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 الباب األول 

 خلفية البحث  ✓
 مشكالت البحث  ✓
 أهداف البحث  ✓
 فوائد البحث  ✓
 الدراسات السابقة  ✓
 اإلطار النظري  ✓
 منهج البحث  ✓

   خطة البحث
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 لالباب األو 

 مقدمة 

 . خلفية البحثأ.  

من أنفس الكتب وأنفعها يف   -رمحه هللا تعال -( لإلمام الشافعي  األمإن كتاب )
حيث تناول هذا الكتاب على املسائل الفقه اإلسالمي خاصا بل ويف العلوم الشرعية عاما، 

الفقهية اليت حيتاج كل إنسان إل معرفتها لتساعدهم على أداء أوامر هللا ورسوله واجتناب 
ب  الكتاب  هذا  توفر  مع  العلماء نواهيهما،  عليها  بىن  اليت  والقواعد  والضوابط  ألصول 

اجتهاداهتم على استنباط األحكام الشرعية يف الفقه والعلوم اإلسالمية، فال بد لطلبة العلم 
عذر ملن أراد الفقه الشرعي فضال عن الفقيه بالستفادة منه قراءة واستنباطا وتطبيقا، فال  

ال يف  ومصدرا  مرجعا  الكتاب  هذا  وضع  اإلمام بعدم  بعد  من  العلماء  جعل  مما  تفقه، 
الشافعي يرجعون إل هذا الكتاب يف معرفة األحكام الفقهية والعلوم اإلسالمية. بل أتثروا 
هبذا الكتاب خاصا وبإلمام الشافعي عموما أتثريا قواي، مما جعلوا يصنفون كتبهم الفقهية 

قه على رأي اإلمام الشافعي، على منط شيخهم اإلمام الشافعي، فتعددت املصنفات يف الف
 حىت استقر املذهب الشافعي كما مسعنا ووجدانه اليوم حبمد هللا تعال. 

وهذا الكتاب ميثل أصح املصادر واملراجع وأصدقها ملعرفة أراء اإلمام الشافعي يف  
املسائل الواردة على هذا الكتاب، حيث أن اإلمام الشافعي كتبه بعد استقراره يف مصر اليت 

ترب آخر مقره بعد رحالته العلمية، فقد استنبط العلماء من رحالت اإلمام الشافعي رمحه تع
 هللا ومراحل حياته العلمية أبن له قوالن يف الرأي: 

املدارس  بني  جبمع  قام  للطلب  عهده  أول  يف  الشافعي  اإلمام  فقد كان   : القدمي  القول 
العلوم من اإلمام مالك ومن بعض   الفقهية اليت متشي عنده واليت أنشأت من قبله، فأخذ 

علماء احلنفية، فلما بلغ من بعد مجع العلوم من مصادرها رتبة يقدر فيها اإلمام الشافعي 
اللشافعي يف  اإلمام  أقوال  قبل أن يستقر مبصر، فسميت  على االجتهاد والفتوى، وذلك 

 هذه املرحلة كما قد اصطلح عليه بلقول القدمي أو املذهب القدمي. 
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وأمحر   كما  ثور  وأبو  الزعفراين  أربعة  الشافعي  عن  القدمي  رواة   : رمحه هللا  السخاوي  قال 
 1والكرابيسي. 

و"البحر   املسائل"  و"عني  الكايف"،  و"جممع  و"األمايل"،  "احلجة"،   : القدمية  ومن كتبه 
 احمليط".

 

بلدة  ه( فكانت آخر 199والقول اجلديد : سافر اإلمام الشافعي رمحه هللا إل مصر سنة )
أمور  أهلها  ويعلم  علمائها  من  العلوم  أيخذ  فيها  فبقي  حياته.  رحالت  إليه  انتهت  اليت 
فوائد جديدة،  علمائها  من  استفاد  فقد  فيها  الشافعي  اإلمام  معلومات  وتطورت  دينهم، 
فكتب يف تلك الفوائد اجلديدة، اليت اشتهرت واصطلحت عليه بسم املذهب اجلديد أو 

 القول اجلديد. 

املرادي، قال   والربيع  اجليزي،  والربيع  املزين،  ستة؛  اجلديد  ورواة   : هللا  رمحه  السخاوي 
 2والبويطي، وحرملة، ويونس بن عبد هللا األعلى". 

