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احلمد هلل رب العاملني ،وصلواته وسالمه عىل سيدنا حممد وآله وصحبه
وسلم ،وبعـد:
فهذا بحــث مقدم إىل مؤمتر جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عن
منظمة التعاون اإلســامي يف دورته الرابعة والعرشين ،بناء عىل دعـــوة
كريمـــة من أمينه العام األستاذ الدكتور /عبد السالم العبادي ،للكتابة يف
موضوع« :العقود الذكية» والذي سيعقد بمشيئة اهلل تعاىل بإمارة ديب بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك يف الفرتة من  6 -4نوفمرب 2019م.
وقد اخرتت أن يكون عنوانه «الوسائط االلكرتونية الذكية من منظور
الفقه اإلسالمي» ،و«الوسيط اإللكرتوين» اصطلح عىل تسميته بـ«الوكيل

الذكي» ،ومل ُأعن ِْون البحث به -مع أين سأســتخدمه يف البحث وتقســيامته
جريا عىل عادة الباحثــن-ألن الترصيح بـ«الوكالة» فيها نوع من املصادرة
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عىل التكييــف؛ باإلضافة إىل عدم دقتها؛ ألن «الوســيط اإللكرتوين» غري
مدْ ِرك وغري ُم ِّيز مهام بلغت درجة ذكائه واستقالله وخربته.

وأهدف إىل التعرف عىل التكييــف الفقهي للوكيل الذكي وحكمه يف
إطار مقاصد الرشيعة اإلسالمية وقواعد الفقه اإلسالمي ،مع االستفادة من
التطبيقات الفقهية لعقود التنفيذ الذايت من معاطاة واستجرار وغري ذلك.
وهلذا يمكن تقسيم البحث إىل ثالثة مطالب وخامتة:
املطلب األول :الوكيل الذكي :مفهومه ،خصائصه ،أثره.
الفرع األول :مفهوم الوكيل الذكي.
الفرع الثاين :خصائص الوكيل الذكي.
الفرع الثالث :دور الوكيل الذكي يف عمليات التجارة االلكرتونية.
املطلــب الثــاين :أهــم األصول التــي يمكن بنــاء حكــم «الوكيل
الذكي» عليها.
الفرع األول :القواعد الفقهية.
القاعدة األوىل :اخلراج بالضامن.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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القاعدة الثانية :التابع ال يفرد بحكم.
القاعدة الثالثة :العادة حمكمة.
القاعــدة الرابعــة :األصل يف األشــياء اإلباحة حتــى يدل الدليل
عىل التحريم.
الفرع الثاين :مقاصد الرشيعة.
أوال :رفع احلرج من مقاصد الرشيعة.
ثانيا :من املقاصد اخلاصة باملعامالت املالية «الرواج».
ثالثا :الوسائل هلا حكم املقاصد.
رابعا :املقاصد احلاجية.
الفرع الثالث :القياس عىل املعاطاة.
املطلب الثالث :التكييف الفقهي للوكيل الذكي.
التكييف األول :الوكيل الذكي وسيلة أو أداة فقط.
التكييف الثاين :الوكيل الذكي له أهلية الشخص االعتباري.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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التكييف الثالث :الوكيل الذكي هو وكيل حقيقي ملستخدمه.
الرتجيح.
اخلامتة :وتشتمل عىل أبرز النتائج.
واهلل أســأل أن جيعــل هذا العمــل خالصــا لوجهه ،إنــه نعم املوىل
ونعم النصري.
•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

11

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

املطلب األول
الوكيل الذكي :مفهومه ،خصائصه ،أثره
الفرع األول :مفهوم الوكيل الذكي:

يمكن الوقوف عىل مفهوم «الوكيل الذكي» من املنظور التقني ،وذلك
فيام يأيت:
ُع ِّرف بأنه «كل يشء يعمل وهو مدرك لبيئته بواســطة أجهزة استشعار

خاصة ،وله القدرة عىل التأثري يف هذه البيئة بواسطة مؤثرات»(((.

والتعريــف يكتنفــه الغمــوض بخصــوص «أجهزة االستشــعار»
و«املؤثــرات» ،كام مل حيدد مســتوى التأثــر يف بيئة العمــل ،مما جيعله غري
مانــع مــن دخول العديــد من برامــج الكمبيوتــر التــي ال تعمل عمل
«الوكيل الذكي».
كام ُع ِّرف بأنه« :نظام حاسويب يســكن بيئة عىل درجة من الديناميكية

والتعقيد ،يستشــعر ويؤثر يف هذه البيئة بشــكل مستقل لتحقيق األهداف
((( نبيلة كــردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية واإلشــكاالت
الناشئة عنه (األردن :جامعة الريموك ،كلية القانون ،ماجستري2011 ،م) ص .8
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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واملهام املناطة به» ((( .وقد امتاز هذا التعريف بوصفه للبيئة التي يعمل فيها
«الوكيل الذكي» ،كام حدد وظيفة «الوكيل الذكي» ،كام وصفه باالستقاللية
يف حركته.
كام عرف بأنه« :برنامج حاســوب يعمل عــى حتقيق أهداف معينة يف
بيئة ديناميكيــة (حيث يكون التغري فيها طبيعيــا) نيابة عن كيانات أخرى
(حاســوبية أو برشية) خالل فرتة ممتدة من الزمن ودون إرشاف وســيطرة
مبارشة ومســتمرة ،ويظهر درجــة كبرية من املرونة ،وحتــى اإلبداعية يف
الكيفية التي يسعى هبا إىل حتويل األهداف إىل مهامت باستخدام قدرته عىل
االتصال والتفاعل مع غريه من الوكالء األذكياء أو البرش».

(((

وعرفه د .أمحد فرج بأنه« :نظام حاسويب قادر عىل تنفيذ أعامل ومهامت
معينة ،وعىل املبادرة بتنفيذها ،وعىل حتويل األهداف التي صمم من أجلها
إىل مهام نيابة عن مســتخدمه وبدون ســيطرته أو تدخلــه املبارش ،ويظهر
((( أمحد قاسم فرج :استخدام الوكيل الذكي يف التجارة اإللكرتونية  :دراسة قانونية مقارنة
يف إطار ماهيته ونفاذ ترصفاته (جملة املفكر :جامعة حممد خيرض بسكرة  -كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،ع ،16ديسمرب 2017م) ص.17
((( نبيلــة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.11
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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يف قيامه بذلــك درجة كبرية من املرونة والتعلــم والتأقلم مع بيئته املتغرية
واملتطورة باســتخدام قدرته عىل االتصــال والتفاعل مع غريه من الوكالء
ومع شخص مستخدمه»(((.
وهبذا يظهر أنه برنامج أو نظام إلكرتوين يمتلك أجهزة استشعار خاصة
ومؤثرات متعددة((( ،يتمتع بعدد من اخلصائص أبرزها :االســتقاللية عن

ُم ِ
ربمــه ومن يعمــل لصاحله ،واملرونــة ،والتعلم ،والتأقلــم ،واالتصال

والتفاعل مع مستخدميه ،والقدرة عىل حتويل األهداف إىل مهامت ،والتأثري
يف بيئته اخلاصة.
((( أمحــد فــرج :اســتخدام الوكيــل الذكــي يف التجــارة اإللكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.18
((( قالت نبيلة كردي« :ولتبسيط املسألة ،يمكن أن نتخيل اإلنسان عىل أنه عبارة عن وكيل
ذكي ،فاإلنســان يملك عينني وأذنني وغريها من مصــادر احلواس األخرى وهي هنا
متثل املستشــعرات ،كام أن لديه أيضا يدين ورجلني وهي متثل املشــغالت امليكانيكية
أو املحركات ،أما البيئة فهي متثل كل يشء يســتطيع أن يتعامــل معه يف هذا الوجود.
والوكيل الذكي يمكن أن يمتلك كامريات وميكروفون وجماالت اتصال حتت احلمراء
وهي متثل املستشعرات ،ويف نفس الوقت يملك حمركات كثرية لتمثيل املظهر اخلارجي
والتعبري أو االنتقال وهي متثل املحركات امليكانيكية أو املشــغالت ،أما البيئة بالنســبة
للوكيــل الذكي فتكون حســب ما صممه لــه صانعه ،حيث يســتقبل الوكيل الذكي
بيانات ومعلومات من مســتخدمه ويظهر رد فعله عىل الشاشــة أو من خالل الكتابة
يف ملفات» .التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.15-14
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الفرع الثاني :خصائص الوكيل الذكي:

يتمتع «الوكيل الذكي» بمجموعة من اخلصائص األساسية التي جعلت
دوره يف متثيل مستخدمه يفوق دور الوكيل البرشي ،وبيان ذلك فيام يأيت:
* االستقاللية:
من أهــم الصفات التي يتصف هبا «الوكيل الذكي» االســتقاللية عن
املتعاقدين ،فهو ينطلق من البيانات واالشرتاطات التي وضعها املستخدم،
وال يقترص عليها بل يستفيد من خرباته السابقة يف إمتام عملياته ،فهو يعمل
باســتقالل عن املستخدمني ،وهو وكيل ذو ذكاء اصطناعي قادر عىل البناء
عىل بياناته ومدخالته األساسية ،واالستفادة من البيانات اجلديدة ،والتعلم
من خرباته وجتاربه السابقة ،ومن تعامله مع غريه من املزودين واملستهلكني
والوكالء بام حيقق املصلحة املثىل ملستخدمه.
وعىل ذلك يمكن القول بأن لكل وكيــل ذكي خربة ختتلف عن خربة
«الوكيل الذكي» اآلخر ،حتى ولو كانت مدخالهتام واحدة(((.
((( نرسين ســلامن منصــور :اإلرادة القانونيــة للوكيل االلكرتوين يف النظام الســعودي
(اإلمارات ،جملة جامعة الشــارقة للعلوم الرشعية والقانونيــة ،املجلد  ،14العدد ،1
يونيو 2017م) ص.434
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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* التفاعل مع الغري:
يقصد هبذه اخلاصية :القدرة عىل التواصل مع اآلخرين ســواء أكانوا
أشخاصا طبيعيني أو وكالء الكرتونيني ،فيتبادل معهم البيانات ،ويتفاوض
يف ســعر اخلدمة أو ثمن البضاعة ،وحيتفظ بكل تفاصيل جتربته الســابقة،
ويدرك بيئته اإللكرتونية التي يعمل هبا ،ويستجيب ألية تغريات تطرأ عىل
هذه البيئة كظهــور منتجات جديدة ،أو انخفاض يف األســعار ،أو ظهور
حمالت افرتاضية جديدة  ...إىل آخره(((.
* القدرة عىل املبادرة:
يعنــى هبا :أن برنامــج «الوكيل الذكي» ال يقترص عــى القيام بمجرد
األفعال أو االســتجابة لتغريات البيئة التي يتواجــد فيها ،بل يتعدى ذلك
إىل القــدرة الفائقة عىل التنقل بني املواقع االلكرتونية املختلفة يف آن واحد،
والقيام باملبادرة -بعــد مجعه للبيانات واملعلومــات املطلوبة كالتي تتعلق
وجد
بسعر الســلعة أو أجر اخلدمة ومقارناهتا-فيفاوض عىل السعر ثم إن َ
مــن مصلحة موكله إمتام التعاقد أمته ،فيعرض إجيابه عىل الطرف الثاين فإن

((( فريوز حمفي ،فريدة ميهويب :الطبيعة القانونية للوكيل اإللكرتوين يف إبرام عقود التجارة
االلكرتونية (اجلزائر :جامعة عبد الرمحن مرية -بجاية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
ماجستري2017 /2016 ،م) ص .25-24
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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صادف قبوال انعقد العقد ،وال شك أن هذه القدرات تتسع إذا كان الطرف
الثاين من الوكالء اإللكرتونيني(((.
* الدقة والعقالنية:
«الوكيل الذكي» املتعقــل :هو الوكيل الذي يقــوم بتنفيذ مهمته عىل
أكمــل وجه من حيث الرسعة والدقة ودون وجود أية أخطاء أو أرضار قد
تلحق بمســتخدميه ،وهو بذلك يعمل عىل إزالــة أية معوقات قد تواجهه
أثنــاء تنفيذ مهمته .وقياس مدى عقالنية «الوكيل الذكي» تعتمد عىل مدى
دقة برجمته ومدخالته وجتاربه الســابقة ،مما يمنحه القدرة عىل املبادرة ورد
الفعــل ،والقيام بالتواصل االجتامعي ،واعطــاء خمرجات دقيقة ومتغرية،
وإجراء الترصفات نيابة عن مستخدمه بدون هامش خطأ.

