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ل و إن وسائل اإلثبات الحديثة التي ظهرة نتيجة التطور التكنلوجي ساهمت بشكل كبير الى مساعدة القضاء للوص

الى الحق  والحكم بالعدل ، إذا انها تسهم في معرفة المدعي من المدعى عليه ، وتساعد ايضا فيمن يقع عليه 
عبئ اإلثبات ، سواء كانت مقروئه أم مرئية أو مسموعة إذ أن التطور التكنلوجي أظهر لنا صورا متعدده من 

ها حتى أنها وسائل وليست قراءن ، ومعرفة شروطوسائل اإلثبات التي التدع مجاال للتشكيك فيها بعد أن عرفنا 
تكون من الوسائل التي يعتمد عليها القضاه في عملية القضاء مما يسهم في تسريع إجراءات القضاء لكثير من 
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المحاكمات العالقه لعدم توفر وسائل كافية لحل النزاع، وهذا كلة أظهر لنا موضوعَا جديدا تندرج الوسائل تحته 
 اء اإللكتروني ومن فروعة وسائل اإلثبات اإللكترونية.اال وهو القض

 ، الكلمات المفتاحية : القضاء االلكتروني ،وسائل االثبات. التطور التكنولوجي
Abstract. 

Research Summary: The modern means of proof that emerged as a result of 
technological development have contributed greatly to assisting the judiciary to 
reach the truth and judge with justice, as they contribute to knowing the plaintiff 
who is the defendant, and also help those who bear the burden of proof, whether 
they are read, visible or audible, as the technological development He showed us 
multiple forms of proof that leave no room for doubt after we knew that they are 
methods and not readers, and knowing their conditions so that they are among the 
means that judges rely on in the judicial process, which contributes to speeding up 
judicial procedures for many pending trials because there are insufficient means to 
resolve the dispute. All this showed us a new topic that includes the means under 
it, which is the electronic judiciary and the branch of electronic evidence methods. 
Keyword; Electronic Judiciary, the Field of Means of Proof. technological 
development. 

 :المقدمة

وتستمر علوم الحاسوب واالتصال بالتطور، حيث قدمت للبشرية خدمات لم تكن موجوده في قديم 

الحاسب والشبكة الزمان ولكن مع هذا التقدم وجدت أحوال جديدة في وسائل اإلثبات، فمع ظهور 

العنكبوتية ظهرت وسائل جديده غير معهوده من قبل مما جعل هذه المسئله مكان خالف بين 

 العلماء في كون هذه الوسائل قراءن ام وسائل.

فمنهم من قال: أنها ذات نمط جديد وال بد لها من تشريعات جديدة تأخذ بالحسبان طبيعة هذه 

 ديه مثل، الصور، والفيديو، والصوت، والفحوصات الطبية .الوسائل المختلفه عن الوسائل التقلي

ومنهم من رآى انها مجرد قراءن وليست وسائل ولكن في واقع الحال لم يكن القانون مالئما بحيث 

يعتبر هذه الوسائل الحديثه تنطبق على الوسائل القديمة التقليدية بحيث يؤخذ بها في القضاء ومدى 

شروطها في حال وقعت واقعة معينة مما يضفي على الفقه  اعتبارها وكيف تكون وما هي

اإلسالمي مرونه وسعة في استيعاب المستجدات ال سيما وسائل اإلثبات القابله للتطور مادام العلم 

 يتطور .
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 مشكلة الدراسة

إن التطور التكنلوجي الذي حدث في زماننا المسمى باإلنترنت وما صاحبه من جرائم جديدة مثل 

إللكترونية والتجسس والقذف وانتحال الشخصية، جعل بعض الدول تضع قانون للجرائم السرقة ا

اإللكترونية فكان ال بد من معرفة الحكم الشرعي لهذه الجرائم ووسائل اثباتها وهل تنطبق وسائل 

 اإلثبات المعروفه على هذه الجرائم فثارت التساؤالت التالية:

 لكترونيةماهي شروط اإلثبات في الجرائم اإل-1

 ماهي الجرائم التي تقبل فيها وسائل االثبات اإللكتروني-2

 مدى استيعاب النصوص الشرعية للجرائم الإلكترونية ووسائل اثباتها-3

 اهداف الدراسة:

 المقارنة بين وسائل اإلثبات في الفقه وبين وسائل االثبات اإللكتروني  -1

اإللكتروني مثل التوقيع محاولة معرفة الصور الجديدة لبعض وسائل االثبات  -2

 االلكتروني
 التعرف على مدى حجية االثبات االلكتروني  -3
 معرفة وسائل االثبات في الجريمة االلكترونية السرقة اإللكترونية مثال -4

 اهمية الدراسة:

ان وسائل االتصال االلكترونية ال تقف عند االستعمال فحسب ، بل تطور األمر ليظهر لنا  

نون تحت عنوان، الجرائم اإللكترونية وهو السبب الذي دفعنا للتفكير عن مصطلح جديد في القا

 وسائل االثبات او طرق االثبات لهذه الجرائم فتكمن اهمية الدراسة:

ماهي شروط تلك الوسائل لتكون منضبطه في القضاء اإللكتروني ليسهل على القاضي  -1

 حصر البينات 

 ام قرائن  هل هذه البينات اإللكترونية وسائل اثبات   -2
هل جميع الحدود في الشريعة تقبل االثبات االإلكتروني ام األمر متعلق ببعض األمور  -3

 دون بعض 

 الدراسات السابقة:

لم نعثر بحسب اطالعنا على دراسات سابقة في صلب الموضوع، ووجدنا بعض األبحاث التي 

اكم وني في المحيمكن أن نستتتتتتعين بضا ونضتتتتتيو عليضا للوصتتتتتوض ءلى تطبي  القضتتتتتا  ا لكتر

 الشرعية األردنية، ومنضا:

نظام التقاضتتتتتتتي ا لكتروني جلية  نجا  النطط التنموية للدكتوري عثماني ليلى في جامعة  -1

تحدثت فيه عن 2/2/2016وهران:  وهو عباري عن بحث منشتتتتتور في مجلة التكر بتاري  



 

4 
 

ي نه تكلم عن صتتتتتتتورأهمية التقاضتتتتتتتي ا لكتروني، وكيتية تطبيقه، وايجابيات هثا البحث أ

جديدي في القضتتا  وهي القضتتا  ا لكتروني،لكن ستتلبيات البحثوأنه موج  جدتا وا تصتترت 

فيه على موضتتوع الدعو ، وهثا يعتبر ج   من القضتتا  ا لكتروني ولم تتكلم عن وستتا ض 

 االثبات التي سنتكلم عنضا في بحثنا .

