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 ملخص

 ؛ إللكتللنيااولبحا   لتواالل  لي وال ل ل ااونلنل لل  ااو قاات  لل  ااو،  لقجااتة ال ذال ةليقااو  لجال و يتناول  ذااا         
. كقااو يتنااول  تحلياال  فواا   لي واال  لااا   إلنتلناا،نظاال إ ىلاّا اّنوااو تحاا   نتيةااو جاالح  جااتل  و  لحوجاا    لاال ل 

شااليل؛ ىا تحاا   لاال بي ااو إلثبوتوااو لاال قةااو   ل  ااوح  ل ُيبناّا يمياايل حياا  تتةّماّا لاال ذاااو  لةليقااو وااالبو  
 لتل  ااايول لياااتو  لتكوبواااو ىلكتللنياااوإ للاااي  قوّ ياااوإ كجاااو ل  لةااال  و  لت مي ياااو. لبولتاااولل ياااال  ذاااا   لبحااا  قوذياااو 
 لتكييف  لي ول كقيتوح لمبح ل ثّو ياّلف  لجل و  إللكتللنيو لقو ةال  حال  ذاا   لتالياف قات تل اي ل بقاو لال 

 لقشاااوبوو ل لجااال و ل  ااااول ثاااّو بياااوت  ن باااوي  فوااا   لي وااال بااايت  لةااال  و الاااو قل اااف  ل اااونلت  لبللناااول  قااات  ل
لحو وو بي.   إللكتللنيول ل  

 . لتكييف  لي ولل ةليقو  لجل و  إللكتللنيو كممات مفتاحية:

Abstract 

      This paper discus on the electronic theft crime in which resulted from misuse 

computer and the internet, and evaluate this crime from the principle of fiqh view. It has 

arisen difficulty in convicting this crime in the field of Shariah jurisprudence, as it 

usually occurred through virtual act and it was committed electronically. Due to solve 

the difficulty, this paper begins with the fact of the adaptation of jurisprudence; verify 

the electronic theft crime, and to state the applicability of traditional crime rulings on 

the electronic theft crime. 

 
 .كدمةامل

 اةقايتل لبا : لحق  هلل ل   لاولقيتل ل لوالا ل لجالو يمّ اشلف  فنبيوح ل لقلجميتل ليمّ آلي لوحبي        
قع ت لل ، ت نيو  لقاملقو، لل ل تنو  لحو لل تتنلع ةل  و  لجل و  إللكتللنيو ليتيّنت قلتكبلذو لل  جتل  و        

اقل يؤ   ىلّ والبو ىثبوتوو لتكيييوو شلييوإ ل ونلنيوإ. ىنوو ةليقو تتةّ   اجوليبوو   ليو،  إللكتللنيو  لقتا  ا؛ لذل 
لتت لل بت لل  للجو    إللكتللنيول لذل ةليقو تتةولز  لح ل   إل ميقيو لتألا با    لليو  لت حوةو قلتكبيوو ىلّ 

  لتن   بيت قلتمف بم  ت  لاولو.
 

 

 .بوحثو  *
 .ل  لةوقاو  فل نيول كميو  لشلياولي لي ي لاول  جو اجتوال  **
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 .مشكلة البحث وأسئلتوا
لذال  فقاال  لااا   يمّا  لاالمو قات ات ةليقااو  لجال و   يقااول ىة ات ةليقاو  لجاال و  إللكتللنيااو ة يا ا لاال اجاوليبوو للجااو موول       

حتاّ ناتقكت قات تح يا   ؛لةليقاويجت يل  لنظال لال اجاوليبوو للجاو موو قات تح يا   لتكيياف  لي وال ل ل اونلنل فنال ع تماو  
جاا مو  لتاال تحتااو  ىلااّ  لا لبااو  لقنوجاابو لوااو. لقااع ذااا ل بيااوت  لحكااو  لشااليل لمتكييااف  لاال ة  ق ولنااو ب ااونلت بللنااو . ل ف

ىةوبو: قو قيولو  لجال و  إللكتللنياوو لذا   لجال و  إللكتللنياو تمحاي بولجال و  لح ياو او ةو لقاو قل اف  ل اونلت  لبللناول  
 لذ  انوو تكيف يمّ انوو مو ل ليمّ انوو ليونو لألقونوو.قنووو 

 

 .الدراسات السابكة
 تنولل، ي ي  قت  ل ل جو، لل  لةل  و  إللكتللنيول لاممبي  ل جو، ق ولنو ب ل نيت قاينو. لقت ذاو  ل ل جو،:       

 ل( ةوقااو قؤتاو. تناول   لت بي او،ل لامال جاميقوت  لب الرل لجاولو ةوقاياو تقوةجاتيالتطبيقات المعاصرة لجريمة السررةة -ٔ
 لقاوولا لةليقو  لجل و لل قةو  قتنلع لقت اذقاي قةاو   فةوازا  لكولبو ياول لح الي  لقمكياو ل فلل ي  لتةولياول 

 ل فقل    لقحلزا.
ل لكالثل تياو   يا نوت( احقا  قلجاّل لجاولو ةوقاياو تقوةجاتيل( ةوقااو آ  : دراسة فقهيرة مقارنرةاإلنترنتجرائم  -ٕ

 قع ىتيوت ا ل    لقا ذ   فلباو لل  لقجو    لقلتميو ليوو.  إلنتلن،. تنول  اذو انل ع ةل  و  لبي،
 ل لاااو   يلجااف يباا   لنباال  لشااكل ل بحاا  ق اا و ىلاّا  لقةااال،  فكو يقيااوالجريمررة المعماماتيررة ا امررة الاررراية الجاائيررة -ٖ

 ل لقاولةو ت بيي  لنولص  لةز  يو  لت مي يو بشأنوو. لامقيول ةوقاو  لكللو. تنول  قل لع ةل  و  لحوجبو،  إللكتللنيو
ل لمنةي   يوح قو يّ يثقوتل تنول   ل ل جو  لجال و  إللكتللنياو لت بي وتواو لال شابكو كتاب السرةة اإللكترانية -ٗ

 . لقاملقو، لاذو وللذو  لح يثو
 

 .مهوج البحث
 ل لقاوةو.لال   ة الع يمّ كت   لمغو،  بيوت قيولو  لقو محو، ل لتاوليف حج  قل ليوول قت المنهج الاصفي:

تتبع  لةز يو،  لتل لوو ومو بولقل لعل قت لال   جت ل ح كت   لي ي لل  لقا ذ   لي وياو  لقاتبالال  المنهج االستقرائي:
  لتيوجيل لشللح  لح ي ل لقت ثّو ةقاوو لنجبو  ف ل   ىلّ اوحوبوو قع اكل ا لتوو؛ لملول  ىلّ  لل ة .ل 

 

 :األولاملبحث 

 .التكييف الفكوي للسرقة اإللكرتونية

 

 :أتلييت قت ذا   لقبح   ل جو ليقو يتامي بقيولو  لتكييف  لي ول لقيولو  لجل و  إللكتللنيول لالو لل ق مبيت كقو        
 

  .تعريف التكييف الفكوي: املطلب األول
 

  ل  علل اح ذو: قاللو حولو  لشلح لويتيل لقني ي ا لقاوت   قأللا قت  لكيفل ليأتل لل  لمغو لتكييف :  ااًل: التكييف لغةً 
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 .(ٔتلقني ليظ ي مي يمّ  ةجتيووول ل   يكلت بقانّ  لتاة 
 

 .ثانًيا: التكييف اصطالحاً 
لذل تالييو، يةقاوو مل   ل(ٕت لتكييف  لي ول قو م  قاوولل ل   تا  ، تالييوتي ين   لكتو   لقاووليت       

 .(ٖتحكو شليّل قنوج  لم  ويو  لقجتة ا قت لال  يقميو  لتكييف  لي ول ل ح ل ذل  جتنبو 
قت ابلز تالييو،  لتكييف  لي ول قو يّللي بي  ل كتلل زيو  ىبل ذيو ق   لل ل ل كتلل يووو وبحل شليل بأّني:        

 .(ٗت"تولل  لنوزلو تولل إ كوقالإل لتحليل  فو   لقشوبو لوو ب و  ىلحو وو بي"
 ل اذقوو:ي ا فجبو    ؛ل    لتول،  لبوحثو ذا   لتاليف       

 تالييوإ ةوقاوإ قوناوإ. ي وت ذا   لتاليف قنجةو قع قلتمف  لتاوليف  لل ل ا لمتكييف  لي ولل ليقكت ى -ٔ
ت ذا   لتاليف ُيظول  فثل  ةةتوو    لقتلت  يمّ جملو  لقةتو ل لالو بيحص  لقجألو  لقجتة ا قت لال  ى -ٕ

شوبي لل  لانوول  فجوجيو لك  قت  فو   لي ول لتمو  لقجألول ليتّو ىلحو وو بوفو   لي ول  ب  قليل  ليقميو تح
 .(٘تتح ي   لحكو  لشليل  لق مل 

كقو اّت ذا   لتاليف ليي  حتل ز يت  ةةتوو  ميل  لوحي  لل  جتنبو  حكو شليل. لول يلكز يمّ قو ُيالف  -ٖ
 .(ٚتو  إلقوو  لشو بل اح  نليل  ةةتوو  ؛  لا  يا(ٙتين   فوللييت بتن ي   لقنو 

 

 .املطلب الثاني: مفووم السرقة اإللكرتونية 

 

 .لغًة ااصطالحاً   ااًل: السرةة
 َجَليَ  :: " لجيت ل لل ح ل ل وف او  ي   يمّ الا شلح لل ليوح لجتل. ي و يأتلقو  مقاييس المغة: ةوح لل في المغة السرةة

 .(ٜت. لجل و: الا قولي لييو لول جولي"(ٛتَيْجِلُي َجِلَ وإ 
 لجل و بتالييو، قلتميو تت قت  (ٕٔتل لشولايو (ٔٔتل لقولكيو (ٓٔت: يّلف ل ووح  لقا ذ   لحنييوفي االصطالح السرةة

 لإنوو اكلل  لوو تالييو قلتول ل للكنوو يتي لت قع ب يو (ٖٔت لشلل   لتل ية  تل للذو لتكلت  لجل و حّ يوإل اقو  لحنوبمو
 بيوت تاليف  لجل و ين   لقا ذ   فلباو: يأتل لقا ذ  لل ات لمجل و  لح يو شلل و ية  تل للذو. لليقو 

ل ليلللذو بأنوو: (ٗٔتيلف  لحنييو  لجل و بأنوو: "الا قكمف لييو   ل يشلا  ل ذو ق للبو قحلزو بقكوتل ال حولظ" -ٔ
 .(٘ٔتقتجولع ىليي  ليجو  قت ميل تألي  لة شبوو""الا قو   لغيل يمّ جبي   للييو نووبو قحلز  لمتقل  ميل 

يلف  بت يللو قت  لقولكيو  لجل و بأنوو: "الا قكمف حل  ة يا   لوغلول ال قوة قحتلقو لغيلول نووبو اللةي  -ٕ
 . (ٙٔتب و  ل ح ل ة شبوو لي ليي"

 .(ٚٔتليللوو  لشولايو بأنوو: "الا قكمف لييو قت حلز قثمي بشلل ي   تيو" -ٖ
 . (ٛٔتحنوبمو  لجل و بأنوو: "الا  لقو  يمّ لةي  للييو ل ةجتتول"ليلف  ل -ٗ
 

 : تيولقت ذاو  لتالييو، تظول لنو ات  لجل و  لتل ت  ع بوو ي   لجولي ذل:  لتل تتح ي بوو  لشلل    
 .(ٜٔت   لجولي: ات يكلت قكميول ا : بولغإو يو الإ قلتولإ ل لال ي  ع  لوبل ل لقةنلتل شل  -ٔ
 ل لذل:شلل   لقجلليل  -ٕ
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 .ات يكلت  لقجللي قوةإ لي  يقول لال ي  ع قو لي  بقو  كوللنزيل -ا 
 .لات يكلت  لقجللي نووبإو -  
 .لات يكلت  لقجللي قحلزإ  -  
 .(ٕٓتلات ة يكلت لمجولي ليي قمو لة تألي  قمو لة شبوو -  

 .(ٕٔتول لي   ل قوتلشلل   لقجللي قني: ات تكلت لي ي  وحيحو يمّ  لقو   لقجلليل لذل: ي   لقمول لي   فقون -ٖ
 للك  شل  قت ذاو  لشلل  ةز يو، قالللو لل  لي ي  إلجالقل.        
( ةليقو  لجل و بقو يمل: تاّ  شلص ي و  ىلّ الا ا  اقل   ٜٖٚيّلف  ونلت  لا لبو،  لبللنول  لل  لقو ا ت       

قلتكبو   قت اة   ل يوو بوا   فلال ياتبل قن للو ب لي و ميل اقينو قت حلزا ا  شلص  لت قل ل تيل لين   تمو  فقل 
 .(ٕٕتلمجل ول لياو   بولحب  لق ا ة تتةولز ثال  جنل ،ل ال ب لع مل قول ال بكمتل ذوتيت  لا لبتيت(

 

 يتبيت قت  لقو ا  لجوب و قت  لنص  ل ونلنل  لجوبي ات شلل   لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لبللنول  ذل:       
ولت شلل   لجولي: ات يك -ٔ  يشق  ف  ىنجوت جل ح اكوت قكمف ال ميل قكمف.ل ا : شلوإ
 شلل   لقجللي: لذل: -ٕ

 .ات يكلت  لقجللي قوةإ  - ا
 ات يكلت  لقجللي لل حيوزا قولكي. -  

 ات تكلت لي ي  وحيحو يمّ  لقو   لقجلليل لذل: ي   لقمول لي   فقونول لي   ل قوت. :شلل   لقجللي قني -ٖ
جل و لل  لي ي  إلجاالقل ل اونلت  لا لباو،  لبللناول ل يظوال لناو الةاي  ةتياوي ل ةلاتالف با   لنظل ىلّ شلل   ل       

 :يأتليت تمو  لشلل  لل  ونلت  لا لبو،  لبللنول  قع  لي ي  إلجالقلل لبيوت الو قو 
 

 . ااًل:  اجه االتفاق
 و قات ات يألاا  لشالص  لقاو   لقجالليلل  ونلت  لا لبو،  لبللنول ل ةبا  لكالت  لياا  جال : ااتراط الحرا في السرةة -3

قت حيوزا قولكي ا  ات يكلت  لقجاللي لال حياوزا لمغيالل ليماّ ذاا  لاإت  لشالص ة يكالت جاول إو لال حاو   لقجاللي 
لي  لل حيوزا لمغيال. لاقاو لال  لي اي  إلجاالقلل لالبا  لكالت  لياا  جال و قات ات يكالت  لقجاللي قحالز  ا  ات يكالت 

 .(ٖٕتل ليمّ ذا  لإت  لشلص ة يكلت جول إو ىا  كاوت ذال يألاا  لقجاللي قات ميال حالز لقجللي قولنو لل  لحلز
  إلجالقل لل  شتل    لحلز لل  لجل و.لبالو يتيي  ل ونلت قع  لي ي 

ات تكلت لمقجللي قني ي  وحيحو يماّ  لقاو   لقجالليل لذال: يا  : ااتراط اليد الصحيحة امى المال المسراق -3
قع  لي ي  إلجالقل لل كلت  ليا  جل و قت ات يكالت  لقاو   لقجاللي تحا، مّ ذا  يتيي  ل ونلت  لقمول لي   فقونو. لي

 ي  وحيحو يميي. ليمّ ذا  لال ت وو ي لبو  لجال و لال  ل اونلت لة ي اوو حا   ل  اع لال  لي اي  إلجاالقل يمّا  لجاولي لال
 .(ٕٗتحو   لقجللي لي  لل ي  وحيحو يميي

 

 .ثانًيا:  اجه االختالف
لل  ونلت  لا لبو،  لبللناول ل ياا   ل اونلت  لشالص  لجاولي جاول إو ىا  كاوت ذال ا  شالص : ارق ها المكمفالس -ٔ

قت ال   فلووف  لقاكللال ا  جل ح اكوت قكمف ال ميل قكمف. اقو لل  لي ي  إلجاالقلل لالبا  لكالت  لشالص جاولي 
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ل لال ي  ع  لوبل ل لقةنلت كقو اكلنو آنيإو. بولغو يو الإ قلتول  :ا  لات يكلت  لشلص  لا  ذل يجلي قكميو :ا 
 لبالو يلتمف  ل ونلت يت  لي ي  إلجالقل لل  شتل    لتكميف لل  لجل و.

