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ملخص البحث

Research Summary:
In this study, we tried to stop at a number of
fundamental stations for the jurisprudence of

حاولنا في هذه الدراسة أن نقف عند جملة من virtual reality; To get him out of mere partial
المحطات التأصيلية لفقه الواقع االفتراضي؛ لنخرج perceptions; Let us put a set of identifiers, laws
به من مجرد التصورات الجزئية؛ لنضع جملة من and methodological ratifications that control the
المعرفات والقوانين والتصديقات المنهجية التي paths of its partial branches, and transfer them
تضبط مسارات فروعه الجزئية ،وتنقلها من مجرد from mere partial perceptions to the level of uni-
تصورات جزئية إلى مستوى التصديقات الكلية.

versal ratifications.

فقد عقدنا مجموعة من المقارنات التي توضح We made a set of comparisons that clarify the
الصلة بين الوجود الخارجي واالفتراضي؛ لنوضح link between external and virtual existence; To
أوجــه الصلة ،لتساعدنا على وضــع تكييف فقهي clarify the aspects of the connection, to help us
مناسب لمجمل فروعه ومستجداته.
وهذا البحث جاء ليجيب عن جملة من األسئلة

develop an appropriate jurisprudential adaptation of all its branches and developments.

التي فرضها الواقع؛ والسؤال األهم ،هل مستجدات This research came to answer a number of
ال ــع ــال ــم االف ــت ــراض ــي تــســتــحــق االف ـ ـ ــراد والـ ــدراسـ ــة questions posed by reality. The most important
المستقلة؟ أم هي تابعة للواقع الحقيقي أو الخارجي question is, are the developments in the virtual
ومحكومة بقوانينه؟

world worthy of individuals and independent

وقد استعنا بالمقاربة الفلسفية لكشف غموض study? Or is it subordinate to the real or external
المفهوم ومــدى اتساعه وشموله ،وفــي بيان ماهيه

?reality and governed by its laws

كثير من فروعه وجزئياته ،كالفرق بين المادة والصورة We have used the philosophical approach
وأدوات الكشف عن حقائق األشياء وغيرها.

to reveal the ambiguity of the concept and its
breadth and comprehensiveness, and to explain

***

what many of its branches and parts are, such as
the difference between matter and image, tools
for revealing the facts of things and others.
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المقدمة

بها البلوى.
والمقاربة الفقهية التي سنسلكها هي التي تجعل
ً
من أحكام الشريعة المرتبطة بالواقع الحقيقي معيارا

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى للحكم بالمماثلة على الــواقــع االفــتــراضــي ،بحيث
ً
تكون األحــكــام الــمــقــررة فقهيا أصــوًال حاكمة على
آله وأصحابه أجمعين.
ً
أما بعد؛ إن العصر الذي نعيشه يحمل قــدرا من الوقائع الجديدة ،لتحديد الحكم الشرعي المناسب
المتغيرات المتسارعة في مجمل أنشطة الحياة ،فلم لها ،بحيث سنعقد الصلة بينهما من زوايا متعددة؛
تعد تلك المستجدات منحصرة في الواقع الحقيقي؛ لنحدد الصفات المشتركة والمتباينة ،لنصل الى
ً
ً
ً
فإن عالما جديدا موازيا حمل جملة من المتغيرات حكم شرعي لها ،على حسب القدرة واالستطاعة،
والتي تحتاج إلى جواب شرعي.
وفــي ظل هــذه المتغيرات الكبيرة التي احدثها

ونسأل الباري التوفيق والسداد.
وقــد اقتصر بحثنا على المقاربة الفقهية لكيال

وبــاء كــورونــا ،جعل انشطة الــنــاس تكثر فــي العالم ندخل في ميادين التخصصات االجتماعية والطبية
ً
االفتراضي ،فلم نعد نجد فعًال حقيقيا يمارس في والنفسية واالقتصادية ونصادرها حكمها؛ لنفسح
َّ
وقته وفي ميدانه ،إذ حل بديًال عنه واغتصبه أرضه المجال لهم ليسجلوا مقارباتهم؛ لتتكامل الــرؤى
ُ
ومساحته ،وفــي المقابل لــم نجد دراس ــات شرعية وتتعمق الصلة وتحترم التخصصات.
ً
وســلــكــنــا ف ــي االجـ ــابـ ــة ع ــن كــثــيــر م ــن أســئــلــة
توازي تلك المتغيرات في الغالب ،ولم نتلمس تعاونا
بين علماء الشريعة وأرباب التخصصات المساندة المستجدات عدة نواحي :فتارة أجيب على األسئلة
للخروج بأدواء لهذه الظاهرة الجديدة.

