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 المقدمة
بسـ اهلل والحمد هلل ، والصبلة والسبلـ عمى اشرؼ خمؽ اهلل سيدنا محمد وعمى آلو 

 وصحبو ومف وااله ، وبعد:
يشيد العالـ اآلف العديد مف المتغيرات الحديثة عمى الصعيد الدولي ، التي تستدعي 

 دية تميط المثاـ عف الكثير مف جوانبيا السيما الفقيية والقانونية .الوقوؼ عمييا ودراستيا دراسة ج
ولعؿ مف أىـ ىذه المتغيرات ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي قضت عمى 
عنصري الوقت والمسافة ، والتي أدت الى تخطي الحدود الفاصمة بيف الدوؿ وعبر القارات ؛ 

مكاف أف يحصؿ عمى جميع المعمومات التي قد  حيث أصبح مف السيؿ عمى أي شخص في أي
يحتاج الييا في أي مجاؿ مف المجاالت المختمفة عف طريؽ شبكة االنترنيت بمجرد الضغط عمى 
أزرار جياز الحاسوب االلكتروني وأصبح العالـ كمو كقرية واحدة ينتشر فييا الخبر في التو 

يكوف لمفوارؽ الزمانية ، والفواصؿ  والمحظة مف أدناىا الى أقصاىا وفي كؿ اتجاه دوف اف
 الجغرافية والسياسية أي تأثير .

ومف أبرز النوازؿ في ىذا المجاؿ خصوصًا في مجاؿ المعامبلت المالية العقد 
األلكتروني فقد ظير ىذا العقد في ظؿ ىذه الظروؼ العممية المتسارعة واصبح التعامؿ بو بيف 

ض وكأنيـ في مجمس واحد ؛ نتيجة لمزيادة المضطردة في األفراد المتباعديف في شتى انحاء األر 
 معامبلت التجارة االلكترونية التي أدت الى زيادة كبيرة في العقود االلكترونية المبرمة .

فالعقػػػد اإللكترونػػػي يعػػػد بمثابػػػة القمػػػب النػػػابض لمتجػػػارة اإللكترونيػػػة، حيػػػث أنػػػو يمثػػػؿ ترجمػػػة 
ئع ومقػدـ الخدمػة مػف ناحيػة والمشػتري أو المسػتيمؾ مػف شرعية وقانونيػة لتبلقػي اإلرادات بػيف البػا

 ناحية أخرى .
لذا اخترت أف أكتب عف العقد األلكتروني وعف اىـ ركف فيػو اال وىػو االيجػاب والقبػوؿ ومػا 
ىػػي األشػػكاؿ والوسػػائؿ التػػي يعبػػر بيػػا عػػف ىػػذا الػػركف الميػػـ بػػالطرؽ االلكترونيػػة ؛ فكػػاف عنػػواف 

دراسيو  –(( االرادة في العقد االلكتروني بيين الشيريعو والقيانون أشكال التعبير عنبحثي ىػو )) 
لمػا ينطمػػي تحػت ىػذه النػػوع مػف العقػود مػػف الجوانػب الفقييػة والقانونيػػة ، عممػًا أف ىػػذه  -تأصييميو

اف درست ىذه األنواع مف العقود مػف  -عمى ما يبدو لي -الدراسة لف تكتمؿ وتستوي عمى سوقيا
وجيػػػة النظػػػر الشػػػرعية فقػػػط ؛ ألنيػػػا مػػػف العقػػػود المسػػػتحدثة التػػػي ال نجػػػد ليػػػا ذكػػػرًا فػػػي مصػػػنفاتنا 

ة القديمة ، األمر الذي دعاني الى إستخداـ الكثير مف المصادر والمراجع التي تكممت عمى الفقيي
ىػػػذا النػػػوع مػػػف العقػػػود باالضػػػافة الػػػى المصػػػادر القانونيػػػة التػػػي تناولػػػت الجوانػػػب القانونيػػػة لمعقػػػد 

اف اعكػػػػس صػػػػورة  –بفضػػػػؿ اهلل  –االلكترونػػػػي ؛ ومػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة الجامعػػػػة اسػػػػتطعت 
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شػػػكاؿ التعبيػػػر عػػػف االرادة فػػػي العقػػػود االلكترونيػػػة مؤصػػػبًل جوانبيػػػا مػػػف النػػػاحيتيف واضػػػحة عػػػف ا
 الشرعية والقانونية .

وعمى ىذا كاف منيجي في البحث ىو الموازنة بيف العقد التقميدي الػذي ذكػره فقيػاء الشػريعة 
ف الػػػرأي والػػػذي بالبػػػًا اف لػػػـ يكػػػف دائًمػػػا ال يخػػػرج عػػػ –فػػػي مصػػػنفاتيـ ثػػػـ اردفػػػو بػػػالرأي القػػػانوني 

ومػػف ثػػـ ُأخػػرنج جوانػػب التعبيػػر عػػف االرادة فػػي العقػػد االلكترونػػي مسػػتندا عمػػى األقػػواؿ  -الشػػرعي
الفقييػػة والقانونيػػة المتعمقػػة فػػي العقػػود فػػي ىػػذا الجانػػب ؛ ومػػا تفػػرد بػػو العقػػد األلكترونػػي عػػف العقػػد 

عيا لـ تخرج التقميدي مف خصائص او ميزات استخمصتيا مف المصادر ذات الصمة والتي بمجمو 
عػػف القواعػػػد العامػػػة لمعقػػػود مػػػف وجيػػػة النظػػػر الشػػػرعية والقانونيػػػة ، فكانػػػت ىػػػذه الدراسػػػة ، دراسػػػة 

 تأصيمية ألشكاؿ التعبير عف االرادة في مثؿ ىذه العقود  .
 وأقتضت طبيعة البحث اف أقسمو عمى مقدمة ، وأربع مطالب ثـ خاتمة واستنتاجات .

فيػػػـو العقػػػد فػػػي الشػػػريعة والقػػػانوف وطػػػرؽ التعبيػػػر عػػػف المطمػػػب األوؿ : تكممػػػت فيػػػو عػػػف م
االرادة ، وفػػػي المطمػػػب الثػػػاني : طػػػرؽ التعبيػػػر عػػػف اإلرادة فػػػي التعاقػػػد عبػػػر شػػػبكة االنترنيػػػت ، 
تكممػػت فيػػو عػػف االيجػػاب والقبػػوؿ االلكترونػػي ومػػا يخصػػيما ، وفػػي المطمػػب الثالػػث : خصػػائص 

، وقػػد أحتػػوى ىػػذا المبحػػث الكثيػػر مػػف الفػػروع اإليجػػاب االلكترونػػي ولغتػػو وصػػوره عبػػر االنترنيػػت 
كخصائص االيجاب والقبوؿ االلكتروني وبيرىا ، والمطمب الرابع : القبوؿ االلكترونػي : خصػص 
لمكبلـ عف القبوؿ االلكتروني فقط وما يتعمؽ بو مف شروط ، ثـ خاتمة واسػتنتاجات تضػمنت اىػـ 

 ادر والمراجع المستخدمة في البحث .ما توصؿ اليو البحث مف نتائج واخيرًا قائمة بالمص
ىذا جيد المقؿ فما كاف فيو مف صواب فمف اهلل وبتوفيقػو ، ومػا كػاف بيػر ذلػؾ أسػتغفر اهلل 

 العظيـ منو واتوب اليو .
وآخر دعوانا اف الحمػد هلل رب العػالميف ، وصػمى اهلل عمػى سػيدنا محمػد وعمػى آلػو وصػحبو 

 الباحث         وسمـ .  
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 المطمب األول 
 مفيوم العقد في الشريعو والقانون وطرق التعبير عن االرادة 

العقد في المغة العربية يطمؽ عمى معاف ترجع في مجمميا إلى معنى الربط الذي ىو 
، فالعقد في أصؿ المغة "الشد والربط ثـ نقؿ إلى  (ٔ)نقيض الحؿ يقاؿ : "عقدت الحبؿ فيو معقود"

 (ٕ)المبايعات ونحوىا"األيماف والعقود كعقد 
أما في االصطبلح الفقيي فنجد أف لمعقد معنياف : عاـ ، وخاص فالمعنى العاـ يطمؽ عمى 
كؿ التزاـ تعيد بو اإلنساف عمى نفسو سواء كاف يقابمو التزاـ آخر أـ ال، وسواء كاف التزامًا دينيًا 

 .(ٖ)كالنذر أـ دنيويًا كالبيع ونحوه 
تباط بيف كبلميف ينشأ عنو حكـ شرعي بالتزاـ ألحد الطرفيف أو والخاص يطمؽ ويراد بو: ار 

لكمييما فالعقد وفًقا ليذا اإلطبلؽ ال يتـ إال إذا كاف ىناؾ ارتباط بيف طرفيف باإليجاب والقبوؿ، 
أو ما يقوـ مقاميما كما في البيع واإليجار، أما بير ذلؾ كالطبلؽ المجرد عف الماؿ والوقؼ 

ًدا بؿ تصرًفا أو التزاًما ، وينصرؼ الذىف إلى اإلطبلؽ الثاني عند ذكر واإلبراء فبل يسمى عق
كممة عقد وال ينصرؼ إلى اإلطبلؽ األوؿ إال إذا دلت قرينة عمى ىذا، وعمى كؿ فإف العقد سواء 

 كاف عمى اإلطبلؽ األوؿ أـ الثاني يرتب التزاًما عمى العاقد بحيث يجوز لمطرؼ اآلخر أف 
 .(ٔ)لكي يجبر الممتنع عمى التنفيذيمجأ إلى القاضي 

                                                 

ىػ(، تحقيؽ: عبدالسبلـ محمد  ٜٖ٘ينظر: معجـ مقاييس المغة ، أبو الحسيف احمد بف فارس بف زكريا )ت (ٔ)
، لساف العرب البف  ٗ٘ٙـ.  صٜٓٚٔ-ىػ ٜٖٓٔ، ٕىاروف ، مصطفى البابي الحمبي وشركاؤه ، مصر ، ط

،القاموس المحيط لمفيروز ٜٖٓ/ٜـ، ٜٜٗٔ-ىػ  ٗٔٗٔ،  ٖ، ط ىػ(، دار صادر ، بيروتٔٔٚمنظور )ت
ىػ(،المكتبة  ٓٚٚ، المصباح المنير لمفيومي )ت ٖٖٛـ ، ص ٖٜٛٔىػ( ، دار الفكر، بيروت،  ٚٔٛأبادي )ت

 .ٕٔٗت ، ص-العممية،بيروت ، د
 .ٕ٘ٛ/ٖىػ( ، دار الفكر ، بيروت ٖٓٚأحكاـ القرآف ، ألبي بكر عمي الرازي الجصاص )ت:  (ٕ)
ـ ، القاعدة الثانية والخمسيف ، ٜٜٜٔ -مكة  -ينظر: القواعد البف رجب، مكتبة نزار مصطفى الباز  (ٖ)

 .ٛٚص
( والسر في اختبلؼ الفقياء حوؿ ماىية العقد ىو االستعماؿ المغوي لكممة العقد؛ إذ ىي تطمؽ بمعاف متعددة ٔ)

أحكاـ القرآف : ألبي بكر تجتمع كميا حوؿ الجمع بيف أطراؼ الشيء والربط بينيما واألحكاـ والتقوية إلخ، ينظر 
، أحكاـ القرآف ٜٕٙ/ ٖ، لساف العرب ٓٗٙ/ ٕ يروتبف عبد اهلل المعروؼ بابف العربي، دار الكتب العممية ، ب

 . ٕٓٓ، الممكية ونظرية العقد لمشيخ أبو زىرة صٕٕٙ، مرشد الحيراف لمحمد قدري باشا ـ/ ٜٕٗ/ ٕلمجصاص 
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اتفاؽ ما بيف شخصيف أو أكثر عمى إنشاء رابطة قانونية أو »أما العقد في القانوف فأنو: 
ومف ثـ يمـز أف تتجو اإلرادتاف إلى إحداث أثر قانوني يستوي في ذلؾ أف « تعديميا أو إنيائيا

كإضافة أجؿ جديد لبللتزاـ، أو زوالو يكوف إنشاء التزاـ كالبيع، أو نقمو كالحوالة، أو تعديمو 
 .(ٔ)كالوفاء

وعمى ىذا فإف العقد في االصطبلح الفقيي الشرعي يشمؿ جميع العقود المالية التي 
تتضمف طرفيف أو أكثر كعقد البيع واإلجارة والرىف والحوالة والمسابقة ... الخ كما يتضمف العقود 

 بير المالية كعقد النكاح ونحوه.
: بأنو ارتباط إيجاب بقبوؿ عمى وجو يظير أثره في  االلكتروني فيمكن تعريفوأما العقد 

المعقود عميو ، دوف حضور مادي لطرفيو ، وذلؾ بإستخداـ وسيمة الكترونية لبلتصاؿ عف بعد 
 .(ٕ)كميًا او جزئياً 

َيا َأيَُّيا لقولو َتَعاَلى : التراضي في العقود اتََّفَؽ اْلُفَقَياُء َعَمى َأفَّ الرنَضا َأَساُس اْلُعُقوِد ، 
الَِّذيَن آَمُنوا  ال تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َترَاٍض ِمْنُكْم 

(ٖ)  . 
 .  (ٗ)ولقولو صمى اهلل عميو وسمـ : )) إنََّما اْلَبْيُع َعْف َتَراٍض ((

والمراد مف التراضي توافؽ ارادتي العاقديف ومظير ىذا التوافؽ انما ىو صيغة العقد،أي 
اإليجاب والقبوؿ. ويكثر الفقياء مف الكبلـ في صيغة العقد  فقد عنوا بيذه المسألة عناية كبيرة ؛ 

ة دوف ذلؾ أف الفقو اإلسبلمي نزعتو موضوعية وأوؿ اثر ليذه النزعة انو يقؼ عند اإلرادة الظاىر 
اإلرادة الباطنة ولما كانت االرادة الظاىرة ىي المظير الخارجي لمتعبير عف االرادة الباطنة ، فقد 
وقؼ الفقياء عند ىذا المظير الخارجي ، والمظير الذي يعتدوف بو في االصؿ ىو المفظ فالمفظ 

وىذا  –ادة نستخمص منو االر  -قبؿ الكتابة وقبؿ االشارة وقبؿ أي مظير خارجي آخر -اواًل 
والمفظ ىو اوؿ اداة يعوؿ عمييا في ىذه الصيغة ،  -المفظ ىو الذي يعبر عف االرادة الباطنة 

واف المفظ يؤخذ بمعناه الظاىر ، فاذا كاف ىذا المعنى واضحًا فبل محؿ بعد ذلؾ لمبحث عف النية 

                                                 

 .ٜٔ، مصادر االلتزاـ ، د عبد الحي حجازي صٖٛٔ - ٖٚٔ/ٔينظر الوسيط ، لمسنيوري  (ٔ)
 . ٖٓٔيا في الفقو االسبلمي عمي محمد أحمد ، دار النفائس ، عماف ، ينظر : التجارة االلكترونية وأحكام (ٕ)
 ( .ٜٕسورة النساء اآلية ) (ٖ)
 ( وصححو .ٜٚٙٗحديث رقـ )  ٖٓٗ/ٔٔرواه ابف حباف في صحيحو  (ٗ)
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ثبات حيث الشيادة ال في صيغة العقد وحدىا بؿ ايضًا في اال -أو عف االرادة الباطنة ، والمفظ 
 . (ٔ)ىو الشيء الثابت الذي يقؼ عنده الفقو االسبلمي –تعمو عمى الكتابة 

والتراضي في القانوف : ىو تطابؽ اإليجاب والقبوؿ كتعبير عف إرادتي طرفي العقد، 
ويمـز لتوافر الرضا بالعقد، حتى ولو كاف الكترونيًا، أف توجد اإلرادة في كؿ مف طرفيو وأف تتجو 

، ويتطمب وجود اإلرادة اتجاه فكر الشخص إلى إنشاء (ٕ)ى إحداث األثر القانوني المقصود منوإل
رابطة ممزمة وانعقاد عزمو عمى اتخاذ العقد وسيمة لتحقيؽ عرضو، فاإلرادة عمؿ نفسي يفيد 

العالـ ، ولتوفر الرضا البد مف خروج اإلرادة مف النفس البشرية إلى (ٖ)انعقاد العـز عمى إبراـ العقد
 .(ٗ)الخارجي الممموس وذلؾ بالمظاىر المادية الدالة عمييا مف كبلـ أو كتابة أو إشارة أو بيرىا

وفي ىذا السياؽ سيتـ بحث تكويف العقد االلكتروني في ضوء توافؽ اإلرادتيف )اإليجاب 
 والقبوؿ( وطرؽ التعبير عنيما في ظؿ العقد االلكتروني وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 عبير عف اإلرادةطرؽ الت
اف العقد ينعقد بما يدؿ عمى الرضا عرفًا سواء دؿ عميو لغة اـ لـ يدؿ ، كالقوؿ والكتابة 

وعمـ  (٘)واالشارة والمعاطاة ولـ تتقيد االشارة ، بأف تكوف مف االخرس فاشارة بير االخرس معتبرة
اولى بالجواز مف  ايضا انو ينعقد بكؿ قوؿ يدؿ عمى الرضا وباالشارة الدالة عمى ذلؾ وىي

آَيُتَك َأالَّ ُتَكمَِّم النَّاَس َثالَثَو َأيَّاٍم ِإال المعاطاة النيا يطمؽ عمييا انيا كبلـ ، قاؿ اهلل تعالى 
َرْمزاً 

 والرمز االشارة. (ٙ)

                                                 

ينظر مصادر الحؽ في الفقو االسبلمي ، د عبد الرزاؽ السنيوري ، الجزء األوؿ ، المجمع العممي العربي  (ٔ)
 . ٘ٛ-ٗٛ/ٔمي ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد )د ط( ، )د ت (، االسبل

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ٔينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة، خالد ممدود ابراىيـ ، ط(ٕ)
 .ٕٗٗـ . : صٕٛٓٓ

، بيروت، ٔلبللتزاـ"، محمد لبيب شنب ، طينظر: مبادئ القانوف "المدخؿ لمدراسات القانونية والنظرية العامؿ (ٖ)
 .ٕٙٚـ  ،: صٜٓٚٔدار النيضة العربية لمطباعة والنشر، 

 .ٕٗٗينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة، خالد ممدوح ابراىيـ: ص(ٗ)
ينظر حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير : محمد بف عرفة الدسوقي ، تحقيؽ محمد عميش ، دار الفكر ،  (٘)

 . ٗ/ٖ،  بيروت 
 ٔٗسورة اؿ عمراف ، ايو  (ٙ)
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وبير االخرس كاالخرس ورد في شرح مسألة المدونة المذكورة ونصو "وكذا بير االخرس 
وانما ذكر االخرس النيبليتأتى منو بيرىا ، وكؿ لفظ او اشارة فيـ منيا اذا فيـ عنو باالشارة" ، 

 .(ٔ)االيجاب والقبوؿ لـز بيا البيع وسائر العقود
وكذا المبادلة الفعمية الدالة عمى التراضي ينعقد بيا العقد واما المبادلة بالفعؿ فيي 

 .(ٕ)التعاطي ويسمى بيع المراوضو
ا الفعؿ النو يدؿ عمى الفعؿ في كثير مف االمور داللة اف الداللة عمى الرضا يكفي فيي

 .(ٖ)عرفية واف كاف ذلؾ الفعؿ معاطاة
والمعاطاة مثؿ اف يقوؿ اعطني بيذا الدينار خبزًا فيعطيو مايرضيو او يقوؿ خذ ىذا 

 (ٗ)الثوب بدينار فيأخذه فيذا بيع صحيح
، "كما يكوف  (٘)وفة لؤلخرس"جاء في مجمة الحكاـ العدلية : "ينعقد البيع باإلشارة المعر 

حيث أف المقصد األصمي مف اإليجاب ،  (ٙ)اإليجاب والقبوؿ بالمشافية يكوف بالمكاتبة أيضا"
والقبوؿ ىو تراضي الطرفيف فينعقد البيع بالمبادلة الفعمية الدالة عمى التراضي ويسمى ىذا بيع 

 .(ٚ)التعاطي
ال يمكف التحقؽ مف االرادة ألنيا أمر باطني اال بوجود ما يدؿ عمييا، وىذا يعني أىمية و 

التعبير الداؿ عمى وجود اإلرادة عمى اعتبار أف التعبير ىو المظير المادي الداؿ عمى وجودىا، 
                                                 

، دار  ٜٖٛٔ،  ٕىػ ، طٗ٘ٛمواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ : محمد بف عبد الرحمف المغري  ت:  (ٔ)
  ٜٕٕ/ٗالفكر ، بيروت . 

