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جريمة التحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال بواسطة االحتيال على 
 النظام المعلوماتي وبطاقات الدفع اإللكتروني

 "دراسة فقهية مقارنة"
 سعاد دمحم عبد الجواد بلتاجي

 قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 
األزهر للبنات باإلسكندرية جامعة

Soaad.beltagy@azhar.edu.eg 

 ملخص البحث
   جريمةةةةة الت ويةةةةو اإلليترولةةةةي لألةةةةر الم ةةةةرو  ل مةةةةوا  عنووووواب البحووووث

 -بواسطة االحتيا  على النظام المعلوماتي، وبطاقات الةدع  اإلليترولةي 
 دراسة عقهية مقارلة.

  األسةةتاا المسةةاعد بقسةةم  –د دمحم عبةةد الجةةواد بلتةةاجي سةةعا اسووا الباح:ووة
الفقةةةه المقةةةارن بكليةةةة الدراسةةةات اإلسةةةالمية والعربيةةةة للبنةةةات باإلسةةةكندرية 

 بجامعة األزهر.
  ت ديد ماهية جريمة الت ويو : من خالل هذه الدراسة إلى الباحثةتهدف

لألةةةةةر الم ةةةةةرو  ل مةةةةةوا  بواسةةةةةطة االحتيةةةةةا  علةةةةةى النظةةةةةام المعلومةةةةةاتي 
قةةات الةةدع  الةةدع  اإلليترولةةي، وبيةةان حكمهةةا ال ةةرعي، وعقوبتهةةا عةةي وبطا

 الفقه اإلسالمي.
 .اشتملت الدراسة على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة 

ت ةةةدفي عألهةةةا عةةةف ت ديةةةد مفهةةةوم مفهةةةوم الت ويةةةو اإلليترولةةةي ل مةةةوا ، 
 وأهمألته، وصوره، وتعرية  االحتيةا  علةى النظةام المعلومةاتي، وصةوره، وبيةان
مفهوم بطاقات الدع  اإلليترولي، وألواعها، وأركان االحتيا ، وحكمةه، وعقوبةة 

 الت ويو اإلليترولي لألر الم رو  ل موا .
  اعتموودت الباح:ووة فووي هووذه الدراسووة علووى الموونهي الو وو ي التحليلووي

 المقارب.

mailto:Soaad.beltagy@azhar.edu.eg
mailto:Soaad.beltagy@azhar.edu.eg
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  خلصت الدراسة إلى عدة نتائي، من أهمها ما يلي 
بطاقةات الةدع  إلليتروليةة، باعتبارهمةا االحتيا  على النظام المعلومةاتي و  -

 وسأللة للت ويو اإلليترولي لألر الم رو  ل موا ، حأللة ممنوعة شرعا.
جريمةةةة الت ويةةةو االليترولةةةي لألةةةر الم ةةةرو  ل مةةةوا  ال ت عةةةد جريمةةةة مةةةف  -

جةةةراام السةةةرقة الموجبةةةة للقطةةة   لعةةةدم تةةةواعر شةةةرو  السةةةرقة التةةةي اعتبرهةةةا 
ت عةةد مةةف جةةراام ال رابةةة  ألن ال ةةرو   الفقهةةا ، وأهمهةةا شةةر  ال ةةرز. وال

المعتبةةرف عةةي ال رابةةة ال تنطبةة  علألهةةا، و لمةةا تنةةدرت ت ةةي جةةراام التعةةازير 
 التي أقرتها ال ريعة، وعوضي أمر تقديرها لإلمام ب سب ما يراه.

 -االحتيةا   -الت ويو اإلليترولةي  -جريمة  الكلمات الم تاحية للبحث  -
 دع  اإلليترولي.بطاقات ال -النظام المعلوماتي 

***** 
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The crime of unlawful electronic transfer of funds by defrauding the 
information system and electronic payment cards 

A Comparative Jurisprudence Study 
Souad Mohamed Abdel-Gawad Beltagy 

Department of Comparative Jurisprudence, College of 
Islamic and Arabic Studies 

For girls in Alexandria, Al-Azhar University 
Soaad.beltagy@azhar.edu.eg 
Abstract 

 •Title of the research: the crime of illegal electronic 
transfer of funds by fraud on the information system, 
and electronic payment cards - a comparative 
jurisprudential study. 

 •Name of the researcher: Suad Mohamed Abdel Gawad 
Beltagy - Assistant Professor, Department of 
Comparative Jurisprudence, Faculty of Islamic and 
Arabic Studies for Girls, Alexandria, Al-Azhar 
University. 

 •The researcher aims through this study to: Identify the 
crime of illegal transfer of funds by fraud on the 
information system and payment cards electronic 
payment, and the statement of its legitimacy, and its 
punishment in Islamic jurisprudence. 

 •The study included an introduction, a preamble, four 
topics and a conclusion. 

I talked about the definition of the concept of the 
electronic transfer of funds, and the importance and 
image, and the definition of fraud on the information 
system, and images, and the concept of electronic 
payment cards, types, pillars of fraud, and its rule, and 
the punishment of illegal electronic transfer of funds. 
•In this study, the researcher relied on the descriptive 

analytical and comparative approach. 
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•The study concluded several results, the most important 
of which are: 

-Fraud of the information system and electronic payment 
cards as a means of illegal electronic transfer of funds, 
a scam prohibited by law. 

-The crime of illegal electronic transfer of funds is not 
considered a crime of theft due to severance; for the 
lack of the conditions of theft, which was considered 
by the jurists, the most important requirement of the 
Harz. They are not considered crimes of war; because 
the conditions considered in the warfare do not apply 
to them, but fall under the crimes of Ta'zir approved 
by Sharia, and delegated its discretion to the imam as 
he sees it. 

-Keywords: crime - electronic transfer - fraud - 
information system - electronic payment 
cards. 
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 ٱ    ٻ   ٻ   ٻ

 مقدمة
ة علألنةا بنعمةة  ف  ال مد هلل الذي علم بالقلم، علم اإللسان مةا لةم لعلةم، م 

والصالف والسالم ، ف لنا معالم األحكام، وعرق بألف ال ال  وال راماإلسالم، وبأل  
هتدوا بهدله، وسةاروا علةى أفةره، ا خألر األلام، وعلى ص به اليرام، الذيف على 

  .لى يوم الديفومف تبعهم  بإحسان إ
، عمما ال شك فيه أن التطور التينولوجي عي كاعة المناحي أعرز وبعد

تطةةورا هةةااال عةةي وسةةااو االتصةةا  ولظةةم المعلومةةات، وخلةة  بأل ةةة تينولوجيةةة 
متطةورف عةي كاعةةة مجةاالت ال يةاف العلميةةة والثقافيةة واالجتماصيةة واالقتصةةادلة، 

 لسان المعاصرف.مما العكس بصورف إلجابية لاععة على حياف اإل
ومةة  تطةةور أسةةالألب التجةةارف العالميةةة، وتنةةو  قنواتهةةا،  هةةرت التجةةارف 

بأشةةةكالها وألما هةةةا الم تلفةةةة، ممةةةا تةةةسامف معةةةه  هةةةور وسةةةااو  (1)اإلليتروليةةةة
حديثةةةة للتعامةةةو التجةةةاري اإلليترولةةةي، ومنهةةةا وسةةةااو الةةةدع  اإلليترولةةةي، التةةةي 

 موا  بسهولة ويسر.ت دم التجارف اإلليترولية، وتسهو ت ويو األ
وال شةةك أن كةةو هةةذه األسةةالألب ت ةةدم مصةةل ة اإللسةةان وتسةةهو عليةةه 

 ممارسة ل ا ه التجاري.
لألةةةةر أن هةةةةذه الوسةةةةااو كئألرهةةةةا مةةةةف وسةةةةااو التعةةةةامالت اإلليتروليةةةةة 
ال ديثة خلفي ألواعا مف الجراام اإلليترولية لم تيف موجودف مف قبو، بعةد أن 

 مف قبو صاحبها، أو مف قبو لألره.أسي  است دام تلك الوسااو، سوا  
عظهةةةةرت جةةةةراام إليتروليةةةةة اات أبعةةةةاد إجراميةةةةة م تلفةةةةة ، وبالت ديةةةةد 
جريمةةةةةة الت ويةةةةةو لألةةةةةر الم ةةةةةرو  ل مةةةةةوا  واسةةةةةطة االحتيةةةةةا  علةةةةةى النظةةةةةام 
المعلومةةاتي وبطاقةةات الةةدع  اإلليترولةةي، وهةةي جريمةةة تقنيةةة معقةةدف عةةي جميةة  

                                                 

وال دمات، وشرااها،  المنتجات بي  عمليات مف متياملة التجارف اإلليترولية: هي مجموعة (1)
 (11الوهاب )ص: أكرم عبد االليترولية، إليترولية. )التجارف بوسااو وتسويقها وتوزيعها
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 رق اكت اف مرتيبألها ومالحقتهم، عناصرها وأسالألبها وواقعها اإلليترولي، و 
كمةةا ألهةةا جريمةةة عةةابرف لل ةةدود لمكةةف ارتيابهةةا عةةي أي مكةةان عةةي العةةالم عةةف 

  ري  شبكة اإللترلي.
ممةةةا اسةةةتوجب دراسةةةة هةةةذه النازلةةةة وت ديةةةد أبعادهةةةا وأركالهةةةا  لمعرعةةةة 

 حكمها ال رعي، وبيان العقوبة المناسبة لها.
 منها ما يلي  ويرجع اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب،

أن هذا الموضو  لمس جالبا مهمةا عةي حيةاف اإللسةان الألوميةة، قةد لكةون   -1
عرضةةة لجريمةةة ت ويةةو لألةةر م ةةرو  ألموالةةه بةةأي وسةةأللة كالةةي ال سةةميا 

 االحتيا  بنوصيه المذكوريف عي الب ث.
الت ةةار جريمةةة الت ويةةو لألةةر م ةةرو  ل مةةوا  بصةةورف واضةة ة، و هةةور   -2

مةةةة   ممةةةةا اسةةةةتوجب دراسةةةةتها لمعرعةةةةة حكمهةةةةا آفارهةةةةا السةةةةلبية علةةةةى المجت
 ال رعي، بوصفها لازلة حديثة.

عدم وجود عقوبة واض ة لهذه الجريمة عي الفقه اإلسالمي، مما اسةتلسم   -3
 عرضها على العقوبات ال رصية  لمعرعة العقوبة المناسبة لها. 

تناولةةةةي هةةةةذه الجريمةةةةة  -فيمةةةا أعلةةةةم –عةةةدم وجةةةةود دراسةةةةة عقهيةةةةة مسةةةةتقلة  -4
 لدراسة.بالب ث وا

 ويهدف البحث إلى 
بيةةةةان صةةةةالحية ال ةةةةريعة اإلسةةةةالمية ليةةةةو زمةةةةان ومكةةةةان، وقةةةةدرتها علةةةةى  -1

 التصدي لياعة النواز  المستجدف بأشكالها وألما ها الم تلفة.
ت ديةةد ماهيةةة جريمةةة الت ويةةو لألةةةر الم ةةرو  ل مةةوا  بواسةةطة االحتيةةةا   -2

وبيةان حكمهةا  على النظام المعلومةاتي وبطاقةات الةدع  الةدع  االليترولةي،
 ال رعي وعقوبتها عي الفقه اإلسالمي.
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 منهي البحث والدراسة 
 عي هذا الب ث المنهج الوصفي الت لأللي المقارن. سليي

مباحث  أربعةمقدمة وتمهيد  إلىالبحث وفي ضوء هذا المنهي قسمت 
 وخاتمة.
ومةةةةنهج  ، وأهداعةةةه،وأسةةةباب اختيةةةاره ،وت ةةةتمو علةةةى أهميةةةة الب ةةةثالمقدموووة  

 ث وخطته.الب 
 تمهيد  في م هوم التحويل اإللكتروني لألموال، وأهميته، و وره.

المبحث األول  التحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال بواسوطة االحتيوال 
  ابوفيه مطلب  على النظام المعلوماتي.

 تعري  االحتيا  على النظام المعلوماتي. المطلب األول 
 .على النظام المعلوماتيصور االحتيا   المطلب ال:اني  

االحتيال المبحث ال:اني  التحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال بواسطة 
 مطالب ثالثة وفيه  بطاقات الدفع اإللكتروني.على 

 : مفهوم بطاقات الدع  اإلليترولي وألواعها.المطلب األول
مةف قبةو  : االحتيةا  عةي اسةتعما  بطاقةات االاتمةان اإلليتروليةةالمطلب ال:اني

 وفيه ثالثة فروع   حاملألها.
 .صالحألتها عترف خال  للبطاقة الم رو  لألر االست دام ال رع األول 
 .والتهااها إلئااها بعد الم رو  لبطاقة االاتمان لألر االست دام ال رع ال:اني 

 .لبطاقة االاتمان المقن  االست دام ال:الث  ال رع
بطاقةات االاتمةان اإلليتروليةة مةف قبةو : االحتيا  عةي اسةتعما  المطلب ال:الث

 :وفيه فرعاب .الئألر
 االسةةةةةةةتعما  لألةةةةةةةر الم ةةةةةةةرو  لبطاقةةةةةةةات االاتمةةةةةةةان المسةةةةةةةروقة  ال ووووووورع األول 

  .أو المفقودف
 . االستعما  لألر الم رو  لبطاقة االاتمان المسورف : ال:اني ال رع
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فع بطاقووات الوودو  االحتيووال علووى النظووام المعلوموواتي أركوواب  المبحووث ال:الووث
 وفيه مطلباب  ، وحكمه.اإللكتروني

بطاقةةةةات الةةةةدع  : أركةةةةان االحتيةةةةا  علةةةةى النظةةةةام المعلومةةةةاتي و المطلووووب األول
 .اإلليترولي

بطاقةةةةات الةةةةدع  و  االحتيةةةةا  علةةةةى النظةةةةام المعلومةةةةاتي : حكةةةةمالمطلووووب ال:وووواني
 .اإلليترولي

بواسوطة  التحويول اإللكترونوي غيور المشوروع لألمووال عقوبوة  الرابعالمبحث 
 الحتيال على النظام المعلوماتي وبطاقات الدفع اإللكتروني.ا
 وفيه مطلباب 
جريمةةة الت ويةةو اإلليترولةةي  مرتيةةبتطبألةة  حةةد السةةرقة علةةى  المطلووب األول 

 لألر الم رو  ل موا .
جريمةة الت ويةو اإلليترولةي  مرتيةبتطبألة  حةد ال رابةة علةى  ال:واني المطلب 

 لألر الم رو  ل موا .
 مو على أهم لتااج الب ث.وت ت الخاتمة 
كالةي ، و ن فبفضةو   وتوفيقةهعةإن كةان مةف توعألة  جهدي، عهذا ، وبعد
ع سةةبي ألةةي بةةذلي جهةةدي وحاولةةي إصةةابة الصةةواب، وكةةو بنةةي آدم  األخةةر  
ال مد هلل رب العالمألف، و ، (1)ژىئ   ىئ   ىئ   یی   ی   ی   جئ   حئ   ژ خط ا ، 
 م .وص به وسل  اللهم على سألدلا دمحم وعلى آله  وصو   
 ةالباح:            
 سعاد دمحم بلتاجيد.         

 
  

                                                 

 88ورف هود، مف اآللة: ( س1)
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 متهيد
 مفهوم التحويل اإللكرتوني لألموال، وأهميته، وصوره.يف 

 :: مفهوم التحويل اإللكرتوني لألموالأوال
آخر، عاْل و : االلتقا  مف  إلى مكان مف ال ي  : لقوالتحويل لغة
م وض   إ ل ى آخر.
 (1) 
 عي مديولية بتسجألو ل موا  أو قيم لقال ت ق  عملية  :وا طالحا

 المستفألد، مثال حساب عي لها مقابو األمر، ومدخو  لعطي مف حساب
 (2)بريدي. مصرعي، ت ويو ت ويو

السبون،  مف حساب النقود مف مبلغ بنقو البنك : قياموعرف أيضا بأنه
 (3) آخر. حساب عي الدااف الجالب عي وقألده

: ت مو كو ا التحويل اإللكتروني لألموال بأنهاوعرف البعض نظ
 ت ويو ل موا  يبدأ مف خال  لهالة  رفية اليترولية، أو أداف تليفولية، 
 أو حاسب آلي، أو شريط مئنا يسي، عف  ري  إعطا  أمر أو تعليمات 

 (4)أو التصريح لمؤسسة مالية بإجرا  عمليات س ب أو إيدا  ألحد األرصدف.
  لقيم مالية تتم بوسااو اليترولية، بعد أن كالي لفس عهي عملية تباد

هذه المرحلة تتم بالوسااو اليتابية التقلألدلة، عألوجد حاسب آلي مركسي لقوم 
بالت كم عي األجسا  الم تلفة للنظام والتنسأل  بألنها، ويقوم ب دمة كو 
النهالات الطرفية عي البنوك، والمتاجر، والمؤسسات الم تلفة، وأجهسف 

رف اآللي، وي تفظ النظام ال اص بهذا ال اسب اآللي المركسي بملفات الص
خاصة بجمي  األرصدف المتعلقة بأص اب األعما  والعمال  والمو فألف، 

                                                 

 ( مادف: "حا ".212/ 1( المعجم الوسيط )1)
 ( 424القاضي )ص:  منصور القالولية، جألراكورلو، ترجمة: المصطل ات معجم (2)
 صباس المصرعي، ب ألر والتمويو والم اسبية اإلدارية العلوم لمصطل ات ال امو ( المعجم3)

 ( 133العالق )ص: 
 (424( جراام ال اسب اآللي االقتصادلة، د. لاالةة عاد  دمحم عريد قورف )ص: 4)
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وكو س ب أو إيدا  لطرأ على هذه األرصدف يتم إرساله عف  ري  ال اسب 
 (1)المركسي إلى الرصألد المعني. 

 مالي عملية لقو :لألموال هووخال ة القول أب التحويل اإللكتروني 
 بنك آخر البنك، أو عي لفس عي آخر حساب   إلى بنك عي حساب مف

 الجالب عي الم و  المبلغ قألد يتم حألث إليتروليا أو آليا  المبلغ قألد بواسطة
 المستفألد حساب مف الدااف الجالب لآلمر بالت ويو، وعي حسابه مف المديف
 (2)إليه. الم و 
 :حويل اإللكرتوني لألموال: أهمية التثانيا

يةدويا، ممةا  النقةود قو لقةو للت ويو اإلليترولي أهمية كبألرف  عمف خالله
 عةي والسةهولة، واالقتصةاد بةألف البنةوك، والسةرعة التعامةو سةاعد علةى تيسةألر

  (3)اإلليترولي. التعامو عي  و والعمألو البنك مف كو بها لقوم التي النفقات
 اإللكتروني لألموال فيما يلي ويمكن تلخيص أهمية التحويل 

 تيلفة وأقلها المصرفية العمليات أبسط مف الت ويو اإلليترولي ل موا  لعد- 
 ورعة  الجئرافيةة المسةاعات خةال  اختصةار مةف كبألةرف، والةك أهميةة علةه

تيسةألر  إلةى تةؤدي اإلليتروليةة الصةألرعة إن ب ألةث التقلألدلةة  ال ةواجس
   (4) الوقي.  و  على متواصال وجعله المصارف بألف التعامو

 األمةوا  لقةو المتعةاملألف علةى الت ويةو اإلليترولةي ل مةوا  عمليةة سةهلي -
 قةد ل مةوا ، وهةذا المةادي وهةي النقةو التقلألدلةة الوسةااو مف بدال إليتروليا
 عرضةة لكةون  إلةه حألةث جسةيمة  م ةا ر إلةى المتعةاملألف هةؤال  لعةر 

                                                 

 ( 44يا  اإلليترولي، دمحم قدري حسف عبد الرحمف )ص: ( جراام االحت1)
 ( 33حبألبة، )ص:  القالولية، قدف و بيعتها المصرعي الت ويو عملية ( مفهوم2)
 ( 21، 12 التميمي، )ص:  اإللترلي، عال  شبكة على اإلليترولي للبنك القالولي ( التنظيم3)
( 214ال سألف )ص: ش ادف رولية(، حسألفاالليت المصرفية )الصألرعة ليتروليةاإل ( العمليات4)

 العلمي المؤتمر القالولية واالقتصادلة، أعما  الوجهتألف مف المصارف أعما  عي الجديد
 ال لبي األولى، من ورات األو ، الطبعة العربية، الجس  بألروت جامعة ال قوق  ليلية السنوي 

 م.2112ال قوقية، لبنان 
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 لمكننا األموا ، وهنا لاقو فحيا عقد عي تتسبب قد والتي أل ما  اللصوص
 التينولوجيةا حسةنات مةف أهةم حسةنة هي اإلليترولية العملية هذه أن القو 

 األموا  هذه أص اب حمالة استطاعي بألها القو  لمكننا ال ديثة، وكذلك
 (1) التعر  للجراام. مف

 مةف اإلعةادف مةف مقةدروها ال ديثةة، عأصةبح مةف التطةورات البنةوك أعةادت -
 بةالبي  لعةرف مةا إلةى بةاللجو  التسةوي ، والةك معلومةات تينولوجيةا

 العمةالت لتئألألةر مبرمجةة إليتروليةا آلةة اإلليترولةي ل ةدماتها، وأدخلةي
 ماليةألف تتبةاد  حألةث آلخةر  بلةد مةف مبةالغ ماليةة إليتروليةة وت ةويالت
 البنةوك، اسةت دمي البنةوك آالف بةألف يوميةا ومليةارات الةدوالرات الرسةااو
 خةال  مةف العمةال  ل دمةة المصةرفية ال دمةة تقةدلم عةي اآللةي ال اسةب
 بعة  أد  مةا هةذا يوميةا، ولعةو سةاعة24 مةد  علةى الهاتفيةة أجهةستهم
 اقتصاد العالم يتوق  دولها عمف االليترولية النقود أما: "القو  إلى اليتاب

 المسلة  هةو اإلليترولةي النقةدي الت ويةو بأكملهةا، إن األعمةا  وقطاعةات
 (2)حريتها. لها ويضمف العالمية للتجارف آللةا تلك سي فظ الذي

 يت ملهةا التةي النفقةات ت فةي  علةى تسةاعد المصةرعي الت ويو عملية إن -
 عر  إل ا  بتيلفة تقارن  ال اإللترلي للبنك عبر موق  إل ا  تيلفة البنك  إا

 أن إلةى إداريةة، إضةاعة وكفةا ف وأجهسف مبالي مف يتطلبه للبنك، وما جديد
 مألسف امتالك على لساعده اإللترلي على موقعه مف ل دماته كالبن تسوي 
 (3) مكالته التناعسية. تعسز تناعسية

  

                                                 

 (44السيف )ص:    ضي  القالولية، سليمان البنوك وليةومسؤ  ل موا  اإلليترولي ( الت ويو1)
 (413، 412ال ال  )ص:  عبد اإلليترولية، أحمد والتجارف ( البنوك2)
(، النظام القالولي لجريمة الت ويو 214العطار )ص:  وجيه هانياإلليترولية،  ( التجارف3)

 ( 22 – 12اإلليترولي لألر الم رو  ل موا ، سمي ة دلوش )ص: 
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 :: صور التحويل اإللكرتوني لألموالثالثا
المسةتفألد أو ب سةب البنةك،  ب سةب ل مةوا  اإلليترولةي يتنةو  الت ويةو
 واحد بنك العمألو، أو عي لنفس حسابألف بألف واحد بنك عقد لكون الت ويو عي

م تلفةألف، وقةد  ل سابألف م تلفألف بنيألف م تلفألف، أو عي حسابألف لعمأللألف بألف
بنةوك، علةى الن ةو  م تلفةألف، أو فالفةة واحةد، أو بنيةألف لةد  بنةك يتم الت ويو

 التالي:
 المست يد  بحسب لألموال اإللكتروني التحويل  ور -1

ألةوا ،  المسةتفألد إلةى فالفةة ب سةب ل مةوا  اإلليترولةي يتنةو  الت ويةو
 على الن و التالي:

 :العميل لن س حسابين بين واحد بنك في المصرفي التحويل -أ
 واحةد، ومةف بنةك عي العمألو لنفس حسابألف بألف المصرعي الت ويو يتم

 ال  صةية لمعامالتةه م صة  مةف حسةاب مبلئةا العمألةو ينقو أن مثال الك
نقةو الوقةي، أو ب لفةس عةي المهنيةة لمعامالتةه م صة  آخةر حسةاب إلةى

 أحد عي حسابه إلى الرايس للبنك المركس عي الموجود حسابه مف جس  العمألو
 (1) أخر . مدينة عي الموجود البنك عرو 
 مختل ين  لعميلين حسابين بين واحد بنك في المصرفي التحويل -ب

 بنك عي م تلفألف ل  صألف حسابألف بألف الت ويو يتم الصورف هذه وعي
 (2) م تلفألف. رعألفع له واحد أو عي عر  عي واحد

 بالت ويو، والثالي اآلمر هو األو  ش صألف بألف الت ويو لكون  وألضا
 ال الةة هةذه عةي البنك يري  حألث لفس البنك  عي المستفألد إليه الم و  لكون 

                                                 

 والعقود الثالي، االلتسامات والقضا ، المجلد الفقه الجديد، موسوعة التجارف قالون  شرح ( عي1)
(، النظام القالولي لجريمة الت ويو اإلليترولي لألر 1142البكر  )ص:  عسمي التجارية، دمحم

 ( 22الم رو  ل موا ، سمي ة دلوش )ص: 
العربية،  البالد ت ريعات والمقارن  المصري  لقضا ل القالولية، دراسة الوجهة مف البنوك ( عمليات2)

 (214عو  )ص:  الديف جما  علي
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 اآلمر بالت ويو، وعي حساب مف المديف الجالب عي ت ويله المبلغ المراد بقألد
 ت ويةو عةي األللةب لصةورفا هةي المسةتفألد، وهةذه ل سةاب الةدااف جالةب

  (1) األموا . 
 :مختل ين لحسابين مختل ين بنكين في المصرفي التحويل -ج
 حسةابه بةه الةذي البنةك إلةى أمةره بإصةدار ال الةة هةذه عةي العمألةو لقةوم -

 عةي اآلمةر العمألةو لهةذا دااف آخر عمألو إلى حساب معألف مبلغ بت ويو
اآلمةر،  للعمألةو المةديف سةابح عي المبلغ هذا بقألد البنك آخر، فيقوم بنك

 حةدود عةي تصةرعه ت ةي ااتمالةا بوضة  المسةتفألد العمألةو بنةك وي طةر
 (2) .الم و  المبلغ

 البنك  بحسب لألموال اإللكتروني التحويل  ور -2
البنةك إلةى فالفةة ألةوا ، علةى  ب سةب ل موا  اإلليترولي يتنو  الت ويو

 الن و التالي:
 حد وا بنك لدى يتا الذي التحويل -أ

لمكةف  م تلفألف، كما ل  صألف حسابألف بألف النقو لكون  ال الة هذه عي
 مصةل ة ال سةابألف لكون لصاحب واحد، وقد ل    حسابألف بألف أن لكون 

 ال سةابألف أحةد لكةون  م تلفةألف، وقةد ال سةابان هةذان كةان إاا الت ويةو عةي
 أحةد لكةون  ال  صةية، أو قةد بم سةوباته خةاص واآلخةر خاصةا بتجارتةه

 عي حسابألف بألف البنيي بتأمألف، ويتم النقو مضمولا واآلخر عادلا ال سابات
 مةف عةر  كةان م تلفةألف، و اا واحةد أو ش صةألف ل ة   البنةك لةنفس عةرعألف

 لقةال لعتبةر بألنهمةا فيمةا النقةو عةإن المسةتقلة بال  صةية يتمتة  ال عةرو  البنةك
 النقةو أمةر البنةك يتلقةى ال ةاالت عنةدما هةذه جمية  واحةد، وعةي بنةك داخةو

 المبلةغ لقألةد اآلمةر، وبعةدها حسةاب عةي اليةاعي الرصةألد وجةود مةف ويت قة 

                                                 
(، 44السيف )ص:  هلل ضي  القالولية، سليمان البنوك ومسؤولية ل موا  اإلليترولي ( الت ويو1)

 ( 23النظام القالولي لجريمة الت ويو اإلليترولي لألر الم رو  ل موا ، سمي ة دلوش )ص: 
 والعقود الثالي، االلتسامات والقضا ، المجلد الفقه الجديد، موسوعة التجارف قالون  شرح ( عي2)

 ( 1142البكر  )ص:  عسمي التجارية، دمحم
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 عةي المبلةغ لفةس ويقألةد اآلمةر حسةاب مةف المةديف الجالةب عةي المطلةوب لقلةه
 أرسةو آخةر عةر  عةي هةذا ال سةاب كةان المستفألد، عإاا الدااف ل ساب الجالب

 (1)القألد. إجرا  بطلب إخطار الفر  هذا إلى
 مختل ين  بنكين اسطةبو  يتا الذي التحويل -ب

 شة   ل سةاب شة   حسةاب مةف لكةون  الصةورف هةذه عةي والنقةو 
 ال سةابات لكةون  وقةد (2).بنيةألف م تلفةألف لةد  حسةاب منهمةا آخةر، ليةو
 (3)م تلفألف. واحد، أو ل  صألف ل   
 بنوك  ثالثة بين يتا الذي التحويل -ج

 بالت ويو اآلمر بنك بألف لكف لم إاا بنوك فالفة بألف الت ويو عملية تتم
 بنةك إلةى اللجةو  يةتم ال الةة هذه مباشرف، وعي مصرفية عالقة المستفألد وبنك
 تسةوية تةتم البنةك هةذا خةال  ومةف -الوسةيط البنةك لسةمى والةذي - فالةث

 (4)البنيألألف. مف كو التسامات
 وحسةاب البنةوك أحةد عةي لآلمةر حسةاب عي وجةود الصورف هذه وتتمثو

معةه ت ويةو  يتعامةو الةذي البنةك مةف اآلمةر آخةر، فيطلةب بنةك عةي للمسةتفألد
 وبنةك بالت ويةو اآلمةر بنةك مبلةغ مةالي إلةى حسةاب المسةتفألد، ولةيس بةألف

فالةث،  بنةك إلةى اللجةو  يةتم ال الةة هذه مباشرف، وعي مصرفية عالقة المستفألد
عمليةة  إلكمةا  الثالةث، عألتوسةط هةذا البنةك مة  عالقةة للبنيةألف لكةون  ب ألةث
  (4) .وتنفألذها الت ويو

                                                 
العربية،  البالد ت ريعات والمقارن  المصري  للقضا  القالولية، دراسة الوجهة مف البنوك ( عمليات1)

يمة الت ويو اإلليترولي لألر الم رو  (، النظام القالولي لجر 214عو  )ص:  الديف جما  علي
 ( 22ل موا ، سمي ة دلوش )ص: 

 (.444مل م )ص:  دمحم المراولة، باسم حمد المصرفية، بسام والعمليات التجارية ( األوراق2)
العربية،  البالد ت ريعات والمقارن  المصري  للقضا  القالولية، دراسة الوجهة مف البنوك ( عمليات3)

 ( 214عو  )ص:  الديف جما  علي
 ( 42السيف )ص:    ضي  القالولية، سليمان البنوك ومسؤولية ل موا  اإلليترولي ( الت ويو4)
 التجارية ( ضمف الموسوعة424اليياللي )ص:  مقارلة( م مود )دراسة البنوك ( عمليات4)

م رو  ل موا ، النظام القالولي لجريمة الت ويو اإلليترولي لألر ال الراب ، المجلد -والمصرفية
 ( 24سمي ة دلوش )ص: 
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  حث األول: التحويل اإللكرتوني غري املشروع لألموالاملب
 بواسطة االحتيال على النظام املعلوماتي.

 توطئة 
تجةةةدر اإلشةةةارف إلةةةى أن عمليةةةة الت ويةةةو لألةةةر الم ةةةرو  ل مةةةوا  ت ةةةد  

منهةةا االحتيةةا  بقيةةام الجةةالي بطةةرق احتياليةةة يةةوهم مةةف أجلهةةا ، بطةةرق متعةةددف
ل ةةد  األمةةو لدلةةه ب صةةو  الةةربح، أو ، المجنةةي عليةةه بوجةةود م ةةرو  كةةااب

فيسةةلم  المةةا  للجةةالي  بطريةة  معلومةةاتي أو مةةف خةةال  تصةةرف الجةةالي عةةي 
المةةا  وهةةو لعلةةم أن لةةيس لةةه صةةفة التصةةرف فيةةه، وقةةد يت ةةذ اسةةما أو صةةفة 

ألةتم الت ويةو اإلليترولةي ، عكاابة تمكنه مف االستيال  على ما  المجنةي عليةه
، ي بةالمجني عليةه عةف  رية  ال ةبكةوالةك مةف خةال  اتصةا  الجةال، ل مةوا 

فيستعمو البيالات الياابة التي ، أو يتعامو الجالي مباشرف م  بيالات ال اسب
 (1)تساعده عي إيهام ال اسب واالحتيا  عليه فيسلمه الما .

عاالحتيا  الذي لقوم علي التالعب عي لظم المعالجة اآللية للمعلومةات 
أو أمةةةوا  أو أصةةةو  معألنةةةة، بهةةةدف ال صةةةو  دون وجةةةه حةةة  علةةةي خةةةدمات 

ويقوم الجالي عةي هةذه الجريمةة باسةت دام التقنيةات ال ديثةة بتيةة التالعةب عةي 
البيالةةةات المصةةةرفية ولتةةةااج المألساليةةةات والمسةةةت قات الماليةةةة، أو عةةةف  ريةةة  

اإلليترولةةي، عألةةتم ت ويةةو تلةةك  الةةدع  تاالحتيةةا  الةةذي يةةتم بواسةةطة بطاقةةا
ب إلةةى آخةةر، وتتمثةةو خطةةورف هةةذا الفعةةو األمةةوا  عةةي فةةوان  معةةدودف مةةف حسةةا

اإلجرامةةةي عةةةي كولةةةه يةةةتم عبةةةر ال ةةةدود اإلقليميةةةة ألكثةةةر مةةةف دولةةةة وعةةةي فةةةوان 
  إا مةةةف يمعةةدودف، وهةةو مةةا لجعلةةه بةةالغ األفةةر السةةلبي علةةى االقتصةةاد القةةوم

الممكةةةف أن يةةةؤدي ارتيةةةاب مثةةةو هةةةذه الجريمةةةة إلةةةى إعةةةالس شةةةركات أو بنةةةوك 
  (2)كبر  عي الدولة. 

                                                 
(، قرا ف عي االتجاهات الت ريعية للجراام 44)ص ( أمف الجريمة اإلليترولية، خالد ممدوح إبراهيم1)

 (. 14)ص اإلليترولية م  بيان موق  الدو  العربية وتجربة سلطنة عمان، يولس عرب
، وما بعدها(، الجراام 42دمحم شتات، ) ص ( عيرف ال مالة الجنااية لبرامج ال اسب اآللي، أ. دمحم2)

اإلليترولية عي مصر ودستورية مبدأ ال رصية الجنااية، د. ه ام عبد السألد الصاعي دمحم بدر الديف 
 (. 4)ص 
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 .ألول: االحتيال على النظام املعلوماتياملطلب ا
 تعريف االحتيال في اللغة واال طالح  -أوال

ألل ةةة  االحتيووال فووي اللغووة   ةةو   وال   أْلةةو وال   ةةْو  وال   ، وال   مصةةدر احتةةا  
ف  الن ظ ةر   ةْود  ةْذق  وج  : ال   ألُّو، ك وُّ ا ل ةك  وُّ  والت    ال ة واالْحت ي ا  والت    يو والم    و  وال  

ل ةة، وا و  ةو  ل وح  ةول ح  ر ج  أللةة. و  ْمة   ح  ةو  : ج  أل ةو  وال   ق ة التصةرُّف. وال   ل ى د  لقدرف  ع 
. ْحت ي ا   يد  اال  د  ْلو  : م ْ تا  ش  و  و اليٌّ وح  و ال يٌّ وح  و   وح  ولة وح  ْثو  ه م س ف، وح   م 

ةةا   ه ةةو  أ ْحةةو   م   ي ق  لةةة. و  و  أل ةةو، وامةةرأ ف ح  ةةو  : ا و ح  ةةول ح  ر ج  ْنةةك  أ ي أ كثةةر و 
ل ه. ا أ ْحو  م  أللة، و   ح 

ةا  ل ي ةُا ق ل ب ي ةُا إ ن ل ج  و  ي ةْرو   ح  ْحت ي ا   ع ي األ مةور، و  رُّف  و اال  و  : ا و الت ص  ال  
 م ْف ع ذ اب  َّللا  ، ب ي ا   الن  ْسب ة  ل ْلم ب ال ئ ة . 

ةةف  ال لةةه وأ ْحأل لةةه م  ةةا أ ْحو  م  أللةةة، و  ةةف  ال   ْنةةك  واْحت ةةا : م  أللةةة، و ه ةةو  أ ْحةةو   م    
ةو   الرجةو   : ت    ةا   ي ق  ا. و  ةه  أللةة ل ْفس  أللةة. والم  الةة: ال   اق ب ُة، و  لةه ل ةذ و ح  وأ ْحأل و م ع 
: ه ةةو   ةةا   ي ق  ةةو  . و  أللةةة ت    ةةان  ا ا ح  ةةْف ك  ةةْف أ مثةةالهم: م  م  أللةةة. و  واْحت ةةا   إ اا   ل ةةب  ال  

أللةةة.  ةةف  ال   ْاةةب، م  ةةْف ا  ن أ ْحةةو   م  ةةاا رل ي ت ل ةةو  ةةْف أ بةةي ب ةةراقط: و ه ةةو     و ه ةةو  أ ْحةةو   م 
ن أ لوالةةةةُا. ل مةةةةون: ف ةةةةْوبل يتلةةةةو  ةةةةْف أ بةةةةي ق  ل ةةةةة:  أ لوالةةةةُا، وأ ْحةةةةو   م  او  واالْحت يةةةةا   والم   

ل ه. او  أل و ع ق ْد ح  ك وُّ م ْف ر ام  أ مرُا بال   أل و. و  م ط ال ب ت ك  ال ي   بال  
 (1)   

ةي    : عربيوة المعا ورةوفي معجوا اللغوة ال :  لةب ال   ة    "احتةا  ال  
أل ةو  أي بوسةةااو بارعةةة ابتئةا  الوصةةو  إلةةى المقصةود احتةةا  علةةى قتلةةه: ، بال  

هي إليه تهمة النصب واالحتيا .، دب ر حأللة لقتله  و ج  
عةةةه، أضةةةل ه لقةةةد اسةةةتطا  هةةةذا ، احتةةةا   علةةةى عةةةالن، واحتةةةا   لفةةةالن: خد 

ت ه، واحتا  عي األمر: وجد حأللة أو وسأللة الم تا   أن لستولي على فرو  ف زوج 
 (2) ."له

                                                 

 (، مادف:" حو ".144/ 4(، ويراج : تهذيب اللئة )184-184/ 11( لسان العرب )1)
 ( 484/ 1( معجم اللئة العربية المعاصرف )2)
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 االحتيال في اال طالح 
عةف المعنةى الةذي  لالحتيا  (2)والفقها  (1)ال ل رت استعما  األصولألألف

ألةةه للةةب علةةى ال أللةةة عةةي العةةرف  ابوون الموويا  كووراكةةره علمةةا  اللئةةة، إال أن 
لرجةةةو إلةةةى حصةةةو  اسةةةتعمالها عةةةي سةةةلوك الطةةةرق ال فيةةةة التةةةي يتوصةةةو بهةةةا ا

ب ألةةث ال يةةتفطف لةةه إال بنةةو  مةةف الةةذكا  والفطنةةة. عهةةذا أخةة  مةةف ، لرضةةه
موضةةةوعها عةةةي أصةةةو اللئةةةة، وسةةةوا  أكةةةان المقصةةةود أمةةةرا جةةةااسا أم م رمةةةا، 
 وأخةةة  مةةةف هةةةذا اسةةةتعمالها عةةةي التوصةةةو إلةةةى الئةةةر  الممنةةةو  منةةةه شةةةرعا 

 (3)أو عقال أو عادف، وهذا هو الئالب علألها عي عرف الناس.
، وأصلها الواو، :" ال ألو جم  حأللةالنس ي بقولهنجا الدين رفها وع

 (4) وهو ما يتلط  بها لدع  المكروه أو لجلب الم بوب."
 (4)"ما يتوصو به إلى مقصود بطري  خفي." بقوله: وعرفها ابن حجر
 ي: " أن حقيقتةةه الم ةةهورف هةةالحيوول بقولووه الشوواطبيوقوود عوورف اإلمووام 
، وت ويله عي الظةاهر إلةى حكةم يحكم شرع بطا إلتقدلم عمو  اهر الجواز 

الواق ، كالواهب ماله عند رأس  يآخر، عمآ  العمو عألها خرم قواعد ال ريعة ع
ال و  عرارا مف السكاف، عإن أصو الهبة على الجواز، ولو من  السكاف مف لألر 
 هبةةةةةةة كةةةةةةان ممنوعةةةةةةا، عةةةةةةإن كةةةةةةو واحةةةةةةد منهمةةةةةةا  ةةةةةةاهر أمةةةةةةره عةةةةةةي المصةةةةةةل ة 

                                                 
 ( 434/ 4(، م تصر الت رير شرح اليوكب المنألر )3831/ 8الت بألر شرح الت رير ) (1)
(، االختيةةارات الفقهيةةة لم مةةد بةةف داود الصةةألداللي 341/ 1( اللبةةاب عةةي الجمةة  بةةألف السةةنة واليتةةاب )2)

 (  144)ص: 
 ف  ، إعةةةةةةةةالم المةةةةةةةةوقعألف عةةةةةةةةف رب العةةةةةةةةالمأل( 321/  4)، الفتةةةةةةةةاو  الهندلةةةةةةةةة (211/  4)( المواعقةةةةةةةةات 3)

(4 /188  ) 
 المتداولةةة األلفةةا  تعريفةةات عةةي الفقهةةا  ألةةيس(، 141: ص) الفقهيةةة االصةةطالحات عةةي الطلبةةة  لبةةة( 4)

 (  114: ص) الفقها  بألف
 ( 324/ 12) حجر البف الباري  عتح( 4)
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 أدا جم  بألنهما على هذا القصد صار ما  الهبة المن  مف أو المفسدف، عإاا 
 (1) السكاف، وهو مفسدف، وليف هذا بقصد إبطا  األحكام ال رصية."

، الظةةاهر يالت ألةةو بوجةةه سةةااغ م ةةرو  عةة وقووال الشوواطبي قبوول  لووك "
والةةك كمةةف وهةةب النصةةاب قبةةو ال ةةو  حتةةى ال تجةةب السكةةاف، أو لألةةر سةةااغ 

 الف حتةةةى تسةةةقط عنةةةه، علةةةى إسةةةقا  حكةةةم وقةةةي الصةةة يكمةةةف شةةةرب ال مةةةر عةةة
ب ألث ال لسقط أو ينقلب إال م  تلك الواسطة، عتفعةو ، أو قلبه إلى حكم آخر

 (2)" لألتوصو بها إلى الك الئر  المقصود م  العلم بكولها لم ت ر  له.
وقةةةد لعبةةةر عةةةف االحتيةةةا  بال أللةةةة، كمةةةا قةةةد لسةةةتعمالن بةةةنفس المعنةةةى، 

 حتيةةةةةةا ، وقةةةةةةد تيةةةةةون اسةةةةةةمُا لمةةةةةةا بةةةةةةه عال أللةةةةةة قةةةةةةد تيةةةةةةون مصةةةةةدر بمعنةةةةةةى اال
 (3) .االحتيا 

على ما لكون مف الطرق ال فية  ثا غلب إطالقها في العرف اللغوي 
التي يتوصو بها إلى بلوغ المراد ب ألث ال لفطف لها إال بنو  مف الذكا ، 

: "وال أللة ما يتوصو بها قا و لى هذا المعنى أشار الرالب األصفهالي حألث 
، وأكثر استعماها فيما عي تعا يه خبث، وكذا ال ويلة، خفية ما عي إلى حالة  

مئ  ژ هذا قألو عي وص    عس وجو: مف وقد تستعمو فيما فيه حكمة، و 

وعلى ، أي الوصو  عي خفية إلى الناس إلى ما فيه حكمه (4) ژىئ يئ  
تعالى   عف ، وجه المذمومالال على ، هذا الن و وص  بالمكر واليألد

 (4) القبيح".
عال أللة تطل  على الطرق ال فية التي يتوصو بها إلى الئر  
المذموم شرعُا أو عقاُل أو عادف، و لى هذا المعنى أشار الرالب األصفهالي 

                                                 

 ( 188، 184/ 4) المواعقات( 1)
 ( 114/ 3) المواعقات( 2)
 ( 118: ص) ، دمحم المسعودي( ال ألو3)
 13الرعد، مف اآللة:  سورف( 4)
 ( 244: ص) القرآن لريب عي المفردات( 4)
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عقا : وأكثر استعمالها فيما عي تعا يه خبث. ولذا ع ر عها ابف قدامة بقوله :" 
ر م   أن لظهر  تصرُُّعا مباُحا يريد  به م ر  ُما م ادعة، وتو  اُل إلى ع ْعو ما ح  سُّ

، ول و   عس وجو، واستباحة م ْ ظ وراته، أو إسقا  واجب، أو رع  ح  
 (1) الك".

هي الم ادعة أو المراولة بإ هار أمر وقال ابن الميا في الحيلة  
 (2)جااس لألتوصو به إلى أمر م ر م.

 :ولون عإلهم لق، وهذا اإل الق هو الئالب علألها عي عرف الناس ألضاُ 
 عالن مف أرباب ال ألو، وال تعاملوه عإله م تا ، وعالن لعلم الناس ال ألو، 

 (3)وال يريدون بها إال المعنى المذموم.
، كما تطل  ال أللة عي عرف الفقها  لالبُا على ال ألو المذمومة شرعاُ 

وتسقط بها الواجبات ، وهى الطرق والوسااو ال فية التي تست و بها الم ارم
عهي مف هذا ، كو حأللة تتضمف إسقا  ح  هلل تعالى أو آلدمي اهرُا، و 

                                                 

 (، وفيه: " وال ألو كلها م رمة، لألر جااسف عي شي  مف الديف43/ 4( المئني البف قدامة )1)
وهو أن لظهر عقدا مباحا يريد به م رما، م ادعة وتوسال إلى ععو ما حرم  ، واستباحة 

ح ، ول و الك. قا  أيوب الس تيالي: إلهم لي ادعون  م ظوراته، أو إسقا  واجب، أو دع 
 ، كألما ل ادعون صبيا، لو كالوا لأتون األمر على وجهه كان أسهو علي. عمف الك  ما 
لو كان م  رجو ع رف ص اح، وم  اآلخر خمسة ع ر مكسرف، عاقتر  كو واحد منهما ما 

متفاضال، أو باعه الص اح بمثلها  م  صاحبه، فم تباريا، توصال إلى بي  الص اح بالمكسرف
مف المكسرف، فم وهبه ال مسة الساادف، أو اشتر  منه بها أوقية صابون، أو ل وها ما لأخذه 
بأقو مف قيمته، أو اشتر  منه بع رف إال حبة مف الص يح مثلها مف المكسرف، فم اشتر  منه 

ا، أو باعه سلعة بأكثر مف بال بة الباقية فوبا قيمته خمسة دلالألر. وهكذا لو أقرضه شأل 
قيمتها، أو اشتر  منه سلعة بأقو مف قيمتها توصال إلى أخذ عو  عف القر ، عيو ما 
 كان مف هذا على وجه ال أللة عهو خبألث م رم، ويراج : ال رح اليبألر على متف المقن  

(4 /142 ) 
 ( 42/ 4) م هور ت العالمألف رب عف الموقعألف إعالم( 2)
 ( 112)ص: ي للمسعود( ال ألو 3)
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القبألو، ك ألو الألهود التي مف أجلها لعنهم   تعالى. للب استعما  ال ألو 
 (1)عي عرف الفقها  على النو  المذموم.
كو  ري  يترتب عليه إبطا  مقاصد  وضابط الحيل غير الجائزة 

وقلب ال   ، وارتياب للم رمات، ال ار  أو العبث بها مف إسقا  للواجبات
 عهذا م ظور يذم عاعله ومعلمه.، والبا و حقا، با ال

وبألف النوعألف الجااس ولألر الجااس مف الفرق ما بألف النور والظالم 
 (2) وال   والبا و والعد  والظلم والبر واإلفم.

وقد أجمو ال ا بي عي كتابه عقا : "ال لمكف إقامة دلألو عي ال ريعة 
كما أله ال لقوم دلألو على تص يح كو حأللة، و لما ،   كو حأللةعلى إبطا

يبطو منها ما كان مضادُا لقصد ال ار  خاصة وهو الذي يتف  عليه جمي  
 . "(3)أهو اإلسالم، ويق  االختالف عي المسااو التي تتعار  عألها األدلة

عال ألو الم ر مة صبارف عف تصر ف م رو  ال لقصد به المتصر ف 
د التصر ف الم ر م وقلب حقيقت ه و  عه ال ار  له، بو لقص  حكم ه الذي وض 

 (4)ال كم ال رعي.
: إبراز عمو ممنو  شرعُا عي ألهاوختام ما لورده مف تعاري  ال أللة 

صورف عمو جااس، أو إبراز عمو لألر معتد  به شرعُا عي صورف عمو معتد  
ي مف مؤاخذته. والت أل و مف هذا القبألو ه و له به، لقصد التفص  و الذي يتوص 

 (4)إلى مقصد اميم. وهو شرعُا ما كان المن  فيه شرصيُا والمال  ال ار . 

                                                 
(، تلقيح 114/ 4(، الفتاو  اليبر  )111/ 4(، إعالم الموقعألف )112)ص:  للمسعودي ( ال ألو1)

(، مطالب 243/ 3، ك اف القنا  عف متف اإلقنا  )(41/ 2األعهام العلية ب رح القواعد الفقهية )
 ( 142/ 3أولي النهى )

 ( 114)ص: للمسعودي ( ال ألو 2)
  (33/ 3) المواعقات( 3)
 ( 322/ 2) ، دمحم الطاهر بف عاشور( مقاصد ال ريعة اإلسالمية4)
 ( 322/ 2( مقاصد ال ريعة اإلسالمية )4)
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واالسةةةةتعما  الئالةةةةب لل ألةةةةو والت أل ةةةةو واالحتيةةةةا  لطلةةةة  علةةةةى الوسةةةةااو 
و بها إلى المقصود السألئ. واليلمات اات الصلة الواردف بهذا الئر   الم توص 

 (1)  ادعة، والمدالسة والم اتلة.هي المكر واليألد، وال دا  وال دلعة والم
 تعريف االحتيال عند فقهاء القانوب 

، وقد تعةددت االحتيا حاو  عقها  القالون وض  تعري  يوضح حقيقة  
"اسةتعما  الجةالي وسةأللة مةف وسةااو التةدليس  التعريفات عي هذا ال أن، منها:

لي الم ةةددف علةةى سةةبألو ال صةةر، وحمةةو المجنةةي عليةةه بةةذلك علةةى تسةةليم الجةةا
 (2)مااُل منقوال للئألر".

،   المجنةةي عليةةهمملوك للئير بخدا  على مالةةه "االسةةتيال  أوتعريفةةه ب 
االسةةةةةةةتيال  علةةةةةةةى مةةةةةةةا  منقةةةةةةةو  مملةةةةةةةةوك . أو:  وحمله على تسليم ذلك الما

 (3)باستعما  وسااو احتيالية بنية تمليه." 
ه. "االستيال  على منقو  مملوك للئألر بنا  علةى االحتيةا  بنيةة تملية أو

 (4) وهو سلب ما  الئألر بطري  ال أللة".
 لهةذه تعريُفةا تةورد لةم العربيةة الت ةريعات للةبأ  أن وتجةدر اإلشةارف إلةى 

 هةذه مثةو عةي اجألةد امسةلي هةذا أن قوالألنهةا، وعةي تقةديرلا متةون  عةي الجريمةة
 السمةان ت ضة  لتطةورات لهةاأعديةدف، و  ألمةا  علةى تنطةوي  التةي الجريمةة

مةف  و لمةا، الم ةر  مهةام مةف ليسةي التعرية  صةيالة أن وتسةايره، والمعلةوم
 هةذا نأل  ضةرر مةف ل لةو ال لهةا تعرية  وضة  ن و  . الفقهةا  اختصةاص
 المعالي ليو جامُعا لأتي علف ودقة جهد مف عي صيالته بذ  مهما التعري 

 (4) .آخر زمف عي ال لستمر عقد زمف عي كذلك جا  ن المطلوبة، و 

                                                 

(، شمس العلوم 244/ 11(، ويراج : لسان العرب )314/ 2( مقاصد ال ريعة اإلسالمية )1)
 ( 88(، م تار الص اح )ص: 2142/ 4ودوا  كالم العرب مف اليلوم )

 ( 144 :ص)الستار،  عبد العقوبات عوزية قالون  يع ال اص ( القسم2)
 ( 124: ص)خطوف،  أبو عمر شوقي حمدأال اص،  القسم العقوبات قالون  ( شرح3)
 (12 :ص)( جراام النصب المست دفة، دار اليتب القالولية، دمحم ال ناوي، 4)
 ه،  لااو اف الدكتورالفتاح، إشر  عبد صالح ه ام دمحم مقارلة، إعداد: االحتيا ، دراسة ( جريمة4)

 (.8: )ص
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 المنقولةة  سةوا ، الملييةة حة  علةى عتةدا ا  لقة  االحتيةا  أن لنةا يتضةحو 
 المالةك ل ةو  مةال  جةام  حة  معةروف هةو كمةا الملييةة وحة  .أو العقاريةة

 ، لذلك(1)فيه والتصرف القالون  حدود عي ال ي  واستئال  استعما  عي ال  
 وعرها التي والممألسات وال قوق  السمات كو ال ي  مالك لسلب االحتيا  نإع
يتضةمف  احتيةاال للئألةر المملةوك المةا  علةى االسةتيال لةه القةالون، ع من هةاو 

 لةه وكفةو القةالون  لظمةه اجتمةاعي حة ، وجالةب علةى واعتةدا  جرمُيةا ععةال
 أي الماليةة الذمةة مةف االلجةابي الجالةب بةال طر ويهةدد، القالوليةة ال مالةة
 .عليه للمجني الثابتة ال قوق  مجمو 

 المجنةي بةه ل د  ععو منه لصدر االحتيا  جريمة ارتيابه عي والجالي
 الةذي التصةرف علةى فيقةدم، الئلةط عةي إلقاعةه إلى ال دا  بهذا عليه، ويصو

 هذا يؤدي. لألره عي مصل ته أو مصل ة لهأ االعتقاد لدله وخل  إليه أوحى
  بنيةة فيسةتولي عليةه، الم تةا  إلةى المةا  تسةليم إلةى بالنتيجةة التصةرف
 (2) تمليه.
 جريموة) تسومية القووانين بعوض يهواعل أطلقوتف للتسومية بالنسبة أما
 عةي 1234 لسةنة المصةري  العقوبةات قةالون  عةي ال ةا  هةو كمةا( النصوب
، ) 342): المةادف عةي 1244 لعةام الجسااةري  العقوبات ، وقالون (334:(المادف
 (441:(والفصةو (242: (المةادف عةي 1244 لسةنة الب ةريف عقوبةات وقةالون 

 عةي اللألبةي العقوبةات وقةالون ، 1243 لسةنة المئربةي الجنةااي مةف القةالون 
 (.343: )المادف عي الفلسطألني العقوبات قالون  وم رو (، 414: (المادف

 ال ةا  هو ، كما(االحتيال جريمة) تسمية أخرى  قوانين عليها وأطلقت
 العقوبةات ، وقةالون (414: (المةادف عةي 1241 لسنة األردلي العقوبات قالون 

 لسةنة السةوري  العقوبةات وقةالون  (،444) :المةادف عةي 1243 لسةنة اللبنةالي
 المادف عي 1242 لسنة العراقي العقوبات وقالون (، 441) :المادف عي 1242

                                                 
 ( 4: ص (،يألور العمروس، كسبها وأسباب ( المليية1)
  (.324:  ص) دمحم جعفر ال اص، د. على القسم العقوبات ( قالون 2)
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 العقوبةات ، وقةالون (241)  المةادف عةي القطةري  العقوبةات ، وقةالون (444):
 (1) (.288: ) المادف عي 1244 لسنة عمان سلطنة عي الجنااية

 من الصحيحة التسمية هيباالحتيال  الجريمة تسمية ولعل األرجح أب
 التعب منها عديدف معالي لئة لفألد (النصب (نأل  والقانونية اللغوية الناحية
 عي كما (2)وال ر والبال ، ال ي  ورع ، والبئ  العدا  وكذلك، واإلصيا 

 ژ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب     مب ىب يبژ  :تعالى قوله
(3) ،

 عاألولى توحألد جريمة، لذاال هذه مف المقصود المعنى لسع  ال لهإع وبالتالي
 عي القالولية المصطل ات وحدف مف الطالقا )باالحتيا  (الجريمة هذه تسمية

 (4)الت ريعات العربية
ويتضح من التعاريف ال قهية والقانونية لالحتيال أب م هوم االحتيال 

  حألث إله لق  عي وأعا نطاقا من القانوب ، في ال قه اإلسالمي أوسع بابا
ون لقتصر على ةبألنما إ القه عي القال، (4)فةةالفقه الم تل معظم أبواب

 يا  عي األموا  ةاالحت
                                                 

 (.31االحتيا  عي القالون العراقي، دراسة مقارلة، إلاد حسألف العسواي، )ص ( جريمة1)
 .مادف: )لصب( ( 224/ 2) الوسيط المعجم( 2)
 41سورف ص، اآللة: ( 3)
 ( 11الفتاح )ص عبد صالح ه ام دمحم مقارلة، إعداد: االحتيا ، دراسة ( جريمة4)
جةةةا  عةةةي االتجاهةةةات الفقهيةةةة عنةةةد أصةةة اب ال ةةةديث عةةةي القةةةرن الثالةةةث  ( واألمثلةةة: علةةةى الةةةك كثألةةةرف منهةةةا:4)

عةةي هةةذا احتيةةا  لمةةف ألخةةذه القيمةةة. و   "وقةةا  بعةة  النةةاس: الجاريةةة للئاصةةب ( :433الهجةةري )ص: 
اشةةتهى جاريةةة رجةةو ال يبيعهةةا، عئصةةبها، واعتةةو بألهةةا ماتةةي، حتةةى لأخةةذ ربهةةا قيمتهةةا، فيطألةةب للئاصةةب 

( :"كمةا أن ال ةد ال يثبةي قياسةا عيةذا شةرو ه  234/ 4وعي عتح القدير لليما  بةف الهمةام ) .جارية لألره
 ل ةةد إمةةا لعةةدم المعقوليةةة، أو أللةةه أللةةا لقةةو : بةةو لجةةب أن تثبةةي شةةرو ه قياسةةا  ألن عةةدم جةةواز لفةةس ا

يةةه ال يثبةةي بمةةا ازدادت فيةةه شةةبهة، و فبةةات ال ةةر  احتيةةا  للةةدر  ال إللجابةةه بقةةي ال ةةأن عةةي ت قيقةةه." وف
وفيةةه أللةةه احتيةةا  إلبطةةا  حةة  واجةةب."،   ( :" كةةره ال أللةةة إلسةةقا  ال ةةفعة بعةةد الوجةةوب424/ 2) ألضةةا
ن  وجوب السكاف، وبعد وجةوب ال ةفعة ال لكةره االحتيةا  ( :" ما لو ترك اكتساب الما  لم424/ 2) ألضا
( 234/ 2ألله احتيا  لدع  الضةرر عةف لفسةه ال إلضةرار بةالئألر."، وعةي لمةس عألةون البصةاار )  ألضا

، ال سةاقية، إلمةا أكريتةك البألةي وقنةاف الرحةى ::" ما أحد  أهو األلدلس عي كةرا  الرحةى أن لقةو  المكةري 
( :" ومةف 311/ 4ما هةو احتيةا  لمةا ال لجةوز شةر ه." وعةي إعةالم المةوقعألف )ل  وال آلة لها، وال مطاحف

هةةذا البةةاب احتيةةا  المةةرأف علةةى ع ْسةةج  ليةةاح الةةسوت بمةةا ل علمةةه إلاهةةا أربةةاب  المكةةر واالحتيةةا ، بةةأن تنيةةر أن 
، أو بةأن النيةاح لةم لصةح ل ْي للولي  ريةر، ألن الةولي أو ال ةهود  جلسةوا وقةي العقةد علةى عةراش ح  تيون أا 

ةةْف لسةةتعمو هةةذه ال أللةةة إاا  لةة  الةةسوت  امرأتةةه فالُفةةا، وأراد   = أو اسةةتندوا إلةةى وسةةادف حريةةر. وقةةد رأيةةي  م 
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ةةن اره أرشةةده إلةةى القةةْدح عةةي صةة ة النيةةاح بفسةة  الةةولي أو ال ةةهود، عةةال =  ت ليصةةه مةةف عةةار الت لألةةو وش 

ُمةةا معهةةا عةدف سةةنألف، علمةةا أوقةة  لصةح الطةةالق عةةي النيةاح الفاسةةد، وقةةد كةان النيةةاح صةة يُ ا لمةةا كةان مقي
الطالق الثال  عسد النياح، ومف هذا احتيا  الباا  على عسج البي  بدعواه ألةه لةم لكةف بالُئةا وقةي العقةد، 
أو لم لكف رشألُدا، أو كان م جةوُرا عليةه، أو لةم لكةف المبية  ملُيةا لةه وال مأاوُلةا لةه عةي بيعةه. عهةذه ال ألةو 

، وات ةاا وأمثالها ال لستريب م ْسلم عي  ألها مف كباار اإلفم وأقةبح الم ر مةات، وهةي مةف التالعةب بةديف َّللا 
ليولهةةا كةةذُبا وزوُرا، وحةةرام مةةف جهةةة المقصةةود بهةةا، وهةةو   آلاتةةه هةةسُوا، وهةةي حةةرام مةةف جهتهةةا عةةي لفسةةها

"الةةنجط وهةو أن لمةةدح السةةلعة ويطلبهةةا = =:(233/ 4إبطةا  حةة  و فبةةات با ةةو." وعةي بةةداا  الصةةناا  )
  وأللةه ورد مةف النهةي عنةهوليةف ليسةم  لألةره عألسيةد عةي فمنةه و لةه مكةروه لمةا ، فم ال ل تريه بنفسه، بثمف

( :" وال لجةوز بية  344/ 4احتيا  لإلضرار بأخيه المسلم."، وعي  الم يط البرهالي عةي الفقةه النعمةالي )
يؤخذن بئألةر صةألد جةاز السمك عي حظألرف ال لستطي  ال روت منها إاا كف ال يؤخذن إال بصألد، و ن كف 

البيةة ، والم ةةتري بال يةةار إاا رآهةةف، لجةةب أن لعلةةم بةةأن هةةذه المسةةألة علةةى وجهةةألف: إمةةا إن اجةةتمعف عألهةةا 
باحتياله واصطيادهف، فم أرسةلهف عةي ال ظألةرف، وعةي هةذا الوجةه إن كةان ال لقةدر علةى أخةذهف مةف لألةر 

ولةةو تبالعةةا عضةةة بفضةةة إلةةج( ولةةو بةةا  ( :" )148/ 4احتيةةا  جةةاز بةةيعهف."، وعةةي العنالةةة شةةرح الهدالةةة )
ع ةةرف دراهةةم وشةةأل ا معةةه ب مسةةة ع ةةر درهمةةا، عإمةةا أن لكةةون لةةه قيمةةة أو ال، واألو  إمةةا أن تبلةةغ قيمتةةه 

، أو ال، عةةإن كةةان ممةةةا ال قيمةةة لةةه كةةةالتراب مةةثال ال لجةةوز البيةة   ألن السيةةةادف لةةم لقابلهةةا عةةةو الفضةةة 
كثوب لسةاوي خمسةة جةاز بةال كراهةة، و ن لةم تبلةغ عهةو جةااس  ،و ن كالي قيمته تبلغ الفضة، عت ق  الربا
فيصةةألر كبيةة  ، ككةة  مةةف زبألةةب أو جةةوزف أو بيضةةة. واليراهةةة إمةةا أللةةه احتيةةا  لسةةقو  الربةةا، مةة  اليراهةةة

 فيسةةتعملوا الةةك فيمةةا ال لجةةوز."، العألنةةة عةةي أخةةذ السيةةادف بال أللةةة، و مةةا أللةةه لفضةةي إلةةى أن لةةأل  النةةاس
كةةةرا   ي( :"قةةةا  ابةةةف حبألةةةب: مةةةا أحةةةد  أهةةةو األلةةةدلس عةةة244/ 8البةةةف عرعةةةة )وعةةةي الم تصةةةر الفقهةةةي 
هةةو احتيةةا  ، ال سةةاقية وال مطةةاحف وال آلةةة لهةةا، إلهةةا إكريةةك البألةةي وقنةةاف الرحةةا :األرحةةا  أن لقةةو  للمكةةر  

"قةةةا  المةةةاوردي: وكةةةذا ل ةةةرص أال لعرعةةةوا لمةةةف  ( :28/ 18لجةةةوز شةةةر ه." وعةةةي كفالةةةة النبيةةةه ) لمةةةا ال
فيةةةأمنوا مةةةف احتيةةةا  أعةةةدا  ال ةةةهود عةةةي إ هةةةار الجةةةرح، وأصةةةدقااهم عةةةي إ هةةةار ،   ال ةةةهودلسةةةألوله حةةةا

"مسةةألة: إاا أحةةرم اإللسةةان بةةال ج، ووصةةو  ( :24/ 4التعةةديو." وعةةي ال ةةرح الممتةة  علةةى زاد المسةةتقن  )
، إلى مكة عإله لسف له أن لجعو ال ج عمرف ليصألر متمتعُا، علو جعةو ال ةج عمةرف لألةت ل  بةالعمرف منةه

( :" 31/ 2عإن الك ال لصح  ألن الك احتيا  على إسقا  وجوب ال ج عليه." وعةي المل ة  الفقهةي )
علة النهي عف البي  قبو القب  عجس الم تري عف تسلمه  ألن الباا  قةد لسةلمه وقةد ال لسةلمه،ال سةيما 

سةةج، وتأكألةةد الةةك إاا رأ  الم ةةتري قةةد ربةةح  عإلةةه لسةةعى عةةي رد البيةة   و مةةا بج ةةد، أو احتيةةا  علةةى الف
بالنهي عف ربح ما لم لضمف"، وعي االتجاهات الفقهيةة عنةد أصة اب ال ةديث عةي القةرن الثالةث الهجةري 

ألن مةةف تصةةرف عةةي مالةةه   ( :" وال شةةك أن هةةذه المسةةألة تتعلةة  بةةأفر القصةةد عةةي التصةةرعات428)ص: 
ف النصةاب عةال تجةب فيةه قبو ال و  بهبة أو بئألرها، دون أن يتنبه إلى أن هةذا التصةرف يةنق  مالةه عة

أمةا إاا  كان تصرعه مباحا، وال إفم عليه، بو هو مأجور إن ألف  ما ألق  ماله عةي وجةوه البةر. -السكاف 
قصد بهذا التصرف أن ل تا  على من  وجوب السكةاف عهةو آفةم عنةد الجمية  بهةذا القصةد، ليةف هةو يةؤفر 

، أو ال يةةؤفر، عةةال لجةةب عليةةه شةةي  ." وعةةي هةةذا القصةةد عةةي وجةةوب السكةةاف عليةةه واعتبارهةةا دينةةا عةةي امتةةه
( :"كفةةةارات ال ةةةج ال تسةةةقط بال ةةةبهة، وال ل تةةةا  إلبطالهةةةا عأوجبنةةةا اليفةةةارف 114/ 1الفةةةروق لليرابيسةةةي )

   رف آكةةد عةةي الجنالةةة منهةةا. وأمةةااحتيا ةةا، أال تةةر  ألةةه بالداللةةة لئةةرم مةةا لئةةرم بالمباشةةرف، و ن كالةةي المباشةة
  آكةد عقلنةا: مةا لةم يتصةو بةاإللسا  م إلجاب اليفةارف والقضةا ، عجعلنةا حكمةهالصوم عإله ل تا  عي عد عي 

 =( :"لياح الم لو الذي ل تا  به إلجازف مةا هةو حةرام14ال يلسمه القضا ." وعي البدعة ال رصية )ص: 
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 ، كما  هر مف تعاريفهم.(1)عقط
 تعريف االحتيال على النظام المعلوماتي  -ثانيا 

                                                                                                           
 شةرعُا إاا اعتقةد عةاعلوه جةواز الةك، وحلةه عةي ال ةريعة، أمةا إاا لةم لعتقةدوا الةك فيكةون حرامةُا ومعصةةية = 
إسةةقا  االسةةتبرا  إن كةةان  ( :" رجةةو اشةةتر  جاريةةة واحتةةا  عةةي341 بدعةةة." وعةةي لسةةان ال كةةام )ص: ال

ال ل ةو للم ةتري أن ل تةا  لإلسةقا ، و ن باعهةا البةاا  بعةد أن ، فم باعهةا قبةو أن ت ةي ، الباا  و  ها
لنهةي." وعةي حاضي عنده و هرت ولم لقربهةا عةي الةك الطهةر ل ةو لةه أن ل تةا  لإلسةقا  اللعةدام هةذا ا

( :" كةةره أن ل تةةا  عةةي صةةرف السكةةاف إلةةى 344/ 2الةةدر الم تةةار وحاشةةية ابةةف عابةةديف )رد الم تةةار( )
 والدلةةةةه المعسةةةةريف بةةةةأن تصةةةةدق بهةةةةا علةةةةى عقألةةةةر فةةةةم صةةةةرعها الفقألةةةةر إلألهمةةةةا." ويراجةةةة : تبألةةةةألف ال قةةةةاا  

 ال ةةةةةةةةات (، المةةةةةةةةدخو البةةةةةةةةف 214/ 2(، درر ال كةةةةةةةةام )443/ 8(، العنالةةةةةةةةة شةةةةةةةةرح الهدالةةةةةةةةة )241/ 4)
(، 134/ 21(، المجمةو  شةرح المهةذب )42/ 4(، األم لل ةاععي )414/ 2(، مواهب الجلألو )211/ 4)

(، 323(، الهدالةة علةى مةذهب اإلمةام أحمةد )ص: 443/ 8(، لهالةة الم تةات )184/ 4ت فة الم تات )
 ( .411/ 2(، المل   الفقهي )444/ 4حاشية الرو  المرب  )

ن إ :م"1288(، بئداد 44اود السعدي عي قالون العقوبات ) القسم ال اص( )ص( تقو  الدكتورف وافبة د1)
ألن الم رو  اإلجرامي للجالي لستهدف التوصو إلى تسلم أو لقو  جريمة االحتيا  مف جراام األموا   

ن يتوصو إلى حمو لألره على تسليم سند اي قيمة مالية، أحيازف ما  منقو  مملوك لنفسه أو لئألره، أو 
 وقي  هذا السند أو إلئااه أو إتالعه أو تعديله.أو ت

لذا ال لعتبر مرتيبا لجريمة االحتيا  مف ل مو عتاف باإللرا  أو وال دا  على التسليم عي عرضها، أو إاا كان 
لر  الجالي ال صو  على منفعة اات قيمة مالية م ضة دون ان لستلم شأل ا ما كاستعما  واسطة 

   وسااو احتيالية."لقو دون دع  أجرف باستعما
وتن  بع  القوالألف على أن جريمة االحتيا  تق  على عقار أو منقو  كما هو ال ا  عي قالون العقوبات 

 ، أو لألر منقو ، ( عقد حددت الما  موضو  االحتيا  بأله قد لكون منقوال414): األردلي مادف
كس مف بع  الت ريعات التي أخرجي أو أوراق تجارية، والك على الع، أو إبرا ، أو تعهد، أو سندات

( قالون العقوبات المصري، وي تر  334): مف داارف االحتيا  األموا  لألر المنقولة، كالعقارات مادف
 عي الما  موضو  االحتيا  فالفة شرو :

 أن لكون مملوكا للئألر، عال لعد مرتيبا لجريمة االحتيا  مف ل تا  على لألره السترداد ماله. -أ
ون االعتدا  واقعا على شي  له صفة الما ، كالصكوك، والم ررات اات القيمة المالية، أما إاا أن لك -ب

اتجه الفاعو ب داعه إلي االستيال  على شي  ليسي له صفة الما ، عإن جريمة االحتيا  ال يتصور 
ت منها كالي ل تا  على امرأف وي دعها لي ملها على السوات منه،  الما أن رلبته بالسوا اوقوعها، كم

 جدلة.
أن لكون الما  م و الجريمة شأل ا اا قيمة، سوا  أكالي مادلة أم معنوية، وهو ما اهب إليه جالب مف  -ت

الفقه، عي حألف اهب عري  آخر إلى القو  بوجوب أن لكون الما  موضو  االحتيا  اا قيمة مادلة 
 وليسي أدبية.