–دكتوراه من جامعة صال  الدين  ا طار القانوني للتقاضي المدني عبر ا نترنت، رسالة -2

من ءيجابيات الرستتتتتتالة ثكر فيه تجربة الدوض األوروبية، وءعتماد ال حة الدعو ، فقد -أربيض

تكلم عن ءجرا ات الدعو ، ولكن كان من ستتتلبيات الرستتتالة أنضا لم تتكلم عن  واعد التبلي ، 

 ولم ينا ش موضوع وسا ض االثبات االلكتروني .

ية، للقاضتتتتتتتيان أستتتتتتتامه المناعستتتتتتتة، وجالض ال عبي، كتاب مطبوع عام الحكومة ا لكترون -3

ية  2013 ية، وتطر ا في الكتاب عن ءمكان باحثان عن مضام الحكومة ا لكترون يه ال تكلم ف

ءدناض القضتتتتتا  في المنظومة الحكومية ا لكترونية،ولكن لم يتكلما عن طر  رفع الدعو ، 

 االلكتروني . وال عن التبليغات، وال عن وسا ض االثبات

التحكيم ا لكتروني، رستتالة دكتوراه للقاضتتي جعتر ثيب المعاني، تكلم فيضا عن التحكيم بين  -4

 النصوم في التجاري ا لكترونية، ولم يبحث وسا ض االثبات االكتروني .

 منهج البحث:
 يهفالمنهج االستقرائي: قمنا باستقراء قانون الجرائم اإللكترونية وحصر وسائل االثبات 

 المنهج التحليلي:حللنا مواد قانون الجرائم االكتروني االردني التي تتكلم عن وسائل االثبات

المنهج المقارن: قارنا بين مواد قانون الجرائم االلكتروني االردني وبين اقوال الفقهاء في وسائل 

 االثبات

النتائج  الشرعية ووضعناالمنهج االستنباطي: بعد تحليل النصوص القانونية ومقارنتها باالقوال 

 المستفادة.

 خطة البحث :

 لقد قسمنا هذا البحث لمبحثين يحتوي كل مبحث على عدة مطالب :

 المبحث األول:  تعريف القضاء اإللكتروني واهميته.

 المطلب األول: تعريف القضاء  لغة واصطالحا.

 المطلب الثاني: اهمية القضاء اإللكتروني.
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 الثبات في القضاء اإللكتروني.المبحث الثاني: وسائل ا

 المطلب األول: مفهوم وسائل االثبات اإللكتروني.

 المطلب الثاني:  أنواع وسائل االثبات اإللكتروني.

 الفرع األول: اإلثبات بالصور.

 الفرع الثاني: االثبات بالتسجيالت الصوتية.

 الفرع الثالث: االثبات بالنصوص المكتوبه .

 بالصوت والصورة) الفيديو(. الفرع الرابع: االثبات

 المطلب الثالث: تطبيق وسائل االثبات اإللكتروني في الحدود)السرقة اإللكترونية مثال(.

 

 المطلب األول: القضاء لغة واصطالحا :                                            

 القضاء في اللغة :

 

كلمة القضا  نأنثها من جثر المادي اللغوية لضثا الجثر) ضى(، وهي تدور حوض عدي معاني من 

 أبر ها: 

 يقاض:  ضيت بين النصمين وعليضما حكمت. -1

 ويقاض:  ضيت وطري بلغته ونلته و ضيت الحاجة كثلك -2

ِسَكُكم( فَِإَذا قََضيتُمويقاض:  ضيت الحج والدين أديته  اض تعالى ) -3 نََٰ  أديتموها.أي 1مَّ

 والقضا  مصدر في الكض واستقضيته، طلبت  ضا ه. -4

 ويقاض: ا تضيت منه حقي، أنثته. -5

 .2ويقاض:  اضيته: حاكمته -6

القضا : الحكم، يقاض:  ضيت بين النصمين وعليضما: حكمت، واستقضيته: طلبت  ضا ه،  -7

 .3و اضيته: حاكمته، والجمع األ ضية، والقضية مثله، والجمع: القضايا

 في االصطالح:القضاء 

 

 للتقضا  تعريتات كثيري للقضا  من أبر ها:

                                                 
 [ 200البقرة :]- 1
 (293، ، كتاب القاف، جذر )ق ض ي( )صالمصباح المنيرالحموي، 2
 (742، )صالمعجم الوسيطإبراهيم ، واخرون، 3
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 .4الحكم بين الناس بالح  والحكم بما أن ض هللا -1

 وهثا التعريو يؤنث عليه:

 عرو القضا  بالحكم وكرر ثكره مرتان. -أ

 لم يبين صتة ا ل ام والحكم والتي هي من أبر  صتات الحكم القضا ي. -ب

 .5ا ل اما نبار عن حكم شرعي على سبيض  -2

وهثا التعريو واضح في داللته بأن دور القاضي هو ا نبار عن الحكم الشرعي ال ءثباته، 

 ليكون الحكم الشرعي ثابت عند هللا تعالى ودور القاضي فقط هو ا ظضار.

 6فصض النصومة بين نصمين فأكثر بحكم هللا تعالى. -3

بالرجوع ءلى كتاب هللا دون وهثا التعريو يؤنث عليه بأنه يرك  على انضا  النصومة 

 بيان طبيعة ا ل ام.

 .7هو ا ل ام بالحكم الشرعي وفصض النصومات" -4

وهثا التعريو هو التعريو المنتار ألنه ضمن صتة ا ل ام للحكم القضا ي هثا من جضة، 

 ومن جضة أنر  ءنضا  النصومات بتصلضا بحكم نضا ي.

 

 لقضاءاإللكتروني لغة واصطالًحا.المطلب الثاني: مفهوم ا                   

 أوالً: في اللغة:

 

 8ا لكترون: د يقة ثات شحنة كضربا ية سالبة، شحنتضا هي الج   الثي ال يتج أ من الكضربا ية "

 وهثه الكلمة لضا عدي معاني في اللغة منضا:

 .9ءلكتروني جمع ءلكترونيات -1

                                                 
 2/ص(7، )جالشرائعبدائع الصنائع في ترتيب الكاساني، 4
 (86/ ص6)جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالطرابلسي، 5
 (257/ ص6، )جمغني المحتاج في شرح الفاظ المنهاجالشربيني، 6
 (285/ ص6)جكشف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي، 7
 (24/ ص 1)ج المعجم الوسيطإبراهيم واخرون،  8
 (111ص، 1)جمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، 9
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الحاسب هي جضا  يعمض ا لكترونيتا بدأ ينتشر العقض ا لكتروني في كض المكاتب: جلة  -2

 جرا  عمليات حسابية د يقة وسريعة وثلك بانت ان معلومات يغث  بضا ويقدمضا عند 

 10الحاجة.

