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 مقدمة
 فضولة الشوخ وحود بن عبد السالم بن بايل حفظه اهلل

 ..، وظذ آفه، وصحبه أمجعغ، وبعداحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ حمؿد 

ظظقم يـظم أمور احلقاة بؽاؾة كواحقفا افسقاشقة، واالؿتصادية، ؾنن افدين اإلشالمي دين 

 .واالجتامظقة، وافتعؾقؿقة، وافدوفقة، وؿبل ذفك افعؼائدية، وافتعبدية

ؾلكا ال أؿول بلن اإلشالم صافح فؽل زمان، ومؽان، بل أؿول : بلن افزمان، وادؽان ال يصؾحان 

 .إال باإلشالم

فؾشقخ : خافد بن « الفؽسوكقة ذم مقزان افؼيعة اإلشالمقة افتجارة ا» وؿد وؿػت ظذ رشافة 

ؾوجدهتا رشافة ؾريدة ذم باهبا، كاؾعة ذم موضوظفا، ؾلشلل اهلل أن   –بارك اهلل ؾقه–حمؿود اجلُفـي 

 يزيده تؼوى، وظؾاًم، وؿرًبا من اهلل تعاػ. 

                                                                                               

 وـتبه افػؼر إػ ظػو ربه                                                                                       

 وحيد بن عبد السالم بن بالي                                                                                    
 مـشلة ظباس  –ـػر افشقخ  –مك                                                                                    

 هـ 92/8/3333ذم                                                                                               
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 مقدمة

من  إن احلؿد هلل، كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا، ومن شقئات أظامفـا،

اهلل وحده ال رشيك فه، هيده اهلل ؾال مضل فه، ومن يضؾل ؾال هادي فه، وأصفد أن ال إفه إال 

 .وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

﮻ ﮼ ﮽  (﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

، ورش األمور حمدثاهتا،  ، وخر اهلدي هدي حمؿد أما بعد ؛ ؾنن أصـدق احلديث ـتاب اهلل   

 ؛  وـل حمدثة بدظة، وـل بدظة ضالفة، وـل ضالفة ذم افـار ؛ وبعد

ْؽَؿُة »  : َؿاَل َرُشوُل اهللِ   : َؿاَل  ُهَرْيَرَة  َظْن َأِب ؾؼد روى اإلمام افسمذي ذم شــه   اْفَؽؾَِؿُة احْلِ

ا  ُة اْدُْمِمِن َؾَحْقُث َوَجَدَها َؾُفَو َأَحقُّ هِبَ ؛ ضعقف، ومعـاه صحقح، ومؼبول ظـد ادسؾؿغ  «َضافَّ

 .شؾػا، وخؾػا

َؿْد  »ؿال فه ظن افشقطان :  أن افـبي  وروى اإلمام افبخاري ذم صحقحة ظن أب هريرة 

                                 
 .309آل ظؿران:شورة (3)

 .3افـساء:شورة (9)

 .13األحزاب:شورة (3)

 .( ، ؾقه إبراهقم بن افػضل ، و هو مـؽر احلديث9881( ضعقف جدا : رواه افسمذي )3)
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ُذوٌب  َصَدَؿَك، ـَ .« َوُهَو 

ؾادسؾم افواظي هو افذي يػرق بغ احلق ادػقد، وافباضل اخلبقث، وبغ افغث وافسؿغ، ويتطؾع 

إػ االكتػاع بافعؾم، واحلؽؿة ذم أي وظاء، ؾفو يلخذ ما يلخذ ظن بقـة، ويدع ما يدع ظذ بصرة، 

 .وؾرؿان، وافعزة بام ؿقل ال بؿن ؿال

ترحقب  –بضوابطفا  – تؼيع افتجارة االفؽسوكقة فذفك ؾنن من مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة، ذم

اإلشالم بافعؾم اجلديد افـاؾع، واشتثامره ؾقام يـػع ادسؾم ذم ديـه، أو دكقاه ؛ حتى وإن ـان من آثار 

 .افؽػار، ؾفو جائز إذا مل يؽن ؾقه مػسدة راجحة

جز ادساؾة، وافزمن بغ ومع افتطور ادتزايد، وادتسارع ذم شوق ادعامالت افتجارية، وكظرا حلا

ضرذم ادعامؾة ـان البد أن يزاد األؾراد بوشائل تعاؿد حديثة تعؿل ظذ االؿتصاد ذم افـػؼات، 

 .وترسيع افتعامل، وإبرام افعؼود ذم ثوان حمدودة

ؾظفر تبعا فذفك افوشائل االفؽسوكقة، واشتخدمت ـاؾة ادجاالت فذا ـان البد فإلشالم أن يبغ 

 .ادعامالتحؽم هذه 

وؿد اتاحت افتجارة االفؽسوكقة افعديد من ادزايا بافـسبة فؾبائع، وادشسي، وادجتؿع، ـام شقليت 

 .تػصقؾه ذم ادبحث افثاين من افػصل األول

وألجل أن يتعامل افـاس ظذ بصرة ـتبت هذا افبحث ادختك ظن حؽم افتجارة االفؽسوكقة 

 .ص افؼيعة اإلشالمقة، وؿواظدها افؽؾقةظذ ضوء ادستجدات من خالل كصو

 

 

 

                                 
 .(9333افبخاري )( صحقح : رواه 3)
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 جاء افبحث ذم مخسة ؾصول، وهي :ؿد و

 افػصل األول : أمهقة افتجارة االفؽسوكقة ؛ وؾقه مبحثان :

 .ادبحث األول : خصائص افتجارة االفؽسوكقة

 .ادبحث افثاين : مزايا افتجارة االفؽسوكقة

 ؛ وؾقه مبحثان :  افػصل افثاين : حؼقؼة افتجارة االفؽسوكقة

 .ادبحث األول : تعريف افسوق

 .ادبحث افثاين : تعريف افتجارة االفؽسوكقة

 افػصل افثافث : ـقػقة تعاؿد افتجارة االفؽسوكقة  ؛ وؾقه مخسة مباحث :

 .ادبحث األول : جمؾس افعؼد

 .ادبحث افثاين : ـقػقة افتسؾقم، وافؼبض

 .ادبحث افثافث : مؽان افتسؾقم

 .بحث افرابع : ممكة افتسؾقماد

 ادبحث اخلامس : افتوؿقع االفؽسوين، وؾقه مطؾبان :

 .ادطؾب األول : رشوط افتوؿقع افتؼؾقدي، ومدى توؾرها ذم افتوؿقع االفؽسوين

  .ادطؾب افثاين : افػرق بغ افتوؿقع افقدوي، وافتوؿقع االفؽسوين

 .افتجارة االفؽسوكقةافػصل افرابع : مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة ذم 