التي ال يسع الباحث جهلها ،وتــارة أثير أسئلة ألني

ونحن ندرك بأن التأصيل لهذا الموضوع األصل أبحث كغيري عن جواب لها ،فأحجم عن الجواب،
فيه أن يتم عبر ورشــات متخصصة تتناول مجمل بانتظار أقالم الفقهاء تسطر أجوبة لها؛ وتارة استبطن
مفاصل الموضوع؛ لتقديم اجتهاد جماعي لهذه الجواب في صياغة الجملة ،بحيث اصيغه على
الــنــازلــة الــكــبــيــرة ،وحــســبــي أن أض ــع مجموعة من شكل سؤال.
ً
ولطبيعة هــذا الــمــوضــوع الحساس ومتعلقاته
المقاربات وبعض االجتهادات وكثيرا من االسئلة
التي تحتاج إلى بيان شرعي.

المتعددة ،سأقتصر في هذا البحث على الجانب

ً
و إن هذا العالم ال يقل تأثيرا عن العالم الحقيقي ،التأصيلي مع بعض االش ــارات للفروع التطبيقية

فال يصح تركه بال ضوابط تحكمه ،وشروط ترشده؛ ألن الــمــرتــبــطــة بــاألصــل الــتــقــعــيــدي الـ ــذي سنتناوله
مجمل قضاياه حساسة ،ال تخص األفراد ،فقد عمت بالدراسة.
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وقد اقتضى تقسيم البحث إلى مبحثين:

المبحث األول

المبحث األول :مفهوم الواقع االفتراضي.
المبحث الــثــانــي :الــواقــع االفــتــراضــي فــي ميزان

مفهوم الواقع االفتراضي

التكييف الفقهي.
الخاتمة.

إن إدراك داللــة المفهوم مقدمة ضــروريــة إلدراك

***

حقيقته؛ ليتسنى وضع تكييف فقهي لهذا المستجد
ً
عموما ،ولتحديد التكييفات المناسبة لمجمل
تفصيالته ومجاالته؛ ألن الحكم على الشيء فرع
عن تصوره.
ومن المعلوم بأن هذا المفهوم مركب من عنصرين،
هما «الواقع» و «االفتراضي» ويقتضي المنهج العلمي
الوقوف عند معاني مفرداته أوًال والمصطلحات ذات
الصلة ومن ثم بيان الضمائم كاملة ،عسى أن نصل
إلى حقيقة المفهوم.
 . 1مفهوم الواقع :إن طبيعة الحكم الشرعي يتأسس
من عدة مركبات ،ويعد ركن الواقع من تلك األركان
التي يتأسس منها الحكم؛ فعدم اعتباره في معادلة
ً
صناعة الفتوى يجعل الحكم معلقا؛ وباكتمال
العناصر نتجاوز الــرؤيــة النصفية التي تعتقد بأن
الحكم الشرعي يتوقف بناؤه على النص الشرعي
فحسب ،بينما الحقيقة بأنه من خاللهما يكتمل
البناء ويتأسس الحكم.
والــواقــع يعرفه الــعــامــة ابــن بـ ّـيــه بــعــدة اطــاقــات
ال تخرج عن حقيقة واحــدة وهي« :الوجود الثابت»
ونجد أن التعبيرات األخرى هي بمثابة التفسيرات
لــجــوانــب محيطة بالمفهوم ومــعــبــرة عــن حقيقته
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من زوايــا متعددة ،كتعبيره بأنه (الــوجــود الخارجي االفتراضي ،وال يكلف الفقيه بالبحث عن المطابقة
الحقيقي)(.)1

ومستند الحكم؟ واذا اعتبرنا أن الواقعة في العالم

فداللة الــواقــع الــذي ينتج منه الحكم الشرعي االفتراضي ال تختلف عن واقعة العالم الخارجي،
هو ذاك الشيء الذي له داللة وجودية حقيقية ثابتة وأنها فــرع عنه ،ومتولدة منه ،فهل يكتفى بإلحاق
يتنسى مــن خاللها إن ــزال الحكم الــشــرعــي عليه ،الفرع بأصله ،دون البحث في مستند الحكم؟ وفي
بخالف الشيء المتخيل الــذي ال وجــود له ،أو ذاك حال إذا كانتا مختلفتين فيجب البحث عن مستند
الوجود المتحرك الذي ال استقرار له.
وم ــن الــمــاحــظ عــلــى خــصــائــص مــفــهــوم الــواقــع

الحكم للواقعة الجديدة.
فنحن أمــام واقعين ،أو واقعتين ،إمــا أن يكونا

الــحــقــيــقــي «ال ــخ ــارج ــي» أن ــه يــتــعــامــل مــع القضايا مــتــطــابــقــتــيــن ،أو مــتــبــايــنــتــيــن ،أو بينهما ن ــوع من
المحسوسة ،التي يمكن إدراكــهــا ب ــأدوات الحس ،الــتــطــابــق فــي بــعــض الــمــركــبــات ،أو ال ؟ فــكــل هــذه
أو ب ــاألدوات التي تنوب عنه؛ إال أنها منطلقة منه ،االحتماالت قائمة.
ونحن لن نعجل بالجواب عن هذه األسئلة ،و إنما