لل  ونلت  لا لبو،  لبللناول ل  شاتل   ل اونلت  لقاو   لقجاللي قاوة لكالت  لياا  جال و : المسراق في معنى المال -ٕ
ت اوو ي لباو  لجال و يماّ  لجاولي لال  ل اونلت ىا  كاوت  لقجاللي  ليمّ ذا  لاالات يكلت  لقجللي قوة قن لةل  :ا 

قت قو  ميل قن ل . لاقو لل  لي ي  إلجالقلل لالب  لكلت  ليا  جل و قت ات يكلت  لقجللي قوة لي  يقول ليمّ 
ىا   كقو ة ي وو ح   ل  ع يمّ  لجاوليقو لي  بقو .  لإت  لشلص ة يكلت جول إو ىا  كوت ذل يألا  لقجلليذا  

 .(ٕ٘تكوت  لقجللي قو لي  بقو  كوللنزيل لل  لي ي  إلجالقل
ات  لنواو  شاال  قات شالل   لجاال ول ليمّا ذاا  لي ااوو حا   ل  ااع  اذا   لةقواالل ىلّا ا  : اارتراط النصرراب فري السرررةة -ٖ

يشاتل   ة :ا  للال  لجال و. اقاو لال  ل اونلت لاال يشاتل   لنواو  (ٕٙتيمّ  لجولي ىا  كوت ذل يجلي قاوةإ يبماا  لنواو 
 .لل جل و  ل مي  ل لكثيلل ليمّ ذا  لت وو ي لبو  لجل و يمّ  لجولي جل ح كوت  لقجللي يبما  لنوو  او لو بيما

بّيت  ل ونلت ات  ليا  ياّ  جال و جال ح اكاوت ذناوو شابوو ال ة. ليال ذااو  لحولاول ت اوو ي لباو : الابهة في السرةة ااتراط -ٗ
اكاوت  لياا  لياي شابوو ال ة. لاقاو لال  لي اي  إلجاالقلل لاإت يا و  لشابوو شال  قات  لجل و يمّ  لجولي لل  ل ونلت جل ح 

 .(ٕٚت إلجالقللل  لي ي  ّ  لجولي ىا  كوت ذل يجلي لل حو  شبووال ي وو ح   ل  ع يمشلل   لجل ول ليمّ ذا  ل
ل  لغل قاو لوااو ا  جال ح اكاوت باولحب  ا  ظوال لال  ل اونلت ات  لةاونل قاو ا   : االختالف في تحديد اقابة السررةة -٘

 تاااولّ:ي لبااو تازيليااو لاال  لشاالياو  إلجااالقيول اقااو لاال  لي ااي  إلجااالقل لا لبتوااو ذاال  لحاا  بااول  ع. ل ااو     لا لبااو تااا
ٺ ٺ ٺ ٿ[ٖٛلقو  ا  :]. 
لال بنوح يمّ قو جبيل لإت شلل   لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لبللنول  تلتمف قع شلل   لجل و لل  لي ي  إلجالقل        

با وو لتتيي لال با اوو  فلال . قات لاال   لنظال ىلاّ الةاي  ةلاتالف لال شالل   لجال و لال  ل اونلت ل لي اي  إلجاالقلل 
 وقااو حاا  ىلاال  لي ااي  إلجااالقل قاات اةاا  ثباال،  قو لنوااو  لاال  لجاال و بلااالف  شااتل  و لتكميااف ل يباايت ات  ل ااونلت ة يشااتل  

يحا   وايو  لقاو   لقجاللي ليا و  لشابوو ليواو بلاالف  شاتل  وقو لال  لي اي  كقاو يبايت ات  ل اونلت ة ل  ع يمّ ي   لجاولي. 
ي لبااو   لكااالو يباايت ات  لةااونل قاو اا  جاال ح اكااوت بااولحب  ال  لغل قااو لواااو  لا لبااو تااا إلجااالقل حتااّ يااا   ليااا  جاال و. 

ل لنااو ات  ااونلت  لا لبااو، ل بينقااو ي لبااو  لجاال و لاال  لي ااي  إلجااالقل ذاال حاا   ل  ااع. ليمااّ ذااا ل يظواا ااونلتتازيليااو لاال  ل
قاات قجااو    لجاال و بحياا  يتاالو لل مااو    لبللناول  مياال قجااتن  ىلااّ  ل  ااو  لتشااليايو لاال ةقيااع شاالل وو. ليتاالو  ل ااونلت ي ياا إ 

 لنظلل ال  ةتوو . 
 (  لجاال و بأنوااو: تا  لااا  الااا قااو  قن اال  قت االو قااتٖ٘ليااّلف  ااونلت  لا لبااو،  لشاالييو  لبللنااول  لاال  لقااو ا ت       

 .(ٕٛت لحلز ال قت حيوزا قولكي  لت ل وو قت اة  ىز لو تولف  لقولو ليي(
يلتكاا  جاال ول ل اا  بمغاا،  لنوااو   قكمااف( قاات  ل ااونلت  لجااوبي حاال  ي لبااو  لجاال و يمااّ ات: تا  ٘٘تاانص  لقااو ا ت       

قت مبااو، لقحكقااو بااولنظل ىلاّا   تنااا،  ات  لثبتاا، قاات  باا  ى اال ل  لجااولي ال شااوذ يت لل إااو لحكااو شااليل مياال بينااو  ل ااحيول لبااا 
 :   تلتزكيو  لشول  قانبو بولتكو  ةليقو لتكلت قجؤللو يت ى  نو ي لبو  لح  يمّ  لنحل 

 .ياو   ب  ع ي   ليقنّ بأل  جل و -ا 
 .لإت يو ل ياو   ب  ع لةمي  ليجل  -  
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 لل  لجل و  لثولثو لتل باوو.  وياو   بولحب  لق ا ة تزي  يت لق  يشلا جن -  
 

 ذل: لبيت قت  لقو ا  لجوب و قت  لنص  ل ونلنل  لجوبي ات شلل   لجل و لل  ل ونلت  لقاكلليت       
 شلل   لجولي: ات يكلت قكميإول ا : بولغإو يو الإ قلتولإ ل لال ي وو ح   ل  ع يمّ  لوبل ل لقةنلت. -ٔ
 شلل   لقجللي: لذل: -ٕ

 . مّ  لجولي ىا  كوت  لقجللي قو لي  بقوات يكلت  لقجللي قوة قن لةإ للي  يقول لال ي وو ح   ل  ع ي -ا 
 .ات يكلت  لقجللي نووبإو -  
 .ات يكلت  لقجللي قحلزإ  -  
 لات ة يكلت لمجولي ليي قمو لة تألي  قمو لة شبوو. -  

 شلل   لقجللي قني: ات تكلت لي ي  وحيحو يمّ  لقو   لقجلليل لذل: ي   لقمول لي   فقونول لي   ل قوت. -ٖ
شاالل   لجاال و لاال  لي ااي  إلجااالقل ل ااونلت  لا لبااو،  لشاالييو  لبللنااول ل يظواال لنااو الةااي  ةتيااوي بااا   لنظاال ىلااّ        

 :أتللبيوت الو قو ي ل لبللنول  قع  لي ي  إلجالقل لشلييو ل ةلتالف يت تمو  لشلل  لل  ونلت  لا لبو، 
 

 : ااًل:  اجه االتفاق
و يو الإ قلتولإ ل لاال ي اوو حا   ل  اع يماّ  لوابل ل لقةنالت ات يكلت  لجولي قكميإول ا : بولغإ : السارق ها المكمف -ٔ

 لل  ل ونلت ل لي ي  إلجالقل.
ات يكلت  لقجللي قوةإ لي  يقول ىة ات  ل ونلت يلووي بقو  قن ل ل ليمّ ذاا  لاال : المسراق في معنى المال -ٕ

 لل  ل ونلت ل لي ي  إلجالقل.ي وو ح   ل  ع يمّ  لجولي ىا  كوت ذل يجلي قو لي  بقو  كوللقل لآة،  لمول 
 ات تكالت لمقجاللي قناي يا  واحيحو يمّا  لقاو   لقجالليل لذال: يا   لقماول: ااتراط اليد الصحيحة امرى المرال المسرراق -ٖ

ليا   فقوناول ليا   ل اقوتل ليمّا ذاا  يتياي  ل اونلت قاع  لي اي  إلجاالقل لال كالت  لياا  جال و قات ات يكالت  لقاو   لقجااللي 
 ل اونلت ليمييل ة ي اوو حا   ل  اع يمّا  لجاولي لال حاو   لقجاللي لاي  لال يا  واحيحو يمياي لال  تح، ي  وحيحو يميي.

 ل لي ي  إلجالقل.
 لقاو  لل  ل ونلت كقو لال  لي اي  إلجاالقلل ةبا  لكالت  لياا  جال و قات ات يألاا  لشالص : ااتراط الحرا في السرةة -ٗ

 لشلص ة يكلت جول إو لال حاو   لقجاللي ُيجالي  لقجللي قت  لحلز ا  ات يكلت  لقجللي لييل ليمّ ذا  لإت 
 قت ميل حلز. ليمّ ذا  لي وو ح   ل  ع يمّ  لجولي ىا  كوت ذل يجلي قت حلز لل  ل ونلت ل لي ي  إلجالقل.

لي اوو    ظول لل  ل ونلت ل لي ي  إلجالقل ات  لنوو  شل  قت شلل   لجال ول ليمّا ذاا  : ااتراط النصاب في السرةة -٘
  لجولي ىا  كوت ذل يجلي قوةإ يبما  لنوو  لل  ل ونلت ل لي ي  إلجالقل. ح   ل  ع يمّ

ي  اع ياا   :يتياي  ل اونلت قاع  لي اي  إلجاالقلل ةبا  ياو ا   لجاولي بولحا  لذال   اع  ليا  ا : تحديرد اقابرة السررةة -ٙ
 لل ةقيع شلل   لجل و.   لجولي ىا  كوت ذل يتل 

 

 .ثانًيا: اجه االختالف
 

 السرةة.الابهة في ااتراط 
 ىا  جل ،  لزلةو قو  زلةوول ليل ذاو  لحولو لال ىا  كوت ذنوو شبوول لقثولي: لق ول  ذنو ات  فلا ة ياّ  جل و        
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 اقو لل  ونلت  لا لبو،  لشلييو  لبللنول ل لو ينص يمّ ي و  لشبوو لل  لجل و.  ي وو ح   ل  ع يميوو لل  لي ي  إلجالقل.
ىة شال   شلل   لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لشلييو  لبللنول  قاع  لي اي  إلجاالقلقاظو بيل تتيي بنوح يمّ قو ج       
ات لةل   للم  لل  شتل    لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لشلييو  لبللنول . لتل   لبوحثاو اناي . ليمّ ذا  يظول لنو  لشبوو

نول ل لتنجاةو قاع شالل   لجال و لال  لي اي  إلجاالقلل لة ةب  قت تا ي  شلل   لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لشلييو  لبلل 
 شو لل ات شلل   لجل و لل  لي ي  إلجالقل ذل  فوّ ل ل ف ي؛ فت قو لو  ل لآت  لكليو ل لجنو.

 

 .ثانًيا: اإللكترانية
لت ذاال: "  ي ااو ا ، ىت كمقااو " إللكتللنيااو" قاات  فليااوظ  ل ليمااو يمااّ  لمغااو  لالبيااول لذاال قاات  إللكتااللتل ل إللكتاال        

 .(ٜٕتشحنو كولبو يو جولبو شحنتوول لذل  لةزح  لا  ة يتةزا قت  لكولبو يو"
 . (ٖٓتكقو ات قو م  "ىلكتللنل" يانل ك  قو يتو  بولتكنلللةيو  لح يثو"       
كولبو ياول ياو  جاتل  و لجاو   ( بقاو يمال: "ت ن٘ٛل   يّلف  ونلت  لقاوقال،  إللكتللنيو  فل نل " إللكتللنل" لال  لقاو ا ت       

 ال قغنو يجيول ال  ل يول ال ىلكتللقغنو يجيول ال ا  لجو   قشوبوو لل تبو    لقاملقو، لتلزينوو". 
او ققملكاو لمغيالليمييل لإني بإقكوننو تالياف ت لجال و  إللكتللنياو( بأّنواو: "        بماا نواوبإول ليياوإل  الاا قكماف قاوة قت لقإ

 لل لي  لشولع ي لبو حّ ياو ال تازيلياو حجا  واللذول يماّ ات ياتو الااو بوجاتل  و  لحوجا    لال ال ا قثميل لي  قت حلز  
 ". إلنتلن،لجي  ت نل آلل يبل 

. لقات يتأقا  ليواو يةا  ات لواو والل إ ي يا اإل  إلنتلن، لجل و  إللكتللنيو تتح ي بوجتل  و  للجو    لحوجلبيو يبل        
 .(ٖٔتل ويو، تلّووول حي  تةا  قنوو جل و ح يو ال ميل ح يويتقيز ك  قنوو بأجمل  لق

 
 :املبحث الثاني

 .تكييف السرقة اإللكرتونية على أنوا سرقة حّدية
 

تحو   لجل و  إللكتللنيو بألا  لجولي اقل ة ققملكاو لخلال قحيلظاو لال   لا   لحجاو   لقواللل  لاا  ي الو واوحبي        
باااإلل   ذااااو  فقااال   قااات  لحجاااو   لقواااللل لمقةنااال يميااايل ثاااو ي ااالو بإ لولواااو ىلااّا حجاااوبي بيتحاااي لااال  لبناااو. لولجاااولي ي ااالو 

ل  إلنتلناا،ققملكااو لخلاال قلةاال ا لاال ب و ااو  ة تقااوت يباال   . لكااالو تحواا   لجاال و  إللكتللنيااو بألااا اقاال   تااا(ٕٖت لشلواال
 . (ٖٖتلبولتولل  لحول  يمّ  لجمع ل لل قو، بوجتل  و تمو  فقل  

: ٖٛ]﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ ثبااا، كااالت  لجااال و جاااببوإ لااال لةااال    اااع يااا   لجاااولي. ل اااو  تااااولّ: ل ااا        
 .ت  ع بوو ي   لجولي ذل  لتل تتح ي بوو  لشلل   لجل و  لجوب و  لتل اكلنوذول ل لجل و  لتل [ لقو  ا
لحيظ  فقل  . لاوفقل      جبي اكلنو ات  لحجو   لقوللل لل  لبنلو ال  لقوولف لب و و  ة تقوت تاّ  قكونإو ل        

ااول لالاااذو ل جااتل  قوو بغياال ىات يااا  تااا يإو يمااّ حااي قاواالول لذاال   لتاال تلةاا  ليوقااو تااا  ن اال   ىلكتللنيااول لقااوةإ قت لقإ
نظال  ىلاّ ات  لحالز  لجل و ذاو  فقل  ل لالو بإ لولوو ىلّ حجو   لجولي  لشلول؛ ليلتيع بوا  حجوبوتوول لتكثل اقال لوو

لجااال و لااال  لي اااي  إلجاااالقلل لقلةااااي ىلاااّ  لاااالف ليااا و  لتيااالي ل لالبااا  ات ننظااال ىلاااّ  يتباااول  لحجاااو  شااال  قااات شااالل   
لت  ااع بااي ياا    لقوااللل لب و ااو  ة تقااوت ل لحوجاا    لاال؛ قاات حياا  ىت  لبناالو اواابح، تتاا  ل  اقل لوااو ياات  لي ااي حاالزإ ل
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ظ لت  و ت نيو  لقاملقو،ل لبولتوللل تاا  ،  الي حياظ  لجولي؛ لالو فنوقو تاّ   فحل ز  لح يثو لل وإ لت لل لجو    لحي
 .(ٖٗت فقل  ل لظول،  للز  ت  لح يثو بأشكولوو  لقتا  ا

 لل ةا  ىلّ تنّلع  لحالز ىلاّ نالييت:  لحالز بنيجاي؛ ل لحالز بغيالول قاع  لاتالف  لشالل   (ٖ٘ت   اذ  ةقولل  لي ووح       
 :يأتلبيوت يت الو قو تل للذو لل ذايت  لنلييت ليكلت  لحلز توّقوإل ل 

 لا لل ل لحل نيا،  :ات يكالت  إلحال ز قونااو لما لل  باال ىاتل قثا  (ٖٙتحلز بنيجيل ليجاقّ حالزإ  بولقكاوت:  شاتل   لحنيياو -ٔ
ل للز  تل جل ح كون، ذاو  فقاوكت بوبواو قغم اوإ او قيتلحاوإ او ة باو  لواو. لتاميا  الاو انواو  وا  بواو  إلحال ز كييقاو كاوت. 

