األحكام الفقهية في باب البيع لمستخدمي الهاتف
(دراسة مقارنة)

د .عبداهلل عبيد سعيد مؤمن
أستاذ الفقو ا١تقارن ا١تساعد ّتامعة القرآن والعلوم اإلسالمية
حضرموت – ا١تكال

الملخص:
نظرا للتطور
تستهدف الدراسة فتح آفاق جديدة للفقهاء والباحثُت لالستفادة من التقنيات اٟتديثةً ،
الكبَت الذي وقع يف وسائل االتصال ،وجريان العمل هبا يف إبرام العقود؛ لسرعة إ٧تاز ا١تعامالت ا١تالية وغَتىا،
فدعت اٟتاجة وبقوة إىل البحث والتفقو يف أحكامها والنظر يف مسائلها وإعالم الناس باٟتكم الشرعي فيها؛
وشرعا ،فما يقع بو من بيع
إذ يعد ا٢تاتف من أىم تلك الوسائل يف العصر اٟتديث ،وىو آلة معتربة عرفًا ً
وشراء داخل ضمن البيع الشرعي؛ ألن القاعدة األساسية يف العقود ىي الرضا بُت الطرفُت ،والتعبَت عن ذلك
الرضا وإظهاره بأية وسيلة مفهومة ،ويكون خيار اجمللس فيو ما دام ا١تتكلمان يف أثناء ا١تكا١تة فيحق لكل واحد
من ا١تتبايعُت الرجوع عن العقد أو إمضاؤه ويرجع يف ذلك للعرف.
المقدمة:
ٛتدا يوازي نعمتو علينا باإلسالم إذ أنزل إلينا خَت
كثَتا طيبًا مبارًكا فيوً ،
اٟتمد هلل رب العا١تُت ً
ٛتدا ً
كتبو ،وأرسل إلينا أفضل رسلو وشرع لنا أفضل شرائع دينو ،وجعلنا خَت أمة أخرجت للناس ،والصالة والسالم
على خَت الربية ،وآلو وأصحابو ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد.
فاإلسالم ىو دين اهلل ا٠تالد ،فيو ا٢تدى والنور ١تتاىات البشرية اٟتائرة اليوم ،وىو دين اٟتق الذي
ال يقبل اهلل من ا٠تلق دينًا سواه.
و١تا كان اإلسالم هبذه ا١تثابة فإن شرائعو العظيمة ،وأحكامو ا١تتزنة ،جاءت شاملة كاملة ملبية ٟتاجات
البشر كلها؛ إذ نظـمت أمور اٟتياة كافة يف ا١تعاش وا١تعاد يف العاجل واآلجل ،فال ٗتلو واقعة يف اٟتياة
إال وفيها حكم اهلل تعاىل ،عرفو من عرفو وجهلو من جهلو.
والشريعة اإلسالمية ىي خا٘تة الرساالت ،وىي الدين الذي أكملو اهلل وارتضاه لنا ،وصاحب الشريعة
٤تمد  -  -ىو خامت األنبياء وا١ترسلُت ،فقد كان من ضرورة ذلك اتصاف ىذه الرسالة ٓتصائص من
الشمول والبقاء وا١تعاصرة يف ظل ثوابت ٤تكمة ٕتعلها صاٟتة للتطبيق واستيعاب ما يستجد يف ميادين اٟتياة
على مر األزمان وتبدل األحوال ،فليست تنزل بأحد من أىل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل على
سبيل ا٢تدى.
انتشارا يف العامل حسبما نقل
ومن ا١تسائل النازلة على األمة التلفون أو ا٢تاتف ،وىي من أكثر التقنيات
ً
عن شركة االتصاالت أريكسون يف  -صحيفة نبأ نيوز الفرنسية  -أن عدد مستخدمي التلفون احملمولة يف
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العامل بلغ ٜتسة مليارات ،مع زيادة الطلب ،مشَتة إىل أن سوق ا٢تواتف اٞتوالة تضاعفت يف السنوات العشر
األخَتة ،سبع مرات تقريبًا.
ويف عا١تنا اإلسالمي ال يكاد بيت ٮتلو منها ،فدعت اٟتاجة وبقوة إىل التفقو يف الدين فيما يتعلق هبذه
النازلة ،والنظر يف مسائلها وإعالم الناس باٟتكم الشرعي يف ٥تتلف مسائل ىذه القضية ،ولذا أحببت يف ْتثي
ىذا أن أقدم ما استطعت ٚتعو يف ما ٮتص ا٢تواتف بأنواعها؛ احملمول والثابت والنقال ،فأصبح لز ًاما على كل
مسلم ومسلمة حامل للجوال أن يتعرف على أحكامو ويتأدب بآدابو.
أسال اهلل أن ينفع بو ويكتب يل اآلجر آمُت.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف تعامل بعض الناس اليوم مع مسألة البيع والشراء با٢تاتف على طريف نقيض،
سدا للذرائع واألخذ باألحوط،
فقائل باإلباحة مطل ًقا ألن األصل يف ا١تعامالت اإلباحة ،أو قائل با١تنع ً
وال بديل فتتعطل مصاحل الناس ،وما جاءت الشريعة إال ١تراعاة مصاحل الناس وحاجاهتم؟
ؤتا أن الشريعة اإلسالمية ال تقف عاجزة أمام ما ينفع الناس يف أمر دنياىم ،فيتوجب على طالب العلم
وأىل االختصاص البيان والتوضيح ٔتا يفيض اهلل عليهم.

أهمية البحث:
تظهر أ٫تية ىذا ا١توضوع يف جوانب عدة ،منها ما يأيت:
 )1يعد ا٢تاتف من أىم وسائل االتصال يف ىذا العصر ،وال سيما أنو يتطور مع التقدم التقٍت.
 )2موضوع البحث جديد وحيوي ،فهو من ا١تواضيع ا١تهمة اٟتديثة اليت تستحق البحث والدارسة.
 )3عالقة البحث بتقنية شائعة وىي ا٢تاتف؛ إذ انتشر بنوعيو الثابت واحملمول يف سائر البيوت ،ومع عامة
كبارا.
الناس ً
صغارا و ً
ونساءً ،
رجاال ً
 )4إن ا٢تاتف أصبح وسيلًة مهمة إلجراء العقود ا١تالية ،وأثره واضح يف كل اجملاالت التجارية ا١تهمة.