،  ٕ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ٚٛ٘بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : عبلء الديف الكاساني  ت:  (ٕ)
، وبيع المراوضة ىنا المواصفة بالسمعة وىو أف يصؼ كؿ منيما سمعتو لرفيقو . ينظر فتح ٖٗٔ/٘،  ٕٜٛٔ

(، تحقيؽ : محب الديف  ٕ٘ٛ الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي )ت:
 ٖٛٚ/ ٗبيروت ،  -الخطيب ، دار المعرفة 

، دار  ٜٖٛٔ،  ٕىػ( ، طٗ٘ٛمواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ : محمد بف عبد الرحمف المغري  )ت:  (ٖ)
 ٗ/ٖ، وحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ٜٕٕ/ٗالفكر ، بيروت ، 

 . ٗ/ٗ  ، دار إحياء التراث العربي ٔىػ ، طٕٓٙالمقدسي  ت:  المغني : عبد اهلل بف احمد بف قدامةينظر (ٗ)
. 
 ٗٚٔالمجمة المادة (٘)
 ٖٚٔالمجمة المادة (ٙ)
 ٘ٚٔالمجمة المادة (ٚ)



   

 
 

9253 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -لكليت العلوم اإلسالميت املؤمتر العلمي الثاوي  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

نما ىو دليٌؿ عمى وجود اإلراد ة، ولما كاف جوىر الرضا ىو اإلرادة فبل يقصد التعبير لذاتو ؛ وا 
واألصؿ عدـ اشتراطو شكبًل خاصًا أو صورًة معينًة في التعبير عف اإلرادة فكؿ ما يدؿ عمى 
اإلرادة يصمح تعبيرًا عنيا عمى ذلؾ ليس إلبراـ العقد صيغة معينة أو عبارات البد مف استخداميا 

 . (ٔ)""فالعبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني
التعبير عف اإلرادة صريحًا وقد يكوف ضمنيًا وىذا ما نصت عميو ومف ىنا قد يكوف 

التعبير عف اإلرادة يكوف بالمفظ والكتابة واإلشارة  -ٔ( مف القانوف المدني المصري: )ٜٓالمادة )
المتداولة عرفًا كما يكوف باتخاذ موقؼ ال تدع ظروؼ الحاؿ شكًا في داللتو عمى حقيقة 

التعبير عف اإلرادة ضمنيًا إذا لـ ينص القانوف أو يتفؽ الطرفاف ويجوز أف يكوف  -ٕالمقصود. 
 عمى أف يكوف صريحًا(.

( مف القانوف المدني العراقي : " كما يكوف اإليجاب أو ٜٚوىذا ما جاء في نص المادة )
القبوؿ بالمشافية يكوف بالمكاتبة وباإلشارة الشائعة االستعماؿ ولو مف بير األخرس وبالمبادلة 

ية الدالة عمى التراضي وباتخاذ أي مسمؾ آخر ال تدع ظروؼ الحاؿ شكًا في داللتو عمى الفعم
 التراضي ". 

فالتعبير الصريح ىو الذي يفصح عف اإلرادة بطريقة مباشرة، أي بالوسيمة المعروفة بيف 
بالكتابة الناس ويكوف ىذا التعبير بألفاظ يؤدييا المساف مباشرًة أو باستخداـ رسوؿ ينقؿ الكبلـ أو 

في أية صورة مف صورىا سواًء عرفيًة أـ رسميًة وقد تكوف باإلشارة المتداولة عرفًا وىي إشارة 
اعتاد الناس عمى معنًى خاٍص ليا كيز الرأس عموديًا لمداللة عمى القبو أو ىز الكتفيف لمداللة 

التعبير يكوف ، و (ٕ)عمى الرفض، وقد يكوف باتخاذ موقؼ عممي دااًل عمى حقيقة المقصود منو
ضمنيًا إذا كاف التصرؼ الذي قاـ بو الشخص ال يدؿ بذاتو عمى إرادتو، ولكنو مع ذلؾ ال يمكف 

، وتكوف ىناؾ إمكانية لمتعبير الضمني ما لـ يشترط (ٖ)تفسيره إال بافتراض وجود ىذِه اإلرادة
افيًا لمتعبير عف القانوف شكبًل خاصًا لمتعبير عف اإلرادة فعندىا ال يكوف التعبير الضمني ك

                                                 

ىػ( تحقيؽ مصطفى الزرقا ، دار القمـ ، سوريا ٖٚ٘ٔينظر شرح القواعد الفقيية ، الشيخ احمد الزرقا ) ت (ٔ)
 . ٘٘/ٔ،  ٜٜٛٔ،  ٕط
لتزاـ دراسة في القانوف المبناني والقانوف المصري، عبد المنعـ فرج الصده، دار النيضة ينظر: مصادر اال(ٕ)

 .ٜٗ -ٖٜ: ص  ٜٔٚٔالعربية ، بيروت ، 
 .ٜٗينظر: المصدر نفسو: ص(ٖ)
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اإلرادة، ونجد أف بالبية القوانيف الوضعية ومنيا المشرع المصري وكذلؾ العراقي لـ يركف إلى 
نما جمع بينيما في حدود مختمفة مف قانوف  لى اإلرادة الظاىرة وحدىا وا  اإلرادة الباطنة وحدىا وا 

 . (ٔ)آلخر
الوسائؿ التي يتـ خبلليا  ومما سبؽ يمكف القوؿ أف المقصود مف التعبير عف اإلرادة

إخراج النية مف عالـ المشاعر واألفكار إلى حيز الوجود الخارجي ولـ تأِت وسائؿ التعبير عف 
اإلرادة عمى سبيؿ الحصر ومف أشير تمؾ الوسائؿ ىي المفظ ، والكتابة ، واإلشارة ، والمبادلة 

 .(ٕ)الفعمية ، وأي موقؼ آخر يدؿ عمى التراضي
مى العقد االلكتروني ستتضح كيفية التعبير عف اإلرادة في حالة إبرامو وبتسميط الضوء ع

 ومدى تطبيؽ القواعد العامة .
 المطمب الثاني : طرؽ التعبير عف اإلرادة في التعاقد عبر شبكة االنترنيت

 اإليجاب والقبوؿ في العقد االلكتروني
أركاف وشروط ، فبل  ينطبؽ عمى العقد االلكتروني ما ينطبؽ عمى العقود اأُلخرى مف

ينعقد العقد إال بتوافر أركانو، وألنو ال خصوصية ألركاف العقد االلكتروني إال فيما يتعمؽ بركف 
 الرضا، سنقتصر في دراستنا عمى ىذا الركف فقط.

 اإليجاب في العقد االلكتروني
 قبؿ دراسة خصوصية اإليجاب في العقد االلكتروني البد مف إعطاء فكرة عف اإليجاب

 بشكؿ عاـ في العقود.
 

                                                 

، اإلرادة الظاىرة: تعرؼ وفقًا لنظرية اإلرادة الظاىرة" ىي اإلرادة ٕٚٔينظر: إبراـ العقد االلكتروني: ص(ٔ)
عنيا والتي تقؼ عند التعبير ألنو؛ المظير المادي الذي تتجسـ فيو اإلرادة والذي يستطيع المتعامموف المعبر 

إدراكو واالطمئناف إليو". أما اإلرادة الباطنة فيي وفقًا لنظرية اإلرادة الباطنة "التعبير الذي يعتبر دليبًل عمى اإلرادة 
مى أف التعبير ال يطابؽ اإلرادة كانت العبرة باإلرادة أي أف والذي يقبؿ إثبات العكس، وفي حاؿ قياـ الدليؿ ع

التعبير ال يؤخذ بو إال بالقدر الذي يتوافؽ بو مع اإلرادة الحقيقية" والبد مف اإلشارة إلى أف اإلرادة الظاىرة ُتعرؼ 
تأخذ باإلرادة الحقيقية  بنظرية إعبلف اإلرادة وىي ال تحفؿ باإلرادة الكامنة في النفس بينما اإلرادة الباطنة فإنيا

الكامنة في النفس. نظرية العقد في قوانيف الببلد العربية التراضي، عبد المنعـ فرج الصدة، دار النيضة العربية ، 
 .ٕٙ،: ص ٜٗٚٔبيروت 

 .ٕٜآمانج رحيـ أحمد، صالتراضي في العقود االلكترونية عبر شبكة االنترنت دراسة تحميمية مقارنة ،ينظر: (ٕ)
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 الفرع األول: اإليجاب في العقود بوجو عام
: ىو التعبير الذي يصدر عف المالؾ سواء صدر أواًل أـ ثانًيا، اإليجاب عند جميور الفقياء

والقبوؿ ىو ما صدر مف المتممؾ سواء صدر أواًل أـ ثانًيا، ففي عقد البيع اإليجاب ىو الذي 
 .(ٔ)الذي يصدر مف المشتري يصدر مف البائع والقبوؿ ىو

: فاإليجاب ىو ما يصدر مف العاقديف أواًل سواء أكاف مممًكا أـ أما عند جميور األحناف
متممًكا، والقبوؿ ىو ما صدر مف العاقد الثاني ثانًيا، والصورة واضحة في عقد البيع أيًضا، 

يعد إيجاًبا إذا اإليجاب  والواقع أف ىذا الخبلؼ ال يؤدي إلى نتيجة عممية، فكؿ ما صدر أوالً 
معناه اإلثبات، فكاف القوؿ األوؿ أصبًل إلثبات االلتزاـ، والثاني يعد قبواًل؛ ألنو يجيء مبنًيا ورًضا 

 .(ٕ)بما تضمنو القوؿ األوؿ
 االيجاب والقبول في القانون

فاإليجاب ىو "أوؿ عبارة تصدر عف أحد العاقديف بصيغة صالحة إلنشاء العقد"، والقبوؿ 
 .(ٖ)ىو "ما صدر ثانيًا مف أي جانب كاف وكاف مطابقًا لؤلوؿ مف جميع الوجوه"

وقد نشأ تصوٌر حديٌث لمبدأ الرضائية نتيجًة لظيور العقود االلكترونية يتمثؿ في التقاء 
، بير أف وجود ىاتيف أو التعبير عنيما بير كاٍؼ إذ يجب أف تتجو اإلرادة (ٗ)اإلرادتيف الكترونياً 

                                                 

زكريا بف ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ،  ٕٕٛ/ٗظر مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ين(ٔ)
عمي بف سميماف بف ، االنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،  ٕ/ٕ محمد األنصاري ، دار الكتاب اإلسبلمي

 . ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٗ احمد المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ،
ىػ ٖٙٛٔ، دار الفكر ، بيروت ،  ٕمحمد أميف المعروؼ بابف عابديف ، طرد المحتار عمى الدر المختار ،  (ٕ)
حاشية الدسوقي ٖٛٔ، ٖٗٔ/ ٗ، بدائع الصنائع ٕٔ/ ٖ، اليداية ، الميربيناني ، لمكتبة اإلسبلمية ، ٙٓ٘/ ٗ، 

، الروض ٖ/ ٕ،  ، دار الفكر ، بيروتمحمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، ٗ/  ٖعمى الشرح الكبير ، 
/  ٕ  ىػ ،ٜٖٓٔشرح زاد المستنقع : منصور بف يوسؼ البيوتي ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، المربع 

 .ٕٕٓ، الممكية لمشيخ أبو زىرة صٔٙ٘/ ٖ، المغني البف قدامة ٖٕ
الجزء االوؿ ، الطبعة االولى ، عماف ، ينظر: النظرية العامة لبللتزامات ، منذر الفضؿ ، مصادر االلتزاـ ، (ٖ)

 .٘ٚـ ، صٜٜٙٔمكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، 
، دار ٔينظر: عقد التجارة االلكترونية، عقد البيع عبر االنترنيت، دراسة تحميمية، عمر خالد  زريقات،  ط(ٗ)

 .ٜٔٔ: صٕٚٓٓاألردف،  -حامد لمنشر والتوزيع، عماف
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أثر قانوني، أي أف يكوف ىناؾ إيجاب وقبوؿ لتكويف العقد، ويتحدد ذلؾ بصدور  إلى إحداث
 اإليجاب أواًل.

 الفرع الثاني: تعريف اإليجاب االلكتروني
( مف مجمة األحكاـ العدلية "اإليجاب والقبوؿ في البيع عبارة عف كؿ ٛٙٔعرفتو المادة )

 لفظيف مستعمميف إلنشاء البيع في عرؼ البمد والقوـ".
ُيعرؼ اإليجاب بأنو التعبير الصادر مف أحد المتعاقديف متضمنًا رببتو األكيدة في 

، وقد ونصت الفقرة األولى مف المادة (ٔ)التعاقد مع اآلخر، فيما لو صدر قبوؿ مف ىذا األخير
( مف القانوف المدني العراقي "اإليجاب والقبوؿ كؿ لفظيف مستعمميف عرفًا إلنشاء العقد وأي ٚٚ)

 صدر أواًل فيو إيجاب والثاني قبوؿ. لفظ
ويمكف أف يعرؼ اإليجاب االلكتروني بأنو : تعبير عف إرادة الرابب في التعاقد عف بعد 
حيث يتـ مف خبلؿ شبكة دولية لبلتصاالت بوسيمة مسموعة مرئية ويتضمف كؿ العناصر 

 . (ٕ)رةالبلزمة إلبراـ العقد بحيث يستطيع مف يوجو إليو أف يقبؿ التعاقد مباش
وىذا التعريؼ يظير أف اإليجاب االلكتروني ال يختمؼ عف اإليجاب التقميدي إال في 

 الوسيمة المستخدمة فقط مع بقاء الجوىر ذاتو.
ويستخمص مما سبؽ أف قوانيف ومشاريع قوانيف التجارة االلكترونية لـ تورد تعريفًا خاصًا 

يجاب التقميدي إال في الوسيمة لئليجاب االلكتروني يختمؼ في مضمونو عف تعريؼ اإل
المستخدمة لمتعبير عنو حيث يتـ عادًة بوسائؿ الكترونية بداًل مف الوسائؿ التقميدية ولـ تشترط أي 
مف التشريعات المدنية المنظمة ألحكاـ العقد عمومًا شكمية معينة لئليجاب بؿ أجازت التعبير 

في داللتو عمى التراضي، سواًء كانت ىذِه عنو بالوسيمة المناسبة لمموجب التي ال تثير شكًا 
الوسيمة ىي المفظ أـ الكتابة أـ رسالة البيانات وبيرىا، ولكف شبكة االنترنيت وما توفره مف 
خدمات متنوعة باإلرساؿ واالستقباؿ في ذات الوقت عمى وسائؿ مسموعة ومرئية تكوف أكثر 

                                                 

لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ، دارسة في القانوف المدني اأُلردني والمصري والفرنسي ومجمة  النظرية العامة ينظر:(ٔ)
، ٔاألحكاـ العدلية والفقو اإلسبلمي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي النقض والتمييز، أمجد محمد منصور،  ط

 .ٛٙ: صٕٔٓٓألردف، ا -الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف
، الطبعة األولى ، اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة ،  محمد حسيف منصورالمسؤولية االلكترونية، ينظر: (ٕ)

 .ٙ٘،: ص ـ ٕٚٓٓ
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روطو مقارنًة بالوسائؿ التقميدية، وىناؾ مبلئمة لمتعبير عف اإليجاب وبياف عناصره األساسية وش
شروط خاصة باإليجاب يجب أف تتوفر لتمييزه عف المرحمة التمييدية السابقة لمتعاقد ستوضح 

 مف خبلؿ الفرع التالي.
 شروط الصيغة :

 اشترط الفقياء في صيغة العقد شروطا ال ينعقد بدونيا ، وىذه الشروط ىي :
 .(ٔ)ئليجابالشرط األوؿ : موافقة القبوؿ ل

اإليجاب والقبوؿ يدالف عمى توافؽ اإلرادتيف_كما سبؽ تقريره_ ، لذا البد أف يتوافؽ 
 اإليجاب والقبوؿ ألجؿ أف يتكوف العقد مف مجموعيما . 

فإذا كاف القبوؿ مخالفا لئليجاب بأف ورد اإليجاب عمى موضوع والقبوؿ عمى موضوع 
 فبل ينعقد العقد .آخر ، أو ورد اإليجاب مقيدا بوصؼ آخر ، 

ففي عقد البيع مثبل يشترط أف يقبؿ المشتري ما أوجبو البائع بما أوجبو ، فإف خالفو بأف 
 .(ٕ)قبؿ بير ما أوجبو أو بعض ما أوجبو ال ينعقد العقد إال إذا رضي البائع وأعاد اإليجاب

ف وعمى سبيؿ المثاؿ لو أوجب البائع في ثوب بألؼ دينار حالة ، وصدر القبوؿ م
ف كانت تساوي ألؼ دينار -المشتري بتسعمائة حالة ، أو قبؿ الثوب بتسعة دوالرات ، أو قبمو -وا 

 بألؼ مؤجمة ، لـ يصح البيع إال إذا رضي البائع وأعاد اإليجاب في ذلؾ البعض .
وفي عقد الزواج لو أوجب العاقد بإيجاب فيو مقدار مف المير ، وصدر عنيا القبوؿ 

 الحالة لـ يتبلؽ اإليجاب والقبوؿ ولـ يتوافقا ، فبل يوجد العقد . بمير آخر ، ففي ىذه
 
 

                                                 

؛ روضة الطالبيف  ٗٔٔ( : ٚٙٔ؛ درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ )شرح ـ : ٖٙٔ/٘(ينظر بدائع الصنائع : ٔ)
 ىػ ٘ٓٗٔىػ( ، المكتب اإلسبلمي ، بيروت ، ٙٚٙوعمدة المفتيف : محيي الديف بف يحيى بف شرؼ النووي )ت: 

كشاؼ القناع عف متف اإلقناع : منصور بف عمي يونس البيوتي ،  ٙ/ٕ؛ مغني المحتاج لمشربيني :  ٕٖٗ/ٖ، 
 . ٙٗٔ/ٖ:  ىػ ٕٓٗٔتحقيؽ ىبلؿ مصيمحي ، دار الفكر ، بيروت ، 

( : ٚٚٔ؛ درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ )شرح ـ :  ٕٙٔ/ٔ( : ٚٚٔر : مجمة األحكاـ العدلية )ـ:( ينظٕ)
ٔ/ٕٔٙ . 
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فإذا كانت مخالفة القبوؿ لئليجاب إلى ما ىو مف مصمحة الموجب ، فإف العقد ينعقد مع 
، فإذا قاؿ ولي المرأة : زوجتؾ  (ٔ)ىذه المخالفة ؛ ألنيا مخالفة في الظاىر ، وتوافؽ في الحقيقة

عمى مير قدره خمسيف ألؼ ، فقاؿ الزوج : قبمت عمى مير قدره مائة ألؼ ، فينعقد النكاح مع 
مخالفة القبوؿ لئليجاب ؛ ألف ىذه المخالفة في مصمحة الموجب ، بؿ إف في ذلؾ داللة أبمغ 

 عمى الرضا والقبوؿ .
 .(ٕ)وصدورىما في مجمس العقدالشرط الثاني : اتصاؿ القبوؿ باإليجاب  

يشترط النعقاد العقد اتصاؿ القبوؿ باإليجاب والقبوؿ في مجمس واحد ، ألف اإليجاب ال 
يكوف جزءًا مف العقد إال إذا التحؽ بو قبوؿ ، فإذا اختمؼ المجمس لـ ينعقد العقد لعدـ التحاؽ 

 القبوؿ باإليجاب . 
وطبيعة العقد وكيفية التعاقد ، فمجمس  ويختمؼ مجمس العقد باختبلؼ حالة المتعاقديف

العقد في حالة حضور العاقديف يختمؼ عف مجمس العقد في حاؿ بيابيما ، وأيضا فإف مجمس 
 العقد في حالة اإليجاب والقبوؿ باأللفاظ يختمؼ عف حاؿ التعاقد بالكتابة والرسالة .