لاال  لحاالز ات يكاالت قكونااوإ  تلاااو وااوحبي يماّا جاابي   ةجاات ل ل ل لقاتااو ل قثاا   لبياال، ل للااز  ت  (ٖٚتولكيااول اا   شااتل   لق
ل اا   شااتل ل  بااأْت يكاالت  لحاالز قكونااوإ  (ٜٖتل لحنوبمااو (ٖٛتلاقااوكت  لتةااول لاال  لجاالي لميلذااو  لت تحواايت. لاّقااو  لشااولايو

 قكوت ميل قغمي لإّني ة ياتبل حلز إ بنيجي.قغم وإ لحيظ  لقو    ل   لاقل تل ليمّ ذا  لإت كوت ذا   ل
 لحلز بغيلو ك  قكاوت قيتالح لة يقناع قات  لا لل  ىلياي.  (ٓٗتحلز بغيلول ليجقّ حلزإ  بولحولظ: ل    يتبل  لحنييو -ٕ

 لقجاااوة  ل ل ااالي  :اّناااي  لقكاااوت  لاااا  لاااو يتلااااو واااوحبي يماااّ جااابي   ةجااات ل ل ل لقاتاااو ل قثااا  (ٔٗتل يتبااال  لقولكياااو
يمااّ ات  لحاالز بغياالو ذاال كاا  قكااوت مياال قاااّ  لحيااظ  لقااو ل ال كااوت  (ٖٗتل لحنوبمااو (ٕٗتل اا   تيااي  لشااولايول لوااحل ح. 

لول   لاقل ت ال ميل قغميل لكاالو  فقال بولنجابو ىلاّ  لقكاوت  لاا  ينيوا  يات  لاقال ت كاولبيل، لال  لبجاوتيت. 
يكالت  لحالز بغيالو يمياي حاولظل لات  لل شال ل ذال ات للل ذا   لنلع لمحلزل اذ  ةقوالل  لي واوح ىلاّ لةال  تال 

ذا   لحولظ يمزقي  لحل جو ل لحيظ. ميل اّت  لشاولايو  شاتل ل  لال  لحالز بغيالو ات يكالت يمياي قالحاظل ل لقالحاظ 
 تلتمف ق   قالحظتي بولتالف نلع  لحلز.

  لحجوبو،  لقولليو لب و و  ة تقوت ل لحوج    لل حلزإ و  تا  ىا  ثب، الول لو       
ة يلة  تالياف قبوشال يل ا  قاناّ  لحجاوبو،  لقوالليو تقوقاوإل ىا ت ماي كمقاو  لحجاوبو، قات  با   لقواولف يماّ        

  . لقت يتأق  لل قوذيتوول لاإت  لحجاوبو،  لقوالليو تاا(ٗٗتبا  انل ع  لل   ع قث   لحجو   لةول  ل لحجوبو،  ةجتثقوليو
. ل ا  يالف يبا   لحمايو ىبال ذيو قحجات " لحجاو   لةاول " بأّناي: " لحجاوبو، قكونوإ إلي  ع اقل    لنو  بغل   لحيظ ل لوالت

 لتل ي لو اواحوبوو بيتحواو لال  لبناو إليا  ع اقال لوو بغال   لحياظ ل لوالتل ال فمال    لتاوقا   ليالقل ل ة ا ل ل ىلاّ 
قبمغااوإ قاات  لقااو  لاال لز نااو . ال ذاال: "الااو  لتاوقاا   لقلواالص باايت  لبنااو ل لاقياا ل نتيةااو ىياا  ع  لاقياا  (٘ٗتحقاا   لن اال "

 لقحيلظااو لاال . ل لحوال  يمااّ  فقال   (ٙٗت لبناول ال لاات   يتقاو  قاات  لبناو بقبمااا قااايت يجاح  قنااي تبوياوإل بقةاال   ل ماا "
 ليااي قاللااو  لاال و ذااو  لحجااوبو، ة يكاالت لال  لغولاا  ىة ياات  ليااي ح الل وااوح   لقااو  نيجاي يباال قلظااف  لبنااول ال يات 

  إللكتللنل.   لجل  يبل ت بيي  لبنو
قاات ذااايت  لتاااليييت ُيجاات   يماّا ات  لغاال   فجوجاال  لقتاااولف يميااي يناا   لنااو  قاات ىنشااوح  لحجااوبو،  لقواالليو لاال        

 لبنلو ذل  لحول  يمّ قل ع آقت إلي  ع اقل لوو ُي و  بي  لحياظ ل لوالت. لبولتاوللل لاإت ذاا   لقل اع قحالز لمقاو  يمّا 
 لل مويو  ل لا. قت  لجل و ال  ل يوع. ل لبنو قكوت لوص ةل   لالف يمّ ات ىحل زو لمقو  قت ةل،  لاو ا يميي لويونتي 

 :اقو ب و و  ة تقوت ل   تا  ، تالييوتوول لقت ابالز تماو  لتاليياو، قاو يّللواو باي قةقاع  لي اي  إلجاالقل  لا للل بأنواو       
نوقاول يقّكناي قات شال ح  لجامع ل للا قو، ققات ياتقا  "قجتن  يا يي قوا لو لشالص  بياال ال  يتباول  بناوح يماّ ي ا  بي

. لولب و و (ٚٗت لقجتن   لت  لع  لثقت حوةإل ت قني  لتز و  لقو ل بول لع لقنوو قو يقكت لل جح   لن ل  قت  لقوولف"
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كونا، . لولب و او تييا  نلياوإ قات  إلحال ز ىا  (ٛٗتقو لذو  لقولف لبوجتل  قوو ياتو شال ح  لجامع ل للا قو، لجاح   لن ال 
قحقيو بولحلز  إللكتللنل  لقجتاق  فقثولوول لققنلع  ل لل  ليوو ىة بإات لذل  لل و  لجال   للاوص بحوقمواو. ل لب و او 

 ذل ب ي  لمن ل ؛ لا  لإت  لالف ةول  يمّ ات ىحل زذو لل مويو  ل لا ل لقناو.
بأّناي: "آلاو حوجابو ىلكتللنياو ا ، جاليو يولياو ةا  إ  اقو  لحوج    لل ل   يّللي  ل كتلل يل  قنولل قحق  ابل  لنللل       

ل  اااو قتنوذياااول يقكنواااو  بااال   لبيوناااو، لتلزينواااو لقاولةتواااو لملوااال  ىلااّا  لنتاااو ر  لق ملباااول كقاااو اّناااي نظاااوو ىلكتللنااال لقاولةاااو 
(ل HARDWAREبااات لبيونااو، لل ااوإ لقةقليااو قاات  لتاميقااو، ل فل قاالل ليتكاالت قاات قةقليااو قاات  فةواازا  إللكتللنيااول لتجااقّ 

 .  (ٜٗت("SOFTWAREباتحي  يتو  لتحكو لل ا   وو بل ج و قةقليو قت  لتاميقو،  لقلزنو تجقّ 
كولقواولفل  :كولشالكو،ل ال  لقؤججاو،  لقولياو : لحوج    لال ةواوز ىلكتللنال ينيال  كا  ىنجاوت ال قؤججاو تةولياو       

ياااو ا تلااازيت  لقاملقاااو،  لتااال تكااالت نظااال إ لقاااو يتقتاااع باااي قااات  ؛ال  لقؤججاااو،  إل  لياااو بتقمكاااي ا ،  يقاااو ىقكونياااو تلااازيت ل  
  توااو يو. ل لحوجاا    لاال ييياا  نليااوإ قاات  إلحاال ز ىا  كااوت قحقيااوإ لققنليااوإ قاات  لاا لل  ليااي ىة بااإاتل لذاال  لاال و  لجاال  

لاو يكات  لحوجا   - لا  ُيحقاّ باي ياو ا- للوص بقولكي. لإت كوت  لحوج    لل ميل قحقل بولل و  لجل   للوص بقولكي 
   لل حلز إ.

بناوحإ يماّ قاو جابيل لاإّت تكييااف حالز  لحجاوبو،  لقوالليو لب و او  ة تقاوت ل لحوجاا    لال يشاتل  باأت تييا  كاا         
قنوااو نليااوإ قاات  إلحاال ز؛ ل اا  ةاال   لااالف انااي حاالز لاال مويااو  ل االا بجااب   يقااو  لقااو   لقحياالظ ل يااي. لااإا  كوناا، تمااو 

قحقيااو لققنليااو قاات  لاا لل  ىليوااو ىة بااإاتل لذاال  لاال و  لجاال   للااوص بقولكااي ال قاات ي االو ق وقاايل   للجااو    إللكتللنيااو
لحين اا يكالت حكقواو كحكاو  لاا لل ل لحل نيا،؛ فنواو تكالت حاالز  بنيجاوو ىا  كونا، قغم او. للااالو لاإت الاا  لقاو   لقحياالظ 

لل ةي قني بن مي يت قل ع ىحل   جل و قتح  و.   زو يال   ذا   لنلع قت  إلحل ز بوتكيل ل  
لل شلل   لجل و  لح يو لل  لجل و  إللكتللنيو  لتل تكلت بألا اقل   ققملكو   لتمف  لبوحثلت  لقاووللت لل تل        

ل ثااو  لحواال  يمااّ  لجاامع ل للاا قو، بواااو  فقاال  . اذاا  لليااي قاات  إلنتلناا،لخلاال قلةاال ا لاال ب و ااو  ة تقااوت يباال 
ل ل لبوح   يوح (ٔ٘تل ل لبوح  يمل  لب لر(ٓ٘تل كتلل يلجف  ل ل ول ل ل لبوحثو كلثل قلجّ لي ووح ل لبوحثيت قنوو:  

ذااال جااال و قكتقماااو  فلكاااوت. لتاميااا  الاااو اّت   إلنتلنااا،ىلاااّ اّت جااال و ب و اااو  ة تقاااوت يااات  لياااي  (ٕ٘تقوااا يّ يثقاااوت
زو لذال ب و او  ة تقاوت يبال  لقجللي قو ل للكت  للييو قتح ي لي و ل و  لقولول ل   بمغ،  لنواو ل لالاا، قات حال 

ل لقلكاز  ليتال   لتاوبع لقل اع (ٗ٘تل ل لبوحثو يبيل  لنةول(ٖ٘ت. بينقو اذ   ليليي  لثونل قنوو:  لبوح  ي و  لجنبو ل إلنتلن،
 فجوجااايو ىلاااّ يااا و  ن باااوي شااالل   لجااال و يماااّ جااال و ب و اااو  ة تقاااوت لشاااككل  لااال تح اااي  لشااالل   (٘٘ت لشاابكو  إلجاااالقيو

قنوو: ي و  يتبول ات لكت  للييو قتح يل لاذ  با  قنوو ىلاّ يا و  ي ا لل  يمّ لايوو قت لال  حةرلمجل و. ل جت 
  يتبول  لحوج    لل ل لل و  لجل  لمب و و حلز إل لقنوو قت شكو لل لوف قوليو ب و و  ة تقوت.

 ل لل  لشاالل   لالزقااو إل وقااو  لحاا ت بيااي حاا   لجاال و يمااّ جااول ل ب و ااو  ة تقااوت؛ لالااو لتاال  -لاال لاينااو-ل لاال ة         
نظل إ لكلت الو  ليا  ياا  قات  لةال  و  لكبيالا لال يوالنو  لحو الل لذال: ات  لقجاللي قاو ل للكات  ؛لذل ي لبو يو لو

 للييو قتح ي لي و ل و  لقولو لة يلة  لمجولي ليي قمو لة شبوول ل   بمغ،  لنوو ل لالاا، قات حالزو. اقاو  لحةار 
ليليااي  لثااونلل لااإت لكاات  للييااو قتح ااي؛ ىا يكاالت حاا ل  ذتااو حاالز  لب و ااو لييااول ليااتو  للواال  ىلااّ  لتاال  جاات   بااي  

. اّقااو  يال ذو ات  لحوجا    لال ل لاال و  لجال  لمب و او ة يكاالت (ٙ٘ت لن ال   لقحيلظاو ليواو  لت يمااو واوحبوو ال قوا لذو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكرتونيةالتكيف الفكوي للسرقة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )3(، 1442 ه /2020م

 

978 

نوقو نليوإ قت  إلحل ز؛ ىا ثبا،  يتباول  لاالف لال حلز إل لول ميل وحي  فت ب و و  ة تقوت ل لحوج    لل ييي  ك  ق
 لقجامقلت قاو لآو : »لنظل  وقاو  جاتنو  إ ل للاي  (ٛ٘تل بات نةايو (ٚ٘تىحل ز  لقو   لقجللي كقاو  ولاي  لي واوح كوإلقاوو  لجايل ل

لن اا ل لب و ااو  اا   جااتاق  باا يالإ ياات    إلنتلناا،. لنظاال إ لكاالت  جااتل  و ب و ااو  ة تقااوت يباال (ٜ٘ت«حجاانو لواال يناا   هلل حجاات
 ل لقاوةإ قت لقاوإل ل جاتل  قوو بغيال ىات ياا  تاا يو يماّ حاي قاوالو.  ا  لل  يات  لنبال (ٓٙت ة تقوت تا  ن ال  إ ىلكتللنياو

لاال . ل اا     الااو ىلاّ ات  لثقاال قااو كااوت لال  لشااةل ل لكثاال  لةّقااولل قاو لااو يةامااي (ٔٙت«ة   ااع لاال ثقال لة كثاال»اناي  ااو : 
بي. لقو ة يكلت قنتياوإ بي لال ياّ  قوةإ. لك  قاو لاي  بقاو  لاال ت  اع لياي يا   لجاولي؛ فناي ة  ةليت ققو ة يكلت قنتياو

 لجال و يماّ نظل إ ىلّ كثلا  ل ة    لتل تؤي  تال لل شالل   ؛. ليمّ ذا ل لإت حةر  ليليي  لثونل  وبمو لمل ّ (ٕٙتيقكت  إلحل ز بي
 .. ل هلل ايمو إلنتلن،جل و ب و و  ة تقوت يبل 

