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 أخالقيات التجارة اإللكرتونية 
 يف الفقه اإلسالمي

 

 ( )حممد منصور ربيع املدخلي. د

                                 
 .أهبا-يف جامعة امللك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين-الفقه بقسم  أستاذ مساعد  ( )



 : ملخص البحث

رض األرباح املشروعة، والتجارة غل وإدارهتا لألموالمفهوم التجارة يدل على التقليب  
، مع إضافة تقنيات واتصالت أولياا  دخولا تدخل يف ذلك  -مبفهومها املعاصر-اإللكرتونية 

ائل تؤدي إىل النتيجة اإلجيابية، واإلسالم قد سبق األنظمة الوضعية يف اهتمامه بالتجارة ورس
شرعية، حىت أضحت وسيلة من وسائل الكسب املباح يف الشرع احلنيف،  أحكاماا ع هلا وفر  

ذلك أن التجارة اإللكرتونية تعتمد على أسس ومصاحل وقواعد إسالمية نظمها اإلسالم على 
عقود التجارات اإللكرتونية يف كل : اصة وأن العقود مبنية على الرضائية ومنهامنهج رشيد، خ

زمان ومكان وجمتمع ووسيلة، ولقد أباح اإلسالم التجارة اإللكرتونية يف بالد غري املسلمني 
التاجر املسلم وضوابط  بأخالقياتضمن عالقة املسلمني مع غريهم بشروطها، كما أن اللتزام 

ارية مسة مهمة يف عرف التجارة اإللكرتونية من الصدق واألمانة وعدم الغش املعامالت التج
الحتكار أو القمار وغريها، ولقد اقتضت  أومثل عدم الربا : والتحلي باألخالق الفاضلة

ضح معامالهتم، يف اخلدمات بصورة فقهية حىت تت وإبرازهحاجة الناس إىل هذا املوضوع 
بضوابطها مثل البطاقات والعتمادات املستندية ومقدمي اخلدمة  باحتهاإنية املقدمة و و اإللكرت 
 . وغريها

خذ العمولة أثار هذا البحث يف تقدمي خدمات الشبكة اإللكرتونية و آوقد ظهرت  
وأن البيع التجاري اإللكرتوين جائز بشروطه بناء على العرف ووفق ما قعده ( األجرة)املشروعة 

جملامع الفقهية املعاصرة، وكذلك جواز اإلعالن التجاري اإللكرتوين ا وإقراراتالفقهاء رمحهم اهلل 
بشروطه، وأن التكييف الفقهي لبطاقات الئتمان قد أجازها يف التعامل اإللكرتوين يف التجارة 

الذي ظهر  داإللكرتونية على أهنا وساطة جتارية بأجر أو وكالة أو كفالة بأجر، سواء يف التقعي
راء لبعض اجملامع واهليئات الفقهية املعاصرة، وأن الشريعة آصدر من فتاوى و عند الفقهاء أو ما 

من حقوق امللكية الفكرية، ( التجارة اإللكرتونية)اإلسالمية قد محت هذا النوع من املعامالت 
ت العقوبات الرادعة ملن يتعدى عليها وهو ومحاية املستهلك وفق منهج إسالمي رصني وسن  

ء النظم الوضعية مقتفني أثر الشريعة اإلسالمية يف حني أن اإللتزام منهج سار عليه علما
 . باألخالق اإلسالمية مطلب مهم يف التجارة اإللكرتونية



  

 

  



 : املقدمة

اب، أمحده سبحانه وتعاىل، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه، ه  اق الو احلمد هلل الرز   
فإن اندفاع : راحبة، وعلى صحبه وبعدسيدنا حممد الذي أمر بالكسب املشروع، والتجارة ال
أخالقيات )ور اليت فطر عليها، وموضوع ماإلنسان إلشباع حاجاته أمر ل بد منه، وهو من األ

فهو وسيلة للكسب يف  ،هامن أجل املوضوعات وأه   (التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي
سالمي، وملا له من أهية فقد وقع اإلسالم، وحيتاج إىل بيان وتقعيد وتأصيل يف ضوء الفقه اإل

الختيار له، حلاجة الناس إليه، وملا تشهده التجارة املعاصرة من تطور سريع، وقد جاءت 
فلو  ،الشريعة اإلسالمية بأخالق وضوابط، لتهذيب هذه الرغبة اجلاحمة لدى اإلنسان يف التجارة

اد الظلم يف حياة الناس وانفرد ت الفوضى وسم  ضوابط لع بدونترك أمر هذه الرغبات والسلوك 
اء األقوياء بكل شيء، وحرم الضعفاء من ذلك ومن خالل ما متتاز به الشريعة اإلسالمية الغر  
من احتواء للمستجدات الفقهية، وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان، وقد كان هذا البحث من 

فيها وأدلتها، وبيان أسسها  وحتليلها وبيان األقوال ،خالل استقراء املسائل الفقهية من مواردها
ن هذا البحث و  بحوث، وقد تكوضوابطها وقواعدها وتوخي أسلوب املنهج العلمي املتني يف ال

من مقدمة ومتهيد، وأربعة فصول، وخامتة، ألهم نتائج البحث وفهارس للمراجع على النحو 
 : التايل

 ه اإلسالميقارة اإللكترونية في الفجأخالقيات الت 

 . أهية املوضوع وطريقة البحث فيه وخطته: املقدمة 

 . حقيقة التجارة اإللكرتونية واملصطلحات ذات العالقة وأهيتها: التمهيد 

 . أحكام العقود التجارية اإللكرتونية وفيه مبحثان ومطالب :الفصل األول

 : الباألسس والقواعد الشرعية للعقود التجارية اإللكرتونية وفيه أربعة مط: املبحث األول 

 . مراعاة مصاحل العباد: املطلب األول 

 . العقود مبناها الرضا: املطلب الثاين 



 . . إباحة التجارة مع غري املسلمني: املطلب الثالث  

 . التزام الضوابط األخالقية الشرعية، يف العقود التجارية اإللكرتونية: املطلب الرابع 

وع التجارية اإللكرتونية وأهم القرارات التكييف الفقهي لعقود البي: املبحث الثاين 
 : والفتاوى الفقهية املعاصرة فيها، وفيه مطلبان

 . التكييف الفقهي للعقود التجارية اإللكرتونية: املطلب األول 

 . أهم القرارات والفتاوى الفقهية املعاصرة للعقود التجارية اإللكرتونية: املطلب الثاين 

 : ارية اإللكرتونية وأخالقياهتا وفيه مباحثاخلدمات التج :الفصل الثاني 

خدمة التجارة اإللكرتونية بالدعاية واإلعالن وتكييفها الفقهي : املبحث األول
 . وأخالقياهتا

 . خدمة اإلنرتنت التجارية اإللكرتونية وتكييفها الفقهي وأخالقياهتا: املبحث الثاين 

 . اقات الئتمانية املصرفية وأخالقياهتامة التجارة اإللكرتونية بالبطدخ :املبحث الثالث 

 . خدمة التجارة اإللكرتونية بالعتمادات املستندية وأخالقياهتا: املبحث الرابع 

  :ه مبحثانحقوق امللكية الفكرية ومحاية املستهلك وأخالقياهتا وفي :الفصل الثالث

 . هلا حقوق امللكية الفكرية وأخالقياهتا والتكييف الفقهي: املبحث األول 

 . محاية املستهلك وأخالقيات التعامل معه: املبحث الثاين

 : محاية التجارة اإللكرتونية وفيا مبحثان :الفصل الرابع 

 . محاية التجارة اإللكرتونية يف الشريعة اإلسالمية: املبحث األول 

 . محاية التجارة اإللكرتونية يف النظم الوضعية: املبحث الثاين

 . ثار للتجارة اإللكرتونيةأهم اآل :الخاتمة



 . فهارس المراجع 

  

 



 :يتهاهـمالتجارة اإللكترونية والمصطلحات ذات العالقة وأ حقيقة: التمهيد 

 . ( )إذا باع واشرتى: أو جتارة اا ة تطلق على جتر يتجر جتر غالتجارة ل

َنُكمْ )قال تعاىل   .( )(ِإلَّ َأن َتُكوَن جِتَاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونَ َها بَ ي ْ

 : اصطالحاا  

 . ( )"رض الربحغهي تقليب املال باملعارضة ل: التجارة" 

 : وهناك تعاريف كثرية أطلقت على التجارة اإللكرتونية واليت تشمل 

 اإللكرتونيةالتجارة : القتصاد الرقمي التقين، حيث يقوم القتصاد الرقمي على حقيقتني 
يف عصر احلوسبة والتصال هي اليت  صناعة املعلومات  وتقنية املعلومات، فتقنية املعلومات، أو

خلقت الوجود الواقعي واحلقيقي للتجارة اإللكرتونية، باعتبارها تعتمد على احلوسبة والتصال 
النشاط التجاري، كما تقوم على فكرة املمارسة  وإدارةوخمتلف الوسائل التقنية، للتنفيذ 

اخلط بالعتماد على شبكات املعلومات لألعمال والتسويق، وتوريد اخلدمات على 
 . ( )(اإلنرتنت)

كما تطلق التجارة اإللكرتونية على شرح عملية بيع أو شراء أو تبادل املنتجات  
 ".اإلنرتنت"واخلدمات واملعلومات من خالل شبكات كمبيوترية ومن ضمنها 

إيصال   ويف عرف التصالت تطلق التجارة اإللكرتونية على أهنا وسيلة من أجل 
املعلومات أو اخلدمات أو املنتجات، عرب خطوط اهلاتف أو عرب شبكات كمبيوترية، أو عرب 

                                 
 .1 /  وابن منظور لسان العرب ، 3/ ، وشرحه، الفيومي يف املصباح املنريانظر الرافعي، غريب الشرح الكبري  ( )

 . 8 البقرة   ( )

، ط، دار املعرفة،  56/  ، مطبعة مصطفى البايب، مصر، وانظر الشافعي األم ج 13 /  ىن احملتاجغالشربيين، م  ( )
، الفكر، بريوت،  3 /  ، والدسوقي حاشية الشرح الكبرياإلسالمية، املكتبة  56 /  بريوت، املرغيناين اهلداية

وت، وابن القيم الكتب العلمية، بري ،  5/8، عامل الكتب، بريوت، وابن حزم احمللى    6/  وابن مفلح الفروع
 .، مؤسسة الرسالة 35 /  أعالم املوقعني

 . املركز العريب للقانون والتقنية العاملية، عمان األردن ص  ( )



 . أي وسيلة تقنية

ومن وجهة نظر األعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل املعامالت  
 . التجارية جتري بصورة تلقائية وسريعة

ن أجل تلبية رغبات الشركات واملستهلكني ويف نظر اخلدمات تطلق على أهنا أداة م 
 . واملدراء يف خفض كلفة اخلدمة والرفع من كفاءهتا والعمل على تسريع إيصال اخلدمة

وتعرف يف نظر اإلنرتنت بأهنا التجارة اليت تفتح اجملال من أجل بيع وشراء املنتجات  
 . ( )واخلدمات واملعلومات عرب اإلنرتنت

أوسع للتجارة  ا تأيت جمتمعة تعطي مفهوماا مات السابقة حينول شك أن تلك التعريف 
 . اإللكرتونية واليت تعين الوظيفة اإللكرتونية للعمليات التجارية هلدف الربح

ظ ومصطلحات جتارية تتداخل مع مفهوم فالأهناك  :ذات العالقة المصطلحات 
لشامل ويعين الثقة اليت تشعر لئتمان وهو مصطلح مدين باملعىن اا: التجارة اإللكرتونية، منها

، أي موثوق به أو  Iladucredit لذلك يقال عنه ؛Solvableمليء  فالناا الناس أن 
اللتزام لقطعه أمر أو مصرف ملن يطلب منه أن جييز له : مؤمتن، ولكنه على التعيني يراد به

 . للثقة اليت يشعر هبا حنوه نظراا استعمال مال معني، 

وهناك الئتمان الذايت الشخصي  ،على املال نفسه -اا أيض-وتطلق اللفظة  
Personnelمن للدين غريه، والئتمان ، أي الذي جياز ألجل مالحقة املقرتض، فال ضا

 ؛الذي جياز على أثر رهن عني أو سندات مالية أو غري ذلكأي  Reelle Suret، العيين
 . للدين ضماناا 

 وتقابلها املديونية ءمطلوب للمر  على ما هو Creditويف احلساب تدل اللفظة  

                                 
. وانظر د. م 22 أغسطس  2 ، توضيح بسام نور  م ص 22 -222 املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنرتنت   ( )

 ، دار العلم للماليني1 -3 ،  تجارة اإللكرتونية جعبد الفتاح حجازي، النظام القانوين حلماية ال



Debit أو ما هو مطلوب منه( ) . 

هو الذي يقوم بأعمال السمسرة حلساب موكليه مقابل أجرة : "وسيط جتاري"السمسار  
حتدد على أساس مثن الصفقة املتفق عليها، وحيصل عادة على نصف السمسرة من املشرتي 

 . مهنة التجارة، وهو مصطلح فقهي معترب فاا حمرت والنصف اآلخر من البائع، ويعترب السمسار 

بني اثنني يف سبيل تعاقد أو عمل،  املرءفهي صفقة يصل هبا : وأما الوساطة التجارية 
 . ( )وتطلق على األجرة اليت يقبضها الوسيط مكافأة على ذلك

ولذا يطلق على الوكيل بالعمولة أو الوسيط التجاري الذي حيرتف القيام باألعمال  
جارية حلساب غريه وكالة عنهم، ويعم ذلك التاجر الذي يتعاطى األعمال التجارية ويتخذها الت

مهنة مألوفة، ويف بعض احلالت توجيه بعض األعمال اليت تستتبع مبجرد القيام هبا صفة املهنة 
جيب أن ميارس مهنته التجارية بامسه وحلسابه  تاجراا التجارية، ولكي يكون الشخص 

يفهم مما سبق إضفاء صبغة التجارة عامة والتجارة اإللكرتونية على أجزاء كثرية ، و ( )الشخصي
باعتبار املهنة التجارية، على اختالف بسيط يف التقنية املعاصرة اإلنرتنت، وهي صفة  ؛مما سبق

لتحقق املعىن املطلوب، وخباصة أن التجارة  ؛جديدة تضم للسمسرة والوساطة والئتمان والتاجر
 . ( )جتارياا  وتبادلا وشراء  بيعاا أخذت تتنامى على اإلنرتنت الدولية 

والتطبيق الفين  راد هبا التقنية طلق ويُ تُ  معاصراا  مصطلحاا خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت  
 . (6)أيضاا شة اإلنسانية والرفاهية عيفري الضروري للمو والعملي، وكل وسيلة تستخدم لت

قنية املعرب عنها باإللكرتونيات ضمن ذلك ول فرق، خال التدووفق هذا املصطلح ميكن إ 

                                 
 .، دار العلم للماليني 36معجم املصطلحات القانونية فرنسي إجنليزي عريب ص  ( )

 .1 /6، دار املعرفة، ابن عابدين حاشية رد احملتار 5  ، البستاين حميط احمليط ص 3 - 3املرجع السابق ص  ( )

 .املراجع السابقة  ( )

 ه     شعبان  2 يف  5 ع مضر زهران املدير اإللكرتوين نشرة النخبة/ د انظر  ( )

 ،    / م، املوسوعة العربية امليسرة  182  ، دار العلم،  16، البعلبكي املورد ص 85/ انظر املعجم الوسيط   (6)
 .دار إحياء الرتاث العريب



 . ( )يف هذا اإلطار العام هلا -التقنية املعاصرة: ومنه-والشريعة اإلسالمية جتعل اإلتقان للعمل 

أهنا من األشياء احملبوبة واملرغوب فيها، وقد كان الصحابة  :وأهمية التجارة في اإلسالم 
 الصِّدِّيقيف حياهتم، ومل يرتك أبو بكر  تغلون بالتجارةرضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني يش

يف البالد كلها، مالك  األمورعلى ناصية  قابضاا إنك أصبحت : الشتغال بالتجارة حىت قيل له
لك كان ذوك. لك كان الفاروق رضي اهلل عنهذوك. وللتجارة؟، فقال ألكفل هبا أهلي وأولدي

رضي اهلل عنه،  الزبرياهلل ابن   الناس يومئذ، وكذلك عبدو النورين رضي اهلل عنه وكان من أغىنذ
وهو أحد العشرة الكرام، وكذلك نافع رضي اهلل عنه، فإنه كان من التجار الذين ضرب هبم 

 . املثل يف التجارة، وكانت جتارته واصلة إىل الشام ومصر

سالم يف األيام الفاضلة يف اإلسالم، ولذا جند علماء اإل األمورذلك، ألن التجارة من  
وكان اإلمام . رئيس التجار تاجراا وهذا اإلمام البخاري كان يف بالده  اا السالفة أغلبهم كانوا جتار 

أبو حنيفة من التجار األثرياء، واملال من أعظم نعم اهلل على عباده، حىت امنت اهلل به على 
نعم وأ [8: الضحى ] (ِئالا َفَأْغىَن َوَوَجَدَك َعا)صلى اهلل عليه وسلم رسوله  خماطباا أنبيائه، فقال 

ولذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر املال يف القرآن . ال وامللكعلى سليمان عليه السالم بامل
ويف  باسم الرمحة  موضعاا     مواضع، ويف   2 ، وباسم اخلري يف موضعاا   6 يف  ومساه فضل اهلل 

  .( )باسم احلسنة موضعاا     

رب يهتمون بالكسب املايل والتجاري دون النظر غسلمني من الشرق والكان غري امل  وإذا 
على الكسب ولكن يف إطار أخالقي شرعي،  -أيضاا -حثت  ءللوسيلة فإن شريعتنا السمحا

 .( )تتسع آليات تذكر التجارة وترفع من شأهنا "جتر"الكرمي جند مادة  القرآنففي 

أحكام التجارات، وكذا ما حيتاج إليه  عليه معرفة ني  عومن يبيع ويشرتي ويتجر يت" 

                                 
الرسالة  ،8/  الشاطيب املوافقاته   2   ، بريوتدار الكتاب العريب، 2 8/ الصنائع  عساين، بدائاانظر الك  ( )

 .لبنان ،دار القلم  3  /8الشوكاين نيل األوطار  ،، دار الفكر، بريوت 1 -8 م، وابن تيمية احلسبة   18 

 .5 ص 8   اإلسالم والتجارة جملة اإلسالم عدد ،حممد علي احلاج ساملني. د  ( )

 52، والصف 1 وفاطر  3 ، والنور   ، والتوبة 12 والنساء  56 ،  8 يف سورة البقرة، اآليات  نظرهاا  ( )
 .  واجلمعة 



الفروع النادرة  دون مه، واملراد األحكام الظاهرة الغالبة  عليه تعل  ني  عصاحب كل حرفة يت
  .( )"ةواملسائل الدقيق

رض املعيشة والكسب املشروع، غالشريفة اليت ميارسها اإلنسان ل وتعترب التجارة من املهن 
والسمسرة اليت يتوسط  والبيوعان التجارات وزكاهتا و ألوقد ضمت كتب الفقه اإلسالمي 

 . ( )ةوالسلع على الثمن  دللا صاحبها بني البائع واملشرتي 

اْلَماُل ): وألن املال هو قوام األعمال الدنيوية كلها، وقد قدمه اهلل تعاىل يف الذكر فقال 
نْ َيا  . ( )(َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

يف أن الناس أمام واقع ومفرزات عصر التقنية  -أيضاا -رة اإللكرتونية تظهر وأهية التجا 
 ومرتكزاا لتنفيذ األعمال  منطاا العالية، ومناء استخدام وسائل التقنية، وتزايد القتناع باعتمادها 