التمسك بلكتاب والسنة  بناه على  الذي  املذهب  تعال  الشافعي رمحه هللا  اإلمام  وأظهر 
صول والقواعد والضوابط اليت الصحيحة على هنج الصاحلني من سلف هذه األمة وعلى األ 

قررها العلماء الربنيني. فقال قوله املشهور : "إذا صح احلديث فهو مذهيب". ويف رواية : 
ما  ودعوا  هبا،  فقولوا  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  سنة  يف كتايب خالف  وجدمت  "إذا 

 قلته".

و"اإلمالء "األم"،   : اجلديد  قوله  على  صنفت  اليت  الكتب  تلك  و"البويطي"، ومن   ،"
 و"خمتصر املزين". 

 
  -الرايض . اإلعالن بلتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ  . احلافظ املؤرخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن  ،السخاوي .  1

 ( 320)ص :   م  ٢٠١٧ -هـ  ١٤٣٨ . : دار الصميعي للنشر والتوزيع اململكة العربية السعودية 
 . املرجع السابق  2
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يكون  وإمنا  القليل،  إال  أتباعه  به  يعمل  مل  عنه،  مرجوع  مذهب  القدمي  القول  يعترب  وهبذا 
العمل والفتوى عند الشافعية على املذهب اجلديد لإلمام الشافعي فالصحيح  عندهم هو 

 القول اجلديد. 

به   على أرآء اإلمام الشافعي رمحه هللا فكما تقدم ذكره أن كتاب األم من أصح ما ميثل 
 تعال، فإنه من الكتب اليت صنفها يف آخر عهده. وهللا تعال أعلى وأعلم. 

عهد  إل  بلنسبة  سيما  ال  املتقدمني،  العلماء  من  تعال  هللا  رمحه  الشافعي  اإلمام  إن  مث 
 الباحث الفقري الذي عليه اليوم.

 إدريس الشافعي اهلامشي املطليب القرشي.   فاإلمام الشافعي هو أبو عبد هللا حممد بن

ه بغزة، مث محلته أمه إل مكة املكرمة مث سافر إل بغداد قبل أن عاد مرة 150ولد سنة  
أخرى إل مكة مث سافر إل مصر، ومل يزل اإلمام الشافعي بقيا على مصر بعد رحلته إليها 

 ه.  204حىت أاته اليقني سنة  

بني  ما  الشافعي  اإلمام  اهلجري. فحياة  الثالث  القرن  أوائل  إل  الثاين  القرن  املنتصف من   
فطبيعة احلياة يف ذلك اليوم ختتلف عن طبيعة احلياة يف عصران احلاضر، قال اإلمام الشافعي 

أن :   اشتهيت  الناس، وأحتفظ، مث  أجالس  يد، كنت  األمر عن خفة ذات  هذا  »طلبت 
أمجع العظام، واألكتاف فأكتب فيها   أدون، وكان منزلنا مبكة بقرب شعب اخليف، فكنت 

. فلم تكثر يف أايم اإلمام الشافعي القراطيص ومل تتوفر  حىت امتأل من داران ذلك جباب«
يف  تؤثر  احلياة  طبيعة  اختالف  أن  ندرك  أيضا  الصورة  هذه  ومن  العصر،  هذا  يف  كما 

 اختالف األحوال والعادات والتقاليد. 

والعلوم مبا تعارف عليه الناس، ال سيما يف الفنون اليت   والعلماء خياطبون ويبينون األحكام
بيع وشراء وحنوه. فاجتهادات  بتغري األحوال والزمن واملكان كاملعامالت من  تعلقت كثريا 
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اإلمام الشافعي يف البيع والشراء الختفى من مراعاة األحوال اليت تكون يف عهده، ومراجعة 
 الظروف اليت ظهرت يف عهده. 