م الواقعة على ا(، الجرا142: ا ، د. لااو صالح، ) ص) يراج : الوجألس عي الجراام الواقعة على األمو 
(، الوسيط عي قالون 242األموا ، شرح قالون العقوبات القسم ال اص، د. دمحم سعألد لمور، )ص

(، الوقالة مف االحتيا  المنظم وتجريمه 214العقوبات) القسم ال اص(، د. أحمد عت ي سرور، )ص
 (.44لة الجنااية، إعداد: عبد الرحمف بف حراب ال ربي، )صدراسة تأصأللية، رسالة ماجستألر عي العدا
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تعددت تعاري  جريمة االحتيا  المعلوماتي، وتعددت كةذلك تسةمياتها، 
 (، لةةةةةةط ال اسةةةةةةوب)أو  ،(الئةةةةةةط المعلومةةةةةةاتي) تها:الةةةةةةبع  تسةةةةةةمأل عاختةةةةةةار 

، وليةةةف كةةةو التسةةةميات تلتقةةةي أللبهةةةا حةةةو  (االحتيةةةا  المةةةرتبط بال اسةةةوب)أو 
سةةةةلوك احتيةةةةالي أو خةةةةداعي مةةةةرتبط باسةةةةت دام  ا:بألهةةةةهةةةةذه الجريمةةةةة وصةةةة  

 (1)ال اسوب يهدف مرتيبه إلى ت قأل  عاادف أو مصل ة مالية.
ليترولةةي أمةةا مفهةةوم االحتيةةا  عبةةر اإللترلةةي واالحتيةةا  عبةةر البريةةد اإل

عهةةو، "اي سةةلوك احتيةةالي ينةةتهج مةةنهج ال وسةةبة بنيةةة ال صةةو  علةةى امتيةةاز 
لةةه "التالعةةب العمةةةدي أكمةةا عةةرف الةةبع  االحتيةةا  المعلومةةاتي ب (2)مةةالي." 

دخا  بمعلومات وبيالات تمثو قيمُا مادلة ل تسلها لظام ال اسب اآللي، أو اإل
وامةةةةر عةةةةب عةةةةي األلألةةةةر المصةةةةرح بةةةةه لمعلومةةةةات وبيالةةةةات صةةةة ي ة، أو التال

خةر  مةف شةألها التةأفألر أوالتعليمات التي ت كم عملية البرمجة، أو ألةة وسةأللة 
وامةةر علةى ال اسةب اآللةةي، حتةى لقةوم بعملياتةةه بنةاُ  علةى هةةذه البيالةات أو األ

ل ةةةاق الضةةةرر  جةةةو ال صةةةو  علةةةى ربةةةح لألةةةر م ةةةرو  و أأو التعليمةةةات، مةةةف 
 (3)بالئألر". 

له أمريكي االحتيا  عبر اإللترلي باألوعرف مكتب الت قيقات الفدرالي 
 ي م طةةةةط احتيةةةةالي عبةةةةر اإللترلةةةةي، يلعةةةةب دورُا هامةةةةُا عةةةةي عةةةةر  السةةةةل  أ"

أو  لب دع  فمف تلك ال ةدمات أو السةل  ، صالُ أأو ال دمات لألر الموجودف 
"شةةكو مةةف  :لةةهأمريكيةةة ععرعتةةه بمةةا وزارف العةةد  األأعبةةر ال ةةبكة العنيبوتيةةة". 

ذي لسةت دم م تويةات اإللترلةي، مثةو: الدردشةة، البريةد الت طةيط االحتيةالي الة

                                                 
(، ماهية جريمة االحتيا  411عمر دمحم أبو بكر، )ص ( الجراام الناش ة عف است دام اإللترلي، د.1)

 ( 341المعلوماتي، د. موع  عبألد، د. ساهر لاصر )ص
  .(11ر صب ادي )صدراسة مقارلة، ماجد عم - ( جريمة االحتيا  عبر البريد اإلليترولي2)
 .(34: ص)( جريمة االحتيا  عبر اإللترلي د. دمحم  ارق ال ف، 3)



410 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

لتقةةدلم صةةفقات احتياليةةة أو إلرسةةا    اإلليترولةةي، المواقةة  اإلليتروليةةة ولألرهةةا
 (1)لى المؤسسات المالية".إلتااج االحتيا  

"كةةةةو سةةةةلوك  :ويعةةةةرف لةةةةط ال اسةةةةوب أو االحتيةةةةا  المعلومةةةةاتي بألةةةةه
بهةةةدف كسةةةب عااةةةدف أو مصةةةل ة احتيةةةالي يةةةرتبط بعمليةةةة الت سةةةب اإلليترولةةةي 

عمةا  تةؤفر أ عاالحتيا  أو الئط المرتبط بةاليمبألوتر هةو القيةام بألةة  (2)مالية".
ق ال سةارف أو عقةدان ال يةازف ال ةإوتؤدي الى ، بمجر  المعالجة اآللية للبيالات

 أو ضةةةةيا  ملييةةةةة شةةةة   والةةةةك بقصةةةةد جنةةةةي الفاعةةةةو منةةةةاع  اقتصةةةةادلة لةةةةه 
 (3) أو للئألر.

مةةم المت ةدف عقةةد أقةةرت تعرية  االحتيةةا  المعلومةةاتي بنةةا  أمةا منظمةةة األ
جةةةةةا  عألهةةةةةا:" ألةةةةةه  التةةةةةي (R9/82): علةةةةةى توصةةةةةية المجلةةةةةس األوروبةةةةةي رقةةةةةم

البيالةةةةةات التةةةةةي تسةةةةةبب خسةةةةةارف  أو كبةةةةةي، أو التعةةةةةديو، أو الم ةةةةةو، دخةةةةةا اإل
أو عقةةد حيةةةازف ملييةةة شةةة   آخةةر، بقصةةد ال صةةةو  علةةى كسةةةب ، اقتصةةادلة

 (4)    آخر." اقتصادي لألر م رو  له أو ل

كمةةا عرعتةةه وزارف العةةد  األمريكيةةة بألةةه:" شةةكو مةةف الت طةةيط االحتيةةالي 
البريةةةد اإلليترولةةةي، والمواقةةة  و الةةةذي لسةةةت دم م تويةةةات اإللترلةةةي، كالدردشةةةة، 

اإلليتروليةةةةةةة، لتقةةةةةةدلم صةةةةةةفقات احتياليةةةةةةة أو إلرسةةةةةةا  لتةةةةةةااج االحتيةةةةةةا  إلةةةةةةى 
 (4) المؤسسات مالية."

و اسةةةتعما  خدمةةةة أو برلةةةامج مةةةف بةةةرامج عاالحتيةةةا  عبةةةر اإللترلةةةي هةةة
جةةةرا  عمليةةةات االحتيةةةا   و ، اإللترلةةةي عةةةي الوصةةةو  إلةةةى الضةةة الا الم تملةةةألف
أو لةرف ، أو مواقة  الويةب، الم تلفة علةألهم. مثةو اسةت دام البريةد اإلليترولةي

                                                 

 ( 38: ( جريمة االحتيا  عبر اإللترلي ) ص1)
 . (42 :ص)( جراام ال اسوب واإللترلي، د. علي جبار ال سألناوي 2)
 ( 11: ( جريمة االحتيا  عبر البريد اإلليترولي، دراسة مقارلة، ماجد عمر صب ادي )ص3)
 .(188: ( الجراام المعلوماتية، لهال عبد القادر المومني، )ص4)
 (.342: ( ماهية جريمة االحتيا  المعلوماتي، د. موع  عبألد، د. ساهر لاصر )ص4)
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 ، لتقةةةدلم  لبةةةات احتياليةةةة للضةةة الا الم تملةةةألف  أو لوحةةةات الرسةةةااو، الدردشةةةة
أو لنقةةةةو عااةةةةدات االحتيةةةةا  إلةةةةى المؤسسةةةةات ، احتياليةةةةةأو إلجةةةةرا  معةةةةامالت 

 (1) .متصو م  م طط االحتيا ، أو إلى آخريف، المالية
ولعل من أرجح التعاريف التوي أوردهوا العلمواء لالحتيوال علوى النظوام 

، أو جهةاز ال اسةوب، االسةتيال  عةف  رية  ال ةبكة المعلوماتيةة المعلوماتي "
أو علةةةى سةةةند ، أو بةةةرامج، أو معلومةةةات ،مةةةا أو مةةةف عةةةي حكمهمةةةا، علةةةى مةةةا   

أو امتيةةةةاز مةةةةالي آخةةةةر، والةةةةك عةةةةف  ريةةةة  خةةةةدا  ، أو إبةةةةرا ، يتضةةةةمف تعهةةةةدا
المجنةةي عليةةه، أو خةةدا  ال اسةةوب أو اآللةةة ال اضةةعة لسةةيطرف المجنةةي عليةةه، 

 (2) و ل اق الضرر به."
عهةةةذا التعريةةة  ل ةةةمو جميةةة  ألةةةوا  االحتيةةةا  الموجهةةةة لآللةةةة التةةةي تقةةة  

الألب االحتيةةةةةا ، كمةةةةةا ألةةةةةه ل ةةةةةمو جميةةةةة  ألةةةةةوا  االحتيةةةةةا  علألهةةةةةا بعةةةةة  أسةةةةة
المعلومةةاتي سةةوا  عةةي لطةةاق ال اسةةوب أو اإللترلةةي، كمةةا ألةةه يراعةةي  بيعةةة 
الما  الذي لقة  عليةه ععةو االسةتيال  والتسةليم المعنةوي الةذي لقةوم بةه المجنةي 

 (3)ما". "ما    بلفظ:عليه للجالي، وهو ما عبر عنه التعري  
*****  

                                                 

 ( 4: )ص ( االحتيا  عبر اإللترلي، د. أحمد المنيفي1)
 ( 344: ( ماهية جريمة االحتيا  المعلوماتي، د. موع  عبألد، د. ساهر لاصر )ص2)
 بتصرف. -( 344: )ص المرج  الساب ( 3)
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 .ثاني: صور االحتيال على النظام املعلوماتيال املطلب
أو الئةةط المعلومةةاتي الةةذي ، ويقصةةد بةةه ال ةةدا ، االحتيةةا  المعلومةةاتي

بهدف ال صو  دون ، لقوم علي التالعب عي لظم المعالجة اآللية للمعلومات
وجةةه حةة  علةةي خةةدمات أو أمةةوا  أو أصةةو  معألنةةة، ويقةةوم الجةةالي عةةي هةةذه 

عةةي البيالةةات المصةةرفية  بتيةةة التالعةةب  ال ديثةةة تالجريمةةة باسةةت دام التقنيةةا
 ولتةةةااج المألساليةةةات والمسةةةت قات الماليةةةة، عألةةةتم ت ويةةةو تلةةةك األمةةةوا  عةةةي فةةةوان  

وتتمثةو خطةورف هةذا الفعةو اإلجرامةي عةي كولةه  .معدودف مةف حسةاب إلةى آخةر
يتم عبر ال دود اإلقليميةة ألكثةر مةف دولةة وعةي فةوان معةدودف، وهةو مةا لجعلةه 

  إا مةةف الممكةةف أن يةةؤدي ارتيةةاب يفةةر السةةلبي علةةى االقتصةةاد القةةومبةةالغ األ
  (1).مثو هذه الجريمة إلى إعالس شركات أو بنوك كبر  عي الدولة

لقةةةةةد تضةةةةةاعفي لسةةةةةب االحتيةةةةةا  المعلومةةةةةاتي لتيجةةةةةة لظهةةةةةور البنةةةةةوك 
عفةةةي الوقةةةي الةةةراهف يةةةتم اسةةةت دام ، اإلليتروليةةةة والت ويةةةو اإلليترولةةةي ل مةةةوا 

وماتيةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةي المصةةةةةةةةةارف والمؤسسةةةةةةةةةات النقدلةةةةةةةةةة لعمليةةةةةةةةةات األلظمةةةةةةةةةة المعل
ن اإلجرا ات األمنية التي ت يط بالمعلومات يوجةد أإال ، ب كو يومي الت ويو

وهنةةاك عةةده ، بهةةا فئةةرات كثألةةرف يةةتم اسةةتئاللها مةةف الم تةةرقألف لت قألةة  أهةةداعهم
منهةةةةا الت ريةةةة  عةةةةي مراحةةةةو اإلدخةةةةا  ، وسةةةةااو وألةةةةوا  لالحتيةةةةا  المعلومةةةةاتي

 ، دون ال ةةةةةةةذف عةةةةةةةي أي جةةةةةةةس  منهةةةةةةةا، بالتعةةةةةةةديو علةةةةةةةى البيالةةةةةةةات ،واإلخةةةةةةةرات
أو بإخفااهةةا و دخالهةةا عةةي مكةةان آخةةر لألةةر م صةة  لهةةا والتعةةديو والت ريةة  

ويةةةةتم إخراجهةةةةا علةةةةى ألهةةةةا أدخلةةةةي ، علةةةةى المعلومةةةةة وعلةةةةى مسةةةةارها الطبيعةةةةي
وألضةةا يةةتم االحتيةةا  اإلليترولةةي بالةةدخو  لألةةر المصةةرح بةةه  بال ةةكو الصةة يح

ن أكمةةا ، والتهةةاك حةةدود األلظمةةة األمنيةةة، تعةةدي الصةةالحياتو ، علةةى النظةةام

                                                 

، وما بعدها(، 42: ( عيرف ال مالة الجنااية لبرامج ال اسب اآللي، أ. دمحم دمحم شتات، ) ص1)
الجراام اإلليترولية عي مصر ودستورية مبدأ ال رصية الجنااية، د. ه ام عبد السألد الصاعي 

 (. 4 :دمحم بدر الديف، )ص
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والتعةةديو علةةى الةةذاكرف والنسةةج منهةةا الئألةةر قةةالولي مةةف ، الةةدخو  علةةى البةةرامج
والدخو  على حساب مسةت دم ، أسالألب ال رب اإلليترولية وسرقه المعلومات

جةرا  عةده تجةارب عةي كلمةات السةر إخر إما بال صو  على كلمه السر بعد آ
لةه عةي الئالةب يةتم اعتمةاد كلمةات سةر أكمةا ، مةورت دمة عي مثو هذه األالمس

 لجإواسم االم ... ، مثو تاريج الميالد، متعارف علألها
أو عةةف ، أو بواسةةطه التقةةا  موجةةات كهرومئنا يسةةية ب اسةةوب خةةاص
لةةه مةةف إ ريةة  تركألةةب هواايةةات شةةديده حألةةث لةةو تمكةةف الم تةةرق مةةف تأمألنهةةا ع

ن مةةةد  التقا هةةةا يتعةةةد  عةةةده أكمةةةا ، العمليةةةة دا  هةةةذهأالصةةةعب منعهةةةا مةةةف 
سةةةةةةلوب الهندسةةةةةةةةي األ :سةةةةةةالألب عةةةةةةي االحتيةةةةةةا خطةةةةةةر األأومةةةةةةف ، كأللةةةةةةومترات
  خةر  بالوسةااو التقنيةة األ ةسةهو الوسةااو مقارلةألجح و أوهو مف ، االجتمةاعي

، ال القلألةةةوإسةةةلوب ال واسةةةب ال يةةةدركون خطةةةورف هةةةذا األ يحألةةةث إن مسةةةت دم
ويةةتم بطريقةةه االقنةةا  المباشةةر والئألةةر ، لفسةةيوهةةو قةةاام علةةى صةةعألد حسةةي و 
 ، عةةةةف  ريةةةة  شةةةةيفره أو فئةةةةره عةةةةي لفةةةةس النظةةةةام مباشةةةةر وتن ةةةةو ال  صةةةةيات

أو التالعب عي البيالات عف  ري  النهالة الطرفية بئ  النظر عف موقعهةا 
 (1)سلوب سهو مف جهة تنفألذه وصعب مف جهة اكت اعه. أ

 موال طرق التالعب في نظا التحويل اإللكتروني لأل
التالعب عي المكولات المادلة لنظم الت ويو اإلليترولي ل موا ، 
 ويتضمف الك استعما  خطو  اتصا  ل ل  أو تعديو أو تدمألر البيالات 
أو الطلبات ال اصة بعمليات الت ويو، أو الستعما  البيالات والسجالت 

 ال اصة بنظم الت ويو لالحتيا  على المؤسسات المالية.
لبرامج ال اصة بنظم الت ويو اإلليترولي ل موا  والتالعب استعما  ا

 بها بئر  البد  عي إجرا  عملية ت ويو لألر م روعة أو بئر  إخفااها.

                                                 

 الياتب : عبد  دمحم آ  عدينان، مقا  من ور على موق : -لوماتي ل موا  عم( االحتيا  ال1)
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323485 

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323485
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أشكا  التالعب تعتمد على اإلجرا ات الداخلية لنظم الت ويو  بع 
اإلليترولي ل موا  داخو المؤسسة المالية، ومف األمثلة على هذا التالعب 

 اقات ااتمالية مسدوجة.إصدار بط
بع  أشكا  التالعب التي ترتيب مف خال  الدخو  إلى النظام، كما 
هو ال ا  عند است دام بطاقة ش   آخر لس ب مبالغ لقدلة مف الرصألد 

 ال اص به.
ترتبط بع  ألما  السلوك بنظم الت ويو اإلليترولي ل موا ، و ن 

سرقة األموا  التي لقوم آخر كالي ال ت كو جراام معلوماتية، مثو القيام ب
بس بها مف ماكألنة الصرف اآللي أفنا  س بها، أو أن لقوم بكسر ماكألنة 

 (1)الصرف اآللي وسرقة ما يوجد بها مف أموا .
 نظا التحويل اإللكتروني لألموال  على أم:لة على االحتيال

عةةةف  ريةةة   :االحتيوووال للحيلولوووة دوب االنتقوووا  مووون ر ووويد المحتوووال -
لظةةةام ال اسةةةب اآللةةةي، عنةةةدما قةةةام مبةةةرمج بأحةةةد المتةةةاجر  التالعةةةب عةةةي

الباريسةةةية اليبةةةر  بالتالعةةةب عةةةي لظةةةام ال اسةةةب اآللةةةي ال ةةةاص بةةةالمتجر 
لل أللولة دون س ب قيمة البضاا  التةي قةام ب ةرااها مةف المتجةر بواسةطة 
البطاقةةةة االاتماليةةةة، وبلئةةةي قيمةةةة البضةةةاا  أكثةةةر مةةةف ع ةةةرف آالف عرلةةةك 

 ي   عف هذا االحتيا  بالصدعة.عرلسي، قبو أن يتم ال
عنةةةدما قةةةام خبألةةةر مبةةةرمج لةةةد  البنةةةك التجةةةاري  :االحتيوووال لنقووول األمووووال -

بفةةتح خمسةةة حسةةابات باسةةمه عةةي الفةةرو  ال مسةةة  م1281اليةةويتي عةةام 
للبنةةةك، وتمكةةةف مةةةف ال صةةةو  علةةةى معلومةةةات وبيالةةةات حةةةو  عةةةدد مةةةف 

بألهةةةا األرصةةةدف عةةةي الفةةةرو  ال مسةةةة للبنةةةك، تمألةةةست بضةةة امة حجمهةةةا، و 
ألرصةةدف سةةاكنة ال يتعامةةو عألهةةا أصةة ابها إال لةةادرُا، وتمكةةف ب برتةةه مةةف 

ب ألةةث لقةةوم بسةة ب مبةةالغ كبألةةرف مةةف هةةذه ، برمجةةة ال اسةةب اآللةةي للبنةةك

                                                 

 (.44: ) ص حسف عبدالرحمف ( جراام االحتيا  اإلليترولي، األستاا الدكتور. دمحم قدري 1)
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و يةةداعها عةةي األرصةةدف ال اصةةة بةةه، ، األرصةةدف عةةي الفةةرو  ال مسةةة للبنةةك
اسةةةتطا  أن يبةةةةرمج  -وبفضةةةو خبرتةةةةه  -وأفنةةةا  بيةةةاب رايسةةةةه المباشةةةر 

حألةث   ت الس ب واإليدا  السابقة ب ألث ال تتم إال عةي وقةي الحة عمليا
لكون عي الطاارف عي  ريقة إلى المملية المت دف، ومةف لاحيةة أخةر  عةإن 
ال اسب اآللي بعد تنفألذه لعمليةات السة ب واإليةدا  لقةوم بم ةو كةو دلألةو 
علةةى هةةذه العمليةةات، وبعةةد عودتةةه مةةف الممليةةة المت ةةدف  لةةب مةةف مةةدير 

ويةةةو جةةةس  كبألةةةر مةةةف المبةةةالغ التةةةي توجةةةد عةةةي األرصةةةدف ال مسةةةة البنةةةك ت 
ال اصة به إلى ال سابات الجديدف التي قام بفت هةا عةي الممليةة المت ةدف، 
وبعةةد أن تأكةةد مةةدير البنةةك مةةف مةةد  كفالةةة األرصةةدف قةةام بت ويةةو المبةةالغ 

 هحألث قام المتهم بس بها، وقد قدم للم اكمة بعةد اكت ةاف أمةر   المطلوبة
 م. 1283عام 

ليتروليةةات إمهنةدس  ف  ي ةم  ت   :االحتيوال باسوتعمال بطاقوات ممغنطوة موزورة -
 لعمةةو بهأل ةةة االتصةةةاالت الياباليةةة أفنةةا  عملةةه عةةي تفقةةد النظةةام داخةةو بنةةك

مةةةةف اختراقةةةةه عةةةةف  ريةةةة  وضةةةة  جهةةةةاز  (1)هوكايةةةةدو عةةةةي مدينةةةةة سةةةةابورو
عةي لتسجألو اإلشارات المنبعثة مف الت ويالت اإلليتروليةة ألربعةة أرصةدف 

ال اسب اآللي، فم قام باست دام حاسب آلي صئألر جدُا لفك ال فرف التةي 
قام بتسجأللها على بطاقات ممئنطة، وتمكف باست دام فال  بطاقات مةف 

ملألةةون يةةف لابةةالي، عهةةو قةةد تمكةةف مةةف تسويةةر البطاقةةات  1.3سةة ب مبلةةغ 
الممئنطةةةةةة عةةةةةف  ريةةةةة  التقا ةةةةةه إلشةةةةةارات منبعثةةةةةة مةةةةةف لظةةةةةام الت ويةةةةةو 

ل مةةوا ، وبةةذلك عةةإن الت ايةةو و ن لةةم يوجةةه إلةةى النظةةام ااتةةه،  اإلليترولةةي
 (2)إال أله تم االستعالة به إلتمام االحتيا .

                                                 

وأكبر مدلها، تق  جنوب شرقي " هوكايدو"م اعظة  عاصمة، اليابان هي مدينة عي: ( سابورو1)
تمتد المدينة إلى ال ما  والجنوب و ، وتعتبر المدينة المركسية عي هوكايدو، "هوكايدو "جسيرف

 https://ar.wikipedia.org/wiki .ويوجد فيه برت التلفسيون ، ودوري أمف المركس الذي هو منتسف 
( جريمة لسو األموا  بألف الوسااط اإلليترولية ولصوص الت ري ، د. عبد الفتاح بألومي 2)

 44: دمحم قدري حسف عبدالرحمف )ص د.(، جراام االحتيا  اإلليترولي، 141 :) ص حجازي 
 وما بعده( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ويمكن الوقاية من االحتيال على نظا التحويل اإللكتروني لألموال 
 بالوسائل اآلتية 

 منةةةةة  اسةةةةةتعما  خطةةةةةو  االتصةةةةةا  ل لةةةةة  أو تعةةةةةديو أو تةةةةةدمألر البيالةةةةةات  -
عمليات الت ويو، أو الستعما  البيالةات والسةجالت أو الطلبات ال اصة ب

 ال اصة بنظم الت ويو لالحتيا  على المؤسسات .
منةةةةة  اسةةةةةتعما  البةةةةةرامج ال اصةةةةةة بةةةةةنظم الت ويةةةةةو اإلليترولةةةةةي ل مةةةةةوا   -

 والتالعةةةةب بهةةةةا بئةةةةر  البةةةةد  عةةةةي إجةةةةرا  عمليةةةةة ت ويةةةةو لألةةةةر م ةةةةروعة 
 أو بئر  إخفااها.

لةةةةى اإلجةةةةرا ات الداخليةةةةة لةةةةنظم مراقبةةةةة أشةةةةكا  التالعةةةةب التةةةةي تعتمةةةةد ع -
الت ويو اإلليترولي ل موا  داخةو المؤسسةات الماليةة، مثةو التالعةب عةي 

 إصدار بطاقات ااتمان مسدوجة.
متابعة أشكا  التالعةب التةي ترتيةب مةف خةال  الةدخو  إلةى النظةام، كمةا  -

هةةةو ال ةةةا  عنةةةد اسةةةت دام بطاقةةةة شةةة   آخةةةر لسةةة ب مبةةةالغ لقدلةةةة مةةةف 
 الرصألد ال اص به.

راقبةةةةة بعةةةة  ألمةةةةا  السةةةةلوك التةةةةي تةةةةرتبط بةةةةنظم الت ويةةةةو اإلليترولةةةةي م -
ل موا ، و ن كالي ال ت كو جراام معلوماتية، كما لو قام ش   بسةرقة 
األموا  التي لقوم آخر بسة بها مةف ماكألنةة الصةرف اآللةي أفنةا  سة بها، 
 أو أن لقةةةةوم بكسةةةةر ماكألنةةةةةة الصةةةةرف اآللةةةةةي وسةةةةرقة مةةةةا يوجةةةةةد بهةةةةا مةةةةةف 

 (1)أموا . 
***** 

  

                                                 

(، جراام االحتيا  411: د. لاالة عاد  دمحم عريد قورف )ص، ( جراام ال اسب اآللي االقتصادلة1)
 ( .131: )ص دمحم قدري حسف عبدالرحمف د.اإلليترولي، 
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 املبحث الثاني
 التحويل اإللكرتوني غري املشروع لألموال 

  بطاقات الدفع اإللكرتوني.االحتیال على بواسطة 
 مطالب ثالثة وفيه 

 : مفهوم بطاقات الدع  اإلليترولي وألواعها.المطلب األول
: االحتيا  عي استعما  بطاقات االاتمان اإلليترولية مةف المطلب ال:اني

 وفيه ثالثة فروع   قبو حاملألها.
 .صالحألتها عترف خال  للبطاقة الم رو  لألر االست دام ال رع األول 
 إلئااهةا بعةد الم ةرو  لبطاقةة االاتمةان لألةر االسةت دام ال ورع ال:واني 

 .والتهااها
 .لبطاقة االاتمان المقن  االست دام ال:الث  ال رع

اإلليترولية مةف : االحتيا  عي استعما  بطاقات االاتمان المطلب ال:الث
 :وفيه فرعاب .قبو الئألر

 االسةةةتعما  لألةةةر الم ةةةرو  لبطاقةةةات االاتمةةةان المسةةةروقة  ال ووورع األول 
  .أو المفقودف
 . االستعما  لألر الم رو  لبطاقة االاتمان المسورف : ال:اني ال رع
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 وأنواعها.، املطلب األول: مفهوم بطاقات الدفع اإللكرتوني
 دفع اإللكتروني  م هوم بطاقات ال -أوال

، ل شة اص المتسايةد واإلقبةا ، اإللترلةي عةالم عي التينولوجي التقدم إن
 مةيالد ورا  والمعلوماتيةة، كةان اآللةي علةى ال اسةب بم ةروعات والقيةام

 عةف والب ةث الوعةا  م ةكلة و هور، بعد عف اإلليترولية والت جارف المعامالت
 لظةام قةالولي و هور خل  ىإل أد  الك ، كو(1)المعامالت تلك تسوية سبو
ع  وهةو، اإلليتروليةة البأل ةة مجةا  عةي جديةد  بعةدما أل ةه حألةث  اإلليترولةي الةد 
 أي بإمكةان اآلن أصةبح عقةد المعروعةة لتقلألدلةةا بالطريقةة يةتم الوعةا  كةان

ع  وسةااو  رية  عةف إليتروليةا، والةك م ةترياته بقيمةة يةوعي أن شة    الةد 
 ماليةة بنةك أو مؤسسةة أي إلى يذهب أن  ال   لهذا لمكف إا  اإلليترولية

 (2).له بطاقة استصدار منها يطلبو  قالولا مؤهلة
 والتجاريةة الماليةة المعةامالت حجم وزيادف االقتصادي التطور أد  قدو 

 أشةكاال معةألف، لتت ةذ شةكو علةى وعةدم اسةتقرارها، الةدع  وسةااو تطةور إلةى
 إلةى أن، بال ةيكات رامةرو ، التقلألدلةة بةالنقود الةسمف، بةد ا مةر علةى عديةدف
 بوسةااو لعةرف مةا إلةى التينولةوجي التطةور بفضو ال الي الوقي عي وصلي
، وقد تطورت وسااو الدع  اإلليترولي م  الت ار عمليات (3)اإلليترولية الدع 

مجموعةة األدوات والت ةويالت  :التجارف اإلليترولية، ويقصد بالدع  اإلليترولةي
 (4) رف والمؤسسات كوسأللة دع .المصا ااإلليترولية التي تصدره

                                                 

 (.111منصور )ص:  حسألف اإلليترولية، دمحم المسؤولية( 1)
 عي الماستر شهادف لنألو ت رت مذكرف -اإلليترولي  الدع  بطاقات لمستعملي المدلية المسؤولية( 2)

 (.18السهرا ، )ص:  عطيمة وامري  -ال قوق 
 ( البنوك اإلليترولية، مقا  من ور على موق : 3)

http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11621_312.pdf 
، المستقبلية واآلعاق والمعيقات الواق -الجسااري  البنيي النظام عي اإلليترولي الدع  ( وسااو4)

 (.344: صبابسة، )ص سمية

http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11621_312.pdf
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 تقنيةة وعة  األمةوا  لت ويةو وسةأللة "هةي: اإلليترولةي الةدع  عوسةأللة
 التيةالي  وبأقةو وسةريعة آمنةة بطريقةة التبةاد  عمليةة لسةهو ممةا، ليتروليةةإ

 (1)."الممكنة
 الم تري  مف األموا  لنقو والسريعة المأمولة ليتروليةاإل الدورف هي"أو 

 (2) "الممكنة التيالي  وبأقو، المالية ؤسساتالم عبر الباا  إلى
 صةادرف دعة  عمليةات": ألهةاب كةذلك اإلليترولةي الةدع  وسةااو وتعةرف

 والت ةويالت األدوات مجموعةة وعلةى، جهةة إليتروليةة مةف بطريقةة ومعالجةة
 التةي الوسةااو :. أواالاتمةان ومؤسسةات المصةارف تصدرها التي اإلليترولية

 بصفقات ل  راف المعنية ب سابات تتعل  التي ماتالمعلو  لقو بواسطتها يتم
 ( 3)."إليترولية تجارية

وقد عرفت بطاقات الدفع اإللكتروني بتعاريف متعوددة تبعوا العتبوارات 
 مختل ة، وبيانها على النحو التالي 

 الشكلية  الناحية من البطاقة تعريف  :أوالا 
 ألها عف ت رت ال كالي اإلليترولي، و ن الدع  بطاقات تعريفات تتعدد

 اسم ت مو المقو   البالستيك مف مصنوعة ال كو مستطأللة بطاقة عف صبارف
 وتةاريج وصةورته، العمألةو حسةاب ورقةم واسةم، لهةا المؤسسة المصةدرف وشعار
 فيه وم سن  علألها مثبي، ممئنط شريط منها ال ل  وعلى، صالحألتها التها 
 لها، كمةا المصدر بالبنك وال اصة، ب املها ال اصة الم فرف البيالات جمي 
 (4) حاملها. توقي  ت مو

                                                 

 ( 344: )ص ( المرج  الساب 1)
 ( 344: )ص ( المرج  الساب 2)
الجساار،  حالة دراسة" وهألبة  الرحيم باإلليترولية، عبد التقلألدلة المصرفية الدع  ووساا إحال ( 3)

 ( .84 ) ص:
المعلوماتية، أحمد الملط،  (، الجراام21:   بصلة )ص عتح االاتمان ريا  بطاقات ( جراام4)

 (، ال مالة31الوعا  عمر سالم، )ص لبطاقات الجنااية م، ال مالة2114(، 222)ص
العنسي،  الرشألد رشألد بف ممدوح . د، التسوير مف اإلليترولي الدع  لبطاقات يةالجناا
 (.44)ص
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 ال ةكو مسةتطأللة بطاقةة عةف صبةارف للبطاقةة، عإلهةا آخةر تعرية  وعةي
 حةدودها تتجةاوز ال، المقةو   الةورق  أو مةف، مةادف بالسةتيكية مةف مصةنوعة

 ل صةو مقةرو ف ولألةر مقةرو ف علةى معلومةات سنتيمتر، ت ةتمو  5.5×8.5
 بنا ُ  له لها، لسمح الجهة المصدرف وبألف بألنه ميت عقد على بنا ُ  حاملها علألها
 الوعةا  بقيمةة عةف النقةود أو ت ويلهةا سة ب عةي باسةتعمالها العقةد هةذا علةى

 يتفة  وقةي مضي عوري أو بعد ب كو ال دمات على الم ريات أو ال صو 
 (1) .عليه سابقا

 (2)واالاتمةان كبةديو للنقةد بلسةتيكية مصةرفية :" أداف أيضوا بأنهواوعرفت 
 مف تيسألر ااتمالي على ال صو  عي ال   ل املها تعطي، لفس الوقي  عي

 لةد  التجةار وخةدمات سةل  م ةترياته مةف للوعةا  بقيمةة البطاقةة هةذه مصةدر
 للتةاجر توقي  ال امو مقابو بالبطاقات الوعا  بقبو ، المصدر معهم المتعاقد
البنةك  مةف القيمةة بت صةألو التةاجر لقوم أن على، التساماته بقيمة إلصا  على

خةال   لمصةدرها القيمةة سةداد البطاقةة حامةو علةى البطاقةة، ويتعةألف مصةدر
 مةف اهمصةدر  تأكةد إال بعةد البطاقةات هةذه تمةنح وال، متفة  عليةه أجةو معةألف

 بةه المصةرح ال ةد مة  تتناسةب ة(عألنية أو ش صةية  كافيةة ضةمالات وجةود
 (3) ."للبطاقة 

 الناحيةة ال ةكلية  يتضح مف التعاري  السةابقة أن بطاقةات الةدع  مةفو 
 الماليةة المؤسسةة وشةعار اسةم حألةث إلهةا ت مةو  خاصةة بمواصةفات تتمألةس

                                                 

 الجنااية (، ، ال مالة38: الممئنطة، دمحم الهألتي، )ص االاتمان لبطاقات الجنااية ( ال مالة1)
 ( .44العنسي ) ص الرشألد رشألد بف ممدوح .د، التسوير مف اإلليترولي الدع  لبطاقات

ان: هو تعهد لصدره البنك لطرف آخر بأن لمن ه أو لسدد عنه مبلئا مف الما  عي ( االاتم2)
المستقبو، عاالاتمان هو االستعداد للمداينة أو التعهد بوض  البنك مبلئا معألنا ت ي تصرف 

 العمألو سوا  است دمه كله أو بعضه أم ال، وهو ما عليه بطاقات االاتمان.
مدحي  (، أدوات وتقنيات مصرفية، د.214:  زكي شاععي، )صمقدمة عي النقود والبنوك، د. دمحم

 .(11: صادق، )ص
 (.834 )ص:المئربي،  دمحم أحمد االبتمان، فنا  لبطاقات القالوليةل  ( الوجهة3)
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 البطاقة ال  صية، ورقم حاملها، وتوقيعه، وصورته اسم لها، وألضاُ  المصدرف
 مةف المسةموح والتاريج الناعرف شكو األرقام مت ذاُ ، بارز ب كو علألها المسجو
  .البطاقة است دام خالله
  الموضوعية الناحية من البطاقة يفتعر  : ثانياا 

بتعواريف  الموضووعية الناحيوة مون اإللكترونوي الودفع عرفوت بطاقوات
 نذكر منها ما يلي ، متعددة

التقلألدلة  النقود ت ريك حديثة، و يفتها وس ب دع  "أداف  : عتعرف بألها
 هذه إعطا  م  اآللي ال اسب شبكات عبر بها التعامو أ راف حسابات بألف

 الممنوح االاتمان ومدف وقيمتها البطاقة لنو  تبعاُ ، المسالا مف العديد األ راف
 (1).المبرم بألنهم للعقد وعقاُ ، لها

 بفةتح البطاقةة مصةدر بمقتضةاه يتعهةد عقةد عةف صبةارف" :وعرعةي بألهةا
 بواسةطتها لسةتطي ، البطاقةة حامةو هو، آخر ش   لمصل ة معألف حساب
 بعقةد البطاقةة مصةدر مة  تةرتبط التةي ةالتجارية لد  الم ةا  بم ترياته الوعا 
 التسةوية تةتم أن علةى، البطاقة بمتطلبات حاملي الوعا  بقبولها بموجبه تتعهد
 (2) .م ددف مدف كو بعد النهااية

، رباصيةة وأحيالةاُ ، األ ةراف فالفيةة "بطاقة : عف صبارف بألها عرعي كما
 ألهةا ا، كمةابهة المعنألةألف األ ةراف امةة عةي مسةتقلة التسامةات أصةلية وترتةب

  بها خاص قالولي لظام لها موحد أو معروف، بو قالولي لنظام ت ض  ال 
 (3).ومصدرها حاملها فألب المبرم للعقد وعقاُ 

 البطاقة حامو بألف يتم عقد على بنا ُ  حن  مْ ت   طاقة"ب :بألها وعرعي ألضا
 بفةتح التعاقةد بموجةب المؤسسةة هةذه المصةرفية، تقةوم المؤسسات إحد  وبألف

                                                 

 .) 12: عوزي السقا، ) ص االاتمان، إيهاب لبطاقات واألمنية الجنااية ( ال مالة1)
 ( 31:  بصلة، )ص  عتح االاتمان ريا  بطاقات ( جراام2)
 لبطاقات الجنااية (، ال مالة14: ال كم، ) ص االاتمان، سامح عبد لبطاقات الجنااية ( ال مالة3)

 ( .44:العنسي ) ص الرشألد رشألد بف ممدوح .د، التسوير مف اإلليترولي الدع 
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 عةي رلةب حةا  عةي بتقةدلمها البطاقةة ل امةو لسةمح م ةدد مالي بمبلغ ادماعت
 لةد  المعتمةدف الم ةا  مةف المقدمةة إحد  ال دمات على ال را  أو ال صو 

 مقابلهةا تسةرد فةم، العملية تقوم بتسوية التي للبطاقة المصدرف المؤسسات تلك
 (1)االعتماد. عتح عقد رو  ل وعقاُ  البطاقة حامو مف

، ليتروليةةإ بطريقةة م سولة لقدلة قيمة بها إليترولية وسأللة هيوقيل  "
 لألةر متعهةديف بواسةطة للةدع  كوسةأللة كمبألةوتر، مقبولةة كبطاقةة أو ااكةرف

 كبةديو عةف المسةت دمألف متنةاو  عةي وضةعها أصةدرتها، يةتم التةي المؤسسةة
 لمةدعوعات إليتروليةة ت ةويالت إحدا  بهدف والك والورقية النقدلة العمالت

 (2) ".م دد مةقي اات
 اإلليترولي الدع  لبطاقات التعريفات هذه أن لل ظ سب  ما خال  عمف

 العالقة أن :العتبارات، منها  لها األساس الجوهر وهو، االاتمان على ترتيس
 كاف وقي لوجود الثقة، وألضاُ  على تقوم لها وحاملها المصدرف المؤسسة بألف
 (3).الوسااو استرداد تلك وبألف الوعا  وسااو تقدلم بألف

" :بقولةه يالةدول اإلسةالمي الفقةه مجمة  إليةه التعرية  الةذي التهةى أمةا
 - بألنهما عقد على بنا  - اعتباري  وأ  بيعي ل    مصدره لعطيه مستند

 دعة  دون  )التةاجر) المسةتند لعتمةد ممةف وال ةدمات را  السةل شة مةف لمكنةه 

                                                 

 ( 12: الوعا  عمر سالم )ص لبطاقات الجنااية ( ال مالة1)
 م ا ر ومجابهة السألولة م كلة لق  مف لل د استراتيجي كمدخو ال ديثة النقد ( أشكا 2)

 االليترولية بعنوان: الصألرعة الثالث الو ني الملتقى ضمف مقدمة النقدي، مداخلة اإلصدار
  .(42: عوزي، )ص الجألد،  ال  زببة، شوق  التموق  ومتطلبات التقلألدلة

 عف الجنااية (، المس ولية14م، ) صال ك االاتمان، سامح عبد لبطاقات الجنااية ( ال مالة3)
ال امس  الوعا، المجلد الوعا، دمحم أبو االاتمان، إبراهيم أبو لبطاقات الم رو  لألر االست دام

 العنسي،  ممدوح د.التسوير،  مف اإلليترولي الدع  لبطاقات الجنااية (، ال مالة2144: )ص
 ( .48: ) ص
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 لقةود سة ب مةف مكةفل مةا بالدع ، ومنها المصدر التسام لتضمنه  حاال الثمف
 (1) .المصارف" مف 

الرايسةة،  العقةد أ ةراف علةى اشةتمو ألةه التعرية  هةذا علةى المالحةظو 
 حصو  حاملها إلى ل ر لم المصدر، لينه تسديد مست قات كيفية صور كما
 (2) .دون مقابو ال دمات بع  على

  خةال مةف عقةط بالبنةك المسةتند مصةدر ل صةر ال التعرية  أن كمةا
 لسةمألها أو كمةا، الدولية التمويو من آت لكون المصدر عقد، (مصدره صبارف(
 للجهةة أسةما  متعةددف) الماليةة أو المؤسسةات، البنييةة المنظمةات الةبع 
 (3) .إكسبرس أمريكالا مؤسسة لل امو، مثو مباشرف تصدر (المصدرف

وبالنظر عي التعاري  السابقة لجد ألها م تلفةة، حةاو  مةف أوردوهةا أن 
وأ ةةةةةراف ، وآليةةةةةة اسةةةةةت دامها، ومكولاتهةةةةا، ا  البطاقةةةةةةت ةةةةتمو علةةةةةى خصةةةةةا

صةةدارها، ممةةا جعةو التعةةاري  التةي اكروهةةا جةةا ت إوجهةة ، وو ةاا  البطاقةةة
 مطولة، وال أن عي التعاري  اإللجاز م  إتمام المعنى.
"وسةأللة دعة   :بأنهوا لذا فقد أورد البعض تعري ا مختصرا لبطاقوة الودفع

يتمم ت ريره مف  رف الجهة المصدرف مصنعة على شكو معألف، وع  لموات 
عنهةا عةي الوعةا  بةد   ل    معألف، وتيون مقبولة لد  ع ة معألنة لسةتعا 

النقةةةود وال ةةةيكات، وهةةةذا وعةةة  آليةةةة عمةةةو م ةةةددف بموجةةةب عقةةةود مبرمةةةة بةةةألف 
 (4) أ راعها.

                                                 

المسؤولية  تمانااال لبطاقة الم رو  لألر ست دام(، اال483/ 4) اإلسالمي الفقه مجم  مجلة( 1)
 . (44 :)ص البئدادي  الب المدلية والجسااية، كمألي

 دمحم بف بها، صالح النقدي والس ب إصدارها على الرسوم وأخذ االاتمالية، تعريفها ( البطاقات2)
 www.saaid.net/FTWa/sahm/25.html - موق : على من ور الفوزان، مقا 

البئدادي،   الب المسؤولية المدلية والجسااية، كمألي تمانااال لبطاقة الم رو  لألر  دام( االست3)
 ( 44: )ص

اإلليترولي، رسالة ماجستألر،  ( المسؤولية المدلية عف االست دام لألر الم رو  لبطاقات الدع 4)
 .(24)ص: مقري،  صولية : إعداد
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 أنواع بطاقات الدفع اإللكتروني  -ثانيا
 والمؤسسات نوكالب تصدرها التي ليتروليةاإل الدع  بطاقات تتنو 

 إلى البطاقات هذه قسمناستعمالها، وت مف بتنو  الئر  والمصرفية المالية
 : فيما يلي لجملها رايسة ألوا 
  (  Credit Card) االئتماب بطاقة -1

 ألحد تمنح، المصرف عف صادرف ممئنطة بالستيية بطاقة هيو 
 قيمة دع  عي تتمثو، مالية معامالت بإجرا  له تسمح عمالاها، ب ألث

 مف لقدلة مبالغ علألها، أو س ب ل صو التي ال دمات أو الم تريات
 .االاتمان لبطاقات األلوا  الم تلفة مف لو  بكو خاصة ل رو  حسابه، وعقاُ 

 اسةتعما  ل املةه يتةيح البطاقةات مةف النةو  أن هةذا بالةذكر والجةدير
 ة، عهةيالبطاقة مصةدر المصةرف وبألف بألنه المبرم االتفاق حدود عي االاتمان
 عليةه متفة  أجةو خةال  لقةوم أن اعةور  حساباته تسوية مف ل املها بدالُ  تسمح
 معةألف مك ةوف مبلةغ لطةاق ضةمف والةك، الحقةا فمةف م ةترياته بتسةديد

 ( 1) .سابقاُ  
 مف تمكنه، لعمألله البنك لصدرها بطاقة خاصة االئتماب فبطاقة

 لهذه قدلمهت عند معألنة م الت وأماكف مف وال دمات السل  على ال صو 
 المتعامو أو الضمالات مال ف لمد  يتب  م دد سق  ضمف البطاقة، والك

 للمصرف. قبله مف المقدمة
 :االئتماب بطاقات أهمية

 مصدر البنك ألن واحد  آن عي وااتمان وعا  أداف  االاتمان بطاقة تعد
 فيطالب، حسابه مف إما، البطاقة حامو فمف م تريات يدع  الذي هو البطاقة

 :أمرين من وتنبع أهميتها، مباشرف العمألو حساب مف أو، بالمبلغ عمألوال

                                                 

 .(2)ص: ،  م مودعبد الراضي ياللي والضمان، د. ك الوعا  لبطاقات القالولي النظام (1)
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 ومركس مؤسسة ماليألف ع رف لقارب ما لد  السل  قيمة ودع  شرا  -1
 دولة 211 مف أكثر عي منت رف هذه المؤسسات أنب علماُ  تجاري 
 .بالعالم

 اآللي الصراف أجهسف مف جهاز أي مف الفوري  النقدي الس ب إمكالية -2
 .كارد العالمية أو الماستر الفألسا عي منظمة األعضا  للبنوك لتابعةا
 :االئتماب لبطاقات الرئيسة األنواع

تتنو  بطاقات االاتمان إلى عدف ألوا  باعتبارات م تلفة، على الن و 
 التالي:
 :التسهيالت نوع حسب أوال 
 : نوعين إلى البطاقات هذه تنقسا
 أصدرتها التي الجهة تمكف أداف  مجرد تمثو التي وهي  :العادية البطاقات -1

 مف البطاقة حامو لجريها التي المالية قيمة المعامالت استيفا  مف
 أي ل املها ال لقدم المصدر البنك عإن مف مباشرف، ومف الدااف رصألده
 قيمة لتئطية كافياُ  العمألو رصألد لكون  أن ل تر  ععلي، بو قر 
 .العملية
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 :أشكال ثالثة اتالبطاق من النوع ولهذا
 (1) .الجاري  الحساب بطاقة -أ
 (2) .مسبقا المدفوعة األجور بطاقة -ب

  

                                                 

هةةي أداف دعةة  وسةة ب لقةةدي ، لصةةدرها بنةةك تجةةاري، تمكةةف حاملهةةا مةةف  الجوواري  بطاقووات الحسوواب (1)
ال ةةرا  بمالةةه الوجةةود لةةد  البنةةك ، ومةةف ال صةةو  علةةى النقةةد مةةف أي مكةةان مةة  خصةةم المبلةةغ مةةف 

شةرف بال سةاب الجةاري سة بُا حسابه عورُا، وتمكنه مف ال صو  على خدمات خاصة، عهي ترتبط مبا
وشراُ   ولذا ال تصدرها إال البنوك لالبا، وتعتمد  على قدرف أجهسف االتصةا  االليترولةي ، وال لمكةف 

 أن تعمو بطري  يدوية.
 ومن خصائصها 

ل املهةةةا أن  أن بطاقةةةات ال سةةةاب الجةةةاري مرتبطةةةة برصةةةألد حاملهةةةا عةةةي البنةةةك المصةةةدر لهةةةا، عةةةال لمكةةةف
 كثر مف رصألده المود   عي البنك المصدر.لس ب أو ل تري بأ

أن البنك المصدر لبطاقة ال ساب الجاري ل عةد موفيةا للقةر  عةي حةا  السة ب النقةدي بهةا، والعمألةو إلمةا 
 لقوم باستيفا  دينه أو بعضه.

 أن الس ب النقدي ببطاقات ال ساب الجاري مجالي أو ل  تسب رسوم مالية مقطوعة لالباُ 
 جاري مف بطاقات السداد الفوري.أن بطاقات ال ساب ال

أن البطاقةةات ال سةةاب الجةةاري عهةةي اات رب يةةة لألةةر مباشةةرف، عةةالربح لةةيس هةةدعا إلصةةدارها عةةي األصةةو ، 
 ليف ال دمات التي تقدمها أصب ي ل در رب ا على المصدر.

 لمصدر.الئالب أن بطاقات ال ساب الجاري ال لصدرها إال البنوك الرتبا ها برصألد حاملها لد  البنك ا
لعتمةد بطاقةةات ال سةةاب الجةةاري علةةى تطةور االتصةةاالت االليتروليةةة ، وال لمكةةف أن تسةةتعمو ب ةةكو   

دراسةةة مقارلةةة، رسةةالة دكتةةوراه بالمعهةةد العةةالي ييقضةةا ، بجامعةةة اإلمةةام  –يةةدوي. )البطاقةةة االاتماليةةة 
 م.2111 -هة 1431(، الريا ، السعودلة،4،8دمحم بف سعود، لاسر بف راشد الدوسري ، )ص 

البطاقة المدعوعة مسبقا: هي التي تئذ  بالرصألد مسبقا، وهةي ت ةبه البطاقةات المدعوعةة مسةبقا التةي  (2)
عبةةةد اليةةةريم خالةةةد  –تصةةةدرها شةةةركات الهواتةةة  النقالةةةة. )الجةةةراام المسةةةت دفة واسةةةتراتيجية مواجهتهةةةا 

 (.48الردايدف، )ص: 
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 (1) .ال وري  الخصا بطاقات -ج
 :االئتمانية البطاقات-2

 أن دون  است دامها لستطي  حاملها بأن االاتمالية البطاقات تتمألس
 حا  عي أله المصدر، كما البنك حساب لد  لدله لكون  أن عليه ل تر 
 ما الرصألد ل صم تواعر ل تر  ال عإله البطاقة حامو للعمألو حساب وجود
 المصدر البنك أن الك البطاقة  است دام على مترتبة مست قات مف عليه
 .دورية بمواعألد حاملها على لعود حسابه، فم مف تلك المست قات بدع  يلتسم
 :شكالب البطاقات من النوع ولهذا
 :اآلجل الدفع أساس على االئتماب بطاقات -أ

 لقوم أن ال هري، أي الدع  أساس هو اآلجو الدع  بطاقات عي األصو
 بهةا ومطالبتةه البطاقةة حامةو قبةو مةف الفةواتألر الموقعةة بجمة  المصةدر البنك

                                                 

 لل صةم الفةوري  والةك لدلةه، حسةاب لةه الذي للعمألو البنك لمن ها بطاقة الفوري: هي ال صم بطاقة (1)
 ، وهةي االليترولةي الت ويةو أو ألظمةة اآلليةة، الصةرف أجهةسف بواسةطة اسةت دامها عنةد مةف حسةابه

 يلي: بما تتص 
 .البنك لد  رصألد له لمف إال تصدر ال -1
 .حاملها رصألد لألر مف بالصرف تسمح ال -2
 تمنح مجاُلا )عي الئالب( . -3
 صةةم مةةف حسةةاب العمألةو عةةور اسةةت دامه للبطاقةةة. وعنةةد تعطةو ألظمةةة ال اسةةب اآللةةي، وأحياُلةةا يةتم ال -4

لكةةةون هنةةةاك سةةةق  أعلةةةى )بمبلةةةغ صةةةئألر( لمكةةةف للعمألةةةو اسةةةت دام هةةةذه البطاقةةةة ضةةةمف حةةةدود هةةةذا 
 السق  ل ألف إعادف االتصاالت بنظام ال اسب اآللي.

أو منةا   تواجةد عةرو  البنةك المربو ةة بجهةاز تست دم عي إ ار جئرافيةة الدولةة لالُبةا   :م لية وهي -4
 حاسب آلي متصو بقاعدف معلومات عف حساب ورصألد العمألو.

تسةةت دم عةةي الئالةةب للسةة ب النقةةدي مةةف أجهةةسف الصةةرف اآللةةي أو لالستفسةةار عةةف بعةة  المعلومةةات  -4
ال اصةةةة بالعمألةةةو أو لالستفسةةةار أو ال صةةةو  علةةةى بعةةة  ال ةةةدمات التةةةي لقةةةدمها البنةةةك كأسةةةعار 

 حسةةةاب ك ةةة  لعمةةةالت أو شةةةرا  ال ةةةيكات السةةةياحية إضةةةاعة إلةةةى التعةةةرف علةةةى الرصةةةألد أو  لةةةبا
 . ك ةة  حسةةاب م تصةةر أو تفصةةأللي العمألةةو حسةةابات بةةألف فيمةةا الت ويةةو أو تفصةةأللي أو م تصةةر

 (344/ 4) اإلسالمي الفقه مجم  مجلة أو الت ويو فيما بألف حسابات العمألو.
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 مةف عليةه بةدع  مةا العمألةو معةألف، ويقةوم تةاريج عةي شةهر كةو مةرف دوريةُا،
 الةذي االست قاق جتاري يتجاوز ال بما البطاقة است دام عف لتجي مست قات

 عةي شةهريف إلةى شةهر مةف عةادف التةاريج هةذا المصةدر، ويمتةد البنةك ل ةدده
 ال االت. أقصى
 البطاقةات مةف النةو  هةذا ل امةو يلةسم ال ألةه األسةلوب هذا مف يتضحو 
 عوااد دون  مف قر  على مرف كو عي ألله ل صو الست دامها  ساب  رصألد
 علألهةا يةن  تةأخألر يت مو عوااد لهعإ السداد عدم حالة م ترياته، وعي بقيمة
 .اإلصدار اتفاقية عي
 :المتجدد االئتماب بطاقات -ب 

 تمةنح عهةي الةديف تقسةيط أسةاس علةى المتجةدد االاتمةان بطاقةات تقةوم
 مةف عةدد علةى ال ةهري  للي ة  المبلةغ اإلجمةالي تسةديد مألةسف البطاقةة حامةو

 كةامالُ  المسةت  المبلةغ  دعة  عليةه ت ةتر  الماليةة، وال قدرتةه حسةب األقسةا 
شةهرية،  أقسةا  الفةوري أو علةى السةداد عةي ال ريةة مطلة  علةه واحةدف دععةة

 مةف م ةددف لنسةبة البطاقةة حامةو دعة  وجةوب علةى أحيالةاُ  االتفاقيةات وتةن 
 الحقة مدد إلى الباقي أو تدويره السماح، وتقسيط مدف خال  أدلى ك د الديف
 تقسةيط جةدد، وعةي حالةةالمت القةر  ببطاقةات البطاقةات هةذه تسةمى ولةذلك
 .المسددف لألر المبالغ إجمالي عف عوااد العمألو على ت تسب الديف
 :اإل دار جهة حسبثانيا  
 .عالمية مالية مؤسسات عن  ادرة بطاقات -1
 .عالمية وهيئات منظمات من وترخيص برعاية  ادرة بطاقات -2

كةارد،  ألةساالف" العةالمي بالسةوق  المتداولةة االاتماليةة البطاقةات أهةم ومةف
 "كسبرسإمألركان كارد، األ الماستر

 علةى حصةتهما وتسيةد الت ةارُا، البطاقةات أكثةر والماسةتر الفألةسا وتعةد
 .العالمية السوق  مف 84%
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 مألركةاناأل بطةاقتي أن وهة البطاقةات هةذه بةألف الجةوهري  واالخةتالف
 عالميةة، ومةف ماليةة مؤسسةات عةف صةادرتان كلةوب والةداينرز كسةبرسإ

 شةركة كبألةرف، كمةا أن ماليةة مؤسسةة لعةد كسبرسإ أمألركان كبن أن المعروف
 .العالم عي المصارف أكبر مف لواحد مملوكة كلوب الداينس

 مةف بتةرخي  بنةوك عةف صةادرف عهةي والماسةتر الفألةسا بطاقةات أمةا
 عالميةة لةاد  أو هأل ةة عةف صبةارف هةي للبطاقةة التةي الراصيةة العالميةة المنظمةة
 تيةون  أن خةدماتها دون  إدارف عةي وتسةاعدهم للبنةوك اإلصةدار تراخي  تمنح
 .مالية مؤسسات ااتها عي

 تقبو ب ألث، اهبية دولية، ولينها كارد عألسا عف صبارف الذهبية  البطاقة
 والمكالة الطألبة السمعة اوي  مف عادف جميعها، ويكون حاملها العالم دو  عي

 .المرموقة االجتماصية
 المسوتهلكين لمودفوعات اا شويوع األك:ور الشوكل هوي االئتمواب بطاقات

 تةوعألر ويةتم العةالم، حةو  التجةار مةف بطاقةات االاتمةان قبةو  ، ويسيةدال وريوة
 30 مةدف م مةي أتوماتيكيةاُ  والتةاجر، عالمسةتهلك المسةتهلك مةف ليةو األمةان
 درجةة االاتمةان، وللتةاجر ببطاقةة الفةوري  بال ةرا  لقةوم أن لسةتطي  إا يومةُا 

مراةي،  لألر م تر   مف بأمان قبولها لمكف اتماناال بطاقة بأن الثقة عالية مف
   .االاتمان ببطاقة الفورية الم تريات عف والسداد

 علةى للصةرف حةد اات - كةارد وماسةتر عألةسا مثةو - االاتمةان وبطاقةة
ك لةه  االاتمةان بطاقة رصألد دع  لمكنه المست دم، والمست دم حد بطاقة أساس
 االاتمةان بطاقةة مصدرو ويتقاضىسداد،  مدف  كو عي األدلى المبلغ أو دع 
 (1) . مدعو  لألر رصألد أي على عاادف

  

                                                 

 السةداد ،  رااة (42)ص: المصةرعي، وااةو الدلسةي،  لقطةا ا عةي اإلليتروليةة العمليةات ( دلألةو1)
لنةدور،  عةاروق  لسةان، المتبادلةة  األ ةراف بةألف تسةوية المةدعوعات عةي وأهمألتهةا اإلليتروليةة

 الرصةةألد،  مةةف المباشةةر والسةة ب اإلقراضةةية البنييةةة ، ومةةا بعةةدها(، البطاقةةات444)ص
 .وما بعدها( 44 :ص سليمان، ) إبراهيم أبو الوهاب عبد
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 الوفاء   بطاقة-2
هةةي بطاقةةات مةةف خاللهةةا لسةةتطي  حاملهةةا سةةداد فمةةف السةةل  وال ةةدمات 
التةةي ل صةةو علألهةةا مةةف بعةة  الم ةةالت التجاريةةة التةةي تقبلهةةا بموجةةب اتفةةاق 

سةاب حامةو م  الجهة المصةدرف لهةا، والةك بت ويةو فمةف هةذه البضةاا  مةف ح
 .البطاقة إلى حساب التاجر

هنةةةاك  ةةةريقتألف لسةةةداد فمةةةف السةةةل ، عةةةي الطريقةةةة األولةةةى لقةةةدم العمألةةةو 
بطاقتةةةةه أفنةةةةا  ال ةةةةرا  والتةةةةي ت تةةةةوي علةةةةى بيالاتةةةةه وبيالةةةةات البنةةةةك أو الجهةةةةة 
المصدرف لها، ويوق  على عاتورف مف عدف لسج و ترسةو لسة ة منةه إلةى البنةك 

 ةةةتريات، عةةةةي هةةةذه ال الةةةةة أي الةةةدع  لألةةةةر ال ةةةاص بالعمألةةةةو لسةةةداد قيمةةةةة الم
المباشر عإن العمألو يتمت  بأجو ععلي للوعا  بثمف السلعة وال ةدمات، ويطلة  

  .على هذه البطاقات تسمية بطاقات الوعا  المؤجلة
أمةةةا الطريقةةةة الثاليةةةة عتةةةتم بقيةةةام الم ةةةتري بتسةةةليم بطاقتةةةه إلةةةى م اسةةةب 

مةةف وجةةود رصةةألد كةةاف  لهةةذا لمةةرر البطاقةةة علةةى جهةةاز للتأكةةد  الم ةةو والةةذي
العمألو لتسةديد قيمةة الم ةتريات، وال يةتم الةك إال بعةد إدخةا  الةرقم السةري عةي 
الجهةةاز ومةةف فةةم تةةتم عمليةةة الت ويةةو مباشةةرف عةةف  ريةة  عمليةةات حسةةابية عةةي 
بنةةةك كةةةو منهمةةةا، وهةةةذه البطاقةةةات تمثةةةو ضةةةمالا للتجةةةار عةةةي ال صةةةو  علةةةى 

يةةة ت مةةو تعهةةد مةةف البنةةك لتسةةوية مسةةت قاتهم، كمةةا تعتبةةر بطاقةةات لألةةر ااتمال
  (1).ديف حامو البطاقة

فبطاقات الوعا  ت و  ل املها سداد فمف السل  وال دمات التي ل صو 
علألهةةا حامةةو البطاقةةة مةةف بعةة  الم ةةالت التجاريةةة التةةي تقبةةو هةةذه البطاقةةة 

والةةك بت ويةةو فمةةف البضةةاا  ، بموجةةب اتفةةاق مسةةب  مةة  الجهةةة المصةةدرف لهةةا
مف حساب العمألو حامو البطاقة إلةى حسةاب التةاجر البةاا   والسل  وال دمات

 (2) ولألر مباشرف.، مباشرف :بطريقتألف

                                                 
 : االقتصادلة موسوعة المصطل ات (1)

https://www.facebook.com/376710822362605/posts/491079087592444/ 
بألومي حجازي،  الفتاح عبد النمواجي، د.– العربري  القالون  عي اإللترلي و اليمبألوتر جراام ( مكاع ة2)

 (.22، 21برهم، )ص:  إسماعألو اإلليترولية لضا  الت جارف عقود أحكام(، 442: )ص

https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-376710822362605/?__tn__=kC-R&eid=ARDqK68DKOQ34dyLcnG7mY7PJKfCMp35I9I-pA_LH7ocgS5ZtSXaEphu0NZa17Vc9K-ahaVXigwXnqMs&hc_ref=ARSMZtl5VAOnNw-GP9bMUtQ8GMuVtAHHtmsfwP9iN_NpvoJSBg7tNtg6-msXnjGlB7w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCH1bpCpn2sOMT9-X-GlvJsnezAJ52by_Hx6EJ-103Cj8hXTQ_pJ5uhkbhfNh4wz-qRGCQaL-mRn-x9jJdIague0Ox76vXDVol8FBMUoHSkCJvcGW6DokJ0ejUlnJW14tLQi_jtKp8U2jDSvn3nnhCKZdkz3_zrtuaZIsDO8OiMkLsnfBBhN4Z6uf0A0evYTyUbWahC0ELE2scCNxHoyDnJoRhESBy9cZaxvLPYFRgHEJwQcbWA7nxerVIRYpyK-RFm5E9MDpsuNUmOa-M1AF1MYqK_n3cAhhpKURGkH6Cpd1_YV2VRuxyQnpXwg0-d9i_x2mQ_e8bY9V7e9t8
https://www.facebook.com/376710822362605/posts/491079087592444/
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والئةةةةر  مةةةةف هةةةةذا النةةةةو  مةةةةف بطاقةةةةات الةةةةدع  اإلليتروليةةةةة هةةةةو تةةةةوعألر 
الضمان الياعي للتجار عي ال صو  على مسةت قاتهم سةوا  عةف  رية  الةدع  

 المباشر أو لألر المباشر )الدع  المؤجو(.
البنةةك  لوعةةا  اإلليترولةةي تفتةةر  وجةةود فالفةةة أشةة اص هةةم:وبطاقةةات ا

مصةةةدر البطاقةةةة، والةةةذي يوجةةةد فيةةةه حسةةةاب العمألةةةو حامةةةو البطاقةةةة، وحامةةةو 
 وهو مورد البضاعة أو ال دمة. البطاقة، والمستفألد الدااف

وكو افنألف مف هؤال  الثالفة يرتبطان بعقد خاص ينظم العالقة بألنهما، 
ليةةةة وماليةةةة عةةةي امةةةة أ راعهةةةا ب ةةةكو و تسامةةةات قالوين ةةةأ عةةةف العقةةةود الثالفةةةة ال

 (1) أصألو ومباشر وليس عف  ري  النيابة.
وال تعد بطاقات الوعا  بطاقات ااتمالية، إلما هي مجرد بطاقات ت مةو 
تعهدا مف البنك مصدر البطاقة بتسوية الديف بألف حامو البطاقة والتاجر، و ن 

ي علةةى أي تعهةةد مةةف جالةةب كةةان هنةةاك رصةةألد دااةةف لهةةذه البطاقةةة، وال تنطةةو 
 (2) البنك بتقدلم تسهيالت ااتمالية.

  ( ATM CARD )اآللي  السحب بطاقة -3 
 عمةال  بةألف الت ةاراُ  المصةرفية البطاقةات أكثةر مةف البطاقةة هةذه تعةد

 المصةرفية المؤسسةات تصةدرها خاصةة بطاقةة صبةارف عةف البنةوك، وهةي
 علةى ال صةو  مةف همتمكةن حسةابات جاريةة لةديهم تتةواعر الةذيف لعمالاهةا

 النقةدي السة ب الم صصةة، وألضةاُ  األماكف مف وخدمات سل  مف لقدم ما 
 إلةى حسةابه الةدخو  حة  حاملهةا البطاقةة تلةك السةاعة، وت ةو  مةدار علةى

 تسةمى أجهةسف خةال  عليةه، مةف متفة  أقصةى ب د لقدلة مبالغ لس ب مباشرف
 عةي البطاقةة لةكت إدخةا  عةي تتمثةو معألنةة آلليةة وعقةاُ  اآللةي أجهةسف الصةرف

 ال ساب بصاحب ال اص السري  الرقم إدخا  ومف فم لها الم ص  الجهاز
المصةةرفية  كالسةة ب، واإليةةدا ، والت ويةةو،  العمليةةات مةةف بالعديةةد للقيةةام

 .(3) األخر   المصرفية ال دمات مف والسداد، ولألرها

                                                 
 (.231: مقارلة، د. أحمد خليفة الملط، )ص دراسة المعلوماتية ( الجراام1)
 ( 4، 4: القضاف، )ص مفلح وعا ، فيا  كوسأللة اليمبألوتر است دام عف الناتجة البنوك ( مسؤولية2)
 لبطاقات الجنااية ، ال مالة) 24: عوزي السقا، ) ص االاتمان، إيهاب لبطاقات منيةواأل الجنااية ( ال مالة3)

 (.422 ص:االاتمان، دمحم عثمان ) بطاقة (، ماهية44: الممئنطة، دمحم الهألتي، )ص االاتمان
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 المصرفية المؤسسات  ورت التينولوجي والتقدم العلمي للتطور ولتيجة
 جسم عي الذاكرف شري ة وض   ري  للنقود عف اآللي الس ب طاقةب مف

 العمألو حساب مف ال صم  واإلضاعة بعملية تقوم ليي مبرمجة وهي البطاقة
 (1) ل املها. أمالاُ  أكثر وسأللة وتعد المالية، بو معامالته بقيمة

 العمليات على تقتصر ال البطاقة تلك أن إلى بنا اإلشارف وتجدر
 وعا  أداف  اعتبارها عي يتمثو آخر لرضاُ  تؤدي سابقة، بو إلهاال المصرفية

 لقوم فم التاجر، ومف لد  سل  إليه مف ل تات ما ب را  العمألو لقوم عندما
 جهاز  ري  حساب العمألو، عف مف مباشرف ال رااية العملية ب صم التاجر

 (2) .البي  بنقا  لسمى العملية، أو ما لتلك م ص 
 ااتماليا توعألرها تسهيال لعدم ااتمالية، والك بطاقة ليسي البطاقة وهذه

عادف المبلغ المود  إلى إللعمألو، إا لقتصر دورها على تنفألذ التساماته ب
العمألو حامو البطاقة، وبالتالي عإن مجرد إدخا  العمألو بطاقته عي جهاز 
الس ب اآللي، م  إدخا  الرقم السري لعد بمثابة أمر للبنك بصرف المبلغ 

راد س به، وتفويضا بتقألألده عي الجالب المديف مف حساب العمألو الم
((  لذا لعتبر البع  بطاقات الس ب اآللي مف ألوا  On - Lineمباشرف)

 (4) .(3)التوقي  اإلليترولي
  

                                                 
 ( 22: ال كم ) ص االاتمان، سامح عبد لبطاقات الجنااية ( ال مالة1)
 ( .41: العنسي، )ص رشألد بف ممدوح .التسوير، د مف اإلليترولي دع ال لبطاقات الجنااية ( ال مالة2)
 تجةاري أو تعهةد أو قةرار، وهةو وفيقة أو عقد أي إرسا  عي تست دم رقمية شهادف هو :اإلليترولي ( التوقي 3)

 التوقيةة  إلةةى إليترولةةي، واللجةةو  معالجةةة أحةةرف أو أرقةةام أو رمةةوز أو صةةوت أو لظةةام مةةف مكةةون 
 سةرية لضةمف اإللترلةي، حألةث شةبكة علةى للمتعةاملألف وال صوصةية األمةف مسةتو     مةفيرع اإلليترولي

 األشة اص مصةداقية مةف والتأكةد المرسةو هويةة ت ديةد لمكةف خاللةه المعلومةات والرسةااو، عمةف
 ضةيا  دون  التعةامالت وتسةهألو بعةد عةف صةفقات بةإبرام اإلليترولةي التوقية  والمعلومةات، كمةا لسةمح

 إلةى خطةوف اإلليترولةي التوقية  . وضةمالها اإلليتروليةة التجةارف تنميةة عةي يسيةد والمةا ، وبةذلك الوقةي
 م.1/8/2112بتاريج  ، الصادر1122 اإلماراتية، العدد االت اد األمام، عال  لق بندي، جريدف

 ال مالة المدلية للتجارف اإلليترولية، د. -( التجارف اإلليترولية وحمايتها القالولية، المجلد األو 4)
 (،.112: حجازي، )ص بألومي الفتاح عبد
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  االعتماد   بطاقة -4
تمنح هذه البطاقة بنا  على عقد خاص بألف أحد األش اص و حد  

تسهألو االاتمان االستهالكي، وبمقتضى هذا  المؤسسات المالية القاامة على
العقد تقوم هذه المؤسسة بفتح إعتماد مالي بمبلغ م دد، عإاا أراد العمألو 
حامو هذه البطاقة شرا  سلعة أو ال صو  على خدمة معألنة مف إحد  

 الم ا  المعتمدف لد  المؤسسة فيقوم بتقدلم البطاقة إلى الم و أو المتجر.
تماد تقوم المؤسسة المال ة لها بتسوية الصفقة فم وبموجب بطاقة االع

تسترد مقابلها مف حامو البطاقة بعد الك وعقا لل رو  الم ددف سلفا بألنهما 
 (1)عي عقد عتح االعتماد. 