«كالتلسكوب» فهو فرع عن حاسة البصر .
وبــهــذا ن ــدرك أن الــواقــعـ َّـيــن ســيــكــون ميدانهما أردنــا أن نوضح بعض الخصائص المنهجية التي
مختلف؛ ألن الــواقــع االفــتــراضــي عــالــمــه مختلف تبرز حقيقة ماهية الواقعين ،ونحدد منهجية صناعة
ً
ً
جـ ــدا ،كــمــا سيتبين الحــقــا ،مــمــا سيجعل عملية الفتوى فيه.
ً
ولــتــوضــيــح ه ــذه الـ ــدالالت التركيبية فسنقف
صــنــاعــة الــفــتــوى مختلفة تــمــامــا بــاعــتــبــار أن واقــع
التنزيل مختلف.

عند المفردات التي تضمنها مفهوم الــواقــع ،وهما

وهنا يبرز ســؤال :هل سننطلق في الحكم على الــوجــود والــحــقــيــقــي بــعــد أن نبسط الــحــديــث عن
الــواقــع االفــتــراضــي مــن مــيــزان الــنــص الــشــرعــي؟ أم مفهوم االفتراضي.
 .2مفهوم الــواقــع االفــتــراضــي :تباينت االطــاقــات

من ميزان المقاربة الفقهية؟ بمعنى :هل سيتوجه
ً
ابتداء ،كما التعبيرية لهذا المصطلح ولمفهومه ،فهناك من
الخطاب الشرعي إلى الواقع االفتراضي
توجه إلى الواقع الحقيقي؟ أم سنعد أن هذا الواقع يطلق عليه ،بالعالم االفــتــراضــي ،وهناك من يطلق
الجديد هو محاكاة للواقع الحقيقي ونظير له ،بحيث عليه «الحياة الثانية» وكـ «الحياة االحتياطية» وهناك
يكون ما قــرره الفقهاء من أحكام له نلحقه بالواقع من أطلق عليه بـ»الواقع االفتراضي» ليكون مقابًال
للواقع الحقيقي.
ولــلــوقــوف عند حقيقته فإننا نــرجــع إلــى منبعه

((( ينظر  :تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،العالمة عبد
وأصله لنستقي معناه من مراجعه االلكترونية؛ ألنه
اهلل بن ّبيه ،مركز الموطأ ابوظبي ط(2018( ،)4م).)44(،
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ومسائل هذا الوجود الجديد تنقسم إلى قسمين:

عالم جديد من التواصل على الشبكة العنكبوتية
ً
تتيح للمستخدمين نمطا مــن الــتــواصــل بينهم،
 .1وقائع لها نظير في الحياة الطبيعية ،وهذه المسائل
ً
مما يحدث سلوكا يحتاج إلى تكييف فقهي لهذه يتجاذبها الحكم ،بين المطابقة والمباينة.
التمظهرات الجديدة بين اعتبارها مطابقة لحقيقة
 .2وقــائــع ال نظير لها فــي الــحــيــاة الطبيعية ،وهــذه
ً
ً
ابتداء.
السلوك الشخصي الواقعي ،وبين اعتبارها سلوكا مستجدات يتوجه لها الخطاب الشرعي

ً
ً
افتراضيا مباينا للحقيقة الشخصية الحقيقية.
فنجد مسألة التقابض تختلف صورهما بين
َ
فــيــعــرف بــأنــه (بــيــئــة محاكمة عــلــى الــحــاســوب العالمين.
يمكن للمستخدمين العيش فيها ،والتفاعل مع

ونجد أن “السرقة” اختلفت صورتها باعتبارات

اآلخرين ،إما بأنفسهم من خالل برمجيات محاكاة متعددة ،كطبيعة المسروق ،وكيفية السرقة.
السلوك الــبــشــري( ،)botsأو رســوم تصويرية تسمى»
وأن العالم الجديد يساهم بشكل أو بآخر بإتاحة
ً
الشخصية التجسيدية» ( .) avatarsقد يوجد في الــفــرصــة لسرقة بعض األشــيــاء مــجــانــا ،ولــيــس عبر
العالم االفتراضي كل ما يمكن أن يواجهه المرء في بــرامــج مــتــطــورة ،أو عبر شخصيات “الــهــكــر ” وهم
العالم الحقيقي ،فضًال عن األشياء والظواهر التي ال أصحاب الكفاءة الخارقة ،فمثًال نجد أنهم يقدمون
نظير لها في الحياة الحقيقية)(.)1

