاعلىسبيلالتم يل،لنبعمدىأمهيتهيفعصرضاحلاضروقوةأتقريهيفإعادةصياغة

أوالك ريمنتفاصيلالتعامالتاملستحد االجتماعية أو االقتصادية املستوايتسواء علىكافة قة
التعليمية.وأا داريةوأالسياسية

                                                           
،ستعمال تكنولوجيا املعلومات يف استكشاف ونشر الرتاثازكار،معتصم.انظر:(1)

http://www.alukah.net/library/0/27926/#ixzz4TiqCv5CW 

http://www.alukah.net/library/0/27926/#ixzz4TiqCv5CW


 

14 

 

 مشروعية التوثيق من الكتاب والسنة النبوية: املبحث الثالث
االقتصاديتقتضي املستوى على سواء احلياة  تلفمناحي يف البشر بع تقوم اليت التعامالت

السياسيمتم اًليف ليةعملالدولةوأجهزيااملسريةلألعمالالتنظيمية،كالتجارة،أوعلىاملستوى
إضافةإىلاملستوىا دارياملتم ليف ليةالتعامالتواألنظمةاملقررةأوعلىاملستوىاالجتماعي،

بعليتتتموالعالقاتاالتعامالتلضبطتلكالعالقاتوسريهايفا تمع،إىل خره،إىلتوقيلتلك
يتطل ،األفراد للحقوقوصيانتهاديننا،والذيحر عليه لتوقيلأمهيةاالعتناءوهوما حفظًا

واملدايناتوغريذلكمن وتبادلاملنافعكالبيعوالشراء، منالضيا وا هدارمنخاللتعاماليم
ابتلكاحلقوقأوجحودهاالصور،إضافةإىلذلكالطبيعةالبشريةاليتقدحتتملا قرارأواالع ا

.ونكراهنا،وهومايفرضأمهيةوحاجةا تمعاتإىلالتوقيل

تتم ليف البشرية الطبافع نسٌيكونوهذه بلهو ا نسان لوقضعيفمعرضللخطأ،
ضىذلكتدوينيكونالتعامل جالً،فاقتسرعانماينسىتعاملهمعالناس،خاصًةحعوبطبعه،

ۇ ۆ ۆ ):قالسبحانه،إضافةإىلفطرةا نسانحل املال،وقيقهااملعامالتوت

.(1)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

،أوالتعديعليها،السمةقدتق ن لعدوانعلىاخلالل،وا نكارحلقوقاآلخرينوهذه
توقيل فشرع  وجشعه ا نسان، رمع بع حافاًل يكون مبا ا سالمية الشريعة جاءت ولذا

م حىت معدِّلةاملعامالت، للحل، م بته الواثفل هذه جاءت غريه، حقوق يف إنسان رمع إذا ا
العوجاجذلكا نسانفحم احلقوقواألموالمنجهة،وأنقذتا نسانمنرذيلةالعدوانعلى

 .(2)أموالالناس


                                                           
 .20-19سورةالفجر،اآليتان(1)

توثيق الديون يف الفقه وانظر:اهلليل،صاحبنع مان،،125-2،2/241،طللشافعي أحكام القرآنالبيهقي،انظر(2)
.30،د.ط، اإلسالمي



 

15 

 

وقددل النصو الشرعية،والسننالعمليةعلىمشروعيةالتوقيلفمنذلك:
 القرآن الكرمي: أدلة التوثيق من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )جاءيفكتابهللامادلعلىأصلالتوقيل،قالتعاىل:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

.(1)(ىئ ی ی ی ی جئ حئ
علىاحتواءهذهاآليةالفوافداملستنبطةمن يةالّدينيفعبدالرمحنالسعديالشيخوذكر

واإرشاد النافعة،  لطرق إىلحفحلحقوقهم يفمعاماليم يق حالباريعباده  صالحاتاليتال
العقالءأعلىوالأكملمنهافإنفيهافوافدك رية.منها:

أمرهتعاىلبكتابةالديون.وهذااألمرقدجي ،إذاوج حفحلاحلل،كالذيللعبدعليه-
احلل كان إذا كما الوجوب، يقارب وقد واألمناء، والوكالء، واألوقاا، اليتامى، كأموال والية،

ضَاللعبد،فقديقوىالوجوب،وقديقوىاالستحبابحبس األحوالاملقتضيةلذلك.وعلىمتمح
كلحالفالكتابةمنأعظمماحتفحلهباهذهاملعامالتاملؤجلة،لك رةالنسيان،ولوقو املغالطات،

ولالح ازمناخلونةالذينالخيشونهللاتعاىل.
أفضلاألعمال،ومنا حسانإليهما،وفيهاحفحلومنها:أنالكتابةبعاملتعاملعمن-

ليحظى األمور، هللابذلكفليحتس الكات بعالناسهذه أمره كما ذممهما وبراءة حقوقهما،
ب واهبا.

                                                           
.282سورةالبقرة،اآلية(1)
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 لعدل؛ألنهإذامليكنعارفاً-  لعدل،معروفًا ومنها:أنالكات البدأنيكونعارفًا
كنمعتاًاعداًلعندالناسرضياً،ملتكنكتابتهمعتاة،والحاصالً لعدلمليتمكنمنه،وإذاملي

هبااملقصودالذيهوحفحلاحلقوق.
ومنها:أنمنمتامالكتابة،والعدلفيها،أنحيسنالكات ا نشاء،واأللفاظاملعتاةيف-

كلمعاملةحبسبها،وللعرايفهذااملقاماعتبارعظيم.
ةمننعمهللاعلىعبادهاليتالتستقيمأمورهمالدينيةوالالدنيويةإالومنها:أنالكتاب-

هبا،وأنمنعلمههللاالكتابة،فقدتفضلعليهبفضلعظيم،فمنمتامشكرهلنعمةهللاتعاىل،أن
قال: ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )يقضيبكتابتهحاجاتالعبادوالنتنعمنالكتابة،وهلذا

.(1)(ٹ

وعيةالوقيقة حلقوق،وهيالرهونوالضماضتاليتتكفلللعبدحصولهحقه،ومنها:مشر-
.(2)"سواءعاملبراًأوفاجراً،أميناًأوخافناًفكميفالواثفلمنحفحلحقوق،وانقطا منازعات

أي:والنتنع"، (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)يفتفسريقولهتعاىل:ابنك ريقال
عليهيفذلكفكماعلمههللامامليكنيعلموالضرورةأنيكت للناس،منيعراالكتابةإذاس ل

منالصدقةأنتعع)فليتصدقعلىغريهممنالحيسنالكتابة،وليكت كماجاءيفاحلديث: إنَّ
منكتمعلمًايعلمهُأألميومالقيامةبلجاٍممن)،ويفاحلديثاآلخر:(3)(صانعاً،أوتصنعألخرق

.(5):"واج علىالكات أنيكت "واهدوعطاءوقال،(4)(ضر

                                                           
.282سورةالبقرة،جزءمناآلية(1)
.959،960،961 ،د.ط،تفسري السعديالسعدي،انظر:(2)
،صحيحهيف،ومسلم2518حديثرقم،477أفضل: كتابالعتل، ب:أيالرقاب،صحيحهيفالبخاريأخرجه(3)

.84،حديثرقم61، كتاب:ا نان، ب:بيانكونا نان هللتعاىلأفضلاألعمال
،44 كتاب:املقدمة، بمنس لعنعلمفكتمه:،السننيفوابنماجه،2/508،املسندا مامأمحديفأخرجه(4)

حديثإسناده،3658،حديثرقم404، كتاب:العلم، ب:كراهيةمنعالعلم،سننهيفوأبوداوود،264حديثرقم
صحيا،شعي األرنؤوط.

.1،1/561،طتفسري القرآن العظيمانظر:ابنك ري،(5)
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.(1)"فإنهللاتعاىلأمر لكتابيفاملعامالت":السرخسييفسياقذلكقالو
 السمرقندي: نصر أبو املصاح"وقال من أنوا  وفيها مشروعة، الواثفل َبة رأي كِّتعْ ملا إين

فإنهللاتعاىل-صلىهللاعليهوسلم-رسولهللعباد،أحدهاوهيأعظمهاراعةهللاتعاىل،وراعة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):-عزوجل-أنزليفاألمرهباأرول يةهيقوله

.(2)"(ڀ
إشارة اهرةعلىأنهيكتبهجبميعصفاته":(ڀ ڀ):وقالابنالعريبعندقولهتعاىل

.(3)اإليهاملبينةله،املْعرِّبةعنهاملعرِّفةللحاكممباحيكمعندارتفاعهم
وأمادعواهمتعاملالصدراألولمناملسلمعبغريكتابة"عبدالرمحنالدوسري:الشيخقال

 على فهي إشهاد، وال عنإرالقها وال مبعاماليم، حيتك الذين الصحابة عن يؤقر مل فإنه  رلة،
ب الفقهاء من القافلون اغ هؤالء ولكن الدعوى، هذه صحيايؤيد الوجوب،التابععشيء عدم

برؤيتهمملعامالتأهلعصرهماليتعم فيهال قة،واشتهرت،ومليرووافيهعنالصحابةشي اًواقعاً،
والعاةملايعتادهأهلالعصورمنعدمالكتابةحلصولال قة،واالمش زازمنالكتابةفإنَّهذااليغري

لك،ولكنحصلالتغريوحنن قونعلىقيداحلكمالشرعي،وقدشاهدضيفأوافلعمرضشي اًمنذ
العصوراملاديةاليتضعففيهاالوجدان،وفسدتههذخصوصًايفاحلياةفالقول لوجوبمتعع

.(4)"ةقرينالضمافرالسيمامعالقاعدةاألصوليةأناألمرللوجوبماملتصرفه
 أدلة التوثيق من السنة النبوية: 

العمليةعلىعنايته لتوقيليفأعمالالدولةاملسلمة-عليهوسلمصلىهللا-دل سريةالنيب
منم لاملكاتباتبينهوبعامللوك،أوالعهود،أواملوادعاتوحنوها.

وقيقةالبيعوالشراءمبا-صلىهللاعليهوسلم-وكت رسولهللا"قالأبونصرالسمرقندي:
عهود،فيمايقلدهممناألماضت،وكت يفاملوادعاتجرىبينهوبعغريه،وكت لعمالهشروطال

.(5)"والذممبينهوبعاملشركع،وأهلالكتاب
                                                           

.30/168،د.ط،املبسوطالسرخسي،(1)
.21،د.ط، رسوم القضاةالسمرقندي،(2)
.3،1/328،طأحكام القرآنابنالعريب،(3)
.1،3/568،طصفوة اآلاثر واملفاهيم من تفسري القرآن العظيمالدوسري،(4)
.2079،رقم3/58،كتاب:البيو ، ب:إذابعالبيعانومليكتماونصحا،حهصحيالبخارييفأخرجه(5)
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أمر لكتابيفاملعاملةبينهوبعمن-صلىهللاعليهوسلم-ورسولهللا"وقالالسرخسي:
ب فيما الصلا  لكتابيف وأمر األمانة، من عماله فيه قلد فيما  لكتاب وأمر وبععامله، ينه

.(1)"املشركع
املبعوثكافةإىلكافةاخلالفل،-صلىهللاعليهوسلم-وممارويعنالنيب"وقالاألالر:

.(2)"واملنعوتأبعظماخلالفل،أنهأمربكتابةالعهودوالواثفل
كتابيكتبونلهتلكالواثفل،وكانالزبريبنالعوام-صلىهللاعليهوسلم-كماكانللنيب"

رضيهللا-يكتبانأموالالصدقات،وكانحذيفةبناليمان-مارضيهللاعنه-وجهمبنالصل 
-عنه منري بن واحلصع شعبة، بن املغرية وكان هللاعنه-يكت خر النخل، يكتبانرضي ما

.(3)"املدايناتواملعامالت
كاضيكتبان-ماهرضيهللاعن-عليبنأيبرال ،وع مانبنعفان"وقالاألهشياري:

وكانخالدبنسعيدبن-مارضيهللاعنه-الوحي،فإنغا ،كتبهأيببنكع ،وزيدبناثب 
بنأيبسفيان بن-مارضيهللاعنه-العا ومعاوية املغرية وكان يفحوافجه، يكتبانبعيديه

بدهللابناألرقمبنعبديكتبانمابعالناسوكانع-مارضيهللاعنه-شعبة،واحلصعبنمنري
يكتبانبعالقوميفقبافلهمومياههم،ويفدوراألنصار-مارضيهللاعنه-يغوث،والعالءبنعقبة

يكت إىلامللوكمعماكانيكتبهمن-رضيهللاعنه-بعالرجالوالنساء،وكانزيدبناثب 
كانيكت مغامنرسول-ضيهللاعنهر-ورويأنمعيقي بنأيبفارمةحليفبينأسد"،"الوحي
....خليفة-رضيهللاعنه-وكانحنظلةبنالربيعبناملرقعبنصيفي-صلىهللاعليهوسلم-هللا

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



                                                           
.30/168،د.ط،املبسوطالسرخسي،(1)
أ./7،د.ط،شروط اجلاليلالعمادي،(2)
.238،د.ط، اتريخ القضاعي،القضاعي(3)
.12،13، 1،طالوزراء والكتاباألهشياري،(4)
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 حكمه الشرعي :املبحث الرابع
حعخيشىالتوقيلأمرمشرو  يفمعامالتالناسوعقودهم،إالأنالتوقيليكونواجباً،
وضماًضألصحاباحلقوقيفحفظضيا احلقوقوإهدارها فالتوقيليكونحرزًا ، منالضيا أوها

االعتداء.
كمايكونالتوقيلقارعًاللمنازعاتواخلصوماتاليتقدتؤديإىلماحرمههللامنالتقارع

من ب:والتدابرو مااليتمالواج إالبهفهو"التباغض،وأكلأموالالناس لبارل،فهوهنا
واج متعع.-املاديةمنهاخاصة-،وحفحلحقوقالناس(1)"واج 

قال وج حفحلاحلل،"ابنسعدي: إذا األمرقدجي ، الديون.وهذا تعاىلبكتابة أمره
وقديقاربالوجوب،كما،،واألوقاا،والوكالء،واألمناءكالذيللعبدعليهوالية،كأموالاليتامى

إذاكاناحللمتمحضاللعبد،فقديقوىالوجوبوقديقوىاالستحباب،حبس األحوالاملقتضية
النسيان، لك رة املعامالتاملؤجلة، هذه حتفحلهبا ما أعظم من فالكتابة وعلىكلحال، لذلك،

،وهومايفهمأنهللاسبحانه(2)"اخلونةالذينالخيشونهللاتعاىلولوقو املغالطات،ولالح ازمن
للنسيانأو للحقوقمنالضيا نتيجة وتعاىلقدأمر لكتابةوالتوقيليف تلفاملعامالتحفظًا

األحودوالنكران.
 قدنًا جرىالعراوالعادة وذلكألنمهما ال قة بعاملتعاملرم نانواالعلىتوافر يفع،

هذااليغرياحلكمالشرعي،وخاصةزمانكان أواصرا نانواخلوامنهللاهيالغالبة، أنفإنَّ
واقعمانعيشهاآلنمنضعفا نانورغياناملادةوضعفالنفوسوفسادهاحيتمعليناإىلتوقيل

انتشراألحودونكراناحلقوقوضياعها، جوبهنامتعع،فالقول لوكلتعامالتنا،خاصةبعدما
.(3)حتمالبدمنه

كماأنالتوقيلقديكونحمرماً،أومكروهاً،وذلكإناشتملعلىأمرحمرم،أومكروه،من
 لم،أوبدعةاعتقاديةحمرمةوحنوها.

                                                           
.217، 1،طاملستصفىالغزار،(1)
.202،د.ط، تفسري السعديالسعدي،(2)
.1،3/565،طمن تفسري القرآن العظيم صفوة اآلاثر واملفاهيمالدوسري،انظر:(3)
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ماقال:سأل أميأيببعضاملوهبةررضيهللاعنه-ففياحلديثعنالنعمانبنبشري
له،فوه فأخذ-صلىهللاعليهوسلم-بهار.فقال :الأرضىحىتتشهدالنيبمنماله،مثبدا

فأتىيبالنيب وأضغالم، وسلم-بيدي، سألتينبعض-صلىهللاعليه بن رواحة إنأمه فقال:
وقالأبو(التشهدينعلىَجور)قال:نعم.قال:فأراهقال:(ألكولدسواه؟)املوهبةهلذا.قال:
.(2)(فأشهدعلىهذاغريي)ويفلفحل.(1)(الأشهدعلىَجور)حريزعنالشعيب
":ابنحزموقال غريي)أنمعىنقوله: الوعيدكقولهللاتعاىل:(أشهدعلىهذا هو إمنا

ليحعلىإ حةالشهادةعلىاألوروالبارللكنكماقالتعاىل:،(3) (ڱ ڱ ں ں ڻ)
 (6)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی)و(5)(ڍڇ ڇ ڇ ڇ )،وكقولهتعاىل:(4)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

وحاشلهعليهالسالمأنيبياألحدالشهادةعلىماأخابههوأنهجور،وأننضيهواليرده،هذا
.(7)"ماالجييزهمسلم

ألنهمساهجورا،وأمربرده،؛هودليلعلىالتحرمي"وقالابنقدامةعلىداللةهذااحلديث:
عليه،واألورحر واألمريقتضيالوجوب،وألنتفضيلبعضهميورثبينهموامتنعمنالشهادة ام،

.(8)"العداوةوالبغضاءوقطيعةالرحم،فمنعمنه
وهذهالعلةموجودةيفوقفاألنفوا مثوالظلم،ويلحلهباكلمافيهاعتداءعلىحقوق

هللاتعاىل،منبد اعتقاديةحمرمة،أوما هرتكراهتهشرعاً.

                                                           
صحيحهيفريالبخاأخرجه(1) اليمع، وجب عليه حي ما عليه حيلفاملدعى  ب: كتابالشهادات، رقم،3/171،

وانظر:2650 صحيحهيفمسلم، في اهلبة، تفضيلبعضاألوالد، كراهية  ب: كتاباهلبات، حديثرقم،3/1241،
1623.

.املرجعالسابل،صحيحهيفمسلمأخرجه(2)
.150ناآليةسورةاألنعام:جزءم(3)
.29سورةالكهف:جزءمناآلية(4)
.40سورةفصل :جزءمناآلية(5)
.46سورةاملرسالت:اآلية(6)
.8/101،د.ط،ابآلاثراحمللىابنحزم،(7)
.6/52،د.ط،املغينابنقدامة،(8)
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ألن:ليحأبمر(1)(أشهدعلىهذاغريي)-صلىهللاعليهوسلم-ولالنيبوق"وقالأيضاً:
أدىنأحوالاألمراالستحبابوالندب،والخالايفكراهةهذا.

ومحلاحلديثعلىهذا إايهجوراً، وتسميته برده، معأمره بتأكيده، أنأيمره وكيفجيوز
قضوالتضاد.علىالتنا-صلىهللاعليهوسلم-محلحلديثالنيب

النيب أمر وسلم-ولو هذا-صلىهللاعليه وإمنا يرد، ومل المت لبشريأمره، غريه،  شهاد
.(2)"يديدلهعلىهذا،فيفيدماأفادهالنهيعنإمتامه

 احلديث-رمحههللا-وقالابندقيلالعيد علىهذا غريي": علىهذا فإهنا()أشهد
يباحإشهادالغريإالعلىأمرجافز.وال،تقتضيإ حةإشهادالغري

وسلم-ويكونامتنا النيب التنزه-صلىهللاعليه علىوجه منالشهادة وليحهذا،
إالأهنامشعرة لتنفريالشديدعنذلك، لقويعندي؛ألنالصيغةوإنكان اهرهاا ذن

الفعل الشهادة، هلذه املباشرة الرسولمن حيثامتنع أبهن، جورمعلاًل ا عن، فتخرجالصيغة
.(3)" اهرا ذنهبذهالقرافن

وملاكان الشهادةمنأهمأنوا التوقيلوررقه،وأخذتاحلكمالسابلمنكوهناواجبة
منأنأيخذالتوقيلحكمها.فمااملانعيفحاالتوحمرمةأومكروهةيفحاالت،




                                                           
ابنحبان،1) أخرجه ،5104،رقم:1،11/503بعاألوالد،ط ب:ذكرخااثلثيصرحأبنا ي ار،يف صحيحه(

(.3098)،حديثصحيا،األلباين،الصحيحة
.6/52،د.ط،املغينابنقدامة،(2)
.2/167،إحكام األحكام شرح عمدة األحكامابندقيلالعيد،(3)
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 النوازل اخلاصة ابلتوثيق االلكرتوين مدى استيفاء احلقوق وضماهنا يف: املبحث اخلامس
تعتا يةالدينأساسنظامالتوقيليفا سالم،وفيهاأمراحللسبحانهوتعاىل،عبادهبتوقيلالديون

.(1) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ):تعاىل لكتابةيفقوله

وتعاىلفاهلل وذلضأمرسبحانه الناس، بع إبرامها يتم اليت النزاعات قباتالعقود كملنع
وحفظاًللحقوق،وهوماتقتضيهمصاحالعبادوحفظها.،واخلصومات

ونظراًألمهيةحفحلاحلقوقوصيانتهاواليتتعتامنمقاصدالشريعةا سالمية،كاناالهتمام
املعاصر وذلك،بتحصيلهاوحفظهاومحايتها،وارتباطذلكأبحداملستجداتاليتجدتيفعاملنا

لالتطورالتكنولوجيوالتقنيةاملعلوماتيةاملتطورةيفميدانالتعاملا لك وينبكافةأشكالهمنخال
 ألفراديفالعالقاتالناش ة أومستوىالتعامالتاخلاصة علىمستوىالتعامالتالتجارية سواء

امليدانكالزواجوالطالقا لك وينو هورالتعاق داتا لك ونيةبينهم،و هورمستجداتيفهذا
وتوفرياحلمايةإىل خره واحلفاظعليها إقبايا وكيفية ترت علىذلكمنحقوقوالتزامات، وما ،

والضماضتالكافيةهلامبايضمناستيفاءتلكاحلقوقألصحاهباوعدمضياعهاوإهدارها.
توفريمدىأمهيةمنهذااملنطللرأيناأنهكان هناكجهود رزةيفهذاا العاتعن

احلقوق إقبات يف التقليدي الشكل عن معطياته اختلف  عصر يف الالزمة واحلماية الضماضت
وصيانتها.

وهوما هرمنخاللاستجابةالتشريعاتلإلقبات لوسافلا لك ونيةاحلدي ة،إضافةإىل
رعدةقوانعمنظمةلكيفيةصياغةأمهيةذلكيفتوفريإرارقانوينيتوافلمعا رارالتشريعي صدا

املصرفية والتعامالت التجارة مستوى على سواء املختلفة واالت يف ا لك ونية ا قبات وسافل
خاللجهود تلفالدول،واليتسواوهوما هرمن،وإبرمالعقودبكافةأشكاهلا،والتبادالت

نذكرها،ومنها:

                                                           
.282جزءمناآليةسورةالبقرة:(1)
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 :رتاليونساألقانون  :أوالً 
أصدرت قانون املتحدة األمم اليتتستخدم الياألونسألنة للدول فعالة أداة حىتيكون

لي التقليديةيفحفحلاملعلوماتوتداركالقصورالناجمعنتشريعايااخلاصةيفالتعاملمعااألس
األسالي احلدي ةيفالتعاقداتوالتجارةسواءعلىاملستوىالداخليأوالدور.

علىجزفع،ةمقسممنسبععشرةمادةلك ونيةا للتجارةقانونالنموذجيهذاالويتكون
(،15-1يشتملاألزءاألولمنهبيانالتجارةالدوليةبشكلعام،ومكونمنمخسةعشرةمادة)

( مادتع، من ومكون البضافع، نقل وال يف الدولية اخلا  لتجارة فهو ال اين األزء -16أما
17)(1).

خال ومن ل ذلك قانون أن العامة الياألونسجند احلدود وضع للتجارةاألساسيةقد
لتيسري هلا األساسية واملبادئ تنفيذها، وررق العقود إبرام كيفية يف احلدي ة ووسافلها ا لك ونية
استخدامتلكالوسافلاحلدي ة،وهوتنظيمعام،معتركتفاصيلتنظيمهللتشريعاتالورنيةللدول

اللوافااملنظمةلإلجراءاتاليتتتوافلمعقانونوقواعدكلدولةيفهذااخلصو .لوضع
 :موقف املشرع املصرياثنياً: 

للتطورات مواكبة منه ذلك اعتا حيث ا لك وين، التوقيع قانون املصري املشر  أصدر
وذلكمنخال واملعلوما ، التكنولوجي يفا ال العامل اليتشهدها وسافلاحلدي ة من التحول ل

الكتابةالتقليديةإىلاحملرراتا لك ونيةوالشكلالرقمي.
وترجماستجابتهللتطوريفهذاا المنخاللإصدارإصدارقانونالتوقيعا لك وينرقم

15 2004لسنة واحملرراتا لك ونية ا لك وين التوقيع بتقنع فيه قام والذي حجةاو، عتبارها
مىتموا إقبات وسافل  عتبارها والعرفية الرمسية التقليدية واحملررات التقليدي للتوقيع القوة يف زية

استوف الشروطاملتطلبةمنالناحيةالقانونية.
القانونوذه  أعطاها،رمسيةوعرفيةحمرراتىلإماحملرراتيقسإىلتاملشر منخاللهذا

احملرراتالتقليدية سبلاليتتضمنوجودتنظيمحمكمللتوقيعا لك وينمنخاللتوفريالوحجية
.(2)غطاءقانوينيتوافلمعماجاءيفقانوناألونس ال

                                                           
.جارةالدوليةموذجيللتالن اليونساألقانونملحلانظر:(1)
انظر:ملحلقانونالتوقيعا لك ويناملصرياألديد.(2)
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 عطىأكما احملرر لصورة حجية عنلك وينا القانون املنسوخة الصورة حالة  يف

.(1)قباتا عليهاحجيةسبغأالرمسيحيثلك وينا احملرر
املصريالش اطوذه املشر   احملرر صورة ورقيالك وينا صحة املنسوخة عنالرمسي

:صلشررانومهااأل
أنالشرط األول: الرجو  من للتمكن موجودا الرمسي احملرر ليهإيكون منازعة حدأعند

.صحتهايفرراااأل
بطريقةحتقل اًوحمفوصورةوليس أصاًل،نتكونالورقةاليتحيتكهباأفهو:الشرط الثاين

.(2)أوالتغرييفحمتواهالتلفلعدمتعرضه
املصريإىلضافةإ التحكيم املصريوقانون التجارة قانون أاش رواتشريع يتمكن اررفن

احملررالذييتضمناتفاقالتحكيمليكونلهحجيةقانونيةواش ارهالعالقةالتحكيميةمناستخراج
.ماملسبقةلقبولم لهذهالوسافلو رجاياالتحكيرريفرادةإاتفاق

 :ردين: موقف املشرع األاثلثاً 
استيعابهيفالذيكانلهأقركبريردينقانوناملعامالتاألذه املشر األردينيفإصدار

احلجيةاليتتتمتعهبالك ونيةا احملرراتمناالعقودوبرامإيفلك ونيةا لوسافلاوالللتحوليف
.ةالورقيالتقليديةاحملررات

ويعاجلمشكلةالتطوراتوذلكحىتيستطيعأنيستوع تلك التوقيعأاش اطالكتابة و
إاخلطييف أقباتعقد تصرامتبوسافل لك ونيةإو ،لك وينإوتوقيعلك ونيةإعنرريلكتابة

علىنصو جاءمبنياًلذيوا2001لسنة85رقملك ونيةا قانوناملعامالتوذلكمنخالل
(3)جيالنموذ اليونساألقانون

.

                                                           
.16انظر:قانونالتوقيعا لك ويناملصري،املادة:(1)
.16انظر:املرجعنفسه،املادة:(2)
انظر:ملحلقانوناألونس الالنموذجيللتجارةالدولية.(3)
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لك ونيةا احملرراتقباتإوالعقودبرامإكيفيةفيهاذكرمادةعأربعويتكونهذاالقانونمن
 ووبياهنا اللك وينا التوقيع والشروط فيه اخلاصةواجبة العامة واألحكام العقو ت إىل   ضافة
.(1)بذلك

 سبل واليتيتضامما الصدد هبذا الصادرة تشريعايا خالل من الدول من املبذولة األهود
التم يل، سبيل على  لتوقيلويوضااستعرضناها اخلاصة احلدي ة ا لك ونية الوسافل أمهية مدى
الكبرييفوالالتعامالت ،ومدىارتبارهابشكلالتطوراحلديثاملختلفةوبكافةأشكاهلاودورها

احلاضرالذي عصرض مسة لسدأصبا ومناسبة مالفمة التقليدية التوقيل وسافل تعد مل والذي ،
متطلباتتلكالتعامالت.

يوضا ا تمعاتوهوما وحاجة منتك يفاالهتمامهلا،وذلكمنخاللمدىأمهيتها
ىالتشريعاتسواءعلىاملستوىالدورأوعلىمستوفيهارجالالفقهوالقانونلسدأوجهالقصور

حتقيلإرارمتكاملمنالناحيةهمنخالل،مماحيقلاخلاصةبكلدولةالحتواءكلماهومستجد
سدالوصولإىلحتقيلنظامكامليتحقلمعهبهنستطيعلتلكالوسافلاحلدي ة؛القانونيةوالتشريعية

 عنااحلنيف.حفحلحقوقالعبادوصيانتهاوفلمقاصدشروحاجاتومتطلباتوتمعاتنا،

                                                           
 .3،6،7،8ردين،املادة:انظر:ملحلقانوناملعامالتاأل(1)
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أثر املسائل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين املعاصر: املبحث السادس
الشكأنالتطوراملذهليفوالالتكنولوجياوتقنيةاملعلوماتعلىمستوىالعاملالذيأصبح 
املسافات وبعد واألصعدة املستوايت مجيع على الدول بع ومتداخلة متشابكة، العالقات فيه

 قافاتعافقاًيفجعلهذاالعاملعبارةعنقريةصغرية.واختالاال
 نتافك من فكان اهذوإفرازات واملعلومات التقين والتقدم كبريالتقارب دافرةًا توسع يف

التعامالتبكافةأشكاهلاسواءيفا الاالقتصاديوالسياسيوا داريواالجتماعي،وهومايعتا
لك ونيةاليتسهل الك رييفإجيادسبلوررقتواصلالتتعدىأوقاتأبرزفوافدومثراتالتقنيةا 

زمنيةيفغايةالقصر،بينمايفاملاضيوقبلهذهال ورةالتكنولوجيةواملعلوماتيةكان أتخذمسافات
.اًوشهورأسابيعوأوقاتزمنيةتصل

مبختلفأشكاهلاكماوهومايوضاأنهناكحالةمنالتواصليفمجيعا االتا نسانية
 والسياسي االقتصادي األان  يف كان سواء متعددة، مستوايت وعلى أشرض أن داريوا سبل

واالجتماعي..وغريهامنا االتاألخرىاليتتغطيكافةالنشاطا نساين.
النشاطا نساين ختالاأشكالهي ت عليهالتزاماتيتمتوقيقهاحفظاًاهذممايعينأن

لتوسعوكا وصيانةللحقوقوالواجبات،واليتتقتضيهاحاجاتالناسيفتعاماليااملختلفة،ونظرًا
التعاملا نساينوالذيكانيتمتوقيقه لشكلالتقليديم لماكانيتميفاملاضي،مث حجمهذا

أصبح  اليت التقنياتاحلدي ة خالل من والتوقيل ا لك وين العصر إىل ومالفمةالتحول متاحة
ملتكنموجودةمنقبلتتعللبوسيلةالتوقيلمستجداتمماترت عليهتلكالتعامالت،ألشكال

يفرضالتعاملمعهاوالبحثفيهاوتقنينهاوأترريهابشكليتوافلمعقواب اًواقعا لك ونيةفرض 
أ أن سبل كما خاصة هكذا؛ تركه مت لو األمر وذلكألن احلنيف، العالقاتديننا هذه أن شرض

بقوانع حمكومة ققافاتومشارب تلفة من تتكون قواب شريعتنا،عرااأوا نسانية ختتلفمع
اختلميزانالعدلبعالقويوالضعيفيفحقوقوواجباتكلمنهما،لذاكان لعّم الفوضىو

مباننوازلوعالجهاوضبطهايفحياةوتمعايامالشريعةا سالميةدافمةيفاحتواءكلمايستجد
ومقصدها هدفها حيقل ما وهو وضرر، مفسدة كل ودفع تلكاحلقوق صيانة هلا يكفل ويؤكد،

.لكلزمانومكانصالحيتها
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سبيل على إيضاحها نكن ا لك وين  لتوقيل اخلاصة املسافل أو  لنوازل املرتبطة فاآلاثر
التم يلمنخاللاآل :

 ونية:التجارة اإللكرت 
بذلك تعد مل  ختالاأنواعها، العقود إنشاء من هبا يرتبط ما وكل ا لك ونية التجارة
املزااي من الك ري أفرزت اليت ا لك ونية التقنيات  هور مع عقودها توقيل يف التقليدي الشكل

بعأرراامندولوالفوافد؛كاالختصاريفالوق وسرعةا جناز،وإبرامالعقودالتجاريةا لك ونية
 تلفةوغريذلك،وهوماأبرزحاجةتلكالعقوديفا االتالتجاريةا لك ونيةلتنظيموضبطوهو

 مااهتم بهشريعتناالسمحة.

ملصاحالعباديفالعاجلواآلجلمعاً..واملعامالت"أنوضعالشرافعإمناهوفجاءيفذلك
واملعامالتماان الوجود،وإىلحفحلالنفحوالعقلأيضاً..راجعةإىلحفحلالنسلواملالمنج

هومايعاأنو،(1)"كانتقالاألمالكبعوضوغريعوض،كانراجعًاإىلمصلحةا نسانمعغريه
عقودالتجارةا لك ونيةاليتتعتاأحداملستجداتاليتترتبط لتوقيلا لك وينمنضمنهذه

 املقاصد.

يفوالاملعامالتالتجاريةالشاريبأمهيةقضاءاملصاحمنسياقكالما مامكذلكفهمو
 ا لك ونية، التجارة األصلية،اليتتتم ليفصورة فواتاملصلحة مع حتصيل التكميلية "املصلحة

واألهالة الغرر ومنع ضروري، البيع وأصل التفاوت.. من بينهما ملا أوىل األصلية حصول لكن
.(2)مكمل"

أنالفقها سالميمليقفيوماًأماممايستجدمناحلوادث،أنومماجاءيفذلكأيضاً:"
م لهذهاملعامالتالتجاريةاألديدةالتكونشرعيةإالإذااستندتإىلدليلشرعي،فإذاملتستند

.(3)"إىلدليلصحياالتكونشرعية
يساعدضيفميزانتلكاملستجدات لن منحيثقياسوهوما ظريفاآلاثرامل تبةعليها

الضرروالنفعومدىاحلاجةإليهاومعرفةأحكامالتعاملفيها.

                                                           
.2/9،19،20،املوافقات،الشاريب(1)
 .2/26املرجعنفسه،(2)
 .624،243 ط،د.،الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعيةشليب،حممدمصطفى،(3)
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 اخلدمات اإللكرتونية: 
واليت ا ن ن ، شبكة عا تتم اليت اخلدماتا لك ونية النطاق هذا املستجداتيف من

ألفرادأواألهاتتعامالياالتجاريةتكونيفصورةتقدميخدمةإلك ونيةمنجهاتمعينةألحدا
ينطبلعليهشرطاألجرياملش كالذييقدمزاءإأجرمقابل هذهاخلدمة،وهوبذلكيكونأجريًا

.(1)خدمتهللغريالذيينتفعمنها
ومنصورتلكاخلدماتالتجاريةا لك ونيةاليتتقدمالبطاقاتاالفتمانيةاملصرفية،وهي

دفعأمثانالسلعواخلدماتاليتيتمبطاقةخاصة يتمكنمنخالهلا مناملصرالعميله إصدارها
يقومبشرافهاالعميلمنأماكن تلفة،والذيعلىأقرهايقومالبافعبتقدميالفاتورةاليتيتمتوقيعها

 العميل عميله-املش ي–من عليها حصل اليت واخلدمات السلع هذه قيمة لتسديد للمصرا
 حسابه صومه كارد،(2)من واملاس  الفيزا، منها أنوا  إىل االفتمانية البطاقات هذه وتتنو  ،

.(3)وغريهاكسايحإواألمريكان
عاوسافل تلكاخلدماتبعالبنكوعميله أداء الذيترت على األقر سبل ويتبعمما

وق واألهدوأداءاخلدمة،االتصالاحلدي ة،واليتكان تتمبشكلتقليدي،يستغرقالك ريمنال
ومدىاستفادةالعميلمنهذهالتقنيةيفقضاءاحتياجاتهبشكلأكاوأسر .

 حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت: 
لتبادلاملعلوماتوالبياضتارحبًواالًاحلدي ةتصالاال عتبارهأحدوسافلأصباا ن ن 

مر كان بشكلمكتوبأومسمو أو وردسواء بكونه دوره يقتصر فلم بلوتشع دوره، في،
النشاراتالتجاريةلعرضصفحاتلةيوس يفكافة منه يستفاد أصبا بل والتسويقيةاملعلومات،

 .(4)وتقدمياخلدماتا لك ونية،واحتوافهعلىاملؤلفاتواألحباث

                                                           
.4/75،د.ط،املغينابنقدامة،انظر:(1)
.63 ،د.ط،تجارية والتعاونيةمعجم املصطلحات ال،بدوي،أمحدانظر(2)
 .448/1ج/7ولةومعالفقها سالمي، انظر(3)

=4923http://www.mawhopon.net/?p،امللكية الفكرية للمصنفات الرقميةانظر:مقال:(4)

http://www.mawhopon.net/?p=4923
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يفاحلصولعليهاوسهولةلتلكاملعلوماتوالبياضتوحقوقأصحاهباومؤلفيهاواالًفتامما
وختزينها،وواقعالشبكةالعنكبوتيةيزخربكمهافلمنتلكاملصنفاتعلىاختالاأشكاهلاقتنافهاا

وأنواعهاسوءاكان فنيةأوأدبيةأوعلميةأوجتارية،وهوماي ت عليه اثريفحلأصحابتلك
.او خرسلبيًاإجيابيًاًجانباملصنفات،منهامايعتا

على نشره يفسهولة كاننوعه املصنفأاًي هلذا الفرصة فاألان ا جيايبيتم ليفإاتحة
وإيصالتلكاملصنفاتأو التواصلمعاألمهور وسهولة تكاليفنشره، وقلة ا لك ونية، الشبكة

 اخلبتكاليفاملؤلفاتوتسويقها احلقوق هذه مع التعامل يف يتم كان بعكحما وهو اصةقليلة،
 مللكيةالفكريةونشرهاأوتسويقها لشكلالتقليدييفالتكلفة،واستغراقوق أكا،إضافةإىل

األان السليب؛ريالتغيإمكانية أما يفاحملتوىمنقبلصاح املؤلفأواملصنفوالتعديلعليه،
قةأوالتغيرييفاحملتوىفيتم ليفتعرضتلكاملصنفاتواملعلوماتعلىكافةتنوعاياوأشكاهلاللسر

.(1)دونالرجو ألصحاباحلل
يضااإىلذلكأنواقعاملعلوماتوالبياضتبكافةأشكاهلااملوجودةعلىشبكةا ن ن ،

امللكية حقوق حتمي  اليت التشريعات صدور رغم احلقوق، تلك حلماية خطوات أخذ إىل دفع
ىمستوىدور،و لتاريكونحصرتلكالتصرفاتالفكرية،إالأنوالالعمليفذلكيتمعل

لتلكاملصنفات اًأمروتوفريسبلاحلماية الواقعية،إالأنهمعذلكجندأنهناكصعبًا منالناحية
بعضالتدابرياليتتتخذحلمايةتلكاحلقوقوهيتتم ليفاآل :

: Digital object identifierأواًل: معرف املواد الرقمية
و احلماية توفري فيه امليتاداات،يتم البياضت وحتديد رقمية، مادة اثب لكل رقم خالل من
ويتممنارقم،نكنالوصولإىلالواثفلاملتاحةعلىالشبكةحىتيفحالةتغريعنواناملوقعوبذلك

،خراآلسميفقسممنهوعنالناشريفالقاملادةالرقميةيتكونمنجزءاثب يعاعنلكلوقيقة
كماخيصايالنظاملكلوقيقةامليتادااتاخلاصةيضااعنرريلاألهةالقافمة لتسجيل،وجزء خر

حتديدرقم فيها واليتيتم الرقميةهبا، سواءاملادة ودورها واألهة والعنوان، للوقيقة، حمدد وأيرقم ،

                                                           
.3، عاملية جديدة يف جمال امللكية الفكرية قضاايانظر:الصغري،حسامالدين،(1)
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،انصيًةماداي،والشكلسواءكانأومادةملموس،والنو ملفرقميا،مؤلفًا،منتجًاضشرًأكان 
.(1)ا،مرفيًامسعيً
 :: البصمة اإللكرتونية )الرقمية(اثنياً 

 hashهالتمويوهيبصمةرقميةيتماشتقاقهاوفقاخلوارزمياتمعينةُتدعىدوالأواق اضت

functions صغريتطبل، )سلسلة لتوليدبصمة علىالرسالة اخلوارزمياتحسا ترايضية ة(هذه
مت لملفًاكاماًل،أورسالة)سلسلةكبرية(وتدعىالبياضتالناجتةعنالبصمةا لك ونية،وتستطيع

والنكنهذهالبصمةمتييزالرسالةاألصليةوالتعراعليهابدقةحىتإنحدثأيتغيرييفالرسالة،
.(2)اشتقاقالبصمةا لك ونيةذايامنرسالتع تلفتع

  :النظام اإللكرتوين إلدارة حقوق املؤلف اثلثاً:

أو وقيقة إىل الوصول يف والتحكم ا لك ونية، الوقيقة إىل رلباتالوصول تتبع فيه ويتم
وهومايساعدأصحاب،مصنفمععمنعدمه،وإعدادتقاريرخاصةبتلكالطلباتوتسجيلها

املؤلفعلىمعرفةحماوالتالتسجيلغرياملصرح علىاملصنفأو النظام هبا.كذلكيساعدهذا
.(3)راتنسخهأوربعهأوفتحهأومحتديدمراتاس جا امللفا لك وين

  :رابعاً: التوقيع الرقمي
أقناء تتعرضأليتغيري مل مصدرها اليتجاءتمن الرسالة أن من للتأكد يستخدم وهو

ك ونيا،أماالطرااآلخروهواملستقبلفيتملتوقيعالوقيقةإلاخاصًامفتاحًنقلها،ويستخدماملرسل
التحقلمنصحةالتوقيعمنخاللاستخداماملفتاحالعاماملناس ،و ستخدامالتوقيعالرقمييتم

.(4)أتمعسالمةالرسالةوالتحقلمنصحتها

                                                           
،حقوق املؤلف،جايلحسنحممدانظر:عريشي،(1)

http://faculty.ksu.edu.sa. ]Cittadino: December 24,  
،.الناديالعريبللمعلوماتالبصمة الرقميةمقال:انظر:(2)

http://www.arabcin.net/modules.php] Cited in: December 23, 2008 
.79 ،2008،استخدام التكنولوجيا يف احلفاظ على أمن املعلومات،جنانصادقعبدالرزاق،انظر:(3)
املرجعالسابل،،حقوق املؤلف،جايلحسنحممدانظر:عريشي،(4)

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

http://www.arabcin.net/modules.php
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طل يفاملاعنهماتفصيليًمنالتوقيعا لك وينسيتمالتحدثعهناكنوعإضافةإىلذلك
األولاخلا بنوازلالتوقيلا لك وينوأحكامها.ال اينمناملبحثاألولاملندرجحت الفصل

 :خامساً: تشفري البياانت

إدخالتعديالتعلىاملعلوماتعندإرساهلاإىلجهةمعينة،أوحتويلهاإىلرموزغريوهي
 أشخا غريمصرحهلمالذاتمعىن؛ يطلععليها ويكونحبيثعندما منها، نكنهماالستفادة

علىبنافه إالعناعتباره منها والنكناالستفادة إىلنصو مشفرة، متحتويلها نصو عادية
التشفري،ويستخدميفذلكمفتاحتشفري النصو املرسلةوفكEncryptionرريلمنقامهبذا

واسطةمفتاحسرييتمعنرريقةوهيعبارةعنصيغرايضيةمعقدةتتمب،شفريامنقبلصاحبها
املتماقل يعرا لتشفري والذي نفحالوق ، يف وترمجتها النصو وفكها .Symmetricتشفري

يعرا ما إىلذلكيوجد املغري لتشفريإضافة استعمالAsymmetricتماقل فيه والذييكون
.(1)مفتاحع؛عاموخا ،مرتبطعبعالقةرايضيةعندبنافهما

ا ن ن منويفه بي ة انتشرتيف اليت الفكرية  مللكية القوانعاخلاصة قصور سبل مما م
احلقوق هلذه تلكالقوانعواحلماية دافرة يفرضتوسيع مما املعلوماتوالبياضتاهلافل، كم خالل

اختالانتيجةالتقدماهلافليفوسافلاالتصاالتاحلدي ة،وحفا اًعلىتلكاملوادواملصنفاتعلى
أشكاهلاوأنواعهامنالتغيريوالسرقةونسبتهالغريأصحاهباوضيا حقوقأصحاهبااألصليع.

اتفاقيةتعديالتعلىإدخالإىلهامنظمةالويبوومناملعنيةاملنظماتالدوليةذهب لذلك
.(2)برنلعالجماأ هرهالنشرا لك وينللمصنفاتعلىالشبكةمنمشكالت

 






                                                           
.78-77 ،2008،استخدام التكنولوجيا يف احلفاظ على أمن املعلومات،جنانصادقعبدالرزاق،انظر:(1)
.3، قضااي عاملية جديدة يف جمال امللكية الفكريةانظر:الصغري،حسامالدين،(2)
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 الفصل األول: نوازل التوثيق اإللكرتوين وأحكامها
يفاملبحثاألولنوازلالتوقيلا لك وينمنخالل،تناول عمبح علىاألولوحيتويهذاالفصل

التواصل ووسافل ا لك وين والتوقيع ا لك وين والطالق الزواج عقد يف تتم ل مطال  ستة
 الفكرية، امللكية وحقوق ال ايناالجتماعي، واملبحث املصرفية، واملعامالت ا لك وين، والتعاقد

 والطالقأحكام الزواج عقد حكم يف وتتم ل مطال ، ستة خالل من ا لك وين التوقيل نوازل
بحثال اينأحكامنوازلالتوقيلا لك وينمنخاللستةمطال ،وتتم ليفحكموامل،ا لك وين

ا لك  والطالق الزواج عقد ا لك وين، التوقيع وحكم االجتماعي،وين، التواصل وسافل وحكم
اآل :وتفصيلهوامللكيةالفكرية،والتعاقدا لك وين،واملعامالتاملصرفية،

 املبحث األول: نوازل التوثيق اإللكرتوين، وفيه: 
املطل األول:عقدالزواجا لك وين.

ال اين:التوقيعا لك وين.املطل 
ال الث:وسافلالتواصلاالجتماعييفالبحوثالعلمية.املطل 
الرابع:حقوقامللكيةالفكريةعلىا ن ن .املطل 
اخلامح:التعاقدا لك وين.املطل 
السادساملعامالتاملصرفية.املطل 

 الثاين: أحكام نوازل التوثيق اإللكرتوين، وفيه: املبحث 
دالزواجوالطالقا لك وين.املطل األول:حكمعق

املطل ال اين:حكمالتوقيعا لك وين.
املطل ال الث:حكموسافلالتواصلاالجتماعييفالبحوثالعلمية.

الرابع:حكمحقوقامللكيةالفكريةعلىا ن ن .املطل 
املطل اخلامح:حكمالتعاقدا لك وين.

 صرفيةا لك ونية.املطل السادس:حكماملعامالتامل
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 املبحث األول: نوازل التوثيق اإللكرتوين
 :عقد الزواج والطالق اإللكرتوين: املطلب األول

للمعلوماتيفعصرض والتكولوجي التقين التقدم نتيجة احلدي ة؛ االتصال وسافل تطور انتشار إن
اصبح جزءًأا،اليتتكنموجودةمنقبليفوتمعاتناحلاضر،فرضوجودمسافلومستجداتمل

،وهومامنهذاالتطوريفكافةمناحياحلياة،فكان هورمسألةالزواجوالطالقعاهذهالوسافل
لتحقيل قواب ومقاصدشريعتنا؛ أترريتلكاملسافل رارشرعييتوافلمع يستدعيإىلضرورة

إبرامعقودالزواجوالطالقمنفقدمكنهذاالتطوراهلافلمن،مقصودهايفحفحلاحلقوقوضماهنا
خاللهذهالوسافلاحلدي ةبسرعةكبرية،وخاصةبعأررافهاالذيقديفصلبينهممسافاتبعيدة،

 وهوماكانمتعذراًيفاملاضي.

واألديديفالعقودعنرريلالكتابةواملراسلةإىلالطرااآلخر،تلكإجراءيتماًنقدنفكا
سرعةالكبريةاليتيتمنقلماحيويههذاالكتابعنرريلتلكالوسافلاحلدي ةيفوقتنااحلاضرهوال

.اًعوشهوريأسابسبيلامل ال،وهوماكانقدناًيستغرقخاللقوانقليلةعنرريلالفاكحعلى
ويتمإجراءعقدالزواجمنخاللإجراءاتنكنإيضاحهامنخاللاآل :

 :الزواججملس عقد  ووقت مكاناملسألة األوىل: حتديد 
جرىالعمليفهذهاملسألةعنداألحنااعلىإجازةإبرامعقدالزواجعنرريلالكتابة،ومل

عطواأويش روامنوجهإليههذاالكتاببوجودقبوله لنسبةهلذاالعقديفولحوصولالكتاب،
يتم حىت ا لحإىلولح خر؛ هذا مغادرة يف احلل القابل إحضار من قبوله،شهودكن على

والكتاب قبوله فيكون إليه، الكتاباملوجه فحوى على هبذاواالرال  البياضتاخلاصة املتضمن
.العقديفوجودهم.وبذلكنكنالقولبقياموحتقلولحالعقداخلا  لزواج

إنالكتابواهرزادهيفمبسوره:خوذكرشيخا سالمويفسياقذلكقالابنعابدين:"
يفالنكاحفلمجت يفولح  اربها لوكانحاضرًا واخلطابسواءإاليففصلواحدوهوأنه
وقرأتوملتزوج بلغها فإنالنكاحاليصا،ويفالكتابإذا اخلطاب،مثأجاب يفولح خر؛

الشهود،نفسهامنهيفا لحالذيقرأتالكتابفيه،مثزوج نفسهايفولح خربعيدي
وقدمسعواكالمهاومايفالكتاب؛يصاالنكاح؛ألنالغاف إمناصارخارًباهلا لكتاب،والكتاب
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-وقدمسعالشهودمافيهيفا لحال اين- ٍقهلايفا لحال اين،فصاربقاءالكتابيفولسه
ضرًافإمناصارخارًبا لكالم،ومامبنزلةمالوتكرراخلطاباحلاضريفولح خر،فأماإذاكانحا

.(1)"وإمنامسعالشهوديفا لحال اينأحدشطريالعقد،وجدمنالكالماليبقىإىلا لحال اين
" البهو : السياقنقل قدويفهذا فقال: زوجفالًض فقالوا: قوم، قاليفرجلنشيإليه

ال:قدقبل هليكونهذا؟قال:نعم.قالالشيخزوجتهعلىألف،فرجعواإىلالزوجفأخاوه،فق
اعتاقولعه،وإنكانغافًباجازتراخيالقبول التقي:وجيوزأنيقال:إنكانالعاقداآلخرحاضرًا

.(2)"عنا لح
للصوت الناقلة احلدي ة االتصال وسافل رريل عن الزواج عقد  مكانية يتضا سبل ومما

عقدهمبختلفأجهزةاالتصالاألخرى،وذلكألنولحعقدالنكاحبشكلمباشرأوال،وكذلك
كتابه. وقراءة لسما قبوله الشهود منإحضار الزواجاملعتايكونيفا لحالذييتمكنفيه أو

.(3)حىتتكتملأركانهذاالعقدوصحتهبوجودالشهود
 املسألة الثانية: خيار اجمللس وخيار الرجوع وخيار القبول.

عاقديناحلليففسخالعقدبعدصدورتاملمنأنيكونلكل:هوار اجمللس يف البيوعخي
.(5)واحلنابلة،(4)األحناامنعقداً،وهوماذه إليه،مادامولحالعقدا جيابوالقبول

وهو،منحلاملوج أنيرجعيفإجيابهقبلاتصالالقبولبه:فهوأنيكونخيار الرجوع
 ذه ما (7)واحلنابلة(6)األحنااإليه صدر إذا إال منعقدًا العقد ولح دام أحدعراضإما

.(8)رجو املوج ماداما لحمنعقداًالذينذهبواإىلمنعاملتعاقدين،لالااملالكية

                                                           
.4/11،100ابنعابدين،د.ط،(1)
.3/148،د.ط،كشاف القناعالبهو ،(2)
.78،د.ط، االتصال احلديثة يف الشريعة اإلسالمية أجهزةحكم التعاقدعرب انظر:اهلييت،(3)
.6/211د.ط،،املبسوطانظر:السرخسي،(4)
.3/487،د.ط،املغينابنقدامة،انظر:(5)
.13/39د.ط،،املرجع السابقانظر:السرخسي،(6)
.7/408د.ط،،السابقاملرجع انظر:ابنقدامه،(7)
.3،4/240ط،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلانظر:احلطابالرعيين،(8)
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ماداما لحمنعقداً،إاليفمنحلالقابلالرفضأوالقبول:فهوأنيكونخيار القبول
قبوله.حالرجو امل قبلإصدار وج عنإجيابه وافلاجتاه ما وهو واش اطاألحنااواحلنابلة،

.(1)رايًفوأنيكونالقبولالشافعية
فإنعقدالزواجخيتلفعنبقية الزواجللقافلعبه، لعقود يتعللليارا لح لنسبة فما

" قاليفذلكابنقدامة: لىالنكاح؛ألنالنكاحاليقعواليصاقياسالبيععالعقوداألخرى،
غالًباإالبعدرويةونظرومتكنفالحيتاجإىلاخلياربعده،وألنيفقبوتاخليارمضرةملايلزممنرد

.(2)"املرأةبعدابتذاهلا لعقدوذهابحرمتها لرد،وإحلاقًا لسلعاملعيبة
 أما ما املهاتفة، والقبوليفحالة لياريالرجو  يتعلل العقد بعفينعقد التعاقد يفحالة

ويكونللموج احلليفالرجو عنإجيابهقبلصدورقبوله،احلاضرين،لعدموجودفاصلزمين،
أنخيتارالقبولماداما لحمنعقداًمعوجودشهودا لح،ويفحالوللطرااملوجهإليها جياب

جيابوالقبولسواءمشافهةأوكتابة،وهوماتسمابهاملكاتبةفيتحقلالعقدلتحقلاملواالةبعا 
وسافلاالتصالاحلدي ة.

 وفيما خيص الطالق عرب الوسائل اإللكرتونية: 
يقع،ألنهاليتوقفعلىحضورأوعلمالزوجةأورضاها،واليتطل فالطالقعااهلاتف

دالزوجةأنالذيحتدثإليهاهوا شهادفيه،فهويقعمبجردالتلفحلبه.ومايش طفيههوأتك
خياياحتسابمدة فيما األمر ملرأة وذلكلتعللهذا ليحهناكخدا أوتدليح، وأنه الزوج،

ل  لنسبة وبدايتها،ويسريذلكأيضا املفوضةالعدة  لطالقمنقبلزوجهاحعالعقد،(3)لزوجة
 هلا الطريلفيجوز عنهذا منه .(4)رالقنفسها كاستخدامويفحال الوسافل؛ عاهذه الكتابة

الكمبيوترفنجديفهذهاحلالةأنالفقهاءقداختلفوايفذلكإىلفريقعيفوقوعهوعدموقوعه،يتم
إيضاحهيفاملبحثاخلا حبكمإيقا الطالقعاالوسافلا لك ونية.

                                                           
.1،4/26،طإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيانظر:البكري،(1)
.3/483د.ط،مرجعسابل،،املغينابنقدامة،انظر:(2)
.1،4/465،طمغين احملتاجانظر:الشربيين،(3)
.112، 1،طمستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالقانظر:األشقر،(4)
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 : ومهاتفة مسألة التعاقد عرب الوسائل اإللكرتونية كتابة
 العقد عن طريق الكتابة:أواًل: 

 الكتابة رريل عن والعقد قدنًا، معروفًا تبتد ذه كان ومل ومانع، بعويز يفحكمه الفقهاء
النمطمنالعقود،واألديدفيهاهوسرعةالنقل،وقداختلفالفقهاء وسافلاالتصالاحلدي ةهذا

قدنًايفإجراءعقودالزواجعنرريلالكتابةعلىقولع:
 القول األول: 

 مذه  وهذا الكتابة، رريل عن الزواج عقود إجراء من و(1)الكيةاملاملنع ،(2)شافعيةال،
،وإذاوجدتأقواليفهذهاملذاه جتيزإبرامعقودالزواجعنرريلالكتابةفهيضعيفة(3)نابلةاحلو

علىاألخرسالذيالقدرةومردودةعنداحملققعمنهمإاليفحالالضرورة،وقصرواحالةالضرورة
لعهعلىالنطلوحيسنالكتابة.

ونكنأنيستدلهلؤالءمبايلي:
الشافعية-1 عند شرطصحة وا شهاد انعقاده، حع النكاح عقد على ا شهاد ،(4)اش ارهم

واحلنفية(5)واحلنابلة الكتابة(6)، بطريل العقد إجراء أجازوا الذين احلنفية ولكن إنو،، نكنقالوا: ه
على وإرالعهم الشهود بدعوة ا جياب كتاب وصله الذي العاقد  ستدعاء الشرط هذا حتقيل

ا شهاد يتم وبذلك الزواج ذلك على موافل وأنه مبضمونه إخبارهم أو املالكية(7)الكتاب أما .
.(8)الظهورفا شهادشرطعندهمأيًضاإالأنهجيوزأتخريهإىلماقبلالدخولويش رونا عالمو

الشريعة-2 مقاصد من وهذا للفروج حفظًا فيه حيتاط إنه حيث خصوصية؛ لعه النكاح أن
ا سالمية.

                                                           
.2/350،د.ط،بلغة السالك ألقرب املسالكانظر:الصاوي،(1)
.3،7/37،طروضة الطالبني وعمدة املفتنيانظر:النووي،(2)
.2،8/50ط،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفانظر:املرداوي،(3)
.3،12/14،طاملرجع السابق انظر:النووي،(4)
.7/523د.ط،،، املغينابنقدامهانظر:(5)
.2،2/253،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر:الكاساين،(6)
.2،2/253،طاملرجع نفسه(انظر:الكاساين،7)
.2/216،د.ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(انظر:الدسوقي،8)
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 القول الثانـي:
،ونكنأنيستدلهلممبايلي:(1)جييزإجراءعقدالزواج لكتابة،وهذامذه احلنفية

قيةاملذاه ،إالأهنمجعلواولحعلىالرغممناش اطاحلنفيةالشهوديفالنكاحكمااش رتهب
الشهود وصلهودعا فإذا العقدهوساعةوصولاخلطابالذيحيملا جيابإىلالطرااآلخر،
وأرلعهمعلىالكتابأوأخاهممبضمونهوأشهدهمعلىقبولالنكاحفقدجعلواولحالعقدهو

اخلطابحكمً فيه املواالةا لحالذييصل وعلىذلكتتم ويتما، بعا جيابوالقبولعندهم
.(2)ا شهاد
:(3)جندأناحلنفيةقداش روالصحةعقدالزواج لكتابةالشروطالتاليةو
أاليكونالعاقدحاضرًابلغافًبا.-أ
أنيشهدالعاقدشاهدينعلىمايفالكتابعندإرساله.-ب
تابًةفلوكت رجلإىلامرأةتزوجتكفكتب إليهقبل أنيصرحاملرسلإليه لقبوللفظًاالك-جع

ملينعقد؛إذالكتابةمنالطرفعبالقولالتكفيولويفالغيبة.
أنيشهدالغاف حعأيتيهالكتابشاهدين،ويعرفهمبواقعاحلال،ويصرحأمامهم لقبول،-د

ا عليهما اخلطابتدعوشاهدينمثتقرأ وتصرحبقبوهلافاملرأةحعأيتيها لكتابوختاهممبضمونه
النكاح،وبذلكحيكماحلنفيةأنالشهودمسعواا جيابالذيتضمنهالكتاب،والقبولالذيتلفظ 

بهاملرأة.
هومذه احلنفيةالذيجييزعقدالزواج لكتابة؛ذلكأناعتبارهم-وهللاأعلم-الراجاو

قولسديد؛ألهناولحالعقدوهوساعةوصولاخلطابالذ يحيملا جيابإىلالطرااآلخر
أنبقيةاملذاه تعدوق متامالعقدحعيصلاملكتوبكماحتقلاملواالةبعا جيابوالقبول.

سواءكانعنرريلشخايأوعنرريلالفاكحأوا ن ن إىلالشخايالذيوجهإليهفيقبلهيف
.بيًعاويشهدعليهإذاكاننكاًحاا لحفحين ٍذينعقدالعقدإذاكان

لكنهمجعلوا يقولونبذلكأيًضا إنا شهادشرطيفعقدالنكاحفإناحلنفية قوهلم: أما
ولحالعقدهوساعةوصولاخلطاب،فإذاوصلهاخلطابودعاالشهودوأرلعهمعلىالكتابأو

أخاهممبضمونهوأشهدهمعلىقبولالنكاحفقدمتالنكاح.
                                                           

(.3/12،مطبعةمصطفىالبايباحلليب،)2،ط، رد احملتار على الدر املختارابنعابدين(انظر:1)
.2،3/12،طاملرجع نفسه(انظر:2)
.2،3/12،طاملرجع نفسه(انظر:3)
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إن قوهلم: يتعلل لفروجوحيتاطفيهالوأما أننا،لنكاحخصوصيةحيثإنه فاألوابعليه
نوافقهمعلىالتحوطيفالفروجولكنالأوافقهمعلىاملنع،فالتحوطيلزماختاذإجراءاتتضمن
الكمبيوتر عا يرى طوبته للخار أن فيمكن ذلك، من متنع ال ولكنها العقود إجراء سالمة

ملتصلبشبكةا ن ن ،ونكنأنيظهراملتعاقدانوسافلا قباتاخلاصةبكلمنهماكماجي أنا
الصفة ا ن ن  ضفاء بشبكة قاعاتاحملاكم جتهز أن ونكن الطرفع، يعرفان الشاهدان يكون

ريلالقاضيأوالرمسيةعليهاخاصةوأنعقودالزواجاليومالتقبلاحملاكمتوقيقهاإالإذاجرتعنر
العقود  جراء القاضي لعه أيذن من رريل (1)عن عا، النكاح عقد إجراء جواز لنا يتضا وهبذا

الوسافلا لك ونيةكتابة.
أنالتعاقدكتابةعاالوسافلا لك ونيةأخذتبهقوانعاألحوالالشخصيةإضافةإىلذلك

ال:يفالبالدالعربية،ونذكرمنهاعلىسبيلامل 
يلي: (من7املادة)يفمشرو قانوناألحوالالشخصيةلدولةا ماراتالعربيةاملتحدةما

احتادولحالعقدبعاحلاضرين ملشافهةحصولالقبولفورا جياب،"القانوناملذكور)ا()جع(:
مضمو إمساعهم أو الشهود الكتابأمام يفولحتالوة القبول تبليغوبعالغافبعحبصول أو نه
 .(2)"الرسول.واليعتاالقبولم اخًياعنا جيابإذامليفصلبينهمامايدلعلىا عراض

وجيوزَأنيكونا جياب"(ا)ب(:9وجاءيفقانوناألحوالالشخصيةالكوييتاملادة)
.(3)"بعالغافبع لكتابةأوبواسطةرسول

مست الكوييت القانون يف ورد املوحدوما الشخصية األحوال قانون مشرو   لنايمن مٌد
.(4)لإلقليمعاملصريوالسوري

                                                           
.112، 1،طمستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق(األشقر،1)
(2) االرال ، يف شأن األحوال الشخصية، 0520( لسنة 28قانون احتادي رقم )انظر: اتريخ ا ن ن ، شبكة

31/10/2018.
(3) قانون األحوال الشخصية الكوييتانظر: أرقام  لقوانع املعدل ،61 و1996لسنة ،29 و2004لسنة لسنة66،

 .1،8/15ط،2007
.53/54، سوريقانون األحوال الشخصية املوحد لإلقليمني املصري والمشرو انظر:(4)
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( الكوييتمادة يفالقانون جاء فقد يتعلل لطالقكتابة ما ويقع104أما )ب(: فقرة )
 .(1) لكتابةعندالعجزعنالنطلبه

لإلقليمعاملصريوا املوحد يفمشرو قانوناألحوالالشخصية )وجاء (74لسوريمادة
 ."ويقعمنالعاجزعنالكالم لكتابة"فقرة)ب(:

الكتابةيف تقبلمنه عنالكالم فإنكانمريدالتطليلعاجزًا ا يضاحية: وجاءيفاملذكرة
علىجزم أَدىنداللة وذلكألنالكتابة عنالكالم؛ والتقبلمنغريالعاجز التعبريعنإرادته،

 ا نشافية تكونا رادة قد الفقهاء يقول كما الكتابة فإن الواقع، وهو الفقهاء، يفاللفحليفنظر
.(2)لتجربةاخلطم الً

 :اهلاتفعن طريق  الزواجاثنًيا: 
صورة والالسلكية السلكية األجهزة رريل عن غافبع بع الزواج عقد أن قبل بين من

يرىأنلعه(3)ورعليحميالدينالقرةداغيالدكتجديدةمليكنهلاوجوديفالعصورالسابقة،ولكن
وأقربم الهلذهالصورةماذكرهالنوويمنعقدالبيعبعمتناديع،أبنيكونالعاقدانيف نظريًا

 يقول: ذلك ويف يشاهده، مل أو شاهده اآلخر، نداء منهما كل يسمع ومها"مكانع تناداي لو
.(4)"متباعدانوتبايًعا،صاالبيعبالخالا

اختلفالفقهاءاملعاصرونيفهذهاملسألةعلىقولع:ولقد
 القول األول:

جييزإجراءعقدالزواجمشافهةعنرريلوسافلاالتصاالتاحلدي ةكاهلاتفوا ن ن وممنذه 
.(6)وهبةالزحيليالدكتورو،(5)مصطفىالزرقااألستاذهذااملذه 

مبايلي:ذلكعلىويستدل

                                                           
.412، 4،طاألحوال الشخصية يف التشريع اإلسالميانظر:الغندور،أمحد،(1)
.133، قانون األحوال الشخصية املوحدمشرو انظر:(2)
ضمنولةومعإجراء العقود آبالت االتصال احلديثة(ذكرذلكالدكتورعليحمييالدينالقرةداغيضمنوموعةحبوث3)

.935 د.ط،ها سالمي،الفق
.9/181،د.ط،اجملموع شرح املهذبالنووي،(4)
.113، 1ط،حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثةانظر:ا براهيم،(5)
.888،العددالسادس،األزءال اين، جملة جممع الفقه اإلسالميانظر:(6)
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عنرريلالوسافلا لك ونيةمهاتفةتوفرتفيهشروطعقدالزواجكالتلفحل  جيابالتعاقد
الور، ووجود بعا جيابوالقبول، واملواالة به، ومعرفته لآلخر العاقدين من ومسا كل والقبول،

ووجودالشهودالذينيسمعونا جيابوالقبولفيكونالعقدصحيًحا.
  القول الثاين:

الزواجبطريلالوسافلاحلدي ةالناقلةللكالمنطًقاومنهاالتعاقدعاشبكةا ن ن مهاتفة،ننععقد
 ململكةالعربيةالسعودية،وأك رفقهاءومعالفقه(1)وقدذه إىلهذاالقولاللجنةالدافمةلإلفتاء

جبدة.(2)ا سالمي
مبايلي:ويستدلعلىذلك

يدخله-1 قد املهاتفة الزواججي اأن وعقد العاقدين، خدا أحد للفروجاالحتياطفيه حفظًا
وحتقيًقاملقاصدالشريعةا سالمية.

أبنعقدالزواجيش طا شهادفيه.همنععللومعالفقها سالمي-2
للكالم-وهللاأعلم-الراجاو الناقلة النكاحبوسافلاالتصاالتاحلدي ة عقد إجراء جواز
هاشبكةا ن ن ؛وذلكلتوفرشروطالنكاحمنتلفحل  جيابوالقبول،ومسا كلمننطًقاومن

فالعاقدان وكونالعاقدينغافبعالحرجفيه؛ الوروالشهود، ووجود لعه، ومعرفته العاقدينلآلخر
غافبانبشخصيهما،ولكنهمايعقدانعقداحلاضرينيسمعكلمنهمااآلخر،كمايسمعهماالشهود
حعنطقهما  جيابوالقبول.وأماقولاللجنةالدافمةلإلفتاءاملوقرةواحمل مةأنهقدحيصلخدا 
أحدالطرفعلآلخر،وإنعقدالزواجحيتاطفيهماالحيتاطيفغريه.فريدعلىذلكأنهنكنأن

 يظهر الذي اهلاتف عا أو ا ن ن  شبكة البعضعا بعضهما املتعاقدان منيرى كل صورة
املتحادقعمعوجوداحملرم،وهبذاينتفياخلدا كماأنهناكالشاهديناللذينيعرفاناملتعاقدين،وأما
فالشهود مقبول؛ فغري ا شهاد وجود بعدم للمنع جبدة املوقر ا سالمي الفقه ومع به علل ما

وهميعرفوناملتعاقدينأ مسعوا يًضا.ونكنأنيطل منيسمعوناخلطابوهميشهدونعلىما
املتعاقدينمعلوماتعنإقباتهويتهمابذكررقماهلويةواترخيهاومكانصدورها،وهبذاي جالدي

.إجراءعقدالزواجبواسطةالوسافلا لك ونيةمشافهةإذاتوفرتالشروطالسابقة

                                                           
.2/121د.ط،ةالعربيةالسعودية، ململكفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاءانظر:(1)
.10-1، 2ط(،1/97،قراراتوتوصياتا مع،القرارات)جممع الفقه اإلسالميانظر:(2)
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 :التوقيع اإللكرتوين: املطلب الثاين
 واعه:مفهوم التوقيع اإللكرتوين وأن 

فرض التقنيةاحلدي ةاليتأصبح يفمعظمواالتحياتناكأفرادووتمعاتمنخاللالتعامالت
أبشكاهلااملختلفةبعالناس،حاجةالبحثعنبديلحيلحملالتوقيعاليدويالتقليدي،نكنمن

 وا قبات،داءأخالله التوقيل حيث من اليدوي التوقيع يؤديها اليت املهام التوقيعنفح فظهر
بنظام تعاماليم وإمتام توقيل يف هبا االستعانة لألرراا نكن تقنية كوسيلة التبادلا لك وين

.(1)ا لك وينللبياضتوالرسافلا لك ونية
 تعريف التوقيع اإللكرتوين: 

لتعر دفعهم مما املشرععوالفقهاء، من خاصة ا لك وينأبمهية التوقيع يفهحظىمصطلا
:(2)عدةتعريفاتمنها

بيانمكتوببشكلإلك وين،يتم لحبراأورقمأورمزأوإشارة"التوقيعا لك وينهو:
يرتبطمنطقياً البيانيلحلأو وهذا  منة، ينتكعناتبا وسيلة ومميزة، خاصة أوصوتأوشفرة

.(3)ويةاملوقععلىاحملرروالرضامبضمونه"ببياضتاحملررا لك وين)رسالةالبياضت(للداللةعلىه
أومضافةإليهأومرتبطةبه-،مدرجةيفتعاملإلك وين(4)بياضتإلك ونيةوعرفهالبعض:

يقوممقامالتوقيعاخلطي قباتهويةاملوقعوموافقتهعلىالتعاملا لك وين،واكتشاا–منطقيًا
.(5)ععليهيطرأعليهبعدالتوقيقدأيتعديل
وعرفهاملشر الفرنسيأبنههو:"معطىينتكعناستعمالمامنررااملوقعأوهومعطى

.(6)يكوننتيجةاستعمالاملوقعلرسالةمعطيات

                                                           
.244،د.ط، إبرام العقد اإللكرتوينإبراهيم،خالدممدوح،(1)
.315،د.ط، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنتالعجارمة،مصطفىموسى،(2)
.171،د.ط، حتديث قانون اإلثبات، مكانة احملررات اإللكرتونية بني األدلة الكتابيةأبوزيدحممد،حممد،(3)
البياضتا لك ونية:البياضتأوالنصو أوالرموزأوالصورأوالرسومأواألصواتأوغريذلكمنالصيغا لك ونية،(4)

،املادةاألوىل.ام التعامالت اإللكرتونية السعودينظمشرو انظر:،معاًأومتفرقة
،املادةاألوىل.نظام التعامالت اإللكرتونية السعوديمشرو انظر:(5)
.3968، 2000/230املرسومالفرنسيرقم(6)
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إلك وينويتخذشكلحرواأو علىحمرر يوضع "ما أبنه: املشر املصري، أيضًا وعرفه
ويكونله رابعمتفرديسمابتحديدشخاياملوقعونيزهعنأرقامأورموزأوإشاراتأوغريها

.(1)غريه"
كلرمزأوك وينأبنه:للتوقيعا لتعريفنكناستخال ومنخاللماسبلمنتعريفات

التعراعلىهوية نكنمنخالهلا  لفرد تضااإىلالبياضتاخلاصة إلك ونية عالمة أو إشارة
اي ت علىذلك،حبيثيسماكشفأيتعديلقديطرأعلىصاح التوقيع،ومنمثالتزامهمب

 حسابهمنخاللتلكالبياضتاخلاصةبه.
 صور التوقيع اإللكرتوين:
لإجيادوسافلتتماشىمعهذاالتطورمنأججهودالتكنولوجياملعلوما ترت علىالتطور

التوق مقام للتوقيعحىتيقوم ترت علىالتكنولوجيواملتطلباتالقانونية مما يعالعاديعلىالورق،
التوقيع ا قباتالذيحيققه نفحوال معه يتحقل ا لك وين للتوقيع متعددة صور ذلك هور
العادييفاحملرراتالرمسية،وختتلفهذهالصورفيمابينهامنحيثدرجةال قةهباومستوىالضمان

.(2)مينهاوإصدارهاالذيتوفرهلصاحبهاوفلا جراءاتاملتبعةيفأت
وتتم لالصوراخلاصة لتوقيعا لك وينعلىالنحوالتار:

:التوقيع ابلرقم السري والبطاقة املمغنطة :أوالً 
يتميزهذاالنو  لسريةبعالبنكوعميله،ويتماستخدامهذهالصورةمنالتوقيعا لك وين

الص السح النقديمنخاللبطاقة منالبنكلعميلهيفعملية والذييتمإصدارها راااآلر،
اليت أويفحاالتالسفر مغلقًا كونه يفحالة سواء الذيحيتاجه، حىتيتمكنمنصرااملبلغ
إىلدولةأخرى،حيثنكنعنرريلتلكالبطاقةيفالصراااآلر، العميلمسافرًا يكونفيها

مايكونمنأربعةأرقام،ويستطيعمنخالهلاعنرريلوإدخالالرقمالسرياخلا بهوالذيغالباً
الشاشةاخلاصةجبهازالصراااآلرحتديداملبلغاملرادسحبه،وفيهيستطيعالعميلرل فاتورةأو

                                                           
17، ماتتنظيم التوقيع اإللكرتوين إبنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا املعلو ،2004لسنة15قانونرقم(1)
،أرروحةلنيلالدكتوراهيفالقانوناخلا ،التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثباتانظر:كميل،رارقعبدالرمحنضجي،(2)

 83.
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فيها الصراااآلرمبينًا الصرامنماكينة عملية انتهاء بعد كشفحساب ألموالاملسحوبة
.(1)فتماناالواتريخمكان

 نياً: التوقيع ابلقلم اإللكرتوين: اث
وهيالصورةال انيةللتوقيعا لك وين،وصورةاستخدامه لقلما لك وينعنرريلالكتابة
التقاطالتوقيع بو يفتعاألوىلخدمة يقوم وذلكعنرريلبرضمكمعع، الكمبيوتر، علىشاشة

 حبيثيقوم التوقيع، منصحة التحقل خدمة منوال انية للتوقيع بقياسخصافايمعينة الاضمك
الشخاي لضغطعلىمفاتيامعينة ويقوم والشكلوالنقاطواخلطوطوااللتواءات حيثاحلجم

.(2)تظهرلهعلىالشاشةأبنهموافلأوغريموافلعلىهذاالتوقيع
 اثلثاً: التوقيع اإللكرتوين الرقمي:

مسرياليعرفهسوىصاحبهووالاستخدامهيفيسمىالتوقيعالرقميألنهحيتويعلىرق
.(3)والبنكيةوبواسطةبطاقةا فتمانالتعامالتاملالية

األرراابشكل عاليةيفحتديدهوية بقدرة لتمتعه التوقيعا لك وين، وهومنأهمصور
.(4)دقيل،ومتتعهبدرجةكبريةمنال قةيفحتديدهويةأررااالعقد

عملالتوقيعالرقمييتمعنرريلالتشفريبنوعيهاملتماقلوغرياملتماقل،والتشفريوحتديد لية
معروالدىالطرفع،فمصدرالرسالةواملرسلإليهيستخدماناملتماقليتم ستخداممفتاحواحد

ىتحهنفحمفتاحالتشفريلفكرموزها،وقبلإرسالهالرسالةيتمإرسالمفتاحالتشفريإىلاملرسلإلي
.(5)ةالشيفريستطيعفك

فيتمعنرريلاستخداممفتاحععاموخا ،يتمإعدادالتواقيعتماقلاملغريأماالتشفري
ألحد نكن ال رايضية معادلة املكتوبإىل التوقيع فيها يتحول معادالترايضية خالل من فيه

.(6)عادلةاخلاصةلذلكالذييتوافرلديهاملإىلالصيغةاملفردةإالالشخايعادياإ

                                                           
.132، إثبات احملرر اإللكرتوينعبيدات،لورانححممد،انظر:(1)
34-33، 1،طيتها القانونيةالتجارة اإللكرتونية ومحاانظر:حجازي،عبدالفتاحبيومي،(2)
.138، 1،طالتعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتانظر:الرومي،حممدأمع،(3)
.144،املرجعالسابل، إثبات احملرر اإللكرتوينانظر:عبيدات،لورانححممد،(4)
.31، ،املرجعالسابلالتعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتانظر:الرومي،حممدأمع،(5)
.174، 1،طأحكام عقود التجارة اإللكرتونيةانظر:برهم،نضالإمساعيل،(6)
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 رابعاً: التوقيع البيومرتي:
 ملميزةلكلشخايالقادرةعلىمتييزهالذاتيةاايفاخلصاالنو منالتوقيعبدراسةيهتمهذا

وحتريرهعنغريهمناألشخا م لبصمةاألصبعأوشبكةالععأوبصمةالشفاهأوناةالصوت،
اليتالنكنهاأنتتطابلمعخصافايأيشخاي خريفوحماولةاست مارهذهاخلصافايالذاتية

واالتمتعددةكالدخولإىلاألماكناخلاصةاليتالنكنولوجهاإالمنرراالشخاياملرخاي
لهبذلكأولفتااخلزافناحلاليةأوللتعراعلىمرتكيباألرافم،وتستخدمهذهاخلصافاييفالتوقيع

.(1)علىالتصرفاتالقانونية

                                                           
.22،دراسةمقارنة،أرروحةلنيلالدكتوراهيفالقانوناخلا ، التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثباتجواهري،عزيز،(1)
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  :وث العلميةيف البح جتماعياالالتواصل وسائل : املطلب الثالث
تعتاالكت واألحباثواملصادراملختلفةمصدراًأساسياًيفمسألةالتوقيل،وذلكفيمايتعللبعملية

واالستشهادأمهيةكبريةيف،االستشهادواالقتباسمنهمايفالبحوثالعلمية،حيثيعتااالقتباس
والنزاهةيفا الالعلميواألكادني،كماأنهيعتايفنفحالوق اع افاًحبقوق،ضوعيةحتقلاملو

الكتابوالباح عالذييتماالستعانةمبؤلفايممنخاللالنظرايتواألفكاراليتقدموهايفهذه
املؤلفات.