للتطور، وأمام اجتاه الدول العربية واإلسالمية للدخول يف عضوية منظمة التجارة الدولية،  وحمدداا 
متطلبات التجارة الدولية املتمثلة بتحرير التجارة يف السلع واخلدمات، ودخول  ويف ظل 

الشركات األجنبية األسواق العربية واإلسالمية كجهات منافسة حقيقية، وملا توفره التجارة 
اإللكرتونية من تسهيل عمليات التنافس إذا ما توافرت املكنة لتأديتها، وحتققت متطلبات جناح 

 . هاعيمشار 

إن العامل الذي يتجه إىل إحالل التقنية يف كل ميدان من ميادين النشاط اإلنساين،  
لة، سيضع التجارة اإللكرتونية دو ات اليت تقدمها الدموبشكل رئيس، اخلدمات احليوية واخل

على رأس موضوعات قائمة التطور والتنمية، هلذا كله، يعد جتاهل التجارة اإللكرتونية  موضوعاا 
ملعلومات وامتالك ا غري متناسب مع رغبتنا يف التعامل مع اإلفرازات اإلجيابية لعصر تقنية راا أم

 . ( )ةعصر العومل توإفرازاالسلبية  اآلثارمواجهة  وسائل 

                                 
 .   /2  النووي، روضة الطالبني ج  ( )

 حاشية على الشرح الكبري سوقيدال، ه 11  ر الفكر، بريوت ، دا1 /6ر انظر ابن عابدين، حاشية رد احملتا  ( )
 ه  2   ، دار الفكر، لبنان 1  /  كشاف القناع  يتو والبه ،55 / ، والنووي، روضة الطالبني   3 / 

 .5  الكهف  ( )

 .  - األردن ص -عمان  ،راجع املركز العريب للقانون والتقنية العاملية  ( )



مليار دولر حجم التجارة اإللكرتونية لدول    ، وهناك دراسات وحبوث تشري إىل أن  
س التعاون اخلليجي قائمة الدول العربية من حيث اخلليج العريب، وبينما تصدرت دول جمل

مليون دولر،   622مليار دولر وأتت مصر بعدها بنحو    ، حجم التجارة اإللكرتونية بقيمة 
وذكرت الدراسات أن التجارة . مليار دولر أخرى على بقية الدول العربية   ، عت ز فيما تو 

 . لعاملية بأقل تكاليف ممكنةاإللكرتونية أفضل السبل للوصول إىل األسواق ا

، ويف عربياا ودعت الدراسة إىل إزالة العقبات اليت حتول دون تطور هذه الصناعة  
ة وانتشار ءسيطرة الشركات العاملية على األسواق العربية يف هذا اجملال وضعف كفا: مقدمتها

لتصدير للدول النامية كدت أن التجارة اإللكرتونية تعد مفتاح اأاستخدام اإلنرتنت يف العامل، و 
خالل الفرتة املقبلة، مما يعين ضرورة اإلسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة متنحها القدرة على 

 . ( )التحرك مبرونة يف هذا اجملال

يف املعامالت الفقهية القتصادية مل تكن موجودة يف  أوضاعاا نشهد اليوم  أنناول شك   
أمام ما  اا ، غري أن الفقه اإلسالمي مل يقف يومأحكاماا اء العصور السابقة، ومل يعطها الفقه

إعادة النظر والبحث : يستجد من احلوادث، والطريق الصحيح هلذه املعامالت اجلديدة هو
ع والقياس واإلمجا  صلى اهلل عليه وسلمرسوله  وسنةوالستقراء والجتهاد على وفق كتاب اهلل 

واسعة يف  آفاقاا ثار املرتتبة على ذلك، مما يفتح للناس رف الصحيح واآلعُ واملصلحة املعتربة وال
التعامل، ويرفع عنهم احلرج واملشقة والضرورية بطرقه الصحيحة، ملعرفة أحكام املعامالت 

 . ( )اجلديدة

  

 

 الفصل األول 

 أحكام العقود التجارية اإللكترونية 

                                 
 . 1نت صرت انظر موقع العامل اإلسالمي يف صفحة منوعات ان  ( )

 .، دار الفكر، بريوت8  -    ة صحممد مصطفى شليب، الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعي. انظر د  ( )



 :وفيه مبحثان

 المبحث األول 

 رة اإللكترونيةعية للتجار األسس والقواعد الش 

 :وفيه أربعة مطالب

 ادبمصالح الع مراعاة: المطلب األول 

أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد "فاألصل . هناك قواعد أساسية للتجارة اإللكرتونية 
ىل إإىل حفظ النسل واملال من جانب الوجود، و  راجعةواملعامالت .. معاا يف العاجل واآلجل 
إىل مصلحة اإلنسان مع غريه كانتقال  راجعاا واملعامالت ما كان .. اا أيضحفظ النفس والعقل 

 . ، وعقود التجارة اإللكرتونية تدخل يف هذه املقاصد( )"األمالك بعوض وغري عوض بالعقد

التجارة : وينبه الشاطيب على أهية قضاء املصاحل يف جواز املعامالت التجارية ومنها 
كالمه لقيام مصاحل اإلنسانية فيها، وهلذا جتده يهتم باإلطار مما يفهم من سياق   ؛اإللكرتونية

لكن  ،املصلحة التكميلية حتصيل مع فوات املصلحة األصلية"األخالقي للتجارة وينص على أن 
وأصل البيع ضروري، ومنع الغرر واجلهالة .. حصول األصلية أوىل ملا بينهما من التفاوت

 . ( )"مكمل

حيث ": بقوهلم هو املصلحة، وقد عرب األصوليون : اإلسالمي وأساس التشريع القتصادي 
باملصاحل إذ الغاية منها جلب املنافع  تربط مجيع األحكام  وإمنا، "رع اهللشوجدت مصلحة فثمة 

 . التجارة اإللكرتونية ، ويتحقق ذلك يف ( )ودرء املفاسد

 األخالقيقتصادية الوازع اعتماد املعامالت ال -يف هذا اجملال- ( )حممد عقلة/ دويبني   
                                 

 .5/1/ ج  املوافقات ،الشاطيب  ( )

 .  / ج املوافقات   ( )

مصر،  ،املكتبة التجارية،   1الفقه ص أصولالوهاب خالف، علم  عبد ،21 / ت، جانظر الشاطيب، املوافقا  ( )
 .العاملية، القاهرة مكتبة السالم،   صنجري، ذاتية السياسة القتصادية اإلسالمية فشوقي ال/ ود

 .األردن -ان م  ، التجارية، ع2  مقاصده وخصائصه ص اإلسالم  ( )



 . مصلحة األمرلكون  مقياساا  -اهلل سبحانه وتعاىل ةاملتمثل يف مرضا-والباعث الديين 

الذي ل شك فيه أن الشريعة اإلسالمية مبنية على "، ( )وأستشهد بقول عالل الفاسي 
هي حتقيق  ن غايتهاأل ؛مراعاة قواعد املصلحة العامة يف مجيع ما يرجع للمعامالت اإلنسانية

رق طريق هدايتهم لوسائل املعاش و طعن ، ةالبسيطلسكان  واألخرويةالسعادة الدنيوية 
وراعى اإلسالم هذه احلقيقة، فبني أن مقياس كل مصلحة هو اخللق املستمد من ... اهلناءة
 . "للخلق وأساساا للقانون  مقياساا ري طواعتبار هذا العرف اإلنساين الف.. الفطرة

تعتمد يف  خصوصاا والتجارة اإلليكرتونية -أن أساس املعامالت بوجه عام وهبذا يفهم  
للنظام يف التعامل بني سائر البشر، وأن املصلحة  مقياساا  ؛لقاخلُ  -إطارها العام ومنوذجها األمثل

ألنه مل يفتح باب الستصالح إل يف  ؛من أهم األسس يف التطبيق التجاري اإللكرتوين دُّ عتُ 
 . ( )مما تعقل معاين أحكامها وها املعامالت وحن

التجارية وجتنب  وينبه الشاطيب إىل ضرورة أخذ احليطة والنظر يف عواقب األعمال  
ل البيع ضروري، ومنع الغرر واجلهالة ومنع بيع املعدوم إل يف صأن أ"حيث نص على  ،حمرماهتا

 . ( )النجاساتكاملنع من بيع : السلم، ويف املعامالت

عو إىل ذلك، دألن احلاجة ت ؛ة الشرعية تقتضي األخذ هبا يف هذا البابوأن املصلح 
العمل  -عصر األئمة أصحاب املذاهب  إىلمن لدن الصحابة  -ولقد كان موقف اإلسالم 

 .( )والفروع الفقهيةباملصلحة، وتقريرها يف القواعد األصولية 

/ ارة اإللكرتونية ما أورده دالتج -يف نظري-ملسائل الفقهية املستجدة ومنها ويف تقرير ا 

                                 
حكام امللكية يف الفقه القتصادي أحممد منصور املدخلي، / وانظر د، 81 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص  ( )

 .الرياض -، الرشد   ص

العزيز الربيعة، أدلة  عبد. مصر، د -، السلفية  1-12 ي صمصادر التشريع اإلسالم ،الوهاب خالف عبد: انظر  ( )
 .ه  2  ت بريو  -، الرسالة 2  صالتشريع املختلف يف الحتجاج هبا 

 .  / املوافقات ج   ( )

 - ، دار اجليل85دامة روضة الناظر صقابن  ه 11  بريوت -املعرفة  ،   انظر الشوكاين إرشاد الفحول ص  ( )
 .م 18  الرسالة ،16 /  عتصامبريوت، والشاطيب ال



أمام ما يستجد من احلوادث، وأن مثل  اا أن الفقه اإلسالمي مل يقف يوم)حممد مصطفى شليب 
فإذا مل  ،هذه املعامالت التجارية اجلديدة ل تكون شرعية إل إذا استندت إىل دليل شرعي

كتاب اهلل، : ه هيلة األحكام يف أصول الفقدوأ..( ن شرعيةو ليل صحيح ل تكدتستند إىل 
والعرف الصحيح،  ،، واإلمجاع الصحيح، والقياسصلى اهلل عليه وسلمة رسول اهلل وسن  

اإلستحسان وسد الذرائع، ولو طبقنا ذلك على : مث دليال الستثناء ،واملصلحة املرسلة
باح حني فإننا ننظر إىل اآلثار املرتتبة عليها من حيث املنافع واملضار، فت املستحدثةاملعامالت 

احلاجة امللحة ودفع احلرج الشديد، هذا هو الطريق الصحيح ملعرفة أحكام املعامالت 
 . ( )اجلديدة

وسيلة التجارة اإللكرتونية املعاصرة، وأن أساسها مراعاة مصاحل : ومما ينطبق على ذلك 
 .الغر اءمن الشريعة اإلسالمية  أخذاا  ؛العباد

  

 

                                 
 .مصر -املكتبة التجارية  8  -    بني املثالية والواقعية ص اإلسالميانظر يف كتاب الفقه   ( )



 المطلب الثاني 

 الرضاالعقود مبناها 

ة يطلق على الربط والشد واإلحكام والتوثيق ونقيض احلل ويطلق على غتعريف العقد ل 
 . أيضاا  ( )العهد

القابل، على وجه  وإرادةإرادة املوجب، : يطلق العقد على توافق إرادتني: ويف الصطالح 
 . ( )كالبيع واإلجارة: مشروع، يثبت أثره يف احملل املعقود عليه

الشروط التجاري اإللكرتوين وتكييفه يف الفقه اإلسالمي تظهر يف أن  رعية العقدشو  
مما  وتسليماا  اللتزام تسلماا  وإمكانفيها  اإلثباتية وقواعد ئملعتربة يف العقود التجارية الرضاا

ريعة اإلسالمية شحيقق حرية التعاقد والتيسري واملساعدة يف هذا اجملال املهم، ولقد عدت ال
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا ): لقوله تعاىل امتثالا  ؛ل الرضا يف العقدئوسيلة من وساإمكان الكتابة 

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ  ، وقد جعل الرضا يف ( )(َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتب ب َّي ْ
 الناس، وقد أجازت ص التعامل بنيئهم خصاالعقود عامة والعقد التجاري بصفة خاصة من أ

ة، كالتلغراف ثإبرام العقد عن طريق استخدام التقنيات احلدي شرعيةالفقهية املعاصرة  ثو حالب
ملني يف ققة يف ذلك، وللتسهيل على املتعا، وذلك للمصلحة املتح( )واهلاتف والفاكسملي

العقود وهو متحقق هنا، إما بالتوقيع  جمالت التجارة إضافة إىل أخذ مبدأ اإلجياب والقبول يف
غري أن  املستحدثةأو املفاهة وأخذ الصور التحريرية املوقعة عن طريق الرسائل بواسطة التقنيات 

احلديث وعدها من  اآليلاإلنرتنت واحلاسب  هو مدى إمكان قياس  -هنا  -كال الوارد شاإل
 قدي يف ضوابط العداهلل راشد السني يذكر عبد. صور الرضا واإلجياب أو القبول يف العقد

 : اإللكرتوين

                                 
 .13 -15 / ج ابن منظور لسان العرب،   ( )

 -شروق ، دار ال3 /5  ماين، ضوابط العقدكعدنان الرت . د ، 1 /  املدخل الفقهي العام ءمصطفى الزرقا: انظر  ( )
 .ه  2   جدة

 . 8 البقرة   ( )

 .18 ماين، ضوابط العقد صكعدنان الرت / انظر د  ( )



يف ظل استخدام التقنيات احلديثة يف إبرام العقود، كالتلغراف واهلاتف والفاكسملي " 
ففي جمال إبرام العقود املتعلقة بالتلغراف والتلفون أو الفاكس، حصل  ،نترت والكمبيوتر واإلن

راد به وما يُ  ،ر هذه الوسائل يف إثبات العقودنوع من البحث لتحديد عناصر التعاقد، وحتديد أث
إل أنه على الرغم من هذه اإلشكالت فإن التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت  ،من شروط وقيود

 . ( )"ل ميكن إنكاره واقعاا أصبح 

عن احملرر اخلطي  بديالا على اإلثبات  دليالا وان ما جيعل أهية عد قبول احملرر اإللكرتوين  
لحة املتحققة من وراء ذلك، ورفع احلرج والضيق عن املتعاملني يف هذا النوع من إمنا هي املص

، باإلضافة إىل أن السرعة يف ( )التجارة، وهو مبدأ أقرته الشريعة يف مقاصدها التشريعية
املعلومات واإلجناز، ومواكبة التطور العلمي، وتسهيل التجارة اإللكرتونية عرب صناديق الربيد 

حمالت جتارية  وإنشاءالتصال الصويت واملرئي على اإلنرتنت،  وإمكان،   E-mailاإللكرتوين 
ها وعلى البضائع املوجودة فيها، وحترير العقود على أقراص يونية، ميكن زيارهتا والطالع علإلكرت 

وشرائط ممغنطة، كل ذلك سهل هذه العملية يف ظل تصور حيثيات العقد اإللكرتوين من بدايته 
 . ( )ته، كل هذا جيعل القبول املشروع هلذا النوع من العقود املستحدثةإىل هناي

يف حني أن األنظمة احلديثة قد أخذت به، وعدته من البيانات املهمة يف العقود  
التجارية، وأي خمالفة يرجع فيها لذوي الختصاص، من هيئة التحقيق والدعاء العام وديوان 

، وغريه من األنظمة ( ) نظام البيانات التجاري السعودياملظامل، يف ضوء النظام الوارد يف
 مساواإللكرتوين وحجيته يف اإلثباتات واحرتامه وأنه  كما أن التوقيع والتدوين   ،املعاصرة

مما يدل على أن العقود التجارية مبنية على . (6)به يف القانون الفرنسي للمحررات اخلطية ما أقر  
 . الرضا

                                 
للتجارة اإللكرتونية  النظام القانوين  ،الفتاح حجازي عبد/ ، وانظر د   ص  2 1   صحيفة الرياض العدد  ( )

 .62 -3  /  ج

 .   / ، ج انظر الشاطيب، املوافقات  ( )

 .مرجع سابقي، دانظر السني  ( )

 .  ص 682   املنشور يف صحيفة الرياض ع   ( )

 .  ص 2 1  املرجع السابق ع   (6)



 المطلب الثالث 

 حة التجارة مع غير المسلمينإبا 

  -: يف حكم سفر املسلم للتجارة إىل غري بالد اإلسالم على قولني ءاختلف الفقها 

من دار  يُعدُّ إن كان املشركون أهل ذمة وينعزلون يف بلد معني، فهذا البلد : القول األول 
، والسفر ( )ار السالمجزء من د ألنه  ؛السالم، والسفر إليه جائز، بل جيوز املقام فيه للتجارة

فارة، سمثل الدعوة، أو أداء رسالة، أو القيام مبهمة  رض صحيح، غ، إل لهإليها يف أصله مكرو 
لى دينه، وأن يستطيع من عأجلها، لكن بشرط أن يأأو جتارة، وحنو ذلك، فإنه جيوز السفر من 

من غري املالكية، جتري عليه أحكام الكفر، وهو الذي عليه مجهور الفقهاء  إظهاره، وأل
كان يبعث رسله إىل ديار أهل   صلى اهلل عليه وسلمبأن الرسول : واستدلوا على ما ذهبوا إليه

، بل كان ( )واحلرب السلم  -عالقة، أو ليتفاوضوا معهم حول ( )ليؤدوا إليهم كتبه ؛احلرب 
د روت أم الصديق رضي اهلل عنه، فق يتاجر يف ديار احلرب، مثل أيب بكر  -الصحابةبعض 

بعام  صلى اهلل عليه وسلمبصرى قبل موت النيب  خرج أبو بكر يف جتارة إىل ": سلمة قالت
 . وذكرت متام القصة.... ( )"بن حرملة وسويبطعيمان نومعه 

فالسفر لدار احلرب من أجل التجارة ل بأس به بالشرط الذي ذكرناه، هذا هو رأي  
 . (6)مجهور الفقهاء

                                 
 .2  /  احمللى ابن حزم، : انظر  ( )

. فما بعدها  2 /  م ، وشرح النووي على صحيح مسل 5  /8 فتح الباري: راجع يف هذا إن شئت ابن حجر  ( )
حممد محيد اهلل جمموعة الوثائق : فما بعدها، وللمزيد يراجع  588/  عادبريوت، وابن القيم يف زاد امل -دار الفكر 

 ه  2   -، دار العلم 12 -11-السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة 

احلديبية، يفهمهم انه ما جاء للقتال  إىلإبان خروجه  قريش عفان إىلعثمان بن صلى اهلل عليه وسلم وذلك كبعثه   ( )
 .12 /  يم زاد املعادابن الق: انظر

الباب  - األدبكتاب   -وابن ماجه يف سننه  ه ،26   املكتب اإلسالمي، 5  /5رواه اإلمام امحد يف مسنده   ( )
 .دار الكتاب العريب ، 5/  بريوت، وانظر اهليثمي جممع الزوائد -دار اجليل  ،6   ص   

، وابن تيمية، 1 1/3 حمللىا، وابن حزم  2/52  ينغة، املدامقوابن  ،6  /5ج ساين، بدائن الصنائع االك: انظر  (6)
، دار املعارف 11- 1 ، مكتبة الرياض، والسعدي، الفتاوى السعدية ص 1  صتيمية، اقتضاء الصراط املستقيم 



هب املالكية إىل عدم جواز السفر للتجارة الدولية للبالد غري اإلسالمية، يذ: القول الثاين 
وأن على اإلمام منع املسلمني من اخلروج من دار اإلسالم، وذلك ألن املسلم مأمور باهلجرة 