الدراسات السابقة:
قمت باستقصاء الدراسات يف موضوع البحث فلم أجد من كتب يف ىذا ا١توضوع حسب علمي
مستقال أو دراسة مستفيضة وبالطريقة اليت جاء هبا ىذا البحث ،سوى ْتث
واطالعي على من كتب فيو ْتثًا
ً
حول حكم إجراء العقود بآالت االتصال اٟتديثة ،منشورة يف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي السعودية ،العدد
السادس ،لألساتذة األفاضل٤ :تمد الفرفور ،ود .إبراىيم فاضل الدبو ،ود .وىبة الزحيلي ،ود .علي القره
داغي ،وكذا رسالة ماجستَت موسوم بالبيع والشراء عبد تقنيات ا٢تاتف احملمول من منظور الشريعة ،للباحث
عبدالرٛتن بن ناصر السقاف٤ ،تال للدراسات ،ماليزيا.
ومؤلف يف عقد البيع واإلجارة و٩تو٫تا على ا٢تاتف واالنًتنت ،د.سلمى بنت ٤تمد ىوساوي٣ ،تلة
البحوث والدراسات الشرعية ،وأحكام عقد البيع اإللكًتوين ،عبدالرٛتن أٛتد مساعد جامعة النيل األبيض.
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أما األْتاث عن العقود اإللكًتونية فهي متناثرة.
خطة البحث.
قسمت ىذا البحث على مقدمة و٘تهيد وٜتسة مباحث وخا٘تة.
أما التمهيد ،فقد خصصتو لبيان أ٫تية ىذا البحث ،وبيان مشكلتو.
وأما ا١تباحث فهي كما يأيت:
ا١تبحث األول :مدخل يف تعريف البيع وا٢تاتف.
ا١تبحث الثاين :البيع والشراء عرب ا٢تاتف مكا١تة.
ا١تبحث الثالث٣ :تلس العقد وخياراتو يف التعاقد با٢تاتف.
ا١تبحث الرابع :البيع عن طريق ا٢تاتف كتابة ومراسلة.
ا١تبحث ا٠تامس :حكم تبديل ىاتف قدمي هباتف جديد.
المبحث األول :مدخل في تعريف البيع والهاتف:

أول :تعريف البيع:
ً

فالبيع لغة ضد الشراء ،و٫تا من أٝتاء األضداد؛ إذ يطلق أحد٫تا على اآلخر قال اهلل تعاىل ﭽﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ( )1أي باعوه (.)2
واشتقاق البيع من الباع؛ ألن كل واحد من ا١تتعاقدين كان يبايع  -أي ٯتد باعو  -صاحبو عند البيع ،لذا ٝتِّي
البيع صفقة(.)3
البيع في اصطالح الفقهاء:
ىو مبادلة شيء مرغوب فيو ٔتثلو على وجو ٥تصوص( ،)4أي :باإل٬تاب والقبول أو بالتعاطي ،واحًتز
شرعا وال عرفًا ،كا١تيتة واألصنام ،أو ىو  -أي البيع  -مبادلة ا١تال با١تال
بقيد (مرغوب فيو) عما ال يرغب فيو ً
٘تلي ًكا و٘تل ًكا(.)5
بيعا ،ودخو٢تا
وىو خروج السلعة ا١تبيعو من ملك ودخو٢تا يف ملك آخر ،فخروج السلعة ا١تبيعة يسمى ً
يسمى شراءً(.)6
ثانيًا :تعريف الهاتف:
ا٢تاتف يف اللغة :بكسر التاء ،وىو اسم فاعل من ىتف ،أي :الصائح ،واٞتمع ىواتف ،وا٢تتف
أحدا( ،)7ومنو أخذ
وا٢تتاف ،ىو الصوت اٞتايف العايل ،وٝتعت ىات ًفا يهتِف إذا كنت ٝتعت صوتًا وال تبصر ً
اسم ا٢تاتف للتلفون( ،)8وا٢تاتف( :الصوت يسمع دون أن يرى صاحبو)(.)9
وجاء يف ا١تعجم الوسي ا٢تاتف ٔتعٌت( :الصوت يسمع دون أن يرى الشخص الصائح) (.)10
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الهاتف في الصطالح الحديث:
لقد عرف ا٢تاتف حديثًا بتعاريف عدة وذلك حسب أنواعو ،منها ما ىو تعريف عام يشمل كل
ا٢تواتف ،ومنها ما ىو تعريف خاص بنوع معُت.
ففي معجم لغة الفقهاء :ىو (آلة تنقل األصوات إىل بعيد)(.)11
وجاء يف (العالقات العامة) ا٢تاتف ىو ما (ينقل الصوت مباشرة ٦تا يسهل عملية االتصال)(.)12
وجاء يف ا١تعجم الوسي  ( :التلفون :ا٢تاتف ،وىو جهاز كهريب ينقل األصوات من مكان إىل مكان)(،)13
وىذا التعريف خاص با٢تاتف الذي يعمل بالكهرباء ساب ًقا.
المبحث الثاني :البيع والشراء عبر الهاتف مكالمة:
من ا١تعلوم أن ا٢تاتف ينقل كالم ا١تتحدثُت بدقو ووضوح ،فكل منهما يسمع كالم اآلخر ،بل استطاع
معا.
العلم اٟتديث اليوم والتطور التقٍت من إ٬تاد أجهزة تنقل الصوت والصورة ً
معا ،ومت فيو اإل٬تاب والقبول – مع بقية
فإذا مت عقد ما من خالل ا٢تاتف ونقلت الصورة والصوت ً
صحيحا.
الشروط ا١تطلوبة يف البيع الشرعي – فينعقد البيع
ً
أما يف حالة عدم رؤية أحد ا١تتبايعُت للطرف اآلخر فيكون العقد با٢تاتف كالعقد بُت شخصُت بعيدين
ال يرى أحد٫تا اآلخر ،ولكنو يسمعو ،ففيها تفصيل ،وبيانو على النحو اآليت:
أول  :إن األصل يف العقود الًتاضي وىو الركن األساس يف عقد البيع ،وأمر الرضى باطٍت خفي ال يعلم ،فقرر
ً
على ذلك عالمة وىي اإل٬تاب والقبول ،وال ٮتتص اإل٬تاب والقبول يف عقد البيع بألفاظ ٥تصوصة ،فكل ما
دل على الرضا فهو كاف يف انعقاد العقد ،وكذا الفعل إذا احتفت بو قرائن دالة على الرضا بالعقد كان كافيًا
يف انعقاده ،وإن خالف يف ىذا فقهاء الشافعية إذ اشًتطوا أن يقع العقد باأللفاظ الصر٭تة أو الكناية،
نفيسا أم حقَتًا؛ ففي حديث أيب ىريرة :-  -
باإل٬تاب والقبول ،فال يصح بيع ا١تعاطاة ،سواء أكان ا١تبيع ً
قال رسول اهلل « :-  -ال يف ًِتق َّن اثنان إال ع ْن تر ٍ
اض »( )14والرضا أمر خفي ،فاعترب ما يدل عليو من
اللفظ(.)15
ثانيًأ :تا أن القول ىو األساس يف التعبَت عن الرضا؛ وصار القول اليوم ال يفي بالعقود ،تنوعت وتعددت
أساليبها وأشكا٢تا وخاصة مع ىذا التطور الذي نعيشو ،وىو إجراء عقد البيع عرب وسائ إلكًتونية يتيسر يف
بعضها النقل بالصوت أو الصورة أو كال٫تا ،وال يتيسر يف بعضها اآلخر.
( )18
( )17
( )16
داال على
معتادا ً
فقال اٟتنفية وا١تالكية واٟتنابلة يف األرجح :يصح بيع ا١تعاطاة مىت كان ىذا ً
ومعربا عن إرادة كل من ا١تتعاقدين ،فالبيع يصح بكل ما يدل على الرضا ،وألن الناس يتبايعون يف
الرضا ً
إٚتاعا ،فالقرينة كافية ىنا يف الداللة
أسواقهم با١تعاطاة يف كل عصر ومل ينقل إنكاره عن أحد ،فكان ذلك ً
على الرضا.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(( :تنعقد بكل ما دل على مقصودىا من قول أو فعل ،فكل ما عده الناس
وإجارة؛ وإن اختلف اصطالح الناس يف األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قوم ٔتا
وإجارة فهو بيع
بيعا
ً
ً
ً
يفهمونو من الصيغ واألفعال وليس لذلك حد مستمر؛ ال يف شرع وال يف لغة ،بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس
كما تتنوع لغاهتم))(.)19
وما ا٢تاتف إال وسيلة لتوصيل الصوت فحسب ،والقاعدة األساسية يف العقود ىي ٖتقق الرضا للطرفُت
والتعبَت عنو ،وإظهاره بأية وسيلة مفهومة.
قال اإلمام النووي رٛتو اهلل(( :لو تناديا و٫تا متباعدان وتبايعا صح البيع بال خالف))(.)20
والخالصة :أن اللفظ  -كما يقول الشاطيب رٛتو اهلل (( :إ٪تا ىو وسيلة إىل ٖتصيل ا١تعٌت ا١تراد ،وا١تعٌت ىو
ا١تقصود))(.)21
شرعا(.)22
وا٢تاتف آلة معتربة عرفًا لتوصيل تلك الوسيلة – اللفظ – إىل ٝتع اآلخر ،فيكون ً
مقبوال ً
المبحث الثالث :مجلس العقد وخياراته في التعاقد بالهاتف:
٣تلس العقد يف التعاقد با٢تاتف حكمي؛ إذ ال يوجد يف الواقع اٖتاد حقيقي جمللس التعاقد ،فيكون ٣تلس