تغري  مع  ووسائلها  وأنواعها  صورها  وتستجد  تتغري  اليت  القضااي  من  والشراء  البيع  وقضية 
األحوال والزمن واملكان. فنجد يف هذا العصر صورا عديدة من البيوع املعاصرة اليت مل تكن 

 أو ما يعرب عنه موجودة يف عهد اإلمام الشافعي، كصور البيوع اإللكرتونية احلديثة،  

الذي اليكاد يوجد شخص يف هذا العصر إال وقد وقع يف ،  Jual Beli Onlineبـ  
اإلجتماعية االتصال  وسائل  تطور  مع  البيع  من  النوع  هذا  وظهور  املعاصر.  العقد   ،هذا 

يف و وهذه من القضية املهمة اليت البد على املسلم من معرفة أحكام هذه البيوع املعاصرة.  
ب فيه  النظر  إل  حيتاج  ما  املسألة  فيعمل هذه  واحلرام،  احلالل  حيث  من  الشرعية  لعني 

 ىي  مي  خي ُّبحلالل منها دون احلرام. وإن كان األصل يف البيع هو احلالل :  

 ٢٧٥البقرة:   َّ ٰذ  يي

 

األم  الكتاب  وأمهية  إليها  الناس  وحاجة  اإللكرتونية  البيوع  هذه  أحكام  معرفة  أمهية  فمع 
البالد الذي اشتهر أهله أبكثر عدد املنتسبني  الذي ال يستغين عنه الفقيه وال سيما يف هذا  

إل اتباع مذهب اإلمام الشافعي، إال أن بني البيوع اإللكرتونية والكتاب األم تفاوت غري 
الفقري إل وضع هذا  الباحث  انطلق  النظرية  يسري يف األحوال والزمن واملكان. فمن هذه 

 لعنوان : املوضوع على هذا البحث املتواضع، فيكون البحث حتت ا

 "آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية من كتابه األم"

 فيتلخص بعض أسباب اختيار املوضوع فيما يلي: 

من  .1 واألموال  حوهلا،  يدور  األموال  أغلب  فإن  والشراء  البيع  مسائل  معرفة  أمهية 
 إحدى الضرورايت اخلمسة اليت حافظ عليها الدين. 
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سعة دائرهتا تستحق أن يلتفت إليها اهتمام الناس فيميز   كثرة صور املسألة ودقتها .2
 فيها بني احلالل من حرامها. 

بضاعة  .3 بقلة  علما  بملسألة  املتعلقة  النافعة  املعلومات  استزادة  يف  الباحث  رغبة 
 الباحث. 

فسمعة  .4 تعال،  هللا  رمحه  الشافعي  اإلمام  وفقه  علم  جالل  على  والتطلع  التشوق 
ال  الطيبة  الشرعي   اإلمام  العلم  طلبة  سيما  وال  األندونيسني  خاصة  املسلمني  على  ختفى 

 منهم.

عظم شأن كتاب األم وكثرة منافعها ما ال يسع طالب العلم جهله وإضاعته وعدم  .5
 مراجعته يف املسائل الشرعية فضال عن املسائل الفقهية. 

 املتواضع يف املسألة. حماولة رفع اجلهل عن نفس الباحث ومن يستفيد من البحث  .6

 

 ب. مشكالت البحث 

ظهرت مما تقدم بيانه يف خلفية البحث مشكالت تكون حمل تركيز هذا البحث يف حماولة 
 حتليلها، وتتشكل تلك املشكالت على حنو األسئلة اآلتية ذكرها: 

 رأي اإلمام الشافعي يف مسألة البيوع اإللكرتونية من كتابه األم؟  كيف .1

أثرت .2 مذهبه  كيف  إل  واملنتسبني  أتباعه  يد  على  الشافعي  اإلمام  هذا   آراء  يف 
 ؟ العصر احلاضر

 

 أهداف البحث ج.  

هذا  من  أهدافا  متثل  األمور  بعض  ظهور  هي  املشكالت  تلك  حتليل  يف  الرتكيز  ونتيجة 
 البحث، وهي: 
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مسآ  كشف حماولة   .1 الشافعي يف  اإلمام  األم  اإللكرتونية  البيوع  ائل راء  ، من كتابه 
ع املعلومات املتعلقة بملسألة مث مراجعة أقوال اإلمام الشافعي الواردة يف كتاب األم من جبم 

 النصوص النقلية والقواعد والضوابط. 

 موازنة ما بني أراء اإلمام الشافعي يف مسألة البيوع اإللكرتونية من كتابه األم وبني .2
الش  آراء املذهب  إل  املنتسبني  أو  الشافعي  اإلمام  األندونيسيةأتباع  البالد  أهل  من   افعية 

 . ملعرفة التأثري من آراء اإلمام الشافعي على أتباعه

 

 فوائد البحث د.  