الم تلفةة،  ال ةرا  عمليةات عةي اسةت دامها ل املهةا البطاقةة تلةك عتتةيح
 مةف البطاقةات تلةك إصةدار ال دمات، ويةتم على النقدي، وال صو  والس ب

 لالةب عةي مقابةو خاصةة، أو وجةود شةرو  اشةرا  دون  لعمالاةه البنةك قبةو
 ك ة  إرسةا   رية  عةف شةهرياُ  صةاحب البطاقةة م اسةبة األحيةان، ويةتم

 تلةك تيةون  أن لجةب ألةه شةرا ، أو سة ب علةى مةف المنفةذف العمليةات بجمية 
 وعةا  أداف  تلةك البطاقةة وتعةد للبطاقةة األقصةى لل ةد متجةاوزف لةر العمليةات
 توقيعه إلى العمألو، إضاعة ل صو عليه سري  رقم وجود ، وتتطلب(2)وس ب
 ال صةو  حاملهةا مةف البطاقةة هةذه وتمكةف البطاقةة علةى البنةك لةد  المعتمةد
 (3. )ال دمات مف العديد على

                                                 

مقارلة، عاد  يوس  ال كري، جامعة  االليكترولية، دراسة الدع  الجنااية لبطاقات ( ال مالة1)
 ( 21: اليوعة، كلية القالون، )ص

االاتمان،  بطاقة (، ماهية44: الممئنطة، دمحم الهألتي، )ص االاتمان لبطاقات الجنااية ( ال مالة2)
 ( 422: )ص دمحم عثمان،

االاتمالية،  البطاقات تسوير لدوف العربية، أعما  البالد عي الت اراُ  األكثر االاتمالية ( البطاقات3)
 .التسوير، د مف اإلليترولي الدع  لبطاقات الجنااية (، ال مالة11: ال يج األصم، )ص عمر
 ( .41: العنسي، ) ص ممدوح
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وتتمألةةس هةةذه البطاقةةة بطابعهةةا الةةدولي، وتمةةنح ألشةة اص يةةتم اختيةةارهم 
 American Express:بطاقةةةةة ومةةةةف أمثلةةةةة بطاقةةةةات االعتمةةةةاد .بعنالةةةةة
 Euro Card(1)وبطاقة
 Smart Card):)الذكية    البطاقة -5

 تينولوجيةا عةالم عةي اإلصةدارات آخةر مةف واحةدف الذكيةة البطاقةة
 عي شبألهة بطاقة عي مدمجة إليترولية شري ة على ت توي  المعلومات، وهي

 ي ةال ةر  هةذه علةى الممئنطةة، ت ةسن  البالسةتيكية الةدع  ببطاقةة حجمهةا
 ال مالةة ألظمةة بةبع  الم ميةة البةرامج وبعة  اإلليتروليةة المعلومةات

 مةف كثألةر ل دمةة متيةامالُ  لظامةاُ  القارئ  م  الذكية البطاقة المتطورف، وت كو
 .الم تلفة التطبيقات

 العمليةة المعلومةات تجعةو إل هةا إا  ت كةم كجهةاز الذكيةة البطاقة تعمو
 ال ةرا  مةف األشة اص ف، وتمكةفم ةددي لمسةت دمألف عقةط متاحة وال  صية
 . اآلمف المعلومات لقو و مكالية

 Mondex Smart) مولةدكس بطاقةة :الذكيةة البطاقةات علةى وكمثةا 
Card) (2) م.1222 عام  هرت التي 
 العلةم إليةه توصةو لمةا عملةي تطبألة  هةو البطاقةات مةف النةو  هةذا إن 
 أن الةك  الةدع  وسةااط مجا  وعي، اإلليترولية ال واسألب مجا  عي ال ديث
 لمكف إليترولات، مما مجرد أصب ي البنوك التجارية بها تتعامو التي النقود
 بالنقود التعامو مف سألتمكف البطاقة حامو عإن والت سيف، وعليه السري  النقو
، والصةرف، وال ةرا ، والسة ب، اإليةدا  باإلمكةان فيصةبح لطةاق  واسة   علةى

 يةتم ال ةرا  عمليةة عفةي إليترولُيةا  إلةى آخةر حسةاب مةف والت ويةو، والتسةديد
 بواسةطتها النقةود سة ب مةف لمكةف الم ةو، ممةا صةاحب إلةى البطاقةة تقةدلم

                                                 

 ( 21: مقارلة، عاد  يوس  ال كري، )ص ترولية، دراسةلياإل الدع  الجنااية لبطاقات ( ال مالة1)
 اإلليتروليةة السةداد  رااة (، 84 : ص) دمحم زيةدان ،المصةرعي القطةا  عةي التسةوي  ( دور2)

 لنةةدور،  عةةاروق  لسةان :دالمتبادلةة، إعةةدا األ ةراف بةةألف تسةوية المةةدعوعات عةةي وأهمألتهةا
 ، وما بعدها( 444: ) ص
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 ي دخو أن بد ال العملية مف االلتها  البنيي، وبعد حسابه إلى وت ويلها مباشرف
 (1).المعتمد التوقي   مف بدال به ال اص السري  الرقم البطاقة حامو
 :الذكية البطاقة مميزات

 .اإلليترولية النقود باستعما  تسمح - 
 .ت ئأللها تناسب برمجيات ل توي  جهاز أي م  التعامو  -

 .اإللترلي عبر واستالمها اإلليترولية النقود بإرسا  تسمح - 
 (2) .ك له العالم أل ا  عي الناس بألف التعامو تيسألر - 
 ( Cheque Guarantee Card) بطاقة ضماب الشيكات  -6

 على ال دمة مقدم أو التاجر  حصو  لضمان وسأللة لبطاقةا هذه  تعد
 البطاقةة هةذه وبموجةب، )الصةك (ال ةيك  عف   رية تسويته تم الذي المقابو
 سةداد بةأن لضةمف البطاقةة حامةو لعمأللةه هةذه البطاقةة مصةدر البنةك يتعهةد

 (3). البطاقة صدارإ ل رو  وعقاُ  البنك مف العمألو ل ررها التي الصكوك
 ورقةم وتوقيعةه العمألةو اسةم منهةا، بيالةات عةدف لبطاقةةا هةذه وتتضةمف

 صةك ل ةرره كةو عةي بةه بالوعةا  البنةك قصةى الةذي يتعهةداأل وال ةد حسةابه
 علةى للمسةتفألد والتوقية  البطاقةة برازإبة والعمألة ويقةوم البطاقةة، حامةو العمألةو
علةى  هةر الصةك،  البطاقةة رقةم بتةدويف المسةتفألد لقةوم وكمةا أمامةه، الصةك

 (4) لتأكد مف مدف صالحية البطاقة لالستعما .إضاعة إلى ا
، وب اصة ت رير الصك، وت ققي ال رو ، ومتى تواعرت هذه البيالات

ن البنك إتوقي ، عالوعقا لل د األقصى المسموح به، وكتابة رقم الصك وص ة 

                                                 

 مسعود بف وعألوبها، دمحم ومسالاها وتعاريفه، وتوصيفها وألواعها  هاتاري :اللداانية ( البطاقات1)
 (.43: ص العصيمي، )

 لسان المتبادلة، إعداد: األ راف بألف تسوية المدعوعات عي وأهمألتها اإلليترولية السداد (  راا 2)
 ، وما بعدها( 481: لندور، ) ص عاروق 

بألومي  الفتاح عبد النمواجي، د.– العربي ن القالو  عي واإللترلي اليمبألوتر جراام ( مكاع ة3)
 (. 448: حجازي، )ص

 (.231: مقارلة، د. أحمد خليفة الملط، )ص دراسة المعلوماتية ( الجراام4)
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عةةف  المسةة وب عليةةه يلتةةسم قالولةةا بةةدع  قيمةةة الصةةك للمسةةتفألد بصةةرف النظةةر
 (1) الرصألد لألر كاف لسداد قيمة الصك المس وب. وجود رصألد لدله أو أن

ويعود السبب ورا   هور هذا النو  مف بطاقات الدع  اإلليترولي إلى 
أو عدم وجود رصألد عي األصو ، خوف التجار مف عدم وجود رصألد كاف

لد  المتعاملألف معهم بالصكوك، وتوعر هذه البطاقات األمان الياعي لهؤال  
البنك لهم بالمبالغ المست قة لهم بمقتضى هذه التجار مف خال  ضمان 

 (2) )بطاقة ضمان ال يك(.ة البطاق
 حافظة النقود اإللكترونية  -7

قود اإلليترولية لو  مف ألوا  البطاقات الذكية، وهي نتعد حاعظة ال
مسبقا،  ةابقة الدع ، حألث ت تسن مبالئا مف النقود مدعوعسصبارف عف بطاقة 

ت، أي ألها ال تست دم لدع  مقابو خدمة م ددف وهي متعددف االستعماال
بذاتها كما عي بطاقة الهات ، وحاعظة النقود اإلليترولية تمثو احتيا يا ماليا 

 (3) البطاقة اللداانية. Micro Processorيتم ت سينه عي معالج 
وتتمألس حاعظة النقود اإلليترولية بجملة ممألسات منهةا: ألهةا تعمةو خةارت 

لي تضةةمف للمسةةتعمو عةةدم معرعةةة أي شةة   لةةه تمامةةا كةةالنقود اال ةةبكة وبالتةة
العادلة، عي الوقي الذي لستطي  فيه المستعمو معرعة مقدار ما عةي ال اعظةة 

تمةام إمف لقود كما عةي بطاقةات االاتمةان، كمةا لسةمح اسةت دام هةذه ال اعظةة ب
 عمليةةةةةات الةةةةةدع  علةةةةةى المسةةةةةتو  الةةةةةدولي دون خةةةةةوف مةةةةةف م ةةةةةا ر السةةةةةرقة 

 (4) أو الفقدان.
                                                 

 تطبيقية عي القضا  المصري والفرلسي، د.جمألو لبطاقات االاتمان دراسة والمدلية ناايةجال ( ال مالة1)
 .(24: الصئألر، )ص الباقي عبد

بألومي حجازي،  الفتاح عبد النمواجي، د.– العربري  القالون  عي اإللترليو  اليمبألوتر جراام اع ة( مك2)
مقارلة، عاد  يوس  ال كري  ليترولية، دراسةاإل الدع  الجنااية لبطاقات (، ال مالة442: )ص
 .( 21: )ص

بألومي حجازي،  الفتاح عبد النمواجي، د.– العربي القالون  عي واإللترلي اليمبألوتر جراام ( مكاع ة3)
 .( 444: )ص

بألومي حجازي،  الفتاح عبد النمواجي، د.– العربي القالون  عي واإللترلي اليمبألوتر جراام ( مكاع ة4)
مقارلة، عاد  يوس  ال كري،  ليترولية، دراسةاإل الدع  الجنااية لبطاقات (، ال مالة444)ص
 ( 22)ص
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املطلب الثاني: االحتيال يف استعمال بطاقات االئتمان 
 اإللكرتونية من قبل حامليها.

 توطئة 
اإلليترولةي   الةدع  بطاقةات على عالية بدرجة ةيالبني المؤسسات تعتمد
 مةف العقةود عمةو عةف ، حألةث أصةب ي بةدلالتطةورات العصةر والةك لمواكبةة

الةدع  اإلليترولةي، عقةد  لبطاقةة الئةةالب األهميةة لهةذه ولظةرا، وال را  البي  أجو
 هةةرت صةةور م تلفةةة مةةف التالعةةب لألةةر الم ةةر  علةةى لظةةام بطاقةةات الةةدع  

 (1) .اإلليترولي
حألةةةةث لعتمةةةةد لظةةةةام بطاقةةةةة الةةةةدع  اإلليترولةةةةي علةةةةى عمليةةةةات الت ويةةةةو 
اإلليترولةةةي مةةةف حسةةةاب بطاقةةةة العمألةةةو بالبنةةةك المصةةةدر للبطاقةةةة إلةةةى رصةةةألد 

والةةةك مةةةف خةةةال  شةةةبكة التسةةةوية ، بةةةه حسةةةابه أو الةةةدااف الةةةذي يوجةةةد التةةةاجر
  (2)."هأل ة الماستر كارد"و"هأل ة الفألسا كارد"،  اإلليترولية للهأل ات الدولية

ال صو  علةى السةل  عي وتعطي بطاقة الدع  اإلليترولي ال   للعمألو 
تليفةةولي ب صةةم القيمةةة  وال ةةدمات علةةى ال ةةبكة عةةف  ريةة  تصةةريح كتةةابي أو

اإلليترولي ال اصة به، وتتم العملية بدخو  العمألةو على حساب بطاقة الدع  
ويةةتم التعاقةةد بمةة  ، أو السبةةون إلةةى موقةة  التةةاجر، وي تةةار السةةل  المةةراد شةةرااها

، وأمةةةةام (3)النمةةةوات اإلليترولةةةي ببيالةةةةات بطاقةةةة االاتمةةةان ال اصةةةةة بالم ةةةتري 
التطةةةةور التينولةةةةوجي أصةةةةب ي إمكاليةةةةة خلةةةة  مفةةةةاتيح البطاقةةةةات وال سةةةةابات 

 (4) ية بالطري  لألر الم رو  ممكنة عبر قنوات ال بكة.البني
ودخولهةةا عةةي كةةو ، عنظةةرا اللت ةةار بطاقةةات الةةدع  عةةي كةةو أل ةةا  العةةالم

األلظمة النقدلة، ولظرا للتيسةألرات التةي تمن هةا ل املهةا لألةتمكف مةف شةرا  أي 
                                                 

 (.44: ة(، عبد اليريم الردايدف، )ص( جراام بطاقات االاتمان ) دراسة مألدالي1)
االاتمالية،  البطاقات تسوير لدوف العربية، أعما  البالد عي الت اراُ  األكثر االاتمالية ( البطاقات2)

 ( 12: ال يج األصم، )ص عمر
الرسو   االاتمالية، دمحم عبد البطاقات تسوير لدوف ( عمليات تسوير البطاقة االاتمالية، أعما 3)

 (.41خيا ، )ص
 (.44: ( الجريمة المرتيبة عبر اإللترلي، صئألر يوس ، )ص4)
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سلعة أو منتج مف أي مكان بالعالم وبأي عملة، كان مةف الطبيعةي أن تظهةر 
بأل ة الدع  اإلليترولي وسطا لتنمو فيةه وتسدهةر،  مت ذفجرامية جديدف أشكا  إ

وهةةدد خطةةط المؤسسةةات ، األمةةر الةةذي شةةكو خطةةرا داهمةةا علةةى هةةذه الصةةناعة
الماليةةة الدوليةةة عةةي النمةةو بهةةذه الةةنظم، وتعةةددت األشةةكا  اإلجراميةةة لالحتيةةا  

ة وسةةةةاعدت بأل ةةةة، باسةةةةتعما  بطاقةةةةات الةةةةدع  اإلليترولةةةةي، وتنوعةةةةي م ا رهةةةةا
تينولوجيا المعلومات على ابتيار كاعة وسااو االحتيا  وال دا  والت في أفنا  
 ممارسةةةةة هةةةةذه األل ةةةةطة، عمنهةةةةا مةةةةا يتعلةةةة  ارتيابةةةةه ب ةةةةكو مباشةةةةر بالبطاقةةةةة 
أو مسةةةتندات اسةةةت راجها أو التةةةاجر أو البنةةةك، ومنهةةةا مةةةا يةةةتم ارتيابةةةه ب ةةةكو 

 (1)لمصدر لها.مباشر مستهدعا بيالات البطاقة لد  حاملها أو البنك ا
 تعريفا علما  القالون حاو  أن لض  أحدأن  ومما تجدر اإلشارة إليه 

ل ةو ال امةو  عنةدما بألةه  اإلليترولةي الةدع  لبطاقةة الم ةرو  لألةر لالسةت دام
 ال ساب العقد، أو قفو عسج هذا إلى يؤدي البطاقة، بما إصدار عقد ب رو 
 رد عف امتناعه لمجرد جناايا ال امو بت ئألله، حألث لسأ  البطاقة تقوم الذي

 لهةا،  البنةك المصةدر مةف إلئااهةا اسةت دامها بعةد عةي البطاقةة أو اسةتمراره
 (2) . صالحألتها مدف التها  بعد هاماست دا أو استمراره عي

 مف واحدف حالة على قاصرا : بأله جا وقد اعترض على هذا التعريف
 حالةة ترولةي، وهةياإللي الةدع  الم ةرو  لبطاقةة لألةر االسةت دام حةاالت

تةتم مةف  التةي ال ةاالت قبةو ال امةو، ولةم يتنةاو  مةف الم ةرو  االست دام لألر
ر قبو التاجر  لالسوتخدام تعريوف وضوع يمكن ال فإنه لذا (3).والئألةر والم صد 

 حألةث  دقيقا ماهيته تحديدا اإللكتروني لتحديد الدفع لبطاقة المشروع غير
ت تل  باختالف  حالة، أو حاالت فع صبارف هو الم رو  لألر االست دام إن

                                                 

وعي الموا ف العربي تجاه جراام االحتيا ، " بطاقات الدع  اإلليترولي لمواجا"، لجاح عوزي ( 1)
 (.24)ص: 

 الوعا، دمحم  االاتمان، إبراهيم أبو لبطاقات الم رو  لألر االست دام عف الجنااية ( المس ولية2)
 ( 4/2141ا، )الوع أبو

 ( 4/2141) المرج  الساب ( 3)
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 بتطور تتطور ال االت هذه أن ، كماابمساولته قامي التي ال    أو الجهة
 عةي الم ةرو  لألةر لالسةت دام تظهةر حةاالت البطاقةة، عقةد وسةااو حمالةة

 (1)ال اضر الوقي عي معروعة لم تيف المستقبو
مةةةةةف األولةةةةى معرعةةةةةة قواعةةةةةد وضةةةةوابط االسةةةةةتعما  الم ةةةةةرو  ومةةةةف فةةةةةم ع

 عرف الوسااو الممنوعة.تلبطاقات الدع  اإلليترولي، ومف خاللها 
 يتم الذم االست دام هو  اإللكتروني الدفع المشروع لبطاقة فاالستخدام

 لهةا الم صة  الئةر  ، وعةي(2)الص ي ة ال امو ال رعي للبطاقة بواسطة
 الةدع  الم ةرو  لبطاقةة االسةت دام شةرو  عةإن سةقفها، وبالتةالي حةدود وعةي
 :يلي فيما لجملها ليترولي لمكف أناإل
 .ال رعي حاملها مف قبو البطاقة است دام لكون  أن -1
 .مسورف ولألر اإلليترولي ص ي ة الدع  بطاقة تيون  أن -2
 .صالحألتها مدف اإلليترولي خال  الدع  بطاقة است دام لكون  أن -3
 أل أت يالت الو يفة حدود اإلليترولي عي الدع  بطاقة است دام لكون  أن -4

 (3) تسهألو عملية ال را . يأجلها، وه مف
 السةابقة فيةه ال ةرو  تتةوعر اإلليترولةي ال الةدع  لبطاقةة وأي اسةت دام

 تنعقةد الالم ةروصية، وبالتةالي دااةرف عةي الم ةروصية ويضةعه دااةرف عةف ل ةرت

                                                 

اإلليترولي، رسالة ماجستألر،  الدع  لبطاقات الم رو  االست دام لألر عف المدلية ( المسؤولية1)
 ( 23)ص: مقري،  صولية : إعداد

 (.432)ص: م مود،  يالراض عبد يالليك، والضمان الوعا  لبطاقات يالقالول ( النظام2)
 ياألهل البنك ساألع بطاقة إصدار عقد مف 42 المادف تضمنتها يالت ال رو  لفس ي( وه3)

 :است دامها وكون  المصري 
 .البطاقة حامو على مقصورا .أ
 االستعما  وقي ةيسار  تيون  يوالت، المصري  ياألهل البنك ساألع بطاقة استعما  ل رو   بقا . ب

 .  البطاقة ل امو البنك به صرح الذي البطاقة حد حدود يع
  يفالد لور تمان، دمحمااال لبطاقات الم رو لألر  االست دام فع ةايالجنا ةيالمسؤول: يراج 

 المدلية المسؤولية(، 44)ص: ، يوالفرلس يواإلمارات، المصري  القالون  يع ، دراسةألدالمج عبد
 ( 24)ص: مقري،  صولية اإلليترولي، الدع  لبطاقات الم رو  راالست دام لأل عف
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 كةان ال امةو أو التةاجر  سةوا  االسةت دام بهةذا الةذي قةام ال ة   مسةؤولية
ر أو  (1) الئألر. أو الم صد 

واالسةةةةتعما  لألةةةةر الم ةةةةرو  لقةةةة  علةةةةى بطاقةةةةات الةةةةدع  عمومةةةةا وعلةةةةى 
 وسةااو أهةم مةف االاتمةان بطاقةة بطاقات االاتمان بوجةه خةاص، حألةث تعتبةر

ال ديثة علم لعد لقتصر االستعما  لألةر الم ةرو  علةى حاملهةا عقةط بةو  الدع 
ما  لألةةةر امتةةةد إلةةةى الئألةةةر الةةةذي  لعةةةد حالةةةة مةةةف حةةةاالت االحتيةةةا  أو االسةةةتع

 (2) الم رو  مف قبو الئألر.
لالبيةة  لةد  المألوعةة األشةيا  مةف باتةي االاتماليةة ولظةرا ألن البطاقةة

 بها التداو  حجم تسايد  واكب عقد، عديدف م اكو يثألر استعمالها ألن  الناس
 ات ةذ المجةرمألف بعة  أن حتةى السةتعمالها  للجةراام المصةاحبة مطةرداُ  لمةواُ 

الم ةرو  عةف  رية   لألةر ات أو سةرقتها أو اسةتعمالهاالبطاقة تلةك مةف تسويةر
 (3) الئألر. ما  على لالستيال  له حرعة .االحتيا 

عهي تعتبر الوسأللة الرايسة والمنت رف للت ويو اإلليترولي لألر الم رو  
ل مةةوا   حألةةث إن اسةةت دام هةةذه البطاقةةة أصةةبح لمثةةو مألةةسف كبألةةرف ل شةة اص 

صةةةة اب الجةةةةراام المنظمةةةةة، إا لمكةةةةنهم الةةةةذيف لقومةةةةون بن ةةةةا ات ممنوعةةةةة، وأ
ممارسةةة أل ةةةطتهم وت ةةةويالتهم الماليةةة عةةةي إ ةةةار شةةرعي ت ميةةةه لظةةةم وقواعةةةد 
إليتروليةةةةة عميةةةةا ، وممةةةةا سةةةةاعد علةةةةى الةةةةك تعةةةةدد وتطةةةةور وسةةةةااو االتصةةةةا  

 (4)ال ديث، التي سهلي لقو المعلومات عبر العالم عي دقاا ، 

                                                 

مقري،  اإلليترولي، صولية االست دام لألر الم رو  لبطاقات الدع  عف ةالمدلي ( المسؤولية1)
 ( 24)ص: 

 .م (44: ( جراام بطاقات االاتمان ) دراسة مألدالية(، عبد اليريم الردايدف، )ص2)
 ولألد مقارلة، مهند اآللي دراسة الصرف وأجهسف االاتمان بطاقات بواسطة المعلوماتي االحتيا ( 3)

 (.1142ال داد، )ص: 
تطبيقية عي القضا  المصري والفرلسي،  لبطاقات االاتمان دراسة والمدلية ناايةجال ( ال مالة4)

 .(24: الصئألر، )ص الباقي عبد د.جمألو
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 يةةة  البطاقةةةةعةةةي بيةةةان االحتيةةةا  عةةةف  ر القةةةو  لةةةذا عةةةإلي سأعصةةةو 
هةةةا توتقةةةاس علألهةةةا بقيةةةة بطاقةةةات الةةةدع ، التةةةي ت ةةةاركها عةةةي  بيع، االاتماليةةةة

 وخصااصها المصرفية.
 صالحيتها: فرتة خالل للبطاقة املشروع غري الفرع األول: االستخدام

يةةتم االحتيةةا  ببطاقةةات الةةدع  اإلليترولةةي مةةف قبةةو صةةاحبها عبةةر شةةبكة 
دمات التةةي تقةةدمها ال ةةبكة، والةةك اإللترلةةي عةةف  ريةة  دعةة  فمةةف السةةل  وال ةة

لتئطيةةة  بمةة  االسةةتمارف اإلليتروليةةة رلةةم علمةةه بةةأن رصةةألده بالبنةةك لألةةر كةةاف  
ليترولةةي مةةف رصةةألده آلخةةر إوهةةو عةةي هةةذه ال الةةة لقةةوم بت ويةةو ، هةةذه المبةةالغ

 (1) متجاوزا رصألده عي البنك مصدر البطاقة.
 ويتحقق  لك في  ورتين  

ف رغوا عودم وجوود ر ويد ازة الصور الصوورة األولوى  السوحب مون أجهو
 كاف 

مةةف أهةةةم الو ةةةاا  التةةةي تؤديهةةةا بطاقةةةات االاتمةةةان اإلليتروليةةةة السةةةماح 
ل املألهةةا بسةة ب األمةةوا ، وهةةذا السةة ب قةةد لكةةون مةةف خةةال  أجهةةسف الصةةراف 

والةةك باسةةت دام البطاقةةة والصةةراف اآللةةي، وقةةد لكةةون مةةف داخةةو عةةرو  ، اآللةةي
 البنوك المصدرف للبطاقة .

ر هو عدم تجةاوز مبلةغ و بيعة  العقد المبرم بألف حامو البطاقة والم صد 
الم ةةةدد للبطاقةةةة، عةةةإن تجةةةاوز لعةةةد مسةةةت دما للبطاقةةةة اسةةةت داما لألةةةر  السةةةق 

 (2)م رو . 
عال لجوز اسةت دام البطاقةة عةي السة ب إال إاا كةان هنةاك رصةألد كةاف 

يةة وم صاحب البطاقةة بتجةاوز حةد السة ب بسةو  لقلسمح للعمألو بذلك، وقد ل
لسةةتعمو  رقةةا احتياليةةة مةةف شةةألها خةةدا  الئألةةر، مثةةو مةةا قةةام بةةه  بمفةةرده، وقةةد

                                                 

 (.124جراام ال اسوب واإللترلي، الجريمة المعلوماتية، دمحم أمألف ال وابكة، )ص: ( 1)
 حمدان اإلليترولي، أمجد الدع  اقاتلبط الم رو  لألر االست دام عف المدلية المسؤولية( 2)

 (.122الجهني، )ص: 
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بسةةة ب المبلةةةغ الم ةةةدد مةةةف ماكألنةةةة السةةة ب اآللةةةي  ااتماليةةةةصةةةاحب بطاقةةةة 
الموضوعة خارت مبنى البنك، وعلى الفور اهب لمو   البطاقات االاتماليةة 

   و ه، عقام الموأخبره بأن الماكألنة ال تعمو، ولم تصرف له المبلغ الذي يريد
بتمريةةةر البطاقةةةة عةةةي جهةةةازه عرعضةةةي البطاقةةةة المعاملةةةة  بقةةةا ل ةةةد السةةةة ب، 
وباالتصا  بمركس البطاقات بةالفر  الرايسةي أخبةره أن العمألةو قةد حصةو ععةال 

وأعطةةةةاه رقمهةةةةا دون أن يةةةةدري أن هةةةةذا الةةةةرقم هةةةةو رقةةةةم ، علةةةةى مواعقةةةةة صةةةةرف
سةة ب اآللةةي خةةارت المواعقةةة التةةي حصةةو علألهةةا حامةةو البطاقةةة مةةف ماكألنةةة ال

البنك، وأعطى المو   العمألو حامو البطاقة المبلغ مرف أخر ، وبةذلك لكةون 
قد تجاوز الرصألد الم ص  له عي بطاقته . وقد يتوا أ صاحب البطاقة م  
مو ةة  البنةةك عةةي اسةةةت دام البطاقةةة بتجةةاوز حةةةد السةة ب، فيصةةبح االحتيةةةا  

 (1)العمألو ومو   البنك.  :واقعا مف االفنألف
رة ال:انية  الوفاء بميمة البضائع والخدمات رغا عدم وجود الصو 
 ر يد كاف.

 لقةةةةةةوم حامةةةةةةو البطاقةةةةةةة بال صةةةةةةو  علةةةةةةى مةةةةةةا ل تاجةةةةةةه مةةةةةةف م ةةةةةةتريات 
أو خةةةةدمات مةةةةف التجةةةةار، ويسةةةةدد فمةةةةف مةةةةا حصةةةةو عليةةةةه باسةةةةت دام البطاقةةةةة 
االاتماليةةة علةةى اعتبةةار أن سةةداد الةةثمف إلةةى أجةةو، بةةأن لقةةوم التةةاجر بت صةةألو 

 ات التةةي حصةةو علألهةةا عةةف  ريةة  ال صةةم مةةف حسةةاب ال امةةوقيمةةة الم ةةتري
النيةةةة في تةةةا   لسةةةئلةةةد  البنةةةك المصةةةدر للبطاقةةةة، إال أن العمألةةةو قةةةد  للبطاقةةةة

ببطاقته االاتمالية عي شرا  أو حصو  على خدمات دون أن لكون لةه رصةألد 
 (2)كاف. 

***** 

                                                 

 (.231اإلليترولي، د. عالظ لعيم رضوان، )ص:  الدع  بطاقات( 1)
 (.83الدويكات، )ص:  عايس ال لبي، مهند دمحم المصرعي، حسألف االحتيا ( 2)
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 ئهاإلغا بعد املشروع لبطاقة االئتمان غري الفرع الثاني: االستخدام
 .وانتهائها

 التهةا  لعام أو عامألف، وعنةد تيون  قد المدف م ددف االاتمان بطاقة إن
 المالية البنك أو المؤسسة إلى لعألدها لها أن ال رعي ال امو على لجب المدف

 لعاقةب سوف المدف هذه القضا  بعد استعمالها عي استمر ن لها، و   المصدرف
لل صو  بذلك  إلئااهااست دامها بعد حألث إن قيام حامو البطاقة ب  (1)جناايا

 (2) على سل  وم تريات لعد شكال مف أشكا  جريمة االحتيا .
 عةدم مةف الةرلم علةى باسةتعمالها البطاقةة حامةو بقيةام يت ق  االحتيةا 

  .بإلئااها البنك أو بقيام ٬مدف صالحألتها التها  بسبب إما ٬صالحألتها
 ويتحقق  لك في حالتين 

 :ملغاة ائتماب لبطاقة المشروع غير ستخداماال الحالة األولى 
للبنةك عةةي أي وقةي حةة  إلئةةا  البطاقةة لسةةبب مةةف األسةباب، مثةةو للةة  
ال سةةةةاب، أو تئألألةةةةر لظةةةةام التعامةةةةو، أو تئألألةةةةر لوصيةةةةة ال دمةةةةة التةةةةي تؤديهةةةةا 

 كجةسا  بإلئااهةا االاتمةان بطاقةة مصةدر البنةك لقةوم أن ل ةد  عقةد، البطاقةة
 البطاقةة إعةادف العمألةو علةى لجةب وهنةا ٬عمألةوجالةب ال مةف اسةت دامها لسةو 
 لألةر االسةت دام لجريمةة مرتيبةا عةد و ال اسةت دامها وعةدم ٬مصةدرها للبنةك

 (3).ملئاف ااتمان لبطاقة الم رو 

                                                 

 التجارف لنظام ايةالجنا الثالي، ال مالة اإلليترولية، اليتاب التجارف ل مالة القالولي النظام( 1)
 (.33حجازي) ص:  بألومي الفتاح اإلليترولية، عبد

 (.444قالون العقوبات، القسم ال اص، د. م مود مصطفى، )ص: ( 2)
جراام (، 143، )ص: شنألف صالح مقارلة(، سة، )درااإلليترولية للتجارف الجنااية ال مالة (3)

 ( .424 :قورف )ص ال اسب اآللي االقتصادلة، د. لاالةة عاد  دمحم عريد
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 للتةاجر،  المةا المبةالغ بهةذه بالوعا  البنك إلسام إلى الذي  يؤدي األمر
 بقاامةة المتةاجر دأن يةسو  البنةك علةى عألنبئةي، بإلئااهةا لعلةم ال التةاجر أن

 (1) الملئاف. للبطاقة المعارضة

أمةةا إاا كةةان إلئةةا  البطاقةةة ألسةةباب تتعلةة  بالبنةةك، عةةإن الةةك ال ل ةةكو 
جريمة للعمألو ما لةم ل طةر رسةميُا بإلئةا  البطاقةة، وال لمكةف م اسةبته إال إاا 
كان على علم باإللئا ، ويقةوم البنةك المصةدر بطلةب رد البطاقةة مةف العمألةو، 

م لقةةم بردهةةا أعتبةةر مرتيبةةُا لجريمةةة خيالةةة األمالةةة، أمةةا إاا قةةام باسةةت دام عةةإاا لةة
البطاقةةة الملئةةاف لةةد  التجةةار وهةةو علةةى علةةم بةةذلك، عةةإن مجةةرد تقةةدلمها لكةةون 

 (2) . جريمة االحتيا  باستعما  صفة لألر ص ي ة
 ب اولهذه الحالة  ورت
 :بردهامطالبة البنك  بعد بالبطاقة العميل احت اظ -الصورة األولى
 عقةد علةى قاامةة تعاقدلةة عالقةة البطاقةة حامةو بالعمألةو البنةك عالقةة

 الملئةاف البطاقةة حامةو امتنة  عةإاا ٬ األمالةة أحةد عقةود وهةو االستعما  عارية
 ويكفةي، خيالةة األمالةة جريمةة بةه تقةوم اختالسةا الةك ل ةكوعةإن  ردهةاعةف 
 مف يت ل  ليي حيازته عي البطاقة وجود ال امو ينير أن االختالس لتواعر
 (3) بها أو س بها. البنك مطالبة رلم استعمالها قيامه ل تر  وال ٬بالرد التسامه

عإاا ما قام باستعما  هذه البطاقة الممتن  عف ردها عي الت ويو المالي 
 كان م ادعا م تاال .

 .الوفاء في الملغاة البطاقة استخدام الصورة ال:انية 
 الوعا  عي الملئاف اإلليترولي الدع  طاقةب للبيالات ال امو است دام إن

 النمةوات علةى البيالةات هةذه مة  مجةرد ويكةون ، احتيةا  جريمةة ل كو تجارلل
                                                 

 ( .124جراام ال اسوب واإللترلي، الجريمة المعلوماتية، دمحم أمألف ال وابكة، )ص: ( 1)
 .) 148: عوزي السقا، ) ص االاتمان، إيهاب لبطاقات واألمنية الجنااية ( ال مالة2)
  ٬ (48 :ص) الباقي عبد جمألو ،الممئنطة االاتمان لبطاقات والتقنية الجنااية ( ال مالة3)

 ( .42الدويكات، )ص:  عايس ال لبي، مهند دمحم المصرعي، حسألف ويراج : االحتيا 
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 عةي الواقة ،  لةه وجةود ال وهمةي إاتمةان بوجةود اإلقنةا  إلةى يهةدف اإلليترولةي
 إلةى إاتمةان، باإلضةاعة كةأداف  قيمتهةا عنهةا يةذهب البطاقةة إلئةا  أن سةيما وال

 إلةى الم ةتريات بتسةليم التةاجر قيةام عةي يتمثةو الةذي لتسةليما عنصةر ت قة 
 وال ةدمات السةل  قيمة تسديد إلى البنك يدع  الذي ، األمر(1)ال رعي ال امو

 التاجر. إلى
 ااتمةان لبطاقةة شةرعي حامةو بإدالةة بةاريس جةنح م كمةة قضةي وقةد

 اسطةبو  ملئاف أللها  قيمة أي مف مجردف بتقدلم بطاقة لقيامه  النصب بتهمة
 مةف وال صةو  ٬ااتمةان وهمةي بوجةود اإلقنةا  بهةدف والةك ٬مصةدرها البنةك
 اسةتيال  ل ةكو ممةا، البطاقةة ل امةو سةلعا قةدم الةذي للتاجر الوعا  على البنك
 (2) الئألر. فروف بع  على

الصوالحية  منتهيوة ائتمواب لبطاقوة المشوروع غيور االسوتخدام  الحالة ال:انية
 في الوفاء والسحب.

 ة االاتمان صالحألتها عي فال  حاالت، هي:تفقد بطاق
إاا التهةةي صةةالحألتها الم ةةددف عةةي االتفةةاق بةةألف حاملهةةا والجهةةة المصةةدرف  -1

 لها.
 حامو البطاقة عف عقدالها أو سرقتها. غ  ل  إاا ب   -2
إاا قةةةةام مصةةةةدر البطاقةةةةة بإلئااهةةةةا لتيجةةةةة التعسةةةة  مةةةةف ال امةةةةو لهةةةةا عةةةةي  -3

  أو لعةةةدم سةةةداده المديوليةةةة عةةةي الوعةةةا واسةةةت دامها سةةةوا  عةةةي السةةة ب أ
عةةةإاا تةةةواعرت أي مةةةف ال ةةةاالت السةةةابقة اعتبةةةرت ، المواعألةةةد المتفةةة  علألهةةةا

                                                 

 (، النظام124جراام ال اسوب واإللترلي، الجريمة المعلوماتية، دمحم أمألف ال وابكة، )ص: ( 1)
 (.44دلوش، )ص:  ل موا ، سمي ة لألرالم رو  اإلليترولي الت ويو لجريمة القالولي

 للتجارف الجنااية ال مالة(، 424)ص:  ٬ قورف عاد  لاالة، االقتصادلة اآللي بال اس جراام( 2)
 ( 144، )ص: شنألف مقارلة(، صالح، )دراسةاإلليترولية
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ومف فةم عةإن اسةت دامها بعةد الةك لكةون لألةر ، البطاقة منتهية الصالحية
 .(1)سوا  تم هذا عي الس ب أم الوعا ، م رو 

 ويتحقق  لك في  ورتين 
 منتهيوة ائتمواب لبطاقوة المشوروع غيور الصوورة األولوى  االسوتخدام

 الصالحية في الوفاء 
 المةدف بالتهةا  تنقضةي ٬ةل  د  قْ ع   بالعمألو البطاقة مصدر البنك عالقة إن
 قد ليف ٬ لمصدرها تسليمها ال امو على لجب ال الةهذه  وعي، علألها المتف 
 التها  مف الرلم على للتجارف الوعا  عي ويست دمها بها البطاقة حامو ل تفظ
  .حألتهاصال مدف

لسةت دمها  إال إلةه قةد، صةالحألتها التهةا  رلةم الوعةا  عةي بطاقةة ع امةو
 البطاقةة تسةليمه القدلمةة رلةم بالبطاقةة تجديةدها، أو احةتفظ لسةي هةو إن

 على بعد فيما ل تج حتى بواسطتها السل  أو ال دمات شرا  الجديدف، وتعمد
 . باست دامها لقم لم بأله الوعا  للمصدر

 جريمةة صةالحألتها مةدف التهةا  بعةد للبطاقةة ال امةو داماست  ل كو وال
ةنْ ي   ال امو مف الصادر اليذب نإ حألث   رق حتيالية باست دام لصب  ب  ص 
 وتقةدلم ٬ وهمةي ااتمةان بوجةود علةى االقتنةا  ال البطاقةة صةالحية مةد  علةى

 ويمكةف ٬ الطةرق االحتياليةة بهةا تقةوم التةي المنةاورف لت قألة  لكفةي ال البطاقةة
 تةاريج علةى لال ةال  تعاقةدلا يلتةسم الةذي التةاجر بمعرعةة بسةهولة عهاكت ةا

 الوعةا  قبولةه حالةة عةي الضةرر التةاجر يت مةو ولذا، علألها المدون  صالحيةال
 (2).منتهية الصالحية بطاقة باست دام

                                                 

جراام االعتدا  (، 42-41: ( جراام بطاقات االاتمان )دراسة مألدالية(، عبد اليريم الردايدف، )ص1)
 ( .41رش، )ص: على األموا  اإلليترولية، إعداد مرو  جهاد حأل

 عف المدلية (، المسؤولية131)ص:  ال باشنة رضا جهاد- الوعا  لبطاقة ساايةالج ( ال مالة2)
(، 142الجهني، )ص:  حمدان اإلليترولي، أمجد الدع  لبطاقات الم رو  لألر االست دام

 م.2111( 214: جراام بطاقات االاتمان ) دراسة مألدالية(، عبد اليريم الردايدف، )ص
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 الوعةا  قبةو  علةى للبطاقةة ال ةرعي ال امةو مة  التةاجر اتفة  إاا أمةا
 بتسويةر التةاجر لقةوم بةأن والةك ٬بالبنةك اضةرار إالصةالحية  منتهيةة بالبطاقةة
 الوعا  عمليات تاريج الفاتورف أو لقوم بتقدلم عي البطاقة صالحية التها  تاريج
 فيسةأ  .بالنصة جريمةة لقيةام الالزمةة االحتياليةة الطةرف تتةواعر عهنةا ٬ المنفذف
 جريمةةة عةةي لةةه ك ةةريك التةةاجر ويعاقةةب، أصةةليا عةةاعال بصةةفته العمألةةو

 (1) النصب. 

 منتهيوة ائتمواب لبطاقوة المشوروع غيور صوورة ال:انيوة  االسوتخدامال
 الصالحية في سحب النقود 

 عةي الةدع  بطاقةة اسةت دام أجهةسف عةي البرمجةة لنظةام و بقةا الئالب عي
 البنةك مةف اشةعارا رعضةها، والةك أو الماكألنةة بابتالعهةا النقةود، تقةوم سة ب

 مديوليةة جهاز وتصدرال  رف مف القيمة صرف يتم أحيالا بتجديدها، وليف
 ال امةو لقصةد، عةإاا كةان اسةت دام لةم أللةه لعتةر   أن دون  العمألةو علةى

 لعلةم ال امةو ال لكةون  خطأ، وهنا النقود س ب عي الصالحية منتهية بطاقته
 عال ينطب  علألها قالوليا وص  االحتيا . صالحألتها بالتها 

 بالتهةا  علمةه مة  السة ب عةي لبطاقتةه ال امةو إاا كةان اسةت دام وأمةا
 (2) احتيا . جريمة عف االحتيالية، فيسأ  الطرق  على صالحألتها، معتمدا

***** 
  

                                                 

، اإلليترولية للتجارف الجنااية ال مالة(، 42)ص:  ٬ سالم عمر ،الوعا  لبطاقة الجنااية ال مالة (1)
 ( 144، )ص: شنألف صالح، مقارلة()دراسة 

 عدلان علي -مقارلة دراسة-اإلليترولية االاتمان بطاقة است دام إسا ف عف الجسااية المسؤولية( 2)
 (.43الفألو )ص
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 .لبطاقة االئتمان املقنع االستخدام الثالث: الفرع
االسةةت دام المقنةة  لبطاقةةة االاتمةةان مةةف قبةةو حاملهةةا لكةةون عةةي حةةاالت 

 فال :
 أوال  اإلبالغ غير الصحيح عن فقداب البطاقة أو سرقتها 

 عف الص يح لألر اإلبالغ   االحتيا  عي هذه ال الة عف  ري ويت ق
 الجهة بإبالغ البطاقة صاحب لقوم ال الة هذه عي. سرقتها أو البطاقة عقدان

حوزته،  عي تسا  ال الذي عي الوقي سرقتها أو بطاقته عقدان عف لها المصدرف
إن عة السة ب عمليةة الوعةا ، عأمةا أو السة ب عةي سةوا  باسةتعمالها ويسةتمر
المسةروقة،  أو المفقةودف البطاقةة لةرع  مبرمجةة ال ديثةة اآللي الصراف أجهسف
 لقةوم أمةره اكت ةاف مةف وخوعةا ال امةو الوعةا  عةإن لعمليةة بالنسةبة وأمةا

 لمكةف التةي ال الألدويةة الطباعةة بآلةة يتعةاملون  الةذيف التجةار عنةد باست دامها
 الةذيف ارالتجة مةف العكةس خاللهةا، علةى مةف البطاقةة وضةعية اكت ةاف
 بسةهولة، وهةذا الئةط حةاالت لكت ة  الجهةاز اإلليترولةي الةذي لسةتعملون 

 بدال البنك مف البضاعة قيمة ت صألو منه الئر  التاجر على احتيا  ل كو
 (1) ح . وجه دون  البنك ما  على منه، واالستيال 

 ثانيا  التواطؤ ما بين الحامل والغير 
بطاقةة والئألةر بهةدف الت ايةةو ل صةو التوا ةؤ مةا بةألف ال امةو ال ةرعي لل

علةةةةى المصةةةةدر، ويةةةةتم الةةةةك بةةةةأن لقةةةةو  ال امةةةةو بإعطةةةةا  بطاقتةةةةه للئألةةةةر ليةةةةي 
لسةةتعملها عةةي السةة ب وتسويةةر توقيعةةه، فةةم لقةةوم ال امةةو بعةةد الةةك بةةاالعترا  
علةةةةى عمليةةةةات السةةةة ب ويطعةةةةف بتسويةةةةر توقيعةةةةه كةةةةي ال يةةةةتم خصةةةةم المبلةةةةغ 

 المس وب مف حسابه.

                                                 

 حمدان االليترولي، أمجد الدع  لبطاقات الم رو  لألر االست دام عف المدلية المسؤولية( 1)
بوقديرف،  اإلليترولي، خولة الدع  بطاقات على الواقعة (، الجراام144-142الجهني، )ص: 

 ( .21، 12)ص: 
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بطاقةةة ورقمهةةا للئألةةر بهةةذف تسويةةر بطاقةةة كةةذلك قةةد يةةتم إعطةةا  بيالةةات ال
أخةةر  مةةف خاللهةةا  للت ايةةو علةةى المصةةدر والتجةةار اآلخةةريف وال صةةو  علةةى 

 (1) أموالهم.
 ثال:ا  االدعاء غير الصحيح بعد استخدام البطاقة 

وعي هذه ال الة لقوم صاحب البطاقةة باسةتعمالها عةي السة ب أو الوعةا  
بمةةةا تقدمةةةه مةةف خةةةدمات، ك ةةةرا  السةةةل  أفنةةا  سةةةفره إلةةةى بلةةد  مةةةا  حألةةةث ينتفةة  

الم تلفة مف المتاجر والم ةالت خةال  عتةرف مكوفةه عةي هةذا البلةد، بعةد عودتةه 
لةةبالده يةةدعي عةةدم سةةفره وعةةدم اسةةت دام بطاقتةةه، ويعتمةةد عةةي إفبةةات الةةك علةةى 

   (2) جواز سفر آخر.
***** 

  

                                                 
 القالولية عف االست دام لألر الم رو  لبطاقات االاتمان، وسام فيصو ال واورف،  المسؤولية( 1)

 ( .21بوقديرف، )ص:  اإلليترولي، خولة الدع  بطاقات على الواقعة ام(، الجرا84)ص: 
الجهني،  حمدان االليترولي، أمجد الدع  لبطاقات الم رو  لألر االست دام عف المدلية المسؤولية( 2)

 ( .21بوقديرف، )ص:  اإلليترولي، خولة الدع  بطاقات على الواقعة (، الجراام84)ص: 
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 املطلب الثالث:  
 نية من ق  االحتيال يف استعمال بطاقات االئتمان اإللكرتو

 
 ل الغري.ب

وهةةم ، لقصةةد بةةالئألر هنةةا أي شةة   مةةف لألةةر أ ةةراف التعامةةو بالبطاقةةة
ا عةةةي العالقةةةة التعاقدلةةةة، وي ةةةكو وقةةةو  البطاقةةةة عةةةي أيةةةديهم الةةةذيف ليسةةةوا  رُعةةة
ة، أو السةرق، إمةا بةالتسوير، و الئألةرب  حألث يتم االعتدا  مف ق    تهديدا أل راعها

لقةةةةو وتبةةةةاد  البيالةةةةات عبةةةةر شةةةةبكة أو االحتيةةةةا  والنصةةةةب، كمةةةةا تعةةةةد عمليةةةةة 
ةةاإللترلةةي والمتعلقةةة ببطاقةةة االاتمةةان عرضةةة لاللتقةةا  مةةف ق   سةةي   –و الئألةةر ب 

 ، وبالتةةالي اسةةت دامها بطريةة  لألةةر م ةةرو  عةةي سةة ب النقةةود الرقميةةة - النيةةة
أو الوعةةةا  بهةةةا كنتيجةةةة لمةةةا جةةةا ت بةةةه التجةةةارف اإلليتروليةةةة بةةةدال مةةةف العملةةةةة 

قنيةةات ال ديثةةة سةةم ي بإمكاليةةة ت لألةة  أرقةةام بطاقةةات الورقيةةة، وكةةذلك عةةإن الت
ااتماليةةةةةة أو اسةةةةةةتئال  األرقةةةةةام ال اصةةةةةةة بةةةةةالئألر واسةةةةةةت دامها بصةةةةةورف لألةةةةةةر 

 (1)شرصية.
ل ب  االحتيال في استعمال بطاقات االئتماب اإللكترونية من ق  ويتم:ل 

  في فرعينالغير 
الفرع األول: االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان 

 روقة أو املفقودة:املس
 بواسةطة مفقةودف أو مسةروقة لبطاقةة الم ةرو  لألةر االسةتعما  يةتم قةد
ويكثةر هةذا النةو  عةي  ٬ للتجةار بواسةطتها أو الوعةا  النقةود لسة ب إمةا الئألةر

المنةةا   السةةياحية  حألةةث ت صةة  العديةةد عةةي سةةرقتها مةةف أصةة ابها خاصةةة 
ت مةةف الم ةةالت األجالةةب، فةةم اسةةت دامها عةةي ال صةةو  علةةى السةةل  وال ةةدما

والفنادق، وعادف ما لكون است دامها عي عمليات عديدف وسريعة عي لفس يةوم 
سةةةرقتها وقبةةةو أن ل يت ةةة  أمرهةةةا. ولالبةةةُا مةةةا لقتةةةرن هةةةذا األسةةةلوب اإلجرامةةةي 
بجريمةةةة تسويةةةر توقيةةة  صةةةاحب البطاقةةةة األصةةةلي علةةةى إشةةةعارات المبيعةةةات، 

ب البطاقةةة األصةةلي وتت ةةدد مسةة ولية كةةو مةةف البنةةك الم صةةدر للبطاقةةة وصةةاح
                                                 

 الواقعة (، الجراام41األموا  االليترولية، إعداد مرو  جهاد حألرش، )ص جراام االعتدا  على( 1)
 (.21، 21بوقديرف، )ص:  اإلليترولي، إعداد: خولة الدع  بطاقات على
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عةةف االسةةت دام لألةةر الم ةةرو  لهةةا وعقةةُا للتوقألةةي السمنةةي الةةذي يةةتم فيةةه إبةةالغ 
البنك المصدر بواقعة سرقة البطاقة أو عقدها  حألةث يت ةتم علةى البنةك إلقةاف 

  .(1)العمو بها عور إبالله بذلك
 ويتم:ل  لك في حالتين 
 م قوودة أو قةمسورو  لبطاقة المشروع غير الحالة األولى  االستعمال

 :النقود لسحب
 مفقةودف أو مسةروقة بطاقةة استعما  لمكف ال األحوا  مف حا  أي عي
بالبطاقةة،  ال ةاص إدخةا  الرمةس بةدون  اآللةى السة ب أجهةسف مةف لقةود لسة ب
 الرمةس إدخةا  للبطاقةة، وبةدون  ال امةو ال ةرعي سةو   عةادفُ  لعلمةه ال والتةي

 صة يح لألةر رمةس إدخةا  نإ تةتم، بةو أن لعمليةة السة ب لمكةف ال الصة يح
   .اآللة بواسطة البطاقة س ب شأله مف فال  مرات متتابعة

بالبطاقة،  ال اص الرمس معرعة الجناف بها لستطي  الوسااو التي وتتعدد
 مةف النقةود لسة ب ااتةه عةي ال لكفةى للبطاقةة الم ةروعة لألةر ال يةازف عمجةرد
 أللةب عةي فاعةوال ل ةا  يةرتبط بت قة  االحتيةا ، بةو للقةو  الصةرف جهةاز

 .بالبطاقة ال اص الرمس بال صو  على ال االت
 مف النقود لس ب المفقودف أو المسروقة لستعمو البطاقة الذي والجالي

 احتيةا ، وجريمةة سةرقة البطاقةة هةي جريمةة عةف السة ب اآللةي، لسةأ  أجهةسف
  "الئالةة جريمةة" االحتيةا ، واالحتيةا  جريمةة إتمةام عةي المسةت دمة "الوسةأللة"

اآللةة،  علةى االحتيةا  جريمةة هةي ارتيةاب البطاقةة سةرقة مةف الئالةة أن أي
 (2) األشد. الوص  اات الجريمة عقوبة ال الة هذه عي وتطب 

                                                 

د. كياللي عبد الراضي ، ( المس ولية عف االستعما  لألر الم رو  لبطاقات الوعا  والضمان1)
 (.124: ص)م مود، 

 (، ال مالةة222)ص: ، ه ةام دمحم عريةد رسةتمالمعلومةات،  تقنيةة وم ةا ر العقوبةات قةالون ( 2)
(، 22، )ص: الصةئألر البةاقي عبةد جمألةو د.الممئنطةة،  االاتمةان لبطاقةات والمدليةة الجناايةة
 ال ةةداد،  اآللةي، مهنةةد رفالصة وأجهةسف االاتمةةان بطاقةةات بواسةةطة المعلومةةاتي االحتيةا 
 (.1144)ص: 

http://raffy.me/author/28585/هشام-محمد-فريد-رستم
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 الم تا  )كيفألف واقعة :اإلئتماب بطاقات حتيالال الواقعية األم:لة ومن
 واالحتيةا  ،حتياليةةا دخةو  وسةأللة سةت داما تهمةة إليةه أسةندت الةذي مألتنةك(
شركة  مف إاتمان بطاقة (20.000 ) على ال صو  جوأ مف اليمبألوتر على

(Net com) (1) جوس كاليفورليا. سان عي لإلتصاالت  
 أوم قوودة مسوروقة لبطاقوة المشوروع غيور االستعمال  ال:انية الحالة

 الوفاء. في
 الدع  التي تقبو التجارية الم ا  عي الوعا  ألجهسف الهااو االلت ار بعد
 ال الةة هةذه عةي اسةتعما  البطاقةة جعةو الةذي االاتماليةة، األمةر تبالبطاقةا
 ال لقتضةى حألث  السابقة ال الة مف التجار يبدو ألسر لد  بواسطتها للوعا 
 بتمريةر تةتم للبطاقةة، بةو السةري  الرمةس معرعةة ال ةاالت مةف كثألةر عةي األمةر
 توقي  مف ومف - الم ا  التجارية – التجار لد  المود  الجهاز على البطاقة
 علةى البطاقةة اسةتعما  تسةهألو عةي ويسةاهم .البية  عةاتورف علةى البطاقة حامو
 الت ق  أن البطاقة، كما حامو ش صية مف التاجر صعوبة ت ق  كبألر ل و
 قةد لسةتئرق  سةرقتها أو عقةدها عةف اإلبةالغ بعةد إلقاعهةا تةم قةد أن البطاقةة مةف

 لاحيةة، ومةف هةذا مةف ،عةا الو  عمليةة إلتمام كفيال لكون  قد الوقي وقتُا، وهذا
 عاتورف على الذي بذلك على البطاقة المدون  التوقي  مضاهاف عإن أخر   لاحية
 مةف عليةه الجةالي لتةدرب تسويةرف العمليةة اكت ةاف ناحيةةال مةف لمكةف ال البية 
  .أخر   لاحية مف المجا  هذا الباا  عي خبرف وعدم ،لاحية

 لت قة  كافيةه سةطتهابوا للوعةا  إلةى التةاجر البطاقةة تقةدلم عمجةرد
اسم  وهو ،كااباُ  اسماُ  ات ذ قد الجالي أن ألضاُ  القو  أله لمكف االحتيا ، كما

 أللةه ادعةى احتيةا   جريمةة ارتيةب قةد للبطاقةة، عالجةالي  ال ةرعي ال امةو
 (2) على الما . لالستيال  اسمه لألر اسماُ  والت و كاابة صفة

                                                 

 ( .211جراام ال اسوب واأللترلي، الجريمة المعلوماتية، دمحم أمألف ال وابكة، )ص: ( 1)
 ولألد مقارلة، مهند اآللي دراسة الصرف وأجهسف االاتمان بطاقات بواسطة المعلوماتي االحتيا ( 2)

 ( .1144ال داد، )ص: 
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 .ة االئتمان املزورةاالستعمال غري املشروع لبطاق :الثاني الفرع
 بهةا لقةوم اليةذب صةور مةف وصةورف مادلةة عمليةة ":بألةه التسويةر لعرف
 بإحد  ،رسمي أو عمومي سند أو م رر عي ال قيقة ألرألتئ بئر  ال   
المراكةس  أو ،بةال قوق  ضةرر إل ةاق شةأله ومةف ،القةالون  عةي الم ةددف الطةرق 
 .بةالتسوير دعةا اإل م ةو الم ةرر أو السةند بعة  أ ةراف أو ألحةد القالوليةة
 لجريمةة المةادي الفعةو وقةاا  وين ةئ لمةارس مةف هةو المةسور أن هةذا ويعنةي
 ال ةأن صةاحب لتوقية  م ةابها أو مئةايرا توقيعةا وضة  قةد لكةون  بةأن التسويةر

 منةه هةو مةا القة  أو أصةال منةه ليسةي كتابةات الم ةرر إلةى أضةاف أو 
 (1) أصال.

وينطبة  هةذا الفعةو  ،قيقةةوعموما عإن ععو التسويةر يتمثةو عةي تئألألةر ال 
والك عي حالةة  ،على بطاقات االاتمان عي لطاق شبكة اإللترلي والمعلوماتية

ت لةة  أرقةةةام بطاقةةةات االاتمةةةان ببنةةةك معةةألف مةةةف خةةةال  تسويةةةد ال اسةةةب اآللةةةي 
بةةةالرقم ال ةةةاص للبنةةةك مصةةةدر البطاقةةةة بواسةةةطة برلةةةامج ت ةةةئألو خةةةاص، كمةةةا 

ي بطاقةة الةدع  اإلليترولةي اكت في بع  البنوك تيةرار اعتةرا  بعة  حةامل
علةةى عمليةةات لةةم لقومةةوا بإجرااهةةا وتبةةألف للبنةةوك ألهةةا عمليةةات تةةم إجرا هةةا عةةف 

وبألف الذيف تمكنةوا مةف  ،طفلألفمت ري  شبكة اإللترلي بواسطة بع  الهواف ال
التقا  وت لأل  أرقام لبطاقات الدع  اإلليترولي ال اصة بةبع  العمةال  علةى 

وال سيما أله ال توجةد شةفرف  ،لى السل  وال دماتال بكة واستئال  ال صو  ع
كما يةر  أن اسةت دام  ،الفألسا كارد" و"الماستر كارد""خاصة باست دام بطاقات 

بيالات بطاقات الدع  اإلليترولي ال اصةة بةالئألر عبةر شةبكة اإللترلةي ل ةكو 
إا يت ذ اسم كااب وصفة لألر ص ي ة بطرق احتياليةة بتيةة   جريمة احتيا 

 (2)على منفعة مادلة.ال صو  

                                                 

النظام (، 14سعد، )ص:  العسيس المسور، د.عبد إستعما  و ةاألمال وخيالة التسوير جراام( 1)
القالولي لجريمة الت ويو اإلليترولي لألر الم رو  ل موا  "مذكرف مكملة لنألو شهادف الماستر 

 ( 44عي ال قوق"، سمي ة دلوش )ص: 
ام (، جرا212جراام ال اسوب واأللترلي، الجريمة المعلوماتية، دمحم أمألف ال وابكة، )ص: ( 2)

 ( .41االعتدا  على األموا  االليترولية، إعداد مرو  جهاد حألرش، )ص: 



445 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

  املبحث الثالث
، بطاقات الدفع اإللكرتونيو االحتيال على النظام املعلوماتي أركان

 وحكمه.
 املطلب األول
 .بطاقات الدفع اإللكرتونيأركان االحتيال على النظام املعلوماتي و

 المذمومةةة ال ألةةو علةةى لالبةةاُ  الفقهةةا  عةةرف عةةي تطلةة  سةةب  أن ال أللةةة
 بهةةا وتسةةقط الم ةةارم، بهةةا تسةةت و التةةي ال فيةةة والوسةةااو ق الطةةر  وهةةى شةةرعُا،

 مةف عهةي آلدمي أو تعالى هلل ح  إسقا  تتضمف حأللة وكو  اهرُا، الواجبات
 (1) .تعالى   لعنهم أجلها مف التي الألهود ك ألو القبألو، هذا

 مقاصةةةد إبطةةةا  عليةةةه يترتةةةب  ريةةة  كةةةو ت ةةةموالجوووائزة  غيووور والحيووول
 ال ة  وقلةب للم رمةات، وارتياب للواجبات، إسقا  فم بها، العبث أو ال ار 
 حقا. والبا و با ال،

 ممةا أوسة  اإلسةالم الفقه عي االحتيا  مفهوم أن إلى اإلشارف سب  كما
 الفقه أبواب معظم عي حتيا اال يدخو حألث ي الوضع القالون  عي موجود هو

 .عقط األموا  عي حتيا اال ل صر الذي يالوضع القالون  ب الف ي،اإلسالم
 القوالألف عي يتئألر ال فابتا يبقى حتيا اال موضو  عإن الك على وبنا 
 عإلةه ياإلسةالم الفقةه عةي مقةرر هةو مةا ب ةالف - المةا  وهةو – الوضةعية
 الت ةريم، أو بةالوجوب يتعلة  شةرصيا حكمةا لكةون  وقةد ،مةاال لكون  عقد يتئألر،
 .مةر ل ا يلف أو الواجب إسقا  إلى أللة ال بواسطة المكل  ويعمد

  

                                                 

(، الفتاو  اليبر  111/ 4(، إعالم الموقعألف عف رب العالمألف ت م هور )112ال ألو )ص:  (1)
، ك اف القنا  عف متف (41/ 2(، تلقيح األعهام العلية ب رح القواعد الفقهية )114/ 4)

 (142/ 3أولي النهى عي شرح لالة المنتهى )(، مطالب 243/ 3اإلقنا  )
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وعلى  لك فإب جريمة االحتيوال فوي الشورع مبناهوا علوى ثالثوة أركواب 
 أساسية 

 ،االحتيةا  جريمةة عةي ركةألف ركةف وهةو ،المحتوال : األول الركن 
، للةركف الفقهةا  تعرية  مة  ويتفة  بدولةه، الجريمةة لهةذه ودجةو  يتصةور وال

 :فيه وي تر 
 لهما ليس الصئألرو  المجنون  ألن والك - بالئا عاقال - مكلفا لكون  أن - 1

  و ةبال ععلهمةا يوصة  عةال القلةم، عنهمةا ال ةار  ورعة  صة يح، قصةد
 أما  ، حقوق  مف ب   متعلقا كان إاا أفر عليه يترتب وال رمة، بال وال
 .عقط الضمان عليه عألترتب المكلفألف حقوق  مف ب   متعلقا كان ااإ

 .االحتيا  لفعو قاصدا لكون  أن -2
 .بجهله معذور عإله الجاهو ل رت يلي  بالت ريم العلم -3
 .المكره لي رت ،م تارا لكون  أن -4

 كان عإن ،االحتيا  جريمة موضو  وهو ،عليه المحتالال:اني   الركن
 كان و ن مثال، كالوكألو، مقامه لقوم مف أو الما ، هذا بمالك مرتبط عهو ماال
 كةون في رمةة، ال أو بةالوجوب يتعلة  شةرصيا حكمةا كةان لةو كمةا مةا  لألةر

 .وجو عس   حقوق  مف ح  على فيه االعتدا 
 :ماال كاب إب الركن هذا في ويشترط

 .عليه الما  لفظ إ الق لصح مما أي المالية، فيه تت ق  أن -1
 .الجريمة تت ق  عال تاعها كان عإن قيمة، اا لكون  أن -2
 لةه لعةرف ال مجهةوال كةان ومةا المملةوك، لألةر ل ةرت مملوكةا، لكةون  أن -3

 تةوعر مةف لمليألتهةا بةد عةال المألتةة كةاألر  مملةوك لألةر كان عإن ،مالك
 ويجةرم أللةة، ال بطرية  تملةك وال األمةر، ولةي تمليةك أو اإلحيةا ، شرو 
 .اإلحيا  شرو  م الفا علألها االعتدا  حاو  مف كو

 ولي إلى ينتقو فيه   ال عإن ،مالك له لعرف ال ا  ال مجهو  كان ن و   -4
 ويعةد عليةه، االعتةدا  ل ةاو  مةف كةو ويجةرم ،ماليةه لظهةر حتةى األمةر
 .العام   ال على م تاال
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 االعتةدا  لجةوز ال حرمةة اا المةا  لكون  أن بمعنى معصوما، لكون  أن  -4
 .ماليه على وال عليه

 قةو  مةف الم تةا  عةف لصةدر مةا وهةو ،االحتيوال فعول : ال:الوث الوركن
 الم تةا  توقة  سةأللةو  أي أو ال ةدا  أو الئةط أو اليذب على لعتمد ععو أو 

 .الم تا  شباك عي عليه
 ووهة ،بالنتيجوة وثيوق ارتبواط لوه يكووب  أب ال عول هوذا فوي ويشوترط

 تئألألةر أو الئألةر، مةا  علةى الم تةا  باسةتيال  يتفضة التةي أللةة ال حصةو 
 .اإلباحة إلى الوجوب ومف و، ال إلى رمة ال مف يال رع كم ال

  ال عول هوذا علوى يموةالجر  ل و  إطوالق  وح األركاب هذه توفرت إ ا
 وقواعد ال رصية النصوص حسب العقاب عاعلها واست   الجريمة قامي حألث
 (1)ي.اإلسالم الفقه

 بأسةباب إال إلألهةا يتوصةو ال المقاصةد كالةي لمةا: "المويا ابون يقوول
 عوسةااو بهةا، معتبةرف لهةا تابعةة وأسةبابها  رقهةا كالةي إلألهةا يتفضة و ةرق 

 لالاتهةا إلةى إعضةااها ب سةب منهةا والمنة  كراهتهةا عةي يوالمعاصة الم رمةات
 ب سةب عألهةا واإلان م بتهةا عةي والقربةات الطاعةات ووسااو بها، وارتبا اتها
 (2)".مقصود وكالهما ،للمقصود تابعة المقصود عوسأللة لالاتها، إلى إعضااها

***** 
  

                                                 

، عبدالعسيس المراد بف عضو دمحم، الوضعية والقوالألف االسالمية ال ريعة بألف االحتيا  جريمة (1)
 وما بعدها(. 134)ص: 

 (118/ 3) العالمألف رب عف الموقعألف إعالم (2)
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 االحتيال على النظام املعلوماتي املطلب الثاني: حكم
 .يبطاقات الدفع اإللكرتونو

قبةةو بيةةان حكةةم االحتيةةا  علةةى النظةةام المعلومةةاتي وبطاقةةات  لجةةدر بنةةا
  ، عنقو  وباهلل التوعأل :أقسام ال ألو -بإلجاز –الدع  اإلليترولية أن لبألف 
ال ألةةو ابةةف القةةيم ومراتبهةةا" قسةةم  ال ألةةو أقسةةام عةةي ت ةةي عنةةوان "قاعةةدف

الطوورق  القسووا األول " :إلةةى قسةةمألف  حألةةث قةةا باعتبةةار الم ةةروصية وعةةدمها 
ب ألةث ال ل ةو بمثةو  ،الخفية التى يتو ل بها إلى موا هوو محورم فوى ن سوه

الك السبب ب ا ، عمتى كان المقصود بها م رما عى لفسه عهى حرام باتفاق 
 المسلمألف. 

 وهذا القسا ينطوى على أنواع ثالثة  
 .أحدها  أب تكوب الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم

فتصووير ، ويقصوود بهووا المحوورم ،سووهاأب تكوووب مباحووة فووى ن  ال:ووانى 
  .كالسفر لقط  الطري  وقتو النفس المعصومة ،حراما تحريا الوسائل

وهذان القسمان تيون ال أللة عألهما موضوعة للمقصود البا ةو الم ةرم، 
ومفضية إليه كما هى موضوعة للمقصود الص يح الجااس ومفضية إليه، عإن 

 .السفر  ري  صالح لهذا وهذا
وإنمووا ، تكوووب الطريووق لووا توضووع لىفضوواء إلووى المحوورمأب : ال:الووث

 ،كةةاإلقرار والبيةة  والنيةةاح والهبةةة ول ةةو الةةك ،وضووعت م ضووية إلووى المشووروع
 .عألت ذها المت ألو سلما و ريقا إلى ال رام

أب يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفوع باطول، وهوذا القسوا : القسا ال:انى
 :ينقسا إلى ثالثة أنواع أيضا

يكوب الطريق محرما فى ن سه وإب كاب المقصود به أب  النوع األول 
مثةةو أن لكةةون لةةه علةةى رجةةو حةة  فيج ةةده وال بألنةةة لةةه، فيقةةيم صةةاحبه  ،حقووا
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شاهد  زور ل هدان به، وال لعلمان فبوت الك ال  ، عهذا لأفم على الوسأللة 
 دون المقصود.

، أب تكوب الطريوق مشوروعة، وموا ت ضوى إليوه مشوروع النوع ال:انى 
كةةةةالبي   ،األسةةةةباب التةةةةى لصةةةةبها ال ةةةةار  مفضةةةةية إلةةةةى مسةةةةبباتهاوهةةةةذه هةةةةى 

واإلجةةةةارف، ويةةةةدخو عةةةةى هةةةةذا النةةةةو  االحتيةةةةا  علةةةةى جلةةةةب المنةةةةاع  وعلةةةةى دعةةةة  
المضةةار، ولةةيس كالمنةةا وال كةةالم السةةل  الصةةالح عةةى ام ال ألةةو متنةةاوال لهةةذا 

 .النو ، بو العاجس مف عجس عنه
و علوى دفوع الظلوا ب يحتال علوى التو ول إلوى الحوق أأ النوع ال:الث 

بول وضوعت لغيوره، فيتخوذها هوو  بطريق مباحة لا توضع مو ولة إلوى  لوك،
 ولينهةةةا خفيةةةة  ،، أو قةةةد تيةةةون وضةةةعيطريقوووا إلوووى هوووذا المقصوووود الصوووحيح

وال لفطةةف لهةةا. والفةةرق بةةألف هةةذا النةةو  والةةذ  قبلةةه أن الطريةة  عةةى الةةذ  قبلةةه 
لمعهةةةةود، لصةةةةبي مفضةةةةية إلةةةةى مقصةةةةودها  ةةةةاهرا عسةةةةاليها سةةةةالك للطريةةةة  ا

عألتوصةةو بهةةا إلةةى مةةا لةةم  ،والطريةة  عةةى هةةذا النةةو  لصةةبي مفضةةية إلةةى لألةةره
 (1)".توض  له، عهى عى األععا  كالتعري  الجااس عى األقوا 

هوووي كووول حيلوووة يقصووود بهوووا أمووووال النووواس : فالحيووول غيووور المشوووروعة
، ويكةةون االحتيةةا  حرامةةا إاا بالباطوول، أو التهوورب موون حقوووق ت وواجباتووه

لمكلة  عةي إسةقا  مةا وجةب عليةه شةرعا حتةى لصةألر لألةر واجةب، تسبب به ا
أو جعةةو الم ةةرم حةةالال عةةي الظةةاهر، والةةك كمةةا لةةو دخةةو عليةةه وقةةي الصةةالف 

أو قصةةةةرها عأل ةةةةأ سةةةةفرا ليقصةةةةر  ،منومةةةةا حتةةةةى ل ةةةةرت وقتهةةةةا ع ةةةرب خمةةةةرا أو
الصالف، وكذلك مف أ لةه شةهر رمضةان عسةاعر ليأكةو، أو كةان لةه مةا  لقةدر 

أو أتلفةةه بوجةةةه مةةةف وجةةةوه اإلتةةالف كةةةي ال لجةةةب عليةةةه  علةةى ال ةةةج بةةةه عوهبةةةه
  (2) ال ج.