كالو يا  الا اقل   ققملكو لخلال قحيلظاو لال  لحجاو   لقواللل  لاا  ي الو واوحبي بيتحاي لال  لبنالو؛ لالاو        
جاال و  (ٖٙتي االو  لجااولي بااإلل   ذاااو  فقاال   قاات  لحجااو   لقوااللل لمقةناال يمياايل ثااو ي االو بإ لولوااو ىلااّ حجااوبي  لشلواال

بولغإو يو الإ قلتولإ ؛ الو فت امم  قلتكبل ذااو  لجال و، قات  لقتامقايت  :قكتقمو  فلكوت. لتامي  الو ات  لجولي قكميإول ا 
تاميقإو يوليإو لققت يتقتالت ب  ل كبيل قت  لاكوح
 لقجاللي قاو  ل لة يتولل الو ىة قت  ب  شلص قكمفل لات  لقاو  (ٗٙت

لل ةاي قات  لحالز  لت يمقاي ليا و ل اوول ل ا   قت لو ال  يقول ليتح ي لكات  لليياو لال  لياا  لات  لقاو  قماو لمقجاللي قناي ل  
بمغاا،  لنوااو . ل اا  جاابي بينااو ات  لحجااو   لقوااللل ناالع قاات  إلحاال زل ل اا  ةاال   لااالف يماّا الااول باا  ةاال   لااالف يماّا 

لل شاال    يتبااولو لاال  إلحاال ز ل لقناااو. ل لقااو   لقحياالظ لاال  لحجااو   لقوااللل ال  يقااو ق م ااو ل وباا  لالنتيااوع بااي. لبااالو يتاال 
و   لقحيلظ لل  لحجو   لقوللل. ليتو جال و  لقاو   لقحيالظ لال  لحجاو   لقواللل باا  حا ل   نتواوو  لحالز  لقوليو لل  لق

 لااا  ذاال لكاات قاات الكااوت - إللكتللناال  لقجااتاق  يااو اإل لذاال بوااا  يشاابي جاال و ب و ااو  ة تقااوتل ىة انااي ينبغاال حاا ل   إللاال   
ات شاالل   لجاال و تن بااي يماّا جاال و  لقااو   لقحياالظ لاال  -ل لاينااولاا-ليكاالت  فلااا لييااوإ. ليماّا ذااا ل يقكاات  ل اال   - لةليقااو

   .(٘ٙتللا لل جل و  لقو   لقحيلظ لل  لحجو   لقوللل  لحجو   لقولللل لات  لشلل   لالزقو إل وقو  لحّ  قتل 
لجال و ين   لنظل لل  ل ونلت  لبللنول ؛ نة  اني يتح   بشك  ولي  يت ثبل،  لتكو  ةليقو  لجال و لال حاو          

با  ح ل   جتيو ا  لجولي قات آلياو  لحوجا    لال لملوال  ىلاّ  -حج  وللذو  لقاكللا لل ذا   لقبح - إللكتللنيو 
جال و ىلكتللنياو فقال   ققملكاو لخلال تكالت قحيلظاو لال  -مولباوإ -ا  بلناوقر ال بيوناو، قحيلظاو ليايل ليناتر يات الاو 

 . (ٙٙت لحجوبو،  لقولليو لكالو لل ب و و  ة تقوت
( قاات  اونلت ىجااوحا  جاتل  و  لحوجاا    لال  لبللناول  يمااّ ات  لتكاو  ةليقااو  لجال و  إللكتللنيااو ٗتانص  لقاو ا ت       

 يحوا  لكا  قات يتجاب  بةاا   لحوجا    لال ياؤ   ا  يقاا  بغال   لحوال  يمّا ىقكونياو  للوال  ىلّا ا  بلناوقر ال بيونااو،
 .(ٚٙت لتل تن بي يميوو ذاو  لقو ا قحيلظو لل  لحوج    لل بنيو  لتكو   لةليقو

 لجال و ( قت  ونلت ىجوحا  جتل  و  لحوج    لل  لبللنول  يمّ ات  لتكو  ةليقو ٔ(  لبن  تٙلكالو نو،  لقو ا ت       
يؤقت  للول   لت تلليص ىلّ ا  حوجل  لغل   لحوال  يماّ ا   -يت يمو- إللكتللنيو تحو  قت ا  شلص 

 .(ٛٙتشلا ال ميل قبوشلال قو حوجلبيو بوللا قبو
( قت  ل ونلت نيجي يمّ ات  لا لبو لال ةليقاو  لجال و  إللكتللنياو ذال  لاع مل قاو تة ٖ(  لبن  تٗلنو،  لقو ا ت       

 لةل بللنااول (ل ال  لحااب  لقاا ا ة تزياا  ياات يشاال جاانل ،ل ال بكمتاال ذااوتيت  لا االبتيت. لحياا  ىت  ٓٓٓٓ٘تزياا  ياات 
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 ااو  ة تقااوت  اا  حواا  ىلكتللنيااوإل ل اا   االل،  لقحكقااو  لةنو يااو لاال بللنااو    ل  لجااالو لاال جاال و  فقاال   بوجااتل  و ب و
قتام و بجل و  فقل   بوجتل  و ب و و  ة تقوت  لقزّللا؛ يمّ انوو قحكلو يميوو بولجل و  إللكتللنيو حج  قاو  ي ا   ويو

قت  ونلت ىجوحا  جتل  و  لحوج   ٔ(  لبن  ٙ( لتٗ( قت  ونلت  لا لبو،  لبللنول  لقو تل تٜٖٚ   نص يميوو  لقو ا ت
 .(ٜٙت  لل  لبللنول 

 

 :املبحث الثالث

 .بــا كغصــتكييفو

 

يول لتو ف ىقو لغل   ةجتيو ا ل تحو   لجل و  إللكتللنيو بوةجتيالح يمّ ذليو شلويو لخلل ب لي و ميل قشل        
. كالو تحو  (ٓٚتشلويو  لقةِلو لتجوي   لتكوبي ةل  و الل  ل ال إلليوح ذليو-ذليو  ل حيو-قت قكونو تمو  لوليو 

 لتةج   إللكتللنلل ل لل  ع ل لكشف  :ل قنووي ا  لجل و  إللكتللنيو بولحول  يمّ بيونو، اجوجيو لب و و  ة تقوت بأجولي 
 لغوو  قني قوةإ ىلّ  . ليقكت تولل  لجل و  إللكتللنيو بوةجتيالح  لنوتر يت تجميو  لقغول (ٔٚتيمّ ال وو  لب و و،

 . (ٕٚتىلكتللنيوًّ يمّ جبي   لقةوذلا يت  ليي حق   لقغول  قني يمّ تجميو  لقو 
لل حوة، ولل  لجل و  إللكتللنيو  لقاكللا جوب وإل ننظل ذ  تق، ىز لو ي   لقولو يت  لقو   لقغول  او ةو        

 ا  ىثبو،  لي  يمّ قو    لل بغيل ىاني. 
ىلاّ  : تةاي ىلاّ ن اوي ل جاع ل  لال :نظلنو لل كالو  لي ووح لل قاللو حّ   لغو ل نةا   تةاوذيت  ثنايت: احا ذقوىا         

لزلل قت  لحنييو ىلّ ات  لغو  ذال ىثباو،  -لحقي  هلل-لقحق   (٘ٚتل لحنوبمو (ٗٚتل لشولايو (ٖٚتن وي  يي. اذ   لقولكيو
يتح اي  لغوا  بقةال   ةجاتيالحل لة يشاتل  ىز لاو يا   لقماو. لال  :ي   لا ل ت يماّ  لشالح  لقغوال  بغيال ىات قولكايل ا 

يليااوت ات  لغواا  ذاال ىز لااو ياا   لقولااو ياات قولااي  لقت االو يمااّ جاابي   لقةااوذلا بيااا  لاال  (ٙٚتحاايت ات ابااو حنييااو لابااو يلجااف
ز لاااو ياا   ل : لقااو ل ا  بولن ااا   :قولاااول ا ات  لغوااا  ة يتح اااي ىة بااأقليتل لذقاااو: ىثباااو، ياا   لغووااا ل لذااال الااا  لقاااو ل ل  

ل لتحليا . ليظواال اثاال  ةلااتالف باايت  لاالاييت لاال اقااللل قنوااو: مواا   لا ااول. لااأبل حنييااو لاباال يلجااف ة يتواالل  لغواا  
او فناي يكيال ينا ذو  ؛ين ذقو ىة لل مو   لقن ل  ل ا . لينا    لاليت يتوالل  لغوا  ينا ذو لال  فل  ال ل لا لل اي إ

 .  (ٚٚتقتاو لميلذوىثبو، ي   لغوو  بولجكنّ لل ع  ف
لل حولو  ةجتيالح يمّ ذليو شلويو ققملكو لخلل ل لحول  يمّ بيونو، اجوجيو لب و و  ة تقوت ننظل ىلّ        

 تح ي حّ   لغو  ليوول لقت الو: ىثبو، ي   لا ل ت يمّ  لشلح  لقغول  بغيل ىات قولكي. 
لنو قت قاللو قانّ  ةجتيالح شليوإ.  ةجتيالح لل  لغو   ب  تيوي   ل ل  يت تح ي حّ   لغو  ليوول ة ب         

ل ل ل لي  يمّ الو اّت  لي ووح    اكلل  اقثمو يّت   بوول لقت الو: قثو   لةمل  يمّ  ليل رل لقثو  (ٛٚتقلةاي  لالف
ىت  ةجتيالح  .(ٓٛت ل ليتبّيت قت ذاو  فقثمو ات  ةجتيالح ذنو يكلت قت لال   ةنتيوع يمّ لةي  لتا ّ (ٜٚتلكل   ل  ّبو

يمّ ذليو شلويو ققملكو لخلل بغيل ىاني ياّ  قةل   جتيالح يميوو  لت تقمكوو؛ لالو لغل   ةجتيو ا قت قكونو 
ل ال إلليوح ذليو شلويو  لقةلو لتجوي   لتكوبي ةل  و الل . لكالو  فقل بولنجبو لمحول  -ذليو  ل حيو-تمو  لوليو 

يميوو  ة تقوت يبل  لتةج   إللكتللنل ل لل  ع ل لكشف يمّ ال وو  لب و ول لول ياّ   جتيالحيمّ بيونو، اجوجيو لب و و  
  لت تقمكوو؛ لالو بوةجتيو ا قنوو.
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 لل ىثبو، ي   لا ل ت بغيل قت لال   لنظل لل  لحوة،  لقاكللا جوب وإل يظول ات شلل   لغو  قتح  ول حي  تل        
 ىات  لقولو  لشليل.

قو  لحولو  لثولثول لذل تجميو  لقغول  قني قوةإ ىلّ  لغوو  ىلكتللنيوإ يت  ليي حق    لل يمّ تجّمو  لقو ل ا       
يمّ جبي  ت: ىز لو ي   لقولو يت قولي  لقت لو يحي  ننظل ىلّ تح ي حّ   لغو  يمييل لقت الو كقو لل  يتبول  لشيل

ت تح ي  لغو  يميي؛ لإني ة ب  لنو قاللو قانّ ىز لو ي   لقولو . ل ب  تيوي   ل ل  ي(ٔٛت لقةوذلا بيا   لل  لقو 
شليوإ. لنظل إ ىلّ كالو  لي ووح لل ىز لو ي   لقولو؛ نالحظ انوو    ل ال   وب وإل لذل ىثبو، ي   لغوو  يمّ  لشلح 

ز لو ي   لقولو  لقو  ىلكتللنيوإل لبي تقّكت ؛ حي  ىت ت ّ و  لتكنلللةيو تقّكت ن    (ٕٛتبولن   - لقغول  قني- لقغول  ل  
 لقغول  قني تجميو  لقو  ىلّ  لغوو  بجوللول للكت ذا   لتجميو بقةل  ىل  تي يكلت تح، تأثيل  لل  عل بولتولل ياّ  
لامي لل ىز لو جي لا  لقولو يمّ  لقو  بولن  ؛ لالو بإتاللي لغل   إل ل ل بووحبيل ال لا و   لا  لقولو يمّ توللي 

 ني يت  لةل  و  لتازيليو.بجب  ن مي ق
 لقت لال   لنظل ىلّ  ل وب   لقاكلل جوب وإل لبا  اْت يجمو  لقغول  قني قوةإ ىلّ  لغوو  ىلكتللنيوإل لإني        

 ذاو  لاقميو ةليقو مو ؛ فت ىز لو ي   لقولو يت قولي  لقت لو يمّ جبي   لقةوذلا قتح  و.  تا -لل لاينو-
لنل  ق    لت وبي  ؛  ق ولنو بيت  فقثمو  لتل ياكلذو  لي ووح لمغو  لحوة،  لجل و  إللكتللنيونةل  لليقو يأتل       

 بينوقو. 
ت كوت حو ل إل ل لجيل بوو. لوا   ةجتيالح (ٔ  قت  فقثمو  لتل ياكلذو  لي ووح لمغو : لكل   ل  ّبو بغيل ىات قولكوو ل  

نتيوع بول  ّبو يمّ لةي  لتا  ؛ ىا ىّت  ل  بو ققملكو حي  ىت  للكل  حو  بتقكت  لغوو  قت  ة ؛يا  موبو
. لل  لق وب  نة  ات  ةجتيالح يمّ ذليو شلويو ققملكو (ٖٛتلخللل لالا قنياتوو بغيل ىات  لقولو ذل  لغو 

لخلل ل لحول  يمّ بيونو، اجوجيو لب و و  ة تقوت ب ليي ىلكتللنلل يشبي حو   ةجتيالح يمّ  ل  بو  لت 
ل و ووحبوول حي  ي لو  لجولي بوةجتيو ا قت قكونو ذاو  فشيوح  لقغولبو  لت ىات ال ل و ووحبوو. ليمّ 

يمّ  -ىثبو،  لي  يمّ قو    لل بغيل ىاني-ن بوي تكييف ةليقو  لغو  لل  لشلياو  إلجالقيو ذا  لإت  
 لجل و  إللكتللنيو قتح ي. ذاو  لوللا تقث  قةل   جتيالح يمّ  فشيوح  لت تقمكوول لذل قت  لةل  و  لتازيليو؛ 

 .(ٗٛتفت  لغو  يا  قت  لةل  و  لتازيليو
 جتل  و يب    لل ل لحق  يمّ   ّبو   لل بغيل ىات  لقولول لالو ي مي  : ووح ذل لقثو    لل لمغو  ين   لي (ٕ

 ؛-ىز لو ي   لقولو يت قولي  لقت لو-ين   جتل  قي لل حوةو  لغوو  نيجي ال ميلو. لذا  يا  قثوةإ قت ةليقو  لغو  
 وب  لإت تجميو  لقغول  قني قوةإ ىلّ . للل  لق(٘ٛتفني لّل، يمّ  لقولو  ل  لا يمّ  جتل  و ذا   لاب  ال  ل  بو

يمّ  جتاقو  قوليل نتيةو يقميو  - لقغول  قني- لغوو  لل ةليقو  لجل و  إللكتللنيو ينتر قني زل     لا  لقولو 
ىز لو ي  - لغو  ن    لغوو  الو  لقو  ىلّ جي لتي لزل   ي  قولكي يني. ليمّ ذا  لإت  ن بوي تكييف ةليقو 

 يمّ  لجل و  إللكتللنيو    تح ي.  - لقت لو  لقولو يت قولي
لين   لنظل لل  ل ونلت  لبللنول ؛ نة  اّني يبّيت ات  جتالو ال تم ل ال  بل   لل   ع ةب  بقلة  تلليص؛ ياّ         