 والباحث الفقري يرجوا من هذا البحث املتواضع أن يكون من بعده فوائد انفعة منها: 

البيوع   .1 اإللكرتونية، إبراز أراء اإلمام الشافعي خصوصا والعلماء عموما يف مسألة 
ويكون إبزارها أمام أكثر املنتسبني إل املذهب الشافعية ليساعد حقيقة التمسك بملذهب 

 الشافعية فال يبقى االنتساب جمرد ادعاء وزعم. 

بذل اجلهد واإلسهام يف كشف ما دق من مسائل البيوع اإللكتونية اليت قد ختفى  .2
 مي وخاصة إل الفقه الشافعية. على الناس بل على من ينتسب إل الفقه اإلسال 

الفقه  .3 علم  يف  خاصة  العلمي  البحث  جمال  يف  الفقري  الباحث  تطوير كفاءة 
اإلسالمي وأخص من ذلك يف مسائل البيوع اإللكرتونية على آراء اإلمام الشافعي رمحه هللا 

 تعال. 
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 الدراسات السابقة هـ.  

التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي. سليمان عبد الرازق أبو مصطفى، وهي    .1
رسالة قدمت استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن من كلية 

 م. 2005ه/ 1425الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. عام 

اليت تكون عرب الوسائل االتصالية  والباحث بني يف رسالته عن حكم إنشاء العقود املتنوعة  
بـ  اشتهر  ما  أو  احلديثة  العاملية  االتصالية  الشبكة  هي  الوسائل  تلك  أبرز  ومن  احلديثة، 
"اإلنرتنت". وذكر الباحث أيضا بعض الضوابط املتعلقة بتلك العقود اإللكرتونية، مث اآلاثر 

 اليت ترتتب على تلك العقود. 

تلك الرسالة كان جممال عند الفقه اإلسالمي دون. بينما إال أن البحث عن هذه العقود يف 
 هذه الرسالة سيكون البحث فيها عن البيوع اإللكتونية عند آراء اإلمام الشافعي. 

  

املعامالت املالية املعاصرة حبوث وفتاوى وحلول. لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي،    .2
دمشق ك جامعة  يف  ومذاهبه  اإلسالمي  الفقه  قسم  دمشق رئيس  الفكر  دار  الشريعة،  لية 

بريوت  املعاصر  الفكر  دار  الطباعي  التنفيذ  املوحد،  االنطالق  مركز  مقابل  برامكة  سورية 
 م. 2006ه =  1427لبنان، اإلعادة الثالثة 

فتلك الرسالة احتوت على البيان عن املعامالت املالية اليت تعترب معاصرة يف عهده. وتكون 
أوهلما بيان عن تعريف عام بملعامالت املالية والثاين يف البيان الرسالة منقسمة إل قسمني  

 عن أحكام املعامالت املالية احلديثة.

تكن  املعاصرة مل  املعامالت  أنواع عديدة من صور  على  اشتماله  الرسالة مع  تلك  أن  إال 
الرسالة،   عهد  بعد  املعاصرة  املالية  املعامالت  صور  من  استجدت  ما  على  حالية  شاملة 

 ور البيوع اإللكرتونية أو البيوع اليت جتري عرب الشبكة العنكبوتية أو اإلنرتنت. كص 
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والذي سيحاول هذا الباحث الفقري يف هذا البحث املتواضع على البحث عن تلك الصور 
 مستعينا بهلل عز وجل. 

 

اإلسالمية،   .3 الشريعة  منظور  من  احملمول  اهلاتف  تقنيات  عرب  والشراء  البيع  إجراء 
 بد الرمحن بن صاحل السقاف طالب ماجستري جامعة العلوم اإلسالمية ماليزاي. ع

املقارنة    الدراسات  جيل  جملة  نشر يف  العدد    Jil Research Centerمقال   ،7 
 20-10-2018. 55الصفحة  

البيع    البشرية وهي قضية  املعاملة  املهمة يف  القضية  تركز على معاجلة  البحثية  الورقة  هذه 
ع هذه والشراء  عليها  مرت  إال  معاصر  إنسان  حياة  متر  تكاد  ال  اليت  احملمول  اهلاتف  رب 

 القضية. 