روسافلالتواصلويازدو،وهومايتحقلمنخاللالتوقيلبكلماتتطلبهالدقةواألمانة
املعلوما واالجتماعي عتبارهاأحداملسافلالعصريةاليتاكتسب أمهيتهانتيجةالتطورالتكنولوجي

الذيأصباالسمةاألساسيةللمجتمعاتيفدورانحركةحيايا.
أمهيةكاىيفوتمعاتنا أصباهلا جندأنوسافلالتواصلاالجتماعيمبختلفأنواعها لذا

 املختلفةوهو واألشكال الايدية والقوافم واملنتدايت الشبكية املواقع خالل من صورته تتحقل ما
العلمية للمؤمترات ا لك وين للتوقيل وحاجتها واملدوضت، وتوي  كالفيسبوك االتصال لوسافل

واملنشوراتوالندواتوالكت وغريها.
منخاللاآل :ممايستلزمإيضاحمفهومالتواصلاالجتماعي،وذلك

 االتصال لغة: 
قوله ببعضومنه بعضها وصل توصيالً، احلبالوغريها ووصل فاتصل، بغريه الشيء وصل

أوصاله:(1)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)تعاىل: هللا وقطع واصلين، اهلجر بعد ووصلين ،
مفاصله.

تعاىل قوله ومنه مبعىناتصل، فالوصل أي(2) (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): ،
.(3)لضداهلجرانوكلشيءاتصلبشيءفمابينهماوصلةيتصلون،والوص

                                                           
.51سورةالقصاي،اآلية:(1)
.90اآلية:جزءمنسورةالنساء:(2)
.1،2/339،طأساس البالغةانظر:الز شري،(3)
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،فالواصلةاليتتصلالشعر(1)ويفاحلديثقالعليهالسالم:)لعنهللاالواصلةواملستوصلة(
واملستوصلةاليتيفعلهباذلك.

،وهومايعينأناالتصال(2)وتوصلإليهأيتلطفيفالوصولإليه،والتواصلضدالتصارم
ق انوال ابطوااللت اموالصلةاألمع.هواال

وردفيهتعريفاتك ريةمنها:االتصال اصطالحاً: 
عرفهبعضهم:"استمرارالعالقةاملتينةبعرريفالعالقةاملشاركعفيها،الناتكعناستعمال

.(3)احلواس"
.(4)"وعرفهأخر:"عالقةبعفردينعلىاألقل،كلمنهمان لذااتًنشيطاً

فيحللها إىلاملستقبل، املرسل واملواقفمن واملشاعر املعلوماتواألفكار "نقل هو: وأيضًا
.(5)ويعطيانطباعهعنها"

 مصطلح التواصل االجتماعي:
هوالتواصلمععددمنالناسعنرريلمواقعوخدماتإلك ونية،يتوفرمنخالهلاتوصيل

لةتفاعلبينهاوبعالشخايمنخاللالتبادلاملعلوما املعلوماتعلىنطاقكبري،ينتكمنهاحا
.(6)عنرريلا ن ن 

 : يف البحث العلمي مميزات وسائل التواصل االجتماعي
 من نيزماأهم عا االجتماعي التواصل ا ن ن وسافل العلميةهو املهارات تنشيط

فر ا وإجياد والتعليمية، العلمية خاايم وصقل  تلفاخلااتللباح ع بع واالحتكاك لتعاون

                                                           
.5933،حديثرقم7/165،كتاباللباس، بالوصليفالشعر،صحيحهأخرجهالبخارييف(1)
.340، 5،مادة:وصلطخمتار الصحاحانظر:الرازي،(2)
.23،د.ط، املدخل يف االتصال اجلماهرييموسى،عصامسليمان،(3)
.30، 1،طمبادئ علم االتصال ونظرايت التأثريحممود،إمساعيل،(4)
.19-18، 1،طمهارات االتصالاسبانيور،هالة،(5)
.24، 1،طثورة الشبكات االجتماعيةانظر:املقدادي،خالدغسانيوسف،(6)
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واالستفادةاملتبادلةبينهميفا الالبح ي،ممايساعدعلىارتقاءالتفكريالعلميوا بداعي،العلمية
وانعكاسذلكعلىا الالبح ييفميدانالعلوم.

يميةمفيدةمناهكعلميةوتعلكذلكتعزيزاألسالي العلميةيفالتفاعلبعالباح عوررح
يساعدعلىرقياملستوىالعلميوالبح يللدارسعمنخالل مما وهو يفوالالبحثالعلمي،

اعلميًقراًءممايكس ،العلميوررحاألفكاراملختلفةيفامليدان،الكت واملؤلفاتوتبادلاملعلومات
امليدان،وتعزيز،يساعدعلىرقيالفكر ا حارةبكلاملستجداتوتعا ممساحةا بدا يفهذا

 والنتاجاتالعلميةاحلدي ة.

 : يف البحث العلمي التواصل االجتماعيوسائل سلبيات 
بقدراملميزاتاليتوفرياوسافلالتواصلاالجتماعيللباح عيفا الالعلميإالأنهناك

شبكةا ن ن يفهذاسلبياتتنتكعنها،وذلكمنخاللاملادةالعلميةاملتداولةبعمستخدمي
ا المنضحيةمصداقيةالتعاملبعاملستخدمع،والتأكدمنأصحاهبا،  ضافةإىلذلكعدم

تلكاألفكارواملعلوماتمنالسرقةواالقتباس،وكذلكتعرضتلكحتميوجودنظاموقوانعفعلية
اال من املعلوماتواألحباثلنو  من الك ري اليتحتوي مناملواقع حمصنة غري جيعلها خ اقاتمما

إمكانيةتعرضتلكاملعلوماتواملوادالعلميةللتغيريواحلذامنقبلأصحاهبا،والتالع والتدليح،
مماجيعلعمليةتوقيقهافيهاشيءمنالصعوبةيفحالالعودةمرةأخرىللموقعلتوقيلهذهاملعلومة

والتأكدمنمصادرها.
 االجتماعي يف البحث العلمي: دور وسائل التواصل

توىعلىاملسمقتصرةكاننشأيايفبدايةاألمرعلىالرغممنأنمواقعالتواصلاالجتماعي
مع أنه إال املستوىالشخصي، على يفعملياتالتعاراوالتواصل اجتماعيًا الفردييفالتواصل

إىل ذلكليصل امتد واالستخدام، االهتمام وذلكمنخاللالوق واتسا دافرة العلمي، ا ال
يف املتنوعة واملؤسساتالعلمية وبعاملواقع بينهم أو كأفراد بينهم الباح عللمعلوماتفيما تبادل
أمهيةكاىكعاملمساعديف أكسبها التعاملوالنشاطالعلمي،مما  تلفالعلوم،مماوسعدافرة

يةجيدةيفتنميةالكوادرالعلميةيف تلفتعليمافرصًفرمايووهو،تنميةاملشاريعالعلميةوالبح ية
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منخالل املتبادلة اخلااتالعلمية من واالستفادة تلكاملعلوماتوتبادهلا توافر منخالل العلوم
التعليماالف اضيهورريقة يصالالعلموللتواصلواحلصولعلىذلكالتواصل،وهومايؤكدأن:"

مناملعلوماتوالتدري وموعة يقدم التعليم النو احلديثمن وهذا ا ن ن ، رريلشبكة  عن
 لطرقالتقليدية علىالتعليم مضافة قيمة أنتقدم اليتتستطيع املتطّورة ونعين،األدواتالتعليمية

رريل عن التقليدي التدري  وحىت املدوة واألقرا  والكتاب املعتاد التدريسي الصف بذلك
 .(1)"الكومبيوتر

 دور يعد مل وهبذا ال فيهيلصاالتوشبكات األان  يف حمصورة كان  اليت االجتماعي
يف استخدامها الذينكن الوسافل وأصبح أحد بلكاذلكالدور والتعراعلىاألصدقاء،

عا الالبح يوالتعليميوذلكمنخاللاالتصال ملواقعالتعليميةأواالتصالعلىمستوىاملهني
واألكادنعوالباح عفيمابعبعضهمالبعض،وهوأوجدفر التواصلالسريعوالسهليفتداول

 عالنعنحدثأوامكانيةإ"املعلوماتواخلاات،وهومايوفرللباحثماجاءيفالسياقالتار:
به. واألعضاء األصدقاء وإخبار علمية مقومتظاهرة من كمقوم للمكتبة اتاالتصالفم النكن

اليت الندواتوالتظاهراتالعلمية عنمواعيد التنويه أو يفا عالن اخلاصية العلمياستغاللهذه
سيتمعقدها ملكتبةأوبعضاملعارضاليتجتريهابعضاملكتباتبعاحلعواآلخروذلكمنخالل

انتها موعد انعقاده، موعد وصفاحلدث، احلدث، نو  احلدث، )اسم املدينة،كتابة الوقع، فه،
االلك وين الايد م الً..(اهلاتف، ا عالن لاصية االجتماعية الشبكات هده تتميز كما عن.

.(2)"الندواتوحلقاتالنقاشا معة

التواصلاالجتماعيمنخالل وسافل به الذيتقوم الدور مدىعظم لنا وبذلكيتضا
الم لالفيسبوكوالتوي وغريهامنالاامكيفإقراءالنشاطالاامكاالجتماعيةاملستخدمةيفهذاا 

على سواء تلكالوسافل خالل من التواصل دافرة توسعة خالل من كبرية وإحداثنقلة العلمي

                                                           
  .4800، تعليميةدراسة إمكانية تطبيق بيئة تعليم افرتاضية يف املؤسسات ال، صاح،مىنهادي(1)
  .59 د.ط،،اجلديد يف االتصال العلميأمحدأنور،بدر،(2)
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الوصولإىلاملعلوماتمستوىالباح ع منسرعة منمزاايكبرية وفرته مبا املؤسساتالعلمية، أو
منهذهاملعلوماتواالستفادةمنها،وإمكانيةتدعيمتلكاملزاايمنتلكاملستهدفة،والكماهلافل

والتكنولوجي، التقين ا ال يف اهلافل التطور خالل من أكا فوافد حيقل بشكل وزايديا الوسافل
والطرق السبل وإجياد استخدامها على امل تبة السلبية األوان  دراسة اآلاثرتلكلعالجكذلك

امل عليهاالسلبية ؛ تبة نفعها يعم حىت  لتدريك عليها والقضاء منها للتخفيف احللول يف جياد
بشكلأكا.املستقبل
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:حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت :املطلب الرابع
وال يف الكبري التطور نتيجة احلاضر العصر يف الفكرية امللكية حبقوق االهتمام برز

يةاحلدي ة،اليتفرض واقعالتعاملمنخاللبي ةا ن ن بعاألشخا اليتالتكنولوجيااملعلومات
ا ال، تعاماليميفهذا واعلىحقوقاملؤلفعحيثالوقةبدمنضرورالفكاناتسع دافرة

تنوع املصادروررقالوصولللمعلومات،معتنو وتطوروسافلالنشراملختلفة،اليتخرج من
التقليديإىلمايعرااآلن لنشرا لك وين،مثالنشرعىا ن ن يفعصرضاحلار،نطاقالنشر

الرقمية.الفكريةوهومايعرا مللكية
 تعريف احلق لغًة:

:ومنهذهاملعاينلغًة:إناملعىنالعاملكلمةاحللتعين:ال بوتوالوجوب،يفالاحلل
املعىن ڌ ڎ ڎ ڈ ):تفيدقبوتاحلكمووجوبهكقولهتعاىلال بوتوالوجوب:ويفهذا

.(1)  (ڈ ژ ژ ڑ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )األمرال اب :أياألمراملوجودكقولهتعاىل:

.(2)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
.(3)(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)احللضدالبارل:كقولهتعاىل:
.(4)(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ے)احللمبعىناليقع:كقولهتعاىل:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ويستعملاحللمبعىنالعدل:كقولهتعاىل:

.(5)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
.(6)(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقولهتعاىل:

                                                           
.7سورةيح:اآلية(1)
.44سورةاألعراا:اآلية(2)
.42سورةالبقرة:اآلية(3)
.23سورةالذارايت:اآلية(4)
.20سورةغافر:اآلية(5)
.151اآليةجزءمنسورةاألنعام:(6)
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(2).(1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ويرداحللمبقابلالواج أواحلكم:كقولهتعاىل:
 :اصطالحاً احلق 

متعددةمنها:وردتتعريفات
.(3)"احللهواختصا يقربهالشر سلطةأوتكليفاً:"تورمصطفىالزرقاالدكعرفه

.(4)"هواملصلحةاملستحقةشرعاً":الشيخعلياخلفيفوعرفه
 أنواع احلقوق: 

 عتبارات تلفة:وتنقسماحلقوقإىلقسمع"
وهو1 مش ك وحل ا نسان هللاوحل حل أنوا : قالقة إىل صاح احلل:  عتبار ما.

اجتمعفيهاحلقانمعاً.
دييننوعع:حل. عتبارالقوةاملؤيدة:وقسمهفقهاءاملسلمع عتبارالقوةامللزمةلهإىل2

.(5)"وحلقضافي
 حق امللكية الفكرية:

إناحلقوقاالعتباريةواألدبيةوالذهنيةكحقوقالتأليفوحتقيلاملخطورات،واالخ اعات"
احلقوقالفكريةاليتتعطيلصاحبهااحلل الحتفاظ لرباالناتكعنعمله،وغريذلك.هيمن

ويعطيه صاحبه قبل من املبذول أساساألهد على ا سالمي الفقه يقره موجه مشرو  حل وهو
السلطةمبنعأيإنسان خرمنأنيقومبنشرمؤلفهأواخ اعه،وهلذااحللجانبانماديومعنوي.

يتعلل لفافدةاملاديةاليتحيققهاصاح هذااالخ ا منعمله،واألان املعنويفاألان املادي
حلصاح ا نتاجالذيلهوحده العمللهألنهيعدمتجاوزًا أنهالجيوزألحدأنينس هذا

.(6)"احللحبملاسمعملهاملبتكر

                                                           
.19ورةالذارايت:اآليةس(1)
.57، 1،طوأتثري املوت فيهمااحلق والذمةانظر:اخلفيف،(2)
.19، 1،طيف الفقه اإلسالمي العامة االلتزامنظرية املدخل إىل الزرقاء،مصطفى،(3)
.57،املرجعالسابل، 1،طوأتثري املوت فيهمااحلق والذمةاخلفيف،(4)
.15-1،2/9،طالتشريع اإلسالميواتريخ  الفقهي املدخلن،عبدالرمحصابوين،(5)
.15-2/9املرجعنفسه،(6)
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 حق التأليف:
أوفنياًمبتكراًمهماكاننوعهعلمياًوأأدبياًحيملإنتاجاًهوالوعاءاملعريفالذي"املصنف:

.(1)"أوأمهيتهأورريقةالتعبريفيهأوالغرضمنتصنيفه
منينشراملصنفمنسوً إليهسواءبذكرامسهعلىاملصنفأمأبيةرريقةأخرى"املؤلف :

.(2)"مبايفذلكاستعمالهامساًمستعاراًإالإذاقامالدليلعلىغريذلك
.(3)"هووموعةاملصاحاملعنويةواملاديةاليتت ب للشخايعلىمصنفه"ملكية املؤلف: وقحق
  الطباعة: وقحق

وقدتنوع أشكالالطباعةوملتعدتقتصرعلىالشكلالورقيوتشملاملصنفاتاملكتوبة،"
الفوتوغر والتصوير والتطبيقية ومصنفاتالفنونالتشكيلية ايفومصنفاتاملصوراتواملصنفاتالفنية

ومصنفات العلوم أو العمارة بفن أو  لطبوغرافيا واملخططاتاملتصلة والتصاميم واخلرافطاألغرافية
.(4)"الاوياتاحلاسوبية،مبايفذلكواثفلتصميمهاووموعاتالبياضت

 النشر: وقحق
إىلاأل"النشر: غريمباشر أو أبسلوبمباشر إيصاله املصنفأو استخراجنقل أو مهور

نسخأوصورمنهأوجزءمنأجزافهنكنقراءياأومساعهاأورؤيتهاأوأداؤها.وملؤلفاملصنف
املشمول حلمايةوحدهاحلليفتقريرنشرمصنفهويفاختياررريقةهذاالنشر،ولهوحدهوملنأيذن

الجيوزلغريهمباشرةهذااحللدونلهخطيًاحلاست مارمصنفهماليًاأبيةوسيلةأوشكلكانو
.(5)"إذنكتايبمنهأوممنخيلفه

وال اب أنهذااألهدالفكرييفميزانالشر اثب احلرمةيفاالعتداءعليهأبيشكلمن
انتحالالرجلقوالًداللةومنأبرزويفسياقذلكقيل:"األشكال، هواثب منحرمة ذلكما

إىل أوإسناده إىللغريه، الفكرة و الكلمة بنسبة قاضية تزال، وما بلكان الشريعة غريمصدره.
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،صاحبها،لينالهودونغريهأجرماقدتنطويعليهمنخري،وليتحملوزرماقدجترهمنشر
على ا قدام عن نتنع جعله مذهبًا تفسريه االختصا و هذا يفحتديد أمحد ذه ا مام وقد

ويفسياقذلك،الكتابةعنمقالأومؤلفعراصاحبه،إالبعداالست ذانمنهاالستفادة لنقلو
أمحدس لعمنسقط منهورقةكت فيهاأحاديثأوحنوها،أجيوزملنوجدهاأنس لا مام

يتعللفوعليه،يكت منهامثيردها؟فقال:ال،بليستأذنمثيكت . التأليفيورثصاحبهحقًا
وإنمالكاملصنفهببةأوشراء،إمناحيللهأنيتصرا،مثرةجهدفكريأوعلميمبحلهالذيهو

 لععاملاديةاليتاش اها،إذهياليتوقعالعقدعليها،كماأنهنلكأنيعاعناألفكاراليتيف
ذنمناملصنفوأنيناقشهاويرفضهاويرويها،ولكنليحلهأنينتحلهالنفسه،مثإنهالنلكإ

قدامتلك أنه علىورد اعتمادًا ويستقلهوب منه احللاملنسوبإىلغريه  بأوىلأنيبيعهذا
النسخةتغدوعندفذيفيدأشبهما احلل،الشكأنهذه نسخةمنمصنفحتويصورةهذا

يوجدتكونبكوةفتح يفجدار،لتتسرباليداألجنبيةمنهاإىلالداخل،مثلتقتنايكلماقد
.(1)"فيهدونحل

  ق امللكية الفكرية:املرتبطة حباحلقوق األخرى 
  نسخ املؤلف: وقحق

إليه" امل جم بنصه أو األصلية بلغته للمصنفاملتمتع حلماية االستعمالالتالية تعدأوجه
مشروعةدوناحلصولعلىموافقةاملؤلف:

عرضه .1 أو مساعه أو مشاهدته مصنفنكن أي التصويراستنساخ رريل عن وذلك ،
متناول يف املصنف ذلك جعل أو األمهور إعالم وسافل أو السينمافي أو الفوتوغرايف

األمهوريفاحلدوداليتيسوغهااهلداا عالمياملنشود.
للجمهور، .2 أوتلفازاًيوإبالغها استنساخأعمالفنيةتشكيليةأومعماريةلعرضهاسينمافيًا

مالموجودةبصفةدافمةيفمكانعام.إذاكان هذهاألع
كانقد .3 إذا الفوتوغرايفأوبطريقةمشاهبة استنساخعملأديبأوفينأوعلمي لتصوير

سبلوضعهيفمتناولاألمهوربصورةمشروعة،وذلكإذاجرىاالستنساخمنقبلمكتبة

                                                           
.50-1،2/43،طقضااي فقهية معاصرةسعيدرمضان،حممدانظر:البوري،(1)
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رطأنيكونذلكعامةأومركزللتوقيلغريجتاريأومؤسسةعلميةأومعهدتعليميبش
األهاتاملستنسخة،وبشرطأال علىاحتياجاتأنشطة النسخمقتصرًا االستنساخوعدد
املؤلف ملصاح له المسوغ يتسب يفضرر املاديللمصنفأو ذلك الست مار يضر

(1)."املشروعة
  بيع املؤلف: وقحق

امل" االست مار حقوق مباشرة يف احلل غريه إىل ينقل قوانعللمؤلفأن يف نصو عليها
نقل  احلماية.ويكونذلكبصورةكتابيةوبتحديدواضالكلحليفالتصراعلىحدة.إذا
ملكيةالنسخةاألصليةمنمصنففاليتضمنذلكنقلحلاملؤلفومعذلكحيلملننتلكتلك

اذلك.النسخةأنيعرضهاعلىاألمهوردونأنيكونلهحلنسخهامامليتفلعلىخال
مل إىلورقتهبعدوفاته،مبايفذلكاختاذقرارنشراملصنفإذا تنتقلحقوقاملؤلفكاملة
يكنمنشورًاقبلالوفاةويفحالعدموجودهمتنتقلهذهاحلقوقإىلالوزارةاملسؤولةعنم لهذه

(2)."احلماية
  التنازل عن املؤلف : وقحق

بشكلمشابهحبلالبيع،ويكونالتنازليفأك راألحيانإنحلالتنازلعناملؤلفيتم ل"
.(3)"دونعوضمادي،ولذلكفإنماوردمننصو حبلالبيعتنطبلعلىحلالتنازل

 سقوط هذه احلقوق: 
جنداختالاجزفيات إالأننا محايةحقوقاملؤلفع، علىضرورة لألصلاملتفلعليه وفقًا

وتسقطفيهااحلقوقأوتنتقلوذلكيفبعضجزفياتالنظامومواده،لداحلمايةوفقاًالختالاكلب
منخاللقانونامللكيةالفكريةالسوري،وهومايتشابهمعمعظمالقوانعالوضعيةاألخرىيفبلدان

،وإيضاحهمنخاللالتار: تلفةمعبعضاالختالفاتالبسيطة
وحىت" حياته املؤلفروال حقوق  حلماية يفتتمتع اش ك وإذا وفاته، من مخسعسنة

أتليفاملصنفأك رمنشخايفإناحلمايةتشملاملؤلفعكافةحىتغايةمخسعسنةمنوفاة
  خراملشاركعيفأتليفاملصنف.
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مدة مستعار  سم ينشر أو مؤلفه اسم دون ينشر املصنفالذي  حلماية كذلكيتمتع
 بطريقةمشروعة.مخسعسنةبدءاًمناتريخالنشر

-البصريةأوا ذاعيةأوالسينمافيةمتتدروالمخسعسنةأووإنمحايةاملصنفاتالسمعية
مناتريخإنتاجاملصنف،وإذاوضعاملصنفمبتناولاألمهورمبوافقةاملؤلفخاللتلكالف ة بدءًا

 فإناحلمايةمتتدروالمخسعسنةاعتباراًمناتريخالوضع.
 روالعشرإن متتد والتطبيقية التشكيلية مصنفاتالفنون أو املصنفاتالفوتوغرافية محاية

 سنواتبدءاًمناتريخإنتاجاملصنف.
(1)."تؤولإىلامللكالعاممجيعاملصنفاتغرياحملميةأواليتانقض مدةمحايتها

 أمام أنه يتضالنا تقدم ماالتطورا لك ويناحلاربناءعلىما وبصفةخاصة واملستمر،
بي ة يف الفكرية امللكية حقوق محاية وال أصبا التواصل، إمكانية من ا ن ن  شبكة أاتحته

 الضماضتالالزمةملواجهةا ن ن ، ضرورةحتديداملصنفاتحملاحلمايةوتوفريكافة يفرضعلينا
كان ال إذا تشريعاتالقافمةكافيةلتحقيلتلكحاالتاالعتداءوالسرقةلتلكاحلقوق،وررحما

الفكريةيفبي ة لتحقيلاحلمايةحلقوقامللكية إىلتشريعاتأك رمالفمة يفحاجة أننا أم الغاية،
ا ن ن .
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 :التعاقد اإللكرتوين: املطلب اخلامس
 مفهوم التعاقد اإللكرتوين:

يةوالتجارةا لك ونيةبعدال ورةالتكنولوجيةالقانونتفاقياتااليفوالانتشرتعبريالتعاقدا لك وين
يفاملعلوماتيفعصرضاحلاضر،وهومايعاعنتكوينالعقودعنرريلاالتصاالتا لك ونيةأو

.تفاقياتاالرسافلالبياضتيفإبرامهذه
 ونيةبوسافلإلكنعقادهاالذييتمتفاقاالوذه البعضيفتعريفالعقدا لك وينإىل:"

.(1)كلًياأوجزفًيا"
وهناكمنعرفهأبنههو:"ذلكالذييتمإبرامهعاشبكةا ن ن ،فهوعقدعاديإال
أنهيكتس الطابعا لك وينمنالطريقةاليتينعقدهباأوالوسيلةاليتيتمإبرامهمنخالهلاحيث

األرراابوسيلةمسموعةمرفيةعاشبكةينشأالعقدمنتالقيالقبول  جياببفضلالتواصلبع
.(2)عنبُعد"تصاللالدوليةمفتوحة

وسائل التعاقد عرب اإلنرتنت: 
يتمإجراءالتعاقدعاشبكةا ن ن عاأك رمنوسيلةوهيكالتار:

 املواقع اإللكرتونية:  عن طريقأواًل: التعاقد 
اخل واملنتجات السلع بعرض الشركة تقوم وعرضحيث ا لك ونية، املواقع على هبا اصة

 .(3)مواصفاتالسلعةوسعرهاعلىموقعالشركة،ويفاملقابليقومالراغ يفشراءالسلعة
  اثنياً: التعاقد عن طريق الربيد اإللكرتوين: 

ويقصدبذلكالتعاقد ستخدامشبكاتاحلاس اآلريفنقلالرسافل،حيثيكونهناك 
.(4)ك وينلكلشخاييستخدميفاستقبالالرسافلصندوقبريدإل

                                                           
.مالتا لك ونيةاألردينقانوناملعا(1)
.48 ،1،طالتعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتالرومي،حممدأمع،(2)
.16،د.ط، التعاقد عن طريق اإلنرتنتانظر:العجلوين،أمحدخالد،(3)
.16انظر:املرجعنفسه، (4)
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 اثلثًا: التعاقد ابحملادثة عرب اإلنرتنت:
بع للتواصلبشكلمباشر املتاحة عنرريلالاامكالصوتية الطريقة التعاقديفهذه ويتم

التعاقد،أوعنرريلبرامكيتمكنمنخالهلاأررااالتعاقدإرسالفيديوهاتمصورةيتمررااأ
.(1)التعبريفيها لقبولوا جياب

 طرق سداد الثمن يف التعاقدات اإللكرتونية:
بطاقات استخدام عا فتكون رريل، عدة عا ا لك ونية العقود يف ال من سداد يتم

املعلوماتفتماناال لسرقة الفاكحجتنبًا اهلاتفأو عا البطاقة معلومات إعطاء فيه يتم والذي ،
 لب حيثيتمحتويلالنقوداملتعلقة ا لك ونية، ال منعنرريلالنقود وكذلكيكونسداد طاقة،

العاديةإىلوحداتنقديةإلك ونيةيتمالتعاملهبابشكل منعاشبكةا ن ن .كمانكنسداد
.(2)ال منعاالشيكاملصدقواملصريفأوالشيكاتا لك ونية

 عاقد عرب شبكة اإلنرتنت:العقود املستثناه من صحة الت
ا سالمي التعاقدبناءعلىقرارومعالفقه منصحة يوجدأنوا منالعقودمتاست نافها
والسلمالش اط والصراالش اطالتقابض، عليه، بطريلا ن ن وهيالنكاحالش اطا شهاد

.(3)تعجيلرأساملال
 :النظام الواجب تطبيقه يف التعاقد اإللكرتوين

أررافهنتماءالتعتاالعقودا لك ونيةواليتتتمعاشبكةا ن ن ذاترابعدور،وذلك
إىلجنسيات تلفة،لذاجندأناالتفاقياتالدوليةتوصل إىلأنالنظامالواج تطبيقهيفهذه

ت علىذلكضررالعقودهونظامإدارةاملتعاقدينالذياتفقاعليهعندالتعاقد،معشرطأالي 
مناحلمايةاليتتوفرهااألحكاماآلمرةلنظامالدولةاليتهباحملإقامته،وملاقد(4)يلحلاملستهلك

.(5)ت ت عليهاوقو الغرريفحلاملتعاقدأسالي دعافيةتستخدمههذهالشركاتمن

                                                           
.16د.ط، ،مرجعسابل،التعاقد عن طريق اإلنرتنتالعجلوين،أمحدخالد،انظر:(1)
.17-13 ،يف الوطن العريب الفرص والتحدايت التجارة اإللكرتونيةانظر:احلفين،حسن،(2)
.14/3/1990-10ة،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثانظر:قرارومعالفقها سالمي،(3)
مات.كعقودالبيعوا جياروالقرض،اليتيكونموضوعهاتقدميسلعوخد(4)
.168،د.ط، النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونيةانظر:حجازي،عبدالفتاحبيومي،(5)
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تفاقالذيمتيفيضااإىلذلكأنالنظامالذييطبلعلىهذهالعالقةيكونخاضعًالال
االتفاق عليهيفمنوذجالعقد،الذييتطل أنيكونهذا التعاقد،ويكونمنصوصًا احمكومًبداية

بع عليه املتفل النظام هذا يكون أن وهي أساسية، شرعية الشريعةنياملتعاقدبقاعدة إىل راجعًا
ا سالميةومستمداًمنها.

لسععنةالنبويععةاملطهععرة،ومتفععلعليعه.وممععايوضععاذلععكمععنوهعذااألمععرمقععرريفالقععر نالكعرميوا
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب )القعر نالكععرميالععذيجعاءذكععرهيفعععدةمواضععمنهععا،قععالتعععاىل:

.   (1)(ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
امسععلمًوتتحقعلمرجعيععةالشععريعةا سععالميةيفإدارةهععذهالعالقعةالتعاقديععةسععواءكععانأحععدهم

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) مأوكععانوامجيعععاًمسععلمعأوغععريمسععلمع،قععالتعععاىل:واآلخععرغععريمسععل

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

        .(2)(ىئ ىئ ی

صلىهللا-فالضمرييفقوله:بينهم،راجعإىلاليهود،وذلكعندماأتىكبارهمإىلرسولهللا
عغريهمعامتهم،وتعهدوالهإنحكمهلمضدهمأنيؤمنوابهيريدونحتكيمهبينهموب-عليهوسلم

.(3)فتتبعهمبقيةاليهود
مماسبليتضاإلزاميةأنيكونالتحكيميفهذهالتعاقداتا لك ونيةللشريعةا سالمية،

وحرمةحتكيمغريها.
 احملكمة املختصة يف التعاقد اإللكرتوين:
 ا لك ونية العقود تتم ما عادة  تلفة، أماكن دولةوأبعأرراامقيمعيف يف يكونوا

واحدة،أويفدول تلفة،وعليهذهب األنظمةالدوليةاملنظمةلالختصا القضافييفحالنشوء
اخلصوماتبعأررااهذاالتعاقدإىلعدةاجتاهاتمنها:

                                                           
.59سورةالنساء:اآلية(1)
.49سورةاملافدة:اآلية(2)
.1،3/114،طتفسري الطربيانظر:الطاي،(3)
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وذل - املتعاقدان، اليتاتفلعليها كمنأجلالتيسرييكوناالختصا القضافيللمحكمة
 علىاملدعي.

يكوناالختصا القضافيحملكمةإبرامالعقدأوتنفيذه،وهذاماأتخذبهبعضاألنظمة -
 .(1)العربية

 .(2)يكوناالختصا القضافيللمحكمةاليتيوجدهباإقامةاملدعىعليه -
 كانخصواتفل إذا ما التناز حال نشوء عند املختصة يفاحملكمة الدعوىيفالفقهاء م

يفحمل االختالااملكاين، يفحال واختلفوا املدينة، قاضي الدعوىعند رفع فيتم واحد، مكان
:(3)ا قامةأوحملالدعوىاملرفوعةيفمدينةأخرى،وذلكعلىعدةأقوالهي

  القول األول: 
فية.القاضياملختايهوقاضياملدعي،وهوماذه إليهمجهورالعلماءوبعضاحلن

 القول الثاين: 
أنالقاضياملختايبنظرالنزا هوقاضياملدعيإالإذاكانموضو النزا يتعللاحللفيه
بعقارفيكونالقاضياملختايهوقاضياملكانالذيفيهحملالدعوى،وهوماذه إليهبعض

األحناا،وبعضاملالكية.
 القول الثالث: 

 يتم وإمنا  تاي، قاٍض يوجد أماكنال عن النظر بغض قاٍض أي أمام الدعوى إقامة
املتداعع،وهوماذه إليهبعضاألحنااواملالكية.