 افػصل اخلامس : حؽم افتجارة االفؽسوكقة  ؛ وؾقه ثالثة مباحث :

 .ادبحث األول : أدفة مؼوظقة افتجارة االفؽسوكقة

 .ادبحث افثاين : حؽم ادجؿع افػؼفي ذم افتجارة االفؽسوكقة

 .ادبحث افثافث : تؼرير االشتدالل ظذ حؽم مؼوظقة افتجارة االفؽسوكقة
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اهتا افـتائج افتي توصؾت إفقفا من خالل هذا افبحث ج افبحث باخلامتة افتي محؾت ذم ضقَّ و  ثم تُ 

 .ادختك، فتضع تصورا ـامال فؾتجارة االفؽسوكقة ذم مقزان افؼيعة اإلشالمقة

، وإن هذا واهلل أشلل أن يتغؿدكا برمحته، ويتجاوز ظن افزفل، ؾنكه إن يؽن من صواب ؾؿـه 

 .خطل ؾؿـي، ومن افشقطان يؽن من

 

 وـتب                                                              

 خافد بن حمؿود اجُلفـي                                                                 

 مـشلة ظباس –ـػر افشقخ  –مك                                                                   

 هـ33/8/3330                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 أمهوة التجارة االلكرتوىوة 

 وفوه مبحثان : 

 ول : خصائص التجارة االلكرتوىوة ادبحث األ

 ين : مزايا التجارة االلكرتوىوة الثاادبحث 
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 خصائص التجارة االلكرتوىوة ادبحث األول :

ؾرادها أن أجعل افعامل ـؼرية صغرة يستطقع  يكظرا فؾتطور اهلائل ذم ظامل االتصاالت افذ

يتؿؽـوا من االتصال ببعضفم ذم أؿل زمن ممؽن ـان ال بد أن يتعامل األؾراد بوشائل تعاؿد حديثة 

ؾظفرت افتجارة االفؽسوكقة افتي يرست شبل افتعامل مع افبؼ  برام افعؼود،إتعؿل ظذ رسظة 

 .مجقعا

 :ومن خصائص هذه افتجارة  

وأداء افعؿؾقة  ،عالاؿدين حقث يتم افتواصل افػضراف ادتعأظدم وجود ظالؿة مبارشة بغ  .3

هذا ظذ ، ووصبؽة االتصاالت  افتجارية بقـفام من خالل اشتخدام تؽـوفوجقا ادعؾومات،

 .افـؼقض من افتجارة افتؼؾقدية افؼائؿة ظذ أشاس االتصال ادادي ادبارش

احلدود  يافتجارية ظذ ختطضراف ذ تساظد األإ ؛ظادي و افتجارة االفؽسوكقة ذات ضابع دويل، .9

وكػؼات ؿؾقؾة دون  ومتـوظة برسظة مذهؾة، شواق بعقدة،أوافوصول اػ  وادؽاكقة، افزماكقة،

  .واكػتاحا ظادقا ،واؿع اجلغراؾقة ادتعددة مما تتقح تداوال ظذ مدار افسـةادافتـؼل بغ  إػاحلاجة 

 .ـثر من ضرف ذم افوؿت كػسه أمؽاكقة افتعاؿد مع إ .3

 .وـػاءة ظافقة وتـػقذ ـل مؽوكات افعؿؾقة افتجارية برسظة ؾائؼة، جراء،إمؽاكقة إ .3

 

*   *   * 

 

 

                                 
( ، دار 52-51افتجارة االفؽسوكقة ، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ، فألشتاذ : ظع حمؿد أمحد أبو افعز صـ )اكظر : ( 3)

 .افـػائس افطبعة األوػ
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 ادبحث الثاين : مزايا التجارة االلكرتوىوة

 : ثالثة أؿسام يؿؽن تؼسقؿفا إػ فؾتجارة االفؽسوكقة مزايا صتى،

 : ول : مزايا بافـسبة فؾتجارافؼسم األ

واشسجاع افوثائق  وختزين، وتوزيع، ومعاجلة، كشاء،إتؼؾل افتجارة االفؽسوكقة من تؽؾػة  .3

 .افورؿقة

: تسفم افتجارة االفؽسوكقة ذم خػض ادخزون ظن ضريق  حتؽم أؾضل ذم إدارة ادخزون .9

حقث تبدأ افعؿؾقة باحلصول ظذ  ،اشتعامل ظؿؾقة افسحب ذم كظام إدارة شؾسؾة افتوريد

 .وتزويده بطؾبه من خالل افتصـقع افوؿتي ادـاشب افطؾب افتجاري من ادشسي،

اػ توشقع كطاق افسوق حقث تعؿل افتجارة االفؽسوكقة ظذ توشقع دائرة افسوق  يتمد .3

جيادها ذم وخؾق أشواق جديدة ـان من ادتعذر إ وـذفك افـػاذ إػ األشواق افعادقة، ادحع،

 .طل افتجارة افتؼؾقدية

 .افعؿؾقات افتجاريةذم  افالشؾؽقةو ختػقض تؽافقف االتصاالت افسؾؽقة، .3

 : افؼسم افثاين : مزايا بافـسبة فؾؿشسيغ

 .ؾراد ورشـاتأتتقح حرية االختقار من  .3

 .ورسظة احلصول ظذ ادـتج اكخػاض األشعار، .9

وظذ  ت ظذ مدى أربعة وظؼين شاظة يومقا،جراء افصػؼاإو متؽن ادشسين من افتسوق، .3

 .مؽان يمن أو مدار افعام،

                                 
؛ د افعبديل ،  فؾدـتور: ظابد بن ظاب «اآلمال  -افتحديات  -افواؿع  »افتجارة اإلفؽسوكقة ذم افدول اإلشالمقة اكظر : ( 3)

 .(98-99صـ)

 .(92-91ادرجع افسابق صـ )اكظر : ( 9)

 



اإلشالمقةمقزان افؼيعة افتجارة االفؽسوكقة ذم                                                                      39  

 

 

 .وشفوفة تبادل ادعؾومات بغ ادستفؾؽغ رسظة، .3

 :ادستوى افؼومي افؼسم افثافث : مزايا بافـسبة إػ

وذفك من  ،: توؾر افتجارة االفؽسوكقة ؾرص زيادة معدالت افصادرات دظم افتجارة اخلارجقة .3

واخلدمات  وإمؽاكقة افتسوق فؾسؾع، ،خالل شفوفة افوصول إػ مراـز االشتفالك افرئقسة

وـذفك افؼدرة  ،وإهناء افصػؼات افتجارية وافؼدرة ظذ رسظة ظؼد، ،وبتؽؾػة حمدودة ظادقا،

 .واالشتجابة فتغر متطؾبات ادستفؾؽغ ظذ حتؾقل األشواق،

افتجارة االفؽسوكقة واحدة من األدوات افتي حتؼق فؾؿؼوظات  : تعد دظم افتـؿقة االؿتصادية .9