هي  وسيلتهما  تكون  اللذان  والشراء  بلبيع  البيان  يف  ختص  البحثية  الورقة  تلك  أن  إال 
اهلواتف احملمولة من جهة، ومن جهة آخر أهنا جمملة يف بيان هذه القضية من حيث عدم 

 أو كتاب.االعتماد على أي مذهب  

بينما هذا البحث املتواضع فإن الباحث فيه سيبذل سعيه على االعتماد إل اإلمام الشافعي 
 يف كتابه األم عند البحث عن قضية البيوع اإللكرتونية.

الدكتور    .4 العلماء؛  من  جمموعة  الشافعي،  اإلمام  مذهب  على  املنهجي  الفقه 
الشرجب علي  البغا،  مصطفى  الدكتور  اخلن،  الثانية مصطفى  الطبعة  دمشق،  القلم  دار  ي. 

 م. 1992ه/1413

هذا املصنف طبع يف مثان جملدات، ويف اجمللد السادس وضعت أبوابه يف البيان عن قضااي 
املعاملة املالية كالبيع مث السلم  مث الرب مث الصرف مث القرض مث القضااي األخرى. ومسى ذلك 

"فقه املعاوضات" ألن املعاوضة هي األصل يف   القسم من الفقه الذي يف اجمللد السادس بـ
 هذه األبواب.
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غري أن البيان يف ذلك املصنف مع ختصصه يف الفقه الشافعي إال كان جممال من حيث مل 
املعاصرة   املالية  املعاملة  قضااي  لبيان  املوضوعة  األبواب  بيان  على  مفصال  متناوال  يكن 

 كالبيوع اإلكرتونية. 

بينما هذا البحث املتواضع سيكون يف بيان قضية من قضااي املعاملة املالية املعاصرة أال وهي 
 البيوع اإللكرتوين، مع جعل املذهب الشافعي عمدة يف البيان.  

مساعد كلية  .5 أستاذ  القضاة  مصطفى  موسى  الدكتور  الشافعية،  عند  العينة  بيع 
العاملية. الدكتور عبد هللا علي حممود الصيفي   الشيخ نوح القضاة جامعة العلوم اإلسالمية 

 أستاذ مشارك قسم الفقه وأصوله كلية الشريعة اجلامعة االردنية.

من  مفصلة  بيان مسألة  أهنا يف  عنواهنا  إاى  النظر  عند  املعلوم  هو  الرسالة كما  هذه  فإن 
الشافعي،  املذهب  اعتمادها على مذهب معني وهو  املالية. مع  املعامالت  وتلك   مسائل 

 املسألة املفصلة هي مسألة بيع العينة.

بينما هذا البحث املتواضع مع اعتماده أيضا على مذهب اإلمام الشافعي إال أن املسألة 
 اليت تكون موضع حبث هي مسألة البيوع اإللكرتونية 

 

ما  منها  واحد  يكن  مل  أنه  اتضح  البحوث  أو  الرسائل  أو  املصنفات  من  ذكره  سبق  ومما 
ث فيها عن مسألة البيوع اإللكرتونية عند آراء اإلمام الشافعي، فمن مث حاول يكون البح

الباحث الفقري يف هذا البحث املتواضع أن يسعى يف كتابة رسالة تبني عن تلك املسألة. 
التيسري والتوفيق والربكة له وللمسلمني مجيعا يف أداء ما  مستعينا بهلل تعال سائال إل هللا 

 ا واآلخرة. مث وضع الباحث على هذه الرسالة عنواهنا وهي : فيه صالح الدني

 آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية عند كتابه األم. 
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 اإلطار النظري و.  

 النظر يف هذا البحث املتواضع يطري على األمور اآلتية:

 البيوع  .1

 اإللكرتونية.وهي البيوع اليت عقدت عرب الوسائل االتصالية احلديثة  

 أما البيع نفسه فقد عرفه العلماء لغة واصطالحا 

وبعت  األضداد.  من  وهو  أيضا،  الشراء  والبيع:  الشراء،  ضد  البيع:  بيع:   : لغة  فالبيع 
   1الشيء: شريته، أبيعه بيعا ومبيعا، وهو شاذ وقياسه مباعا. واالبتياع: االشرتاء

 والبيع اصطالحا : 

 للبيع تعريفان: أما يف اصطالح الفقهاء، ف

البيع  للبيع بملعىن األخص )وهو  البيع( واآلخر:  للبيع بملعىن األعم )وهو مطلق  أحدمها: 
 املطلق( . 