                                                           
ة.،الفقرةال اني30،املادةقانون املرافعات املصريانظر:(1)
.نظام التقاضي ابململكة العربية السعودية(،2/2394انظر:التعميمرقم)(2)
،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،وانظر:ابنجنيم،1،1/479،طالدر املختار شرح تنوير األبصارانظر:احلصفكي،(3)
،األحكام السلطانيةوانظر:الفراء،،4/164،د.ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،وانظر:الدسوقي،2،7/193ط
 2ط ،69 عابدين، ابن طرد احملتار على الدر املختار. ،2 و5/542، ، حممد، بن ضصر الغامدي، االختصاص انظر:

.418،حبثماجستري، القضائي يف الفقه اإلسالمي
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 القول الرابع: 
القاضياملختايهوقاضياملدعىعليه،وهوماذه إليهاألحناا،وبعضاملالكية.
 يف به لألخذ األقوال أرجا هو ال اين القول أن جند األقوال تلك ضوء العقودوعلى

ا لك ونية، عتبارالقاضياملختاييكونهوقاضياملدعي،وذلكألنرال اخلدمةأوالسلعة
عادةمايقعيفجانبهالضرريفهذهالعالقة،وغالبًامايكونهواملدعي،وهومان لمحايةلهمن

تط قد منها، املقدمة للسلع تسويقية وسافل تستخدم اليت العاملية متالشركات ما مواصفايا ابل
االتفاقعليهأوال.
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 :املعامالت املصرفية اإللكرتونية: املطلب السادس
الواقعا لك وينيف تلفواالت احلاضر الذينعيشهيفوقتنا أصبامنمساتالعصر

تقدماهلافليفاحلياةاملرتبطةبتفاصيلالواقعا تمعيعلىكافةاألصعدة،وهناجندأقرالتكنولوجياوال
تقنيةاملعلوماتواالتصاالتالذيأصباهلاأقركبرييفوالاملعامالتاملصرفيةا لك ونية،الكافنة
يفتقنيةالصريفةا لك ونية،وحماولةاالستفادةمنتلكالتكنولوجيةاليتتساعديفتسهيلالك ري

اليفالعملياتاملصرفية،مماحيقليفهنايةاألمرمنالتعامالتاملالية،وماي ت عليهامنختفيضتك
.معمتطلباتالوق احلاضرمتهاءومالمقصوداالنتفا من هورهاواالستفادةمنها،

 املصرفية، املعامالت تلك عن الناش ة االلتزامات سداد رفيسفيعتا إىليالتزام يدفع ،
سساتالتجاريةاليتتتعاملهبذهالوسيلةا لك ونية،بعد هورالبنوكواملؤنتقالهااالهتمامبهوكيفية
املعامالت فيها،وتنظم املصرفية وااليا، وتعدد التجارية املعامالت حجم لتضخم تزايدوونتيجة

 االفتمانية، النقود  صدار املرتبطة االقتصادية األموالاملخارر حلماية الالزمة تعرضوتوفرياحلماية
وا األموالللسرقة لضيا ، مع هور والحتتاجاىلخاصة عنبعد ماديلتقاءاالعملياتاليتتتم

.(1)يتحقلمعهانتقالوتداولاألموالبشكل منلطريفاملعاملة.
 تعريف الدفع اإللكرتوين:

 هرتعدةتعريفاتللدفعا لك وين،نذكرمنها:
يتض إلك ونية، اليتتتبادلبصفة العملة أو "املال األموالا لك ونيةهو: منذلكحوالة

 أيضًا ويسمى املباشر ا لك وينيفالنقودوالدفع إىلعملياتالدفع احلاجة وتكمن ا لك ونية،
رريل عن للشراء والدفع والعمالء، البنوك بع األموال حتويل م ل: ا جراءاتا لك ونية، تنفيذ

اخلدم أو السلعة على احلصول مقابل م لا ن ن  املوارن على الدولة مستحقات وتسديد ة،
واهلاتف والكهر ء املاء م ل األساسية اخلدمات فواتري وتسديد وغريها، املخالفات غرامات

.(2)وغريها"

                                                           
.3،د.ط، لقانويناملاهية والتنظيم ا،الدفع ابلنقود اإللكرتونيةانظر:لبي ،أمحدالسيد،(1)
،تطبيقات آمنة يف عمليات الدفع اإللكرتوينالعبدان،روانعبدالرمحن،(2)

 http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58                 
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كذلكهو:"عمليةحتويلاألمواليفاألساسمثنلسلعةأوخدمةبطريقةرقمية ستخدام
.(1)تليفوينأوشبكةماأوأيرريقة رسالالبياضت"أجهزةالكمبيوتروإرسالالبياضتعاخط

املالية املؤسسات توفرها اليت والاامك النظم من متكاملة "منظومة  خرون: عرفه كما
واملصرفية،هبداتسهيلإجراءعملياتالدفعا لك ويناآلمنة،وتعملهذهاملنظومةحت مظلةمن

.(2)أتمعومحايةإجراءاتالشراءوضمانوصولاخلدمة"القواعدوالقوانعاليتتضمنسرية
 وعليه فإن العمليات املصرفية اإللكرتونية هلا عدة صور، نذكر منها: 

 التحويل اإللكرتوين لألموال: 
يتيانقلالتحويالتاملالية "نظام التحويلا لك وينيفأعمالاملصاراا لك ونيةهو:

إىلحساب خ حساببنكي هبذهمن البياضتاملتعلقة نقل إىل إضافة  منه إلك ونية بطريقة ر
.(3)التحويالت"

والتحويلا لك وينيتميزأبنهيتمعاوسافلاالتصالعنبعدم لا ن ن ،واليتيكون
هلادوريفعقدالتحويلسواءيفمرحلةا نشاءأوالتنفيذ،حبيثيتمصدورأمرالتحويلعناآلمر

اسطةإلك ونيةمم لةيفاهلاتفأوالفاكحأورسالةبريدإلك ونية،جيعلالعقدعقدحتويلمصريفبو
االتصالسيلةوإلك وين،وهذامنجان العميل،الذييقابلهصدورأمرالقبولمناملصراعا

.(4)ا لك ونيةمم لةيفالفاكحأورسالةبريديةإلك ونية
رسالالرسالةا لك ونيةعنرريلوسيطعاشبكةا ن ن أوشبكةويفسياقذلكيتمإ

سويف ،حيثيقومهذاالوسيطعنرريلالاوياتاملخصصةلذلكبعمليةالتحويلبشكل من،
بتعب ةمنوذجالدفعلدىهذاالوسيط،مثيتمإرسالهيلمالعبتحصيلاملبالغاملستحقةللتاجرمنقبل

ا  املقاصة التحويالتاملاليةلدار يفنظام البنوكاملش كة متلكها عنشبكة وهيعبارة لك ونية،
                                                           

 http:// analyseer.net؟الدفع اإللكرتوين من حيميهأنن،قديا،(1)

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

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

 .443 ،د.ط،إبرام العقد اإللكرتوينإبراهيم،خالدممدوح،(3)

 .23 ،1ط،املصريف اإللكرتوينعقد التحويل انظر:ذوابة،حممد،(4)
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،أمايفحالعدماش اكالبنوكبنظاماملقاصةا لك ونية،فيتمإرسالالنموذجمباشرة(1)ا لك ونية
.(2)للبنك

 الكفالة املصرفية اإللكرتونية: 
بسدادالديناخلا بعميلهقبلاملستفيد،يفحالالكفالةاملصرفيةيفتعهدالبنكوتتلخاي

والضمانبعالبنكوعميله، ال قة حالة تقوية ي ت عليه وهوما الدين، العميلهذا عدمسداد
ويتشكلهذااألمريفا الاملصريفا لك وينيفصورةبطاقاتضمانالشيكات،مبعىنأنيقوم

امسهوتوقيعهمنقيمةالشيكاتاليتحيملهاالعميل،واليتتتضبلوفاءلالبنكبضمانمصدرالبطاقة
العميل. عنهذا لكلشيكصادر به البنكالوفاء الذييلزم األقصى الشخصيواحلد وحسابه

.(3)منأشكالالضماناليتحيصلعليهاالعميلشكالًوبذلكتكونتلكالبطاقةالصادرةللعميل
 :ةاإللكرتوني األوراق التجارية

هيرسالةإلك ونيةموققةومؤمنةيتمإرساهلامنمصدرالصكإىلمتسلمالصك)حامله(
العتمادهوتقدنهللبنكالذييعملعاا ن ن ،فيقومالبنكبتحويلقيمهالصكاملاليةحلساب

ملستلمالصك)حامله(،وذلكليكوند ليالًحاملالصك،مثيقوم لغاءالصكوإعادتهإلك ونيًا
.(4)علىعمليةالصرا،وحتويلهإليه،والتأكدمندخولهحلسابهإلك ونياً

داللة أوسع ا لك وين السند اعتبار مع إلك ونياً، حمررًا أو سندًا التجارية األوراق وتعتا
.(5)لدخولكلمنماأنتكوخططعلىاحلاس اآلر،كرسالة،أوعقدأوماشابهذلك

                                                           
 .271، الوفاء )الدفع( اإللكرتوينانظر،سرحان،عدضنإبراهيم،(1)

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3537 

 .57-56، اخلدمات البنكية اإللكرتونيةانظر:أبوفروة،حممودحممد،(2)

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

 .1958،ماهيتها،معاماليا،املشاكلاليتت ريها، البنوك اإللكرتونيةانظر:بدوي،باللعبداملطل ،(3)

 .37 ،1،طاألوراق التجارية اإللكرتونيةانظر:احلموري،ضهد،(4)

 .36، املرجعنفسهانظر:(5)
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لألوراقالتجاريةصوراتن:اق التجارية: صور األور 
:الصورة األوىل

األوراقالتجاريةا لك ونيةالورقية،واليتيتمصدورهايفشكلحمررورقي،ولكنهايفمرحلة
اتليةيتممعاألتهابشكلإلك وين،ويتمإدخالبياضياعلىدعامةالك ونية.

:الصورة الثانية
مغنطة،وهيمرحلةاليوجدهباأوراق،فتصدربدايةعلىدعامةإلك ونيةاألوراقالتجاريةامل

.(1)ممغنطة،ويتماستخدامهايفالتداولاملصريفعاالوسافلا لك ونية
 أنواع األوراق التجارية: 

تتم ليفعدةأنوا أمهها،الكمبيالة،الشيك،والسندا ذين،وهيكالتار:و
 كرتوين: الشيك اإللأواًل: 

من بشكلكليأوجزفي،صادرًا إلك ونيًا يتممعاألته أرراا، هوحمررمكونمنقالقة
 بدفع يقوم أبن عليه املسحوب البنك إىل هومبلغشخايالساح  يكون شخاياثلث إىل

.(2)املستفيد
متضمناً بياضتويصدرالشيكيفصورةبياضتيقوماملش ي رساهلاإىلالبافعإلك ونياً،

حمددهبامبلغالشيكواسممنأصدرالشيكواسماملستفيدواسممنأصدرالشيكوتوقيعهالذي
وقع
ُ
إضافةإىلذلكيتمالتأكدمنصحة،(3)يكونيفصورةرموزخاصةتسمابتحديدشخصيةامل

عىنيتمالتأكدمنالتوقيعا لك ويناملوجودعلىالشيكا لك وينعنرريلاملضاهاةإلك ونياً،مب
،ودونتدخلماديعنرريلإلك وينصحةالتوقيعوالتدقيلفيهمنقبلاملو فاملختايبطريل

وقعوتوقيعهة لإدخالهيف
ُ
.(4)تقومبفكالشفراتوالرموزاملخصصةللعميلملطابقتهمنصحةامل

                                                           
 .53 ،1ط،اإللكرتونية األوراق التجاريةانظر:احلموري،ضهد،(1)

 .183، املرجع نفسهانظر:(2)

 .91،، التجارة اإللكرتونية من منظور الفقه اإلسالميانظر:أمداح،أمحد،(3)

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

 .101-100اجستري، ،رسالةمأحكام عقود التجارة اإللكرتونيةبرهم،نضالسليم،انظر:(4)
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 : لذكيالشيك ا
م شيكاتبنكية  نتاجواستخدام نظام عن عبارة عليهوهو وتوجد ممغنطة، أبشررة زودة

جهاز بواسطة قراءيا ويتم املمغنط، الشريط على توجد مرفية غري أخرى وبياضت مرفية بياضت
.(1)خا 

 ويتم إصداره يف عدة أشكال، هي: 
:الشيكاتالذكيةاملدفوعةالقيمة،حيثإنالبياضتاملرفيةوالبياضتاملخزنةاملشفرةاألول
مبعىنتدلعلىاحل األقصىللشيك، احلد.الأد هذا للشيكعندا صدار الفعلية تتعدىالقيمة

ويش طيفهذاالنو إيدا مبلغماريفرصيدالساح يغطيومو قيمالشيكاتاليتسيصدرها
البنكللعميل.
املرفيةالثاين البياضت تكون حبيث القيمة، مدفوعة شيكات وهي السياحية، الشيكات :

البياضتاملمغنطةدالةعلىقيمةاثبتةللشيكيتبعمنهااملبلغا مدمسبقاًيفحسابالعميل.و
:الشيكالذييعتاكأداةنقدية،حيثيتمحتويلمبلغمنحسابالساح إىلالثالث

 املبلغ هذا ويكون امطابقًاملستفيد، بعد فورًا التحويل حبيثيتم الشيك، يف احملرر إدخالللمبلغ
احلار للتأكدمنبياضتالساح وحسابه البنك، بنظام متصلة إلك ونية الشيكمنخالل لة
املعاملة،ويفحالعدموجودمبلغيفحسابالساح كاٍايتم ووجودمبلغكاٍالتغطيةهذه

.(2)رفضهذهاملعاملةلعدمتغطيةالقيمةاحملررةيفالشيكحلسابالساح 
 بيالة اإللكرتونية: اثنياً: الكم

جزفية، أو كلية بصورة إلك ونيًا معاألته يتم أرراا، قالقة من تكون شكلي، حمرر هي
عنرريلمصرفهإىلبنكاملسحوبعليهيفاتريخمعع،أومبلغمنالساح بدفعاًأمريتضمن

.(3)قابلللتعيعأومبجردا رال ألمراملستفيد

                                                           
 ومابعدها.83، الشيك الذكيانظر:العامري،موسىعيسى،(1)

 .91-90، املرجع نفسهانظر:(2)

 .10،د.ط، الكمبيالة اإللكرتونيةانظر:النتيفات،حممدبنقينان،(3)
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 ، مها: نينوعهي عبارة عن والكمبيالة اإللكرتونية 
علىمنوذجالكمبيالة اإللكرتونية الورقية إصدارها ويتم السح التقليدي، بسند شبيهة :

.(1)مطبو ،ويتما رال عليهاعنرريلوسافلا رال اآلليةوالبصريةبواسطةاحلاس اآلر
ةتقدممنالساح إىل:وهياليتتكونعلىدعامةممغنطالكمبيالة اإللكرتونية املمغنطة
اآلر.س احلابينهوبعالبنكبواسطةةشبكبنكهأويرسلهاإىلالبنكعنرريل

للقبول،وكذلكتظهريها،كماجيوزفيهاالضمانهاتقدنوالكمبيالةا لك ونيةالورقيةنكن
.(2)ا حتياري

ا ل والكمبيالة الورقية ا لك ونية الكمبيالة بع الكمبيالةوالفرق أن يف املمغنطة، ك ونية
البنكفيهاعلىالتحصيلفقط،دونحتقيلافتمانحقيقيللخصم،لذاتعتاردواملمغنطةينحصر

أو التحصيل سبل على للبنك تسليمه نكن حقيقي سح  سند الورقية ا لك ونية الكمبيالة
.(3)اخلصم

:اإللكرتوين اثلثاً: السند اإلذين
منهو:حمررش بصورةكليةأوجزفية،يتضمنتعهدًا كليقنافياألرراامعاجلإلك ونياً،

.(4)مناملاليفاتريخمعع ذنشخاي خريسمىاملستفيدمبلغحمررهبدفع
ويعتاالسندا ذينا لك وينمنوسافلالوفاءالقدنةاليت هرتيفبي ةا ن ن ،ويعتا

صدورهعلىحمررورقييتضمنمجيعالبياضتالالزمة،م لاسمبنكاحملررورقمسنداً ملعىنالدقيلل
.(6)،وأهممانيزهأنهحمررعلىدعامةإلك ونيةممغنطة(5)حسابهوغريذلك

 

                                                           
 .115، 1،طاألوراق التجارية اإللكرتونيةانظر:احلموري،ضهد،(1)

-149،د.ط، والسند ألمر اإللكرتوين الكمبيالة اإللكرتونية :األوراق التجارية اإللكرتونيةحممدهبج ،انظر:قايد،(2)
151. 

 .118، املرجع نفسهانظر:(3)

 .161،166 املرجع السابق،1،طاألوراق التجارية اإللكرتونيةانظر:احلموري،ضهد،(4)

 .161، املرجع نفسهانظر:(5)

 .441 ،د.ط،إبرام العقد اإللكرتوينراهيم،خالدممدوح،إبانظر:(6)
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 املستندي اإللكرتوين:  عتماداال
بفتااعتمادلصاح )اآلمر(، عنتعهديصدرمنالبنكبناءعلىرل عميله هوعبارة

.(1)الغري)املستفيد(.مضمونحبيازةمستنداتمم لةلبضاعةمنقولة،أومعدةللنقل
االعتماديكونيفحالمتويلالتجارةالدولية،منخاللالعالقةالتجارية ووالعملهذا
اليتتتمبعأرراااليعرامراكزهماملالية،فيتلقىالبنكالطل منعمالفهبفتااالعتمادللطرا
متعلقة ومستندات ضماضت على البنك وحصول ا ن ن ، وشبكة الكمبيوتر رريل عن اآلخر
 قبات اخلاصة املستندات أو التأمع وقيقة م ل تصديرها، أو استريادها املستهدا  لبضافع

.(2)الشحن
وتر؛يضااإىلذلكأناالعتماداملستنديا لك وينيتماالعتمادفيهعلىاستخدامالكمبي

كماذكرضسابقاً،والذيتتمفيهكافةا جراءاتواملراسالتسواءبعالبنوكاملتداخلةيفالعمليةأو
.(3)بينهاوبعأررافهاعمليةاالعتماد لطريلا لك وين

حيثيتمتوقيعتلكاملستنداتيفشكلهاا لك وين،ويكونذلكبطريلالفاكسيميل،أو
.(4)ين،أوأيوسيلةإلك ونيةأخرىمنوسافلالتوقيل لقلما لك و

 سند الشحن اإللكرتوين: 
يعتاسندالشحنا لك وينمنأهممستنداتاالعتماداملستنديبصفةعامة،حيثيؤكد
التزاماملصدربتنفيذالتزاماتهيفشحنالبضافع،ومنمثيعتااملستنداألساسيالذيي ب ملكية

)البضاف املادة وضحته ما وهو ملستوردها، الذياعتا198ع األردين، البحرية التجارة منقانون )
.(5)سندالشحندليلملكيةالبضاعةاملشحونة،حبيثيعتاحافزسندالشحنحبكماحلافزللبضاعة

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

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

 .1959، البنوك اإللكرتونية، ماهيتها، معامالهتا، املشاكل اليت تثريهاطل ،انظر:بدوي،باللعبدامل(3)

 .94،د.ط، خدمات التوثيق اإللكرتوينانظر:موسى،مصطفىأبومندور،(4)

 .49،د.ط، حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثباتانظر:نصريات،عالء،(5)
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البياضتأمهها من ََ يتضمنعددًا أن البد فإنه ا لك وينو يفته الشحن ولتحقيلسند
،ففيحالمتإصدارسندالشحن(1)ضاءالر نأومالكالسفينةأووكيلهوالسواق)الشاحن(إم

.(2)علىهذهالصفةأصبايتمتع حلجيةاملقررةلهقانوضً

 اإللكرتونية: ئتمانواالبطاقات الوفاء 

تعددتتعريفاتالبطاقاتربقاًلتنو و اففها،ومنهذهالتعريفات:

 تعريفها احلصولعلىفتم ختولحاملها مؤسسة أو اتجر مصراأو يصدرها "أداة أبهنا:
ألصحاب ضامنًا منقبلمصدرها مدفوعًا أوقرضًا منالرصيد، ألمثاهنا السلعواخلدمات،سحبًا
احلقوقمايتعللبذمةحاملها،الذييتعهد لوفاءوالتسديدللقرضخاللمدةمعينة،دونزايدة

حالةعدمالوفاء،أوبزايدةربويةلدىاختيارالدفععلىأقساطمعحسمعمولةعلىالقرضإاليف
.(3)علىالتاجرمنقيمةمبيعاتهيفمجيعاحلاالت"

وعرف أيضاًأبهنا:"مستنديعطيهمصدرهلشخايبناءعلىعقدأواتفاقيةبينهمايلتزمفيها
املتعاقدينمعبنكعضويفإصدارالبطاقةاملصدربدفعقيمةمش ايتحاملالبطاقةمنالتجار

النقديةمنالبنوك،مثرجو املصدر بقبولالبيعوأتديةاخلدماتمبوجبها،ودفعمسحو ته مسبقًا
.(4)علىحاملالبطاقةفيمابعدالستيفاءهذهاملدفوعات"

 ويتم توثيق عمليات البطاقة ابلتوقيع إبحدى طريقتني: 

:واليتيتماستخدامالتوقيعالتقليديمنأجلحتويلمثنالسلعةةالطريقة غري املباشر  -
 .(5)أواخلدمةمنرصيداملش يإىلرصيدالبافع

                                                           
 .49د.ط، ،مرجع سابق،يف اإلثباتحجية التوقيع اإللكرتوين انظر:نصريات،(1)

 .43-24،د.ط، عقد النقل البحريانظر:حسين،أمحدحممود،(2)

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

 .88،ا لدالرابع، االقتصاد اإلسالميانظر:ولةجامعةامللكعبدالعزيز،(4)

 .132، 1،طالتاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتانظر:الرومي،حممدأمع،(5)
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:ويفهذهالطريقةيستخدمالتوقيعا لك وين،حيثيسلماملش يالطريقة املباشرة -
ياورصيداملش ي،بطاقتهللبافعالذييقومبتمريرهامنخاللجهاز رخا للتأكدمنبياض

العملية اخلا  متام املش يرقمه ذلكيدخل بعد تلكا جراءاتيقوم(1)مث إهناء وبعد .
.(2)البنكاملسوقللبطاقةبنقلاملبلغاملطلوبمقابلمنرصيداملش يإىلرصيدالبافع

 

                                                           
 .400، االلتزامات الناجتة عن استخدام بطاقات اإلئتمانانظر:القضاة،فياضملفي،(1)

 .102-101د.ط، ،القواعد اخلاصة ابلتوقيع اإللكرتوينانظر:ربضي،عيسىغسان،(2)
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 املبحث الثاين: أحكام نوازل التوثيق اإللكرتوين
  :قد الزواج والطالق اإللكرتوينحكم ع: املطلب األول

يعتاعقدالزواجوالطالقا لك وينمنالنوازلاملعاصرةاخلاصة لتوقيلا لك وين،واليتتقتضي
بيانحكمكلمنهما.

 أواًل: عقد الزواج اإللكرتوين: 
:يبىناحلكميفعقدالزواجا لك وينمنخاللصورتع

والذييقومعلىمسألتع:اإلنرتنت: عرب هفااملشاعقد الزواج عن طريق  -
احتادا لحيفعقدالنكاح.املسألة األوىل:

صحتهمنخاللتلكالوسيلة.ىا شهادعلىالعقد،ومدواملسألة الثانية:
 متاميفهذهالصورةمنخاللوسافلاالتصالاحلدي ةرريفالعقديقومف املسألة األوىل:

هذايفحكما لحالواحد،ويفهذاالسياقصدرقرارومعالفقهلصو ،ويعتاعقدالزواج
ومه بعررفعيفوق واحد، التعاقد مت "إذا والذينصه: احلدي ة االتصال يفمكانعاوسافل

وينطب والالسلكلمتباعدين، فإيذلكعلىاهلاتف، بعحاضرين،ن، يعتاتعاقدًا بينهما التعاقد
  .(1)هذهاحلالةاألحكاماألصليةاملقررةلدىالفقهاء"وتطبلعلى

هذهاملسألةمبنيةعلىمسألة:ووهيصحةا شهادعاتلكالوسيلة،وأما املسألة الثانية:
حكمشهادةاألعمىعلىمامسعهمناألصوات.

 الفقهاءيفذلكإىلرأيع:قدذه و
األول: الرأي  األعمى شهادة أن ال بناءًتقبل مسعه ما األصوات،على وهمن قولو

.(3)والشافعية،(2)احلنفية

                                                           
.2/1256ولةومعالفقها سالميالتابعملنظمةاملؤمترا سالميالدورةالسادسة(1)
.5/32د.ط،،املبسوطالسرخسي،:انظر(2)
.4/364د.ط،،أسىن املطالب يف شرح روض الطالبانظر:األنصاري،(3)
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وهو،قالأبوحنيفةوحممدالجتوزشهادةاألعمىحبال"جاءيف تصراختالاالعلماء:
.(1)"قياسقولابنشامة

الشافعي: شيء"وقال على أعمى وهو شهد شيء:قال،فإذا كل أقب  كما ،أقبته
.(2)"...واحلحيشبهاحلح،ألنالصوتيشبهالصوت،جتوزشهادتهفال،أواحلح، لصوت

بعدةأدلةمنها:واستدلوايفذلك
  .(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ) :قولهتعاىلالدليل األول: 

الداللة: وجه دل  الكرنة هذاعاآلية فيبقى  رالق، واملبصر األعمى استواء عدم لى
.يقيدهدليلعليها رالقمامليرد

،فلميبَليفهذاالدليلحجة.(4)أنالدليلاملقيدقدورديفذلكهممماسبلويف
 .(5)(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ):قولهتعاىلالدليل الثاين: 
الداللة: وجه هللا جعلأن قد وتعاىل الشهادةسبحانه يف العلم يف، يتحقل مل ما وهو

.(6)تقبلشهادتهو لتارمل،األعمى
ألنمعرفةاألعمىلنتتحقلإاليفحالتكرارالصوت،عدمالتسليم،ويفهممماسبلهو

ومنمثفإناألعمىمليشهدإالمباعلم.وقطعبهعندمساعهوهذامعلوممشاهد،
أنهمسعأمهانئبن أيبرال :مرةموىلأمهانئبن أيبرال أيبعنالدليل الثالث: 

:وفارمةتس هفقال،عامالفتافوجدتهيغتسل-ليهوسلمصلىهللاع-ذهب إىلرسولهللا:تقول
.(7)فقل أضأمهانئ؟(هذهمن)

                                                           
.1،3/336،طخمتصر اختالف العلماءالطحاوي،(1)

.2،7/46ط،األمشافعي،ال(2)
.19اآليةجزمنفارر:سورة(3)
سواأي ذكرهإنشاءهللاتعاىليفأدلةالقولال اين.(4)

.86اآليةجزءمنالزخرا:سورة(5)

.1،10/416،طالذخريةانظر:القرايف،(6)

.280رقم،1/64،مناغتسلعرايض..ب:باكتاب:الغسل،،صحيحهيف(أخرجهالبخاري7)
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-وقالإنرسولهللا،وقداحتكهبذااحلديثمنردشهادةاألعمى"قالابنعبدالا:
أضأم:فقال ؟منهذه:حىتقالهلا،ملنيزصوتأمهانئمععلمههبا -صلىهللاعليهوسلم

يعرارسولهللا،هانئ وسلم- فلم يرها -صلىهللاعليه مل ألنه يرىفذلك،صويا وكلمنال
  .(1)"أحرى

 ويفهمهناعدمالتسليم،إذإنهمليرديفاحلديثأنأمهانئقدتكلم قبلأنيسأهلاالنيب

تكلم فإنعدم،وحىتيفحالأهناعلىذلكثداللةيفاحلدييكن،فلم-صلىهللاعليهوسلم-
لصويااليدلعلىردشهادةاألعمى،إذإناألعمىالجيوزله -صلىهللاعليهوسلم- متييزالنيب

الشهادةعلىماملنيزهمناألصوات التفاق.
فقال عندشهادةاألعمىعنده،-رضيهللاعنه- عليبنأيبرال فعلالدليل الرابع: 

ا أخ  مت الذي األعمى عليهالرجل ذلكلعليإ":شهاد فذكر أعمى هللاعنه-نه فرد-رضي
.،وإمناالذيوردعنه(3)-رضيهللاعنه- ويفهمأبنذلكمليصاعنه  .(2)"شهادته
، (4)"ملجيزشهادةأعمىيفسرقة -رضيهللاعنه- أنعلياً"كماجاءعنبعضأهلالعلم:

ملبصردوناألعمى.والشهادةعلىالسرقةتفتقرغالباًلشهادةا
منالتمييزبعالشخايالذيلهاحللوبعالشخايالذيعليهأنهالبد الدليل اخلامس:

،إال لصوتيكونمبقدورهالتمييزالهألن،عدمالتمييز،واألعمىقدحتملالشهادةوأدافهايفاحلل
 . (5)وذلكمانعمنقبولالشهادة،فتلحلالشبهةبشهادته

ألفاملشهودعليه،ورال صحبتهله،؛التسليمويفهمعدم إذإناملعهودأناألعمىإذا
عراصوتهيقيناً.

                                                           
.1،2/261ط،االستذكارابنعبدالا،(1)

.16/129،د.ط،املبسوطالسرخسي،(2)

رضي- فإنقيلهوقولرويعنعليبنأيبرال "يقولابنحزميفمعرضردهعلىمنقالبعدمقبولشهادةاألعمى:(3)
د.ط، آلاثر،احمللىابنحزم،:انظر".قالاليقبلأنه-رضيهللاعنه-قلناهذاكذب،ماجاءقطعنعلي-هللاعنه

8/533.
.1،8/324،طمصنف عبد الرزاقالصنعاين،(4)

.16/129د.ط،املرجعالسابل،املبسوطالسرخسي،(5)
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 الثاين:  الرأي
مناألصواتمقبولة، األعمىعلىمامسعه تيقنالصوت،أنشهادة قولوهووذلكإذا

 .(2)واحلنابلة ،(1)املالكية
،نعمإذاعراالصوت:المالكق؟فهلجتوزشهادةاألعمىيفالطالق":جاء يف املدونة

فالرجليسمعجارهمنوراءحافطواليراهيسمعهيطللامرأتهفيشهد:قالبنالقاسمفقل ملالك
  .(3)"..عليهوقدعراصوته)قال(قالمالكشهادتهجافزة

   .(4)"القويفاألعمىاألجتوزشهادة"ويفالذخرية:
شهادةاألعمى؟قال:جتوزيفاملواضع:يفالنس ،قل :"وجاءيفمسافلا مامأمحد:

  .(5)"قالإسحاق:كماقال،ويعرفهمعرفةالختفىعليه،وكلشيءيضبطه

واستدلوايفذلكبعدةأدلة:  .(6)"وجتوزشهادةاألعمىإذاتيقنالصوت"وقالاخلرقي:
 .  (7)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ) ::قولهتعاىلالدليل األول

 الستشهاد،بعدمالتفرقةيفذلكبع-عزوجل-عمومالداللةيفأمرهللاوجهالداللة:
األعمىواملبصر.

إنبالاليؤذنبليلفكلواواشربواحىت:)-صلىهللاعليهوسلم-حديثالنيب:الدليل الثاين
 .(8)(أوقالحىتتسمعواأذانبنأممكتوم،يؤذن

حلديثمنوجهع:وجهالداللة:يظهروجهالداللةمنهذاا

                                                           
.203 د.ط،،مرجعسابل،القوانني الفقهيةابنجزي،:انظر(1)

.12/11،اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل اإلنصاف يف معرفة الراجح مناملرداوي،:انظر (2)

.6/43،د.ط،دونة الكربىاملأنح،مالك،(3)

.1،10/164،طالذخريةالقرايف، (4)

.1،8/4082،طبن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد الكوسك، (5)

.1301 ،1،طاخلرقياملقنع يف شرح خمتصر كتاب اخلرقي، (6)

.282اآلية:جزءمنسورةالبقرة: (7)

.2656رقم،3/172،كتابالشهادات، ب:شهادةاألعمى،صحيحهيفأخرجهالبخاري (8)
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الوجهاألول:أنأذانابنأممكتوميعدشهادةمنهعلىدخولالوق ،ولوكان شهادته
غريمقبولةملاجازلهالتأذين.

الوجهال اين:أنمنيستمعألذانههويفحكماألعمىألنهاليراه،ومعذلكيصالهأن
  .(1)يشهدأنهمسعصوته

كانيستعملابنأممكتومعلىاملدينةإذا-لىهللاعليهوسلمص-:أنالنيبالدليل الثالث
 .(2)سافر،ولوكان شهادتهغريمقبولةملااستعمله

وعادة.الدليل الرابع دليلو:أنالصوترريلملعرفةاألشخا والتمييزبعاألعيانشرعًا
ذلكمايلي:
يفبييتفسمع-عليهوسلمصلىهللا-قال يجدالنيب-ارضيهللاعنه-عنعافشة.1

فقال يصلييفاملسجد صوتعباد هذا): أصوتعباد عافشة ارحم،نعم:قل ؟اي اللهم قال
 .(3) (عباداً

-صلىهللاعليهوسلم-قدم علىالنيب:قال-رضيهللاعنه-عناملسوربن رمة.2
فقالرأيب رمة إليه:أقبية منها،انطللبنا ،فقامأيبعلىالبابفتكلم،شي اًعسىأنيعطينا

ومعهقباءوهويريه-صلىهللاعليهوسلم-فخرجالنيب،صوته-صلىهللاعليهوسلم-فعراالنيب
.(4)(خبأتهذالك،خبأتهذالك):وهويقول،حماسنه

 وجه الداللة من احلديثني:
.يشاهدهمنأدونهؤالءالناستعراعلىشخصية-صلىهللاعليهوسلم-أنالنيب

األامعبعهذهاألحاديثمعرفةالصوتومتييزصاحبهبه،كتميزهبشخصه"قالابناملنري:
   .(5)"ويقتضىذلكصحةشهادةاألعمىعلىالصوت،لور ه

                                                           
.2،8/34،طشرح صحيح البخاري البن بطالابنبطال،:انظر (1)

.1،8/324،طمصنف عبد الرزاقانظر:الصنعاين، (2)

.2655رقم،3/172لشهادات، ب:شهادةاألعمى،،كتاباصحيحهيفأخرجهالبخاري  (3)

 .2657املرجعنفسه،حديثرقم(4)

 .308 ،د.ط،أبواب البخاريتراجم املتواري على ابناملنري،(5)
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،ومليكونواماحفظوهوهنمنوراءحجابأمهاتاملؤمنععنواإمناحفظالناس.أن3
.(1)نيزونبينهنإال لصوت

.أنا قدامعلىالفروجأشدمنالشهادةعلىاحلقوق،وقدقب أناألعمىيطأزوجته4
.(2)وهواليعرفهاإال لصوت،فدلذلكعلىأنالصوترريلنيزبهبعاألشخا 

والراجايفذلكهوماذه إليهالفريلال اين،لظهورأدلتهموقويا.
 كتابة عرب اإلنرتنت:عقد الزواج عن طريق ال

والصورةال انيةالزواجعاا ن ن عنرريلالكتابة،اختلففيهاالفقهاءعلىقولع:
أنعقدالنكاح ملكاتبةاليصا،سواءأكانالعاقدانحاضرينأمغافبع،القول األول:

.(5)،واحلنابلة(4)،والشافعية(3)وهذاقولاملالكية
.(6)"تكفييفالنكاحا شارةوالالكتابةإاللضرورةخرسوال":يردالدرقال

ينعقدبكتابهيفغيبةأوحضورألهناكفاية،فلوقاللغاف :زوجتكوال"وقالالشربيين:
.(7)"الكتاب،فقال:قبل مليصاهفبلغابنيتأوزوجتهامنفالن،مثكت 

.(8)"لنطل شارةوالكتابةلالستغناءعنهاواليصاالنكاحمنقادرعلىا"وقالالرحيباين:

                                                           
.2،8/34،طشرح صحيح البخاريانظر:ابنبطال،(1)

.8/534د.ط،مرجعسابل،،ابآلاثر احمللىانظر:ابنحزم،(2)

.2/350،د.ط،الشرح الصغري مع حاشية الصاويالصاوي،ر:(انظ3)

.1،3/141،طمغين احملتاج:الشربيين،(انظر4)

.5/49،د.ط،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىالرحيباين،(انظر:5)

.2/350،املرجعالسابل،الشرح الصغري مع حاشية الصاويالصاوي،(6)

.3/141،املرجعالسابل،مغين احملتاجانظر:الشربيين،(7)

.5/49،د.ط،املرجع السابقالرحيباين،(انظر:8)
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الغافبعالقول الثاين: بع  ملكاتبة النكاح عقد جيوز احلاضرين، قولدون وهو ،
فلو،ألنهالينعقد ملكاتبةمناحلاضرين،وقيداملصنفانعقاده للفحل":قالابنجنيم،(1)األحناا

.(2)"منالغاف فكاخلطابوأمافكتب قبل ملينعقد،،تزوجتك:كت 
  واستدلوا يف أقواهلم بعدة أدلة منها:

 استدل أصحاب القول األول:
كناية،:الدليل األول الكتابة والنكاحالأن وا جازة اليتحتتاجإىلقبولكالبيع والعقود

.(3)تنعقد لكناية
ويف جيابشرط:أناتصالالقبول الدليل الثاين بعغ، القبولعنالكتابة افبعيتأخر

.(4)ا جياب
 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها:

حيالدليل األول: اخلطابمنالقري ، إنالكتابلهثأنالكتابمنالبعيدمب ابة
.(5)حرواومفهوميؤديعنمعىنمعلومفهوكاخلطابمناحلاضر

الطرفع،يحةلتحقيلال اضيوالتوافلبعأنالكتابةبعغافبعوسيلةصحالدليل الثاين:
.(6)ومادامكذلك،فالمانعمنالتعاقدمنخالله

وألنعهكمعاصعابععحاضعرينفيصعا،والراجابعالقولعوهللاأعلم،هوالقولال اينلظهورأدلتهم
تابعةمعناملرسعلبعغافبعللضرورة،معاالحتياطيفعقدالنكاحبعغافبع،والتأكعدمعنصعحةالك

واملرسععلإليععه،ممععاحيقععلمقاصععدالشععريعةا سععالميةيفاحليطععةواحلععذريفعقععدالنكععاح،والعنايععةحبفععحل
الفروجواألعراض.

                                                           
.2،3/90ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،انظر:(1)

.3/90املرجعالسابل،(2)

.13/26،د.ط،احلاوي الكبرياملاوردي،(3)

.083، 1،طاألشباه والنظائرانظر:السيوري،(4)

.3،2/99ط،ختيار لتعليل املختاراالانظر:بنمودود،(5)

.5/16،د.طمرجعسابل،،املبسوطالسرخسي،انظر:(6)
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اخلاصة العصرية النوازل من ضزلة  عتباره ا لك وين الزواج عقد جواز لنا يظهر تقدم مما
وهون ليلالتخار أوالكتابةعاا ن ن  لتوقيلا لك وينمنخاللصورتيهسواءعنرر

للحقوقوصيانتها،معاش اطحفظهاإحدىالنوازلالعصريةاخلاصة لتوقيلا لك وينهلذهالعقود
التالع ، أمن  روامعينةوالتدليح، ملعاألة احلدود أضيل يف األواز هذا والذييفرضاعتبار

الظروااملعتادةيفإنشاءهذهالعقودكماهييفأحواهلااملعتادة.تكونلف ةمنالناسالتتوافرهلم
مناجتما العاقدينوالشهوديفولحالعقد.