قائما ما دام ا١تتحدثان متصلُت ،ومل يغلق أحد٫تا ا٢تاتف حىت ولو ٖتدثا بعد العقد يف أمور أخرى
العقد ً
موصوال
طالت أم قصرت ،فحق الفسخ قائم بينهما؛ إذ بإمكان كل منهما أن يفسخ العقد ما دام اٟتديث
ً
با٢تاتف ،أما بعد قطع االتصال ،بعد ٘تام اإل٬تاب والقبول – مع بقية الشروط – فإن حق الفسخ قد انتهى؛
إذ حصل التفارق ،ألن تعاقد ا٢تاتف ليس كالتعاقد بُت اٟتاضرين ،وال كالتعاقد بُت الغائبُت ،بل لو شبو بكل
واحد منهما ،وىذا ٓتالف العقد التقليدي الذي ٕتري فيو ا١تساومات وا١تفاوضات مث التعاقد بُت طرفُت
موجودين ،مثل التعاقد بُت اٟتاضرين من ناحية أن أحد٫تا يسمع اآلخر مباشرة ،وال تنقضي فًتة زمنية بُت
وقبوال ،ووصولو إىل علم اآلخر ،فيعترب العقد بينهما من حيث زمن انعقاده كما
صدور التعبَت عن اإلرادة إ٬تابًا ً

لو كان بُت حاضرين ،ولكنو يف اٞتانب اآلخر يشبو العقد بُت غائبُت؛ إذ إن مكان كل واحد من ا١تتعاقدين
با٢تاتف ٥تتلف عن اآلخر تفصل بينهما مسافة أو مسافات شاسعة ،فال ينبغي أن يعامل معاملة العقد بُت
( .)23

اٟتاضرين ،بل ٭تكم بأن اجمللس ينتهي بانتهاء التحدث با٢تاتف

وللحنفية كالم رائع يف بيان ٣تلس العقد ،جاء يف ا١تادة رقم ( )١٨١من ٣تلة األحكام العدلية٣(( :تلس
البيع ىو االجتماع الواقع لعقد البيع ،وا١تراد باالجتماع ٤تل االجتماع ،فاجمللس ال يراد بو اسم مكان بل
مصدر ميمي فيكون معٌت ٣تلس البيع اٞتلوس ألجل البيع))(.)24
قال اٟتصكفي رٛتو اهلل تعاىل (( :ولو قال بعتو فبلغو يا فالن فبلغو غَته جاز))( ،)25وىذا يدل على
انعقاد العقد بُت غائبُت إن كان ٙتة وسيلة إليصال اال٬تاب ،وا٢تاتف إحدى تلك الوسائل.
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األحكام الفقهية يف باب البيع ١تستخدمي ا٢تاتف (دراسة مقارنة)

د .عبد اهلل عبيد مؤمن

والبد يف عقد البيع والشراء با٢تاتف من مراعاة األمور اآلتية:
أول :األصل انعقاد البيع إذا ادعى أحد٫تا أن الصوت صوتو ،فإذا أنكر فعليو إثبات ذلك من خالل األدلة
ً
اليت تقنع القضاء الذي ىو الفصل يف اٟتكم( ،)26ألنو ا١تدعي «والبينة على ا١تدعي واليمُت على من
أنكر»(.)27