وـػاءة بام  ومتوشطة احلجم افؼدرة ظذ ادشارـة ذم حرـة افتجارة افدوفقة بػاظؾقة، افصغرة،

وادؽان افالزمغ ، وتوؾر افوؿت  ،واإلظالن وافدظاية، تؼدمه من خػض تؽافقف افتسويق،

 .فتحؼقق ادعامالت افتجارية

حقث تتقح إؿامة مشاريع  ،: تؼدم افتجارة االفؽسوكقة ؾرصا جديدة فؾتوطقف افتوطقف دظم .3

ال شقام  ،وربطفا باألشواق افعادقة بلؿل افتؽافقف االشتثامرية ومتوشطة فألؾراد، دمارية صغرة،

دمارة اخلدمات افتي توؾر ؾقفا افتجارة االفؽسوكقة آفقة فألؾراد ادتخصصغ فتؼديم خدماهتم 

مما يػتح ادجال هلم فالكطالق ذم األظامل  ،وافعادي دون احلاجة فالكتؼال ظذ ادستوى اإلؿؾقؿي،

 .احلرة

 دظم افؼطاظات افتؽـوفوجقة: يتقح اكتشار افتجارة االفؽسوكقة ظذ ادستوى افؼومي خؾق بقئة، .3

دظم افبـقة وذفك ف واالتصاالت، ومـاخ مالئم فظفور ؿطاظات متخصصة ذم تؼـقة ادعؾومات،

     .افتحتقة االفؽسوكقة فتطبقؼات افتجارة ظز صبؽة اإلكسكت

                                 
 .(39-30( اكظر : افسابق صـ )3)

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 حقوقة التجارة االلكرتوىوة  

 و فوه مبحثان :

 .ادبحث األول : تعريف السوق

 .ادبحث الثاين : تعريف التجارة االلكرتوىوة
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 ادبحث االول : تعريف السوق

 : من هذه افتعريػاتو فؼد تعددت تعريػات افسوق حسب كظرة ـل اؿتصادي هلا،

 يؼول افدـتور شعقد توؾقق ظبقد :

ػ إواخلدمات من ضرف ، وادشسين بغرض اكتؼال افسؾع  هو وشقؾة دمؿع بغ افبائعغ،: افسوق 

 .خرآ

 حاؾظ مـصور : يؼول افدـتور ظع

وادشسين فسؾعة معقـة أو فعـارص االكتاج  هي جمؿوع افبائعغ،: افسوق ذم افتعريف االؿتصادي  

  .ومـطؼة معقـة ظذ اتصال وثقق بقـفم ذم ؾسة زمـقة معقـة،

 يؼول افدـتور راصد افزادي : 

طاء و ظن ضريق وشأ ما بطريق مبارش،إوافبائعون  افسوق ظبارة ظن مـطؼة يتصل ؾقفا ادشسون،

شعار افسؾع أشعار افسائدة ذم جزء من افسوق تمثر ذم ن األإ)دمار( بعضفم ببعض بحقث 

ػ إافسوق ـؾفا بغض افـظر ظام حيدث من اكحراؾات ظن افثؿن ادتجاكس ترجع  افواحدة ذم

 .  ووؿتقة و أشباب ضارئة،أ اظتبارات ـؾقة،

؛ تشسى ؾقفا األصقاء و : ال يؼصد االؿتصاديون باصطالح افسوق مؽاكا معقـا تباع، يؼول ـوركو

ن افسؾع ثامأاػ مساواة  يوادشسون ظذ اتصال حر يمد  ،بل ـل اإلؿؾقم افذي يؽون ؾقه افبائعون

  .من كوع واحد بسفوفة ورسظة يافت

 : خالل ما يليتاالصطالح االؿتصادي من  ومما شبق يؿؽن توضقح مػفوم افسوق ذم

                                 
( ، ضبعة مؽتبة ــوز 92-3/98( اكظر : أحؽام افتعامل ذم األشواق ادافقة ادعارصة ، فؾدـتور : مبارك بن شؾقامن )3)

 .إصبقؾقا

 .(3/92( اكظر : ادرجع افسابق )9)
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وادشسين شواء حصل هذا االتصال  افؼط ذم افسوق أن يؽون هـاك اتصال وثقق بغ افبائعغ، .3

أو ؽر ذفك من افوشائل ،  أو ظن ضريق صبؽة ادعؾومات، أو ظن ضريق اهلاتف ، بادؼابؾة ادبارشة،

 وظذ ذفك ؾال يشسط ذم افسوق أن تؽون مؽاكا معقـا.

ويؿؽن أن تؽون ظذ افدوفة افواحدة ـام يؿؽن أن تؽون مستوى  افسوق حمؾقة،يؿؽن أن تؽون  .9

 افعامل ؾتوصف بلهنا ظادقة 

وهو ما يتم ـؾام ـان افبائعون  أهم ما يؿقز افسوق بادعـى االؿتصادي  وحدة افثؿن فؾسؾع ادتامثؾة، .3

 .وادشسون أـثر اتصاال ببعضفم

 

*   *   * 
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 : تعريف التجارة االلكرتوىوةاين ادبحث الث

 .ثم كذـر افتعريف اجلامع كذـر بعضفا،  فؾتجارة االفؽسوكقة تعريػات ظديدة

 ظرؾتفا مـظؿة افتجارة افعادقة بلهنا جمؿوظة متؽامؾة من ظؿؾقات اكتاج،افتعريف األول : 

 .وبقع ادـتجات بوشائل افؽسوكقة  وتسويق،

 .ومواؿع افشبؽة افدوفقة وادعؾومات ظز اإلكسكت، افسؾع واخلدمات،هي تبادل افتعريف افثاين : 

واخلدمات  ورشاء ادـتجات، يصف ظؿؾقة بقع، يهي ذفك افـشاط افذافتعريف افثافث : 

 .وادعؾومات باشتخدام صبؽة اإلكسكت

 .هي أي تبادل فؾؿعؾومات إلكجاز األظاملافتعريف افرابع : 

 فتعاريف هو : أما افتعريف اجلامع هلذه  ا

وذفك  فطرؾقه، يثره ذم ادعؼود ظؾقه دون حضور مادأارتباط اجياب بؼبول ظذ وجه  يظفر 

 .أو جزئقا باشتخدام وشقؾة افؽسوكقة فالتصال ظن بعد ـؾقا،

وـان هذا االرتباط مواؾؼا فؾؼواظد افؼيعة مستوؾقا رشائطه  واالجياب، ؾؿتى حصل االرتباط،

ذفك ظؼدا  يوجرى االرتباط بغ ضرؾغ بوشقؾة افؽسوكقة ، شؿ تباط ،افتي ال بد مـفا فالر

 .افؽسوكقا

 