علم ا لكترونيات: فرع من التي يا  يتناوض ا لكترونيات وجثارها واستندام األدوات  -3

وسا ض ا عالم -ةا لكترونيةالبطا -البريد ا لكتروني–ا لكترونية )البرمجة ا لكترونية( 

 .11-ا لكترونية

ولعض تعريو علم ا لكترونيات تدنض الوسا ض الحديثة ضمنه مثض الرسا ض والتيديوهات 

 والصوتيات ألن كض هثا من جثار ا لكترونيات التي سنتكلم عن حكمضا. 

 ثانيًا: في االصطالح:

 

 هناك بعض التعريتات للقضا  ا لكتروني ومن أبر ها:

عملية نقض المستندات ءلكترونيتاءلى المحكمة عبر البريد ا لكتروني حيث يتم فحص هثه  -1

المستندات بواسطة الموظو المنتص وءصدار  رار بشأنضا بالقبوض أو الرفض وءرساض ءشعار 

ا بما تم بشأن هثه المستندات  .12ءلى المتقاضي يقيده علمت

 ويؤنث على التعريو عدي أمور، من أبر ها:

ك  على المستندات ونقلضا مع أن المستندات هي ءحد  األمور التي يتم طلبضا من ر -أ

 النصوم بعد أن تصض الدعو  ءلى مرحلة ا ثبات.

رك  على ثكر الموظو المنتص، دون بيان من هو هثا الموظو، هض هو القاضي أم  -ب

 غيره من الموظتين في المحكمة.

  وله ءصدار  رار... -ج

اءال بعد أصوض هثا أمر في الوا ع   متأنر في ا جرا ات القضا ية، ءث أن المحكمة ال تصدر حكمت

                                                 
 (51، )صاإلطار القانوني للتقاضي المدني عبر اإلنترنتداديار، سليمان، 10
 (111/ ص1) ج معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، 11
 (489)صاإلطارالقانوني للتقاضي المدني عبر اإلنترنت‘داديار–12
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 التقاضي المعروفة وليس بمجرد ءبرا  المستندات.

  وله: ءرساض ءشعار....-د

 يؤنث عليه أنه لم يعط الح  للنصوم  ثاري دفوعضم حوض هثه المستندات.

ءلى المحكمة من نالض الوسا ط عملية نقض الوثا   وغيرها من المعلومات القضا ية  -2

 .13ا لكترونية، بدالت من الور 

وهثا التعريو  د حصر مضمة القضا  ا لكتروني فقط بنقض الوثا   ءلى المحكمة، مع أن القضا  

ا لكتروني ال يقتصر على ثلك، بض يتعد  ثلك ليشمض معظم ا جرا ات القضا ية التي تسيرفي 

تقديم اللوا ح الجوابية، وءثاري الدفوع وتسمية البينات والطعن  المحكمة، وفي أصوض التقاضي من

 فيضا، وصوالت ءلىإصدار األحكام القضا ية وتنتيثها.

 

 

 المطلب الثالث: مفهوم القضاء اإللكتروني كمركب اصطالحي وصفي:                

 

ا من ء امة الدعو ،  ا بأصوض أسس معتبري  ضا يتا، يل م بضا النصوم والمحكمة بد ت ومرورت

التقاضي وا جرا ات المتبعة، وانتضا  بإصدار حكم واالعتراض عليضا، ءلكترونيتا دون الدنوض 

 .14ءلى  اعات المحكمة

 شر  التعريو: 

 )معتبري  ضا يتا(: -1

يقصد بثلك أن الدعو  تنضع ألسس اعتبرها  انون أصوض المحاكمات في القرارات 

 لعليا الشرعية.االست نافية وفي ء رارات المحكمة ا

 )يلت م بضا النصوم(: -2

                                                 
 (489)صاإلطارالقانوني للتقاضي المدني عبر اإلنترنت‘داديار13
 كتاب عمر البي موسى األشعري في القضاء  16، دار الثقافة، صفحة ضايا واألحكام في المحاكم الشرعيةالقانظر داود، احمد، 14
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أي أن تلك األسس تأنث صتة ا ل ام بحيث ءن أنألحد النصوم فيضا يكون عرضة لرفض 

 الدعو  ابتدا .

 )المحكمة(: -3

ا هي مل مة للسير وف  هثه األسس التي استمدت  وتضا من  بمعنى أن المحكمة أيضت

الشرعية، فإن أنلت بضا المحكمة يكون  القانون والقرارات االست نافية، والمحكمة، العليا

 ثلك عرضة لتس  تلك الدعو .

ا من ء امة الدعو .... وانتضا  بإصدار الحكم(. -4  )بد ت

هثا يعني أن القضا  ا لكتروني وءجرا اته كلضا منصوص عليضا من  بض السلطات 

ا من المحكمة االبتدا ية، وانتضا  ببيان أسس االعتراض أيضا ع الحكم  لىالقضا ية، بد ت

 15القضا ي لد  درجات التقاضي المطبقة، في البداية واست ناو وعليا شرعية.

 

 

 المطلب الرابع: أهمية القضاء اإللكتروني.                              

 

ال شك أن الناظر في وا ع المحاكم اليوم ير  ثلك اال دحام في كثري القضايا والنصومات، 

نستطيع بتضض ما توصض ءليه ا نسان من تطور في الوسا ض التكنلوجية، رغم أننا في هثا ال مان،

ا تلك المعامالت التي يستطيع المراجع  من حض هثه المشكالت بطريقه سضله وميسره، ونصوصت

اءلىأن يصدر الحكم في القضية.  تحقيقضا عبر ا نترنت، بض أ وض تلك المحاكمات والجلسات أيضت

 اإللكتروني في جملة من القضايا، فيما يلي أبرزها:تكمن أهمية القضاء 

تحقي  العدالة: فالعدالة هي محور العملية القضا ية، والغاية من ءيجاد مرف  القضا ،  -1

 لقولة تعالى:

                                                 
 وما بعدها. 81، أسباب النقض، وذكر منها إجرائية صأسباب نقض األحكام القضائيةانظر، بكليزي،  15

 الدعوى وأسباب نقضها ( تكلم حول إقامة 354/ص1) جدرر الحكام في شرح مجلة االحكام،انظر، حيد، علي، 
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اُك: "بِاْلَبي ِنَِة َعَلى 16(َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ  َوإَِذا) اْلُمدَِّعي َواْلَيِميِن  َاَض الضَّحَّ

 .17َعلَى َمْن أَْنَكَر"

وءثا كان الوصوض ءلى العدض يتحق  بالقضا  العادي، فالوصوض اليه بالقضا  ا لكتروني 

 القا م على سرعة ءجرا ات التقاضي والبت في الدعوىآكد.