، ويشترط لتحقؽ  (ٖ)فمجمس العقد في حالة حضور العاقديف ىو االجتماع الواقع لمعقد
االتصاؿ بيف اإليجاب والقبوؿ اال يصدر مف العاقديف أو مف أحدىما ما يدؿ عمى إعراضو عف 
العقد بأف يفصؿ بينيما بكبلـ اجنبي ال صمة لو بموضوع العقد ؛ ألف الفصؿ بكبلـ أجنبي يعد 

عدُّ إقباال عمى قرينة تدؿ عمى اإلعراض عف العقد واالنصراؼ عنو ، وأساس التفرقة بيف ما يُ 
 . (ٗ)العقد أو إعراض عنو ىو العرؼ

 
 

                                                 

؛ مجمة األحكاـ  ٕٕ٘/ٙ: لمعاجز الفقير : الكماؿ ابف اليماـ ، مكتبة المثنى ، بغداد ( ينظر : فتح القدير ٔ)
 ٕٖٗ/ٖ؛ روضة الطالبيف :  ٕٛٔ/ٔ( : ٛٚٔالعدلية )ـ : 

؛ كشاؼ  ٙ-٘/ٕ؛ مغني المحتاج :  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗ؛ مواىب الجميؿ :  ٖٚٔ/٘: بدائع الصنائع : ( ينظر ٕ)
 . ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٖالقناع : 

 . ٕٖٔ/ٔ( :  ٔٛٔ(  مجمة األحكاـ العدلية )ـ : ٖ)
؛ مغني  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗ؛ مواىب الجميؿ :  ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٗ(  ينظر : حاشية رد المحتار عمى الدر المختار : ٗ)

 . ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٖ؛ كشاؼ القناع :  ٙ-٘/ٕالمحتاج : 
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 -وىؿ يشترط الفورية أو التراخي في القبوؿ ؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قوليف : 
، إلى أنو  (ٖ)، والحنابمة (ٕ)، والمالكية (ٔ)القوؿ األوؿ : ذىب جميور الفقياء مف الحنفية

َـّ العقد . فالمجمس جامع  ال يشترط القبوؿ عمى الفور ، فإذا تراخى القبوؿ في آخر المجمس ، َت
لممتفرقات ، وقد جعمت ساعاتو ساعة واحدة دفعا لمعسر وتحقيقا لميسر ، وليكوف لمقابؿ فسحة 

 . (ٗ)مف الوقت لمتروي والتفكير
عد المجمس ، ألف في ذلؾ ضررًا بالموجب  وال يصح أف يمتد وقت تخيير القابؿ إلى ما ب

 فبل يعمـ مآؿ إيجابو ىؿ ىو إلى القبوؿ أـ إلى الرفض ؟ 
فإذا تفرؽ المجمس مف بير قبوؿ ألغي اإليجاب ، ولتكوف العقد مف جديد البد مف 

 إيجاب جديد .
 جاء في اليداية : " وأييما قاـ عف المجمس قبؿ بطؿ اإليجاب ألف القياـ دليؿ اإلعراض

 . (٘)والرجوع "
القوؿ الثاني : ذىب الشافعية إلى أف القبوؿ يجب أف يكوف فور اإليجاب ، فقالوا : 
يشترط أال يطوؿ الفصؿ بيف اإليجاب والقبوؿ بسكوت ولو سيوا أو جيبل عمى المعتمد ؛ ألف 

 -را ولو يسي -طوؿ الفصؿ ُيخِرُج الثاني عف أف يكوف جوابا لؤلوؿ . فيضُّر تخمؿ كبلـ أجنبي
ف لـ يتفرقا عف المجمس  .(ٙ)بيف اإليجاب والقبوؿ وا 

التوسط بيف القوليف أي أنو ال  يشترط القبوؿ عمى الفور ، فإذا  -واهلل أعمـ -والصحيح 
تراخى القبوؿ عف اإليجاب ولـ يحصؿ مف العاقديف أو أحدىما ما يدؿ عمى إعراضو عف العقد 

                                                 

 ( . ٕٛٔ؛ مجمة األحكاـ العدلية )ـ :  ٕٗ٘/ٙ لمعاجز الفقير : الكماؿ ابف اليماـ (  ينظر : فتح القدير ٔ)
 . ٙ/ٖ(  ينظر : حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير : ٕ)
:  الـ الكتب ، بيروتشرح منتيى االرادات : منصور بف يونس البيوتي ، ع؛  ٖٕٙ/ٗ(  ينظر : اإلنصاؼ : ٖ)
ٕ/ٔٗٔ . 
-ٖٕ٘/ٙ: ىػ( ، دار الفكر ، بيروتٙٛٚالعناية شرح اليداية : محمد بف محمود البابرتي  )ت: (  ينظر : ٗ)

ٕ٘ٗ . 
 . ٕٙ٘/ٙ(  اليداية : ٘)
؛ حاشية قيموبي عمى شرح المحمي عمى المنياج : شياب الديف أحمد  ٕٖٗ/ٖ(  ينظر : روضة الطالبيف : ٙ)

الطبعة : األولى ، لبناف /  -ف سبلمة القميوبي ، تحقيؽ : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر بف أحمد ب
 . ٙ-٘/ٕ؛ مغني المحتاج :  ٗ٘ٔ/ٕـ ، ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ -بيروت 
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لفصؿ بيف اإليجاب والقبوؿ ، فبل يضر تخمؿ كبلـ ثـ صدر القبوؿ تـ العقد ، عمى أال يطوؿ ا
أجنبي يسير بيف اإليجاب والقبوؿ إال إذا دؿ َّ عمى اإلعراض عف العقد ، كما أف طوؿ الفصؿ 

 بيف اإليجاب والقبوؿ يضر العقد وأف لـ يتفرقا عف المجمس ، ومآؿ ذلؾ إلى العرؼ .
ىو  -مف نصوص الفقياء كما يظير  -وفي حالة بياب العاقديف فإف مجمس العقد 

و لو الكتاب ، أو أرسؿ لو الرسوؿ .  مجمس قبوؿ مف وجَّ
والمعتبر في اتصاؿ القبوؿ باإليجاب في حالة التعاقد بيف الغائبيف ىو مجمس القبوؿ ، 
فإذا وصؿ اإليجاب إلى المخاطب بالكتاب أو الرسوؿ وقبؿ المخاطب في مجمسو دوف إعراض ، 

نفض المجمس أو صدر مف العاقد ما يدؿ عمى إعراضو عف القبوؿ ، فبل انعقد العقد ، أما إذا ا
ينعقد العقد ، فمو بعث الموجب رسولو فقاؿ : اذىب إلى فبلف فقؿ لو إف فبلنا باعؾ أرضو بكذا 
، فذىب فأخبره فقبؿ ، انعقد البيع ؛ ألف الرسوؿ ناقؿ ، فمما قبؿ اتصؿ لفظو بمفظ الموجب 

 .(ٔ)حكما
 بقاء اإليجاب قائما حتى يصدر القبوؿ . الشرط الثالث :

إلى أف لمموجب أف يرجع عف  (ٗ)، الحنابمة(ٖ)، الشافعية(ٕ)ذىب جميور الفقياء مف الحنفية -ٔ
إيجابو قبؿ القبوؿ ، سواء أفي عقود المعاوضات كالبيع واإلجارة ونحوىا ، أـ في عقود 

فمو أف يرفعيا كعزؿ الوكيؿ ،  التبرعات ؛ ألف الموجب ىو الذي أثبت لممخاطب والية القبوؿ
وألنو لو لـ يجز الرجوع لمـز تعطيؿ حؽ الممؾ بحؽ التممُّؾ ، وال يعارض حؽ التممُّؾ حقيقة 

 . (٘)الممؾ

                                                 

؛ بدائع الصنائع :  ٕ٘٘ - ٕٗ٘/ٙ؛  فتح القدير :  ٕٔ٘/ٗ(  ينظر : رد المحتار عمى الدر المختار : ٔ)
٘/ٖٔٛ . 
، )شرح ـ :  ٗٔٔ( : ٚٙٔ؛ درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ) شرح ـ :  ٕٗ٘/ٙ: فتح القدير :  (  ينظرٕ)

ٕٛٗ : )ٔ/ٖٔٗ . 
عمي بف محمد بف حبيب الماوردي ، تحقيؽ عمي معوض ، عادؿ عبد الموجود ، (  ينظر : الحاوي الكبير ، ٖ)

 .  ٛٗ،  ٖٗ،  ٙٔ/ٙ:   ٜٜٗٔ،  ٔدار الكتب العممية ، بيروت ، ط
 وما بعدىا . ٜٛٔ،  ٛٗٔ – ٚٗٔ/ٖينظر : كشاؼ القناع :   (ٗ)
 . ٕٗ٘/ٙ(  ينظر : فتح القدير : ٘)
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وعمى ىذا إذا رجع الموجب في إيجابو قبؿ قبوؿ العاقد اآلخر ، فقد سحب اإليجاب  
 .(ٔ)وصار كأف لـ يكف ، وال ينعقد البيع

ـْ ُيِفْدُه ُرُجوُعُو إلى أف الموجب إذا رجع عف إيجابو  (ٕ)وذىب المالكية -ٕ َقْبَؿ َأْف ُيِجيَبُو اآلَخُر َل
، واألولى ىو مذىب جميور الفقياء ؛ ألنو ال مانع يمنع مف  إَذا َأَجاَبُو َصاِحُبُو َبْعُد ِباْلَقُبوؿِ 

قتضي رجوع رجوعو عف إيجابو ، بؿ إف الشافعية والحنابمة يروف صحة خيار المجمس وىو ي
 الموجب عف إيجابو بعد قبوؿ العاقد اآلخر فمف باب أولى يصح رجوعو قبؿ اتصاؿ القبوؿ بو .

 االيجاب والقبول االلكتروني
بما اف موضوعنا حوؿ العقد االلكتروني لذا سأفصؿ القوؿ في بياف شروط كؿ مف 

عنيما بمبحث واحد كما في  االيجاب والقبوؿ األلكترونيبافراد كؿ منيا بصورة مستقمة دوف الكبلـ
 شروط االيجاب والقبوؿ عند الفقياء آنفًا .

 شروط اإليجاب االلكتروني
لكي يعتد باإليجاب االلكتروني كتعبير نيائي عف اإلرادة يجب أف يتوفر فيو شروط، 
فاإليجاب يجب أف يكوف مقترنًا بقبوٍؿ مطابٍؽ لو حتى يتـ التعاقد لذا يتعيف تحديد الشروط 

ب توفرىا في اإليجاب ليعتد بو إيجابًا بالمعنى القانوني ولكي يتـ تميزه عف المرحمة الواج
 ، ويمكف إجماؿ ىذِه الشروط عمى النحو اآلتي:(ٖ)التمييدية السابقة لمتعاقد

 يجب أف يكوف اإليجاب موضحًا وموجيًا إلى شخص أو أشخاص معينيف -أواًل:
ياء فمثؿ ىذا البيع جائز عند المالكية في رواية ، اف المبيع قد اليتعيف بالتعييف عند الفق

جاء في حاشية الدسوقي : " أما لو عرض رجؿ سمعتو لمبيع وقاؿ : مف أتاني بعشرة فيي لو 
ف لـ يسمعو وال بمغو  فأتاه رجؿ بذلؾ إف سمع كبلمو أو بمغو فالبيع الـز وليس لمبائع منعو ، وا 

مف معيف لـ يكف موجيًا الى شخص بعينو ، وانما اراد ، فعرض البائع السمعة بث(ٗ)فبل شيء لو "
بو اإلعبلف لجميور الناس ، بداللة االسـ الموصوؿ )َمْف( ، الذي يفيد العموـ ، فمو لـ يكف 

                                                 

 . ٖٗٔ/ٔ( : ٗٛٔ؛ مجمة األحكاـ العدلية )ـ :  ٕٚ٘/ٗ(  ينظر : حاشية رد المحتار عمى الدر المختار : ٔ)
 .ٖٚ٘/ٖ:  ؛ الجامع ألحكاـ القرآف البف العربي ٕٔٗ – ٕٓٗ/ٗ(  ينظر : مواىب الجميؿ : ٕ)
ينظر: التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني "دراسة مقارنة"، عباس (ٖ)

 .ٜٚ: صٜٜٚٔ، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ٔالعبودي،  ط
 ٙ/ٖحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  (ٗ)
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العرض العاـ ايجابًا حقيقيًا جديًا لما اعتبر بموغ المشتري السمعة المعروضة قبواًل يمـز بو العقد 
 . (ٔ)وينفذ

يسمونو بالبيع عمى صفة البرنامج كشراء ثوب يفسده الفتح والنشر عمى وىو يشبو ما 
 (ٕ)الصفة كما جاز بيع االحماؿ عمى صفة البرنامج

" وجاز بيع وشراء معتمدًا فيو عمى االوصاؼ المكتوبة في البرنامج ... أي الدفتر 
،  (ٖ)ضرورة "المكتوب فيو اوصاؼ مافي العدؿ مف الثياب المبيعة لتشتري عمى تمؾ الصفة لم

 (ٗ)فعمى ىذا فاف المبيع ىنا ال يتعيف بالتعييف دائماً 
وال يمكف  -كما أوضحنا سابقاً  –ويصدر اإليجاب بطرؽ التعبير الصريحة أو الضمنية 

أف يتـ بالسكوت؛ ألنو الكبلـ ىو األوؿ والسكوت عدـ، والعدـ ال يترتب عميو أثر فيجب أف يدؿ 
 .(٘)إرادة الموجب التعبير الصريح أو الضمني عمى

ويجب أف يتضمف اإليجاب العناصر الجوىرية التي ال ينعقد العقد بدونيا كوف العقود 
االلكترونية وعمى وجو التحديد العقود التي تتـ عبر االنترنيت خاصًة عقود البيع ىذِه العقود 

 .(ٙ)تستدعي توفر معمومات كافية عف البائع وعف السمعة محؿ العقد
ير شرعي قانوني يحمؿ الشخص الموجو إليو الرد عمى ذلؾ التعبير بالقبوؿ واإليجاب تعب

أو الرفض؛ لذلؾ يجب أف يكوف موجيًا لمشخص المقصود بو، ويترتب عمى ذلؾ أف اإليجاب إذا 
لـ يوجو إلى ذلؾ الشخص أو وجو إلى شخص آخر بيره، فإنو ال يعد إيجابًا وال يترتب عميو 

                                                 

 . ٖٙٔسبلمي ، صينظر التجارة االلكترونية واحكاميا في الفقو اال (ٔ)
  ٜٕٗ/ٗوٜٕٚ/ٗالتاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ : محمد بف يوسؼ العبدري ) المواؽ ( ، دار الكتب العممية  (ٕ)
 ٖ٘/ٖحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  (ٖ)
،   ٘ٔٗٔىػ( ، دار الفكر بيروت ، ٕ٘ٔٔاحمد بف بنيـ بف سالـ النفراوي المالكي )ت:الفواكو الدواني ، (ٗ)
ٕ/ٔٓٚ . 
(( ينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني ، المكتبة القانونية، عماف ،األردف ٘))

 . ٙٙـ: صٕٕٓٓ،طبعة
ينظر: القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة االلكترونية ، بياف أسحؽ القواسمي،  دار النفائس  ، عماف (ٙ)

 .ٗ،  ص ٕٙٓٓعماف ، 
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ارة إلى الفرؽ بيف اإليجاب والدعوة إلى التعاقد والتفاوض لتوضيح وىنا ال بد مف اإلش (ٔ)أثر
براـ العقد ، حيث أف (ٕ)حدود اإليجاب االلكتروني فاإليجاب ىو الحد الفاصؿ بيف التفاوض وا 

العقد قد يسبقو في بعض األحياف تفاوضًا بناًء عمى مبادرة أحدىما بدعوة اآلخر لمتعاقد ويمكف 
جاب بالمفيوـ الشرعي او القانوني، ومف المسمـ بو أف الدعوة إلى أف يتمخض التفاوض عف إي

التعاقد والمفاوضة أمر خارج التعاقد، إذ أف حصوؿ أييما ليس ضروريًا النعقاد العقد فغالبية 
العقود تنعقد دوف المرور بيما، وتكمف أىمية التفرقة بيف اإليجاب والدعوة إلى التفاوض وفقًا 

نونية المترتبة، فباإليجاب ينعقد العقد وينتج آثاره، أما قبوؿ الدعوة لمتعاقد أو لآلثار الشرعية والقا
، كما تتضح أىمية ىذِه التفرقة أيضًا في تحديد (ٖ)التفاوض فبل يرتباف أي أثر شرعي أو قانوني

ما إذا كاف باإلمكاف الرجوع عف اإليجاب أـ ال، فإذا كاف اإلعبلف إيجابًا سينعقد العقد بمجرد 
 -عمى رأي جميور الفقياء  –قترانو بالقبوؿ وبالتالي ال يتمكف الموجب مف الرجوع عف اإليجاب ا

، أما إذا اعتبر اإلعبلف دعوة لمتفاوض فيظؿ مف حؽ المعمف الرجوع عف إعبلنو حتى بعد أف 
، وىذا يثير السؤاؿ حوؿ توجيو  (ٗ)يبدي أحدىـ الرببة بالشراء وال ينعقد العقد في ىذِه الحالة

عمى االنترنيت أو  webإعبلف في إحدى الصحؼ مع إمكانية وجود ىذِه الصحؼ عمى صفحة 
التمفاز خاصة إذا كاف اإليجاب باتًا متضمنًا لكافة عناصر العقد وموجيًا إلى عامة الناس وليس 

 إلى شخص محدد أيكوف إيجابًا أـ ال؟.
فاذا  –كما اوضحنا سابقًا  –إعبلف يعد ايجابًا عند المالكية  فالتكييؼ الشرعي لمثؿ ىكذا

اقترف ىذا االعبلف بقبوؿ الطرؼ اآلخر انعقد البيع وىذا الرأي الفقيي ىو األولى ألف يعمؿ بو 
في الوقت الحاضر وفي ىذه الحاالت ، ألف عدـ اعتبار االعبلف العاـ ايجابًا سيتطمب ايجابًا 

ينسجـ وطبيعة التجارة االلكترونية الرامية الى اختصار الوقت والجيد جديدًا ، األمر الذي ال 
 فضبل عف عدـ وجود مانع شرعي مف عدـ عده ايجابًا ماداـ ىو رأي فقيي معتبر .  