 . ( )من دار احلرب وعدم البقاء فيها

 . ( )غري أن بعض املالكية خالف هذا ووافق اجلمهور، كابن العريب 

ىل دار احلرب للتجارة، إذا كان القول الذي يرى جواز سفر املسلم إ: جح من القولنيوالرا 
 مىالقدا ءمن الفتنة يف دينه، وكان يظهر دينه ويعلنه، وهو الذي عليه عامة الفقهاأي

واملعاصرين، ويفهم مما مضى جواز التجارة اإللكرتونية باملفهوم املعاصر هلذا النوع من املعامالت 
 . بالضوابط املشرتطة آنفا احلديثة،

  

 

                                                                                               
 .الرياض -

 .68/  لدخوابن احلاج امل« دار الفكر، 6  / انظر ابن رشد مقدمات هامش املدونة   ( )

،   /5 اجلامع ألحكام القرآن رطيبقبريوت، وانظر ال -، دار املعرفة  6 6-  6/ القران كام حأانظر ابن العريب   ( )
 .بريوت -حياء الرتاث ، إ  



 المطلب الرابع 

 ية في العقود التجارية اإللكترونيةعالتزام الضوابط األخالقية الشر  

يف حياته  نرباساا هناك أسس شرعية ينبغي للتاجر أن يتحلى هبا، وأن جيعل منها  
 : ومن تلك األخالق الشرعية وضوابطها. التجارية

 ارةتحريم الغش والخدع لكسب التج

ألن مبىن التعامل يف اإلسالم يقوم على  ؛لقد حرم اإلسالم الغش واخلداع يف التعامل 
ول حرمة يف معامالهتم، يقومون  حالا من سفهاء الناس ل يرعون  بعضاا الصدق واألمانة، ولكن 

صلى اهلل عليه ، وقد بني لنا رسول اهلل ( )بأساليب متعددة لغش الناس بقصد زيادة أمواهلم
يف منهج اإلسالم القائم على الصدق واألمانة، وذلك فيما رواه  جائزاا أن فعل ذلك ليس  موسل

مر على صربة طعام، فأدخل يده  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل "أبو هريرة رضي اهلل عنه 
أصابته السماء يا رسول اهلل، : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: ، فقالبلالا فيها، فنالت أصابعه 

من غشنا فليس "، ويف رواية "من غش فليس مين ؛كي يراه الناس  ؛أفال جعلته فوق الطعام: لقا
 . ( )"منا

بان بن منقذ حعن اخلالبة، كما يف حديث  صلى اهلل عليه وسلمولقد هنى رسول اهلل  
هي كل : واخلالبة "ل خالبة: إذا بايعت فقل": الذي كان يغنب يف املبايعات فقال له رسول اهلل

 . ( )أنواع الغش والحتيال اليت يستعملها البائع إلنفاق سلعته

 :تحريم الربا كسبب من األسباب التجارية 

لورود األدلة  وذلك ( )وأشكالهشىت صوره ب قاطعاا  حترمياا ا بالر  اإلسالميةمت الشريعة ر  ح 
لَ يَ ُقوُموَن ِإلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا : )سبحانه وتعاىلقول اهلل  :ومنها، ذلكعلى 

                                 
 .1  ضوابط امللكية يف الشريعة اإلسالمية ص  ( )

 .واللفظ ملسلم  ،1  ص  جبشرح النووي، وابن ماجة السنن ، 11ص  جمسلم، الصحيح،   ( )

 .ه 11  ر ، دار الفك  8 ص  ج بريوت، وأبو داود - ندوةدار ال ، 6 ص 3جالنسائي،   ( )

 .ه 13  األردن  -مكتبة األقصى ، 5 -  امللكية يف الشريعة اإلسالمية ص العبادي،. انظر د  ( )



َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الل ُه اْلب َ  ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلواْ ِإمنَّ
َلَف َوأَْمرُُه ِإىَل الل ِه َوَمْن َعاَد َفُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّبِِّه فَانتَ َهَى فَ َلُه َما سَ 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ  *مَيَْحُق الل ُه اْلرِّبَا َويُ ْريب الصََّدقَاِت َوالل ُه لَ حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ  *ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ْم َولَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَ ُهْم  َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت َوأَقَاُمواْ  الصَّاَلَة َوآتَ ُواْ الزََّكاَة هَلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّ

فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلواْ  *يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  *حَيَْزنُونَ 
 .( )(واْ حِبَْرٍب مَِّن الل ِه َوَرُسولِِه َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم لَ َتْظِلُموَن َولَ ُتْظَلُمونَ َفْأَذنُ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ لَ تَْأُكُلواْ الرِّبَا َأْضَعافاا مَُّضاَعَفةا َوات َُّقواْ الل َه َلَعلَُّكْم )ومنه قوله تعاىل 
 .( )(ُسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ َوَأِطيُعواْ الل َه َوالرَّ *َوات َُّقواْ النَّاَر الَّيِت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ  *ِلُحونَ تُ فْ 

أشد عند  -وهو يعلم-كله الرجل يأدرهم ربا " :صلى اهلل عليه وسلمومن احلديث قوله  
 . ( )اهلل من ست وثالثني زنية

صلى اهلل لعن رسول اهلل : قال أنهيف حديث جابر  يه وسلمصلى اهلل علوقول الرسول  
 .( )(هم سواء: )كل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالأ عليه وسلم

 بعيداا والربا يقوم على كسب بال جهد، يثري به صاحب املال على حساب اآلخرين،  
 . (6)عن اخلسارة، إمنا له فائدة مضمونة يناهلا يف مجيع األحوال

 : ن األموال الربويةتعيي 

صلى اهلل ورد تعيينها يف حديث النيب  وإمنامل يرد تعيني األموال الربوية يف القرآن الكرمي،  
الذهب ": أنه قال صلى اهلل عليه وسلم، عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهلل عليه وسلم
والفضل ربا،  بيد،  يداا مبثل،  مثالا بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة،  يداا مبثل،  مثالا بالذهب، 

بيد، والفضل  يداا مبثل،  مثالا  بيد، والفضل ربا، وامللح بامللح،  يداا مبثل،  مثالا واحلنطة باحلنطة، 
                                 

 .31 -36  البقرة اآليات  ( )

 .   -2   آل عمران  ( )

 .5 / الدارقطين  ( )

 .شرح النوويب ،1   / جرواه مسلم يف صحيحه   ( )

 .ه 13   مصر -النهضة اجلديدة  ،  ص عيسى عبده، الربا ودوره يف استغالل الشعوب. د  (6)



، بيد يداا مبثل،  مثالا  ، والفضل ربا، والتمر بالتمربيد يداا مبثل،  مثالا ربا، والشعري بالشعري، 
وعلى ذلك جرى . ( )"بيد يداا تم إذا كان فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئ. والفضل ربا

 . ( )مجهور الفقهاء يف حرمة املعامالت الربوية

 : تحريم االحتكار كسبب من أسباب التجارة والشركة 

ه احملتكر هو الذي حيبس السلع حىت يبيعها بأسعار مرتفعة يشبع هبا هنمه وجشع إن 
 . ( )رة واألنانيةثوحب األ وهو يشرتك مع املرايب يف هذه النفسية اآلمثة ،للمال

صلى اهلل عليه اهلل أن النيب  حديث معمر بن عبد: األحاديث الواردة يف ذلك كثرية، منها 
هو اخلطأ الذي يؤدي بصاحبه : ، معىن اخلطأ يف احلديث( )"ل حيتكر إل خاطيء": قال وسلم

:  حديث ابن عمر أنه قالإىل اهلالك عن طريق الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل تعاىل، كما جاء يف
ويف حديث آخر . (6)"ملعون اجلالب مرزوق، واحملتكر ": صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل 

من احتكر الطعام أربعني ليلة بريء من اهلل ": قال صلى اهلل عليه وسلملبن عمر أن النيب 
مية أن تواطؤ أرباب السلع  اإلمام ابن القيم يف كتابه الطرق احلكوقد بني  . (5)"وبريء اهلل منه

كثر من مثنها نوع من الحتكار، وكذلك اإللزام بأل أعلى بيع سلعهم اليت حيتاج إليها الناس ب
يبيع الطعام أو غريه من األصناف إل أناس معرفون، فال تباع السلع إل هلم مث يبيعوهنا هم مبا 

 . يريدون

كثر من املثل من أهلا إل بواألرض والعمال وعدم بذ دورويعد حبس منافع ال 
 . (3)الحتكار

                                 
 .سبق خترجيه  ( )

 .جدة -اجملتمع  ،3   وانظر ابن تيمية الختيارات الفقهية ص ،   -2  ص    جالسرخسي، املبسوط   ( )

 .بريوت -اب دار الكت ،5  -8  / ج يف ظالل القرآن : سيد قطب  ( )

 .3   ص/  ج مسلم الصحيح   ( )

 .8 3ص  جلبنان، وابن ماجة السنن  -، الكتب العربية 1  ص/ ج ، السنن الدارمي  (6)

 .  ص  جأمحد، املسند   (5)

 .12 -86  ابن القيم، الطرق احلكمية  (3)



ومبا أن شريعة اإلسالم قد حرمت الحتكار فقد اتفق الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل أن لإلمام  
فيمنعهم من البيع إل بسعر تتحقق فيه . ر عليهمعأن يبيع السلع احملتكرة على أصحاهبا أو يس

 . ( )سواءمصلحة املستهلكني واملنتجني أو البائعني على حد 

 : تحريم الرشوة كسبب للمنافسة التجارية غير المشروعة 

 . إنسان آلخر من أجل إعانته على الباطل هاملال الذي يعطي: الرشوة هي 

ري بدون جهد غملا فيها من اإلثراء على حساب ال ؛وقد حرمت الشريعة اإلسالمية الرشوة 
طائلة، يسطون عليها من  أموالا ن طريقها والرشوة تتعدد أساليبها وجيين املستغلون ع. يبذله

على  ءواإلثرا. ههم من أجل مجع الثرواتوجا أصحاب احلاجات عن طريق استغالل مناصبهم 
 . ( )ما يكونون من احملتاجني والضعفاء من الناس وغالباا حساب اآلخرين، 

ي بينهما يف الراشي واملرتشي والرائش الذي ميش صلى اهلل عليه وسلمفقد لعن رسول اهلل  
 . ( )عملية الرشوة

 صلى اهلل عليه وسلمعن أيب محيد الساعدي أن النيب  (6)ومسلم ( )روى البخاري 
صلى اهلل ابن اللتيبه، فلما جاءه قال للنيب : من األزد على أموال الصدقة يقال له رجالا استعمل 
وأبيك فنظرت هال قعدت يف بيت أمك ": هذا لكم، وهذا أهدي يل فقال له: عليه وسلم

على املنرب ومحد اهلل وأثىن عليه مبا  صلى اهلل عليه وسلممث قام رسول اهلل " أيهدى لك أم ل؟
هذا : مث جييء فيقول ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا ": هو أهله وقال

! أو لأفال جلس يف بيت أبيه أو يف بيت أمه فينظر أيهدى له شيء ! لكم وهذا أهدي إيل
                                 

  جبريوت، والشريازي، املهذب  -إحياء الرتاث  ،وما بعدها  52 ص  جاملوصلي، الختيار لتعليل املختار   ( )
برية هوابن  ،1 -5 ص   جالعبادي، امللكية الشريعة اإلسالمية . ، وده 31   بريوت -املعرفة ، 11 ص

دار  ، 2 3ص  جأهل املدينة  فقهالكايف يف  ،والقرطيب ه ،18   ، املؤسسة السعدية55 ص   ج اإلفصاح
 .بريوت -دار الفكر  ،6 وابن تيمية احلسبة ص ه ،23   الكتب العربية

 .وانظر املراجع السابقة 6  اين، ضوابط امللكية يف الشريعة اإلسالمية صمالرتك  ( )

 . 5 ص  جاإلمام امحد املسند   ( )

 .81 ص   جالبخاري بشرح ابن حجر فتح الباري   ( )

 . 5  ص  ج، السنن الدارمي  (6)



والذي نفس حممد بيده ل يأيت أحد منكم منها بشيء إل جاء يوم القيامة حيمله على رقبته، 
: فقال. رة إبطيهفة تيعر، مث رفع يديه حىت رأينا عله رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شا بعرياا إن كان 

 . "تغت، اللهم هل بلغاللهم هل بل

ة ولته على األمصار، ويتجلى يف سؤاله وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عىن مبحاسب 
 من أين لك هذا؟ : هلم

كد من سالمة مصدر مال الوايل يدفعه إليه ويعيده إىل أوكان رضي اهلل عنه حني يت 
، أو أخذ معظمه، هعمله، وعندما يغلب على ظنه أن مال واليه دخل فيه ما ل جيب شاطر 

 . ومناسباا  كافياا حسب ما يراه  

هذا؟ قبل  من أين لك : عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أرسى قاعدةوبذلك جند أن  
ألهنا من أساليب املنافسة التجارية  الرشوة؛على حترمي .، وهو دليل ( )التشريعات احلديثة بقرون

 . غري املشروعة

  :تحريم القمار لكونه سبباً من أسباب المنافسة التجارية غير المشروعة 

ه من الكسب يملا ف ؛القمار بكافة أنواعه وشىت صوره وأشكاله مت الشريعة اإلسالميةر  ح 
كل أموال الناس بالباطل واعتماده على احلظ يف كسب املال، وهو ينشر العداوة أبال جهد، و 

ات عل عما أوجبه اإلسالم على املؤمنني من الطاغوالبغضاء، وسوء األخالق بني الناس، ويش
لذا  ؛( )مظاهر اجملون والفساد والرتف وشرب اخلمور ما حتيط به وغالباا وصنوف العبادات، 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ): ت قدرتهحيث قال جل   ،واحدة آيةمجع اهلل حترمي هذه األشياء املتالزمة يف 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزَلُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنبُ  وُه َلَعلَُّكْم آَمُنواْ ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن *تُ ْفِلُحونَ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ  ِإمنَّ
غري  ويف ذلك بيان حلرمة املنافسات التجارية ،( )(ذِْكِر الل ِه َوَعِن الصَّاَلِة فَ َهْل أَنُتم مُّنتَ ُهونَ 

 . املشروعة
                                 

 .3  -   ص/ 1جاألوطار  الشوكاين، نيل ، و 2 ص  جمية العبادي امللكية يف الشريعة اإلسال. د: انظر  ( )

 . 3/13ج القرآنالسيد قطب، يف ظالل  ، 6صاملرجع السابق   ( )

 . 1-12ة املائدة آي  ( )



 :تحريم االتجار بالمحّرمات

الجتار باخلمور : مات جبميع أنواعها، ومن ذلكر  حرمت الشريعة اإلسالمية املتاجرة باحمل 
من حشيش، وأفيون، كما حرمت الجتار باألعراض واألجساد حتت مجيع : جبميع أنواعها
وتضفي على الرذائل صبغة الفضيلة  نوف اإلعالنات الزائفة اليت تبدل احلقيقةصالعناوين وشىت 

 . ( )أو الرغبة يف التحرر والتقدم

ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف ): وقد هدد اهلل تعاىل املتعاملني باحملرمات بقوله 
نْ َيا َواآْلِخَرِة َواللَُّه يَ ْعَلمُ   . ( )(َوأَنُتْم َل تَ ْعَلُمونَ  الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 . ( )ملسلمنياوكذلك حرم املتاجرة مع األعداء بالسالح واحلديد، وكل ما فيه ضرر على  

 : ي التجارةفمن األسباب الرابحة  تحريم الغصب لكونه سبباً  

وقد اتفق الفقهاء على حرمة الغصب، وأن . ظلماا ري غالغصب هو الستيالء على مال ال 
بل قد . ل أخذهوأن الكسب عن طريق الغصب حرام ل حي. للكبرية مرتكباا  رتكبه يعدُّ الذي ي

 ريعهشفهو حرام، وقد تضافرت نصوص ال لو أخذ مال غريه بطريق احليلة ه نص الفقهاء على أن
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإلَّ َأن تَ )فقال تعاىل  ( )الغصب ةعلى حرم ُكوَن جِتَاَرةا َعن لَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 .(6)(تَ رَاٍض مِّنُكمْ 

 . (5)"، مسلم إل بطيب نفس منهءل حيل مال امري": صلى اهلل عليه وسلموقال النيب  

ألن الظلم  عقالا؛اإلمجاع، وهو من احملرمات : على حرمته دلَّ : قال صاحب الختيار 
، بنصوص احملرمات عقالا  دت هذه يعلى ما عرف يف األصول، فكيف بك إذا تأ عقالا حرام 

                                 
 . 8  ص 8 جوسيد قطب يف ظالل القرآن  ، 6/ جالعبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية . د: انظر  ( )

 .1  سورة النور أية  ( )

 . / اإلكليل يب، جواهر ، اآل5  / ر انظر ابن عابدين، حاشية رد احملتا  ( )

 ، 8 ، ابن جزي، القوانني الفقهية ص 3 / ج، الشريازي، املهذب 61/ جاملوصلي، الختيار لتعليل املختار   ( )
 .6  / جين والغزايل، إحياء علوم الد ،  6 ة اهلل املصلح، امللكية اخلاصة يف الشريعة اإلسالمي عبد. ود

 .1 ة النساء آي  (6)

 .   / جالدارقطين، السنن   (5)



  .( )القران والسنة

 : تحريم السرقة 

ىل موبقات األعمال إن النفس اخلبيثة قد تتسلط عليها شهوة مجع املال فتجر صاحبها إ 
مت الشريعة اإلسالمية السرقة حر   ة إىل اغتيال أموال اآلخرين بسرقتها، وقد مثفتمتد يده األ

 . ( )ل له نفسه سرقة جهود وأتعاب اآلخرينو  ت عقوبة زاجرة رادعة لكل من تسدوحد

 : قسمني إىلسرقة تنقسم الو  

 : رىغالسرقة الص

وقد . ( )ري على وجه الختفاء عن مالكهغوهي تلك اليت تكون على طريقة أخذ مال ال 
. القرآن الكرمي هذه اجلرمية بالعقوبة املناسبة اليت يف إيقاعها أمن اجملتمع وعقوبة اجملرمني د  ح
َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعواْ أَْيِديَ ُهَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكالا مَِّن الل ِه َوالل ُه َعزِيٌز ): قال تعاىلف

 . ( )(َحِكيمٌ 

 : السرقة الكبرى 

وهي اليت تكون عن طريق قطع الطريق باحلرابه ونتيجة لتعدي هؤلء على األمن وأرواح  
َا َجزَاء الَِّذيَن ): ، فقد قرر القرآن الكرمي هلا عقوبة زاجرة فقال تعاىل(6)عوأموال أفراد اجملتم ِإمنَّ

ْم َوأَْرُجُلُهم حُيَارِبُوَن الل َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساداا َأن يُ َقت َُّلواْ َأْو ُيَصلَُّبواْ َأْو تُ َقطََّع أَْيِديهِ 
 . (5)(َن اأَلْرضِ مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْواْ مِ 

  

                                 
 .61/ جاملوصلي، الختيار لتعليل املختار   ( )

 .8  اإلسالمية ص الشريعةاين، ضوابط امللكية يف مالرتك. د  ( )

 .1  املرجع السابق ص  ( )

 .8  املائدة آية  ( )

 .1  صاين، ضوابط امللكية مالرتك. د  (6)

 .  آية املائدة   (5)



 



 المبحث الثاني 

 التكييف الفقهي لعقود البيوع التجارية اإللكترونية 

 وأهم القرارات والفتاوى الفقهية المعاصرة فيها

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول

 اإللكترونية التكييف الفقهي لعقود البيوع التجارية 

 ؛مسة قوية يف العرف التجاري العاملي املعاصرالبيع اإللكرتوين يف التجارة اإللكرتونية  عدُّ يُ  
لحتوائه على السرعة والقوة واإلجناز والرحبية وفق أطر وعالقات برجمية ظهرت يف أقراص ممغنطة 