قض نالتيسير على الناس في كلو القضا  العادي: ثلك أن القضا  العادي يحتاج ءلى أجور  -2

للمواطنو من بداية رفع الدعو  حتى ءصدار الحكم فيضا،  د يطوض هثا األمر ويستمر 

لسنوات، وهنا يتكبد المواطن الُكلو الباهظة، التي كان بإمكاننا أن نوفر عليه من نالض 

 القضا  ا لكتروني محض القضا  العادي.

 اس وأد  ثلك ءلىالتنتيو على القاضي: اث أن النصومات  د كثرت وتنوعت بين الن -3

كثري القضايا المنظوري أمام هي ة المحكمة وأصبحت فو  طا تضم، مما يسبب ا رباك 

وا رها  لضي ة المحكمة، نتيجة كثري المراجعين للقضايا، وربما كان أمر مراجعتضم 

بسيط ال يتجاو  تأجيض القضية أو تسمية البينة أو ءبرا ها، وهثه األمور وغيرها سيوفرها 

 ا  ا لكتروني دون هثا العنا  الوا ع على هي ة المحكمة.القض

التنتيو على ا  تصاد الوطني: ثلك أن تنقض األفراد وا دحامضم في الشوارع نتيجة  -4

استعمالضم لسياراتضم واستضالكضم للو ود وغير ثلك، كض هثا يستن و من ا تصاد البلد 

 ويرفع كلو االستضالك على الدولة.

تقاضي: ثلك أن الدعاو  تسير وف  أصوض  ضا ية، وتنتلو هثه الد ة في أصوض ال -5

األصوض وا جرا ات بانتالو القضايا، وتكون عرضه للنطأ والسضو، فإجرا ات 

 التقاضي في القضا  

                                                 
 ([58] النساء:)16
 (258/ ص5، )جتفسير القرطبيالقرطبي، 17
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ا لكتروني حيث تبسط تلك األصوض وا جرا ات على المواطن وعلى هي ة المحكمة، 

ا، لد ة ا جرا ات القضا ية المتبعة في ثلك ويصبح النطأ والسضو فيضا يكاد يكون معدومت 

 .18القضا  ا لكتروني

التنتيو من التواجد في المحاكم لتنتيو ا صابة باألمراض المعدية كإنتشار التيروسات  -6

 المعدية والقاتلة كتيروس كورونا.

 المبحث الثاني:وسائل اإلثبات في القضاء اإللكتروني.                         
بداية هذا المبحث سنتعرف على ما هو المقصود بالوسائل، وماهو المقصود باالثبات ثم في 

 نفصل بعد ذلك اقوال العلماء في الوسائل التي تستخدم في االثبات بشكل عام .

 أوال : تعريف الوسائل:

 19وسيلة اسم، والجمع وسائل، وهي كل ما يتحقق به غرض معين

ل اإلثبات القديمة والحديثة على حد سواء فالغرض من ولعل هذا التعريف شامل لكل وسائ

 وسائل اإلثبات احقاق الحق وإظهاره.

 ثانياً: اإلثبات: 

ا أَْو َصِحيًحا    20اإْلثْبَاُت لُغَةً َمْصدَُر أَثَْبَت، ِبَمْعَنى اْعتَبََر الشَّْيَء دَاِئًما ُمْستَِقرًّ

ِ أََماَم اْلقَاِضي فِي َمْجِلِس قََضائِِه َعلَى َويُْؤَخذُ ِمْن َكالَِم اْلفُقََهاِء أَنَّ اإْلثْ  بَاَت إِقَاَمةُ الدَِّليل الشَّْرِعي 

ٍّ أَْو َواقِعَةٍّ ِمَن اْلَوقَائِعِ. َحق 
21 

ِض لَهُ، فَإِذَا أَثْبََت دَْعَواهُ لَدَى  والمقصود من االثبات ، هو وُصول اْلُمدَِّعي إِلَى َحق ِِه أَْو َمْنُع التََّعرُّ

، َيمْ اْلقَاِض  ٍّ ٌض لَهُ بَِغْيِر َحق  ِ، َوتَبَيََّن أَنَّ اْلُمدََّعى َعَلْيِه َمانٌِع َحقَّهُ، أَْو ُمتَعَر ِ هُ َنعُ ي بَِوْجِهَها الشَّْرِعي 

لُهُ إِلَى ُمدَِّعيِه. ، َويَُوص ِ ِ ِدِه فِي َمْنعِ اْلَحق   22اْلقَاِضي َعْن تََمرُّ

ُ َعلَْيِه  والَ ِخالََف َبْيَن فَُقَهاِء اْلَمذَاِهبِ  األْْرَبعَِة فِي أَنَّ اإْلثَْباَت يُْطلَُب ِمَن اْلُمدَِّعي، ِلَقْوِلِه َصلَّى َّللاَّ

 23َوَسلََّم اْلبَي ِنَةُ َعلَى اْلُمدَِّعي، َواْلَيِميُن َعلَى َمْن أَْنَكَر.

ل دإن من القواعد المهمه في القضاء والتي تعين القاضي على اقامة العدل والوصول لحكم عا

في القضية هي اقامة الدليل، والدليل يتعدد امام القضاء فهناك من العلماء من قسم ما يجوز ان 

 يطلق عليه وسائل اثبات  الى قسمين:

                                                 
( االجتهاد القضائي في الدعوى، وقرارات استئنافية، بخصوص الدعوى 36/ ص1)ج القضايا واالحكام في المحاكم الشرعيةانظر، داود، احمد، 18

 واجراءاتها ويمكن القياس عليها بالنسبة للقضاء اإللكتروني
 (2441/ ص3، )جمعجم اللغة العربية المعاصرة‘ احمد  19
 لسان العرب والمصباح )ثبت( 20
 (1785مجلة األحكام العدلية المادة ) 21
 المرجع السابق 22
لى عحديث: " البينة على المدعي. . .( ، جزء من حديث رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ " اليمين  23

 ( .96 - 95ج / ص4( وانظر )نصب الراية 175/ ص2المدعى عليه " )الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ج
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اوال: رأي جمهور العلماء: وهو حصر طرق اإلثبات في أمور معينة: هي اإلقرار، وشهادة 

 25اضي، والقرينة القاطعةوعلم الق 24عدلين، واليمين والنكول عن اليمين، والقسامة

ثانيا:رأي ابن القيم: وهو حرية القاضي في االثبات. وقد ذكرفي كتابه الطرق الحكمية، سته 

 26وعشرين طريقاً يحكم بها الحاكم 

 وهناك قرائن ولم يطلقوا عليها وسائل :

 تعريف القرينة: 

أمارة ظاهرة تقارن القرينة لغة: هي العالمة الدالة على شيء مطلوب، واصطالًحا: هي كل 

  27شيئًا خفيًا، فتدل عليه.