فاحلنفية عرفوا البيع بملعىن األعم مبثل تعريفه لغة بقيد )الرتاضي( . لكن قال ابن اهلمام: إن 
ه( إال أنه استبدل به بلرتاضي، الرتاضي ال بد منه لغة أيضا، فإنه ال يفهم من )بع زيد ثوب

وأن األخذ غصبا وإعطاء شيء آخر من غري تراض ال يقول فيه أهل اللغة بعه  واختار 
صاحب الدرر من احلنفية التقييد ب )االكتساب( بدل )الرتاضي( احرتازا من مقابلة اهلبة 

 . بهلبة؛ ألهنا مبادلة مال مبال، لكن على طريق التربع ال بقصد االكتساب

وعرفه املالكية أبنه: عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة، وذلك لالحتزاز عن مثل 
 اإلجارة والنكاح، وليشمل هبة الثواب والصرف والسلم. 

 وعرفه الشافعية أبنه: مقابلة مال مبال على وجه خمصوص. 

 
  .لسان العربي. اإلفريق يأبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفع يحممد بن مكرم بن عل، ابن منظور .  1

   23ص /   8ج .  هـ 1414. : دار صادر  بريوت 
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تفيد ملك عني  أول، ونصه: عقد معاوضة مالية  إنه  قال  تعريفا  القليويب  أو منفعة   وأورد 
على التأبيد ال على وجه القربة. مث قال: وخرج بملعاوضة حنو اهلدية، وبملالية حنو النكاح، 

 وإبفادة ملك العني اإلجارة، وبلتأبيد اإلجارة أيضا، وبغري وجه القربة القرض. 

 واملراد بملنفعة بيع حنو حق املمر.

أو منفعة مباحة )كممر الدار مثال( مبثل  -الذمة ولو يف    -وعرفه احلنابلة أبنه: مبادلة مال  
 أحدمها على التأبيد غري رب وقرض، وعرفه بعضهم أبنه: مبادلة املال بملال متليكا ومتلك. 

أما البيع بملعىن األخص، وهو البيع املطلق، فقد ذكره احلنفية واملالكية، وعرفه املالكية أبنه: 
لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غري ذهب وال فضة،   عقد معاوضة على غري منافع وال متعة

 معني غري العني فيه.

فتخرج هبة الثواب بقوهلم: ذو مكايسة، واملكايسة: املغالبة، وخيرج الصرف واملراطلة بقوهلم: 
 أحد عوضيه غري ذهب وال فضة، وخيرج السلم بقوهلم: معني.

البيع وح  به  يراد  قد  للبيع  التعريف  أن  الشافعية  العقد، مث الحظ  ده، بعتباره أحد شقي 
فقالوا عنه إنه: متليك بعوض على وجه خمصوص، ومن مث عرفوا الشراء أبنه: متلك بعوض 

 على وجه خمصوص. 

كما أورد احلطاب تعريفا شامال للبيع الصحيح والفاسد بقوله: دفع عوض يف معوض، ملا 
وإمنا ينقل شبهة امللك، مث يعتقده صاحب هذا التعريف من أن البيع الفاسد ال ينقل امللك 

أشار احلطاب إل أن العرب تسمي الشيء صحيحا جملرد االعتقاد بصحته، فامللك ينتقل 
على حكمهم يف اجلاهلية وإن مل ينتقل على حكم اإلسالم، على أن املقصود من احلقائق 

 1الشرعية إمنا هو معرفة الصحيح.

 وصحة البيع وفساده تتعلق أبركانه وشروطه 

 
/   9ج :   .هـ  ١٤٢٧  - ١٤٠٤ . الكويت . املوسوعة الفقهية الكويتية. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .  1

 6ص : 
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 . العاقد1 ان البيع ثالثة : فأرك

 . املعقود عليه 2

 . صيغة العقد3   

 وسيأيت البيان عنها إن شاء هللا تعال 

 وأما شروط صحة البيع، فهي: 

 الرتاضي من البائع واملشرتي.  - 1

 كون العاقد جائز التصرف.  - 2

 أن يكون املبيع مباحا   - 3

 حكمه. أن يكون املبيع مملوكاً للبائع أو يف    - 4

 أن يكون املبيع معلوما.   - 5

 أن يكون الثمن أيضا معلوما.   - 6

 1أن يكون املبيع فيما يقدر على تسليمه.  - 7

املتعلقة  املسائل  وكذلك  تعال.  هللا  شاء  إن  البيع  صحة  شروط  عن  بيان  أيضا  وسيأيت 
 بلبيوع.