(((

وعىل ذلــك ،فـ«الوكيل الذكي» يتمتع بالعديــد من اخلصائص الفنية
والتــي منها القدرة عىل التعامل مع اآلخريــن ،والقدرة عىل رد الفعل ،كام
يتمتع بالعديد مــن اخلصائص التي متكنه مــن أداء دوره التعاقدي والتي
تتمثل يف اســتقالليته يف اختــاذ قراراته ،وقدرته عــى التفاعل والتواصل،
((( املرجع السابق ،ص.26
((( أمحد فرج :استخدام الوكيل الذكي يف التجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ،ص.31-30
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وقدرته عىل املبادرة واحلركة ورسعة التنقل ،باإلضافة إىل دقته وعقالنيته،
وقدرته عىل متثيل املستخدمني من مستهلكني ومزودين.
وهــذه اخلصائص هي التي متيز اجليل الثاين من «الوكيل الذكي» ،ومع
ذلك ال تتوافر الثقة واألمان التام للتعامل معه.
الفرع الثالث :دور الوكيل الذكي يف عمليات التجارة االلكرتونية:

ال شك أن من أهم التطورات التكنولوجية املعارصة يف جمال االتصال
اإللكــروين «تقنية الوكيل الذكي» القادرة عىل البحث عن املعلومات التي
حتتاجها والوصول إليها بفاعلية ورسعة ودقة مقارنة بالبحث التقليدي عىل
االنرتنــت .فـ«الوكيل الذكي» مثال لو كلف برشاء ســلعة ما فهو يبحر يف
االنرتنت للعثور عىل تلك السلعة ثم يقارهنا بمثيالهتا من السلع املعروضة
ثم يفاوض عىل ســعرها ويضع الرشوط املناســبة للمشرتي ويمتد دوره
ليشمل انعقاد العقد وتنفيذه.
وقد اقترص دور اجليل األول من «الوكيل الذكي» عىل مجع املعلومات
املطلوبة وتصنيفها وفقا ملعايري معدة مســبقا من قبــل مصمميها ،بام حيقق
حاجة املستخدمني.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أما اجليل الثاين من الــذكاء االصطناعي لتلــك التقنية فقد متكن من
املبادرة واملتابعة والتصنيف واإلرشاف واملفاوضة والرد ومتثيل املتعاقدين
أو أحدمها عند انعقاد العقد ،ويتمتع هذا اجليل بقدر كبري من االســتقاللية
والقدرة عىل التعلم واكتساب اخلربة والترصف بعقالنية .باإلضافة إىل أنه
أعىل ثقة وأكثر أمانا وأحفظ خلصوصية املتعاقد وبياناته الرسية من التعاقد
مبارشة عىل اإلنرتنت(((.
أما البحث عىل االنرتنت فقد يستغرق الكثري من الوقت واجلهد ،حيث
يبدأ باســتخدام حمركات البحث التقليدية بعد كتابــة كلامت دالة ،ويقوم
حمرك البحث بإدراج كافة النتائج التــي تتوافر لديه بغض النظر عن كوهنا
مطلوبة أم ال ،وقد تصل إىل مئات النتائج دون ترتيب ،ف ُيض ّيق املســتخدم

نطاق البحث مــرات حتى يصل للمطلوب .ومع ذلك قد حيتاج إىل إجراء
عملية بحث أخرى شــبيهة باجلولة األوىل للوصول إىل أقل األســعار ،ثم
يقوم باالتصال باملوقع الذي خيتاره للــراء دون معرفته بمدى مصداقيته
ودرجة تصنيفه وائتامنه وقدرته عىل إيصال الســلعة املطلوبة من عدمه مع
((( أمحد فرج :استخدام الوكيل الذكي يف التجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ،ص.24-23
نبيلة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص ز.
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يزود هبا املوقع
احتاملية قرصنة املعلومات اخلاصة بــه وبياناته البنكية التي ّ
إلمتام الصفقة.
ومن جهة العارض لســلعته أو خلدمته عىل االنرتنت فإن املســتخدم
جيد صعوبة كبرية يف التعرف عليها بســبب تداخل عدد هائل من املنتجات
واخلدمات املعروضة دون تصنيف جلودهتا مما يؤدي باملستخدم إىل تسجيل
الدخول للموقع األســبق ظهورا عند البحث أو األقل ســعرا دون اعتبار
للمعلومات اخلاصة بالسلعة والتي قد متنح العارض درجة عالية يف التنافس
لو علم هبا املشرتي ،ومن ثم فـ«الوكيل الذكي» أمسى وسيلة فعالة للمزود
لتسويق منتجاته واستهداف الزبائن مبارشة(((.
أما «الوكيل الذكي» فيبدأ بجمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالسلعة
أو اخلدمة املطلوبة وتصنيفها يف قوائم ،والتفاوض بشأن أسعارها ورشوط
التعاقد عليها ،ومقارنتها مع مثيالهتا من حيث السعر واجلودة والرشوط.
ثــم عرضها عىل املســتهلك مرفقة بتوصيتــه بالرشاء من عدمه وســبب
((( د .فراس الكساســبة ،نبيلة كردي :الوكيل الذكي من منظور قانوين  :تطور تقني حمض
أم انقالب عــى القواعد؟ (اإلمارات :جملة الرشيعة والقانــون ،كلية القانون ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،العدد اخلامس واخلمسون ،يوليو 2013م) ص.129
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

20

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

تقديمه هلذه التوصية .وبمجرد قبول املســتهلك للتوصية ،يتحرك الوكيل
مبارشة إلبرام العقد نيابة عن مستخدمه ،ويبارش تنفيذ العقد بدفعه للثمن
باســتخدامه رمز البطاقة االئتامنية اخلاصة باملستهلك واملزود به يف صورة
بيانات رقمية(((.
ويطلب بعد ذلك من طريف العالقة تقييم ملســتوى رضاهم عن تنفيذ
كل طرف اللتزاماته ،ومن ثم حيرص مفاوضاته بعد ذلك عىل قائمة املزودين
الذين حازوا عىل ثقة املستهلكني ،ويستبعد من دائرة التفاوض كل من حاز
عىل تقييم ســلبي أو غري مرض .ويتوقع من «الوكيل الذكي» –يف املستقبل
القريب  -أن يعرض عىل مستخدميه ما حيتاجونه من أشياء وخدمات –بعد
أن بحث عنها وقارهنا وفاوض عىل سعرها-انطالقا من قراءته حلاجاهتم،
ويبقى فقط للمستخدمني قبول العرض أو رفضه(((.
وهبــذا يظهر قــدرة «الوكيل الذكي» عــى تقديم الســلعة أو اخلدمة
املنشــودة التي حتقق أفضل مصلحة للمســتهلك وفقا جلودهتا وعالمتها
التجارية وســعرها وتاريخ انتاجها وكيفية وزمان ومكان التســليم  ...إىل
((( أمحد قاسم فرج :استخدام الوكيل الذكي يف التجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ،ص.33
((( املرجع السابق ،ص.33 ،12
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آخره ،كام يظهر قدرته عىل التفاوض نيابة عن املشرتي مع خمتلف املزودين
املتخصصــن .وبطبيعة احلال فهــو ال يقدر عىل القيام بذلــك إال إذا كان
مستقال عن املتعاقدين يف ترصفه ،ومتمتعا بالعقالنية املؤدية إىل امتام التعاقد
بام يفوق قدرة الشخص الطبيعي عىل ذلك ،باإلضافة إىل حفظ وقت األخري
وجهده وتقليل نفقاته(((.
•

•

•

((( املرجع السابق ،ص.25
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املطلب الثاني
أهم األصول اليت ميكن بناء حكم « الوكيل الذكي » عليها
الفرع األول :القواعد الفقهية:

املقصود بالقواعد الفقهية كــا عرفها املقري هي« :كل كيل هو أخص
من األصول وسائر املعاين العقلية العامة ،وأعم من العقود ،ومجلة الضوابط
الفقهية اخلاصة».

(((

والقاعدة الفقهية تتســم بالعمومية والتجريد ،واالجياز واالختصار،
وتنظم السلوك االنساين ،وتشتمل عىل حكم رشعي.
وبعــد التتبع والنظر يف القواعد الفقهيــة وجدت أن ما يصلح منها أن

يكون حاك ًام ملوضوع «الوكيل الذكي» ما يأيت:
القاعدة األوىل :اخلراج بالضامن:

بنى الفقهــاء كثري ًا من األحكام عىل قاعدة اخلــراج بالضامن((( ،وهي

نص حديث روته أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها .وقد ُذ ِكر سبب وروده
((( املقري :القواعد ،حتقيق :حممد بن عبد اهلل بن محيد (الســعودية :جامعة أم القرى ،مركز
إحياء الرتاث اإلسالمي) .212 /1
(((انظر :الدهلـــــوي :حجة اهلل البالغة (القاهرة :نرش إدارة الطباعة املنريية) .185 /1
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يف بعض طرقه وهو :أن رج ً
ال ابتاع عبد ًا ،فأقام عنده ما شــاء اهلل أن يقيم،

ثــم وجد به عيبــ ًا ،فخاصمه إىل النبــي ﷺ؛ فرده عليه ،فقــال الرجل :يا
رسول اهلل ،قد اس��تعمل غالمي .قال(:اخلراج بالضامن) .رواه الرتمذي،
والنسائي ،وغريمها((( من حديث عائشــة ريض اهلل عنها .وقال الرتمذي:
هذا حديث حســن صحيح ،وقد ُروي هذا احلديــث من غري هذا الوجه،

والعمل عىل هذا عند أهل العلم(((.

وهذا احلديث من جوامع الكلم ،فال جيوز نقله باملعنى؛ ألنه «ال يؤمن
فيه الغلط إلحاطة اجلوامع بمعان قد يقرص عنها عقول ذوي األلباب»(((.
ومعنــى القاعدة :أن مــن يضمن شــيئ ًا إذا تلف يكون لــه نفعه(((.
كــا لو رد املشــري احليــوان املبيــع بخيار العيــب وكان قد اســتعمله
(((ســنن الرتمذي :كتاب البيوع ،باب ما جاء فيمن يشرتي العبد ويستغله ثم جيد به عيب ًا.
سنن النسائي :كتاب البيوع ،باب اخلراج بالضامن .سنن أيب داود :كتاب اإلجارة ،باب
فيمن اشرتى عبد ًا فاستعمله ثم وجد به عيب ًا.
(((ونقل احلموي قول الزركــي« :هو حديث صحيح .يعنــي :صححه الرتمذي ،وابن
حبان ،واحلاكم ،وابــن القطان ،واملنذري ،والذهبي .والبخاري وإن ضعفه إال أن ابن
عدي قال :كنا نظن أن هذا احلديث مل يروه عن خملد إال ابن أيب ذئب فيام ذكره البخاري
حتى وجدناه من رواية يزيد بن عياض عن خملد» .غمز عيون البصائر رشح األشــباه
والنظائر (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1985 ،1م).432 ،431 /1
(((البزدوي :أصول البزدوي مع كشف األرسار (القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي) .58/3
(((الزركيش :املنثور يف القواعد (وزارة األوقاف الكويتية ،ط1985 ،2م) .119/ 2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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مدة فــا تلزمه أجرة؛ ألنــه لو تلف يف يــده قبل الرد لكان مــن ماله(((.