وتنقسم القرائن إلى قسمين، قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وللفقهاء والقضاء دور ملحوظ في 

 استنباط نتائج معينة من القرائن.

ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك 

، وإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم على الشخص بأنه قاتل بحسب الظاهر

إذا رئي مدهوًشا ملطًخا بالدم، ومعه سكين بجوار مدرج بدمائه في مكان، فإنها تعد وحدها بينة 

 28نهائية كافية للقضاء.

قطع تأخذ حكم الومما يهمنا في بحثنا عن وسائل اإلثبات اإللكترونية أن القرائن القوية التي 

 لتصبح وسيلة اثبات وليست قرينة اذا تحقق فيها مايلي:

 شروط وسائل اإلثبات اإللكترونية:

 الشخص المدعي  DVRأن يكون الفيديو أو التسجيل الصوتي أو الصورة من -1

أن يعرض هذا الملف اإللكتروني إلى الخبراء في حال قرروا انه سليم من الشبهات  -2

 بقطعه كوسيلة إثبات وليس قرينة.والتالعب يحكم 

إذا كان الجهاز الملتقط للحدث حيادي يعود لطرف ثالث وكان يعمل اثناء الواقعه يعتبر وسيلة -3

من وسائل اإلثبات وليس قرينة ويعتبر بمثابة الشهود بعد التحقق منه من قبل الخبراء للتأكد من 

 صحته.

الوسائل في الحدود الن الحدود تدرأ بالشبهات واذا تحققت هذه الشروط يحكم بهذا النوع من 

وعندما نتحقق من صحة الملف من قبل المختصين ويقطعوا بعدم التالعب به يكون قطعي ال 

 مجال للشك فيه.

أما إذا كانت القرينة غير قطعية، ولكنها ظنية أغلبية، كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع 

اصمين، فإنها تعد دلياًل مرجًحا لجانب أحد الخصوم متى الدعوى وتصرفات األطراف المتخ

اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها، أو لم يثبت خالفها بطريق أقوى. وال يحكم عند جمهور 
                                                 

َرةُ فِي دَْعَوى اْلَقتِْل، لبرهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح،)المتوفى:  24  المبدع في شرح المقنع، هـ(،884ِهَي اأْلَْيَماُن اْلُمَكرَّ

 ( 354ص 7ج )
 (873/ص10،)جموسوعة الفقة االسالميالزحيلي،  25
 وما بعدها( 59صالطرق الحكمية،)بن قيم الجوزية،ا 26
 (837/ ص1جمنهاج جامعة المدينة العالمية،) 27
 (837/ ص1منهاج جامعة المدينة العالمية،)ج 28
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الفقهاء بهذه القرائن في الحدود؛ ألن الحدود تدرأ بالشبهات، وال يحكم بها أيًضا في القصاص إال 

ضوع الدماء وإزهاق النفوس، ويحكم بها في نطاق المعامالت في القسامة؛ لالحتياط في مو

 المالية واألحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.

إال أن المالكية أثبتوا شرب الخمر بالرائحة، وأثبتوا الزنا بالحمل لغير المتزوجة، ووافقهم ابن 

ابلة فقالوا: تحد الحامل بالزنا وزوجها بعيد عنها، إذا لم القيم في إثبات الزنا بالحمل، وفصل الحن

 29تدعِ شبهة، وال يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية ال زوج لها.

 تعريف وسائل االثبات اإللكترونية:

عرفها الدكتور خالد ممدوح ابراهيم : "هو الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبوتر،  وهو يكون في 

غناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج شكل مجاالت أو نبضات م

تطبيقات وتكنلوجيا، وهي مكون رقمي لتقديم معلومات في اشكال متنوعة مثل النصوص 

المكتوبة أو الصور أو االصوات أو االشكال والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ 

 30وتطبيق القانون"

 يؤخذ على هذا التعريف:

هذا التعريف طويل جدا وقد جمع مابين ماهية الوسائل االلكترونية في االثبات وكيفية عمل -1

 هذه الوسائل، واللذي نبحث عنه من تعريف بوسائل االثبات اختلط في هذا التعريف

جعل وسائل االثبات محصوره في المأخوذه من الكمبيوتر في قوله"هو الدليل المأخوذ من -2

والصحيح أن الدليل اإللكتروني يؤخذ من اي جهاز إلكتروني مثل الكاميرا أو  أجهزة الكمبوتر"

الهاتف النقال وخصوصا أن هذه األجهزه منفصله عن الكمبيوتر ولها مجال كبير في عالم 

 اإللكترونيات.

 المطلب الثاني: أنواع وسائل االثبات في القضاء اإللكتروني

ء اإللكتروني، لتأخذ أكثر من شكل وهي)الصور، يمكن أن تتنوع وسائل االثبات في القضا

 والتسجيال، والنصوص المكتوبه( وسنتكلم عنها بشكل مفصل .

اوال: الصور: هي عبارة عن تجسيد الحقائق المرئية، وفي العادة تقدم الصورة إما في شكل 

إنما يتم و مرئي )الفيديو( عن طريق الشاشه المرئية، وهي ليسة الصور الفوتغرافية التقليدية ،

 31اخذها من الفيديو نفسه عن طريق اقتطاعها منه 

ثانياً:التسجيالت الصوتية:هي التسجيالت التي يتم ضبطها وتخزينها بواسطة االجهزه 

 االلكترونية ، وتسمى الكتابة المسموعه سواء كانت عبر االنترنت ام الهاتف.

ل نتر نت او الهاتف، مثل الرسائثالثاً: النصوص المكتوبة:وتشمل النصوص المكتوبه عبر اال

 والسجالت الموجوده في جهاز الكمبيوتر.  smsعبر البريد االلكتروني، ورسائل

 الفرع األول: الصور 

                                                 
 المرجع نفسه 29
 4/10/2020تاريخ الدخول law.net -nttp.llwww.f، بحث منشور على اإلنترنت على الرابط الدليل اإللكتروني في جرائم المعلوماتيةابراهيم،  30
 (9/10،) صأدلة الصور الرقمية في الجرائم عبر الكمبيوترعبد المطلب،  31
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إن الصور الملتقطة عبر الوسائل الحديثة سواء تم اقتطاعها من فيديو أو أخذت من كاميرا سواء 

كانت كاميرا شخصية أو معلقة أو من هاتف وتم التأكد من سالمتها عبر المختصين ، الن 

 الصور اكثر ما يدخل عليه التزوير وتنطبق عليها شروط وسائل اإلثبات اإللكترونية كما اسلفنا. 