                                                 

 ( 241، 242/ 3( إعالم الموقعألف عف رب العالمألف )1)
 ( 114/ 3) لل ا بي( المواعقات 2)
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:" إن حيووث قووال بحسووب الحاموول إلووى أقسووام ابوون حجوور وقوود قسوومها
أو إلةى  ،توصو بها بطرية  مبةاح إلةى إبطةا  حة  أو إفبةات با ةو عهةي حةرام

و ن توصةةةو بهةةةا بطريةةة   ،إفبةةةات حةةة  أو دعةةة  با ةةةو عهةةةي واجبةةةة أو مسةةةت بة
أو إلةةى تةةرك  ،  عةةي مكةةروه عهةةي مسةت بة أو مباحةةةمبةاح إلةةى سةةالمة مةةف وقةو 
 (1) مندوب عهي مكروهة."

مةةةا ل ةةةو ومةةةا ل ةةةرم مةةةف ال ألةةةو عقةةةا :" ل اوقةةةد وضةةة  ابةةةف القةةةيم ضةةةابط
 أو ت ةةةريم  ،وال أللةةة الم رمةةةة البا لةةة هةةةي التةةي تتضةةةمف ت لألةةو مةةةا حرمةةه  

 أو إسةةقا  مةةا أوجبةةه  وأمةا حأللةةة تتضةةمف ال ةةالص مةةف اآلصةةار ،مةا أحلةةه  
  ،واأللةةال  والةةت ل  مةةف لعنةةة اليبألةةر المتعةةا  عةةأهال بهةةا مةةف حأللةةة وبأمثالهةةا

 (3)".(2)ژ ٹٹ          ٿ ٿ ٿ ٿ  ژ 
 بوون عاشووور الحيوول باعتبووار ت ويووت المقصوود الشوورعي كليووا اوقوود قسووا 

"عنةد صةدق التأمةو عةي الت ألةو علةى  :إلوى خمسوة أنوواع حيوث قوال أو جزئيا
 ألةةةث إلةةةه لفألةةةي المقصةةةد ال ةةةرعي كل ةةةه الةةةت ل  مةةةف األحكةةةام ال ةةةرصية مةةةف ح

ةةه، أو ال لفألتةةه، لجةةده متفاوتةةُا عةةي الةةك تفاوتةةُا أد   بنةةا االسةةتقرا  إلةةى  أو بعض 
 تنويعه إلى خمسة ألوا :
المقصوود  الشوورعي كلالووه وال يعوضووه بمقصوود  ي وووتالنوووع األول  تحيوول  

 ،والةةك بةةأن ي ت أل ةةو بالعمةةو إللجةةاد مةةال  مةةف ترتةةب أمةةر شةةرعي شوورعي رخوور.
 بو عي حالة جعله مالعُا.  ،عهو است دام للفعو ال عي حالة جعله سبباُ 

وهوووذا النووووع ال ينبغوووي الشوووكال فوووي  موووه وبطالنوووه، ووجووووب المعاملوووة 
وهذا مثو مةف وهةب مالةه قبةو مضةي  بنميض مقصد  احبه إب اّطل ع عليه.

ال و  بألوم ل ال لعطي زكاته، واسترجعه مف الموهوب له مف لد، ومف شرب 

                                                 

 ( 324/ 12( عتح الباري البف حجر )1)
  222سورف البقرف، مف اآللة: ( 2)
 ( 84، 84/ 4( إعالم الموقعألف عف رب العالمألف )3)



450 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

رُا ليئمةةى عليةةه وقةةي الصةةالف عةةال لصةةلألها، ومثةةو كثألةةر مةةف بألةةو  النسةةأل ة م ةةد  
 التي لقصد منها التوصو إلى الربا.

تحّيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلوى أمور : النوع ال:اني
عةةإن  ترتةةب المسةةبب  ،، أي اسةةتعما  ال ةةي  باعتبةةار كولةةه سةةبباُ مشووروع رخوور

 على سببه أمر مقصود لل ار .
مضةمرف  ،أن تعر  المرأف المبتوتة لفسها لل طبة رببة عي التةسوتمثو 

ألهةةا بعةةةد البنةةا  ت ةةةال  الةةةسوت أو تئضةةبه فيطلقهةةةا لت ةةةو للةةذي بت هةةةا، عةةةالتسوت 
وهةةةو حصةةةو   ،عةةةإاا تسوجةةةي حصةةةو المسةةةبب ،سةةةبب لل ةةةو مةةةف حكةةةم البتةةةات

 شرعي.
ومثةةو التجةةارف بالمةةا  المتجمةة  خ ةةية أن تنقصةةه السكةةاف، عإلةةه إاا ععةةو 

وهةو بةذ  المةا   ،ك عقد استعمو الما  عي مأاون فيةه، ع صةو مسةبب الةكال
عةال يسكةى زكةاف النقةديف،  ،عي شرا  السل . وترتب عليه لقصةاله عةف النصةاب

وليةةف التقلةةي مصةةل ة الةةك المةةا  مةةف لفةة  الفقألةةر إلةةى منةةاع  عامةةة تن ةةأ عةةف 
ل ْي زكات ه إلى زكاف التجارف.  ت ريك الما ، والتق 

تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك بوه أموراا  النوع ال:الث 
 مشروعاا هو أخف عليه من المنتقل منه.

مثةةو لةةبس ال ةة  إلسةةقا  لسةةو الةةرجلألف عةةي الوضةةو ، عهةةو ينتقةةو إلةةى 
المسةةةح. عقةةةد جعةةةو لةةةبس ال ةةة  عةةةي سةةةببألته وهةةةو المسةةةح، ولةةةم لسةةةتعمله عةةةي 

 مالعألته.
عوواب عظيمووة تحيوول فووي أعمووال ليسووت مشووتملة علووى م:  النوووع الرابووع

مقصودة للشارع. وفي التحيل فيها تحقيوق لمماثول مقصود الشوارع مون تلوك 
 األعمال.

مثو الت ألو عةي األلمةان التةي ال يتعلة  بهةا حة  الئألةر، كمةف حلة  أن 
عةةإن البةةر  عةةي لمألنةةه هةةو ال كةةم ال ةةرعي،  ،ال يةةدخو الةةدار أو ال يلةةبس الثةةوب
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عةةالى الةةذي جعلةةه شةةاهدُا والمقصةةد الم ةةتمو عليةةه البةةر هةةو تعظةةيم اسةةم   ت
 عليه ليعمو الك العمو. 
تحيوول ال ينووافي مقصوود الشووارع، أو هووو يعووين علووى : النوووع الخووامس

 تحصيل مقصده، ولكن فيه إضاعة حق آلخر أو م سدة أخرى.
مثةةو الت ألةةو علةةى تطويةةو عةةدف المطلقةةة حةةألف كةةان الطةةالق ال لهالةةة لةةه 

 (1) عي صدر اإلسالم.
 ما ومنها ،م رو  هو منها ما ال  ألو أنويؤخذ مف النصوص السابقة 

 ال  أللةة بهةا يةراد عإلمةا الفقهةا  أ لقةي عنةد إاا م ةرو ، وال  أللةة لألةر هةو
 الم رمة الممنوعة، وهي المقصودف هنا.

بناء على ما سبق  كره من التقسيا المختلف للحيل، وأب المراد بها و 
ويقةةوم  توودليس،هنووا الحيوول المحرمووة، ممووا يقصوود بووه المخادعووة والتلبوويس وال

على است دام الوسااو الم روعة ولألةر الم ةروعة للوصةو  إلةى ال ةرام، عهةذا 
 .النو  مف ال ألو ال خالف عي ت ريمه ومنعه

وعلووووى  لووووك فاالحتيووووال علووووى النظووووام المعلوموووواتي وبطاقووووات الوووودفع 
إللكترونية، باعتبارهما وسيلة للتحويول اإللكترونوي غيور المشوروع لألمووال، 

ألن القصةةد منهمةةا أكةةو أمةةوا  النةةاس بالبا ةةو، وسةةلبها شوورعا  حيلووة ممنوعووة 
 عيالي م رمة وممنوعة.

واألدلووة علووى تحووريا  لووك ك:يوورة منهووا مووا ورد فووي الكتوواب، والسوونة، 
 واإلجماع، وقواعد الشرع وأ وله العامة، وبيانها على النحو التالي  

 الكتاب  -أوال
ڄ ڄ   ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ژ  يسووووووتدل بقولووووووه تعووووووالى  

 ژ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ
(2) 

                                                 

 ( 322 -323/ 3( مقاصد ال ريعة اإلسالمية، دمحم الطاهر بف عاشور )1)
 2، 8( سورف البقرف، اآليتان: 2)
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ام   المنةةةاعقألف وشةةةن  علةةةألهم، كمةةةا  تةةةاناآلي هاتةةةانعةةةي  وجوووه الداللوووة 
وصةة  ععلهةةم بألةةه خةةدا  ومكةةر، وال خةةالف عةةي أن ال دلعةةة مذمومةةة، وأصةةو 
هةةذه اللفظةةة اإلخفةةا ، وال ةةد  أن تةةوهم لألةةرك خةةالف مةةا ت فيةةه مةةف المكةةروه 

هو بصدده، وهو إ هار مةا يةوهم السةالمة والسةداد،  لتنسله عما هو فيه، وعما
 و بطةةةان مةةةا لقتضةةةي اإلضةةةرار بةةةالئألر والةةةت ل  منةةةه، عالم ةةةاد  لظهةةةر ضةةةد 

والريةةا  عةةي األععةةا  ال سةةنة، وكةةو  ،عهةةو بمنسلةةة النفةةاق عةةي اليفةةر ،مةةا لضةةمر
ألن الةةةديف يوجةةةب االسةةةتقامة والعةةةدو  عةةةف   الةةةك ب ةةةالف مةةةا لقتضةةةيه الةةةديف

كما يوجب الم الصة هلل تعالى عي العبةادف، وخةدا  المنةاع  الئرور واإلسا ف، 
ربه والمؤمنألف إ هةاره بلسةاله مةف القةو  والتصةدي  خةالف الةذي عةي قلبةه مةف 

 - عةةس وجةةو -لألةةدرأ عةةف لفسةةه بمةةا أ هةةر بلسةةاله حكةةم     ال ةةك والتيةةذيب
الةةالزم مةةف كةةان بمثةةو حالةةه مةةف التيةةذيب لةةو لةةم لظهةةر بلسةةاله مةةا أ هةةر مةةف 

 (1)   واإلقرار مف القتو والسبا ، عذلك خداعه ربه وأهو اإللمان باهلل.التصدي
ولما كاب االحتيوال المعلومواتي قوائا علوى الخوداع والمكور والغو  كواب 

لموووا ينطووووي عليوووه مووون الو وووول إلوووى الحووورام بطريوووق المخادعوووة  محرموووا 
 والتلبيس.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک گ   گ ژ قولةةةةةةةه تعةةةةةةةالى:  -2

  (2) ژ گ گ
أن   تبارك وتعالى حرم علةألهم الصةألد عةي يةوم السةبي،  الداللة وجه 

 ،عيالي ال ألتان تأتألهم يوم السبي شرعا، أي  اهرف، عسدوا علألها يوم السةبي

                                                 

ألوار التنسيو  -(، تفسألر البيضاوي 313/ 2ئألب أو التفسألر اليبألر )مفاتيح ال -( تفسألر الرازي 1)
(، تفسألر 24/ 1لباب التأويو عي معالي التنسيو ) -(، تفسألر ال ازن 44/ 1وأسرار التأويو )

 ( 144/ 1ابف كثألر )
 44( سورف البقرف:، اآللة: رقم 2)
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وأخذوها يوم األحد، وكان السةد اريعةة واحتيةاال لالصةطياد، عمسة هم   قةردف 
 (1) وخنازير.

ا حةو مةف البةأس بأهةةو ولقةد علمةتم لةا مع ةر الألهةود مة" قوال ابون ك:يور 
القرية التي عصي أمر   وخالفوا عهده ومألثاقه فيما أخذه علألهم مف تعظةيم 
السبي والقيام بأمره، إا كان م روعا لهم، عت أللةوا علةى الةك، علمةا كةان اللألةو 
أخةةذوها بعةةد القضةةا  السةةبي. علمةةا ععلةةوا الةةك مسةة هم   إلةةى صةةورف القةةردف، 

وم الفةة لةه  ،ما كالي م ابهة لل   عةي الظةاهرعيذلك أعما  هؤال  وحأللهم ل
اصةطياد ال ألتةان عةي يةوم السةبي،  كان جسا هم مف جةنس عملهةم ،عي البا ف

قبةو يةوم السةبي، علمةا  (4)والبرك (3)وال بااو (2)بما وضعوا لها مف ال صوص
جةةا ت يةةوم السةةبي علةةى عادتهةةا عةةي اليثةةرف ل ةةبي بتلةةك ال بااةةو وال ألةةو، علةةم 

 (4) ."ت ل  منها يومها
عما اكر عةي اآللةة اليريمةة مةا هةو إال صةورف مةف صةور االحتيةا ، وقةد 
عاقبهم   عليه  أللهم قصدوا به الوصو  إلى لر  لألر م ةرو ، ع ةاركه 

وهةةو الت ألةةو للوصةةو  إلةةى  ،شةةاكلته عةةي المعنةةىعلةةى عةةي ال كةةم كةةو مةةا كةةان 
لةةةةر  لألةةةةر م ةةةةرو  بكاعةةةةة صةةةةوره وألما ةةةةه، ومنهةةةةا الت ألةةةةو علةةةةى النظةةةةام 

لمعلومةةةةاتي وبطاقةةةةات الةةةةدع  اإلليترولةةةةي، ولةةةةو لةةةةم لكةةةةف الت ألةةةةو حرامةةةةا لمةةةةا ا

                                                 

 ( 48/ 2( تفسألر القر بي )1)
ْي ل : وال    ُّ  ال   ُّ ( 2) . الص اح ب ه   ل صاد   ش  م ك  ( 48/ 4) العرب لسان(، 1143/ 3) الس 

  مادف: )شص ( .
، و ه ي   شرك: ال بالة( 3) ب الة، ب اْلي ْسر  اا د، ح  اد   م ا الص  ا ل ص  ْي    أ ي   م فْ  ب ه  ال بااو.  و اْلجم . ك ان   ش 

 مادف: )حبو( .( 134/ 11) العرب لسان(، 283/ 1) اللئة جمهرف
 شي  عألها، وكو الما  إلقامة بذلك  سمألي قألو: .( البرك) كال و ، والجم : :( بركةال( )4)

 مادف: )برك( .( 33: ص) الص اح برك( . م تار) عقد وأقام فبي
 ( 288/ 1( تفسألر ابف كثألر )4)
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 اسةةةةةةتوجب العقةةةةةةاب، كمةةةةةةا لصةةةةةةي اآللةةةةةةة اليريمةةةةةةة  إا العبةةةةةةرف بعمةةةةةةوم اللفةةةةةةظ 
 (1)ال ب صوص السبب.

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ژ  قولةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةالى: -3

  (2) . ژ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ وقولةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةالى: 

ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ 

  (3). ژ ڇ ڍ
دلةةي هاتةةان اآليتةةان علةةى حرمةةة أكةةو أمةةوا   وجووه الداللووة موون اآليتووين 

لألةةر الوجةةه الةةذي أباحةةه   آلكليةةه، وهةةو  علةةىأكلةةه والمةةراد: النةةاس بالبا ةةو، 
ةر  ةرقة وال يالةةة  ،كةوُّ مةا ال ل ةوُّ عةةي ال   بةا والئصةب والنهةةب والقمةار والس  كالر  

 (4) ا  وج د ال قوق، وما ال تطألب به لفس ماليه، أو حرمته ال ريعة.وال د
 السنة  -ثانيا

 منها: ،لستد  على ت ريم االحتيا  لألر الم رو  بأحاديث كثألرف
1-  ، ب ةةاح  ةةا   ْبةةف  أ ب ةةي ر  ةةْف ع ط  ةةفْ مةةا روي ع  ةةاب ر   ع  ْبةةد   ْبةةف   ج  ةةي   - َّللا    ع   َّللا    ر ض 

ْنه م ا م    : أ ل ه   ،-ع  ةو    س  ةام   ل ق ةو    ، َّللا    ر س  ةْتح   ع  ي ةة   و ه ةو   الف   ّللاال   إ بال : »ب م 

                                                 

 السبب ب صوص ال اللفظ بعموم العبرف سؤا : وبئألر بسؤا  خاص سبب على المستقبو العام (1)
السبب.  ب صوص العبرف أص ابنا بع  وقاله أحمد عف وال نفية. ورو   أص ابهو  أحمد عند

باالجتهاد.  ت   عال األكثر، عند الدخو  قطعية السبب قوالن. وصورف وال اععية وللماليية
  الجوام  بجم  المسام  ، ويراج : ت ني (111: ص) الفقه أصو  عي الم تصر

 ، األشباه(184/ 2) المنهات شرح عي بهات، اإل(124/ 3) للرازي  ، الم صو (444/ 2)
 العطار ، حاشية(242/ 4) الفقه أصو  عي الم يط ، الب ر(134/ 2) للسبكي والنظاار

 (44/ 2) الجوام  جم  على الم لي الجال  شرح على
 188( سورف البقرف، اآللة:2)
  22( سورف النسا ، اآللة: 3)
(، 241(، الوجألس للواحدي )ص: 338/ 2)(، تفسألر القر بي 442/ 3( تفسألر الطبري )4)

 ( 124/ 4(، الم رر الوجألس عي تفسألر اليتاب العسيس )233/ 1تفسألر البئوي )
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ُسول هُ  ر  م   و  رال ، ب ْيع   ح  ْمر  ْيت ة   الخ  ير   و الم  ْنز  ةو    ل ةا: ع ق ألةو   ،«و األ ْ ون ام   و الخ   ر س 
وم   أ ر أ ْيةةي   َّللا  ، ةة   أْلت ةةة ، ش  ةةةا الم  ةةا ل ْطل ةةى ع إ ل ه  ، ب ه  ةةةف ف  ي ةة السُّ ةةا ْده ف  و  ، ب ه  ل ةةةود   الج 

ي ْست ْصب ح   ا و  ر ام   ُهو   ال ،: »ع ق ا    الن اس   ب ه  ةو    ق ةا    ف ةم   ،«ح  ْنةد    َّللا    ر س   ع 
وا ّللاال   إ بال  الي ُهود   ّللاالُ  ق ات ل  : »ا ل ك   م   ل مال ورال ا ح  ُلووهُ  ُشوُحوم ه  م  ج 

واُعوُه، ُثواال  ،(1)  ب 
ن هُ  ف أ ك ُلوا  (2).«ث م 
أن   عةةةس  وجةةةو  لمةةةا حةةةرم علةةةى الألهةةةود شةةة وم المألتةةةة  الداللوووة   وجوووه

أجملةوه، أي أاابةوا ال ةة م، فةم بةاعوه عةةأكلوا فمنةه، و لمةا ععلةةوا الةك لألةسو  عنةةه 
عةةادف مةةف ، وهةةذا ت ألةةو واحتيةةا  للوصةةو  إلةةى اإل(3)ويصةةألر ودُكةةا ،اسةةم ال ةة م

لصألر ودكُا،  الم رم بت ويله مف حا  إلى حا ، أي: مف كوله ش مُا إلى أن
لقةا  لةه: ودك، وهةو حةرام   ،وأله تئألر اسمه مف كوله شة مُا إلةى كولةه مةذاباُ 

عإلةةةةه لكةةةةون بةةةةذلك  ،أللةةةةه ال لجةةةةوز اسةةةةتعماله وت ويلةةةةه إلةةةةى أن لكةةةةون ودكةةةةاُ 
، وهةةةم بةةةذلك قةةةد احتةةةالوا عةةةي اسةةةت ال  ال ةةة وم وااللتفةةةا  بهةةةا، عةةةد  (4)حرامةةةاُ 

حةةا  ال ةةي  وحرمتةةه مةةا لةةم ال ةةديث علةةى أن مجةةرد تئألةةر االسةةم ال يةةؤفر عةةي 
 (4)تتئألر حقيقته.

وقةةةد توجةةةه اللةةةوم علةةةى الألهةةةود بت ةةةريم أكةةةو الةةةثمف مةةةف جهةةةة ت ةةةريم أكةةةو 
األصو، وأكو الثمف ليس هو أكو األصو بعألنه، لينه لما كان سبُبا إلى أكةو 
األصةو بطرية  المعنةى اسةةت قوا اللةوم، عفةي ال ةديث دلألةةو علةى إبطةا  ال ألةةو 

                                                 

م ل وه  : "معنى( 1)  أابته. وجملي، أعصح: واجتملته جماُل، وأجملته ال ي ، أجمله أاابوه، جملي   :"ج 
 ( 44/ 12) القاري  عمدف(، 442/ 14) الجام  ل رح أجملي. التوضيح: مف

المألتة  بي  ( كتاب البألو ، باب2234حديث )( 84/ 3)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 2)
  واألصنام، وأخرجه لألره.

ك  ( 3) د  م: الو  س  دلكةل، أي ودجاجةل . الل م د    العربية وص اح اللئة تات الص اح .سمألنةل  و 
 مادف: )ودك( .( 1413/ 4)

 ( 41/ 324( شرح سنف أبي داود للعباد )4)
 ( 411/ 4(، لمعات التنقيح عي شرح م كاف المصابيح )244/ 14( اليوكب الوهات )4)
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هةةا إلةةى الم ظةةورات  لةةيعلم أن ال ةةي  إاا حةةرم عألنةةه والوسةةااو التةةي يتوسةةو ب
 ( 1)حرم فمنه.

عال ديث  اهر الداللة على بطالن كو حأللة ت تا  للتوصو إلةى م ةرم 
 (2) وأله ال يتئألر حكمه بتئألر هأل اته وتبديو اسمه.

ْير ة أب النبي ق ال   -2 لالوا ، اْلي ُهودُ  اْرت ك ب ت   م ا ت ْرت ك ُبوا ال  »  ع ْن أ ب ي ُهر   ف ت ْسوت ح 
ار م   ل   ب أ ْدن ى ّللاال   م ح  ي   (3).«اْلح 

 د  هةةةذا ال ةةةديث علةةةى ت ةةةريم ال ألةةةو المتضةةةم نة إباحةةةة وجوووه الداللوووة  
عقةةد  ،مةةا حةةر م  ، أو إسةةقا  مةةا أوجبةةه   عليةةه، ومنهةةا حألةةو الألهةةود الم رمةةة

لعنةةةي اسةةةتولوا عليةةةه يةةةوم  ،عصةةةادوه ،احتةةةالوا علةةةى صةةةألد السةةةمك يةةةوم السةةةبي
أااوبهةا  ، أيوأخةذوه عةي يةوم األحةد، وحرمةي علةألهم ال ة وم عجملوهةا ،لسبيا

وباعوها وأكلوا أفمالها، قالوا: ما أكلنةا ال ة م، أكلنةا الةدهف دهةفل سةااب، وهةذا 
ال لسةةمى شةة م، عةةأاابوا ال ةة م ولألةةروه عةةف مسةةماه، فةةم بعةةد الةةك بةةاعوه بأقةةو 

شةةر مةةف ارتيةةاب  فمةةف، وكةةو هةةذا ت ايةةو، وارتيةةاب للم ةةرم مةة  ال أللةةة، وهةةي
 (4)الم رم المجرد.

                                                 
 ( 244/ 4(، إكما  المعلم بفوااد مسلم )441/ 14( التوضيح ل رح الجام  الص يح )1)
 (، لمعات التنقيح عي شرح م كاف المصابيح 1824/ 4( مرقاف المفاتيح شرح م كاف المصابيح )2)

 ( 134/ 34قبى عي شرح المجتبى )(، اخألرف الع411/ 4)
 س و فيما المرضية وحسنه الس اوي عي األجوبة(، 44: ص) ال ألو أخرجه ابف بطة عي إبطا ( 3)

وحسنه . حسف بسند ولألره بطة ابف عقا : أخرجه( 214/ 1) النبوية األحاديث مف عنه الس اوي 
 إسناد : وهذا (344/ 4) الئلألو وقا  عي إروا (، 28: ص) الفتو   صفة األلبالي عي ت قأل 

 وهو،  مسلم بف دمحم بف أحمد ال سف أبى لألر" التهذيب" رجا  مف معروعون  فقات كلهم رجاله
 الفرقة شريعة عف اإلبالة" اآلخر كتابه مف موض  مف أكثر عى منسوبا جا  كما الم رمى
 وهذا: " وقا ،  ةبط ابف  ري  مف تفسألره عى ال ديث أورد عقد،  كثألر بف ال اعظ ، وأما"الناجية
 رجاله وباقى،  ووفقه"  تاري ه"  عى ال طألب اكره هذا مسلم بف دمحم بف أحمد عإن، جألد إسناد

 ابف ترجمة أجد لم ولينى: قلي ". كثألرا اإلسناد هذا بمثو الترمذ  ويص ح،  فقات م هورون 
 .أعلم عاهلل" ، ال طألب تاريج"  هذا عى مسلم

عبد اليريم ال ضألر  -(، شرح ص يح الب اري 14/ 141ال ضألر )عبد اليريم  -( شرح المو أ 4)
(، شرح التجريد الصريح ألحاديث 134 /34(، اخألرف العقبى عي شرح المجتبى )4/ 12)

 ( 34/ 2عبد اليريم ال ضألر ) -الجام  الص يح 
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ْبد   ْبنُ  عن ُثم ام ة -3 ا، أ بال  أ ن ٍس، ْبن   ّللاال   ع  ث هُ  أ ن سا دال ْكٍر، أ ب ا أ بال   ح   ل وهُ  ك ت وب   ب 
ة   ق ة   ف ر يض  ود  ُسوولُ  ف ور ض   الالت وي الصال وعُ  و ال    »  ّللاال   ر  وْين   ُيْجم  ٍق، ب  ورّ   ُمت   
قُ  و ال   رال ٍع،مُ  ب ْين   ُي   ْشي ة   ْجت م  ق ة   خ  د   (1).«الصال

مةةف جهةةة صةةاحب ال ةةر  للسةةاعي ورب المةةا   يل ْهةةهةةذا ل   وجووه الداللووة 
ةةةةجميعةةةةُا، ل    ي رب المةةةةا  عةةةةف الجمةةةة  والتفريةةةة  قصةةةةدُا إلةةةةي سةةةةقو  السكةةةةاف، ه 

عرب الما  ل  ى  ،ي الساعي عنهما قصدُا إلي تيثألر الصدقةه  أو تقلأللها، ول  
والسةةاعي ل  ةةى أن تقةةو الصةةدقة  ،لفةةرق لتقةةو أو ،فيجمةة  ،أن تيثةةر الصةةدقة

إقرار األموا  المفترقة والم تلطة على ما  أراد ع (2)أو لفرق لتيثر. ،فيجم 
 (3) كالي عليه قبو ل وق الساعى، وال يت ألو بإسقا  صدقة بتفري  وال جم .

 أللةةةه احتيةةةا  لتنقةةةةي  عريضةةةة السكةةةاف، كةةةةذلك   عةةةال لجةةةوز لهةةةم جمعهةةةةا
كةةةةأن لكةةةةون  ،فريةةةة  بةةةةألف مجتمةةةة  مةةةةف أجةةةةو تنقةةةةي  السكةةةةافالت اال لجةةةةوز لهمةةةة

حتةى لكةون  ،فيكون علألهم فةال  شةياه عألريةدان أن لفترقةا ،لل ريكألف مااتا شاف
 ليو منهما مااة شاف، وال تجب عليه سو  شاف واحةدف، عةال لجةوز لهمةا التفةرق 

 ألله حأللة لتنقي  السكاف. بهذه النية 
  ، لجةةةةةوز الجمةةةةة  بةةةةةألف متفةةةةةرق ال ةةةةةديث علةةةةةى أل ةةةةةه ال    عقةةةةةه ال ةةةةةديث: د  

أدا  ال ةة  ال ةةرعي،  مةةفألل ةةه تهةةرُّبل   أو التفريةة  بةةألف مجتمةة  لتنقةةي  السكةةاف
 عإلةةه  ،عةةإاا كةةان رب الماشةةية ال لجةةوز لةةه الجمةة  والتفريةة  خوعةةُا مةةف الصةةدقة

ال لجوز الك للساعي ألضُا  معُا عةي زيادتهةا عةالتفري  حأللةة، كمةا أن الجمة  
ف الصةدقة. ومةا أد  مةف ال ألةو إلةى إسةقا  حة  الئألةر حأللة إاا كان للفةرار مة
 (4) عهو مذموم منهي عنه.

                                                 
 ق لفر  ال وأن السكاف عي ( كتاب ال ألو، باب4244حديث )( 23/ 2)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 1)

 الصدقة، وأخرجه لألره. متفرق، خ ية بألف لجم  مجتم ، وال بألف
 (، التيسةةةألر ب ةةةرح الجةةةام  الصةةةئألر 1421/ 4( شةةةرح الم ةةةكاف للطألبةةةي الياشةةة  عةةةف حقةةةاا  السةةةنف )2)

 (، شةةةةرح سةةةةنف 214/ 3(، ت فةةةةة األحةةةةواي )148/ 2(، شةةةةرح السرقةةةةالي علةةةةى المو ةةةةأ )124/ 2)
 ( 444/ 4أبي داود البف رسالن )

 ( 444، 443/ 3ص يح الب ار  البف بطا  )( شرح 3)
(، الب ر الم يط الثجات عي شرح ص يح 32/ 3( منار القاري شرح م تصر ص يح الب اري )4)

 ( 18/ 12عبد اليريم ال ضألر )، (، شرح ص يح الب اري 424/ 32اإلمام مسلم بف ال جات )
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وعلى الك عمفاد جمي  األحاديث السابقة ت ريم ال ألو التي تؤدي إلى 
على النظام  سقو  الواجبات، أو إباحة الم رمات  وبذلك ل رم االحتيا 

أموا  الناس  أكو لما يترتب عليه مفالمعلوماتي وبطاقات الدع  اإلليترولي  
 بالبا و.
 اإلجماع  -ثال:ا

 -بالفعو الم رو  عى الظاهر  -االحتيا  أن على  أجم  الص ابة 
 ،ت لألو ما حرم    ألله يؤدي إلى إبطا  األحكام ال رصية با و شرعا

و جماعهم حجة قا عة لجب اتباعها،  ،وتعطألو ما شر  ،و سقا  ما عر 
ا  وال ساار المؤمنألف خالف، وواعقهم عي وليس عي حجية إجماعهم بألف الفقه

 (2) .(1)ليار مف أحدإالك عامة التابعألف مف لألر 

                                                 

 هذه ال ألو ت ريم على أجمعوا  َّللا   رسو  أص اب أن الت ريم على يد  قا  ابف القيم: مما (1)
  ال طاب بف عمر وآكدها، عإن ال جج أقو   مف هي بو قا عة، حجة و جماعهم و بطالها،
ط ب    وأقةر ه رجمتهمةا، إال لةه م ل ةو وال بم ل ةو أ وتةي ال: وقةا   َّللا   رسو  منبر على الناس   خ 
 بنيةاح ت ةوُّ  ال المةرأف  أن عمر وابف صباس وابف وعلي عثمان وأعتى الك، على الص ابة ساار  

م بف َّللا   وعبد مسعود وابف كأ بي   أصيالهم مف واحد لألر عف تقدم وقد الت لألو، ةال   ع مةر وابةف س 
ةةو ا ألهةةم صبةةاس وابةةف  عةةف تقةةدم وقةةد. رُبةةا قبولهةةا وجعلةةوا المقتةةر ، هدلةةة قبةةو  عةةف الم ْقةةر   ل ه 

ألنةةةة، مسةةةألة ت ةةةريم وألةةةس صبةةةاس وابةةةف عاا ةةةة   وعلةةةي وعثمةةةان عمةةةر وأعتةةةى عألهةةةا، يظوالتئلةةة الع 
، المةةةوت مةةةر  عةةةي المبتوتةةةة أن الصةةة ابة مةةةف ولألةةةرهم كعةةةب بةةةف وأبةةةي    سةةةاار وواعقهةةةم ت ةةةر   

 .عداهم وم فْ  الرضوان وبيعة بدر أهو مف المهاجريف واأللصار
  بألنهم، و هورها اشتهارها ت وجب والعادف متعددف، أزمان عي متعددف ألش اص متعددف وقاا  وهذه

عتاويهم.  إلألهم وتنتهي أقوالهم، ت ْضب ط   كالي الذيف الص ابة مف الم فتألف أصيان وهؤال  يماس ال
 عقها  مف ولألرهم السبعة الفقها  عإن الك  على لهم مواعقون  التابعألف أن هذا إلى والضم
  أص اب وكذلك ال ألو، إبطا  على متفقون  ولألره فابي بف زيد عف أخذوا الذيف المدينة
ْعثا  وأبي كأيوب البصرف عقها  أص اب وكذلك اليوعة، أهو مف مسعود بف َّللا   عبد  ال  

 االستدال . إعالم مف القوف لالة عي وهذا .صباس ابف أص اب وكذلك سألريف، وابف وال سف
 بتصرف واختصار. (24 - 21/ 4) العالمألف رب عف الموقعألف

 ( 244)ص ( بيان الدلألو على إبطا  الت لألو، البف تيمية2)
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ن الت ألو عي قلب إ" ال ا بي هذا االجما  عقا :اإلمام وقد لقو 
 (1) األحكام  اهرا لألر جااس، وعليه عامة األمة مف الص ابة والتابعألف."

 ألةو وت ريمهةا أن   "ممةا يةد  علةى بطةالن ال ابةف القةيم:اإلمةام ويقو  
لمةا تتضةمف مةف مصةالح صبةاده   تعالى إلما أوجب الواجبات وحرم الم رمات

عةةي معاشةةهم ومعةةادهم  عال ةةريعة لقلةةوبهم بمنسلةةة الئةةذا  الةةذي ال بةةد لهةةم منةةه 
والدوا  الذي ال ينةدع  الةدا  إال بةه، عةإاا احتةا  العبةد علةى ت لألةو مةا حةرم   

 مةةةةةةا شةةةةةةر    كةةةةةةان سةةةةةةاصيا عةةةةةةي ديةةةةةةف   و سةةةةةةقا  مةةةةةةا عةةةةةةر    وتعطألةةةةةةو 
 (2) بالفساد."

 االستدالل ببعض األ ول الشرعية  -4
حرمة االحتيا ، وأسس هذا البطالن علةى جملةة  (3)ال ا بىاإلمام قرر 

مةةةف األصةةةو  ال ةةةرصية اليليةةةة والقواعةةةد القطعيةةةة، فةةةم قةةةام بعمةةةو اسةةةتقرا  مةةةف 
عةةى الظةةاهر إلةةى إبطةةا   لصةةوص ال ةةريعة لفألةةد أن االحتيةةا  بالفعةةو الم ةةرو 
 .األحكام ال رصية با و شرعا، و ليك هذه األصو 

 االحتيال ومخال ة قصد الشارع  -أوال
أسةةس ال ةةا بى حرمةةة االحتيةةا  علةةى أن الم تةةا  قصةةد مةةا ينةةاعى قصةةد 
ال ار  فبطو عاملةه. الةك أن قصةد المكلة  عةى العقةو لجةب أن لكةون مواعقةا 

ي  ال ةةةريعة لألةةةر مةةةا شةةةرعي لةةةه عقةةةد لقصةةةد ال ةةةار  وأن مةةةف ابتئةةةى عةةةى تيةةةال
لةةةاق  ال ةةةريعة، وكةةةو مةةةف لاقضةةةها ععملةةةه علةةةى المناقضةةةة با ةةةو، وقةةةد أقةةةام 

  األدلة على أن م الفة قصد ال ار  مبطلة للعمو .

                                                 

 ( 112/ 3( المواعقات )1)
 ( 142/ 3( إعالم الموقعألف عف رب العالمألف )2)
 -هجرية  1412م رم ، المفتي جاد ال   على جاد ال  ، ال ألو الم روعة ولألرهاينظر: ( 3)

 : موق  وزارف األوقاف المصرية، من ور على م1281لوعمبر  14
http://www.islamic-council.com 
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لقصةد  -أما أن الم تا  قا  بالعمو لألر ما شةر  لةه عظةاهر، عالنةاكح
السوات شةةر  قاصةةد بةةالسوات لألةةر مةةا شةةر  لةةه. عةة -ت لألةةو المةةرأف لسوجهةةا األو 

للتناسةةو وتيةةويف األسةةرف والسةةكف والمةةودف والرحمةةة، ومةةا إلةةى الةةك مةةف مصةةالح 
الةةةةسوات التةةةةى ال ت صةةةةو إال بةةةةدوام الع ةةةةرف. ولةةةةيس مةةةةف صةةةةالح النيةةةةاح التةةةةى 

ل لةو الةسوت المةرأف لئألةره، بةو إن الةك منةاف لل كمةة  -قصدها ال ار  منةه أن
 (1) .مف السوات ومفوت لمصال ه
علةى أن الت لألةو لةو شةر  صةراحة عةى العقةد  (2)ورودلألو الةك أن الجمهة

لبطةةو، أللةةه شةةر  ينةةاعى مقتضةةى العقةةد، وقصةةد ال ةةار  مةةف عقةةد البيةة  دعةة  
حاجةةة البةةاا  إلةةى الةةثمف وحاجةةة الم ةةتر  إلةةى السةةلعة، عةةإاا قصةةد الم تةةا  أن 
لقةةةر  مااةةةة إلةةةةى أجةةةو ليسةةةترد مةةةةااتألف، وجعةةةو السةةةلعة وسةةةةأللة لةةةذلك ولةةةةيس 

 .مف الوجوه عقد خالفه قصده قصد ال ار  ألحدهما لر  عألها بوجه
 :االحتيال وقاعدة اعتبار المآل -األساس ال:انى 

لقرر ال ا بى أن النظر عى مآالت األععا  معتبر مقصود شرعا، وبألف 
 أن مضةةةمون هةةةذه القاعةةةدف أن المجتهةةةد ال ل كةةةم علةةةى ععةةةو بةةةاإلان أو المنةةة  

كةان الفعةو م ةروعا لمصةل ة  إال بعد لظره إلى ما يؤو  إليه الك الفعو، عةإاا
 فيةةه تسةةتجلب، أو لمفسةةدف تةةدرأ، عإلةةه لمنةة  إاا أد  اسةةتجالب تلةةك المصةةل ة 
أو در  تلةك المضةةرف إلةى عةةوات مصةل ة أهةةم أو حةدو  مفسةةدف أكبةر، وبالمثةةو 

                                                 
 ( 22 - 24/ 3) اتينظر: المواعق( 1)
 ، النهةةةر(43/ 4) الرااةةة  ، الب ةةةر(384/ 1) ال كةةةام ، درر(481/ 4) الهدالةةةة شةةةرح ينظةةةر: البنالةةةة( 2)

، (23/ 2) العقةةةود ، جةةةواهر(413/ 2) الصةةةئألر ال ةةةرح علةةةى الصةةةاوي  ، حاشةةةية(423/ 2) الفةةةاا 
  ألفةةةا  حةةةو عةةةي ، اإلقنةةةا (312/ 4) الم تةةةات ، ت فةةةة(43/ 2) الطةةةالب مةةةنهج ب ةةةرح الوهةةةاب عةةةتح
  الوهةةةات ، السةةةرات(282/ 4) الم تةةةات ، لهالةةةة(311/ 4) الم تةةةات ، مئنةةةي(441/ 2) شةةةجا  أبةةةي
، (231/ 4) ال رقةي م تصةر علةى السرك ةي ، شةرح(181/ 4) قدامةة البةف ، المئني(344: ص)

 (142/ 4) المقن  شرح عي المبد 
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عإن الفعو لألر الم رو  لمفسةدف تن ةأ عنةه، أو لمصةل ة تنةدع  بةه ل ةرعه إاا 
 (1) .ة إلى مفسدف تساو  أو تسيدأد  استدعا  المضرف أو جلب المصل 

وهةةةذه القاعةةةدف تنطبةةة  علةةةى االحتيةةةا ، الةةةك أن الفعةةةو المت ألةةةو بةةةه ععةةةو 
م رو  لمصل ة عى الظاهر، لةم لقصةد بةه المت ألةو ت صةألو هةذه المصةل ة، 
و لما قصد به مفسدف م رمة، كالواهب ماله عند رأس ال و  عرارا مةف السكةاف، 

  السكاف مف لألر هبة ليان ممنوعا، عإن عإن أصو الهبة على الجواز، ولو من
كو واحد منهما  اهر أمره عةى المصةل ة أو المفسةدف، عةإاا جمة  بألنهمةا علةى 

 هذا القصد صار ما   الهبة المن  مف آدا  السكاف وهو مفسدف .
 االحتيال وإسقاط حكا السبب ب عل شرط أو تركه  -األساس ال:الث

ر  أو تركه، عإن قةام المكلة  إاا كان إعما  السبب يتوق  على ععو ش
بفعةةو مةةا ل قةة  هةةذا ال ةةر  أو لفوتةةه، ت صةةيال لمصةةل ة شةةرصية، عةةإن ععةةو 
ال ر  يترتب عليه أفره. وأمةا إاا ععةو المكلة  هةذا ال ةر  أو تركةه مةف حألةث 
كولةةةةه شةةةةر ا دون قصةةةةد إلةةةةى ت صةةةةألو مصةةةةل ه شةةةةرصية، و لمةةةةا ععلةةةةه قصةةةةدا 

هذا عمو لألر ص يح، وسعى إلسقا  حكم السبب ليى ال يترتب عليه أفره، ع
  .با و

ومثةةو ال ةةا بى لةةذلك بألةةه إاا تةةواعر النصةةاب كةةان سةةببا لوجةةوب السكةةاف. 
وليةةف يتوقةة  الوجةةود علةةى بقةةا  النصةةاب، حتةةى ل ةةو  ال ةةو ، عةةإاا مةةا ألفةة  
المكل  النصاب قبةو ال ةو  لل اجةة إلةى إلفاقةه، أو أبقةاه لل اجةة إلةى إبقااةه، 

ألسباب تنبنى على وجةود ال ةر  أو عقةده، أمةا عإن األحكام التى تترتب على ا
إاا ألفقةةه مةةف حألةةث ألةةه شةةر  لوجةةوب السكةةاف قاصةةدا عةةدم ترتةةب آفةةار السةةبب 
عليه، عإن هذا العمو لألر ص يح، ولقد أقام ال ا بى األدلة التى تفألد القط  
عةةى جملتهةةا بةةأن ععةةو مةةا ل قةة  ال ةةر  أو لعدمةةه لقصةةد إبطةةا  حكةةم السةةبب، 

 .با و ععو لألر ص يح وسعى

                                                 

 ( 148 - 144/ 4) ينظر: المواعقات( 1)
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 فم قا : عإن هذا العمو لصألر ما العقد سببا لل كم، جلبا لمصل ة 
أو دععا لمفسدف، عبثا ال حكمة له وال منفعة فيه، وهذا مناق  لما فبي عى 
قاعد المصالح وألها معتبرف عى األحكام، وألضا عإله مضاد لقصد ال ار  مف 

ضيا شرعا جهة أن السبب لما العقد سببا وحصو عى الوجود صار مقت
لمسببه، ولينه توق  شرعا على حصو  شر  هو تيمألو للسبب، عصار هذا 
الفاعو أو التارك بقصد رع  حكم السبب قاصدا لمضادف ال ار  عى وضعه 

 (1)سببا. وقد تبألف أن مضادف قصد ال ار  با لة، عهذا العمو با و.
 :االحتيال وانعدام اإلرادة فى العقد المتحيل به -األساس الرابع

إن ركف العقد هو الرضا، ولما كالي اإلرادف أمرا با نا ال لطل  عليه، 
جعو ال ار  مظنة الرضا، وهو الصيئة، قاامة مقام الرضا على أله إاا فبي 
أن العاقد الذ  أتى بالصيئة قد قصد بها لألر ما وضعي له، عإن الرضا 

لعقد عليه إال إاا إا الصيئة ال تنعقد سببا لترتب آفار ا  بالعقد لكون منعدما
قصدها العاقد لألر مريد بها معنى يناق  موجبها ومعناها. ععاقد الهبة 
بقصد القرب مف السكاف لم يتواعر بالنسبة له الرضا بالعقد الذ  أبرمه الك أله 

 .قصد بالصيئة ما يناعى المعنى الذ  وضعي له
ألو علفظ الهبة إلما وض  إلرادف تمليك الواهب للموهوب له على سب

اإلرعاق واإلحسان، والواهب للنصاب لم لقصد باللفظ معناه الموضو  له 
شرعا، و لما قصد به الهروب مف دع  السكاف، ولم لض  ال ر  لفظ الهبة 
للهروب مف دع  السكاف. كما لم لض  لفظ النياح لي لو المطلقة و لما وضعه 

ك عرقا بألف لدوام الع رف، و اا كالي بع  عقود الهاز  ص ي ة، عإن هنا
الهاز  والم تا  . الك أن الهاز  أتى بالصيئة لألر قاصد ما يناق  
المعنى الذ  وضعي له شرعا، عيان قاصدا ل كم اللفظ حكما، و ن لم 
لقصده حقيقة، والك ب الف الم تا ، عإله لما كان قاصدا خالف معنى 

                                                 

 ( 432 - 421 /1) ينظر: المواعقات( 1)
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لألر  اللفظ لم لصح القو  بأله قاصد لمدلوله حكما، عالهاز  آت بالسبب
 (1) رالب عى ترتب آفاره عليه وترتب األفر ب كم ال ار  ال بإرادف ال    .

ت ريم ال دا  عي  :أن األصو عي ال ريعة االسالمية المياس  -5
المعامالت، والم اد  الم تا  على الناس موعود بأشد العذاب عي اآلخرف، 

يع ةُ »:  قا  النبي  د  ، ف ي الخ  ل ْيه   ل ْيس   الا ع م   ع م ل   م نْ  النالار   ف ُهو   أ ْمُرن ا ع 
د    (2).«ر 

وهذا األصو العام تد  عليه ألضا لصوص جساية كثألرف تضمني عددا 
مف صور ال دا  والئرر المنهي عنها شرعا، وهذه الصور لصح أن تيون 
أصوال لقاس علألها لألرها مف الصور، وصور االحتيا  كثألرف مف أهمها ما 

ما يذكر منها مبقصد الوصو  إلى أموا  الئألر، و لقصد به ال دا  والئط 
وترويج  ،وتلقي الركبان ،والنجط ،عي المعامالت المالية: تصرية اللبف

ه هذه الصور مف االحتيا ، تالسلعة ب ل  اليمألف، وسوف أبألف ما تضمن
لن ل  عي النهالة إلى قاعدف عامة تنطب  على اإلحتيا  عي ال ريعة 

  (3) اإلسالمية.
  

                                                 

 ( 188 - 184 /4) ينظر: المواعقات( 1)
 : قا  النجط، ومف كتاب البألو ، باب( 42/ 3) -تعليقا  -أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 2)

 ، وأخرجه لألره.«البي  الك لجوز ال»
 االحتيا  عبر اإللترلي: صوره وأسالألبه وحكمه عي اإلسالم والقوالألف المعاصرف، أحمد دمحم ( 3)

 ( ب ث من ور عي موق  شبكة األلوكة على اإللترلي.34، 34الر وف المنيفي، )ص: عبد 
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 لبن الماشية  (1)تصرية -أوال
إاا كةةان معنةةى تصةةرية الماشةةية هةةو تةةرك حلبهةةا ألامةةا حتةةى لجتمةة  اللةةبف 

وقد جعو  ،وهو المعنى الذي اصطلح عليه علما  اللئة والفقه، (2)عي ضرعها
تأسيسةا علةى   الصورف أصةال لمنة  الئةط والتةدليس عةي كةو شةي  الفقها  هذه
وا ال  » : قو  النبي  رال ب ل   ُتص    (3).«و الغ ن ا   اإل 

                                                 

ر ْيي  ال ي   إ ا ا قط ْعته  التصرية في اللغة ( 1) : ص  ع عه، ل ق ا   ْريُا: ق ط ع ه ود  ر   ال ي   ص  مف ص 
ها، قا   ْرع  و لب ن ها ع ي ض  ف  رُ  وأ ْصر ْت: ت    ر ي ي  الناقة  ص  ر ي  الل ب ف  ومن ْعته، وص  : ص  الل أْلث 

د   ت ى عس  رُىي اْجت م   ع ي فْدي ها ح  د    ْعم ه ، و ه و  ل ب فل ص  ْر   إ ا ا ل ْم ل ْ ل ْب عف س  ل ْصر   ع ي الض 
ْف اوات   ر ْيي  الناقة  ولألر ها م  ر  م. وص  ل ى رْأي  م ْف ي ر   أ ن  إْرضا  اْلي ب ألر  ل       ْعم ه، وتْ ريم ها ع 

. ل ى ل أْلر  ق ي اس  ر الا ع  لة، وجمع ها ص  ف  ْري ا  : م    ْلتها. ولاقةل ص  يتها: حف  ْيت ها وأ ْصر  ر  ق ا    الل بف  وص 
 ، ها أ ي ل ْجم    وي ْ ب س  ْرع  ر   اللبف  ع ي ض  اف  ل ص  ي  الناقة  أ و الب قرف أ و ال  

ر اف ه  : الم ص  أ بو ع ب أْلد 
ر   ْنه : ص  ، و ه و  ل ق ا   م  ْري  ر ت  الناقة  ت ْصر ي م ف  الص  : ص  ْرت  ق ا   اْبف  ب س  ْيت ه. و  ر  ْيي  الما   وص 

ت ى لجتم   الل ب ف  ع ي  اف  ت ْصر يُة إ ا ا ل ْم ت ْ ل ْبها أ لامُا ح  ر ْيي ال   : وص  ْر   ْم   اللبف  ع ي الض  ج 
ر اف  ها، وال اف  م ص  ْرع   .ض 

ق ا   اْبف  خ : ا ك ر   :ال وي هو  و   اْبف  ب ر  ي   ق ا   ر  د . و  ر الصاد ، و اْلف ْتح  أ ْجو  ق ْد ت ْيس  ، و  ْرية اجتما   اللبف  الص 
ت ى  رُّ أ خالع ها و ال  تْ ل ب  أ لامُا ح  ر ه ا أ لها ال ت ي ت ص  ع س  ر اف  و  ْنه ، الم ص  ي  َّللا   ع  ، ر ض  ي   اع ع  ال  

ل ب ها اْلم ْ ت ر ي اْستْئسر ها.) لسان العرب )لجتم   اللبف   ها، ع إ ا ا ح  ْرع  ( 448، 444/ 14ع ي ض 
(، الص اح تات اللئة وص اح 332/ 1ويراج : المصباح المنألر عي لريب ال رح اليبألر )

 ( .421/ 38(، تات العروس )144( م تار الص اح )ص: 2411/ 4العربية )
الناقة أو لألرها عمدا مدف قبو بيعها، لألوهم الم تري كثرف ترك الباا  حلب  وفي اال طالح   

(، الئرر البهية عي شرح 41/ 2اللبف.)يراج : أسنى المطالب عي شرح رو  الطالب )
(، 442/ 2(، مئني الم تات إلى معرعة معالي ألفا  المنهات )444/ 2البهجة الوردلة )

 ( 141/ 3ال رح الصئألر ) (، حاشية الصاوي على81/ 2ويراج : الفواكه الدوالي )
"إاا حبس لبنها عي ضرعها علم : ( تصرية ال اف433وعرعها صاحب معجم لئة الفقها  )ص: 

 ل لب ليظف مف ل تريها ألها كثألرف اللبف."
 ( 144( م تار الص اح )ص: 2)
  أن للباا  النهي ( كتاب البألو ، باب2148حديث )( 41/ 3)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 3)

( 1414حديث )( 1144/ 3)م فلة، ومسلم عي ص ي ه  وكو والئنم اإلبو، والبقر فول  ال
النجط،  سومه، وت ريم على أخيه، وسومه بي  على الرجو بي  ت ريم كتاب البألو ، باب

 التصرية، وأخرجه لألرهما. وت ريم
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"هةةو أصةةو عةةي النهةةي عةةف الئةةط  قةةا  ابةةف عبةةد البةةر عةةف هةةذا ال ةةديث:
إ ا قصد البوائع بوذلك  (2)فالتصرية حرام بات اق ال قهاء (1)والدلسة بالعألوب."

 إيهام المشتري ك:رة اللبن، ونصو ها في  لك  ريحة، منها 
هةى عنةه قةا  ابةف حبألةب: ومةف الئةط مةا لجاء في النووادر والزيوادات " 

مةةف تصةةرية الناقةةة وال ةةاف عنةةد البيةة . والتصةةرية: حةةبس اللةةبف عةةي  النبةةي 
  ألن اللبف أحفو عي ضةرعها، عصةارت (3)الضر ... وتسمى المصراف الم فلة

فلةةة، وال تيةةون حةةاعاُل، وال اعةةو العظيمةةة الضةةر ، وهةةذا أصةةو ليةةو مةةف  بةةه م
 (4) با  شألُ ا وزينه بئط، أن للمبتا  رده."

:" ال خةةالف أن ععةةو التصةةربة بهةةذا القصةةد ي فووي المجموووعوقووال النوووو 
 (4) وال دا  م رم عي ال ريعة قطعا." ،حرام لما عألها مف الئط وال دلعة
 .عصةةةو عةةةي خيةةةار عةةةي العألةةةب ومةةةا يةةةذكر معةةةه" وفوووي حاشوووية الجمووول 

 ،للتةةةةدليس والضةةةةرر  وهةةةةو حةةةةرام ،)لم ةةةةتر( )جاهةةةةو( )خيةةةةار بتئريةةةةر ععلةةةةي(
  وهي أن يترك حلبه قصدا مدف قبو بيعه ،كو )كتصرية( ل ألوان ولو لألر مأ

وا ال  » :واألصو عي ت ريمها خبر الص ي ألف ،لألوهم الم تري كثرف اللبف رال  ُتص 
ب ل   ا ف م ن   و الغ ن ا ، اإل  ْعدُ  اْبت اع ه  نالهُ  ب  ْير   ف إ  ْين   ب خ  ا أ بْ  ب ْعد   النالظ ر  اء   إ بْ   ي ْحت ل ب ه   ش 

                                                 

 ( 433/ 4( االستذكار )1)
(، النجم الوهات 1134/ 13لمدولة )(، الجام  لمسااو ا2434/ 4التجريد للقدوري ) ينظر:( 2)

 ( 112/ 4(، المئني البف قدامة )144/ 4عي شرح المنهات )
 ليئتر حلبها  بترك جم  ضرعها، أي: عي اللبف حفو التي ال اف أو البقرف أو الناقة :( الم فلة( )3)

 مادف: )حفو( .( 123: ص) المعرب ترتألب عي المئرب .الثمف عي عألسيد الم تري  بها
(، وفيه:" 1134/ 13(، ويراج : الجام  لمسااو المدولة )321، 321/ 4النوادر والسيادات )( 4)

 مف تصرية الناقة أو ال اه عند البي . قا  ابف حبألب: ومف الئط ما لهى عف رسو    
 والتصرية حبس اللبف عي الضرو  وأصله حبس الما ."

 ( 31/ 12( المجمو  شرح المهذب )4)
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، ووك  وواء   و إ بْ  أ ْمس  ه ووار   ش  وواع   دال وقةةيس باإلبةو والئةةنم لألرهمةةا بجةةام   (1)«ت ْموورٍ  و   
 (2) التدليس."

وعي المئني البف قدامة:" والتصرية حرام إاا أراد بذلك التدليس على 
وا ال  : » الم تري لقو  النبي  رال ن ا م نْ ». وقوله: (3)«ُتص   ف ل ْيس   غ شال

نالا  (4) .(4)«م 
الفقها  أن لجم  اللبف عي ضر   وعي شرح السرك ي:" التصرية عند

البقرف أو ال اف ول وهما الألومألف والثالفة، حتى لعظم، فيظف الم تري أن الك 
ليثرف اللبف، و اا هي المصراف، والم فلة ألضا، لقا : ضر  حاعو. أي عظيم، 

والتصرية حرام، إاا قصد بها التدليس على  وال فو الجم  العظيم ...
ن ا م نْ »لعة، وقد قا : الم تري  أللها لط وخد نالا ف ل ْيس   غ شال  (4) .(4)«م 

أن التصرية باعتبارها صورف مف صور  يتضح مما  كره ال قهاء و 
حألث لقوم الباا    ال دا  والئط والتدليس تعتمد عي حقيقتها على عمو مادي

 ،بترك حلب الماشية وحبس اللبف عي الضر  مدف لظهر عألها أله كثألر اللبف
 نا منه أن هذه هي حقيقتها الداامة  ،م تري ويقدم على شرااهاعألن د  ال

                                                 

 ه قريبا.سب  ت ريج( 1)
(، وفيه:" 144/ 4(، ويراج : النجم الوهات )122-121/ 3( حاشية الجمو على شرح المنهج )2)

ما  عي ال و  تصرية: إاا جمعه، )التصرية( : الجم ، قا : صر  ال ،التصرية حرام
)المصراف( : البهيمة التي تربط أخالعها ليجتم  لبف كثألر عألتوهم أن عادتها كذلك، وهذا و

 ( 212/ 2رام  للتدليس، وكذلك البي ."، كفالة النبيه عي شرح التنبيه )الفعو ح
  سب  ت ريجه قريبا.( 3)
 م فْ : »  النبي قو  ( كتاب اإللمان، باب111حديث )( 22/ 1)عي ص ي ه  أخرجه مسلم( 4)

ن ا ل ْيس   ل    ن ا ع   ، وأخرجه لألره. « م 
 ( 112/ 4( المئني البف قدامة )4)
  يجه قريبا.سب  ت ر ( 4)
(، ويراج : الرو  المرب  شرح زاد 442، 448/ 3( شرح السرك ي على م تصر ال رقي )4)

 ( 328المستقن  )ص: 
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ألها لسيرف اللبف، وهو أمر مطلوب عي البهيمة وم فس على شرااها، ويدعو و 
 لسيادف فمنها.

عوسأللة الباا  لتئرير الم تري وخداعه لسي كذبا مجردا، وال قوال 
زيادف   بال عمو مادي م سوس، لعتمد على التصرية وحبس اللبف ،م ضا

 ليقدم على ال را  وبذ  الما .  عي خدا  الم تري ول ه
 بركنألهةةةةةا المعنةةةةةوي والمةةةةةادي، تتفةةةةة  مةةةةة   - التصةةةةةرية – وهةةةةةذه الصةةةةةورف

ما قررته القوالألف الوضعية التي تجعو هذه الصورف هي ركف االحتيا  وشةر  
 رايسةةةي للقةةةو  بوجةةةود الجريمةةةة، عةةةإاا لةةةم لكةةةف اليةةةذب معةةةسزا ومقرولةةةا بأعمةةةا  

 (1) اهر خارجية تؤيده عإن الجريمة ال تقوم عي هذه القوالألف.أو مظ
 واألدلة على حرمة التصرية ظاهرة، منها 

ْيعُ »أله قا :  ،مارو  ابف ماجه، عي سننه، عف النبي  -1 ت   ب   اْلُمح  الال 
ب ة ، ال  لال  و ال   خ  ب ةُ  ت ح  ال   (2).«ل ُمْسل اٍ  اْلخ 

                                                 

 النصب،  جريمة لطاق عي به لعتد ال المجرد "اليذب ( لصي القوالألف الوضعية على أن:1)
 كذبه بأعما  اعوالف ل يط أن ينبئي ب ألث .تؤيده خارجية مظاهر مف البد إا   االحتيا  أو

 دمحم .األموا ، د على ، يراج :)جراام  االعتدا "بص ته لعتقد عليه المجني تجعو ومظاهر
 1222 الثالية /  – الثالي الجس  – ال اص القسم – اللألبي العقوبات قالون  – بارف رمضان

في الصي مصطفى الفتاح عبد .األموا ، د وعلى الدولة أمف على االعتدا  ، جراام 144 ص
 وزير مرسي العظيم عبد .د األموا  م، جراام 1242– اللبنالي العقوبات .قالون  – 381 ص
 عو  .العامة، د بالمصل ة المضرف م، الجراام 1283 – العربية النهضة دار – 324 ص
 م.1284 – اإلسكندرية – الجامعية المطبوعات ، دار384ص دمحم

حديث ( 341/ 3) عي سننه ماجه (، وابف4124حديث )( 123/ 4)أحمد عي مسنده  أخرجه( 2)
( 341/ 4) األوسط المصراف، والطبرالي عي المعجم بي  ( كتاب التجارات، باب2241)

باب ( كتاب البألو ، 11411حديث )( 418/ 4) اليبر   (، والبألهقي عي السنف4444حديث )
 بإسناد وروي ،  دمسعو  ابف عف،  اإلسناد بهذا الجعفي جابر رععه ، وقا :النهي عف التصرية

  ماجه ابف زوااد عي السجاجة موقوعا، واكره الينالي عي مصباح مسعود ابف عف ص يح
وقا  ابف حجر عي  اتهموه. الجعفي، وقد جابر فيه إسناد هذا وقا :( 424حديث )( 28/ 3)

 موقوعا الرزاق وعبد شألبة أبي ابف رواه  ضع ، قد إسناده : وعي( 344/ 4) الباري  عتح
 ص يح. بإسناد
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أي  -بيةةةةةة  الم فةةةةةةالت  لةةةةة  علةةةةةةى أن أن النبةةةةةةي  وجووووووه الداللووووووة 
لةةط خالبةةة، وال البةةة  - إليهةةام كثةةرف لبنهةةا  المجموعةةات اللةةبف عةةي ضةةروعها

ووولال  و ال  »حةةةرام، وهةةةي  ،وخةةةدا  وووةُ  ت ح  ب  ال  لعنةةةي ال ل ةةةو لمسةةةلم أن  ،«ل ُمْسووول اٍ  اْلخ 
بهذا القصد، عيان مف ععو هةذا وبةا  صةار م الفةا لمةا أمةر بةه رسةو  لفعلها 
  ، (1) نه.وداخال فيما لهى ع 
ب ل  و الغ ن ا  : » قو  النبي  -2 وا اإل  رال  (2) «.ال  ُتص 

د  هةةةذا ال ةةةديث علةةةى أن التصةةةرية حةةةرام. ألجةةةو الئةةةط وجوووه الداللوووة  
وال دلعة التي عألها للم تري. والنهي يد  عليه، م  علم ت ريم ال دلعة قطعةا 

 (3)مف ال ر .
وا»و رال  :وعةف بعضةهم ،رمةف الصة -بفتح التةا  وضةم الصةاد  -« ال  ُتص 

بئألةةةر واو بعةةةد الةةةرا  وبرعةةة   - مةةةف تصةةةر -بضةةةم التةةةا   -( ال تصةةةر اإلبةةةو)
وهةو ربةط أخالعهةا. واألو   ،مةف الصةر ألضةا -اإلبو علةى مةا لةم لسةم عاعلةه 

 ،ال لجمة  اللةبف عةي ضةرعها عنةد إرادف بيعهةا :ومعنةاه ،هو الصواب الم ةهور
 (4) ف لها مستمرف.فيظف الم تري أن كثرف لبنها عاد ،حتى لعظم ضرعها

يث  اْبف  م ْسع ود  ع ف  الن ب ي    -3 د  ْكوُر : » وعي ح  نالوا، و اْلم  ل وْيس  م  ون ا ف  م ْن غ شال
اُع ف ي النالار   د   (4) .«و اْلخ 

                                                 

 ( 212/ 3(، في  القدير )434/ 1(، التيسألر ب رح الجام  )244/ 11( عمدف القاري )1)
  سب  ت ريجه قريبا.( 2)
 ( 114/ 2( إحكام األحكام شرح عمدف األحكام )3)
 (، ويراج : عمدف القاري شرح ص يح الب اري 44/ 4(  رح التثريب عي شرح التقريب )4)

 ( 243/ 4(، لألو األو ار )141/ 4مسلم ) (، شرح السألو ي على241/ 11)
 ( كتاب ال ظر واإلباحة، اكر4442حديث )( 342/ 12)أخرجه ابف حبان عي ص ي ه ( 4)

، شعألب األرلؤو أسبابه، وحسف إسناده  عي ل ادعه أو المسلم أخاه المر  لمكر أن عف السجر
 لعيم عي حلية ( وأبو11234حديث )( 138/ 11) اليبألر وأخرجه الطبرالي عي المعجم

 حديث مف إال ليتبه عثمان، ولم به عاصم، تفرد حديث مف وقا : لريب( 182/ 4) األوليا 
، واكره الهألثمي عي مجم  بف الفضو ب اب   عي الطبرالي وقا : رواه ( 42/ 4) السوااد اْل  

 .حفظه لسو  كالم لسا  بهدلة بف عاصم فقات، وعي اليبألر، والصئألر، ورجاله
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هةةذا ال ةةديث علةةى أن مةةف ل ةةنا لةةيس مثلنةةا، أو لةةيس     د   وجووه الداللووة 
وصةةاحبهما عةةي النةةار   ،علةةى  ريقتنةةا، والمكةةر مةةف ألةةوا  الئةةط وال ةةدا  مثلةةه

 (1) والك لجر إلألها. ،ألن الداعي إليه ال رص على الدليا والرببة عألها
 النج   -ثانيا

  ُ  ،فةةةم ال ل ةةةتريه بنفسةةةه ،وهةةةو أن لمةةةدح السةةةلعة ويطلبهةةةا بةةةثمف  الووونالج 
أللةةه   (3)، وقةةد اتفةة  الفقهةةا  علةةى حرمتةةه(2)وليةةف ليسةةم  لألةةره عألسيةةد عةةي فمنةةه

 نصو  ال قهاء في  لك  ريحة، منها و خدلعة تل   بالم تري، 
  

                                                 

(، 314/ 2(، إحكام األحكام شرح عمدف األحكام )324/ 11شرح الجام  الصئألر ) ( التنوير1)
 ( 313/ 4السرات المنألر شرح الجام  الصئألر عي حديث الب ألر النذير )

 :(، ويراج 24/ 2(، االختيار لتعلألو الم تار )233/ 4( بداا  الصناا  عي ترتألب ال راا  )2)
نجط هو أن لعطي الرجو العطا  عي السلعة، ال يريد "ال ( وفيه:141/ 14البيان والت صألو )

 (، ال اوي اليبألر 241/ 4شرا ها، ليئتر بذلك لألره."، التات واإلكلألو لم تصر خلألو )
(، وفيه: وحقيقة النجط المنهي عنه عي البي  أن ل ضر الرجو السوق عألر  343/ 4)

اعها ليقتدي به الرالب عألسيد السلعة تبا  فبمف يسيد عألسيد عي فمنها وهو ال يرلب عي ابتي
لسيادته منه أن تلك السيادف لرخ  السلعة الترارا به."، المهذب عي عقة اإلمام ال اععي 

"هو أن يسيد عي  (، وفيه:233(، الهدالة على مذهب اإلمام أحمد )ص: 41/ 2لل ألرازي )
 السيادف." السلعة مف لعرف بال ذق والمعرعة وهو ال يريد شرا ها فيئتر الم تري بتلك

(، حاشية الصاوي على ال رح 211/ 8(، البنالة شرح الهدالة )233/ 4( بداا  الصناا  )3)
(، 14/ 13(، المجمو  )224/ 8(، عتح العسيس )1133(، المعولة )ص: 114/ 3الصئألر )
 ( 342/ 4(، الم لى باآلفار )41/ 2(، شرح منتهى اإلرادات )44/ 4المبد  )
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ى»: ما جاء في البدائع ون   ن ه  أللةه احتيةا   لةه مكةروه أو   (1)«الونالْج    ع 
وهةةذا إاا كةةان الم ةةتري لطلةةب السةةلعة مةةف صةةاحبها  ،لإلضةةرار بأخيةةه المسةةلم

 (3) "(2) بمثو فمنها.
 (4)عنه".  "بي  النجط لألر جااس لنهيه  : وفي المعونة
"وحقيقةة الةنجط المنهةي عنةه عةي البية  أن ل ضةر  :كبيروفي الحاوي ال

عألسيد عي فمنها وهو ال يرلب عةي  ،مف يسيدلعألر  السلعة تبا   ،الرجو السوق 
منةةه أن تلةةك السيةةادف لةةرخ   نةةا عألسيةةد لسيادتةةه  ،ابتياعهةةا ليقتةةدي بةةه الرالةةب

 (4) عهذا خدلعة م رمة." ،السلعة الترارا به
عةي السةلعة مةف ال يريةد شةرا ها ليئتةر بةه أن يسيةد  "الةنجط :وفي الكافي

 (4) ألله خدا ."  الم تري، ويقتدي به عهو حرام

                                                 

ُسول   أ بال   ُعم ر   اْبن   ع ن  ( 1)   .«النالْج    ع ن   ن ه ى»  ّللاال   ر 
 مف لكره ما ( كتاب ال ألو، باب4243حديث )( 24/ 2)أخرجه الب اري عي ص ي ه  

 بي  ت ريم ( كتاب البألو ، باب1414حديث )( 1144/ 3)عي ص ي ه  التناجط، ومسلم
 هما.النجط، وأخرجه لألر  سومه، وت ريم على أخيه، وسومه بي  على الرجو

 ( 233/ 4( بداا  الصناا  عي ترتألب ال راا  )2)
( تجدر اإلشارف إلى أن صبارف ال نفية عف النجط جا ت بلفظ اليراهة، علم لصرحوا بالت ريم، 3)

وقد بألف ابف لجيم حقيقية الك بقوله:")كره النجط( شرو  عي مكروهات البي ، ولما كان 
له دوله عي حكم المن  ال رعي بو عي عدم عساد المكروه دون الفاسد أخره، وليس المراد بكو 

العقد، و ال عهذه كلها ت ريمية ال لعلم خالعا عي اإلفم كذا عي عتح القدير، وقد تقرر عي 
األصو  أن كو منهي عنه قبيح عإن كان لعألنه أعاد بطالله، و ن كان لئألره عإن كان لوص  

لمجاور كهذه البألو  المكروهة أعاد كراهة كبي  الربا والبي  ب ر  مفسد أعاد عساده، و ن كان 
 ( 444/ 4( "، ويراج : العنالة شرح الهدالة )114/ 4الت ريم م  الص ة.") الب ر الراا  )

 ( 1133( المعولة على مذهب عالم المدينة )ص: 4)
 ( 343/ 4( ال اوي اليبألر )4)
 (، وفيه:141/ 4امة )(، ويراج : المئني البف قد14/ 2( الياعي عي عقه اإلمام أحمد )4)

"النجط: أن يسيد عي السلعة مف ال يريد شرا ها، ليقتدي به المستام، فيظف أله لم يسد عألها 
(، 211/ 3(، ك اف القنا  )4هذا القدر إال وهي تساويه، فيئتر بذلك، عهذا حرام وخدا  )

 .")وهو( أي النجط )حرام لما فيه مف تئرير الم تري وخدلعته(" وفيه:
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وهةةةو أن يريةةةد البيةةة  عألنتةةةدب  ،"وال ل ةةةو الةةةنجط :وفوووي المحلوووى باآلثوووار
 عألسيةةةةةد  ،ليةةةةةف ليئتةةةةر لألةةةةةره ،إلسةةةةالا للسيةةةةةادف عةةةةي البيةةةةة ، وهةةةةو ال يريةةةةةد ال ةةةةرا 

 (1) بسيادته."
 منها  ،واألدلة على تحريا النج  ك:يرة

ةةفْ  -1 ْبةةد   ع  ةةر   ْبةةف   َّللا    ع  ةةي   -ع م  ةةا  َّللا    ر ض  م  ْنه  ةةاُل  أ ن  : -ع  ةةر   ر ج   ، ل لن ب ةةي    ا ك 
، ع ي ل ْ د     أ ل ه   ال ب ة   ال   ف ُقلْ  ب اي ْعت   إ   ا  »ع ق ا    الب أل و    (2).«خ 

ب ةةةةة(: الم ادعةةةةة، عةةةةال خالبةةةةة، أي: ال خدلعةةةةة،  وجووووه االداللووووة  ال   )ال  
 (3) ال لط، وال كألد، وال لبف ول و الك، وكله حرام، والنجط منه.و 
يع ووةُ »:  قةا   -2 د  ، ف ووي الخ  ووار  وونْ  النال وول   م  ووالا  ع م  ل ْيووه   ل ووْيس   ع م  ووا ع   ف ُهووو   أ ْمُرن 

د    (4).«ر 
لم ةةاركته   لةةاجط عهةةومةةف أخبةةر بةةأكثر ممةةف اشةةتر  بةةه وجووه الداللووة  

عاشةةتركا عةةي  ،ل ةتريها عةةي ضةةرر الئألةرلمةف يسيةةد عةةي السةلعة وهةةو ال يريةةد أن 
وحألةةث كةةان النةةاجط لألةةر البةةاا  عقةةد لكةةون آكةةو ربةةا إاا جعةةو  ،ال كةةم لةةذلك
  (4)للباا  جعال.