   ع ال ( قت قلجلو  لنظوو  لقوللل  لبللنول  اني ة يةلز فح  ات يتجّمو  لل ٔ(  لبن  تٖٜةليقول حي  تنص  لقو ا ت
تتامي يتم وذو ال ي بموو ىة بقلة  تلليص لتنييا  فيقو   لقولليو. ل لة يل بولاكلل ات  ل ونلت يبّيت بأّت اّ  يقميو تنييا 
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بولل   ع ينبغل قت اة  تنييا  فيقو   لقولليول ل لت الو ُتاّ   لاقميو ةليقو بق ت ّ ذا   ل ونلت. ليمّ ذا  لإت 
لل  ل ونلت ىا  كوت ذل ققملكو لمل   ع قت  ب  تجميو  لقةنل يميي قوة ىليي ىلكتللنيو يت   لشلص يا  قلتك  ةليقو

  ليي حق    لل يمّ تجّمو  لقو ؛ الو فت  ليا  لو  قت تلليص لتنييا  فيقو   لقولليو.
بوللجولا؛ الو بإز لو لبوللةلع ىلّ  ل ل  لقحكقو  لاميو ببللنو    ل  لجالو؛ نالحظ ات  لقةنل يميي قوو         

ز لو ي   لقولول ا  :جي لتي يمّ  لل   ع با  يقميو  جتالو  لةونل  لل   عل ا   :ىثبو، ي   لةونلل لذل الا  لقو ل ل  
 . (ٙٛتبولن   ل لتحلي 

قوة ىليي ىلكتللنيو تجميو  لقةنل يميي  :قت لال   لنظل ىلّ  لحولو  لثولثو قت ولل  لجل و  إللكتللنيو  لقاكللا آنيإول ا        
يت  ليي حق    لل يمّ تجّمو  لقو  ب لي و ميل قشلليو لل  لي ي  إلجالقل ل ل ونلت  لبللنول ل نة  ات  ل ونلت يتيي قع 

ز لو ي   لقولول ا  : لي ي  إلجالقل لل  يتبول  ليا  ةليقول ا   بولن   ل لتحلي . :ىثبو، ي   لةونلل لذل الا  لقو ل ل  
 

 :رابعاملبحث ال

 .تكييفوا كخيانة األمانة

 

 اا  تكاالت  لجاال و  إللكتللنيااو قلوليااو لألقونااو؛ بولتكااو  ةليقااو قاات  باا   لشاالص  لااا    تقنااي قولااو  لقااو  لحيظااي        
ن ال  إ ىلكتللنياو قل ياو لال  لحجاو   لقواللل   يمّ لةاي قلوالص. لولقاو   لاا   ا  ت اع يمياي  لجال و  إللكتللنياو ياا

ل لن ل   لقل يو لل  لحجو   لقوللل يتو تجميقوو بنوحإ يمّ ي    لل ياو؛ ىا ال يوو قولاو  لقاو  ينا    لقجة  تح،  جقي.
ي الو قلظف  لقولف لحيظوو   ل  حجوبي  لشلول لال  لقوالفل يماّ ات يكالت قحالز إ بناوحإ يماّ ي ا   لل يااول للكات 

ل زو ىلّ حجاوبي ال تزليال لال حجاوبو،  لتحواي  بجل توو ىلكتللنيوإ يت  ليي ن    لقو  قت قل ع ىح -قثال- لقلظف 
 . (ٚٛتل لق لليو،  لقجةمو لل ب و و  للزينو حتّ يتقكت قت الا  للوي 

ي    لل يااو بايت قولاو  لقاو  ل لقلظاف لال  لقوالفل لباا  ات ياتو  لتجاميو ل يايل يكالت  لتاز و  لقلظاف  اين  تنيي       
و لمقولول لذل  لق ول . لإت لو يمتزو  لقلظف بالو تكلت ليونو  فقوناو  ا  قلوللو بوفقونول بنوحإ يمّ حيظ تمو  لل يا

 .  (ٛٛتتح  ،
قت لال   لنظل لل ولل  لجل و  إللكتللنيو يتبيت انوو تت قت ينول  لليونول للكت  لجاؤ  : ذا  ذاا   لانوال        

  لاليت  لي واوح لال حكاو باا  آلاا  قاو   يو  ح   لكيويو لل ىثبو، ةليقو  لجل و يمّ  لقلظف لال  لقوالف او ة.  لتماف
 ققت  لتص ك  قنوو بوجو يلويل لقنوو  للو ت. 

. قاات اةاا  تحمياا  وااللا  لجاال و  إللكتللنيااو  لقاااكللا آنيااوإل ة باا  قاات تل ااي  قاا   تح ااي حكااو  للااو ت لاال ذاااو  لوااللا       
 لقت اة  تل ي  الو ة ب  قت اكل ا ل    لي ووح لل حكو  للو ت.

  لتمف  لي ووح لل الو يمّ  لليت:       
ل (ٕٜتلاحقاا  لاال ىحاا    لاالل يتيت ينااي (ٜٔتل لشااولايو (ٜٓتل لقولكيااو (ٜٛتاذاا  ةقواالل  لي وااوح قاات  لحنييااو المرربهب الال:

لالااو فت  للاو ت ة يألااا قاات حاالز. لبونتيااوح شاال   ؛جاول وإ بااولقانّ  لااا  ت  ااع ياا و  ليمياي  لقاااذ ل ىلااّ ات  للااو ت ة يااا
ذااا  الااا  للااو ت تنتياال ي لبااو  ل  ااع يناايل لياو اا  با لبااو تازيليااو حجاا  قااو ياال و  لحااوكو. ل اا   جاات ّ  اوااحو    للييااو لاال

 لي  يمّ لو تل لة: »:  و  لجل   هلل   بت ةلي  يت ابل  لزبيل يت ةوبل لقاذ  يمّ قو اذبل  ىليي بح ي  يت 
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 .(ٖٜت«قلتم ل لة قنتو ل   ع
 ي  ي ّ  يماّ يا و ىيةاو   ل  اع يماّ الااو   ةلاتال  ل ةنتواو  ل لغوا ؛ فت الاو ة ياا  ذا   لح اجه الداللة:       
 .(ٜٗتلفني يقكت  جتلةوع ذا   لنلع بوةجتغوثو ىلّ لةا  فقلل لتجوي  ى وقو  لبينو يميي جل ول

 

 للاو ت ىلاّ ات  (ٜ٘تذل لاواحو   لقااذ   لظاو -لل  للل يو  فلال  يناي-اذ  ىجحوي بت ل ذليي لاحق   المبهب الثاني:
 جولي ت  ع ي و. لقت  جتاول حميوإ ال قتويوإ ثو ةح و ُ  ا، ي و.

ل ال  هلل -ل    جت ّلل  يمّ قو اذبل  ىليي بح ي   لقلزلقيو قت لل يو قاقل يات  لزذال  يات ياللا يات يو شاو        
لبويتايل لالاا، ثقناي" ىلاّ ات  ولا،: "لاأقل  ول،: " جتاول،  قلاا يمّ الجنو انو  يالللتل لذل ة تالفل حميوإ  -ينوو

. لةي  ةجت ة  بحا ي   لقلزلقياو ذاا : بأّنواو   اا، يا ذو فنواو ةحا ،ل لكاوت الاو  لايالإ (ٜٙتبتمو  لقلاا ل  ا، ي ذو"
 .(ٜٚتيمّ: ات ةوح   لاوليو جولي ت  ع ي و

 لقااذ   لاا  يجات ّ  بحا ي   لقلزلقياو ؛ ىا ىت (ٜٛتنظل  لامقوح ىلّ ظوذل  لح ي  لل ح ي   لقلزلقياو سبب االختالف:
جاب   ل  اع الا ظوذل  لميظ لال  لحا ي ل قات حيا  ي اوو  ل  اع يميواو فنواو ةحا ،ل بينقاو اذا   لةقوالل ىلاّ تالةي  ات 

 ذل  لجل و ة ةح   لاوليو.
 

 .املهاقشة والرتجيح
لالااو فت  لقاااول قااأقلتل  ؛لااولف لألواال لّ   لةقواالل يماّا  ةجاات ة  بحاا ي   لقلزلقيااو بأنااي لةااي  ةجاات ة  بااي ق       

ل يت يلن  يات  لزذال  يات ياللا (ٔٓٔتلقجمو (ٓٓٔت. يؤي  الو: لل يو  لبلول (ٜٜتلبأني لو يؤلا بغيل ىاتل ل إلات يب    لحلز
: "ثاو اقال -ل ل  هلل ينواو-ات  ليشوإ اذقوو شأت  لقلزلقيو  لتل جل ،. ىلّ ات  ول، يو شو  -ل ل  هلل ينوو-يت يو شو 

مو  لقلاا  لتل جل ، ل  ا، ي ذو". ل   وّلح ذنو بأت  لقلزلقيو جل ،ل لي اوو  ل  اع فةا  الاو. لقاو ةاوح قات اكال  لاولياو بت
 .(ٕٓٔتلل با   للل يو، ىنقو ذل ل و   لتاليف بواو  لقلاا. لبّين،  لجل و جب   ل  ع ب لي   للل يو،  لتل وّلح، بولجل و

نقو اكل،  لاوليو تالييوإ لوول للويوإ ليل ة انواو جاب   ل  اع.  و   لنلل : " و   لامقوح:          لقل   انوو   ا، بولجل ول ل  
. لبناوح يمياي؛ لااإت (ٖٓٔتل ا  اكال قجامو ذاا   لحاا ي  لال جاو ل  ل الي  لقوااّلحول بأنواو: "جال ،ل ل  اا، بجااب   لجال و"

 لقجاتايل  ةلو ليي يمّ لةل   ل  اع يماّ  لقلزلقيو   ا، فنوو جل ،ل لكون، قالللو بولةحل .  و   لةّووص: "لال 
نقو اكل ةحل   لاوليو تالييوإ لوول ىا كوت الو قاتو  إ قنوو حتّ  ىا  لوتل ىا لي  ليي اني   اوو فة  ةحل ذو لماوليو ل  

 . (ٗٓٔتيلل، بي. لاكل الو يمّ لةي  لتاليف"
 

حيا  يااّ  قات  لةال  و  لتازيلياو لليجا،  لح ياول لالاو  ؛جاول وإ   يتلّة  قو اذ  ىليي  لةقولل بأّت  للاو ت ة ياا الترجيح:
 . (٘ٓٔتةنتيوح شل   للييو لل الاو

( قت  ونلت  لا لبو،  لبللناول  يماّ اّناي: تقات ُياوا  ىلياي باوفقل   ال ٘ٓٗنو،  لقو ا ت لللل  ل ونلت  لبللنول        
شالييول ال يجاتل قوو ال ياتلمص قنواو ب لي او ميال  بولجيو ا يماّ  فقال  ل ثاّو يلتمجاوو لين مواو ةجاتل  قوو ب لي او ميال

شلييول  نتووكوإ ف   ونلت يح    فجمل   لا  تؤ   بي  فقونول ال  نتووكوإ ف   تواو   اونلنل يتاماي باأ  ح جال ح بشاك  
 .(ٙٓٔتولي  ال  قنلل ال يؤ   ىلّ ا  شلص يق  إل لإني يكلت قلتكبو "ةليقو ليونو  فقونو"(
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ص يبيت ك  قت ياو  ىلياي باوفقل   ال بولجايو ا يماّ  فقال  ل لي الو بولتالجاوو ال  جاتل  قوو كأناي قولاو لذا   لن       
لوااول لإنااي يلتكاا  ةليقااو "ليونااو  فقونااو". لكااالو بولنجاابو ىلااّ كاا  قاات ياواا  ىليااي بااوفقل  ل ليجااتل قوو ال يااتلمص قنوااو 

 لااا  تااؤ   بااي ذاااو  فقاال   ال  فقونااول لإنااي يكاالت قلتكبااو ب لي ااو مياال اقينااو؛ لالااو بونتوااوو ا   ااونلت يحاا    فجاامل  
 ةليقو "ليونو  فقونو". 

ينا   لق ولنااو نالحااظ ات  لل ياااو لاال  لشاالياو  إلجااالقيو ذاال ي ا  تلكياا  لاال حيااظ ققماالو يمااّ لةااي قلواالص.        
و ىلّ الل   لنواو لال  لحالزل    يتلت  يمّ  لل ياو لةل   ل قوت يمّ  لل يعل لقت الو  لن   قت قحم ي ا للل احل  

 لتواالف لااال . اقاااو لاال  ل ااونلت  لبللنااول  ليشااتل   لتلكياا  لاال (ٚٓٔتلقلوليااو  لل يااع  لحيااظ  لقااأقلل بااي ل ةنتيااوع بولل ياااو
. ليماّ ذاا  (ٛٓٔت فقل  ل لذا   لتولف لي اجمل  قح   قت  ب   ل اونلتل لةبا  ات يكالت  لتوالف لال  فقال   بوفقوناو

 لنول  قنجةو قع  لشلياو  إلجالقيو لل الو. لإت  ل ونلت  لبل 
 

 .التكييف الراجح للسرقة اإللكرتونية

لذل تكيييوو يمّ انوو جل و حّ يول لانوو تكيف يمّ انوو  :   قل قانو ثال  تكيييو، قلتميو لمجل و  إللكتللنيو       
جتن  قت  لتشوبي لل  لانوول  فجوجيو لك  مو ل ليمّ انوو ليونو  فقونو. للك  تكييف قت ذاو  لتكيييو،  لثالثو ق

 قت  فو   لي ول لاذو ولل  لجل و  إللكتللنيو.
الا  لجولي اقل ة ققملكو لخلل قحيلظو  :تكييف  لجل و  إللكتللنيو يمّ انوو جل و حّ يول ا  -لل لاينو-ل لل ة         

لجولي ي لو بإلل   ذاو  فقل   قت  لحجو   لقوللل لل   ل   لحجو   لقوللل  لا  ي لو ووحبي بيتحي لل  لبنو. لو
ققملكو لخلل قلةل ا لل ب و و  ة تقوت يبل   . لالا اقل   تا(ٜٓٔتلمقةنل يمييل ثو ي لو بإ لولوو ىلّ حجوبي  لشلول

و إل وقو ح  ؛ لالو لتل لل  لشلل   لالزق(ٓٔٔتل لبولتولل  لحول  يمّ  لجمع ل لل قو، بوجتل  و  فقل    لقجلل و إلنتلن،
 لتكو  ذاو  لةليقو يتو يبل  لقةلقيت  لقحتلليت لذا  ة  :بولغإو يو الإ قلتولإ ل ا  : ل  ع. لتامي  الو ات  لجولي قكّميول ا 

يتولل ىة  لقكمفل لات  لقو   لقجللي قو  قت لو ال  يقول ليتح ي لكت  للييو لل  ليا  لات  لقو  قمو لمقجللي قني 
ز  لت يمقي لي و ل وول ل   بمغ،  لنوو . ل   جبي بينو ات  لحجوبو،  لقولليو لب و و  ة تقوت لل ةي قت  لحل    ل 

الو فنوو قحقيو بولل و  لجل   للوص  ؛ي بي  لالف لي و  لتيلي  :ل لحوج    لل تيي  ك  قنوو نليو قت  إلحل زل ا 
 ىليوو ىة بوإلات.  ات يكلت  لغيل ققنليو قت  ل لل  :لقولكي ال قت ي لو ق وقيل ا 

 
 .اخلامتة
 لبي؛ ل ليمّ آلي لقت جول يمّ  لحق  هلل بناقتي تتو  لوولحو،ل ل لوالا ل لجالو يمّ ليل  فنوول جي نو قحق         

 لني  ايمّ  ل لةو، ل لقل ت . اقو با :
 :أتليبيت اذو  لنتو ر  لتل تلوم، ىليوو قت لال   لبح ل لذل كقو نل  ات ن نولإن       

ية  اة ي تول تكييف  لجل و  إللكتللنيو يمّ انوو جل و ح يو لحج ؛ لولجل و  إللكتللنيو تحو  بولل  -ٔ
    لل لذاو  للجو   لل ت لل قجتقلل بولتولل إلنتلن،قتا  ال نتيةوإ ةجتل  و  لحوج    لل ال ا  ت نيو الل  يبل 

 بغيلذو.تمحي  لجل و  إللكتللنيو بولجل و  لح يول ل   تمحي 
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 قت ولل تكييف  لجل و  إللكتللنيو يمّ انوو جل و ح يول الا  لجولي اقل ة ققملكو لخلل قحيلظو لل  لحجوبو، -ٕ
لل    فقل   قنوو تن بي يميي شلل   لجل و   لقولليو   ل   لبنلو؛ لولحجوبو،  لقولليو نلع قت  إلحل زل ل  

 لشلل   لحلز ليمّ جبي   للييو. لول  ع ل ة  بجب  تل لل لل  لشلياو  إلجالقيول حي  ىت  فلا يتح ي بوتو 
  لالزقو إل وقو  لح .