                                                 

، عباس العبودي  ينظر: التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني "دراسة مقارنة(ٔ)
 .ٜٚ،: ص

ينظر: الجوانب القانونية لمرحمة التفاوض ذو الطابع التعاقدي " دراسة مقارنة" ، عبد العزيز المرسي حمود، (ٕ)
 . ٔٔـ  : صٕ٘ٓٓالطبعة األولى ، دوف مكاف نشر، دوف ناشر، 

 .ٙٗـ ، صٕ٘ٓٓينظر:العقد االلكتروني، صابر عبد العزيز سبلمة ، دار عمار ، االردف ، (ٖ)
 .ٕٖٙ: صٕٗٓٓعقد االلكتروني نسريف محاسنة ، مجمة دراسات عمـو الشريعة والقانوف انعقاد الينظر: (ٗ)
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( مف القانوف ٕالفقرة رقـ ) ٓٛاما بالنسبة لمقانوف فقد أجاب المشرع العراقي عمى ذلؾ بالمادة 
 -المدني العراقي والتي تنص:

 يعتبر عرض البضائع مع بياف ثمنيا إيجابًا.  -ٔ
أما النشر واإلعبلف وبياف األسعار الجاري التعامؿ بيا وكؿ بياف آخر متعمؽ بعروض أو  -ٕ

نما يكوف دعوًة إلى التفاوض(.  بطمبات موجية لمجميور أو لؤلفراد فبل يعتبر عند الشؾ إيجابًا وا 
نيا يعتبر إيجابًا نيائيًا وفقًا لمنصوص يتضح مف ذلؾ أف عرض البضائع مع بياف أثما

( إذا كاف موجيًا ٓٛالفقيية والقانونية الدالتيف عمى ذلؾ ، فقد  أشارت الفقرة األولى مف المادة )
لمجميور بشكؿ عاـ أو إلى أشخاص معينيف وبالتالي ففي حالة اقتراف ىذا اإليجاب بقبوؿ فميس 

 لمموجب الرجوع عف إيجابو النعقاد العقد.
أما الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا فقد أوضحت أف النشر واإلعبلف وبياف األسعار الجاري 
التعامؿ بيا تعتبر إيجابًا ما داـ مضمونيا محددًا تحديدًا كافيًا يتيح إبراـ العقد فور اقترانيا بقبوؿ 

 ما لـ يوجد شؾ يدؿ عمى أنيا دعوًة لمتفاوض .
برأي المالكية في ىذا الجانب ، وعند النظر إلى ما ورد  فالقانوف المدني العراقي قد أخذ

سابقًا فإف واقع الحاؿ يفرض اعتبار النشر واإلعبلف وبياف األسعار واستعماؿ وسائؿ االتصاؿ 
الفوري لئلعبلف إيجابًا؛ ألف منطؽ األمور يبيف أف الموجب حتى في حالة اإلعبلف لمناس كافة 

قبواًل، وعمى اعتبار أف األصؿ في العقد وخاصة بيع السمع فإنو يبحث عف شخص واحد ليقدـ لو 
التجارية أال يكوف الشخص القابؿ محؿ اعتبار في العقد فإنو يعتبر إيجابًا صالحًا لكي يقترف بو 
قبوؿ أي فرد مف أفراد الجميور، ويتضح االيجاب االلكتروني لـ يخرج عف االطار الشرعي 

 والقانوني لمعقود التقميدية .
 يجب أف يكوف اإليجاب باتًا ومحددًا تحديدًا كافياً  -يًا:ثان

يجب اف تكوف صيغة االيجاب مفيدة لمبت في العقد بصورة ال تردد معيا وال تسويؼ ، 
واال كانت نية ارتباط منتفية ؛ ألف التردد في حكـ الرفض ، ومف الواضح اذا انتفت داللة 

 .  (ٔ)وال التزاـ ، وىذا ما قرره الفقياءالصيغة عمى وقوع االرتباط والتعاقد فبل عقد 

                                                 

 . ٜٓٗ-ٛٓٗ/ٔ،  ٕٗٓٓ، دار القمـ ، دمشؽ ،  ٕالمدخؿ الفقيي العاـ ، مصطفى احمد الزرقا ، ط(ٔ)



   

 
 

9211 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -لكليت العلوم اإلسالميت املؤمتر العلمي الثاوي  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

قد تتمخض مرحمة المفاوضات بيف الطرفيف عف عرض بات فنكوف في ىذِه الحالة أماـ، 
إيجاب مثؿ أف يتقدـ أحد الطرفيف بعرض إلى اآلخر، يتضمف استعداده لمتعاقد عمى موضوع 

داد عمى شرط ودوف توقيتو معيف وفقًا ألحكاـ مبينة جممًة وتفصيبًل دوف أف يعمؽ ىذا االستع
بزمف عندئٍذ نكوف أماـ إيجاب بات مف لحظة وصولو إلى عمـ الطرؼ اآلخر ويكوف صالحًا ألف 

 .(ٔ)يقترف بو قبوؿ وينعقد باقتراف اإليجاب بالقبوؿ
ويجب أف يكوف ىذا اإليجاب واضحًا باتًا متضمنًا لممسائؿ الجوىرية في العقد دااًل عمى 

تزاـ بو، بمعنى اتجاه نيتو الجازمة إلبراـ عقد معيف بمجرد صدور أي تعبير نية الموجب في االل
ذا تعمؽ ىذا اإليجاب عمى شرط ال يتعارض مع بقائو  مف الطرؼ اآلخر يشير إلى القبوؿ وا 
إيجابًا أو مع صدؽ نية الموجب طالما انصرفت إرادتو إلى التعاقد، فإف ىذا اإليجاب ال ينفذ إال 

 . وىذا ما يدفع لبحث القوة الممزمة ليذا إليجاب وحاالت سقوطو.(ٕ)إذا تحقؽ الشرط
 الفرع الرابع: القوة الممزمو لإليجاب االلكتروني وحاالت سقوطو

الظاىر مف كبلـ جميور فقياء الشريعة أف القوة الممزمة لمعقد والتي بموجبيا يرتب أثره 
قوة ممزمة في حد ذاتو وعمى ذلؾ يحؽ تكوف لمجموع اإليجاب والقبوؿ، وبالتالي فميس لئليجاب 

لمموجب أف يرجع عف إيجابو طالما لـ يقترف بو قبوؿ مف الطرؼ اآلخر؛ ألف ذلؾ ال يبطؿ حًقا 
لمغير؛ إذ لـ يثبت لو حؽ حتى يقاؿ بإبطالو، كذلؾ فإف الموجب ىو الذي أثبت لمقابؿ الوالية في 

يؿ، وأيًضا لو لـ يجز الرجوع لـز تعطيؿ القبوؿ فمو أف يرفعيا كالموكؿ لو الحؽ في عزؿ الوك
وىذا ال يجوز بدليؿ أف الثابت لموالد في ماؿ  -القابؿ  –بحؽ المتممؾ  -الموجب  –حؽ الممؾ 

، وقد (ٖ)ولده حؽ التمسؾ لو عند الحاجة وقبؿ تممكو بالفعؿ كاف لمولد أف يتصرؼ فيو كيؼ شاء
، ولكف ليس ألنو اشتمؿ عمى معنى ال يكوف اإليجاب ممزًما عند الجميور في بعض الحاالت

يجوز الرجوع فيو بؿ بالنظر إلى طبيعة العقد الذي كاف فيو ىذا اإليجاب مف ذلؾ الخمع ، فإذا 
                                                 

االولى ، ُينظر: الوافي في شرح القانوف المدني ، سميماف مرقس ، دار الكتب العممية ، بيروت ، الطبعة (ٔ)
 .ٙٚٔـ ،: صٕ٘ٓٓ

ـ: ٕٗٓٓ،  ٔينظر التعاقد بواسطة االنترنيت ، محمد موسى خمؼ ، ، بيروت ، دار الكتب العممية ، ط(ٕ)
 .ٗٛص
 ٖ، المغني ٕٚ٘، ٖٔ٘/ ٗ، حاشية رد المحتار ٖٛٔ، ٖٗٔوما بعدىا ، بدائع الصنائع  ٛٚ/ ٘( فتح القدير ٖ)
/٘ٙ٘. 
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صدر بشأنو اإليجاب مف الزوج فبل يصح لو الرجوع فيو؛ لكونو يميًنا؛ ألنو تعميؽ الطبلؽ بقبوؿ 
وعمى الزوجة  –تقيد بإيجابو وليس لو الرجوع الماؿ، وكذلؾ تمميؾ المرأة أمر نفسيا فإف الزوج ي

ألنو بالنسبة لمزوج طبلؽ معمؽ عمى قبوليا أي إسقاط، واإلسقاط المعمؽ  –أف تقبؿ في المجمس 
إف كؿ  (ٔ)إذا وقع ال يصح لمشخص أف يرجع فيو؛ ألف الساقط ال يعود، ولقد وضح ذلؾ البعض

جوع عنو وال يصح تعميقو بالشرط موضع ال يتوقؼ الشطر عمى ما وراء المجمس يصح الر 
ضافتو إلى الوقؼ؛ كما في البيع واإلجارة والكتابة ،  ( مف ٕٛٔويتبيف ىذا مف نص المادة )وا 

مجمة األحكاـ العدلية "المتبايعاف بالخيار بعد اإليجاب إلى آخر المجمس..." وكذلؾ المادة 
وقبؿ القبوؿ بطؿ اإليجاب فمو ( مف المجمة أيضًا "لو رجع أحد المتبايعيف عف اإليجاب ٗٛٔ)

قبؿ اآلخر بعد ذلؾ في المجمس ال ينعقد البيع فمثبًل لو قاؿ البائع بعث ىذا بكذا وقبؿ أف يقوؿ 
( ٕٛٔالمشتري قبمت رجع البائع ثـ قبؿ المشتري بعد ذلؾ ال ينعقد البيع" ويتبيف لنا مف نص المادة )

 ألف اإلنساف بحاجة إلى تفكير وتروي.أف خيار القبوؿ يمتد إلى آخر المجمس ميما طاؿ؛ 
( فتبيف أف لمموجب الرجوع عف البيع قبؿ قبوؿ اآلخر وبيذا ال يبطؿ حؽ ٗٛٔأما المادة )

الغير؛ ألف اإليجاب طالما لـ يقترف بقبوؿ ال يترتب عميو حكـ ، وصحة الرجوع عف اإليجاب 
قبؿ اآلخر دوف أف يسمع رجوع الذي يقع مواجيًة يتوقؼ عمى سماع الطرؼ اآلخر لمرجوع، فإذا 

ف رجع الموجب عف إيجابو بعد  الموجب فالقبوؿ معتبر والبيع منعقد ، وال حكـ ليذا الرجوع، وا 
 .(ٕ)قبوؿ اآلخر فرجوعو لغو والبيع باٍؽ عمى االنعقاد

وفي كؿ موضع يتوقؼ الشطر عمى ما وراء المجمس ال يصح الرجوع عنو ويصح تعميقو بالشرط 
ضافتو إلى   .(ٖ)الوقت كما في الخمع مف جانب الزوج و اإلعتاؽ عمى ماؿ مف جانب المولىوا 

ذا كاف ىذا مسمؾ الجميور فإف المالكية خالفوىـ وجعموا اإليجاب الزًما فبل يصح لمموجب  وا 
أف يرجع عف إيجابو قبؿ قبوؿ العاقد اآلخر أو انقضائو برسائمو المعروفة، وحجتيـ في ذلؾ أف 

                                                 

 .  ٖٛٔ/  ٘( ينظر بدائع الصنائع ٔ)
 . ٖ٘ٔ-ٖٖٔص ٕٜ٘ٔ، المطبعة العباسية  ٔينظر شرح مجمة االحكاـ العدلية ، عمي حيدر ، ط (ٕ)
 .  ٜٕٓ/ ٘البحر الرائؽ  ٕٚ٘، ٖٔ٘/ ٗ( ينظر حاشية رد المحتار ٖ)
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، وعمى رأي الجميور ال يشترط لصحة (ٔ)فيكوف اإليجاب كذلؾ مف باب أولى الوعد الـز عندىـ
الرجوع أف يعمـ بو الطرؼ اآلخر، فمو رجع الموجب عف إيجابو ولـ يعمـ بذلؾ القابؿ، ثـ قبؿ 
القابؿ فإنو ال يعتد بو إال إذا قبمو الموجب إذ يعتبر في تمؾ الحالة إيجاًبا جديًدا، كما يستوي ىنا 

 .(ٕ)التعاقد بيف حاضريف أو بائبيفأف يكوف 
فاإليجاب عند الجميورال يترتب عميو أي أثر؛ إذ ىو جزء مف صيغة العقد يحتاج إلى اقتراف 

وىنا يأتي دور القرائف الستظيار الواقع في الصيغة لئليجاب  القبوؿ بو حتى يترتب العقد أثره، ،
 أـ لموعد؟ .

 فبل يصح لمموجب أف يرجع عنو.  : فإف اإليجاب ممـزأما عمى رأي المالكيو
 القوة الممزمو لإليجاب في القانون  -أواًل:

لذا يستطيع الموجب  -كما عند الفقياء –اأًلصؿ أنو ليس لئليجاب بحد ذاتو قوًة ممزمة 
العدوؿ عف إيجابو طالما لـ يقترف بقبوؿ إذا وجدت األسباب الدافعة بالموجب لمرجوع عف إيجابو، 

دراؾ الموجب بأف إيجابو أصبح ومف ىذِه األسبا ب حدوث نزاع بيف الطرفيف أو ارتفاع األسعار وا 
، والمدة التي يمكف لمموجب أف يرجع عف إيجابو قبؿ اقترانو بالقبوؿ قد (ٖ)بير مبلئـ بيذا السعر

 تطور أو تقصر ولكنيا ال تمتد إلى ما وراء مجمس العقد . 
المذكورتيف مف مجمة األحكاـ العدلية الحكـ الوارد وقد بنى المشرع العراقي عمى المادتيف 

( مف القانوف المدني العراقي "المتعاقداف بالخيار بعد اإليجاب إلى آخر المجمس ٕٛبنص المادة )
فمو رجع الموجب بعد اإليجاب وقبؿ القبوؿ أو صدر مف أحد المتعاقديف قوؿ أو فعؿ يدؿ عمى 

 ؿ الواقع بعد ذلؾ.اإلعراض يبطؿ اإليجاب وال عبرة بالقبو 
وأخيرًا يفيـ مف ىذِه المواد جميعًا أف اإليجاب يظؿ قائمًا إلى آخر المجمس، ولكف 
لمموجب العدوؿ عنو، ما لـ يكف الشخص الموجو إليو اإليجاب قد قبؿ فإف فعؿ لـ يكف لمموجب 

                                                 

ية والتشريعات العربية ، ، نظرية االلتزاـ قي الشريعة االسبلم٘/ ٖ، حاشية الدسوقي ٕٔٗ/ ٗ( مواىب الجميؿ ٔ)
د. عبد الناصر العطار ، ، الكتاب األوؿ ، مصادر االلتزاـ ، العقود والعيود ، مطبعة السعادة ، القاىرة ، دوف 

 .  ٓٚذكر سنة الطبع ص
، الروض المربع  ٛٚ/ ٘، فتح القدير  ٕٚ٘، ٖٔ٘/ ٗ، حاشية رد المحتار ٖٛٔ/  ٘( ينظر بدائع الصنائع ٕ)
ٕ /ٕٗ  . 
 .ٚٗـ: صٕٚٓٓينظر: التنظيـ القانوني لمعقود االلكترونية ، يحيى يوسؼ حسف، بيروت ، دار ابف حـز ،(ٖ)
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فيما يتعمؽ ، طالما لـ يقترف بقبوؿ أما (ٔ)الرجوع عما عرضو، أما قبؿ القبوؿ فممموجب الرجوع
بتحديد معيار القبوؿ فقد يكوف ضمنيًا أو صريحًا وعند النزاع يترؾ األمر لمقاضي وفقًا لمظروؼ 

 . (ٕ)والوقائع
وبالنسبة لعقد البيع االلكتروني فإف خيار المجمس تكوف صورتو مثبًل أف لكؿ واحد مف 

اآللي وعبر شبكة االنترنيت المتعاقديف الحؽ في الرجوع طالما كاف متواصبًل مع جياز الحاسب 
فإف ترؾ الجياز أو أبمقو طواعيًة واختيارًا أو انتقؿ إلى معامبلت ُأخرى أو مواقع ُأخرى عبر 
صفحات الويب عندىا يسقط الخيار؛ ألنو في الحالة األولى قد افترؽ الطرفاف وفي الحالة الثانية 

 . (ٖ)قد انصرفا عف موضوع التعاقد إلى بيره
ى أصؿ اإليجاب )بعدـ قوتو الممزمة( فإنو يجوز لمموجب العدوؿ عف إيجابو واستنادًا إل

بشرط اإلعبلف عف رببتو في العدوؿ قبؿ وصولو إلى المخاطب أو وقت وصولو، وتحدث مسألة 
العدوؿ عادًة عند عدـ وقوع مواجية بيف الطرفيف في التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري 

إلى المخاطب عف طريؽ البريد العادي يعرض عميو بضاعة معينة بسعر  فإذا أرسؿ البائع إيجابو
معيف، ثـ عدؿ عف رأيو، فسارع بإرساؿ رسالة عف طريؽ الفاكسميؿ عمى سبيؿ المثاؿ وليس 
الحصر يخبر فييا بالعدوؿ عف اإليجاب، ففي حاؿ وصوؿ الرسالة عف طريؽ الفاكسميؿ قبؿ 

 . (ٗ)إليجاب ويصبح عديـ األثر في حؽ الموجبوصوؿ الرسالة األولى أو معيا فيمغى ا
واإليجاب يكوف ممزمًا لصاحبو إذا اقترف بمدٍة معينٍة محددٍة صراحًة أو ضمنًا، فإذا حدد 
الموجب مدة لمقبوؿ يبقى عمى إيجابو حتى انتياء المدة لمعرفة إرادة مف وجو إليو اإليجاب 

الممزمة ىو اإلرادة المنفردة لمموجب عمى أساس  بالقبوؿ أو الرفض، واألساس القانوني ليذِه القوة
 .(٘)أنيا مصدر االلتزاـ

                                                 

 .٘ٛينظر: التعاقد بواسطة االنترنيت ، محمد موسى خمؼ،: ص(ٔ)
 .ٛٗينظر: التنظيـ القانوني لمعقود االلكترونية ، يحيى يوسؼ حسف ،  ص(ٕ)
، دار الفكر الجامعي، ٔالتجارة الدولية، خالد ممدوح إبراىيـ،  طينظر: التحكيـ االلكتروني في عقود (ٖ)

 .ٓ٘ٔ: صٕٛٓٓاإلسكندرية، 
 .ٛٗ -ٚٗينظر: التنظيـ القانوني لمعقود االلكترونية: ص(ٗ)
 .ٙٔٔ/ ٔينظر: النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ، منذر الفضؿ، (٘)
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( مف القانوف المدني العراقي : "إذا حدد الموجب ميعادًا ٗٛوىذا ما نصت عميو المادة )
 لمقبوؿ التـز بإيجابو إلى أف ينقضي ىذا الميعاد".