ثانيًا  :ال ٬توز أن يكون ا١تعقود عليهما ربويُت متفقُت يف العلة ،وذلك الشًتاط التقابض وعدم جواز بيع
النسيئة ،واالتصال عرب ا٢تاتف ال ٯتكن للمتعاقدين التقابض يف ٣تلس العقد إال بأحد أمرين:
األول :أن يكون العاقدان كل واحد منهما عند صاحبو أثناء االتصال.
حاال(.)28
الثاين :أن يوجد لكل واحد منهما وكيل يف الطرف اآلخر يتسلم ا١تعقود عليو ً

ثالثًا  :إن خيار اجمللس ينتهي عند من يقول بو وىم الشافعية ( )29واٟتنابلة( )30بإغالق كل واحد منهما ىاتفو
ويرجع يف ذلك للعرف ،قال ابن قدامة رٛتو اهلل(( :وا١ترجع يف التفرق إىل عرف الناس وعاداهتم فيما يعدونو
تفرقًا))( ،)31وما دام ا١تتكلمان أثناء ا١تكا١تة فيحق لكل واحد منهما الرجوع عن العقد ،وال يقال إن اجمللس
ينتهي بتفرق كل من ٣تلسو الذي يتصل فيو؛ ألن ذلك يؤدي إىل عدم استقرار العقد لعدم اطالع كل على
صاحبو(.)32
ويرجح الدكتور وىبة الزحيلي أن انتهاء ٣تلس العقد يكون بانتهاء اٟتديث وقطع ا١تكا١تة فقال٣(( :تلس
العقد باق مادام العاقدان يتحدثان يف العقد ،فإذا ٖتدثا حديثًا آخر انتهى اجمللس))(.)33

المبحث الرابع :البيع عن طريق الهاتف كتابة ومراسلة:
إجراء البيع عن طريق ا٢تاتف احملمول بالرسائل ،وىو أن يرسل البائع رسالة عرب ا٢تاتف إىل ا١تشًتي
يكتب فيها السعر وما يتعلق با١تبيع من ا١تواصفات ،وا١تشًتي من جانبو يقبل بالبيع أو يرده عن طريق ا٢تاتف
بالرسالة.
اختلف الفقهاء رٛتهم اهلل تعاىل يف إبرام العقود عن طريق ا١تكاتبة وا١تراسلة إىل قولُت:
القول األول :جواز إ مضاء عقد البيع عن طريق ا١تكاتبة وا١تراسلة ،واليو ذىب عامة فقهاء ا١تذاىب األربعة
(اٟتنفية ،وا١تالكية ،والشافعية ،واٟتنابلة).
قال الكاساين اٟتنفي (( :واألصل أن أحد الشطرين من أحد العاقدين يف باب البيع يتوقف على اآلخر
يف اجمللس وال يتوقف على الشطر اآلخر من الع اقد فيما وراء اجمللس باإلٚتاع إال إذا كان عنو قابل أو كان
بالرسالة أو الكتابة))(.)34
وقال الدردير ا١تالكي(( :ينعقد البيع ٔتا يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من
أحد٫تا))(.)35
وقال النووي الشافعي(( :ا١تذىب أنو ينعقد البيع با١تكاتبة ٟتصول الًتاضي))(.)36
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د .عبد اهلل عبيد مؤمن

وقال البهويت اٟتنبلي(( :وإن كان ا١تشًتي غائبًا عن اجمللس فكاتبو البائع أو راسلو إين بعتك داري بكذا
أو إين بعت فالنًا ونسبو ٔتا ٯتيزه داري بكذا ١تا بلغو ا٠ترب قبل البيع صح العقد))(.)37
واستدل م ْن قال ّتواز إمضاء عقد البيع عن طريق ا١تكاتبة وا١تراسلة باآليت:

أول :قولو تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ
ً

( .)38

وجه الدللة:
إن الشارع قد قدم الكتابة على الشهادة يف آية الدين ،وىذا يدل على اعتبار الكتابة من الوسائل ا١تعتربة
يف توثيق الدين(.)39

ثانيًا :ما روي عن أنس بن مالك  -  -أن رسول اهلل « :-  -كتب إىل كسرى ،وإىل قيصر ،وإىل
النجاشي ،وإىل كل جبار ،يدعوىم إىل اهلل تعاىل»(.)40
وجه الدللة:
إن النيب  -  -استخدم الكتابة يف خطاباتو مع ا١تلوك لدعوهتم لإلسالم ،وكذلك كتابو لعمرو بن
حزم ،وكذلك كتاب النيب  -  -الصدقات ،والديات ،وسائر األحكام وغَتىا ،فإن كانت الكتابة صاٟتة
لنشر الدعوة ،فكيف ال تكون صاٟتة إلنشاء العقود اليت ىي أقل منزلة من الدعوة(.)41

ثالثًا :كل األحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالكالم أو العمل لقول النيب  « :- -إن اهلل ٕتاوز عن أميت
عما حدثت بو أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم » ( ، )42والكتابة عمل ،فتعلق هبا األحكام( ،)43ومنها إنشاء
العقود عن طريق ا٢تاتف.

القول الثاني  :عدم جواز التعاقد بالكتابة وا١تراسلة ،إال للعاجزين عن الكالم ،وىو وجو للشافعية(،)44
واستدلوا باآليت:

 .1إن وسائل التعبَت عن العقود جاءت ٚتيعها باأللفاظ ،ومل يشتهر إنشاء العقود بالكتابة يف عهد النيب -
 - غَت أهنا وسيلة ضرورية ال تصلح إال للعاجز عن النطق.
 .2إن الكتابة ليست من وسائل التعبَت ا١تعتربة ألهنا ٖتتمل التزوير وإرادة ٖتسُت ا٠ت  ،وبالتايل ال تثبت هبا
العقود الكبَتة اليت تًتتب عليها آثار كبَتة من انتقال ا١تلكية ،ومن حل وحرمة وغَتىا ٦تا ٮتالف روح
الشريعة اإلسالمية(.)45
جاء يف ا١تهذب(( :إن كتب إليو وىو غائب أقرضتك ىذا ،أو كتب إليو بالبيع ففيو وجهان :أحد٫تا
ينعقد ألن اٟتاجة مع الغيبة داعية إىل الكتابة ،والثاين :ال ينعقد ألنو قادر على النطق فال ينعقد عقده بالكتابة
كما لو كتب وىو حاضر ،وقول القائل إن اٟتاجة داعية إىل الكتابة ال يصح ألنو ٯتكنو أن يوكل من يعقد
العقد بالقول))(.)46
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د .عبد اهلل عبيد مؤمن