*   *   * 

                                 
 .(39-30صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)

 .(320( اكظر : ادرجع افسابق صـ )9)

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 كوفوة تعاقد التجارة االلكرتوىوة  

 و فوه مخسة مباحث :

 .ادبحث األول : جملس العقد

 .والقبضادبحث الثاين : كوفوة التسلوم، 

 .ادبحث الثالث : مكان التسلوم

 .ادبحث الرابع : مؤىة التسلوم

 ادبحث اخلامس : التوقوع االلكرتوين، وفوه مطلبان :

 .التقلودي، ومدى توفرها يف التوقوع االلكرتوينادطلب األول : رشوط التوقوع 

 .ادطلب الثاين : الفرق بني التوقوع الودوي، والتوقوع االلكرتوين
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 .ادبحث األول : جملس العقد عرب اإلىرتىت

كه يؽون من نخر ؾذا ـان افػؼفاء ؿد أجازوا افتعاؿد بغ ادتباظدين افؾذين ال يرى افواحد مـفام اآلإ

 ويؼرأ ـتابه، خر، ويسؿعه،جازة افتعاؿد بغ ادتباظدين افؾذين يرى افواحد مـفام اآلإباب أوػ 

ؾفذا افـوع  ؛يزيد ذم تلـقد معـى افرضا بغ افعاؿدين يوادشاهدة افذ وذفك فزيادة ظـك افرؤية،

وإن مل يؽن ؾقه ادؽان فبعد ادساؾة بغ افعاؿدين ؽر أكه واؿع ذم معـى افتعاؿد  من افتعاؿد،

 طفاره بلي وشقؾو مػفؿة.إو وذفك ألن األصل ذم  افعؼود حتصقل مبدأ افرضا، ادؼوع،

هذه احلافة هو زمن االتصال ما دام افؽالم ذم صلن افعؼد  افعؼد ذم شاس ؾان جمؾسوظذ هذا األ

وفو  واالكشغال ظن افعؼد حتى، ظراض،بؿشاهدة ما يدل ظذ اإل يويـتف ؿائام ـاهلاتف متاما،

 .يتسامح ذم مغادرة ادجؾس إلحضار مافه تعؾق بافعؼدو بؼقت ادؽادة مستؿرة بقـفام،

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .( 323-320صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)
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 الثاين : كوفوة التسلوم والقبضادبحث 

اػ ختتؾف ـقػقة افتسؾقم من مبقع، إػ آخر حسب كوظه، وحجؿه، ويؿؽن تؼسقم ادبقعات 

 :ؿسؿغ

 .ظؼارات ال يؿؽن كؼؾفاافؼسم األول : 

 مـؼوالت تـؼل.افؼسم افثاين :  

 ـقػقة ؿبض افعؼار: : أوال

 ن ؿبض افعؼار يؽون بافتخؾقة وافتؿؽغ من افقد وافتكف. أاتػق افػؼفاء ظذ 

 ـقػقة ؿبض ادـؼول : ثاىوا :

ظذ وجه يتؿؽن ؾقه ي وادشس يظفر رجحاكه أن افؼبض افتخؾقة برؾع احلائل بغ ادبقع، يافذ

 .وفو مل يؼبضه حؼقؼة ظدا افطعام من افتكف ؾقه، يادشس

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(335-333صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)
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 مكان التسلوم :ادبحث الثالث 

وإذا اصسط تسؾقم ادبقع  وجد ؾقه حغ افبقع، يأن يسؾم ادبقع ذم ادؽان افذ ذم تسؾقم ادبقع األصل

وبتطبقق هذا احلؽم ظذ ظؼد افتجارة االفؽسوكقة جيب ؛ ذم مؽان معغ جيب افوؾاء بافؼط 

وبغ افسؾع ادارية افتي جيب  وتـؼل إفؽسوكقا ظز صبؽة اإلكسكت، ،افتؿققز بغ افسؾع افتي تباع

 مؽان يتم االتػاق ظؾقه. تسؾقؿفا ذم

 .يتم تسؾقم افسؾع ظذ افشبؽة كػسفا ـبقع افزامج ففي احلالة األوىل :

 .افسؾع ظذ افعـوان ادحدد قتم إرشالؾ وأما احلالة الثاىوة :

حتديد ذفك ذم افعؼد وجب وإذا مل يتم  ومؽاكه حيدده افعؼد، وبذفك يتضح أن زمان تسؾقم ادبقع،

 .ـان موجودا ؾقه وؿت افبقع يأن يتسؾؿه ذم ادؽان افذ يظذ ادشس

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(999صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)
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 ادبحث الرابع : مؤىة التسلوم

 من تلزمه ىفقات ادبوع ؟

 ؛ ن تؾزمه افـػؼات اخلاصة بافتسؾقم( من جمؾة األحؽام افعدفقة مبقـة م920، 982جاءت ادادتان )

وادصاريف ادتعؾؼة بتسؾقم افبقع تؾزم  ين ادصاريف ادتعؾؼة بافثؿن تؾزم ادشسأؾـصت ظذ 

ومصاريػفا ظذ ادشسي ؛  وكصت ادادة  افبائع وحده بخالف األصقاء ادبقعة جزاؾا ؾنن ممكتفا،

إػ بقت وإيصافه  وافػحم تؽون أجرة كؼؾه، ن ما يباع حمؿوال ظذ احلقوان ـاحلطب،أ( ظذ 923)

 .«افعادة حمؽؿة » : وظادهتا فؾؼاظدة األصوفقة  جارية ظذ حسب ظرف افبؾد، يادشس

وأي  ادمجر ظز اإلكسكت مادام مديـا بافتسؾقم ؾنكه يتحؿل مصاريف،و وبـاء ظذ هذا ؾنن افبائع،

 تؽافقف أخرى إػ أن يتم تسؾقؿه.

ؾعذ افبائع حتؿل مصاريف توصقل  يادشس وظؾقه ؾنذا ـان مؽان افتسؾقم ادتػق ظؾقه هو خمازن

 .ادبقع إػ ادخازن

 ىص ادواد :و

( : ادصارف ادتعؾؼة بتسؾم ادبقع تؾزم افبائع وحده مثال أجرة افؽقال فؾؿؽقالت  982دة ا) اد

 وافوزان فؾؿوزوكات ادبقعة تؾزم افبائع وحده

جزاؾا ممكتفا ومصارؾفا ظذ ادشسي مثال فو بقعت ثؿرة ـرم جزاؾا  ( : األصقاء ادبقعة 920) ادادة

ـاكت أجرة ؿطع افثؿرة وجزها ظذ ادشسي وـذا فو بقع أكبار حـطة ؾلجرة إخراج احلـطة من 

 األكبار وكؼؾفا ظذ ادشسي.