يع وةُ » د  ووار   ف وي الخ  ونْ »أي: صةاحبها عةي النةةار.  «النال وول   م  والا  ع م   ل ووْيس   ع م 
ل ْيووووه   ووووا ع  د   ف ُهووووو   أ ْمُرن   ف أدلةةةةى أي: مةةةةردود، وال ةةةةديث بصةةةةدد الت ةةةةذير عةةةة «ر 

 (4) ما لصدق عليه ال دا   وهو المكر.

                                                 

 ( 342/ 4م لى باآلفار )( ال1)
 ال دا  مف لكره ما ( كتاب البألو ، باب2114حديث )( 44/ 3)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 2)

 عي ل د  مف ( كتاب البألو ، باب1433حديث )( 1144/ 3)عي ص ي ه  البي ، ومسلم عي
  البي ، وأخرجه لألرهما.

(، 444/ 4الجام  الصئألر ) (، التنوير شرح241/ 14( التوضيح ل رح الجام  الص يح )3)
 ( 244/ 11عمدف القاري شرح ص يح الب اري )

 سب  ت ريجه.( 4)
 ( 84/ 4(، البدر التمام شرح بلوغ المرام )24/ 2( سبو السالم )4)
(، اليوفر الجاري إلى ريا  أحاديث الب اري 441/ 4( من ة الباري ب رح ص يح الب اري )4)

 ( 83/ 4جام  الص يح )(، الالم  الصبيح ب رح ال424/ 4)
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و    أ ن  رو  ابف عمر  -3     (1).«النالْج    ع ن   ن ه ى»  َّللا    ر س 
ُوا ال  »قا   عف أبي هريرف أن رسو     -4 ، ت ل قال ْكب اب   ب ْعُضُكاْ  ي ب عْ  و ال   الرال

ل ى ُشوا، و ال   ب ْعٍض، ب ْيع   ع  ر  ح   ي ب عْ  و ال   ت ن اج    (2).«ل ب ادٍ  اض 
عف  عي هذيف ال ديثألف لهى النبي  وجه الداللة من الحدي:ين 

النجط، الذي هو السيادف عي السلعة لئألر قصد ال را ، و لما لنف  الباا  
لما يترتب   ولهى عنه ،بسيادف الثمف، أو ضرر الم تر  بإلال  السلعة عليه

ف السل  عف  ري  المكر عليه مف اليذب والتئرير بالم تريف، ورع  فم
 (3) .ألن فيه لوُعا مف ال أللة ألا  الئألر و ضراره  وال دا ، والنهي للت ريم

"والةةنجط  :قووال الشووافعي بعوود أب  كوور الحووديث فووي النهووي عوون الوونج 
فيعطةي  ،وهو أن ل ضر السةلعة تبةا  ،أخالق أهو ال ريعةخدلعة وليس مف 

فيعطوا بها أكثر مما كالوا  ،السواموهو ال يريد شرا ها ليقتدي به  ،بها ال ي 
 وهةةةو عةةةاص هلل عةةةس وجةةةو بارتيابةةةه مةةةا لهةةةى  ،لعطةةةون لةةةو لةةةم لعلمةةةوا سةةةومه

 (4) عنه. النبي 
ال ُما  ان  ع  وق ا   ال اععي ألضا:" ع م ْف ل ج ط  ع ه و  ع اص  ب الن ْجط  إ ْن ك 

و   َّللا  . ب ن ْهي  ر س 
 (4) 

                                                 

 سب  ت ريجه.( 1)
  أن للباا  النهي ( كتاب البألو ، باب2141حديث )( 41/ 3)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 2)

( 1414حديث )( 1144/ 3)عي ص ي ه  م فلة، ومسلم وكو والئنم اإلبو، والبقر ل فو ال
النجط،  ، وت ريمسومه على أخيه، وسومه بي  على الرجو بي  ت ريم كتاب البألو ، باب

 التصرية، وأخرجه لألرهما. وت ريم
 (، في  القدير 114/ 11(، إرشاد الساري )448/ 11( التنوير شرح الجام  الصئألر )3)

 (، تيسألر العالم شرح عمدف األحكام 884(، تطريس ريا  الصال ألف )ص: 324/ 4)
 ( 348/ 4ئألر )(، السرات المنألر شرح الجام  الص22/ 14(، اليوكب الوهات )444)ص: 

(، السنف اليبر  428/ 8(، اختالف ال ديث )44/ 4( ال اعي عي شرح مسند ال اععي )4)
 ( 432/ 3(، التهذيب عي عقه اإلمام ال اععي )442/ 4للبألهقي )

 ( 342/ 14(، التوضيح ل رح الجام  الص يح )428/ 8( اختالف ال ديث )4)
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 : خدلعة له، وقد قا  النبي وألن عي الك تئريرا بالم تري، و  -6
ديع ةُ »  (2) .(1)« النار   في الخ 
  (3)وقد انعقد االجماع على تحريا النج  -7

ْبد  اْلب رّ    ان  ق ال  اْبُن ع  و  إ ا ا ك  ل ه  ع اص  هلل    ع س  و ج  ل ى أ ن  ع اع  أ ْجم ع وا ع 
ال ُما.  (4) ب الن ْهي  ع 

ل ى أن الناجط عاص بفعله.أجم  العلق ال  ابن بطال  "و   (4)"ما  ع 
 ترويي السلعة بحلف اليمين  -ثال:ا

 وردت أحاديث كثألرف عي النهي عف ترويج السلعة ب ل  اليمألف، منها:
و   بي هريرف أن أعف  وردما  -1 ل فُ »قا :        ر س  ة   الح  ْلع ة ، ُمن  ّ ق   ل لسّ 

ة   ق  ك ة   ُمْمح   (4).«ل ْلب ر 
ف   أ ب ي ع فْ  -2 ، ق ت اد  ار ي   م     أ ل ه   اأْل ْلص  و    س  ْ:ر ة   إ يالاُكاْ »: ل ق و         ر س  ك   و 

ل ف   ، ف ي اْلح  نالهُ  اْلب ْيع  قُ  ُثاال  ُين  ّ ُق، ف إ   (4).«ي ْمح 
على أن  ل ب الما  بالمعصية  ال ديثاند    الحدي:ينوجه الداللة من 

ةةة ةةةذه بل للبركةةةة مةةةآاُل، و ْن كةةةان م ص   حةةةااُل، عةةةاليمألف  ت سيةةةد عةةةي الةةةث م ف  ااُل لهةةةم 

                                                 

  سب  ت ريجه.( 1)
 ( 141/ 4(، المئني البف قدامة )343/ 4( ال اوي اليبألر )2)
(، حاشية الصاوي على ال رح الصئألر = بلئة السالك ألقرب 211/ 8( البنالة شرح الهدالة )3)

(، 44/ 4(، المبد  عي شرح المقن  )14/ 13(، المجمو  شرح المهذب )114/ 3المسالك )
 ( 342/ 4الم لى باآلفار )

 ( 428/ 4(، االستذكار )348/ 13األسالألد )( التمهألد لما عي المو أ مف المعالي و 4)
 ( 241/ 4( شرح ص يح الب ار  البف بطا  )4)
ڌ  ڌ ڎ ژ : ( كتاب البألو ، ب ابل 2184حديث )( 41/ 3)عي ص ي ه  الب اري  أخرجه( 4)

( 1414حديث )( 1228/ 3)عي ص ي ه  ، ومسلمژڎ ڈڈ ژ ژ    ڑ ڑ         ک          ک        
 البي ، وأخرجه لألرهما.  عي ال ل  عف النهي بابكتاب المساقاف، 

 عف النهي ( كتاب المساقاف، باب1414حديث )( 1228/ 3)عي ص ي ه  مسلم أخرجه( 4)
 البي ، وأخرجه لألره.  عي ال ل 



475 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

ق ُة عي الما   (1)وت م   البركة منه، والبركة زاادفل على العدد. ْم   وربما كالي م 
ةو  عةي الةك  خ  ةر ص  عليةه، ود  ظُّ الدليا الةذي ح  ، ع أل ْذه ب  عنه ح  عي ال ا  والم آ  

لم ة ، وي ةْذه ب  عنةه  أل ْجل ه ، عترع  البركة منةه، أو تسةليط الجةوااح عليةه حتةى
. ْيف  ار  ود  عي الد  ، وي ف وت ه  اْلم ْقص  أْلف  ْجه  ر  اْلو  ر ف ، ف ي ْ س  ظُّ اآلخ  ح 
 (2)  

ة  )  ق  ْن   لة مف الن فاق  -بفتح الميم، والفا ، بألنهما لون ساكنة -( م  ْفع   -م 
، وهةةو الةةروات، ضةةد  اليسةةاد، ومنفقةةة للسةةلعة" أي: سةةبب لسةةرعة -بفةةتح النةةون 

 ها، وكثرف الرببة، وال رص علألها بسبب اليمألف.بيع
ةةةةةْلع ة ( بكسةةةةةر السةةةةةألف المهملةةةةةة: المتةةةةةا   وأصةةةةةله مةةةةةف إ هةةةةةار شةةةةةي  )ل لس  

ق ةل(  ْم    النق ، واإلبطا . :بالمهملة، والقاف، واْلم ْ  -)م 
ةةة   بسةةةببها البركةةةة ، عهةةةي اات  أي: ال لةةة  الفةةةاجرف ت ن ف  ةةة  السةةةلعة ، وت ْم  

معنى تم   البركة  أي: ت ذهبها، وقد ت ذهب رأس المةا  ل ف اق، واات م ْ  ، و 
عهي سبب لذهاب بركة  (4)  (3)ژڌ  ڌ ڎ ژ والربح، كما قا    تعالى: 

إمةا بتلةة  يل قةه عةي مالةةه، أو بإلفةااه عةةي لألةر مةا لعةةود لفعةه إليةةه  ،المكسةوب
عةةي العاجةةو، أو فوابةةه عةةي اآلجةةو، أو بقةةي عنةةده وحةةرم لفعةةه، أو ورفةةه مةةف ال 

 (4) ده.ل م
عال ل  صةادُقا مةف لألةر حاجةة مكةروه، واليةذب عةي البية  بةدون ال لة  

ي ار   الب يّ ع اب  » : حرام، ماح  لبركة البي ، مصداُقا لقولةه  ق ا، ل اْ  م ا ب الخ  رال  ي ت   
ق ا ف ووإ بْ  وود  ووا    ب يالن  ووا ُبووور ك   و  ووا، ف ووي ل ُهم  م  ْيع ه  ووذ ب ا و إ بْ  ب  ووا ك  ت م  ك  ووْت  و  ق  ووةُ ب ر   ُمح   ك 

                                                 

 ( 28/ 4( الالم  الصبيح ب رح الجام  الص يح )1)
، شرح الم كاف للطألبي (311/ 4(، إكما  المعلم بفوااد مسلم )218/ 1( عارضة األحواي )2)

 ( 2114/ 4الياش  عف حقاا  السنف )
  244سورف البقرف، مف اآللة: ( 3)
(، مطال  األلوار 82/ 28( الب ر الم يط الثجات عي شرح ص يح اإلمام مسلم بف ال جات )4)

(، ويراج : مرقاف 422/ 4(، التنوير شرح الجام  الصئألر )124/ 4على ص اح اآلفار )
 ( 822/ 2نف أبي داود )الصعود إلى س

 ( 1212/ 4( مرقاف المفاتيح شرح م كاف المصابيح )4)
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وووا م  ْيع ه  عةةةال ل  مةةة  اليةةةذب لتةةةرويج السةةةلعة وتئريةةةر الم ةةةتري يتضةةةمف  ،(1)«ب 
 (2)اليذب، وتأكألده بال ل ، واإلضرار بالمسلم. :فال  جراام

ةةْد  ،وال ينبئةةي أن ل لةة  عليةةه اْلب ت ةةة   قووال الغزالووي " ُبةةا ع ق  اا  ةةان  ك  ع إ ل ةةه  إ ْن ك 
ةةا   بةةةاليمألف الئمةةوس ةةةان   ،تةةةذر الةةدلار بالقةةة  وهةةةي مةةف اليبةةةاار التةةي ،ج  و   ْن ك 

ال ه   ُة أل  ْلم  ال ى ع ْرض  و  َّللا   ت ع  ع  ُقا ع ق ْد ج  اد  ا   ف يه   ،ص  ق ْد أ س  ةْف   و  ْلي ا أ خ سُّ م  إ ا  الدُّ
ور ف  ... ةةر  أْلةر  ض  ةةْف ل  ْكر  اْسةم  َّللا   م  ةا ب ةةذ  ه  يج  ةد  ت ْرو  عةإاا كةةان الثنةا  علةةى  أ ْن ل ْقص 

دق مكروهُا مف حألث إله عضو  ال يسيد عي الرزق عةال ل فةى السلعة م  الص
 (  3)التئليظ عي أمر اليمألف."

وقةةةد وردت األحاديةةةث بةةةإ الق النهةةةي عةةةف حلةةة  اليمةةةألف مطلقةةةا إال أن 
 . (4)السياق لقألده باليمألف الياابة

 وهةةذه الصةةورف مةةف صةةور االحتيةةا  ب لةة  اليمةةألف الياابةةة لتةةرويج السةةلعة
قةة  علةةى عمةةو مةةادي لقتةةرن بهةةا، وتعةةدها ال ةةريعة هةةي صةةورف مجةةردف ال تتو 

احتيةةةاال ممنوعةةةا، ب ةةةالف مةةةا تقةةةرره القةةةوالألف الوضةةةعية التةةةي ال تعتبةةةر اليمةةةألف 
 المجردف عمال احتياليا  لعدم اقتراله بعمو مادي.                    

  

                                                 

  بال يار البيعان ( كتاب البألو ، باب2111حديث )( 44/ 3)أخرجه الب اري عي ص ي ه ( 1)
 الصدق ( كتاب البألو ، باب1432حديث )( 1144/ 3)عي ص ي ه  يتفرقا، ومسلم لم ما
   .والبيان، وأخرجه لألرهما البي  عي

 ( 341/ 4( عتح المنعم شرح ص يح مسلم )2)
 ( 44/ 2) الديف علوم إحيا ( 3)
 ( 218/ 2( اليواكب الدراري عي شرح ص يح الب اري )4)
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   (1)تلقي الركباب، أو الجلب أو السلع -رابعا
األحاديث    لورود(2)لقي محرم هب جمهور ال قهاء إلى أب بيع الت

بالنهي عف استقبا  الركبان البتيا  ما ل ملوله إلي البلد قبو أن لقدموا 
لما يتوق  فيه مف التئرير وارتفا  األسعار، عقد   األسواق ويعرعوا األسعار
 (3)والئبف. لهى عنه لل دلعة والضرر

  

                                                 

( عبر ال نفية بتلقي الجلب، وعبر الماليية بتلقي السل . قا  خلألو: كتلقي السل  أو صاحبها. 1)
 ( 43/ 3شرح بدالة المبتدي )وعبر ابف جسي منهم بتلقي السلعة.) الهدالة عي 

 ( 141(، القوالألف الفقهية )ص: 241/ 4التات واإلكلألو لم تصر خلألو )
( 144/ 4( المئني البف قدامة )348/ 4وعبر ال اععية وال نابلة بتلقي الركبان. ال اوي اليبألر )

هو بمعنى الجالب، أو هو بمعنى المجلوب، عهو ععو بمعنى مفعو ، و  -بفت تألف  -والجلب 
( وهذا هو المراد بتلقي السل  عي تعبألر 114/ 1ما تجلبه مف بلد إلى بلد.) المصباح المنألر )

بضم الرا  جم  راكب أي القاعلة،  -عي تعبألر ال اععية وال نابلة  -كما أن الركبان  الماليية.
شرح  والتعبألر به جر  على الئالب، والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا. ) مرقاف المفاتيح

 ( 321/ 2، مئني الم تات )1232/ 4م كاف المصابيح )
(، 212/ 8(، عتح العسيس ب رح الوجألس )348/ 4(، ال اوي اليبألر )244/ 2( أسهو المدارك )2)

 ( 434/ 4(، حاشية الرو  المرب  )144/ 4المئني البف قدامة )
ا قا  الياسالي: ألن البي  وال نفية قد اهبوا إلى كراهة التلقي، والك للضرر أو الئرر، أو كم

م رو  عي ااته، والنهي عي لألره، وهو اإلضرار بالعامة وتئرير أص اب السل ، عإاا لم لكف 
هناك ضرر أو لرر عال بأس، وال لكره، كما صرح بذلك المرلألنالي واليراللي والياسالي 

شرح بدالة  ، الهدالة عي232/  4بداا  الصناا   "والسيلعي وال صكفي، اللعدام الضرر.
(، تبألألف ال قاا  شرح كنس الدقاا  24/ 2(، االختيار لتعلألو الم تار )43/ 3المبتدي )

(، مجم  األلهر عي شرح ملتقى 444/ 4( العنالة شرح الهدالة )48/ 4وحاشية ال لبي )
 ".( 42/ 2األب ر )

أسا، وسنة رسو  ( :" وحكي عف أبي حنيفة أله لم ير بذلك ب144/ 4قا  ابف قدامة عي المئني )
 -مف البياعات  -  صلى   عليه وسلم أح  أن تتب . ليس على إ القه. وعسج المكروه 

واجب على كو واحد منهما، لرع  اإلفم، وهي عند اإل الق عندهم للت ريم، كما هنا، وكما 
 عي كو بي  مكروه."

شرح المصابيح البف الملك (، 1232/ 4(، مرقاف المفاتيح )2142/ 4( شرح الم كاف للطألبي )3)
 ( 334/ 2(، ك   الم كو مف حديث الص ي ألف )421/ 3)
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 واأل ل في تحريا هذه الصورة من االحتيال والغ   
ُوا ال  :     النبي قو  -1 ، ت ل قال ْكب اب  ل ى ب ْعُضُكاْ  ي ب عْ  و ال   الرال  ب ْيع   ع 
ُشوا، و ال   ب ْعٍض، ر   ي ب عْ  و ال   ت ن اج  اض   (1).«ل ب ادٍ  ح 
ْوا ال  »قا :  أن رسو     عف أبي هريرف -2 ، ت ل قال ل ب   ف م نْ  اْلج 
اهُ  ْنُه، ف اْشت ر ى  ت ل قال ، يّ ُدهُ س   أ ت ى ف إ   ا م  وق  ي ار   ف ُهو   السال  (2).«ب اْلخ 

هذان ال بران على المن  عقا  الماوردي:"  وجه الداللة من الحدي:ين 
مف تلقي الركبان البتيا  أمتعتهم قبو قدوم البلد. عاختل  أص ابنا عي 

عف الك ومن  منه. عقا  جمهورهم: إن  المعنى الذي ألجله لهى النبي 
 ،بالمدينة كالوا يتلقون الركبان إاا وردت باألمتعة المعنى فيه أن قوما

في برولهم برخ  األمعتة وكسادها ويبتاعولها منهم بتلك األسعار، عإاا ورد 
أرباب األمتعة المدينة شاهدوا زيادف األسعار وكذب مف تلقاهم باألخبار، 
 ،عألؤدي الك إلى القطا  الركبان وعدولهم باألمتعة إلى لألرها مف البلدان

عف تلقألهم لظرا لهم، ولما عي الك مف ال دلعة المجالبة  عنهى النبي 
لتعم المصل ة   لظرا ألهو البلد  للديف، كما لهى أن يبي  حاضر لباد

 بالفريقألف بالنظر لهما.
وقا  آخرون: بو المعنى عي النهي عف تلقألهم أن مف كان يبتاعها 

، عال يتس  على أهو ويترب  بها زيادف السعر ،منهم ل ملها إلى منسله
عف تلقي الركبان للبي   وال ينالون لقصا مف رخصها عنهى النبي  ،المدينة

عألنا  أهو  ،حتى ترد أمتعتهم السوق عتجتم  فيه وترخ  األسعار بكثرتها
كما لهى  ،المدينة لفعا برخصها، فيكون هذا النهي لظرا ألهو المدينة ألضا

 (3) و  أعلم." ،نةأن يبي  حاضر لباد لظرا ألهو المدي

                                                 

 سب  ت ريجه.( 1)
 تلقي ت ريم ( كتاب البألو ، باب1412حديث )( 1144/ 3)أخرجه مسلم عي ص ي ه ( 2)

 الجلب، وأخرجه لألره.
 ( 342، 348/ 4( ال اوي اليبألر )3)
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عالنهى عف تلقي الجلب خارت السوق، الذي تبا  فيه السل ، قد د  
  لما يتعل  به مف الضرر، وهو أن يتلقى  اافة ل ملون (1)على الت ريم

 (2) متاعا، في تريه منهم قبو أن لقدموا البلد، فيعرعوا األسعار.
تمد على الئط واالحتيا  تعومما سب  يتضح أن هذه الصورف مف 

االحتيا  القولي المجرد عف عمو مادي كما عي ال الة السابقة، عالم تا  
في دعه وي تري منه  ،ل بر الجالب للسلعة أن السوق كاسدف والسعر هابط

السلعة بثمف ب س، عهو لم لفعو أكثر مف أله ردد اليذب على مسام  
 الجالب حتى ال د  به.

 ترك عي قاعدف واحدف وهي عألؤخذ مف جمي  الصور السابقة ألها ت
سوا  كان االحتيا  مجردا عف عمو  ،حرمة الئط واالحتيا  بجمي  صوره

مادي أو  واهر ووسااو تد  عليه، أو كان مقرولا ب ي  مف الك، عهو 
أوس  لطاقا مف القوالألف الوضعية التي ال تعتبر جريمة االحتيا  جريمة 

 دا  بوسأللة مادلة، وقد سبقي كاملة مستوجب للعقوبة إال إاا اقترن عمو ال
اإلشارف إلى أن مفهوم االحتيا  أوس  عي ال ريعة االسالمية عف القوالألف 

 الوضعية.
وباعتبار االحتيا  المعلوماتي واالحتيا  بواسطة بطاقة الدع  
اإلليترولي صورف مف صور الئط وال دا  المعاصر الذي أعرزته التينولوجيا 

ور القدلمة التي اكرها الفقها ، فيكون حكمهما ال ديثة عإله لأخذ حكم الص
قصد الوصو  إلى أموا  الناس واالستيال   التي هي ،الت ريم  لنفس العلة

 .علألها بالبا و
***** 

  

                                                 

 ( 434/ 4( حاشية الرو  المرب  )1)
 ( 112/ 2م األحكام شرح عمدف األحكام )( إحكا2)
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  الرابعاملبحث 

  التحويل اإللكرتوني غري املشروع لألموال عقوبة
بواسطة االحتيال على النظام املعلوماتي، وبطاقات الدفع 

 رتوني.اإللك
 وفيه مطلباب 

جريمة الت ويو  مرتيبتطبأل  حد السرقة على  المطلب األول 
 اإلليترولي لألر الم رو  ل موا .

جريمة الت ويو  مرتيبتطبأل  حد ال رابة على  ال:اني المطلب 
 اإلليترولي لألر الم رو  ل موا .

  



480 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

 توطئة 
لوا  مف إن تيالي  وأحكام ال ريعة االسالمية تهدف إلى حفظ خمس أ

هي: الديف، والنفس، والعقو، والنسو، والما ، وهي التي لسمألها ، المصالح
ن مقاصد ال ريعة أو المصالح الضرورية ال مسة، وقد فبتي هذه و األصولأل

القاعدف باالستقرا ، عالعلما  وجدوا باالستقرا  أن جمي  أحكام ال ريعة 
ومن   ،ة ال مسةولصوصها العامة تدور حو  حفظ هذه المصالح الضروري

االخال  بها، عما مف حكم جساي أو عام عي ال ريعة إال ويدخو عي هذه 
المصالح ال مسة الضرورية، إما بال فظ لها وتنمألتها وت صأللها، أو بالمن  

 مف االخال  بها وحمايتها ودر  المفاسد عنها.
اتفقي األمة بو ساار الملو على " :قا  اإلمام ال ا بي عي المواعقات

ن ال ريعة وضعي للم اعظة على الضروريات ال مس: وهي الديف، أ
والنفس، والنسو، والما ، والعقو. وعلمها عند األمة كالضروري، ولم يثبي لنا 
الك بدلألو معألف، وال شهد لنا أصو معألف لمتاز برجوعها إليه، بو علمي 

 (1) .".مال متها لل ريعة بمجمو  أدلة ال تن صر عي باب واحد...
أجو حفظ هذه المقاصد شرعي العقوبات التي ت ق  هذا ال فظ،  ومف

عهذه المقاصد واجبة ال فظ والصيالة والمراعاف مف جالب الوجود  والك بفعو 
لها ويئأل  بها دما ي وجدها وي جد    ها عي واق  النفوس وال ياف، و بترك ما لعط  

  ويفوت  ها.
 ،والصالف ،ل هادتألفوالنط  با ،عمف أجو حفظ الديف شر  اإللمان -1

وال ج، وساار األعما  واألقوا  التي ت ق  الديف عي  ،والصيام ،والسكاف
النفوس وال ياف، كاألاكار والقربات والوعظ واإلرشاد والنصح وبنا  

 المساجد والمدارس، وتبجألو العلما  والمصل ألف والدعاف ولألر الك.

                                                 

 ( 31/ 1) المواعقات( 1)
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  القتو، وت ري  ومف أجو حفظ النفس شرعي أحكام كثألرف منها: من -2
القصاص، ومن  التمثألو والت ويه، ومعاقبة الم اربألف وق ط ا  الطرق 

 رمة النفس الب رية، كما أمر بتناو  ما تقوم به النفس مف بوالمست فألف 
 أكو وشرب وعالت.

خال  من  ما لعيقه مف كما أن العقو قد حفظه اإلسالم، واهتم به  -3
م درات والمفترات، وكو ما لئألب ويعطله، والك كمن  المسكرات وال

 العقو.
 كذلك عإن حفظ النسو معناه التناسو والتوالد إلعمار اليون. -4

وحفةةةةظ النسةةةةب معنةةةةاه: القيةةةةام بالتناسةةةةو الم ةةةةرو  عةةةةف  ريةةةة  العالقةةةةة 
السوجيةةة ال ةةرصية، ولةةيس التناسةةو الفوضةةوي كمةةا هةةو عنةةد ال ألوالةةات، أو عةةي 

 ال تعلةةةم منهةةةا ال أصةةةو  وال عةةةرو  بعةةة  المجتمعةةةات اإلباحيةةةة المادلةةةة التةةةي 
وال آبا  وال أبنا   إا لعيط الفرد أحياُلا كو حياته دون أن لعلم مف أبةوه ومةف 

  أمه.
وحفظ العر  معناه: صيالة اليرامة والعفة وال رف. والمعالي الثالفة 
المذكورف "النسو والنسب والعر " تعد المقصد ال رعي اليلي الراب  الذي أقره 

لذكر  ،عي لصوصه وأحكامه، وأفبته وجذ ر ه مف خال  ت ريعات عدفاإلسالم 
 منها:

ال ث على السوات والترلألب فيه وت في  أصبااه وتيسألر مصروعاته، 
ك ةا  النّ ك اح   أ ْعظ ا   إ بال »:  قا  الرسو   ُرهُ  ب ر   (1).«م ُؤون ةا  أ ْيس 

ظرف ب هوف من  السلا، وسد مناعذه وارااعه، كال لوف والتبرت والن -ب
 والمماسة وااللتصاق.

 (2) .معاقبة المن رعألف الممارسألف للسلا أو اللوا  أو الس اق -ت

                                                 
( 44/ 41)(، وأحمد عي مسنده 1431حديث )( 44/ 3)عي مسنده  الطيالسي داود أخرجه أبو( 1)

  األوليا  ضعي ، وأبو لعيم عي حلية : إسنادهشعألب األرلؤو (، وقا  24422حديث )
 ( . 4144حديث )( 411/ 8) اإللمان والبألهقي عي شعب(، 184/ 2)

 ( 84)ص:  ال رصية، لور الديف ال ادمي المقاصد علم( 2)
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األمر بالتمسك باألخالق الفاضلة والقيم العليا، والنهي عف الراااو  -د
 والفواحط والمنيرات.

من  التبني، ووجوب أن ي دعى اإللسان بأبيه وليس بمتبنيه، قا   -هة
 (1)ژڳ   ڳژ       تعالى:
كما أب ح   المال معناه  إنماؤه وإثراؤه و يانته من التلف  -5

 والضياع والنقصاب.
ا شرعياا كلياا وقطعياا   والمال كما يقال  قوام األعمال  لذلك عد مقصدا

 لداللة النصو  واألحكام عليه. ومن تلك األحكام نذكر ما يلي 
ف الرزق، قا  ال ث على العمو، والضرب عي األر ، والب ث ع -1

 (2).ژٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ژ تعالى: 
 (3) .النهي عف التبذير واإلسراف و ضاعة األموا  -2
ت ريم السرقة، والئضب والئط والرشوف والربا، وكو وجه مف وجوه أكو  -3

 (4) .ژڱ ڱ ڱ ں  ں ژ ما  الئألر بالبا و، قا  تعالى: 
ل دود والتعسيرات، كمعاقبة السارق معاقبة آكلي أموا  الناس بالبا و با -4

بقط  يده، والم ارب أو قا   الطري  بإحد  العقوبات المنصوص 
چ  چ چ ژ قوله تعالى:  عيعلألها ب د ال رابة عي سورف الماادف، 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

وتيون ، (4)ژ ... ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گگ
 .العقوبة الزمة إاا تواعرت شرو  الك

                                                 

 4سورف األحساب، مف اآللة: ( 1)
  14سورف الملك، مف اآللة: ( 2)
 ( 84)ص:  ال رصية، لور الديف ال ادمي المقاصد علم( 3)
  188سورف البقرف، مف اآللة: ( 4)
  33سورف الماادف، مف اآللة: ( 4)
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 متلفات.تضمألف ال -4
عةةةي تعطألةةةو تروجألهةةةا الةةةك كةةةي ال لسةةهم   منةة  اكتنةةةاز األمةةةوا  وتيدلسةةةها -4

 (1)وااللتفا  بها واالستفادف منها. 
و اا لظرلا إلى العقوبات التي وضعتها ال ريعة اإلسالمية على الجراام 

نجد أب ال قهاء قد قسموا الم لة بمقصد مف مقاصد ال ريعة ال مسة 
 رائا إلى ثالثة أقسام العقوبات تبعا لهذه الج

جرائا المعاقب عليها بحد. والحد الالقسا األول  جرائا الحدود  وهي 
معنى العقوبة المقدرف ألها م ددف معألنة ، و (2)هو العقوبة المقدرف حقُا هلل تعالى

 عليس لها حد أدلى وال حد أعلى، ومعنى ألها ح  هلل ألها ال تقبو اإلسقا  
 جماعة.ال مف األعراد وال مف ال

وتعتبةر العقوبةةة حقةُا هلل عةةي ال ةريعة كلمةةا اسةتوجبتها المصةةل ة العامةةة، 
وهي دع  الفساد عف الناس وت قأل  الصيالة والسالمة لهم، وكو جريمة يرج  
عسادها إلى العامة، وتعود منفعة عقوبتها علألهم، تعتبر العقوبة المقررف علألهةا 

ت قيقةةةُا لةةةدع  الفسةةةاد والمضةةةرف، إا حقةةةُا هلل تعةةةالى  تأكألةةةدُا لت صةةةألو المنفعةةةة، و 
 اعتبةةةةةار العقوبةةةةةة حقةةةةةُا هلل تةةةةةؤدي إلةةةةةى عةةةةةدم إسةةةةةقا  العقوبةةةةةة بإسةةةةةقا  األعةةةةةراد 

 أو الجماعة لها.
السلا،  وجرائا الحدود معينة ومحدودة العدد، وهي سبع جرائا 

 البئي.و  ،الردفو  ،ال رابةو  ،السرقةو  ،ال ربو  ،القذفو 
عة اللفظ جراام إلألها، وعقوباتها دون إضا ،ويسمألها الفقها  "ال دود"

فيقا : حد  ،ولينها تمألس بالجريمة التي عرضي علألها ،ألضاُ  "ال دود"تسمى 
 (3) .السرقة، حد ال رب، ويقصد مف الك عقوبة السرقة وعقوبة ال رب

                                                 

 ( 84، 84)ص:  ال رصية، لور الديف ال ادمي لمقاصدا علم( 1)
 البنالة(، 212/ 4) الهدالة شرح العنالة(، 332/ 2) المبتدي بدالة شرح عي ينظر: الهدالة( 2)

 ( 181/ 3) اليتاب شرح عي اللباب(، 244/ 4) الهدالة شرح
 ( 42/ 1) الوضعي بالقالون  مقارلا اإلسالمي الجنااي الت ري ( 3)
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عاقب علألها م: وهي الجراام الالقسا ال:اني  جرائا القصا  والدية
لة عقوبة مقدرف حقُا ل عراد، ومعنى بقصاص أو دلة، وكو مف القصاص والد

حد واحد، عليس لها حد أعلى وحد أدلى تتراوح بألنهما،  ألها مقدرف ألها اات
ومعنى ألها ح  ل عراد أن للمجني عليه أن لعفو عنها إاا شا ، عإاا عفا 

 أسقط العفو العقوبة المعفو عنها.
القتو و  ،لعمدالقتو شبه او  ،القتو العمد وجرائا القصا  والدية خمس 

الجنالة على ما دون النفس و  ،الجنالة على ما دون النفس عمداُ و  ،ال طأ
 (1).خطأ

هي الجراام التي لعاقب علألها بعقوبة و : القسا ال:الث  جرائا التعازير
التأديب، وقد جرت ال ريعة  :أو أكثر مف عقوبات التعسير، ومعنى التعسير
، واكتفي بتقرير مجموعة مف على عدم ت ديد عقوبة كو جريمة تعسيرية

العقوبات لهذه الجراام تبدأ بأخ  العقوبات وتنتهي بأشدها، وتركي للقاضي 
أو العقوبات عي كو جريمة بما لالام  روف الجريمة  ،أن ل تار العقوبة

 (2)لألر مقدرف. يةو روف المجرم، عالعقوبات عي الجراام التعسير 
  عي جراام ال دود أو جراام كما هو ال ا وجرائا التعزير غير محدودة

 على قسمين  يوهوالدلة، وليس عي اإلمكان ت ديدها،  القصاص
وهو ما لعتبر جريمة  ،ما لصي ال ريعة على بعضها القسا األول 

 كالربا وخيالة األمالة والسب والرشوف. ،عي كو وقي
تركي ألولي األمر الن  على بعضها اآلخر، وهو  القسا ال:اني 

وليف ال ريعة لم تترك ألولي األمر  ،يةر مف الجراام التعسير القسم األكب
بو أوجبي أن لكون الت ريم ب سب ما  ،ال رية عي الن  على هذه الجراام

                                                 

 ( 42/ 1) الوضعي بالقالون  مقارلا اإلسالمي الجنااي ري الت ( 1)
 ( 81/ 1) المرج  الساب ( 2)
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 تقتضيه حا  الجماعة وتنظيمها والدعا  عف مصال ها ولظامها العام، وأن 
 (1) .ال لكون م الفُا لنصوص ال ريعة ومباداها العامة

جريمة ت ويو األموا  لألر الم رو  بواسطة  وهنا البد مف عر 
االحتيا  على النظام المعلوماتي وبطاقات الدع  اإلليترولي على العقوبات 
التي حددتها ال ريعة اإلسالمية لن ل  عي النهالة إلى معرعة العقوبة 

 و لك في المطالب اآلتية المناسبة لها، 
 

  

                                                 

 ( 81/ 1) المرج  الساب ( 1)
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 املطلب األول:
رمية التحويل اإللكرتوني غري ج مرتكبتطبيق حد السرقة على 

 املشروع لألموال.
هو لمكف اعتبار جريمة الت ويو لألر الم رو  ل موا  بواسطة 

 االحتيا  على النظام المعلوماتي وبطاقات الدع  اإلليترولي جريمة سرقة  
 ولىجابة عن هذا السؤال البد من بياب ما يلي 

 تعريف السرقة  -أوال
ر ك ُة،  تعريف السرقة في اللغة  قُا، م    ر  ْنه  ال ي   ل ْسر ق  س  ر ق  م  س 

ْرقُا بالف تح، وسرق  مْنه  م اال ر ك ُة، وس  ق ُة م    ر  ق ه  م اال ،وس  ر  س   :وسرقة ،سرقا ،و 
ْفي ة اله خ  اُزا. ،أ خذ م  ر ق ُة م ج  وق  س  ْي   اْلم ْسر  م ى ال   ي س  ار ق، و  ع ه و  س 

 (1) 
ر   بف عارس:اقا   ل ى أ ْخذ  ")س  ألف  و الر ا   و اْلق اف  أ ْصول ي د  ُّ ع  ( الس   ق 

. ل ق ا    ْتر  س  ف ا   و  ْي   ع ي خ  وق   :ش  ر ق ُة. و اْلم ْسر  ر ق  ل ْسر ق  س  . و اْست ر ق   :س  ر قل س 
ْم    م    م ْ ت ف ُيا." :الس  إ ا ا ت س 

 (2) 
ْنه  م اوقال برهاب الدين الخوارزمي "  ( م  ر ق  ُقا )س  ر  ر ق ه  م ااُل س  س  اُل و 

ألل ة ." ف ا   أ ْو ح  ذ ه  ع ي خ  ر ق ُة إا ا أ خ  س  و 
 (3) 

  لجد أن علما  اللئة قد اتفقوا على أن يهذه التعار عي وبالنظر 
السرقة هي أخذ الما  على سبألو االختفا ، والفرد برهان الديف ال وارزمي 

 تيون على سبألو ال أللة. ال فا أن السرقة كما تيون على سبألو  بأن زاد
 تعريف السرقة في اال طالح ال قهي  
أخذ العاقو البالغ لصابا م رزا، أو ما قيمته  بأنها  عرفها الحنفية -1

 (4) على وجه ال فية. ،ال شبهة له فيه ،مليا للئألر ،لصابا

                                                 

  المعرب ترتألب عي المئرب(، 144/ 11) العرب لسان(، 442/ 24) العروس تات( 1)
 مادف: )سرق( .( 424/ 1) الوسيط المعجم(، 224)ص: 

 )سرق( . مادف:( 144/ 3) اللئة مقاييس( 2)
 مادف: )سرق( .( 224)ص:  المعرب ترتألب عي المئرب( 3)
 ( 112/ 4) الم تار لتعلألو االختيار( 4)
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لصابا  ،سرقة أخذ ما  الئألر على سبألو ال فية" وعرفها البابرتي بأنها 
 (1) مف لألر تأويو وال شبهة." ،لألر متسار  إليه الفساد ، م رزا للتمو 

هي أخذ ما  الئألر مستترا مف لألر أن يؤتمف  وعرفها المالكية بقولها  -2
  (2)عليه.

أو ماال  ،ا ال لعقو لصئرهحرُ  مكل    "أخذ   وعرفها ابن عرفة بقوله 
 له ال شبهة  ،خفية أخذهو  ،أخرجه مف حرزه بقصد ،لصابا ،م ترما لئألره

 (3)فيه." 
"أخذ الما  خفية  لمُا مف حرز مثله  :وعند الشافعية السرقة هي -3

 (4)ب رو ." 

 ،"أخذ ما  الئألر على وجه ال فية :وعرفها الحصني الشافعي بأنها
 (4) و خراجه مف حرزه."

و خراجه مف حرز  ،: وهي أخذ ما  م ترم لئألرهوعرفها الحنابلة بقولها -4
 (4) على وجه االختفا . ،هال شبهة له في ،مثله

 (4)السرقة هي االختفا  بأخذ ال ي  ليس له. عند الظاهرية و  -4
  

                                                 

 ( 344/ 4) الهدالة شرح العنالة( 1)
(، 232/ 2) مالك اإلمام عقه عي ال امو(، 314/ 4) خلألو م تصر شرح عي الجلألو مواهب( 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( 431/ 13) الم تصر استار هتك عي الدرر لوام 
 ( 414، 413)ص:  عرعة ابف حدود شرح( 3)
 ألفا  معالي معرعة إلى الم تات مئني(، 82/ 4) الوردلة البهجة شرح عي البهية الئرر( 4)

  ال طألب شرح على ال بألب ت فة=  ال طألب على البجألرمي حاشية(، 444/ 4) المنهات
 عي المجألب القريب عتح(، 148/ 4) المعألف عتح ألفا  حو على الطالبألف إعالة(، 124/ 4)

 ( 284)ص:  ألفا  شرح
 ( 483)ص:  االختصار لالة حو عي األخيار كفالة( 4)
(، 244/ 4) حنبو بف أحمد اإلمام عقه عي اإلقنا (، 122/ 4) اإلقنا  متف عف القنا  ك اف( 4)

 ( 428/ 4) المقن  شرح عي المبد 
 ( 311/ 12) باآلفار الم لى( 4)
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  التعاريف السابقة  فينظرة 
التعاري  السابقة لجد أن الفقها  متفقون عي الجملة على  عيبالنظر 

على وجه ال فا  والتستر،  ،(1)أن السرقة هي أخذ ما  م ترم مف حرز مثله
قون علما  اللئة فيما اهبوا إليه، ب الف ما اهب إليه وهم بذلك يواع

ال وارزمي مف اعتبار األخذ على سبألو ال أللة سرقة، وهو ما سوف يتضح 
 عند عر  جريمة الت ويو لألر الم رو  ل موا  على شرو  السرقة.

كما يؤخذ من التعاريف السابقة أنه لوجوب إقامة حد السرقة من   
  التاليةشروط التوافر 

 .الشرط األول  أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه االخت اء
 ،ةةعي ودلع (4)وخااف، (4)سةوال م تل (3) ةوم تط (2)هبةةعال قط  على: منت

   ةليف لقط
                                                 

 خالعا للظاهرية، حألث ال ل تر ون لوجوب حد السرقة، أن لكون المسروق أخذ مف حرز.( 1)
ال خالف وتجدر اإلشارف إلى أن الظاهرية لم ل تر وا ال رز عي القط  عي السرقة لقو  ابف حسم:

بألف أحد مف األمة كلها عي أن السرقة هي االختفا  بأخذ ال ي  ليس له، وأن السارق هو 
لم تفي بأخذ ما ليس له، وأله ال مدخو لل رز فيما اقتضاه االسم، عمف أق م عي الك ا

 اشترا  ال رز عقد خال  اإلجما  على معنى هذه اللفظة عي اللئة، وادعى عي ال ر  ما 
 ( 311/ 12) باآلفار " )الم لىال سبألو له إلى وجوده، وال دلألو على ص ته.

 الما  لأخذ الذي: به والسلب، والمراد الئارف وهي: النهبة فم المئألر، مأخوا هو: المنتهب( 2)
 ( 4424/ 4) للسحأللي وأدلته اإلسالمي والقهر. الفقه الئلبة جهة على

 و مألألنة منه سكون  م  جهرف ال ي  لأخذ: األو  أن والمختطف المنتهب بين ال رق ( 3)
 ) دلألو.االختفا  وجه علىع: السرقة وأما وخوف سرعة م  وليف جهرف ال ي  لأخذ: والثالي
 ( 341/ 2) الطالب دلألو ب رح المارب لألو( 318)ص:  المطالب لنألو الطالب

 وبالسلطان بالناس منه  باالستعالة التساعه لمكف وجه على الما  لأخذان والم تلس المنتهب ألن
 ( 344/ 3) لل ألرازي  ال اععي اإلمام عقة عي المهذب القط . إلى ردعه عي ل تج علم

 .الهرب يتعمد مف جهرُا، عهو بسرعة في طفه، ويذهب الما  صاحب لستئو أن: االختالس( 4)
 اإلقنا  جم  عي المنتهى ويراج : لالة(، 4423/ 4) للسحأللي وأدلته اإلسالمي الفقه

 ( 481/ 2) والمنتهى
 مف ةخفي الما  لأخذ الذي هو: به والمراد. لفسه عي لظهره ال ما لضمر الذي هو: الخائن( 4)

 ( 4423/ 4) للسحأللي وأدلته اإلسالمي الفقه .وال فظ النصي ة له إ هاره ماليه، م 
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ل ى ل ْيس  » : لقو  النبي  (2)  (1)جاحد العارية  (3).«ق ْطع   اْلُمْخت ل س   ع 
المختلس والغا ب  كرها و  والمنتهب الخائن قطع عدم من والحكمة
"وأما قط  يد السارق عي فالفة دراهم، وترك قط   قوله: ابن الميا في

 الم تلس والمنتهب والئاصب عمف تمام حكمة ال ار  ألضا  عإن السارق 
 ويكسر القفو،  ،ويهتك ال رز ،ال لمكف االحتراز منه، عإله ينقب الدور

، علو لم ل ر  قطعه لسرق وال لمكف صاحب المتا  االحتراز بأكثر مف الك
الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت الم نة بالسراق، ب الف 
المنتهب والم تلس  عإن المنتهب هو الذي لأخذ الما  جهرف بمرأ  مف 
الناس، فيمكنهم أن لأخذوا على يدله، وي لصوا ح  المظلوم، أو ل هدوا له 

ما  على حألف لفلة مف ماليه عند ال اكم، وأما الم تلس عإله إلما لأخذ ال
ولألره، عال ل لو مف لو  تفريط لمكف به الم تلس مف اختالسه، و ال عم  
كما  الت فظ والتيقظ ال لمكنه االختالس، عليس كالسارق، بو هو بال ااف 
أشبه  وألضا عالم تلس إلما لأخذ الما  مف لألر حرز مثله لالبا، عإله الذي 

                                                 

 الت ويف، وهو مف وأصله. لج ده أو في ْ ف يه   ال ي  على يؤت م ف   الذي وهو( ودلعة عي خااف  ( )1)
د   ل ْقط  ليف) األمنا  مف ول و ه   مود     مف التنقي     .صاباُ ل قيمتها كالي إن( العارية جاح 

 ( 341/ 2) الطالب دلألو ب رح المارب )لألو
 إلى ل تج علم بال كم منه الما  أخذ لمكف ألله عارية أو أمالة ج د مف القط  على لجب وال

 ( 343/ 3) لل ألرازي  ال اععي اإلمام عقة عي )المهذب .القط 
(، 314/ 4) خلألو م تصر شرح عي الجلألو مواهب(، 112/ 4) الم تار لتعلألو االختيار( 2)

 المطالب لنألو الطالب دلألو(، 444/ 4) المنهات ألفا  معالي معرعة إلى الم تات مئني
 .( 311/ 12) باآلفار الم لى(، 318)ص: 

(، 18842حديث )( 212/ 11) -واللفظ له  –الصنعالي عي المصن   الرزاق عبد أخرجه( 3)
 والمنتهب ال ااف ود، باب( كتاب أبواب ال د2422حديث )( 412/ 3) عي سننه ماجه وابف

 عي القْط  ( كتاب ال دود، باب4323حديث )( 444/ 4) عي سننه داود والم تلس، وأبو
ْلسة   ، والنسااي ال   يال ة   ما السارق، باب قط  ( كتاب4243حديث )( 82/ 8) عي سننه وال  

 حديث مف هماج ابف وقا : رواه ( 444/ 8) المنألر فيه، واكره ابف الملقف عي البدر قط  ال
 ماجه ابف شيج الص يح، إال رجا  به، ورجاله أبيه عوف، عف بف الرحمف عبد بف إبراهيم
يولس،  فقة، وفقه حديثه، لينه بإخرات الفرد ماجه ابف عإن المصري  المعاعري  عاصم بف دمحم
 جرحا. فيه لعلم وال
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ت ليك عنه ولفلتك عف حفظه، وهذا لمكف لئاعلك وي تلس متاعك عي حا  
االحتراز منه لالبا، عهو كالمنتهب  وأما الئاصب عاألمر فيه  اهر، وهو 
أولى بعدم القط  مف المنتهب، وليف لسوغ ك  عدوان هؤال  بالضرب 

 (1) والنيا  والسجف الطويو والعقوبة بأخذ الما ."
 ،ال ةد علةى السةارق  ، عةال لقةامأب يكوب السارق مكل ا الشرط ال:اني  

 عةةةةةةال قْطةةةةةة  علةةةةةةى الصةةةةةةبي    ،اكةةةةةةرا كةةةةةةان أو ألثةةةةةةى إال إاا كةةةةةةان بالئةةةةةةا عةةةةةةاقال
 (2) والمجنون.

أب يكوب السارق قد سرق مختاراا ال مكرهاا عالما بأب  الشرط ال:الث 
 (3) ما سرقه يساوي نصابا.

او   ق دْ  ّللاال   إ بال »:   ألن اإلكراه شبهة، وال دود تدرأ بال بهات  ع نْ  ز  ت ج 
ط أ ، ُأمالت ي ، اْلخ  م ا و النّ ْسي اب  ل ْيه   اْسُتْكر ُهوا و   (4).«ع 

  

                                                 

 ( 44/ 2) العالمألف رب عف الموقعألف إعالم( 1)
 المئني(، 224/ 11) الوجألس شرح العسيس(، 214/ 2) الدوالي الفواكه(، 48/ 2) ال كام درر( 2)

 ( 341/ 2) المارب لألو(، 318)ص:  الطالب دلألو( 112/ 2) قدامة البف
 لنألو الطالب دلألو(، 434/ 12) ال اععي اإلمام مذهب عي البيان(، 142/ 3) الفقها  ت فة( 3)

 ( 341/ 2) لبالطا دلألو ب رح المارب لألو(، 318)ص:  المطالب
  عي سننه ماجه (، وابف12141حديث )( 142/ 4)عي مصنفه  شألبة أبي ابف أخرجه( 4)

ق   ( كتاب الطالق، ب اب  2143حديث )( 122/ 3) ي، وابف حبان عي ص ي ه  اْلم ْير ه     ال  و الن اس 
أجمعألف،  عنهم   رضي الص ابة مناقب عف  إخباره ( كتاب4212حديث )( 212/ 14)

( 42/ 2) الصئألر األمة، والطبرالي عي المعجم هذه عف بفضله   وض  عما اإلخبار اكر
( 133/ 11) اليبألر (، والمعجم2134حديث )( 331/ 2) األوسط (، والمعجم444حديث )
 هذا ( كتاب الطالق، وقا :2811حديث )( 214/ 2) (، وال اكم عي المستدرك11244حديث )
 ل رجاه، وأقره الذهبي عي التل ي . ولمال ي ألف،  شر  على ص يح حديث
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ألن القط  شر  لصيالة األموا ،   ماال المسروق  كوب : الشرط الرابع
 ما ، أو (2)خمر فيه بإلا  وال ،(1)الما  بسرقة قط  . عالعال لجب عي لألرها

 (4) ول وها. ،(4)حلي مف عليه بما وال ،(3)مص   بسرقة وال
، والنصاب الذي تقط  به (4)أب يبلغ المسروق نصاباا : الشرط الخامس

يد السارق هو رب  دينار مف الذهب، أو فالفة دراهم مف الفضة عند 
يرون أن مقدار النصاب دينار أو ع رف  خالعُا لل نفية حألث ،(4)الجمهور
 (8).أو قيمة أحدهما ،دراهم

  

                                                 

 ( 384/ 2) الدلألو شرح عي السبألو )منار .عادف يتمو  ال ألله  "الما  بسرقة قط  ال( "1)
 شرح عي السبألو )منار .فيه قط  ال بما التصاله  "ما  أو خمر فيه إلا  وال قط  بسرقة( "2)

 ( 384/ 2) الدلألو
 أخذ ل و تعالى، وال   كالم مف فيه ما منه صودالمق ألن  "مص   قط  بسرقة وال( "3)

 ( 384/ 2) الدلألو شرح عي السبألو )منار .بكر، والقاضي أبو: قا  وبه. عنه العو 
 بسرقة القط  عليهوقا  أبو ال طاب:فيه،  قط  ال لما تاب  ألله" حلي مف عليه بما وال( "4)

 مالك: قو  وهو. الياعي عي قاله. فقهال كتب لصابا، أشبه يبلغ متقوم لآللة، وألله المص  
 ( 384/ 2) الدلألو شرح عي السبألو منار .وال اععي

 ( 318: ص) المطالب لنألو الطالب دلألو(، 442/ 4) المذهب عي الوسيط( 4)
 كفالة على العدوي  حاشية(، 414/ 8) واإلكلألو التات(، 443/ 2) للسئدي الفتاو   عي النت ( 4)

 قدامة البف ، المئني(344/ 3) ال اععي اإلمام عقة عي المهذب، (333/ 2) الربالي الطالب
 ( 318: ص) الطالب دلألو(، 384/ 2) السبألو منار(، 114/ 2)

(، 344/ 13) اليبألر ، ال اوي (213/ 2) الدوالي الفواكه(، 143/ 12) للقراعي الذخألرف( 4)
 ( 318: ص) الطالب دلألو(، 384/ 2) السبألو منار(، 114/ 2) قدامة البف المئني

 ( 134/ 2) للسرخسي المبسو (، 443/ 2) للسئدي الفتاو   عي النت ( 8)
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  حةةةةرز لألةةةةر مةةةةف سةةةةرق  علةةةةو ،حوووورز موووون إخراجووووه: السووووادس الشوووورط
 بةةه لصةةألر مةةا ال ةةرز   ألن(2)وبالمكةةان بال ةةاعظ لكةةون  ، وال ةةرز(1) قطةة  عةةال

 عنعةو عادف فيه حفظ ما: ما  كو وحرز (3)اللصوص. أيدي عف م رزا الما 
 (4) .وبالسال ألف بالبلدان ال رز وي تل  حرز: رأس على وعمامة برجو

 الفتو   أامة القطان: "واتف علي اشترا ه. قا  ابف  (4)وقد لقو االجما 
 (4) .السارق" سرقه فيما ال رز مراعاف على باألمصار

  

                                                 

 والت صألو البيان(، 132/ 2) للسرخسي المبسو (، 444/ 2) للسئدي الفتاو   عي النت ( 1)
 عقة عي المهذب(، 344/ 13) اليبألر ال اوي (، 213/ 2) الدوالي الفواكه(، 214/ 14)

 ( 342/ 2) المارب لألو(، 318: ص) الطالب دلألو(، 344/ 3) ال اععي اإلمام
، اللصوص أيدي عف م رزا الما  به لصألر ما ال رز ألن( وبالمكان بال اعظ لكون  وال رز( )2)

 وسوا  به م رز عهو متاعه وعنده الطري  عي أو المسجد عي أو الص را  عي جلس كمف عال اعظ
 عليه - أله»: روي  علما لااما كان إاا وأما ر عظاه مستيقظا كان إاا أما مستيقظا  أو لااما كان

 كان وسوا  «المسجد عي لاام وهو رأسه ت ي مف صفوان ردا  سارق  قط  - والسالم الصالف
لل فظ،  أعد ما هو بالمكان عرعا. وال رز كله الك عي له حاعظا لعد عنده، ألله أو ت ته المتا 

 بدوله، وهو م رز ألله  (ال اعظ فيه لعتبر الو )ول وه،  ، والصندوق (وال الوت والبألوت كالدور)
 منه،  باإلخرات إال بالمكان ال رز مف باألخذ لجب ال القط  أن لل فظ، إال أعد الذي المكان
 زالي المالك يد أخذه، ألن كما القط  لجب بال اعظ ل رجه، والم رز لم ما قاامة المالك يد ألن

 ( 114/ 4) الم تار لتعلألو االختيار .السرقة عتمي األخذ بمجرد
 ( 342/ 2) المارب لألو(، 318: ص) الطالب دلألو(، 114/ 4) الم تار لتعلألو االختيار( 3)
 ( 318: ص) المطالب لنألو الطالب دلألو( 4)
وتجدر اإلشارف إلى أن الظاهرية قد خالفوا اإلجما  علم ل تر وا ال رز عي القط  عي السرقة ( 4)

د مف األمة كلها عي أن السرقة هي االختفا  بأخذ ال ي  ال خالف بألف أحلقو  ابف حسم: 
ليس له، وأن السارق هو الم تفي بأخذ ما ليس له، وأله ال مدخو لل رز فيما اقتضاه االسم، 
عمف أق م عي الك اشترا  ال رز عقد خال  اإلجما  على معنى هذه اللفظة عي اللئة، وادعى 

 .( 311/ 12) باآلفار " الم لىدلألو على ص ته.عي ال ر  ما ال سبألو له إلى وجوده، وال 
 وفيه:" (، 114: ص)المنذر،  البف ويراج : اإلجما (، 243/ 2) اإلجما  مسااو عي اإلقنا ( 4)

 ." القط  عليه أن: ال رز مف صئألرا عبدا سرق  مف أله على وأجمعوا
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 عروعه ما  مف بسرقته قط  عال ،الشبهة انت اء: السابع الشرط
 (1) .اكر ممف ألحد أو شرك، فيه له ما    مف بسرقة   وال وزوجه، وأصوله

 قبو م تس وال ويصفالها، عدلألف، ب هادف إما فبوتها  الشرط ال:امن
 (2) .لقط  حتى يرج  وال مرتألف، بإقرار أو الدعو ،

  (3)(وكألله) به لطالب أو .بماله منه المسروق  مطالبة  الشرط التاسع
عاعتبرت إلاه،  أباحه ماليه لكون  أن في تمو واإلباحة، بالبذ  يباح الما  ألن

 (4) هه.المطالبة لتسو  ال ب
االضطرار شبهة تدرأ إا   عدم االضطرار أو الحاجة الشرط العاشر 

ال د، والضرورف تبيح لآلدمي أن يتناو  مف ما  الئألر بقدر ال اجة لألدع  
، عمف سرق لألرد جوعا أو عط ا مهليا عال عقاب عليه، (4) الهالك عف لفسه

 (4).ژڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ژ  لقوله تعالى: 
  

                                                 

(، 344/ 13) بألرالي ال اوي (، 21/ 8) خلألو م تصر شرح(، 218/ 3) الممهدات المقدمات( 1)
 ( 344/ 2) المارب لألو(، 318: ص) الطالب دلألو(، 444/ 4) المذهب عي الوسيط

 ( 344/ 2) المارب لألو(، 318: ص) الطالب دلألو(، 444/ 2) للسئدي الفتاو   عي النت ( 2)
: ص) المطالب لنألو الطالب دلألو(، 212/ 3) الفتاو   ت رير(، 344/ 13) اليبألر ال اوي ( 3)

 ( 344/ 2) الطالب دلألو ب رح المارب ولأل(، 318
 ( 144/ 4) اإلقنا  متف عف القنا  ك اف( 4)
 ( 282/  2)(، والمهذب 48/ 24) للسرخسي المبسو ( 4)
   143سورف البقرف، مف اآللة: ( 4)
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 شديد حرت علألها يترتب الةح كو عهي الضرورف، مف أقو وال اجة
 الضمان تمن  ال ولينها ال د، لدر  شبهة تصلح عإلها ولذا بألف، وضأل 
 (1) .والتعسير
  (2)المجاعة عام بالسرقة قطع ال أنه على ال قهاء أجمع  لك أجل من

 (3)".ةال قطع في زمن المجاع:  قوله ل
 نظرة في الشروط السابقة 

الفقها  إلقامة حد السرقة على  بالنظر عي ال رو  التي اشتر ها
السارق لجد أن جريمة الت ويو لألر الم رو  ل موا  بواسطة االحتيا  
المعلوماتي واالحتيا  على بطاقات الدع  اإلليترولي، قد اشترك عي جريمة 
السرقة ب كلها التقلألدي، مف حألث النتيجة، وهي استالم الجالي الما ، عهي 

سرقة العتبار حصو  النتيجة الواحدف، وليف عي مجملها الجنااي ت به ال
ال ريعة االسالمية قد أوجبي ب كو قا   إلقامة ال د بقط  يد السارق 
شرو ا مفصلة  عإاا ت ل  أحدها سقط القط ، وبتطبأل  جمي  ال رو  على 

                                                 

 وجود ل صو ال ما هنا: ال ديدف، والضروري  ال اجة االضطرار، وهو مف مأخواف عالضرورف( 1)
 تناو  لإللسان تبيح هذه الضرورف ومرتبة. لإللسان بالنسبة الضروري  كالئذا به،  إال ال ي 
 .حياته على إبقا  ال رام
ا اإللسان بلوغ وهي - الضرورف مف مرتبة أدلى - وال اجة  أله لألر يهلك لم لأكله ما لجد لم لو حدًّ

 عي طرالف العامة، ويبيح القواعد بع  على ال روت لسوغ وم قة، عهذا جهد عي لكون 
 .رمضان

 عي منه له بد ال ما بدوله، والضرورف: يبقى أله م  إليه اإللسان لفتقر ما ال اجة:: بعضهم وقا 
ويراج : (، 432/ 2) و، دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آ  بورلالفقهية القواعد موسوعة .بقااه

 ( 114/ 4) األامة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة عقه ص يح
 عقة عي المهذب(، 221/ 2) خلألو م تصر شرح الجلألو منح(، 48/ 24) سيللسرخ المبسو ( 2)

 البف المئني(، 44/ 4) أحمد اإلمام عقه عي الياعي(، 342/ 3) لل ألرازي  ال اععي اإلمام
 ( 134/ 2) قدامة

 الجام  ، واكره األلبالي عي ضعي (232/ 4) بئداد أخرجه ال طألب البئدادي عي تاريج (3)
 (. 4314حديث ) (211: ص) وزيادته الصئألر
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جريمة الت ويو عي الم رو  ل موا  لجد أن مف هذه ال رو  ما ينطب  على 
 رو  ل موا ، وهناك ما يتعذر ت ققه، وال سيما فيما جريمة الت ويو لألر الم

 يتعل  ب ر  أن لكون المسروق م رزا، بأن ل رجه الجالي مف ال رز.
عإن مف األمور التي لجدر ب ثها: معرعة مدي توعر الضمالات الفنية 
وال مالة القالولية للتعامالت اإلليترولية التي تتم عف  ري  ألظمة ال اسب 

 اإللترلي.االلي وشبكة 
عةةةإن هةةةذه الضةةةمالات وال مالةةةة القالوليةةةة كلمةةةا قويةةةي دلةةةي علةةةى وجةةةود 

 ال رز وقوته، وهو شر  معتبر مف شرو  إقامة حد السرقة.
كذلك عإن جريمة الت ويو لألر الم رو  قد تةتم بسةبب إهمةا  رب المةا  
عي حفظه واألخذ باالحتيا ات والسبو الوقااية الالزمة والمعروعةة عةي المجةا  

ليترولةةي، والتةةةي تجعةةةو مالةةةه م صةةةنا مةةةف االعتةةةدا  اإلليترولةةةي باالحتيةةةا  اإل
 المعلوماتي ولألره.

كذلك مف ال رو  المعتبرف عي إقامة ال د: مطالبة المسروق منه بالمةا  
لتنتفةةي شةةبهة إباحةةة المةةا  للسةةارق، أو وقفةةه عليةةه، أو تمليةةه بةةأي سةةبب مةةف 

 أسباب التملك.
مةؤفرف عةي ال كةم  إا يترتةب علةى عةةدم وهةذا ال ةر  ألضةا مةف ال ةرو  ال

مطالبة المسروق منه بماله اختال  أحد شرو  إقامة ال د المعتبرف، وهةو أمةر 
ل ةةد  كثألةةرا، ممةةا يترتةةب عليةةه مةةف إسةةا ف لسةةمعته وعقةةد الثقةةة بةةه، وهةةذا الةةذي 
يةةةةدعو بعةةةة  النبةةةةوك والمؤسسةةةةات الماليةةةةة إلةةةةى االمتنةةةةا  عةةةةف اإلبةةةةالغ عةةةةف 

، عقةد ال تتجةةاوز لسةبة اإلبةةالغ عةف الجةةراام التةةي السةرقات التةةي يتعرضةون لهةةا
 % مةةةةف عةةةةدد الجةةةةراام التةةةةي تقةةةة  2ت ةةةةد  عةةةةي البنةةةةوك والمؤسسةةةةات الماليةةةةة 

 (1) ضدهم.

                                                 

موق  ال ريعة اإلسالمية مف جراام ال اسب اآللي وااللترلي، د. عطا عبد العا ي ( 1)
 بتصرف لسألر(. 81السنبا ي، )ص: 
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 اإلليتروليةة، وال ةبكات المواقة  عةي ل تةرز مةف أن بةد عةال الةك وعلةى
 لكتنفهةا ال ةبكة عبةر التعةامالت ألن التقنيةة  األمةان عةي إجةرا ات ويت ةدد
 اإلليتروليةة للمواقة  األمنيةة ال مالةة تيةون  أن بةد عةال ولةذلك شةديدف، خطةورف
  العنيبوتيةة، ال ةبكة عبةر المتسةوقون  يت ةذها التةي وكةذلك اإلجةرا ات المالية،

 أللةه العةادف  عةي القراصةنة وصةو  مالعةة مةف تلك اإلجةرا ات تيون  أن بد ال
  المةا بةه ويكةون  المةا ، إلةى وصةو  الألةد لمنة  مةا هةو عةال رز سةب  كمةا

 عبةر يتسةوقون  األعةراد الةذيف وكةذلك اإلليتروليةة المواقة  مةف وكثألةر م صةُنا،
 عي كبألرف توجد فئرات بو األيدي، الهيت ذو التي اإلجرا ات تمن  ال اإللترلي

 اإلجةرا ات اليافيةة يت ذون  ال المتسوقألف مف كثألُرا أن كما المواق ، مف كثألر
 أمنةي إجةرا  أي بعضةهم ذيت ة ال ربمةا بةو اإلليتروليةة، متهبطاقةا ل فةظ

 (1).ل فظها
 عاالعتةدا ات المتتاليةة ال ةوف، لكتنفهةا العنيبوتيةة ال ةبكة أن شةك عةال

 األحوا  تلك على لطل  مف تجعو والم ادعة واالحتيا  السرقة حاالت وكثرف
 .ال بكة عبر يتداولها التي لقوده ل اف على
 علةى تهمسةلط مةف أضةع  اإللترلةي شةبكة علةى البلةدان سةلطة أن كمةا
 موا نألهم 

 وتباعةد الهجمةات، ليثةرف الدولةة  سةلطة ضةع  مةف تعةالي عال ةبكة
 اإللترلةي، عبةر موا نألهةا بةأمف الةدو  مةف اهتمةام كثألةر وعةدم البلةدان،

 عةي منةه ل ةتر   الةذي الموقة  وقةد لكةون  اآلالف، بم ةات تقةدر عالهجمةات
 أن لةدو ا لهةذه ال ةرق، عيية  مةف والمعتةدي ال ةما ، مةف والم تري  الئرب،
  رمألف  لمجا تعاقب أن لها وكي  األعراد   ت مي

  

                                                 

 (.311االعتدا  االليترولي" دراسة عقهية مقارلة، د.عبدالعسيس بف إبراهيم ال بو )ص: ( 1)
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 :يلي ما الدول العوائق لتلك أكبر ومن
الجةراام  عةي والتنفألةذ والت قألة  للتصةدي المؤهلةة لليةوادر التقنةي الضةع  -1

 .اإلليترولية
 بلد أي عفي الك وعلى اإلليترولية، الجريمة لنطاق الواضح الت ديد عدم -2

 عمف المدعي، بلد عي كان إن رم لمجا ل اسب بلد أي يوع تقام الدعو  
 اتفاقيةات دون  مةف بلةدها لطةاق خةارت شة   علةى أن تقةب  للدولةة أيف

 المعتةدي   بلةد لعلةم أن للضة ية عيية  رم،لمجا عةي بلةد كةان و ن لاعةذف،
 قضااُيا  لمالحقته الباهظة سألت مو التيالي  هو علم و ن

  وألةا ا ،لمجا هةذا عةي الةدو  مسةتو   علةى ععالةة اتفاقيةات وجةود عةدم -3
 أعنةي ولينةي ا ،لمجا هةذا عةي الدوليةة االتفاقيةات بعة  أليةر وجةود ال

 جريمة اإلليترولية الجريمة ألن أللبها  أو الدو  كو اتفاقيات ت مو وجود
 اإلدعةا  شةاملة عةي دوليةة اتفاقيةات هنةاك تيةف عةإاا لةم للقةارات، عةابرف

 والمعاقبةة ضةعيُفا، لظةو رمةألفلمجا رد  عةإنوالمالحقةة  والتنفألةذ والت قألة 
 (1) .ض أللة تبقى

وبهذا يتبف أن جريمة الت ويو اإلليترولي لألر الم رو  ل موا  ال ت عد 
جريمةةةة مةةةف جةةةراام السةةةرقة الموجبةةةة للقطةةة   لعةةةدم تةةةواعر شةةةرو  السةةةرقة التةةةي 
ه اعتبرهةةا الفقهةةا ، و اا تعةةذر إقامةةة ال ةةد عالواجةةب هةةو التعسيةةر كمةةا اتفةة  عليةة

 (2) الفقها .

                                                 

 ( 311لة، د.عبدالعسيس بف إبراهيم ال بو )صاالعتدا  االليترولي" دراسة عقهية مقار ( 1)
التعسير، ويراج :  عألها، عألها حد ال معصية مرتيب وفيه:" وكو(، 314: ص) الم تار الدر( 2)

 :"( 122/ 3)  المدارك وعي أسهو(، 44/ 4) الراا  الب ر(، 43/ 4) الصناا  بداا 
 م تصر كفارات."، شرح الو  حدود عألها ت ر  لم الوب على وزجر استصالح تأديب والتعسير
(، 213/ 2) القألروالي زيد أبي ابف رسالة على الدوالي الفواكه(، 111/ 8) لل رشي خلألو

 كفارف وال عألها حد ال معصية أتى وفيه:"مف(، 343/ 3) ال اععي اإلمام عقة عي المهذب
 =حرز."، لألر مف السرقة أو النصاب دون  ما وسرقة الفرت دون  عما األجنبية كمباشرف
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 معصةية، كةو عي م رو  التعسير أن على العلما  قا  ابف القيم: "اتف 
 (1) حد." عألها ليس

 معصةية كو عي م رو  أله التعسير عي وجا  عي اإلقنا : أن "الضابط
 مةف أكالةي وسوا  آلدمي، أم تعالى هلل حقا أكالي سوا  كفارف، وال عألها حد ال

  قطةةة  ال مةةةا وسةةةرقة الفةةةرت، لألةةةر عةةةي جنبيةةةةأ كمباشةةةرف حةةةد، فيةةةه مةةةا مقةةةدمات
 (2) فيه."