الترجيح:
الذي يبدو ىو رجحان قول اٞتمهور وىو جواز عقد البيع والشراء بالكتابة وا١تراسلة ،وذلك ١تا فيو من
مصلحة الناس والتيسَت عليهم.
مع مراعاة اآليت:
األول  :االلتزام بالدقة يف اإل٬تاب والقبول من حيث ضب الكلمات ،واتزان الرسالة ،وال سيما إذا كانت
طويلة ،ألهنا قد تفًتق يف بعض األجهزة ا١ترسل إليها إىل أكثر من رسالة.
مستمرا إىل
الثاني٣ :تلس التعاقد بُت الغائبُت ىو ٣تلس وصول الرسالة ،فاإل٬تاب يف العقد بُت الغائبُت يظل
ً
حُت وصو٢تا إىل الشخص الثاين ،ويبقى طول بقائو يف ٣تلس العقد إال إذا صدر ما يدل على إعراضو
( .)48
عنو( ،)47قال الكاساين(( :خطاب الغائب كتابو كأنو حضر بنفسو))
فيحق للمرسل إليو الًتوي ما دام يف ٣تلس العقد ،أو أعرض عن الرسالة مل يصح قبولو النفضاض اجمللس
مث إذا قبل ا١توجو إليو يف اجمللس فقد مت العقد  ،واذا قبل ا١ترسل إليو فلو حق خيار اجمللس ما دام يف ٣تلسو ومل
يعرض عن اإل٬تاب(.)49
و٬تدر القول إن ٣تمع الفقو اإلسالمي أصدر قر ًارا حول إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة ،جاء فيو:
ونظرا إىل التطور الكبَت الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل هبا يف إبرام العقود لسرعة إ٧تاز
ً
ا١تعامالت ا١تالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض لو الفقهاء بشأن إبرام العقود با٠تطاب والكتابة واإلشارة
والرسول ،وما تقرر من أن التعاقد بُت اٟتاضرين يشًتط فيو اٖتاد اجمللس  -عدا الوصية واإليصاء والوكالة -
وتطابق اإل٬تاب والقبول ،وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،وا١تواالة بُت اإل٬تاب
والقبول ْتسب العرف وقرر اآليت:
 -1إذا مت التعاقد بُت غائبُت ال ٬تمعهما مكان واحد ،وال يرى أحد٫تا اآلخر معاينة ،وال يسمع كالمو،
وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ،وينطبق ذلك على الربق
والتلكس والفاكس وشاشات اٟتاسب اآليل (الكومبيوتر) ففي ىذه اٟتالة ينعقد العقد عند وصول
اإل٬تاب إىل ا١توجو إليو وقبولو.
 -2إذا مت التعاقد بُت طرفُت يف وقت واحد و٫تا يف مكانُت متباعدين ،وينطبق ىذا على ا٢تاتف
تعاقدا بُت حاضرين وتطبق على ىذه اٟتالة األحكام األصلية
والالسلكي ،فإن التعاقد بينهما يعترب ً
ا١تقررة لدى الفقهاء ا١تشار إليها.
ملزما بالبقاء على إ٬تابو خالل تلك ا١تدة،
 -3إذا أصدر العارض هبذه الوسائل إ٬تابًا ٤تدد ا١تدة يكون ً
وليس لو الرجوع عنو.
 -4إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشًتاط اإلشهاد فيو ،وال الصرف الشًتاط التقابض ،وال السلم
الشًتاط تعجيل رأس ا١تال.
 -5ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغل يرجع فيو إىل القواعد العامة لإلثبات(.)50
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المبحث الخامس :حكم تبديل هاتف قديم بهاتف جديد:
٦تا تعارف الناس عليو يف ىذا العصر تبديل جهاز قدمي بآخر يف معارض بيع اٞتواالت فينظر يف قيمة
٣تردا عن ا١تال ،وإن كان بينهما فرق أعطي صاحب اٞتهاز
اٞتهازين ،فإن مل يكن بينهما فرق كان
ً
استبداال ً
األعلى ذلك الفرق .
فما ىو حكم من يبدل جهاز ا٢تاتف القدمي باٞتديد مع دفع الفرق؟ وىل ىذه ا١تعاملة تقع ضمن الربا
مع أن تبديل جهاز ّتهاز من مسألة (بيع جنس ّتنسو) غَت ربويُت؟
وقبل بيان اٟتكم البد من بيان يسَت عن ربا الفضل وربا النسيئة ،وىل تلحق صورة تبديل اٞتواالت
بواحد منهما؟
أول :ربا الفضل:
ً
( )51
تعريف ربا الفضل :ىو البيع مع زيادة أحد العوضُت عن اآلخر يف متحد اٞتنس .
احدا باثنُت ًيدا بيد كبيع ثوب بثوبُت ،وعبد
قال الكاساين٬(( :توز بيع ا١تذروعات ،وا١تعدودات ا١تتفاوتة و ً
بعبدين ،وشاة بشاتُت ،ونصل بنصلُت ،و٨تو ذلك باإلٚتاع  ....ألن العد يف العدديات ليس من أوصاف علة
الربا فال يتحقق الربا))(.)52
وقال ابن قدامة(( :فأما ما ال وزن للصناعة فيو كمعمول اٟتديد والرصاص والنحاس والقطن والكتان والصوف
واإلبريسم فا١تنصوص عن أٛتد يف الثياب واألكسية أنو ال ٬تري فيها الربا فإنو قال ال بأس بالثوب بالثوبُت
( .)53
والكساء بالكساء ين وىذا قول أكثر أىل العلم  ...وىو الصحيح))
ويبدو ٦تا سبق أن ربا الفضل ٍ
منتف يف استبدال جهاز ىاتف بآخر .
ثانيًا :ربا النسيئة:
قصَتا يف أحد العوضُت(.)54
ربا النسيئة :ىو البيع بشرط األجل ولو ً
وقد اختلف العلماء – رٛتهم اهلل – يف بيع غَت الربويُت من جنس واحد إىل ثالثة أقوال:
القول األول :ال ٭ترم النسيئة يف ذلك وىو مذىب الشافعية( )55ورواية يف مذىب اٟتنابلة(.)56
جيشا ،فنفدت اإلبل ،فأمره
واستدلوا ٔتا روي عن عبد اهلل بن عمرو :أن رسول اهلل « -  -أمره أن ٬تهز ً
( .)57
أن يأخذ يف قالص الصدقة ،فكان يأخذ البعَت بالبعَتين إىل إبل الصدقة»