ة التجمع الرمزي والدوائر اإللكرتونية املطورة يف أجيال غذات ختزين عال وسيطرت عليها ل
 . ( )رية املعاصرةة وتقدم اقتصادي خيدم املعامالت التجايصناع

أمجع العلماء على أن العلم "التجارة من وسائل البيع املشروعة يف اإلسالم، فقد  دُّ عوتُ  
 لزماا؛ ما كان فرضاا : والنوع الثاين.. ما هو فرض على الكفاية: هما هو فرض متعني، ومن: منه

م املعامالت ولكن وجوبه متوقف على حتقق شرط، مثل العلم بأحكام الزكاة، وهكذا أحكا
واملبايعات واملداينات والشركات وهكذا من باشر البيع والشراء، وذلك حيصل بسؤال أهل العلم 

. ( )(فَاْسأَُلواْ أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم لَ تَ ْعَلُمونَ )قال تعاىل . العارفني بأحكام الشراء مجلة وتفصيال
على أن من تعاطى الدين  لينب ه"الدين  آيةعقب  ( )(الل هُ  َوات َُّقواْ الل َه َويُ َعلُِّمُكمُ )وقوله تعاىل 

م من أحكامها ما مينعه وحيجره عن ظلم العباد والبيع والتجارة فإنه جيب عليه أن يتقي اهلل ويتعل  
فهي .. فالنفوس جمبولة على القيام هبا... ءاملعايش، كالبيع والشرا وما به قوام ". ( )"كل احلرامأو 

                                 
 . ط، دار الوطن بالرياض، 6 رى وآخرين، مقدمة يف احلاسب اآليل صسُ انظر طارق ال  ( )

 .   النحل  ( )

 . 8 البقرة   ( )

 .ه 23  بريوت الكتب العلمية،  ،65- 6/ م أبو عمر ابن عبد الرب، كتاب العل  ( )



 . ( )"الكفايةمن فروض  -إذن-فهي 

والبيع التجاري اإللكرتوين له صور عديدة إما أن خيتار السلعة على املوقع اإللكرتوين  
املعروف وبعد املوافقة يدفع مثنها وتشحن السلعة للمشرتي، وحتميلها على جهاز املشرتي، أو 

غ من تكون على طريقة التوقيع اإللكرتوين بواسطة بطاقة الئتمان التجاري، وسحب املبل
بني البائع واملشرتي، وأخذ عمولة على ذلك، أو ( الوسيط)حساب املشرتي بواسطة التاجر 

 . عن طريق اإلعالن التجاري للسلعة والتصال على صاحب السلعة املعلن عنها وغري ذلك

عنه بالبيع التجاري اإللكرتوين، فإنه ومن  املعرب  والتكييف الفقهي هلذا النوع من البيوع  
ر و   جواز ذلك، ومما يفهم يف تصالفقهي هلذه النازلة والستقراء الفقهي هلا، تبني   دلتقعيخالل ا

البيع إن "ما نصه  ( )تيمية رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى لعقد البيع اإللكرتوين ملا ورد عن ابن 
 نقل عن ول ،، ل يف كتاب اهلل ول سنة رسولهحداا وحنوها مل حيد الشارع هلا واإلجارة واهلبة 

 للعقود صفة معينة من األلفاظ أو غريها، أو قال ما يدل ه عني  أحد من أصحابه والتابعني أن  
إن هذا القول مما خيالف اإلمجاع : على ذلك، من أهنا ل تنعقد إل بالصيغ اخلاصة، بل قد قيل

يسمون هذا ة غإن أهل الل: حبيث يقال ،ة العربغوليس لذلك حد يف ل ،وأنه من البدع ،القدمي
حىت يدخل أحدها يف خطاب اهلل، ول يدخل اآلخر، بل تسمية أهل العرف من العرب  بيعاا؛

ل ننقلها  ،ة وتقريرهاغ، واألصل بقاء اللبيعاا تهم تسمى غدليل على أهنا يف ل بيعاا هذه املعاقدات 
 ،هتمدرف الناس وعاان املرجح فيه إىل عول نغريها، فإذا مل يكن له حد يف الشرع ول يف اللغة ك

  ..فهو بيع، وما مسوه هبة فهو هبة بيعاا فما مسوه 

والعقود .. واألصل فيه عدم احلظر ،نياهم مما حيتاجون إليهدوالعادات ما اعتاده الناس يف  
التحرمي فيستصحب عدم التحرمي فيها  والشروط من باب األفعال العادية واألصل فيها عدم 

، والعقود يف املعامالت هي من العادات يفعلها املسلم والكافر، حىت يدل دليل على التحرمي
 . "يفتقر فيها إىل شرع اليتن كان فيها قربة من وجه آخر فليست من العبادات إو 

ألهنا من  ؛أن العقود التجارية احلاصلة يف التجارة اإللكرتونية جائزة: ومما يدل على ذلك 
                                 

 .، مطبعة التضامن مصر   /2 النووي، روضة الطالبني   ( )
 .5 -6 /  ج   ( )



 . هذا الباب حسب فقه ابن تيمية رمحه اهلل

العقود التجارية اجلديدة جند أن الشريعة اإلسالمية مل حتصر التعاقد يف موضوعات "وعن  
أنواع العقود، وهلذا نرى إمكان استيعاب الفقه  دمعينة، ومل يوجد هناك نص يف الشريعة حيد

يف العتماد  توسعاا كثر املذاهب أاإلسالمي هلذه العقود، وخاصة املذهب احلنبلي الذي هو 
 . ( )"الشروطعلى 

: بأي وسيلة كانت، فاللفظ كما يقول الشاطيب املعرب  اللفظ  -أيضاا -ولقد تناول الفقهاء  
عند -واإلجياب تعبري صادق . ( )"إمنا هو وسيلة إىل حتصيل املعىن املراد، واملعىن املقصود"

، سواء اهلاتف أو احلديثةقرر الشافعية العقد بالوسائل ، ويُ ( )البيوع يثبت به خيارات  -احلنفية
لو تناديا وها متباعدان وتبايعا صح البيع ": وقالوا. أو الفاكس يف ضوء الفقه لديهم اإلنرتنت 
 . ، وهو ظاهر يف وسيلة البيع اإللكرتوين( )"بال خالف

ما جاء يف الفقه احلنفي حول هذه املسألة، وانعقاد العقود التجارية باألسباب : ومثله 
ظر إىل حتديد نوعيتها، سواء الوكيل أو السمسار أو العاقد نفسه، فقد جاء الشرعية، من غري ن

اذهب بثويب هذا إىل فالن حىت يبيعه أو اذهب إىل فالن حىت يبيعك : إذا قال الرجل": عنهم
: بعتكه بكذا، بعد وجود مقدمات البيع فقال: ولو قال"، (6)"ثويب الذي عنده فهو جائز

وكذا النطق ليس بشرط لنعقاد البيع " ،(5)"العكس وكذا . منك، صح: اشرتيت ومل يقل
، وهي رسائل (3)"ألنه إذا كانت اإلشارة مفهومة يف ذلك فإهنا تقوم مقام عبارته.. والشراء
 . ة، وكذلك البيع اإللكرتوينمعرب  

                                 
 .88  اين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالميمعدنان الرتك/ د  ( )

 .83/ ت املوافقا  ( )

 .12 /5ج الصنائع  عوالكاساين، بدائ ، 13/  انظر ابن عابدين، حاشية رد احملتار  ( )

النهضة ، 1 -  /1  جع سابقمر  مصر، وانظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى -التضامن ،  8 /1 النووي، اجملموع  ( )
 ه  2   مكة املكرمة -

 ه 26   بريوت -الكتب العلمية  ،8 / ج  احلموي، األشباه والنظائر  (6)

 .الرتاث العريب، بريوت ءإحيا، 6/33 ابن اهلمام، فتح القدير  (5)

 .6  /6ع الصنائ عساين، بدائاالك  (3)



بعت و حن-الفرق بني قاعدة األسباب العقلية واألسباب الشرعية ": ويف الفقه املالكي 
لألسباب الشرعية بالعلل  تشبيهاا  ؛يثبت سبب هذا القسم مع آخر حرف منه -شرتيتوا

، ( )"ألن العلل العقلية ل توجب معلوهلا إل حالة وجودها، فكذلك األسباب الشرعية ؛العقلية
تعقد بسببها  ،أسباب تنفيذية: إذن األسباب العلمية املعاصرة كاإلنرتنت واهلاتف واحلاسوب

 . ل فرق عند حتقق موجبات البيع الشرعيو  ،العقود التجارية

 رإذا قال السمسا"ما جاء يف الفقه الشافعي : ومما يزيد األمر سعة يف الفقه اإلسالمي 
: اشرتيت بكذا؟ فقال: وقال للمشرتي. بعت: بعت بكذا؟ فقال: توسط بينهما للبائعامل

نعقاد، لوجود الصيغة ال -عند الرافعي وغريه-فوجهان حكاها الرافعي، أصحهما . اشرتيت
 . ( )"ل ينعقد لعدم ختاطبهما: والرتاضي، والثاين

-بعض األصحاب "ما جاء عن : ويف صورة أخرى لنعقاد التجارة يف البيوع باألسباب 
: ه اخلرب، قالغبعت داري لفالن وهو غائب فلما بل: لو قال -صحة البيع باملكاتبة ىعل تعريفاا 

 . ( )"بنطق أقوى من الكتانعقد البيع، ألن ال. بلتق

قاعدة يف بيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام األسباب مع املعامالت ": ويف الفقه احلنبلي 
فإذا ... وضاتفتقر إىل اجلواب فمثله مثل املعاوأما ما ي... لألسباب مع أحكامها أحوال"

وأما ما .. األصح على ،بلتق: معه قوله ءبعتك هذه الدار بألف اقرتنت صحة البيع بالتا: قال
أحدها البيع، ويقرتن النعقاد والصحة : أمثلة يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله 

 . ( )"لزومه إىل اإلجازة والفرتاق وانقضاء خيار الشرط  خر حروفه على األصح، ويرتاخىآب

اسطة وهبذا يظهر أن التكييف الفقهي لعقد البيع اإللكرتوين على وجه عقد البيع بو  
اخليارات يف البيوع  وثبوتلبيع التجاري وأركان اإلجياب والقبول، االسمسرة جائز، بشروط 
رائن ومسببات قنظر إىل األسباب املوجبة له، ما دام هناك  بدونوانعقاد العمل التجاري 

                                 
 .وتعامل الكتب، بري ، 8  / ج  ايف، الفروقر الق  ( )

 .32 /1ع ج النووي، اجملمو   ( )

 .53 /1ج  السابق املرجع  ( )

 .بريوت -املعرفة  ، 8- 8ص ابن رجب، القواعد   ( )



 . توجب انعقاده، مع وجود الرضائية والختيار والعني املباحة يف سلع البيوع املتعددة

بيحة للطرفني فيما مل يشرتط فيها مبيحة أن العقود بالوسائل امل: ينبغي احلرص عليهومما  
القبض الفوري، أما إذا بيع ربوي مبثله فال يصح العقد هبا إل إذا مت القبض، بأن يكون هلما 
وكيل بالتسليم عند اآلخر، أو عن طريق أحد البنوك، ولكل منهما رصيد، وغريها مما هو من 

: مستندين على األحاديث، ومنها ؛، بدليل إمجاع العلماء على ذلك( )لقبضمتعلقات ا
عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب  صلى اهلل عليه وسلمهنى رسول اهلل "احلديث 

بعني، فإذا اختلفت  عيناا بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إل سواء بسواء، 
 . ( )"بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداا  األوصاف  هذه

فدل على اشرتاط القبض الفوري يف تلك األصناف والبتعاد عن العقود اليت فيها شبهة  
احلرام، سواء عن طريق الشركات أو وسائل التصال املعاصرة، وعدم حل أرباحها أو التعامل 

 . معها ألن الغالب عليها املقامرة والتدليس والغش

  

 

  

                                 
 روضة الطالبني ،والنووي، 3 /  ، حاشية على الشرح الكبريوالدسوقي ، 3 /6ر انظر ابن اهلمام فتح القدي  ( )

 .ه 2   ة قاهر ال -دار هجر ، 3-6/  ينغامل قدامة،وابن ، 33 / 

 .البيوع  28 / صحيحه ج البيوع، ومسلم يف  ، 8 -33 / ي ابن حجر، فتح البار   ( )



 الثانيالمطلب 

 اإللكترونيةة ر اجالمعاصرة للت القرارات والفتاوى الفقهيةأهم  

هناك فتاوى وقرارات انتهت إليها اجملامع الفقهية واهليئات خبصوص أحكام التجارات  
دولر   6 شركة اربح اإللكرتونية شركة مساهة يقوم املشرتك بدفع "موقع : اإللكرتونية منها

ها صفحة إلكرتونية له مدى احلياة وتروجيها يكون، إما عن اإلعالن، أو ويعطى صاحبها مقابل
فهذه ... كثرأيت عويربح دولرات كلما اشرتك معك آخر، أو س. أو اهلاتف ،الربيد اإللكرتوين

ن كانت بعض شروطها ل إالشركة حتوطها الشبهات واملقامرات من أطراف متعددة، وهي و 
املقامرة، وهلذا فإنين ل أرى جوازها، مثلها مثل الدولر  ولكن الغالب عليها ،غبار عليه

 . ( )"لها بل نوع منهامثكثر جلان الفتوى مبنعه، وهذه أفقد أفتت  ،يخارو صال

عقود التجارة )وقد جاءت نص الفتوى من جممع الفقه اإلسالمي حول هذا املوضوع  
ني، والصالة والسالم على سيدنا احلمد هلل رب العامل"ونصها ( اإللكرتونية بالوسائل احلديثة

 . حممد خامت النبيني، وعلى آله وصحبه

 (45/3/6)قرار رقم 

 بشأن 

 راء العقود بآالت االتصال الحديثةجحكم إ 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية  
 . م112 ( مارس)آذار   2  -ا    فق واامل -ه   2   شعبان     إىل   3 السعودية من 

لت آإجراء العقود ب": بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع 
 . "التصال احلديثة

إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل التصال وجريان العمل هبا يف إبرام  ونظراا  
                                 

أمحد احلجي الكردي عضو اإلفتاء بالكويت، الفتاوى الشرعية موقع إسالم نت شركة كويت نت خلدمة اإلنرتنت . د  ( )
 .ونظم املعلومات من موقع جوجل



  .العقود لسرعة إجناز املعامالت املالية والتصرفات

وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإلشارة   
عدا الوصية، )احتاد اجمللس  وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بني احلاضرين يشرتط له

وتطابق اإلجياب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين ( اء، والوكالةيصواإل
 . بني اإلجياب والقبول حبسب العرف ةواملولعن التعاقد، 

 :قرر 

إذا مت التعاقد بني غائبني ل جيمعهما مكان واحد، ول يرى أحدها اآلخر  . 
معاينة، ول يسمع كالمه، وكانت وسيلة التصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو 

، وينطبق ذلك على الربق والتلكس والفاكس وشاشات (الرسول)السفارة 
ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل ( الكمبيوتر) اآليلسب احلا

 . املوجه إليه وقبوله

إذا مت التعاقد بني طرفني يف وقت واحد وها يف مكانني متباعدين، وينطبق هذا  . 
بني حاضرين وتطبق  تعاقداا على اهلاتف والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعد 

 . الديباجةاألصلية املقررة لدى الفقهاء املشار إليه يف على هذه احلالة األحكام 

بالبقاء على إجيابه  ملزماا حمدد املدة يكون  إجياباا إذا أصدر العارض هبذه الوسائل  . 
 . خالل تلك املدة، وليس له الرجوع عنه

اد فيه، ول الصرف لشرتاط إن القواعد السابقة ل تشمل النكاح لشرتاط اإلشه . 
 . السلم لشرتاط تعجيل رأس املالبض، ول التقا

ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة  .6
 . ( )"لإلثبات

                                 
ه  2    لدورة السادسة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس اجلزء الثاينجملة جممع الفقه اإلسالمي، ا  ( )

 .58  -53  م ص 112 /



 : وهناك فتاوى معاصرة عن التجارة اإللكرتونية ومنها 

تتم يف : السؤال وعن حكم عمليات البيع عن طريق شبكة اإلنرتنت جاءت الفتوى عن  
لك؟ أفتونا ذعمليات البيع عن طريق شبكة اإلنرتنت فما احلكم الشرعي يف هذه األيام 
 مأجورين؟ 

معرفة الثمن، ومعرفة املبيع، حىت تزول اجلهالة عن العوض : من شروط البيع :والجواب 
واملعوض، فإن اجلهالة تسبب اخلالفات واملنازعات، مما يكون له األثر الظاهر يف وقوع 

، والتهاجر والتقاطع والتدابر الذي هنى اهلل تعاىل عنه وحذر منه، وحيث العداوات بني املسلمني
إن معرفة السلع يتوقف حتققها على الرؤية أو الصفة الواضحة، فنرى أهنا ل تتبني إل باملقابلة 
واملشافهة ومشاهدة املبيع ومعرفة منفعته ونوعيته، وقد ل حيصل ذلك على التمام، إذا كان 

ة يف مدح غة الشاشات أو املكاملات اليت يقع فيها التساهل يف البيان واملبالالتعاقد بواسط
اإلنتاج، ويف ذكر حماسن املنتجات، كما هو ظاهر يف كثري من اإلعالنات والدعايات، اليت 

كثرها عند الستعمال، وعلى كل حال فإذا أتنشر عرب الصحف واجملالت، فإهنا ل تتحقق أو 
 بيعاا -وزالت اجلهالة، فإنه جيوز التعامل والتعاقد  واملثمَّنعرفة للثمن حتقق شرط البيان وامل

بواسطة اهلاتف، وبواسطة الشاشة، أو اإلنرتنت، أو غريها من الوسائل اليت يستفاد  -وشراء
ري حق، فإذا أضيف غرر والستبداد باملصاحل واكتساب األموال بغمنها، وتؤمن املفسدة وال
مل جتز املبايعة هبذه الوسائل فكم حدث بسببها من اخلسارات الفادحة شيء من هذه احملاذير، 

ملنازعات واملخاصمات اليت االكثري من ذوي األموال الطائلة، ملا حيصل بعدها من  وإفالس
 . انشغل حبلها القضاة واحلكام واهلل أعلم

  .( )ه 2   /3/   ين حفظه اهلل الرمحن اجلرب  اهلل بن عبد قاله وأماله الشيخ عبد  

عرب شبكة النرتنت جاءت الفتوى عن  -وشراء بيعاا -وعن حكم أسهم الشركات  
فما احلكم . وشراء بيعاا يتم عرب شبكة اإلنرتنت تداول أسهم الشركات التجارية : السؤال
 ذلك؟  يف الشرعي

                                 
 .  3ص البلد احلرام، ءخالد اجلريسي، فتاوى علما  ( )



  

، الشركات اإلسالمية جائزة ومباحة، سواء كانت جتارية أم صناعية، أو زراعية: واجلواب 
شركة العنان، وشركة : أو معمارية، أو حنوها، وقد ذكر الفقهاء للشركة مخسة أنواع، وهي

فإذا كانت الشركة قد وضعت رأس . املضاربة، وشركة األبدان، وشركة الوجوه، وشركة املفاوضة
ماهلا يف سلع تعرض للبيع والشراء، وتلك السلع مما يباح التعامل فيها، جاز بيع األسهم فيها 