وقــد حكم عمر بن عبــد العزيز ،باألجــرة للبائع وملا بلغــه احلديث رد

قضــاءه ،وقىض باخلراج((( .وعىل ذلك :يكون ســبب اســتحقاق اخلراج
حتمل الضامن(((.

هــذا ،وقد نصت جملة األحــكام العدلية يف املــادة ( )87عىل قاعدة:

«الغرم بالغنم» ،وهي عكس قاعدة «اخلراج بالضامن» يف اللفظ دون املعنى.
ودليلهــا قول النبي ﷺ( :ال يغلق الرهن مــن صاحبه الذي رهنه له غنمه
وعليه غرمه)((( .قال الشــافعيُ « :غن ُْم ُهَ :ســ َ
ا َم ُت ُه َو ِز َيا َد ُت ُهَ ،و ُغ ْر ُم ُهَ :ع َط ُب ُه

(((انظر :الرسخيس :املبسوط (بريوت :دار املعرفة1989 ،م)  .104/ 13والباجي :املنتقى
رشح املوطأ( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية)  .207 / 4والشافعي:
األم (بريوت :دار الفكر1990 ،م)  .665/8وابن قدامة :املغني (بريوت :دار الفكر،
ط1405 ،1هـ) .108/ 4
(((انظر :عيل حيــدر :درر احلكام رشح جملة األحكام (بريوت :دار اجليل ،ط1991 ،1م)
.88/1
(((د .الزرقا  :املدخل الفقهي العام (دمشق :دار القلم ،ط1998 ،1م) ص.1037
((( أخرجه البيهقي يف ســننه :كتاب الرهن ،باب مــا جاء يف زيادات الرهن .وابن حبان يف
صحيحــه :كتاب الرهن ،ذكر ما حيكم للراهن واملرهتن يف الرهن إذا كان حيوان ًا .وابن
ماجه يف سننه :كتاب الرهون ،باب ال يغلق الرهن .والدار قطني يف سننه :كتاب البيوع،
وقال« :هذا إســناد حســن متصل» .وقال احلاكم« :هذا حديــث صحيح عىل رشط
الشــيخني ومل خيرجاه خلالف فيه عىل أصحاب الزهري» .املستدرك عىل الصحيحني،
حتقيــق :مصطفى عبد القــادر عطا (بــروت :دار الكتب العلميــة ،ط1990 ،1م)
.58/ 2
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َو َن ْق ُصــ ُه»((( .ومعناها :أن من يتحمل رضر يشء ينال نفعه ،فكام ال يتحمل

الرضر معه أحد فال يشــاركه يف الغنم أحــد((( ،كمؤنة رد العارية إىل املعري

يلتزم هبا املستعري((( ،بخالف رد الـــوديعة ،فإن مؤنتها عىل املالك املودع؛
ألن اإليداع مصلحته(((.
وعىل ذلك ،يمكن القول بأن املســتخدم عليــه غرم «الوكيل الذكي»،
ويعد مســؤوال عن أفعاله أمام الغري ،ويتحمل كافة آثــار العقد ،ويؤدي
ســائر واجباتــه والتزاماته ،وهذا يقابــل غنمه املتمثل يف قــدرة «الوكيل
الذكــي» عىل البحــث واملقارنــة واملتابعــة والتفاوض ،وهــذه األعامل
وغريهــا تأخذ من املســتخدم الكثري مــن الوقت واجلهد واملــال ،فكان
اخلراج بالضامن.
((( األم ،مرجع سابق.170/ 3 ،
((( انظر( :مادة :غ ن م) الفيومي :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري.
((( البابــريت :العناية (بريوت :دار الفكــر)  .16/ 9عليش :منــح اجلليل (بريوت :دار
الفكر1989 ،م)  .75/ 7وزكريا األنصاري :أســنى املطالب ( بريوت :دار الكتاب
اإلســامي)  .328/ 2واملــرداوي :اإلنصاف (بريوت :دار إحيــاء الرتاث العريب)
.116/ 6
((( انظر :جلنة علــاء :الفتاوى اهلندية (بريوت :دار اجليــل1991 ،م)  .362/ 4وزكريا
األنصاري :أســنى املطالب ،مرجع سابق .80 /3 ،والبهويت :كشاف القناع (بريوت:
عامل الكتــب1983 ،م)  .182/ 4وابن القيم :إعالم املوقعــن (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1991 ،1م) .293 /3
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القاعدة الثانية :التابع ال يفرد بحكم:
فــرع فقهاء احلنفية والشــافعية عىل قاعــدة( :التابع تابــع) عدد ًا من
القواعد((( ذكرها ابن نجيم ،والســيوطي يف كتابيهام :األشباه والنظائر(((،
والزركــي يف املنثور((( ،ومن أبــرز هذه القواعد الفرعيــة قاعدة :التابع
ال يفرد باحلكم.
واملراد بالتابع الذي ال يفرد باحلكم هو :الذي ال يوجد مستق ً
ال بنفسه،
بل يكون وجوده تبع ًا لوجود متبوعه  ،كأن يكون جزء ًا منه أو كاجلزء.
واملراد بعــدم إفراد التابع باحلكــم هو :أنه ال يصلــح أن يكون حم ً
ال
يف العقــود (أي :معقــود ًا عليه بخصوصــه) ،كاجلنني يف بطــن أمه ،فإنه
ال جيــوز بيعه منفرد ًا عــن أمه ،وكذا شــأن اللبن يف الــرع ،والصوف
عىل الظهر(((.
((( وهذه القواعد هي :التابع ال يفرد باحلكم ،التابع يســقط بسقوط املتبوع ،التابع ال يتقدم
عىل املتبوع ،يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها.
((( ابن نجيم :األشباه والنظائر ،حتقيق :د .مطيع احلافظ (دمشق :دار الفكر ،ط1999 ،2م)
ص .135: 133والسيوطي :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م) ص.121 :117
((( املنثور يف القواعد ،مرجع سابق ،ص.236 :234
((( د .الزرقا :املدخل الفقهي العام ،مرجع سابق ،ص.1024
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وخرج عــن هذه القاعدة عند احلنفية :ما لــو أبطل املدين األجل فإنه
يبطل وحيل الديــن ،مع أن األجل صفة للدين ،والصفــة تابعة ملوصوفها
فال تفرد بحكم .وكذا لو أســقط اجلودة فإهنا تســقط ألهنا حقه .وخالف
الشافعية يف ذلك؛ ألن رشط القاعدة أال يكون الوصف مما يفرد بالعقد(((.
وعليه ،فـ«الوكيل الذكي» تابع للمستخدم ،والتابع تابع يف األحكام،
وال يفرد بحكم ،فرتجع حقوق العقد والتزاماته إىل املتبوع وهو املستخدم؛
بخالف التابع الذي ال يتقدم عليه ،ويســقط بســقوطه ،ومن هنا يغتفر يف
التوابع ماال يغتفر يف غريها.
القاعدة الثالثة :العادة حمكمة:
عرف حافظ الدين النسفي العرف بأنه« :ما استقر يف النفوس من جهة
العقول ،وتلقته الطباع الســليمة بالقبول»((( .يعنــي أن العرف :هو األمر
((( ابن نجيم :األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص.133
((( ولقد اشتمل هذا التعريف عىل عدة قيود :قوله« :ما» عام يشمل القول والفعل .وقوله:
«ما اســتقر يف النفوس» خيرج ما حصل بطريق الندرة ومل يعتده الناس فإنه ال يعد عرف ًا
وال عادة .وقوله« :من جهة العقول» خيرج به :ما اســتقر يف النفوس من جهة األهواء
والشهوات ،أو ما حصل اتفاق ًا .وقوله« :تلقته الطباع» خيرج ما أنكرته الطباع أو بعضها
فإنه نكر ،ال عرف وال عادة .راجع :د .حســنني حممــود :العرف والعادة بني الرشيعة
اإلسالمية والقانون الوضعي دراسة مقارنة (اإلمارات :دار القلم ،ط1988 ،1م).
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الذي اســتقر يف النفوس فألفته واطمأنت إليه ،ومل تنكره الفطر الســليمة،
وذلك بســبب االستعامل الشائع املتكرر هلذا األمر عن رغبة فيه وميل إليه.
ومن نافلة القول أن العرف والعادة بمعنى واحد يف اســتعامل الفقهاء ،وإن
فرقوا نظريا بينهام يف العموم واخلصوص.
والعادة هلــا دور يف اإلباحة؛ وهلذا كان األصل يف أمر القبض هو عادة
الناس وأعرافهم ،وهي ختتلف وتتغري حســب اختالف األزمنة واألمكنة،
ومن ثم فكل ما عده الناس قبضــ ًا فهو قبض يعتد به رشع ًا ،وترتتب عليه
آثاره ومنها جواز الترصف يف املقبوض بالبيع والرشاء واهلبة ونحو ذلك(((.
كام يشــرط يف عقود األمانة من مرابحة وتوليــة ووضيعة ((( :العلم
برأس املال والذي يشمل ثمن السلعة مضاف ًا إليه ما تعارف الناس إحلاقه به
كاجلامرك والرضائب ونحوها.
ومــن هنا ذكر مجهور الفقهــاء ـ من احلنفية واملالكية والشــافعية ـ ما
يدخل يف الثمن وما ال يدخل تبع ًا ألعرافهم ،وإن خالف املالكية يف املرابحة
((( املهذب( ،بريوت :دار الفكر)  .263/1املغني ،مرجع سابق.90 /4 ،
((( يعنى ببيع املرابحة ،البيع الذي حيدد فيه الثمن بزيادة عىل رأس املال  .وببيع التولية :البيع
الذي حيدد فيه رأس املال نفسه ثمنا بال ربح وال خسارة .وببيع الوضيعة ،أو احلطيطة،
أو النقيصة :البيع الذي حيدد فيه الثمن بنقص عن رأس املال ،أي بخسارة.
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فيــا يضاف دون ربحه ،وما يضاف بربحه ـ وهذا خيتلف بتعاقب األزمنة،
وتغري األمكنة .
وذهــب احلنابلة يف أصح الوجهني إىل أنــه ال يدخل يف رأس املال إال
ثمن الســلعة فقط حتى وإن جرى العرف بدخول غريها إال أن ينص عىل
غري ذلك يف عقد البيع» (((.
أما املثمن فالبد أن يعتاد الناس متوله ،والناس ال تتمول من األشــياء
واملنافع إال ما يشبع هلم حاجة أو حيقق هلم رغبة.
والعادة ُمَكَّمة يف كثري من املسائل والفروع الفقهية يف باب اخليارات،
فالتفرق من خيار املجلس مث ً
ال حمــدود بالعرف ،فكل ما عده الناس تفرق ًا
فهو تفرق وما ال فال ،والغبن ال حد له و ُيرجع يف تقديره إىل عوائد التجار،

واملعول عليه يف معرفة العيب وتقديره هــو العرف والعادة ،ثم إنه يكتفى
برؤيــة ما يدل عىل املقصــود عرف ًا يف خيار الرؤية .بــل إن املالكية حكّموا
العادة عنــد إطالق رشط اخليار يف خيار الرشط ،بل عند عدم النص أص ً
ال
عىل الرشط.
((( ابن مفلح :الفروع ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي (السعودية :مؤسسة الرسالة ،ط)2003 ،1
.121 / 4
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هــذا ،واختلف الفقهــاء يف الضابط الذي ُيرجع إليــه يف تقدير الغبن