يبىناحلكميفالطالقا لك وينمنخاللصورتع:عقد الطالق اإللكرتوين:  اثنياً:
مشافهة عرب وسيلة إلكرتونية: الطالقإيقاع 

منالنوازلالواقعةيفعصرض اهلاتفأواحلاضررالقالرجللزوجتهمشافهةسواء عنرريقة
وذلكألنهاليتطل وجودالزوجةالطالقواقعشرًعا؛،ففيهذهاحلالةالكمبيوتراملرتبطبشبكةا ن ن 

فهوواقعمبجردالتلفحلبه،معاش اطأتكدالزوجةمنشخصية،أورضاهاأوعلمها،أوا شهادعليه
هلهوالزوجأمغريه،وذلكألنهي ت علىلفحلالطالقاحتسابالزوجةلف ةبدايةالعدةمناملتلفحل

العقد،انعقادزوجحعال لطالقمنقبل(1)لكأيًضا لنسبةإىلالزوجةاملفوضةوق وقوعه،ويكونذ
.(2)فيجوزهلارالقنفسهامنه

:كتابة بوسيلة الكرتونيةالطالق  إيقاع 
يفإيقا رالقالزوجةعنرريلالكمبيوتراملرتبطبشبكةا ن ن فيهخالاالكتابةداماستخ

فبعضالفقهاء، الكتابة؛ رريل عن الطالق وقو  يف اخلالامرتبطلالاقدمي وهذا الفقهاء، بع
يلي:أنالطالقاليقع لكتابة،واحتجوامباقالوا(3)والظاهرية

ومنكت إىل":ابنحزمقال.قر نالكرميعلىاللفحلالعلىالكتابةأنالطالققدورديفال
.(4)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وقال:قالهللاتعاىل:"،امرأته لطالقفليحشي اً

                                                           
التفويضهوجعلأمرالطالقأومتليكالطالقلزوجتهبطالقنفسهامنه،ويش طلوقوعهعندالشافعيةتطليقهانفسها (1)

.1،3/289،طحملتاجمغين االشربيين،علىالفور.انظر:
.112، 1ط،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالقاألشقر،انظر:(2)

.112املرجعنفسه، انظر:(3)

.229جزءمناآليةسورةالبقرة،(4)
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اللغةاليتخاربنا،واليقعيف(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)وقالهللاتعاىل:
اللفحلعلىأنيكت إمنايقعذلكعلىاسمتطليل-صلىهللاعليهوسلم-هباورسولههللاتعاىل

.(2)ذلكناي"فصاأنالكتابليحرالقًاحىتيلفحلبهإذامليوج ؛به
تبقىبعدتكونواضحةوهورالفقهاءإىلأنالطالقيقع لكتابةاملستبينة،وهياليتوذه مج

.(3)كتابتهاونكنقراءايا
 اطالنيةيفالكتابةأوعدماش ارها،وفيماإذاكمايقع للفحلمعخالافيمابينهميفاش

بلفحلصرياأوكنافي.كان
لكنهاغريمرسومةإننوىالطالقيقعوإالال.(4)وإنكان مستبينة"قالابنعابدين:

إىل،(8)،واحلنابلة(7)،والشافعية(6)وذه املالكية.(5)"وإنكان مرسومةيقعالطالقنوىأوملينو
.فاليقع لكتابةنيتهنتف ا لكتابةلكنإذايقعالقأنالط

إنالزوجإذاكت إىلزوجتهأوإىلغريهاأنهرلقهاوهوعازمعلىذلكفإن"قالاخلرشي:
.(9)"الطالقيقععليهمبجردفراغهمنالكتابة

أويدخطهوإننوىجتو،رالقهاوقعوكانينوييفاملغين:إنكت رالقامرأتهجاءيفو
.(10)جتربةقلمهاليقع

                                                           
.1اآليةجزءمنسورةالطالق،(1)

.9/454،د.ط،احمللى ابآلاثرابنحزم،(2)

.2/147املطبعةاألمريية،د.ت.:،القاهرةد.ط،الروضة الندية شرح الدرر البهيةصادق،انظر:خان،السيد(3)

(4) مستبانمستبينة: واملفعول مستبع، فهو استبانة، استنب، يستبع، واستبان وضاو هرتمعامله،  ن، األمر: ،استبان
.1،1/274،طمعجم اللغة العربية املعاصرة،انظر:د.عمر،أمحد تارعبداحلميد،واستبانالشيء:استوضحه

.2،3/246،طرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،(5)

.2،3/189،طاخلرشي على خمتصر خليلاخلرشي،(6)

.4/75د.ط،،خمتصر املزين املزين، (7)

.7/486،د.طمرجعسابل،املغينابنقدامة،(8)

.3/189،املرجعالسابل،خليلاخلرشي على خمتصر اخلرشي،(9)

.7/486،د.طاملرجع السابقابنقدامة،(10)
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قالأصحابناكلتصرايستقلبهالشخايكالطالقوالعتاقوا براءينعقد"وقالالنووي:
.(1)"معالنيةبالخالاكماينعقد لصريا

والراجاهوأنالطالقيقعإذاكان الكتابةمستبينةومرسومةوكان أبلفاظصرحيةنوى
لصرياالحيتاجإىلنية،وأماإنكان مستبينةومرسومةولكنكان بلفحلأوملينو؛ألناللفحلا

فتعدمنالكناايتفاليقعهبا الكتابةغرياملرسومة وأما غريصريايفالطالقفتحتاجإىلالنية.
الطالقإالمعالنيةسواءأكان بلفحلصرياأمكنافي،فلوادعىأنهملينورالقًاصدقيفذلك.

ق الطالقورديفالقر ن للفحلالوأما أنالطالقاليقع لكتابة؛ألناسم ولالظاهرية
 لكتابةفهذاالمارلعه؛ألنالقصدمناللفحلهوالتعبريعنإرادةالزوجيفمفارقةزوجتهوهذاقد

يكون للفحل،كمايكون لكتابةوخاصةإذاغافًبا.
الكتا الفقهاء من األمهور جعل الطالقوأما يف اللفحلصرحًيا كان ولو كناية  لطالق بة

ومرسومة كان مستبينة إذا الكتابة ألن لعه؛ المار حتكم فهذا ومرسومة مستبينة وكان الكتابة
وبلفحلصريايفالطالقفلماذاالحنكمبوقو الطالق.

وبلف ومرسومة مستبينة الكتابة كان  إذا يقع كتابة الطالق أن يتضا يفوهبذا صريا حل
الطالق،فإنكان مستبينةومرسومةولكنهابلفحلغريصريايفالطالقفالبدأنيسألعننيه
املطلل،وأماإنكان الكتابةغريمستبينةوالمرسومةفإناملطلليسألعننيتهفإنأرادالطالق

وقعوإالفال.

                                                           
.9/166د.ط،مرجعسابل،،اجملموع شرح املهذبالنووي،(1)
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 :التوقيع اإللكرتوين حكم :املطلب الثاين
التك التعامالتبعالناسيفكانللتطور أوجه تلفنولوجيوالتقينيفوالاملعلوماتواعتماد

وذلك،احلاجةإىلالتوقيعا لك وينحيايميفعصرضاحلاضرعلىاألان التقينأقركبرييفإبراز
حلاجةإىلا ن ن ،مماأبرزارريلمعافتقادعاملال قةيفالتعاملعنالعتباراتاألمنواخلصوصية

استخدامالتوقيعا لك وينيفتعاماليمواعتمادهمعليه،وهومايستلزممعرفةحكمه،والذيذه 
:رأيعفيهالفقهاءإىل
األول: الرأي 
يفعددمععمعاالختالايفالعدد،وتلكمم لةأنررقا قبات(1)مجهورالفقهاءرأى

وعليهداللة،وعليهالجيوزللقاضياحلكمإالبناءعليها،الطرقهياليتجاءفيهانايصرياأو
فكلماخيرجعنهذهالطرقاملنصو عليهاصراحةالتقبليفا قبات.

احلجة:بينةعادلة،أوإقرار،أونكولعننع،أونع،أوقسامة،أوعلم"قالابنجنيم:
 .(2)"القاضيبعدتوليته،أوقرينةقارعة

.(3)"نرشد:"القضاءيكونأبربع:الشهادة،واليمع،والنكول،وا قراروقالاب

 الثاين:  الرأي
أنررقا قباتغريحمصورةيفعددمعع،بليكونإقباتاحللبكلرريقةنكنهبارأوا

وعإقباته إقباتاحلل،ويكونلللقاضياستعراض؛ تقدميالوسافلاليتنكنهبا يكونللخصوم ليه
كالبيناتواألدلة،واالقتنا هبايفأتكيدوقبوتتلكاحلقوقيفالدعوى.تل

-صلىهللاعليهوسلم-البينةاسملكلمايبعاحللويظهره،ومسىالنيب"قالابنفرحون: 
 .(4)"الشهودبينة؛لوقو البيانبقوهلم،وارتفا ا شكالبشهاديم

                                                           
.2،5/354،طرد احملتار على الدر املختار ابنعابدين،(انظر:1)

.1،1/183،طاألشباه والنظائرابنجنيم،(2)

.4/245،د.ط،ية اجملتهد وهناية املقتصدبدا،احلفيدابنرشد(3)

.1،1/378،طتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامابنفرحون،(4)
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،ورسوله،وكالمالصحابةاسملكلمايبعاحلل،فهيقالابنالقيم:"البينةيفكالمهللا 
يف والحجر واليمع، الشاهد أو  لشاهدين، حيثخصوها يفاصطالحالفقهاء البينة من أعم
االصطالحمامليتضمنمحلكالمهللا،ورسولهعليه،فيقعبذلكالغلطيففهمالنصو ،ومحلها

.(1)"علىغريمراداملتكلممنها
قا والفعل، القول، ومفهوم  لقول، البيان الشريازي:"ويقع وا وا ل والكتابة،شارةقرار،
.(2)"والقياس

وذلكألنالتوقيعا لك وين،اسبليتضالناصحةوترجياماذه إليهالفريلال اينمم 
مرمؤصليفأدلةالبينةتشملكلماي ب احللويبينه؛وهذاأفيعتاوسيلةمعاصرة قباتاحلل،

.ك ريةمنالقر نوالسنة
الفقها سالمييستوع كلمايتوصلإليهعلماءالعصرمنتقنيةيفوالنأإضافةإىل

إقباتاحلقوق،ومنعاألرافممادام قارعةيفاحلقوقاليتالت ب إالأبدلةقطعية،أو نيةيف
تفيدالشكوالوهموال ددشرعاوعقالوواقعا،فاليبىناحلقوقاليتت ب أبدلة نية،أمااألدلةاليت

 .(3)عليهاحكمأوقرار

  على بناء إذن أنما جند سبل بنوعيهاا لك وينالتوقيع اخلطية البينات حكم أيخذ ،
 :(4)ذلكوبيانلطةالتقديريةاملقيدة ملصلحةوالعدل،السويكونللقاضيالرمسي،والعادي،

.،رمسية،أمعرفيةإلك ونية الكتابةدليلمنأدلةا قبات،سواءأكان عادية،أم.1 
لألوضا .2 السنداتالرمسيةهياليتينظمهااملو فونالذينمناختصاصهمتنظيمهاربقًا

زهاإقباتمانايعليهفيها،ويعملهباماملي ب القانونية،وحيكمهبادونأنيكلفما
يشمل وهذا نظم ألجله،والتقبلالطعنإال لتزوير، فيما قارعة أيحجة تزويرها،

 .الواثفلاليتتصدرعناحلكوماتا لك ونية

                                                           
.1،1/71،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقيماألوزية،(1)

.1،1/116،طاللمع يف أصول الفقهالشريازي،(2)

.م2147،2003، العقود اإللكرتونية،،ا لداخلامحولةحبوثاملعامالتاملصرفيةانظر: (3)

. 3330، 30انظر:قانونالبيناتاألردينرقم (4)

http://www.alukah.net/culture/0/79594
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 3 الذييشتملعلى. هو العادي: بصمةتوقيعمنالسند أو أوعلىخامته، عنه، صدر
ولي أنإصبعه، يريد ال عاديوكان بسند عليه احتك ومن الرمسي، السند صفة س له

،أوخامت،توقيع منخط،أوليهإيع ابهوج عليهأنينكرصراحةماهومنسوب
 .أوبصمةإصبعوإالفهوحجةعليهمبافيه

يرسلهاوملتكونللرسافلقوةا سنادالعاديةمنحيثا قبات،ماملي ب موقعهاأنهمل.4 
يكلفأحداً رساهلا،وتكونللاقياتهذهالقوةأيضاًإذاكانأصلهااملود يفدافرةالايد
موقعاًعليهمنمرسلها،وتكونلرسافلالفاكح،والتلكح،والايدا لك وينقوةالسندات

إليهرسلواملرسل،وتكونرسافلالتلكح لرقمالسرياملتفلعليهبعاملقباتا العاديةيف
حجةعلىكلمنهما،وتكونملخرجاتاحلاسوباملصدقة،أواملوقعةقوةا سنادالعادية
أحداً يكلف مل أو يستخرجها مل أنه إليه نسب  من ي ب  مامل ا قبات، حيث من

. ستخراجها
يعتديإضافةإىلذلكأنالشريعةا سالميةاهتم حبفحلاألموال،وشرع العقو تملن

عليهاسواء لتزويرأوالتزييفأوغريذلك،ولقدحرمهللاسبحانهوتعاىلأكلاألموال لتحايل
.والطرقامللتوية

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) قالتعاىل:

.(1)(ہ ھ ھ

كذلكأ ح الشريعةلإلنسانالدفا عنمالهيفحالاالعتداءعليه،واعتبارأنمنقتل
،وأقرتبضمانمنيتسب يفإتالامالمتقومدونحلولوكانعلىسبيل(2)هشهيداًدونمال
.(3)اخلطأ

                                                           
.188سورةالبقرة:اآلية (1)

.2480،رقم:3/136،كتاب:املظاملوالغص ، بمنقتلدونماله،صحيحهأخرجهالبخارييف (2)

.224-209،د.ط، خصائصهاإلسالم مقاصده و انظر:عقله،حممد، (3)
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ممايفهمأناالعتداءعلىالتوقيعا لك وينأبيصورةمنالصوركتزييفأوتزويرالتوقيع
ما وهو أصحاهبا، حقوق وضيا  األموال سرقة عليه ي ت  الصالحية، صاحبة األهة علم دون

احلقوقهتم ا حفحل يف مقاصدها مع تتفل اليت األنافية احلماية توفري يف السمحة شريعتنا به
واألموال،وحترمياالعتداءعليها.
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 :يف البحوث العلمية جتماعياالحكم وسائل التواصل : املطلب الثالث
 على استخدامها يف مقصورة االجتماعي التواصل وسافل تعد شبكةبعاملتعهال فيمل املععلى

ا ن ن منخاللبرامكالتواصلاالجتماعي،كالفيسبوكوتوي ،بلامتدذلكالتواصلوتوسعبع
وذلكمنخالل،روادالشبكاتاالجتماعيةليشملالنشاراتالعلميةواملهتمع لبحثالعلمي

والتواصلبعالباح عوتباد واألكادنية العلمية واألفكارالدخولعلىاملواقع ،لاملعلوماتواآلراء
ممايطرحفرضية،ونشراملؤلفاتواألحباثعاتلكاملواقعلتوسيعدافرةاالستفادةيفا الالعلمي

انتشار بعد خاصة ومؤلفيها، وضيا حقوقأصحاهبا والعلمية، واألدبية التعرضللسرقاتالفكرية
ىلغريأصحاهباوهومايتناىفمعاألمانةالعلمية،حاالتالتطاولعلىك ريمناملؤلفاتونسبتهاإ

منخاللاآل :يفالبحوثالعلميةممااستوج معرفةحكمالتواصل
 توجيهايا يف ا سالمية الشريعة واملمتلكاتألصحاهباحرص  احلقوق تلك محاية على

أشكال أيشكلمن وتلكاحلقوقالتعديعلىوحترمي تعرضمؤلفايم إىلمنخالل إنتاجهم
احملرَّم،واعتبارهقوقونسبتهاللغريتلكاحلالتزويروسل السرقة،و ،ومعاقبةالسارق أللدمنالغِّشِّّ

والغاص  لتعزير،ممايدلعلىاحلمايةالتامةللملكيةيفا سالمجبميعأشكاهلا.

.(1)   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)تعاىل:قالهللا

 .(2)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ)وقالتعاىل:
قال:)منمحلعلينا-صلىهللاعليهوسلم-أنالنيب-رضيهللاعنه-عنأيبهريرةماورد

)علىاليدماأخذت:-عليهالصالةوالسالم-وقوله.(3)  السالحفليحمنا،ومنغشنافليحمنا(
.(4)حىتتؤدي(

                                                           
.27سورةاألنفال:جزءمناآلية (1)

.38سورةاملافدة:اآلية (2)

.101رقم،1/99،كتابا نان، ب:منمحلعليناالسالمفليحمنا،صحيحه،يفخرجهمسلمأ(3)

،قالال مذي:حديث1266رقم: ،3/557،كتابالبيو ، ب:ماجاءيفأنالعاريةمؤداه،سننهيفأخرجهال مذي(4)
.حسنصحيا
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"الجيوزألحٍدأنأيخذمالأحٍدبالسب :هذاكذلكماجاءعنأهلالعلميفسياق
.(2)الجيوزألحٍدأنيتصرايفملكالغريبالإذنه""،وكذلك(1)شرعي"

يكونقدسبلإىلأمرمباٍح،وكذلكأيضاً:أنمنسبل إىلابتكاٍرأوأتليٍفأوإنتاٍجعلميٍّ
بهمنغريه،جيوزلهالتصرُّاف يه،واالنتفا به،وإخراجهإىلالسوقومنسبلإىلمباٍحفهوأحلُّ

.(3)منأجلاكتساباألر ح
يفهممنذلكأنمحايةتلكاحلقوقتدخلحت حلمحايةامللكيةالفكريةواألدبيةوالفنية

 حرص  واملخ عععليهاليت واملبدعع العلماء ألهود تقديرًا محايتها، على ا سالمية الشريعة
وحرم الفكر، لغريوأصحاب نسبتها أو بسرقتها سواء عليها التعدي أشكال من شكل أي  

منتلكاملؤلفاتعلىاختالا االستفادة اليتعارضمعجواز ما وهو غريذلك، أو أصحاهبا
أشكاهلاوالنتاجاتالعلميةاملتعددةمعحفحلحقوقأصحاهبا.


 

                                                           
.97،املادة:األحكام العدليةولة(1)

96املرجعنفسه،املادة:(2)

.3/2386،بيع احلقوق اجملردةحممدتقي،الع ماين،:انظر(3)
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 :حكم حقوق امللكية الفكرية على اإلنرتنت: املطلب الرابع

نانتشاروسافلالتواصلاحلدي ةنتيجةالتقدماملعلوما والتقينيفعصرالشبكةا لك ونية،كانإ
.منأبرزمستجداتهذلكالزخما نساينالكبرييفصورةاملتعددة؛الذيحيتويهالفضاءا لك وين

انتفا ألصحاهب مثرة اليتتعتا الفكرية امللكية يندرجحت مفهوم إمنا حقوقاًوهو ومت ل ا،
 ملصنفاتاألدبيةوالفنيةوالعلمية،والعالماتالتجارية،وعالماتاخلدمة،أصيلةألصحاهبااملتعلقة

مجيع يف االخ ا  وبراءات العلمية واالكتشافات التجارية، واألسرار التجارية والسمات واألمساء
والنماذجالصناعية ا نساينوالرسوم وواالتاالجتهاد اخلا بتلك، احلكم يتطل معرفة ما هو

احلقوق.
ولقدجاءمايؤكدهذااألمرويوضحه،وذلكمنخاللا عالنالعامليحلقوقا نسانيف

يفاالنتفا ب مرةإنتاجهالعلمي،أواألديب،أوالفين،أومادتهالسادسةعشرة:" إنساٍناحللُّ لكلِّّ
يفمحاية ،ولهاحللُّ مصاحلهاألدبيةواملاليةالناش ةعنه،علىأنيكونهذاا نتاجغريمناٍاالتَِّّقينِِّّّ

.(1)ألحكامالشريعة"
وهومايؤكدمدىأمهيةهذهاحلقوقاخلاصة مللكيةالفكريةألصحاهبا،سواءمنعلماءأو

أو لمأو  ععأومبدعع،واالنتفا ب مرةإنتاجهمواستفادةالناسمنذلك،ولكندونجور
ضرريقععلىأصحاهبا،وهوماأكدتهشريعتناالسمحة لرعايةواحلمايةاليتكفلتهالتلكاحلقوق.

 إىل وذلكإضافة احلقوق لتلك ورعايته محايته إسباغ يف ا سالمي الدين أن جند ذلك
اتواملؤلفاتاليتأنيكونبعيداًعناالخ اعاتوا بداع،أياحم مًأنيكونذلكاملالش اره 

تصطدممعقواب وقواعدديننااحلنيف،كاحلقوقاملتعلقة ملؤلفاتاليتتصطدمأفكارهامعالشريعة
.(2)ا سالمية،ومجيعاحلقوقبشكلعاماليتالاعتبارهلا

منحل اليتيكون الكاملة احلقوق حلماية يفإحارة السمحة حلر شريعتنا وإيضاحًا
فشرع هلماالنتفا االستفادةهبا،أنيكونذلكعافداًعليهم ملنفعةوبعيداًعنأيضرر،الناس

                                                           
.318،د.ط، ، حقوق اإلنسان يف اإلسالمانظر:الزحيلي،حممدمصطفى (1)

.318-317،د.ط، املرجع نفسهلي،انظر:الزحي (2)
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يفحالالسعةواالختيار،وهومايوضاحدوداالنتفا الشرعي،حبيثخيرجاألعيانواحلقوقاليت
ونيفأكليكونهلاقيمةبعالناسولكنوفلشريعتناتكونغريمعتاة،كحالاالنتفا الذييك

.(1)حلمامليتةوحلماخلنزير،وصوراللهواحملرمة
وإنكان الشريعةقددع إىلاالستفادةواالنتفا منتلكاحلقوقاليتنكنأنتكون

ذلك مع أنه إال الصور، ذلكمن غري أو منه يستفاد جديد ابتكار أو به، ينتفع علم يفصورة
األصليع،تقواعدوأصولذلكاالنتفا دحد للغريأوعدمبتحرمي؛مبااليضرأصحاهبا نسبتها

تلكصور فوضع لكل ذلك، غري إىل أو مؤلفه أو ابتكاره يف حبقه االع االصاح احلل
استفادةالغريمنهادونإحلاقصوراالنتفا أحكامتتناس يفحتقيلالنفعلصاح احللاألصلي،و

.(2)ضررأبيمنهما
هذاالسياقأدلةتؤكدحر الشريعةا سالميةونظرهالتلكاحلقوقومحايتهاولقدجاءيف

 :منهامايلي تصةأبصحاهبا، عتبارهاأمواالً

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )قالتعاىل:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) .وقالتعاىل:(3)(ھ

 .(4)  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

البعضيستدلمناآليتع الناسبعضهم أكلأموال حرمة وعدم االعتداءزجوا لبارل،
.(5)علىتلكاحلقوق،والأخذهاإال حلل،فهيمصونةوحمفو ة

خط -صلىهللاعليهوسلم-أنرسولهللا)وجاءعنابنعباسرضيهللاتعاىلعنهما:"
ا:يومحرام،قال:"فأيبلدهذا؟"،قالوا:الناسيومالنحر،فقال:"ايأيهاالناسأييومهذا؟"قالو

عليكم وأعراضكم وأموالكم فإندماءكم قال: حرام! شهر قالوا: هذا؟ فأيشهر قال: بلدحرام!

                                                           
.21-20، ،د.ط، حقوق اإلنسان يف اإلسالمالزحيلي،حممدمصطفىانظر: (1)

.2/882 ،حقوق امللكية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيفؤاد،عبداملنعم،انظر: (2)

.188سورةالبقرة:اآلية (3)

.29سورةالنساء:اآلية (4)

.1،1/384،2/234،طتفسري القرآن العظيمابنك ري،ظر:ان (5)
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حرام،كحرمةيومكمهذا،يفبلدكمهذا،يفشهركمهذا.فأعادهامراراً،مثرفعرأسه،فقال:اللهم
ما:فوالذينفسيبيدهإهنالوصيته-رضيهللاعنه-هلبلغ ،اللهمهلبلغ ،قالابنعباس

.(1)"(إىلأمته:فليبلغالشاهدالغاف ،الترجعوابعديكفاراً،يضرببعضكمرقاببعض
كلاملسلم):-صلىهللاعليهوسلم-،قال:قالرسولهللا-رضيهللاعنه-وعنأيبهريرة"

.(2)"(علىاملسلمحرام،دمه،وماله،وعرضه
و عتبار عليه، االعتداء والجيوز أنمالاملسلمحرام األحاديثالسابقة منداللة ويفهم

تلكاحلقوقاخلاصة مللكيةالفكريةتندرجحت وصفاملال،فإناالعتداءعليهاحرام.
" عافشة وسلم-أنرسولهللا)قال :-اعنهرضيهللا-وعن قضىأن-صلىهللاعليه

.(3)"(اناخلراج لضم
يعاعنضمان احلديثأنالضامنينتفع لشيءمقابلضمانه،وهوما ويفهممنهذا
ينتفعبهمنعافدمادي، املؤلفأواملبد أواملبتكرل مرةإنتاجهمم لةيفمسؤوليتهعنهمقابلما

.(4)االعتداءالذييعتامب ابةاخلراجالذييكونلهحلمحايتهمنأيصورةمنصورالضررو
منها:ةعدومماوردعنأهلالعلميفمحايةحلامللكيةأقوال

-" .(5)"الجيوزألحٍدأنأيخذمالأحٍدبالسب شرعيٍّ
.(6)"الجيوزألحٍدأنيتصرَّايفملكالغريبالإذنه"- 

تل محاية قرر ا سالمي الدين أن األدلة هذه سرد بعد سبل مما لنا احلقوقويتضا ك
.وصيانتها،وحرماالعتداءعليهاأبيشكلمناألشكال

                                                           
1739،رقم2/176كتاباحلك، ب:اخلطبةأايممىن،،صحيحهيفأخرجهالبخاري  (1)

.2564،رقم:4/1986،كتابالاوالصلةواآلداب، ب:حترمي لماملسلم..،صحيحهأخرجهمسلٌميف (2)

(3)  فاستعمله..،هسننيفداودأبوأخرجه فيمناش ىعبدًا ،حديثحسن3508رقم:،3/284،كتاباخلراج، ب:
قالأبوعيسىحممدبنعيسىال مذي:"وقدرويهذااحلديثمنغريهذاالوجه،والعملعلىهذاعندأهل،صحيا
والعلم" يفأخرجه، جاءيفاحتالباملواشي..،سننه، ما  ب: أبوابالبيو ، كتاب: ،3/582 رقم: ،حسن1296،
.صحيا

.174د.ط، حق التأليف ضمن حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارنعبداحلميد،رهماز،انظر: (4)

.97املادة ،جملة األحكام العدلية(5)

.96املادة،املرجع نفسه(6)
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 :حكم التعاقد اإللكرتوين: املطلب اخلامس
أصبا ا ن ن ، مستخدمةسيلةوالتعاقدعاشبكة فكانمنالضروريالعقوديفإبرام ،

وإيضاحهمنخاللالتار:بيانحكمهذاالتعاقدأبشكالهاملختلفة،
ع العلماء بعغافبع لكتابةاتفل التعاقد صحة اليت(1)لى الفقهية للقاعدة وذلكوفقًا ،

،أيأنالكتابةبعالغافبعمتاقلالنطلبعاحلاضرين.(2)تقول:"الكتابكاخلطاب"
جاءيفذلكقدفانعقادالعقديتمبكلداللةتدلعليهدوناش اطصيغةأوشكلحمدد،و

وينعقدالعقدبكلمايدلعلىالرضامنقولأوكتابةأوإشارةمنهماماذكرهبعضأهلالعلم:"
.(3)أومنأحدمها"

وقال خر:"وكذاإذاقالالبافع:خذهذاالشيءبكذاأوأعطيتكبكذا،أوهولكبكذا،
أوبذلتكهبكذا،وقالاملش ي:قبل أوأخذتأورضي أوهوي وحنوذلك،فإنهيتمالركنألن

.(4)واحدمنهذهاأللفاظيؤديإىلمعىنالبيعوهواملبادلة،والعاةللمعىنالللصورة"كل
شرعييفحمذورالتعاقدليحهباأييفوهيوسيلةعقدالعقدعنرريلاالن ن فينوعليه
هبا العقد أجازهإمتام الذي العادي الايد أو الرسول رريل عن  لتعاقد حقيقتها يف ولتماقلها ،

.(5)العلماء
توضياا جيابوالقبول يستلزم ما الركناألساسييفاكتمالوهو بعالتعاقد عتبارهم

 ن .عاا نرريفالعقد
إىلأن(6)فقداختلفالعلماءيفحتديدا جيابوالقبول،فذه املالكيةوالشافعيةواحلنابلة

هواململكوالقبولهوالذييصدرمنا جياب أواثنياًيما ،صدرمناملتملكسواءصدرأواًل

                                                           
.3/3،د.ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،انظر:  (1)

.61/169املادةد.ط،،جملة األحكام العدلية وشرحهاانظر:حيدر،علي،  (2)

.1،2/87،طاملوافقاتالشاريب،  (3)

.2،5/133،طبدائع الصنائع،الكاساين  (4)

.74، 1،طضوابط العقد يف الفقه اإلسالمينظر:ال كماين،د.عدضنخالد،ا  (5)

.3/3املرجعالسابل،،قي على الشرح الكبريحاشية الدسو الدسوقي،انظر:  (6)
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صدريمنأحداملتعاقدينوالقبولماهوالذييصدرأواًلإىلأنا جياب(1)بينماذه األحناا
اثنياًمناملتعاقداآلخر.

وبذلكيكونا جيابوالقبوليفالصوراليتيتمإبرامالتعاقدهباعاا ن ن كاآل :
 اإلجياب والقبول عرب شبكة املواقع اإللكرتونية: الصورة األوىل: 

أواخلدماتاملقدمة، منخاللا عالنعنالسلعاملعلنعنها ا جيابهنا تكونصورة
وغالبًامايكونموجهًاللجمهوروليحلشخايحمدد،ويست ىنمنذلكبعضاحلاالتاليتيكون

ةا عالنعنو اففم الً،ويفحالإذاماكانفيهاالعرضورددعوةللتعاقدوليحإجياً كحال
معينةتكونأبولوية أوالتعاقدعلىخدمة السلعة هناكأك رمنشخاييريدأويرغ يفشراء

الوصولإىلعلماملوج .
 الصورة الثانية: اإلجياب والقبول عرب الربيد اإللكرتوين:

العارض،والراغ يكونلهالقبولويكونا جيابهناهومايصدرأواًلوالذييكونمن
والرفضوذلكيفحالاالتصال لكتابةمباشرة،أماإذاكانحالاالتصالغريمباشرحبيثيوجد
ف ةزمنيةفاصلةمابعا جيابوالقبول،فإنا جيابهوماصدرأوالً،وعلىاملوج البقاءعلى

 وليحله حمددة كان املدة إذا يفحال فيكون(2)الرجو إجيابه حمددة غري كان املدة إذا أما ،
التحديدهناوفلاألعراااملتداولةهلذاا جياب.

 الصورة الثالثة: اإلجياب والقبول عرب احملادثة أو املشاهدة:
عنه ي اجع أن وله يفإجيابه يستمر أن  لعرضوله يبدأ من صادرًا ا جيابهنا ويكون

دام دام خاللولحالعقدما عنالعقدما مليق ن لقبول،ويكونلكالالطرفعأني اجعا
احملادقةأواملشاهدةقافمة.

                                                           
.2،3/196طمرجعسابل،،بدائع الصنائع،الكاسايننظر:ا  (1)

(.6/3)52،قراررقمحكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةانظر:قرارومعالفقها سالمي،  (2)
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 شروط اإلجياب والقبول يف التعاقد عرب هذه الصور:
 الشرط األول: وضوح الداللة لإلجياب والقبول: 

كونتلكيثت،حبنااملتعاقدالداللةعلىمايريدهيلزمأنيكونا جيابوالقبولواضحي
.الداللةمعاةعنإراديمبشكلواضا

يفاحملادقة كما أنتكونلفظاً، إما املستخدمة يسريعلى،والصيغة ما يسريعليها وهنا
واتفلالعلماءعلىانعقادالعقدبصيغةاملاضيواملضار ،أمابصيغةاألمرأوالتعاقداللفظياملباشر،
ففيهخالا وكتابةوقدي،(1)االستفهام وذلكيكونبعرضالشركاتلسلعها كونبطريلالكتابة،

أسعارهاعليها،فيكونداالًعلىإراديايفالتعاقد،وقدتستعملصيغةا شاراتأوالرموز.
 الشرط الثاين: توافق اإلجياب والقبول: 

كان علىتوافلإرادةرريفالعقد،حيثإذا ا جيابوهوأنيكونا جيابوالقبولدااًل
واردًاعلىشيءوالقبولعلىشيء خرفالعقدهناالينعقد،أوإذاكانا جيابواردًاعلىشيء

.(2)والقبولعلىبعضه
 الشرط الثالث: اتصال القبول ابإلجياب:

كان إذا أما كاضحاضرين، إذا العقد القبول  جيابيفحمل اتصال أنيكون يلزم وهنا
.(3)لحعلمالقابلغافبعفيكونيفو

 اخليارات يف جملس العقد:
رت العلماءهنايفولحالعقدبدايةمنانعقادهوحىتانتهافه لتفرققالقةخيارات:

 األول: خيار الرجوع: 
،أما(4)يكونللموج الرجو يفإجيابهقبلاتصالالقبولبه،وهذاماذه إليهاألمهور

.(5)ا جياببصيغةاملاضي،أوكانالعقدمتعلقاً لتاعاتاملالكيةاست نوامنذلك

                                                           
.4،4/2932،طالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبةمصطفى،الزحيلي،نظر:ا  (1)

.4/2932املرجعنفسه،نظر:ا  (2)

.48، 1،طضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،نظر:ال كماين،د.عدضنخالدا  (3)

.6/237،د.ط،فتح القديرشرحنظر:ابناهلمام،ا  (4)

.4/3د.ط،مرجعسابل،،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،نظر:ا  (5)
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 الثاين: خيار القبول: 
ويكونللقابلالرجو يفقبولهمادامرريفالعقدمازالوايفولحالعقد،أوإذارجعاملوج 

.(1)عنإجيابهقبلالقبول،وخالفالشافعيةذلكيفاش ارهمللفوريةبعا جيابوالقبول
 لثالث: خيار اجمللس: ا

دامايفولحالعقد، وهوأنيكونمنحلكلمناملوج والقابلحلفسخالعقدما
عدمالقولليارا لح،إىل(3)بينماذه املالكيةواألحناا.(2)وهوماذه إليهمجهورالعلماء

شرو توافر مبجرد الزمًا يكون العقد إالوأن الفسخ حل ألحدمها يكون وال ا جيابوالقبول، ط
اش طاخليار،واأل هريفذلكقولاألمهور.

 جملس التعاقد عرب اإلنرتنت: 
و لتارخيتلفولحالعقدواخليارات التعاقد، اليتمتهبا يكونولحالعقدوفلالطريقة

الواردةفيه:
 ونية،يبدأمنذبدايةدخولالراغ يفالتعاقدإىلففيحالالتعاقدعاشبكةاملواقعا لك

املوقعالصادرفيها جيابويكونا لحمنعقداًحىتخروجالقابلمناملوقع.
ويفحالالتعاقدعاالايدا لك وين،فإذاكانالتعاقدمباشرةفمجلحالعقديبدأمنوق 

املوقع،أمايفحالالتعاقدغرياملباشرفيبدأصدورا جيابويستمرحىتخروجأحدالطرفعمن
ا لحمنوق إرال القابلعلىالسلعأواخلدمةويستمرحىتتنتهياملدة،إذاكان حمددة،

ويفحالإذاملتكنحمددةيعودللعرايفذلك.
حىتويفحالالتعاقدعااحملادقةأواملشاهدة،فيبدأولحالعقدمنوق صدورا جيابو

انتهاءاحملادقةبعأررااالعقد.

                                                           
.2،1/10،طمغين احملتاجيين،الشربنظر:ا  (1)

.1/10نظر:املرجعنفسها  (2)

.2،5/300،طالبيان والتحصيل،وانظر:القرريب،6/239،د.ط،فتح القديرشرحنظر:ابناهلمام،ا  (3)
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 وخيارات اجمللس تكون: 

إالإذامتحتديدمدةيفالبقاءفيلتزممنحلاملوج الرجو يفإجيابهقبلاق انه لقبول. -
 هبا.

 يكونمنحلالراغ يفالتعاقدالنظريفاملعروضعليه،واليكونملزماًبقبوله. -

جراءالعقدالرجو منقبلأحدمهامادامايفولحالعقديكونمنحلاملتعاقدينبعدإ -
أياتصاهلما ملوقعاملخصايمازالقافماً.أماإذاكانهناكشرطعدماخليارفيكون

العقدملزماًلكليهماإاليفحالرضاأحدمها.
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 :حكم املعامالت املصرفية اإللكرتونية: املطلب السادس
الذيشهدهعصرضاحلاضريفا الالتكنولوجيواملعلوماتكانأحدمثارهالشكأنالتطورالكبري

تكنمطروحةملمستجداتمماترت علىذلكالتحولا لك وينيفوالعملالبنوكواملصارا،
وهومايتضامنخاللعرض،منقبليفالعملاملصريف،مماتطل معرفةحكمتلكاملستجدات

عددة،منها:تلكاملسافلوهيمت
 التحويل اإللكرتوين لألموال: 

مناملستجداتيفعصرضالتحويلا لك وينيعتا وهو منأعمالاملصاراا لك ونية،
احلاضروالذييستلزمإيضاححكمهالشرعي،وهوكاآل :

 داخل األموال خيايحتويل أجر،فيما بدون أو أبجر كان سواء جافز وهو البلد، نطاق
فيهصورةالوكالة،واملقابلالذيأيخذهالبنكمقابلالقيامهبذاالتحويلهوالعمولةاليتتعتاويتضا

مصاريف نقلزاءإفعلية فيها التحويلاليتم إىلأنعملية إضافة البنكلصاحعميله، به قام ما
علأجرالبنكالذيفعليلألموال،وإمنايكوناألمرمقتصراًعلىإرسالا شعاراتفقط،وهوماجي

قيامههبذاالعملداخاًليفدافرةاحلرمة،وذلكألنهمليتمحتويلفعليلألموال،إالأننازاءإيتقاضاه
جندأنالنظاماألاريبعاملصارايفرضم لتلكالعمولةأواألجر،وذلكيفغرااملقاصةاليت

هبايفتسوية البنوكمش كة التحويل،ويفالدتاحلسا تكونفيها امل تبةعلىعملية واملدينة افنة
غرااملقاصةيقومالبنكبتحملنفقاتفتااحلسابوإمساكه،ومنمثمش كةيفغريحالالبنوك

يقومالبنكبتغطيةأجرتلكالنفقاتمنخاللاحلصولعلىأجرالتحويل،وعليهيتضاأنحتويل
.(1)علىالنطاقالداخليأمرجافزاألموال

ل خيايفبالنسبة فيما نفحاألمر فيسريعليه الدولة أو البلد األموالخارجنطاق تحويل
التحويل واملصاريفوأجر العمولة بعالعمليتع،، السعر فرق البنكعلى خيايحصول فيما أما

التبادلمعالتفاضلولكنعلىشررع:اختالاالصنفبعالبدلع،وضرورةالتقابضيففجافز
 لح.ا

                                                           
.185–184 ،األعمال املصرفية واإلسالممصطفيعبدهللا.،نظر:اهلمشريا  (1)
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عملةالورنيةصنف خرخيتلفعنالعملةاألجنبية.ومنمثيتم ليفأناللشرطاألول،فا
جيوزاستبداهلامعالتفاضل.

 أنيتمالصرااأما لشرطال اين،وهوالتقابضيفا لح،فقدأمجعالفقهاءعلىضرورة
يكونأنالصراألحنااوالشافعيةافذه ضجزا،واختلفوامعذلكيفالزمانالذييفسرا جناز.