بعتك : ، فيجوز ملالكه أن يقول للمشرتيحمدداا ، ومقدار السهم املبيع معروفاا ا كان رأس املال إذ
ل نصفها أو عشرها أو ربع العشر أو عشر العشر أو حنو ثنصييب من هذه الشركة الذي مي

ذلك، فيقوم املشرتي مقام البائع، ومىت صفيت الشركة أخذ رأس مال البائع وقسطه من الربح، 
يقال يف الشركات الصناعية إذا جعل رأس املال يف معدات وأدوات تستعمل يف اإلنتاج وهكذا 

أو بعضه بثمن معلوم يتم قبضه مبجلس  كلهوتسويق ما ينتجونه، فللمساهم أن يبيع نصيبه  
كان للشركة رصيد من النقود   وإذا، ءبكايل كايلءالعقد، أو قبض سنده، حىت ل يكون بيع  

 يسرياا ، إل أن يكون (مد عجوة)ة ألبنقد وهي مس وسلعاا  نقداا لئال يبيع فاألوىل عدم بيعه، 
نت، إذا رت كاهلاتف واإلن: ، ول بأس ببيع األسهم املذكورة بواسطة األجهزة اجلديدةتبعاا فيدخل 

لإلجياب، أو حصلت  خمالفاا حتقق اإلجياب والقبول متواليني، فإن اختل التوايل، أو كان القبول 
دار املبيع، أو مل حيصل قبض العوض أو سنده حال التعاقد، أو كانت األسهم جهالة يف مق

كان بواسطة اإلنرتنت أم املشافهة أو أفإن هذا البيع ل جيوز، سواء  ،ربوية كأسهم بعض البنوك
 . واهلل أعلم. اهلاتف أو غري ذلك

  .( )ه 2   /3/   الرمحن اجلرب ين، حفظه اهلل  اهلل بن عبد قاله وأماله الشيخ عبد 

فالذي  -من قرارات وفتاوى فقهية يف صيغ عقود جتارية إلكرتونية-ومبناقشة ما مضى  
يظهر يل أن عقد البيع التجاري اإللكرتوين مبوجب التفاق بني طريف العقد وهبذه الوسيلة 

التجارية املشروعة على أسس وضوابط وشروط البيع، يظهر يل جواز هذا النوع من األعمال 
 . جارية بواسطة الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت، يف ضوء اإلحكام الفقهية السابقة، واهلل أعلمالت

                                 
 .  3املرجع السابق ص  ( )



 الفصل الثاني

 الخدمات التجارية اإللكترونية وأخالقياتها 

 :حثاوفيه مب 

 األول حثالمب 

 خدمة التجارة اإللكترونية بالدعاية واإلعالن 

 وتكييفها الفقهي وأخالقياتها

 . ( )وإشهارهة يطلق على إظهار الشيء غاإلعالن يف الل 

يطلق على الدعاية واإلعالن التجاري يطلق على جمموعة الوسائل : ويف الصطالح 
الية اتصأو امتداح منتج ما، وهبذا يظهر أنه عملية  ،املستخدمة، بقصد التعريف مبشروع جتاري

كالصحف أو : دثةهتدف إىل التأثري من بائع على مشرت بواسطة وسائل التصال املستح
 ؛فيه مبالغاا  وصفاا  عنها باإلعالن التجاري، حيث يصف السلع رب  واملع ،التلفزيون أو اإلنرتنت
   .( )املشرتين  بذبقصد النتشار وج

 : وسائل عد ةوللدعاية واإلعالن التجاري  

ة، حيث تعرض يف التلفاز ءإما أن يكون ذلك بوسائل مرئية، أو مسموعة، أو مقرو  
. أو املعارض واألسواق، أو اللوحات املضيئة ،ي، وكذلك العروض للسلع أو اهلدايا الرتوجييةالرائ

لك بالراديو، ومكربات الصوت وهي وسائل مسموعة، ذوهي وسائل إعالنية مرئية كما يكون ك
أو الصحف واجملالت والرسائل الربيدية، اإلعالنات الكتابية، أو اإللكرتونية، أو بطاقات أو 

مما يسهل العملية التجارية على أفق أوسع وأسرع وأربح، وهي وسائل مقروءة ت، ملصقا
 .( )وناطقة

                                 
 .انظر ابن منظور، لسان العرب مادة علن؛ دار صادر بريوت  ( )

 .، مكتبة غريب الفجالة2 عالن صعلي السلمي، اإل. انظر د  ( )

 .ه     ،  دار طيبة السعودية ط، 55- 5 اإلعالنات التجارية ص إحكامانظر حممد الكاملي،   ( )



يتضح من أن صور اإلعالن : والتكييف الفقهي للدعاية واإلعالن التجاري اإللكرتوين 
يتوسط بني البائع واملشرتي  والسمسار الدلل الذي  "السمسرة"التجاري يف الفقه اإلسالمي 

فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه "وصورته  "باملزايدة البيع "وكذا  ( )أو بيعها لشراء السلعة
فقد قال . ، وقد أجاز العلماء الصورتني السابقتني( )الدخول عليه والزيادة فيه هري غطالب، فل

ل بأس أن : قال ابن عباس. بأساا باب أجرة السمسرة، ومل ير ابن سريين "البخاري رمحه اهلل 
بعه بكذا، : إذا قال: ع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سريينب: يقول

: صلى اهلل عليه وسلموقال النيب  ،( )فما كان من ربح فلك، أو بيين وبينك، فال بأس به
، وهذا دليل على أن السمسرة صورة من صور اإلعالن التجاري ( )"املسلمون على شروطهم"

 . ء على السري باألقدام أو على اإلنرتنت أو التلفاز والصحف وغريها، سواوحديثاا  قدمياا 

لعموم احلديث  ؛عرض البائع سلعته يف السوق عن طريق املزايدة، فهو بيع جائز وإذا 
من : فقال صلى اهلل عليه وسلمبر، فاحتاج، فأخذه النيب دُ عن  غالماا اعتق  رجالا أن "الصحيح 

، وهذه صورة من صور اإلعالن (6)"إليه فدفعهاهلل بكذا وكذا  بديشرتيه مين؟ فاشرتاه نعيم بن ع
يتنافس عليها املشرتون من غري غش ول كذب ول غنب  لكيالتجاري؟ ألنه يتم عرض السلعة 

 . تدليسأو 

 وهذا التنويه املعلن عنه بسبب اجلودة أو املنافع واحلث على الشراء ومدى شرعيته املعرب    
إن ": حيث جاء فيها ،ي اإللكرتوين قد أوضحته بعض الفتاوى املعاصرةعنه باإلعالن التجار 

، ول حرج على املعلن يف إعالنه ول يف الثناء شرعاا اإلعالن عن التجارة والتعريف هبا أمر جائز 
وقد أصبح هذا النوع من التعامل  (5)"على جتارته ما مل خيالف يف ذلك املقاصد الشرعية للتجارة

 . سائغاا وين التجاري اإللكرت 

                                 
 .ه     عام 6ط  8 / ج  شرح زاد املستنقع، عرمحن بن قاسم، حاشية الروض املربال انظر عبد  ( )

 .لميةالع الكتبار ، د 8/ ج النووي، روضة الطالبني،   ( )

 .ه 23  عامل   العلمية طاملكتبة   3 6/ ج صحيح البخاري شرحفتح الباري  حجر،ابن   ( )

 .كتاب اإلجارة باب أجرة السمسرة ، 3 / ق جاملرجع الساب  ( )

 .بيع املزايدة -البيوع ،   / ج ابن حجر، فتح الباري  (6)

 .2  ه  ص    عام    العدد ة فتاوى مسائل يف الفقه جملة البحوث الفقهية املعاصر   (5)



له  حدد، بل مطلقاا  حترمياا ومبناقشة ما مضى يظهر يل أن الفقه اإلسالمي مل حيرم اإلعالن  
درء املفسدة : ضمن قواعد منع الضرر، ومنها ،، وهو حتقيق النفع، ودفع الضررثابتاا  منهجاا 

 ،ل املباحةمقدم على جلب املنفعة، ول ضرر ول ضرار، وأن تكون الدعاية واإلعالن بالوسائ
 ؛( )ريرغوعدم الكذب أو الغش أو اخلداع، والقدرة على توصيل السلعة املعلن عنها، وعدم الت

 . ( )"فإن بينا وصدقا بورك هلما، وان كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما"للحديث  امتثالا 

 المبحث الثاني 

 خدمة االنترنت التجارية االلكترونية 

 وتكييفها الفقهي وأخالقياتها

اجلهة اليت تقدم للمستخدمني املزودين : يقصد مبقدمي خدمة اإلنرتنت اإللكرتونية 
فهي . خاصةكانت حكومية أم أحباسبات آلية الدخول إىل اخلطوط السريعة لإلنرتنت، سواء 

 . تؤمن هلم اخلدمة اإللكرتونية مبوجب عقود اشرتاك نظري أجر معني

خدمة اإلنرتنت باململكة  -القناة الرئيسية-والتقنية العزيز للعلوم  وتقدم مدينة امللك عبد  
األعطال اليت تكون مسؤولة عنها، وتعوض كل  يغطيللخدمة  ضماناا العربية السعودية، وتقدم 

ون اخلط انقطاعات املدينة اليت يك  الضمان  ة عطل بأجر ساعتني، ول يشمل هذاساع
  .( )اخلارجي هو املسؤول عنها

 وإدارةإىل التحليل والستخراج و العمل على زيادة الطلب، وهتدف هذه اخلدمة  
 . ( )الطلبيات التجارية والتنفيذ والدفع وخدمة الزبائن

، عقد إجارة شرعية بني مقدم (اإلنرتنت)والتكييف الفقهي هلذه اخلدمة اإللكرتونية  

                                 
 .، تونس ، ط  صدار الكتب، وحممد عاشور مقاصد الشريعة  ،6  السيوطي، األشباه والنظائر ص: انظر  ( )

 .البيوع مطبوع مع ابن حجر يف فتح الباري اجلزء والصفحة،    / ج  البخاري الصحيح  ( )

، وصحيفة الرياض السعودية 83صية للتعامالت اإللكرتونية اهلل السند، األحكام الفقه الرمحن عبد بدع. دانظر   ( )
 .  8  ع

 . - نت صرت انظر املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلن  ( )



ومباحة، ومملوكة أو  معلومةرتكني وفق شروط اإلجارة اجلائزة، من كون املنفعة شاخلدمة وبني امل
رة يف هذه اخلدمة،  ، وهي متوافمأذون فيها، والرتاضي بني طريف العاقدين وكون العوض معلوماا 

الذي يلتزم بتقدمي خدمات اإلنرتنت ويعمل هلم ويضمن، وهذا عقد إجارة  شرتككاألجري امل
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  قَاَلْت ِإْحَداُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرهُ ): لعموم قوله تعاىل ؛جاهزة ِإنَّ َخي ْ
 ،( )(اأْلَِمنيُ 

-، ويستدل املشرتكاألجري  شرط أجري ينطبق عليه  اإللكرتونيةومقدم خدمة التجارة  
قدم  اإللكرتونية، ومقدم اخلدمة ( )(لَّ َأن َتُكوَن جِتَارَةا َعن تَ رَاٍض مِّنُكمْ إ): بقوله تعاىل -أيضاا 

 يقبل أعمالا  -يف هذه املعاملة التجارة املعاصرة-ن مقدم اخلدمة اإللكرتونية جتارة برضى، وأل
 . ( )لكرتكون يف منفعته، فيستحق األجر مقابل ذشمتعددة ي تفراد وجهاأل

لكافة اخلدمات  وضامناا  ك ملتزماا شرت األجري امل لكرط اإلجارة يكون ذشوافر توعند  
 . اإللكرتوين ريالتجااإللكرتونية اليت وقعت يف العقد 

هلل السند األستاذ املساعد ا عبدالرمحن بن  عبد. كده دأوأخالقيات هذه اخلدمة تبني مما  
للتعالمالت اإللكرتونية أن اخرتاق  يف املعهد العايل للقضاء واملتخصص يف األحكام الفقهية 

م وبياناهتم وهتك حلرماهتم، وجتسس على معلوماهت اآلخرينخلصوصية  خرقالربيد اإللكرتوين 
 . خرونيطلع عليها اآل اليت ل يرغبون يف أن 

إن الشريعة اإلسالمية هنت عن التجسس والطالع على أسرار الناس وهتك : وقال 
 . العتداء عليها بغري حق ألن الشريعة كفلت احلقوق الشرعية لإلنسان وحرمت  ؛حرماهتم

، وهنت الشريعة (َل جَتَسَُّسواوَ ): إن اهلل جل جالله هنى عن التجسس فقال سبحانه 
اإلسالمية عن الطالع على أسرار الناس وهتك حرماهتم، وهذا موافق ملقاصد الشريعة 

                                 
 .5 القصص   ( )

 .1 ء النسا  ( )

 . 2 /8املغين  قدامةانظر ابن   ( )



 . ( )والنفس والعقل اإلسالمية اليت جاءت حبفظ الدين والعرض واملال 

 

 المبحث الثالث 

 خدمة التجارة اإللكترونية 

 ابالبطاقات االئتمانية المصرفية وأخالقياته

 : المقصود بالبطاقات االئتمانية 

بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعملية متكنه من احلصول على السلع : البطاقة الئتمانية 
واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة، ويقوم البائع بتقدمي الفاتورة 

 كشفاا يقدم املصرف للعميل  املوقعة من العميل إىل املصرف املصدر هلا فيسدد قيمتها له، و 
 . ( )لتسديدها أو خصمها من حسابه اجلاري لديه ؛القيمة بإمجايل شهرياا 

منح دائن ملدين مهلة  -بوجه عام-فهذا الصطالح يعين "أما الشق الثاين والئتمان   
 . من الوقت يلتزم املدين بانتهائها بدفع قيمة الدين

على املكشوف، مينحه البنك  حساباا أو  قرضاا : -عادة-ويف الشؤون املالية يعين الئتمان  
القروض والسلف اليت مينحها النظام  املقدار لكل : لشخص ما، كما يعين حجم الئتمان

 . ( )املصريف

وهو " "مليء فالناا هو الثقة اليت تشعر الناس أن "صل الئتمان كلمة عربية صحيحة، أو  
يشعر هبا  اليت-للثقة نظراا  ؛معني ز له استعمال مال جيي أنالتزام يقطعه مصرف ملن يطلب منه 

 . ( )"حنوه

                                 
 .3 ت، صلاواتصصفحة اإلنرتنت ه  6   شعبان  3 اجلمعة  8     انظر صحيفة الرياض عدد  ( )

 .م 18 ط بريوت،  ، النهضة، دار  5صمحد بدوي، معجم املصطلحات التجارية والتعاونية أ .دانظر   ( )

 .ه 11  عام   طدار الشروق، القاهرة ، 3ص حسني عمر، موسوعة املصطلحات القتصادية .د  ( )

 .املعجم الوسيط، مادة أمن  ( )



أن يتمسك  إلة عند حد النقل ويأىب غوالئتمان مصطلح قد يستهجنه من يقف بالل 
 . ( )بالقدمي

كارد، الدايز كلوب، األمريكان   الفيزا، املاسرت: منها ،وتتنوع البطاقات الئتمانية إىل أنواع 
 . ( )اكسربس وغريها

الضمان، والضمان يف البطاقة الئتمانية  : والتكيف الفقهي لبطاقات الئتمان على أهنا 
كفالة يصاحل فيها الكفيل الدائن على أقل من مبلغ الدين، مث يرجع على املكفول مبا ضمن ل 

 . ( )مبا أدى

 .( )اجلملةوالكفالة بالدين جائزة، وقد أمجع املسلمون على جواز الضمان يف  

 (6)الكايف يف فقه جاء يف . ول يلزم يف الكفالة حتديد مبلغ معني، فتجوز الكفالة باجملهول 
َوِلَمن َجاء بِِه ): لقوله تعاىل ؛ويصح ضمان املعلوم واجملهول قبل وجوبه وبعده": اإلمام أمحد

  ."هقبل وجوب هوقد ضمن.. لبعري خيتلفومحل ا  (مِحُْل بَِعرٍي َوأَنَْا بِِه َزِعيمٌ 

بالتوقيع على القسيمة أو )املوافقة من حاملها على الدفع  دَ ر البطاقة، وجو دِّ ويشرتط مص 
ين يف دَّ كد من ثبوت الأرض من هذه اإلجراءات هو التغ، وال(ري ذلك، مما يدل على الرضاغ

 . (5)ذمة حامل البطاقة

 فالناا بايعت  ما: وجيوز تعليق الكفالة بالشرط، مثل أن يقول" (3)ويف جممع الضمانات 
لوجوب احلق،   شرطاا واألصل أنه يصح تعليقها بشرط مالئم، مثل أن يكون : ، قالفعليَّ 

                                 
 .5 ه ، ص    ة التمييز، ربيع اآلخر حممد القرين، بطاقة الئتمان، جمل. د  ( )

عن بطاقات الئتمان بيت التمويل   ه  وثيقة رقم     ، طبع 8  / ج/3انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع  ( )
 .الكوييت

 .وما بعدها 5  /5ابن قدامة، املغين ج   ( )

 .6  /5غين ، ابن قدامة امل6 / ، مالك املدون ج 3 /  انظر السرخسي، املبسوط ج   ( )

 .3 / ج   (6)

 .3 ي البطاقات الئتمانية، مرجع سابق صر قحممد ال/ د  (5)

 .3  ص  (3)



 . "..إذا استحق املبيع: كقوله

 : تكييف عمولة الخدمات األخرى 

فهي إما مدفوعة من العميل أو من أصحاب البضائع واخلدمات، : أما بقية املدفوعات 
املدفوعة من العميل عبارة عن أجر عن خدمات، فهي وكالة  وقد رأينا أن الرسوم واملصاريف

 كوهنا. إخل... اإلشعارات وإرسالالتعريف بالعميل، وجتهيز البطاقة، : جر، واخلدمات هيأب
رسوم وعمولت يدفعها أصحاب البضائع واخلدمات لقاء اشرتاكهم يف الستفادة من عمالء 

تستحق خدمة  -أيضاا -ة للمحالت، وهي دماملقوهي خدمة مسسرة، أو لقاء األجهزة  ،البطاقة
 . األجرة

 :تكييف العمولة عن الدفعات النقدية

محلة البطاقات يف  عليها صلهذه العمولة هي نسبة من املدفوعات النقدية اليت حي 
أسفارهم بواسطة األجهزة أو البنوك املتعاملة مع شركة البطاقة، وهي تقتسم بني شركة البطاقة 

 . اليت هلا إسهام يف العملية وبني البنوك

قرض من  منع تقاضي هذه العمولة، ألهنا عملية : أحدها: رعيان فيهاشوهناك رأيان  
شركة البطاقة أو من البنك الوكيل، وهذه العمولة مقابل القرض فهي فائدة، وقد ذهبت إىل 

ركة حني شى الهذا الرأي اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار، وأوجبت عل
بأن ( حيث تقتسم بني اجلهات املشاركة يف العملية)وصول هذه العمولة إليها أو جزء منها 

كانت هذه العمولة   وإذا. تقوم شركة الراجحي بتسجيلها للعميل يف حسابه، أي تردها إليه
تتعلق ببطاقة صادرة من غري شركة الراجحي، فعلى الشركة قيد هذه العمولة يف حساب 

 (. ه 2   /  /5بتاريخ   62القرار رقم )لشبهة من ا خروجاا مال اخلريية األع

، حيث إن هذه املسحوبات هي لعمالت البالد املختلفة اليت أيضاا وفيها عملية املصارفة  
 . فيها البطاقة خارج بلد حاملها متستخد

يل الكوييت هو ما جرت عليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمو : والرأي الشرعي 
هي توصيل  وإمنا، جداا يف احلالت النادرة وملدة قصرية  إل قرضاا من أن هذه العملية ليست 