قت ولل  لتكييف  لي ول لمجل و  إللكتللنيو يمّ انوو مو ل  ةجتيالح يمّ ذليو شلويو لخلل ب لي و ميل  -ٖ
 لغوو  ىلكتللنيوإ قشلليو ل لحول  يمّ بيونو، اجوجيو لب و و  ة تقوتل لكالو تجميو  لقغول  قني قوةإ ىلّ 

 يمّ جبي   لقةوذلا تح، تأثيل  لل  ع. ل لةز ح ذنو لةل   ل قوت لقو ل ع يميي  لغو .
   تكيف  لجل و  إللكتللنيو يمّ انوو ليونو لألقونو؛ لالو ين  تجميو  لن ل   لقل يو ىلّ قلظف  لقولف بنوحإ  -ٗ

 فقونول ل إ للةل  ينول  إلات لل  جتالو  لقو  يمّ لةي يمّ ي    لل ياول ثو ي لو  لقلظف بجل توو ىلكتللنيوإ. لنظ
 لإّت جل و  لن ل   لقل يو ةز ؤو  ل قوت يمّ  لل يع.

 لتمي، شلل   لجل و لل  ونلت  لا لبو،  لبللنول  يت شلل وو لل  لي ي  إلجالقل نتيةو ات  ل ونلت ميل قجتن  ىلّ  -٘
 لجل و لل إو لشلل   لنظل ىليوول لتا ي   لقو ا  لقنولوو يميوو يت  ل  و  لتشليايو لل ةقيع قل حموو. لينبغل ىيو ا 

  لجل و لل  لي ي  إلجالقل.
   ل   ل ونلت  لبللنول  لل تةليو  لجل و  إللكتللنيو حج  قو    نو، يميوو ي ي  قت  لقل    ل ونلنياو؛ لذال  -ٙ

قات  اونلت ىجاوحا  جاتل  و  لحوجا    لال  ٔ(  لبنا  ٙ( لتٗ( قت  ونلت  لا لبو،  لبللنول  لقاو تل تٜٖٚ لقو ا ت
  لبللنول ل ليمزو  لتوولو لةقاي لل قو ا ل ح ال لتح ي   لانوول  فجوجيو لةليقو  لجل و  إللكتللنيو ليوو.

 لآلل  يل نو ات  لحق  هلل ل   لاوقميت.
 

 .اهلوامش
                                                 

ل ٘. .(ل  ل ت وٜٜٚٔل بياالل،ل   ل  ليكاالل معجررم مقرراييس المغررةو(ل ٗٓٓٔذااا/ٜٖ٘ت، ول  ياات زكليااو : احقاا  باات لااينظاال( ٔت
. .(ل ل ت وٜٚٙٔل بياالل،ل   ل وااو لل لسرران العررربو(ل ٖٔٔٔذااا/ٔٔٚت، اباال  لي اا  ةقااو   لاا يت باات قكاالو ل  .ٓ٘ٔص
يلجاف  لشايم قحقا   تح ياي:ل يطالقراماس المحرو(ل ٘ٔٗٔذا/ٚٔٛت، قة   ل يت بت يا ل   لييللز آبو   ل  .ٕٖٔل صٜ 

 .ٕ٘ٛل صٔباو ة ي ا(ل  ل ت ٜٜ٘ٔ لب ويلل بيلل،ل   ل  ليكلل 
 .ٜٕ-ٕٛ(ل صٕل ت وٕٗٔٓل  قشيل   ل  ل مول التكييف الفقهي لماةائع المستجدة اتطبيقاته الفقهية: قحق  يثقوت شبيلل ينظل( ٕت
ل ةوقاااو مجمررة جامعررة دماررق لمعمررام االةتصررادية االقانانيررةلشااليلل ىبال ذيو قحقاا  شوشاالل ب و ااو  ة تقااوت ح ي توااو لتكيييوااو  ( ٖت

 صال التكييف الفقهي دراسة تطبيقية امرى اقة  جال  جالقو  ل ل لول ل  .ٔ٘ٙول صٕٔٔٓل ٖ(ل  لا   ٕٚ قشيل  لقةم  ت
التكييرف لواو    لجاي ل  لشالبينل يبا   ل  .ٜٔٔول صٖٕٔٓل لجولو  كتالل ول ةوقااو  لامالو  إلجاالقيو  لاولقياول العقاد العينية

(ل ٔت ل ؤٖٕٓل  إلجاكن ليو: قكتباو  لللاوح  ل ونلنياول الفقهي المعاصر لمحااالت المصرفية: دراسرة مقارنرة فري الفقره اإلسرالمي
 لقو با ذو. ٜٓٔص

 معة اإلسالميةمجمة الجازيو  ىبل ذيو ق   لل ل . يووو وبحل شليلل  لتكييف  لي ول لل  لجيوجو  لشلييو ح ي تيل لانل ييل ( ٗت
 .ٙول صٕٛٔٓ(ل ٕل  لا   تٕٙل  لةوقاو  إلجالقيول  لقةم  لمدراسات الاراية االقانانية
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ذااو ل . ٓٙل صوٕٓٔٓل  ل وذلال قؤججاو   الا  لليلياول االجتهاد الجمااي المعاصر في الاريعة اإلسالمية: ةقاو  لجي   لبوزل ينظل( ٘ت
ل اتطبيقاتره الفقهيرةالتكييرف الفقهري لماةرائع المسرتجدة بيل لال قؤلياي  لقااللف لذال  إلةل ح ،    لّوموو  ل كتلل قحق  يثقوت شا

 لل اح  ابل بي. مناهج الفقهاء في استنباط الحكاملل تألييي   لل يجقّ  -اي و-لقو با ذو. ل   لّوموو  ٔٙص
قات  با  شاّل ح لمقنواو  كولجابكل ل إلجانل  يماّ  و  لل ت لقنوو (: تن ي   لقنو : بأت يبّيت ىلغوح  ليولي. ل   تاو يا و   تواول ( ٙت

 لاماو  لقتياي يميواو  تح يي: لقنو  لذل  تح يي:اكل تللير  لقنو  لول  جتلل   يمو قاينو لمحكو بول لي  ل  لو يمّ  لاميول ل 
ل  لكتا  ل بيالل،ل   اإلبهاج في ارح المنهاجو(ل ٖ٘٘ٔذاا/ٙ٘ٚت، : يمل بت يب   لكولل بت يمل  لجبكل ينظللل  ليلع. 
نهاية السال ارح و(ل ٖٓٚٔذا/ٕٚٚت، يب   للحيو بت  لحجت بت يمل  إلجنل  ل  .ٕٛل صٖ. .(ل  ل ت وٜٜٓٔ لامقيول 

ل اا  ح ااي  إلقااوو  لشااو بل لاال قل ل وتااي احاا  نااليل ل . ٖٖٙ(ل صٔل ت ل بياالل،ل   ل  لكتاا   لامقيااول  .،منهرراج الاصررال
 لشايم  تح ياي:ل الماافقراتو(ل ٖٛٛٔذاا/ٜٓٚت، بات قلجاّ بات قحقا   لشاو بل  : ىبال ذيوينظل ةةتوو  بواو  لاقميو  لثالثو. 

 لقو با ذو. ٖٓٔل صٗ. .(ل  ل ت قحق   لل ل حجيت لآلللتل  لليو ل   ل  لي يمول  .،
.  لنلع   لل لالةتواو  ينا   إلقاوو  لشاو بل ذال  لاا  ة يقكات ات ين  اع حتاّ ين  اع اوا   لتكميافل لالاو ينا   ياوو  لجاويو( ٚت

ل ا  بّيناي  لشايم يبا   هلل  ل ز لال تامي اي باأت ذاا   لنالع قاات  ةةتواو  ذال ي وا  باي ت بياي  فحكاوو  لاا  ة يلاص  و ياو قاات 
 .ٜٚل صٗل  لماافقات لشو بلل  : ينظل فقو  لت  و يو. 

 .ٗ٘ٔل صٖل  معجم مقاييس المغة بت لول ل ( ٛت
 .ٕٚٗل صٔ. .(ل  ل ت  ل وذلال  لقكتبو  إلجالقيول  .،ل المعجم الاسيط: ىبل ذيو قو يّ لآلللتل ينظل( ٜت
احقا  يازل ينوياو  تح ياي:ل البحر الرائرق اررح كنرا الردةائقو(ل ٖٙ٘ٔذا/ٜٓٚت، زيت  ل يت بت ىبل ذيو بت قحق   بت نةيو ( ٓٔت

   باات كقااو   لاا يت باات يباا   لل حاال  .ٓٛل ص٘(ل  ٔ ل توٕ٘ٔٓ-ذاااٖٙٗٔ ل قشاا لل بياالل،ل   ل ىحيااوح  لتاال    لالباالل 
-ذاإٗٗٔل بيالل،ل   ل  لكتا   لامقياول ارح فتح القدير امى الهدايرة اررح بدايرة المبترد و(ل ٚ٘ٗٔذا/ٔٙٛت،  لوقوو 
 .ٜٖٖل ص٘(ل  ٔ ل توٖٕٓٓ

 .ٖٓ٘ل صٔل  (ٔ ل تذآٖ٘ٔل بيلل،ل  لقكتبو  لامقيول ارح حداد ابن ارفةو(ل ٜٛٗٔذا/ٜٗٛت، قحق  بت  وجو  للووع ( ٔٔت
يب   هلل قحقل  قحق  يقلل  تح يي:ل تحفة المحتاج بارح المنهاجو(ل ٘ٙ٘ٔذا/ٜٗٚت، بت يمل  لويتقل  احق  بت قحق ( ٕٔت

 .ٕٖٔل صٗ(ل  ٙ ل توٕٚٔٓ-ذاٖٛٗٔبيلل،ل   ل  لكت   لامقيول 
  ل  .ول   ل  لكتاوالارح الكبير امى مرتن المقنرعو(ل ٖٕٛٔذا/ٕٛٙت، يب   للحقت بت قحق  بت احق  بت    قو  لق  جل ( ٖٔت

 .ٖٕٚل صٓٔ. .(ل  ل ت  لالبلل  .،.
 .ٓٛل ص٘ البحر الرائق ارح كنا الدةائق،  بت نةيول ( ٗٔت
 .ٜٖٖل ص٘ل  ارح فتح القدير امى الهداية ارح بداية المبتد  بت  لوقوول ( ٘ٔت
 .ٖٓ٘ل صٔل  ارح حداد ابن ارفة للووعل ( ٙٔت
 .ٕٖٔل صٗل  تحفة المحتاج بارح المنهاج بت حةل  لويتقلل ( ٚٔت
 .ٖٕٚل صٓٔل  الارح الكبير امى متن المقنعيب   للحقت  لق  جلل ( ٛٔت
 اال  يلجافل  تح ياي:ل الهدايرة فري اررح بدايرة المبترد و(ل ٜٚٔٔذاا/ٖٜ٘ت، يمل بات ابال بكال بات يبا   لةميا   لقلميناونل ( ٜٔت

ارررح و(ل ٔٓٙٔذاا/ٔٓٔٔ، تقحقا  بات يباا   هلل  لللشال ل .ٖٖٙل صٕ(ل  ٔ ل تبيالل،ل   ل ىحياوح  لتال    لالباالل  .،.
ت، شاااق   لااا يت بااات شاااوو   لااا يت  للقماااال ل .ٜٔل صٛ. .(ل  ل ت ل بيااالل،ل   ل  ليكاااالل  .،.مختصرررر خميرررل لمخراررري

بات  قنوالل ل .ٜٖٗل صٚول ت ل بااو  فليالا(ل  ٜٗٛٔ-ذااٗٓٗٔل بيالل،ل   ل  ليكالل نهاية المحتاجو(ل ٜ٘٘ٔذا/ٗٓٓٔ
 لول  .،اال بيلل،ل   ل  لكت   لامقيمتن اإلةناع كااف القناع انو(ل ٔٗٙٔذا/ٔ٘ٓٔت،  ل يت  لبولتل يلن  بت والح 
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 .ٜٕٔل صٙ. .(ل  ت 
 .ٗ٘ل ص٘ل  البحرر الرائرق اررح كنرا الردةائق بات نةايول ل  .ٕٖٙل صٕل  الهداية فري اررح بدايرة المبترد  لقلميناونلل ( ٕٓت

بال ذيو ل  .ٕٔٛ-ٕٙ٘ل ص٘ل  اجمغنري المحتر لشالبينلل ل  .ٜٕٔل صٜل  منح الخميل ارح مختصر خميرليميرل ل  بات    
زذيال  لشاوليرل لبناوتل  لقكتا   تح ياي:ل منار السربيل فري اررح الردليلو(ل ٖٜ٘ٔذاا/ٖٖ٘ٔت، قحق  بت جولو بت  ليوت 

 .ٖٚٛ-ٖ٘ٛل صٕ(ل  ٚ ل توٜٜٛٔ-ذآٜٗٔ إلجالقلل 
. .(ل ل ت ؤٖٜٜ-ذاٗٔٗٔول ل بيلل،ل   ل  لقاللالمبساطو(ل ٜٙٓٔذا/ٖٛٗت، قحق  بت احق  بت ابل جو   لجللجل ( ٕٔت

   قااول  باات ل  .ٕٕٙل ص٘ل  مغنرري المحترراج لشاالبينلل ل  .ٖٗٙل ص٘ل  ٔل  ارررح فررتح القرردير باات  لوقااوول ل  .ٛٛٔل صٜ 
 .ٜٔٔل صٜل  المغني

 . ٕٕ ونلت  لا لبو،  لبللنول  ل و ( ٕٕت
مختصرر و(ل ٖٗٚٔذاا/ٙٚٚت، جاّ لميا  بات ىجاحوي بات قل  .ٕٖٙل صٕل  الهداية في اررح بدايرة المبترد  لقلمينونلل ( ٖٕت

قحيل  ل يت يحيّ بت شلف  لنلل  ل  .ٖٕٗول صٕ٘ٓٓ-ذإٙٗٔاحق  ةو ل   ل  لح ي :  ل وذلال  تح يي: (لٔ تل خميل
ول   ل  لييحوح:  قشايل ٖٕٔٓ-ذإٗٗٔيب   للز ي شحل   لنةقي(ل  تح يي:ت ٔل  منهاج الطالبينو(ل ٕٛٚٔذا/ٙٚٙت، 

 .ٜٕٔل صٙ كااف القناع ان متن اإلةناع، لل  لبولتل  .ٔٙ٘ول صٖٕٔٓ-ذإٗٗٔ
ل ٘ل  مغنرري المحتررراج لشااالبينلل ل  .ٖٗٙل ص٘ل  ارررح فرررتح القرردير بااات  لوقااوول  .ٛٛٔل صٜل  المبسرراط لجللجاالل ( ٕٗت