برامج بالمجان تتيح للمستخدم سرقة “الباسوورد”

فــهــذا ال ــواق ــع الــجــديــد يــتــمــيــز بــمــجــمــوعــة من لشبكة االنترنيت من الــجــار  ،فــإذا أردنــا أن نتعامل
السلوكيات التي تحاكي السلوك البشري الطبيعي ،مع هذه النازلة ،فعلينا أن نوسع داللة مفهوم السرقة
َ
مما يجعل العالقة بينهما من حيث االسم واحدة؛ أوًال؛ لتشمل العالمين ،ثم ننظر إلى مسألة “الحرز ”
ً
إال أن وجودهما مختلف ،فأحدهما وجوده خارجيا ،بــيــن تــوســيــع مــفــهــومــه ،وبــيــن مــســألــة ه ــل الــشــركــة
ً
افتراضيا ،وتبقى مسألة الحكم بينهما تحتاج تتحمل ً
جزء من المسؤولية أم ال ؟ وهنا نجد أمامنا
واآلخر
إلــى دراســة معمقة ،لتحديد الحكم الشرعي لهذا مجموعة من األسئلة :فهل تقع الجناية على المباشر
األخير  ،بين أن نعطيه ذات حكم الوجود الخارجي ،فــقــط؟ أم المتسبب كــذلــك ؟ ويــتــوقــف التعامل
وبين أن نحكم عليه بحكم مختلف؟

مع هــذه األسئلة ،إن جزمنا بــأن هــذه النازلة تلحق
بجريمة السرقة.

(1) S. Kumar et al. Second Life and the New Generation
of Virtual Worlds , Computer 41 , no . 9 . September
2008 - 46 -53 .

ونحن في المقابل ال نطلب إنشاء فقه جديد لهذا
َ
العالم الجديد؛ ألن هــذا دونــه خــرق القتات؛ لكن
على أقل تقدير  ،سنقوم بتحديد منهجية التعامل
مع هذه النوازل؛ إلصدار حكم شرعي منضبط لهذا
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العالم المنفلت.

وتبقى النظرة اللغوية لمفهوم الوجود “جنينية” ال

وبــالــنــظــر فــي ه ــذا الــعــالــم الــجــديــد فــإنــنــا نجده ترقى لالعتماد واالستثمار في بحثنا ،الذي يتجاوز
يتضمن مجموعة من السلوكيات النافعة والضارة ،النظرة الحسية في توصيف الموجودات والحكم
ً
ً
وهنا نتساءل هل لهذا العالم طبيعة مباينة أم مطابقة عليها ليوسع دائرته المفهومية لنقترض وجها دالليا
للوجود الحقيقي أم بينهما عموم وخصوص؟ فكل يساعدنا في موضوعنا.
و إذا رجعنا إلى تعريف العالمة ابن ّبيه _حفظه اهلل

هذه األسئلة وغيرها سنحاول التقرب من حقيقتها،
ً
ً
لنكون أ كثر دقة حين نضع تكييفا فقهيا لهذا العالم تعالى_ فسنجده أشار إلى أحد قيود مفهوم “الواقع”
ً
عــمــومــا ولمجمل تلك الــتــصــرفــات الــتــي يــقــوم بها وهو “الوجود” المقيد بـ “الثبوت” ،أما مفهوم الوجود
الشخص في عالمه االفتراضي.

في الحقل الفلسفي ،فإنه أوسع داللة باعتبار متعلق

ولــلــوقــوف عــنــد حقيقة ه ــذه الــظــاهــرة سنشير دراستهم أشمل من دراسة الفقهاء وميدان بحثهم،
ل ــم ــج ــم ــوع ــة م ـ ــن األب ـ ــح ـ ــاث ال ــف ــل ــس ــف ــي ــة ال ــت ــي وفــي المقابل أفادتنا هــذه التوسعة لتشمل الوجود
توضح طبيعته.

االفتراضي ،وبالتالي :فإن الوجود له داللــة اعتبارية

 . 3مفهوم الــوجــود :إن مصطلح الــوجــود مفهوم تختلف بــاخــتــاف الــحــقــول الــعــلــمــيــة ،ومــيــاديــن
مجازي لم يكن له وجــود عند العرب ،إال بالمعنى البحث والعوالم األخــرى ،فال يصح إلحاقها بمفهوم
اللغوي البحت ،فلم يتطور هذا المصطلح في ميدان العدم وملحقاته.