ينطبؽ عمى اإليجاب  يستخمص مما ذكر آنفًا فيما يتعمؽ بالقوة الممزمة لئليجاب، أنو
االلكتروني ما ينطبؽ عمى اإليجاب في العقد التقميدي مف وجية النظر الشرعية والقانونية ، اذ 
يمكف أف يقترف بميعاد ويكوف ممزمًا لمموجب طيمة فترة الميعاد ، وبالمقابؿ إذا لـ يقترف بميعاد 

وف الرجوع عف اإليجاب بير جاز لمموجب الرجوع عنو طالما انو لـ يقترف بالقبوؿ وعندىا يك
الممـز بذات أسموب اإليجاب ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى بير ذلؾ أي مف خبلؿ رسالة معمومات 
أو مف خبلؿ وسيمة ُأخرى كالياتؼ أو الفاكس أو الرسالة العادية والميـ ىنا ىو إثبات أف الرجوع 

 قبوؿ بوسيمة بير الكترونية.عف اإليجاب قد تـ قبؿ اقترانو بالقبوؿ كما أف ىناؾ إمكانية لم
ويتضح مما سبؽ أنو في حالة البضائع والخدمات المعروضة عمى شبكة االنترنيت 
والتي أرسمت إلى المستيمؾ دوف أف يطمبيا عمى اإلطبلؽ بمعنى لـ يتـ التعاقد بشأنيا فإف 

ابًا أو مجرد الظروؼ المحيطة بعممية اإلرساؿ يمكف أف تحدد عّما إذا كاف مثؿ ىذا اإلرساؿ إيج
 .(ٔ)دعوة لمتفاوض وكذلؾ وجود معامبلت سابقة بيف الطرفيف مف عدمو

 : (ٕ)مبطبلت اإليجاب
 مما تقدـ ذكره تتخمص مبطبلت اإليجاب فيما يأتي : 

رجوع الموجب عف إيجابو قبؿ القبوؿ في المجمس ، عمى رأي الجميور الفقياء مف  -ٔ
 الحنفية والشافعية والحنابمة .

رفض اإليجاب مف الطرؼ اآلخر ، إما صراحة برفض القبوؿ ، أو ضمنا كأف يعرض   -ٕ
عنو إما بالقياـ مف مجمس العقد ، أو بانتياء مجمس العقد عرفا ، كالحديث بكبلـ ال صمة لو 

 بموضوع العقد .

                                                 

، أمف المستندات االلكترونية، خالد ممدوح ٖٙ٘ -ٖ٘٘،: صينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة(ٔ)
 .ٓ٘ -ٜٗ: صٕٛٓٓ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ٔإبراىيـ،  ط

؛ مجمة األحكاـ العدلية : )ـ :  ٕٙ٘/ٙ؛ العناية عمى اليداية :  ٕٗ٘،  ٕٛٗ/ٙ(  ينظر : فتح القدير : ٕ)
 – ٕٓٗ/ٗ؛ مواىب الجميؿ :  ٗٗٔ،  ٖٗٔ ٗٔٔ/ٔ؛ درر الحكاـ :  ٖٗٔ/ٔ( : ٗٛٔ، )ـ:  ٕٖٔ/ٔ( : ٕٛٔ
 . ٔ٘ٔ،  ٛٗٔ/ٖ؛ كشاؼ القناع :  ٙ/ٕ؛ مغني المحتاج :  ٘/ٖ؛ الشرح الكبير :  ٕٔٗ
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خروج أحد العاقديف عف أىميتو قبؿ القبوؿ بالموت أو بالجنوف أو باإلبماء ونحوه ؛ ألف   -ٖ
 قد يتوقؼ عمى توافر األىمية ، فإذا فقدت لـ ينعقد العقد . الع
ىبلُؾ َمَحؿُّ العقد قبؿ القبوؿ يبطؿ اإليجاب ؛ لعدـ وجود المحؿ ، وكذلؾ إذا تغيرت   -ٗ

 صفات الَمَحّؿ .

 مبطبلت اإليجاب في العقد االلكتروني  -ثانيًا:
 يمكف بعدىا لمطرؼ اآلخر إف سقوط اإليجاب أو بطبلنو ىو أمر يتعمؽ بمرور المدة التي ال
. وىناؾ عدة حاالت تؤدي (ٔ)قبوؿ اإليجاب لسقوطو بمرور الوقت أو لبعض العوارض اأُلخرى

إلى سقوط اإليجاب الممـز وبير الممـز ومف الممكف أف يكوف سقوط اإليجاب بإرادة الموجب أو 
 ألسباب خارجة عف إرادتو وذلؾ عمى النحو اآلتي:

و فقد أعطت الشريعة والقانوف الحؽ لمموجب بالعدوؿ عف عدوؿ الموجب عف إيجاب .ٔ
إيجابو في أي وقت يشاء طالما لـ يرتبط بو القبوؿ ، ويتـ ذلؾ صراحًة باإلعبلف عف 
عدولو بإحدى طرؽ التعبير الصريح فإذا كاف اإليجاب موجيًا لمجميور يفترض أف يعدؿ 

ال تحمؿ عنو الموجب بذات الطريقة التي أعمف فييا ليتحقؽ عمـ ا لغير سقوطو ، وا 
. كذلؾ يسقط اإليجاب إذا (ٕ)الموجب مسؤولية الضرر الذي لحؽ بالغير حسف النية

 .(ٖ)انفض مجمس العقد أو مات الموجب أو فقد أىميتو قبؿ صدور القبوؿ
.وقد يكوف الرفض لئليجاب (ٗ)الرفض الصريح أو الضمني ممف وجو إليو اإليجاب .ٕ

بأف يقوـ الموجو عميو اإليجاب بإببلؽ جياز الحاسب اآللي االلكتروني عبر االنترنيت 
 أو اختيار االنتقاؿ إلى موقع جديد بير موقع الموجب.

 

                                                 

ينظر: اإليجاب والقبوؿ في القانوف المدني األردني والمقارف والقوة الممزمة لئليجاب، يزيد أنيس نصير،  (ٔ)
 .ٖٕٛ: صٖٕٓٓ /ٔ/ ٖٓمجمة دراسات عمـو الشريعة والقانوف، 

 .ٓٚينظر: ، التعاقد عف طريؽ االنترنت ، دراسة مقارنة: (ٕ)
 .ٛٔٔينظر: النظرية العامة لبللتزامات ، منذر الفضؿ ،: ص(ٖ)
 .ٔٚينظر:  التعاقد عف طريؽ االنترنت ، دراسة مقارنة: ص(ٗ)
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إذا جاء القبوؿ بما يزيد في اإليجاب أو ينتقص منو أو يعدؿ فيو أو يقيده كأف يعمقو  .ٖ
 .(ٔ)عمى شرط مثبًل أو يربطو بأجؿ فكؿ ذلؾ يعتبر رفضًا يتضمف إيجابًا جديداً 

إذا انقضت المدة المحددة لمقبوؿ ولـ يصدر قبوؿ مف الطرؼ اآلخر قبؿ انتياء المدة  .ٗ
 .(ٕ)يسقط اإليجاب

إذا صدر إيجاب جديد وكاف ناسخًا لئليجاب األوؿ قبؿ القبوؿ، فإف اإليجاب األوؿ  .٘
( مف القانوف المدني ٖٛيسقط بصدور اإليجاب الجديد، وىذا ما نصت عميو المادة )

ار اإليجاب قبؿ القبوؿ يبطؿ األوؿ ويعتبر فيو اإليجاب الثاني" ، وقد أورد العراقي "تكر 
 المشروع العراقي ىذا الحكـ الوارد في نص المادة دوف المصري.

إذا كاف اإليجاب بير مقترف بميعاد وصدر مف الموجب أو مف الموجو إليو اإليجاب  .ٙ
 .(ٖ)قوؿ أو فعؿ يدؿ عمى اإلعراض

، وىذا يكوف في (ٗ)ف قبوؿ ولو لـ يرجع الموجب عف إيجابوإذا انفض مجمس العقد دو  .ٚ
 التعاقد ما بيف حاضريف في مجمس العقد. 

وبالتدقيؽ في حاالت سقوط اإليجاب المذكورة أعبله نجد أنيا تنطبؽ عمى التعاقد االلكتروني 
يغير  وعمى وجو التحديد باستخداـ شبكة االنترنيت، ويتضح مما سبؽ أف اإليجاب االلكتروني ال

مف ذاتية االيجاب لمجرد أنو تـ عبر شبكة اتصاالت فمفظ الكتروني اذا ما اضيؼ الى االيجاب 
 .(٘)فبل يناؿ مف أصمو المتمثؿ المراد منو وفقًا لمنظريات التقميدية في االلتزامات وقانوف العقد

 
 

                                                 

 .ٛٛينظر: التعاقد بواسطة االنترنيت ، محمد موسى خمؼ،: ص(ٔ)
االلتزاـ ، الموجز في النظرية العامة لبللتزاـ ، دراسػة مقارنة في القانونيف المػصري و المبناني ، أحكػاـ ينظر: (ٕ)

. "إذا لـ يعيف ميعاد لمقبوؿ، فإف اإليجاب ال ٖٔٔ: صـٜٓٛٔأنور سمطاف ، دار النيضة العربية : بيروت ،
قبوؿ مف المعروض عميو اإليجاب، يسقط إال إذا عدؿ عنو الموجب فإف بقي الموجب عمى إيجابو حتى صدور ال

فقد تـ العقد بتبلقي اإلرادتيف، ومف ثـ فبل يجوز بعد ذلؾ ألي مف الطرفيف بإرادتو المنفردة التنصؿ منو أو التحمؿ 
 مف آثاره .

 .ٜٗينظر: التنظيـ القانوني لمعقود االلكترونية ، يحيى يوسؼ حسف، ،  ص(ٖ)
 . ٔٚسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: صينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت درا(ٗ)
 .ٖٚٔينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة، خالد ممدوح إبراىيـ : ص(٘)
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 المطمب الثالث : خصائص اإليجاب االلكتروني ولغتو وصوره عبر االنترنيت
اإليجاب االلكتروني يخضع لذات القواعد العامة التي تحكـ اإليجاب التقميدي إال أف لو 
بعض الخصوصية التي تتعمؽ بطبيعتو وكونو يتـ مف خبلؿ شبكة عالمية لبلتصاالت وتمتد ىذِه 

 الخصوصية كذلؾ إلى لغتو، وىذا ما سيوضح عمى النحو اآلتي:
  الفرع األول: خصائص اإليجاب االلكتروني

 اإليجاب االلكتروني يتـ عف ُبعد -أواًل:
لكوف العقد االلكتروني ينتمي إلى طائفة العقود المبرمة عف ُبعد فاإليجاب االلكتروني 
ينتمي إلى تمؾ الطائفة، وعمى ىذا األساس فيو يخضع لمقواعد الخاصة بحماية المستيمؾ في 

ى التاجر أو المتعاقد العديد مف ، والتي مف شأنيا أف تفرض عم(ٔ)العقود المبرمة عف ُبعد
االلتزامات والواجبات اتجاه المستيمؾ ومنيا تحديد ىوية البائع وعنوانو وتحديد المبيع أو الخدمة 
المقدمة وأوصافيا والسعر المقابؿ ليا وطريقة الدفع أو السداد، وخيار المستيمؾ في الرجوع عف 

عادة إخ طار المستيمؾ بالمعمومات السابقة خبلؿ مدة ال التعاقد خبلؿ المدة المحددة قانونًا، وا 
تتجاوز ميعاد التسميـ ومدة الضماف وخدمة ما بعد البيع وىذِه االلتزامات جاء بيا التوجيو 

بشأف حماية المستيمؾ في العقود المبرمة عف بعد والصادر  ٜٜٚٔ( لسنة ٙٙاألوروبي، رقـ )
 . (ٕ)ٜٜٚٔمايو  ٕٓفي 
 االلكتروني يتـ عبر وسيط الكترونياإليجاب  -ثانيًا:

وىذا الوسيط ىو مقدـ خدمة االنترنيت، حيث يقوـ بعرض اإليجاب مف خبلؿ الشبكة 
نما في الوقت الذي يتـ إطبلؽ اإليجاب مف خبلؿ االنترنيت وعرضو عمى  نيابًة عف الموجب وا 

ف شبكة االنترنيت الموقع فعندىا يتحقؽ الوجود المادي لئليجاب وفي حالة تـ سحب اإليجاب م
فيذا التصرؼ ُيعد إنياًء لو واعتباره كأف لـ يكف بالربـ مف بقاء اإليجاب لدى الموجب؛ ألف 

                                                 

 .ٕٕٖينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة، خالد ممدوح إبراىيـ: ص (ٔ)
ينظر : الجوانب القانونية .لمتعامبلت االلكترونية ، إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ ،الطبعة االولى .الكويت ، (ٕ)

 . ٜٛـ ، صٖٕٓٓجامعة الكويت 
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الوسيط لـ يتيح إمكانية االطبلع عميو لممتعاقديف مف خبلؿ العرض وبالتالي ال يمكف معرفة ما 
 . (ٔ)داخؿ النفس البشرية مف أفكار

ناتجة عف خمؿ فني في الشبكة أو جياز حاسب  أما في حالة اختفاء اإليجاب ألسباب
المستخدـ، فيذِه األسباب ال عبلقة لمموجب بيا وال تمنع دوف بقاء اإليجاب قائمًا؛ ألف الخمؿ في 
وسائؿ معالجة البيانات الذي يتـ مف خبلليا إرساؿ اإليجاب ليس إنياًء لئليجاب، وبالتالي ال 

ب طيمة فترة سحبو أو اختفائو مف الموقع في ىذِه ينعدـ األثر الشرعي أو القانوني لئليجا
 . (ٕ)الحالة
 اإليجاب االلكتروني إيجابًا دولياً  -ثالثًا:

العقد االلكتروني يتسـ بالغالب بالطابع الدولي، حيث يتـ باستخداـ وسائط الكترونية 
ابع دولي تبعًا باستخداـ شبكة المعمومات الدولية "االنترنيت" مما يجعؿ اإليجاب االلكتروني ذا ط

، ومع ذلؾ ال يوجد ما (ٖ)لذلؾ، وبالتالي اإليجاب االلكتروني ال يتقيد بالحدود السياسية والجغرافية
يمنع مف قصر اإليجاب االلكتروني عمى منطقة جغرافية محددة، مما يجعؿ لو نطاؽ جغرافي 

النطاؽ الجغرافي  ومكاني معيف ، وبيذا يمتـز الموجب بإبراـ العقود أو تسميـ المنتجات في
اإلقميمي أو الدولي المحدد، وقد أشار البند الرابع مف العقد النموذجي الفرنسي لمتجارة االلكترونية 
في فقرتيو الثالثة والرابعة إلى تحديد المنطقة الجغرافية التي يغطييا اإليجاب وكذلؾ المنطقة 

 .(ٗ)الجغرافية التي يغطييا التسميـ
 
 

                                                 

ينظر: الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، أركانو ،إثباتو ،القانوف الواجب التطبيؽ، حمايتو "التشفير"التوقيع (ٔ)
ـ ، ٕٙٓٓارنة ، محمد فواز المطالقة، الطبعة األولى عماف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.االلكتروني دراسة مق

 .ٖٙص
، الوجيز في عقود التجارة ٜٔينظر: الجوانب القانونية .لمتعامبلت االلكترونية ، إبراىيـ الدسوقي أو الميؿ، ص(ٕ)

 .ٖٙااللكترونية محمد فواز المطالقة،: ص
 .ٜٔمحمد حسيف منصور،: ص االلكترونية ،المسؤولية ينظر: (ٖ)
ـ ،: ٕٗٓٓينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأسامة أبو الحسف مجاىد ، مصر ، دار الكتب القانونية ، (ٗ)

 .ٛٚ -ٚٚص
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 اإليجاب االلكترونيالفرع الثاني: لغو 
بما أف العقد االلكتروني يتسـ بالطبيعة العالمية بالتالي يكوف اإليجاب االلكتروني ذا 
طبيعة عالمية فإنو قد يتـ بالمغة االنكميزية أو بمغة أجنبية ُأخرى بير العربية، وقد يحتوي العقد 

مفة تعبر عف النظاـ عمى مصطمحات فنية وقانونية بير مألوفة أو ذات دالالت قانونية مخت
القانوني المتبع في دولة المنتج أو المورد والذي قد يكوف مختمفًا عف النظاـ القانوني المتبع في 
دولة المنتج أو المورد والذي قد يكوف مختمفًا عف النظاـ القانوني المتبع في دولة المستيمؾ أو قد 

 .(ٔ)يحتمؿ المصطمح أكثر مف ترجمة
اإليجاب بمغة القابؿ أو بمغة يفيميا القابؿ جيدًا ليتـ الحكـ في درجة لذلؾ يجب أف يكوف 

ووضع العقد إذ يصعب ذلؾ إف لـ يكف بنفس لغة القابؿ وعميو البد مف مراعاة المغة األـ 
لممستيمؾ ليفيـ مضموف وموضوع العقد وأية شروط ُأخرى وىذِه مف أقؿ الحقوؽ التي يجب أف 

ذا كاف تراعى في القوانيف الوطنية  وبخاصٍة في مجاؿ العقود المبرمة عف طريؽ االنترنيت وا 
اإليجاب في نطاؽ جغرافي معيف يمكف تجاوز مشكمة وجوب أف يكوف اإليجاب أو اإلعبلف بمغة 

 .(ٕ)القابؿ
وحتى ال تكوف المغة عقبة تستحؽ الوقوؼ عندىا نجد أف معظـ المواقع العالمية أو 

حاوؿ أف تبرز صفحاتيا بمغات متعددة، وىذا يسيؿ لمزائريف المواقع ذات الصفة االنتشارية ت
 .(ٖ)الدخوؿ لمواقعيا لمتفاوض

 الفرع الثالث: صور التعبير عن اإليجاب في التعاقد عبر شبكو االنترنيت
كما اوضحنا سابقًا ، أف أشكاؿ وصور التعبير عف االرادة في العقود ىي : المفظ ، 

لمعاطاة ، وعند دراسة االيجاب والقبوؿ االلكتروني ، وجدناىما ال والكتابة ، واالشارة لؤلخرس ، وا
يخرجاف عما حده الفقياء والقانونيوف في الصور اعبله ، وانما يتميز االيجاب والقبوؿ االلكتروني 

                                                 

، التجارة االلكترونية "األبعاد ٔٚٔينظر: إبراـ العقد االلكتروني دراسة مقارنة، خالد ممدوح إبراىيـ،: ص(ٔ)
ـ  : ٖٕٓٓ -ٕٕٓٓلمالية والتسويقية والقانونية ، طارؽ عبد العاؿ حماد ، الدار الجامعية، التكنولوجية وا

 .ٕٖٙص
القانوف الواجب  -المنازعات العقدية وبير العقدية -ينظر: عقود التجارة االلكترونية )العقود االلكترونية(ٕ)

 .ٚٗـ  : صٕ٘ٓٓع، عماف، ، دار الثقافة لمنشر والتوزئالتطبيؽ(، محمد إبراىيـ أبو الييجا، ط
 .ٖٗٔينظر: عقد التجارة االلكترونية، عقد البيع عبر االنترنيت، دراسة تحميمية،عمر خالد زريقات،: ص(ٖ)
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بالوسيمة المعبرة عف ىذه األشكاؿ األربعة ؛ لذا سنتكمـ عف ىذه الوسائؿ االلكترونية وكيفية 
عف ارادة المتعاقديف ، وال يخفى اف الكبلـ عف ىذه الوسائؿ لف نجده في كتب  توصيميا لما يعبر

الفقياء ؛ ألف ىذه الوسائؿ مستحدثة ولغتيا يضفي عمييا الجانب العممي ال الشرعي ، لذا سيغمب 
عمى المباحث األتية لغة الحاسوب ومصطمحاتو ، وىذا اليعني خروجنا عف المسار الشرعي 

ألف الوسائؿ واألشكاؿ واف اختمفت ال تخرج عف القواعد العامة التي رسميا  والقانوني لمبحث ؛
 الفقياء بيذا الصدد .

