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:الملخص
 نظرا للتطور،تستهدف الدراسة فتح آفاق جديدة للفقهاء والباحثني لالستفادة من التقنيات احلديثة
 وجريان العمل هبا يف إبرام العقود؛ لسرعة إجناز املعامالت املالية،الكبري الذي وقع يف وسائل االتصال
 فدعت احلاجة وبقوة إىل البحث والتفقو يف أحكامها والنظر يف مسائلها وإعالم الناس باحلكم،وغريىا
 فما، وىو آلة معتربة عرفا وشرعا،الشرعي فيها؛ إذ يعد اهلاتف من أىم تلك الوسائل يف العصر احلديث
،يقع بو من بيع وشراء داخل ضمن البيع الشرعي؛ ألن القاعدة األساسية يف العقود ىي الرضا بني الطرفني
 ويكون خيار اجمللس فيو ما دام املتكلمان يف أثناء،والتعبري عن ذلك الرضا وإظهاره بأية وسيلة مفهومة
.املكاملة فيحق لكل واحد من املتبايعني الرجوع عن العقد أو إمضاؤه ويرجع يف ذلك للعرف
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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.