ً
ونحن نقف عند عالم جديد قــد يفرض تالزما

مصطلحي فــي علم مــن العلوم اللغوية ويكتسي
ً
ً
ً
ً
نضوجا مفهوميا ومسارا وظيفيا في حقل من حقول بين هــذه الــوجــودات ،وقــد ال يالزمها ،ولسنا بصدد
ً
المعرفة ،بحيث يختط لنفسه مجاًال مفهوميا له الوقوف عند مناقشات العلماء في مسألة مصداقية
خصائصه ومتعلقاته وضمائمه ،إذ لــم يكن لهذا التالزم بين الوجودات من عدمها؛ لكننا نلحظ أن
المصطلح كغيره األبعاد الفلسفية والمذهبية.

الواقع االفتراضي ضم مركبات تلك الوجودات كلها

فالوجود في اللغة تنحصر داللته في معنى الظفر  ،أو بعضها؛ فالصورة المتحركة المعبر عنها بـ “الفديو ”
ً
ونقيض العدم باعتباره وجودا يمكن إدراكه ووصفه يضم الصورة والصوت ،ويبقى السؤال المطروح ،فهل
باستخدام إحدى الحواس (.)1

هذه الصورة المعبر عنها باالفتراضية مطابقة للحقيقة
الخارجية؛ أم هي كالظل للجسد؟ سنؤجل الجواب

((( مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي

عن هذه االسئلة ،ونبقى مع اإلمــام الغزالي باعتباره

تحقيق محمود خاطر  ،مكتبة لبنان نــاشــرون ،بيروت ،يمثل التصور اإلسالمي للفلسفة ،بحيث يشير إلى
مستويات تفصيلية للتصورات الذهنية ،لتمثل
. )740( 1995 - 1415
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ً
ً
تفسيرا لمدارك النظر االفتراضي وتوسيعا لمصاديقه

فنحن يعنينا في هذه الدراسة أن نحدد طبيعة

بحيث يميز بين خمس مراتب في الوجود :الوجود “العالم االفتراضي” هل هو معبر عن حقيقة الوجود
ً
الذاتي ،والحسي ،والخيالي ،والعقلي ،والشبهي ( .)1الخارجي ومطابقا لــه؛ أم هــو نــوع آخــر يأخذ شكًال
ً
وأخــيــرا :فبالنظر إلــى التقعيد الفلسفي لمفهوم مختلفا ،بحيث يضاف إلــى العوالم أو الــوجــودات
الــوجــود ،فإننا نقف عند معايير وقــوالــب مفهومية األخــرى ،ورغم ذلك فإنه بصرف النظر عن طبيعته
ً
واســعــة ،مثلت ركــائــز ســابــقــة لــلــوجــود االفــتــراضــي ،س ــواء أ ك ــان مــعــبــرا عــن حقيقة إح ــدى الــوجــودات
ً
وواضــعــة لــه جملة مــن الــمــرتــكــزات الــتــي تــؤصــل له أو معبرا عن نوع آخر  ،فإن المنظومة الفقهية ال يصح
وج ــوده ،وتــمــده بالشرعية فــي التعامل معه كوجود أن تترك هذا العالم دون وضع عنوان كلي له ،ووضع
من الوجودات.

عــنــاويــن حكمية لكل فــرع مــن ف ــروع مستجداته،

فالواقع االفتراضي الجديد ليس منبت الصلة إذ ال يــصــح أن تعجز الــفــتــوى عــن تــقــديــم أحــكــام
عن مفهوم الوجود في الفكر الفلسفي القديم ،و إنما لمستجدات الواقع االفتراضي وان كانت ليس لها
ً
لمستجداته نــوعــا مــن الــجــدة ،فالجديد فــي األمــر حكم يناظرها في العالم الحقيقي ،فليست مولدات
ليس التأصيل لهذا المفهوم؛ و إنما الجديد صوره األحكام مقتصرة على التخريج وحكم النظائر فأين
المعاصرة ،ونوازله الحديثة.
والــذي نصل إليه بــأن “الــواقــع االفتراضي” ليس
ً
ً
مطابقا لحقيقة الوجود الخارجي عموما ،وقد أ كدت
ذلك دراسة تناولت العوالم االفتراضية ،فجاء فيها:
(ان العوالم االفتراضية البد وأن تشبه العالم الحقيقي،

االلحاق بالكليات!.

***

وقد يكون هذا بدرجة عالية من محاكاة الواقع؛ إال
أنه من الواضح أنهما ليسا متطابقين ،وال يصح أن
نفترض أن األشياء الموجودة في العالم االفتراضي
واألفعال التي تتم فيه لها نفس الوضع الشرعي لما
يناظرها في العالم الحقيقي)(.)2
((( يـنــظــر  :فيصل الــتــفــرقــة بــيــن اإلسـ ــام والــزنــدقــة ،اإلم ــام
محمد الغزالي ،قرأه وعلق عليه :محمود بيجو  ،ط (،)1
(1413هـ1993م) 28( ،وما بعدها).
((( األخالقيات والعوالم االفتراضية ،موسى فيربر  ،مؤسسة