 (E – Mailاإليجاب عبر البريد االلكتروني )  -اواًل :
يمكف أف يكوف اإليجاب بواسطة البريد االلكتروني ألشخاص معينيف، يرى التاجر أف 

ىـ مف أفراد الجميور وبيذا الحاؿ يكوف إيجاب يخصيـ باإليجاب الىتماميـ بمنتجو دوف بير 
مطابؽ مع اإليجاب التقميدي الصادر بواسطة البريد العادي، والمرسؿ إليو ال يعمـ بالعرض إال 
عند فتحو لصندوؽ بريده، وعندىا تبدأ فعالية اإليجاب ويكوف لممرسؿ إليو الحرية في قبوؿ 

اإليجاب موجيًا مف التاجر إلى شخص محدد  ، كما يمكف أف يكوف(ٔ)العرض برسالة الكترونية
وفي ىذِه الحالة يكوف اإليجاب مطابقًا لئليجاب الصادر عف التمكس أو الفاكس أو البريد وتكوف 
ىناؾ فترة زمنية فاصمة بيف اإليجاب والقبوؿ، وفي ىذِه الحالة يبقى اإليجاب قائمًا وبير ممـز 

مًا لمموجب بالبقاء عميو لفترة زمنية معينة )طبقًا بالنسبة لمموجب إال إذا تضمف اإليجاب إلزا
،وفي (ٕ)لمقواعد العامة( ويمكف استخبلص ىذِه المدة مف طبيعة اإليجاب أو األعراؼ المتداولة

حالة ما إذا كاف إيجابًا بير ممـز فإنو يمكف أف يتـ بو العقد متى كاف جازمًا وباتًا وكامبًل محددًا 
رفضو عبر البريد االلكتروني أو التعديؿ فيو أو تكراره أو انقضاء كما يمكف أف يسقط في حالة 

، وتجدر اإلشارة إلى إمكانية الرجوع عف اإليجاب بنفس الوسيمة أو (ٖ)المدة فيما إذا كاف ممزماً 
 .(ٗ)بوسيمة ُأخرى مثؿ االتصاؿ الياتفي

                                                 

 .ٓٚينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأسامة أبو الحسف مجاىد،: ص(ٔ)
 .ٕٚينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: ص(ٕ)
 .ٓٓٔينظر: التعاقد بواسطة االنترنيت ، محمد موسى خمؼ،: ص(ٖ)
 .ٕٚينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: ص(ٗ)
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نص أما في حالة أف يرسؿ التاجر اإليجاب إلى عدد بير محدد مف األشخاص فإف 
( مف القانوف المدني العراقي والتي تـ تناوليا بالتفصيؿ سابقًا تنطبؽ في ىذِه الحالة ٓٛالمادة )

وفي بعض األحياف يكوف طرفًا التعاقد متصميف بشبكة االنترنيت بنفس المحظة  وال يكوف ىناؾ 
ات المرسمة فاصؿ زمني بيف اإلرساؿ واالستقباؿ إال ثواٍف معدودة خاصة إذا كانت سرعة المعموم

، ففي ىذِه الحالة يقترب اإليجاب مف اإليجاب عبر التمكس حيث يتـ فيو (ٔ)والمستقبمة عالية
تبادؿ اإليجاب والقبوؿ في آف واحد وتنطبؽ عندىا القواعد العامة التي تنص عمى أف المتعاقديف 

عمى اإلعراض  بالخيار بعد اإليجاب وقبؿ القبوؿ أو صدور قوؿ أو فعؿ مف أحد المتعاقديف يدؿ
 يبطؿ اإليجاب وال عبرة بالقبوؿ الواقع بعد ذلؾ.

 WEBاإليجاب عبر شبكة المواقع  -ثانيًا:
يعد التعاقد مف خبلؿ الموقع االلكتروني مف أىـ صور التعاقد عبر االنترنيت ويكوف 
 اإليجاب موجودًا عمى الموقع الخاص بالتاجر مالؾ السمعة أو الخدمة، موضحًا كؿ ما يتعمؽ
بيذِه السمعة أو الخدمة مف معمومات مثؿ النوع والسعر، وعادًة ما يقوـ مالؾ الموقع بوضع صورة 
ثبلثية األبعاد لمسمع، فتسمح ىذِه التقنية برؤية السمعة عمى موقع االنترنيت رؤية واضحة، ويجب 

ََ الصورة واضحة وصادقة معبرة بشكؿ حقيقي عف السمعة فيذِه الصورة أص بحت أف تكوف ىذِه
جزًء ال يتجزأ مف اإليجاب وبناًء عمييا فإف المتعاقد اآلخر سيعتمد عمى ىذِه الصورة إلبراـ العقد 

، وبيذا يكوف اإليجاب الصادر مف خبلؿ شبكة المواقع موجيًا في الغالب إلى (ٕ)مف عدمو
الجميور وليس إلى شخص معيف، وىذا يجعمو يقترب مف اإليجاب الصادر عبر الصحؼ أو 

. مما يعني أف اإليجاب موجو (ٖ)فاز أو الشاشات الموضوعة في الساحات والطرؽ العامةالتم
لمعامة، أي أف العميؿ "المتعاقد اآلخر" بير محدد بعينو ، ولكي يعتبر إيجابًا يجب أف يحتوي 

                                                 

، رياض وليد  -دراسة تحميمية مقارنة  –ينظر: عقد البيع االلكتروني في ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره (ٔ)
 .ٛٗلدوؿ العربية ، القاىرة ، مصر : صحمارشة ، جامعة ا

، دار الكتب القانونية، مصر، ٔينظر: التعاقد عبر االنترنيت "دراسة مقارنة"، سامح عبد الواحد التيامي،  ط(ٕ)
 .ٓٗٔ: صٕٛٓٓ

ينظر: التعاقد عبر االنترنيت وآثاره ، ) دراسة مقارنة ( ، طارؽ عبد الرحمف كميؿ ، بيروت ، دار ابف حـز ، (ٖ)
 .ٚٗـ ،: صٖٕٓٓ
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، وعادًة ال يكوف (ٔ)عمى كامؿ العناصر الرئيسية وفقًا لمشروط العامة، كالثمف وأوصاؼ السمعة
ف كاف محددًا أحيانًا بنفاذ الكمية أو بمدة معقولة كما في اإليجاب التقميديمحدد  .(ٕ)ًا بزمف وا 

 ثالثًا: اإليجاب بواسطة االنترنيت عبر المحادثة والمشاىدة
ىنا يتحوؿ الحاسب اآللي إلى شبكة ىاتؼ مرئي، ويمكف أف يكوف الموجب شخص يعبر 

المكاف فيكوف اإليجاب صادرًا مباشرًة بالكبلـ عف رأي مجموعة مف األشخاص الموجوديف بذات 
، وفي ىذِه الحالة ينطبؽ عمى ىذا النوع (ٖ)أو الكتابة أو المشاىدة أو كميـ جميعًا في تزامف واحد

 .(ٗ)مف اإليجاب القواعد العامة في التعاقد بيف حاضريف زمانًا ومكاناً 
قميدية لمتعاقد بواسطة الياتؼ عمى والبد مف اإلشارة إلى إمكانية تطبيؽ القواعد العامة الت

الحالة التي يستخدـ فييا الكبلـ فقط دوف المشاىدة، ففي ىذِه المسألة ال يتـ الخروج عف إطار 
التعاقد بواسطة الياتؼ مف حيث سماع األطراؼ لبعضيـ البعض في نفس المحظات مع انعداـ 

 .(٘)الفوارؽ الزمنية
وطو وتطبيقو فإف شبكة االنترنيت يطبؽ عمييا ووفقًا لما تقدـ مف شروط اإليجاب وسق

القواعد العامة في اإليجاب عمى اعتبار أف ما يصدر أواًل ىو إيجاب وما يصدر ثانيًا فيو قبوؿ، 
 .(ٙ)مع اإلشارة إلى لزوـ العقد لمجرد صدور القبوؿ وعدـ ثبات خيار المجمس بعدما يتـ القبوؿ

 المطمب الرابع : القبوؿ االلكتروني 
يكفي اإليجاب وحده إلتماـ العقد، بؿ يجب أف يعقبو قبوؿ مطابؽ لو مف الطرؼ ال 

اآلخر وبذلؾ يتـ التعاقد، والعقد االلكتروني ال يختمؼ عف العقد التقميدي بيذِه المسألة فيو يحتاج 
 .(ٚ)قبوؿ الكتروني مطابؽ مع اإليجاب االلكتروني

                                                 

 .ٛٚ:ـ صٕٚٓٓينظر: التنظيـ القانوني لمعقد االلكتروني ، بادة جواد مسودي، بيروت، دار ابف حـز ، (ٔ)
 .ٖٚينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: ص(ٕ)
ا في اإلثبات المدني ، التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيٗٚينظر: المصدر نفسو ": ص(ٖ)

 .ٛٗٔ"دراسة مقارنة"، عباس العبودي ، ص
 . ٗٚينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: ص(ٗ)
 .ٕٓٔينظر: التعاقد عبر االنترنيت وآثاره ، ) دراسة مقارنة ( ، طارؽ عبد الرحمف كميؿ،: ص(٘)
 .ٖٓٔمحمد موسى خمؼ،: ص ينظر: التعاقد بواسطة االنترنيت ،(ٙ)
 .ٕٕٚينظر: الوسيط في شرح القانوف المدني ، مصادر االلتزاـ ، عبد الرزاؽ أحمد السنيوري،: ص(ٚ)
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 الفرع األول: تعريف القبول االلكتروني
 القبوؿ عند الفقياء سابقًا في معرض الكبلـ عف االيجاب تـ تعريؼ

ويمكف تعريؼ القبوؿ في القانوف بأنو التعبير الصادر عف إرادة الموجو إليو اإليجاب، 
 .(ٔ)برضاه بإبراـ التعاقد بالشروط الواردة باإليجاب

بناًء عمى فالقبوؿ بشكؿ عاـ ىو التعبير عف إرادة مف وجو إليو اإليجاب، إلبراـ التعاقد 
البيانات التي تـ إرساليا مف خبلؿ اإليجاب دوف إحداث أي تعديؿ والموافقة عمى محتوياتو 

، وىذا (ٕ)ليطابؽ القبوؿ اإليجاب فإذا اختمؼ القبوؿ عف اإليجاب اعتبر إيجابًا جديدًا وليس قبوالً 
بير المتطابؽ مع ( مف القانوف المدني المصري والتي اعتبرت أف القبوؿ ٜٙما جاء في المادة )

( مف القانوف المدني العراقي ٙٛاإليجاب يعتبر فضًا يتطمب إيجابًا جديدًا وكذلؾ أشارت المادة )
 إلى ذلؾ.

وقد يعبر عف القبوؿ صراحًة أو ضمنًا، فيكوف صريحًا إذا ُعِبر عف الرضا بشكؿ صريح 
ًا إذا قاـ القابؿ بعمؿ أو إلبراـ العقد ومثاؿ ذلؾ "قبمت عرضكـ المؤرخ بتاريخ..." ويكوف ضمني

تصرؼ يدؿ عمى موافقتو دوف التعبير الصريح بذلؾ مثؿ أف يرسؿ القابؿ "المشتري" إلى الموجب 
 .(ٖ)"البائع" الثمف

والقبوؿ االلكتروني ال يخرج عف مضموف ىذِه التعاريؼ سوى أنو يتـ عبر وسائط 
لذلؾ يخضع لذات القاعدة واألحكاـ الكترونية مف خبلؿ شبكة االنترنيت مثبًل فيو قبؿ عف بعد 

والتعبير عف القبوؿ االلكتروني بالشكؿ الصريح ممكف أف يتـ بأي  (ٗ)التي تنظـ القبوؿ التقميدي
                                                 

ينظر: التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني "دراسة مقارنة"، عباس (ٔ)
 .ٕٕٔالعبودي، ص

، التنظيـ القانوني لمعقد االلكتروني، ٓٛ -ٜٚامة أبو الحسف مجاىد،: ينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأس(ٕ)
، "ويشترط النعقاد العقد مطابقة القبوؿ لئليجاب، فإذا اقترف القبوؿ بما يعدؿ في ٘ٛبادة جواد مسودي،: ص

نما يعتبر بمثابة إيجاب جديد ال ينعقد بو  العقد، إال إذا اإليجاب فبل يكوف في حكـ القبوؿ الذي يتـ بو التعاقد وا 
 صادفو قبوؿ مف الطرؼ اآلخر".

ينظر: التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في االثبات المدني "دراسة مقارنة " عباس (ٖ)
 .ٖٕٔالعبودي،: ص

ـ: ٕٛٓٓ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ٔينظر: ، أمف المستندات االلكترونية، خالد ممدوح إبراىيـ ، ، ط(ٗ)
 .ٖٙص
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 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

صورة مف صور التعبير عف اإلرادة فقد يكوف بالوسائؿ التقميدية لمكتابة أو بالوسائؿ االلكترونية 
بالمفظ التقميدي أو عبر وسائؿ االتصاؿ الفوري  عبر البريد االلكتروني أو عبر شبكة المواقع أو

)التمكس أو الفاكس( أو عبر شبكة االنترنيت مف خبلؿ البرامج المخصصة لممحادثة أو الرؤية 
المباشرة مف خبلؿ الشبكة عبر برنامج الفديو )تراني وأراؾ( وقد يتـ باإلشارات والحركات 

 .(ٔ)المفيومة
بالنسبة لئليجاب أنو ليس ىناؾ طريقة محددة يتـ يستخمص مما سبؽ وكما ىو الحاؿ 

فييا التعبير عف القبوؿ، وذلؾ وفقًا لمقواعد العامة الواردة بيذا الصدد حيث أجازت لممتعاقد أف 
 .(ٕ)يعبر عف إرادتو بالقبوؿ بأية وسيمة ال تدع شكًا في داللتيا عمى التراضي

لصادر عف اإليجاب والقبوؿ وبالربـ مف عدـ وجود عرؼ حتى اآلف يحكـ التعبير ا
خاصة عمى شبكة االنترنيت إال أف بوادر القواعد العرفية بيذا الخصوص قد بدأت بالظيور، 
حيث أنو اختصارًا لبعض العبارات وأمانًا لبلتصاؿ أصبح المتخاطبوف عبر الشبكات يضعوف 

 .(ٖ)تعبير األخرىأشكااًل لوجو اإلنساف لمتعبير عف الموافقة والرفض وبير ذلؾ مف وسائؿ ال
وال يشترط أف يصدر القبوؿ في العقد االلكتروني في شكٍؿ خاص أو وضٍع معيف فيمكف 
أف يصدر عبر وسائط الكترونية أو مف خبلؿ الطرؽ التقميدية لمقبوؿ ما لـ يشترط الموجب 
صدوره في شكؿ معيف البد مف اإلشارة إلى أف بعض التشريعات اشترطت التعبير عف القبوؿ 

يجاب مما يعني في حاؿ أرسؿ الموجب اإليجاب عف طريؽ البريد بنفس طريقة وصوؿ اإل
االلكتروني أو عبر موقع الويب فيجب عمى القابؿ، إف قبؿ التعاقد أف يعبر عف القبوؿ بذات 

 الطريؽ. 
أما في حاؿ عدـ تحديد الموجب وسيمة إلرساؿ القبوؿ، فطبقًا لمقانوف النموذجي فإف 

لقبوؿ يجب إرساليا إلى نظاـ المعمومات التابع لمموجب ويكوف الرسالة االلكترونية المتضمنة ا

                                                 

 .ٙٓٔ -٘ٓٔينظر: التعاقد بواسطة االنترنيت ، محمد موسى خمؼ،: ص(ٔ)
آمانج رحيـ أحمد،: التراضي في العقود االلكترونية عبر شبكة االنترنت دراسة تحميمية مقارنة ، ينظر: (ٕ)

 .ٙ٘ٔص
 .٘ٚينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة ، أحمد خالد العجموني،: ص(ٖ)
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عادًة صندوؽ البريد االلكتروني الخاص بو، أو إرساؿ القبوؿ بذات الطريقة التي أرسؿ بيا 
 .(ٔ)اإليجاب

 الفرع الثاني: شروط القبول االلكتروني
 صدور القبوؿ، واإليجاب مازاؿ قائماً  -أواًل:

ة األحكاـ العدلية " "المتعاقداف بالخيار بعد اإليجاب إلى ( مف مجمٕٛٔنصت المادة ) 
( مف القانوف المدني العراقي عمى ىذا ٕٛوىي نفس ما نصت عميو المادة ) (ٕ)آخر المجمس "

الشرط بقوليا "المتعاقداف بالخيار بعد اإليجاب إلى آخر المجمس فمو رجع الموجب بعد اإليجاب 
اقديف قوؿ أو فعؿ يدؿ عمى اإلعراض يبطؿ اإليجاب وال وقبؿ القبوؿ أو صدر مف أحد المتع

 .  (ٖ)عبرة بالقبوؿ الواقع بعد ذلؾ"
في ضوء ما تقدـ يتضح أف اإليجاب الموجو عبر المحادثة الصوتية أو الكتابية يحتاج 
ف لـ يبد الموجب رببتو في قبوؿ  إلى قبوؿ فوري مف الطرؼ اآلخر وقبؿ االنتياء مف المحادثة وا 

أثناء المحادثة وقبؿ االنتياء منيا يسقط اإليجاب كما ىو الحاؿ بالياتؼ ويعتبر كأف لـ  التعاقد
ذا حدث انقطاع بالخط بعد صدور اإليجاب وقبؿ صدور القبوؿ يسقط اإليجاب وال (ٗ)يكف ، وا 

يمكف أف يمحقو قبوؿ حتى واف أجريت محادثة جديدة، وفي ىذِه الحالة يمـز إيجاب جديد؛ ألف 
كذلؾ إذا قاـ الشخص الموجب لو بإببلؽ جياز  (٘)قد انفض بحدوث انقطاع الخطمجمس الع

الحاسب اآللي أو بإعطاء إشارة إلى أنو انتقؿ إلى موقع جديد بير موقع الموجب الذي تجري 
مف خبللو المحادثة أثناء تبادؿ اإليجاب يكوف الموجب لو قاـ بفعؿ دؿ عمى اإلعراض فيسقط 

                                                 

 .ٗٙالمستندات االلكترونية، خالد ممدوح إبراىيـ،: صينظر: أمف (ٔ)
 . ٖ٘ٔ( ، ٕٛٔينظر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ المادة ) (ٕ)
دراسة تحميمية مقارنة ، رياض وليد  –ينظر: عقد البيع االلكتروني في ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره (ٖ)

 ٖ٘حمارشة،: ص
، اإلصدار ٔلكترونية، نضاؿ إسماعيؿ برىـ ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طينظر: أحكاـ عقود التجارة اال(ٗ)

 .ٕٗـ ،: صٕ٘ٓٓاألوؿ، 
، رياض وليد  دراسة تحميمية مقارنة –ينظر: عقد البيع االلكتروني في ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره (٘)

 .ٖ٘حمارشة،: ص
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 م 11/4/1111-11 الرمادي -لكليت العلوم اإلسالميت املؤمتر العلمي الثاوي  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

كاف اإليجاب عبر موقع االنترنيت وكانت ىناؾ مدة محددة مف الموجب . أما إذا (ٔ)اإليجاب
لقبوؿ إيجابو فإف القبوؿ يجب أف يرتبط بيذِه بحيث إذا وجد القبوؿ بعد انتياء المدة فإنو يولد 

 .(ٕ)ميتًا؛ ألف اإليجاب سقط بانتياء المدة
 مطابقة القبوؿ لئليجاب -ثانيًا:

ميع الوجوه ، فاذا خالفو ال يعتبر قبوال فبل ينبـر بو يجب اف يوافؽ القبوؿ االيجاب مف ج
العقد فمو اوجب البائع مثبل لبيع الشيء بثمف قدره مائة وقبؿ المشتري بتسعيف ال ينعقد العقد بيذا 

 . (ٖ)القبوؿ
( مف ٘ٛإف قياـ العقد يتطمب المطابقة التامة بيف اإليجاب والقبوؿ جاء بنص المادة )

إذا وجب أحد المتعاقديف يمـز االنعقاد لمعقد قبوؿ العاقد اآلخر  -ٔالعراقي : )القانوف المدني 
 عمى الوجو المطابقة لئليجاب(

( مف القانوف المدني المصري "يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ ٜٛوىذا ما أكدتو المادة )
ضاع معينة طرفاف التعبير عف إرادتيف متطابقتيف مع مراعاة ما يقرره القانوف وفؽ ذلؾ مف أو 

( مف ذات القانوف "إذا اقترف القبوؿ بما يزيد في اإليجاب أو يقيد ٜٙالنعقاد العقد" وكذلؾ المادة )
( مف ٙٛمنو أو يعدؿ فيو اعتبر رفضًا يتضمف إيجابًا جديدًا"، وىذا ما أشارت إليو المادة )

 القانوف المدني العراقي.
لصيغ واأللفاظ بؿ المطابقة في الموضوع والمقصود بالمطابقة ليس المطابقة التامة في ا

، ، (ٗ)مف خبلؿ صدور القبوؿ بالموافقة عمى جميع المسائؿ الجوىرية التي يتضمنيا اإليجاب
وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمـز فيما يتعمؽ بمطابقة القبوؿ لئليجاب أف يكوف مطابقًا لو في 

ىرية إلتماـ العقد، أما المسائؿ التفصيمية المسائؿ كافة إذ يكفي االتفاؽ عمى جميع المسائؿ الجو 
 فإرجاء االتفاؽ عمييا ال يؤثر عمى التعاقد .