القول الثاني :٭ترم النسيئة يف كل مال بيع ّتنسو ،وبو قال اٟتنفية( ،)58والرواية الثانية عن اٟتنابلة( )59واستدلوا
ٔتا روي عن اٟتسن عن ٝترة  -  -أن النيب « :-  -هنى عن بيع اٟتيوان باٟتيوان نسيئة»(.)60
القول الثالث :٭ترم النسيئة إذا وجد التفاضل ويباح النسيئة إذا وجد التماثل وىي رواية عند اٟتنابلة(.)61

والخالصة :إن ىذا النوع من البيع أ و االستبدال جائز وال ربا فيو على ما تبُت يف البيان السابق ألنواع الربا؛
ألن الربا ال ٬تري يف بيع جهاز ّتهاز؛ ألن ا٢تواتف ليست من األموال الربوية ،ويتم ىذا البيع عند كثَت من
الناس باستبدال اٞتهاز القدمي بآخر أحدث منو ودفع الفرق ،فيتم شراء اٞتهاز الثاين بثمن مكون من اٞتهاز
األول مضافًا إىل فارق السعرين.
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األحكام الفقهية يف باب البيع ١تستخدمي ا٢تاتف (دراسة مقارنة)

د .عبد اهلل عبيد مؤمن

الهوامش:
( )1سورة يوسف آيو (.)20
( )2ينظر :ولسان العرب ،تأليف٤ :تمد بن مكرم بن منظور األفريقي ا١تصري ،دار صادر ،بَتوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ()556 /1
مادة بيع ا١تصباح ا١تنَت ،تأليف :أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تقري ،دراسة وٖتقيق :يوسف الشيخ ٤تمد ،الناشر :ا١تكتبة العصرية
(ص )61مادة بيع.
( ) 3ينظر :ا١تغٍت ،تأليف :أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقي اٟتنبلي ،الشهَت
بابن قدامة ا١تقدسي ،الناشر :مكتبة القاىرة ()5/6
( )4ينظر :التعريفات الفقهية ،تأليف٤ :تمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،الناشر :دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القدٯتة
يف باكستان ،الطبعة :األوىل (ص ،)27و ِ
اإلسالمي وأدلَّتو (الشَّامل لألدلة الشَّرعيَّة واآلراء ا١تذىبيَّة وأىم النَّظريَّات الفقهيَّة وٖتقيق
الف ْقو
ُّ
الزحْيلِي ،أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمي وأصولو ّتامعة دمشق  -كليَّة
األحاديث النَّبويَّة وٗتر٬تها) ،تأليف :أ .د .وْىبة بن مصطفى ُّ
الرابعة ( ،)344 /4وا١توسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف
َّ
الشريعة ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق الطبعةَّ :
والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة الثانية ،طبع الوزارة (.)5 /9
ِ
صٍت ا١تعروف بعالء الدين اٟتصكفي
( )5ينظر :الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،تأليف٤ :تمد بن علي بن ٤تمد اٟت ْ
اٟتنفي ،احملقق :عبد ا١تنعم خليل إبراىيم ،الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل ( )11/7وا١تغٍت البن قدامة (.)5/6
( )6ينظر :عقد البيع ،تأليف :مصطفى أٛتد الزرقا ،الناشر دار القلم :دمشق ،الطبعة الثانية (ص.)21
( )7ينظر :لسان العرب.)9/344( ،
( )8ينظر :ا١تنجد يف اللغة ،تأليف :لويس معلوف ،انتشارات إسالم هتران ،الطبعة األوىل (ص .)853
( )9معجم لغة الفقهاء ،تأليف :أ  .د ٤تمد رواس قلعو جي  -د  .حامد صادق قنييب ،دار النفائس بَتوت ،الطبعة الثانية١٠٤٨ ،ىـ
 ١٨٨٨م (ص .)3( )10ا١تعجم الوسي  ،للمؤلفُت :إبراىيم مصطفى ،أٛتد الزيات ،حامد عبد القادر٤ ،تمد النجارٖ ،تقيق٣ :تمع اللغة العربية (،)971
مادة (ىتف).
( )11ينظر :معجم لغة الفقهاء :ص (.)370
( )12العالقات ال عامة النظرية والتطبيق ،تأليف :د .عادل ،ود .فائزة العوضي ،وأ .ناصر عجيل السودان ،الشركة الكويتية العربية)
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل (ص .)85
( )13ا١تعجم الوسي (.)87/1
الس ِج ْستاين،
( )14ينظر :سنن أيب داود ،تأليف :أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
احملقق :شعيب األرنؤوط ٤ -ت َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العا١تية ،الطبعة :األوىل 1430 ،ىـ  2009 -م (،)327 /5
كتاب التجارات ،باب ِخيار ا١تتبايعُت ،حديث رقم (.)3458
( ) 15ينظر :مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،تأليف٤ :تمد ا٠تطيب الشربيٍت ،الناشر دار الفكر ،مكان النشر بَتوت
(.) 257/1
( )16ينظر :بدائع الصنائع للكاساين (. )134/5
( )17ينظر :بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد ،تأليف :أيب الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد
اٟتفيد ،الناشر :دار اٟتديث  -القاىرة (.)187 /3
( )18ينظر :ا١تغٍت البن قدامة (.)481 /3
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( )19الفتاوى الكربى البن تيمية ،تأليف :تقي الدين أيب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن
٤تمد ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل (.)6 /4
( )20اجملموع شرح ا١تهذب ،ا١تؤلف :أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر (.)181 /9
( )21ا١توافقات يف أصول الفقو ،تأليف  :إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تالكي ،الناشر  :دار ا١تعرفة – بَتوتٖ ،تقيق  :عبد اهلل
دراز (.)87 /2
( ) 22ينظر :حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي ،من ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي ،الدورة السادسة
العدد السادس (ص  ،)699 ، 698حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور إبراىيم فاضل الدبو ،من ٣تلة ٣تمع الفقو