طابة ،أبوظبي2009(،م).)29 ،28( ،
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المبحث الثاني
الواقع االفتراضي
في ميزان التكييف الفقهي

األول :التشخيص :فنحن بحاجة إلى توصيف
ً
دقيق لهذا العالم الجديد عموما وتفاصيله الجزئية
ً
خصوصا.
الثاني :المقاربة :وهو النظر في النوازل الجديدة،
ومــدى محاكاتها للسلوكيات الواقعية؛ من حيث
االسم والصورة والحكم.
الثالث :التحقيق :وهــو منهج تطبيق األحكام

إن استنطاق الصناعة الفقهية في التعامل مع
ً
مستجدات الواقع يعد وجها من وجوه التجديد لروح الشرعية في آحاد صورها ،للوصول الى تكييف فقهي
الشريعة ،وبث الروح في جسدها؛ لتحقيق ديمومتها للنوازل الجديدة.
واجابتها على أسئلة العصر ومتطلباته الروحية
والمادية بما يكفل التوازن واالنسجام.

فسنحدد طبيعة هذا العالم الجديد عبر مجموعة
من المقاربات والمقابالت التي نعتقد أنها ستساهم

فإيماننا المطلق بقدرة الشريعة على إعطاء كل في بيان ماهية الــنــوازل الجديدة ،وتوضح موازين
ً
المستجدات أحكاما تناسبها؛ فليس من المنطقي التكييف الفقهي للعالم االفتراضي.
أن نشيح الــوجــه عــن تقديم أحــكــام لـــ “فــقــه الــواقــع

 . 1المقاربة المنهجية المطردة بين األصل والفرع:

االفتراضي” بدعوى أن هذا عالم ال حكم له ،إذ أنه

وتقتضي المنهجية الفقهية التكييفية إزاء الواقع

موسم بـ”االفتراضي” فنسي هؤالء بأن هذا العالم لم االفــتــراضــي ،الــوقــوف عــنــد خصائصه لــنــرى مــدى
ً
يعد قاصرا على حوارات كتابيه ،واتصاالت صوتية؛ وجــود تطابق بينه وبين خصائص الواقع الحقيقي
فهو عالم شمل مناحي كثيرة ،فغير أنظمة الحياة “الــخــارجــي” باعتبار أن األخير هو المقياس؛ وأن
ً
بأجمعها ،فشمل كل األنشطة التي يمارسها اإلنسان الخطاب الشرعي كــان متوجها إليه أصــالــة ،فقدم
في حياته الواقعية لتحل محلها األنشطة االفتراضية ،الفقهاء اجتهاداتهم لــه؛ ونتيجة الــتــطــور الزماني
ً
على مستوى العبادات والمعامالت من نكاح وطالق فــإن العالم االفتراضي أضحى مــتــرددا بين إلحاقه
ً
ً
وبيع وغيرها ،فيجب على الفقهاء أن ال يبقوا مكتوفي بالمقصود أصالة ،وبين اعتباره قسيما جديدا يمكن
ً
ً
ً
أن نطلق عليه مقصودا بالتبع ،وله أحكامه الخاصة
األيدي دون أن يقدموا فقها وترشيدا.
وفي بداية حديثنا عن “العالم االفتراضي” فإننا التي تباين أحكام الواقع المقصود أصالة.
ً
ً
ولتقريب صــورة المسألة نقول :إن ماهية العالم
نؤكد بأن جل تفاصيله جديدة جنسا ونوعا ،وهي في
غالبها تحاكي وتناظر األجناس واألنواع التي ورد فيها االفتراضي قد يكون عين ماهية العالم الخارجي ،وقد
ً
يكون مباينا له ،وعملنا هو إبراز جوانب الصلة بينهما
حكم شرعي ،ويدور عملنا في الجوانب التالية:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إيهاب محمد السامرائي
من عدمها ،لنجيب على األسئلة التالية :هل نلحق التخلقات السامية.
الفرع بأصله ،أم ال ؟ فهذه األسئلة تفرض نفسها،
وتحتاج إلى أجوبة.