 .ٜٔٔل صٜل  المغني بت    قول  .ٕٕٙص
-ذاإٓٗٔل  لكتا   لامقياول ل بيالل،ل   البنايرة اررح الهدايرةو(ل ٔ٘ٗٔذاا/٘٘ٛت، قحقل  بت احق  بات قلجاّ بات احقا  ( ٕ٘ت

حااية العردا  امرى اررح كفايرة و(ل ٘ٚٚٔذاا/ٜٜٔٔت، يمل بت احق  بت قكلو  لا ل  ل  .ٖٕل صٚ(ل  ٔ ل توٕٓٓٓ
 .ٕٖٖل صٕ. .(ل  ل ت وٜٜٗٔ-ذاااٗٔٗٔ لشاايم يلجااف قحقاا   لب ااو لل بياالل،ل   ل  ليكاالل  تح يااي:ل الطالررب الربرراني

ل ل  ل اااوذلال   ل  لكتاااو   إلجاااالقلل  .،. سرررنى المطالررربو(ل ٕٓ٘ٔذاااا/ٕٜٙت، زكلياااو بااات قحقااا  بااات زكلياااو  فنواااول  ل 
 .ٜٔٔل صٜل  المغني بت    قول  .ٜٖٔل صٗ. .(ل  ت 

 .ٗ٘ل ص٘ل  البحرر الرائرق اررح كنرا الردةائق بات نةايول ل  .ٕٖٙل صٕل  الهداية فري اررح بدايرة المبترد  لقلميناونلل ( ٕٙت
 بات  اليوتل ل  .ٕٔٛ-ٕٙ٘ل ص٘ل  مغني المحتراج لشلبينلل ل  .ٜٕٔل صٜل  منح الخميل ارح مختصر خميليميرل 

 .ٖٚٛ-ٖ٘ٛل صٕل  منار السبيل في ارح الدليل
و(ل ٕ٘ٛٔذاا/ٗٛٙت، احق  بات ى ليا  بات يبا   لالحقت  ل ل لال ل .ٕٖٙل صٕل  الهداية في ارح بداية المبتد  لقلمينونلل ( ٕٚت

قحياال  لا يت يحياّا بات شاالف ل .ٙ٘ٔل صٕٔ (ل ٔل ت ٜٜٗٔقحقا  بات باال لبازال   ل  لغاال   إلجاالقلل  تح يااي:ل الربخيرة
ل ٕٓل  . .ل   ل  ليكال: بيالل،ل  .،.ل  المجماع ارح المهبب، تكممة محمد نجيب المطيعيو(ل ٕٛٚٔذاا/ٙٚٙت،  لنلل  

بيالل،ل ل مطالب  الي النهى في ارح غايرة المنتهرىل و(ٕٚٛٔذاا/ٖٕٗٔت، قو يّ بت جا  بت يب ا  للحيبونل ل .ٜٔص
 .ٖٕٗل صٙ (ل ٕ ل تٜٜٗٔ   إلجالقلل  لقكت

و ب ا  لاق  بولقلحماو  فللاّ قات ٕٗٔٓ(. قنا ب  يو شول قويل ٖٕٔٓيجقّ ذا   ل ونلت ت ونلت  لا لبو،  لشلييو  لبللنول  ( ٕٛت
ىوااالح  ااونلت  لا لبااو، لاال جاام نو بللنااو ل لقنااا ذااا   لتااوليم يااتو ي ااو   لقلوليااو،  لاوقااو قثاا  ياا و قل يااوا واايوو شااول 

لذال ات  .و ب ا  لاق  بولقلحمو  لثونيو ىلّ حيز  لتنييأٜٕٓىبلي   ٖق وت لوالا  لةقاو بغل قو قوليو ال بولجةت. للل ل 
با ا ييتو ي و  قت يلتك  قت  لقل  نيت  لقجمقيت ةل  و قث   لجل و بول  ع ال شل   للقل بولةم  ال ببتال  ف ال ف. للكات 

و جاام نو بللنااو  بت بيااي  ل اال نيت  لةنو يااو  لقلللثااو ياات  ةجااتاقول  لبلي ااونلل ا   لاقاا  بوااا   ل ااونلت  لشااليلل لااال تتاال 
 تت بي جم نو بللنو  احكوو  لشلياو  إلجالقيو ىلّ ةون   ل ل نيت  لةنو يو  ل و قو قت اة   لت بيي لمجيو  فقل بولقاللف
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 ل لنول يت  لقنكل.
 .ٕٗل صٔل  المعجم الاسيطىبل ذيو قو يّ لآلللتل ( ٜٕت
ل ٕٛٓٓل  إلجاكن ليول   ل  لةوقااو  لة يا ال اإلنترنرتالتنظيم القاناني لإلاالنات التجاريرة ابرر اربكة شليف قحق  منوول ( ٖٓت

 .ٜٗٔ(ل صٔت 
 .ٜٚٔ(ل صٗل ت ؤٕٔٓل يّقااوتل   ل  لث ولااول الجريمررة المعماماتيررة اإلنترنررتجرررائم الحاسرراب ا قحقاا  اقاايت  لشاال بكول  ٖٔت

 .ٕٓ(ل صٔل ت ٕٚٔٓل يّقوتل   ل ل   ل لجرائم اإللكترانيةاقحق  احق   ل ليوتل ل 
جرررررائم قحقااا  حقاااو  قااالذر  لويتااالل ل .ٜٚٔل ص: الجريمررررة المعماماتيرررةاإلنترنرررتجررررائم الحاسررراب ا قحقااا  اقااايت  لشااال بكول ( ٕٖت

 .ٓ٘ٔ(ل صٔ ل تٕٙٓٓل يّقوتل   ل  لقنوو ل الحاساب
  يوح قوا يّل .ٖٛ(ل صٔل ت وٕٛٔٓل يّقوتل   ل  لنيو  ل ية ةانانيةالبطاةات البنكية دراسة فقهيولف لمي  ابل يي ل  (ٖٖت

 .ٔٙٔ(ل صٔل ت ؤٕٔٓل يّقوتل   ل  لنيو  ل السرةة اإللكترانية دراسة فقهيةيثقوتل 
ل لجولو  كتالل ول  لةوقااو الحرا  حكامه اضابطه اتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي: ل  ح لتحل اقيت ش نول ل ينظل( ٖٗت

 .ٖٛٔ فل تل ص -ل يّقوتٕٓٔٓل نيول  ف
 .ٜٛل صٛل  اررررح مختصرررر خميرررل لمخراررري لللشااالل ل .ٕٓٚل صٜل  بررردائع الصرررنائع فررري ترتيرررب الاررررائع لكوجاااونلل ( ٖ٘ت

ارررح و(ل ٔٗٙٔذااا/ٔ٘ٓٔت، قنواالل باات ياالن  باات وااالح  لاا يت  لبواالتل ل .ٕٕٚل صٖٔل  الحرراا  الكبيررر لقااولل  ل ل
 .ٖٖٚل صٖ(ل  ٔل ت ٖٜٜٔو  لكت ل ل  ل وذلال يولمنتهى اإلرادات

يباا   لقةياا   اقااي حمباالل  تح يااي:ل رد المحتررار امررى الرردر المختررارو(ل ٖٙٛٔذااا/ٕٕ٘ٔت، قحقاا  اقاايت باات يقاال باات يباا   لازيااز ( ٖٙت
 .ٚ٘ٔل صٙل  ٕ٘ٔٓبيلل،ل   ل  لقاللول 

 .ٖٖٖل صٕل  حااية العدا  امى ارح كفاية الطالب الرباني لا ل ل ( ٖٚت
 .ٕٓٚل ص٘ل  مغني المحتاج  لشلبينلل( ٖٛت
 .ٚٔٔل صٜل  لمغني بت    قول  ( ٜٖت
تبيرين و(ل ٖٖٗٔذا/ٖٗٚت، يثقوت بت يمل بت قحةتل للل  ل يت  لزيمال ل  .ٖٛٚل ص٘ل  ارح فتح القدير بت  لوقوول ( ٓٗت

 .ٕٕٕل صٖ(ل  ٔل ت ٖٖٔٔل  ل وذلال  لق باو  لكبل   فقيليول الحقائق ارح كنا الدةائق
ل مرنح الجميرل اررح مختصرر خميرلو(ل ٕٛٛٔذاا/ٜٜٕٔت، قحقا  بات احقا  بات قحقا  يماير ل .ٗٙٔل صٕٔل  الربخيرةل  ل ل لل( ٔٗت

 .ٜٖٓل صٜ. .(ل  ل ت ٜٜٛٔبيلل،ل   ل  ليكلل 
 .ٕٗٔصل ٗل   سنى المطالب في ارح راض الطالبزكليو بت قحق  بت زكليو  فنوول ل ل  .ٜٜٕل صمنهاج الطالبين لنلل ل ( ٕٗت
ل اإلةنراع فري فقره اإلمرام  حمرد برن حنبرلو(ل ٓٙ٘ٔذاا/ٜٛٙت، ت احقا  بات قلجّا بات جاولو بات ييجّا بات جاولو  لحةاول  قلجّ ب( ٖٗت

ل مطالرب  الري النهرىبات يبا ال ل  .ٕٛٚل صٗ. .(ل  ل ت يب   لم يف قحق  قلجّ  لجبكلل بيلل،ل   ل  لقاللول  .، تح يي:
 .ٖٕٙل صٙ 

 .لقااو بااا ذو ٕٚ٘ل صوٜٜٛٔل  فل تل   ل اجااوقول ف اإلسررالمية بررين النظررر االتطبيررقالمصررار يباا   لاالز ي لحاايو ةاا    لويتاالل  (ٗٗت
بجرردة،  مجمرة مجمررع الفقره اإلسررالمي: منظمرة المررمتمر اإلسرالمي:  ل و ال قحقا  ت اال  لاثقاونلل احكاوو  لل   ااع  لقوالليول ينظال

 .ٚٛ٘ول صٜٜٙٔ(ل ٜ لا   ت
 .ٜٕول صٜٜٛٔ فل تل -ل لجولو قوةجتيلل  لةوقاو  فل نيول يّقوتك اإلسالميةتقييم تجربة البنا يب   لحميو ىبل ذيو قحيجتل ( ٘ٗت
ل  ةتحو   ل للل لمبنلو  إلجاالقيول  لقةما   لثاونل  لشاليل الماسااة العممية االعممية لمبناك اإلسالميةيب   لحقي   لغز للل ( ٙٗت

 .ٚٛ-ٙٛت لقولف  إلجالقل(ل  .،. ةتحو   ل للل لمبنلو  إلجالقيول ص
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و ةاا ال ٕٜٜٔ/٘/ٗٔ-ٜل بحررث مقرردم لمجمررع الفقرره اإلسررالمي، الرردارة السررابعة لشايم حجاات  لةاال ذل ل ب و ااو،  ة تقااوتل ( ٚٗت
 .٘ٙٓٔ(ل صٛ لا   ت

ل وٖٕٓٓ فل تل -ل لجولو قوةجتيلل ةوقاو يقوت  لالبيول  لكلو حكام اقاد التجارة اإللكترانية: بلذول ن و  جميول ينظل( ٛٗت
 .٘ٔ(ل صٔل ت ٜٜٜٔل يّقوتل   ل  لث ولول النظام القاناني لبطاةات االئتمانح يحيّ لحقل ل : ل  ينظلل  .ٚٙص

 .ٕٛل صٜٜٚٔل ىلب ل   ل  فق ل مقدمة في امم الحاسب اإللكترانييل  قنولل قحق  ابل  لنللل ( ٜٗت
ل ٕٚٓٓول  فل ت-و آ   لبيا،ل  لقياليل لجاولو قوةجاتيلل  لةوقاادراسة فقهية اإلنترنتجرائم : كلثل يو   ي نوت قلجّل ينظل( ٓ٘ت

 .ٔٙٔص
ل  وٕ٘ٓٓ تل ل  ف-ل لجولو قوةجتيلل  لةوقاو قؤتول قؤتوالتطبيقات المعاصرة لجريمة السرةة: يمل جميقوت  لب لرل ينظل( ٔ٘ت

 .ٜٛص
 .ٜٙٔل صالسرةة اإللكترانية دراسة فقهية:  يوح قو يّ يثقوتل ينظل( ٕ٘ت
ل ٕٕٓٓول  ل اوذلال   ل  لنو اول ماةرف الارريعة اإلسرالمية مرن جررائم الحاسرب ا لريجانبو لل : ي او يبا   لااو ل قحقا   لينظل( ٖ٘ت

 .ٙٓٔص
 .ٔ٘صل وٕٚٓٓل لجولو قوةجتيلل  لةوقاو  إلجالقيول مزال جرائم الحاسب اللي في الفقه اإلسالمي: يبيل  لنةولل ينظل( ٗ٘ت
 و.ٕٚٓٓ/ٕ/ٖٔل ٜٚٛٓٛل : : لةنو  ليتل  لل قل ع  لشبكو  إلجالقيو. ل و  ليتينظل( ٘٘ت
:  . ينظال .ٛ٘(ل صٛل  لقةما   لثاونلل  لاا   تبحث مقدم لمجمة مجمع الفقه اإلسالميقحق  يمل  ل ل ل ب و و  ة تقاوتل ( ٙ٘ت

 .ٖٛل صالبطاةات البنكية دراسة فقهية ةانانيةيولف لمي  ابل يي ل 
ول ٜٜٓٔ-ذااأٔٗٔل بياالل،ل   ل  لكتاا   لامقيااول االنظررائر الارربا و(ل ٘ٓ٘ٔذااا/ٜٔٔت،  لجاايل لل يباا   لاالحقت باات اباال بكاال ( ٚ٘ت

 .ٜٓص
-ذاأٜٗٔل بيالل،ل   ل  لكتا   لامقياول الاربا  االنظرائرو(ل ٖٙ٘ٔذاا/ٜٓٚت، زيات  لا يت بات ىبال ذيو بات قحقا  بات نةايو ( ٛ٘ت

 .ٜٚول صٜٜٜٔ
.  ااو   لزيمااال: ملياا  ٖٔٓٙ : (ل ل ااو  لحاا ي٘ٛ/ٙل تل قجاان  يباا   هلل باات قجااال  مسررند اإلمررام  حمررد بررن حنبررلاحقاا ل ( ٜ٘ت

بات  قللليول للو اة و ىة قل للو يت  بت قجال  ل ل  هلل ينايل للاي  الي احا ذو: لل و احقا  لال قجان و. يثقاوت بات يمال 
ل ٜٜٚٔقحقاا  يل قااول بياالل،ل قؤججااو  لليااوتل  تح يااي:ل نصررب الرايررةو(ل ٖٖٗٔذااا/ٖٗٚت، قحةااتل للاال  لاا يت  لزيمااال 

 .ٕٖٔل صٗ(ل  ٔ ت
 .ٜٕٔل صٕٚٔٓل يّقوتل   ل ل   ل جرائم تكنالاجيا المعمامات إللي  لنل يجول  يب ( ٓٙت
ل سرنن الترمرب  لتلقاا ل ل  .ٖٛٛٗ(ل ل او  لحا ي : ٕٜٓل كتو   لح ل ل بو  قو ة   ع لييل تصسنن  بي دااد بل   ل ل ( ٔٙت

ل كتو  سنن النسائي لنجو لل ل  .ٜٗٗٔ(ل ل و  لح ي : ٕٖٙل تص«ة   ع لل ثقل لة كثل»كتو   لح ل ل بو  قو ةوح: 
ل كتاو   لحا ل ل باو : سرنن ابرن ماجره بات قوةايل ل  .ٜٓٙٗ(ل ل و  لح ي : ٔٔٔٔ  ع  لجوليل بو  قو ة   ع لييل تص