اإلسالمي الدورة السادسة العدد السادس (ص .)653
( )23ينظر :حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي٣ ،تلة ٣تمع الفقو االسالمي ،العدد السادس (ص
.)705 / 704
( )24درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام :علي حيدرٖ ،تقيق :تعريب :احملامي فهمي اٟتسيٍت ،دار الكتب العلمية  -بَتوت (.)132/1
( )25الدر ا١تختار (.)512/4
( )26ينظر :إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :د .علي القره داغي٣ ،تلة ٣تمع الفقو االسالمي ،العدد ( 6ص .)705/704
( )27وىو لفظ حديث أخرجو البخاري يف صحيحو ا١تسمى اٞتامع الصحيح ا١تختصر ،تأليف٤ :تمد بن إٝتاعيل أيب عبداهلل
البخاري اٞتعفي ،الناشر :دار ابن كثَت ،اليمامة – بَتوت ،الطبعة الثالثةٖ ،تقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دمشق ( ،)949/2كتاب
(الصلح) ،باب (اليمُت على ا١تدعى عليو يف األموال واٟتدود) حديث رقم (.)2024
( ) 28ينظر :التقابض يف الفقو اإلسالمي وأثره على البيوع ا١تعاصرة ،تأليف :عالء الدين عبد الرازق اٞتنكو ،دار النفائس األردن،
الطبعة األوىل1423 ،ه( ،ص .)333
( )29ينظر :روضة الطالبُت للنووي (.)433/3
( )30ينظر :ا١تغٍت البن قدامة (.)23/4
( )31ا١تغٍت البن قدامة (.)6/4
( )32ينظر :إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي٣ ،تلة ٣تمع الفقو االسالمي ،العدد السادس (ص.)708
( )33موسوعة الفقو اإلسالمي ا١تعاصر ،تأليف :وىبة الزحيلي ،دار ا١تكتيب دمشق ،الطبعة الثانية1429 ،ه.)244/3( ،
( )34بدائع الصنائع (.)137 /5
( )35ينظر :الشرح الكبَت ،تأليف٤ :تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي ،الناشر :دار الفكر الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية
الدسوقي (.)2 /3
( )36روضة الطالبُت (.)340 /3
( )37كشاف القناع ،تأليف :منصور بن يونس بن إدريس البهويتٖ ،تقيق :ىالل مصيلحي  /مصطفى ىالل ،الناشر :دار الفكر -
بَتوت (.)148 /3
( )38سورة البقرة :آيو (.)282
( )39ينظر :اٞتامع ألحكام القرآن ،تأليف :أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب،
احملقق :ىشام ٝتَت البخاري ،الناشر :دار عامل الكتب ،الرياض ،ا١تملكة العربية السعودية ،الطبعة2003 :م (.)383 /3
( )40أخرجو مسلم يف صحيحو ا١تسمى با١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،تأليف:
مسلم بن اٟتجاج أيب اٟتسن القشَتي النيسابوري ،احملقق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب  -بَتوت (/3
 ) 1397كتاب (اٞتهاد والسَت) ،باب كتب النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل ملوك الكفار ،حديث رقم ( .)1774
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( )41ينظرٖ :تفة األحوذي٤ :تمد بن عبد الرٛتن ا١تباركفوري ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بَتوت (.)414/7
( )42أخرجو البخاري يف صحيحو ( )2020 /5كتاب العتق ،باب ا٠تطأ والنسيان ،حديث رقم (.)4968
( )43ينظر :الفتاوى الكربى البن تيمية (.)408/3
( )44ينظر :روضة الطالبُت للنووي (.)338 /3
( ) 45ينظر :مبدأ الرضا يف العقود ،تأليف :الدكتور علي ٤تي الدين القره داغي ،الطبعة الثالثة ،دار البشائر اإلسالمية بَتوت،
١٠٤١ىـ (.)947/2
( )46ا١تهذب للشَتازي (.)302/1
( )47ينظر :إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي٣ ،تلة ٣تمع الفقو االسالمي ،العدد السادس (ص.)715
( )48بدائع الصنائع (.)138/5
( )49ينظر :إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي٣ ،تلة ٣تمع الفقو االسالمي ،العدد السادس (ص.)718
( )50ينظر :الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي ( ،)5174 /7رقم القرار(  )6/3 / 52صدر لدى ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسالمي ا١تنعقد
يف دورة مؤ٘تره السادس ّتدة يف ا١تملكة العربية السعودية  23شعبان 1410ىـ ا١توافق  14آذر (مارس) 1990م.
( )51ينظر :أسٌت ا١تطالب يف شرح روض الطالب ،تأليف :شيخ اإلسالم  :زكريا األنصاري ،دار النشر :دار الكتب العلمية – بَتوت،
الطبعة :األوىلٖ ،تقيق :د٤ .تمد ٤تمد تامر (.)21 /2
( )52بدائع الصنائع (.)185 /5
( )53ا١تغٍت (.)7 /4
( )54ينظر :ا١توسوعة الفقهية الكويتية (.)57 /22
( )55ينظر :روضة الطالبُت (.)378 /3
( )56ينظر :ا١تغٍت (.)31 /4
( )57أخرجو أبو داود يف سننو ( )244 /5كتاب البيوع ،باب يف الرخصة يف بيع اٟتيوان باٟتيوان نسيئة حديث رقم (.)3357
( )58ينظر :بدائع الصنائع (.)187 /5
( )59ينظر :ا١تغٍت (.)31 /4
( )60أخرجو أبو داود يف سننو ( )243 /5كتاب البيوع ،باب يف الرخصة يف بيع اٟتيوان باٟتيوان نسيئة حديث رقم (.)3356
( )61ينظر :ا١تغٍت (.)31 /4

قائمة المصادر والمراجع:
 -1أسٌت ا١تطالب يف شرح روض الطالب ،تأليف :شيخ اإلسالم :زكريا األنصاري ،دار النشر :دار الكتب العلمية –
بَتوت ،الطبعة :األوىلٖ ،تقيق :د٤ .تمد ٤تمد تامر.

 -2بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد ،تأليف :أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد
اٟتفيد ،الناشر :دار اٟتديث – القاىرة.
ٖ -3تفة األحوذي٤ :تمد بن عبد الرٛتن ا١تباركفوري ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.