ومن الجدير بالذكر فإن التراث الفقهي قدم أجوبة
لجملة من األسئلة والوقائع المعنوية؛ وهذا يدل على

واالسئلة األ كثر دقة ،ما هو المعيار في الحكم ،هل شمولية النظر الفقهي ازاء الــواقــعــات؛ وهــذا ليس
ً
الباطن هو األصل للحكم على الظاهر  ،أما الظاهر هو مرادفا للنظرة الفقهية الحنفية في وضع فقه افتراضي
المعيار بالحكم على الباطن ،أم هما متعادالن في للمسائل التي يفترض وقوعها مآًال وبحسب معطيات
المعيارية ،بمعنى هي الوجود الخارجي هو المعيار واقعها؛ لكننا نقصد بذلك أن هناك مجموعة من
في الحكم على الــوجــود االفــتــراضــي؟ أم األخير هو المستجدات ذات الطابع المعنوي واالفتراضي التي
المعيار ؟ أم لكل منهما مساقه وحكمه الخاص؟

قدمها المجتمع ،فانبرى الفقه لإلجابة عنها ،فهذا

والــذي نحصله أننا أمــام مجموعة من االنحاء يدل على أسبقية الفقه في االجابة عليها باعتبارها
االجتهادية في التعامل مع الواقع االفتراضي:
ً
ً
الحكم بالمطابقة باعتبار أنهما شيئا واحــدا في
أصله وفرعه.

وقائع نزلت ولم تكن مفترضة بحسب الرؤية الحنفية.
ومــن المالحظ إزاء هــذه االجــتــهــادات الفقهية
فسيالحظ القضايا التالية:
األول ــى :أن االجــتــهــادات الفقهية إزاء المسائل

الحكم بالمباينة  ،باعتبارهما مختلفين ،فإما أن
ً
يكون راجعا الختالف البيئة ،أو الختالف الماهية .االفتراضية لم يؤسس لها بفقه خاص ،و إنما بقيت
ً
الحكم باستصحاب الحكم الشرعي األصلي عبارة عن اجتهادات منفصلة لم تــرق لتكون بابا
مستقًال له تأصيالته وفروعه.
للوجودين حتى يأتي وصف يخالف ذلك.
ً
الثانية :أن مجمل النوازل االفتراضية لم تأخذ حيزا
 . 2التراث الفقهي إزاء المسائل المادية والمعنوية:
ً
إن الصناعة الفقهية المعاصرة تقع عليها مسؤولية كبيرا داخل الفقه االسالمي بسبب ندرتها؛ إال أن هذا
األمــر إن كان يصدق على القرون األولــى ،فإن تراكم
كبيرة في تقديم نموذجين:
ً
النموذج األول :تقديم تصور منهجي نظري لقدرة المستجدات فــرض أن تكون لهذه الــفــروع منهجا
ً
ً
واضحا ،وفروعا مؤطرة بموازين الفتوى.
الشريعة على مواكبة المستجدات المعاصرة
النموذج الثاني :تقديم نموذج عملي لالنسجام
بين متطلبات العصر ومقررات الشرع

الثالثة :أن الفقهاء وهــم يقدمون اجتهاداتهم
للنوازل المعنوية لم يوضحوا المنهجية التي سلوكها

ونحن اليوم في عصر تبدلت عناصره ومركباته؛ في تقرير أحكامها ،وهنا نحن نقف أمام مفترق طرق
مما يقتضي تقديم اجتهاد تكييفي ترشيدي؛ لربط في بيان منهجيتهم االجتهادية ،بين اعتبار الحكم
ً
الفروع بأصولها ،وتقويم السلوك ليرتقي إلى مراتب متوجها مباشرا وبين اعتبارها أحد الفروع التي تلحق
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التأصيل لفقه الواقع اإلفتراضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
َّ ْ َ ْ
ُ ()1
س فاضرِ ْب ِظله»
بأصل له تأطيره الفقهي.
ِفي الشم ِ
إن هــذا االجتهاد تضمن مجموعة من القضايا
وبصرف النظر في أي اتجاه سلكوه وبأي منهج
اعــتــبــروه ،فإننا نــؤكــد على ض ــرورة إع ــادة النظر في التأصيلية:
المفاهيم الشرعية ،بتوسيع مضامينها ،فإنها غير
قـ ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــمــســتــجــدات الــجــديــدة،

ً
ً
• رتب حكما معنويا على فعل معنوي.
ً
• رتـ ــب حــكــمــا عــلــى ن ــائ ــم ل ــم يــظــهــر قــصــده،

فمفهوم السرقة والزنا والنظر والبيع وغيرها ،إذا وقفنا ومستجداتنا تقتضي أن نحكم على غير النائم.
عند تفسيراتها وشروطها واعتمدناها؛ فإننا ال نستطيع

• أن الــمــســتــفــتــي ل ــو ســكــت لــمــا تــرتــب عليه

أن نحكم على المستجدات ســواء كــان استدالًال ذلك الحكم.
ً
• فالذي نستفيده من هذه الواقعة ليس الحكم
مباشرا عن طريق النص الشرعي ،أو بواسطة النص
الفقهي؛ ألنها ال تنطبق على الصور الجديدة.

المطابق لصور الحوادث المعاصرة ،بقدر ما نعتمد

فمعرفة هذه القضايا ضروري ابتداء قبل الخوض عــلــى مسلكهم االجــتــهــادي فــي تــرتــيــب األحــكــام
في االجابة عن اسئلة الواقع الجديد.