الفاحــش :فذهب احلنفيــة والشــافعية ،واملالكية واحلنابلــة يف الراجح
عندهم إىل أنه يرجع يف تقديره إىل عــادة التجار .وذهب املالكية واحلنابلة
يف قول ثــان عندمها إىل أنه يقــدر بالثلث .وذهب املالكيــة يف قول ثالث
إىل أنــه يقدر بــا زاد عن الثلــث .وذهــب احلنابلة يف قول رابــع إىل أنه
يقدر بالسدس.
وال شــك أن اخلالف الذي وقع بني الفقهاء يف حتديد ضابط الغبن هو
خالف عرص وأوان ال خالف دليل وبرهان؛ ألن التقديرات التي ذكروها
مبناها عىل العادات ،باســتثناء التقدير بالثلث – فيام أعلم  -الذي استندوا
فيه إىل قــول النبي ﷺ( :الثلــث والثلث كثري)((( ،وهــذا ال ينفي الكثرة
عن غريه ،واحلديث ورد يف بــاب الوصية وهي من التربعات التي ختالف
ٍ
منتــف إذا زاد الغبن عن
املعاوضــات املبنية عىل الرتايض ،وال شــك أنه
تقويم املقومني.
وعليــه ،فالغبــن ال حدَّ له ،وإنام املعتــر فيه العوائد بــن التجار ،فام

علــم أنه من التغابن الذي يكثــر وقو ُعه بينهم ،وخيتلفــون فيه ،فال مقال
(((أخرجه البخــاري :كتاب :الوصايا ،باب :الوصية بالثلث .ومســلم :كتاب :الوصية،
باب :الوصية بالثلث.
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فيه للمغبــون باتفاق ،وما خرج عن املعتاد ففيه املقــال((( .فاملرجع يف أمر
العيوب هو العرف والعادة .وما ســبق إيراده إنام هو من باب التمثيل وإال
فاألمر واسع.
وبعد ،فقد تطورت حيــاة الناس وتقدمت وســائل االتصال بينهم،
وترتب عىل ذلك وجود عالقات متشــابكة ومتعددة بينهم رسيعة النشــأة
واالنتهــاء ،ومن ثم أصبح اإلجيــاب والقبول ال يتم وجهــ ًا لوجه إال يف
حاالت قليلة ،وأمســى قبض كثري من األشياء خمتلف ًا عن ذي قبل ،كالقيد

املرصيف ملبلغ من املال يف حســاب العميل عدّ مــن صور القبض احلكمي

املعترب رشعا وعرفا.

وبخصوص «الوكيل الذكي» فالناس اعتادوا استخدامه؛ حلاجتهم إليه
كأداة ذكية قادرة عىل حتقيــق كل ما أرادوه وزيادة ،لكن األصل أن حقوق
العقد والتزاماته ترجع إىل «الوكيل الذكي» إذا خالف إرادة املستخدم ،لكن
الناس اعتادوا أن يرجعوا عىل املستخدم الستحالة رجوعهم عىل «الوكيل
الذكي»؛ ألنه برنامج حاســويب ال موطن له وال أهلية وال ذمة مالية ،ومن
هنا يعمل بالعادة وهي حمكمة كام هو مقرر.
((( راجع :مواهــب اجلليل رشح خمترص خليل (بــروت :دار الفكر ،ط1992 ،3م) /4
.472
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القاعــدة الرابعــة :األصل يف األشــياء اإلباحــة حتى يــدل الدليل
عىل التحريم:
أورد هذه القاعدة هبذا اللفظ الســيوطي((( ،كام أوردها ابن نجيم لكن
بصيغة االســتفهام((( ،وجعلها الزركيش مرتددة بــن اإلباحة ،والتحريم،
والوقــف((( ،وبحثها األصوليون يف مبحثي االســتصحاب ،والتحســن
والتقبيح العقليني.
وتشمل هذه القاعدة بلفظها :قضية حكم األفعال واألشياء قبل ورود
الرشع ،وكذا حكم األفعال واألشياء التي سكت عنها الرشع بعد وروده،
فلم خيصها بحكــم .واختالف الفقهاء يف صياغة هــذه القاعدة مبني عىل
اختالفهم يف حكم هذه األفعال واألشياء بني جازم بأن األصل يف األشياء
اإلباحــة ،وبني جازم بأن األصل فيها هو التحريم ،وبني مرتدد يف اإلباحة،
مفصل بني املنافع واملضار.
أو احلظر فتوقف ،وبني ّ
((( األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،مرجع سابق ،ص.60
((( فقال« :قاعدة هل األصل يف األشــياء اإلباحة حتى يــدل الدليل عىل عدم اإلباحة؟».
األشباه والنظائر (بريوت :دار الكتب العلمية1980 ،م) .223/1
((( فقال« :األصل يف األشــياء اإلباحة أو التحريــم أو الوقف» .املنثور يف القواعد ،مرجع
سابق.176 /1 ،
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

33

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

فالشافعية((( ،وأكثر احلنفية((( ،وبعض احلنابلة((( وأبو الفرج املالكي

(((

ذهبوا إىل أن األصل هو اإلباحة.
وذهب أبو حنيفة((( وبعض الشــافعية((( ،وبعض احلنابلة((( واألهبري
من املالكية((( ،إىل أن األصل هو التحريم؛ ألن الترصف يف ملك الغري بغري
إذنه قبيح ،فال جيوز ألحد أن يتناول شيئا حتى يرد الرشع به(((.
((( الزركــي ،البحر املحيط (القاهرة :دار الكتبــي ،ط1994 ،1م)  .10/ 8والعراقي:
طرح التثريب (القاهرة :الفكر العريب) .3/ 6
((( انظر :داماد أفندي :جممع األهنر رشح ملتقى األبحر (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
 .568/2واخلادمي :بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية (القاهرة :دار إحياء الكتب
العربية1348 ،هـ) .120 /1
((( البهويت :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مرجع سابق.161 /1 ،
((( الباجي :إحــكام الفصول يف أحــكام األصول ،حتقيق :اجلبوري (بريوت :مؤسســة
الرسالة ،ط1989 ،1م) ص.609
((( راجع :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،مرجع سابق ،ص .60املنثور يف
القواعد ،مرجع سابق .176 /1 ،وقال ابن نجيم« :األصل يف األشياء اإلباحة  ...أو
التحريم حتى يدل الدليل عىل اإلباحة ونسبه الشافعية إىل أيب حنيفة رمحه اهلل» .األشباه
والنظائر مع غمز عيون البصائر للحموي ،مرجع سابق.233 /1 ،
(((قال الشريازي« :قال أبو عيل بن أيب هريرة هي عىل احلظر إال أن يرد الرشع بإباحتها وهو
مذهب املعتزلة البغداديني» .التبرصة يف أصول الفقه ،حتقيق :د .حســن هيتو (بريوت:
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ) ص.532
((( راجع :الفتوحـي :رشح الكوكب املنري (القاهرة :مطبعة السنة املحمدية) ص.103
((( الباجي :إحكام الفصول يف أحكام األصول ،مرجع سابق ،ص.609
((( راجع :الشريازي :التبرصة يف أصول الفقه ،مرجع سابق ،ص.534
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وذهب البعــض((( إىل القول بالتوقف بمعنى أن األصل يف األشــياء
عــدم احلكم أو عدم العلم باحلكم ،فليســت بمباحة وال حمظورة .ونتيجة
هــذا القول :أنــه ال حرج يف الفعــل وال يف الرتك وهو بمعنــى اإلباحة،
إال أهنم حتاشــوا التعبــر باإلباحة؛ ألهنا حكم رشعي البــد أن يقوم عىل
دليــل .قــال الغــزايل ...« :وإن عنوا بكونــه مباحا أنه ال حــرج يف فعله
وال تركــه فقد أصابــوا يف املعنى وأخطــأوا يف اللفظ ،فإن فعــل البهيمة
والصبــي واملجنــون ال يوصف بكونــه مباحــا وإن مل يكــن يف فعلهم
وتركهم حرج»(((.
وذهب الرازي واآلمدي((( إىل أنه ال حكم لألشــياء قبل الرشع ،وأما
بعده فــإن األصل يف املنافع اإلباحــة واألصل يف املضار التحريم ســواء
فصله اهلل تعاىل وذكره باسم ،أو مل يكن كذلك وعرفناه بصفة اخلبث.
((( ابن الســمعاين :قواطــع األدلة يف األصول ،حتقيق :حممد حســن (بريوت :دار الكتب
العلميــة1997،م)  .48 /2والباجي :إحكام الفصول يف أحــكام األصول ،مرجع
سابق ،ص.609 ،608
((( املســتصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد عبد الســام (بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1413 ،1هـ) ص.51
((( راجــع :الرازي :املحصــول يف علم األصول ،حتقيق :طه العلــواين (الرياض :جامعة
اإلمام ،ط1400 ،1هـ)  .143 ،142 /6األســنوي :التمهيد يف ختريج الفروع عىل
األصول ،حتقيق :د .حسن هيتو (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1400 ،1هـ) .487 /1
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وهذه القاعدة قبل أن حترر اإلنسان يف سلوكه وترصفه ،حررته يف إيامنه
وضمــره؛ ألنه يطمئن أن ما مل يرد فيه حتريــم وال تقييد ،وكان له فيه رغبة
ومصلحــة فهو له ،وال حرج فيه وال خوف منه ،ومن ثم ندرك قيمة اجلمع
بني حتليل الطيبات وحتريم اخلبائث من جهة ،وإزالة األغالل واآلصار من

جهــة ثانية يف قوله تعاىل عن النبي حممد ﷺ﴿ :و ُ ِ
ِ
ي ُّ
ي ِّر ُم
َ
ــل َل ُ ُم ال َّط ِّي َبات َو ُ َ
ِ
ِ
َت َع َل ْي ِه ْم﴾ سورة
ص ُه ْم َواألَ ْغ َل َل ا َّلتِي كَان ْ
َع َل ْي ِه ُم اخلَ َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
األعراف :من اآلية (. )157

وبعد ،فقاعــدة «األصل يف األشــياء اإلباحة حتى يــدل الدليل عىل
التحريــم» يمكن توظيفها فيام يتعلق بـ«الوكيل الذكي» ،فهو مل يرد بشــأنه
حرمة ،واإلنسان ينتفع به ،وحيقق له العديد من املصالح واملنافع ،واألصل
يف املنافع اإلباحة ،فيبقى العمل بـ«الوكيل الذكي» عىل أصل اإلباحة.
الفرع الثاني :مقاصد الشريعة:

يعنى بمقاصد الرشيعة« :املعاين واحلكم ونحوها التي راعاها الشارع

يف الترشيع عموم ًا وخصوص ًا من أجل حتقيق مصالح العباد».

واملقاصد العامة تشــتمل عــى املنظومة القيمية :العدل ،الشــورى،
املساواة ،احلرية ،اإلحسان ،التيسري ،احلكمة ،التعاون  ...الخ.
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كام تشــتمل عىل املنظومة احلقوقية القانونيــة :كحفظ الدين ،النفس،
العقل ،العرض ،املال.
بيد أن هذا املســتوى من املقاصد «مراعى يف كل ملة» وال خيتلف عليه
العقالء ،ويشــتمل عىل تصــورات عقدية ،وكليات عقليــة فطرية ،وقيام
أخالقية ،وقد تكفل بإرســاء األساس الفلســفي املرجعي الذي ينبثق منه
الترشيع اإلسالمي.
أما املقاصد اخلاصة فيعنى هبا :األهداف التي تسعى الرشيعة إىل حتقيقها
يف جمال خاص من جماالت احلياة كاملجال األرسي «األحوال الشــخصية»
أو الســيايس أو املجال االقتصادي ،فمثال يف األخري يمكن جعل املقاصد
اخلاصة مبادئ يستطيع املرشع الوضعي أن يستفيد منها مبارشة عند ترشيعه
ألحكام تتعلق هبذا املجال كرواج الطعام وتيســر تناوله ،وإبطال الغرر يف
املعاوضات ،والوضوح ،واحلفظ ،واإلثبات …إلخ.
بناء عــى ما ســبق :فـ«املقاصد العامــة» جمرد تقريــرات نظرية ،أما
«املقاصــد اخلاصة» فيمكن العمل عليها باســتخدام منهجية االســتقراء
التي ذكرها الشــاطبي مــن تتبع النصــوص املتضافرة ،والعلــل املطردة
الستنباط املبادئ.
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ونحاول تشــكيل رؤية مقاصدية تتعلق بـ«الوكيــل الذكي» ،وذلك

فيام يأيت:

أوال :رفع احلرج من مقاصد الرشيعة:
رفع احلرج مقصد من مقاصد الرشيعة وأصل من أصوهلا ،وقد دل عىل

ذلــك من الكتاب قوله تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [احلج:

 . ]78ومن الســنة قول النبي ﷺ( :بعثت باحلنفية الســمحة)(((  ،وانعقد

اإلمجاع عىل عدم وقوع احلرج يف التكليف ،قال الشــاطبي« :إن األدلة عىل
رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع»(((.