ل قت ح ي  ل لع بت ل ير ل ل  هلل يني. ل و  واوح  كتاو  ٖٜٕ٘(ل ل و  لح ي : ٘٘ٗة ي  ع لل ثقل لة كثلل تص
 وحي .  لةوقع  لوغيل: ذا   لح ي 

ل ٕٖٜٔل حما ل  لق بااو  لامقياول معالم السننو(ل ٜٜٛذا/ٖٛٛت، : حق  بت قحق  بت ىبل ذيو بت  لل و   لل وبل ينظل( ٕٙت
 .ٖٗٓل صٖ(ل  ٔت 

ل جرررائم الحاسررابقحقا  حقااو  قالذر  لويتالل ل .ٜٚٔل ص: الجريمرة المعماماتيررةاإلنترنررتجررائم الحاسرراب ا قحقا  اقايت  لشاال بكول ( ٖٙت
 .ٓ٘ٔص
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ل قنشاالل ، اكو يقيااو نااويف لماماالو جرررائم الحاسررب ا لرري ااقاباتهررا فرري الفقرره االقررانان:  للمييااول قحجاات باات جااميقوتل ينظاال( ٗٙت
 .ٙ٘ول صٕٗٓٓ فقنيول 

ل لجااولو قوةجااتيلل التعررد  فرري المعررامالت الماليررة اإللكترانيررة بررين الفقرره اإلسررالمي االقررانان الردنرريجااوقل نةياا  لشااي ل ( ٘ٙت
 .ٖٗٔل صوٕٓٔٓ فل تل -ول يّقوت لةوقاو  فل ني

 ال ل  لقحكقاو  ةجات نوليو ببللناو    ل لجاالول   ايو ل  .ؤٖٕٓ/ٚ ل ل  لقحكقو  لاميو ببللنو    ل لجالول   ايو ةنو ياو ل او ( ٙٙت
 و.ٕٚٔٓ/ٜةنو يو ل و 

 (. ٗ ونلت ىجوحا  جتل  و  لحوج    لل  لبللنول ل  لقو ا ت( ٚٙت
 (.ٙوج    لل  لبللنول ل  لقو ا ت ونلت ىجوحا  جتل  و  لح( ٛٙت
 اال ل  لقحكقاو  ةجات نوليو ببللنااو    ل لجاالول   اايو  .ؤٖٕٓ/ٚ ال ل  لقحكقاو  لاميااو ببللناو    ل لجاالول   اايو ةنو ياو ل او ( ٜٙت

 و. ٕٚٔٓ/ٜةنو يو ل و 
 .ٚٛل صجرائم الحاساب ااإلنترنيت الجريمة المعماماتيةقحق  اقيت  لشل بكول : ينظل( ٓٚت
 .ٖٚل صالبطاةات البنكية دراسة فقهية ةانانية:  ل كتلل يولف لمي  ابل يي ل ينظل( ٔٚت
 .ٖٜٔل ٕٛٔل صالجريمة المعماماتية اإلنترنتجرائم الحاساب ا قحق  اقيت  لشل بكول ( ٕٚت
 .ٖٔٔل صٙل  ارح مختصر خميل لمخراي لللشلل ( ٖٚت
زذيال  لشااوليرل بيالل،ل  لقكتاا   تح ياي:ل امردة المفتررينراضررة الطررالبين ا و(ل ٕٚٚٔذاا/ٙٚٙت، يحياّ بات شاالف  لنالل  ( ٗٚت

 .ٙٗٔل ص٘ل  نهاية المحتاج للقملل ل  .ٛل ص٘(ل  ٖل ت ٜٜٔٔ إلجالقلل 
 .ٖٕٓل ص٘ل  المغني بت    قول ( ٘ٚت
 .ٕٔٔل صٖل  تبيين الحقائق ارح كنا الدةائق لزيمالل ل  .٘ٔل صٓٔل  بدائع الصنائع في ترتيب الارائع لكوجونلل ( ٙٚت
 .ٜٔٚٗ-ٜٓٚٗل صٙ(ل  ٗ ل تل  قشيل   ل  ليكلالفقه اإلسالمي ا دلته: ا. . لذبو  لزحيملل ينظل (ٚٚت
 .ٜٓل صالابا  االنظائر لجيل لل ( ٛٚت
 مقياولال بيالل،ل   ل  لكتا   لحاارية الدسراةي امرى الاررح الكبيررو(ل ٘ٔٛٔذاا/ٖٕٓٔت، قحق  بت احق  بت يللاو  ل جال ل ( ٜٚت

 .ٚٚل صٗ لبولتلل   .ٓٗٔل صٖل  مغني المحتاج لشلبينلل ل  .ٚ٘ٔل ص٘(ل  ٖ ل تؤٕٔٓ
 .ٓٗٔل صٖل  مغني المحتاج لشلبينلل ( ٓٛت
 .ٚل صٓٔل  بدائع الصنائع في ترتيب الارائع لكوجونلل ( ٔٛت
قحقااا  احقااا  جااال  ل  ل اااوذلال   ل  لكتاااو   تح ياااي:ل مجمرررع الضرررماناتو(ل ٛٔٙٔذاااا/ٖٓٓٔت، ماااونو بااات قحقااا   لبغااا     ( ٕٛت

 .ٕٔٔل صٖل  تبيين الحقائق ارح كنا الدةائق لزيمالل ل  .ٚٔٔ(ل صٔل ت ؤٜٜٜل  إلجالقل
يبا   لكاليو  لي ايملل بيالل،ل  لقكتباو  تح ياي:ل القراانين الفقهيرةقحق  بات احقا  بات قحقا  بات يبا   هللل  بات ةاز   لكمبالل ( ٖٛت

 لشالبينلل ل  .ٚ٘ٔل ص٘ل  بيرحااية الدساةي امى الارح الك ل جال لل ل  .ٕٙٔل صٔول  ٕٓٓٓ-ذإٓٗٔ لاوليول 
 .ٓٗٔل صٖل  مغني المحتاج

(ل ٔ ل توٜٚٙٔ-ذاااٖٚٛٔ  ل  لقاااولفل دراسررات مقارنررة بررين الاررريعة اإلسررالمية االقررانان الجنررائي، : لولاا  يباا   لحقياا  لاال  ل ينظاال( ٗٛت
 .ٕٙٔل صٔ. .(ل  ل ت ؤٜٛٔ-ذأٓٗٔل بيلل،ل قؤججو  للجولول التاريع الجنائي اإلسالمييب   ل و ل يل ول ل .ٗٗص

 .ٖٕٔل صٛل  تبيين الحقائق ارح كنا الدةائق لزيمالل ( ٘ٛت
 .ٕٛٓٓ/٘ ل ل  لقحكقو  لاميو ببللنو    ل لجالول   يو ةنو يو ل و ( ٙٛت
 لالعدليةمجمة الحكام : لةنو قت  لامقوحل ينظل. ل ٓٓ٘ل صاإلنترنتمكافحة جرائم الكمبياتر ا : يب   ليتوح بيلقّ حةوز ل ينظل( ٚٛت

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكرتونيةالتكيف الفكوي للسرقة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )3(، 1442 ه /2020م

 

993 

 

 .ٛٗٔ(ل صٚٚٚل  لقو ا تٕٛٛٔوححوو  لشيم يلجف  فجيلل بيلل،ل قكتبو ق باو      ل 
 .ٓٓٚل صٖل  مغني المحتاج لشلبينلل ل  .ٖ٘ٙل صٛل  بدائع الصنائع في ترتيب الارائع لكوجونلل ( ٛٛت
 .ٖٓٙل ص٘ل  ارح فتح القدير بت  لوقوول ( ٜٛت
 .ٕٓٚٗصل ٚل  المدانة الكبرى إلقوو قولو بت ان ل ( ٜٓت
 .ٖٗٔل صٗل  تحفة المحتاج بارح المنهاج بت حةل  لويتقلل ( ٜٔت
 .ٖٕ٘ل صٓٔل  المغني بت    قول ( ٕٜت
ل ل ااو ٕٖٙل بااو  قااو ةااوح لاال  للااو ت ل لقلااتم  ل لقنتواا ل صل اباال    لحاا ل  ياات لجاال   هلل سررنن الترمررب  لتلقااا ل ( ٖٜت

 .ٖٗٙل صٖل  نصب الراية. ل و   لتلقا : ح ي  حجت وحي .  لزيمالل ٗٔ٘ٔ لح ي : 
ل بيالل،ل   ل  لكتا  تحفرة الحراب  اررح جرامع الترمرب و(ل ٖٜٗٔذاا/ٖٖ٘ٔت، يب   للحقت بت يب   للحيو  لقباولكيلل  ( ٜٗت

 .ٛل ص٘. .(ل  ل ت ذإٗٗٔ لامقيول 
ل ٕٔ. .(ل  ل ت ل بيالل،ل   ل  ليكالل  .،.المحمرى با ثرارو(ل ٗٙٓٔذاا/ٙ٘ٗت، يمل بت احقا  بات جااي  بات حازو  لظاوذل  ( ٜ٘ت

-ذااأٖ٘ٔل حماا ل  لق باااو  لامقيااول معررالم السررننو(ل ٜٜٛذااا/ٖٛٛت، حقاا  باات قحقاا  باات ىباال ذيو باات  لل ااو  ل .ٖٖٗص
 .ٖٛٓل صٖ(ل  ٔ ل تؤٕٖٜ

ل ل ااو ٕٓٚل كتااو   لحاا ل ل بااو    ااع  لجااولي  لشااليف لمياالول ل لنواال ياات  لشاايويو لاال  لحاا ل ل صصررحيح مسررممقجاامول ( ٜٙت
ل كتو    ع  لجوليل بو  اكل  لتالف اليوظ  لنو ميت للبل  لزذل  لل  لقلزلقيو سنن النسائيو لل  لنج .ٕٔٗٗ لح ي : 

 .ٜٛٛٗل ل و  لح ي : ٕٓٔٔ لتل جل ،ل ص
ل نيرل الاطررارو(ل ٜٖٛٔذاا/ٕ٘٘ٔت، قحقا  بات يمال باات قحقا  بات يبا   هلل  لشالكونل ل .ٖٛٓل صٖل  معرالم السرنن لل اوبلل ( ٜٚت

 .ٙ٘ٔل صٚل  ٖٜٜٔوب لل قولل   ل  لح ي ل يووو  ل يت  لو تح يي:
ل او  لحا ي : ٕٚٙل صل ٕل كتو   لح ل ل بو  كل ذيو  لشيويو لل  لحّ  ىا  للاع ىلاّ  لجام وتل  صحيح البخار  لبلول ل ( ٜٛت

ل بيالل،ل   ل فرتح البرار  اررح صرحيح البخرار و(ل ٜٗٗٔه/ٕ٘ٛت، ل ةع: احق  بت يمل بت حةل  لاجا النل  .ٛٛٚٙ
 .ٜٓل صٕٔ. .(ل  ل ت ٜٖٚٔ لقاللول 

 .ٗٙ٘ل ص٘ل  مدانة الفقه المالكي ا دلتهل ةع:  لوو ي يب   للحقت  لغليونلل ( ٜٜت
ل ل ااو  لحاا ي : ٕٚٙل صٕل كتااو   لحاا ل ل بااو  كل ذيااو  لشاايويو لاال  لحااّ  ىا  للااع ىلاّا  لجاام وتل  صررحيح البخررار  لبلااول ل ( ٓٓٔت

ل بااو  اكاال اجااوقو باات زياا ل ل لكتااو  ل ااو   اوااحو   لنباال ٖ٘ٚٗل ل ااو  لحاا ي : ٕٜٓل صٔل لكتااو   فنبيااوحل  ٛٛٚٙ
 .ٕٖٖٚل ل و  لح ي : ٜٛٗل صٔ 

ل ل ااو ٕٓٚل كتااو   لحاا ل ل بااو    ااع  لجااولي  لشااليف لمياالول ل لنواال ياات  لشاايويو لاال  لحاا ل ل صصررحيح مسررممقجاامول ( ٔٓٔت
 .ٕٔٗٗ لح ي : 

ل ل يت ابيوو  و : "لقو جل ،  لقلاا تمو  ل  ييو...  لحا ي ". لقنوو لل يو  بت قوةي بجن و ىلّ يو شو بن، قجال  بت  فج( ٕٓٔت
. لواا   لحا ي  يا   ٕٛٗ٘ل ل او  لحا ي : ٚٗٗل كتاو   لحا ل ل باو   لشايويو لال  لحا ل ل صسنن ابن ماجره بت قوةيل 

ت كون، لو قو بن، قحق  تجلي ل  ا، ي ذو.  لزيمالل  يمّ  ل ل يت لجل   هلل   .ٖٙٙل صٖل  نصب الرايةات ل  
ل ٕٜٚٔل بيالل،ل   ل ىحياوح  لتال    لالبالل المنهراج اررح صرحيح مسرممو(ل ٕٚٚٔذاا/ٙٚٙت، يحيّ بات شالف  لنالل  ( ٖٓٔت

 .ٛٛٔل صٔٔ(ل  ٕت 
قحقا  واو ي  ل قحاول ل بيالل،ل   ل ىحياوح  لتال    تح ياي:ل  حكام القررننو(ل ٜٓٛذاا/ٖٓٚت، احق  بت يمل  لةووص  )ٗٓٔت

 .ٙٙل صٗ. .(ل  ل ت ٜ٘ٛٔ لالبلل 
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 .ٖٕ٘ل صٓٔل  المغني:  بت    قول ينظل )٘ٓٔت
 (.٘ٓٗ ونلت  لا لبو،  لبللنول ل  لقو ا ت )ٙٓٔت
قحقا  قحيال  تح ياي:ل المبراب فري اررح الكترابو(ل ٔٛٛٔذاا/ٜٕٛٔت، يبا   لغنال بات  ولا  بات حقاو ا بات ىبال ذيو  لقيا  نل  )ٚٓٔت

مررنح الجميررل ارررح مختصررر يماايرل ل .قااو بااا ذول  ٜٙٔل صٕ. .(ل  ل ت  لاا يت يباا   لحقياا ل بياالل،ل  لقكتبااو  لامقيااول  .،
ت، قحق  بت وول  بات قحقا   لاثيقايت  .لقو با ذو ٕٓٚل صٖ مغني المحتاج،  لشلبينلل ل .لقو با ذو ٙل صٚل  خميل

 لقو با ذو. ٚٛٔل صٓٔ(ل  ٔ ل تٕٛٓٓل يّقوتل   ل  بت  لةلز ل الارح الممتع امى ااد المستقنعو(ل ٕٔٓٓذا/ٕٔٗٔ
 .ٕٚٔٓ/ٜقو  لاميو ببللنو    ل لجالول   يو ةنو يو ل و  ل ل  لقحك( ٛٓٔت
ل الحاسرابجررائم قحقا  حقاو  قالذر  لويتالل  .ٜٚٔل ص: الجريمرة المعماماتيرةاإلنترنرتجررائم الحاسراب ا قحق  اقيت  لشل بكول ٜٓٔ) ت

 .ٓ٘ٔ(ل صٔ ل تٕٙٓٓيّقوتل   ل  لقنوو ل 
قواا يّ  اايوح  .ٖٛ(ل صٔل ت ٕٛٔٓل يّقااوتل   ل  لنيااو  ل ةانانيررة البطاةررات البنكيررة دراسررة فقهيررةيااولف لمياا  اباال يياا ل ( ٓٔٔت

 .ٔٙٔ(ل صٔل ت ٕٔٔٓل يّقوتل   ل  لنيو  ل السرةة اإللكترانية دراسة فقهيةيثقوتل 