                                                 

، التعاقد عف طريؽ ٖٚ -ٕٚ، أحمد خالد العجموني،: صينظر: التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة (ٔ)
 .ٔ٘ٔوسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في االثبات المدني "دراسة مقارنة ، عباس العبودي،: ص

 .ٕٗينظر: أحكاـ عقود التجارة االلكترونية ، نضاؿ إسماعيؿ برىـ،: ص(ٕ)
 . ٚٓٗ/ٔينظر: المدخؿ الفقيي العاـ (ٖ)
، الطبعة األولى ، األردف ،  بشار طبلؿ المومنيمشكبلت التعاقد عبر االنترنت " دراسة مقارنة" ، ينظر: (ٗ)

 .ٚٙ،: صـ ٕٗٓٓعالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، 
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

وفي حالة أضاؼ الموجب أثناء قبولو لئليجاب شرطًا جديدًا أو تعديبًل ولـ يكف في  
وسع الموجب أف يتحقؽ منو فإف ذلؾ يعتبر رفضًا لئليجاب ويشكؿ ايجابًا جديدًا وىناؾ صور 

قبوؿ مخالفًا لئليجاب كأف يقيد القابؿ اإليجاب ومثاؿ ذلؾ أف تشير صيغة اإليجاب يكوف فييا ال
مف البائع يدفع الثمف نقدًا وبالدوالر ويأتي القبوؿ مشيرًا إلى دفع الثمف بالتقسيط وبالدينار العراقي 

. (ٔ)وفي ىذِه الحالة ُيعد القبوؿ رفضًا لئليجاب أو حسب التعبير اإلنكميزي "إيجاب معاكس"
ويكوف الحاؿ كذلؾ إذا زاد القابؿ بالثمف فإف ذلؾ يعتبر رفضًا لئليجاب ويتضمف إيجابًا جديدًا 
حتى لو كانت ىذِه الزيادة لمصمحة الموجب وىذا ما استقرت عميو النصوص القانونية محؿ 

 . (ٕ)المقارنة
اب وبتطبيؽ ذلؾ عمى االنترنيت يمكف تناوؿ الزيادة أو النقصاف أو تعديؿ اإليج

المعروض عبر الشبكة في حالتيف مف حاالت التعاقد عبر االنترنيت وىما التعاقد عبر البريد 
االلكتروني والتعاقد عف طريؽ المحادثة المباشرة والمشاىدة المرئية، فبالتعاقد عبر البريد 
االلكتروني يوجو الموجب لو لمموجب رسالة تتضمف إنقاص ثمف البضاعة وبالتالي ال تتحقؽ 

مطابقة وتكوف أماـ رفض يتطمب إيجابًا جديدًا مما يدؿ عمى تصور تعديؿ اإليجاب زيادًة أو ال
، وكذلؾ الحاؿ في التعاقد عف طريؽ المحادثة المباشرة فكبًل مف الموجب والموجب لو (ٖ)نقصاناً 

قي يتحاور بطريقٍة مباشٍر سواًء كتابًة أو بالصوت فيما أقرب ما يكونا إلى مجمس العقد الحقي
وبالتالي فإف أية إضافة أو تعديؿ مف قبؿ القابؿ تعتبر إيجابًا جديدًا يحتاج إلى قبوؿ الطرؼ 

، وىذا ما ال يمكف تصور حدوثو في حالة التعاقد عبر (ٗ)اآلخر الذي كاف موجبًا فيما مضى
ألف بالزيادة أو النقصاف؛  webفبل يمكف تعديؿ اإليجاب المعروض عمى الػ webالػشبكة المواقع 

الطرؼ اآلخر "الموجب لو ما عميو إال أف يقبؿ اإليجاب بالضغط عمى أيقونة الموافقة أو الرفض 
 .(٘)بعدـ الضغط والخروج مف الموقع"
                                                 

ينظر: التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في االثبات المدني "دراسة مقارنة ، عباس (ٔ)
 .ٕٖٔالعبودي: ص

 .ٗ٘عقد البيع االلكتروني في ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره ، رياض وليد حمارشة،: ص ينظر:(ٕ)
 .ٚٙ، بشار طبلؿ المومني،: ص مشكبلت التعاقد عبر االنترنت " دراسة مقارنةينظر: (ٖ)
 .ٗ٘صينظر: عقد البيع االلكتروني في ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره ، رياض وليد حمارشة،: (ٗ)
 .ٚٙ، بشار طبلؿ المومني،: ص مشكبلت التعاقد عبر االنترنت " دراسة مقارنةينظر: (٘)
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

 الفرع الثالث: مدى صالحيو السكوت لمتعبير عن القبول االلكتروني
استنادًا الى القاعدة العامة "ال ينسب الى ساكت قوؿ ولكف السكوت في معرض الحاجة بياف" 

(ٔ). 
 فيذه المادة جمعت بيف قاعدتيف كميتيف مف قواعد الفقو االسبلمي :

فبل يقاؿ لمساكت انو قاؿ كذا واليقاؿ لمساكت انو رضى ،  (ٕ)ال ينسب إلى ساكت قوؿ أحداىما:
 (ٖ)الف الرضاء عمؿ ايجابي ، والسكوت عمؿ سمبي وعمى ىذا مشى الفقو والقضاء

( مف مجمة األحكاـ العدلية، فاألصؿ أف السكوت ال ٚٙوىذا ما نصت عميو المادة )
بلبس لو ال يصمح أف يكوف يعتبر قبواًل؛ وذلؾ ألف السكوت في حد ذاتو مجرد مف أي ظرؼ م

تعبيرًا عف اإلرادة، فاإلرادة عمؿ إيجابي والسكوت شيء سمبي وليس إرادة ضمنية؛ ألف ىذِه 
 .(ٗ)اإلرادة يمكف استخبلصيا مف ظروؼ إيجابية تدؿ عمييا

: السكوت في معرض الحاجة بياف أي اف السكوت في المواطف التي تدعو الحاؿ الى  وثانييما
يعد بيانا بمثابة القوؿ ويعتبر رضاًء ال اباًء ، اذا دلت الحاؿ عمى ذلؾ فاذا اخذ  الكبلـ فييا ،

المشتري المبيع عمى مرأى مف البائع وىو ساكت ، كاف سكوتو رضاًء بتسميـ المبيع فيسقط بعد 
 ذلؾ حؽ حبسو لممبيع وكذلؾ يعد السكوت قبوال داللة اذا اقتضى الحاؿ والمقاـ ذلؾ

وىناؾ استثناًء عمى ىذا األصؿ حيث أف بعض التشريعات جعمت مف السكوت قبواًل 
( سالفة الذكر مف مجمة األحكاـ العدلية ٚٙويستدؿ عمى ذلؾ مف الشؽ الثاني مف المادة )

إذا كانت طبيعة  -ٔ( مف القانوف المدني المصري حيث نصت عمى )ٜٛوكذلؾ المادة )
بير ذلؾ مف الظروؼ تدؿ عمى أف الموجب لـ يكف ينتظر المعاممة أو العرؼ التجاري أو 

                                                 

 . ٙٙ( ، ٚٙ(  درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ المادة )ٔ)
( تنسب ىذه القاعدة الى االماـ الشافعي "رحمو اهلل" وةد نقميا عنو السيوطي في األشباه والنظائر في الفروع ٕ)

السيوطي كذلؾ وعنيـ نقمتيا مجمة االحكاـ العدلية ثـ القانوف المدني العراقي)الموجز في ونقميا بير  ٕٚٔص
شرح القانوف المدني الجزء االوؿ في مصادر االلتزاـ مع المقارنة بالفقو اإلسبلمي ، د. عبد المجيد الحكيـ ، 

 ، المصدر السابؽ . ٖٜٙٔشركة الطبع والنشر االىمية بغداد 
الشرح الموجز لمقانوف المدني العراقي ، المجمد األوؿ ، مطبعة العاني ، ف ، منير القاضي ( ممتقى البحريٖ)

 ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٔ، ٜٔ٘ٔبغداد ، 
 .ٚٙينظر: أمف المستندات االلكترونية، خالد ممدوح إبراىيـ،: ص(ٗ)



   

 
 

9231 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -لكليت العلوم اإلسالميت املؤمتر العلمي الثاوي  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

ويعتبر  -ٕتصريحًا بالقبوؿ فإف العقد يعتبر قد تـ إذا لـ يرفض اإليجاب في وقت مناسب. 
السكوت عف الرد قبواًل إذا كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف واتصؿ اإليجاب بيذا التعامؿ 

 و(.أو إذا تمخض اإليجاب لمنفعة مف وجو إلي
( مف القانوف المدني العراقي ما جاء في الفقرة ٔٛوقد كررت الفقرة الثانية مف المادة )

 ( مف القانوف المدني المصري.ٜٛالثانية مف المادة )
يتضح مما سبؽ جواز أف يكوف السكوت دااًل عمى القبوؿ إذا كاف باإلمكاف استخبلصو 

 ية نصت عمييا القوانيف عمى النحو اآلتي:مف الظروؼ المبلبسة ويكوف ذلؾ في حاالت استثنائ
 وجود تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف -أواًل:

في حالة كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف وصدر إيجاب إلبراـ عقد جديد وسكت 
الموجب لو عف الجواب يعد سكوتو إيجابًا ويجب عدـ اعتبار مرحمة المفاوضات العقدية مف قبيؿ 

مسبؽ عمى التعاقد ومف ذلؾ إذا وجو أحد المتعاقديف إيجابًا لمطرؼ اآلخر بعد التعامؿ الشائع ال
المفاوضات وسكت الطرؼ األخير فإف سكوتو ال ُيعد قبواًل، "ويجب أف يكوف التعامؿ السابؽ في 

. وىذِه الحالة )التعامؿ السابؽ بيف المتعاقديف( كثيرًا ما تصادؼ في (ٔ)نوع القصد ذاتو العقد"
عبر االنترنيت ومف األمثمة عمى ذلؾ اعتياد أحد العمبلء شراء بعض السمع مف أحد التعاقد 

وىذِه حالة نموذجية  webالمتاجر االفتراضية سواًء بالبريد االلكتروني أو عف طريؽ صفحات الػ
لمتطبيؽ عمى التعامؿ السابؽ، ففي الوقت الحالي توجد سيولة بإرساؿ اإليجاب بواسطة البريد 

ي لممستيمؾ الذي اعتاد عمى التعامؿ مع المتجر االفتراضي عبر شبكة االنترنيت عمى االلكترون
أف تتضمف ىذِه الرسالة االلكترونية اعتبار عدـ الرد خبلؿ مدة معينة بمثابة قبوؿ وفي ىذِه 
الحالة وبالربـ مف وجود تعامؿ سابؽ فبل يجوز استنتاج قبوؿ العميؿ مف مجرد سكوتو ىذا يعني 

التعامؿ السابؽ في التعاقد عبر االنترنيت ال يكفي العتبار السكوت قبواًل بؿ يجب أف أف ظرؼ 
يقترف بالسكوت والتعامؿ السابؽ ظرؼ آخر يرجح داللة السكوت عمى قبوؿ العميؿ لمتعاقد 

 .(ٕ)العتبار السكوت قبوالً 

                                                 

ري حمد خاطر، ينظر: عقود المعموماتية دارسة في المبادئ العامة في القانوف المدني "دراسة موازنة"، نو (ٔ)
 .ٙٔ -٘ٔ: صٕٔٓٓ، الدار العممية الدولية دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ٔط
 .ٖٛينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأسامة أبو الحسف مجاىد، مرجع سابؽ: ص(ٕ)
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

 العرؼ التجاري -ثانيًا:
لسكوت يدؿ عمى الرضا ويعتبر إف العرؼ التجاري الذي جرى عميو العمؿ يقضي بأف ا

قبواًل ومف األمثمة عمى ذلؾ إذا أرسؿ البنؾ كشؼ حساب لمعميؿ، وسكت العميؿ ولـ يبد 
. (ٔ)اعتراضو خبلؿ المدة الزمنية المحددة إلبداء االعتراض اعتبر ذلؾ بمثابة موافقة عمى الكشؼ

خبلؿ مدة معينة يعتبر  مع العمـ أف بعض البنوؾ ال تذكر جممة أف عدـ االعتراض عمى الكشؼ
 .(ٕ)إقرارًا، عمى اعتبار أف المعروؼ عرفًا كالمشروط شرطاً 

وباستعراض الحاالت االستثنائية السابقة الذكر وقياس مدى إمكانية تطبيقيا عمى العقود 
النموذجي بشأف التجارة االلكترونية وقوانيف  (ٖ)االلكترونية يمكف القوؿ بدايًة أف قانوف األونسيتراؿ

لتجارة االلكترونية في البمداف العربية لـ تتطرؽ ليذِه الحاالت االستثنائية الواردة في القوانيف ا
وبالتالي ال توجد إمكانية لتطبيقيا عمى العقود االلكترونية نظرًا لحداثة التعاقد عمى  (ٗ)المدنية

كثيرًا عبر شبكة  شبكة االنترنيت، فيما يخص حالة التعامؿ السابؽ بيف المتعاقديف والذي يحدث
المعمومات االلكترونية نظرًا لحداثة التعاقد عمى شبكة االنترنيت، فيذا ال يكفي عمى الصعيد 

، أما (٘)العممي العتبار السكوت قبواًل إال بوجود اتفاؽ صريح أو ضمني بيف أطراؼ التعاقد عمى ذلؾ
التبرع الذي ال يوقع أي التزاـ عمى بالنسبة لئليجاب الموجو لمنفعة الموجب لو فيي تعتبر مف أعماؿ 

، وكذلؾ األمر فبل يمكف القوؿ بأف (ٙ)عاتؽ الموجب لو وىو فرض بير مألوؼ عمى االنترنيت
 العرؼ يمعب دورًا ميمًا وفعااًل لعدـ وجود معامبلت كثيرة ومستقرة تصؿ إلى مرحمة العرؼ.

القبوؿ في العقود وفي ىذا السياؽ يمكف القوؿ بعدـ صبلحية السكوت لمتعبير عف 
االلكترونية ؛ وذلؾ ألف طبيعة التعامبلت االلكترونية بخاصة عبر شبكة االنترنيت تفرض ذلؾ، 
فمف الممكف أف ال يفتح العميؿ بريده االلكتروني فترة مف الزمف ألسباب خاصة بو، وبالتالي ال 

                                                 

 .ٕٜ، بادة جواد مسودي،: صالتنظيـ القانوني لمعقد االلكتروني ينظر: (ٔ)
 .ٚ٘ظؿ التجارة االلكترونية ابرامو آثاره ، رياض وليد حمارشة،: ص ينظر: البيع االلكتروني في(ٕ)
 United Nation Commission Ofوتسمى األونسيتراؿ، اختصارًا لتسميتيا بالمغة اإلنكميزية:  (ٖ)

International Trade Law ) لجنة االمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي ( 
 .ٛٙخالد ممدوح إبراىيـ،: ص ينظر: أمف المستندات االلكترونية،(ٗ)
 .ٖٛينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأسامة أبو الحسف مجاىد،: ص(٘)
 .ٕٜينظر: التنظيـ القانوني لمعقد االلكتروني ، بادة جواد مسودي،: ص(ٙ)
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

ؿ عمى العميؿ إرساؿ يرى العروض الموجو لو فبل يمكف اعتبار سكوتو قبواًل، كما أف مف السي
قبولو مف أي مكاف وفي أي وقت نظرًا لسيولة استخداـ التقنيات االلكترونية وتوفر أجيزة 
الحاسوب اآللي دوف االعتماد عمى التعامؿ السابؽ، كما أف مف الصعب جدًا أف يطبؽ العرؼ 

زمنية طويمة حتى الجاري عمى العقود االلكترونية نظرًا لحداثتيا ولما يحتاج لو العرؼ مف فترة 
 يرسخ ويستقر ويصبح ممزمًا بيف األفراد.