 

 

 

 



اإلشالمقةمقزان افؼيعة افتجارة االفؽسوكقة ذم                                                                      99  

 

 

وإيصافه إػ بقت ( : ما يباع حمؿوال ظذ احلقوان ـاحلطب وافػحم تؽون أجرة كؼؾه  923) ادادة 

 .ادشسي جارية ظذ حسب ظرف افبؾدة وظادهتا

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .( 3/58حؽام افعدفقة )جمؾة األ(اكظر : 3)
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 ادبحث اخلامس : التوقوع االلكرتوين

 . ادطلب األول : رشوط التوقوع التقلودي، ومدى توفرها يف التوقوع االلكرتوين

 ثالثة رشوط، وهي: افتوؿقع افتؼؾقدييشسط ذم 

: أن يؽون افتوؿقع داال بوضوح ظذ صخص موؿعه، وافتوؿقع االفؽسوين بصوره افؼط األول  

 .ادختؾػة من ؿبقل افعالمات ادؿقزة اخلاصة بافشخص وحده دوكة ؽره وال يشارـه هبا أحد

 .افؼط افثاين : أن يؽون افتوؿقع واضحا ثابتا، وهذا يسفل تطبقؼه ظذ افتوؿقع االفؽسوين

ال افتوؿقع بافسـد، وافتوؿقع االفؽسوين يؿؽن تلمغ ارتباضه بشؽل ال يؼبل افؼط افثافث : اتص

اكػصافه ظن ادستـد ادؿفور بافتوؿقع االفؽسوين ال يستطقع أحد أن يطؾع ظذ مضؿوكه إال 

افشخص افذي يؿؾك ادػتاح اخلاص افؼادر ظذ متؽقـه من ذفك، وبـاء ظذ ذفك ؾنن افسـد يرتبط 

احب افسـد  افتدخل بتعديل و ال يؿؽن ؾصؾه ـام ال يؿؽن ألحد ؽر صبافتوؿقع ظذ كح

 .مضؿوكه

*   *   * 

 

 

 

 

 

         

 

                                 
 .(330-391صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي (اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)
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 .ادطلب الثاين : الفرق بني التوقوع الودوي، والتوقوع االلكرتوين

من خالل رشوط افتوؿقع افتؼؾقدي، ومدى توؾرها ذم افتوؿقع االفؽسوين يتضح افػرق بغ 

 أجل افػروق، ما يع :افتوؿقعغ، ومن 

تؼتك صورة افتوؿقع افقدوي ذم بعض افتؼيعات ظذ اإلمضاء، ويضاف إفقه بصؿة اخلتم،  .3

وبصؿة األصبع ذم تؼيعات أخرى، أما افتوؿقع االفؽسوين ؾؾم يلخذ صؽال معقـا بل أجازت 

ن هلا ـوكه صورة، أو حرف، أو أرؿام، أو رموز، أو إصارات، أو حتى أصوات رشيطة أن يؽو

 .ضابع مـػرد يسؿح بتؿققز صخص صاحب افتوؿقع

افتوؿقع افقدوي يتم من خالل دظامة، أو وشقط مادي مؾؿوس بخالف افتوؿقع االفؽسوين افذي  .9

 .يتم ـؾقا، أو جزئقا ظز وشقط افؽسوين

افتوؿقع افقدوي يمدي دورين، أو وطقػتغ مفؿتغ مها : متققز صخصقة صاحبه، وحتديد هويته،  .3

االفؽسوين ؾتـاط به أربعة وافتعبر ظن ؿبوفه باالفتزام بؿضؿون ادستـد ادوؿع، أما افتوؿقع 

 :وطائف

 .األوػ : متققز افشخص صاحب افتوؿقع، وحتديد هويته

 .ب افتوؿقع ذاتهافثاكقة : االشتقثاق أكه صاح

 .افثافثة : افتعبر ظن إرادة ادوؿع بادواؾؼة ظذ مضؿون ادستـد

 .افرابعة : االشتقثاق ظن مضؿون ادستـد االفؽسوين

 

*   *   *

                                 
 .(339-333)صـ ، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي (اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 3)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 مقاصد الرشيعة اإلسالموة يف التجارة االلكرتوىوة 
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 الفصل الرابع 

 مقاصد الرشيعة اإلسالموة يف التجارة االلكرتوىوة 

أن أشاس افتؼيع االؿتصادي اإلشالمي : هو ادصؾحة، وؿد ظز  افعؾامءن ادتؼرر ظـد م

إكام تربط مجقع األحؽام بادصافح و ،«حقث وجدت مصؾحة ؾثؿة رشع اهلل  »األصوفقون بؼوهلم : 

، وتتؾخص أبرز ادػاشد، ويتحؼق ذفك ذم افتجارة االفؽسوكقةإذ افغاية مـفا جؾب ادـاؾع، ودرء 

 : مؼاصد افؼيعة ذم افتجارة االفؽسوكقة ذم ادؼاصد افتافقة

 .افسحقب بافعؾم اجلديد افـاؾع .1

 .تدوال افسؾع، ورواجفا .2

 .اجةافتقسر، ومراظاة احل .3

 .حتسغ ؾرص افتجارة، وتوشقع مداها .4

 .تؾبقة ؾطرة اإلكسان .5

*   *   * 

 

 

 

                                 
افستون ، حتت ظـوان أخالؿقات افتجارة االفؽسوكقة ذم افػؼه يعة اإلشالمقة ، افعدد افثافث و( اكظر : جمؾة افؼ3)

 .(939-933، فؾدـتور : حمؿد ربقع اددخع ، صـ )اإلشالمي

 .(338-302صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 9)

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 حكم التجارة االلكرتوىوة 

 و فوه ثالثة مباحث :

 .ادبحث األول : أدلة مرشوعوة التجارة االلكرتوىوة

 .يف التجارة االلكرتوىوةادبحث الثاين : حكم ادجمع الفقهي 

 .ادبحث الثالث : تقرير االستدالل عذ حكم مرشوعوة التجارة االلكرتوىوة
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 ادبحث األول : أدلة مرشوعوة التجارة االلكرتوىوة 

 : كذـر مـفا، افتجارة االفؽسوكقةفؼد تـوظت األدفة، وتضاؾرت ظذ مؼوظقة 

 أوال : أدلة الكتاب :

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ؿال تعاػ :  

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

مل حيرم من افتجارة إال ما ـان مشتؿال ظذ طؾم، أو ؽش، أو اشتغالل،  وجه افدالفة : أن اهلل  

 .أو ترويج يـفى اإلشالم ظـه

(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)ؿال تعاػ :  و

رخص ذم ترك افتوثقق بافؽتابة ادحثوث ظؾقفا، حرصا ظذ تقسر  وجه افدالفة : أن اهلل 

 .افعؿؾقات افتجارية، وظدم تعؼقدها، وكػي افعوائق ظـفا، وهذا دفقل ظذ اإلباحة

 ثاىوا : اإلمجاع :