املالكيةإىلأنهإذاذه بينماسواءكانالقبضمعجالًأومتأخراً،،ماداماملتصارفانمليف قاضجزاً
 أتخر ا لح يف القبض  رالً، الصرا حىتيكون املتصارفان، يف ق مل فيهوإن املواعدة أن
.(1)كرهها

لح لصورةاملألوفةوفلقاعدةاليد ليدهوأمراليتوفريفشرطالقبضيفا وفيماخياي
 اخلارجي. التحويل هذا يف أن شبهًالشإال ارط التحويل عملية اتفاقاخلارجي،يف حيثمبجرد

املصرامعالعميل لقيام لتحويلواستالماملبلغيتمذلكيفولحاالتفاق جراءالقيوداحلسابية
.اخلاصة لعملية

إىلقاعدتعشرعيتع،األوىلهيحتكيمالعراالنظربناءعلىوعليهجيوزالتحويلاخلارجي
.(2)العريفأقوىمناللفظييفأك راملواضعذنا وذلكألناألاري،

رراواحد من حدوثا جيابوالقبول جواز هي حيثوال انية واحلنابلة، املالكية يقر
إرادتع.كمايفهتدوإرامجيعالعقود.وبذلكمت لعبارةالعاقدعبارتعحةالتعاقد رادةواحدةيفص

الوكيلعنأك رمنشخاي.حيث بلنإحالة تعودإىلاملوكل)األصيل( احلقوقيفالعقودإمنا
عليهيفنفحالوق .وكذلكأجازىاملدعأجازاحلنابلةللشخايأنيكونوكيالعناملدعيوعن

أصيالووكياليفنفحالوق ،كأناملنفردة، عتبارهتهدرا بلةأنيباشرشخايالعقداملالكيةواحلنا
.(3)يكونوكيالعناملش ييفشراءشيءفيبيعهماعنده،ويباشرالعقدمنفردا رادته

                                                           
.3/212د.ط،.املقتصدبداية اجملتهد وهناية ابنرشداحلفيد،نظر:ا  (1)

.1،2/299،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيابنقيماألوزية،نظر:ا  (2)

.579 ،2ط،املدخل للفقه اإلسالمي،حممدسالممدكور،نظر:ا  (3)
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 الكفالة املصرفية اإللكرتونية: 
مالتاملصرفية،ممايستلزمبيانتعتاالكفالةاملصرفيةا لك ونيةمناملستجداتيفعاملاملعا

حكمهاالشرعي،وهوكالتار:
اختلفالفقهاءاملعاصرونفيهاعلىعدةأقوالوهي:

 القول األول: 
أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانكفالة،واستدلوايفذلكأبنتعريفكلذه 

عىن،وهوالتزامالشخايماالًمنخطابالضمانوالكفالةيفالفقها سالميمتفقانمنحيثامل
.(1)واجباًعلىغريهلشخاياثلث

وأتسيسًاعلىذلكذه أصحابهذاالقولأبنهالجيوزأخذأجرةعلىالكفالة،وهوما
ذه إليهمجهورالفقهاءيفعدمأخذاألجرةعلىالكفالة.

ي فإنمل جعاًل، "ولوكفلمبالعلىأنجيعلالطال له يفذلك: يفوجاء كنمشرورًا
.(2)الكفالةفالشرط رل،وإنكانمشروراًيفالكفالةفالكفالة رلة"

أبنخطابالضمانكفالةإىلجوازأخذاألجرةعلىالكفالة ولقدذه بعضممنقالوا
.(3)قياساًعلىأخذاألجرةعلىاألاه

القرضعلىاملدينفإنردهوالراجاأنهالجيوزأخذاألجرعلىالكفالة،ألنالكفالة مل
منقاسأبخذاألجرةيفالكفالةعلىأخذاألجرةيفاألاه،فهوقياسليحمعزايدةكانر ،وأما

يفحملهألنالكفالةمباقرضواألاهليحكذلك.
 القول الثاين: 

ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانوكالة،وهذاالتكييفعلىأساسالوكالة
وكلبه،حيثإنهو مبا الذينكنأنيتياا الللقول ستحقاقاملصرااألجرعلىقيامه

                                                           
 م.9419،املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالميةانظر:الضرير،د.الصديل،(1)

 .282د.ط، ،جممع الضماانتالبغدادي،(2)

 .47 ،1،طعلمياً وعملياً  املصرف اإلسالمياملصري،عبدالسميع،انظر:(3)
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لوبقي كفالةمبعىنالضامنحيثال الوكالةمناملمكنأنتكونأبجر،وذلكعلىعكحما
.(1)توجد راءفقهيةتؤيدحلالضامنأبخذاألجر

 القول الثالث: 
طابالضماننكنتكييفهعلىأساسقاعدة"اخلراجذه أصحابهذاالقولإىلأنخ

وعلىهذااألساسيقال:إنالبنكوقدضمنخطابالضمان،فيكونلهنصي من،(2) لضمان"
الرباالعافدللعميل،أوحملالضمانلشركاتهمعالعميليفهذهالعملية،وكماأناستحقاقالربا

يكونللبنكححلمنكس العميليكوناترة ملالأوالعمليكوناترة  لضمان..وعلىهذا
.(3)ورحبه

 القول الرابع: 
.(4)ذه أصحابهذاالقولإىلأنخطابالضمانجعالة

 القول اخلامس: 
كانخطابالضمانمغطى لكاملمنقبل القولإىلأنهوكالةإذا ذه أصحابهذا

جزفية،فيكونوكالةيفاألزءاملغطىوكفالةيفالعميل،وكفالةإذاكانغريمغطى،أومغطىتغطية
املغطى (5)غري ذلكال على وبناء  الكفالة.. على األجرة أخذ جيوز يتضا إصدارجيوزنهأمما

خطابالضمانمنقبلالبنكمقابلأجرةفعليةلإلصدارواملصاريفا دارية،وليحمقابلإقراض
املعنرريلالعميلأوعنرريلكفيل خرأوغريمبلغالضمانومدته،سواءكانمغطى لك

مغطى.
 جدة مبدينة املنعقدة ال انية الدورة يف ا سالمي الفقه ومع رجا -22ولقد

م،القولاخلامح،وجاءيفنايقراره:28/12/1985
                                                           

 ..300 ،2ط،تطوير األعمال املصرفية،سامي،محودانظر:(1)

 .2،2/119،طاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي،(2)

  .61-59 ،،د.طوالرقابة الشرعيةاالستثمار انظر:البعلي،(3)

 .187،رسالةماجستري، املصارف اإلسالميةانظر:فضلاملوىلحممد،نصرالدين،(4)

 .134،135،د.ط، الكفالة وتطبيقاهتا املعاصرةانظر:السالوس،عليبنأمحد،(5)
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أنخطابالضمانالجيوزأخذاألجرعليهلقاءعمليةالضمانسواءأكانبغطاءأمأواًل:"
.بدونه

أمااملصاريفا دارية صدارخطابالضمانبنوعيهفجافزةشرعًامعمراعاةالزايدةاثنياً:
املصاريف صدار أنيراعىيفتقدير تقدميغطاءكليأوجزفيجيوز ويفحالة امل ل، علىأجر

."خطابالضمانماقدتتطلبهاملهمةالفعليةألداءذلكالغطاء
 :كرتونيةاإلل األوراق التجارية

بيان يستلزم ما وهو مناملستجداتيفا الاملصريف، ا لك ونية تعتااألوراقالتجارية
حكمهاالشرعيوذلكمنخاللالعملياتاملصرفيةاليتتتموهيكاآل :

 . حتصيل األوراق التجارية: 1
لإخطارللمدينقبلحتصيلاملعامالتاملاليةمنالعملياتاليتيقومالبنكمنخالهلا رسا

ميعاداستحقاقالورقةالتجارية،منخاللتوضيارقمالورقةالتجاريةواتريخاستحقاقهاوقيمتهابعد
تظهريهامنقبلالعميلللبنكالذييقومبتحصيلهالصاحعميلهالدافن،وتقييدهايفحسابه،مث

.(1)مناملدينخصمعمولتهمنذلكمقابلحتصيلقيمةتلكاألوراقاملالية
يوكلالبنكيفالعميلنإ،حيثوتعتاهذهالعمليةاليتيقومهباالبنكمب ابةوكالةأبجرة

حتصيلدينهمقابلأجرمعع،وهذهالوكالةجافزةسواءكان أبجرأوبدونأجر،ويفحالإذامل
 لع العمل فيكون الوكالة أجر على البنكوعميله بع التعاقد يكونيناييف وهبذا راالدارج.

تكييفعملالبنوكيفحتصيلاألوراقالتجاريةجافزوأيخذحكمالوكالةأبجر.
 . رهن األوراق التجارية: 2

وهواتفاقبعالراهنواملرينيتمبهرهنالورقةبتظهريهاعلىحنويفيدأنقيمتهاضمان
.(2)لدينسابلبذمةالراهن

                                                           
 .306،د.ط، ت الضمانالكفاالت املصرفية وخطاابعمليات البنوكانظر:الكيالين،حممود،(1)

 .322، املرجع نفسهالكيالين،انظر:(2)
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رهندينبدين،ولقداختلفالفقهاءفيه،فذه مجهورالفقهاءورهناألوراقالتجاريةهو
إىلعدمجوازرهنالدين،وذلكألنهغريمقدورعلىتسليمه،واليعرااملرينهلسيحصلعليه

.(1)أمالعندالعجزعنسداده

لماوذه املالكيةوالشافعيةإىلجوازرهنالدينألوازبيعهعماًلوذلكبناءعلىقاعدةك
.وعليهجيوزقبولاألوراقالتجاريةكرهنيفاملديونيات.(2)جازبيعهجازرهنه

 . خصم األوراق التجارية: 3

العميل يظهرها حيث لعميله؛ اململوكة التجارية الورقة قيمة بدفع هنا البنك ضقالًويقوم
ملكيتها له، قيمتها البنك يدفع أن مقابل البنك لصاح البنك يقوم ميعادتحصيلهابمث يف

.(3)مقابلحتصيلههلاكفافدةإضافةإىلمبلغمناملالاستحقاقها،

ألنالعميلاق ضمنالبنكمبلغاًمناملالعلى،وذلكاحمرمًربوايًاقرضًالعمليةتعتاوهذه
البنكت اليتأيخذها التجارية،إضافةإىلأنالفافدة الورقة كوننظريأنيدفعأك رمنهوهوقيمة

اليتيق ضفيها املدة أو االستحقاق وملوعد التجارية الورقة حس قيمة  تلفة ا قراضوتكون
.(4)العميلاملبلغمنالبنك

"الشيكات يفسياقهذا: –وجاء سنداتالسح منأنوا التوقيل–السنداتألمر
إنحسماألوراقالتجاريةغريجافزش ألنهمسؤولعندينالنسي ةاملشرو للدين لكتابة، رعاً،

.(5)احملرم"



                                                           
 .2،6/135طمرجعسابل،بدائع الصنائعالكاساين،انظر:(1)

 .3/231،مرجعسابل،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،انظر:(2)

 .241، 2،طاملوسوعة االقتصاديةانظر:الااوي،راشد،(3)

 .82،124د.ط، مرجعسابل،،املعامالت املالية املعاصرة:السالوس،عليبنأمحد،انظر(4)

 م.14/5/1992-9،منبشأن األوراق التجاريةقرارومعالفقها سالمي(5)
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 اإللكرتوين:  املستندي عتماداال

 :وهيكاآل أقوال،عدةاختلفيفتكييفاالعتماداتاملستنديةعلى

 القول األول : أنه من قبيل الضمان والكفالة :

للمصرااملر فضمن لكالالطرفع، ذمته بذل املصراقد أن القولهو هذا اسلومأخذ
ولوالتدخلاملصرالضماناحلقوقملامت ،وللبافعاملَصدِّرالقيمَةاملتفلعليهابعالبافعواملش ي

ونصه: الدافمة" جاءيف"فتاوىاللجنة التكييفيتفلمعما وهذا بعالطرفع، االعتماد"الصفقة
.(1)"نبهماالجيوزشرعااملستنديهويفحقيقتهضمان،وعقدالضمانيفاألصلجافزمامليقر

إالأنه لنظرإىلتعددالعالقاتاملتبادلةبعأرراااالعتماداملستنديوتنوعها،النكنالقولأبن
عقداًواحداًنكندخولهذهالعالقاتحتته،كماأنهيفالكفالةوالضماناليش طعلماملكفولأو

 مبناءعلىرل املستفيد.املضمونعنه،وأمااالعتماداملستنديفيت

ويضاالذلكأنهيف"االعتماداملستنديالقابلللنقض"حتديدًايدخلشرطاخليارومعلوم
 .(2)أنشرطاخلياريفالكفالةإماأنيُبطلهاعلىقولوإماأنيبطلالشرطبذاتهعلىقول خر

 القول الثاين: أنه مركب من الوكالة والرهن :

فتااالعتمادللمصراورهٌنللبضاعةِّلديهأيأنهتوكيٌلمن ،حيثيرىالقافلون(3)رال ِّ
القولأناالعتماداتاملستندية من بالوكالةأبجريفمقابلأداءدين)هوحلاملستفيد"هبذا

بدور يقوم فالبنكحين ذ ، األداء قبل  لبضاعة اخلاصة األوراق تسلم مقابل ويف ، اآلمر( على
وأي منمالهالوكيل، مناملوكليفال منالذيوكلأبدافه ضمنيًا رهنًا أيضا استوىف،خذ حىتإذا

.(4)"موكلهانفكالرهنحين ذ

                                                           
 .21566،11/84،الرائسةالعامةللبحوثالعلميةوا فتاء،رقم:فتاوىاللجنةالدافمة(1)

 .118،120 ،االعتماد املستنديالباري،مشعل،عبدانظر:(2)

 .246-243 انظر:املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث(3)

(4) عيسى، 268 العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرةعبده، ، مصطفى، اهلمشري، األعمال وانظر:
 .218 املصرفية واإلسالم
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 هذا أن املستنديختالفالواقعالتكييفإال لالعتماد القانونية الطبيعة أبن اع ضعليه
وكلكموته،أوإفالسهأوحنوالشرعيللوكالة؛إذالوكالةعقدينتهيحبدوثمايؤقرعلىأهليةامل

 .(1)ذلك.لالااالعتماداملستنديفإنهالخيضعقانونياًلألسباباملسقطةللوكالةمادامقطعياً
 القول الثالث: أنه حوالة:

،وبيانذلك:(2)احمليلفيها:رالُ فتااالعتماد،واحملالعليه:هواملصرافاتااالعتماد
ازلعنالبضاعةمبجردالتعاقدمعاملش ي؛ألنهاليعرفهواليطم نإليه،فإذاأنالبافعمليقبلالتن"

حينمايفتا-فكأناملش ي-البافعواملش ي–تدخلالبنكفإنذمتهاملاليةمقبولةعندالطرفع
–ش ىاالعتمادقدأحالالبافع ستيفاءمثنالبضاعةعلىالبنكالذيحتددتالعالقةبينهوبعامل

البنك املش يإىلذمة ذمة ال منمن التصراينتقل هذا البافع قبل ن لحقيقة(3)فإذا ما وهو
 احلوالة.

أبنالتقنياتاحلدي ةلالعتماداملستنديختالفاحلكمقداع ضعلىهذاالتكييفإالأن
يأصدراالعتمادبصحةالذالشرعيللحوالة؛حيثإنالتقنعاحلديثيقضىأبنهالعالقةللبنك

البيعأوبطالنه،وهذاخيالفماهومقررشرعاًمنأناحلوالةتبطلإذاتبعبطالنالبيعالذيبني 
 .(4)"عليه....أخل

 القول الرابع: أنه يكون وكالة اترة وكفالة اترة:

اًلعنوتوضياذلك:أنحكماالعتماداملستندياملغطىغطاءكلياًيكوناملصرافيهوكي
فاتااالعتماد،وكفياًل لنسبةللمصدِّر،أمايفاالعتمادغرياملغطىكليًاأوجزفياً،فاملصراكفيل

 .(5)وفاتااالعتمادغرياملغطىمكفولعنه

                                                           
 .106–105 ،د.ط،املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانوناألمال،غري ،انظر:(1)

 (.246-243انظر:املوسوعةالفقهيةالكويتيةيفاألزءالنموذجيال الث)(2)

(3) : انظر مصطفى، األعمال املصرفية واإلسالماهلمشري، ، 218 ، عيسى، عبده، رعية احلاكمة العقود الشوانظر:
 .270 ،لمعامالت املالية املعاصرةل

 .270 ،د.ط،لمعامالت املالية املعاصرةلالعقود الشرعية احلاكمة عبده،عيسى،انظر:(4)

 .4،6/4178طمرجعسابل،،الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبةمصطفى،الزحيلي،انظر:(5)
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 القول اخلامس: أنه عقد جديد:

منه مانع وال القدنة، العقود يف له نظري مستحدثال جديد عقد االعتماد فتا أيأن
 .(1)اشرع

 القول السادس : أنه مركب من الكفالة )الضمان( والوكالة والرهن وينضم إليها القرض:

:أنالتكييفالشرعيلالعتماداملستنديأيخذاألحوالاآلتيةوذه أصحابهذاالقول
 للنقض-أ القابل غري املستندي االعتماد الكفالة(2)تكييف من مرك  عقد أنه هو
 لة،وينضمإليهماالقرض،وكذلكالرهنللتوقيل،فالضمان: اللتزام لدفع.والوكا(3))الضمان(

االتصاالت وإجراء االعتماد تبليغ م ل  لعملية تتعلل اليت  ألعمال القيام يف والوكالة:
 واملتابعةوفحاياملستندات.

 والقرض:يفحالةالدفععنالعميليفاالعتمادغرياملغطىأواملغطىجزفياً.

القابلللنقض-ب وعندما(4)وتكييفاالعتماد شرعاً، األافزة من بالوكالة أنه هو:
يتعللبهحلالغرييصباالزماً،وذلكيفحالةماإذامتالقبولأوالدفعمبوجبه،وليحهومن ب

 الكفالة؛ألنهمناقضملقتضاها،ولعدمجوازشرطاخليارفيها.

و لنظو سبل ما خالل املستنديمن أرراااالعتماد بع املتبادلة العالقات تعدد إىل ر
ي جارالقولاألخريأبنحاالتاالعتماداملستنديجتعلهمركبًامنعدةعقودبعكفالةووكالة

وقرضورهن.

                                                           
 .246-243 ،ألزءالنموذجيال الثيفاانظر:املوسوعةالفقهيةالكويتية(1)

 .69 ،د.ط،دراسة شرعية وفنية -املستنديةاالعتمادات عبدالباري،مشعل،انظر:(2)

(3) عليهذُكر -وبناًء منحيث-يفاملعيارنفسه املستنديغريالقابلللنقضمقيدة أنتكونالكفالةيفاالعتماد جواز
داتمطابقةللشروطألنذلكيعودإىلماقررهالفقهاءمنأنالكفالةتقبلالتقييدبشرط،كماالتنفيذبشرطأنتكوناملستن

جوازالتعهدمنالبنكاملعززومايفحكمهمنالبنوكاملشاركةيفا صداروالتعزيزهوألنهمنقبيلضمانويُبىن عليهأيضًا
 الضامن)كفالةالكفيل(وهيصحيحة.

 .68 د.ط،،املصدر السابقباري،مشعل،عبدالانظر:(4)
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جيوزاجتما العقوداملتعددةيفعقدواحد،سواءأكان هذهالعقود"ويفسياقذلكجاء:
األحكام وسواءمتفقة الشرعية، وشرافطة أركانه منها عقد كل استوىف راملا األحكام،  تلفة أم

أكان هذهالعقودمنالعقوداألافزةأممنالعقودالالزمة،أممنهمامعاً،وذلكبشرطأاليكون
الشر قدهنىعنهذااالجتما ،وأالي ت علىاجتماعهاتوسلاىلماهوحمرمشرعاً،وأيضاال
الناي ورد ما إال ا  حة، واملعامالت العقود يف األصل ألن جديد، عقد استحداث من مانع

 .(1)"لالفه

 بطاقات الوفاء واإلئتمان اإللكرتونية:
بطاقاتا فتمانالبنكيةهيإحدىاملستجداتيفوالاملعامالتالبنكية،وتعتامنمن

ا صلفيهافتلزمتوضيااحلكمالشرعي،وهوكالتار:املعامالتاليتجيتمعهباعدةعقود،ممااس
علىحتليلحرامأوحترميحالل فبطاقةا فتمانتتضمنعدةعقود،فهيعقد،ا  حةماملتنطوِّ

املصدرةوحاملالبطاقة واملصرااملصدر،وعقدحوالةبعاألهة للبطاقة الراعية وكالةبعاملنظمة
بع كفالة وعقد وعقوالتاجر، البطاقة، وحامل والتاجر املصدرة بعداألهة مشرورة قرضبزايدة

،وعقدصراعمالتبعاألهةاملصدرةوحاملالبطاقة،وعقدبيعاألهةاملصدرةوحاملالبطاقة
والتاجر البطاقة أبجلبعحامل التزامات، فهي، البطاقة خيايااللتزاماتاليتتتضمنها فيما أما

اقة،والتزاماتخاصةحباملهاوالتزاماتخاصة لتاجر.خاصةمبصدرالبط
أمافيماخيايالشروطاليتتتضمنهاالبطاقةفهي:اش اطاملصدرينعلىرال البطاقةفتا
لطال  يكن مل أتمعنقديإن كذلكدفع فيه، املال من مبلغ ووضع هلا حسابلدىاملصدر

منه يطل  ال وقد املصدر، لدى حساب قيمةالبطاقة سداد أتجيل فوافد دفع وكذلك ذلك،
.(2)املش ايت،  ضافةإىلدفعغراماتأتخريإذاأتخرحاملالبطاقةعنالتسديديفالوق احملدد

وااللتزاماتوالشروط االفتمانمنصفاتتلكالعقود سبليفبطاقة فيما توافر يفحال
واحلوالةوالبيعأبجل.يكونحكمهااألوازيفكلمنالوكالةوالكفالة

                                                           
 .591 ،بي التمويلالكوييت،الندوةالفقهيةاخلامسة(1)

 ومابعدها.191، 6،طاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميانظر:شبري،حممدع مان،(2)
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أماعقدالقرضبزايدةمشرورة،فالجيوزوذلكبسب العمولةاليتتؤخذعلىالقرضأو
مامتأخذأجرةفعليةمق،الفافدةألنهععالر يفالقروض ابلويست ىنيفهذهاحلالة ألوازإذا

عنخدماتالقروضعلىجوراخلدماتاليتيقدمهااملصرا،وجاءيفسياقذلك:"جيوزأخذأ
احملرم الر  من ألهنا النفقاتحمرمة، على زايدة وكل النفقاتالفعلية، حدود ذلكيف يكون أن

.(1)شرعاً"

الفوري التسليم فيعتامنقبيلالصراويش طلصحته  لبطاقة الذه والفضة شراء أما
ويؤكدذلكماوردعنرسوله والفضة،،وذلكألنالعملةيفحكمالذ(2)لكلمنال منواملبيع

وسلم-هللا سواء-صلىهللاعليه مب ل، م اًل إىلأنقال:  لفضة... والفضة )الذه  لذه ، :
.وذلكألنالتقابض(3)بسواء،يدًابيد،فإناختلف األجناسفبيعواكيفش تمإذاكانيدًابيد(

املوقعةمنحامل املتم ليفالفاتورة افىتبهومعهنا والذيناقلما حكمياً، البطاقةتعتاقبضًا
.(4)الفقها سالميجبوازشراءالذه والفضةبه

إضافةإىلذلكجوازشراءالذه والفضة لبطاقةيفحالإذاماكانالرصيداملارمغطى
.(5)يفاحلساب،أمايفحالإذامليكنكافياًفالجيوز

العمالتوالذييقومفيهحامل لطاقة لشراءبعملةالبلدالذييتواجدأمايفحالصرا
فيه،واملصدريدفعال منبتلكالعملة،مثيقومبصرامثنمامتشراءه لعملةاحملليةحلاملالبطاقة،
وأيخذمنصاح البطاقةبدلصرامادفعهعنه.فهذاجافزشرعًاولكنهمشروطأنيتمالقبض

وحكماً.حقيقةأ
عنبدلالصراامل ت على فافدة أخذ له الجيوز البطاقة يضااإىلذلكأنمصدر

وذلكألنهيعتامنر النسي ة.ويست ىنمنذلك،سدادهلصاح البطاقةماعليهمنالتزامات

                                                           
 (.13/1/3قرارومعالفقها سالمي)(1)

 .3/212د.ط،.املقتصدة اجملتهد وهناية بدايانظر:ابنرشداحلفيد،(2)

 .1587،برقم:3/1211كتاباملساقاة، ب: بالصراوبيعالذه  لورقنقداً،،صحيحه أخرجهمسلميف(3)

 .84/1/9قرارومعالفقها سالمي،رقم(4)

 .108/2/12انظر:قرارومعالفقها سالميرقم(5)
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احوقدوسيلةموضوعةللمب":وهوماجاءيفسياقماوردعنابنالقيم،حالةاحلاجةأواملصلحة
،وذلكم لالنظرإىلاملخطوبةواملستامةواملشهودتفضيإىلاملفسدةومصلحتهاأرجامنمفسدته

.(1)"عليهاومنيطؤهاويعاملها
إضافةإىلذلكالجيوزغرامةالتأخريلديناليتجددوذلكملافيهامنر النسي ة،وفوافد

داد،وقدجاءيفذلكالجيوزإصدربطاقةجتديدالدينيفحالختلفصاح البطاقةعنالس
رال  كان حىتولو ربوية، فافدة بزايدة كان مشرورة إذا هبا التعامل وال املغطاة غري االفتمان
املصاريف حسم بعد العميل حساب يف يقيدها القيمة على احلصول وبعد التجارية، البطاقة

.(2)والنفقات"



 

 

 

 

 

 

                                                           
 .110-1،3/109،طإعالم املوقعني عن رب العاملنيوزية،ابنقيماألانظر:(1)

 .108/2/12قرارومعالفقها سالميرقم(2)
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 اثر املرتتبة على النوازل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتويناآل: الفصل الثاين
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 الفصل التقليديال اينوحيتوي  لتوقيل ا قباتاخلاصة وسافل تناول فيها مباحث، قالقة على
يف وقبوتيتها حجيتها ومدى ا الك وين  لتوقيل اخلاصة ا قبات وسافل إىل إضافة وحجيتها،

إىلبيانأمهيةودوراستشراااملستقبليفاملستجداتاملتعلقة لتوقيلالتعامالتا لك ونية،إضافة
 اآل :يفوالالتوقيلا لك وين،وتفصيلها لك وينومدىأمهيةذلك

 املبحث األول: وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق التقليدي وحجيتها.
 وحجيتها. املبحث الثاين: وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين

 .املبحث الثالث: استشراف املستجدات املتعلقة ابلتوثيق اإللكرتوين
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 وسائل اإلثبات اخلاصة ابلتوثيق التقليدي وحجيتها: املبحث األول
حوىالتشريعا سالمينظامًامتميزاًيفا قبات،والذيذه فيهبتحديدإدلةا قباتمبا

الشاملة حتفحلبهاحلقوقعلىسواءألررااال يوفرالعدالة مبا وتناولههلا القضاء أونظام دعوى،
احلقوق إقباتهذه يف اليتأقرها والوسافل الطرق وذلكمنخالل وغاايته، مقصوده حيقل وجه
وصيانتها،وحتديدمدىسلطةالقاضييفتناولهذهالقضاايوالتحقيلفيهاعلىوجهعدمتقييد

حلقوقالعباد.لكامل،مباحيقلالعدالةالناجزةسلطتهويفنفحالوق إرالقها 
يفالشريعةا سالمية،فقدقسم إىلقسمعقسماتفلفيهأمافيمايتعللأبدلةا قبات

وقبولهكدليللإلقبات،وأساسهذاتهجحعلىالفقهاءعلىحجتهوقبوله،وقسم خراختلففيه
اال أو واعتباره،  الدليل لقوة أصحاباملذاه الفقهية،االختالايعود قبل من الشديد حتياط

لوقوفهميفإقباتعلىاحلقوقعلىأدلةهلاداللةقارعة،وليحأدلةقافمةعلىالظن،فتضيلمعها
 . (1)حقوقاملتقاضعويدرمصاحلهم
 وسائل وطرق اإلثبات، كالتايل: 

 . وسيلة اإلثبات ابلشهادة: 1
املعاينة،وشهَِّده لكسرت:خاقارع.الشهادةيفاللغة قول:شهدعلىكذا،واملشاهدة:

من عنده أيأدىما بكذا: وشهدله أيحضور، وقومشهود: فهوشاهد، أيحضره، شهودًا
واألمع: الشاهد، والشهيد: وأشهاد، شهود، الشهد: ومجع شهد، واألمع: شاهد، فهو الشهادة،

.(2)الشهداءوأشَهَدهعلىكذافشهدعليه
عراالعلماءالشهادةبتعريفاتمتعددة،نذكرمنها:  واصطالحاً:
.(3)حناا:"إخبارصدق قباتحلبلفحلالشهادةيفولحالقضاء"فعرفهااأل

.(4)وعرفهاالبعضاآلخر:"هيإخبارعنمشاهدةوعيانالعنختمعوحسبان"

                                                           
 .91، نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالميأبوبكر،عوضعبدهللا،(1)

 .5،1/169ط،خمتار الصحاحالرازي،(2)

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

.7/55،د.ط،بريوت:داراملعرفة،البحر الرائق شرح كنز الدقائقم،زينالدينبنإبراهيم،ابنجني(4)
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قتضاهإنُعّدلقافلهمعتعددهواملالكية:"قولهوحبيثيوج علىاحلاكممساُعهاحلُكممب
.(1)أوحلفرالبه"

.(2)والشافعية:"هيإخبارحبلللغريعلىالغريبلفحلأشهد"
.(3)أمااحلنابلة:"ا خبارمباَعلِّمهبلفحلخا "

 واألصل يف الشهادة وحكمها: 
لقولهللاتعاىل: واج يفغرياحلدود، الشهادة ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )أداء

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

 مشروعية الشهادة من الكتاب والسنة
الكتابفقولهتعاىل: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )أما

 .(6)( گ گ ڳ ڳ
-أنه ):كوكذل،(7)(شاهداكأونينه)ملدٍ :-صلىهللاعليهوسلم-وأماالسنةفم لقوله

م لهاعلىفقال:نعم،قال:الشمح؟ترىللسافل:فقال الشهادة عنس ل-وسلمعليههللاصلى
.(8)( د أوفاشهد،

 أوىلمرات والشهادة من القضاء، أمام مطلقة حجية حيثهلا مبجالا قبات، تقيد ومل
 معع،وحكمهاأنهجي علىالقاضيالقضاءمبوجبهابعدتوافرشرورها.

                                                           
.2003،6/151،بريوت:دارعاملالكتاب،2،طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلعليش،حممد،(1)
.4/319،د.ط،حاشية قليويب على شرح جالل الدين احمللى على منهاج الطالبنيالقليويب،(2)
.2،6/592،طمطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى،السيوري(3)
 .283:جزءمناآليةسورةالبقرة:(4)

 .2،4/59،طرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،(5)

 .282سورةالبقرة:اآلية:(6)

 .2669،رقم:3/178ليهيفاألموال..،،كتابالشهادات، ب:اليمععلىاملدعيعصحيحه أخرجهالبخارييف(7)

 .1،4/363،طتلخيص احلبريالعسقالين،أمحدبنعليحممد،(8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1744&idto=1768&bk_no=11&ID=174#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1744&idto=1768&bk_no=11&ID=174#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1744&idto=1768&bk_no=11&ID=174#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1744&idto=1768&bk_no=11&ID=174#docu
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.(1)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)كماالجيوزللشهودكتماهنا،لقولهتعاىل:
.مماجيعلنهوتعاىلألمرهللاسبحااملسلمونيقومون لشهادةامت االبعالفقهاءأنواملتفل

 وهذايفحقوقالعبادأمايفحقوقهللاتعاىلفقدميزالفقهاءيفذلكبعحتملهاوأدافهاواجباً،
وداللةاحلدودوغريها،فاحلدودالجت فيهاالشهادةبلإنالس فيهاأفضللصيانةعرضاملسلم،

-وسلمعليههللاصلى-النيبأتى ماعزا أن :"نعيمبنهزال عنأبيه يزيدبننعيم عنماجاءذلك
لوهلزال:قال-وسلمعليههللاصلى-النيبأن)فيه:جاءوالذيبرمجه،فأمرمرات،أربععندهفأقر
.(2)"(لكخرياًكانل وبكبس ته

 إمجااًل، وهي كما يلي:  هانذكر وللشهادة شروط 

أنيكونالشاهدمسلمافالتقبلشهادةالكافر،علىتفصيليفشهادةالكافريفبعض
وأنيكون لغًافالتقبل،(4)وأنيكونعاقاًلفالتقبلشهادةا نونوالالصيبالصغري،(3)املواضع

.صيباملميزوهذاعنداألمهورشهادةال

فال،وأنيكونحراً،وكونهرشيداً(5)وقالامللكيةواحلنابلةيفروايةتقبليفاألراحعلىم له
تقبلشهادةاحملجورعليهلسفهأوعقل،وكونهبصرياضرقًاضابطًاعداًلعلىخالابعالفقهاء

،وأاليكونالشاهدمتهما،(7)يفقبوهلابعدتوبته،وأاليكونحمدودايفقذاواختلفوا(6)يفذلك
وحتقلذلكيفحاالتالقرابةواخلصومةوالعداوة.

                                                           
 .282البقرة:اآلية:(1)

،ضعفه4377،رقماحلديث4/134،كتاباحلدود، ب:يفالس علىأهلاحلدود،سن أيب داودأخرجهأبوداود،(2)
 .الشيخاأللباين

 .2،6/280طمرجعسابل،،بدائع الصنائع،اينالكاسانظر:(3)

 .6/137،د.ط،فتح القديرشرحابناهلمام،انظر:(4)

 .4/165د.ط،مرجعسابل،،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،انظر:(5)

 .5/165،167،املرجعنفسهانظر:(6)

 .6/271ابل،املرجعالس،بدائع الصنائع،الكاساينانظر:(7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2573&idto=2633&bk_no=9&ID=313#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2573&idto=2633&bk_no=9&ID=313#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2573&idto=2633&bk_no=9&ID=313#docu
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 . وسيلة اإلثبات ابليمني: 2
مجعهاأنانوجتمععلىأنن،واليمعيفأصلاللغةاليداليمىن،وأرلق على"اليمعلغة:

حبه،وقيلألناليمعحتفحلالشيءكماحتفظهاليد،احللفألهنمكانواإذاحتالفواأخذكلبيمعصا
.(1)"واليمع،واحللف،وا يالء،والقسمألفاظم ادفة

 : االصطالح ويف منها، تعريفاتمتعددة فيه نفيهجاء أو قبوتاحلل أتكيد أمامهي:
.(2)القاضيبذكراسمهللاأوبصفةمنصفاته

: واإلمجاع مشروعيته من الكتاب والسنة

قالتعاىل منكتابهللا، مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ):ومشروعيته

 . (3) (حج

دماءرجالضسلويعطىالناسبدعواهمالدعى):-صلىهللاعليهوسلم-ومنالسنةقوله
 .(4)(املدعىعليهوأمواهلم،ولكناليمععلى

حيلفونيف رضوانهللاعليهم الصحابة كان ا مجا فقد اليمعيفوأما الدعاوىويطلبون
،فكانإمجاعاً.القضاءلفصلاخلصومات

اليمعهوالقسم هللتعاىلأوبصفةمنصفاتهم ل:وهللا،وربالعاملع،املنعقدبهواللفحل
قال:إنشاءهللاتعاىل،بشرطكونهمتصالً إذا وأنيكونمنغرياست ناءفالتنعقداليمعاتفاقًا

،كماالتدخلالنيابةيفاليمع،(5)عادي؛ألناالست ناءيزيلحكماليمعغريسكوت ليمعمن
صغرياًأوونوضً،ملحيلفعنه،ووقفاألمرحىتيبلغوالحيلفأحدعنغريه،فلوكاناملدعىعليه

 .(6)الصيب

                                                           
 .2/682،مادة:يمن،املصباح املنريانظر:الفيومي،(1)

 .6/236،د.ط،كشاف القناعالبهو ،انظر:(2)

 .53سورةيونح،اآلية:(3)

 .1711،رقم:3/1336،اليمععلىاملدعىعليه، ب:األقضية،كتابصحيحهيفمسلمأخرجه(4)

 .9/523،د.ط،ملغيناابنقدامة،انظر:(5)

 .1،6/421طمرجعسابل،،مغين احملتاجالشربيين،انظر:(6)
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وأنيقول : نعالكافر: وأما (1)الفقهاءل فمتفلبعغا)وهللاأو هللأوربالعاملع(،
منحلفبغريهللا)اليمعالتنعقدبغرياسمهللا،حلديثعلىأنالكافرحيلف هللكاملسلم؛ألن

 واليمعجي أنتكونجازمةالوالفيهالل ددوالظنوالتخمع.(،فقدأشرك

وهوما،(2)اتفلالفقهاءعلىأنالشخايحيلفعلىالب والقطععلىفعلنفسهكذلك
-صلىهللاعليهوسلم-عنالنيب ما،-رضيهللاعنه-ابنعباسيعاعنهماجاءيفسياقحديث

،(3)(،ولكناليمععلىاملدعىعليه لويعطىالناسبدعواهمالدعىضسدماءقوموأمواهلم):قال
علىفعلنفسه.فيهداللةصرحيةعلىاحللفبشكلقطعيفاحلديث

ومنهممن،منهممنقالعلىنفيالعلممطلقاً،فماإذاكانعلىفعلغريهواختلفالفقهاء
حي مظاهناقال يف ذلك ويراجع ا قبات دون النفي يف العلم نفي على  .(4)لف

-ونقصدهبااليمعالقضافيةاملوجهةمنالقاضيأوضفبهلفصلاخلصومةوالنزا -كماأناليمع
علىنيةاملستحلفوهوالقاضي،فاليصافيهاالتوريةوالينفعاالست ناء(5)فتكون تفاقالفقهاء

.(6)(نينكعلىمايصّدقكبهصاحبك):-ىهللاعليهوسلمصل-لقوله
 هي: ،شروط اليمني املتفق عليهاو 

أنيكوناحلالفمكلفًا) لغًاعاقاًل( تاراً:فالحيلفالصيبوا نون،والتعتانعالنافم
ف،وأنيطل وأنيكوناملدعىعليهمنكراًحلاملدعي:فإنكانمقرًافالحاجةللحلواملستكره،

النيب ألن احلالف: إىل القاضي يوجهها وأن القاضي اليمعمن وسلم-اخلصم هللاعليه -صلى
فقالركانة:هللاماأردت( هللماأردتإالواحدة)استحلفرُكانةبنعبديزيديفالطالق،فقال:

ب لصلتها اليمعالنيابة، فالتقبل اليمعشخصية: تكون وأن فالإالواحدة، احلالفودينه، ذمة
حيلفالوكيلأوورالقاصر،ويوقفاألمرحىتيبلغ،وأنالتكونيفاحلقوقاخلالصةهللتعاىل

                                                           
 .1،6/181،طمغين احملتاجالشربيين،انظر:(1)

 .6/417،املرجعنفسهانظر:(2)

 .1711،رقم:3/1336،اليمععلىاملدعىعليه، ب:األقضية،كتابصحيحهيفمسلمأخرجه(3)

 .6/419،املرجع السابقالشربيين،نظر:ا(4)

 .6/419املرجعنفسه،انظر:(5)

 .1653،رقم:281،د.ط، شرح النووي على مسلمالنووي،(6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=10526#docu
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واليمععلىمن)كاحلدودوالقصا ،وأنتكونيفاحلقوقاليتجيوزا قرارهبا:للحديثاملتقدم:
هبا،فالحيلفالوكيلوالوصيوالقيم؛ألنهالفالجتوزاليمعيفاحلقوقاليتالجيوزا قرار(أنكر

.(1)يصاإقرارهمعلىالغري
 شروط اليمني املختلف فيها، هي:أما 

الجييزحتليفاملدعىعليهإذاكان البينةحاضرةيفولحالقضاءأوفطاففةمنالفقهاء
بعاملدعيواملدعى أنبعضهميش طأنيكونهناكخلطة عليهحىتاليتطاوليفالبلد،كما

.السفلةعلىأصحاباملكانةوالفضل، ستدعافهمإىلاحملاكم
 أنواع اليمني: 

نعاملدعىعليه:وتسمىاليمعالدافعةوهياليتيوجههاالقاضيللمدعىعليهبناءعلى -1
رل املدعيوهيمتفلعليهابعاملذاه .