 -4التعريفات الفقهية ،تأليف٤ :تمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،الناشر :دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة
القدٯتة يف باكستان ،الطبعة :األوىل.
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 -5التقابض يف الفقو اإلسالمي وأثره على البيوع ا١تعاصرة ،تأليف :عالء الدين عبد الرازق اٞتنكو ،دار النفائس األردن،
الطبعة األوىل1423 ،ىـ.

 -6اٞتامع الصحيح ا١تختصر ،تأليف٤ :تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري اٞتعفي ،الناشر :دار ابن كثَت ،اليمامة –
بَتوت ،الطبعة الثالثةٖ ،تقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دمشق.
 -7اٞتامع ألحكام القرآن ،تأليف :أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين
القرطيب ،احملقق :ىشام ٝتَت البخاري ،الناشر :دار عامل الكتب ،الرياض ،ا١تملكة العربية السعودية ،الطبعة2003 :م.

 -8حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة :للدكتور علي القره داغي ،من ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي ،الدورة
السادسة العدد السادس.

ِ
صٍت ا١تعروف بعالء الدين
 -9الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار) ،تأليف٤ :تمد بن علي بن ٤تمد اٟت ْ
اٟتصكفي اٟتنفي ،احملقق :عبد ا١تنعم خليل إبراىيم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل.

 -10درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام :تأليف :علي حيدرٖ ،تقيق :تعريب :احملامي فهمي اٟتسيٍت ،دار الكتب العلمية -
بَتوت.

الس ِج ْستاين،
 -11سنن أيب داود ،تأليف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
احملقق :شعيب األرنؤوط ٤ -ت َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العا١تية ،الطبعة :األوىل1430 ،ىـ 2009 -م.
 -12الشرح الكبَت ،تأليف٤ :تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي ،الناشر :دار الفكر الشرح الكبَت للشيخ الدردير
وحاشية الدسوقي.

 -13عقد البيع ،تأليف :مصطفى أٛتد الزرقا ،الناشر دار القلم :دمشق ،الطبعة الثانية.

 -14العالقات العامة النظرية والتطبيق ،تأليف :د .عادل ،ود .فائزة العوضي ،وأ .ناصر عجيل السودان ،الشركة الكويتية
العربية ) للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل2004 :م.

 -15الفتاوى الكربى البن تيمية ،تأليف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب
القاسم بن ٤تمد ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل.
ِ -16
اإلسالمي وأدلَّتو (الشَّامل لألدلة الشَّرعيَّة واآلراء ا١تذىبيَّة وأىم النَّظريَّات الفقهيَّة وٖتقيق األحاديث النَّبويَّة
الف ْقو
ُّ
الرابعة.
ٗتر٬تها) ،تأليف :أ .د .وْىبة بن مصطفى ُّ
الزحْيلِي ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق الطبعةَّ :
 -17كشاف القناع ،تأليف :منصور بن يونس بن إدريس البهويتٖ ،تقيق :ىالل مصيلحي  /مصطفى ىالل ،الناشر :دار
الفكر – بَتوت.
 -18لسان العرب ،تأليف٤ :تمد بن مكرم بن منظور األفريقي ا١تصري ،دار صادر ،بَتوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.

 -19مبدأ الرضا يف العقود ،تأليف :الدكتور علي ٤تي الدين القره داغي ،الطبعة الثالثة ،دار البشائر اإلسالمية بَتوت،
1423ىـ.
 -20اجملموع شرح ا١تهذب ،ا١تؤلف :أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر.

 -21ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،تأليف :مسلم بن اٟتجاج
أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري ،احملقق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت.
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 -22ا١تصباح ا١تنَت ،تأليف :أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تقري ،دراسة و ٖتقيق  :يوسف الشيخ ٤تمد ،الناشر :ا١تكتبة
العصرية.

 -23مطالب أويل النهى يف شرح غاية ا١تنتهى ،تأليف :مصطفى السيوطي الرحيباين ،الناشر ا١تكتب اإلسالمي ،سنة النشر
1961م ،دمشق.
 -24معجم لغة الفقهاء ،تأليف :أ  .د ٤تمد رواس قلعو جي  -د  .حامد صادق قنييب ،دار النفائس بَتوت ،الطبعة
الثانية1408 ،ىـ 1988 -م.

 -25ا١تعجم الوسي  ،للمؤلفُت :إبراىيم مصطفى ،أٛتد الزيات ،حامد عبد القادر٤ ،تمد النجارٖ ،تقيق٣ :تمع اللغة
العربية.

 -26ا١تغٍت ،تأليف :أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقي اٟتنبلي،
الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي ،لناشر :مكتبة القاىرة

 -27مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،تأليف٤ :تمد ا٠تطيب الشربيٍت ،الناشر دار الفكر ،مكان النشر بَتوت.
 -28ا١تنجد يف اللغة ،تأليف :لويس معلوف ،انتشارات إسالم هتران ،الطبعة األوىل.

 -29ا١تهذب يف فقو اإلمام الشافعي ،تأليف :أبو اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازي ،الناشر :دار الكتب
العلمية.

 -30ا١توافقات يف أصول الفقو ،تأليف :إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تالكي ،الناشر :دار ا١تعرفة – بَتوتٖ ،تقيق:
عبد اهلل دراز.

 -31موسوعة الفقو اإلسالمي ا١تعاصر ،تأليف :وىبة الزحيلي ،دار ا١تكتيب دمشق ،الطبعة الثانية1429 ،ىـ.

 -32ا١توسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
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)تاتف (دراسة مقارنة٢تستخدمي ا١ األحكام الفقهية يف باب البيع

Jurisprudential Rules on Selling by Telephone Users
(A Comparative Study)
Dr. Abdullah Obaid Saeed Momen
Abstract:
The study aims to open new prospects for scholars and researchers to take advantage of
modern technologies due to the great development of communication and utilizing it for
carrying out contracts to accelerate the financial transactions . Therefore, there is a dire
need to deeply search and look for its issues and to raise the people awareness of the legal
rules . Telephone is considered one of the most important means in the modern era, and it
is conventionally and legally a considerable tool as it used for selling and purchasing
within the legal marketing. Because the basic rule of contracts is the satisfaction between
the parties and expression of this satisfaction and revealing it in an understandable way.
Additionally, the gathering's option should be regarded as long as the speakers are still on a
phone call. Thus, it is the right of each part either to decline or assign the contract, and this
is referred to as the custom.
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