 الفرع الرابع: الطرق الخاصو لمقبول االلكتروني عبر االنترنيت
إف ابتكار طرؽ جديدة في التعبير عف القبوؿ االلكتروني تتماشى وطبيعة التعامبلت 

تقنية جديدة في التعبير  والعقود االلكترونية وخاصة المبرمة عبر شبكة االنترنيت، حيث تـ ابتكار
وقد تـ استخداميا في مجاؿ السمع والبرامج  shrink wrap licenseعف القبوؿ وتعرؼ باالنكميزية

المعموماتية منذ وقت بير بعيد، وىذِه التقنية أمريكية األصؿ "تعتمد عمى منح مستعممي برامج 
. وىذِه التقنية تكوف بالتحميؿ عف (ٔ)الحاسوب بعد قراءة مواد العقد المدونة عمى ظير الغبلؼ"

بعد وتعني نقؿ أحد البرامج أو بعض المعمومات إلى الحسب اآللي الخاص بالعميؿ عف طريؽ شبكة 
االنترنيت بحيث يحصؿ العميؿ عمى البرنامج أو المعمومات دوف حاجة إلى استعماؿ الوسيمة العادية 

 .(ٕ)مرف أو اسطوانة الميزرلوضع البرنامج عمى الحاسب اآللي عف طريؽ القرص ال
قد يتـ القبوؿ االلكتروني بالكتابة التي تفيد الموافقة أو باستخداـ التوقيع االلكتروني عبر 
البريد االلكتروني أو عف طريؽ المفظ عبر برؼ المحادثة المباشرة بيف األشخاص إذ باإلمكاف 

، وقد يتـ مباشرًة عبر الشبكة (ٖ)أف تكوف ىذِه المحادثة مسموعة أو مسموعة ومرئية بنفس الوقت
(Online وذلؾ بالضغط عمى أيقونة خاصة بالقبوؿ ويكوف ذلؾ بمؿء الفراغ المخصص بإحدى )

( أو بمجرد الممس أو I agree( أو )I accept( أو )Doneالعبارات التي تفيد القبوؿ ومنيا )
 .(ٗ)الضغط عمى األيقونة المعدة سمفًا لمقبوؿ

يأتي الضغط عمى أيقونة القبوؿ ليوًا أو خطًأ مف بير قصد ولمتأكد  نظرًا الحتمالية أف
مف أف القبوؿ بطريقة المبلمسة أو الضغط يعبر بشكؿ واضح وبقصد عف حقيقة القبوؿ فإف 
بعض البرامج االلكترونية التي تعرض التعاقد تتطمب بعض اإلجراءات التي تؤكد القبوؿ وصحة 

                                                 

، طوني ينظر: التنظيـ القانوني لشبكة االنترنيت دراسة مقارنة في ضوء القوانيف الوضعية واالتفاقيات الدولية (ٔ)
 .ٜٕٙـ  ،: صٕٔٓٓميشيؿ عيسى، لبناف ، صادر ناشروف ، الطبعة االولى

 .ٚٛينظر: التعاقد عبر االنترنت ، ُأسامة أبو الحسف مجاىد،: ص(ٕ)
 .ٜٔٔينظر: التحكيـ االلكتروني في عقود التجارة الدولية، خالد ممدوح إبراىيـ،: ص(ٖ)
 .٘ٗٔعبر االنترنيت، دراسة تحميمية ، عمر خالد زريقات،: صينظر: عقد التجارة االلكترونية، عقد البيع (ٗ)
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

أو العمؿ عمى تحرير وثيقة أمر بالشراء  (ٔ)أيقونة القبوؿ إجرائو ومف ذلؾ تكرار الضغط عمى
عمى الشاشة مف قبؿ العميؿ لتأكيد سموكو اإليجابي بيذا الشأف أو يرتد إلى موقع البائع تأكيدًا 

 لؤلمر بالشراء.
وبناًء عمى ما تـ ذكره سابقًا فإف األصؿ العاـ لمقبوؿ يمكف أف يتـ صراحًة أو ضمنًا  

مكانية تصور ذلؾ في القبوؿ االلكتروني ممكنًا حيث يتـ التعبير صراحة عف القبوؿ عبر  وا 
الوسائط االلكترونية المتعددة، وقد يكوف ضمنيًا كأف يقـو مف وجو إليو اإليجاب بتنفيذ العقد الذي 
اقترح الموجب إبرامو كالدفع مثبًل عف طريؽ بطاقات االئتماف بإعطاء الموجب رقـ البطاقة 
السري دوف اإلعبلف عف قبولو الصريح فيعتبر ىذا قبواًل ضمنيًا، ولكف الرأي الراجح يذىب إلى 
أف التعبير عف القبوؿ االلكتروني ال يكوف إال صريحًا؛ ألنو يتـ عف طريؽ أجيزة وبرامج 

 .(ٕ)رونية تعمؿ آلياً الكت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٜٗينظر: الجوانب القانونية .لمتعامبلت االلكترونية ، إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ،: ص(ٔ)
 .ٕٔٔينظر: التحكيـ االلكتروني في عقود التجارة الدولية، خالد ممدوح إبراىيـ،: ص(ٕ)
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 م 11/4/1111-11 الرمادي -لكليت العلوم اإلسالميت املؤمتر العلمي الثاوي  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

 املصادر واملراجع

 بعد القرآن الكريم

، دار الفكر الجامعي، ٔ، خالد ممدوح ابراىيـ ، طإبرام العقد االلكتروني دراسو مقارنو .ٔ
 ـ .ٕٛٓٓاإلسكندرية، 

،دراسػة مقارنة فيالقانونيف المػصري  أحكيام االلتزام ، الموجز في النظريو العامو لاللتزام .ٕ
 ـ .ٜٓٛٔ، دار النيضة العربية : بيروت ، ، أنور سمطاف و المبناني

 ألبي بكر بف عبد اهلل المعروؼ بابف العربي، دار الكتب العممية ، بيروت ،أحكام القرآن .ٖ
. 

 . ، دار الفكر ، بيروت (ىػٖٓٚت: )ألبي بكر عمي الرازي الجصاص ،  أحكام القرآن .ٗ

، نضاؿ إسماعيؿ برىـ ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، أحكام عقود التجارة االلكترونيو .٘
 ـ .ٕ٘ٓٓ، اإلصدار األوؿ، ٔط

 زكريا بف محمد األنصاري ، دار الكتاب اإلسبلمي،  أسنى المطالب شرح روض الطالب .ٙ
. 

سكندرية، ، الدار الجامعية، اإلٔ، خالد ممدوح إبراىيـ،  طأمن المستندات االلكترونيو .ٚ
ٕٓٓٛ . 

عمي بف سميماف بف احمد المرداوي ، دار ،  االنصاف في معرفو الراجح من الخالف .ٛ
 . إحياء التراث العربي

 ٕٗٓٓ، مجمة دراسات عموـ الشريعة والقانوف  انعقاد العقد االلكتروني نسرين محاسنو .ٜ
. 

، لإليجاب اإليجاب والقبول في القانون المدني األردني والمقارن والقوة الممزمو .ٓٔ
 . ٖٕٓٓيزيد أنيس نصير،  مجمة دراسات عمـو الشريعة والقانوف،  

، دار  ٚٛ٘عبلء الديف الكاساني  ت:  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ٔٔ
 . ٕٜٛٔ،  ٕالكتاب العربي ، بيروت ، ط
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

محمد بف يوسؼ العبدري ) المواؽ ( ، دار  ،التاج واإلكميل لمختصر خميل .ٕٔ
 . الكتب العممية

، طارؽ تجارة االلكترونيو "األبعاد التكنولوجيو والماليو والتسويقيو والقانونيو ال .ٖٔ
 ـ .ٖٕٓٓ -ٕٕٓٓعبد العاؿ حماد ، الدار الجامعية، 

، عمي محمد أحمد ، دار  التجارة االلكترونيو وأحكاميا في الفقو االسالمي .ٗٔ
 النفائس ، عماف .

، دار ٔلد ممدوح إبراىيـ،  ط، خاالتحكيم االلكتروني في عقود التجارة الدوليو .٘ٔ
 . ٕٛٓٓالفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

مقارنو في  والتراضي في العقود االلكترونيو عبر شبكو االنترنت دراسو تحميمي .ٙٔ
ضوء القانون المدني العراقي وقوانين التجارة والمعامالت االلكترونيو في كل من  
الواليات المتحدة األمريكيو ، كندا ،تونس ، األردن ، مممكو البحرين ، إمارة دبي 

، آمانج رحيـ أحمد ، الطبعة  وقانون األنسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونيو
 . ٕٙٓٓ، دار وائؿ لمنشر،  األولى ، عماف

، محمد موسى خمؼ ، ، بيروت ، دار الكتب العممية  التعاقد بواسطو االنترنيت .ٚٔ
 ـ .ٕٗٓٓ،  ٔ، ط

، ُأسامة أبو الحسف مجاىد ، مصر ، دار الكتب القانونية  التعاقد عبر االنترنت .ٛٔ
 ـ .ٕٗٓٓ، 

لرحمف كميؿ ، ، ) دراسة مقارنة ( ، طارؽ عبد ا التعاقد عبر االنترنيت وآثاره .ٜٔ
 ـ .ٖٕٓٓبيروت ، دار ابف حـز ، 

، أحمد خالد العجموني ، المكتبة  التعاقد عن طريق االنترنت دراسو مقارنو .ٕٓ
 ـ .ٕٕٓٓالقانونية، عماف ،األردف ،طبعة

"دراسة  التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني .ٕٔ
 . ٜٜٚٔالثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  ، مكتبة دارٔمقارنة"، عباس العبودي،  ط
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

التنظيم القانوني لشبكو االنترنيت دراسو مقارنو في ضوء القوانين الوضعيو  .ٕٕ
، طوني ميشيؿ عيسى، لبناف ، صادر ناشروف ، الطبعة  واالتفاقيات الدوليو

 ـ  .ٕٔٓٓاالولى

بف حـز ، بادة جواد مسودي، بيروت، دار ا التنظيم القانوني لمعقد االلكتروني .ٖٕ
 :ـ .ٕٚٓٓ، 

، يحيى يوسؼ حسف، بيروت ، دار ابف  التنظيم القانوني لمعقود االلكترونيو .ٕٗ
 ـ .ٕٚٓٓحـز ،

، إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ ،الطبعة  الجوانب القانونيو .لمتعامالت االلكترونيو .ٕ٘
 ـ .ٖٕٓٓاالولى .الكويت ، جامعة الكويت 

" دراسة مقارنة" ، عبد  ع التعاقديالجوانب القانونيو لمرحمو التفاوض ذو الطاب .ٕٙ
 ـ  .ٕ٘ٓٓالعزيز المرسي حمود، الطبعة األولى ، دوف مكاف نشر، دوف ناشر، 

محمد بف عرفة الدسوقي ، تحقيؽ محمد  ،حاشيو الدسوقي عمى الشرح الكبير .ٕٚ
 .عميش ، دار الفكر ، بيروت

أحمد شياب الديف أحمد بف ،  حاشيو قيموبي عمى شرح المحمي عمى المنياج .ٕٛ
 الطبعة : األولى -دار الفكر  ، بف سبلمة القميوبي ، تحقيؽ : مكتب البحوث والدراسات

 . ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ -لبناف / بيروت  ،

عمي بف محمد بف حبيب الماوردي ، تحقيؽ عمي معوض ، ،  الحاوي الكبير .ٜٕ
 .  ٜٜٗٔ،  ٔعادؿ عبد الموجود ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

المحاميفيميالحسيني : ، عميحيدر،تعريب رح مجمو األحكامدرر الحكام ش .ٖٓ
 بيروت،/  لبناف - ،دارالكتبالعممية

، دار  ٕمحمد أميف المعروؼ بابف عابديف ، ط، رد المحتار عمى الدر المختار .ٖٔ
 . ىػٖٙٛٔالفكر ، بيروت ، 

منصور بف يوسؼ البيوتي ، مكتبة  ،عقنشرح زاد المستالروض المربع  .ٕٖ
 . ىػٜٖٓٔالرياض الحديثة ، الرياض ، 
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

ت: )محيي الديف بف يحيى بف شرؼ النووي  ،وعمدة المفتينروضو الطالبين  .ٖٖ
 . ىػ ٘ٓٗٔ، المكتب اإلسبلمي ، بيروت ،  (ىػٙٚٙ

ىػ( تحقيؽ مصطفى ٖٚ٘ٔ، الشيخ احمد الزرقا ) ت  شرح القواعد الفقييو .ٖٗ
 . ٜٜٛٔ،  ٕالزرقا ، دار القمـ ، سوريا ط

 .ٕٜ٘ٔ، المطبعة العباسية  ٔ، عمي حيدر ، ط شرح مجمو االحكام العدليو .ٖ٘

 . منصور بف يونس البيوتي ، عالـ الكتب ، بيروت ،شرح منتيى االرادات .ٖٙ

، تحقيؽ  (ىػٖٗ٘ت: )ي  محمد بف حباف بف احمد البست ،صحيح ابن حبان .ٖٚ
 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . ٗٔٗٔ،  ٕشعيب األرناؤوط ، ط

 ـ.ٕ٘ٓٓ، صابر عبد العزيز سبلمة ، دار عمار ، االردف ، العقد االلكتروني .ٖٛ

دراسة تحميمية  –عقد البيع االلكتروني في ظل التجارة االلكترونيو ابرامو آثاره .ٜٖ
 لدوؿ العربية ، القاىرة ، مصر.، رياض وليد حمارشة ، جامعة ا -مقارنة 

، دراسة تحميمية، عمر خالد  عقد التجارة االلكترونيو، عقد البيع عبر االنترنيت .ٓٗ
 األردف . -، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمافٔزريقات،  ط

 -المنازعات العقدية وبير العقدية -)العقود االلكترونية عقود التجارة االلكترونيو .ٔٗ
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ٔيؽ(، محمد إبراىيـ أبو الييجا، طالقانوف الواجب التطب

 ـ  .ٕ٘ٓٓعماف، 

"دراسة  عقود المعموماتيو دارسو في المبادئ العامو في القانون المدني .ٕٗ
، الدار العممية الدولية دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ٔموازنة"، نوري حمد خاطر، ط

ٕٓٓٔ . 

، دار الفكر ،  (ىػٙٛٚت: )محمد بف محمود البابرتي ،العنايو شرح اليدايو .ٖٗ
 . بيروت

، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي  فتح الباري شرح صحيح البخاري .ٗٗ
 . بيروت –تحقيؽ : محب الديف الخطيب ، دار المعرفة  (، ٕ٘ٛ: )ت

 .الكماؿ ابف اليماـ ، مكتبة المثنى ، بغداد ،لمعاجز الفقيرفتح القدير  .٘ٗ
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

، دار  (ىػٕ٘ٔٔت:)احمد بف بنيـ بف سالـ النفراوي المالكي ،  الفواكو الدواني .ٙٗ
 .٘ٔٗٔالفكر بيروت ، 

( ، ىػ ٚٔٛ( )تىػ ٚٔٛ، محمد بف يعقوب الفيروزابادي )ت القاموس المحيط .ٚٗ
 ـ .ٖٜٛٔدار الفكر، بيروت، 

، بياف أسحؽ  القانون الواجب التطبيق عمى عقود التجارة االلكترونيو .ٛٗ
 ـ .ٕٙٓٓالقواسمي،  دار النفائس  ، عماف ، 

 . ـٜٜٜٔ -مكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز  البف رجب، القواعد .ٜٗ

منصور بف عمي يونس البيوتي ، تحقيؽ ىبلؿ  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع .ٓ٘
 . ىػٕٓٗٔمصيمحي ، دار الفكر ، بيروت ، 

(، دار صادر ، بيروت ، ىػٔٔٚ، محمد بف مكـر ابف منظور )ت لسان العرب .ٔ٘
 ـ .ٜٜٗٔ- ىػ ٗٔٗٔ،  ٖط

"المدخؿ لمدراسات القانونية والنظرية العامؿ لبللتزاـ"، محمد  مبادئ القانون .ٕ٘
 ـ  .ٜٓٚٔ، بيروت، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، ٔلبيب شنب ، ط

مد "المدخؿ لمدراسات القانونية والنظرية العامؿ لبللتزاـ"، مح مبادئ القانون .ٖ٘
 ـ  .ٜٓٚٔوالنشر، ، بيروت، دار النيضة العربية لمطباعة ٔلبيب شنب ، ط

، دار القمـ ، دمشؽ ،  ٕ، مصطفى احمد الزرقا ، ط المدخل الفقيي العام .ٗ٘
ٕٓٓٗ . 

، جمعية المجمة ، تحقيؽ نجيب ىواويني ، كارخانة  مجمو األحكام العدليو .٘٘
 تجارت كتب .

، مصر المطبعة  ، محمد قدري باشا مرشد الحيران لمعرفو أحوال االنسان .ٙ٘
 ىػ .ٖٛٓٔ،  ٕالكبرى األميرية ، ط

، الطبعة األولى ، اإلسكندرية  محمد حسيف منصور، االلكترونيو والمسؤولي .ٚ٘
 . ـ ٕٚٓٓ:دار الجامعة الجديدة ، 

الطبعة ،  بشار طبلؿ المومني" دراسة مقارنة" ،  مشكالت التعاقد عبر االنترنت .ٛ٘
 ـ .ٕٗٓٓالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، األولى ، األردف ، ع
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

، عبد المنعـ فرج مصادر االلتزام دراسو في القانون المبناني والقانون المصري .ٜ٘
 . ٜٔٚٔالصده ، دار النيضة العربية ، بيروت ، 

د عبد الرزاؽ السنيوري ، الجزء األوؿ ،  ، مصادر الحق في الفقو االسالمي .ٓٙ
 المجمع العممي العربي االسبلمي ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد )د ط( ، )د ت (.

(، ىػ ٜٖ٘، أبو الحسيف احمد بف فارس بف زكريا )ت معجم مقاييس المغو .ٔٙ
، ٕتحقيؽ: عبدالسبلـ محمد ىاروف ، مصطفى البابي الحمبي وشركاؤه ، مصر ، ط

 ـ.ٜٓٚٔ-ىػ ٜٖٓٔ

، دار إحياء  ٔىػ ، طٕٓٙ: عبد اهلل بف احمد بف قدامة المقدسي  ت:  المغني .ٕٙ
 . التراث العربي

 . محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر ، بيروت،  مغني المحتاج .ٖٙ

الشرح الموجز لمقانوف المدني العراقي ، المجمد ، منير القاضي ممتقى البحرين .ٗٙ
 . ٜٔ٘ٔبغداد ، األوؿ ، مطبعة العاني ، 

، محمد ابو زىرة ، دار الفكر  الممكيو ونظريو العقد في الشريعو االسالميو .٘ٙ
 ، بيروت ، لبناف . ٕالعربي ط

ىػ ٗ٘ٛمحمد بف عبد الرحمف المغري  ت:  ،مواىب الجميل شرح مختصر خميل .ٙٙ
 . ، دار الفكر ، بيروت ٜٖٛٔ،  ٕ، ط

، مصادر االلتزاـ ، د عبد الحي حجازي ، ٔ، ج موجز النظريو العامو لاللتزام .ٚٙ
 . ٜ٘٘ٔالمطبعة العالمية ، 

الجزء االوؿ في مصادر االلتزاـ مع المقارنة  الموجز في شرح القانون المدني .ٛٙ
 ٖٜٙٔبالفقو اإلسبلمي ، د. عبد المجيد الحكيـ ، شركة الطبع والنشر االىمية بغداد 

، د. عبد الناصر  والتشريعات العربيونظريو االلتزام في الشريعو االسالميو  .ٜٙ
العطار ، ، الكتاب األوؿ ، مصادر االلتزاـ ، العقود والعيود ، مطبعة السعادة ، القاىرة 

 ، دوف ذكر سنة الطبع .

مصادر االلتزام، دارسو في القانون المدني اأُلردني ، النظريو العامو لاللتزام .ٓٚ
لفقو اإلسالمي مع التطبيقات القضائيو والمصري والفرنسي ومجمو األحكام العدليو وا
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 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أشكال التعبري عه اإلرادة يف العقد االلكرتووي بني الشريعت والقاوون 

، الدار العممية الدولية لمنشر ٔ، أمجد محمد منصور،  طلمحكمتي النقض والتمييز
 . ٕٔٓٓاألردف،  -والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف

، منذر الفضؿ ، مصادر االلتزاـ ، الجزء االوؿ ،  النظريو العامو لاللتزامات .ٔٚ
 ـ .ٜٜٙٔعماف ، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  الطبعة االولى ،

،  (ىػ ٖٜ٘ت: )عمي بف أبي بكر الميربيناني ،اليدايو شرح بدايو المبتدئ .ٕٚ
 . المكتبة اإلسبلمية ، بيروت

، سميماف مرقس ، دار الكتب العممية ، بيروت  الوافي في شرح القانون المدني .ٖٚ
 ـ .ٕ٘ٓٓ، الطبعة االولى ، 

عقود التجارة االلكترونيو ، أركانو،إثباتو،القانون الواجب التطبيق، الوجيز في  .ٗٚ
، محمد فواز المطالقة، الطبعة  حمايتو "التشفير"التوقيع االلكتروني دراسو مقارنو

 ـ .ٕٙٓٓاألولى عماف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

رات ، الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري ، منشو  الوسيط في شرح القانون المدني .٘ٚ
 ـ .ٕٓٓٓالحمبي الحقوقية ، لبناف ، بيروت ،الطبعة الثانية ، 

 
 