وهياليت -2 اليمعاألالبة نكولنعاملدعيومنها أو شاهد كوجود املدعيلسب ، يؤديها
لواثً أو عليه اليمع ورد عليه ذلكاملدعى ووحنو املالكية، هبا وقال االستظهار نع

املدعيبناءعلىرل القاضي. ويسموهنانعالقضاءونعاالستااءوهياليتيؤديها
ليمعاليتحيلفهاالشاهدقبلوهناكنعيذكرهابعضاملعاصرينوهينعالشاهدوهيا

وذه األمهورإىلاملنعيفهذااليمعبينماخالفهمأداءالشهادةلالرم نانإىلصدقه،
 .(2)يفذلكابنالقيم

املدعىعليهأوملحيضرالنكولعناليمعوهوماإذارل القاضياليمعمنويفحال
قالرل القاضيمناملدعياحللفقالاثً،فمنهممن،وهنااثرخالابعالفقهاءيفحالألدافها

وإذاقلنا حلكمعليه لنكول،،(3)يقضىعليه لنكولومنهممنحكمبرداليمععلىاملدعي
أماإذاكانالنكوليفغريهذا،فيخلىسبيله،وهوفإنهيقضى لنكوليفاملالومايقصدبهاملال،

 .(4)ماذه إليهاحلنابلة
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 . وسيلة اإلثبات ابإلقرار: 3
.(1)هوا ذعانللحلواالع اابها قرارلغة:
.(2)"إخبارعنقبوتحلللغريعلىنفسه":واصطالحاً

الطرق أقرب من أصحاهبا إىل وإيصاهلا احلقوق  قبات التوصل هو ا قرار من واحلكمة
علىشخايفأقربدعواهفهوحاسميفوأيسرها،وا قرارهواحلاسميفالنزا فلوادعىشخاي

.قطعالنزا أمامالقاضيوهووسيلةمنوسافلا قبات
 مشروعية اإلقرار من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول: 

 قالتعاىل: إهلي(3) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)فمنكتابهللا، توجيه ففيه ،
ٻ پ پ پ پ )لهتعاىل:وكذلكقو  مالل،وا ماللهناهوإقراريفنفحالوق .

،وهنايفهمأنا قرار حللأي منشهادةا نسانعلىنفسه.(4)(ڀ ڀ ڀ
أقرماعز ،جبرنةالزضقبلالنيبإقراره،وكذلكإقرارالغامديةجبرنةالزضأمامهفالنيبعندما

.(5)فكانإقامةاحلدعلىكلمنهمابناءعلىإقراركلواحدفيهماعلىنفسه
منعهد فقدأمجع األمة ا مجا : والسالمالنيبأما الصالة علىأنا قرارحجةعليه
.علىاملقر،وجرتبذلكيفمعامالياوأقضيتها

.أمااملعقول:فهوأنالعاقلاليقربشيءضاربنفسهأومالهإالإذاكانصادقافيه
وذلكألنقبوتاحللاليكو منأقوىاحلجك، نإال ع ااا نسانحبلمنفا قرار

احلقوقوهومايتحقل  قرار.
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 الشروط اخلاصة ابإلقرار واملقر له واملقر به على سبيل اإلمجال، هي: 
يش طيفاملقرأنيكونعاقاًل لغاً،رافعاً، تاراً،وأناليكونهازاًل،كمايش طيفاملقر

حالا قرار،أوو جدقبلهومات،وأنيكونأهالللملك،وأنيكونسب لهأنيكونموجودًا
استحقاقهللمقربهمقبواًلعقاًل،فلوأقرللحملوقالعنبيع عه،لغاا قرار،وأاليكوناملقرله

.(1)وهوالًجهالةفاحشة
أاليكوناملقرمتهمايفهذاا قرار،فلوكانمتهماعندالفقهاء،ومنشروطصحةا قرار

فيهمليصاإقراره،إذالتهمةختلبرجحانجان الصدقعلىجان الكذب،وألنا قرارشهادة
 .(2)علىالنفحكماقدمناوالشهادةترد لتهمة

الوارثيفمالاملرتبطةمبصلحةولقدأستمدالقانونالوضعيمنالشريعةا سالميةأحكامه
صراي ت عليهضرر،وذلكمن باالحتياط.كلتفمنع،والدافنيفمالمدينه،مورقه

" السياق: هذا يف جاء الشار ولقد هبا أتى اليت األحكام أن هو الصحيا الرأي ولكن
املصريخاصة لبيعاحلاصليفمرضاملوتليس مبنيةعلىفكرةعدمأهليةاملريض،وقدجاءت

فظةعلىحقوقهممبنعاملورثمنإي اربعضهمعلىهباالشريعةا سالميةمراعاةملصلحةالورقةواحملا
.(3)"بعض

ممايدلعلىمدىعظمشريعتناا سالميةوإحارتها،وصالحيتهالكلزمانومكان،أمام
قصورالقوانعالوضعية.

. وسيلة اإلثبات ابلكتابة:4
 يةالدين،وهوماعاتعنهمنوسافلإقباتاحلل،وجعلهاوسيلة لكتابةالشار اهتم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :-عزوجل-فقال

( . . . ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
(4)   .
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يفإقباتالدين لكتابةوا شهادعليهإىلقالقةأقوال:الفقهاءهبذااألمر،ولقدذه 
: قولهتعاىلل، لكتابةواج عليهالديناآلجلوا شهادإقباتذه إىلأنالقول األول: 

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

.(2)الشعيبواحلسن،رويذلكعن(1)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
نسخالوجوبالوارديفاآلية.بالقولذلكذهبواإىلوبناءعلى
-عنابنعباسوهوماجاء:"،وملتنسخحمكمةذه إىلأن يةالديناين: القول الث

وعنأيببردةعنأيبموسى،ماأنهقال:الوهللا يةالدينحمكمة،ومافيهانسخ-رضيهللاعنه
قال:قالقةيدعونهللافاليستجي هلم،رجلكان لهامرأةسي ةاخلللفلميطلقها،ورجلأعطى

رجلدينفلميشهدعليه.ى،ورجللهعل(3) (ڭ ڭ ڭ ۇ)وقدقالتعاىل:،هاًمالهسفي
.(4)"-صلىهللاعليهوسلم-إىلالنيبقالاألصا :قالأبوبكر:وقدرويهذااحلديثمرفوعاً

يكونإقباتالدين لكتابةوفلهذاالرأيواجباً.يهوعل
وا شهاد(ڀ)كتابةيفقولهتعاىل: لالتوجيها هليإنذه إىلالقول الثالث: 

داللةعلىإجياب (  ى ى ائ)ويف(ڈ ژ ژ ڑ)يفقولهتعاىل:
.كتابةالديوناآلجلةوا شهادعليها

ملي ب اتريخنزولهذيناحلكمع" ڀ ڀ )وقولهتعاىل:-األمر لكتابةوا شهاد-وملّا

معاً  (ٺ ٺ بقولهتعاىل: لكتابةوا شهادإالمقروضً،فلميرداألمروج احلكمبورودمها
،وهواألصاوهللاأعلم.(5)"سبيلالندب،وهوقولاألمهورفبذلكيكون   (ڀ ڀ ٺ ٺ)
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 وبناء على ذلك تكون األدلة الكتابية اليت يكون هلا حجية يف اإلثبات تتفرع إىل فرعني: 
 رمسية: من دائرة اليت يتم إصدارها الفرع األول: املستندات 

تلكاليتي ب هبامو فعامأوشخايمكلَّفلدمةعامةمامتعلىيديهأوما"هي
وم ال،وذلكربقاللقواعداملرعيةويفحدودسلطتهأوواليتهأواختصاصه،تلقاهمنذويالشأن

الزو واثفل احملكمة، وختم القاضي  مضاء موقعة احملكمة تستخرجها اليت األحكام اجذلكصور
أن،وأنيكونحتريرهمبعرفةمو فعموميأوجهةرمسيةوالطالق.ومنأهمشروطاملستندالرمسي

أو سلطتها حدود ويف السند هذا م ل بتحرير  تصة الرمسية تلكاألهة أو ذلكاملو فة يكون
.(1)" أنيكونحتريرهذاالسندقدمتحبس القواعداملوضوعةله،وواليتها

جاءتمستوفيةلكافةالشروطمادام قدتتضمنهمنبياضتلرمسيةحجةعلىماالورقةاف
واملطلوبة ، اليتعليه الرمسية األهة أن بسب  وذلك تضمنته، ما إنكار يتم أن مقبواًل يكون ال

تستخرجاملستندتتأكدأوالًمنصحتهوتتحرىفيهالدقةمنخاللالسجالتامل بتةله.
ذلك أقوالجاءتيفعدةوداللة البخاريقالذلك، علىاخلط:ا مام " بالشهادة

.(2)وكتاباحلاكمإىلعاملهوالقاضيإىلالقاضي"،املختوموماجيوزمنذلكومايضيلمنه
 الفرع الثاين: املستندات العرفية: 

 تاي،و فواملستنداتالعرفيةهياألوراقواملستنداتاليتملتصدرمندافرةرمسيةأوم"
قِّرلطيدهأنلفالنعليهكذا،أوكتابةالوصيةلطاملوصيمنغريأنُيشهدعلى

ُ
وهيككتابةامل

وصيته،وكذلكهبتهآلخرمنغريأنيقومبتسجيلاهلبة،ومنذلكأيضاأنجيدالوارثيفدف 
.ودافنيهمومدينيهممورقهأنلهعندفالنكذا،ومنهأيضادفاترالتجاراليتتبعتعاملهم

والورقةالعرفيةحجةفيماتضمنته،وجيوزللقاضيأنحيكممبقتضاها،فهيكا قرار لكتابة،
وا قرار لكتابةكا قرار للسانعندالفقهاء.فمىتماأقرالشخايبتوقيعهأولطه،أوأقرالوارث

يعمعروفاومشهورافعلىالقاضيأنيعملأبنهذَاخطمورقهأوتوقيعهأوكانذلكاخلطأوالتوق
.(3)"مبقتضىهذاالسند
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كالناي-أيحديثالوصية-واحلديثاملتقدمويفسياقذلكجاءعنبعضأهلالعلم:"
إىلعمالهوإىلامللوكوغريهم-صلىهللاعليهوسلم-يفجوازاالعتمادعلىخطاملوصي،وكتبه

الطالقتدلعلىذلكوألنالكتابةتدلعلى يقعهبا قالالقاضي:،املقصودفهيكاللفحلوهلذا
وقبوتاخلطيفالوصيةيتوقفعلىمعاينةالبينةأواحلاكملفعلالكتابة،ألهناعمل،والشهادةعلى

وقولا مامأمحدوإنكانقدعراخطهوكانمشهوراخلط،ينفذمافيها،"،العملرريقهاالرؤية
ي،فإنأمحدعللاحلكم ملعرفةوالشهرةمنغرياعتبارملعاينةالفعل،وهذايردعلىماقالهالقاض

عراذلكوتيقنكانكالعلم العلمبنسبةاخلطإىلكاتبه،فإذا هوالصحيا،فإنالقصدحصوله
.(1)بنسبةاللفحلإليه،فإناخلطدالعلىاللفحلواللفحلدالعلىالقصدوا رادة"

 رائن:. وسيلة اإلثبات ابلق5
.(2)"العالمةالدالةعلىشيءمطلوب"القرينةلغة:
.(3)"كلأمارة اهرةتقارنشي اًخفياًفعتدلعليه"واصطالحاً:

القرينةيفوالا قباتهيالعالماتاليتتدلعلىالواقعةا هولةاليتحيثيتضاأن:"
م الذلك:أنيرىشخايهللا،قرارأوبينةيرادإقباياعندانعدامأدلةا قباتاألخرىاألقوىمنإ

فيدخلشخايأو يرجتف، خاففا خربة خارجمن وهو  لدماء ملطخة سكينا حيمل وسلم عليه
أشخا اخلربةعلىالفورفيجدون خرمذبوحالتوهمضرجابدمافهوليحيفاخلربةغريه.فالواقعة

عليهاهيخروجذلكالرجلوبتلكاهلي ةاليتاملرادإقباياهيشخصيةالقاتلوالعالماتاليتتدل
حتملعلىاالعتقادأنهالقاتل،وذلكعندعدماع افهأوقيامالبّينةعلىالقاتل.فاالع ااوالبينة
داللةأييؤخذمنه لداللة تدلعليها العالماتفإهنا دليالنيتناوالنالواقعةا هولةمباشرة،أما

.(4)"قعةا هولةواالستنتاجحكمالوا
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 القرائن وحجيتها يف اإلثبات: 
 ا قبات، وسافل من كوسيلة  لقرافن العمل يف ومتأخرياختلفالفقهاء املالكية فتوسع

لفقهاءالشافعيةوالظاهرية.ياحلنابلة،وتوسطاألحناا،وض
وذهبواإىلفريقعيفاعتبارالقرينةكوسيلةإقبات:

 رينة كوسيلة إثبات: الفريق األول: أخذ الق
واستدلهذاالفريلأبدلةاستنبطوامنهاجبوازاألخذ لقرينةيفاألحكام،منها:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قالتعاىل: ،القرآن الكرميمن 

.(1) (  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
القميايواالستدالليفهذهاآليةيوضاأنالنيبيعقوبعليهالسالمأخذبقرينةعدممتزق

.يفاالستداللعلىكذبأخوتهفيماذكروه،أبنالذف قدأكله

يفاستداللههبذهاآليةعدةمسافلمنها:(چ ڇ ڇ)لابنالعريبعنقولهتعاىل:اق
إمناأرادواأنجيعلواالدمعالمةعلىصدقهمفروييفا سرافيلياتأنهللاتعاىلقرنهبذهالعالمة"

ال جيا،فيقضىجبان تعارضها،وهيسالم ةالقميايمنالتلبي .والعالماتإذاتعارض تععَّ
ما فعلهم من يكن ومل شفقة إايه رلبهم منها القر ن، تضمنها لوجوه التهمة قوة وهي الرجحان
يف يكون أن حيتمل الدم أن ومنها تامهم، وهي ضدها سبل كان بل بصدقها فيشهد يناسبها

كناف اسالذف ليوسفوهوالبحالقميايويسلمالقميايمنختريل،القميايموضوعاً،والن
.وهكذاجي علىالنا رأنيلححلاألمارات)العالمات(وتعارضها

(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)القضاء لتهمةإذا هرتكماقاليعقوب:وكذلك
.(2)"والخالايفاحلكم لتهمة،وإمنااختلفالناسيفأتقريأعيانالتهم

 القرريب: قال الفقه"وأيضًا مسافل األماراتيف إعمال على القرينة هبذه فقهاؤض استدل
مماجي ،استدلعلىكذهبمبصحةالقميايعليهالسالمكالقسامةوغريهاوأمجعواعلىأّنيعقوب

                                                           
 .18سورةيوسف،اآلية:(1)

 .41-3،3/40،طأحكام القرآنابنالعريب،(2)
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وهىقوةالتهمةوالخالايففالذيي جايقضىبهاألماراتوالعالقاتإذاتعارض ،أنيالححل
 .(1)"احلكمهبا

قال:-صلىهللاعليهوسلم-عنالنيب-رضيهللاعنه-عنأيبهريرةالسنة النبوية:من 
لصاحبتها:"إمناذه هذه"بينماامرأاتنمعهماابنامها،جاءالذف فذه  بنإحدامها،فقال 

هللكاىفخرجتافقضىب،"،وقال األخرى:"إمناذه  بنك"،فتحاكمتاإىلداودأن  بنك
فقال  بينكما"، أشّقه  لسكع افتوين فقال: فأخااته السالم عليهما داود ابن سليمان على

.(2)يرمحكهللا،هوأبنها،فقضيبهللصغرى"الصغرى:"ال
هلذا داودعليهالسالميفحتديدأمالطفلالذيأدع كلمنهماأبمومتها القرينةاليتاستدلهبا

ااملرأةالصغريةعلىالطفلمنشقهنصفع،ورضااملرأةاألخرىبشقه،وهومايدلالطفل،لو
علىأنالطفلهوللمرأةالصغريةخلوفهاعلىالطفلالصغري.

 الفريق الثاين: مل أيخذ القرينة كوسيلة إثبات:
اقاألذىعدماألخذ لقرينةلالستداللهبايفاألحكامملاي ت عليهامنإحلإىلواذهب

وإنزالالعقو تعلىأشخا أبرايء.وذهبوايفاستدالهلمإىلأدلةمنها:
مارويأنهأ برجلوجديفخربةبيدهسكعملطخةبدم،وبعيديهقتيليتشحطيف"

قالعلي:اذهبوابهفاقتلوه،فلماذهبوابهأقبل،فقال:أضقتلته-رضيهللاعنه-دمه،فسألهعلي
هذارجلم فقالالرجل:ايأمرياملؤمنعما فردوه، إىلعلي، رّدوه فقال:ايقومالتعجلوا سرعاً،

فقالعليلألول:مامحلكعلىأنقل :أضقتلتهوملتقتله؟قال:ايأمرياملؤمنع،صاحبهأضقتلته
أستطيعأنأصنعوقدوقفالعسحعلىالرجليتشحَّطيفدمهوأضواقفويف يديسكعوما

وفيهاأقرالدم،وقدأخذتيفخربة،فخف أاليقبلمينوأنيكونقسامةفاع ف مباملأصنع
فقالعلي:ب سماصنع فكيفكانحدي ك؟قال:"إينرجلقصاب،واحتسب نفسيعندهللا"

خذينوخرج إىلحانو يفالغلحفذحب بقرةوسلختها،فبينماأضأصلحهاوالسكعيفيديأ
البولفأتي خربةكان بقريبفدخلتها،فقضي حاجيت،وعدتأريدحانو فإذاأضهبذااملقتول
يتشحطيفدمه،فراعينأمرهفوقف أنظرإليهوالسكعيفيدي،فلمأشعرإالأبصحابكقدوقفوا

لقور،فاع ف مباوأخذوينفقالالناس:هذاقتلهذامالهقاتلسواه،فأيقن أنكالت كقوهلم
                                                           

 .1،11/288،طاجلامع ألحكام القرآنالقرريب،انظر:(1)

 1720،رقم:3/1344،كتاباألقضية، ب:بياناختالاا تهدين،صحيحهمسلميفأخرجه(2)
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فقالعليللمقرال اين:فأن كيفقصتك؟فقال:أغواينالشيطانفقتل الرجلرمعًايف،ملأجنه
القصابعلىاحلالاليتوصف ماله،مثمسع ححالعسح،فخرج مناخلربةواستقبل هذا

هعلم أينسأبوءفاست تمنهببعضاخلربةحىتأتىالعسحفأخذوهوأتوكبه،فلماأمرتبقتل
للحسع فقال فاع ف  حلل. أيضا، أمري-رضيهللاعنه-بدمه اي قال:  يفهذا؟ احلكم ما :

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )املؤمنعإنكانقدقتلنفساًفقدأحيانفساً،وقدقالهللاتعاىل:

.(2)"فخّلىعلّيعنهما،وأخرجديةالقتيلمنبي املال(1)(ڤ
األقر منهذا منهذاويظهر الظاهر وذلكألن  لقرينة األخذ عدم الرأيهو وفلهذا

يكون الرأيقد وفلهذا ولذا يفعلشي اً، مل األمر وهويفحقيقة القاتل، أنه الرجلاستدلمنه
وإنزالعقو تعلى إنسان، حياة إهدار قدي ت عليه علىاألماراتوالقرافنالظاهرة االعتماد

بعدبراءيمممانس إليهم.أشخا قديتضافيما
أصحابالقولاألول،وذلكألناحتماالتاخلطأاليتإليهاألخذمباذه أرجاومماسبل

قدتصاح تلكاألماراتوالقرافن عتبارهاوكسيلةمنوسافلا قبات،ليحمعناهالتعميميفهذا
اليةاخلطأقدتصاح وسافلأناحتماألمرأبهناقديصاحبهااخلطأيفمجيعاألوقات،إضافةإىل

ا قباتاألخرىكالشهادةم الًوغريها،لذامناألصلااألخذوالعملهبامعأخذالتحوطالالزميف
الت ب ،وهوماحيقلهداالصاحالعامواستيعابكلماهوجديديفهذاا المن هورأدلة

صدشريعتناالسمحةوصالحيتهالكلزمانومكان.حدي ةيتمالت ب هبا،وهومايتماشىمعمقا
 وسيلة اإلثبات بعلم القاضي:  .6

 اليقعوالعلم، يفيد القاضي لواقعة يعتاعلم العلم نظرضأنهذا ما علىذلكإذا وبناء
قالوا:ولو،القاضياليقضيلالاعلمهوسيلةيعتمدعليهايفقضاءه،فنجدالفقهاءاتفقواأبن

فإذاعلمبطالقأوبدينمثقام البينةعلىماخيالفعلمهفالجيوزلهالقضاء لبينة؛لبينةمعا
فيهاأحىتقطعاً يفواواختلف.(3)نبعضالفقهاءقال  مجا عليه،فيعتزلالقضيةويكونشاهدا

:إىلقولععلمالقاضيخارجولحالقضاء

                                                           
 .22مناآليةسورةاملافدة،جزء(1)

 .51د.ط، مرجعسابل،،الطرق احلكميةابنقيماألوزية،(2)

 .1،6/270طمرجعسابل،،مغين احملتاجالشربيين،(انظر:3)
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وممنذه منعقضاءالقاضيبعلمهمطلًقا،إىلالفقهاءحيثذه بعض:القول األول
و والشافعي، مالك ا مام ذلك إىل أمحد، لإلمام مشهور قول (1)احلنفيةومتأخري يف، وذهبوا

.(2)(ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ):قالتعاىلاستدالهلمعلىذلكإىل:
 .(3)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وقالتعاىل:

ألناحلكمترتَّ عندعدمالبينة،وهوالقاضيبعلمه؛قضاءمليذكرووجهاالستداللهنا
.بعلمهجافزًا،لذِّكرمقروًض لشهادةهاأللد،ولوكانقضاء

ولعلبعضكمأحلنحبجتهمنبعض،-صلىهللاعليهوسلم-قال )إنكمختتصمونإرَّ، :
.(4)(فَمنقضيُ لهحبلأخيهشيً ابقوله،فإمناأقطعلهقطعًةمنالنار

يعلمه ما حبس  ال يسمعه ما حبس  يقضي القاضي أن هنا االستدالل ووجه وذلك؛
النيب بقضاء ولكنهمل-صلىهللاعليهوسلم-استشهادًا بذلك،حيثكانمناملمكناالرال ،

.(5)يفعلذلك،وهذادليلعلىعدمجوازه
مهمطلقاً،وممنذه ذه أصحابهذاالقولإىلإجازةقضاءالقاضيبعلالقول الثاين:

.(6)إىلذلكالشافعيةيفاملشهورعندهم،ويفروايةلإلمامأمحد،والصاحبعمناحلنفية،وابنحزم
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):عاىلولهتقوذهبوايفاستدالهلمعلىذلكإىل:

(7)(ڀ
 .  

االستدالل  وتعاىلوجه هللاسبحانه يتوج عأن مما العدل،  قامة يفأمرض القاضي لى
وعكحذلكي ت عليه العباد، بع بقضافه العدل أسبابحتقل أحد هو ألنه بعلمه؛ قضاءه

 .(8)مفاسدكبريةوضيا احللوانتشارالظلم،وهذاالجيوز

                                                           
  .16/138،د.طمرجعسابل،،املبسوطالسرخسي،(1)

 .4اآلية:جزءمنسورةالنور،(2)

 .13اآلية:جزءمنسورةالنور،(3)

 .2،12/4،طشرح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج،النووي(4)

 .1،8/332،طنيل األوطار،انظر:الشوكاين(5)

 .194 القوانني الفقهية،وانظر:ابنجزي،8/523،د.ط،احمللى ابآلاثرابنحزم،انظر:(6)

 .135اآلية:جزءمنسورةالنساء،(7)

 .8/524،د.ط،املرجع السابق،ابنحزم(8)
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وردعن )قال-صلىهللاعليهوسلم-عنالنيب وكذلكما ه: فلُيغريِّّ َمنرأىمنكممنكرًا،
 .(1)(وذلكأضعفا نانلسانه،فإنمليستطعفبقلبهبيده،فإنمليستطعفب

أنمناألمر ملعرواوالنهيعناملنكرأنيقضيالقاضيبعلمه؛ألنهوجهاالستداللهنا 
.ليحمنالعدلأنيسمعالقاضيرجالًيُطلِّّلامرأته،ويقرهعلىذلك

ال اين،  لقول األخذ سبلي جالنا القاضيومما منع بعلمه،وهو وذلكلتحقلالقضاء
ضاءبعلمالقاضي،والقضاءيتأقر لتهمة،  ضافةإىلفسادالقضاةوفسادزماهنم.التهمةيفالق

.(2)قاليفسياقذلكبعضأهلالعلم:"والفتوىعلىعدمهيفزماننالفسادالقضاة"
الرأي،ومنها،ماجاءيف  ضافةإىلأنمعظمالقوانعيفالدولالعربيةقدأخذتهبذ ا

املادةال ال ةمنقانونا قباتيفاملعامالتاملدنيةوالتجاريةبدولةا مارات"والجيوزللقاضيأن
.(3)حيكمبعلمهالشخصي"

                                                           
 .49،رقم:1/69،كتابا نان، ب:بيانكونالنهيعناملنكرمنا نان،يف صحيحهأخرجهمسلم،(1)

 .1،5/423طمرجعسابل،،رد احملتار على الدر املختارابنعابدين،(2)

 .11، قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجاريةمجعيةاحلقوقع،(3)
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 وحجيتها وسائل إثبات املسائل اخلاصة ابلتوثيق اإللكرتوين: املبحث الثاين
 التطور لوسافل التعاملاحلدي ةتصالاالالتقين املعلوماتأاتح أبسالي جديدةوتقنيات

 التطور هذا ويتم ليفينالتقتتناس مع والتوقيع، إقباتأخذتشكالًالكتابة وسيلة  عتبارمها
يغايرالشكلالتقليدياملتعاراعليه يتمالتعاملأصباحيث،يفا قباتواالحتجاجهبماجديدًا

دعاماتغريعنرريل،عاا ن ن وإبرامالعقود،رسافلالبياضت،حيثيتمتبادلإلك ونياًاهب
وخارجها الكمبيوتر أجهزة داخل صاحبورقية من إلك ونيًا الكتابة،هاموقعة أن يعين ما وهو

يعتدهبام لهام لالكتابة،وقيمةيفا قباتهلماأصبا،والتوقيعا لك وينقيةورالغريا لك ونية
وهومايستلزمإيضاحهمنخاللاآل :يماالتقليدية.يفصورعوالتوقي

 اإللكرتوين:  السندتعريف 
ا لك وينتعريفاتك رية،نذكرمنها:السندجاءيفإيضاحمفهوم

:"رسالةبياضتتتضمنمعلوماتوتنشأأوتدمك،أوختزن،أوترسلأوعرفهاالبعضأبهنا
:ونوعرفها خر.(1)وسيلةالك ونية،أوضوفية،أوأبيةوسيلةأخرىمشاهبة"تستقبلكليًاأوجزفيًاب

استالمه أو إبالغه أو إرساله أو نسخه أو استخراجه أو ختزينه أو إنشاؤه يتم مستند أو "سجل
لالس جا  قاباًل ويكون  خر إلك وين أيوسيط على ملموسأو وسيط على إلك ونية بوسيلة

.(2)بشكلنكنفهمه"
البياضتواملعلوماتاليتيتمتبادهلامنخاللاملراسالتاليتتتم"هي :وكذلكعرفوهاأبهنا

بعرريفالعالقةبوسافلإلك ونية،سواءأكان منخاللشبكةا ن ن أممنخاللاألقرا 
ينهما،أوإقباتالصلبةأوشاشاتاحلاس اآلرأوأيةوسيلةإلك ونيةأخرى،لتوصيلاملعلومةب

حلأوالقيامبعمل،فهيالوسيلةاليتمنخالهلايتمكناملتالقونعاا ن ن منتوصيلاملعلومة
.(3)"لبعضهمالبعض

 
                                                           

 .17، 15لتوقيعا لك ويناملصري،رقمقانونتنظيما(1)

 .2قانوناملعامالتوالتجارةا لك ونية مارةديب،املادةرقم(2)

 .205، 1،طالوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونيةاملطالقة،حممدفواز،(3)
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 اإللكرتونية: السندشروط 
م ل م له ا قبات حجية يكتس  حىت ا لك وين  لسند شروط عدة توافر من البد

كالتار:السنداتالرمسيةوالعرفية،وهي
  الشرط األول: الكتابة:

والكتابةهناتشملمفهوماملستنداتالرمسيةالورقيةواحملرراتا لك ونية،وهومااتضامن
الماتأخرىت ب علىدعامةإلك ونيةأوعيأأوخالهلاتعريفها:"كلحرواأوأرقامأورموز

.(1)لةقابلةلإلدراك"رقميةأوضوفيةأوأيوسيلةأخرىمشاهبةوتعطيدال
تكونعلى قد أهنا أن جند ا لك ونية التعريفاتاليتجاءتلتوضياالكتابة وعلىضوء
شكلمعادالتخوارزميةيتمتنفيذهاعنرريلالبياضتاملدخلةبواسطةلوحةاملفاتياأوأيةوسيلة

ا يفوحدة البياضتواس جا املعلوماتاملخزنة قراءة أيقر مرنتتمكنمن أو املركزية ملعاألة
مستخدم،وبعدمعاألةهذهالبياضتيتمكتابتهاعلىأجهزةا خراجاملم لةيفشاشةاحلاسوب،أو

رباعةهذهالبياضتعلىالطابعةأوعلىاألقرا املمغنطة.
كذلكجندأنهناكبعضالتشريعاتقدأعط السندا لك وينالقابلللتحويل،حجية

هناكإمكانيةيفحتويلهذاا راملا ألنه فيه، توفرشروطالكتابة لسندالعاديحىتيفحالةعدم
.(2)السندمباحيويهمنرموزإىلسندإلك وين

 الشرط الثاين: التوقيع: 
حىتيستطيعالسندا لك ويناكتسابهحجيتهيفا قباتالبدأنيشتملعلىتوقيعمن

شرطأساسييفاحملررا لك وينحىتينتك اثرهالقانونية،حيثجندأنمعظمصدرعنه،والتوقيع
عليه امل تبة القانونية  آلاثر التوقيعا لك وينمرتبطًا وهوما(3)القوانعتذه إىلاعتبارصحة ،
انونيةفيهإشارةيعينأنصحةالتوقيعمرتبة نتاجهآلاثرهالقانونية،ألنهيفحالةعدمترت اآلاثرالق

إىلعدمصحةالتوقيع.
                                                           

 أ(،/1قانونتنظيمالتوقيعا لك ويناملصرياملادة)(1)

 أ./9مالتا لك ونيةاألردين،املادةانظر:قانوناملعا(2)

 .51،د.ط، إثبات احملرر اإللكرتوينانظر:عبيدات،لورنححممد،(3)
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 الشرط الثالث: التصديق: 
املعلوماتوالبياضت يفإرار يتم أنه جنده املعلوماتا لك ونية، توقيل أو وشرطتصديل
ا لك ونيةاليتتتمعلىمستوىاألفرادأواملؤسساتتكونيفحيزضيل،ولكنمعالتطوراهلافل

داخاًليفمعامالتك ريةي ةزادمنمستوىالتعاملوأصبااملستندا لك وينيفوالالوسافلاحلد
بع املامة التجارية العقود إبرام وكذلك والعافلية، األشخا املدنية بياضت كمجال ا تمع، يف
مناحملاكماليتيتمختزينهايفسجالتإلك ونية الصادرة املؤسساتوالشركات،وكذلكاألحكام

ورك ريةترتبطحبياةاألفراديف تلفتعاماليمداخلا تمع،ممايستلزمتوقيلتلكاملعلوماتوص
.(1)وحفظها

وجاءيفهذاالسياقأبنه:"الشهادةاليتتصدرعنجهة تصةمرخصةأومعتمدة قبات
.(2)نسبةتوقيعإلك وينإىلشخايمععاستناداًإىلإجراءاتتوقيلمعتمدة"

 الشرط الرابع: قابلية املستند اإللكرتوين يف احلفظ بشكله األصلي: 
األصليالذي البدأنيكونبشكله يفا قبات، حىتيكتس السندا لك وينحجيته

يستمدالسجلا لك وين-نشأبهبعأررااالعالقةالتعاقدية،وفلماجايفالسياقالتار:"أ
صفةالنسخةاألصليةإذاتوافرتفيهوتمعةالشروطاآلتية:أقرهالقانوينويكونله

أنتكوناملعلوماتالواردةيفذلكالسجلقابلةلالحتفاظهباوختزينهاحبيثنكنيف -1
أيوق الرجو إليها.

إمكانيةاالحتفاظ لسجلا لك وين لشكلالذيمتبهإنشاؤهأوإرسالهأوتسلمه -2
إقباتدقةاملعلوماتاليتوردتفيهعندإنشافهأوإرسالهأوأوأبيشكليسهلبه

 .(3)تسلمه"

وذلكحىت ضرورية، يفاحملرراتا لك ونية البياضتاليتترد سالمة أن سبل مما ويفهم
ا قبات،وذلكألنأيتغيريأوتبديللتلكاملعلوماتأوحتريفها قوة يكتس احملررا لك ونية

                                                           
 .68، 1،طاحلماية اجلنائية للمستند اإللكرتوينمشحالدين،أشراتوفيل،(1)

 .2001لسنة85،رقم2قانوناملعامالتا لك ونيةاألردين،املادة(2)

 أ(./8رجع،املادة)نفحامل(3)
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املعلوماتالتكتس تلكال قةال بوتيةعنداللجوءإليهايفإقباتتعاملمعع،وهوجيعلمنهذه
مادفعإىلاش اطكونتلكاملعلوماتأهناالبدأنتبقىعلىحالتهاوق إنشافها،أويفحال

األصلية فكانالبدأنتبقىعلىحالتها اس جاعها، أو تلكاحملررا(1)رلبها لقوة واستكمااًل ت.
وتوقيقهايفحالاللجوءإليها،يستدعيإصدارنايتشريعييؤكدعلىقبولتلكاحملرراتكدليل
إقبات،بداًلمنتركهاللسلطةالتقديريةللقاضييفاعتبارهادليلإقباتمنعدمه،وهومايتعارض

تاجإىلم لمع لياتالعملاحلقيقيةيفوالتوقيلتلكالتعامالتمنخاللا ن ن ،الذيحي
 ذلك،ولعدممالفمة لياتالتوقيلالتقليديةيفالبي ةا لك ونية.