ألموال العميل من حسابه إىل املناطق اليت يستخدم فيها البطاقة، وهذه العمولة هي أجر 
بنوك ن كانت العملية تتم معكوسة لتسهيل األمر، فإن الإو . لتحويل العمالت من بلد إىل بلد

لكي حتقق السرعة بل الفورية املطلوبة يف  ،الوكيلة لشركة البطاقة تدفع النقود مث تسرتد ما دفعته
يف العملية ول هو  مقصوداا وهناك أجل متخلل بني الدفع والستيفاء لكنه ليس . هذه العملية

لذا  ه؛بطبالغ النقدية، لكنه ل ميكن ضامل دفع، والشأن يف هذا األجل أن يسبق صميمهامن 
وهذا الرأي هو الراجح يف نظري، فإن األجل املتخلل . عكس األمر، ومت الدفع مث الستيفاء

بوسائل )يف العملية، ولو أتيح الستيفاء الفوري  أساساا  عنصراا بني القبض والتسديد ليس 
ملا اختلفت العملية القائمة عن أن الدفع هو من حساب العميل وليس ( التصال احلديثة

 . له ليفاا تس

ول خيفى أن يف هذه العملية كفالة من البنك الذي يصدر البطاقة نيابة عن شركتها  
العاملية، فهو يكفل عميله وأداء ما عليه مع حق الرجوع، وهذه الكفالة من نبيل التربعات، فال 

 . يؤخذ عليها مقابل

 : البديل اإلسالمي لبطاقة االئتمان وأمثلة تطبيقية على ذلك  

بالذات ومجيع  مغايراا  أمراا يس من الضروري أن يكون البديل ملا يستبعد من التطبيقات ل 
فإن ما أمكن تعديله ل يتحتم تبديله، على أن الصيغة املعدلة هي نفسها بديل  ،الصفات

 . للصورة املشتملة على حماذير شرعية

رض النوعي منها، وهو غالعن نظام البطاقات رمبا ل يؤدي  متاماا مث إن إجياد بديل خمتلف  
 . ، ووجود أطراف متعددة اجلنسيات ترعاها وتكفل استخدامهاعاملياا تداوهلا 

ولذا فإن البديل لبطاقات الئتمان هو الصيغ املعدلة هلا، واليت مت تعديلها مبعرفة هيئات  
ق شرعية وعسى أن يتمخض عن التداول اجلماعي يف شأن هذه البطاقات وتعديلها بصيغة حتق
اهلدف املادي والغرض املعنوي يف تطبيق مقررات الشريعة اإلسالمية على مجيع التصرفات 

 . واملمارسات

رضت التفاقيات املتعلقة ببطاقة الئتمان اليت عزم بيت التمويل الكوييت على عفقد  



وأجريت التعديالت الشرعية عليها وعلى شروط البطاقة، ( فيزا التمويل)إصدارها باسم 
وربطت البطاقات حبساب العمالء، مع التزام  ،شرط فوائد التأخري، حيث حذف صاا وخصو 

ذا إ، و (الفواتري)، أو عند وصول مسبقاا إما : اشتماهلا على سداد ما يستخدمون بالبطاقة للشراء
ولكن بقي أمر مل تصل . العميل لتأمني رصيد لتلك املديونية أاشِعرَ لوحظ انكشاف احلساب 

ألنه ل  ؛حصول حامل البطاقة على ميزة التأمني على احلياة: إىل حل له، وهو اهليئة الشرعية
بتأمني مزايا أخرى معادلة لذلك إىل أن يوجد  أُوِصيَ زال حمل حبث يف اجملامع الفقهية، وقد 

، وقرض يسري جماناا واشتملت عمليات البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة . احلل الشرعي لذلك
 . أحياناا 

عليها موضوع إصدار  ضفقد عر : هليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمارأما ا 
( فوائد التأخري)بعد أن حذف منها بند ( أيضاا وهي بطاقة فيزا )بطاقة ائتمان مبعرفة الشركة 

يف حالة ": النقدية بالبطاقة، وكذلك سداد الفواتري وهو الدفعاتوأجري تعديل أو تنبيه بشأن 
ض العميل الشركة أن ختصم من التأمني و للسحب على املكشوف يف سهيالت د تعدم وجو 
مبالغ ل يوجد هلا مقابل حبسابه اجلاري الدائن، على أن يلتزم بتأمني هذا املبلغ يف  يأالنقدي 
للعميل بأن حصوله على  معلوماا وجيب أن يكون . "لتكملة مبلغ التأمني املقرر عليه ؛احلال

السحب على املكشوف، وأن مثل هذه  أوحق التسهيالت على السلف  بطاقة فيزا ل مينحه
عن خدمة بطاقة الفيزا، وللحصول عليها ميكنه التقدم  متاماا المتيازات تعامل كخدمة منفصلة 

 . بطلب للفرع املعين، حسب النظام املتبع لدى الشركة يف هذا اخلصوص

بتاريخ     ا رقم أصدرت قرارهرضت الشروط على اهليئة الشرعية عوملا  
ما يوجب العرتاض على  -من الناحية الشرعية-مل يظهر للهيئة ": ، ونصهه 2   /2 /5 

بشرط أل يرتتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي  ،قيام شركة الراجحي بإصدار بطاقة فيزا
أو  ،يةفائدة حمرمة بشكل ظاهر أو مسترت، سواء أمت ذلك مع عمالئها أم مع شركة فيزا العامل

احلسابية بني شركة الراجحي  أوشركة اخلدمات املالية العربية اليت ستقوم بالوساطة الفنية 
 . املصرفية لالستثمار وشركة فيزا العاملية أو غريهم من أطراف املعاملة

فهو حمل اتفاق، وهو من ربا اجلاهلية، وهو ما يدعى قاعدة : أما كون فوائد التأخري حمرمة 



 . ( )واهلل أعلم(.. أنظركزدين )

أن : ، منهاأموروتظهر أخالقيات خدمات التجارات اإللكرتونية يف شىت املعامالت يف  
جه مدخراته و املعامالت املالية يف البنوك اإلسالمية هي من أهداف البنك اإلسالمي الذي ي

( قخل)عن طريق  سلالستثمار يف خطط التنمية عن طريق املساهة يف أموال حقيقية، ولي
ائتمان من دون إضافة لكمية النقود اليت جيري عليها العمل يف البنوك اإلسالمية واألساليب 

التمويل باملشاركة، املضاربة الشرعية، : والوسائل املختلفة للتوظيف والستثمار فيها ومن أهها
 ... البيع باملراحبة

ق الشراء احلايل، وأخذ يتبني أن ذلك يتم عن طري ،ومن التعامل يف األسواق اخلارجية  
ري بضاعة غمراكز يف هذه األسواق تتم تصفيتها إما عن طريق الستالم للبضائع وبيعها لل

 . بأجل بشرط حيازة البنك للبضائع فعال -عند متام الشراء-حاضرة، أو بيعها 

فإن ذلك يتم بالشراء ودفع كامل : أما بالنسبة للتعامل يف املعادن مثل الذهب أو الفضة 
، وحبصول البنك على إثبات ملكيته للذهب أو الفضة ميكنه (مارج)القيمة دون سداد جزئي 

البيع باألجل، أو يبيع عن طريق عقد وعد بالشراء من العميل ووعد بالبيع من البنك، ويتم 
سداد قيمة البيع عند حلول األجل بالكامل، وتتم هذه العمليات يف األسواق العاملية عن طريق 

 . لتعامل يف الذهب والفضةمراكز ا

واألسس احملاسبية واملصرفية والشرعية يف احتساب عائد حساب الستثمار اليت يتم على  
تؤكد أن العالقة  ،أساسها إعداد امليزانية وحساب األرباح واخلسائر والتوزيع يف البنوك اإلسالمية

عالقة الدائن واملدين،  بني البنك اإلسالمي وأصحاب حسابات الستثمار ل تدور على أساس
ولكنها تدور على أساس املشاركة بني الطرفني يف إطار املضاربة الشرعية، وما يرزق اهلل به من 

فإهنا على رب املال، ما مل : أما اخلسارة. دها طرفا املضاربةدربح يكون بينهما بالنسبة اليت حي
ملال، فإنه يضمن اخلسارة اقصر أو خالف ما شرطه رب ( الشريك بعمله)يثبت أن املضارب 

 .حينئذ

                                 
 .، وما بعدها53 ص/ ج 3ع بطاقات الئتمان وتكييفها، جملة اجملمع الفقهي: انظر  ( )



وبالنظر إىل التطبيقات املعاصرة للبطاقة الئتمانية وخدماهتا يف املعامالت اإللكرتونية جند  
يف القتصاد املعاصر، ولكن ينبغي أن يؤخذ باجلوانب الشرعية  مهماا  اا وسيط عمالا أهنا تؤدي 

حىت جيين مثارها وفق منهج  ؛ألمنيأثناء التطبيق، إضافة إىل أخالقيات التاجر الصدوق وا
 . ( )إسالمي رشيد

  

 المبحث الرابع 

 خدمة التجارة اإللكترونية 

 باالعتمادات المستندية وأخالقياتها

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول 

 واعهانها وأفعريتت المستندية اتمادعاال خدمة 

 وأمرمر وافق عليه، اعتمد األ: العتماد مأخوذ من اعتمد الشيء، مبعىن اتكأ، ويقال 
 . بإنفاذه، والعتماد يستعمل مبعىن الئتمان أو التسهيل أو الضمان

 . ركن إليه، واعتمد عليه، واتكأ ،سند إليه: واملستند مأخوذ من السند، فيقال 

يدفع  أنه فيها إىل و وهو عبارة عن وثيقة يوجهها مصرف إىل أحد مراسليه يف اخلارج يدع 
 . دفيللمست اعتماداا ، أو يفتح قرضاا النقود، أو مينح من  معيناا  مبلغاا 

اعتمادات التصدير والسترياد، : وتقسم العتمادات إىل أقسام بأوضاع خمتلفة، فمنها 
 .( )القبولاء، والعتماد املستندي بالطالع أو غوالعتماد القطعي والقابل لإلل

 
                                 

 .52-63م ص 18 ه  فرباير  2  ربيع اآلخر    ع انظر جملة البنوك اإلسالمية،  ( )

 . 6ه ، ص    علي احلمراء، اجمللة العربية، حمرم : انظر  ( )



 المطلب الثاني 

 لمستندية وأخالقياتهاالتكييف الفقهي لخدمة االعتمادات ا 

إن فتح العتماد فيه خدمة يؤديها املصرف احمللي للطالب وكفالة له جتاه املصرف  
األجنيب، الذي يقوم هو بأداء مثن البضاعة املستوردة للمنتج البائع، بناء على كفالة املصرف 

ألول عمولة لى أخذ املصرف اه عاقتصر في أنه إذا  -فيما يبدو-والرأي الشرعي فيه . األول
، من دون أن حتتسب فيه فوائد على مقطوعاا أم  نسبياا كان مقدارها أيتفق عليها، سواء 

 . شرعاا زة ئجا ة يفهي عمل. الطالب

 دائناا فإهنا يف املرحلة اليت يصبح فيها املصرف : أما بالصورة املشروحة اليت تتم هبا اليوم 
فائدة جارية عليه، هذه املرحلة فيها بداخلها  ويرتب املصرف ،فعالا للطالب مبا متت تأديته عنه 

 . حراماا من هذه الناحية  حقرض بفائدة، فتصب -عندئذ-

قد ارتأت جواز ( 5   -     )واملوسوعة الفقهية الكويتية يف اجلزء النموذجي الثالث  
يل أي توك: على أساس أنه توكيل ورهن خترجياا  ،فتح العتمادات املستندية من أعمال املصارف

احمليل : من طالب فتح العتماد للمصرف ورهن البضاعة لديه، أو على أساس أنه توكيل وحوالة
فيها طالب فتح العتماد، واحملال عليه هو املصرف فاتح العتماد، أو على أساس أن فتح 

لكن . مية، ول مانع منه شرعادالعتماد عقد جديد مستحدث ل نظري له يف العقود الق
 -طالب فتح العتماد-فرتضت العملية يف صورهتا البسيطة، حيث يدفع التاجر املوسوعة ا

، أو يف احلالة اليت يقبل فيها مقدماا  -الوسيط احمللي-مجيع مثن البضاعة إىل املصرف األول 
يف بلد املصدر كفالة املصرف ويشحن البضاعة قبل أن يقبض مثنها، مث بعد  -البائع-املنتج 

 يؤدي التاجر الطالب الثمنَ  ،ىل املصرف الكفيل يف بلد الستريادوصول وثيقة الشحن إ
جواز العملية جبميع  يف  -عندئذ-، عن طريق املصرف، ويتسلم وثيقة الشحن، ول شك كامالا 
 . مراحلها

 : المرابحة الخارجيةفي  دخلي ما 

تريادي التاجر مطلوبه الس دحيد ،حبسب طريقة املراحبة اخلارجية مع اآلمر بالشراء 



، ويتفق (أي البنك)لبضاعة لنفسه بامسه هو ويطلب من البنك اإلسالمي استرياد ا ،واملصدر
 -فقهياا -الطالب معه على أن يشرتيها منه بعد وصوهلا بربح معني، وقد مت ختريج هذه الطريق 

 : على أساسني من مذهبني

 . قاعدة الوعد امللزم عند املالكية: األساس األول *

على جواز أن يقول الرجل  نص اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه يف ألمِّ : لثاينا األساس*
: ينظر كتاب الدكتور سامي محود)آلخر اشرت هذا الشيء من صاحبه، وبعه مين بربح كذا 
نظام البنك )و (. الطبعة األوىل  82 /تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ص

 . (بند املراحبة اخلارجية -نواع معامالته اإلسالمي األردين وأ

رت هذا النظام جلنة الفتوى الشرعية بوزارة األوقاف واملقدسات والشؤون أقوقد  
فيما أرى  -وهي . اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية، وطريقة املراحبة الداخلية واخلارجية فيه

حتل مشكلة فتح العتمادات حبسب طريقة سليمة بالنظر اإلسالمي ل شائبة فيها، و  -
القواعد الفقهية، مستفيدة من املذاهب الفقهية املعتمدة اليت يف اختالف األنظار بني أئمتها 

 . ( )شرعيه ورمحه وأتباعها سعة 

إنه بالنسبة لالعتمادات املستندية بالذات، وهي اليت ترد املطالبات عليها بشكل مؤكد  
مع جمموع التأمينات املودعة من  غالباا الشحن غري املسددة تتوازى  ، فإن جمموع قيم وثائقغالباا 

  .( )تلقائيةبصورة  بأمواهلماستدانتهم  ون موارد غذالعمالء، ومعىن هذا أن العمالء ي

وقد أجازت اللجنة الفقهية يف املوسوعة الفقهية الكويتية جواز فتح العتمادات املستندية  
حيث إهنا من التوكيالت والرهون أو إهنا توكيل وحواله، أو عقد على أهنا من أعمال املصارف، 

 . ( )جديد مستحدث ل نظري له يف العقود الفقهية القدمية، ول مانع منه شرعا

                                 
 .من جملة اجملمع الفقهي، العدد الثاين، مكة املكرمة ، 12-81ص  املعامالت املصرفية اءانظر مصطفى الزرق  ( )

 .3  -5  ص تطوير األعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية  ،سامي محود. د  ( )

سامي محود تطور األعمال املصرفية  .ده ، 23   الكويت -ذات السالسل  ،5  ،    / ج  املوسوعة الفقهية  ( )
 .ه 15   الحتاد العريب،    صمبا يتفق والشريعة اإلسالمية 



  

 

  



 الفصل الثالث

 حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وأخالقياتها 

 :وفيه مبحثان

 بحث األولمال

 تها وتكييفها الفقهيحقوق الملكية الفكرية وأخالقيا

 : مطالب وفيه 

 المطلب األول 

 المراد بحقوق الملكية الفكرية ومشتمالتها وأخالقياتها 

 : ةغق امللكية الفكرية يف لسان أهل اللو حق 

إنكاره، ويف غ خالف الباطل، وهو الثابت الذي ل يسو : مجع حق، واحلق: احلقوق 
 .. هو احلكم املطابق للواقع: الصطالح

 . ( )حقوق التفاق والختصاص وامللك: ن ذلكوم 

ما يتعلق بامللكية األدبية، مما له قيمة يف الشرع، : ويف األصول التجارية واملالية واملعنوية 
ما يتحقق يف العرف اإللكرتوين املعاصر بشىت صوره، كما يطلق : وشراء وجتارة، ومن ذلك بيعاا 

 . ( )عليها امللكية الفكرية

احتواء الشيء،  : واملعىن وملكاا  متلكاا مأخوذة من الفعل ملك ميلك : ةغيف اللوامللكية   
  .( )والقدرة عليه، والستبداد به، والتصرف به

                                 
، وابن رجب ،55  /5 ينغدامة، املقوابن ، 2 /3 ، ابن اهلمام شرح فتح القدير 5صانظر اجلرجاين، التعريفات   ( )

 .8 صحد البتكار  ،ينفتحي الدري .د،  2 صالقواعد 

 .اإلسالميجملة اجملمع الفقهي  ،5   صحممد مشام، األصل التجاري . دانظر   ( )

 (.ملك)مادة  ب،لسان العر : انظر  ( )



قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، وقد ذكر شيخ : ويف الصطالح الفقهي 
الشرعية على التصرف  امللك هو القدرة: )للملك فقال تعريفاا  -رمحه اهلل-اإلسالم ابن تيمية 

 . ( )(يف الرقبة

احليازة  وهذا تعريف جامع ومانع، فهو جامع ملاهية امللكية من حيث البتداء يف  
  .( )الشرعيةللتصرفات  ةجامع ةوالحتواء، ألن القدرة الشرعي

هو الصور الفكرية اليت تفتقت عنها امللكة الراسخة يف نفس العامل أو : واإلنتاج الفكري 
 . هو، ومل يسبقه إليه أحد أبدعهديب وحنوه، مما يكون قد األ

والصور الفكرية املبتكرة أثر للملكة الراسخة، وليست عينها، بل فرع عنها وناجتة منها،  
  .( )األحكام تأصيلوهذا ملحظ دقيق جتب مراعاته يف الجتهاد ويف 

والفنية والعلمية، والعالمات وامللكية الفكرية تشمل احلقوق املتعلقة باملصنفات األدبية  
التجارية، وعالمات اخلدمة، واألمساء والسمات التجارية واألسرار التجارية، والكتشافات 
 . العلمية وبراءات الخرتاع يف مجيع جمالت الجتهاد اإلنساين والرسوم والنماذج الصناعية

 

 :أخالقيات الحقوق الفكرية

لى قدر من البتكار، فاإلنتاج املبتكر ل يشرتط فيه يشرتط يف النتاج الفكري أن يكون ع 
 التجديد، وألَّ كله بالبتكار واإلبداع، بل يكفي فيه أن ينطوي على قدر من   متسماا أن يكون 

                                 
: ، وقال5  ، وقد ذكر هذا التعريف ابن جنيم يف األشباه والنظائر ص65 /6انظر شرح فتح القدير، ابن اهلمام   ( )

. وهو قيد يف حمله، حىت يعطي صاحب األهلية حق التملك، وما عداه ل يعد مالكا( انعإل مل: ينبغي أن يقال)
، وترمجة شيخ اإلسالم للحافظ ابن حجر، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم امحد بن تيمية،    / وانظر ابن تيمية 

 .38 /1 عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد : مجع وترتيب
يع املدخلي، إحكام امللكية يف الفقه اإلسالمي، دار املعا رج الدولية للنشر، الطبعة األوىل عام حممد منصور رب/ د  ( )