 عألهةا، حةد ال معصةية كةو ععةو هةو التعسير له شر  وعي الهدالة: "الذي
 لألةةر مةةف لصةةابا سةةرق  أسةةبابه، كمةةا لةةو بةةاختالف مقةةداره وي تلةة  كفةةارف، وال

 (3) الك." أشبه وما حرز، مف لصاب مف وأقو حرز،

***** 
  

                                                                                                           

ي ة كو ع ي الت ْعس ير :"لجب(، 448/ 2) الم درات عي ك   = ا حد ال   م ْعص  ا ك ف ار ف و ال   ع أله   ع أله 
ْرأ ف  و تيان اْلفرت دون  كمباشرف ا."، زاد قط  ال   وسرقة اْلم ْرأ ف  اْلم  (، 221: ص) المستقن  ع أله 

 ال كاستمتا  كفارف وال اعأله حد ال معصية كو عي واجب وهو هو التأديب وفيه:" والتعسير و
 المجمو (، 343/ 3) ال اععي اإلمام عقة عي عألها."، ويراج : المهذب قط  ال وسرقة فيه حد
 األخيار كفالة(، 214/ 4) وعمألرف قلألوبي حاشألتا(، 241: ص) السالك عمدف(، 121/ 21)
 على البجألرمي حاشية(، 114/ 4) البهية الئرر(، 141/ 4) المطالب أسنى(، 444: ص)

 ( 348/ 3) اإلرادات منتهى شرح(، 144/ 4) ال طألب
 ( 44/ 2) العالمألف رب عف الموقعألف إعالم(، 23: ص) ال كمية الطرق ( 1)
 ( 424/ 2) شجا  أبي ألفا  حو عي اإلقنا ( 2)
 ( 434: ص) أحمد اإلمام مذهب على الهدالة( 3)
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 الثانياملطلب 
جرمية التحويل اإللكرتوني غري  مرتكبة على تطبيق حد احلراب

 املشروع لألموال.
هو لمكف اعتبار جريمة الت ويو لألر الم رو   ل موا  بواسطة 
االحتيا  على النظام المعلوماتي وبطاقات الدع  اإلليترولي جريمة حرابة   

چ  چ چ ژ عتطب  على مرتيبها العقوبة المقررف عي قو    تعالى: 

ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 (1)ژ ...ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 
 ولىجابة على  لك البد من دراسة النقاط التالية 

 تعريف الحرابة في اللغة واال طالح 
  :تعريف الحرابة في اللغة

لم،م تقة مف  : ل ق ي   الس   ْرب  بةُ  وحارب ه ال   رابُا، م  ار  ب وا وح   وت  ار 
ب وا ب وا واْحتر  باُ ) ى واحد، وي ْ ر ب ه  ب م ْعنُ  وحار  ر  ل ب  ) إ اا (  ل باُ ) ل ْطل ب ه( ك ط ل به ح  ( س 
ذ   ، ب ال   وت ر ك ه( م ال ه  ) أي أ خ  ي   ر ب   ش  ال ه   الر ج و   ل ْسل ب   أ ن: بالت ْ ر يك   وال    م 

ر يب ت ه  ) ال ه  : و ح  ي م  ل ب ه   ال ذ  ْبن يًّا(، س  ، م  م ى ال   ل ْلم ْفع و   م ا إ ال   لك  بذ ل س   ب ْعد 
ب ة الرجو وحار ْبي (2)ل ْسل ب ه . ار  راباُ  م    ق وله: وح  ژچ ڇ ڇ ڇ ژ  و 

(3) 
ول ه. أ ي  (4)ل ْعص 

ر ب   ا   ( قا  ابف عارس: ")ح  و ل  و اْلب ا    و الر ا    اْل   ف ةل  أ ص  د ه ا:: ف ال   أ ح 
،... ْلب  ا الس  ، م ف   و اْشت ق اق ه  ر ب  :. ْلب  الس   و ه و   اْل   ْبت ه   ل ق ا   ر  ال ه ، ح  ق دْ  م   ح ر ب   و 

ال ه ، ل ب ه ، أ يْ  م  ُبا، س  ر  ر يب   ح  ،: و اْل   وب  ر ج ول  اْلم ْ ر  ْ ر ابل  و  ا ل : م  ج   ب أ ْمر   ق ؤ ومل  ش 
                                                 

  33سورف الماادف، مف اآللة: ( 1)
(، 312/ 3) األعظم والم يط الم كم(، 241، 242/ 2) العروس تات(، 313/ 1) العرب لسان( 2)

 مادف: )حرب( .(، 118/ 1) الص اح(، 14/ 4) اللئة تهذيب
  33سورف الماادف، مف اآللة: ( 3)
 مادف:)حرب( .(، 42/ 2) الم ص ( 4)
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ْرب   رل  اْل   ا م ب اش  ر يب ة  . ل ه  ال ه  : الر ج و   و ح  ي م  يط   ال ذ  ل ب ه   ع إ ا ا ب ه ، ل ع   ل ق مْ  ل مْ  س 
ه ، : ب ْعد  ي ق ا   دل  و  ، أ س  ر بل ف   م فْ  أ يْ  ح  د  ب ه   ش  أْلُ ا ح ر ب   ك أ ل ه   ل ض  ل ب ه   أ يْ  ش  . س 
ذ ل ك   ك  ر ب   الر ج و   و   (1) ".اْل  

 تعريف الحرابة في اال طالح ال قهي 
 عند الحنفية  -1

 على ةالمئالب سبألو على الما  ألخذ المارف على ال رابة هي: ال روت
 (2) الطري . وينقط  المرور، عف المارف لمتن  وجه

 عي المجاهرف وجه على الما  ألخذ وعرعها القدوري بقوله: "ال روت
 (3) الئو ." منه المأخوا يل   ال موض 
  عند المالكية  -2

  وجةةةه علةةةى المعصةةةوم مةةةا  وأخةةةذ مةةةرور، بمنةةة  الطريةةة  قطةةة   الحرابوووة
 (4) .لو  معه لمكف ال

  

                                                 

 مادف: )حرب( .(، 48/ 2) اللئة مقاييس( 1)
 مف جماعة، أو مف القط  كان (، وفيه:" سوا 21، 21 /4) ال راا  ترتألب عي الصناا  بداا ( 2)

 العصا. مف لألره أو بسالح القط  كان القط ، وسوا  قوف له لكون  أن بعد واحد
اليو،  بمباشرف كان الك، وسوا  مف بكو ل صو الطري  القطا  ألن وال جر، وال  ب، ول وها 

 هذا وألن السرقة  عي كما اليوب ل صو القط  ألن باإلعالة، واألخذ  البع  مف التسبألب أو
  للدع ، علو بالتسمألر البع  مف البع ، واإلعالة مف المباشرف: أعني القطا  عادف مف
الطري ،  قط  باب الفتاح إلى الك ألد  ال د  وجوب سبب عي بالمباشرف التسبب يل   لم

 ا."ههن كذا السرقة عي بالمباشرف التسبب أل   ولهذا قبيح  حكمه، وأله والسداد
 ( 144/ 2) القدوري  م تصر على النألرف الجوهرف( 3)
 ( 242/ 2) مالك اإلمام عقه عي ال امو( 4)
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 م ترم ما  ألخذ سبألو  إلخاعة ال روت ابف عرعة بقوله:"وعرعها 
 قط  لمجرد أو خفية، قتو أو عقو، لذهاب أو خوعه، أو (1)قتا  بمكابرف
 (4)." عداوف وال (3)لاارف وال (2)إلمرف ال الطري ،

 عند الشافعية  -3
 على اعتمادا مكابرف إرعاب أو لقتو أو ما  ألخذ البروز ال رابة هي:

 (4) . الئو  عف البعد م  ال وكة
 وعند الحنابلة  -4

 للناس لعرضون  الذيف ألثى، ولو الملتسمون  المكلفون هم قطا  الط ر ي  
 ماال فيئصبون  ب ر، أو بنيان أو ص را  عي حجرا، أو عصيا ولو بسالح
 (4)مجاهرف. م ترما
 عند الظاهرية  -5

 المفسةةد ،الطريةة  ألهةةو الم يةة  المكةةابر هةةو: الم ةةارب قةةا  ابةةف حةةسم:"
  لةةةةةيال، سةةةةةوا  - أصةةةةةال سةةةةةالح بةةةةةال أو بسةةةةةالح، سةةةةةوا  - األر  سةةةةةبألو عةةةةةي
 سوا  - الجام  أو ال ليفة، قصر عي أو - عالف عي أو مصر، عي -لهارا أو

  بجنةده الةك ععةو - لفسةه ال ليفةة سةو   لقدموا لم أو إماما، ألفسهم على قدموا
 أهةةو أو دورهةةم، عةةي سةةكالا قريةةة أهةةو أو الصةة را ، عةةي منقطعةةألف - لألةةره أو

                                                 
 لل رشي خلألو م تصر قتا . )شرح بسبب مئالبة أي والمعالدف المئالبة والمكابرف قتا  مكابرف بسبب( 1)

(8 /113 ) 
ْمر ف، (2) مارف. لسان: ب اْلي ْسر   اإل   : )أمر(.مادف (31/ 4) العرب اإل 
  مادف: )لور(. (321: ص) الص اح وال  نا . م تار الناارف: العداوف (3)
 ويراج : مواهب(، 244/ 11) عرعة البف الفقهي الم تصر(، 418: ص) عرعة ابف حدود شرح( 4)

 شرح(، 213/ 2) الدوالي الفواكه(، 113/ 8) لل رشي خلألو م تصر شرح(، 314/ 4) الجلألو
 ( 182/ 8) البنالي وحاشية خلألو م تصر على السرقالي

  الم تات (، مئني144/ 4) المطالب أسنى(، 441/ 2) شجا  أبي ألفا  حو عي اإلقنا ( 4)
 ( 3/ 8) المنهات شرح إلى الم تات لهالة(، 428/ 4)

 حاشية(، 241/ 4) المنتهى لالة شرح عي النهى أولي مطالب(، 381/ 3) اإلرادات منتهى شرح( 4)
  (441/ 2) الم درات ك  (، 142/ 4) اإلرادات منتهى على قااد ابف
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  كةةان واحةةدا - كةةذلك عظيمةةة لألةةر أو عظيمةةة، مدينةةة أهةةو أو كةةذلك، حصةةف
  مةةا ، أخةةذ أو لفةةس، بقتةةو السةةبألو وأخةةاف المةةار، حةةارب مةةف كةةو - أكثةةر أو
 (1) عرت." اللتهاك أو لجراحة، أو

 نظرة في التعاريف السابقة 
اهبهم على اختالف مذ -بالنظر عي التعريفات السابقة لجد أن القفها  

، فبع  المذاهب (2)قد اتفقوا على تسمية قط  الطري  بال رابة -الفقهية 
تبوب للمسألة بقط  الطرق وتستد  بآلة ال رابة، وبعضها يبوب لها بال رابة 
ويتناو  ت تها مسااو قط  الطري ، ولعو السبب ورا  اختالف الفقها  عي 

و ا ت دد  بيعة هذه التعارب  هو م اولة كو مذهب أن لض  قألودا وشر 
الجريمة الموجبة للعقوبة،  لذا عإن هذه التعريفات لم تسلم مف االعترا  

 (3).علألها بألها لألر جامعة أو لألر مالعة
ولعو السبب عي قصر بع  الفقها  جريمةة ال رابةة علةى قطة  الطرية  
هةةو لظةةرهم فيمةةا يوجةةب أن لسةةمى صةةاحبه م اربةةا ليكةةون لةةه حكةةم الم ةةارب 

                                                 

 ( 283/ 12) باآلفار الم لى( 1)
(، 21/ 4) الصناا  الطري . ) بداا  بقط : وال نابلة وال اععية وتسمى ال رابة عند ال نفية( 2)

  الطالبألف إعالة(، 234/ 3) ال قاا  تبألألف(، 344/ 2) المبتدي بدالة شرح عي الهدالة
  النهى أولي مطالب(، 3/ 8) الم تات لهالة(، 431: ص) الوهات السرات (،184/ 4)
 ( 441/ 2) الم درات ك  (، 142/ 4) اإلرادات منتهى على قااد ابف حاشية(، 241/ 4)

 شرح عي الجلألو مواهب(، 113/ 8) لل رشي خلألو م تصر وعند الماليية تسمى بال رابة: شرح
 ( 213/ 2) اليالدو  الفواكه(، 314/ 4) خلألو م تصر

 إليه ممف سرا الما  لأخذ الطري  قا   ع ن سرقة تسمألتها اليبر ، أما بالسرقة ال رابة وتسمى
 المكان حفظ إليه ممف سرا الما  لأخذ السارق  أن األعظم، كما اإلمام وهو الطري  حفظ

 على ري الط قط  ضرر ع ن كبر   تسمألتها مقامه، وأما لقوم مف أو المالك وهو منه المأخوا
 ل   الصئر   السرقة الطري ، وضرر بالقطا  المسلمألف عامة وعلى األموا  أص اب
 الهدالة شرح ) العنالة.الطري  قطا  ح  عي ال د للظ ولهذا حرزهم وهتك مالهم بأخذ المالك

(4 /422 ) 
 ولية، (، ال رابة اإلليتر 18-ال رابة )دراسة عقهية مقارلة(، عبد   بف سعد الرشألد، ) ص( 3)

 ( بتصرف.222د. دمحم عبد الرحمف سالمة، )ص
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لةة، عنظةروا إلةى المعاصةي وألهةا تنقسةم إلةى قسةمألف: قسةم ورد المذكور عةي اآل
فيه حد، وقسم لم يرد فيه حد، ورأوا أن ما ورد فيه حد ال ينطب  عليه وص  
الم ةةةةارب المةةةةذكور عةةةةي اآللةةةةة اليريمةةةةة، وال لسةةةةمى عاعلةةةةه م اربةةةةا  لتضةةةةمف 
الم اربةةةة معنةةةى المقاتلةةةة ومةةةا تعلةةة  بهةةةا، علةةةم يبةةة  إال جريمتةةةا البئةةةي وقطةةة  

ري ، واألولى ورد عألها قتا  البالي حتى لفألةئ، ولةه أحكةام مئةايرف لمةا عةي الط
 (1) آلة ال رابة، علم يب  إال قط  الطري  الذي هو إعساد عي األر  بيقألف.

ويؤخوذ موون هوذه التعوواريف علووى اخوتالف مووذاهب ال قهواء فووي تصوووير 
شوروط  جريمة الحرابة، أنه البد لميام جريموة الحرابوة الموجبوة للعقوبوة مون

 البد من تحققها، نجملها فيما يلي 
 الموال ويأخوذ المحوارب يكوب فعل الحرابة مجاهرة، أب : األول الشرط

 اختطفوا إن وكذلك م اربألف، وليسوا سراق، م تفألف عهم أخذوه إن عأما ،قهراا
وليسةوا م ةاربألف، وهةذا ال ةر  م ةو اتفةاق بةألف  منتهبةون  عهةم وهربةوا المةا 

 (2) الفقها .
 وهربةةةوا خطفةةةوه و ن سةةةراق عهةةةم م تفةةةألف أخةةةذوا "عةةةإن ي اإلقنووواع جووواء فووو

 عاسةةتلبوا قاعلةةة آخةةر علةةى واالفنةةان الواحةةد خةةرت و ن علةةألهم، قطةة  ال ن عمنتهبةةو 

                                                 

 ( بتصرف.222ال رابة االليترولية، د. دمحم عبد الرحمف سالمة، )ص( 1)
 مجاهرف أخذه و ن. سُرا أخذه وهي السرقة لأخذ و فيه:"السارق (، 43، 42/ 1/ 3) التلقألف شرح( 2)

 اختالُسا، أو فيسمى لت أل وبا بو عليه التسور جهة لألر على لهُبا، أو اله، سمي اختطاف  
 لصُبا، والجمي  فيسمى أو باإلستيال  والقهر والقهر باإلستيال  م اربة، أو فيسمى بال رابة

 مثله حرز مف كان االستيال  إن :"( 442/ 3) المنهج شرح على الجمو م رم."، وعي حاشية
 سمي هربال مجاهرف، واعتمد أو م اربة سمي ص را  عي مكابرف أو سرقة سمي خفية

 الدقاا  كنس شرح الراا  الي."، ويراج : الب ر خيالة سمي عليه ااتمف ما ج د عإن اختالسا
  الضمالات مجم (، 44/ 4) الطوري  وتيملة ال ال  ومن ة

 المطالب أسنى(، 144/ 11) الطالبألف روضة(، 342/ 13) اليبألر ال اوي (، 141: ص)
 الفقه عي الم رر(، 42/ 4) أحمد اإلمام عقه عي الياعي(، 144/ 4) الطالب رو  شرح عي
 شرح(، 144/ 11) الفرو  وتص يح الفرو (، 141/ 2) حنبو بف أحمد اإلمام مذهب على

 .( 283/ 12) باآلفار الم لى(، 344/ 4) ال رقي م تصر على السرك ي
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 علةى خرجةوا و ن وقوف، منعة إلى يرجعوا لم أللهم بم اربألف  عليسوا شأل ا منها
 (1) م اربون." عهم عقهروهم لسألر عدد

  لمحارب حامال للسالحالشرط ال:اني  أب يكوب ا
 وهذا ال ر  م و خالف بألف الفقها :

 الم ارب م  لكون  أن ل تر  إلى أله (3)وال نابلة (2)ال نفية عذهب 
 بالعصي للناس تعرضوا عإن ،"هنا" سالح والعصي وال جارف سالح،

  .بم اربألف عليسوا اكر مما شأل ا ل ملوا لم إاا أما م اربون، عهم واألحجار
 بو السالح، حمو (4)، والظاهرية(4)وال اععية ،(4)الماليية ل تر  وال
  .الي  بجم  والضرب بالليس ولو الما  وأخذ والئلبة القهر عندهم لكفي

هو اشترا  حمو السالح العتبار جريمة  ولعل الراجح من هذه األقوال 
ال رابة، ال سيما ألها جريمة عنصرها األساسي المكابرف والمئالبة والقوف 

منعة، وال يت ق  الك إال ب مو السالح و شهاره عي وجه المارف و خاعة وال
 السبألو به.

  

                                                 
 ( 284/ 4) حنبو بف أحمد اإلمام عقه عي اإلقنا ( 1)
 ( 344/ 2) المبتدي بدالة شرح عي الهدالة(، 21/ 4) ا ال را ترتألب عي الصناا  بداا ( 2)
 ( 222/ 11) اإللصاف(، 441: ص) أحمد اإلمام مذهب على الهدالة( 3)
  البنالي وحاشية خلألو م تصر على السرقالي شرح(، 113/ 8) لل رشي خلألو م تصر شرح( 4)

(8 /121 ) 
  الوردلة البهجة شرح عي بهيةال الئرر(، 144/ 4) الطالب رو  شرح عي المطالب أسنى( 4)

 ( 422/ 4) المنهات ألفا  معالي معرعة إلى الم تات مئني(، 111/ 4)
 ( 283/ 12) باآلفار الم لى( 4)
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  العمراب عن الشرط ال:الث  البعد
 وهذا الشرط محل خالف بين ال قهاء 

وعليه  ال نفية، مف يوس  أبي رأي وهو (2)وال اععية (1)الماليية اهب 
 البعد ل تر  ال أله لىإ (4)، والظاهرية(4)أحمد أص اب مف وكثألر (3)الفتو  
 .الئو  عقد ل تر  و لما العمران، عف

 .العمران عف البعد عي ين صر وال كثألرف، أسباب الئو  ولفقد
 أهو لضع  لكون  السلطان، وقد أو العمران عف للبعد لكون  عقد
 .السلطان لضع  أو العمران،
 ةاالستئاف مف البألي أهو ومنعوا السالح، وشهروا بألتا، قوم دخو عإن

 الم اربة عهي تتناو  كو آلة والك لعموم  (4)حقهم عي  رق  قطا  عهم
 خوعا أعظم كان والقر   واألمصار العمران عي وجد إاا الك وألن م ارب،
 (4) ال رابة ب د أولى عيان ضررا، وأكثر

 عف البعد اشترا  إلى (9)الحنابلة عند المذهب وهو ،(8)الحنفية و هب
 عليسوا واألمصار القر   عي الما  وأخذ رعاباإل منهم حصو عإن. العمران

                                                 
  لل رشي خلألو م تصر شرح(، 121/ 8) البنالي وحاشية خلألو م تصر على السرقالي شرح( 1)

(8 /113 ) 
  الوردلة البهجة شرح عي البهية الئرر(، 144/ 4) الطالب رو  شرح عي المطالب أسنى( 2)

 ( 422/ 4) المنهات ألفا  معالي معرعة إلى الم تات مئني(، 111/ 4)
 ( 114/ 4) الم تار لتعلألو االختيار( 3)
 قا  وبه. كان حألث قا   هو: أص ابنا مف كثألر :" وقا ( 144/ 2) قدامة البف المئني( 4)

 الك وألن م ارب  كو بعمومها اآللة لتناو  فور  وأبو يوس ، األوزاعي، واللألث، وال اععي، وأبو
 عي "، ويراج :  اإللصاف.أولى بذلك ضررا، عيان خوعا، وأكثر أعظم كان المصر عي وجد إاا

 ( 141/ 4) القنا  ك اف(، 222/ 11) ال الف مف الراجح معرعة
 ( 283/ 12) باآلفار الم لى( 4)
 ( 148/ 2) والعبادي ال روالي يوحواش المنهات شرح عي الم تات ت فة( 4)
(، 222/ 11) ال الف مف الراجح معرعة عي ويراج :  اإللصاف(، 144/ 2) قدامة البف المئني( 4)

 ( 141/ 4) اإلقنا  متف عف القنا  ك اف
 ( 234/ 3) ال قاا  تبألألف(، 114/ 4) الم تار لتعلألو االختيار( 8)
  ( 221/ 11) اإللصاف(، 144/ 2) قدامة البف المئني( 2)
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 إلما الطري  وقط  الطرق، قطا  حد لسمى الواجب ألن: وقالوا بم اربألف،
 عتذهب لالبا، الئو  يل قه واألمصار القر   عي مف وألن الص را ، عي هو

  .(1)عليه حد وال بقا  ، ليس وهو م تلسألف ويكولون  المعتديف، شوكة
بأن  -هو عدم اشترا  البعد عف العمران  األقوالولعل الراجح من هذه 

إا العبرف بكولها عي مكان  -تيون ال رابة عي الص را  أو عي مكان بعألد 
 وهو كما يت ق  عي الص را  يت ق  عي العمران ألضا. ،(2)يتعذر فيه الئو 

 النتيجة 
بعد عر  تعاري  الفقها  لت ديد مفهوم ال رابة، واكر ال رو  

قها عي هذه الجريمة الموجبة لل د، عقد تبألف ألها جريمة عي الواجب ت ق
حقيقتها تقوم على عنصر المئالبة والمكابرف والمنعة م  القطا  الئو ، 
 إضاعة إلى ما اشتر ته بع  المذاهب مف توعر حمو السالح والت وي  به.
وإ ا عرضنا جريمة االحتيال في التحويل غير المشروع لألموال على 

، عليس عألها وط وعلى أركاب الحرابة نجد أنها ال تنطبق عليهاهذه الشر 
القطا  الئو ، وليس عألها مئالبة وال قوف أو منعة وال تهديد بقتو أو ضرب، 

 البرمجية واألخطا  الثئرات عف بو إن عاعلألى هذه الجراام قراصنة يب ثون 
 أموا  ألخذ مف خاللها ويتسللون  اإلليترولية، عي األجهسف الضع  وموا ف

الناس، عال منعة عندهم وال مجاهرف عي أععالهم، بو لفعلون جراامهم عي خفية 

                                                 

ويراج : (، 313/ 11) المقن  متف على اليبألر ال رح(، 144/ 2) قدامة البف المئني( 1)
 .( 421: ص) اليبألر وال رح اإللصاف م تصر

 ال الف مف الراجح معرعة عي عي اإللصاف ال الف بألف ال نابلة كما قا  للمرداوي  ومن أ  
 ".عألهم عتوق  الك  عف وس  -   رحمه - أحمد اإلمام أن : "( 222/ 11)

ير  ال طاب مف الماليية أن التعبألر بلفظ الئو  أدق مف التعبألر بلفظ االستئافة، حألث قا  ( 2)
كو ععو بألها":  رابة لل معترضا على تعري  ابف ال اجب ( 314/ 4) الجلألو عي مواهب

 و حر أو عبد لقصد به أخذ الما  على وجه يتعذر معه االستئافة عادف مف رجو أو امرأف أ
 ال اجب ابف قو  مف أحسف الئو  معه يتعذر .. على وجهأو مسلم أو امي أو مستأمف

 ".االستئافة عليه تتعذر ال عهو ال أم مئألثا وجد لستئألث المسلوب االستئافة، عإن معه تتعذر
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وتستر بعألدا عف يد القالون ومالحقة السلطات، عهم ال ل يفون المجنى 
علألهم بأي عنصر مف عناصر القوف، بو المقصود سلب الما  بوسااو 

 (1) احتيالية ال ينتبه إلألها أص ابها.
رخر يرى أب هذه الجريمة ينطبق عليها جريمة بيد أب هناك اتجاها 

  حألث إلها تتم عف  ري  كيالات منظمة تهدد أمف واستقرار و قتصاد الحرابة
المجتم ، عهي تعد مف ال رابة واإلعساد عي األر ، عإن هذه الجراام عد 
أصب ي جراام دولية بعد الت ار شبكة اإللترلي، عإن كان الجالي اا شوكة 

مما يتعذر معه االستئافة مف المجني عليه، وقام بال صو   وتدبألر وتنظيم
على األموا  وسلبها، عف  ري  االعتدا  اإلليترولي، عإن هذه الجراام تدخو 

 (2)ت ي جراام ال رابة ويطب  علألها ما ينطب  على جراام ال رابة. 
مف أن لقيام جريمة ال رابة  لكن يجاب عن هذا االتجاه بما  كر سابقا

وعناصر معتبرف منها اإلخاعة م  المكابرف والمئالبة، وهذا لألر مت ق   أركالا
بصورف مطردف عي جريمة الت ويو لألر الم رو  ل موا   ألن لالبها يتم 

  خفية وتسترا وتسلال واحتياال، مما يتعذر معه تطبأل  حد ال رابة.
التحويل غير المشروع لألموال بواسطة عرضنا جريمة وبعد أب 

لذا ، جريمة السرقة والحرابة وأنها ال تندرج تحت إحداهماعلى  االحتيال
 ،ال ريعة  أقرتهاالتي  في هذه الحالة تندرج تحت جرائا التعازير فهي

عال ريعة  وب سب حا  الجالي،، ب سب ما يراه  لإلمام تقديرها أمر وعوضي
ر وهو مما لجعو باب التعازي ،اإلسالمية لم تن  على عقوبات ساار الجراام

متسعا لي مو جمي  الجراام المست دفة والتي تتجدد تبعا للتطور وتئألر 
 السمان وتبد  األحوا .

                                                 

  بتصرف.–( 332االعتدا  االليترولي، د. عبد العسيس ال بو، )ص ( 1)
المية مف جراام ال اسب اآللي وااللترلي، د. عطا عبد العا ي موق  ال ريعة اإلس( 2)

 (  81السنبا ي، )ص



512 

 

 
 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

االحتيووال بصووورها التحويوول غيوور المشووروع لألموووال بواسووطة جريمووة ف
فليسووت موون قبيوول   وأسوواليبها المختل ووة ال تعوود جريمووة موون جوورائا الحوودود

رهةا مةف الجةراام المتعلقةة حألث مألةس الفقهةا  بةألف جريمةة االحتيةا  ولأل  السرقة
علةةم لعتبةةروا قيةةام الجةةالي بأخةةذ المةةا  بطريةة  ال ةةدا  وال أللةةة سةةرقة  ،بةةاألموا 

 .تستوجب القط 
"أخةةذ المةةا  علةةى بألهةةا:  عةةي تعريةة  الفقهةةا  لجريمةةة السةةرقة وهةةو  ةةاهر

  (1)وجه ال فية واالستتار"
موا قورر وال هي من الحرابة القائمة على اإلخافة والمجاهرة والمغالبة ك

 .ال قهاء
وبةةةذلك أخةةةرت الفقةةةه اإلسةةةالمي جريمةةةة االحتيةةةا  بصةةةورها الم تلفةةةة مةةةف 

جةةةراام ال ةةةدود مقةةةدرف وكالهمةةةا مةةةف  ،وجريمةةةة ال رابةةةة صةةةور جريمةةةة السةةةرقة،
 العقوبة.

وهذا لعطألنا صورف واض ة عف التطور الذي ل   القوالألف عي العصور 
مةف صةور جريمةة السةرقة،  ابقة تجاه جريمة االحتيا ، وألهةا لةم تعةد صةورفسال

لمةا عةةي الةةك   ععقوبةة جريمةةة االحتيةةا  عةي الفقةةه اإلسةةالمي عقوبةة لألةةر مقةةدرف
 مف ت قأل  لمصالح الناس، ومراعاف ألموالهم و روعهم.

وعةةي جعةةو العقوبةةة م ولةةة عةةي تقةةديرها لةةولي األمةةر حسةةبما تنطةةوي عليةةه 
هال مةف كو صورف مف صور االحتيا  وب سب خطورف كو حالة ال لعتبر تسا

إا إلةه لةو قةدرت عقوبةة معألنةة   سالمية تجاه الم تالألف والمجةرمألفال ريعة اإل
لجريمة االحتيا  عإلها قد تصلح م  صورف أو أكثر مةف صةورها المتعةددف، فةم 
إن جريمةةةةةة االحتيةةةةةا  متطةةةةةورف بصةةةةةورف كبألةةةةةرف بتطةةةةةور المجتمعةةةةةات واخةةةةةتالف 

وبةةةة لهةةةا، وهةةةذا كةةةان مةةةف المسةةةت ألو تقةةةدير عق هنةةةاالظةةةروف واألحةةةوا ، ومةةةف 
 (2) لك   عظمة ال ريعة وصالحألتها ليو زمان ومكان.

                                                 

 ( 414: ص) العمدف شرح العدف(، 114/ 2) قدامة البف المئني( 1)
(، الوقالة مف االحتيا  32جراام االلترلي وبطاقة االاتمان والجريمة المنظمة، دمحم ال ناوي، )ص( 2)

 (.21حراب ال ربي، )ص المنظم وتجريمه، عبدالرحمف بف
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لكن حصرها ابن الميا في خمسوة  ،والعقوبات التعزيرية ك:يرة ومتنوعة
 أ ول، لتندرج تحتها جميع العقوبات التعزيرية، كما يلي 

 كالجلد والقتو. ،ما يتعل  باألبدان -1
 كاإلتالف والئرم. ،ما يتعل  باألموا  -2
ضةةعاف الئةةرم إمةةا هةةو مركةةب منهمةةا، كجلةةد السةةارق مةةف لألةةر حةةرز مةة   -3

 عليه.
 كال بس والنفي. ،ما يتعل  بتقألألد اإلرادف -4 
 (1)كإلالم النفوس بالتوبيج والسجر. ،ما يتعل  بالمعنويات -4

ابوون الموويا موون أنووواع عقوبووات التعزيوور، وبمووا أب  هوبنوواء علووى مووا  كوور 
فيمكن أب يعاقب  ،ل المالي غير المشروعجريمة االحتيال محلها هو التحوي
 المحتال بإحدى العقوبات التالية 

 .االحتيال بطريق أخذه الذي لمالا ضماب المحتاليجب على  -أوال
  عاسةةتولى عليةةه، لألةةره مةةا  علةةى تعةةد  أن مةةف (2)عقةةد تقةةرر لةةد  الفقهةةا 

  اختلسةةةةةةه، أو سةةةةةةرقه، أو شةةةةةةرعا، إتالعةةةةةةه عةةةةةةي مةةةةةةأاون  لألةةةةةةر مةةةةةةاال أتلةةةةةة  أو
 :حكمان عليه ترتب -بهأو لص

 اإلثا.  وهو. الجزاء األخروي  أحدهما  -أ
  (3) .ژڱ ڱ ڱ ں  ں ژ : تعالى لقوله 
 أن عةةف المةةؤمنألف صبةةاده -وتعةةالى  تبةةارك - َّللا   ينهةةى"  ك:يوور ابوون قووال

 لألةةةر هةةةي التةةةي المكاسةةةب بةةةألوا : أي بالبا ةةةو، بعُضةةةا بعضةةةهم أمةةةوا  لةةةأكلوا
  صةةةةنوف سةةةةاار مةةةةف الةةةةك مجةةةةر   جةةةةر   اومةةةة والقمةةةةار، الربةةةةا كةةةةألوا ، شةةةةرصية
 (4) ال ألو."

                                                 
 .( 483: ص) القيم ابف عندوالتعسيرات  ال دود( 1)
/ 2) الربالي الطالب كفالة على العدوي  ويراج : حاشية(، 42/ 3) الم تار لتعلألو االختيار( 2)

 ( 144/ 4) قدامة البف المئني(، 324/ 4) الوجألس شرح العسيس(، 284
 188سورف البقرف، مف اآللة: ( 3)
 ( 248/ 2) كثألر ابف رتفسأل( 4)
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 ،  دمحم أمة جمي  يتضمف اآللة بهذه ال طاب: "القرطبي وقال
 القمار،: هذا عي عألدخو. ح  بئألر بع  ما  بعضكم لأكو ال: والمعنى
 حرمته أو ماليه، لفس به تطألب ال وما ال قوق، وج د والئصوب، وال دا ،
 وأفمان الياهف، وحلوان البئي، كمهر ماليه، لفس به  ابي و ن ال ريعة
 (1) ."الك ولألر وال نازير، ال مور

ُكاْ  إ بال »:  قا  : دمه ك رمة المسلم ما  حرمة وألن م اء   و أ ْمو ال ُكاْ  د 
ر ام   ل ْيُكْا، ح  ُكاْ  ك ُحْرم ة   ع  ْهر ُكاْ  ف ي ه ذ ا ي ْوم  ُكاْ  ف ي ه ذ ا، ش  ل د    (2).«ه ذ ا ب 

 واألعرا ، والدما  األموا  ت ريم للظ توكألد بيان هكل بهذا عالمراد"
 (3) ".الك مف والت ذير
لال  ال  »:   وقا  يب   إ الال  ُمْسل اٍ  اْمر ئٍ  م الُ  ي ح  ْنهُ  ن ْ سٍ  ب ط   (4) .«م 
 ملك على بقا ها األمالك أصو ألن هذا  كان إلما"  القرطبي قال
ك ها،  (4) ".لألرهم على وت ريمها م ال 

                                                 
 ( 338/ 2) القر بي تفسألر( 1)
الودا ، ومسلم  حجة ( كتاب المئازي، باب4414حديث ) (144/ 4) أخرجه الب اري عي ص ي ه (2)

 ، وأخرجه لألرهما.  النبي حجة ( كتاب ال ج، باب1218حديث ) (884/ 2)عي ص ي ه 
 ( 224/ 2) المصابيح م كاف شرح المفاتيح مرعاف(، 142/ 11) مسلم على النووي  شرح( 3)
حديث  (424/ 3)عي سننه  (، والدارقطني1441حديث ) (141/ 3)أخرجه أبو لعلى عي مسنده  (4)

( كتاب الئصب، 11444حديث ) (144/ 4) اليبر   عي السنف ( كتاب البألو ، والبألهقي2884)
حديث  (344/ 4) اناإللم جدارا، وعي شعب عليه بنى أو سفألنة عي عأدخله لوحا لصب مف باب
 الم رمة، األموا  عف الألد قب  عي باب وهو اإللمان شعب مف والثالفون  ( الثامف4114)

 (، واكره 14484حديث ) (214/ 12) واآلفار السنف السرقة، وعي معرعة ت ريم فيه ويدخو
 باسص وابف ألس روالة مف الدارقطني ، وقا : رواه (88/ 2) المنألر البدر ابف الملقف عي خالصة

 حمألد أبي روالة مف خالفياته عي البألهقي ورواه  يثربي بف وعمرو عمه عف الرقاشي حرف وأبي
 حرف أبي وحديث :قا  حسف، هذا إسناده: وقا  جده عف أبيه عف السااب، بف   وعبد الساعدي

: بلفظ صباس ابف حديث مف ال اكم ورواه : قلي .فيقوي  يثربي بف وعمر عكرمة حديث إليه لضم
 بأحاديث الب اري  احتج وقد: قا  فم ".لفس  ألب عف أعطاه ما إال أخيه ما  مف المرئ  ل و ال"

  . علألهم متف  رواته وساار أويس أبي بأحاديث ومسلم عكرمة،
 مسلم ص يح شرح الوهات ويراج : اليوكب(، 124/ 4) مسلم كتاب تل ي  مف أشكو لما المفهم( 4)

 ( 344/ 11) رسالن البف داود أبي سنف شرح(، 42/ 12)
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، ونقل اإلجماع على  لك غير واحد (1) االجماع على حرمته وقد انعقد
 ت ريم على وأجمعوا: "ما لقله ابف المنذر، حألث قا من العلماء، منها  

  (2)  ." أباحه   حألث إال ودمااهم المسلمألف، أموا 
 -وجو عس- َّللا   على أن والعامة ال اصة جمي  أجم : "وقا  الطبري 

 ماله منه المأخوا كان إاا ح ، بئألر معاهد أو مسلم امرئ  ما  أخذ حر م
 على آخذه أن جميُعا وأجمعوا أخذ، ما منه يؤخذ بأن النفس،  ألب لألر

 (3)." الم وبأخذه آفم، بفعله وصفنا التي السبألو
  ألب عف إال مالك ملك ل و ال أله وقا  ابف عبد البر:" وأجمعوا

 (4) لفسه."
 عليه - قا  كما منه لفس بطألب إال أحد ما  ل و ال وقا  ابف رشد:"

 (4)اإلجما ." عليه والعقد ،- والسالم الصالف
 آكو لفسه  ألبة لألر مسلم ما  أكو مف أن شك "وال  وقال الشوكاني

ُكاْ  إ بال » حديث منها: أحاديث عدف عي به ومصرح بالبا و، له م اء   و أ ْمو ال ُكاْ  د 
ر ام   ل ْيُكاْ  ح   العقو معناه على ومتواع  المسلمألف كاعة عند عليه ومجم  (4).«ع 

 (4) وال ر ."
 الضمان وجوب م  التعسير أو ال د وهو: ثانيهما  الجزاء الدنيوي  -ب

موم األدلة الدالة على حرمة ما    لع(8)عليه، وال خالف بألف الفقها  عي الك
                                                 

  الربالي الطالب كفالة على العدوي  ويراج : حاشية(، 42/ 3) الم تار لتعلألو االختيار( 1)
 ( 144/ 4) قدامة البف المئني(، 324/ 4) الوجألس شرح العسيس(، 284/ 2)

 ( 131: ص) المنذر البف اإلجما ( 2)
 ( 141: ص) جرير الطبري  البف الفقها  اختالف( 3)
 ( 281/ 4) ذكاراالست( 4)
 ( 184/ 3) المقتصد ولهالة المجتهد بدالة( 4)
 سب  ت ريجه. (4)
 ( 342/ 4) األو ار لألو( 4)
 الم تار لتعلألو االختيار(، 444/ 4) البرهالي الم يط(، 224/ 4) المبتدي بدالة شرح عي الهدالة( 8)

  البيان(، 81/ 4) جلألوال منح(، 284/ 2) الربالي الطالب كفالة على العدوي  حاشية(، 42/ 3)
 قدامة البف المئني(، 2/ 4) الم تات ت فة(، 224/ 14) المجمو (، 11/ 4) ال اععي مذهب عي
 .( 182/ 4) ال رقي م تصر على السرك ي شرح(، 144/ 4)
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ل ى» : ومنها: قو  النبي المسلم ووجوب رده إليه،  ذ ْت  م ا اْلي د   ع  تال  أ خ   ىح 
ي هُ  دّ    (1).«ُتؤ 

 ماليه، إلى تؤدله حتى صاحبها على ضمان الألد أخذت ما والمعنى أن
 (2)."  تلفي إاا والقيمة موجودف، كالي إاا العألف يتضمف واألدا 

مف أخذ ما  أحد ع صاحبها، علي ضمان الألد أخذته قا  الطألبي: "ما
 (3)"بئصب أو عارية أو ودلعة لسمه رده.

 وهو المر  قبضه ما رد وجوب على دلألو "ال ديثوقا  الصنعالي: 
 تؤدله حتى لقوله مقامه لقوم مف أو ماليه إلى بمصألره إال يبرأ وال لئألره ملك
 (4) بذلك." إال التأدلة تت ق  وال

ُدُكاْ  ي ْأُخذْ  ال  : »وقد قا  النبي عليه الصالف والسالم  ا أ ح  يه   ع ص   أ خ 
باا ا، أ وْ  ال ع  ادًّ ذ  أ   ف م نْ  ج  ا خ  يه   ع ص  ه ا أ خ  ْلي ُردال  (4).«إ ل ْيه   ف 

                                                 
حديث  (442/ 3)عي سننه  ماجه (، وابف21184حديث ) (244/ 33) عي مسنده أحمد أخرجه (1)

( 3441حديث ) (414/ 4)عي سننه  العارية، وأبو داود قات، باب( كتاب أبواب الصد2411)
كتاب  (1244حديث ) (444/ 2) عي سننه العاري ة، والترمذي تْضمألف عي كتاب البألو ، باب
 والنسااي عي السنف .حسف حديث مؤداف، وقا : هذا العارية أن عي جا  ما أبواب البألو ، باب

 والودلعة، باب المني ة، وال اكم عي المستدرك لعاريةا ( كتاب4441حديث ) (333/ 4) اليبر  
 ولم الب اري  شر  على اإلسناد ص يح حديث كتاب البألو ، وقا : هذا (2312حديث ) (44/ 2)

 ل رجاه، وأقره الذهبي عي التل ي .
 ( 344/ 2) القيم ابف وحاشية المعبود عون (، 344/ 4) األو ار لألو(، 24/ 2) السالم سبو( 2)
 ( 2123/ 4) السنف حقاا  عف الياش  للطألبي الم كاف شرح( 3)
 ( 311/ 4) المرام بلوغ شرح التمام البدر(، 24/ 2) السالم سبو( 4)
 على ال ي  لأخذ مف ( كتاب األدب، باب4113حديث ) (341/ 4)أخرجه أبو داود عي سننه  (4)

 ، باب    رسو  عف الفتف ( كتاب أبواب2141حديث ) (32/ 4) عي سننه المساح، والترمذي
 حديث مف إال لعرعه ال لريب، حسف حديث مسلما، وقا : وهذا يرو  أن لمسلم ل و ال جا  ما
حديث  (241/ 22) اليبألر ص بة. والطبرالي عي المعجم له يسيد بف والسااب ااب، أبي ابف
 يمت ر  ، بابكتاب الئصب( 11422حديث ) (144/ 4) اليبر   (، والبألهقي عي السنف431)

 ح ، وأخرجه لألرهم. بئألر الناس أموا  وأخذ الئصب



504 

 

 
 م9102لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 الناس، أموا  ألكو التعر  عف - والسالم الصالف عليه - عقد لهى
 (1) يرده. أن المسلم أخيه لما  تعر  مف كو أمر فم

 عف والرد  معصية، الوجه هذا على األخذ وألنقال الكاساني  "
 (2) المأخوا ." برد والك واجب، المعصية
 عي تلفي عإن هي، كما بألده بقألي إن العألف رد المتعدي على فيجب 
 القط  عإاا مثلية، كالي إن مثلها رد عليه وجب عأتلفها علألها تعد  أو يده،
 (3) .قيمتها عليه وجب مثلية تيف لم أو المثو

 ول وهم والم تلس وال ااف الل  ومثله الئاصب قا  العدوي: "ويرد
 (4) ."ت ل ه  الْ  فيما له شبهة ال ما كو مف

 بسوبب وقعوت عليوه التوي األضورار عون عليوه المحتال تعويض -ثانيا
ر   ال  »:   لقولةه االحتيوال  جريموة ور  ور ار   وال   ض   للقاعةدف وتطبيقةا، (4)«ض 
 وهةةو  الرادعةةة، الماليةةة الئرامةةةوالةةك بفةةر   (4)يةةسا . الضةةرر " :الفقهيةةة

 ما لسميه الفقها  بالتعسير بالما .
  

                                                 
 ( 4/ 224) لل نقيطي المستقن  زاد شرح( 1)
 ( 148/ 4) ال راا  ترتألب عي الصناا  بداا ( 2)
 شرح العدف(، 221/ 3) الطالبألف إعالة(، 141/ 2) الدوالي الفواكه(، 148/ 4) الصناا  بداا ( 3)

  (122/ 4) اإللصاف(، 412: ص) العمدف
 ( 348/ 2) الربالي الطالب كفالة على العدوي  حاشية( 4)
حديث  (431/ 3)(، وابف ماجه عي سننه 2844حديث ) (44/ 4)عي مسنده  أحمد أخرجه (4)

 بجاره، والطبرالي عي المعجم لضر ما حقه عي بنى مف ( كتاب أبواب األحكام، باب2341)
(، وال اكم عي 1384حديث ) (84/ 2) اليبألر (، وعي المعجم1133حديث ) (314/ 1) األوسط

 ص يح حديث وقا : هذا ( كتاب البألو ،2344حديث ) (44/ 2) الص ي ألف على المستدرك
 ل رجاه، وأقره الذهبي عي التل ي .  ولم مسلم شر  على اإلسناد

، (41/ 1) للسبكي والنظاار ، األشباه(443/ 3) الجوام  بجم  المسام  ينظر: ت ني ( 4)
 والنظاار ، األشباه(4: ص) للسألو ي والنظاار ، األشباه(3844/ 8) الت رير رحش الت بألر
 (42: ص) لجيم البف
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  ة محل خالف بين ال قهاء على قولين نجملها فيما يلي وهذه المسأل
 (1)يوالب ْرز لة، و ليةه اهةب ابةف عرحةون   جواز التعزير بالموالالقول األول

مةةف  يوسةة  عةةف أبةةي المةةروي  ، وهةةو(3)عةةي القةةدلم وال ةةاععي ،(2)مةةف المالييةةة
 .(4)، وابف قدامة (4)، وتلمألذه ابف القيم(4)تيمية، وابف (4)ال نفية

  

                                                 

 عي الماليية أامة أحد: بالب ْرز لي المعروف القألروالي، الب ل و ي  دمحم بف أحمد بف القاسم أبو (1)
 ووعظ، واعتى بالسيتولة، اماما وصار القاهرف، الى ورحو هة، 441 سنة حدود عي ولد. المئرب
 ب يج ينعي وكان. عألها الفتو   إليه والتهي تولس، وسكف 811 بالقاهرف سنة ومر حج،

 مف. سنألف وفال  مااة عف هة 844سنة  بتولس توعي: الس اوي  قا   ويال، وعمر. اإلسالم
  الماليية  بقات عي السكية النور شجرف .والفتاو   النواز ، الفقه، عي اليبألر الديوان: آفاره
 (24/ 8) المؤلفألف ، معجم(142/ 4) للسركلي ، األعالم(342/ 1)

 فيه، ولهم الماليية به قا : بالما  البف عرحون، وفيه:" والتعسير-( 223/ 2) ال كام تبصرف( 2)
 أيهراق  المئ وش اللبف عف مالك س و الك  رعا، عمف ال سبة كتاب عي منه اكرت تفصألو

 والمسك السعفران عي وقا  .ل ه الذي هو كان إاا به يتصدق أن أر   ال، وليف: قا 
 والسعفران المسك يبا  وقا  .اليثألر عي القاسم ابف كثألرا، وخالفه أو قليال الك مثو المئ وش

 عي األلدلسي القطان ابف وأعتى: مسألة .للئاش أدبا بالثمف ويتصدق به لئط ال مف على
 .خرقا بها والصدقة عهابتقطي عتاب ت رق، وأعتى بأن النسج الردي ة المالح 

 بالما ." التعسير لجوز: القدلم وفيه:" عي(، 241/ 2) المنهات شرح عي الوهات النجم( 3)
 الما  بأخذ السلطان مف التعسير أن يوس  أبي عف روي  وفيه:"(، 44/ 4) الراا  الب ر( 4)

 رأ  إن الما  بأخذ التعسير أن فقة عف سمعي ال الصة وعي الظهألرية عي جااس، كذا
 الما  بأخذ تعسيره لجوز الجماعة ل ضر ال رجو الك جملة ومف جاز الوالي أو الك القاضي

 عنه ماله مف شي  إمساك به القو  على الما  بأخذ التعسير معنى أن البسازية عي وأعاد .اهة
 لظلمةا يتوهمه كما الما  لبألي أو لنفسه ال اكم لأخذه أن ال إليه ال اكم لعألده فم لألنسجر مدف
 كيفية يذكر لم المجتبى وعي شرعي سبب بئألر أحد ما  أخذ المسلمألف مف ألحد لجوز ال إا

 ير ."، ويراج : الدر ما إلى لصرعها توبته مف ألس عإن فيمسكها لأخذها أن وأر   األخذ
 (  41/ 4( )الم تار رد) عابديف ابف وحاشية الم تار

 م صوصة." مواض  عي م رو " المالية بالعقوبات يرالتعس  وفيه:"(، 112/ 28) الفتاو   مجمو ( 4)
 م صوصة." مواض  عي م رو "  المالية بالعقوبات التعسير وفيه:"(، 224: ص) ال كمية الطرق ( 4)
 وأخذا." إتالعا سااغ بالما  وفيه:" التعسير(، 224/ 4) النهى أولي مطالب( 4)
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اهب ال نفية عي  ، و ليهعدم جواز التعزير بالمال ال:اني  القول
 .(4)وال نابلة ، (3)وال اععي عي الجديد ،(2)، والماليية(1)المذهب

هو جواز  -فيما لظهر لي و  أعلم -ولعو الراجح مف هذه األقوا  
متى كان وسأللة رادعة زاجرف  التعسير بالما  إاا ت ققي المصل ة التعسيرية،

 الجراام. عف بع 
م نْ  »:  والك لورود السنة بذلك، منها قو  النبي  ا و  ن ع ه  م 

 فإنا (4)
ُذوها ْطر   رخ   (4).«ربنا ع ز م ات   من ع ْزمةا  مال ه، وش 

ْمر ان   وع فْ  ، ْبف   ع  أْلف  و    ب أْلن م ا: ق ا    ح ص   أ ْسف ار ه ، ب ْع    ع ي      ر س 
ار   م ف   و اْمر أ فل  ل   اأْل ْلص  ر ْت  ل اق ة ، ىع  ج  ا، ع ض  ن ْته  ل ع  م     ع  و    ا ل ك   ع س        ر س 

                                                 
 الم تار الما "، ويراج : الدر بأخذ عسيرالت عدم المذهب أن وفيه:"(، 44/ 4) الراا  الب ر( 1)

 ( 41/ 4( )الم تار رد) عابديف ابف وحاشية
 الما ."، ويراج : حاشية بأخذ التعسير لجوز وال وفيه:"(، 344/ 4) الدردير لل يج اليبألر ال رح( 2)

 (414/ 4) الصئألر ال رح على الصاوي 
  وعمألرف قلألوبي الما ."، حاشألتا بأخذ دالجدي على لجوز وفيه:"وال(، 22/ 8) الم تات لهالة( 3)

 ( 124/ 21) المهذب شرح المجمو (، 214/ 4)
 ب ي  يرد لم ال ر  ألن( إتالعه أو ما  بأخذ) تعسير وفيه:"ل رم(، 224/ 4) النهى أولي مطالب( 4)

 الرو  باإلتالف."، ويراج : حاشية لكون  ال واألدب أدبه الواجب به، وألن لقتد  عمف الك مف
  اإلرادات منتهى على قااد ابف حاشية(، 344/ 3) اإلرادات منتهى شرح(، 341/ 4) رب الم
(4 /143 ) 

  أي: ومف من  السكاف.( 4)
  -واللفظ له  – عي سننه داود (، وأبو21114حديث ) (221/ 33) أخرجه أحمد عي مسنده (4)

 (14/ 4)ي سننه الساامة، والنسااي ع زكاف عي ( كتاب السكاف، باب1444حديث ) (24/ 3)
حديث  (18/ 4)، وابف خسيمة عي ص ي ه باب عقوبة مال  السكاف( كتاب السكاف، 2444حديث )

 سواامها عي والئنم اإلبو عي تجب إلما الصدقة أن على الدلألو اكر ، بابكتاب السكاف (2244)
حديث  (411/ 12) اليبألر والطبرالي عي المعجم حسف. إسناده: األعظمي لألرهما، وقا  دون 
 حديث ، وقا : هذاكتاب السكاف (1448حديث ) (444/ 1) (، وال اكم عي المستدرك284)

ل رجاه، وأقره الذهبي عي  ولم الص يفة، هذه تص يح عي اكره قدمنا ما على اإلسناد ص يح
 التل ي .
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ا م ا ُخُذوا: »ع ق ا    ل ْيه  ُعوه ا، ع  د  ا و  ناله  ْلُعون ة   ف إ  ْمر ان   ق ا    «م   اآْلن   أ ر اه ا ع ي أ ل  ي: ع 
ي ، ع ي ت ْم   ا ل ْعر     م ا الن اس  . ل ه  دل أ ح 

 (1) 
 وعية التعزير بالغرامات المالية.فهذه أدلة ظاهرة على مشر 

 ومن  النبي من متنوعة بأقضية (2)الميا ابن له وقد استدل
 أص ابه وعف  النبي عف بذلك السنة جا ت وقدفقال    لك أ حابه في

 :مواض  عي
 .(3)وجده لمف المدينة حرم عي لصطاد الذي سلب  إباحته: منها
 (4) .(4)ا روعه وش  ال مر (4)دلان بكسر أمره: ومثو

  

                                                 

 ، بابكتاب البر والصلة واآلداب( 2424حديث ) (2114/ 4)أخرجه مسلم عي ص ي ه ( 1)
 الدواب، ولألرها، وأخرجه لألره. لعف عف النهي

 (424، 424: ص) القيم ابف عند والتعسيرات ينظر: ال دود (2)
، ْبف   ع ام ر   ع فْ  (3) ْعد  ْعُدا أ ن   س  ، ق ْصر ه   إ ل ى ر ك ب   س  ق أل   د   ب اْلع  ْبُدا ع و ج  ُرا، ل ْقط     ع  ج   ل ْ ب ط ه ، أ وْ  ش 

ل ب ه ، ل م ا ع س  ْعدل، ر ج     ع  ه   س  ا   ْبد   أ ْهو   ج  ل ى ي ر د   أ نْ  ع ي ل م وه   اْلع  مْ  ع  م ه  مْ  أ وْ  - ل ال  ل أْله  ذ   م ا - ع   م فْ  أ خ 
ْم، م ه  ْيئاا أ ُردال  أ بْ  ت   م ع ا   : »ع ق ا    ل ال  ل ن يه   ش  ُسولُ  ن  ال اْ  ي ُردال  أ بْ  و أ ب ى ،  ت   ر  ل ْيه  . أخرجه «ع 

 النبي ودعا  المدينة، عضو ( كتاب ال ج، باب1344حديث ) (223/ 2)مسلم عي ص ي ه 
 حرمها، وأخرجه لألره. حدود وبيان وشجرها، صألدها وت ريم ت ريمها، وبيان بالبركة، عألها 

  ال مر  رف وهو والدوح، وال ابية السير ويسمى كفلس، دن جم  باليسر: هي": الدلان" (4)
 مادف: )دلف(. (424/ 4) األلوار ب ار مجم  .الطألف مف كبألُرا كان إاا ال و أو

ي   الظروف (4)
ي ة ، ه  ْي    ك و    و ع ا    اأْل ْوص   (1131/ 3) ال ربي إلبراهيم ال ديث   ْرع ه . لريب ش 

ة   أ ب ي ع فْ  (4) ْمُرا اْشت ر ْيي   إ ل  ي   ، ل ب ي   ل ا: ق ا    أ ل ه     ْل   ْجر ي، ع ي أل ْيت ام   خ  ق  أ هْ : »ق ا    ح  ، ر  ْمر   الخ 
ر   ن اب   و اْكس   بي  عي جا  ما باب (1223حديث ) (442/ 2) عي سننه الترمذي أخرجه .«الدّ 
 وابف مسعود، وابف سعألد، وأبي وعاا ة، جابر، عف الباب وعي الك، وقا : عف والنهي ال مر
 صباد، بف ل ألى عف السدي، عف ال ديث، هذا الثوري  رو    ل ة، أبي حديث.وألس عمر،
 وأخرجه الطبرالي عي المعجم .اللألث حديث مف أصح وهذا عنده كان  ل ة أبا أن ألس، عف

 (4414حديث ) (22/ 4) للطبرالي اليبألر
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 (1).المعصفريف الثوبألف ل رق  بأن عمر بف   لعبد أمره ومثو
 ال مر ل م عألها  بج التي القدور بكسر -خألبر يوم -  أمره: ومثو
 ألن األمريف جواز على عد  لهم، عأان لسلها، عي استأالوه األلسية فم

 (3).الضرار مسجد هدمه: ومثو (2).باليسر واجبة تيف لم العقوبة
 (4).الئا  متا  ت ري : مثوو 

                                                 
ْبد   ع فْ  (1) و، ْبف       ع  ل ي    الن ب يُّ  ر أ  : ق ا    ع ْمر  ، ف ْوب أْلف   ع  ْيف  ْتك   أ ُأمالك  : »ع ق ا    م ع ْصف ر   أ م ر 

ذ ا؟ ل ه م ا،: ْلي  ق   «ب ه  ا ب لْ : »ق ا    أ ْلس  حديث  (1444/ 3)عي ص ي ه  مسلم . أخرجه«أ ْحر ْقُهم 
 المعصفر، وأخرجه لألره. الثوب الرجو لبس عف النهي والسينة، باب اللباس ( كتاب2144)

ل م ة   ع فْ  (2) ، ْبف   س  ر ْجن ا: ق ا    اأْل ْكو    و    م     خ  ، إ ل ى      ر س  أْلب ر  ا     إ ن   م  ف   خ  ه  ْم، ع ت    ل أْله  ل م ا ع   ع 
ى ْي  ال ذ ي اْلأل ْوم   الن اس   أ ْمس  ْم، ع ت    ل أْله  و    ع ق ا    ك ث ألر ُف، ل ألر اُلا أ ْوق د وا ع  ه   م ا: »      ر س   ه ذ 
ل ى الن  ألر ان   ْي    أ ي    ع  ل ى: ق ال وا «ت وق د ون   ش  ل ى: »ق ا    ل ْ م ، ع  ل ى: ق ال وا «ل ْ م   ي   أ   ع   ل ْ م   ع 
م ر   ي ة ، ح  و    ع ق ا    إ ْلس  وه ا أ ْهر يق وه ا: »      ر س  ر  و    ل ا: ر ج ول  ع ق ا    ،«و اْكس  ا أ وْ    ، ر س  ر يق ه   ل ه 

ا  ل ه  ل ْئس  كتاب ( 4148حديث ) (34/ 8). أخرجه الب اري عي ص ي ه «ا اك   أ وْ : »ق ا    و 
 عي ص ي ه  منه، ومسلم لكره وما وال دا  والرجس ال عر مف لجوز ما باب ،األدب

 أكو ت ريم ، بابكتاب الصألد والذبااح وما يؤكو مف ال ألوان( 1812حديث ) (1441/ 3)
 اإللسية، وأخرجه لألرهما. ال مر ل م

ةةر   (3) ةةد   ا ك  م  اق   ْبةةف   م    ةةو    الن ب ةةي   أ ن   إ ْسةة   ةةفْ  أ ْقب  ي ل ةةس     ت ةةىح   ت ب ةةوك   م  ب ةةأْلف   ب أْلن ةةه   أ و ان   ب ةةذ  ين ةةة   و  د   اْلم 
اع ةل  ، م فْ  س  ار  ان   ل ه  ك  اب   و  د   أ ْص   ر ار   م ْسج  ه س   و ه و   أ ت ْوه   ق دْ  الض    قةد ب ن أْلن ةا: عقةالوا تبةوك، إ ل ةى ي ت ج 
ُدا ي م ْسج  ل ة   ل ذ  ة   اْلع  اج  ألةر ف   و الل ألل ة   و اْل   ة اْلم ط  ،و ال   ةبُّ  و   ل ةا ات ي ة  ةل  ي   ت ْأت أل ن ةا أ نْ  ل    ، ل ن ةا ع ت ص   ع ق ةا    ف يةه 
ةةو    ل ووى إ نّ ووي: »      ر س  وواح   ع  ن  ٍر، ج  وو   ل وووْ  س  ووا ق وودْ  ف  ْعن  ج  وواء   إ بْ  ر  ووزال  - تُ  ش  وولال  ع  ج  وواُكاْ  -و   أ ت ْين 
ا وولالْين  يووه   ل ُكووواْ  ف ص  ةةةا ، «ف  ل م  ةةو    ل ةةس     ع  ي      ر س  ال ةةك   عةةدعى السةةةما ، خبةةر أتةةاه أ و ان   ب ةةةذ   ْبةةةف   م 
م ، ْخ   م ْعف   الدُّ ي    ْبف   و  م   أ خ و و ه و   ع د  ، ْبف   ع اص  ي   د   ه ذ ا إ ل ى اْلط ل ق ا: ع ق ا    ع د   أ ْهل ه   الظ ال م   اْلم ْسج 
م اه ، ا و أ ْحر ق اه ، ع اْهد  ر ج  أْلف   ع    ر يع  ت ى س  ه   ح  ال  خ  ف   د  ق اه   أ ْهل ه   يه  و  ر  م اه   ع    ق وا و ه د  ت ف ر  ل س     ع ْنه ، و   ف يه   و 

ةةةةةف   ةةةةةا اْلق ةةةةةْرآن   م  . أخرجةةةةةه ابةةةةةف ه ةةةةةام السةةةةةألرف م    النبةةةةةوف ، والبألهقةةةةةي عةةةةةي دالاةةةةةو(431/ 2) ل ةةةةةس   
 . واكةةره األلبةةالي عةةي إروا (111/ 3) والملةةوك الرسةةو تةةاريج ، والطبةةري عةةي تةةاريج(241/ 4)

 لصح.  إسناده أر   وما،  السألرف كتب عى وقا : م هور (341/ 4) الئلألو
 الغوالّ   متواع حّرُقوا وع مةر   بكر وأبا    رسو    أن: جده أبيه عف عف شعألب، بف ع مرو عف (4)

بةةةاب عةةةي ( كتةةةاب الجهةةةاد، 2414حةةةديث ) (348/ 4) عةةةي سةةةننه داود أخرجةةةه أبةةةو .وضووورُبوه
كتةةةاب قسةةةم الفةةةئ، وقةةةا :  (2421حةةةديث ) (142/ 2) ، وال ةةةاكم عةةةي المسةةةتدركعقوبةةةة الئةةةا    

 ل رجةةاه، وأقةةره الةةذهبي عةةي التل ةةي . وأخرجةةه البألهقةةي عةةي السةةنف ولةةم صةة يح لريةةب حةةديث
  الئنيمةةةةة عةةةةي لةةةةو مةةةةف لقطةةةة  ال ( كتةةةةاب السةةةةألر، بةةةةاب18211حةةةةديث ) (144/ 2) اليبةةةةر  

 ل رق. قا  ومف متاعه، ل رق  وال
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 (1)ومثو: قط  ل و الألهود، إلا ة لهم.
قصر سعد بف أبي وقاص لما احتجب فيه عف  ومثو: ت ري  عمر 

  (2).الرصية
التنو  عي العقوبات  فبي عف النبي كو هذه األدلة تد  على أله قد 

 ،على حسب اختالف األحوا   ول و الك عي أقضية الص ابة ...المالية
 (3)ودع  المفاسد.  ،مراعاف المصالحو 

وقد أجاب ابف القيم على دعو  المالعألف بأن هذه العقوبة منسوخة  
دعو  النسج هذه بأله ال دلألو علألها مف  -تعالى رحمه    -أبطو حألث 

 عأيف الدلألو الناسج   ،كتاب وال سنة وال إجما  يد  على ص ة دعو  النسج
ومف قا : إن العقوبات المالية " ى:وعي هذا لقو  رحمه   تعال

منسوخة، وأ ل  الك، عقد للط على مذاهب األامة لقاُل واستدالال، عأكثر 
منها سااغ عند مالك.  وكثألر ،هذه المسااو: سااغ عي مذهب أحمد ولألره

مبطو ألضُا لدعو   وععو ال لفا  الراشديف وأكابر الص ابة لها بعد موته 
يس معهم كتاب وال سنة وال إجما  لص ح لس ها، والمدعون للنسج ل

عمذهب أص ابه  ،دعواهم، إال أن لقو  أحدهم: مذهب أص ابنا عدم جوازها
و اا ارتف  عف هذه الطبقة: ادعى ألها منسوخة باإلجما .  !صيار للقبو  والرد 

                                                 

ي   ع م ر   اْبف   ع ف   (1) و    أ ن  : »اع ْنه م   َّللا    ر ض  ل ى َّللا    ر س  ل ْيه       ص  ل م   ع  س  ر ق   و  ألر   ب ن ي ل ْ و   ح   الن ض 
ق ط     ْير ف   و ه ي   و  ال ى َّللا    ع أ ْلس     ،«الب و  ٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ژ : ت ع 

تفسألر  كتاب( 4884حديث ) (144/ 4)أخرجه الب اري عي ص ي ه . ژٹ ڤ ڤ 
( 1444حديث ) (1344/ 3)عي ص ي ه  ، ومسلم ژٺ ٺ  ٺ ٿ  ژ : هقول ، بابالقرآن

 وت ريقها، وأخرجه لألرهما. اليفار أشجار قط  جواز ، بابكتاب الجهاد والسألر
ْلج   ْبف   ر اع     ْبف   صبالة عف (2) د  ط اب   ْبف   ع م ر   ب ل غ  : ق ا    خ  ْعُدا أ ن   اْل   ذ   س   ط ع  ل ُيقْ ) : ق ا    ف م   ب اُبا ات   

ْيتُ  و  ب ع ث   الصال مالد   إ ل ى ف  ْعدٍ  إ ل ى اْنط ل قْ   ق ال   ف أ ت اُه، م ْسل م ة   ْبن   ُمح  قْ  س  ه   ُخذْ  ُثاال  ب اب ُه، ف أ ْحر   ب ي د 
... ف اْقُعدْ  هنا ها  وقل النالاس   إ ل ى ف أ ْخر ْجهُ   المهرف ال ألرف ( اكره البوصألري عي إت افل لنالاس 
 أله إال فقات رجاله إسناد ( وقا : هذا4232رقم ) (44، 44/ 4) الع رف المسالألد بسوااد
 فيه ليف فقات، ( وقا : رجاله2121رقم ) (434/ 2) العالية وابف حجر عي المطالب .منقط 
 .القطاُعا

 ( 428: ص) القيم ابف عند والتعسيرات ال دود( 3)
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اإلجما   وم ا  أن ينسج ،وهذا خطأ ألضُا، عإن األمة لم تجم  على لس ها
 (1) ."فبي اإلجما  ليان دليال على ل  لاسجالسنة، وليف لو 
وهو مف كبار ال اععية قد لفى اإلجما   -رحمه   تعالى  -والنووي 
الذي ادعوه مف كون العقوبة كالي باألموا  : "ورع  النسج عقا  ،على النسج

عي أو  اإلسالم ليس بثابي وال معروف، ودعو  النسج لألر مقبولة م  الجهو 
 (2) "بالتاريج
 على أحد يتجرأ ال حتى  ولغيره له رادعة تعزيرية عقوبة توقيع -ثال:ا

، عندما ال يندع  تعسيرا قتله إلى الك أد  الجريمة ولو هذه مثو على اإلقدام
عساده، وينقط  شره إال به، حفظا لمقاصد ال ريعة، وضمالا لسالمة المجتم ، 

 وردعا وزجرا عف االتيان بمثو أععاله.
 قتو مثو به، إال المفسدف تندع  لم إاا بالقتو التعسير "لسوغ م:لقو  ابف القي

  ". (3) رسوله وسنة   كتاب لألر إلى والداعي المسلمألف، لجماعة المفرق 
 أن عبألف تعسيرُا، بالقتو البلوغ جواز مف العلما  موق  القيم ابف أوضح وقد

 مذهب بالقتو يرالتعس  عف وأبعدها ،(4)الماليية مذهب الك عي المذاهب أوس 
 مف  اافة وأن ،(4)للمصل ة به التعسير جوزوا الك م  وألهم ال نفية،
 (8) ".الجراام بع  عي تعسيراُ  القتو أجازوا (4)ال نابلة مف وأخر   (4)ال اععية

                                                 
 ( 224: ص) ال كمية الطرق ( 1)
 ( 334 /4) المهذب شرح المجمو ( 2)
 ( 484: ص) القيم ابف عند والتعسيرات ال دود(، 224: ص) ال كمية الطرق ( 3)
  لل مي التبصرف(، 442/ 2) خلألو م تصر على لبهرام الوسط ال رح وهو الم تصر ت بألر( 4)

(3 /1344 ) 
لقتو ما ال قتو فيه عندهم مثو ا بالقتو فيما  التعسير وفيه:"لكون (، 43/ 4) عابديف ابف حاشية( 4)

 ال د على بالمثقو والجما  عي لألر القبو إاا تيرر علإلمام أن لقتو عاعله، وكذلك له أن يسيد
 -وسلم عليه   صلى - النبي عف جا  ما الك، وي ملون  عي المصل ة رأ  إاا المقدر

سياسة،  القتو ويسموله الك عي المصل ة رأ  أله على الجراام هذه مثو عي القتو مف وأص ابه
جنسها."،  عي القتو وشر  بالتيرار تعظمي التي الجراام عي بالقتو لعسر أن له أن حاصله نوكا

 ( 412/ 1) األب ر ملتقى شرح عي األلهر ويراج : مجم 
 ( 342/ 12) المهذب شرح المجمو ( 4)
 ( 241/ 11) للمرداوي  ال الف مف الراجح معرعة عي اإللصاف( 4)
 ( 224: ص) ال كمية الطرق ( 8)
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 أصةة اب بعةة  وواعقةةه. القتةةو بةةه يبلةةغ مةةا الجةةراام ويقةةو  ابةةف تيميةةة: "مةةف
   المسلمألف. على عدولل تجسس إاا المسلم الجاسوس مثو عي أحمد

 إلةى الداصيةة قتةو: ولألرهمةا (2)وأحمةد (1)ال ةاععي أصة اب مةف  اافة وجوز
 إلمةةا: قةةالوا  (3).مالةةك أصةة اب مةةف كثألةةر وكةةذلك والسةةنة، لليتةةاب الم الفةةة البةةد 
 ألجةةةةةةةو ال األر   عةةةةةةةي الفسةةةةةةةاد ألجةةةةةةةو (4)القدريةةةةةةةة قتةةةةةةةو ولألةةةةةةةره مالةةةةةةةك جةةةةةةةوز

 وقةد (4)لقتةو أله على العلما  أكثر إنع الساحر  قتو عي قألو قد وكذلك  (4)الردف 
ودال »: ومرعوعةا موقوعةا   جنةدب عف روي  ر   ح  واح  وْرب ة   السال وْيف   ض   وعةف. (4)«ب السال
. قتةةةةةةةله  الصةةةةةة ابة مةةةف ولةةةةةةةألرهم عةمةةةةةةر بةةةف   وعبةةةد وحفصةةةة وعثمةةةان عمةةةر
 عةةةةي الفسةةةةاد ةةةةةةوألج: بعضةةةةةةهم وقةةةةا  ،(8)ألجةةةةةةةةةةو اليفةةةةر: العلمةةةةةةةةا  بعةةةةةةة  عةةةةةةةقا 

                                                 

 213 - 212، األحكام السلطالية للماوردي ص 248/  2المهذب  (1)
 ( 424: ص)  اليبألر وال رح اإللصاف م تصر(، 442/ 24) اإللصاف( 2)
 ( 431/ 1) المدولة( 3)
 213 - 212، األحكام السلطالية للماوردي ص 248/  2( المهذب 4)
 ( 1142/ 1) التلقألف شرح(، 348/ 8) خلألو لم تصر واإلكلألو التات( 4)
 شرح عي ، التوضيح( بالسي  ضربه الساحر حد)وفيه:(، 4824/ 11) للقدوري  يراج : التجريد (4)

  المقن  شرح عي ، المبد (31/ 2) قدامة البف المئني(، 221/ 8) ال اجب ابف م تصر
 ( 244/ 12) المهذب شرح ، المجمو (144/ 4) القنا  ك اف(، 424/ 4)

باب      رسو  عف ال دود ( كتاب أبواب1441حديث ) (112/ 3) عي سننه الترمذي أخرجه (4)
 مسلم بف و سماعألو الوجه هذا مف إال مرعوعا لعرعه ال حديث، ، وقا : هذاما جا  عي حد الساحر

 هو وكي : قا  البصري  العبدي مسلم بف و سماعألو حفظه، قبو مف ال ديث عي لضع  المكي
  موقوعا. وأخرجه الطبرالي عي اليبألر جندب عف والص يح ألضا، ال سف عف ويروي  فقة
( كتاب ال دود 3214حديث ) (121/ 4) (، والدارقطني عي سننه1444حديث ) (141/ 2)

 ص يح حديث وقا : هذا (8143حديث ) (411/ 4) والدلات ولألره، وال اكم عي المستدرك
 ص يح شاهد وله ،ص يح لريب عإله مسلم بف إسماعألو حديث تركا ال ي ان كان و ن اإلسناد
 شر هما، وأقره الذهبي عي التل ي ، وأخرجه لألره.  على

اإلمام،  لد  بالبألنة عليه بكفره، وفبي حكم إاا لقتو إلما: قالوا الساحر، ليف قتو إلى الماليية اهب( 8)
لستتاب،  وال لقتو كالسلدي  عهو ل فيه كان يتوب، و ن أن إال عي  وماله قتو به متجاهرا كان عإن

(، 333/ 13) الدرر لوام (، 112/ 8) البنالي وحاشية خلألو م تصر على السرقالي يراج : شرح
 ( 312/ 4) الدسوقي وحاشية الدردير لل يج اليبألر ال رح
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 لعةةسر (3)حنيفةةة أبةةو وكةةذلك ،(2)حةةدا يةةةةةرون قتلةةه هةةةةةةؤال  جمةةةهور ليةةف. (1)األر 
 تيةرر مةف لقتةو كمةا القتةو يوجةب جنسه كان إاا الجراام مف تيرر فيما بالقتو
 أن علةةى لسةةتد  وقةةد. الةةك ول ةةو المةةا  ألخةةذ النفةةوس التيةةا  أو اللةةوا  منةةه

 صةة ي ه عةةي مسةةلم رواه  بمةةا: لقتةةو عإلةةه لةةهبقت إال شةةره ينقطةة  لةةم متةةى المفسةةد
ةفْ  ةةة ، ع  ْعي  : ق ةةا    ع ْرع ج  ةةم  ةةو    س  وونْ : »ل ق ةةو    ،      ر س  يووع   و أ ْمووُرُكاْ  أ ت وواُكاْ  م  م   ج 
ل ى ُجولٍ  ع  وٍد، ر  يودُ  و اح  واُكْا، ي ُشوقال  أ بْ  ُير  ق   أ وْ  ع ص  ورّ  ت ُكْا، ُي   واع  م   ،(4)«ف واْقُتُلوهُ  ج 
ت ُكوبُ  إ نالهُ »: روالةة وعي ، ه ن ات   س  ونْ  و ه ن ات  ق   أ بْ  أ ر اد   ف م  ورّ  ه   أ ْمور   ُي    اأْلُمالوة   ه وذ 
يع ، و ه ي   م  ْيف   ف اْضر ُبوهُ  ج   (4) .(4)«ك اب   م نْ  ك ائ ناا ب السال

 عمةف وحألن ةذ  قتةو، بالقتةو  إال يندع  ولم الفساد، دع  المقصود كان عإاا
 الفسةاد  علةى اسةتمر بةو المقةدرف،  ةدودبال يرتةد  ولم الفساد، جنس منه تيرر
 (4)."فيقتو بالقتو، إال يندع  ال الذي كالصااو عهو

                                                 

 األر  عي لسعيه لستتاب، والك وال الساحر قتو : "لجب( 44/ 1) عابديف حاشألته ابف كما قا ( 1)
 يؤخذ أن قبو تاابا جا  إن كفره، ليف يوجب ما اعتقاده عي لكف لم إاا عمله بمجرد ال بالفساد
 قبلي".