 

 

 
 

موقع الدرر السنية على اإلنرتنت   .املوسوعة الفقهية  .  الباحثني جمموعة من و   َعلوي بن عبد القادر ، السقاف .  1
dorar.net  :٢٨اتريخ النشر بلشاملة: . )الشاملة : هـ   ١٤٣٣مت حتميله يف/ ربيع األول   ٣عدد األجزاء  

 ( بختصار 387/ ص :   2)ج :   ( ١٤٣٣ربيع األول  
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 البيوع اإللكرتونية  .2

احلديث، وختتلف األحكام بختالف الصور. فريجع  والبيع له صور عديدة يف القدمي ويف  
 كل من الصور إل النصوص والقواعد والضوابط ملعرفة احلكم من كل صورة. 

ما  أو  اإللكرتونية،  الوسائل  عرب  عقدت  اليت  البيوع  احلاضر،  العصر  يف  البيع  صور  ومن 
 يسمى بلبيوع اإللكرتونية. 

ن والشروط يف معرفة صحته من بطالنه، إال وهي يف األصل كالبيع املباشر من حيث األركا 
البيوع اإللكرتونية حقيقتها مث تكييفها إل ما قد ضبط من  أنه ال بد من النظر إل تلك 
صور البيوع املباشرة، أو إحلاقها إل ما ثبت حكمه من البيوع املباشرة التقليدية، من أجل 

 معرفة أحكام البيوع اإللكرتونية صورة بعد صورة. 

 اإلمام الشافعي  .3

 فهو اإلمام اجلليل أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي املطليب القرشي. 

مبدينة غزة يف سنة   بلغ   150ولد  عندما  أمه  مع  املكرمة  مكة  انتقل إل  مث  اهلجرة،  من 
 سنتني من عمره. 

 أكمل حفظ كتاب هللا تعال وكان عمره سبع سنني.

 مام مالك يف العاشرة من عمره. كما أنه مت من حفظ كتاب املوطأ لإل 

وحفظ علوما أخرى انفعة، حىت بلغ إل منزلة عالية رفيعة يف اجملال العلم الشرعي، حيث 
 أنه حصل على اإلذن إبصدار الفتوى يف مكة املكرمة مع أنه مل يتجاوز العاشرة من سنه. 

اهلجرة، مث رجع من    184مث استمرت حياته العلمية الشرعية أبن سافر إل بغداد يف سنة  
 مرة أخرى إل مكة املكرمة. قبل أن سافر للمرة الثانية إل بغداد.

قوله اجلديد والزم مصر إل أن  فيها  الشريفة إل مصر ونشر  العلمية  انتقلت حياته  حىت 
 توفاه هللا تعال 
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لبيوع فالباحث يف هذه الرسالة سيعتمد على آراء اإلمام الشافعي يف بيان املسائل املتعلقة ب
 اإللكرتونية. 

 

 منهج البحث ز.  

املنهج الذي عليه الباحث يف هذه الرسالة هو منهج الوصفي التحليلي ؛ حيث  
الكتب  أو  املختلفة  املصنفات  من  بملوضوع  املتعلقة  املعلومات  جبمع  يبدأ  البحث  أن 

شرة يف اجملال والرسائل العلمية اإلسالمية والورقات واجملالت اإلسالمية. حىت املعلومات املنت
املوثقة  اجلهات  اليت أصدرهتا  اإلنرتنيتية  الشبكية  اإللكرتونية واملواقع  اإللكرتونية كاملكتبات 
هي  اجلمع  وغاية  املعاصرة.  املالية  املعامالت  اجملال  يف  خاصة  اإلسالمية  العلوم  جمال  يف 

 احلصول على الوصف الذي عليه البيوع اإللكرتونية.

تصفح هو الكتاب الذي اعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة، وعلى الوجه األول بل
الكتب  مث  الشافعي،  اإلمام  مذهب  على  اليت  الكتب  يليه  مث  للشافعي،  األم  وهو كتاب 

 األخرى من قبل املذاهب األخرى من أجل املوازنة بني املذاهب عند دعوة احلاجة إليها. 