اَن اْفَؼْوُم َيَتَباَيُعوَن َوَيتَِّجُروَن » َؿاَل : روى افبخاري ظن ؿتادة  َوَفؽِـَُّفْم إَِذا َكاهَبُْم َحقٌّ ِمْن ُحُؼوِق ـَ

وُه إَِػ اهلل ِر اهللِ َحتَّى ُيَمدُّ ـْ اَرٌة، َوالَ َبْقٌع َظْن ِذ  .(3)«اهللِ مَلْ ُتْؾِفِفْم دِمَ

يتاجر، ويسعى حتى بايعه ادسؾؿون خؾقػة، وبافرؽم من ذفك ـان يريد  طل أبو بؽر افصديق و

 .أن يذهب إػ افسوق

ظن شامع   –  أي اخلروج إػ افتجارة  – : أهلاين افصػق باألشواق  بن اخلطاب ؿال ظؿر و

                                 
 .92فـساء:اشورة (3)

 .989افبؼرة:شورة (9)

 .(9052رواه افبخاري )صحقح : ( 3)
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 . اهلل  حديث رشول

ومل يرد هلذين األثرين معارض من ادسؾؿغ ذم ذفك، ؾؽان إمجاظا ظذ جواز افتجارة، ومؼوظقة 

 .افعؿل هبا

 ثالثا : العقل :

افعباد ذم افدكقا، ورشع ضريق افتجارة، ألن ما حيتاج إفقه ـل فؼد جعل اهلل ادال شببا إلؿامة مصافح 

 .واحد ال يوجد مباحا ذم ـل موضع

وألن األهداف، وادصافح ادبتغاة من افتجارة االفؽسوكقة هي مصافح معتزة رشظا، ؾتحصقل 

 .ادؾك بافؽسب، وتوؾر افوؿت واجلفد، وخػض األشعار، وؽرها، أهداف مطؾوبة رشظا

صل ؾقام خؾق اهلل من أصقاء، ومـاؾع هو احلل، واإلباحة، وال حرام إال ما ورد كص وألن األ

 .رصيح من افشارع بتحريؿه، وما مل جيئ كص بحؾه، أو حرمته ؾفو باق ظذ أصل اإلباحة

 راء،ظن افسؿن واجلبن وافػِ  ؿال : شئل رشول اهلل   ظن شؾامنؾؼد روى اإلمام افسمذي 

َم  اهللاحْلَاَلُل َما َأَحلَّ » : ؾؼال  .(3)«ـُْه َؾُفَو مِمَّا َظَػا َظـْهُ ذِم ـَِتابِِه َوَما َشَؽَت ظَ  اهللذِم ـَِتابِِه َواحْلََراُم َما َحرَّ

وظذ هذا ؾنن افتجارة االفؽسوكقة من ادعامالت افتي حيتاج افـاس إفقفا ذم معاصفم، ومل يرد ذم 

، ؾتباح اشتصحابا حلؽم اإلباحة ذم شائر األصقاء افـاؾعة، وافتجارة يشء مـعفا، أو افـفي ظـفا

 .االفؽسوكقة مـفا بال صك 

*   *   * 

 .ادبحث الثاين : حكم ادجمع الفقهي يف التجارة االلكرتوىوة

                                 
 .(3325( ، و صححه األفباين ذم صحقح اجلامع )3198( صحقح : رواه افسمذي )3)

 .(28-20صـ )، و أحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي ( اكظر : افتجارة االفؽسوكقة 9)
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 33هجريا ادواؾق  3330صعبان  93إػ  31ؿرر جمؾس جمؿع افػؼه اإلشالمي ادـعؼد من افػسة 

أن افتعاؿد ظن ضريق افزق، وافػاـس، واحلاشب اآليل يـعؼد ظن وصول  90/3/3220إػ 

اإلجياب، وافؼبول، وأما افتعاؿد ظن ضريق اهلاتف، وافالشؾؽي ؾقشسط تطابق اإلجياب، 

 .وافؼبول، وادواالة بقـفام

 و كص ؿرار ادجؿع هو :

أحدمها اآلخر معايـة، وال يسؿع  إذا تم افتعاؿد بغ ؽائبغ ال جيؿعفام مؽان واحد، وال يرى .3

، ويـطبق ذفك «افرشول  »ـالمه، وـاكت وشقؾة االتصال بقـفام افؽتابة، أو افرشافة، أو افسػارة 

ؾػي هذه احلافة يـعؼد  «افؽؿبقوتر»ظذ فزق، وافتؾؽس، وافػؽس، وصاصات احلاشب اآليل 

 .افعؼد ظـد وصول اإلجياب إػ ادوجه إفقه، وؿبوفه

فتعاؿد بغ ضرؾغ ذم وؿت واحد ومها ذم مؽاكغ متباظدين، ويـطبق هذا ظذ اهلاتف، إذا تم ا .9

وافالشؾؽي، ؾنن افتعاؿد بقـفام يعد تعاؿدا بغ حارضين، وتطبق ظذ هذه احلافة األحؽام األصؾقة 

 .ادؼررة فدى افػؼفاء ادشار إفقه ذم افديباجة

ة يؽون مؾزما بافبؼاء ظذ إجيابه خالل تؾك اددة، إذا صدر افعارض هبذه افوشائل إجيابا حمدد ادد .3

 .وفقس فه افرجوع ظـه

إن افؼواظد افسابؼة ال تشؿل افـؽاح الصساط اإلصفاد ؾقه، وال افكف الصساط افتؼابض، وال  .3

 .افسؾم الصساط تعجقل رأس ادال

 .امة فإلثباتما يتعؾق باحتامل افتزيقف، أو افتزوير، أو افغؾط يرجع ؾقه إػ افؼواظد افع .5

                                 
افسادشة دممتر جمؿع افػؼه اإلشالمي افعدد افسادس اجلزء افثاين جمؾة جمؿع افػؼه اإلشالمي ، افدورة ( اكظر :3)

 .(3988-3981صـ ) 3220هـ /3330
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 .بؽات اإلكسكت مباحة من باب أوػؿؾت : وهذا افؼرار إذا مل ير افبائع ادشسي، ؾؽاكت افرؤية ظز ص

 : وؿرر اآليت 3/9003و اكعؼد ادجؿع أيضا باهلـد 

ادراد من ادجؾس احلال افتي يشتغل ؾقفا افعاؿدان بنجراء افتعاؿد، وافؼصد من احتاد ادجؾس أن  .3

االجياب بافؼبول ذم وؿت واحد، ومن اختالف ادجؾس أال يتصل اإلجياب بافؼبول ذم وؿت  يتصل