 الساحر حد)وفيه: (، 4824/ 11) للقدوري  كما ير  ال نفية والماليية وال نابلة، يراج :التجريد( 2)
 ال اجب ابف م تصر شرح عي ال د."، التوضيح وجه على قتله أن لقتضي وهذا(. بالسي  ضربه

 الساحر وفيه:" حد(، 31/ 2) قدامة البف قتله."، المئني فيجب كفر وفيه:" وألله(، 221/ 8)
 القنا  حدا"، ك اف لفس ، ويقتو عاعله وفيه:" وأن(، 424/ 4) المقن  شرح عي القتو."، المبد 

 ( 144/ 4) اإلقنا  متف عف
  وحا  قصاصا، لقتو كاعرا، وحا  لقتو أحوا ، حا  فالفة له الساحر أن ع اصله ال اععي مذهب أما

 ( 244/ 12) المهذب شرح المجمو  .لعسر بو أصال لقتو ال
 ( 412/ 1) األلهر مجم (، 43/ 4( )الم تار رد) عابديف ابف حاشية( 3)
 أمر عرق  مف حكم ،  بابكتاب اإلمارف( 1842حديث ) (1481/ 3)أخرجه مسلم عي ص ي ه ( 4)

 مجتم ، وأخرجه لألره. وهو المسلمألف
 أمر عرق  مف حكم اإلمارف، باب ( كتاب1842حديث ) (1442/ 3)ي ه أخرجه مسلم عي ص ( 4)

 مجتم ، وأخرجه لألره. وهو المسلمألف
 ( 344، 344/ 28) الفتاو   مجمو ( 4)
 ( 431/ 4) تيمية البف اليبر   الفتاو  ( 4)
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  اإلمام. يقدرها معلومة لمدة بالحبس المحتال يعاقب أب يمكن -رابعا
 و فيه قوله تعالى: ةةة، واألص(1)ا ةةةبس باتفاق العلمةةل  ر  التعسير بال 

  (3)ال بس.قا  العلما : النفي:  (2)ژک ک ک گگ ژ 
 (4) .حبس رجاُل عي تهمة، فم خل ى عنه أن النبي ولما ورد 
ْرم اسوعف  ، ْبف   ه  ب ألب  ل ة ، أ ْهو   م فْ  ر ج ول  ح  ه ، ع فْ  أ ب يه ، ع فْ  اْلب اد  د   ج 

ْمهُ : »ل ي ع ق ا    ل ي، ب ئ ر يم    الن ب ي   أ ت أْلي  : ق ا    ا ي ا: »ل ي ق ا    ف م   ،«اْلز   ن يب   أ خ 
ياٍ  يدُ  م ا ت م  ؟ ت ْ ع ل   أ بْ  ُتر  ير ك   (4).«ب أ س 

  (4)وقد لقو السيلعي اإلجما  على م روعألته.

                                                 
 الم تات لهالة(، 118/ 12) للقراعي الذخألرف(، 144/ 3) ال قاا  تبألألف(، 42/ 4) الراا  الب ر( 1)

 ( 443/ 24) اإللصاف(، 441/ 21) الهدالة(، 118/ 4) البهية الئرر(، 21/ 8)
  33سورف الماادف، مف اآللة: ( 2)
، (34/ 2) السمعالي ، تفسألر(314: ص) للواحدي ، الوجألس(244/ 11) الطبري  ينظر: تفسألر (3)

 (344/ 11) الرازي  ، تفسألر(442/ 1) المسألر ، زاد(428/ 1) السم  ري  تفسألر
ي يم ، ْبف   ب ْهس   ع فْ  (4) ه ، ع فْ  أ ب يه ، ع فْ  ح  د   ب س    الن ب ي   أ ن   ج  اُل  ح  ه   م فْ  ر ج  ، ع ي ق ْوم  ا    ت ْهم ة  ول  ع ج   ر ج 

، و ه و    الن ب ي    إ ل ى ق ْوم ه   م فْ  ، ل ا: ع ق ا    ل ْ ط ب  م د  م   م    ألر ت ي  ت ْ ب س   ع ال  م ي   ج    الن ب يُّ  ع ص 
ق ا    ر    ع ف   ت ْنه ى إ ل ك   ل ق ول ون   أ ل اُسا إ ن  : و  ت ْست ْ ل ي ال   ، و  ا: »  الن ب يُّ  ع ق ا    ب ه  ْلي   «ت ُقوُل؟ م  ع   ع ج 

ا أ ع ر      م   ب أْلن ه م  اع ة   ب اْلي ال  ا أ نْ  م    م ه  ل ى ع أل ْدع و ل ْفه  ْعو فُ  ق ْوم ي ع  وا ال   د  ه ا، ل ْفل    ل مْ  ب ْعد    الن ب يُّ  ي س     ع 
ت ى ا، ح  م ه  ا أ و   ق اُلوا؟ ق دْ : »ع ق ا    ع ه  ْنُهْا؟ ق ائ ُله  ّللاال   م  ل ى ل ك اب   ف ع ْلتُ  ل وْ  و  اْ  ك اب   م ا ع  ل ْيه  لالوا ع   ع نْ  خ 
ير ان ه     اليبألر (، والطبرالي المعجم21112حديث ) (223/ 33) عي مسنده أحمد . أخرجه«ج 

( كتاب العلم، 432حديث ) (214/ 1) (، وال اكم عي المستدرك224حديث ) (414/ 12)
 أن على إعادته عف ألنى ما حكيم بف بهس ص يفة عي القو  تقدم وص  ه ال اكم، فم قا : وقد

   الص ي ألف، وأقره الذهبي عي التل ي . عي م رجة ال ديث هذا شواهد
ْبس عي ( كتاب األقضية، باب3422حديث ) (444/ 4) أخرجه أبو داود عي سننه (4)  عي ال  

 .وأبيه حبألب بف الهرماس لجهالة ضعي   ولألره، وقا  شعألب األرلؤو : إسناده الديف
 ال بس عي ( كتاب البألو ، باب2141حديث ) (224/ 2) الصئألر والبألهقي عي السنف

 عي جا  ما ( كتاب التفليس، باب11284حديث ) (84/ 4) اليبر   والمالزمة ، وعي السنف
 المالزمة.

 ( 211/ 3) ال لبي وحاشية الدقاا  كنس شرح ال قاا  تبألألف( 4)



594 

 

 
 م9102لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

: إن ال بس ال رعي ليس هو السجف عي ابف تيمية قا  شيج اإلسالمو 
مكان ضأل ، و لما هو تعوي  ال   ، ومنعه مف التصرف بنفسه، سوا  

ال صم، أو وكألو ال صم  كان عي بألي، أو مسجد، أو كان بتوكألو لفس
وأبي بكر  أسألُرا ... ولم لكف على عهد النبي  عليه، ولهذا سماه النبي 

حبس معدٌّ لسجف الناس، وليف لما الت رت الرصية عي زمف عمر بف ال طاب 
  (1) ابتا  بمكة داُرا، وجعلها سجُنا، حبس عألها ... اهة 

 لقدرها معلومة مدفل بال بستعسيرا  الم تا  لعاقب أن لمكفومف فم 
  اإلمام.

***** 
  

                                                 

 ( 328/ 34) الفتاو   مجمو ( 1)
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 اخلامتة
ال مةةةةد هلل رب العةةةةالمألف، وصةةةةالف وسةةةةالما علةةةةى مةةةةف بعثةةةةه ربةةةةه رحمةةةةة 

 للعالمألف، سألدلا دمحم وعلى آله وص به أجمعألف. 
وبعد، فقد كش ت هذه الدراسة عون العديود مون النتوائي، التوي كواب مون 

 أهمها ما يلي  
 بنةك عةي حسةاب مةف مةالي لقةو عمليةة الت ويو اإلليترولةي ل مةوا  هةو -1

 المبلةغ قألةد بواسةطة آخةر بنةك   البنةك، أو عةي لفةس عةي آخةر حسةاب   إلى
 إليتروليا أو آليا.

 الت ويةةو ب سةةب المسةةتفألد إلةةى: ل مةةوا  اإلليترولةةي يتنةةو  الت ويةةو -2
 حسةابألف بةألف ، أوالعمألةو لةنفس حسةابألف بةألف واحةد بنةك عةي المصةرعي
 ب سةب. و م تلفةألف ل سةابألف فةألفم تل بنيةألف عةي ، أوم تلفةألف لعمأللةألف

 ، م تلفةألف بنيةألف ، أوواحةد بنةك لةد  يةتم الةذي الت ويةو :البنةك إلةى
 .بنوك فالفة أو
وأعةةةم لطاقةةةا مةةةف ، أن مفهةةةوم االحتيةةةا  عةةةي الفقةةةه اإلسةةةالمي أوسةةة  بابةةةا -3

بألنما إ القةه عةي ، القالون  حألث إله لق  عي معظم أبواب الفقه الم تلفة
 .  عي األموا  عقطالقالون لقتصر على االحتيا

:" االسةةتيال  ألةةه  الحتيةةا  علةةى النظةةام المعلومةةاتيالةةراجح عةةي تعريةة  ا -4
أو مف عي حكمهما، ، أو جهاز ال اسوب، عف  ري  ال بكة المعلوماتية

 ، أو علةةةى سةةةند يتضةةةمف تعهةةةدا، أو بةةةرامج، أو معلومةةةات، مةةةا علةةةى مةةةا   
 نةةي عليةةه، أو امتيةةاز مةةالي آخةةر، والةةك عةةف  ريةة  خةةدا  المج، أو إبةةرا 

أو خةةةدا  ال اسةةةوب أو اآللةةةة ال اضةةةعة لسةةةيطرف المجنةةةي عليةةةه، و ل ةةةاق 
 الضرر به."
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االحتيةةا  لل أللولةةة  :صةةور متعةةددف أبرزهةةا الحتيةةا  اإلليترولةةي ل مةةوا ل -5
 ، االحتيةةةةةةةا  لنقةةةةةةةو األمةةةةةةةوا ، أو دون االلتقةةةةةةةاص مةةةةةةةف رصةةةةةةةألد الم تةةةةةةةا 

 .االحتيا  باستعما  بطاقات ممئنطة مسورف أو
 صةادرف دعة  عمليةات": ألهةا اإلليترولةي الةدع  وسةااو ري مةف أبةرز تعةا -6

 األدوات مجموعةةة وعلةةى، جهةةة إليتروليةةة مةةف بطريقةةة ومعالجةةة
. االاتمةان ومؤسسةات المصةارف تصةدرها التةي اإلليتروليةة والت ةويالت

 ب سةابات تتعلة  التةي المعلومةات لقةو بواسةطتها يةتم التةي الوسةااو :أو
 . "إليترولية تجارية بصفقات ل  راف المعنية

 المالية والمؤسسات البنوك تصدرها التي ليتروليةاإل الدع  بطاقات تتنو  -7
 .استعمالها مف بتنو  الئر  والمصرفية

اإلليترولي  الدع  لبطاقة الم رو  لألر لالست دام تعري  وض  لمكف ال -8
 صبارف هو الم رو  لألر االست دام إن حألث  دقيقا ماهألته ت ديدا لت ديد
 قامةي التةي ت تلة  بةاختالف ال ة   أو الجهةة حالةة، أو حةاالت عف

البطاقةة،  وسةااو حمالةة بتطةور تتطةور ال ةاالت هةذه أن ، كمةاابمساولتهة
 معروعة لم تيف المستقبو عي الم رو  لألر لالست دام تظهر حاالت عقد
 .ال اضر الوقي عي

ا ، إمةصةالحألتها عتةرف خةال  للبطاقةة الم ةرو  لألةر االسةت داميت قة   -9
الوعةةا  ، أو بف رلةةم عةةدم وجةةود رصةةألد كةةافاالسةة ب مةةف أجهةةسف الصةةر ب

 بقيمة البضاا  وال دمات رلم عدم وجود رصألد كاف.
بةاإلبالغ لألةر الصة يح عةف  لبطاقةة االاتمةان المقنة  االسةت داميت قة   -11

 عقةةةةةةدان البطاقةةةةةةة أو سةةةةةةرقتها، أو التوا ةةةةةةؤ مةةةةةةا بةةةةةةألف ال امةةةةةةو والئألةةةةةةر، 
 دام البطاقة.أو االدعا  لألر الص يح بعد است 

ةةةاالحتيةةةا  عةةي اسةةةتعما  بطاقةةات االاتمةةةان اإلليتروليةةة مةةةف ق  يت قةة   -11 و ب 
 السةةةةةةةتعما  لألةةةةةةةر الم ةةةةةةةرو  لبطاقةةةةةةةات االاتمةةةةةةةان المسةةةةةةةروقة باالئألةةةةةةةر 

 .االستعما  لألر الم رو  لبطاقة االاتمان المسورف، أو أو المفقودف
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االحتيةةةةةةةا  علةةةةةةةى النظةةةةةةةام المعلومةةةةةةةاتي وبطاقةةةةةةةات الةةةةةةةدع  إلليتروليةةةةةةةة،  -12
بارهمةةةا وسةةةأللة للت ويةةةو اإلليترولةةةي لألةةةر الم ةةةرو  ل مةةةوا ، حأللةةةة باعت

ممنوعةةة شةةرعا  ألن القصةةد منهمةةا أكةةو أمةةوا  النةةاس بالبا ةةو، عيالةةي 
 م رمة وممنوعة.

جريمةةة الت ويةةو االليترولةةي لألةةر الم ةةرو  ل مةةوا  ال ت عةةد جريمةةة مةةف  -13
هةةا جةةراام السةةرقة الموجبةةة للقطةة   لعةةدم تةةواعر شةةرو  السةةرقة التةةي اعتبر 

 الفقها ، وأهمها شر  ال رز.
جريمة االحتيا  عي الت ويو لألةر الم ةرو  ل مةوا  ال ت عةد جريمةة مةف  -14

جراام ال رابة  ألن ال رو  المعتبرف عي ال رابة ال تنطب  علألها، عليس 
عألها القطا  الئو  ، وليس عألها مئالبة وال قوف أو منعة وال تهديد بقتةو 

 أو ضرب...
االحتيةةا  تنةةدرت ت ةةي الم ةةرو  ل مةةوا  بواسةةطة الت ويةةو لألةةر جريمةةة  -15

 لإلمةةةةام تقةةةةديرها أمةةةةر وعوضةةةةي ،ال ةةةةريعة أقرتهةةةةاجةةةةراام التعةةةةازير التةةةةي 
ب سب ما يةراه، وب سةب حةا  الجةالي، ويمكةف أن لعاقةب اإلمةام علألهةا 

 بالعقوبات اآلتية:
 .االحتيا  بطري  أخذه الذي لما ا الم تا  ضمان -أ
 جريمة بسبب وقعي عليه التي ضراراأل عف عليه الم تا  تعوي  -ب

 .الرادعة المالية الئرامة، بفر  االحتيا 
 اإلقدام على أحد يتجرأ ال حتى ولئألره له رادعة تعسيرية عقوبة توقي  -ج

، عنةدما ال ينةدع  تعسيةرا قتلةه إلةى الةك أد  الجريمةة ولةو هةذه مثةو علةى
 عساده، وينقط  شره إال به.

 . اإلمام لقدرها معلومة مدفل بال بس الم تا  معاقبة -د
، عاهلل  أسأ   أن لجعو هذا العمو خالصا لوجهه اليريم، وأن ينفعني وبعد

 به يوم ال ينف  ما  وال بنون إال مف أتى   بقلب سليم.
 وصلى   وسلم على سألدلا دمحم وعلى آله وأص ابه أجمعألف.
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 فهرس املصادر واملراجع
 الع ْيب ري  حمدان بف دمحم بف دمحم بف   بألدع   عبد ال ألو، أبو إبطا  .1

 – اإلسةةالمي ال ةةاويط، المكتةةب زهألةةر: الم قةة  ب ط ةةة، بةةابف المعةةروف
 هة.1413 الثالية،: بألروت، الطبعة

، السةبكي الياعي عبد بف علي اإلسالم شيج ،المنهات شرح عي اإلبهات .2
  – يالسمسمةة أحمةةد د.: ت قألةة  السةةبكي، الوهةةاب عبةةد الةةديف تةةات وولةةده
 أم جامعةةةة - دكتةةةوراه  رسةةةالة: اليتةةةاب صةةةئألري، أصةةةو الةةةديف لةةةور د.

: التةةةةرا ، الطبعةةةةة و حيةةةةا  اإلسةةةةالمية للدراسةةةةات الب ةةةةو  القةةةةر ، دار
  م. 2114 - هة 1424 األولى،

 الهجةري، د. الثالث القرن  عي ال ديث أص اب عند الفقهية االتجاهات .3
 - هة1322: ن رال مصر، عام ال الجي، ، مكتبة م مود عبد المجألد

  م.1242
 بةةف بكةةر أبةةي بةةف الع ةةرف، أحمةةد المسةةالألد بسوااةةد المهةةرف ال ألةةرف إت ةةاف .4

 العلمةةةي للب ةةةث الم ةةكاف دار: الم قةةة  ال ةةاععي، البوصةةةألري  إسةةماعألو
 األولةةى،: الريةةا ، الطبعةةة للن ةةر، الةةو ف إبةةراهيم، دار لاسةةر بإشةةراف
 م.1222 - هة1421

  عةةةةؤاد. د: النيسةةةةابوري، ت قألةةةة  المنةةةةذر بةةةةف إبةةةةراهيم بةةةةف اإلجمةةةةا ، دمحم .5
/ هةة1424 ، األولةى: والتوزي ، الطبعةة للن ر المسلم ، دار المنعم عبد

 م.2114
النبويةةةة،  األحاديةةةث مةةةف عنةةةه السةةة اوي  سةةة و فيمةةةا المرضةةةية األجوبةةةة .6

 دمحم إسةةة اق دمحم. د: الم قةةة  السةةة اوي، الةةةرحمف عبةةةد بةةةف دمحم شةةةمس
 هة.1418: الن ر األولى،: بعةوالتوزي ، الط للن ر الرالة إبراهيم، دار

 الةةدويكات،  عةةايس ال ةةلبي، مهنةةد دمحم المصةةرعي، حسةةألف االحتيةةا  .7
 م.2118والتوزيي ، األردن،  للن ر مجدالوي   : األولى، دار
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اآللةي  الصةرف وأجهةسف االاتمةان بطاقةات بواسةطة المعلومةاتي االحتيةا  .8
 لون بكليةةوالقةا ال ةريعة علةوم ال ةداد، مجلةة ولألةد مقارلةة، مهنةد دراسة

 م. 2114السرقا ، األردن،  ، جامعة2 ، مل  43 ال قوق، المجل د
االحتيا  عبةر اإللترلةي: صةوره وأسةالألبه وحكمةه عةي اإلسةالم والقةوالألف  .9

 المعاصرف، أحمد دمحم المنيفي، ب ث من ور عي موق  شبكة األلوكة.
ْعبةةد   بةةف أحمةةد بةةف حبةةان بةةف حبةةان، دمحم ابةةف صةة يح تقريةةب عةةي اإلحسةةان .11  ،م 

 بةةف علةةي الةةديف عةةال  األمألةةر: ترتألةب الب سةةتي، الةةدارمي، حةةاتم، أبةةو التميمةي،
 األرلةؤو ، مؤسسةةة شةةعألب: عليةه وعلةة  أحاديثةه وخةةرت حققةه الفارسةةي، بلبةان

  م. 1288 - هة 1418 األولى،: بألروت، الطبعة الرسالة،
 السةةةنة العألةةد، مطبعةةة دقألةة  األحكةةام، ابةةف عمةةدف شةةرح اإلحكةةام إحكةةام .11

 تاريج. وبدون   بعة بدون : الطبعة الم مدلة
 البصري  حبألب بف دمحم بف دمحم بف علي ال سف السلطالية، أبو األحكام .12

 القاهرف. – ال ديث ، دار بالماوردي ال هألر البئدادي،
 الثقاعةة بةرهم، دار إسةماعألو اإلليتروليةة لضةا  الت جةارف عقةود أحكةام .13

 م.2114والتوزي ، األردن،  للن ر
 الةرحيم باإلليتروليةة، عبةد التقلألدلةة المصةرفية ع الةد وسةااو إحةال  .14

الجسااةةر،  ماجسةةتألر، جامعةةة الجسااةةر، مةةذكرف حالةةة دراسةةة" وهألبةةة 
 م.2114

 –أبةةةةو حامةةةةد دمحم بةةةةف دمحم الئسالةةةةي، دار المعرعةةةةة ، إحيةةةةا  علةةةةوم الةةةةديف .15
 .بألروت

   عبةد أبةو ، ال ةاععي(لل ةاععي باألم مل قا مطبو ) ال ديث اختالف .16
 بألةروت، سةنة – المعرعةة دار المكةي، القرشةي المطلبةي دريةسإ ابف دمحم

 م.1221/هة1411: الن ر
 الطبةةري، جعفةةر أبةةو اآلملةةي، يسيةةد بةةف جريةةر بةةف الفقهةةا ، دمحم اخةةتالف .17

 العلمية. اليتب دار
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االختيةةةار لتعلألةةةو الم تةةةار، عبةةةد   بةةةف م مةةةود بةةةف مةةةودود البلةةةدحي،  .81
 -يقةةة، مطبعةةة ال لبةةي ال نفةةي، علألهةةا تعليقةةات: ال ةةيج م مةةود أبةةو دق

بألةةةةروت، ولألرهةةةةةا(، تةةةةةاريج  -القةةةةاهرف )وصةةةةةورتها دار اليتةةةةب العلميةةةةةة 
 م.7391 -هة 1344الن ر: 

 بةاب بدالةة مةف)   رحمةه الصةألداللي داود بةف دمحم لإلمام الفقهية االختيارات .19
 كليةة دكتةوراف،: ودراسُة، أ روحةة جمُعا( األوالد أمهات باب لهالة إلى النياح
: الطالةةب المنةورف، إعةةداد بالمدينةةة اإلسةةالمية الجامعةة -( الفقةةه قسةةم) ال ةريعة
 هة 1432 - هة 1438عفي ،    عبد بف خالد

أدوات وتقنيةةةةات مصةةةةرفية، د. مةةةةدحي صةةةةادق، دار لريةةةةب بالقةةةةاهرف،  .21
 م.2111

إرشةةةاد السةةةاري ل ةةةرح صةةة يح الب ةةةاري، أحمةةةد بةةةف دمحم بةةةف أبةةةى بكةةةر  .21
ة، مصةةةةر، الطبعةةةةة: السةةةةابعة، القسةةةةطاللي، المطبعةةةةة اليبةةةةر  األمألريةةةة

 هة.  1323
إروا  الئلألةةةةةو عةةةةةي ت ةةةةةريج أحاديةةةةةث منةةةةةار السةةةةةبألو، دمحم لاصةةةةةر الةةةةةديف  .22

بألةةةةةروت،  –األلبةةةةةالي، إشةةةةةراف: زهألةةةةةر ال ةةةةةاويط، المكتةةةةةب اإلسةةةةةالمي 
 م. 1284 -هة 1414الطبعة: الثالية 

المدليةة والجساايةة،  المسةؤولية االاتمةان لبطاقةة الم رو  لألر االست دام .23
األردن،  - ، عمةان الثقاعةة األولةى، دار البئةدادي،  : لةب ا كمألةي
 . م2118

االسةةةةتذكار، أبةةةةو عمةةةةر يوسةةةة  بةةةةف عبةةةةد   بةةةةف عبةةةةد البةةةةر القر بةةةةي،  .24
بألروت، الطبعة:  –ت قأل : سالم عطا، دمحم معو ، دار اليتب العلمية

 . هة7247 األولى
أسةةةةنى المطالةةةةب عةةةةي شةةةةرح رو  الطالةةةةب، زكريةةةةا بةةةةف دمحم بةةةةف زكريةةةةا  .25

 اري، دار اليتاب اإلسالمي.األلص



539 

 

 
 م9102لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 ، «مالةةك األامةةة إمةةام مةةذهب عةةي السةةالك إرشةةاد شةةرح» المةةدارك أسةةهو .26
لبنةان،  – بألةروت الفيةر، دار الي ةناوي،   عبد بف حسف بف بكر أبو

 الثالية.: الطبعة
ن ْيف ة  النُّْعم ان   .27 ل ى م ْذه ب  أ ب ْي ح  هيم زيف الديف بف إبرا ، اأْل ْشب اه  و الن ظ اا ر  ع 

وضةةة  حواشةةةيه وخةةةرت أحاديثةةةه: زكريةةةا ، بةةةف دمحم، ابةةةف لجةةةيم المصةةةري 
الطبعةةةةةة: األولةةةةةى، ، لبنةةةةةان –دار اليتةةةةةب العلميةةةةةة، بألةةةةةروت ، عمألةةةةةرات
 م. 1222 -هة 1412

تةات الةديف عبةد الوهةاب بةف تقةي الةديف السةبكي، دار ، األشباه والنظةاار .28
 .م1221 -هة1411الطبعة: األولى ، اليتب العلمية

، عبةةد الةةرحمف بةةف أبةةي بكةةر، جةةال  الةةديف السةةألو ي، نظةةااراألشةةباه وال .29
  .م1221 -هة 1411الطبعة: األولى، ، دار اليتب العلمية

 السألولة م كلة لق  مف لل د استراتيجي كمدخو ال ديثة النقد أشكا  .31
 الملتقةى ضةمف مقدمةة النقةدي، مداخلةة اإلصةدار م ةا ر ومجابهةة
 ومتطلبةات التقلألدلةة وليةةاالليتر  بعنةوان: الصةألرعة الثالةث الةو ني
 م. 2113 البواقي أم عوزي، جامعة الجألد،  ال  زببة، شوق  التموق 

 إعالة الطالبألف على حو ألفا  عتح المعألف  .31
االعتةةةدا  االليترولةةةي" دراسةةةة عقهيةةةة مقارلةةةة، د.عبةةةدالعسيس بةةةف إبةةةراهيم  .32

ال ةةةةةبو، رسةةةةةالة دكتةةةةةوراف، جامعةةةةةة اإلمةةةةةام دمحم بةةةةةف سةةةةةعود، السةةةةةعودلة، 
 هة.1431

 بةةف بكةةر أبةةي بةةف دمحم   عبةةد العةةالمألف، أبةةو رب عةةف المةةوقعألف إعةةالم .33
 أحاديثةةه وخةةرت عليةةه وعلةة  لةةه قةةدم الجوزيةةة، قةةيم بةةابف المعةةروف أيةةوب
 : الت ةةريج عةةي سةةلمان، شةةارك آ  حسةةف بةةف م ةةهور عبألةةدف أبةةو: وآفةةاره
 والتوزيةةةة ، للن ةةةةر الجةةةةوزي  ابةةةةف أحمةةةةد، دار   عبةةةةد أحمةةةةد عمةةةةر أبةةةةو

 هة. 1423 األولى،: السعودلة، الطبعة العربية المملية
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 العلةةم دار الدم ةةقي، السركلةةي دمحم بةةف م مةةود بةةف الةةديف األعةةالم، خألةةر .34
 م 2112 مايو/  ألار - ع ر ال امسة: للماليألف، الطبعة

شمس الديف، دمحم بف أحمد ال طألب ، اإلقنا  عي حو ألفا  أبي شجا  .35
، دار الفيةةر -ت ت قألةة : مكتةةب الب ةةو  والدراسةةا ،ال ةةربألني ال ةةاععي

 .بألروت –دار الفير 
موسةةةى بةةةف أحمةةةد ال جةةةاوي ، اإلقنةةةا  عةةةي عقةةةه اإلمةةةام أحمةةةد بةةةف حنبةةةو .36

دار المعرعةةة ، ت قألةة : عبةةد اللطيةة  السةةبكي، المقدسةةي، فةةم الصةةال ي
 .لبنان –بألروت 

 القطةان، ابةف الملك، عبد بف دمحم بف اإلجما ، علي مسااو عي اإلقنا  .37
 . هة1424 األولى، ال ديثة، الطبعة الصعألدي، الفاروق  حسف ت قأل :

 المطلبةةةي ب العبةةةاس بةةةف إدريةةةس بةةةف دمحم   عبةةةد أبةةةو األم، ال ةةةاععي .38
 م1221/هة1411: الن ر بألروت، سنة – المعرعة دار المكي، القرشي

أمةةةةةف الجريمةةةةةة اإلليتروليةةةةةة، خالةةةةةد ممةةةةةدوح إبةةةةةراهيم، الةةةةةدار الجامعيةةةةةة،  .39
 م. 2111اإلسكندرية، 

عال  الديف علي بف سليمان ، جح مف ال الفاإللصاف عي معرعة الرا .41
  .بدون تاريج -الطبعة: الثالية ، دار إحيا  الترا  العربي، المرداوي 

 عمةر بةف   عبةد سةعألد أبةو الديف التأويو، لاصر وأسرار التنسيو ألوار .41
 إحيةا  المرع ةلي، دار الةرحمف عبةد دمحم: الم قة  البيضةاوي، ال ةألرازي 
 هة 1418 - األولى: الطبعة بألروت، – العربي الترا 

أليس الفقها  عي تعريفات األلفا  المتداولة بألف الفقها ، قاسةم بةف عبةد  .42
  القولةةةةةةوي، ت قألةةةةةة : ل ألةةةةةةى مةةةةةةراد، دار اليتةةةةةةب العلميةةةةةةة، الطبعةةةةةةة: 

 م. 2114
 دمحم المراولةة، باسةم حمةد المصةرفية، بسةام والعمليةات التجارية األوراق .43

والطباعةة، األردن،  والتوزية  للن ةر رفالمسةأل األولةى، دار مل م، الطبعةة
 م.2111
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الب ةةةةر الرااةةةة  شةةةةرح كنةةةةس الةةةةدقاا ، زيةةةةف الةةةةديف بةةةةف إبةةةةراهيم بةةةةف دمحم،  .44
المعروف بابف لجيم المصري، دار اليتاب اإلسةالمي، الطبعةة: الثاليةة 

 بدون تاريج. -
 بةةف ال جةةات، دمحم بةةف مسةةلم اإلمةةام صةة يح شةةرح عةةي الثجةةات الم ةةيط الب ةةر .45

 هة1434 –1424 األولى،:الجوزي، الطبعة ابف تألوبي، داراإل آدم بف علي
   عبد بف دمحم الديف بدر   عبد الفقه، أبو أصو  عي الم يط الب ر .46

 - هةةةةةة1414 األولةةةةةى،: اليتبةةةةةي، الطبعةةةةةة السرك ةةةةةي، دار بهةةةةةادر بةةةةةف
 م.1224

دمحم بف أحمد بف رشد القر بي ال ةهألر ، بدالة المجتهد ولهالة المقتصد .47
 م.2114 -هة 1424، القاهرف –دار ال ديث ، ال فألدبابف رشد 

بداا  الصناا  عي ترتألب ال راا ، عال  الديف، أبو بكر بف مسعود بف  .48
هةة 1414أحمد الياسالي ال نفي، دار اليتب العلمية، الطبعة: الثاليةة، 

 م.1284 -
، المعةةةروف  .49 البةةةدر  التمةةةام شةةةرح بلةةةوغ المةةةرام، ال سةةةألف بةةةف دمحم الالعةةةي 

ب هةة 1414ي، ت قألة : علةي الةسبف، دار هجةر، الطبعةة: األولةى، بالم ئر 
 م2114 -هة 1428 -م 1224 -
اليبألةةر،  ال ةةرح عةةي الواقعةةة واألفةةار األحاديةةث ت ةةريج عةةي المنألةةر البةةدر .51

 ال ةةاععي أحمةةد بةةف علةةي بةةف عمةةر حفةة  أبةةو الةةديف سةةرات الملقةةف ابةةف
 وياسةةر سةةليمان بةةف   وعبةةد التةةيط أبةةو مصةةطفى: الم قةة  المصةةري،

 االولةةةةةةى،: السةةةةةةعودلة، الطبعةةةةةةة-الريةةةةةةا  - الهجةةةةةةرف كمةةةةةةا ، دار بةةةةةةف
   م.2114-هة1424

 اللطيةة  عبةةد بةةف مصةةطفى بةةف دمحم بةةف م مةةود المنةةذر ال ةةرصية، أبةةو البدعةةة .51
  م 2111 - هة 1432 األولى،: مصر، الطبعة ال املة، المنياوي، المكتبة
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 لةدوف أعمةا العربيةة،  الةبالد عةي الت ةاراُ  األكثةر االاتماليةة البطاقةات .52
 :األولى، الريا  ال يج األصم،  : االاتمالية، عمر البطاقات تسوير

 م.2112األمنية،  للعلوم لال  العربية جامعة 
 الرصةةألد،  مةةف المباشةةر والسةة ب البنييةةة اإلقراضةةية البطاقةةات .53

 1424دم  ،  القلم، سليمان،  : الثالية، دار إبراهيم أبو الوهاب عبد
 م.2113 -ه
اإلليترولةةي، د. عةةالظ لعةةيم رضةةوان، أكادلميةةة شةةر ة   الةةدع بطاقةةات .54

 دبي، بدون سنة ل ر.
 ومسالاهةا وتعاريفةه، وتوصةيفها وألواعهةا اللداانيةة: تاري هةا البطاقةات .55

 -الجةوزي  ابةف دمحم العصةيمي،  دار بةف مسةعود بةف وعألوبهةا، دمحم
 السعودلة.

العةةةةالي دراسةةةةة مقارلةةةةة، رسةةةةالة دكتةةةةوراه بالمعهةةةةد  –البطاقةةةةة االاتماليةةةةة  .56
ييقضةةةا ، بجامعةةةة اإلمةةةام دمحم بةةةف سةةةعود، لاسةةةر بةةةف راشةةةد الدوسةةةري ، 

 م.2111 -هة 1431الريا ، السعودلة،
 ال ةةرح علةةى الصةةاوي  ب اشةةية المعةةروف المسةةالك ألقةةرب السةةالك بلئةةة .57

 أقرب المسمى ليتابه الدردير ال يج شرح هو الصئألر ال رح) الصئألر
ةةةْذه ب   المسةةةالك ةةةام   ل م  م  ال ةةةك   اإْل   ال لةةةوتي، دمحم بةةةف أحمةةةد العبةةةاس ، أبةةةو(م 
  تاريج. وبدون   بعة المعارف، بدون  دار الماليي، بالصاوي  ال هألر

م مةةةود بةةةف أحمةةةد الئألتةةةابى ال نفةةةى بةةةدر الةةةديف ، البنالةةةة شةةةرح الهدالةةةة .58
الطبعةةةةةةة: األولةةةةةةى، ، بألةةةةةةروت، لبنةةةةةةان -دار اليتةةةةةةب العلميةةةةةةة ، العألنةةةةةةى
  .م2111 -هة 1421

 أعمةا  عةي ال ةال ، الجديةد عبةد ليةة، أحمةداإلليترو  والتجةارف البنةوك .59
 العلمي المؤتمر واالقتصادلة، أعما  القالولية الوجهتألف مف المصارف
 عي الثالي، الجديد العربية، الجس  بألروت ليلية ال قوق، جامعة السنوي 
 م.2112ال قوقية، لبنان،  ال لبي المصرعي، من ورات التمويو
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 : حمةةةةةدي ت قألةةةةة  ، بةةةةةف تيميةةةةةةبيةةةةةان الةةةةةدلألو علةةةةةى إبطةةةةةا  الت لألةةةةةو، ال .61
 -هةةةة 1418سةةةنة الن ةةةر:  ، المكتةةةب اإلسةةالمي ، عبةةد المجألةةةد السةةةلفي

  م.1228
 البيةةةةةان والت صةةةةةألو وال ةةةةةرح والتوجيةةةةةه والتعلألةةةةةو لمسةةةةةااو المسةةةةةت رجة،  .18

أبةةةةو الولألةةةةد دمحم بةةةةف أحمةةةةد بةةةةف رشةةةةد القر بةةةةي، ت قألةةةة : د دمحم حجةةةةي 
: الثاليةةةة، لبنةةةان، الطبعةةةة –وآخةةةرون، دار الئةةةرب اإلسةةةالمي، بألةةةروت 

  م.7311 -هة 1418

ةةد بةةف عبةةد الةةرز اق  .62 ةةد بةةف م م  تةةات العةةروس مةةف جةةواهر القةةاموس، م م 
بألدي، ت قأل : مجموعة مةف الم ققةألف،  ال سألني، الملق ب بمرتضى، الس 

 دار الهدالة.
التات واإلكلألو لم تصر خلألو، دمحم بف يوس  بةف أبةي القاسةم العبةدري  .63

 م. 1224-هة1414لطبعة: األولى، الئرلا ي، دار اليتب العلمية، ا
  يسيةةةةد، بةةةةف جريةةةةر بةةةةف والملةةةةوك، دمحم الرسةةةةو تةةةةاريج=  الطبةةةةري  تةةةةاريج .64

  هة.1384 -الثالية: بألروت، الطبعة –الترا  دار الطبري، جعفر أبو
 البئةةةدادي، ال طألةةب فابةةي بةةف علةةي بةةةف أحمةةد بكةةر بئةةداد، أبةةو تةةاريج .65

 – المياإلسةةةةة الئةةةةةرب معةةةةةروف، دار عةةةةةواد ب ةةةةةار الةةةةةدكتور: الم قةةةةة 
 م. 2112 - هة1422 األولى،: بألروت، الطبعة

 إبةراهيم: األحكةام، المؤلة  ومنةاهج األقضةية أصةو  عةي ال كةام تبصرف .66
 اليليةةات مكتبةةة اليعمةةري، الةةديف برهةةان عرحةةون، ابةةف دمحم، بةةف علةةي بةةف

 م.1284 - هة1414 األولى،: األزهرية، الطبعة
مةي، ت قألة : الةدكتور التبصرف، علي بةف دمحم الربعةي، أبةو ال سةف، الل  .16

 -هةةةةة 1432أحمةةةةد لجألةةةةب، وزارف األوقةةةةاف ، قطةةةةر، الطبعةةةةة: األولةةةةى، 

   م.4177
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، عثمةان بةف علةي بةف  .68 ةْلب ي   تبألألف ال قاا  شرح كنس الةدقاا  وحاشةية ال   
م جةةف البةةارعي، ع ةةر الةةديف السيلعةةي ال نفةةي، ال اشةةية: شةةهاب الةةديف 

، المطبعةةة ال ةةْلب يُّ بةةوالق،  -يبةةر  األمألريةةة أحمةةد بةةف دمحم بةةف يةةولس ال   
 هة.1313القاهرف، الطبعة: األولى، 

حجةازي،  بألةومي الفتةاح التجارف اإلليترولية وحمايتهةا القالوليةة، د. عبةد .69
ال مالةةةةةةةة المدليةةةةةةةة للتجةةةةةةةارف اإلليتروليةةةةةةةة، دار الفيةةةةةةةر  -المجلةةةةةةةد األو 

 م.2114الجامعي، اإلسكندرية، 
 ابةف القةاهرف، األولةى، الوهةاب، الطبعةة أكةرم عبةد االليتروليةة، التجةارف .71

 .م2114 سألنا،
 األولةى، األكةادلمألون  العطار، الطبعة وجيه اإلليترولية، هالي التجارف .71

 م. 2114والتوزي ، األردن،  للن ر
 مركةةس: الم قةة  القةةدوري، ال سةةألف أبةةو دمحم بةةف للقةةدوري، أحمةةد التجريةةد .72

 لةةةةيع د. أ...  سةةةةرات أحمةةةةد دمحم د. واالقتصةةةةادلة، أ الفقهيةةةةة الدراسةةةةات
 - هةةةةةة 1424 الثاليةةةةةة،: القةةةةةاهرف، الطبعةةةةةة – السةةةةةالم دمحم، دار جمعةةةةةة
  م. 2114

 الفقةةةه عةةةي خلألةةةو م تصةةةر علةةةى الوسةةةط ال ةةةرح وهةةةو الم تصةةةر ت بألةةةر .73
 الةةةةدمألري، العسيةةةةس عبةةةةد بةةةةف   عبةةةةد بةةةةف بهةةةةرام الةةةةديف المةةةةاليي، تةةةةات

 الةةرحمف عبةةد بةةف حةةاعظ. د ةةة لجألةةب اليةةريم عبةةد بةةف أحمةةد. د: الم قةة 
 األولةةةى،: التةةةرا ، الطبعةةةة وخدمةةةة للم طو ةةةات جألبويةةةهل خألةةةر، مركةةةس

 م. 2113 - هة 1434
 سةليمان بةف علةي الةديف الفقةه، عةال  أصةو  عةي الت ريةر شةرح الت بألر .74

. د القرلةةةي، عةةةو . د الجبةةةريف، الةةةرحمف عبةةةد. د: ت قألةةة  المةةةرداوي،
 - هةةة1421 األولةةى،: الريةةا ، الطبعةةة - الرشةةد السةةراح، مكتبةةة أحمةةد

  م.2111
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 المسةةةةمى «ال ةةةاوي » و «المنهةةةات» و «التنبيةةةةه» علةةةى الفتةةةاو   ت ريةةةر .75
  بةةةف أحمةةةد زرعةةةة أبةةةو الةةةديف ، ولةةةي(الةةةثال  الم تصةةةرات علةةةى النيةةةي)

 الةةسواوي، دار دمحم عهمةةي الةةرحمف عبةةد: الم قةة  ال ةةاععي، الةةرحيم عبةةد
 هةة 1432 األولى،: السعودلة، الطبعة - جدف والتوزي ، للن ر المنهات

  م. 2111 -
أبةةو العةةال دمحم عبةةد الةةرحمف بةةف ، واي ب ةةرح جةةام  الترمةةذيت فةةة األحةة .76

  .بألروت –دار اليتب العلمية ، عبد الرحيم المباركفور  
ال طألةب،  علةى البجألرمةي حاشةية=  ال طألةب شةرح على ال بألب ت فة .77

ةةةي   عمةةةر بةةةف دمحم بةةةف سةةةليمان م  أْلر  الفيةةةر،  دار ال ةةةاععي، المصةةةري  الب ج 
 م.1224 - هة1414: الن ر  بعة، تاريج بدون : الطبعة

دار ، دمحم بةةف أحمةةد ، أبةةو بكةةر عةةال  الةةديف السةةمرقندي، ت فةةة الفقهةةا  .78
 -هةةةةةةة 1414الطبعةةةةةةة: الثاليةةةةةةة، ، لبنةةةةةةان –اليتةةةةةةب العلميةةةةةةة، بألةةةةةةروت 

 م. 1224
ت فةةةة الم تةةةات عةةةي شةةةرح المنهةةةات، أحمةةةد بةةةف دمحم بةةةف حجةةةر الهألتمةةةي،  .67

اريةةة روجعةةي: علةةى عةةدف لسةةج بمعرعةةة لجنةةة مةةف العلمةةا ، المكتبةةة التج
 م.7319 -هة 1344اليبر  بمصر، 

 ضي  القالولية، سليمان البنوك ومسؤولية ل موا  اإلليترولي الت ويو .81
والتوزيةة ، األردن،  للن ةةر الثقاعةةة األولةةى، دار الةةسيف ، الطبعةةة  

 م2112
 القةةةةادر عبةةةةد الوضةةةةعي، بالقةةةةالون  مقارلةةةةاُ  اإلسةةةةالمي الجنةةةةااي الت ةةةةري  .81

 ألروت.ب العربي، الياتب عودف، دار
ت ني  المسام  بجم  الجوام  لتات الديف السبكي، بدر الةديف دمحم بةف  .18

د عبةةةد   ربيةةةة ،  -عبةةةد   السرك ةةةي، ت قألةةةة : د سةةةألد عبةةةد العسيةةةةس 
 -هةةةة 1418توزيةة  المكتبةةةة المكيةةةة، الطبعةةة: األولةةةى،  -مكتبةةة قر بةةةة 

 م.7331
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 النجةدي، فيصةو بةف العسيةس عبةد بةف الصةال ألف، فيصةو ريا  تطريس .83
 حمةةد، دار آ  السيةةر إبةةراهيم بةةف   عبةةد بةةف العسيةةس عبةةد. د: لم قةة ا

 - هةةةةة 1423 األولةةةةى،: الريةةةةا ، الطبعةةةةة والتوزيةةةة ، للن ةةةةر العاصةةةمة
 م. 2112

تفسألر القرآن العظيم، أبو الفدا  إسةماعألو بةف عمةر بةف كثألةر القرشةي،  .84
ت قأل : دمحم شمس الديف، دار اليتب العلمية، بألروت، الطبعة: األولةى 

 هة. 1412
ولألةةةةةةةةد بةةةةةةةةف راشةةةةةةةةد ، تلقةةةةةةةةيح األعهةةةةةةةةام العليةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةرح القواعةةةةةةةةد الفقهيةةةةةةةةة .85

، بةةةدون راجعةةةه وعلةةة  عليةةةه: ال ةةةيج سةةةلمان بةةةف عهةةةد العةةةودف السةةةعألدان
  بيالات ل ر.

التمهألد لما عةي المو ةأ مةف المعةالي واألسةالألد، يوسة  بةف عبةد   بةف  .86
زارف دمحم النمةةةري القر بةةةي، ت قألةةة : مصةةةطفى العلةةةوي ، دمحم البكةةةري، و 

 هة. 1384المئرب، ت قأل   –عموم األوقاف وال ؤون اإلسالمية 
 اإللترلةي، عةال  شةبكة علةى اإلليترولةي للبنةك القةالولي التنظةيم .87

 الجديدف، اإلسكندرية.  الجامعة التميمي، دار
ةةْرح   الت نةةوير   .88 ةةام   ش  ، دمحم الج  ألر  ةةئ   دمحم بةةةف صةةالح بةةف إسةةماعألو بةةف الص 

ةةد. د نعالي، ت قألةة :الصةة فةةم ال سةةني، الي اللةةي  إبةةراهيم، مكتبةةةة م م 
 م 2111 - هة 1432األولى، : السالم، الريا  الطبعة دار

 منصور، ت قأل : الهروي، أبو األزهري  بف أحمد بف اللئة، دمحم تهذيب .89
 بألروت. – العربي الترا  إحيا  مرعب، دار عو  دمحم

 بةةف  سةةألفال دمحم أبةةو السةةنة، ال ةةاععي، م ألةةي اإلمةةام عقةةه عةةي التهةةذيب .91
 الموجةود، عبةد أحمةد عةاد  ال اععي، ت قألة : البئوي  الفرا  بف مسعود
 - هةةة 1418 األولةى،: العلميةة، الطبعةةة اليتةةب معةو ، دار دمحم علةي

  م. 1224
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 إسة اق بةف ال اجةب، خلألةو البف الفرعي الم تصر شرح عي التوضيح .91
 أحمةد. د: الم قة  المصةري، المةاليي الجندي الديف ضيا  موسى، بف
 - هةةة1422 األولةى،: ، الطبعةة لجألبويةه لجألةب، مركةس اليةريم عبةد فبة

 م.2118
التوضةةيح ل ةةرح الجةةام  الصةة يح، ابةةف الملقةةف سةةرات الةةديف عمةةر بةةف  .78

علةةي ال ةةاععي المصةةري، ت قألةة : دار الفةةالح للب ةةث العلمةةي وت قألةة  
 -هةةةة 1422سةةةوريا، الطبعةةةة: األولةةةى،  –التةةةرا ، دار النةةةوادر، دم ةةة  

   م.4111

 االت ةاد األمةام، عةال  لق ةبندي، جريةدف إلى خطوف اإلليترولي التوقي  .93
 م.1/8/2112بتاريج  ، الصادر1122 اإلماراتية، العدد

تيسةةألر العةةالم شةةرح عمةةدف األحكةةام، عبةةد   بةةف عبةةد الةةرحمف البسةةام،  .94
مكتبةةةةة التةةةةابعألف،  -ت قألةةةة : دمحم حةةةةالق، مكتبةةةةة الصةةةة ابة، األمةةةةارات 

 م.2114 -هة 1424القاهرف، الطبعة: العاشرف، 
التيسألر ب رح الجام  الصئألر، عبد الر وف بف تات العارعألف بف علي  .95

الريةةةةا ، الطبعةةةةة:  –ال ةةةةدادي فةةةةم المنةةةةاوي، مكتبةةةةة اإلمةةةةام ال ةةةةاععي 
 م. 1288 -هة 1418الثالثة، 

 بةةف كثألةةر بةةف يسيةةد بةةف جريةةر بةةف القةةرآن، دمحم تأويةةو عةةي البيةةان جةةام  .96
 شةةاكر، مؤسسةةة دمحم أحمةةد  :ت قألةة ،الطبةةري  جعفةةر أبةةو اآلملةةي، لالةةب

 م. 2111 - هة 1421 األولى،: الرسالة، الطبعة
ةةةْورف بةةةف صيسةةةى بةةةف الترمةةةذي، دمحم سةةةنف - اليبألةةةر الجةةةام  .97  الترمةةةذي، س 

 بألةةروت، سةةنة – اإلسةةالمي الئةةرب معةةروف، دار عةةواد ب ةةار: ت قألةة 
 م. 1228: الن ر
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 عليةه   صلى   رسو  أمور مف الم تصر الص يح المسند الجام  .98
 عبةةد  أبةةو إسةةماعألو بةةف الب ةةاري، دمحم صةة يح - وألامةةه وسةةننه وسةةلم

 عةف مصةورف) النجةاف  وق  الناصر، دار دمحم الجعفي، ت قأل : الب اري 
األولةى، : ، الطبعةة(البةاقي عبةد عةؤاد دمحم تةرقيم تةرقيم بإضاعة السلطالية
 هة.1422

 أحمةةد بةةف دمحم   عبةةد القر بةةي، أبةةو تفسةةألر - القةةرآن ألحكةةام الجةةام  .99
 و بةةةةراهيم البردولةةةةي أحمةةةةد: ت قألةةةة  ،القر بةةةةي الةةةةديف شةةةةمس ال سرجةةةةي

 - هةة1384 الثاليةة،: القةاهرف، الطبعةة – المصرية اليتب أ فيط، دار
 م. 1244

الجام  لمسةااو المدولةة، دمحم بةف عبةد   بةف يةولس التميمةي الصةقلي،  .811
علميةةة ت قألةة : مجموعةةة بةةاحثألف عةةي رسةةااو دكتةةوراه، معهةةد الب ةةو  ال

جامعة أم القةر  )سلسةلة الرسةااو الجامعيةة  -و حيا  الترا  اإلسالمي 
 -هةةة 1434الموصةةى بطبعهةةا(، توزيةة : دار الفيةةر ، الطبعةةة: األولةةى، 

   م.4179

 الجةةةةرام الواقعةةةةة علةةةةى األمةةةةوا ، شةةةةرح قةةةةالون العقوبةةةةات القسةةةةم ال ةةةةاص، .111
 م.2112د. دمحم سعألد لمور،  : األولى، الدار العلمية، عمان األردن،  
 العقوبات قالون  – بارف رمضان دمحم .األموا ، د على جراام  االعتدا  .112

 م.1222 الثالية /  – الثالي الجس  – ال اص القسم – اللألبي
 الفتةاح عبةد .األمةوا ، د وعلةى الدولةة أمةف علةى االعتةدا  جةراام  .113

  .م1242– اللبنالي العقوبات قالون  الصيفي، مصطفى
 النهضة دار – 324 ص وزير مرسي العظيم عبد .د األموا  جراام  .114

 .م 1283 – العربية
، القيةةادف  جةةراام االحتيةةا  اإلليترولةةي، د. دمحم قةةدري حسةةف عبةةدالرحمف .115

 م.2111العامة ل ر ة ال ارقة، مركس ب و  ال ارقة، 
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جةةةراام االعتةةةدا  علةةةى األمةةةوا  االليتروليةةةة، إعةةةداد مةةةرو  جهةةةاد حألةةةرش،  .116
 مهألدي بف العربي ال قوق جامعة استر، عيمذكرف تيمأللية لنألو شهادف الم

 م. 2114السياسية، الجساار،  والعلوم ال قوق  كلية-البواقي أم – 
 الجةةةةةراام اإلليتروليةةةةةة عةةةةةي مصةةةةةر ودسةةةةةتورية مبةةةةةدأ ال ةةةةةرصية الجناايةةةةةة،  .117

مةف  14د. ه ام عبد السألد الصاعي دمحم بدر الديف، مقا  ل ر بالعدد 
 م. 2114 هر مايو مجلة جألو االب ا  القالولية المعمقة ل

جراام االلترلي وبطاقةة االاتمةان والجريمةة المنظمةة، دمحم ال ةناوي، دار  .118
 م. 2114-ه1428اليتاب العربي ال ديث، القاهرف، مصر، 

سةعد،  العسيةس المةسور، د.عبةد إستعما  و األمالة وخيالة التسوير جراام .119
 . م2114 الجساار، ومة،ه  : الرابعة، دار

االقتصةةةةادلة، د. لاالةةةةةة عةةةةاد  دمحم عريةةةةد قةةةةورف،  جةةةةراام ال اسةةةةب اآللةةةةي .111
 م.2114من ورات ال لبي ال قوقية، بألروت، الطبعة األولى، 

جةةراام ال اسةةوب واإللترلةةي، الجريمةةة المعلوماتيةةة، دمحم أمةةألف ال ةةوابكة،  .111
 م.2118 : األولى، دار الثقاعة للن ر والتوزي ، عمان، 

سةةألناوي، دار اليةةازوري جةةراام ال اسةةوب واإللترلةةي، د. علةةي جبةةار ال  .112
 م. 2112للن ر والتوزي ، عمان، 

عبةةد اليةةريم خالةةد الردايةةةدف، دار  –الجةةراام المسةةت دفة واسةةتراتيجية مواجهتهةةةا  .113
 م.2113هة، 1434ومكتبة ال امد للن ر والتوزي ، الطبعة األولى، 

 المطبوعةات ، دار دمحم عةو  .العامةة، د بالمصةل ة المضةرف الجةراام .114
 م.1284 – سكندريةاإل – الجامعية

مقارلةة، د. أحمةد خليفةة الملةط، دار الفيةر  دراسةة  المعلوماتيةة الجةراام .115
 م.2114الجامعي، االسكندرية، 

مقارلةة، د. أحمةد خليفةة الملةط، دار الفيةر  دراسةة المعلوماتيةة الجةراام .116
 م.2114الجامعي، االسكندرية، 
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ثقاعةةةة  للن ةةةر الجةةةراام المعلوماتيةةةة، لهةةةال عبةةةد القةةةادر المةةةومني، دار ال .117
 م.2118والتوزي  عمان، األردن، 

الجةةةراام الناشةةة ة عةةةف اسةةةت دام اإللترلةةةي، د. عمةةةر دمحم أبةةةو بكةةةر، دار  .118
 م.2114النهضة العربية، القاهرف، 

جراام النصب المسةت دفة، دار اليتةب القالوليةة، دمحم ال ةناوي، القةاهرف،  .119
 م 2118

بوقةديرف،  إعةداد: خولةةاإلليترولةي،  الةدع  بطاقةات علةى الواقعةة الجةراام .121
 مهألةدي بةف العربةي ال قةوق جامعةة عةي الماستر شهادف لنألو مكملة مذكرف
 م.2114السياسية، الجساار،  والعلوم ال قوق  كلية-البواقي أم –
 جةةةةةةراام بطاقةةةةةةات االاتمةةةةةةان )دراسةةةةةةة مألداليةةةةةةة(، عبةةةةةةد اليةةةةةةريم الردايةةةةةةدف،  .121

 م.2111 : األولى : دار مكتبة ال امد لن ر والتوزي ، عمان، 
 األولةى، دار   بصةلة، الطبعةة عةتح االاتمةان ريةا  بطاقةات جةراام .122

(، 222المعلوماتيةةةة، أحمةةةد الملةةةط، )ص م، الجةةةراام1224ال ةةةروق، 
 م. 2114

 عضو الوضعية، دمحم والقوالألف االسالمية ال ريعة بألف االحتيا  جريمة .123
 ل لةا األمنيةة، جامعةة للدراسةات العربيةة عبدالعسيس المراد، المجلةة بف

 م.2111األمنية،  للعلوم العربية
جريمةة االحتيةا  عبةر اإللترلةةي د. دمحم  ةارق ال ةف، من ةورات ال لبةةي  .124

 م.2111ال قوقية، مصر، الطبعة األولى، 
دراسةةة مقارلةةة، ماجةةد عمةةر  -جريمةةة االحتيةةا  عبةةر البريةةد اإلليترولةةي  .125

 صب ادي، جامعة النجاح الو نية، كلية القالون. 
ي القةةةالون العراقةةةي، دراسةةةة مقارلةةةة، إلةةةاد حسةةةألف االحتيةةةا  عةةة جريمةةةة .126

العةسواي، رسةةالة ماجسةتألر مقدمةةة إلةى كليةةة القةالون والسياسةةية، جامعةةة 
 م.1288بئداد، 
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الفتةاح،  عبةد صةالح ه ةام مقارلةة، إعةداد: دمحم االحتيةا ، دراسةة جريمةة .127
 لمتطلبةات اسةتيماال األ روحةة هةذه  ةه، قةدمي لااةو إشةراف الةدكتور

 جامعةة عةي الدراسةات العليةا بكليةة العةام القةالون  عةي رالماجسةتأل درجةة
 م.2118لابلس، علسطألف،  عي الو نية النجاح

الجريمة المرتيبة عبر اإللترلي، صئألر يوس ، رسالة دكتوراه، جامعة  .128
 م.2113الجساار،  – تألسي وزومولود معمري، 

 جريمةةةة لسةةةو األمةةةوا  بةةةألف الوسةةةااط اإلليتروليةةةة ولصةةةوص الت ةةةري ،  .129
د. عبةةةةد الفتةةةةاح حجةةةةازي، دار الفيةةةةر الجةةةةامعي، اإلسةةةةكندرية، الطبعةةةةة 

 م. 2114األولى، 
جمهةةرف اللئةةةة، دمحم بةةةف ال سةةةف بةةف دريةةةد األزدي، ت قألةةة : رمةةةسي منألةةةر  .131

 م.1284بألروت، الطبعة: األولى،  –يألف بعلبكي، دار العلم للمال
جةةةواهر العقةةةود ومعةةةألف القضةةةاف والمةةةوقعألف وال ةةةهود، دمحم بةةةف أحمةةةد بةةةف  .131

علي بف عبد ال ال ، المنهةاجي، ت قألة : مسةعد السةعدلي، دار اليتةب 
 م. 1224 -هة 1414لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمية بألروت 

 دمحم بةةةف علةةةي بةةةف بكةةةر أبةةةو ،الجةةةوهرف النألةةةرف علةةةى م تصةةةر القةةةدوري  .132
 األولةةةةةةى،: ال ألريةةةةةةة، الطبعةةةةةةة المطبعةةةةةةة ال نفةةةةةةي،  العبةةةةةةادي ال ةةةةةةدادي
 هة. 1322

 عرعةة بةف أحمةد بةف دمحم: اليبألةر، المؤلة  ال ةرح علةى الدسةوقي حاشةية .133
 تاريج. وبدون   بعة بدون : الفير، الطبعة الماليي، دار الدسوقي

 بةةةف عبةةةد الةةةرحمف بةةةف دمحم، حاشةةةية الةةةرو  المربةةة  شةةةرح زاد المسةةةتقن  .134
  .هة 1324 -لطبعة: األولى ، اقاسم ال نبلي النجدي، بدون لاشر

عبةةةد الةةةرحمف بةةةف دمحم بةةةف ، حاشةةةية الةةةرو  المربةةة  شةةةرح زاد المسةةةتقن  .135
  .هة 1324 -لطبعة: األولى ، اقاسم ال نبلي النجدي، بدون لاشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
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حاشةةية العةةدوي علةةى شةةرح كفالةةة الطالةةب الربةةالي، علةةي بةةف أحمةةد بةةف  .136
ت قألةةة : يوسةةة  ال ةةةيج دمحم البقةةةاعي، دار  ،دوي مكةةةرم الصةةةعألدي العةةة

 م.1224 -هة 1414بألروت، تاريج الن ر:  –الفير 
 الجوامةة ، حسةةف جمةة  علةى الم لةةي الجةةال  شةرح علةةى العطةةار حاشةية .137

 العلمية الطبعة. اليتب دار، ال اععي العطار م مود بف دمحم بف
، ي عمألةرفوأحمةد البرلسة، أحمةد سةالمة القلألةوبي، حاشألتا قلألوبي وعمألرف .138

 .م1224-هة1414، بألروت –دار الفير 
ال ةةةاوي اليبألةةةر عةةةي عقةةةه مةةةذهب اإلمةةةام ال ةةةاععي وهةةةو شةةةرح م تصةةةر  .139

، علةةي بةةف دمحم حبألةةب البصةةري البئةةدادي، ال ةةهألر بالمةةاوردي، المسلةةي
دار اليتةةةب العلميةةةة، ، عةةةاد  عبةةةد الموجةةةود -ت قألةةة : علةةةي معةةةو  

  .م1222-هة 1412الطبعة: األولى، ، لبنان –بألروت 
 ، دمحم بةةف زيةةد أبةةو   عبةةد بةةف القةةيم، بكةر ابةةف عنةةد والتعسيةةرات ال ةدود .141

 هة.1414 الثالية:  والتوزي ، الطبعة للن ر العاصمة دار
ال رابةةةةةة )دراسةةةةةة عقهيةةةةةة مقارلةةةةةة(، عبةةةةةد   بةةةةةف سةةةةةعد الرشةةةةةألد، ب ةةةةةث  .141

ماجسةةةةتألر لألةةةةر من ةةةةور، كبيةةةةة ال ةةةةريعة جامعةةةةة الملةةةةك لبةةةةد العسيةةةةر، 
 هة، 1324

ليتروليةةةةةة، د. دمحم عبةةةةةد الةةةةةرحمف سةةةةةالمة، جامعةةةةةة المدينةةةةةة ال رابةةةةةة اإل .142
 العالمية، بدون بيالات.

حليةةةةةة األوليةةةةةا  و بقةةةةةات األصةةةةةفيا ، أبةةةةةو لعةةةةةيم أحمةةةةةد بةةةةةف عبةةةةةد    .143
م. فةةم صةةورتها عةةدف 1244 -هةةة 1324مصةةر،  ،األصةةبهالي، السةةعادف

 دور.
 ٬ الثقاعةة دار ٬ال باشةنة رضةا جهةاد- الوعةا  لبطاقةة الجساايةة ال مالةة .144

 م.2118األردن،  عمان
 اليتةب الممئنطة، دمحم الهألتي، دار االاتمان لبطاقات الجنااية ال مالة .145

 .م2112القالولية، 
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 االاتمةةان، سةةامح عبةةد ال كةةم، القةةاهرف لبطاقةةات الجناايةةة ال مالةةة .146
 م. 2113العربية،  النهضة دار : 
 ممةدوح . التسويةر، د مةف اإلليترولةي الةدع  لبطاقةات الجناايةة ال مالةة .147

والتةدريب،  األمنيةة للدراسةات العربيةة العنةسي، المجلةة الرشةألد رشةألد بةف
 م.2114 -هة 1434السعودلة، الريا   : 42  العدد  31 المجلد

مقارلةة، عةاد   ليتروليةة، دراسةةاإل الةدع  الجناايةة لبطاقةات ال مالةة .148
 يوس  ال كري، جامعة اليوعة، كلية القالون. 

 :األولةى، القةاهرف ا  عمةر سةالم، الطبعةةالوع لبطاقات الجنااية ال مالة .149
 م. 1224العربية،  دار النهضة

 لنألةو مقارلةة(، رسةالة اإلليتروليةة، )دراسةة للتجةارف الجناايةة ال مالةة .151
شةنألف،  الطالةب: صةالح ال ةاص، إعةداد القةالون  عةي الةدكتوراه  شةهادف
 م.2113ال قوق، الجساار،  تلمسان، كلية بلقايد بكر أبو جامعة

عةوزي السةقا،  االاتمةان، إيهةاب لبطاقةات واألمنيةة لجناايةةا ال مالةة .151
 م.2114الجديدف،  الجامعة اإلسكندرية، دار

تطبيقية عةي القضةا   لبطاقات االاتمان دراسة والمدلية الجنااية ال مالة .152
 النهضةة الصةئألر، دار البةاقي عبةد جمألةو المصةري والفرلسةي، د.