وألجــل ذلك جاء النهي عــن التعمق والتكلــف ،وانتفى اإلثم عن

اخلطأ والنســيان واإلكراه .ومل جيب يشء من األحكام عىل الصبي العاقل

لقصور بدنه ،وال عىل املعتوه البالــغ لقصور عقله ،ومل جيب قضاء الصالة
عىل حائض ونفساء.

وأيضا جاءت مرشوعية الرخص ،كالقرص ،والفطر ،واجلمع ،وتناول

املحرمات يف االضطرار .ولو كان الشــارع قاصدا للمشقة يف التكليف ملا

كان ثم ترخيص وال ختفيف.

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،من حيث أيب أمامة الباهيل ،حديث رقم. )22291 (:
((( املوافقات ،حتقيق :أبو عبيدة بن حســن آل ســلامن (الســعودية :دار ابن عفان ،ط،1
1417هـ1997 /م) .520 /1
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ورتب الشاطبي عىل ما ســبق أن الشارع مل يقصد يف تكاليفه اإلعنات

واملشقة عىل املكلفني ،ومن ثم فليس هلم أن يقصدوها يف التكليف نظرا إىل

عظم أجرها ،وهلم أن يقصدوا العمل الذي يعظم أجره لعظم مشــقته من

حيث هو عمل.

(((

هذا ،وإذا كان رفع احلرج مقصودا للشــارع فإن مقصوده هو املداومة

عىل العمل والتوازن يف أداء الواجبــات دون إفراط يف بعض والتفريط يف
بعض آخر.

وبعد ،فإن نفي مســؤولية املســتخدم عن أعامل وكيلــه الذكي ،فيها

حرج ومشقة عىل املتعاملني مع «الوكيل الذكي»؛ النعدام أهليته من حيث

الوجوب واألداء ،واحلرج ال شك مرفوع .ومن جهة أخرى فإن نفي احلرج

عن الناس يستدعي مرشوعية عمل «الوكيل الذكي» وحتميل املستخدم ما
يرتتب عليه من التزامات.

ثانيا :من املقاصد اخلاصة باملعامالت املالية «الرواج»:
حفظ املــال مقصــود الرشيعة من األمــوال وهو مــن الرضوريات

اخلمس ،أما وضوح األموال ،والعدل فيها ،ورواجها ،وثباهتا فهي املقاصد

اخلاصة لألموال.

((( املوافقات ،مرجع سابق.222 /1 ،
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ووسائل الرشيعة لتحقيق ذلك :إبعاد الرضر عن األموال بعدم العبث
هبا أو إنفاقها فيام ال حيل ،واحلجر عىل السفيه ،ومنع إضاعة املال ،ووضعه
يف غري حقــه كاإلرساف والتبذيــر ،وعدم دفع الزكاة ،ومنــع أكل أموال
النــاس بالباطل كالربا ،والغــش والتدليس ،والرشــوة والغرر ،والقامر،
والغصب ،واجلحود.
كام رشعت مــن ناحية العــدم لتحقيق أمــن األموال حــد الرسقة،
وجزاء احلرابة.
ويقصد بإيضاح األموال :إبعادها عن مواطن اخلصومات واملنازعات
وحلوق الرضر هبا .ألجل ذلك رشع التوثيق يف املعامالت بالكتابة والشهادة
والرهن والكفالة وغري ذلك مما يعتد به عرفا وقانونا.
أما رواج األمــوال وتداوهلا فيقصد به :دوران املال وحتريكه بني أيدي
الناس .والرواج املمدوح هو ما كان مرشوعا يف أصله وطرق كســبه ،ومن
ثم منع االحتكار وكنـز األموال وادخارها.
وثبــات األموال يعنى به :متحض ملكيتها ألصحابـــها ،وتقررها هلم
بوجه ال يتطرق إليهم خطــر ،وال ينازعهم فيها أحد .وإلقامة هذا املقصد
قررت الرشيعة مجلة اإلجراءات التي تســهم يف حتقيق ذلك ،كبناء العقود
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عىل اللزوم ،والوفاء بالرشوط ،وحســم مادة الفساد يف املعامالت كالغرر
واجلهالة ،وحرية الترصف.

(((

أما العدل يف األموال ،فذلك يكون بتحصيلها بوجه ال ظلم فيه ،وتأدية
ما عليها من حقوق وواجبات ،واتباع أرشد السبل يف إنفاقها وتنميتها.
وبعد ،فـ«الوكيل الذكي» يسهم يف رواج األموال؛ بسبب قدرته الفائقة
عىل الوصول إىل خدمات املزودين وبضائعهم ،وأيضا له القدرة عىل تنفيذ
رغبات املستخدمني ،مما يسهل عمليات البيع واإلجارة.
ثالثا :الوسائل هلا حكم املقاصد:
للمصالح واملفاسد أسباب ووســائل ،وللوسائل أحكام املقاصد من

الـــنَّدْ ِ
ب واإلجياب والتحريم والكراهة واإلباحة .والوسائل مجع وسيلة،
وهي ما يتوصل هبا إىل اليشء املقصود.
واملعنــى :أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت للوســيلة ،فوســائل
ف كل وسيلة
َش ُ
املأمورات مأمور هبا ووسائل املنهيات منهي عنها؛ ولذا ت ْ ُ
(((أمحد مهدي بلوايف :مراجعة علمية لكتاب مقاصــد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية
تأليــف :عزالدين بن زغيبــة (جدة :مركز أبحاث االقتصاد اإلســامي جامعة امللك
عبدالعزيز) ص.77-76
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برشف مقصودها ،فالوســيلة إىل أفضــل املقاصد هي أفضل الوســائل،
والوسيلة إىل أدنى املقاصد هي أدنى الوسائل.
وعليه ،فالوســيلة إىل الواجب واجبة كامليش إىل صالة الفريضة ،وأداء
احلقوق ونحومها ،والوســيلة إىل املســنون مســنونة كالنافلة من الصالة
والصدقة واحلج والعمرة ونحو ذلك ،وكذلك الوســائل إىل سائر املعايص
كالزنا ،والرسقة ،ورشب اخلمر ونحوها كلها حمرمة ،والوسيلة إىل املكروه
مكروهة ..والوسيلة إىل املباح مباحة.
وأيضــا متمامت األعامل تعطى أحكامها ،فــإذا كان مأمورا بيشء كان
يتم
يتم الواجــب إال به فهو واجب ،وما ال ُّ
مأمــورا بام ال يتم إال به ،فام ال ُّ
املســنون إال به فهو مســنون ،وإذا كان منهيا عن يشء كان منهيا عن مجيع
املوصلة إليه.
طرقه ووسائله
ِّ
ولذا كان من خرج من حمله للعبادة فهو يف عبادة حتى يرجع إىل مقره.
روي عن أيب بن كعب ،قال :كان رجل ال أعلم رجال أبعد من املسجد منه،
وكان ال ختطئــه صالة ،قال :فقيل له :أو قلت له :لو اشــريت محارا تركبه
يف الظلــاء ،ويف الرمضاء ،قال :ما يرسين أن منزيل إىل جنب املســجد ،إين
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أريد أن يكتب يل ممشــاي إىل املسجد ،ورجوعي إذا رجعت إىل أهيل ،فقال
رسول اهلل ﷺ( :قد مجع اهلل لك ذلك كله)(((.
وبعد ،فـ«الوكيل الذكي» يف حقيقته ال خيرج عن كونه «وسيلة» مباحة؛
ألن القصد من استعامهلا توفري الوقت واجلهد واملال ،وهي يف غالب أمرها
حتقق قصد املستخدم يف التعاقد عىل السلعة أو اخلدمة ،وعليه ،يمكن القول
بأن القصد غري ممنوع رشعا فتكون وسيلته كذاك.
رابعا :املقاصد احلاجية:
هي التي يفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج
واملشــقة ،فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني يف اجلملة احلرج واملشــقة ،ولكنه
ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف فقد الرضوريات(((.
وهي جارية يف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات.
ففــي العبادات مثل :الرخصــة املخففة يف الصالة عند زيادة املشــقة
باملرض ،يصيل حسبام يستطيع ،ويف السفر بقرص الصالة الرباعية.
(((صحيح مسلم :كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،باب :فضل كثرة اخلطا إىل املساجد.
((( املوافقات ،مرجع سابق.21 /2 ،
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ويف العادات :مثل :إباحة الصيد ،وإباحة التمتع بام هو حالل ولذة من
مأكل مرشب وملبس ومركب ونحو ذلك.
ويف املعامــات :أباحت الرشيعة اإلســامية العديد من العقود رغم
أهنا ال تنطبق عليها القواعد العامة وذلك حلاجة الناس إليها ،فقد رشع اهلل
السلم وهو «بيع يشء مؤجل بثمن عاجل» حلاجة الناس إليه مع أن األصل
عدم جواز السلم؛ ألنه بيع معدوم ،وبيع املعدوم ال جيوز؛ ألن املعقود عليه
يشرتط أن يكون موجودا.
وكام رشع اهلل الســلم حلاجة الناس رشع اإلجــارة مع أن األصل فيها
عدم اجلواز؛ ألن املعقود عليه وهو املنفعة معدوم وقت العقد ،ويشرتط يف
املعقود عليه أن يكون موجودا ،لكن الشارع أجازها مراعاة حلاجة الناس،
إىل غري ذلك من األمثلة كاالستصناع ،واملزارعة ،واملساقاة ،والقراض التي
جوزهتا الرشيعة اإلسالمية حلاجة الناس(((.
واجلنايــات والعقوبات مثــل :تضمني الصنــاع ،ورضب الدية عىل
العاقلة ،والقسامة ،ودرء احلدود بالشبهات ،ونحو ذلك.
((( د .حممد عبد العاطي :الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات (القاهرة :أبحاث ووقائع
املؤمتر العام الثاين والعرشين ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،يف الفرتة من 11-8
ربيع األول  1431هـ2010 /م) ص.8
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وبعد ،فإن رشاء السلع واخلدمات من عىل االنرتنت أصبح حاجة ،ال
ســيام بعد التخفيضات واخلصومات التي قررهتا العديد من الرشكات ملن
يشــري من عىل مواقعها ،بل إن بعض البنوك تفرض رســوما إضافية ملن
يأيت لدهيا للســحب أو إجراء عملية حتويل ونحو ذلك ،و ُتنَ ِّبه عىل عمالئها
بأن األفضل التعامل املتــاح خارج البنك من عىل موقعها عىل االنرتنت أو
ماكينات الرصف اآليل.
لكنك يف كثري من األحيان إذا حاوت رشاء ســلعة أو خدمة من رشكة
غري حمددة ،ستجد نفســك أمام بحر ال ساحل له ،مما جيعلك تقيض الكثري
مــن الوقت بني املواقع املختلفة ،ولعلك ال تصل إىل ما تريد ،مما جيعلك يف
حاجة إىل اســتخدام «الوكيل الذكي» القادر عىل الوصول إىل مئات املواقع
وإجراء املقارنات املختلفة واملتنوعة للوصول إىل أفضل النتائج ،ثم يرسل
لك توصيته التي إن قبلتها أتم لك عقدك.
وعليه ،فاحلاجة تنزل منزل الرضورة ،ومن ثم تبيح استخدام «الوكيل
الذكــي» رغم أن حقوق العقــد والتزاماته ال ترجع إليــه ،وإنام ترجع إىل
األصيل وهو املستخدم حتى وإن خالف إرادته.
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الفرع الثالث :القياس على املعاطاة:

يعنى باملعاطاة :إعطاء كل من العاقديــن لصاحبه ما يقع التبادل عليه
دون إجياب وال قبول ،أو بإجياب دون قبول.
وهي من قبيل الداللة احلالية((( ،والثابت بالداللة كالثابت بالعبارة.
أو هــي :التعاقد باملبادلة الفعلية الدالة عىل الرتايض دون تلفظ بإجياب
أو قبول(((.
األصل يف عقود املعاوضات أهنا تنعقد باألقوال؛ ألن األفعال ليس هلا
داللة وضعية عىل االلتزام بالعقد ،لكن فيها داللة عرفية عىل الرضا وطيب
النفس ،ومن ثم اتفق الفقهــاء عىل العمل باألصل يف بعض العقود ،وعىل
اخلــروج عليه يف البعض اآلخر ،واختلفــوا يف باقي العقود هل يعمل فيها
باألصل أو ال ؟ ،وفيام يأيت بيان ذلك:
((( املوســوعة الفقهية الكويتية (الكويــت :وزارة األوقاف الكويتيــة ،طبعات متعددة)
.13/ 9
((( د .وهبــة الزحيــي :الفقه اإلســامي وأدلته (بــروت :دار الفكــر ،ط1997 ،4م)
.2937 /4
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حترير حمل النزاع:
أوالً :اتفق الفقهاء عىل أن عقد النكاح ال ينعقد باملعاطاة(((؛ حفاظ ًا عىل
املرأة وكرامتها ،وصون ًا هلا عن االبتذال واالمتهان.
وأما ما نقله ابن مفلح عن شيخه ابن تيمية من أن النكاح ينعقد بام عده
الناس نكاح ًا بأي لغة ولفظ وفعل((( :فال يعتد به؛ ألنه إن سلم له يف األلفاظ
فال يســلم له يف األفعال؛ ألنه حيتاط يف الفروج ما ال حيتاط يف األموال ،كام
أن الفرق بني النكاح والســفاح حيتاج إىل صيغة فتقيدت الصيغة باأللفاظ
الدالة عىل النكاح والتزويج.
ثانيــ ًا :اتفــق الفقهاء كذلك عــى أن اهلديــة والصدقــة((( تنعقدان
((( منــا خرسو :درر احلكام يف رشح غرر األحكام (بــروت :دار إحياء الكتب العربية)
 .328 /1الدرديري :الرشح الصغري مع حاشــية الصاوي ،مرجع سابق،386 /2 ،
 .387زكريا األنصاري :أسنى املطالب رشح روض الطالب ،مرجع سابق.118 /3 ،
البهويت :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مرجع سابق.41 ،40 /5 ،
(((الفروع ،مرجع سابق.169 /5 ،
((( اهلديــة والصدقــة :كل منهــا متليك بال عــوض ،فإن ملك شــيئ ًا ملحتــاج ،قاصد ًا
ثــواب اآلخــرة فصدقة ،فإن نقلــه إىل مكان املوهوب لــه إكرام ًا لــه فهدية .راجع:
الرشبينــي اخلطيــب :مغنــي املحتــاج إىل معرفــة ألفاظ املنهــاج ،مرجع ســابق،
.559 /3
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باملعاطــاة((( ،فيكفي البعث من ا ُمل َم ِّلك ،والقبــض من ا ُملت ََم ِّل ِك ،كام جرت
عــادة الناس يف األعصار ،ومن ثم كانوا يبعثوهنام عىل أيدي الصبيان الذين
ال تصح عقودهم(((.
ثالث ًا :اتفق الفقهاء أيض ًا عىل أن القبول يكفي بالفعل وال يشرتط اللفظ
يف عقدي العارية ((( (((،والوديعة ((( (((.
((( عيل حيدر :درر احلكام رشح جملة األحكام ،مرجع ســابق .405 ،388 /2 ،العدوي:
حاشــية العدوي (بريوت :دار الفكر1994 ،م)  .256 /2زكريا األنصاري :أســنى
املطالب ،مرجع سابق .479 /2 ،املرداوي :اإلنصاف ،مرجع سابق ،ج 7ص.163
((( أسنى املطالب رشح روض الطالب ،مرجع سابق.479 /2 ،
((( العاريــة :هي متليك املنافع بغري عوض ،وقال الكرخي والشــافعي :هي إباحة االنتفاع
بملــك الغري «ألنه ينعقد بلفــظ اإلباحة» الزيلعي :تبيني احلقائــق رشح كنز الدقائق،
مرجع سابق ،ج 5ص.83
((( ابن نجيم :البحر الرائق ،مرجع ســابق .280 /7 ،اخلريش :رشح اخلريش عىل خمترص
خليل (بريوت :دار صادر)  .124 /6زكريا األنصاري :أسنى املطالب ،مرجع سابق،
 .326 /2البهويت :رشح منتهى اإلرادات ،مرجع سابق.288 ،287 /2 ،
((( الوديعة« :هي ترك األعيان مع من هو أهل للترصف يف احلفظ مع بقائها عىل حكم ملك
املالك ،والفرق بني الوديعة واألمانة :أن الوديعة هي االستحفاظ قصد ًا .واألمانة هي
اليشء الذي وقع يف يده من غري قصد بأن ألقت الريح ثوب ًا يف حجره» العبادي :اجلوهرة
النرية (القاهرة :املطبعة اخلريية1322 ،هـ) .346 /1
((( احلافظ النسفي :كنز الدقائق وتبيني احلقائق ،مرجع سابق .76 /5 ،عليش :منح اجلليل
(بريوت :دار الفكر1989 ،م)  .5/7النووي :املنهاج ومغني املحتاج ،مرجع ســابق،
 .127 /4البهويت :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مرجع سابق.167 /4 ،
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أما ما عدا ذلك  -فيام أحسب  -من العقود املالية ،فقد اختلف الفقهاء

يف انعقادها باملعاطاة عىل ثالثة أقوال:

األول :قال باملنــع مطلق ًا ،والثاين :قال باجلواز يف حمقرات األشــياء،

والثالث :قال باجلواز مطلق ًا .وفيام يأيت تفصيل ذلك :

أوالً :ذهب القائلون باملنع مطلق ًا :إىل أن العقود ال تنعقد إال باأللفاظ أو

ما حيل حملها عند احلاجة ،وذلك مثل اإلشارة املفهمة أو الكتابة ونحومها.

وعىل ذلك :فــا تنعقد العقود باملعاطاة ،ســواء كان املعقود عليه من

نفائس األشــياء أو من خسائسها ،وهذا ما ذهب إليه الشافعية((( ،وقول يف
مذهب أمحد(((.

ثاني ًا :ذهــب القائلون باجلواز مقيــد ًا إىل أن العقود تصح باألفعال يف

حمقرات األشياء دون نفائسها.

وعىل ذلــك :فإذا تعاطوا يف اخلســيس صــح وإال فــا ،وهذا قول

الكرخي والقــدوري من احلنفيــة((( ،وهو اختيار بعض الشــافعية كابن
((( السيوطي :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،مرجع سابق ،ص.99
((( املرداوي :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع سابق.263 /4 ،
((( الكاســاين :بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائــع (بريوت :دار الكتــب العلمية ،ط،2
1986م) ج 5ص.134
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رسيــج والرويــاين((( ،وهو قــول يف مذهب أمحــد ،واختــاره القايض
من احلنابلة(((.
ثالث ًا :ذهب القائلون باجلواز مطلق ًا إىل أن العقود تنعقد باملعاطاة مطلق ًا،
فتصح يف اخلسيس والنفيس.
وعىل ذلك يمكن القول :بأن الرأي الثالث هو أوســع اآلراء وأيرسها
عىل الناس؛ وألن الرضا كام يستفاد باألقوال يستفاد باألفعال.
وهــذا ما ذهب إليــه املالكية((( ،وظاهــر مذهب أمحــد((( ،والرواية
الصحيحة عند احلنفية(((.
وبعد ،فهل يمكــن اعتبار األفعال الدالة عىل الــرايض كافية للتعاقد
(املعاطاة) كأصل يمكن قياس عليه فعل املســتخدم جتاه «الوكيل الذكي»
ورضاه عن آثار ترصفه؟
((( زكريا األنصاري :أسنى املطالب رشح روض الطالب ،مرجع سابق.3 /2 ،
((( البهويت :كشاف القناع ،مرجع سابق .21 /1 ،ابن مفلح :الفروع ،مرجع سابق.4 /4 ،
((( القرايف :الفروق «أنوار الربوق يف أنواء الفروق» (بريوت :عامل الكتب) .143/ 3
((( ابن تيمية :الفتاوى الكربى ،مرجع سابق.170 ،169/ 4 ،
((( الزيلعي :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،مرجع سابق. 2/ 4 ،
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أعتقد أنه قياس مع الفارق؛ ألن املســتخدم يطلب كتابة من «الوكيل
الذكــي» قيامــه بالبحث واملقارنــة واملتابعــة تبعا لــروط وضعها ،أو
خصائص اشــرطها بناء عىل اســتقالليته وذكائه وعقالنيتــه وتلقائيته يف
الترصف ،ومن ثم فهو وكيل عنه لــو كانت لديه أهلية ،ومن ثم اعترب أداة
تابعة للمستخدم.
•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

51

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

املطلب الثالث
التكييف الفقهي للوكيل الذكي
ال شــك أن اهلــدف الرئيــس من الدراســة هــو اخلــروج بتكييف
فقهــي للوكيــل الذكي ،وهــو ال خيرج عن كونه وســيلة ال غــر ،أو له
أهلية الشــخص املعنــوي أو هو وكيل حقيقــي ملســتخدمه  ،وفيام يأيت
بيان ذلك.
التكييف األول :الوكيل الذكي وسيلة أو أداة فقط:

يمكن تكييف «الوكيل الذكي» بأنه وسيلة أو أداة تابعة للمستخدم ،وأن
أي ترصف يصدر منهــا يعتد به عنده؛ ألهنا تنقل إرادته إىل املتعاقد اآلخر،
وتتــرف بأمر منه ،وهذا بدوره جيعل املســتخدم أكثر حرصا عند تزويد
«الوكيل الذكي» باملعلومات الرضورية لبدء عمله ،ويوفر الضامن للطرف
الثــاين املتعاقد مع «الوكيل الذكي» .وعليه ،فــا يمكن القول بتكليف آلة
أو برنامج(((.
((( د .عــاء الدين حممد ذيــب عبابنة :دور الوســيط االلكرتوين يف التعاقد :دراســة يف
املعامالت االلكرتونية البحريني واملقــارن (البحرين :جامعة البحرين ،جملة احلقوق:
املجلد السابع ،يونيه 2010م) ص.359
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يعــرض :بــأن «الوكيل الذكــي» له اســتقاللية ،ويعرب عــن إرادته
هو ،فيغــر يف بعض األحيان إرادة املســتخدم أو يعدهلا حســب ظروف
بيئته ،فكيف ُي َلزم املســتخدم بتــرف «الوكيل الذكــي» وتعاقده ،وهو
خالف إجيابه؟(((.
جياب :بأن املستخدم ال شــك يعلم بأن «الوكيل الذكي» له بيئته التي
يســتفيد منها ،ويعمل فيها ،ولوال أنه كذلك ما طلب منه املستخدم القيام
بالعمــل ،أو كان اســتخدم «الوكيل الذكي» يف جيلــه األول القارص عىل
تنفيذ أوامر املســتخدم دون زيادة ،ومن هنا فضامن أفعال «الوكيل الذكي»
مطلوب ملصلحة املســتخدم ،وأيضا ملصلحة املتعاقد الثاين .ثم إن تضمني
املستخدم يدفع إىل مراقبة «الوكيل الذكي» ،صحيح امكانية الرقابة يف هذا
املجال قليلة جدا إال أهنا غري منعدمة.
ومن هنا كان اســتعامل املســتخدم للوكيل الذكي يكفي للداللة عىل
أن إرادته اجتهــت إىل تفويض «الوكيــل الذكي» يف إبرام العقد باســمه،
وفعــل كل ما هو الزم إلبرامه ،فيكون املســتخدم ملزما بالعقد ليس ألنه
((( نبيلــة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.46
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وافق عىل رشوطه ،ولكن ألنه اختار إبرام هذا العقد باســمه باســتخدام
«الوكيل الذكي»(((.
التكييف الثاني :الوكيل الذكي له أهلية الشخص االعتباري:

يتمتــع «الوكيل الذكي» بام يتمتع به الشــخص االعتبــاري من أهلية
وجوب ،وهي صالحيته الكتســاب احلقوق وحتمل الواجبات املناســبة
لطبيعتــه ،وأهلية أداء التــي مناطها العقل والتمييــز ،وحكمها صالحيته
لصــدور األفعال واألقــوال منه عىل وجــه يعتد به رشعــا ،ويف الغالب
ال يستطيع الشخص االعتباري العمل إال بواسطة ممثله.
أما «الوكيل الذكي» فهو قادر عىل ممارسة األعامل بنفسه دون حاجة إىل
ممثل ،ومن ثم فهو أقرب إىل الشخص الطبيعي منه إىل املعنوي ،ال سيام وله
استقالليته عن مستخدمه ،وحريته يف الترصف ،ومن هنا كان هو املفاوض
واملوجب ،وعنده علم تــام بأوصاف املعقود عليه ورشوط العقد .واقرتح
يف هذا الصدد ،لرفع الرضر عن املستخدم عند خمالفته رشوطه ،توفري تأمني
ملستخدم «الوكيل الذكي» ليتحمل نتيجة ترصفاته بنفسه.
((( نبيلــة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص .72-71
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يعرتض :بــأن «الوكيل الذكــي» بعيد عن الوعــي واإلدراك الذايت،
وليس لــه موطن أو حمل إقامة ،بــل وليس له مكان حمــدد عىل االنرتنت
فهو يتنقــل بني املواقــع ،وليس لــه ذمة ماليــة يمكن هبا ضــان الوفاء
بالتزاماته املالية(((.
وأما ما قيل عن إيداع بنكي باســمه لضامن الوفاء عن خمالفته لرشوط

مستخدمه ،فهو غري عميل؛ ألن ِ
املودع سيكون املستخدم ،ومن ثم فال فائدة
منه بل األسهل له أن يضمن مبارشة.
التكييف الثالث :الوكيل الذكي هو وكيل حقيقي ملستخدمه:

يمكــن تكييف «الوكيــل الذكي» كوكيل حقيقي تطبــق عليه أحكام
الوكالــة؛ ألنه يربم العقود بناء عىل تعليامت مســتخدمه ،ومن ثم فاألخري
يلتــزم بأعامل «الوكيل الذكي» طاملا كانت يف حــدود وكالته ،أما إذا جتاوز
حدودها فهو مســؤول عــن كل رضر ينتج عــن هذا التجــاوز ما مل يقم
املستخدم بإجازته(((.
((( نرسين منصور :اإلرادة القانونية للوكيل االلكرتوين يف النظام السعودي ،مرجع سابق،
ص.438
((( نبيلــة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.48-46
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يعرتض عىل هذا التكييف بام يأيت:
أوال« :الوكيــل الذكي» ال أهلية له؛ ألن اإلدراك مناط التكليف ،وهو
فاقد للوعي واإلدراك الذايت ،فال يمكــن القول بتكليفه ،وإذا كان كذلك
فال يصح أن يكون وكيال(((.
ثانيا« :الوكيل الذكــي» يعرب عن إرادته هو ال عن إرادة مســتخدمه؛
لقدرته عىل التواصل والعمل يف بيئته ،بل أحيانا يعدل يف أوامر املستخدم،
وبعد إبرامــه للعقد خيتفي «الوكيــل الذكي» وتكــون العالقة عندئذ بني
املستخدم والغري الذي تعاقد مع «الوكيل الذكي»(((.
جيــاب :بــأن «الوكيل الذكــي» جمــرد أداة يف يد املســتخدم ،وإرادة
«الوكيل الذكي» هي ذاهتا إرادة املســتخدم ،ولوال هــذه اإلرادة ملا ُبرمج
عب عن
«الوكيل الذكي» للــرد أو إبرام العقود .وعىل ذلك ،فاملســتخدم ّ

نيتــه بمجرد توظيفــه للوكيل الذكي للقيــام بعملية اإلجيــاب أو القبول
بحسب احلال(((.
((( د .عالء عبابنة :دور الوسيط االلكرتوين يف التعاقد ،مرجع سابق ،ص.359
((( املرجع السابق ،ص.354
((( نرسين منصور :اإلرادة القانونية للوكيل االلكرتوين يف النظام السعودي ،مرجع سابق،
ص.432
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ثالثا :يصعب أحيانا التعرف عىل «الوكيــل الذكي» الذي أبرم العقد؛

لقدرته عىل نَسخ نفسه وإرسال نُس ِ
خه األخرى إلمتام العمل املطلوب منه،
َ
ْ
أو يوكل غــره من األذكياء إلبرام العقد بدال عنــه؛ ألن «الوكيل الذكي»
ليس له وجود واستمرارية إال من خالل الوسيط املادي الذي هو خمزن فيه،
وبالتايل ال يكون يف األمر مفاجأة إذا اختفى هذا األخري دون ســابق إنذار،
وهذا جيعل من الصعب اعتباره وكيال مسؤوال(((.
الراجح:
أرى أن التكييف املناســب هو :اعتبار «الوكيل الذكي» أداة ووســيلة
يستعملها املستخدم ،ويضمن ما يرتتب عىل ترصفاته من آثار؛ ألنه ال أهلية
له وال إدراك وال موطن وال ذمة ،كــا ال يمكنه التعبري عن إرادته بذاته مما
يصعب قبول اعتباره وكيال عن مستخدمه؛ ولذا حيتاج إىل تدخل املستخدم
الذي يقوم بتزويده باملعلومات التي يرغب يف اطالع الغري عليها.
وال فــرق يف احلقيقة بني التكييفني الثاين والثالث؛ ألن من قال باكتامل
أهليته قال بوكالته ،ومن نفي عنه األهلية التزم القول بعدم صحة الوكالة.
((( نبيلــة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية ،مرجع ســابق،
ص.88 ،80 ،49 ،48
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

57

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

ومن هنا فإن «الوكيل الذكي» ال خيرج عن كونه أداة أو وســيلة تابعة
للمســتخدم ،والتابع تابع ،وال يفرد بحكم كام ُق ِّعد؛ ولذا تقرر مســؤوليته
عن أفعال تابعه.
ومن الدالئل عىل مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعيه قوله تعاىل ﴿ :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [التحريــم .]6 :فاآلية تقرر مســؤولية
املؤمن عن نفســه وعن تابعه .كام ورد يف احلديث أن النبي ﷺ أمر بنصف
العقل ملــن قتلتهم الرسية التي أرســلها إىل خثعم ،والظاهر من الســياق
أن الضامن كان مــن بيت املال ،فإذا أدى بيت املــال نصف العقل دل عىل
مسؤولية املتبوع عن رضر أحدثه التابع «الرسية» ،ومل يعقل النصف اآلخر؛
لتفريطهــم بمقامهم بني ظهراين املرشكني .كام يســتدل بام روي أن أبا بكر
ريض اهلل عنــه دفع دية مالــك بن نويرة من بيت املال حــن قتله خالد بن
الوليد؛ ألن خالدا تابع له ،وقد حتمل بيت املال خطأ تابعه.

(((

كام ذهب احلنفية إىل تضمني األجري املشرتك َخ َط َأ أجريه اخلاص مع أن
األخري ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري؛ ألنه تابع له ،فكان مســؤوال عن
((( مصطفى الزرقا :مســؤولية املتبوع عن فعل تابعه (جدة :جملة جممع الفقه اإلســامي،
السنة الثامنة ،العدد العارش) ص.158-155
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الرضر الذي أحلقه بامل الغري .كام يمكن أيضا االستدالل بمسؤولية ِ
املكره
املكره ،ومسؤولية العاقلة يف جناية اخلطأ(((.
عن أفعال َ
وبنــاء عىل ذلك ،يضمن املســتخدم خطأ «الوكيــل الذكي» ،لكن إن
رجع اخلطأ إىل املربمج ،أو الطرف اآلخر املتعاقد معه ،أو املخرتق لربنامج
«الوكيل الذكي» ،أو الفريوسات و ُم ْرسلها فال ضامن عليه ،وإنام ُيرجع عىل
من تسبب يف الرضر.

ويف هذا السياق يمكن إزالة عبء مسؤولية املستخدم عن األخطاء التي
يرتكبها «الوكيل الذكي» قبل التعاقد أو يف أثنائه ،وذلك بقيام املستخدمني
بالتأمني التعاوين عىل خماطر استعامهلم للوكالء األذكياء ،فإذا وقعت املخاطر
املؤ َّمــن عليها حتملت رشكة التأمني تعويض الطرف املرضور عن أي رضر

حلقه ،بحيث يمكن تشــجيع التعامل يف تكنولوجيــا «الوكيل الذكي» ،مما
يسهم يف تنشيط التجارة اإللكرتونية.
•

•

•

((( املرجع الســابق ،ص .164-161ابن ِّ
ــحنَة :لســان احلــكام يف معرفة األحكام
الش ْ
(القاهرة :البايب احللبي ،ط1973 ،2م) ص.291
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

59

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

بعد اســتعراض ما ســبق ،انتهيت إىل عدد من النتائج أســوق أبرزها
فيام يأيت:
أوال« :الوكيل الذكي» هو برنامج إلكرتوين يمتلك أجهزة استشــعار
خاصة ومؤثرات متعددة ،ويتمتع بعدد من اخلصائص منها :االســتقاللية
واملرونة والتعلم والتأقلم واالتصال والتفاعل مع مستخدميه والقدرة عىل
حتويل األهداف إىل مهامت والتأثري يف بيئته اخلاصة.
ثانيا :يمكن بناء حكم «الوكيل الذكي» عــى القواعد الفقهية كالغنم
بالغــرم فمن ينال نفع يشء يتحمــل رضره ،وكالتابع تابع؛ لرتجع حقوق
العقد والتزاماته إىل املتبوع ،وكالعادة حمكمة ال سيام والناس اعتادوا الرجوع
إىل املستخدم ،وكاألصل يف األشياء اإلباحة ،فلم يرد بشأن «الوكيل الذكي»
حرمة ،وينتفع الناس به.
ثالثــا :يمكن أيضا بناء احلكم عىل مقاصد الرشيعة ،كنفي احلرج الذي
يستدعي مرشوعية عمل «الوكيل الذكي» .وهو يسهم يف رواج األموال التي
هي من مقاصد املعامالت اخلاصة .ويف حقيقته ال خيرج عن كونه «وسيلة»
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مباحة ،والوســائل هلا أحكام املقاصد .ثم إن املقاصد احلاجية تســتدعي
الرتخص يف استخدامه؛ حلاجة الناس إليه ،واحلاجة تنزل منزل الرضورة.
رابعــا :تم تكييف «الوكيل الذكي» بأنه وســيلة ال غري ،أو شــخص
اعتبــاري له أهليته أو وكيل حقيقي ملســتخدمه ،وال فــرق بني التكييفني
األخريين؛ ألن من قال باكتامل أهليتــه قال بوكالته ،ومن نفي األهلية عنه
التزم القول بعدم صحة الوكالة.
خامســا :التكييف الراجح لدى الباحث هو :اعتبار «الوكيل الذكي»
أداة ووسيلة يستعملها املستخدم ،ويضمن ما يرتتب عىل ترصفاته من آثار؛
ألنه ال أهلية لــه وال إدراك وال موطن وال ذمة ،كــا ال يمكنه التعبري عن
إرادته بذاته.
سادســا :اقرتح الباحث التأمني التعاوين عىل خماطر استعامل «الوكالء
األذكياء»؛ لتشــجيع التعامل يف تكنولوجيا «الوكيل الذكي» ،مما يؤدي إىل
تنشيط التجارة اإللكرتونية.
•
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&