 .  ه ، ص5   

ه ،  2  فتحي الدريين، حق البتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عام / د: انظر  ( )
 .1ص



إذ ل بد يف كل مبتكر ذهين من أن يكون  ،، ول حماكاة لصور أخرى سابقةتكراراا يكون 
-ت سابقة، وتراث علمي، فيختلف البتكار على ثقافة ساهم يف تكوينها ابتكارا مؤصالا 
فالبتكار نسيب ل  ،ول ومستواهذمبدى القدر احملدث فيه وجودته، ومبلغ اجلهد املب -وأثراا نوعية 
 . مطلق

من البتكار،  دريكون على ق أن -باحلماية جديراا ليكون -ويشرتط يف النتاج الفكري  
 . ( )اا وليس مبتكر 

يكون يف جمال العلوم  أنباحلماية  جديراا تاج الفكري ليكون يف الن - أيضاا  -ويشرتط  
يف  - ر، يقر -أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة  روهو يقر  -النافعة، إذ أن اإلسالم، 

لك بأن يكون ذنوعية العلم الذي جيب إعمال الذهن يف حتصيله وابتكاره، و  -الوقت ذاته 
واستعاذ عليه  ،( )(إين أسألك علماا نافعاا اللهم : )سلمصلى اهلل عليه و ، ومن دعاء النيب نافعاا 

ومن . ( )بك من علم ل ينفع أعوذاللهم إين : )يثدففي احل الصالة والسالم من علم ل ينفع، 
 . احلقوق الفكرية يف التجارة اإللكرتونية: ذلك

  

 المطلب الثاني 

 التكييف الفقهي لحقوق الملكية الفكرية 

بالثمرة املنفصلة عن أصلها، إذ  شبهاا أنه أقرب : لإلنتاج الذهين املبتكروالتكييف الفقهي  
اإلنتاج املبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر يف كتاب أو حنوه فيصبح له بذلك كيان مستقل وأثر 

 . من قبيل املنافع -يف نظر اإلسالم  -مما يؤكد كون اإلنتاج الفكري . ظاهر
                                 

 .56- 5ص الرمحن السند األحكام الفقهية  عبد .ود ، 2 ، صاملرجع السابق: انظر  ( )

يعلى  وأبو،  565 يث رقم دمحد يف املسند، حأو  ،18 / ، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها   ( )
 .أسدسليم  وضعفه احملقق حسني ،  5 /   يف مسنده،

، والرتمذي، 51 8:  مسنده، حديث رقممحد يفأواه ر و  ، 1/ هريرة رضي اهلل عنه  أيب حديثرواه ابن ماجه من    ( )
صحيح على شرط مسلم، واحلديث صححه : وقال شعيب األرناؤوط ،حسن صحيح غريب: وقال ،1 6/6

 .86 / املستدرك احلاكم ووافقه الذهيب 



نتيجة لتطور احلياة -وق الذهنية واملعنوية والفكرية فإنه وبالنظر يف آراء الفقهاء يف احلق 
ظهر ما يسمى باحلقوق املعنوية، فهل حمل هذه احلقوق  -القتصادية واملدنية والثقافية احلديثة 

 . داخل يف مسمى املال يف الشريعة اإلسالمية؟ اختلف الفقهاء يف ذلك

يكون  أنالذين ل يشرتطون : -احلنابلة املالكية والشافعية و : ويبدو يل أن مجهور الفقهاء 
بذاته يف الوجود اخلارجي، بل هو كل ما يدخل يف معىن املال من  معيناا  مادياا  شيئاا حمل امللك 

يذهبون إىل أن  - شرعاا يان ومنافع، ومعياره أن يكون له قيمة بني الناس، ويباح النتفاع به عأ
على ذلك ترد  وتأسيساا عيان سواء بسواء، ذاته، كاأل يف اا متقوم مالياا  حقاا  َعدُّ هذه احلقوق ت ُ 

مصادره  صبعليه العقود الناقلة للملكية، ويضمن بالغصب، مبعىن أنه تقرر مسؤولية غا
 . ( )ومطالبته بالتعويض، وجيري فيه اإلرث على اجلملة

أو إل من صدقة جارية، : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إل من ثالثة": ويف احلديث 
 أثراا ، يبقى شرعاا مصدر للمنفعة  فالعلم عمل، وهو . ( )"له وولد صاحل يدع أوعلم ينتفع به، 

 . والعلوم اإللكرتونية يف التجارات داخلة يف ذلك. بعد وفاة صاحبه خالداا 

دللة على أن العلم مصدر النتفاع، وأن النتفاع املستمر بإنتاج العامل، : يثدففي احل 
، يبقى شرعاا لعمله الصاحل الذي ل ينقطع باملوت، فالعلم هو مصدر للمنفعة  استمراراا يكون 

  .( )باملوت بعد وفاة صاحبه، واهندام ملكته العلمية خالداا  أثراا 

ستنتج منه أن املنظور إليه يف مالية ري حاجة أو ضرورة، ويُ غما فيه منفعة مباحة ل: واملال  
، بل منفعته وأثره، فإن ما ل منفعة فيه، ليس مبال، أي األشياء وليس هو عينية الشيء املادي

 . هو املنفعة ل العينية -نذإ  -، فمناط املالية عينياا  شيئاا ولو كان 

                                 
ط دار الفكر،  ، 2  / ه ،  66 محد السمرقندي تأ أيبمحد بن ألعالء الدين حممد بن : حتفة الفقهاء: انظر  ( )

يت، كشاف و والبه ، 13 صي، األشباه والنظائر طوالسيو ،  6/6 وحاشية ابن عابدين، 81 /5ع مشق، والبدائد
واملعنوية  ،الذهنية، واألدبية: منها: ويطلق القانونيون على هذه احلقوق تسميات عدة. 65 ص  جالقناع 

 .  5 ، والسنن 15 /  امللكية ،العباديوحقوق البتكار، انظر  ،والفكرية، وامللكية األدبية والفنية والصناعية

 .  5 كتاب الوصية حديث رقم   ،66  / : صحيح مسلم  ( )

 .  حق البتكار يف الفقه اإلسالمي ص: انظر  ( )



منوطة باملنفعة اليت هي أصلها ومستندها، واملنفعة أمر معنوي، فحيث  -إذن  -فالقيمة  
 . هي معيار للقيمة ومقدارهاتكون املنفعة تكون القيمة، أي تكون املالية، بل املنفعة 

 

 المبحث الثاني 

 حماية المستهلك وأخالقيات التعامل فيه 

لقد اشتملت كتب الفقه اإلسالمي على أخالقيات التعامل التجاري ومحاية املستهلك،  
 . واآلخرةشرعية وعقوبات يف الدنيا  أحكاماا ورتبت عليها 

فالقيام حبقوق اهلل مع  ": كره الغزايلما ذ : والتعامل معهفمن أهية محاية املستهلك  
يقون، وسلوك طريق احلق هذا يف التجارة أشد صداملة جماهدة، ل يقوم هبا إل الاملخالطة واملع

 . ( )"هلا من املواظبة على نوافل العبادات والتخلي

 ؟قائماا  وواقعاا  ممكناا  أمراا ولكن هل هناك من منهج جيعل حتقيق ذلك يف دنيا التجارة   
 . واملنهج يرتكز على دعامة نفسية ودعامة موضوعية عملية: نعم

أحدها أن تلبيسه : ذلك على العبد إل بأن يعتقد أمرين رولن يتيس": يقول الغزايل 
العيوب وتروجيه السلع ل يزيد يف رزقه، بل ميحقه ويذهب بربكته، وما جيمعه من مفرقات 

البيعان إذا صدقا ونصحا ": صلى اهلل عليه وسلمال وقد ق. التلبيسات يهلكه اهلل دفعة واحدة
 . ( )"كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما  وإذابورك هلما يف بيعهما، 

صلى اهلل يذكر الغزايل أحاديث الرسول : وعن أهية الصدق يف سعر الوقت أثناء التجارة 
بني أنه ل جيوز يف النهي عن تلقي الر كبان، وعن النجش، وعن بيع حاضر لباد، ي عليه وسلم
ومن قنع بربح قليل  ": قائالا أن يكذب يف سعر السوق،  - مشرتياا كان أو   بائعاا  -للمتعامل 

                                 
 .35- 3/ إحياء علوم الدين، ج   ( )

 .35/ املرجع نفسه ج   ( )



 . ( )"رحباا كثرياا كثرت معامالته، واستفاد من تكررها 

وقد نبه الغزايل على أهية املساحمة يف استيفاء الثمن وسائر الديون وبني وجه اإلحسان  
عن الحتكار مبا جيلبه من مضار،  بعيداا . ت، ومنح اإلمهال والتأخرييف ذلك من منع اخلصوما

عن املغالة يف  بعيداا عن سائر وجوه الغش،  بعيداا عن اإلعالن والرتويج غري الصاحل،  بعيداا 
، يتحلى بوجود الئتمان رشيداا  عقلياا  سلوكاا األرباح، يسلك كل من املشرتي والبائع 

رفة احلقيقية بأحوال السلع واألسعار، للسلع الضرورية مبا حيقق واملساحمات، حبيث تشيع املع
ل جمال فيها حملالت تتعامل يف احملرمات، وعلى احملتسب . مكانة خاصة من الرعاية والهتمام
 . ( )أن مينع من كل تلك الحنرافات

العربة باملقاصد : -كما ورد يف عبارات الفقهاء   -ومن صور احلماية للمستهلك  
 . عاين، ل باأللفاظ واملباين، ومن ذلك اشرتاط الرضى يف العقود، وحترمي الغش والغنب والظلموامل

؟ ألن مثة قاعدة فقهية حصراا والعقود املذكورة يف كتب الفقه، ليست هي العقود اجلائزة   
: تعبد اهلل إل مبا شرع، وأما املعامالب، فال [أن العبادات مبناها على التوقيف]هامة، وهى 

 . ( )فاألصل فيها احلل، ما مل يرد نص على حترميها

كد الدمشقي على ضرورة أن تتم عملية البيع يف الوقت املناسب وأن تؤخذ أوقد  
، فقد اقتصادياا  موقفاا ويف هذا الصدد ينقل عن اخلليفة املأمون . توقعات املستقبل يف احلسبان

ا املزيد من الفخفاض يف أسعارها يف األيام أمر باإلسراع ببيع غالت بيت املال عندما توقع هل
 . ( )لوفرة إنتاجها ؛املقبلة

كد الدمشقي على أن التوكيالت التجارية وبعض األعمال التجارية لسيما عمليات أو  
 -اض وجيب على الركَّ . التصدير والسترياد تتطلب وجود ما نسميه اليوم بالوكالت التجارية

                                 
 .82/ نفس املصدر ج   ( )

 . 8- 8/ إحياء علوم الدين ج   ( )

 .68نظر ابن تيمية، السياسة الشرعية صا  ( )

 .وما بعدها  2 أعالم القتصاد اإلسالمي صشوقي دنيا، . ، د32-55انظر اإلشارة إىل حماسن التجارة ص   ( )



 . ( )مل يعرفها أن يكون قد تقصى عن الوكيل املأمونإذا دخل بلدة  -املستورد 

والقواعد يف تنظيم التجارة على مستوى األفراد أو  ءواعلم يا أخي، أن من أعظم املبادي 
أن تقوم على الشفافية الكاملة، وبقدر اللتزام هبذا املبدأ يف التجارة توصف بأهنا ناجحة  الدول

 . والتحضر يف هذا اجملال أو غري ذلك أو غري ذلك، كما توصف األمة بالتقدم

لستئصال الفساد الداخلي وزيادة احرتام   ؛كذلك جيب إصالح أجهزة الضبطية العدلية 
ووضع قواعد مسلكية ملسؤويل  جمال اإلصالح األخالقي،  - أيضاا  -كرامة اإلنسان، وهناك 

 . ( )صبهماحلكومة وقواعد التصريح عن الوضع املايل قبل تسلم هؤلء مهام منا

يف فتاوى  - الشيخ حممد حسنني خملوف ويف محاية املستهلك وأخالقيات التعامل بني   
أنه جيب على البائع أن يبني للمشرتي ما يف السلعة اليت يريد شراءها من العيوب إذا   -شرعية 

 . ( )، وهو حمرم باإلمجاعتلبيسوخداع و  كان هبا عيوب، وكتماهنا عنه غش 

جاء عن الشيخ  عامالت الئتمانية واإللكرتونية يف البنوك ومحاية أصحاهبا وعن إقامة امل 
احلساب اجلاري من دون أخذ فائدة ربوية  أنإحتويل املرتبات إىل املصرف يف : أيضا ( )خملوف

ومن شأهنا أل توظف يف  -نتيجة تعاقد بني املودع واملصرف على إيداع هذه املبالغ أمانة لديه، 
املودع بذلك مساها يف املصرف، ألن وديعته أمانة كسائر  فال يعدُّ  -بوية، معامالته الر 

 . األمانات، وليست من رأس مال املصرف الذي جيري فيه التعامل بالربا احملرم مع آخرين

مع قوم،  حاللا مانة عند تاجر يتعامل ألأى سبيل عل وهو مبثابة أن يودع اإلنسان مالا  
وكذلك . اع املال عنده شيء، وتعامله هو بالربا مع عمالئه شيء آخروبالربا مع آخرين، فإيد

إيداع األمانات من غري املساهني يف املصرف، غري توظيف أموال املساهني بالربا احملرم، واألول 
 . جائز، والثاين حمرم

                                 
 .بعدها ت، وما25 / ج شوقي دنيا أعالم القتصاد اإلسالمي  .ود ،56- 3ص انظر املرجع السابق   ( )

لى موقعها عوكالة اإلعالم األمريكية  عنية الصادرة نى سلسلة اجملالت اإللكرتو جملة مواقف اقتصادية، إحد  ( )
 .طية السيد، الضوابط الشرعيةع .نوان الفساد والتنمية، دع، وقد محل هذا العدد اإللكرتوين

 .15 - 1 ص   ( )

 .15 -16  فتاوى شرعية ص  ( )



مفيت  -العزيز بن باز  أفىت مساحة الشيخ عبد: وعن حكم حتويل النقود عن طريق البنوك 
إذا دعت الضرورة إىل التحويل عن طريق البنوك الربوية فال حرج يف ذلك إن : فقال -سعودية ال

األنعام ( َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإلَّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيهِ ): لقول اهلل سبحانه ؛شاء اهلل
(  1) . 

ة يف هذا العصر وهكذا اإليداع ول شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العام  
فيها للضرورة من دون اشرتاط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ول اتفاق فال 

رماء وحنو ذلك، ل ليتملكها أو غبأس بأخذها وصرفها يف املشاريع اخلريية مساعدة الفقراء وال
كونه من مكسب غري جائز،   بل هي يف حكم املال الذي يضر تركه باملسلمني، مع ،ينتفع هبا

فصرفه فيما ينفع املسلمني أوىل من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم اهلل، فإن أمكن 
التحويل عن طريق البنوك اإلسالمية أو من طرق مباحة مل جيز التحويل عن طريق البنوك 

ز اإليداع يف البنوك الربوية، وهكذا اإليداع إذا تيسر يف بنوك إسالمية أو متاجر إسالمية مل جي
 . ( )واهلل ويل التوفيق. لزوال الضرورة ؛الربوية

  

 

                                 
 .ه     عام   المية الصحفية، الرياض ط، مؤسسة الدعوة اإلس 62 -1  / ج الفتاوى : ابن باز  ( )



 عالفصل الراب 

 حماية التجارة اإللكترونية 

 وفيه مبحثان 

  

 المبحث األول

 حماية التجارة اإللكترونية في الشريعة اإلسالمية 

لكذب والغش، لقد محت الشريعة اإلسالمية املعامالت التجارية من كل أنواع التدليس وا 
حىت  ؛وحرمت كافة أنواع غسيل األموال التجارية، وأوجبت وسائل السالمة يف التعامل التجاري

وهي أسس شرعية ينبغي أن يتحلى هبا التاجر، وأوجبت طلب اإلذن  - حاللا يكسب املال 
س من غشنا فلي"للحديث  ؛من صاحب العمل التجاري، واللتزام باألمانة، والبتعاد عن الغش

ورة التحلي باألخالق احلميدة املنبثقة من العقيدة اإلسالمية، وضرورة ارتباط النية يف ر ، وض"منا
البيع، والنزاهة والصدق والوفاء بالعقود التجارية، والبتعاد عن اليمني املنفقة للسلعة، واللتزام 

 . ( )بالشروط العقدية

أو الغش فيها أو غصبها أو  ول شك أن نظرية العرض والطلب وعدم احتكار السلع 
من  -للسوق  وإنعاشاا  للمصلحة  حتقيقاا  -سرقتها وحتري اجللب الصحيح واإلنتاجية املباحة 

كما أن سد الذرائع ملنع األضرار واملفاسد  ، ( )للتاجر املسلم -الفاضلةاألخالق  أولويات
رع احلنيف، وقد ورد التجارية مطلب مهم يف العملية التجارية، وهي قواعد معدودة يف الش

ومن صور  -، نسبياا أو  مباشراا  استعمالا  -بشىت صوره وحترمي استعماله  النهي عن الضرر 

                                 
 ،خيو عابد سليمان الش .د،    / ج  النووي شرح صحيح مسلم ، 1- 1/ ج  انظر ابن احلاج املدخل  ( )

سنة  6 محبث منشور يف جملة جامعة امللك سعود  ، 5  صأخالقيات مهنة الوراقة يف احلضارة اإلسالمية 
 .ه     

 3 صحممد منصور املدخلي، أحكام امللكية . بريوت، ود -دار الفكر  ، 8 ص احلكميةانظر ابن القيم، الطرق   ( )
 .الرشد -طبعة ثالثة 



، أو البيع من دون ( )الحتكار، أو الدخول إىل مواقع إلكرتونية والنسخ منها بغري إذن: الضرر
لواضحة والحتفاظ موجب شرعي وجيب التحلي باخللق النبيل، واللتزام بالعالمة التجارية ا

مبلكيتها ومتيزها عن احملل التجاري واستغالله بوجه مشروع يف التجارة اإللكرتونية والبعد عن 
أمواهلم بطرق  وإضاعةعلى حقوق األخوين من السرقات  حفاظاا وذلك  ؛أساليب احليل واخلداع

 . ( )ري مشروعةغ

ترك الشبهات، واإلعالنات  :ومن واجبات التجارة اإللكرتونية يف الشريعة اإلسالمية 
الكاذبة، والصدق، والتبكري يف التجارة، باإلضافة إىل السماحة يف املعاملة، والتحلي مبعايل 

األخالق، وترك املشاحنة والتضييق على الناس، ووجوب دفع الزكاة املشروعة يف سائر األعمال 
 . ( )التجارية وعروضها

ه اللجنة الدائمة ياإللكرتونية مبا نصت عل وقد جتلت صور محاية الشريعة للمعامالت 
يف (  6 8 )باململكة العربية السعودية يف فتواها رقم  واإلفتاءللبحوث العلمية 

اليت بينت فيها عدم جواز نسخ الربامج احلاسوبية اليت مينع أصحاهبا نسخها إل ه  3   /  / 
صلى اهلل عليه ، ولقوله ( )"املسلمون على شروطهم": صلى اهلل عليه وسلملقوله  ؛بإذهنم
من ": صلى اهلل عليه وسلموقوله  (6)"، مسلم إل بطيبة عن نفسهءل حيل مال امري": وسلم

غري حريب، ألن  كافراا أم   مسلماا سواء كان صاحب هذا الربنامج  (5)"سبق إيل مباح فهو أحق به
على وفق ما يسمى يف  -نية ، ومعامالته اإللكرتو (3)حمرتم كحق املسلم حق الكافر غري احلريب 