            

 الفرع الثاني:التسجيالت الصوتية

إن التطور الذي وصل اليه االنسان في مجال التكنلوجيا الحديثة، أوجد لنا أشكاالً جديدة في 

مجال وسائل اإلثبات الذي هو ركيزة القضاء، خصوصا الهواتف النقالة وظهور أنماط جديدة 

تسجيالت الصوتية،ألن الوسائل من شأنها في اإلتصال وظهور ما يسمى بالرسائل الصوتية أو ال

أن تحقق العدالة، فما مدى قبول هذه التسجيالت الصوتية في القضاء كوسيلة من وسائل 

 اإلثبات، وما هو تعريفها، وما هي شروطها.

 أوالً: تعريف التسجيالت الصوتية:

 تعريف التسجيل:

ل، والمفعول مُ  :لغة ل، تسجيالً، فهو ُمسج ِ َل يُسج ِ لسجَّ  32سجَّ

نه وقيَّده كتابةً في سجل  خاص   • ل الشَّيَء: دوَّ سجَّ
33 

ل الصَّوَت: نقله إلى أسطوانة أو شريط بواسطة آلة خاص ة لحفظه  ويقال: ل الصُّورةَ أو سجَّ سجَّ

ل أغنيةًأوُخطبة"  34وإعادة سماعه "سجَّ

ل: شريط صوتي  مسجل عليه كالم.  35ويقال: شريط ُمسج 

 وفي اإلصطالح:

  "36االحتفاظ بالحديث على اشرطة يمكن استرجاعها مرة ثانية" 

 ويؤخذ على هذا التعريف: 

أنه لم يشمل التسجيالت المأخوذه عن طريق أجهزة الهاتف النقال، وخصوصاً بعد ظهور 

 messenger، أو whatsappتطبيقات جديدة يمكن اضافة تسجيل صوتي مثل 

ث الخاصة على المادة المخصصة العادة االستماع " حفظ االحادي وله تعريفات كثيره منها:

  "37اليه

 ويؤخذ على هذا التعريف:

جملة ، على المادة المخصصه؛ إذ أن األولى بالتعريف أن يكون جامعاً مانعاً، وهذا القيد فيه 

غموض، النه اشتمل على كلمة المادة فهي تطلق على التسجيالت اإللكترونية وغيرها ونحن 

 التسجيالت اإللكترونية، فالتعريف الذي نختاره ليكون جامعاً مانعاً هو:هنا نناقش 

                                                 
 (1036/ ص2) ج معجم اللغة العربية املعاصرة،عبد الحميد،  32
 المرجع السابق 33
 (1036/ ص2المعاصرة،) ج عبد الحميد، معجم اللغة العربية  34
 المرجع السابق 35
 (308، ) صالحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصةالشهاوي ،  36
 (272) ص الحماية الجنائية للحريات الفرديةالغزال ،  37
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 )كل ما يحفظ في وسائل التقنية الحديثة ويعاد سماعه عند الحاجة(

وأي جهاز اخر مثل المسجل أو  38فيشمل التسجيالت الموجوده في اجهزة االتصال الحديثة

 الكمبيوتر.

 ثبات:شروط األخذ بالتسجيل الصوتي في وسائل اإل

أن يتم الحصول عليها من قبل الشخص المعني ، اي المدعي، وتكون قد ارسلت من الهاتف -1

 النقال من المدعي عليه.

 أن يتم التأكد من محتوى هذا التسجيل من أنه يحمل نفس صوت المدعى عليه.-2

ل وليس التأكد من أن المدعى عليه هو الذي قام بإرسال الرسالة الصوتية من هاتفه النقا-3

 شخصاَ آخر. 

 أن يتم عرض التسجيل الصوتي في مجلس القضاء والتأكد من عدم طعن أحد الخصوم به .-4

ال مانع من قبول هذه الوسيلة في االثبات متى تم احاطتها بالضمانات القانونية وبعد هذه الشروط 

 الكافية التي تكفل عدم اساءة استخدامها أو التعسف في استخدامها.

 لثالث: االثبات بالنصوص المكتوبة.الفرع ا

الوسيلة قديمة حديثة، بمعنى أن الوسائل الخطية هي من وسائل اإلثبات المعروفه منذ ذه إن ه

ى فَاْكتُبُوهُ( القدم ويدل عليها قوله تعالى)ا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْينٍّ إِلَى أََجلٍّ ُمَسمًّ
39 

 فالكتابة من وسائل التعبير عن الرأي وإثبات الحقوق، وتستخدم في العقود للتعبير عن اإلرادة 

والذي سنبحثه هنا الكتابة اإللكترونية، تعريفها، أنواعها، شروط اتخاذها كوسيلة من وسائل 

 اإلثبات

 

 

 :أوالً:تعريف الكتابة لغة

ومنها قوله تعالى: }َوْليَْكتُْب َبْيَنُكْم  -40رسالةً  يقال كتَب المخطوَط ونحَوه: نَسَخه، خط ه " كتَب• 

َكاتٌِب بِاْلعَْدِل{
41 

نه وأثبته " ويقال: له، دو  كتَب العقدَ ونحَوه: َسجَّ
ى فَاْكتُبُوهُ{ 42 }إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْينٍّ إِلَى أََجلٍّ ُمَسمًّ

43 

 حاً :سأقوم بتعريفها اصطال ولعل هذا المعنى من اقرب األمور لتعريف الكتابة اإللكترونية التي

 لم أجد تعريف فيما اطلعت عليه يوضح مفهوم الكتابة اإللكتروني فقمت باختيار هذا التعريف

 الكتابة اإللكترونية اصطالحاً:
                                                 

ثل في تلك االجهزة الهاتفية هي نوع من الهواتف التي ظهر في مطلع االلفية الثالثة كجزء من ثورة االتصاالت التي شهدها ويشهدها العالم، وتتم 38

قالة( تختلف تسمية تلك الهواتف بين من يسميها بالهواتف )الن الصغيرة التي تؤمن االتصال الالسلكي بين المشتركين في الخدمة داخل القطر وخارجه،وقد

استخداما في األردن. والتسمية الرسمية لها في التعامل  او )الشخصية( او )المحمولة( او )الخليوية( او  )الموبايل(. ولعل هذه التسمية االخيرة هي االكثر

 .هي )الهواتف النقالة(
 [282]البقرة، :  39
 (1901/ ص 3جمعجم اللغة العربية المعاصرة)عبد الحميد،  40
 [282]البقرة، :  41
 (1901/ ص 3)ج معجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد،  42
 [282]البقرة، : 43
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 )هي كل كتابة تتم بواسطة األجهزه اإللكترونية(

ظهور النقال،وقد ظهرت بوقد شمل التعريف على كل الوسائل اإللكترونية، مثل اإليميل، والهاتف 

ثم بدأت تتطور حتى وصلت إلى ما نراه اليوم من وسائل اإلتصال الحديث ولها أنواع  44الفاكس

 منها:

 Short message وهي اختصار لعبارة (SMS)  أو خدمة الرسالة القصيرة (:smsرسائل)-1

serviceوترسل عبر  الهاتف النقال ، هي رسالة نصية مكتوبة تكتب عن طريق لوحة أزرار

 45شبكات الهاتف الجوال.