ابن الســمعاين :قواطع األدلة يف األصول ،حتقيق :حممد حســن

(بريوت :دار الكتب العلمية1997،م).
& ابن ِّ
ــحنَة :لســان احلكام يف معرفة األحــكام (القاهرة :البايب
الش ْ

احللبي ،ط1973 ،2م).
&

ابن القيم :إعالم املوقعني عــن رب العاملني (بريوت :دار الكتب

العلمية ،ط1991 ،1م).
&

ابن تيمية :الفتاوى الكربى (بــروت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1408هـ1987 /م).
&

ابن قدامة :املغني (بريوت :دار الفكر ،ط1405 ،1هـ).

& ابن ماجه :سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (القاهرة:
دار إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة وتاريخ).
& ابــن مفلح :الفــروع ومعه تصحيح الفروع للمــرداوي ،حتقيق:
عبد اهلل الرتكي (السعودية :مؤسسة الرسالة ،ط 1ـ .)2003
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& ابن نجيم :األشــباه والنظائر مع غمز عيون البصائر (بريوت :دار

الكتب العلمية1400 ،هـ1980 /م).

& البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،وهبامشه منحة اخلالق البن عابدين

( بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،ط.)2
&

أبو داود :سنن أيب داود ،حتقيق :األرنؤوط ،حممد ِ
كامل (بريوت:

دار الرسالة العاملية ،ط1430 ،1هـ2009 /م).

& أمحــد بن حنبل :مســند اإلمــام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شــعيب

األرنؤوط وآخرين (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط 2001 ،1م).

& أمحد قاسم فرج :استخدام الوكيل الذكي يف التجارة اإللكرتونية-

دراســة قانونية مقارنة يف إطار ماهيته ونفاذ ترصفاته (جملة املفكر :جامعة
حممد خيرض بســكرة  -كلية احلقوق والعلوم السياســية ،ع ،16ديسمرب

2017م).

& أمحد مهدي بلوايف :مراجعة علمية لكتاب مقاصد الرشيعة اخلاصة

بالترصفات املالية تأليف :عز الدين بن زغيبة (جدة :مركز أبحاث االقتصاد
اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز).

& اإلسنوي :التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ،حتقيق :د .حسن

هيتو (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1400 ،1هـ).
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&

البابريت :العناية رشح اهلداية (بريوت :دار الفكر ،بدون تاريخ).

& الباجــي :إحكام الفصــول يف أحكام األصــول ،حتقيق :عبد اهلل

اجلبوري (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1989 ،1م).

& املنتقــى رشح املوطــأ (القاهرة :دار الكتاب اإلســامي ،الطبعة

الثانية ،بدون تاريخ).

& البخــاري :صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص

(بــروت :دار طوق النجاة «مصورة عن الســلطانية» بإضافة ترقيم حممد

فؤاد عبد الباقي ،ط1422 ،1هـ).
&

البــزدوي :أصول البزدوي مــع كشــف األرسار (القاهرة :دار

&

البهويت :رشح منتهى اإلرادات «دقائق أويل النهى» (بريوت :عامل

الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
الكتب ،ط1414 ،1هـ1993 /م).

& كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع (بــروت :عــامل الكتب،

1403هـ1983/م).
&

البيهقي :الســنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا (بريوت:

دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3هـ2003 /م).
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& الرتمذي :ســنن الرتمــذي «اجلامع الكبري» ،حتقيق :بشــار عواد

معروف (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1998 ،2م).
&

احلافظ العراقي :طرح التثريب يف رشح التقريب (القاهرة :الفكر

&

احلافظ النســفي :كنز الدقائق وتبيني احلقائــق (القاهرة :املطبعة

&

احلاكم :املســتدرك عىل الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر

&

احلطاب :مواهب اجلليل رشح خمترص خليل (بريوت :دار الفكر،

&

احلموي :غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر (بريوت :دار

&

اخلادمي :بريقــة حممودية يف رشح طريقة حممديــة (القاهرة :دار

العريب ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
الكربى األمريية ،ط1313 ،1م).

عطا (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م).
ط1412 ،3هـ1992 /م).

الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ1985 /م).

إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة1348 ،هـ).

& اخلــريش :رشح اخلريش عىل خمترص خليل (بــروت :دار صادر،

بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

65

الوسائط اإللكرتونية الذكية من منظور الفقه اإلسالمي

&

د .الزرقــا :املدخــل الفقهي العــام (دمشــق :دار القلم ،ط،1

1418هـ1998 /م).

& د .حسنني حممود :العرف والعادة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون

الوضعي (اإلمارات :دار القلم ،ط1988 ،1م).

& د .عــاء الدين حممــد ذيب عبابنة :دور الوســيط االلكرتوين يف

التعاقد :دراســة يف املعامالت االلكرتونية البحرينــي واملقارن (البحرين:
جامعة البحرين ،جملة احلقوق :املجلد السابع ،يونيه 2010م).
&

د .فراس الكساســبة ،نبيلة كــردي :الوكيل الذكــي من منظور

قانــوين  :طور تقنــي حمض أم انقالب عــى القواعد؟ (اإلمــارات :جملة
الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية ،العدد اخلامس

واخلمسون ،يوليو 2013م).
&

د .حممد عبــد العاطي :الرضوريات واحلاجيات والتحســينيات

(القاهــرة :أبحاث ووقائع املؤمتر العام الثــاين والعرشين ،املجلس األعىل
للشؤون اإلسالمية ،يف الفرتة من  11-8ربيع األول  1431هـ2010 /م).
&

د .وهبة الزحييل :الفقه اإلســامي وأدلتــه (بريوت :دار الفكر،

ط1418 ،4هـ1997 /م).
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&

الدار قطني :ســنن الدار قطني ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،حسن

عبد املنعم شــلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم (بريوت :مؤسســة
الرسالة ،ط1424 ،1هـ2004 /م).
&

داماد أفندي :جممع األهنر رشح ملتقى األبحر (بريوت :دار إحياء

الرتاث العريب ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
&

الدرديري :الرشح الصغري مع حاشــية الصــاوي (القاهرة :دار

املعارف ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
&

الدهلوي :حجة اهلل البالغــة (القاهرة :نرش إدارة الطباعة املنريية،

بدون طبعة وتاريخ).
&

الــرازي :املحصول يف علم األصول ،حتقيق :طــه جابر العلواين

(الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود ،ط1400 ،1هـ) .
&

الزركيش :املنثور يف القواعد (الكويت :وزارة األوقاف الكويتية،

ط1405 ،2هـ1985 /م).
&

الزركــي ،البحــر املحيــط (القاهــرة :دار الكتبــي ،ط،1

1414هـ1994/م).
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& زكريا األنصاري :أســنى املطالب رشح روض الطالب ،وهبامشه
حاشية الرميل الكبري (بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة).
&

الزيلعي :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،مع حاشية أمحد الشلبي

(القاهرة :املطبعة الكربى األمريية ،ط1313 ،1ه).
& الرسخيس :املبسوط (بريوت :دار املعرفة ،بدون طبعة1409 ،هـ/
1989م).
& السيوطي :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م).
& الشــاطبي :املوافقــات ،حتقيق :أبو عبيدة بن حســن آل ســلامن
(السعودية :دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ1997 /م).
&

الشافعي :األم (بريوت :دار الفكر1410 ،هـ1990 /م).

&

الرشبيني اخلطيب :مغني املحتــاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994 /م).
& الشريازي :التبرصة يف أصول الفقه ،حتقيق :د .حسن هيتو (بريوت:
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ).
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&

املهذب (بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة ،بدون تاريخ).

&

صحيح ابن حبان ،حتقيق :شــعيب األرنؤوط (بريوت :مؤسسة

الرسالة ،ط1414 ،2هـ).
&

العبادي :اجلوهرة النرية (القاهــرة :املطبعة اخلريية ،بدون طبعة،

1322هـ).
&

العدوي :حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين (بريوت :دار

الفكر ،بدون طبعة1414 ،هـ1994 /م).
& عيل حيدر :درر احلــكام رشح جملة األحكام (بريوت :دار اجليل،
ط1411 ،1هـ1991 /م).
& عليش :منح اجلليل رشح خمترص خليل (بريوت :دار الفكر ،بدون
طبعة1409 ،هـ1989 /م).
&

الغزايل :املســتصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد عبد الســام

(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ).
&

الفتوحي :رشح الكوكب املنري (القاهرة :مطبعة السنة املحمدية،

بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
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& فريوز حمفي ،فريدة ميهويب :الطبيعة القانونية للوكيل اإللكرتوين يف
إبرام عقود التجارة االلكرتونية (اجلزائر :جامعة عبد الرمحن مرية -بجاية،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،ماجستري 2017 /2016 ،م).
&

الفيـومي :املصبـاح املنيـر يف غريـب الرشح الكبيـر (بريوت :دار

الفكر ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ)
& القــرايف :الفروق «أنوار الربوق يف أنــواء الفروق» (بريوت :عامل
الكتب ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ)
& الكاســاين :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1406 ،2هـ1986 /م).
& جلنــة علامء :الفتــاوى اهلندية (بريوت :دار اجليــل ،بدون طبعة،
1991م).
&

املرداوي :اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلالف (بريوت :دار

إحياء الرتاث العريب ،بدون طبعة ،بدون تاريخ).
&

مسلم :صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار

إحياء الرتاث العريب ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
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&

مصطفى الزرقا :مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه (جدة :جملة جممع

&

املقري :القواعــد ،حتقيق :حممد بن محيد (الســعودية :جامعة أم

الفقه اإلسالمي ،السنة الثامنة ،العدد العارش).

القرى ،معهد البحــوث العلمية وإحياء الرتاث اإلســامي ،مركز إحياء
الرتاث اإلسالمي ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
&

منال خــرو :درر احلكام يف رشح غرر األحــكام (القاهرة :دار

&

املوســوعة الفقهية الكويتية (الكويت :وزارة األوقاف الكويتية،

إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ).
طبعات متعددة).

& نبيلة كردي :التعاقد عن طريق الوكيل الذكي يف التجارة االلكرتونية

(األردن :جامعة الريموك ،كلية القانون ،ماجستري2011 ،م).

& النســائي :الســنن الكربى ،حتقيق :د .عبد الغفار البنداري ،سيد

كرسوي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1991 ،1م).
&

نرسين ســلامن منصــور :اإلرادة القانونية للوكيــل االلكرتوين

يف النظام الســعودي (اإلمــارات ،جملة جامعة الشــارقة للعلوم الرشعية
والقانونية ،املجلد  ،14العدد  ،1يونيو 2017م) ص.432
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