 .واحد

أ : يصح االجياب وافؼبول ذم افبقع ظن ضريق اهلاتف ومممتر افػقديو، وإذا ـان افعاؿدان ظذ   .9

 اإلكسكت ذم وؿت واحد ويظفر افطرف اآلخر ؿبوفه بعد االجياب بافػور ؾقـعؼد افبقع، ويعتز

 .جمؾس افعاؿدين ذم هذه افصورة متحدا

ذا أجاب أحد ذم افبقع ظع اإلكسكت ومل يؽن افطرف اآلخر متواجدا ظذ اإلكسكت ذم وؿت ب : إ

 .االجياب، وبعد وؿت اشتؾم االجياب يؾزمه اطفار افؼبول ذم جـبه

جيوز فشخص آخر إذا أراد افبائع وادشسى إخػاء تعاؿدمها اشتخدما فذفك األرؿام افرسية ؾال  .3

االضالع ظذ هذا افتعاؿد ، أما إذا ـان فشخص ما حق افشػعة، أو حق رشظي آخر متعؾؼا بذفك 

 .افعؼد، أو افبقع جيوز فه االضالع ظؾقه

 .أما افـؽاح ؾال يصح الصساط افشاهدين 

متر وخالصة ؿرار ادجؿع افػؼفي : أكه يصح االجياب، وال ؿبول ذم افبقع ظن ضريق اهلاتف، ومم

 .افػقديو، واإلكسكت

*   *   * 

  ادبحث الثالث

                                 
 .(308-305( ضبعة ابن اجلوزي صـ )9/303( اكظر : ؾؼه افـوازل دحؿد بن حسغ اجلقزاين )3)
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 تقرير االستدالل عذ حكم مرشوعوة التجارة االلكرتوىوة 

 من خالل افـؼاط افتافقة : االشتدالل ظذ حؽم مؼوظقة افتجارة االفؽسوكقةيؿؽن تؼرير 

وصبؽات  وافػاـس،افتؾؽس،  أوال : أن افتعاؿد بلدوات  االتصال احلديثة مثل افزؿقات، 

تـدرج بوجه ظام ذم مبدأ افتعاؿد  يرادة ادتعاؿدين وهإهو اشتخدام موثق يبغ  يلاحلاشب اآل

وشػرا  يؼتك دوره ظذ أن يؽون معزا، يوهي أيضا بافتعاؿد ظن ضريق افرشول  افذ بافؽتابة،

: ام ادشاؾفة حقث ؿافوا وفقس وـقال ، وافػؼفاء ؿرروا ؿاظدة ذم ؿقام افؽتابة مؼ ،بغ ادتعاؿدين

 .افؽتاب ـاخلطاب

وؿد  ،« بافصوت واالشامع ظن بعد »أما افتعاؿد بواشطة اهلاتف ؾفو أؿوى من افؽتابة ألكه اجفار

جعؾه ادعارصون ـافؽالم مشاؾفة من مستور بحجاب افبعد ـاألظؿى ؛ وادرأة من وراء حجاب، 

ن وإ الفتباس األصوات  وافـادر ال حؽم فه،ن ـان حيتؿل كادرا افتدفقس إوهو تعاؿد بافؼول و

 وافبقـات. ثبات،ػ ؿواظد افؼح ذم اإلإوؿع ، كرجع ذم ذفك 

 افؼبول اتصالثاكقا : أما ما يتعؾق بؿجؾس افعؼد بوشائل االتصال احلديثة ؾنن رشوط اكعؼاد افعؼد 

ل احلديثة حيصل بغ باإلجياب، ويتحؼق هذا االتصال باحتاد جمؾس افعؼد، وافتعاؿد بآالت االتصا

ؽائبغ ظن جمؾس افعؼد، وهذا ظذ مذهب اجلؿفور، ال حيل باحتاد ادجؾس ما دام ادتعاؿدين ذم 

 .وؿت واحد مـشغال بافتػاوض ذم إبرام افعؼد

يؼول افدـتور مصطػى صؾبي : وذهب مجفور احلـػقة، وادافؽقة، واحلـابؾة إػ أن االتصال يتحؼق 

دراد باحتاد ادجؾس ـون ادتعاؿدين ذم مؽان واحد ألكه ؿد يؽون أحدمها باحتاد ادجؾس، وفقس ا

                                 
( ، دار 839-830صـ ) ،( اكظر : مـفج اشتـباط افـوازل افػؼفقة ادعارصة ، فؾدـتور : مسػر بن ظع افؼحطاين 3)

 .األكدفس اخلرضاء ، و دار ابن حزم
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أو بادراشؾة، وإكام ادراد به افوؿت  «اهلاتف » ذم مؽان ؽر مؽان اآلخر ـادتعاؿدين بواشطة ادرسة 

يعتز  افذي يؽون ادتعاؿدان مشتغؾغ ؾقه بافتعاؿد ما مل يػصل بغ اإلجياب، وافؼبول ؾاصل أجـبي

اضال فإلجياب ـرجوع ادوجب ظن إجيابه ؿبل افؼبول، أو إظراض افؼابل ظن هذا اإلجياب ب

باصتغافه بقء آخر ؽر افعؼد، ؾنذا مل يوجد يشء من ذفك صح افؼبول افصادر مـه مفام ضال 

 .افوؿت، واكعؼد افعؼد

صلن افبقع ؿائؿة و ظذ هذا يؽون جمؾس افتعاؿد بادرسة هو زمن االتصال، ؾام دامت ادحادثة ذم 

اظتز ادجؾس ؿائام، وإذا اكتؼل إػ حديث آخر أظتز ادجؾس مـفقا، وخقار ادجؾس يثبت هلام ما 

داما ذم جمؾس افعؼد مـشغالن بنبرامه حتى حيصل اكؼطاع ادجؾس بلي يشء، أو تشاؽل ظـه ؛ 

 .حقـئذ يـتفي اخلقار باكتفاء ادجؾس

 

*   *   * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلشالمقةمقزان افؼيعة افتجارة االفؽسوكقة ذم                                                                      35  

 

 

 اخلامتـــة

احلؿد هلل، وـػى، وصالة ظذ ظباده افذين اصطػى، وآفه ادستؽؿؾغ افؼؾا ال شقام ظبده 

 ..ادصطػى، وبعد

 .ؾنن ادتلمل ذم كصوص افؼيعة احلـقػة افسؿحة جيدها مبـقة ظذ افقرس، وكػي احلرج

( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) ؿال تعاػ :

 .( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) ؿال تعاػ : و

وا، َوال» َؿاَل :  َظِن افـَّبِي   مسؾم َظْن َأَكٍس روى افبخاري، وو ُ وا، َوالَ  َيرس  ُ وا َوَبؼ  ُ ُتَعرس 