 : رر ما يأيتوقُ . شرعاا مصونة  -الوقت املعاصر باحلقوق املعنوية 

                                 
واملراجع  11 / ج  والشاطيب املوافقاته ، 25   مطابع القاهرة ،8  / ج تبصرة احلكام  ون،انظر ابن فرح  ( )

 .السابقة

 .  ه  ص    حمرم  يف  885عصحيفة الوطن السعودية وحي لقمان، العالمة التجارية وحق استغالهلا،  .د  ( )

 والنووي روضة الطالبني ،2 / الصنائع  عساين بدائاالك ،بريوت -املعرفة ، 12 /  انظر ابن حجر فتح الباري  ( )
 . 6 /  مالك املدونة، 2  / ج والنووي يف شرح مسلم ، 2 /  ينغدامة املقوابن ، 55 / 

 .سبق خترجيه  ( )

 .  133  د يف املسند رقمأمح  (6)

 .أبو داود، اخلراج، باب إقطاع األرضني  (5)

 .33ص الرمحن السند، األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتونية عبد .انظر د  (3)



والخرتاع أو  والتأليفالسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، : أولا " 
 ؛هي حقوق خاصة ألصحاهبا، أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معدودة: البتكار
 . ، فال جيوز العتداء عليهاشرعاا ناس هلا، وهذه احلقوق يعتد هبا لتمول ال

جيوز التصرف يف السم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العالمة التجارية، ونقل : ثانياا  
 . مالياا  حقاا باحتساب أن ذلك أصبح  أي منها بعوض مايل، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، 

، وألصحاهبا حق التصرف شرعاا والخرتاع أو البتكار مصونة  ليف،أحقوق الت: ثالثاا  
 . ( )واهلل أعلم. فيها، ول جيوز العتداء عليها

إيقاع عقوبة حد السرقة : ومن صور محاية الشريعة اإلسالمية للتجارة اإللكرتونية 
أخذ وسائل  بشروطها، أو التعزيز ملن يشرع أو يرتكب اختالس األموال بالطريقة اإللكرتونية، أو

كل ذلك حمرم يف . أو تزوير التوقيع اإللكرتوين فيها -كالبطاقات الئتمانية   -ري غإلكرتونية لل
حلرمة األموال  ؛- سابقاا كما تقرر   -ويستحق مرتكبه العقاب الشرعي  ( )الشريعة اإلسالمية

: ئم اإلنرتنترابة وخباصة جراحد احل ، وقد يصدر حبق من فعل ذلك بطريقة منظمة تنفيذشرعاا 
 . ( )كالتخريب، أو إزالة للمواقع، أو السرقة والنتهاب، أو اإلخافة، أو الرتويع

ويف ذلك بيان شاف ملدى تقدمي معاجلات الشريعة اإلسالمية لكل النوازل املعاصرة،  
وهي مسة اتسمت هبا هذه الشريعة يف  ،احللول املناسبة على وفق كل عصر وجمتمع وإعطاء

 . شرعية اهلادفةمقاصدها ال

 الثاني حثالمب 

 حماية التجارة اإللكترونية في النظم الوضعية 

                                 
 .53  / ، ج 6عجملة جممع الفقه اإلسالمي   ( )

واملاوردي، األحكام السلطانية  ، 25 /  الدسوقي، حاشية على الشرح الكبري، 3 1/5انظر السرخسي املبسوط   ( )
 . 8 صيعلى، األحكام السلطانية  وأبا ، 3  ص

، عام  طوما بعدها  ،  8صالعاطي، موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلاسب اآليل  عطا عبد .انظر د  ( )
 .وما بعدها، 1  صاإلعالنات التجارية  أحكامحممد الكاملي،  ه ،    



من املسؤولني ألهية  اا ، وادراكجداا التجارة اإللكرتونية باململكة العربية السعودية، مهمة  
وأثرها اإلجيايب على تطوير وتنمية القتصاد السعودي، فقد مت تشكيل جلنة  ،هذه التقنية احلديثة

اململكة، ول  وإمكاناتمة برئاسة وزارة التجارة، مهمتها دراسة واقع التجارة اإللكرتونية دائ
شك أن تطور اخلدمات املصرفية وتقنيات الدفع اليت قامت هبا مؤسسة النقد العريب السعودي 

عيل البنية التحتية املالئمة، ويف نفس اجتاه تف وإنشاء األمورسيكون هلا تأثري إجيايب على تفعيل 
كدت بعض البنوك السعودية التزامها بتعويض العمالء الذين تتعرض أالتجارة اإللكرتونية 

 . حساباهتم لالخرتاق والتالعب، ويتم إجراء عمليات مصرفية عن طريق مواقعها يف اإلنرتنت

وتأيت هذه اخلطوة من البنوك السعودية يف الوقت الذي حيجم فيه عدد من العمالء عن  
اقع البنوك يف اإلنرتنت، إذ ل يشكل عدد العمالء الذين جيرون عمليات مصرفية استعمال مو 

 . بني كل املشرتكني%   6 -   عن طريق الشبكة سوى 

ويتوقع بعض املشرتكني السعوديني أن تساهم احلماية اجليدة اليت تضعها البنوك يف  
سابات يف رفع نسبة التعامل مواقعها والتزامها بتحمل كامل ما يرتتب من اخرتاق أو تالعب حب

باإلضافة إىل الرتكيبة  -ئ التجهيزات األساسية لالتصالت وهتي  . يف التجارة اإللكرتونية
أهم ما ميكن استثماره لتحقيق  -السكانية املؤهلة للتدريب يف جمال املعلومات والتصالت 

 . ( )موقع ريادي للمملكة يف جمال التجارة اإللكرتونية

كالتأليف أو السم التجاري أو العالمة التجارية وحنوها -محاية احلقوق املعنوية ويف جمال 
على : نصت املادة احلادية والعشرون من نظام محاية حقوق املؤلف السعودي -من املخالفات

  :عدِّ التصرفات اآلتية تعدياا على احلقوق اليت حيميها النظام

   تسبب يف إسقاط حقوق أصحاب لكرتونية قد تإإزالة أي معلومة كتابية و
 .املصنف

  تضمن استخدام النسخ األصلية . إزالة وفك أي معلومة احرتازية إلكرتونية
 . للمصنف مثل التشفري أو املعلومات املدونة بالليزر وغريه

                                 
 .واألحباث التجارة اإللكرتونية الدراساتغرف التجارية الصناعية السعودية، انظر موقع جملس ال  ( )



  الستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل . 

  و املستودعالحتفاظ مبصنفات غري أصلية يف النشأة التجارية أ . 

  العتداء على أي حق من احلقوق احملمية . 

أو إغالق  ،لف لايرأمث نصت العقوبات على اإلنذار وغرامة تصل إىل مائتني ومخسني  
 . ( )احملل التجاري أو السجن

من (  2 )اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية نصت املادة  ( )ويف مشروع نظام املبادلت 
جناية أي شخص يدخل عن عمد منظومة حاسوب أو  مرتكباا أنه يعد  مشروع النظام على

منها دون وجه حق، وذلك بالتعدي على إجراءات األمن، من أجل ارتكاب عمل يعد  جزءاا 
 . جناية حبسب األنظمة املرعية وحبسب ما حتدثه الالئحة التنفيذية

املسح أو التحوير أو إحلاق الضرر بالبيانات احلاسوبية ب: التجرمي(   )ويف املادة  
 . الكتمان

  ه 3   / 2 /   يف    5 السعودي رقم  ءويف قرار جملس الوزرا 

والذي ينص على إصدار الضوابط املنظمة لستخدام شبكة اإلنرتنت والشرتاك فيها،  
 : ومنها

المتناع عن استخدام الشبكة ألغراض غري مشروعة، ومن ذلك على سبيل   -أ 
رذيلة والقمار، أو القيام بأي نشاطات ختالف القيم ال: املثال ل احلصر

العربية  الجتماعية والثقافية والسياسية واإلعالمية والقتصادية والدينية للمملكة 
 . السعودية

  .تصريحري، أو حماولة استخدامها من دون غالمتناع عن الدخول إىل حسابات ال -ب 

                                 
 .ه     /3/ ك يف /رقم مالصادر باملرسوم امللكي  ه     / /1يف  86ر رقم الصادر بالقرا  ( )

إعداد  ه ،    / /3 ة يف اململكة العربية السعودي الكرتونيةانظر مشروع نظام املبادلت اإللكرتونية والتجارة   ( )
 .إدارة التجارة اإللكرتونية بوزارة التجارة



، أو إطالعه على الرقم السري ري يف حسابات الستخدامغالمتناع عن اشرتاك ال  -ج 
 . ( )للمستخدم

 ،يف ماليزيا ( )وعلى مستوى دول العامل حيث سنت أنظمة محاية للتجارة اإللكرتونية 
م ينص إىل أن الوصول غري 113 حيث صدر نظام عام  ،عقوبات رادعة للمخالفني وإصدار

ترتاوح عقوبته  ،املسموح بهغري  لالتعديالشرعي إىل احلاسب اآليل والدخول بنية التخريب أو 
مع السجن مدة تقدر بعشر سنني  ،دولر ماليزي( 62.222 )غرامات مالية تصل إىل بني 

بريطانيا على جرائم إلكرتونية عقوبة السجن مدة سنتني ضد أحد قراصنة  ( )وقد طبقة أنظمة
، حيث وزع (فالور) اإلنرتنت والتجارة العاملية عندما أرسل فريوسات حلاسبات يف العامل، وامسه

 . م  22 م إىل يناير   22  -فريوسات خالل الفرتة من ديسمرب 

يف قانون املرافعات املصري ويف جمال العقود التجارية اإللكرتونية فتحت احملاكم التجارية  
التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت  حيث عدت عقود    /5 والنظام الفرنسي م   /2 م

اضرين يف الزمان وغائبني يف املكان، والعربة فيه بالقبول، ما مل يتفق طريف العقد أو بني ح عقوداا 
  .( )، مدين مصري13ري ذلك مغيوجد نص يقضي ب

وعن حجية التوقيع اإللكرتوين نص النظام الفرنسي واألمريكي واملصري على عده قوة  
وأن الدخول غري  ،(6)بديلة تنوب عن التوقيع التقليدي، وأنه يدل على شخصية صاحبه

املشروع ملواقع التجارة اإللكرتونية أو إفشاء البيانات الرمسية للتاجر، أو التزوير يف جمال الئتمان 
أو إعاقة األعمال التجارية، واخليانة أو السرقة والقرصنة والنصب   (بطاقات وأرقام)اإللكرتوين 

 . (5)ون، والشرع احلنيفإجرامية جنائية يعاقب عليها القان تعد أعمالا  كلها 

وجيب حتري األمانة والدقة يف املعامالت اإللكرتونية وعدم اإلخالل أو الغش يف البيع  
                                 

 .21 -23  الرمحن السند يف كتابه األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتونية ص عبد .د دهأور   ( )

 .21 صاملرجع السابق   ( )

 .5 ه  ص    /  /8 ، اجلمعة   5   وصحيفة الرياض السعودية عدد،    -   ص املرجع السابق   ( )

 .مرجع سابق  3 /  ج الفتاح حجازي، النظام القانوين عبد .د: انظر  ( )

 . 2 -22 /  حجازي، مرجع سابق .راجع د   (6)

 .لإلطالة منعاا ، حيث أورد نصوص قوانني أوروبية وعربية وأمريكية، فلرياجع كامالا   ج حجازي، مرجع سابق/ د  (5)



بنظام بطاقات الدفع اإللكرتوين وضرورة الهتمام بالسرية التامة للتوقيع اإللكرتوين وخباصة مع 
جارة اإللكرتونية عملية ألن الت ؛ظهور التالعب يف بطاقات الئتمان عن طريق شبكة اإلنرتنت

 وإبرامتعتمد على نظام معلومات متكامل من حيث الدعاية والتسويق واإلعالن واملفاوضات 
العقد وتنفيذه واحلصول على املقابل املايل، وأن عملية الوفاء اإلليكرتونية إحدى حلقات 

 حامساا  عامالا   وتعدهاتعتمد على شبكة اإلنرتنت  التجارة عن بعد، أو التجارة اإلليكرتونية اليت
 .( )يف إمتام صفقاهتا

وهي صفة مهمة يف أخالقياهتا وعدم الغش التجاري يف السلع املعروضة، ووجوب وضوح  
البيانات اإلعالنية للمستهلك، وحلمايته من وسائل الغش املعاصرة، وذلك حبفظ أسراره 

صنة أو السرقة من قبل حىت ل يكون ضحية للقر  ؛وخصوصياته، وحتديدها يف عقده التجاري
-8 )، ونصت عليه املواد ( )م113 يه األنظمة األوروبية لعام نصت عل ري، وهذا ما غال

م يف املشرع التونسي ضمن محاية املعطيات الشخصية اليت تعتمد  222 الصادر يف عام /   
املدين،  الذي يسمى باحلق اإلعالمي أو احلق الشخصي يف الفقه ( )على اإلعالم اإلليكرتوين

 . ( )ونظاماا  وعرفاا  شرعاا أو احلق املعنوي يف الفقه اإلسالمي، وهو حق معرتف به 

وعن القواعد القانونية العقدية يف جمال التجارة اإللكرتونية اليت وضعتها جلنة األمم  
يونيو   1 -   بعة والثالثني خالل الفرتة من املتحدة للقانون التجاري الدويل يف دورهتا الرا

م واخلاصة بسندات الشحن اإللكرتونية لتبادل املعطيات واملعلوماتية بني األطراف  112 
عقد أو اتفاق بينهم عندما يرغبون يف إبرام صفقات جتارية  وإبراماألعضاء يف شبكة اإلنرتنت 

من خالل وسائل اإلنرتنت اإللكرتوين، وهو ما تضمنته قوانني التعاقد عرب اإلنرتنت يف فرنسا 

                                 
 .3 نت واتصالت صرت صفحة إن  1 1  عصحيفة الرياض  -يها؟ معن عقود اإلنرتنت من حي هانظره يف حبث  ( )

 .نترت صفحة ان 8 1  عصحيفة الرياض    صمن املستحيالت  أصبحتحتقيق عن التجارة اإللكرتونية هل   ( )

 الفتاح حجازي، النظام عبد .عن د نقالا     -  ص حممد السيد عرفة، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت  .انظر د  ( )
 . 5 -63 / ج القانوين للتجارة اإللكرتونية 

حممد  .حجازي النظام القانوين، مرجع سابق، ود .عن د نقالا     -2 ص  حممد السيد عرفة، مرجع سابق. انظر د  ( )
 .8  منصور املدخلي احلق املعنوي يف الفقه اإلسالمي حبث غري منشور ورقة



 . ( )م 118 من عام  اا بدء

رة اإللكرتونية الصادر عام كما اهتم القانون النموذجي لألمم املتحدة حول التجا 
م حول العرتاف بالرسائل واملعطيات اإللكرتونية والكتابة والتوقيع وأصل النسخة 115 

ية من قبول املستند وقوته القاطعة يف اإلثبات وتبادل وسائل املعطيات اإللكرتون وإمكانات
حيث الراسل واملرسل إليه، واإليصال والستالم، ومحاية املستهلك الدويل والداخلي، من حيث 

 . ( )السلع واخلدمات والستهالك يف شىت اجملالت اإللكرتونية

هلا  -عرب احلاسوب  -ول شك أن سن مثل تلك األنظمة حلماية التجارة اإللكرتونية   
، واحلصول على وإتقانإمتام املعامالت املالية بسرعة : ة، منهامثارها القتصادية والجتماعي

تسديد املديونات املالية بدقة، وانتعاش التجارة، وافخفاض التكلفة  وإمكاناملتطلبات بسرعة، 
، إلكرتونياا تداول النقود  وإمكاناملالية وسهولة النتقال يف األسواق العاملية وبكل ثقة وأمان 

وهو ما يؤمنه التوقيع اإللكرتوين والبطاقة الئتمانية، باإلضافة إىل  عن الختالس، بعيداا 
 .( )تامةالطمئنان على األرباح من حتقق وتطبيق أنظمة التجارة اإللكرتونية وحبماية 

 ودفعاا للنفع  جلباا ك األنظمة جند أهنا ل تتعارض ومنهج الشريعة اإلسالمية تلومبناقشة  
ولكن بضوابط وقواعد وأسس وفروع . شروعة، وانتفاء للمفاسدللمصاحل امل وحتقيقاا للضرر 

 . فقهية حيتاج إليها الناس يف كل مكان وعصر واهلل أعلم

                                 
 .اوما بعده  31 / ج  انظر املرجع السابق  ( )
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تتجلى أثاره يف أن  "أخالقيات التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي"ويف ختام حبثي  
ح املشروعة، وأن التجارة لغرض األربا  وإدارهتامفهوم التجارة يدل على تقليب األموال، 

مع إضافة تقنيات واتصالت  أولياا  دخولا يف ذلك  تدخل -مبفهومها املعاصر  -اإللكرتونية 
ورسائل تؤدي إىل النتيجة اإلجيابية، وأن اإلسالم قد سبق األنظمة الوضعية يف اهتمامه 

باح يف الشرع شرعية، حىت أضحت وسيلة من وسائل الكسب امل أحكاماا ع هلا بالتجارة، وفر  
لك أن التجارة اإللكرتونية تعتمد على أسس ومصاحل وقواعد إسالمية نظمها ذ ،احلنيف

عقود التجارات : ومنها -اإلسالم على منهج رشيد، ل سيما وأن العقود مبنية على الرضا، 
يف ولقد أباح اإلسالم التجارة اإللكرتونية  -اإللكرتونية يف كل زمان ومكان وجمتمع ووسيلة 

بالد غري املسلمني ضمن عالقة املسلمني مع غريهم بشروطها، كما أن اللتزام بأخالقيات 
من الصدق : التاجر املسلم وضوابط املعامالت التجارية مسة مهمة يف عرف التجارة اإللكرتونية

مثل عدم الربا، أو الحتكار، أو القمار، : واألمانة وعدم الغش والتحلي باألخالق الفاضلة
ريها، ولقد اقتضت حاجة الناس إىل هذا املوضوع إبرازه بصورة فقهية حىت تتضح معامالهتم، وغ

بضوابطها مثل البطاقات والعتمادات املستندية  وإباحتهايف اخلدمات اإللكرتونية املقدمة، 
 . ومقدمي اخلدمة وغريها

العمولة وقد ظهرت أثار هذا البحث يف تقدمي خدمات الشبكة اإللكرتونية، وأخذ  
، وأن البيع التجاري اإللكرتوين جائز بشروطه بناء على العرف ووفق ما قعده (األجرة)املشروعة 
اجملامع الفقهية املعاصرة، وكذلك جواز اإلعالن التجاري  وإقرارات -رمحهم اهلل  -الفقهاء 

اإللكرتوين  اإللكرتوين بشروطه، وأن التكييف الفقهي لبطاقات الئتمان قد أجازها يف التعامل
يف التجارة اإللكرتونية على أهنا وساطة جتارية بأجر أو وكالة أو كفالة بأجر مما اتضح يف حبثه، 

راء لبعض اجملامع آالذي ظهر يل عند الفقهاء، أو ما صدر من فتاوى و  دسواء يف التقعي
التجارة )عامالت محت هذا النوع من امل واهليئات الفقهية املعاصرة، وأن الشريعة اإلسالمية قد  

من حقوق امللكية الفكرية، ومحاية املستهلك على وفق منهج إسالمي رصني، ( اإللكرتونية
ت العقوبات الرادعة ملن يتعدى عليها، وهو منهج سار عليه علماء النظم الوضعية مقتفني وسن  

تجارة أثر الشريعة اإلسالمية، يف حني أن اللتزام باألخالق اإلسالمية مطلب مهم يف ال
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