ها يعرف على أن ه عبارة عن خدمة يُمكن من خالل(Email) يُشار له باالختصاررسائل اإليميل: -2

إرسال واستقبال رسائل إلكترونية عبر شبكة اتصاالت معينة، وباستخدام أنواع ُمختلفة من 

التطبيقات والبرامج،ويتم  تبادل رسائل البريد اإللكتروني من وإلى أي  شخص يمتلك عنوان بريد 

ور، صإلكتروني حول العالم،وقد تحتوي رسالة البريد اإللكتروني على ملفات ُمضمنة بداخلها، أو 

 46أو نصوص كتابية

الكمبيوتر  ، وأجهزةالهواتف الذكية مصممه للعمل على برنامج كمبيوترهي رسائل التطبيقات:-3

وهي الموجة الجديدة في استخدام الهواتف النقالة، فلم تعد  .وغيرها من األجهزة النقالة وحيالل

الهواتف النقالة مجرد أجهزة لإلتصاالت الهاتفية الصوتية فقط، بل تتعداها إلى تبادل رسائل 

 47 الوسائط المتعددة كالصور والفيديو واستخدام البريد اإللكتروني واالنترنت،

 م الكتابة اإللكترونية في وسائل االثبات:شروط استخدا

 أن تكون مكتوبة بلغة مفهومة تخلو من الرموز الغامضة-1

أن تكون قد أرسلت من ايميل الشخص المدعى عليه، أو من هاتفه النقال عن طريق رسالة -2

sms  . أو عبر  رسالة تطبيق 

  48لكترونيةيجب التأكد أنها ليست كيدية، كمن يتعرض جهازة للقرصنة اإل-3

فبعد هذه الشروط والتعرف على الكتابة اإللكترونية يتضح لنا أنها تُعتبر وسيلة من وسائل اإلثبات 

صح التعبير الصريح هو الذي يفو في القضاء، وأنها ليست قرينة ألنها تُعبر عن إرادة من أرسلها،

إذ قد يتم التعبير الصريح باستخدام اللفظ أو الكتابة  بذاته عن اإلرادة حسب المألوف عند الناس،

مايريده المرسل عبر االيميل أو الرسائل  أو اإلشارة عن طريق المبادلة الفعلية الدالة على

(:  من قانون األحوال الشخصية األردني  مانصه : يكون 7اإللكترونية االخرى، جاء في المادة )

صريحة )كاإلنكاح والتزويج( وللعاجز عنهما بكتابته أو كل من اإليجاب والقبول باأللفاظ ال

                                                 
وهو جهاز يعمل عن طريق تقنية االتصاالت ويقوم بإرسال نسخ طبق األصل من الوثائق المراد إرسالها إلى الطرف اآلخر. أو الناسوخ  لفاكس 44

 .تصلة بهم يستخدم الناسوخ لبث واستقبال الصور. ولهذا، فإن النواسيخ تشبه آالت النسخ )التصوير( الصغيرة. غير أنها إما أن تكون مزودة بهاتف أو
 5/10/2020يا، الموسوعة الحرة تاريخ الدخولمن ويكيبيد 45
 5/10/2020من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة تاريخ الدخول 46
 المرجع السابق 47
 ،القرصنة اختراق ألجهزة الحاسوب عبر شبكة اإلنترنت ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من األشخاص لديهم خبرة واسعة في برامج الحاسوب 48

 برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب أخر والتعرف على محتوياته، وارسال رسائل وسرقة بيانات.إذ يمكنهم بواسطة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
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اشارة المادة على الكتابة أنها تعبر عن اإلرادة فالكتابة اإللكترونية لها حكم  .بإشارته المعلومة

 الكتابة في التعبير عن اإلرادة .

 الفرع الرابع: االثبات بالصوت والصورة) الفيديو(:

ن أجل تحقيق توثق مالتي  من وسائل االثبات، لتوثيق الجرائم يمكن أن يكون الفيديو وسيلة قوية 

العدالة والمحاسبة ، فال بد لنا أن نتكلم عن أنواع الفيديوهات، وشروط إعتبارها وسيلة من وسائل 
 اإلثبات.

 تعريف الفيديوفي اللغة:
ي ة: وسيلة مرئ -اسم مفعول من رأَى، ورأَى، الصُّورة المرئي ة: الجزء المرئي  للبث  التليفزيوني  

م هذه  مساعدة بصري ة كالنموذج البياني  النسبي  أو شريط من الصور أو شريط فيديو حيث تقد ِ

 49الوسائل المعلومات بصريًّا.
ل عليه األصوات. ويقال: شريط تسجيل: شريط مغناطيسي  تسجَّ

50 

ل المناسبات  ويقال: واألحداث صوتًا وصورة فديو ]مفرد[: وجمعها فديوهات: فيديو، جهاز يسج 

ل على هذه األشرطة تلفزيونيًّا أو على شاشة عرض  على أشرطة ممغنطة، ويقوم بعرض ما سج ِ

 51سينمائي ة "

َوُكلَّ إِْنَسانٍّ أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي ُعنُِقِه  ﴿ ولعل أكثر آية تشير إلى هذا المعنى ما جاء في قولة تعالى

 52﴾ اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى ِبنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا*  يَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمْنُشوًراَونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلقِ 

يقول الدكتور زغلول النجارحفظه هللا :"إذا كان اإلنسان قد استطاع أن يصور أثر اإلنسان بعد 

صوت  القيامة بفلم تسجيلي أن يغادر المكان، فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي لكل منا يوم

 53" اْقَرأْ ِكتَابََك َكَفى بِنَْفِسَك اْليَْومَ َعلَْيَك َحِسيبًاوصورة، من لحظة ميالده إلى لحظة وفاته ويقول له: 

 تعريفة الفيديو اصطالحاً: 

وتسمى باالدلة المرئية : بانها مجموعة عمليات رقمية افتراضية مغناطيسية وكهروبائية ، والتي 

عن تحوالت دقيقة من الوسط االفتراضي الى داخل اجهزة متطورة ، والتي تعمل على  نتجت

 .الصورة والتسجيالت والمستندات بدقة متناهية وبسرعة فائقة  :اخراج اشكال مرئية واضحة مثل
54 

 يؤخذ على التعريف:

جال م ركز على الجانب التقني للفيديو فذكر مصطلحات تدخل في تصنيع الفيديو وليس هنا-1

 تفصيلها مثل مغنطيسية وكهربائية.