 الشرط اخلامس: قابلية املستندات اإللكرتونية السرتجاع املعلومات احملفوظة هبا:
لالس جا  ا لك وينقابلة يفاملستند تلكاملعلوماتاليتالواردة تكون الضروريأن من

وذلكألن إىلمتطلباتواحلفحل، إضافة يكونمنالسهلاحلصولعليها، إليها يفحالاحلاجة ه
احلفحلالضروريةتكونالزمةللجهةاليتتعمليفحالاحتياجهاأليمعلوماتأوبياضت،سواء
املرن املختلفة أبنواعها األقرا  على التخزين أو  ا ن ن ، على احلفحل رريل عن ذلك كان

.(2)واملضغوطمنها
والبنوك التجارية كالشركات املؤسسات ختالانشارايا اجتاه يف فعليًا يلمح ما وهو
حفحلتلكالواثفل يعاعنأمهية ما وهو واس جا الواثفلواملستندات، يفحفحلوتنظيم وغريها
ماألصليةمنالتلفوسوءاالستعمالأوالتغيريأوالتحريففيها،معفوافدذلكيفسهولةختزينك

قصرية،مباحيقلفافدةلكلمناألهةاليتهافلمناملعلوماتوالبياضتواس جاعهايفمددزمنية
تقومعلىحفحلتلكاملعلوماتأوالبياضتوحصولاملستفيدعلىأينو منالبياضتأيكان

.(3)حجمها

                                                           
 .84د.ط، مرجعسابل،،إثبات احملرر اإللكرتوينعبيدات،د.لورانححممد،(1)

(2)( املادة األردين، ا لك ونية املعامالت قانون املادة2أ//8انظر: ديب،  مارة ا لك ونية املعامالت قانون وانظر: ،)
 ب(./1أ/8)

 .62، جة القانونية لوسائل املعلومات املستحدثة يف اإلثباتاحلانظر:عبدالفتاح،مسريره،(3)
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 التوقيل يفالعملمنخالل تلكاآللية من املرجوة الفافدة تتحقل لتلكاملعلوماتوعليه
وحفظهامنالتلفأوالتحريفأوالتغيريمبايضمنحتقيلاملرجومنها،ومايتحصلمنهامنفوافد

تؤكدأمهيتهاوداللتهاآلليةالتعامليفالبي ةا لك ونية.
 التوقيع اإللكرتوين: 

منوسافلا قباتيفوالالتوقيلا لك  وين،حيثيعتايعتاالتوقيعا لك وينوسيلة
أحدنتافكالتطورالتكنولوجيالكبريالذي هريفوالا ن ن والتجارةا لك ونيةووالالعمل

ا ن ن  عا عام ا لك ونية،بشكل البي ة يف العمل إقباتيفوال وسيلة ررحكونه ما وهو ،
التقليدي،الذياليتالفمالعملبهوبذلكيكونمتساواًيمنحيثحجيةا قباتاملتوافرةللتوقيع

يفبي ةا ن ن .
ولقدأوردضالتعريفاتاملتعددةاليتوردتبشأنهسابقاًيفاملطل ال اينمناملبحثاألوليف

التكرار،وهو:الفصلاألول لعدم إليه التعريفالذيخلصنا ونكتفيبذكر أو، كلرمزأوإشارة
ا تضااإىل إلك ونية صاح عالمة هوية التعراعلى خالهلا من نكن  لفرد لبياضتاخلاصة

يطرأعلىحسابهمنقدتعديلأيكشفمباي ت علىذلك،حبيثيسماالتزامهمنمثالتوقيع،و
البياضتاخلاصةبه.تلكخالل

 الشروط الواجبة يف التوقيع اإللكرتوين: 
احلجية فيه تتوافر حىت ا لك وين التوقيع ا قباتأن وسافل من وسيلة  عتباره الالزمة

يستدعيتوافرعدةشروطهي:
 الشرط األول: ارتباط التوقيع اإللكرتوين بشخصية صاحبة بدرجة متيزه عن غريه:

عنشخصيةصاحبه،حبيثيكون الشرطأنيكونالتوقيعا لك وينمعاًا ويتطل هذا
أقناءحتري عننيةصاحبه الطرااآلخريفالتوقيعمعاًا عننية ومعاًا فيه، ورد مبا العقدوإقراره ر

لشخصية مميزة عالمة التوقيع يكون وبذلك العقد، هذا على امل تبة القانونية اآلاثر بكل إلتزامه
 .(1)صاحبهبكلوضوح

                                                           
.28،د.ط، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنتاألميعي،حسنعبدالباسط،(1)
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لصاحبهبكل إذنمنخاللتوافرهذاالشرطتكتملصورةالتوقيعا لك وينبكونهمميزًا
شفا التوقيع حفحلحقوقصاح هذا ووضوحي ت عليه بشكلالفية واكتمالشروطصحته

يتحقلمعهأيغموضأولبح.
 الشرط الثاين: أن يكون التوقيع معرباً بشكل كايف عن شخص صاحبه: 

وهوأنيكونالتوقيعقدمتمنصاحبهبشكلمععنيزهعنغريه،سواءيفا مضاء،أو
يعابهعنالتوقيعا لك وين،حبيثنكنمنخاللهحتديدشخصيةاملوقعبصمة،أوأيشكل

وهوماننعحدوثأيلبحأوغموضيفحتديدشخصيةاملوقعوهويته،حبيثنكن. (1)وهويته
مبجردا رال عليهحتديدهويةوشخصيةصاحبه.

 يف توقيعه:بوسائل خاصة الشرط الثالث: انفراد صاحب التوقيع 
وافرهذاالشرطيعطيصاح التوقيعخاصيةانفرادهبشكلخا بتوقيعهنيزهعنغريه،وت

تظهر ما وهو إال ذنه، علىبياضته أو واالرال عليه الدخولإىلحسابه حبيثالنكنلغريه
صورتهعلىسبيلامل اليفالتوقيعالرقمي،الذيمنخاللهاليستطيعأيشخايمعرفةاألرقامأو

.(2)الرموزالذيأنش هاصاح التوقيعللوصولإىلتوقيعه
ممايوفرذلكخصوصيةكبريةلصاح التوقيعيفأتمعحسابهومحايته،وذلكلكونهالوحيد

 الذييعلممفرداتإنشاءالتوقيعاخلا به.
 الشرط الرابع: ارتباط احملرر اإللكرتوين ابلتوقيع اإللكرتوين: 

يتحقل الشرط ا لك وينوهذا  لتوقيع اخلاصة البياضت أو املعلومات ارتباط خالله من
علىاملنشأ،حبيثأنأيتعديل أنيرتبطذلكالتعديل لبياضتأوالتوقيعا لك وينالبديطرأ

،ألنعدمحتقلذلكاالرتباطيفقداحملررحجيتهال بوتية،وذلك(3)املعلوماتاخلاصةبذلكالتوقيع
دمحتقلذلكاالرتباطجيعلتلكالبياضتأواملعلوماتغريمؤمنةومكشوفة.ألنع

                                                           
.177 ،1،طالوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونيةانظر:املطالقة،حممدفواز،(1)
.84،د.ط، إثبات احملرر اإللكرتويند.لورانححممد،عبيدات،انظر:(2)
.131املرجعنفسه، انظر:(3)
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 الشرط اخلامس: التوثيق املعتمد:
قبوتية، الشرطمنأهمالشروطاليتتكس التوقيعا لك ونيةحجة أنهذا الشكفيه

نيةاليتتتمبعوذلكألنهيتوافرمنخاللهحتقيلا رارالصحياللتعامالتوالتعاقداتا لك و
تكون ولة جراءاتالتوقيلوذلكمناملتعاملع،وهومايتممنخاللهي ةأوإدارةمتخصصة

.(1)الت ب منالتواقيعاملوجودةومناشهادةالتوقيلبذلكيفحالقباتصحتها
ونيةاليتتتمعاوهومايازأمهيةالتوقيلللتوقيعواحملررا لك وينمحايةللتعامالتا لك 

الشرطأمهيةكبرية كانالش اطهذا لذا لالعتداءمنقبلاآلخرين، وتعرضها ا لك ونية، الشبكة
منخاللأتمعأكاقدرمناحلماية،وهوما هرمنإجراء لتلكاحلقوقوأصحاهبا اتحفظًا

.(2)التوقيلحلمايةاألشخا الذينيستخدمونهذهالتواقيع
املختلفةمونوضا للتوقيعا لك وينمنخاللأشكاله واألمانالذييتوافر ستوىاحلماية

 ختصار:فيمايلي
التوقيع الرقمي نظام: ويتميز املتماقل، التشفري رريقتع: خالل من به العمل يتم والذي

يفحالإر أنه يعابعليه إالأنه فكشفرته، وسرعة تشفريه يفدرجة سالهذااملفتاح لبسارة
املرسل إىل املفتاح  رسال  منه رريقة يتطل استخدام حللها املشفرة الرسالة مع املتماقل املفتاح

.(3)إليه
املفتاحالعام التشفريغرياملتماقلويكونمنخاللمفتاحععاموخا ، ال انية والطريقة

املفتاحاخلا فيكونمعصاحبهفقط،معو جودجهةاثل ةمت لدوريكونمعرواللجميع،أما
ا لك وين للتوقيع توقيل شهادات  صدار تقوم األرراا، بع كلالوسارة خالله من يتمكن ،

متعاقداالستعالمعنالتوقيعا لك ويناخلا  لطرااملتعاقدمعه،واحلصولعلىبعضالبياضت
ح زمنية الوسيطبتلكالبياضتلف ة احتفاظهذا مع يفحالاخلا به، إليها الرجو  ىتنكن

.(4)االقتضاءلذلك

                                                           
شهادةالتوقيلهي:"الشهادةاليتتصدرعنجهة تصةأومعتمدة قباتنسبةتوقيعإلك وينإىلشخايمععإستناداً(1)

(.2ألردين،املادة)إىلإجراءاتتوقيلمعتمد،انظر:قانوناملعامالتا لك ونيةا
.132د.ط، مرجعسابل،،إثبات احملرر اإللكرتوينعبيدات،د.لورانححممد،انظر:(2)
.31، 1،طالتعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنتالرومي،حممدامع،انظر:(3)
.38املرجعنفسه، انظر:(4)
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اليتالتوقيع ابلقلم اإللكرتوين للتعامالت الكايف األمان معها يتحقل ال الطريقة وهذه :
يضااإليهاالتوقيع لقلما لك وين،وذلكألنهنكنأليشخاياستخدامهذاالتوقيععلىأي

مناألحياناليعاهذاالنو منالتوقيععنشخصيهمستنديرغ  ضافتهعليه،ولذلكيفك ري
.(1)صاحبهوهويته،لذافقيمتهيفحجيةا قباتغريكافية

:واستخدامهذاالشكلمنالتوقيعيواجهعدةعقبات،تتم ليفاحتمالالتوقيع البيومرتي
،(2)كالالتوافمتغيريبعضخصافايا نسانبفعلالظروا،كتآكلبصماتاألصابعأوتشابهأش

كذلك التشغيل، الختالانظم الكمبيوتر أجهزة مجيع يف التقنية هذه استخدام كذلكصعوبة
جعل ما وهذا انتشاره، يف حمدود جعله ما وهو الست ماراتكبرية التوقيع من النو  احتياجهذا

و منالتوقيع،إضافةإىلذلكأنهنكنعنرريلهذاالن(3)استخدامهمقصورعلىبعضاألهات
تقليد وكذلكإمكانية اليتتوضعيفالعع، التزويرعنرريلالعدساتالالصقة أنخيضعلعملية

وكذلكلبصماتاألصابعنكنوضعمادةبالستيكيةأومطاريةبصمةالصوت عادةتسجيلها،
.(4)مطابقةلبصمةاألصابعاخلاصةبصاح التوقيع

النو منالتوقيعاليصلالإلقباتطاقة املمغنطة: التوقيع ابلرقم السري والب وذلك،هذا
التعامل لعدموجودمستنديوضععليهالتوقيعكاملستندا لك وينأواملستندالكتايبالتقليدي،لذا

.(5)يفهذاالنو منالبطاقاتيكونوفلاتفاقخا بينهما
بتوافرتلكالشروطي تقدميتضاأنه ال بوتيةيفوبناءعلىما كتس التوقيعا لك ويناحلجة

لتلكالتعامالتا لك ونيةعلىاختالاحالتوافرها، وذلكألنالتوقيعالتقليديمليعدمالفمًا
لل أكا بشكل ومالفمتها التجارية، أو منها املدنية سواء ا لك وينأصنافها دفع،توقيع ما وهو

الكام احلماية توفري إىل لتلكاملعنيع واألمان احلماية حتقيل يف و يفته بكامل يقوم حىت له لة
التعامالتاليتتتمعنرريقة.

                                                           
.19ط، ،د.التوقيع اإللكرتوينيوسف،أمريفرج،انظر:(1)
.التوقيع اإللكرتوين واإلعرتاف التشريعي به وتعريف القانون وشروطه وأنواعهشايف،ضدر،انظر:(2)

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

.61، التوقيع اإللكرتوين ماهيته، خماطره، وكيفية مواجهتها مدى حجته يف اإلثباتعبداحلميد،قروت،انظر:(3)
.37، 1،طاملستند اإللكرتوينومي،حممدأمع،الرانظر:(4)
.86، التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونيةحسن،حيىييوسففالح،انظر:(5)
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فريقع،وترت ع ذلك هور لى األول التوقيعالفريل بعشكل  لتفريل يقم معارضمل فريل
عو يفتها لك وينوو يفته،و لتارمليروافيهحجةيعتدهبايفا قبات،وفريلمؤيدلهيفرقب

التقليدي التوقيع م ل يفا قباتم له حجة اعتاوه وااللتزاماتوشكله، يفحتديدشخاياملوقع
.(1)امل تبةعلىذلكالتوقيع

وأتكدتأمهيتهوقوي حجته عتبارهوسيلةمنوسافلا قباتبصدورالقوانعاخلاصة لتجارة
التواقي هلذه اليتأعط احلجية هباا لك ونية ا جراءاتاليتيتحقل وذلكمنخالل األمانع،

شهاداتتوقيل واليتتصدر األهاتاملعتمدة التوقيعاتمن وذلك صدار بعاملتعاملع، وال قة
.(2)به

التوقيعا لك وين يفأداءمهاموعلىضوءماسبلنلمحمدىاخلطواتا جيابيةاليتحققها
ملستنداتا لك ونية،وهومايدعوإىلتشجيعاملعنيع، لقاءاملزيدمنالتوقيعالتقليدي،وكذلكا

ا هتماموتوسيعدافرةالقوةال بوتيةهلماسواءيفاحملاكمأواألهاتاحلكوميةأوغريها،وهوماحيقل
حياة على الكبري وإنعكاسه ا ن ن  عصر يف املعاش الواقع مع تتناس  وعملية إجيابية نتافك

ا تمعاتيفوقتنااحلاضر.
 




                                                           
مدى حجية احملرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية والتجارية يف ضوء قواعد محود،عبدالعزيزاملرسي،انظر:(1)

50، ،د.طاإلثبات النافذة
.45 د.ط،،إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنتاألميعي،حسنعبدالباسط،(2)
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 تعلقة ابلتوثيق اإللكرتويناستشراف املستجدات امل: املبحث الثالث
واقعًايفجليفوالالتكنولوجياواملعلومات،وتطوروسافلاالتصالاحلدي ةفرض التقنيةاحلدي ة

لةللتواصلوالتعاملفيماتفاصيلحياةوتمعاتنا،اليتأصبح فيهمنخاللشبكةا ن ن وسي
بعاألفرادوا تمعات،مماأبرزاالهتماميفهذاالسياقمبوضو التوقيلا لك وينالذيمنخالله
يكونانتظامتلكالتعامالتاحلياتيةبعاألفراديفكافةالتعامالتاليتتقومبينهموبعاآلخرين،

وىالدولواحلكوماتيفوالالتواصلواالتصاالتإضافةإىلذلكتوسعدافرةالتعاملعلىمست
االقتصاديالسياسيأووارتبارهاجبميعواالتاحلياةعلىمستوايت تلفة،سواءاملستوى،احلدي ة

أواالجتماعيأوا داري.
 :اإللكرتوين ضرورة استشراف املستقبل يف جمال التوثيق

احلدي التقنيات تلك بفضل نعيشه الذي يفالتطور ملموسًا أصبا االتصال وسافل يف  ة
تفاصيلك ريةيفحياتناكمجتمعاتمسلمة،فرضضرورةاستشرااكلماهوجديدومستجديف
يفقضاء شريعتنا ملقاصد حتقيقًا وضبطها لشريعتنا مالفم يفإرار وجعله ا لك وين، التوقيل وال

الست يعابالشريعةا سالميةلكلماهومستجدحوافكالعبادوحفحلحقوقهموصيانتهاوأتكيدًا
وحديثمهمااختلفالزمانأواملكان.

ةيفوالالتوقيلبصفمنذالقدما شارةإىلأنعلماءاملسلمعكانهلمالسبلبناءوجيدر
للغرب، رال االمنامل قفع،وهومايرجعإىلقصوريفك ريوهومايظنهعامة،وأنهليحسبقًا

تر أمراًعلى ليح أنه يؤكد مبا النصو ، توقيل وال يف علمافنا واكتشااجهود ا سالمي اقنا
مستحداثًأوجديداًعلينا.

لردعلىذلكالقصورالذيجاءيفأذهانالك ريبكلماجاءلوهومادفعأحدعلمافنا
واالحتجاجبكلمنتصحياالكت ،وتوقيقها،وعملالفهارسهلا،وا شادةبذكرهم،عنالغرب؛

أتقنوا  ما رأوهم إذ ويدافعونعنه، منرأييتقلدونه عنهم توقيلوتصحياالكت يصدر ،صناعة
.ا سالمو ح يهعلماءفظنواأهنماهتدواإىلمامليهتدإليهأحدمن
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يفمقدمتهلسننال مذي،ونقلنصوصاً-رمحههللا-وهوما هريفردالشيخأمحدشاكر
نمقدمةابنالصالحيتضامنخالهلاقواعداحملدقعيفتصحياوتوقيلالنصو ،مفصلةمةك ري

.(1)تفصيالًدقيقاًمليسبلإليه،ممايؤكدحيازةالسبللعلماءاملسلمعقبلغريهم
والتقدم التطور معومعزايدة خاصة الذيأصباالغىنعنه يفوالالتوقيلا لك وين،

تناس وساف اليتعدم معتلكاملستجداتاحلدي ة بشكليتالفم مهامه ألداء لالتوقيلالتقليدية
يفوال ا لك ونية العقود إبرام امل ال علىسبيل منها نذكر وهيك رية التوقيل،  هرتيفوال

 ا ن ن ، شبكة عا تتم اليت والتجارة  كذلك هور يسمى والتعامالتما ا لك ونية، لبنوك
تلكامل منخالل اليتتقدم إىلاخلدماتا لك ونية إضافة ا ن ن ، عاشبكة اليتتتم صرفية

البنوك،إضافةإىلذلكأيضًاعلىمستوىاألفرادمنالناحيةاالجتماعيةيف هورنوازلجديدةمل
تجداتاليتتكنموجودةمنقبلكإبرامعقودالزواجوالطالقعاا ن ن ،وهناكالك ريمناملس

كمجتمعاتمسلمةيفإجيادا رارالشرعي تلكاملسافلوفلهنكشريعتنااملناس لتفرضعلينا
تك يف يف القانون أو الفقه رجال مستوى على سواء األهد بذل يستدعي ما وهو ا سالمية،
جديدة نوازل من يستجد قد واستشرااما املستجدات، لتلك احللول والبحثووضع الدراسة

 معكليتحقلمنخاللتلكاألهود توافقها واستمرار املسلمة مصاحوحاجاتوتمعاتنا قضاء
التكنولوجية تلكال ورة غريمتوافقعمع أليسلبياتجتعلنا وتفاداًي ا ال، تطوروجديديفهذا

.والتقنيةاليتأصبح تشكلعص أساسييفحياةا تمعات
 التوثيق اإللكرتوين:مستجات اجلهود التشريعية يف جمال 

الشكأنهناكالك ريمناألهودوالبحثيفوالمستجداتالتوقيلا لك ويناملتعددة،
التطلعإليه،وهوأنملومستقبلوأقرهيفحاضرنعيشه،ممايدلعلىمدىأمهيتهوضرورته تمعاتنا،

رجالالفقهأوالقانونوهيكمايلي:ماسنعرضهعلىسبيلامل اللتلكاألهودسواءعلىمستوى
يتعللحبقوقاالبتكارف ما التوقيلا لك وينومستجداته، اليتبذل يفوال مناألهود

كمايلي:قرارمنومعالفقها سالمي،والذيصدربشأنه

                                                           
.42/193،ضرورة توثيق احلديث الشريف من مصادرهولةالبحوثا سالمية،انظر:(1)
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قخاصةواالخ ا أواالبتكاروالتأليف،تعتاحقو،االسموالعنوانوالعالمةالتجاريةأواًل:
أبصحاهبا،هلاقيمةماليةمعتاةلتمولالناسهبا،وهيمعتدهباشرعاً،والجيوزاالعتداءعليهاأبي

شكالمناألشكال.

التصرايفاثنياً: ونقلأأوالعنواناالسمإجازة التجارية، مار؛مقابلعوضهموالعالمة
.(1)ذلكأصباحقاًمالياًأنراعتباوذلكإذامليكنهناكغررأوتدليحأوغشعلى

 ا سالميكذلكقرار الفقه آبالتاالتصاليفومع العقود إجراء والذيحكم احلدي ة،
واليت،بعضاألحكاماملتعلقةبهوأوضاصحةإجراءالعقودآبالتاالتصالاحلدي ةنايفيهعلى

  ش العقود الفقهاءلصو إبراهم تعرضله إىلما فيها واخلطابو لرسول،أشار والكتابة ارة
والذيتقررفيهأنهيش طيفالتعاقدبعاحلاضريناحتادا لح،وتطابلا جيابوالقبول،وعدم

عا جيابوالقبولحبس العرا،يدلعلىإعراضأحدالعاقدينعنالتعاقد،واملوالةبصدورما
وهوماأوضحوهمنخاللاآل :

بعععشخصعععغععافبعالجيتمعععانيفنفعحاملكععانواليععرىأحععدمهااآلخععر،والإذامتالتعاقعد .1
يسمعكالمه،وكانوسيلةالتواصلبينهماالرسالةأوالكتابةأوالرسعول،فإنعهيفهعذهاحلالعة
يعععتمالعقعععدعنعععدحتقعععلوصعععولا جيعععابإليعععهوقبولعععه،وهعععومعععاينطبعععلعلعععىالعععاقوالفعععاكح

 واحلاسوبوالتلكح.

بعععًداتعاقععيفوقعع واحععدوكععاضيفمكععانع تلفععع،فهععذاالتعاقععديعتععاناشخصععقععدتعاإذا .2
 حاضرين،وينطبلذلكعلىاهلاتفوالالسلكي.

يلتزمالعارضهبذهالوسافل جيابهالذييكونحمدداملدة،ويبقىعليهروالهعذهاملعدة،وال .3
 يكونلهالرجو يفذلك.

                                                           
 html1757aifi.org/-p://www.iifahtt. .موضوع احلقوق املعنويةانظر:ولةومعالفقها سالمي،(1)
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اليععدخلفيهععاالنكععاح،وذلععكلشععرريةا شععهادفيععهوالالصععرااملععذكورةسععابقاًإنالقواعععد .4
 .للشرطالتقابضوكذلكالسلملشرريةتعجيلرأساملا

يتمالرجو إىلالقواعدالعامةاملتعلقة  قباتيفاحلاالتالعيتتتعلعل لتزويعرأوالتزييعفأو .5
 .(1)الغلط

الفنيةالتوقيقيةجراءاتا علوماتوسافراملسالي توقيلمنتلكاألهوداالهتمامأبكذلك
اس اتيجياتالبحثواالس جا ، وصياغة ما ذه وهو منإليه العديد املشر اللييبيفإصدار

 واليت والتوقيل، املعلومات بقضية تعين اليت نذكرالتشريعات امل ال: سبيل على يكونمنها "أن
كيةالعظمىنظامورينللمعلوماتوالتوقيليهدااىلتوفريللجماهرييةالعربيةالليبيةالشعبيةاالش ا

كافةالبياضتوا حصافياتوالواثفلومعاألتهاوحتليلها،ووضعدليلهلذهاملعلوماتعلىحنويسهل
لتسيرينشارها القراراتالسليمة مؤشرايا لتتخذعلىضوء الدولة ألجهزة متاحة وجيعلها انسياهبا

الاامكالالزمةللتنفيذواملتابعةعلىحنوخيدماألغراضاالقتصاديةواالجتماعيةوالتخطيطلهووضع
.(2)والسياساتالعامةلتطويرا تمع"

أتسيحوذلكمنخالل،اليتمتلكاملعرفة لدولمرتبطوهومايعينأنالتقدممستقباًل
تنظيمإلك وينلتوقيلاملعلومات.

اخلا مبجالالعقودكذلكذه املشر املغريب يفوالالعقودا لك ونية صدارقراره
( القانون خالل وذلكمن من31.08االستهالكية، قدر أكا توفري حاول والذيمنخالله ،)

ألررااتلكالعقود يستجديفوال(3)احلماية لكلما يستوج تك يفتلكاحلماية ما وهو ،
لتعرضتلكالعقو دا لك ونيةلوسافلالغشوالتدليحوالتضليلاليتمناملمكنتلكالعقود،نظرًا

أنيقعفيهااملستهلكاملستفيدمنالسلعةمنقبلالشركاتمنتجةتلكالسلععنرريلا عالضت
الومهية،أواملواقعالومهية.

                                                           
.52/3/6.2/785قراررقم،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،ولةومعالفقها سالمي(1)

http://iefpedia.com/arab/  

،املادةاألوىل.9901قانوناهلي ةالورنيةللمعلوماتوالتوقيل،الصادرسنة(2)
،مقالمنشورمبجلةاملنارللدراساتالقانونيةا دارية.احلماية القانونية للمستهلك املتعاقد إلكرتونياً انظر:الطاهري،هناد،(3)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911594738891261&id=769096256474

444 

http://iefpedia.com/arab/%25%20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911594738891261&id=769096256474444
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911594738891261&id=769096256474444
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( رقم قانونه املغريب املشر  إىلذلكإصدار نظ07.03إضافة بسري   خالل املتعلل م(،
ا مل املغريبهنا فاملشر  للمعطيات، اآللية ملعاألة ممااًتعريفيضع للمعطيات، اآللية للمعاألة حمددًا

هرريقيستوج بذلكاألهدمنقبلرجالالفقهوالقانون،للوصولإىلتصورأوقانوننكنعن
.(1)نيةجترميكلحماوالتالتزويرا لك ويناليتتقعيفوالاملعامالتا لك و

(،والذينايفيهعلىأنهيتعع9.88كذلكماصدرعناملشر املغريبيفالقانونرقم)
علىكلاتجرأننسكحماسبتهوفقًاللقواعداليتينايعليهاالقانونوالبياضتالواردةيفاألداول

مثدف األستاذأوالدف /امللحقة،وأننسكقالقةدفاتر،دف اليومية،ودف األرد،ودف ا حصاء
.(2)الكبريزايدةعلىالدليلوالقوافمال كيبية

التاجرعلىسبيلاحلصر نسكه ما القانونقدحددعلىسبيلاحلصر جندأنهذا وهنا
والقوافم الدليل على زايدة األستاذ ودف  وا حصاء واألرد اليومية دف  خالل من ذلك وحدد

األمرلصو احملرراتالكتابيةا لك ونيةاليتأصبح موجودةيفوالفيكونفإنهكيال كيبية،
ا لك ونية،وهلستقبليفأداءنفحمهامتلكالدفاتراليتحددتعلىسبيلاحلص ر،التجارة

أنتقبلهباأواملمكناألهاتاملعنيةالذيمنإضافةإىلذلكفرضيةعدمقبولالتعاملهبامنقبل
يفقانون)تر احملددهلا بناءعلىاحلصر الصادرهبا،9.88فضها، ي ت علىذلكعوافل( مما ،

ا لك ونية التعامالت تستدعي،تفرضيف املستجداتواليت تلك يف للنظر التدخل املشر  من
وإخضاعهاللتنظيم.

ا الواقع استشراااملستقبلوقراءة مدىأمهية سبليتضالنا علىما  لك وينلتلكبناء
تفاصيل معظم وأصبح تشكل بل يفوتمعاتنا، نعيشه واقعًا املستجداتاليتأصبح تشكل
حياةا تمعاتيفالوق احلاضريفتعامالياعلىكافةالنواحي،سواءكانعلىالنواحيالتجارية

بعاألفرا العقود يفالتبادلالتجاريوعقدالصفقاتوإبرام سواءيفداخلالدولةوذلكمتم اًل د
أوعلىاملستوىالدورمتم اًليفالعقوداملامةبعاألفرادوالشركاتيفدولأخرى،مما الواحدة
رؤىمستقبلية وإجياد وعالجها، عليها امل تبة وضبطاآلاثر ا لك ونية ضبطتلكالعقود يستلزم

تعاجلكلماي ت عليهامنأوضا .

                                                           
.marocdroit.comwww،مقالمنشور،اجلرمية املعلوماتيةانظر:أعزان،أمع،(1)
.(9.88رقم)املغريبالقانونانظر:(2)

http://www.marocdroit.com/
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لتوسعدافرةكذلكنلمحأمهية لتشع تلكالتعامالتنظرًا قراءةاملستقبليفذلكنظرًا
الزواج يتم ليف هورعقود وهوما أواحلكومات، التعاملوالعالقاتسواءعلىمستوىاألفراد
االتصال وسافل عا يتم وإمنا لوجه، وجهًا بينهم التالقي يتم الذيمل بعاألفراد املامة والطالق

وهومايفرضمناملعنيعسواءمنرجالواستكمالأركانتلكالعقودوشرورهاوصحتها،احلدي ة،
حبقوقعاقديها وارتبارها تلكالعقود علىم ل امل تبة املستقبلية اآلاثر تتبع من القانون أو الفقه

وحفظهامنالضيا .
تك يفالدرا من نو  ووتمعاتإىل كأفراد حاجتنا مدى لنا يتبع والتشريعاتمما سات

تقع احللولاملناسبةأليمستجدأوضزلة اليتتتواك وتناس تلكالتطوراتاليتييء الناجعة
واملعرفة علىخطىالتقدم يضمنبقاءوتمعاتنا مما قديستجدفيها، وما ونتافجها وعالج اثرها

يناس متطلباتومواكبةالدولاملتقدمةواستيعابكلماهوجديدوتقدمياحللولالن اجعةلهمبا
شريعتناا سالمية.
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 اخلامتة
إجنععازهععذهالدراسععةعلععىتوفيقععهيف-عععزوجععل-بنعمتععهتععتمالصععاحلات،وأشععكرهللااحلمععدهللاالععذي

النوازلواملستجداتاليتأصبح يفوالالتوقيلا لك وينيفاواليتاستعرض منخالهلوإمتامها،
توّصعععل إىلنتعععافكك عععرية،سأقتصعععرفيهعععاعلعععىأهعععّمالنتعععافكالعععيتهلعععاعالقعععةوريعععدةو،عصعععرضاحلاضعععر

 لّدراسة،وهيكالتار:

 :النتائج

1.  وسيلة  عتباره ا تمعات، تعيشه واقع ا لك وين التوقيل االتصالأصبا وسافل فرضتها
لتقليديالتماشيمعها،ممااحلدي ة،خاصةبعدانتشارنوازلجديدةالنكنللتوقيلاا لك ونية

انتشار بعد خاصة وتصان، احلقوق به حتفحل شرعي إرار يف إىلوضعها ماسة فرضحاجة
 لياتإلك ونيةأك رفاعليةيفعدةواالت،كالتجارةا لك ونية،ووالإبرامالعقودا لك ونية

 بعاألشخا أوالكياضتالتجارية.
وسا .2 يف التكنولوجي النوازلالتقدم لكل ا لك وين التوقيل أمهية أبرز احلدي ة، االتصال فل

التوقيل إىل تلكالنوازل وحاجة املعاصرة، انتشرتيف تلفواالتاحلياة واملستجداتاليت
حلفحلاحلقوقوصيانتها،وهوماالنكنحتقيقهبوسافلالتوقيلالتقليديةعاشبكةا لك ونية
 ا ن ن .

توقيلا لك ونيةاملستجدةيفوالالتوقيلا لك وينتوفرالضماضتواحلمايةالالزمةوسافلال .3
ألررااالتعامالتاليتتتمعاالشبكةا لك ونية،وذلكمنخاللإصداراقوانعمتعددةيف

ةعنتلكواالت تلفةتوفراحلمايةالقانونيةواحلجيةاخلاصة قباتاحلقوقوا لتزاماتالناش 
األهودالتشريعيةسواءمنرجالالفقهأوالقانونلإلحارة،وذلكبتك يفالعالقاتا لك ونية

توفريلأمامالتقدماملتسار يفا الالتقينواملعلوما ،،خاصةمبتطلباتوسافلاالتصالاحلدي ة
قوان أوعلىاملستوىالقانوينيفإقرار النقايإرارشرعيلكلمستجديظهر، عتعاجلأوجه

 .الذيتتطلبهتلكالوسافلا لك ونية
مناستخدامهايةالسلباآلاثر .4 أومانعًا الناجتةعن هورتلكالنوازلالنكنأنتكونعافقًا

على ن لها وهو منورافها لإلجيابياتاملتحققة نظرًا فيها القصور وإصالحأوجه قويا وتدعيم



 

140 

 

سافلالتواصلاالجتماعييفوالالبحثالعلمي،والذينكنعالجسبيلامل الاستخدامو
عيمأوجهالقصوريفوالمحاية،بتددبيةألواالعلميةالقصوروالسلبياتالناجتةعنه؛كالسرقات

آبلياتوقوانعتضمنحقوقأصحاباملؤلفاتالفنيةواألدبيةوالعلميةالفكريةامللكيةاحلقوق
ايةتلكاحلقوقوضماضياألصحاهباواستفادةالغريمنهادوناعتداءأوبشكل منيتحقلمح

سرقة.
 التوصيات: 

العيتتطعرحوالقانونيةمعنخعاللعقعداملعؤمتراتوالنعدواتوورشالعمعل،تك يفاألهودالفقهية -1
 أفكارومسامهاتتساعدعلىحتفيزاألهوديفهذاامليدان.

للوقععواعلععى تلععفاملسععتوايت،يفهععذاامليععدانةأبهععلاخلععاةاسععتعانةاألهععاتالفقهيععةاملعنيعع -2
علععىاملشععكالتوأوجععهالقصععورالععيتجتعععلمععنتلععكالوسععافلغععري منععه،وهععومععايتعععارضمععع
مقاصدشريعتنامنخاللحفحلحقعوقالعبعادوصعيانتهاوأداءالواجبعاتوا لتزامعاتودفععأي

 .مفاسدمتحققة
لعععىمسععتوىالعععدولالعربيععةوحتقيعععلتعععاونمتكامعععلبعععاملشعععرععاحلاجععةإىلتكامعععلتشععريعيع -3

تنظعععيمقعععانوينشعععاملمعععنخعععاللاسعععتعراضمتطلبعععاتوعععالالتوقيعععلا لكععع وينووضععععلصعععياغة
 .احللولالناجعةاليتحتقلاالستقراروا رم نانلدىاملتعاملع

ونيعةبعقعدالعدوراتالتكنولوجيعةرفعاملستوىاملهينيفاألهاتاليتتتعاملهبذهالوسافلا لك  -4
املتقدمععععةملنسعععععوبيها،إضعععععافةإىلالتحعععععولالكامعععععلإىلنظععععامالعمعععععلا لكععععع وينيفمجيععععععمهعععععام
ونشععاراتكععلكيععانأومؤسسععةممععايععوفربي ععةعلميععةوتقنيععةتسععتوع أيمسععتجداتيفهععذه

 الوسافل.

جهععععدحب ععععيمععععنقبععععلاملختصعععععحاجععععةوععععالالتوقيععععلا لكعععع وينوالنععععوازلاملسععععتجدةفيععععهإىل -5
لإلرعععال علعععىكعععلمعععايسعععتجد،معععنخعععاللاالحتكعععاك ألهعععاتالعععيتتتعامعععلبتلعععكالوسعععافل
احلدي عععةللوقعععواعلعععىالعقبعععاتالناشععع ةأوالعععيتيتوقععععأنتنشعععأ،ومعععنمثتقعععدمياحللعععولوالعععرؤى

 .واالق احاتاملناسبةبناءعلىواقععمليوليحوردنظرايت
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 ايتفهرس اآل 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية        الرقم

  سورة البقرة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )1

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

.( .....ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

282 15 

 16 282 (  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)2

 22 282 .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)3

 50 42 (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)4

 73 282 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)5

 77 229 ( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )6

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )7

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

188 82 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )8

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

188 87 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ  )9

 ( ڄ ڄ

283 109 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )10

 (گ گ گ ڳ ڳ

282 109 

 114 282 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)11

پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)12

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

282 115 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .( . . . ڄ ڄ ڄ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )13

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .(ڄ

283 115 

  النساءسورة 
 45 90.( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )14

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ) 15

 .(خت مت ىت يت جث مث

59 58 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ )16

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

.(ڇ ڇ

29 87 

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )17

). 

135 114 

 116 5 .(ڭ ڭ ڭ ۇ)18

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )19

 .(ڀ

135 122 

  املائدةسورة 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )20

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

.(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

49 58 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ )21

 .(ٹ ڤ ڤ ڤ

38 84 

 121 32 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)22
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  األنعامسورة 
 20 150.(ڱ ڱ ں ں ڻ)23

 50 151 .(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)24

  سورة األعراف
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )25

.(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
44 50 

  األنفالسورة 
ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )26

.(   ڦ
27 84 

  يونسسورة 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث )27

.(حج
53 111 

  يوسفسورة 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )28

.(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
18 119 

  الكهفسورة 
 20 29.(ڃ ڃ ڃ چ چ چ)29

  النورسورة 
 122 4.(ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)30

 122 13 .(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)31

  القصصسورة 
 45 51.(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)32
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 يسسورة 
 50 7.(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) 33

  سورة فاطر

 71 58.(ٱ ٻ ٻ ٻ)34

  غافرسورة 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )35

.(ڎ ڈ ڈ
20 50 

  فصلتسورة 
 20 40.(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)36

  الزخرفسورة 
 71 86.(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )37

  ارايتالذسورة 
 50 23.(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)38

 51 19 .(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)39

  الطالقسورة 
 78 .( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )40

  املرسالتسورة 
 20 46.(ېئ ىئ ىئ ىئ ی)41

  الفجرسورة 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )42

.(ۅ
19 14 
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 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث        الرقم

قال:فأراهقال:)التشهدينعلىَجور(وقالألكولدسواه؟قال:نعم.1
فأشهدعلىهذا،ويفلفحل:أبوحريزعنالشعيب)الأشهدعلىَجور(

غريي.

20

إنبالاليؤذنبليلفكلواواشربواحىتيؤذن،أوقالحىتتسمعواأذانبن2
أممكتوم

73

88قضىأناخلراج لضمان-صلىهللاعليهوسلم-أنرسولهللا3

16إنَّمنالصدقةأنتععصانعاً،أوتصنعألخرق4

إنكمختتصمونإرَّ،ولعلبعضكمأحلنحبجتهمنبعض،فَمنقضيُ له5
حبلأخيهشيً ابقوله،فإمناأقطعلهقطعًةمنالنار

122

س لعنالشهادة،فقالللسافل:ترىالشمح؟-صلىهللاعليهوسلم-أنه6
قال:علىم لهافاشهد،أود قال:نعم،ف

109

120..بينماامرأاتنمعهماابنامها،جاءالذف فذه  بنإحدامها7

74خبأتهذالك،خبأتهذالك8

104الذه  لذه ،والفضة لفضة...9

عامالفتافوجدتهيغتسل،-صلىهللاعليهوسلم-ذهب إىلرسولهللا10
منهذه؟(فقل أضأمهانئوفارمةتس هفقال:)

71
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109شاهداكأونينه11

84علىاليدماأخذتحىتتؤديه12

88كلاملسلمعلىاملسلمحرام،دمه،وماله،وعرضه13

46لعنهللاالواصلةواملستوصلة14

110لوس تهب وبككانخرياًلك15

،ولكناليمععلىأمواهلملويعطىالناسبدعواهمالدعىضسدماءقومو16
املدعىعليه

111

84منمحلعليناالسالحفليحمنا،ومنغشنافليحمنا17

هبيده،فإنمليستطعفبلسانه،فإنمليستطع18 َمنرأىمنكممنكرًا،فلُيغريِّّ
 فبقلبهوذلكأضعفا نان

123

16رمنكتمعلماًيعلمهُأألميومالقيامةبلجاٍممنض19

87ايأيهاالناسأييومهذا20

74ايعافشةأصوتعبادهذا؟قل :نعم،قالاللهمارحمعبادا21ً

112نينكعلىمايصّدقكبهصاحبك22
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