ُروا   .(3)«ُتـَػ 

جاء مواؾؼا هلذه افؼواظد  «اإلكسكت  »فذا ؾنن إباحة افتجارة ظز صبؽة ادعؾومات افدوفقة 

 .افعظقؿة

من شامت افشخصقة ادسؾؿة أهنا تؼبل ـل جديد ذم مقادين افعؾوم افتجريبقة ضادا أكه ال و    

 .يصطدم بؼع اهلل 

 يف العنارص اآلتوة :من خالل هذا البحث يمكن تلخوص النتائج التي توصلت إلوها و

ثره ذم ادعؼود ظؾقه دون حضور أارتباط اجياب بؼبول ظذ وجه  يظفر افتجارة االفؽسوكقة : هي  .3

  .فطرؾقه وذفك باشتخدام وشقؾة افؽسوكقة فالتصال ظن بعد ـؾقا أو جزئقا يماد

ؾؿتى حصل االرتباط واالجياب وـان هذا االرتباط مواؾؼا فؾؼواظد افؼيعة مستوؾقا رشائطه 

                                 
 .18شورة احلج:(3)

 .385شورة افبؼرة:(9)

 .(3898( ، و مسؾم )82( متػق ظؾقه : رواه افبخاري )3)
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ذفك ظؼدا  ياالرتباط بغ ضرؾغ بوشقؾة افؽسوكقة ، شؿوجرى  ،تي ال بد مـفا فالرتباطاف

 .افؽسوكقا

افتجارة االفؽسوكقة مؼوظة ذم ـؾقتفا، وؿد بحث ـثر من أهل افعؾم حؽم هذه افـازفة،  .9

وأجازوا افتعاؿد بوشائل االتصال احلديثة ظذ وجه االحتامل، مع اختالف بسقط ذم ضوابط، 

 .ورشوط هذا افتعاؿد

 .ؽسوكقة تعؿل ظذ تقسر شبل افتعامل مع افبؼ مجقعاافتجارة االف .3

افتجارة االفؽسوكقة تعؿل ظذ تؼؾقل تؽافقف افـػؼات اهلائؾة افتي تـػق ذم افتجارة افعادية بصورة  .3

 .ـبرة

هو زمن االتصال ما دام افؽالم ذم صلن افعؼد ؿائام ـاهلاتف افتجارة االفؽسوكقة :  جمؾس افعؼد ذم .5

وفو بؼقت ادؽادة  واالكشغال ظن افعؼد حتى، ظراض،بؿشاهدة ما يدل ظذ اإل يويـتف متاما،

 .يتسامح ذم مغادرة ادجؾس إلحضار مافه تعؾق بافعؼدو مستؿرة بقـفام،

 .ختتؾف ـقػقة افتسؾقم من مبقع، إػ آخر حسب كوظه، وحجؿه .8

ؼد وجب ظذ ادشسي أن افعؼد حيدد زمان تسؾقم ادبقع، ومؽاكه، وإذا مل يتم حتديد ذفك ذم افع .1

 .يتسؾؿه ذم ادؽان افذي ـان موجودا ؾقه وؿت افبقع

وادصاريف ادتعؾؼة بتسؾقم افبقع تؾزم افبائع وحده  يادصاريف ادتعؾؼة بافثؿن تؾزم ادشس .8

 .ومصاريػفا ظذ ادشسي ؾنن ممكتفا، بخالف األصقاء ادبقعة جزاؾا،

داال بوضوح ظذ صخص موؿعه، وأن يؽون واضحا، وأن  يشسط ذم افتوؿقع االفؽسوين أن يؽون .2

 .يتصل بافسـد

، صحة اإلجياب، وافؼبول ذم افبقع ظن ضريق 3/9003ؿرر ادجؿع افػؼفي ادـعؼد باهلـد  .30
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 .اهلاتف، ومممتر افػقديو، واإلكسكت

األصل ذم ادعامالت احلل، واإلباحة إال ما جاءت افؼيعة بتحريؿه، وهذا أصل ظظقم من  .33

أصول افدين احلـقف، ؾؽل ادعامالت مباحة إال ما جاء كص رصيح صحقح ذم احلرمة ؛ وافتجارة 

  .مـفا بال صك «اإلكسكت  »ظز صبؽة ادعؾومات افدوفقة 

هذا، واهلل أشلل أن يتؼبل مـا أظامفـا ظذ ما ؾقفا من كؼص، وخؾل، وأن يوؾؼـا فصافح افؼول، 

 وافعؿل، وأن يغػر فـا ما زل به افؼؾم، وضغى به افؼؾم، إكه خر مسئول، وأـرم ملمول، وظؾقه 

 .اإلثابة، وافؼبول

 

*   *   * 

 تم الكتاب

 و احلمد هلل رب العادني
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 ادصادر وادراجع

رصة، فؾدـتور : مبارك بن شؾقامن بن حمؿد آل شؾقامن، اأحؽام افتعامل ذم األشواق ادافقة ادع .3

 .ضبعة مؽتبة ــوز إصبقؾقا

فؾدـتور: ظابد بن  ،«اآلمال  -افتحديات  -افواؿع » افتجارة االفؽسوكقة ذم افدول اإلشالمقة  .9

 .ظابد افعبديل

افتجارة االفؽسوكقة، وأحؽامفا ذم افػؼه اإلشالمي، فألشتاذ : ظع حمؿد أمحد أبو افعز، ضبعة  .3

 .دار افـػائس، افطبعة األوػ

 .شـن افسمذي، حتؼقق افعالمة : أمحد حمؿد صاـر، ضبعة دار افساث .3

 صحقح افبخاري، ترؿقم حمؿد ؾماد ظبد افباؿي. .5

 .اجلامع، فؾشقخ حمؿد كارص افدين األفباين، ضبعة دار ادعارف صحقح .8

 .صحقح مسؾم ترؿقم حمؿد ؾماد ظبد افباؿي، ضبعة دار افساث .1

 ؾؼه افـوازل، فألشتاذ : حمؿد بن حسغ اجلقزاين، ضبعة دار ابن اجلوزي. .8

، ضبعة ثامكقة: جلـة مؽوكة من ظدة ظؾامء وؾؼفاء ذم اخلالؾة افع جمؾة األحؽام افعدفقة، تلفقف .2

 .ـراتق، ووآرام باغ ،ـارخاكه دمارِت ـتب، وكور حمؿد

 جمؾة افؼيعة اإلشالمقة، افعدد افثافث وافستون، حتت ظـوان :  .30

 .، فؾدـتور : حمؿد ربقع اددخع«أخالؿقات افتجارة االفؽسوكقة ذم افػؼه اإلشالمي  »

ر ظع بن حمؿد افؼحطاين، ضبعة دار مـفج اشتـباط افـوازل افػؼفقة ادعارصة، فؾدـتور : مسػ .33

 .األكدفس اخلرضاء، ودار ابن حزم

*   *   *
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