 م.1222القاهرف،  ،العربية
ألرهةةا، المفتةةي جةةاد ال ةة  علةةى جةةاد ال ةة ، م ةةرم ال ألةةو الم ةةروعة ول .153

م، من ةةةةةةور علةةةةةةى موقةةةةةة  وزارف 1281لةةةةةةوعمبر  14 -هجريةةةةةةة  1412
 http://www.islamic-council.comاألوقاف المصرية: 

 السةةةنة: )اإلسةةةالمية، الطبعةةةة الجامعةةةة المسةةةعودي، مطةةةاب  ال ألةةةو، دمحم .154
 .هة1414 ال جة او-رجب( 42 ،41 العددان- ع رف السابعة

دمحم بةةةةف علةةةةي ، ر الم تةةةةار شةةةةرح تنةةةةوير األبصةةةةار وجةةةةام  الب ةةةةارالةةةةد .155
ْصني ال صكفي، ت قأل : عبةد المةنعم إبةراهيم ، دار اليتةب العلميةة، ال  

 .م2112 -هة1423الطبعة: األولى، 
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، أعنةدي أمةألف خواجةه حألةدر األحكةام، علةي مجلةة شرح عي ال كام درر .156
 - هةةةةة1411األولةةةةى، : الجألةةةةو الطبعةةةةة ال سةةةةألني، دار عهمةةةةي: تعريةةةةب
 م1221

اإلرادات،  منتهةةةى ب ةةةرح المعةةةروف المنتهةةةى ل ةةةرح النهةةةى أولةةةي دقةةةاا  .157
اليتةةب،  عةةالم ال نبلةةى، البهةةوتى الةةديف صةةالح بةةف يةةولس بةةف منصةةور
  م.1223 - هة1414 األولى،: الطبعة

 بةةةةف أحمةةةةد: ال ةةةةريعة، المؤلةةةة  صةةةةاحب أحةةةةوا  ومعرعةةةةة النبةةةةوف دالاةةةةو .158
ردي موسةةةةى بةةةةف علةةةةي بةةةةف ال سةةةةألف ْوج  ْسةةةةر   بكةةةةر أبةةةةو ال راسةةةةالي، ال  
 هة. 1414 - األولى: بألروت، الطبعة – العلمية اليتب دار البألهقي،

دلألةو الطالةةب لنألةو المطالةةب، مرعةةي بةف يوسةة  بةةف أبةى بكةةر اليرمةةى،  .159
ت قألةةةة : أبةةةةو قتألبةةةةة الفاريةةةةابي، دار  ألبةةةةة للن ةةةةر والتوزيةةةة ، الريةةةةا ، 

 م.2114هة / 1424الطبعة: األولى، 
المصةرعي، وااةةو الدلسةةي،  القطةةا  عةةي يةةةاإلليترول العمليةةات دلألةو .161

 م. 2112بألروت، 
 دكتةوراه، قسةم دمحم زيةدان، رسةالة المصةرعي القطةا  عةي التسةوي  دور .161

 وعلةوم االقتصةادلة العلةوم ت طةيط، كليةة االقتصةادلة، عةر  العلةوم
 م.  2114الجساار،  التسألألر، جامعة

 ر،بكةة أبةةي بةةف الةةرحمف ال جةةات، عبةةد بةةف مسةةلم صةة يح علةةى الةةديبات .162
 عفةةةان ابةةةف ال ةةةويني، دار اسةةة   أبةةةو: السةةةألو ي، ت قةةةي الةةةديف جةةةال 
 األولةى: ال بةر، الطبعةة – السةعودلة العربيةة المملية - والتوزي  للن ر
  م 1224 - هة 1414

بةةف  عمةةر بةةف أمةةألف دمحم عابةةديف، الم تةةار، ابةةف الةةدر علةةى الم تةةار رد .163
 اليةةةةةةة،الث: بألةةةةةةروت، الطبعةةةةةةة-الفيةةةةةةر دار ال نفةةةةةةي، الدم ةةةةةةقي عابةةةةةةديف
  م.1222 - هة1412
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ال ةامي،  الل مةي أحمةد بةف ، سليمان(الصئألر المعجم) الدالي الرو  .164
 دار،  اإلسةةةالمي شةةةكور، المكتةةةب دمحم ت قألةةة :، الطبرالةةةي القاسةةةم أبةةةو

 م.1284 – 1414األولى، : عمان، الطبعة،  بألروت - عمار
 بةةف الةةرحمف عبةةد الفةةرت أبةةو الةةديف التفسةةألر، جمةةا  علةةم عةةي المسةةألر زاد .165

 اليتةةةاب المهةةةدي، دار الةةةرزاق عبةةةد: الم قةةة  الجةةةوزي،  دمحم بةةةف علةةةي
 هة. 1422 - األولى: بألروت، الطبعة – العربي

 دار: ل ةةةةر الصةةةةنعالي، صةةةةالح بةةةةف إسةةةةماعألو بةةةةف السةةةةالم، دمحم سةةةةبو .166
 تاريج. وبدون   بعة القاهرف، بدون  -ال ديث

  ت قألة، السرات المنألر شرح الجام  الصةئألر عةي حةديث الب ةألر النةذير .167
 ، بدون لاشر.علي أحمد ال هألر بالعسيسي 

السرات الوهةات علةى مةتف المنهةات، العالمةة دمحم السهةري الئمةراوي، دار  .168
  بألروت.  –المعرعة للطباعة والن ر 

سنف ابف ماجه، ابف ماجة أبو عبد   دمحم بف يسيةد القسوينةي، ت قألة :  .169
البةةةابي  فيصةةةو صيسةةةى -دمحم عبةةةد البةةةاقي، دار إحيةةةا  اليتةةةب العربيةةةة 

 ال لبي. 
ْسةةةتالي، ، سةةةنف أبةةةي داود .171 ج  أبةةةو داود سةةةليمان بةةةف األشةةةعث األزدي الس  

 –المكتبةةةة العصةةةرية، صةةةألدا ، ت قألةةة : دمحم م ألةةةي الةةةديف عبةةةد ال مألةةةد
 . بألروت

 بةةف مهةةدي بةةف أحمةةد بةةف عمةةر بةةف علةةي ال سةةف الةةدارقطني، أبةةو سةةنف .171
 بشةةةةعأل: الةةةةدارقطني، حققةةةةه البئةةةةدادي دينةةةار بةةةةف النعمةةةةان بةةةةف مسةةةعود

األولةى، : لبنان الطبعةة – الرسالة، بألروت االرلؤو ، وآخرون، مؤسسة
 2114 - هة 1424

ردي، أبةةو بكةةر البألهقةةي،  .172 ْوج  ْسةةر  السةةنف الصةةئألر، أحمةةد بةةف ال سةةألف ال  
ت قألةة : عبةةد المعطةةي قلعجةةي، جامعةةة الدراسةةات اإلسةةالمية، كرات ةةي، 

 م.1282 -هة 1411باكستان، الطبعة: األولى، 
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 حسف: حققه النسااي، شعألب بف أحمد الرحمف عبد أبو اليبر ، السنف .173
بألةةةروت،  – الرسةةةالة األرلةةةا و ، مؤسسةةةة شةةةعألب: عليةةةه شةةةلبي، أشةةةرف

 م 2111 - هة 1421 األولى،: الطبعة
ردي، أبةةةو بكةةةر البألهقةةةي،  .861 ْوج  ْسةةةر  السةةةنف اليبةةةر ، أحمةةةد بةةةف ال سةةةألف ال  

ة: لبنةةةةات، الطبعةةةة –ت قألةةةة : دمحم عطةةةةا، دار اليتةةةةب العلميةةةةة، بألةةةةروت 
 .هة1424الثالثة، 

 ال مألةةري  أيةةوب بةةف ه ةةام بةةف الملةةك ه ةةام، عبةةد البةةف النبويةةة السةةألرف .175
 ومطبعةةةة مكتبةةةة وآخةةةرون، شةةةركة السةةةقا مصةةةطفى: ت قألةةة  المعةةةاعري،
 - هةةة1344 الثاليةةة،: بمصةةر، الطبعةةة وأوالده ال لبةةي البةةابي مصةةطفى
 م. 1244

اع ي .176 ْرح عيْ  ال   اع عي م ْسن د ش   السةعادات أبةو الديف ، مجداألف ألرْ  الْبف   ال  
 أحمةةد: الم قةة  األفألةةر، ابةةف الجةةسري  ال ةةألبالي دمحم بةةف دمحم بةةف المبةةارك

، إبةةراهيم، م يت بةةة   بةةف ل اسةةر تمةةيم أبةةي - سةةليمان بةةف ْشةةد   - الريةةا  الرُّ
 م. 2114 - هة 1424 األولي،: السعودلة، الطبعة العربية المملية

ي  ال ةةةامو عةةةي عقةةةه اإلمةةةام مالةةةك، بهةةةرام بةةةف ع .177 ْمي ا   ألر ي  الةةةد   م  بةةةد   الةةةد 
الماليي، ضبطه وص  ه: أحمد بف عبد اليريم لجألب، مركس لجألبويه 

 م. 2118 -هة 1422للم طو ات وخدمة الترا ، الطبعة: األولى، 
شجرف النور السكية عي  بقات الماليية، دمحم بف دمحم بف عمةر م لةوف،  .861

علميةةة، لبنةةان، الطبعةةة: علةة  عليةةه: عبةةد المجألةةد خيةةالي، دار اليتةةب ال
 م.4119 -هة 1424األولى، 

عبةةةةةد اليةةةةةريم  -شةةةةةرح التجريةةةةةد الصةةةةةريح ألحاديةةةةةث الجةةةةةام  الصةةةةة يح  .179
  ال ضألر. ال يج موق  مف مفرلة ، دروسال ضألر

يمي المازري الماليي، ت قأل :  .811 شرح التلقألف، دمحم بف علي بف عمر الت م 
سةةةةالمي، ا ةةةةالمي، دار الئةةةةرب اإل  ةةةةد الم تةةةةار الس  لطبعةةةةة: األولةةةةى، م م 

   م.2118
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رقةةالي علةةى م تصةةر خلألةةو، ومعةةه: الفةةتح الربةةالي فيمةةا اهةةو  .818 شةةرح السُّ
عنةةه السرقةةالي، ت قألةة  عبةةد البةةاقي بةةف يوسةة  السرقةةالي، ت قألةة : عبةةد 

لبنةةان، الطبعةةة: األولةةى،  –السةةالم أمةةألف، دار اليتةةب العلميةةة، بألةةروت 
  م.4114 -هة 1422

، دمحم بةف عبةد البةاقي السرقةةالي، شةرح السرقةالي علةى مو ةأ اإلمةام مالةك .182
القةةةاهرف، الطبعةةةة: األولةةةى،  –ت قألةةة :  ةةةه سةةةعد، مكتبةةةة الثقاعةةةة الدينيةةةة

 .هة1424
 المصةةةةري  السرك ةةةةي   عبةةةةد بةةةةف دمحم الةةةةديف السرك ةةةةي، شةةةةمس شةةةةرح .183

 م. 1223 - هة 1413 األولى،: العبيكان، الطبعة دار ال نبلي،
   عبةد بةف ل سةألفا الةديف المصابيح، شرف م كاف على الطألبي شرح .184

 البةاز مصةطفى لةسار هنةداوي، مكتبةة ال مألةد عبةد. د: الطألبي، الم ق 
 م. 1224 - هة 1414 األولى،: ، الطبعة(الريا  - المكرمة مكة)
ال ةةةرح اليبألةةةر علةةةى مةةةتف المقنةةة ، عبةةةد الةةةرحمف بةةةف دمحم بةةةف أحمةةةد بةةةف  .185

قدامةةةةة المقدسةةةةي، دار اليتةةةةاب العربةةةةي للن ةةةةر والتوزيةةةة ، أشةةةةرف علةةةةى 
 اعته: دمحم رشألد رضا صاحب المنار. ب
 الفتةةةوحي أحمةةةد بةةةف دمحم البقةةةا  أبةةةو الةةةديف المنألةةةر، تقةةةي اليوكةةةب شةةةرح .186

حمةةةاد،  ولسيةةةه السحأللةةةي دمحم: الم قةةة  ال نبلةةةي، النجةةةار بةةةابف المعةةةروف
 مة. 1224 - هة1418 الثالية الطبعة: العبيكان، الطبعة مكتبة

بةف دمحم العثيمةألف، دار  ال رح الممت  على زاد المستقن ، دمحم بف صةالح .187
 هة. 1428 - 1422ابف الجوزي، الطبعة: األولى، 

 ال ةةيج موقةة  مةةف مفرلةةة ، دروسعبةةد اليةةريم ال ضةةألر -شةةرح المو ةةأ  .188
  ال ضألر.

 قةام صةوتية ال نقيطي، دروس الم تار دمحم بف دمحم ،شرح زاد المستقن  .189
 اإلسالمية. ال بكة موق  بتفريئها
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 بةةف حسةةألف بةةف أحمةةد العبةةاس أبةةو فالةةدي داود، شةةهاب أبةةي سةةنف شةةرح .191
 بةةةدار البةةةاحثألف مةةةف عةةةدد: ت قألةةة  ال ةةةاععي، الرملةةةي المقدسةةةي رسةةةالن
 وت قألةةةةة  العلمةةةةي للب ةةةةةث الفةةةةالح الربةةةةا ، دار خالةةةةةد بإشةةةةراف الفةةةةالح
 هةة 1434 األولةى،: العربيةة، الطبعةة مصةر جمهورية - الفألوم الترا ،

 م. 2114 -
 عبةد بةف الم سةف عبةد بةف حمةد بةف الم سةف داود، عبد أبي سنف شرح .191

 ال ةةبكة موقةة  بتفريئهةةا قةةام صةةوتية البةةدر، دروس العبةةاد حمةةد بةةف  
 اإلسالمية.

، دمحم «اخألةةرف العقبةةى عةةي شةةرح المجتبةةى»شةةرح سةةنف النسةةااي المسةةمى  .192
ل ةةةو ي، دار المعةةةرات الدوليةةةة للن ةةةر، دار   بةةةف علةةةي بةةةف آدم اإلفألةةةوبي الو 

 -م  1224 -هةةةة 1414آ  بةةةروم للن ةةةر والتوزيةةة ، الطبعةةةة: األولةةةى، 
 م.2113 -هة 1424

 بةةةف علةةةي ال سةةةف أبةةةو بطةةةا  بطةةةا ، ابةةةف البةةةف الب ةةةار   صةةة يح شةةةرح .193
 - الرشد إبراهيم، مكتبة بف لاسر تميم أبو: ت قأل  الملك عبد بف خل 

 م2113 - هة1423الثالية، : السعودلة، الريا  الطبعة
 بةةف الةةرحمف عبةةد بةةف   عبةةد بةةف اليةةريم الب ةةاري، عبةةد صةة يح شةةرح .194

 ال ضألر ال يج موق  مف مفرلة ال ضألر، دروس حمد
ةةةةد   .871 ةةةةا   الم ْعل ةةةةم  بف و اا  ةةةةم ى إ كم  ي ةةةةا  الم س  ةةةةى ص  يح م ْسةةةةل م  ل لق اض  ةةةة   ةةةْرح  ص  ش 

لْ أل ةةةةةى  د.م ْسةةةةةل م، صيةةةةةا  بةةةةةف موسةةةةةى الي صةةةةةبي السةةةةةبتي، ت قألةةةةة : 
ألو، دار الوعةةةةةا  للطباعةةةةةة والن ةةةةةر والتوزيةةةةة ، مصةةةةةر، الطبعةةةةةة:  إ ْسةةةةةم اع 

   م.7331 -هة 1412األولى، 

خطةوف،  أبةو عمةر شةوقي ال ةاص، أحمةد القسةم العقوبةات قةالون  شةرح .196
 م. 1224 العربية النهضة دار : القاهرف

دمحم بةةف عبةد   ال رشةةي المةةاليي، دار ، شةرح م تصةةر خلألةو لل رشةةي .197
  .بألروت –الفير للطباعة 
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يف   عةس    بةف   البئوي، م م د   لإلمام السنة مصابيح شرح .198  للطية ا عبةد   الةد  
، ، الي رمةةةةالي  ل ةةةةك، ت قألةةةة  ابةةةةف بةةةةة الم ةةةةهور ال نفةةةةيُّ  لجنةةةةة: ودراسةةةةة الم 
 الثقاعةةةةةة  الةةةةةب، إدارف الةةةةةديف لةةةةةور: بإشةةةةةراف الم ققةةةةةألف مةةةةةف م تصةةةةةة

 م. 2112 - هة 1433 األولى،: اإلسالمية، الطبعة
ردي ال راسةةالي، أبةةو بكةةر  .877 ْوج  ْسةةر  شةةعب اإللمةةان، أحمةةد بةةف ال سةةألف ال  

د العلةةةي حامةةةد، مكتبةةةة الرشةةةد للن ةةةر والتوزيةةة  البألهقةةةي، ت قألةةة : د. عبةةة
بالريا  بالتعاون م  الةدار السةلفية ببومبةاي بالهنةد، الطبعةة: األولةى، 

  م.4119 -هة 1423

شمس العلوم ودوا  كالم العرب مف اليلةوم، ل ةوان بةف سةعألد ال مألةر   .811
دار الفيةةةر المعاصةةةر  ، وآخةةةرون،حسةةةألف العمةةةري  .اليمنةةةي، ت قألةةة : د

سةةةورية(، الطبعةةةة: األولةةةى،  -ن(، دار الفيةةةر )دم ةةة  لبنةةةا -)بألةةةروت 
 م.7333 -هة 1421

الصةةة اح تةةةات اللئةةةة وصةةة اح العربيةةةة، إسةةةماعألو بةةةف حمةةةاد الجةةةوهري  .211
بألةةروت، الطبعةةة:  ،الفةةارابي، ت قألةة : أحمةةد عطةةار، دار العلةةم للماليةةألف

 .هة1414 الرابعة
 بةف كمةا  مالةك األامةة، أبةو مةذاهب وتوضةيح وأدلته السنة عقه ص يح .212

 الةديف لاصةر/ ال ةيج عضةأللة :معاصةرف عقهيةة تعليقةات سالم، مة  السألد
 بةةف دمحم/ ال ةةيج بةةاز، عضةةأللة بةةف العسيةةس عبةةد/ ال ةةيج األلبةةالي، عضةةأللة

: الن ةةةةر مصةةةةر، عةةةةام – القةةةةاهرف التوفيقيةةةةة، العثيمةةةةألف، المكتبةةةةة صةةةةالح
 م. 2113

 ي النمألةر  حمةدان بف أحمد   عبد والمستفتي، أبو والمفتي الفتو   صفة .213
 األلبةةةةةةالي، المكتةةةةةةب الةةةةةةديف لاصةةةةةةر دمحم: الم قةةةةةة  ال نبلةةةةةةي، ال ر الةةةةةةي
  هة.1324 الثالثة،: بألروت، الطبعة – اإلسالمي
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 الةديف، لاصةر دمحم الةرحمف عبةد وزيادتةه، أبةو الصةئألر الجةام  ضعي  .214
 زهألةر:  بعةه علةى أشةرف األلبةالي، آدم، بةف لجةاتي بةف لوح ال ات بف

 والمنق ة. والمسيدف المجددف: ةاإلسالمي، الطبع ال اويط، المكتب
 األ راف بألف تسوية المدعوعات عي وأهمألتها اإلليترولية السداد  راا  .215

االقتصةاد،  لنةدور، كليةة عةاروق  المتبادلة رسالة دكتوراه، إعةداد: لسةان
 – والقالوليةة االقتصةادلة للعلةوم دم ة  جامعةة دم ة ، مجلةة جامعةة
 م. 2112األو ،  العدد - 28 المجلد

  بةةةةةف ال سةةةةةألف بةةةةةف الةةةةةرحيم التقريةةةةةب، عبةةةةةد شةةةةةرح عةةةةةي التثريةةةةةب  ةةةةةرح .216
 المصةةةةرية الطبعةةةةة، العراقةةةةي إبةةةةراهيم بةةةةف بكةةةةر أبةةةةي بةةةةف الةةةةرحمف عبةةةةد

 التاريج الترا ، ومؤسسة إحيا  دار) منها عدف دور وصورتها -القدلمة
 .(العربي الفير العربي، ودار

 بةةف دمحم   عبةةد أبةةو: ال ةةرصية، المؤلةة  السياسةةة عةةي ال كميةةة الطةةرق  .217
ال مةد،  أحمةد بةف لةال : الجوزيةة، الم قة  قةيم ابةف أيةوب بف بكر أبي
 هة. 1428 األولى،: المكرمة، الطبعة مكة - الفوااد عالم دار
حفةةةة ،  إسةةةةماعألو، أبةةةةو بةةةةف أحمةةةةد بةةةةف دمحم بةةةةف الطلبةةةةة، عمةةةةر  لبةةةةة .218

 بعةةة،  بةةدون : ببئةةداد الطبعةةة المثنةةى العةةامرف، مكتبةةة المطبعةةة، النسةفي
 هة .1311

 دمحم بةةةف   عبةةةد بةةةف الترمةةةذي، دمحم صةةة يح ب ةةةرح األحةةةواي عارضةةةة .219
 لبنان. بألروت العلمية اليتب دار، العربي بف بكر المعاعري، أبو

 بهةا  دمحم أحمةد، أبةو بةف إبةراهيم بةف الةرحمف العمةدف، ، عبةد شةرح العدف .211
 م. 2113 هة1424ال ديث، القاهرف،  دار، المقدسي الديف

 بةةف دمحم بةةف اليةةريم اليبألةةر، عبةةد ل ةةرحبا المعةةروف الةةوجألس شةةرح العسيةةس .211
  عةةةةةاد  - عةةةةةو  علةةةةةي ت قألةةةةة : ،الراععةةةةةي القاسةةةةةم أبةةةةةو اليةةةةةريم، عبةةةةةد
 األولةةى،: لبنةةان، الطبعةةة – بألةةروت العلميةةة، اليتةةب الموجةةود، دار عبةةد

  م. 1224 - هة 1414
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 ال ةةةةةادمي، مكتبةةةةةة م تةةةةةار بةةةةةف الةةةةةديف ال ةةةةةرصية، لةةةةةور المقاصةةةةةد علةةةةةم .212
 .م2111 -ةه1421 األولى: العبيكان، الطبعة

عمدف القاري شرح ص يح الب اري، م مود بةف أحمةد الئألتةابى ال نفةى  .213
 بألروت. –بدر الديف العألنى، دار إحيا  الترا  العربي 

 ش ادف االليترولية(، حسألف المصرفية )الصألرعة اإلليترولية العمليات .214
القالوليةةة  الةةوجهتألف مةةف المصةةارف أعمةةا  عةةي ال سةةألف، الجديةةد

 جامعةة ال قةوق  ليليةة السةنوي  العلمةي المةؤتمر  واالقتصةادلة، أعمةا
 ال لبةي األولةى، من ةورات األو ، الطبعةة العربيةة، الجةس  بألةروت

 م.2112ال قوقية، لبنان 
 اليياللةي، ضةمف الموسةوعة مقارلةة( م مةود )دراسةة البنةوك عمليةات .215

الثقاعةة،  األولةى، دار الرابة ، الطبعةة المجلةد -والمصةرفية التجاريةة
 . م2118عمان، 

 والمقارن  المصري  للقضا  القالولية، دراسة الوجهة مف البنوك عمليات .216
 عةو ، بةدون  بعةة ودار الةديف جما  العربية، علي البالد ت ريعات
 الن ر.

 البطاقةةات تسويةةر لةةدوف عمليةةات تسويةةر البطاقةةة االاتماليةةة، أعمةةا  .217
 جامعةة  :األولةى، الريةا  االاتماليةة، دمحم عبةد الرسةو  خيةا ،  :

 م .2112األمنية،  للعلوم العربية لال 
العنالة شرح الهدالة، دمحم بف دمحم بف م مود، أكمو الديف البابرتي، دار  .218

 الفير. 
 تهةةذيب: القةةيم ابةةف حاشةةية داود، ومعةةه أبةةي سةةنف شةةرح المعبةةود عةةون  .219

أمألةةةةةر،  بةةةةةف أشةةةةةرف وم ةةةةةكالته، دمحم عللةةةةةه و لضةةةةةاح داود أبةةةةةي سةةةةةنف
: بألةةةةةروت الطبعةةةةةة – لعلميةةةةةةا اليتةةةةةب دار، آبةةةةةادي الصةةةةةدلقي، العظةةةةةيم

 هة. 1414الثالية، 
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اا و، لصر بف دمحم بف أحمد بف إبراهيم السمرقندي، ت قأل :  .221 ع أل ون اْلم س 
اد، ت قأل   يف الناهي، مطبعة أسعد، ب ْئد   هة.1384د. صالح الد  

 يوسةة  بةف مرعةةي: والمنتهةى، المؤلة  اإلقنةةا  جمة  عةةي المنتهةى لالةة .221
 يوسةةة  رااةةةد المسروعةةةي، إبةةةراهيم اسةةةرل: بةةةه اعتنةةةى ال نبلةةةي، اليرمةةةي

 - هةةةةة 1428 األولةةةةى،: اليويةةةةي، الطبعةةةةة ، لةةةةراس الرومةةةةي، مؤسسةةةةة
 م. 2114

 زكريا بف أحمد بف دمحم بف الوردلة، زكريا البهجة شرح عي البهية الئرر .222
 .:الميمنية الطبعة المطبعة، ل ألى أبو الديف األلصاري، زيف

 الةدكتور: الهةروي، الم قة  سةالم بةف القاسةم عبألةد ال ةديثف، أبةو لريب .223
 عبةد األستاا: العلوم، مراجعة دار بكلية م أستاا شرف، دمحم دمحم حسألف
 ل  ون  العامة العربية، الهأل ة اللئة لمجم  العام األمألف هارون، السالم
 م.1284 - هة1414 األولى،: القاهرف، الطبعة األمألرية، المطاب 

ر، أحمةد بةف دمحم مكةةي، لمةس عألةون البصةاار عةةي شةرح األشةباه والنظةةاا .224
 م. 1284 -هة 1414ال نفي، دار اليتب العلمية، الطبعة: األولى، 

 ال ليم عبد بف أحمد العباس أبو الديف تيمية، تقي البف اليبر   الفتاو   .225
 - هةةة1418 األولةةى،: العلميةةة، الطبعةةة اليتةةب ال رالةةي، دار تيميةةة بةةف

 م.1284
الةةديف البل ةةي، دار الفيةةر،  الفتةةاو  الهندلةةة، لجنةةة علمةةا  برااسةةة لظةةام .226

 هة. 1311الطبعة: الثالية، 
عتح الباري شرح ص يح الب اري، أحمد بف علي بف حجر أبو الفضةو  .227

العسةةةةقاللي، رقةةةةم كتبةةةةه وأبوابةةةةه وأحاديثةةةةه: دمحم عةةةةؤاد عبةةةةد البةةةةاقي، دار 
 هة1342بألروت،  -المعرعة 

 الراععةي دمحم بةف اليةريم اليبألةر، عبةد ال رح=  الوجألس ب رح العسيس عتح .228
  الفير. دار القسويني،
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 بةابف المعةروف السألواسةي الواحةد عبةد بةف دمحم الةديف القةدير، كمةا  عتح .229
  تاريج. وبدون   بعة بدون : الفير، الطبعة دار الهمام،

 شةرح عي الم تار القو =  التقريب ألفا  شرح عي المجألب القريب عتح .231
: بعنالةةة سي،الئةة الةةديف شةةمس دمحم بةةف قاسةةم بةةف دمحم االختصةةار، لالةةة
 ابةةف دار والن ةةر، للطباعةةة والجةةابي الجةةابي، الجفةةان الوهةةاب عبةةد بسةةام
 األولةةةةى،: لبنةةةةان، الطبعةةةةة – بألةةةةروت والتوزيةةةة ، والن ةةةةر للطباعةةةةة حةةةةسم

 م. 2114 - هة 1424
عةةةةةتح المةةةةةنعم شةةةةةرح صةةةةة يح مسةةةةةلم، د. موسةةةةةى شةةةةةاهألف الشةةةةةألف، دار  .838

  .م4114 -هة 1423ال روق، الطبعة: األولى )لدار ال روق(، 

 عةةةتح الوهةةةاب ب ةةةرح مةةةنهج الطةةةالب، ت قألةةة  زكريةةةا بةةةف دمحم بةةةف أحمةةةد  .232
بةةةةةةةةف زكريةةةةةةةةا األلصةةةةةةةةاري، دار الفيةةةةةةةةر للطباعةةةةةةةةة والن ةةةةةةةةر، الطبعةةةةةةةةة: 

 م. 1224هة/1414
 الجمو ب اشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب عتوحات .233

 للنةووي  الطةالبألف منهةات مةف األلصةاري  زكريةا اختصةره الطةالب منهج)
 منصةةةور بةةةف عمةةةر بةةةف ، سةةةليمان(الطةةةالب مةةةنهج شةةةرح عةةةي شةةةرحه فةةةم

  بعةة بةدون : الفير، الطبعةة دار بالجمو، المعروف األزهري، العجأللي
 تاريج. وبدون 

 اإلسةةةةالم جمةةةةا  المظفةةةةر، أبةةةةو ال سةةةةألف، بةةةةف دمحم بةةةةف الفةةةةروق، أسةةةةعد .234
 :  مةةةةةةوم، راجعةةةةةةةه دمحم. د: ال نفةةةةةةي، الم قةةةةةةة  النيسةةةةةةةابوري  اليرابيسةةةةةةي

 األولةةةى،: اليويتيةةةة، الطبعةةةة األوقةةةاف زارفلةةةدف، و  أبةةةو السةةةتار عبةةةد. د
  م.1282 - هة1412

، دار  .235 أْلل ةي  الفقه اإلسةالمي وأدلتةه، ت قألة  أ. د. و ْهب ةة بةف مصةطفى السُّح 
 دم   -سوري ة  -الفير 

عيةةرف ال مالةةة الجناايةةة لبةةرامج ال اسةةب اآللةةي، أ. دمحم دمحم شةةتات، دار  .236
 م.2111الجامعة الجديدف، اإلسكندرية، 
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اكةةةه الةةةدوالي علةةةى رسةةةالة ابةةةف أبةةةي زيةةةد القألروالةةةي، أحمةةةد بةةةف لةةةالم الفو  .237
 م. 1224 -هة 1414النفراوي األزهري الماليي، دار الفير، 

الثةالي،  والقضا ، المجلد الفقه الجديد، موسوعة التجارف قالون  شرح عي .238
 للن ةر م مةود البكةر ، دار عسمةي التجاريةة، دمحم والعقةود االلتسامةات
 والتوزي .

لقةةدير شةةرح الجةةام  الصةةئألر، عبةةد الةةر وف بةةف تةةات العةةارعألف فةةي  ا .239
مصةةةةةةةر، الطبعةةةةةةةة: األولةةةةةةةى،  –المنةةةةةةةاوي، المكتبةةةةةةةة التجاريةةةةةةةة اليبةةةةةةةر  

 هة. 1344
 دمحم جعفر، بألروت: المؤسسة ال اص، د. على القسم العقوبات قالون  .241

  م.2114 والتوزي  والن ر للدراسات الجامعية
، ه ةام دمحم عريةد رسةتمت، المعلومةا تقنيةة وم ةا ر العقوبةات قةالون  .241

 م، مصر. 1222اآلالت ال ديثة،  مكتبة
قالون العقوبات، القسم ال اص، د. م مود مصطفى،  : الثاليةة، دار  .242

 م.1284النهضة العربية، القاهرف، 
ليتروليةةةة مةةة  بيةةةان موقةةة  قةةةرا ف عةةةي االتجاهةةةات الت ةةةريعية للجةةةراام اإل .243

الدو  العربية وتجربة سلطنة عمان، يةولس عةرب، ورشةة عمةو تطةوير 
الت ةةريعات عةةي مجةةا  مكاع ةةة الجةةراام اإلليتروليةةة، المنعقةةدف بمسةةقط، 

 م. 2114، أبريو 4-2سلطنة عمان 
 السةتار، بألةروت، دار عبةد العقوبةات عوزيةة قةالون  عةي ال ةاص القسةم .244

 1282 العربية النهضة
الألف الفقهية، دمحم بف أحمد بف دمحم بف جسي اليلبي الئرلا ي، بدون القو  .245

 بيالات.
 بةف أحمةد بةف   عبد الديف موع  دمحم أحمد، أبو اإلمام عقه عي الياعي .246

 اليتةةةةب دار المقدسةةةةي، قدامةةةةة بةةةةابف ال ةةةةهألر ال نبلةةةةي، قدامةةةةة بةةةةف دمحم
 م. 1224 - هة 1414 األولى،: العلمية، الطبعة

http://raffy.me/author/28585/هشام-محمد-فريد-رستم
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عه تصة يح الفةرو  لعةال  الةديف علةي بةف سةليمان المةرداوي، كتاب الفرو  وم .816
دمحم بةةف مفلةةح بةةف دمحم المقدسةةي ال نبلةةي، ت قألةة : عبةةد   بةةف عبةةد الم سةةف 

 م.4119 -هة 1424التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 

 شةةةةألبة،  أبةةةةي بةةةةف بكةةةةر واآلفةةةةار، أبةةةةو األحاديةةةةث عةةةةي المصةةةةن  اليتةةةةاب .248
 ت قألةة :، العبسةةي خواسةةتي بةةف عثمةةان بةةف مإبةةراهي بةةف دمحم بةةف   عبةةد
 1412األولى، : الريا  الطبعة – الرشد ال وت، مكتبة يوس  كما 

، منصةور بةف يةولس البهةوتى ال نبلةى، ك اف القنةا  عةف مةتف اإلقنةا  .249
 .دار اليتب العلمية

م مةةود بةةف عمةةرو بةةف أحمةةد، ، الي ةةاف عةةف حقةةاا  لةةوام  التنسيةةو .251
 -الطبعةة: الثالثةة ، بألةروت –العربةي  السم  ري جار  ، دار اليتةاب

 .هة 1414
 ك ةةةةة  الم ةةةةةدرات والريةةةةةا  المسهةةةةةرات ل ةةةةةرح أخصةةةةةر الم تصةةةةةرات،  .251

عبةةةد الةةةرحمف بةةةف عبةةةد   ال لةةةوتي ال نبلةةةي، ت قألةةة : دمحم بةةةف لاصةةةر 
لبنةةان/ بألةةروت، الطبعةةة: األولةةى،  -العجمةةي، دار الب ةةاار اإلسةةالمية 

 م 2112 -هة 1423
ي ألف، عبةةد الةرحمف بةةف علةي بةةف دمحم ك ة  الم ةةكو مةف حةةديث الصة  .252

 الريا .  –الجوزي، ت قأل : علي حسألف البواب، دار الو ف 
 المةةؤمف عبةةد بةةف دمحم بةةف بكةةر االختصةةار، أبةةو لالةةة حةةو عةةي األخيةةار كفالةةة .253

 ودمحم بلطجةةةي ال مألةةةد عبةةةد علةةةي: الم قةةة  ال ةةةاععي، الةةةديف تقةةةي ال صةةةني،
 م.1224 ى،األول: دم  ، الطبعة – ال ألر سليمان، دار وهبي

كفالةةة النبيةةه عةةي شةةرح التنبيةةه، أحمةةد بةةف دمحم بةةف علةةي األلصةةاري، ابةةف  .254
الرععةةة، ت قألةة : مجةةدي باسةةلوم، دار اليتةةب العلميةةة، الطبعةةة: األولةةى، 

 م. 2112
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 يوسةة  بةةف دمحم: الب ةةاري، المؤلةة  صةة يح شةةرح عةةي الةةدراري  اليواكةةب .255
 لعربةي،ا التةرا  إحيةا  دار اليرمةالي، الةديف شةمس سةعألد، بف علي بف

 م.1234 - هة1344: أولى لبنان،  بعة-بألروت
 عثمةان بةف إسةماعألو بةف الب ةاري، أحمةد أحاديةث ريةا  إلى الجاري  اليوفر .256

 العربةي، التةرا  إحيةا  عنالةة، دار عسو أحمد: ، الم ق  ال نفي فم ال اععي
 م. 2118 - هة 1422 األولى،: لبنان، الطبعة – بألروت

مةةي، اليوكةةب الوهةةات شةةرح صةة يح مسةةلم .816 ، دمحم األمةةألف بةةف عبةةد   األ ر 
مكةة  -مراجعة: لجنة مةف العلمةا ، المست ةار برابطةة العةالم اإلسةالمي 

 .هة1431دار  وق النجاف، الطبعة: األولى،  -المكرمة، دار المنهات 

الالم  الصبيح ب رح الجام  الص يح، شمس الديف الب ْرماوي، دمحم بةف  .811
ت قألةة : لجنةةة م تصةةة مةةف الم ققةةألف عبةةد الةةداام النعيمةةي العسةةقاللي، 

بإشةةةةراف لةةةةور الةةةةديف  الةةةةب، دار النةةةةوادر، سةةةةوريا، الطبعةةةةة: األولةةةةى، 
 م.4174 -هة 1433

لبةةاب التأويةةو عةةي معةةةالي التنسيةةو، علةةي بةةةف دمحم بةةف إبةةراهيم، ال ةةةازن،  .259
 -بألةروت، الطبعةة: األولةى  –ت قأل : دمحم شاهألف، دار اليتةب العلميةة 

 هة. 1414
 بةةف علةةي دمحم أبةةو الةةديف واليتةةاب، جمةةا  السةةنة بةةألف الجمةة  عةةي اللبةةاب .261

: الم قةة  المنبجةةي، ال سرجةةي األلصةةاري  مسةةعود بةةف زكريةةا ل ألةةى أبةةي
/  سةوريا - ال ةامية الةدار - القلم المراد، دار العسيس عبد عضو دمحم. د

 م.1224 - هة1414 الثالية،: بألروت، الطبعة/  لبنان - دم  
ي بةةةةف  الةةةةب الئنيمةةةةي ال نفةةةةي، اللبةةةةاب عةةةةي شةةةةرح اليتةةةةاب، عبةةةةد الئنةةةة .261

 –ت قألةةةة : دمحم م ألةةةةي الةةةةديف عبةةةةد ال مألةةةةد، المكتبةةةةة العلميةةةةة، بألةةةةروت 
 لبنان. 
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ةةْ ن ة  .262 لسةةان ال كةةام عةةي معرعةةة األحكةةام، أحمةةد بةةف دمحم بةةف دمحم، ابةةف ال   
 –ه 1323القةةةةةةاهرف، الطبعةةةةةةة: الثاليةةةةةةة،  –ال لبةةةةةةي، البةةةةةةابي ال لبةةةةةةي 

 م. 1243
لى، ابف منظور اإلعريقى، دار صادر لسان العرب، دمحم بف مكرم بف ع .263

 هة.  1414 -بألروت، الطبعة: الثالثة  –
 الةديف سةي  بةف ال ة  المصةابيح، عبةد م كاف شرح عي التنقيح لمعات .264

هلوي  الب اري   الةديف تقةي الةدكتور األسةتاا: وتعلأل  ، ت قأل  ال نفي الد  
 - هةةة 1434 األولةةى،: سةةوريا، الطبعةةة – دم ةة  النةةوادر، النةةدوي، دار

 م. 2114
 المجلسةةةي سةةةالم دمحم بةةف دمحم الم تصةةةر، أسةةتار هتةةةك عةةي الةةةدرر لوامةة  .265

 بةةةةف الألةةةةدالي: الرضةةةةوان، مراجعةةةةة دار: وت قألةةةة  تصةةةة يح ،ال ةةةةنقيطي
 الرضةوان، النألني، دار بف أحمد ال يج حفألد بقلم أحمد، المقدمة ال ات

 م. 2114 - هة 1434 األولى،: موريتاليا، الطبعة -لواك و 
 المصةةرفية األعمةةا  االاتمةةان، دمحم عثمةةان، مةؤتمر بطاقةةة ماهيةة .266

 م.2113مايو،  12-11 الفترف مف دبي صناعة اإلليترولية، لرعة
ماهية جريمة االحتيا  المعلومةاتي، د. موعة  عبألةد، د. سةاهر لاصةر،  .267

 جامعة تيريي، كلية ال قوق.
دار ، إبةةراهيم بةةف دمحم بةةف مفلةةح، برهةةان الةةديف، المبةةد  عةةي شةةرح المقنةة  .268

 -هةةةةةةة 1418الطبعةةةةةةة: األولةةةةةةى، ، لبنةةةةةةان –تةةةةةةب العلميةةةةةةة، بألةةةةةةروت الي
  .م1224

 المعرعةة السرخسةي، دار األامةة شةمس سةهو أبةي بةف أحمد بف المبسو ، دمحم .269
 .م1223 - هة1414: الن ر  بعة، تاريج بدون : بألروت، الطبعة –
المجتبةةى مةةف السةةنف = السةةنف الصةةئر  للنسةةااي، أحمةةد بةةف شةةعألب بةةف  .271

نسةةةةااي، ت قألةةةة : عبةةةةد الفتةةةةاح أبةةةةو لةةةةدف، مكتةةةةب علةةةةي ال راسةةةةالي، ال
 م. 1284 –هة 1414حلب، الطبعة: الثالية،  –المطبوعات اإلسالمية 
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، الةةدورف السةةابعة المنعقةةدف بمقةةر المجمةة  مجلةةة مجمةة  الفقةةه اإلسةةالمي  .271
 م. 1223هة ، 1412بجدف، العدد الساب ، 

هيم مجمةةة  األلهةةةر عةةةي شةةةرح ملتقةةةى األب ةةةر، إبةةةراهيم بةةةف دمحم بةةةف إبةةةرا  .272
بألةةةةةروت،  -ال نفةةةةةي، ت قألةةةةة : خلألةةةةةو المنصةةةةةور، دار اليتةةةةةب العلميةةةةةة 

 م. 1228 -هة 1412الطبعة: األولى، 
مجمةة  السوااةةد ومنبةة  الفوااةةد، لةةور الةةديف علةةي بةةف أبةةي بكةةر الهألثمةةي،  .863

هةةةةة،  1414ت قألةةةة : حسةةةةام الةةةةديف القدسةةةةي، مكتبةةةةة القدسةةةةي، القةةةةاهرف، 
   م.1224

 البئدادي ال نفةي، دار اليتةاب مجم  الضمالات، أبو دمحم لالم بف دمحم .274
 اإلسالمي. 

الديف،  األخبار، جما  ولطاا  التنسيو لرااب عي األلوار ب ار مجم  .275
ت ن ةي الهندي الصدلقي علي بف  اهر دمحم  مجلةس مطبعةة، اليجراتةي الف 
 م1244 - هة 1384الثالثة، : العثمالية، الطبعة المعارف داارف
 ت قألةةة :  ،لةةةيم بةةةف تيميةةةة ال رالةةةيأحمةةةد بةةةف عبةةةد ال ، مجمةةةو  الفتةةةاو   .276

مجمة  الملةك عهةد لطباعةة المصة   ال ةري ، ، عبد الرحمف بةف قاسةم
  .م1224هة/1414المدينة النبوية، 

أبةةةةو زكريةةةةا م ألةةةةي الةةةةديف ل ألةةةةى بةةةةف شةةةةرف ، المجمةةةةو  شةةةةرح المهةةةةذب .277
 .دار الفير، النووي 

 لالب بف ال   عبد دمحم العسيس، أبو اليتاب تفسألر عي الوجألس الم رر .278
دمحم،  ال ةةاعي عبةةد السةةالم عبةةد الم ةةاربي، ت قألةة : األلدلسةةي عطيةةة بةةف
  هة. 1422 - األولى: بألروت، الطبعة – العلمية اليتب دار
عبةد السةالم بةف ، الم رر عي الفقه علةى مةذهب اإلمةام أحمةد بةف حنبةو .279

الطبعة: الطبعةة ، الريا  -عبد   بف تيمية ال رالي، مكتبة المعارف
  .م1284-هة 1414الثالية 
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 الةةديف التيمةةي، ع ةةر ال سةةف بةةف عمةةر بةةف دمحم   عبةةد الم صةةو ، أبةةو .281
 العلةةوالي، مؤسسةةة فيةةا  جةةابر  ةةه الةةدكتور: وت قألةة  دراسةةة، الةةرازي 

 م1224 - هة1418الثالثة، : الرسالة الطبعة
أبةةةو ال سةةةف علةةةي بةةةف إسةةةماعألو بةةةف سةةةألده ، الم كةةةم والم ةةةيط األعظةةةم .281

، بألةةروت –دار اليتةةب العلميةة  ،ت قألةة : عبةد ال مألةةد هنةداوي  ،المرسةي
 م. 2111 -هة 1421الطبعة: األولى، 

أبةو دمحم علةةي بةةف أحمةد بةةف سةةعألد بةف حةةسم األلدلسةةي، ، الم لةى باآلفةةار .282
  .بألروت –دار الفير 

الم يط البرهالي عي الفقه النعمالي عقه اإلمام أبي حنيفة، أبةو المعةالي  .813
ةةاز ف  ال نفةةي،  ت قألةة : عبةةد اليةةريم برهةةان الةةديف م مةةود بةةف أحمةةد بةةف م 

لبنةان، الطبعةة: األولةى،  –سامي الجندي، دار اليتب العلمية، بألةروت 
 م.4112 -هة 1424

زيةةف الةةديف دمحم بةةف أبةةي بكةةر بةةف عبةةد القةةادر ال نفةةي ، م تةةار الصةة اح .284
الةةةةةةةدار  -المكتبةةةةةةة العصةةةةةةةرية ، ت قألةةةةةةة : يوسةةةةةة  ال ةةةةةةةيج دمحم، الةةةةةةرازي 

  .م1222هة / 1421الطبعة: ال امسة، ، صألدا –النمواجية، بألروت 
م تصةةر اإللصةةةاف وال ةةرح اليبألةةةر )مطبةةةو  ضةةمف مجموعةةةة مؤلفةةةات  .285

ال ةةيج دمحم بةةف عبةةد الوهةةاب، الجةةس  الثةةالي(، دمحم بةةف عبةةد الوهةةاب بةةف 
د. دمحم سليمان التميمي النجدي، ت قأل : عبةد العسيةس بةف زيةد الرومةي، 

  الريا ، الطبعة: األولى. –بلتاجي، د. سألد حجاب، مطاب  الريا  
الم تصةةر الفقهةةي، دمحم بةةف دمحم بةةف عرعةةة الةةورلمي التولسةةي المةةاليي،  .811

ت قأل : د. حاعظ خألر، مؤسسة خل  أحمد ال بتور، الطبعة: األولةى، 
  م.4172 -هة 1434
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 حنبةةو، ابةةف بةةف أحمةةد اإلمةةام مةةذهب علةةى الفقةةه أصةةو  عةةي الم تصةةر .287
 البعلةةةةي صبةةةةاس بةةةةف دمحم بةةةةف علةةةةي ال سةةةةف أبةةةةو الةةةةديف عةةةةال  الل ةةةةام،

 العسيس عبد الملك مظهربقا، جامعة دمحم. د: الم ق  ال نبلي، م قيالد
 المكرمة. مكة -
 ت قألة : ،المرسةي سةألده بةف إسماعألو بف علي ال سف الم ص ، أبو .288

 هةةة1414 األولةةى،: بألةةروت، الطبعةةة –التةةرا  إحيةةا  جفةةا ، دار خلألةةو
 م.1224

ال ةات، دار المدخو، دمحم بف دمحم بف دمحم العبدري الماليي ال هألر بابف  .289
 الترا . 

دار ، مالةةك بةةف ألةةس بةةف مالةةك بةةف عةةامر األصةةب ي المةةدلي ،المدولةةة .291
  .م1224 -هة 1414الطبعة: األولى، ، اليتب العلمية

 دمحم بةةف   عبألةةد ال سةةف المصةةابيح، أبةةو م ةةكاف شةةرح المفةةاتيح مرعةةاف .291
 الرحمةةةةالي الةةةةديف حسةةةةام بةةةةف   أمةةةةان بةةةةف دمحم خةةةةان بةةةةف السةةةةالم عبةةةةد

 السةلفية الجامعة - واإلعتا  والدعوف العلمية الب و  إدارف، ري المباركفو 
 م 1284هة،  1414 - الثالثة: الهند  الطبعة بنارس -
 عبةةةةد الةةةةديف جةةةةال  الفضةةةةو داود، أبةةةةو أبةةةةي سةةةةنف إلةةةةى الصةةةةعود مرقةةةةاف .292

 – بألروت حسم، ابف شري ، دار شايب دمحم: بعنالة السألو ي، الرحمف
 م. 2112 - هة 1433 األولى،: لبنان، الطبعة

 علةةةةةةي بةةةةةةف سةةةةةةلطان دمحم، ، مرقةةةةةةاف المفةةةةةةاتيح شةةةةةةرح م ةةةةةةكاف المصةةةةةةابيح .293
الطبعةة: ، لبنان –دار الفير، بألروت ، أبو ال سف المال الهروي القاري 

 .م2112 -هة 1422األولى، 
أبةةو عبةةد   ال ةةاكم دمحم بةةف عبةةد   بةةف ، المسةةتدرك علةةى الصةة ي ألف .294

دار ، عبةةةد القةةةادر عطةةةات قألةةة : مصةةةطفى ، دمحم بةةةف ال كةةةم النيسةةةابوري 
 م.1221 – ه1411الطبعة: األولى، ، بألروت –اليتب العلمية 
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مسةةةةند أبةةةةي داود الطيالسةةةةي، أبةةةةو داود سةةةةليمان بةةةةف داود بةةةةف الجةةةةارود  .295
مصةةةةر، الطبعةةةةة:  –الطيالسةةةةي ، ت قألةةةة : د. دمحم التركةةةةي، دار هجةةةةر 

 .هة1412األولى، 
لي، ت قأل : مسند أبي لعلى، أبو لعلى أحمد بف علي التميمي، الموص .296

ه 1414دم  ، الطبعةة: األولةى،  –حسألف أسد، دار المأمون للترا  
 م.1284 –
 بةةف حنبةةو بةةف دمحم بةةف أحمةةد   عبةةد حنبةةو أبةةو بةةف أحمةةد اإلمةةام مسةةند .297

مرشةةةد،  عةةةاد  - األرلةةةؤو  شةةةعألب ال ةةةألبالي، ت قألةةة : أسةةةد بةةةف هةةةال 
 م 2111 - هة 1421األولى، : الرسالة الطبعة وآخرون، مؤسسة

=     رسو  إلى العد  عف العد  بنقو الم تصر الص يح ندالمس .298
النيسةةةابوري،  الق ةةةألري  ال سةةةف أبةةةو ال جةةةات بةةةف مسةةةلم، مسةةةلمصةةة يح 
 بألروت. – العربي الترا  إحيا  الباقي، دار عبد عؤاد دمحم: ت قأل 

الجديةدف،  الجامعةة منصةور، دار حسةألف اإلليتروليةة، دمحم المسةؤولية .299
 م.2114اإلسكندرية، 

 وعةا ، فيةا  كوسةأللة اليمبألةوتر است دام عف الناتجة البنوك ؤوليةمس .311
 االلترلألةي و اليمبألةوتر و القةالون  لمةؤتمر مقةدم القضةاف، ب ةث مفلةح
 م.2112 االمارات، مايو جامعة

-اإلليتروليةة االاتمةان بطاقةة اسةت دام إسةا ف عةف الجساايةة المسةؤولية .311
لليتةاب،  ال ديثةة األولةى، المؤسسةة الفألةو،  : علةي -مقارلةة دراسةة
 م. 2111لبنان،

االاتمةان،  لبطاقةات لألةر الم ةرو  االسةت دام الجناايةة عةف المسةؤولية .312
 المصةري، واإلمةاراتي القةالون  عةي المجألةد، دراسةة عبةد الةديف لةور دمحم

 م. 2112العربيةل، القاهرف،  النهضة والفرلسي، دار
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االاتمةةان، القالوليةةة عةف االسةةت دام لألةةر الم ةرو  لبطاقةةات  المسةؤولية .313
وسام فيصو م مود ال واورف، الطبعة األولى، دار وااو للن ر، عمان، 

 م. 2113
 الةدع  لبطاقةات الم ةرو  االسةت دام لألةرل  عةف المدليةةل  المسةؤوليةل  .314

 دمحم : صةةولية مقةةري، جامعةةة اإلليترولةةي، رسةةالة ماجسةةتألر، إعةةداد
 م.2114السياسية،  والعلوم ال قوق  الجساار، كلية -بالمسأللة بوضياف

 الةدع  لبطاقةات الم ةرو  لألةر االسةت دام عةف المدليةة المسةؤولية .315
األولةةى، دار المسةةألرف،  الجهنةةي، الطبعةةة حمةةدان اإلليترولةةي، أمجةةد

 م.2111عمان، 
 ت رت مذكرف -اإلليترولي  الدع  بطاقات لمستعملي المدلية المسؤولية .316

 عبد السهرا ، جامعة عطيمة وامري  -ال قوق  عي الماستر شهادف لنألو
 السياسية، الجساار. ال قوق والعلوم كلية- بجالة – مألرف الرحمف

االاتمةان،  لبطاقةات لألةر الم ةرو  االسةت دام عةف الجناايةة المسة ولية .317
 األعمةا  ال ةامس، مةؤتمر الوعةا، المجلةد الوعةا، دمحم أبةو إبةراهيم أبةو
مةةايو، 12-11 صةةناعة دبةةي، الفتةةرف اإلليتروليةةة، لرعةةة المصةةرفية
 م. 2113

لمس ولية عف االستعما  لألر الم ةرو  لبطاقةات الوعةا  والضةمان، د. ا .318
 م.2111كياللي عبد الراضي م مود، دار النهضة العربية، القاهرف، 

مصباح السجاجة عي زوااد ابف ماجةه، أبةو العبةاس شةهاب الةديف أحمةد  .319
بف أبي بكةر البوصةألري الينةالي ال ةاععي، ت قألة : دمحم الي ةناوي، دار 

 هة. 1413ألروت، الطبعة: الثالية، ب –العربية 
المصةةةباح المنألةةةر عةةةي لريةةةب ال ةةةرح اليبألةةةر، أحمةةةد بةةةف دمحم بةةةف علةةةي  .311

 بألروت.  –الفألومي، المكتبة العلمية 
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المصةةن ، عبةةد الةةرزاق بةةف همةةام بةةف لةةاع  الصةةنعالي، ت قألةة : حبألةةب  .311
 –الهنةةةةد، المكتةةةةب اإلسةةةةالمي  -الةةةةرحمف األعظمةةةةي، المجلةةةةس العلمةةةةي

 ه. 1413لية، بألروت، الطبعة: الثا
الي ة   المط الب   .312 و اا د   الع  الألد ب س  ، أبةو المس  ال ي ةة   دمحم بةف علةي بةف أحمةد الفضةو الث م 

 رسةالة 14 عةي الباحثألف مف مجموعة ت قأل :، العسقاللي حجر بف أحمد بف
ةةثري، دار العسيةةس عبةةد بةةف لاصةةر بةةف سةةعد. د: جامعيةةة تنسةةأل   العاصةةمة ال  

 م. 2111 -م 1228األولى، : ، الطبعة الئألث دار - والتوزي  للن ر
مصةةطفى بةةف سةةعد بةةف عبةةده ، مطالةةب أولةةي النهةةى عةةي شةةرح لالةةة المنتهةةى .313

 .م1224 -هة 1414الطبعة: الثالية، ، المكتب اإلسالمي، ال نبلي
مطةةةةال  األلةةةةوار علةةةةى صةةةة اح اآلفةةةةار، إبةةةةراهيم بةةةةف يوسةةةة  بةةةةف أدهةةةةم  .381

لمةةةةي وت قألةةةة  الةةةةوهرالي، ابةةةةف قرقةةةةو ، ت قألةةةة : دار الفةةةةالح للب ةةةةث الع
دولةةةةة قطةةةةر، الطبعةةةةة:  -التةةةةرا ، وزارف األوقةةةةاف وال ةةةةؤون اإلسةةةةالمية 

   م.4174 -هة 1433األولى، 

معةةةةالم التنسيةةةةو عةةةةي تفسةةةةألر القةةةةرآن = تفسةةةةألر البئةةةةوي، م ألةةةةي السةةةةنة،  .381
دار  ألبةةة وآخةةرون، ال سةةألف بةةف مسةةعود البئةةوي، ت قألةة : دمحم النمةةر، 

 م.7331 -هة 1414للن ر والتوزي ، الطبعة: الرابعة، 

، سةةةليمان بةةةف أحمةةةد ال ةةةامي، أبةةةو القاسةةةم الطبرالةةةي، المعجةةةم األوسةةةط .316
 –دار ال ةةةرمألف ، ت قألةةة :  ةةةارق عةةةو   ، عبةةةد الم سةةةف ال سةةةألني

 .القاهرف
 والتمويةو والم اسةبية اإلداريةة العلةوم لمصةطل ات ال ةامو المعجةم .317

 ، بنئةازي، الطبعةة الجماهألريةة العةالق، دار صبةاس المصةرعي، ب ةألر
  هة.1424 األولى،
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ال ةامي،  الل مةي مطألر بف أيوب بف أحمد بف اليبألر، سليمان المعجم .318
 – تيميةةةة ابةةةف السةةةلفي، مكتبةةةة حمةةةدي الطبرالةةةي، ت قألةةة : القاسةةةم أبةةةو

األولةةى،  الطبعةةة، الريةةا  - الصةةميعي دار)الثاليةةة، : القةةاهرف، الطبعةةة
 (م1224 - هة1414

عةةةالم ، ر عمةةةرت قألةةة  د أحمةةةد م تةةةا، معجةةةم اللئةةةة العربيةةةة المعاصةةةرف .319
 م. 2118 -هة 1422الطبعة: األولى، ، اليتب

القاضةي،  منصةور القالوليةة، جألراكورلةو، ترجمةة: المصةطل ات معجةم .321
 م.1228األولى،  للدراسات، بألروت، الطبعة الجامعية المؤسسة

 إحيا  دار بألروت، - المثنى ك الة، مكتبة رضا المؤلفألف، عمر معجم .321
  بألروت. العربي الترا 

 أحمد/  مصطفى إبراهيم)بالقاهرف  العربية اللئة الوسيط، مجم  المعجم .322
 الدعوف. ، دار(النجار دمحم/  القادر عبد حامد/  السيات

دار ، حامةةةةد صةةةةادق قنألبةةةةي -دمحم رواس قلعجةةةةي ، معجةةةةم لئةةةةة الفقهةةةةا  .323
 -هةةةةةة 1418الطبعةةةةةة: الثاليةةةةةة، ، النفةةةةةااس للطباعةةةةةة والن ةةةةةر والتوزيةةةةة 

 م. 1288
ردي، أبةةةةو بكةةةةر  معرعةةةةة السةةةةنف واآلفةةةةار، .324 ْوج  ْسةةةةر  أحمةةةةد بةةةةف ال سةةةةألف ال  

البألهقةةي، ت قألةة : عبةةد المعطةةي قلعجةةي، الناشةةرون: جامعةةة الدراسةةات 
بألةةةروت(، دار -باكسةةةتان(، دار قتألبةةةة )دم ةةة   -اإلسةةةالمية )كرات ةةةي 

دم ةةة (، دار الوعةةةا  )المنصةةةورف(، الطبعةةةة: األولةةةى،  -الةةةوعي )حلةةةب 
 م.1221 -هة 1412

، أبةةو دمحم «اإلمةةام مالةةك بةةف ألةةس»المدينةةة المعولةةة علةةى مةةذهب عةةالم  .325
عبد الوهةاب بةف علةي الثعلبةي البئةدادي المةاليي، ت قألة : حمةيط عبةد 

، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز   مكة المكرمة. -ال   
عي ترتألب المعرب ، لاصر بف عبد السألد أبى المكارم، برهان  المئرب .326

، دار الي ز     تاب العربي. الديف ال وارزمي الم ط ر  
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مئنةةةةةي الم تةةةةةات إلةةةةةى معرعةةةةةة معةةةةةالي ألفةةةةةا  المنهةةةةةات، دمحم بةةةةةف أحمةةةةةد  .327
 -هةةة 1414ال طألةةب ال ةةربألني، دار اليتةةب العلميةةة، الطبعةةة: األولةةى، 

 م. 1224
المئني، أبةو دمحم عبةد   بةف أحمةد بةف دمحم بةف قدامةة المقدسةي، مكتبةة  .328

 م. 1248 -هة 1388القاهرف، 
ع ةر الةديف  ،يبألر، دمحم بف عمر بةف ال سةفمفاتيح الئألب = التفسألر ال .329

 هة. 1421 -بألروت، الطبعة: الثالثة –العربيالرازي، دار إحيا  الترا  
المفةةةةةردات عةةةةةي لريةةةةةب القةةةةةرآن، ال سةةةةةألف بةةةةةف دمحم المعةةةةةروف بالرالةةةةةب  .331

 -األصةةةفهالى، ت قألةةة : صةةةةفوان الةةةداودي، دار القلةةةةم، الةةةدار ال ةةةةامية 
 ة. ه 1412دم   بألروت، الطبعة: األولى 

 إبةراهيم بةف عمةر بةف مسةلم، أحمةد كتةاب تل ةي  مف أشكو لما المفهم .331
 كثألةةةةر، ابةةةةف دار)ميسةةةةتو، وآخةةةةرون،  الةةةةديف م ألةةةةي: القر بةةةةي، حققةةةةه

: ، الطبعةةةةة(بألةةةةروت -دم ةةةة  الطألةةةةب، اليلةةةةم دار) ،(بألةةةةروت -دم ةةةة 
 هة.1414 األولى،

 حبألبة، مجلة القالولية، قدف و بيعتها المصرعي الت ويو عملية مفهوم .332
ورقلةة،  مربةاح قاصةدي ، جامعةة11 والقةالون، العةدد السياسةية اتردعة

 م.2114جالفي 
مقاصد ال ريعة اإلسالمية، دمحم الطاهر بةف عاشةور التولسةي، ت قألة :  .333

 م. 2114 -هة 1424دمحم ال بألب بف ال وجة، وزارف األوقاف، قطر، 
المقةةةةدمات الممهةةةةدات، أبةةةةو الولألةةةةد دمحم بةةةةف أحمةةةةد بةةةةف رشةةةةد القر بةةةةي،  .334

لبنان، الطبعةة:  –دمحم حجي، دار الئرب اإلسالمي، بألروت د. : ت قأل
 م. 1288 -هة 1418األولى، 

 مقدمة عي النقود والبنوك، د. دمحم زكي شاععي، دار النهضة العربية. .335
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النمةواجي، – العربةري  القةالون  عةي اإللترلةي و اليمبألوتر جراام مكاع ة .336
االسةةكندرية،  الجةةامعي الفيةةر بألةةومي حجةةازي، دار الفتةةاح د. عبةد
 م. 2114

 النمةواجي،– العربةي القةالون  عةي واإللترلةي اليمبألةوتر جةراام مكاع ةة .337
 م. 2114 اإلسكندرية، الجمعي الفير بألومي حجازي، دار الفتاح د. عبد 
العاصةمة،  الفةوزان، دار   عبد بف عوزان بف الفقهي، صالح المل   .338

 هة.1423، األولى: السعودلة الطبعة العربية الريا ، المملية
 .والتوزي  للن ر م مود كسبها، ألور العمروسي، دار وأسباب المليية .339

 م.1222
منةةار السةةبألو عةةي شةةرح الةةدلألو، ابةةف ضةةويان، إبةةراهيم بةةف دمحم، ت قألةة :  .341

-هةةةةة 1412زهألةةةةر ال ةةةةاويط، المكتةةةةب اإلسةةةةالمي، الطبعةةةةة: السةةةةابعة 
 م. 1282

: راجعةه قاسةم، دمحم الب ةاري، حمةسف صة يح م تصةر شةرح القاري  منار .341
عألون،  دمحم ب ألر: ول ره بتص ي ه األرلا و ، عني القادر عبد ال يج
 المؤيةد، مكتبة السورية، العربية الجمهورية - دم   البيان، دار مكتبة

 - هةةةةةة 1411: الن ةةةةةر السةةةةةعودلة، عةةةةةام العربيةةةةةة الممليةةةةةة - الطةةةةةاا 
 م. 1221

 شةةةيةحا مةةة [ وزيةةةادات التنقةةةيح مةةة  المقنةةة  جمةةة  عةةةي] اإلرادات منتهةةةى .342
،  قااةةةةد ابةةةةف النجةةةةدي أحمةةةةد بةةةةف النجةةةةدي، عثمةةةةان قااةةةةد البةةةةف المنتهةةةةى
 األولةةةةةى،: الرسةةةةةالة، الطبعةةةةةة التركةةةةةي، مؤسسةةةةةة   عبةةةةةد. د: الم قةةةةة 
 .م 1222 - هة 1412

 مةةةةنح الجلألةةةةو شةةةةرح م تصةةةةر خلألةةةةو، دمحم بةةةةف أحمةةةةد بةةةةف دمحم علةةةةيط،  .343
 م. 1282هة/1412بألروت،  –أبو عبد   الماليي، دار الفير 
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، زكريا بف «ت فة الباري »لباري ب رح ص يح الب اري المسمى من ة ا .311
دمحم بف أحمد بف زكريا األلصاري، المصري ال اععي، ت قأل : سةليمان 

 -هةةةةةةة 1424العةةةةةةازمي، مكتبةةةةةةة الرشةةةةةةد، الريةةةةةةا ، الطبعةةةةةةة: األولةةةةةةى، 

   م.4112

 ل ألةى الةديف م ألةي زكريةا ال جات، أبو بف مسلم ص يح شرح المنهات .345
 الثاليةةةةةة،: بألةةةةةروت، الطبعةةةةةة –التةةةةةرا  إحيةةةةةا  ردا النةةةةةووي، شةةةةةرف بةةةةةف

 هة.1322
المهةةةذب عةةةي عقةةةة اإلمةةةام ال ةةةاععي، أبةةةو اسةةة اق إبةةةراهيم بةةةف علةةةي بةةةف  .346

 يوس  ال ألرازي، دار اليتب العلمية. 
المواعقات، إبراهيم بف موسى بف دمحم الئرلا ي ال ا بي، ت قألة : م ةهور  .347

 م. 1224هة/ 1414آ  سلمان، دار ابف عفان، الطبعة: الطبعة األولى 
مواهةةب الجلألةةو عةةي شةةرح م تصةةر خلألةةو، دمحم بةةف دمحم بةةف عبةةد الةةرحمف  .348

 .هة1412الطرابلسي، ال طاب الرُّعألني، دار الفير، الطبعة: الثالثة، 
 ، مؤسسةةةةةموسةةةوعة القواعةةةةد الفقهيةةةة، دمحم صةةةةدقي بةةةف أحمةةةةد آ  بورلةةةو .349

  م.2113 - هة1424 األولى،: لبنان، الطبعة – بألروت الرسالة،
ال ريعة اإلسالمية مف جراام ال اسب اآللي وااللترلي، د. عطا  موق  .351

 هة.1422عبد العا ي السنبا ي،  : األولى، دار النهضة العربية، 
ةةةْئدي،  .351 النتةةة  عةةةي الفتةةةاو ، أبةةةو ال سةةةف علةةةي بةةةف ال سةةةألف بةةةف دمحم السُّ

ال نفةةةةي، ت قألةةةة : د. صةةةةالح الةةةةديف النةةةةاهي، دار الفرقةةةةان / مؤسسةةةةة 
 –ه 1414دن / بألةروت لبنةان، الطبعةة: الثاليةة، عمان األر  -الرسالة 
 م. 1284

م ألري ال ةاععي، دار  .352 النجم الوهات عي شرح المنهات، دمحم بةف موسةى الةد 
 -هةةةة 1424المنهةةات )جةةدف(، ت قألةة : لجنةةة علميةةة، الطبعةةة: األولةةى، 

 م. 2114
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 للجوالب ت لأللية وتأصأللية والضمان، دراسة الوعا  لبطاقات القالولي النظام .353
،  م مةودعبةد الراضةي بالبطاقات، د. كياللي  الوعا  لنظام والعملية لقالوليةا

 .م1224، عألف شمس جامعة ال قوق  دكتوراه، كلية رسالة
النظةةةام القةةةالولي لجريمةةةة الت ويةةةو اإلليترولةةةي لألةةةر الم ةةةرو  ل مةةةوا   .354

"مةةةذكرف مكملةةةة لنألةةةو شةةةهادف الماسةةةتر عةةةي ال قةةةوق"، سةةةمي ة دلةةةوش، 
 والعلةوم ال قةوق  كليةة- البةواقي أم – ألةديمه بةف العربةي جامعةة

 م.2118/ 2114السياسية، 
 الثةالي، ال مالةة اإلليتروليةة، اليتةاب التجةارف ل مالةة القةالولي النظةام .355

حجةةازي،  بألةومي الفتةاح اإلليتروليةةة، عبةد التجةارف لنظةام الجناايةة
 م.2112الجامعي، اإلسكندرية،  الفير  :األولى، دار

ح المنهةةات، دمحم بةةف أبةةي العبةةاس أحمةةد شةةهاب الةةديف لهالةةة الم تةةات إلةةى شةةر  .356
 م. 1284هة/1414 -الرملي، دار الفير، بألروت، الطبعة:   أخألرف 

النهر الفاا  شرح كنس الدقاا ، سرات الةديف عمةر بةف إبةراهيم بةف لجةيم  .357
ال نفةةةةي، ت قألةةةة : أحمةةةةد عةةةةسو عنالةةةةة، دار اليتةةةةب العلميةةةةة، الطبعةةةةة: 

 م. 2112 -هة 1422األولى، 
، عبد   الن   .358 لة مف لألرها مف األ مهات  و  وادر والس  يادات على م ا عي المد 

بف أبي زيةد عبةد الةرحمف النفةسي، القألروالةي، المةاليي، ت قألة : د. عبةد 
الفت ةةةةةاح ال لةةةةةو، وآخةةةةةرون، دار الئةةةةةرب اإلسةةةةةالمي، بألةةةةةروت، الطبعةةةةةة: 

 م.1222األولى، 
 : عصةةام الةةديف لألةةو األو ةةار، دمحم بةةف علةةي بةةف دمحم ال ةةوكالي، ت قألةة .359

 -هةةةةةةة 1413ال ةةةةةةديث، مصةةةةةةر، الطبعةةةةةةة: األولةةةةةةى،  الصةةةةةةبابطي، دار
 م. 1223

ل ألةةةةةو  الط ال ةةةةةب، عبةةةةةد القةةةةةادر بةةةةةف عمةةةةةر التئلبةةةةةي  .311 ةةةةةرح د  ةةةةةآر ب ب   ل أْلةةةةةو  الم 
ةةةأْلب الي، ت قألةةة :  دمحم األشةةةقر، مكتبةةةة الفةةةالح، اليويةةةي، الطبعةةةة:  د.ال  

  .هة1413األولى، 
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 شةةرح. )الوافيةةة عرعةةة ابةةف اإلمةةام قةةاا ح لبيةةان ال ةةافية اليافيةةة الهدالةةة .361
  ، عبةةةد أبةةةو األلصةةةاري، قاسةةةم بةةةف ، دمحم(للرصةةةا  عرعةةةة ابةةةف حةةةدود

 هة.1341 األولى،: العلمية، الطبعة المكتبة الماليي، التولسي الرصا 
 ال ةةألبالي، م فةةو  حنبةةو بةةف دمحم بةةف أحمةةد اإلمةةام مةةذهب علةةى الهدالةةة .362

 اللطيةة  عبةةد الي، ت قألةة :اليلةةوا ال طةةاب أبةةو ال سةةف، بةةف أحمةةد بةةف
 األولةةةةةةةةةى،: ، الطبعةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةراس الف ةةةةةةةةةو، مؤسسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةاهر - همةةةةةةةةةيم

  م. 2114/  هة 1424 
الهدالةةة عةةي شةةرح بدالةةة المبتةةدي، علةةي بةةف أبةةي بكةةر بةةف عبةةد الجلألةةو  .363

بألروت  -المرلألنالي، ت قأل :  ال  يوس ، دار احيا  الترا  العربي 
 لبنان.  –
 المئربةي، ب ةث دمحم أحمةد ، فنةا االبتمةان لبطاقةات القالوليةةل  الوجهةة .364

ال ريعة والقةالون،  المصرفية اإلليترولية بألف األعما  مؤتمر إلى مقدم
 اإلمةارات والقةالون، جامعةة ال ةريعة م، كليةة2113مةايو  11-12

المت ةدف،  العربيةةل  اإلمةارات دبةي، دولةة تجةارف صةناعة العربيةة، ولرعةة
 الثالث. المجلد

على األمةوا ، د. لااةو عبةد الةرحمف صةالح،  الوجألس عي الجراام الواقعة .365
م، 1224األردن،  – : األولةةى، دار الفيةةر للطباعةةة والن ةةر ، عمةةان 

 ه. 1414
 الواحةدي، أحمةد بف علي ال سف العسيس، أبو اليتاب تفسألر عي الوجألس .366

 الةةةةةدار،  القلةةةةةم عةةةةةدلان، دار صةةةةةفوان: ت قألةةةةة  ال ةةةةةاععي، النيسةةةةةابوري،
 هة 1414 األولى،: ةبألروت، الطبع دم  ، - ال امية

 والمعيقات الواق -الجسااري  البنيي النظام عي اإلليترولي الدع  وسااو .367
 البواقي، الجساار، مجلة أم صبابسة، جامعة سمية .أ-المستقبلية واآلعاق
 م.2114 السادس، دلسمبر اإللسالية، العدد العلوم
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 .......شرو  لمأموا  بواسةة احاتتيا  لل  الناام جرمية التحويل اإللكرتوني غري امل 

  

   

 حمةةدأ: الم قةة  الئسالةةي، دمحم حامةةد أبةةو: المةةذهب، المؤلةة  عةةي الوسةةيط .368
  هة.1414 األولى،: القاهرف، الطبعة – السالم تامر، دار دمحم،  إبراهيم

)القسةم ال ةاص(، د. أحمةد عت ةي سةرور،  الوسيط عةي قةالون العقوبةات .369
 م. 1284 : الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرف، مصر، 

وعةةةةةةي المةةةةةةوا ف العربةةةةةةي تجةةةةةةاه جةةةةةةراام االحتيةةةةةةا ، " بطاقةةةةةةات الةةةةةةةدع   .371
ا"، لجاح عوزي، جامعة لال  العربية للعلوم األمنية، اإلليترولي لمواج

 م.2114، 1428الريا ، السعودلة، 
الوقالة مف االحتيا  المنظم وتجريمه دراسةة تأصةأللية، رسةالة ماجسةتألر  .371

عةةي العدالةةة الجناايةةة، إعةةداد: عبةةد الةةرحمف بةةف حةةراب ال ربةةي، جامعةةة 
 م.2118هة، 1422لال  للعلوم األمنية، السعودلة، 

الياتب : عبد  دمحم آ  عدينان، مقا   -تيا  المعلوماتي ل موا  االح .372
  من ور على موق :

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/3
23485 

 والسة ب رهاإصةدا علةى الرسةوم وأخةذ االاتماليةة، تعريفهةا البطاقةات .373
 - موقة : علةى من ةور الفةوزان، مقةا  دمحم بةف بهةا، صةالح النقةدي

www.saaid.net/FTWa/sahm/25.html 
 البنوك اإلليترولية، مقا  من ور على موق : .374

http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11
621_312.pdf 

 https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة ال رف:   .375
   :موسوعة المصطل ات االقتصادلة  .376

https://www.facebook.com/376710822362605/post
s/491079087592444/ 

  

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323485
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323485
http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11621_312.pdf
http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11621_312.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-376710822362605/?__tn__=kC-R&eid=ARDqK68DKOQ34dyLcnG7mY7PJKfCMp35I9I-pA_LH7ocgS5ZtSXaEphu0NZa17Vc9K-ahaVXigwXnqMs&hc_ref=ARSMZtl5VAOnNw-GP9bMUtQ8GMuVtAHHtmsfwP9iN_NpvoJSBg7tNtg6-msXnjGlB7w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCH1bpCpn2sOMT9-X-GlvJsnezAJ52by_Hx6EJ-103Cj8hXTQ_pJ5uhkbhfNh4wz-qRGCQaL-mRn-x9jJdIague0Ox76vXDVol8FBMUoHSkCJvcGW6DokJ0ejUlnJW14tLQi_jtKp8U2jDSvn3nnhCKZdkz3_zrtuaZIsDO8OiMkLsnfBBhN4Z6uf0A0evYTyUbWahC0ELE2scCNxHoyDnJoRhESBy9cZaxvLPYFRgHEJwQcbWA7nxerVIRYpyK-RFm5E9MDpsuNUmOa-M1AF1MYqK_n3cAhhpKURGkH6Cpd1_YV2VRuxyQnpXwg0-d9i_x2mQ_e8bY9V7e9t8
https://www.facebook.com/376710822362605/posts/491079087592444/
https://www.facebook.com/376710822362605/posts/491079087592444/
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