الرسالة فهو عبارة   البحث يف هذه  نوع  تبىن على   وأما  اليت  املكتبية  الدراسة  عن 
أسلوب املوازنة من حيث إن الباحث قام الوصف على البيع اإللكرتوين يف العصر احلاضر 

 مث قام الباحث بملوازنة بني آراء العلماء يف هذه املسالة وخاصة بني أراء اإلمام الشافعي. 

 

 أما الطريقة فيمكن تلخيصها على النقاط اآلتية:

وعموما التص     .1 املوضوع  يف  املتخصص  السيما  العلمية  املصادر  إل  والعودة  فح 
األحكام، كما  أحاديث  وكتب  الفقهية  الكتب  أمهات  من  الكربى  األساسية  املصنفات 
يرجع الباحث أيضا إل املصنفات املعاصرة وكتب العلوم األخرى األساسية ككتب التفاسري 

 واللغات وتراجم األعالم 
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 حقيقة البيع اإللكرتوين بلرجوع إل املصادر اليت هلا صلة بملوضوع. وصف  .2

والفقهاء  .3 العلماء  أقوال  مث عرض  يتعلق بملوضوع  فيما  الشافعي  اإلمام  أراء  إبراز 
 عند وجود ذلك من أجل املوازنة بني اآلراء واألقوال واألدلة أو احلجج لكل من اآلراء. 

 آنية ببيان موقعها من السورة يف القرآن الكرمي. ختريج ما ورد من اآلايت القر  .4

 ترتيب املصادر واملراجع حسب ما قررها اللجنة.  .6

 ذكر نتائج البحث يف اخلامتة.  .7

 

 خطة البحث ح. 

من   اإللكرتونية  البيوع  يف  الشافعي  اإلمام  "آراء  العنوان  البحث حتت  هذا  وضع 
 كتابه األم" 

 ويتناول على األبواب اآلتية

 

 تتكون من؛ األول، وفيه : املقدمة  الباب  

الدراسات  مث  البحث  فوائد  مث  البحث  أهداف  مث  البحث  مشكالت  مث  البحث  خلفية 
 السابقة مث اإلطار النظري مث منهج البحث. 

 

 الباب الثاين: البيع، وفيه فصول

 الفصل األول : حقيقة البيع، وفيه ثالثة مطالب  

 الحا املطلب األول : تعريف البيع لغة واصط  

 املطلب الثاين : أركان البيع
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 املطلب الثالث : شروط البيع  

 الفصل الثاين : حكم البيع، وفيه ثالثة مطالب  

 املطلب األول : البيوع الصحيحة   

 املطلب الثاين : البيوع الفاسدة   

 املطلب الثالث : أسباب البيوع املنهي عنها   

 ثالثة مطالب الفصل الثالث : البيوع املعاصرة، وفيه   

 املطلب األول : مفهوم البيوع املعاصرة   

 املطلب الثاين : حكم البيوع املعاصرة   

 املطلب الثالث : صور البيوع املعاصرة   

 الباب الثالث : البيوع اإللكرتونية، وفيه ثالثة فصول 

 الفصل األول : حقيقة البيوع اإللكرتونية، وفيه ثالثة مطالب  

 البيع اإللكرتوين   املطلب األول : مفهوم

 املطلب الثاين : الوصف العملي للتعاقد بطريق اإلنرتنت 

 املطلب الثالث : الوصف الفقهي للتعاقد بطريق اإلنرتنت 

 الفصل الثاين : حكم البيع اإللكرتوين، وفيه مطلبان :  

 املطلب األول : األصل يف البيع هو اإلبحة 

 ين يف حكم البيع اإللكرتونيةاملطلب الثاين : بيان بعض العلماء املعاصر 

 الفصل الثالث : صورة البيع اإللكرتوين  
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 الباب الرابع : آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية ، وفيه ثالثة فصول 

 الفصل األول : اإلمام الشافعي، وفيه ثالثة مطالب:  

 املطلب األول : ترمجة شخصية اإلمام الشافعي   

 هب اإلمام الشافعياملطلب الثاين : مذ   

 املطلب الثالث : ثناء الناس علي اإلمام الشافعي   

 الفصل الثاين : كتاب األم  

 ي عن البيع اإللكرتوين يف كتاب األم عالفصل الثالث : آراء اإلمام الشاف 

 الباب اخلامس : اخلامتة   

  