 خلط بين الفيديو والصور مع ان بينهما فرق في قوله)الصور والتسجيالت(-2

 التعريف المختار:
                                                 

 (840/ص28)جمعجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد ،  49
 المرجع نفسه 50
 المرجع نفسه 51
 [13/14] اإلسراء: 52
  https://youtu.be/Cl8PnmjBS1Yابط الموقع، ر1/10/2010لقاء تلفزيوني مصور على قناة مكة للدكتورزغلول النجار بتاريخ  53
 (73العجارمة، حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في اإلثبات الجزائي)ص 54
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 )عملية رصد الوقائع المتحركة باألجهزة اإللكترونية والرجوع إليها (

 شرح التعريف:

لفه سواء كانت كميرا تصوير ام عملية رصد: هي في الواقع ما يتم تسجيلة عبر االجهزه المخت

 جهازاتصال او قمر صناعي.

 الوقائع المتحركة: الوقائع جمع واقعة 

                    

 المطلب الثالث: التطبيقات الفقهية على وسائل االثبات اإللكتروني . 

 يهناك كثير من المسائل التي ظهرت بعد ظهور مثل هذا النوع من الوسائل اإللكترونية والت

إنتشرت كثيراً في زماننا، فال بد من معرفة الحكم الشرعي لهذه المسائل ومن هذة التطبيقات 

 الفقهية:

كتب زوج لزوجته عبر اإليميل رسالة إلكترونية تحتوي على كالم ، وفيه عبارة أنتي طالق، فهل 

 يقع الطالق؟ 

عتة عن مضمون ما جاء إذا تم رفع األمر للقاضي وتم التحقق من إيميل الزوج وبعد مراج-1

بالرسالة اإللكترونية وأكد على ما فيها من معلومات يقع الطالق ، وكذلك إذا جائت رسالة صوتية 

أو فيديو يسمع منه صوت الزوج أو صوته وصورته ويتم التحقق من ذلك إما عن طريق الشهود 

م اإلقرار على ما أو عن طريق سؤال الزوج عن صحة ما في هذة الملفات الصوتية والمرئية وت

يحتوي من طالق أو تهديد بالسفر مع األوالد،  يؤخذ بهذه الوسائل على محمل الجد على أنها من 

 وسائل اإلثبات .

ادعى شخص على أخر أنه سرق منه ماال، وكان هذا المال تتحقق فيه الشروط الشرعية، فهل -2

 يقام عليه الحد إذا لم يكن دليل للمدعي إال تسجيل فيديو؟

 للفقهاء شروط خاصة في حد السرقة منها ما يلي:

 يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط اآلتية:

 أن يكون السارق بالغاً، عاقالً، مختاراً، مسلماً كان أو كافراً. - 1

 أن يكون المسروق ماالً محترماً، فال قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما. - 2

 المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً.أن يبلغ المال  - 3

أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فال قطع كاالغتصاب، واالختالس،  - 4

 واالنتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.

 أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما. - 5

واألم، واالبن والبنت، وال على من وجبت عليه نفقته، وال انتفاء الشبهة، فال قطع على األب  - 6

 55على من سرق في المجاعة.

 ثبوت السرقة. - 7

 وتثبت السرقة بأحد أمرين:
                                                 

 (157/ص5ج  موسوعة الفقه اإلسالمي) التويجري،  55
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 اإلقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة. - 1

 56الشهادة: بأن يشهد عليه رجالن عدالن بأنه سرق، وال تقبل شهادة النساء في الحدود. - 2

 ت في الوسائل اإللكترونية الحديثة مثل:كمى تثب

 تصوير الفيديوبعد التأكد من نسبته للشخص المتهم.-

 عرض الفيديو للخبراء للبت فيه.-

 اعتراف صوتي مسجل من المتهم يقر فيه انه سرق.-

 كتابه رسالة إلكترونية يعترف انه سرق تعد اقرارا.-

 للشروط وهللا اعلم.فإذا تحققت الشروط يجب اقامة الحد النه مستوفي 

 النتائج والتوصيات :

 وفي ختام هذا البحث فقد توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات ، فيما يلي ابرزها على
 : النحو التالي

 : أوالً : النتائج

 .إن استخدام وسائل اإلثبات اإللكتروني أمر جائز شرًعا ألنه يسرع القضاء ويحقق العدل-1

 .اإلثبات اإللكتروني يساهم في حل المشاكل العالقة في المحاكم بشكل كبير إن استخدام وسائل -2

تقديم بعض النماذج في وسائل اإلثبات االلكترونية في بعض أنواع الوسائل ليظهر تأثير هذه -3

 الوسائل في األحكام .
 إن وسائل اإلثبات اإللكتروني تحتاج إلى ظهورالقضاء اإللكتروني بمختلف مواضيعه من-4

 اقامة الدعوى مرورا بطرق سماعها الى اصدار حكم في القضية .
إن استخدام وسائل اإلثبات اإللكترونية في القضاء اإللكتروني ال يلغي القضاء بالصورة -5

 .التقليدية، بل هو مساعد وميسر للعملية القضائية

 : ثانياً: التوصيات

لى اختالف درجاتها والتي من آثارة ان أوالً: ضرورة تواجد القضاء اإللكتروني في المحاكم ع
 يفعل وسائل اإلثبات اإللكتروني على مختلف أشكالها ليسهل التعامل مع مثل هذة الوسائل.

ثانيًا: تعديل بعض المواد في قانون أصول المحاكمات الشرعية ليصبح قادًرا على تفعيل 
 القضاء

ونية كفرع من فروع القضاء اإللكتروني، ومن ثم التعامل مع وسائل اإلثبات اإللكتر
 اإللكتروني .

ثالثًا: تأهيل القضاة الشرعيين للتعامل مع وسائل الثبات اإللكتروني كفرع من فروع القضاء 
 .اإللكتروني
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