على األفعال المعنوية ،وهــذا أمــر يجب أن تقوم به

ونحن ندرك بان الصناعة الفقهية قد سبق بحثها المؤسسات التشريعية؛ لبيان حجم األخالل الخلقية
لهكذا نوع من المستجدات المعنوية ،وهــذا دليل التي أحدثتها هذه األنواع من السلوكيات الخاطئة.
• نتلمس من هــذا االجتهاد أن األصــول القبلية
على أننا نتعامل مع قضية ليست جديدة بالجنس،
ً
ً
باعتبار أن لها أصــًا قــديــمــا ،يمكن مــن خالله أن التي اعتمدها أمير المؤمنين كانت ايماءا تعتمد
نتلمس المنهج االجــتــهــادي فــي وض ــع التكيف على األحكام الشرعية التي تتعلق بحد “القذف”
وعــدم إقامة الحد لعدم وجــود الفعل المادي؛ وألن

الفقهي المناسب لهذه المستجدات.
ً
ً
لذلك نجد اجتهادا تأصيًال وتوصيليا من أمير فيه حكاية الــحــال فــي حــال الــنــوم ،ولــيــس حكاية
المؤمنين علي  إزاء حادثة غير مادية “افتراضية” الحال لمستيقظ؛ ألن األخير تترتب عليه األحكام
ً
ورتــب عليها حكما غير مــادي “ افــتــراضــي” وهــذا بخالف األول.
وقــد ناقشت المنظومة الفقهية مسائل كثيرة
يدلك على عمق الفهم لحقائق األشــيــاء واعطاء
ً
فعن الـ َّـثـ ْـور ّيَ ،ع ْن ُس َل ْي َم َ
َ
ان تتعلق بالتخيالت وبــأدوات النظر وأعطت أحكاما
كل شيء حقه ووصفهِ ،
ِ َِ
ٌ َ
َّ
َ َ َ
الش ْي َبا ِن ّيَ ،ع ْن َر ُج ٍلَ ،ع ْن َع ِل ّي قال :أتى َر ُجل ِإل ْي ِه ،لكل صورة من تلك الحوادث ،تستبطن تارة وتصرح
َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ ٍ َ َ َ
ْ
«اذ َه ْب َف َأق ْمهُ
فقال :زعم هذا أنه احتلم ِبأ ِمي ،فقال:
ِ
ّ
اب َّ
((( مصنف عبد الرزاق ،كتاب الطالق َب ُ
الر ُج ِل ُي َط ِل ُق ِفي
ُ
َ
ْ
ال َم َن ِام أ ْو َي ْح َت ِل ُم ِبأ ِّم َر ُج ٍل. 411/6 ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إيهاب محمد السامرائي
بمنهجية االستدالل تارة أخرى.

 vاالجتهاد الجديد للقضايا التي ال يوجد لها مثيل

وقــد صــاغ الــقــاضــي حسين مــن الشافعية هذا في المنظومة الفقهية.

المعنى باعتباره قاعدة فقهية :كما َي ُ
حرم النظر لما
ّ
ّ
ّ
ال َيـ ِـحــلَ ،يــحـ ُـرم التفكر فيما ال يــحــل ،لقوله تعالى :مدوالتها لتكون مستوعبة لمجمل القضايا الجديدة.
اهَّلل ب ِه َب ْع َض ُك ْم َع َل ٰى َب ْ
{ َو َل َت َت َم َّن ْوا َما َف َّض َل ُ
ض}(،)1
 . 3النظر في مستوى التطابق بين الواقع الحقيقي
ع
ِ
ٍ
فمنع من التمني لما ال يحل ،كما منع من النظر لما واالفتراضي:
ً
ً
إن الصناعة الفقهية التراثية قدمت فقها تطبيقيا
ال يحل(.)2
 vاالجتهاد في صياغة المفاهيم الفقهية بتوسيع

فــهــذا الــتــأصــيــل لــهــذه الــقــاعــدة تــتــجــاوز حــدود لــلــنــوازل الــتــي واجــهــتــه ،وه ــذه االجــتــهــادات تتسم
ً
ً
ال ــع ــوال ــم ،لــيــجــعــل مــنــهــا حــكــمــا ع ــام ــا يــشــمــل كل بــالــطــابــع الــوضــعــي ال ــذي يخضع لــحــدود الــنــازلــة،
السلوكيات ،سواء كانت النظرة مباشرة أم بواسطة ،وأمـ ــا مــســألــة تعميمها فــهــو ام ــر يــخــضــع لمسائل
وبالتالي يصدق على العالم االفتراضي الحرمة بناء التخريخ وغيرها.
ً
وتــعــد هــذه إح ــدى عقبات عــدم التجديد في
على هذه القاعدة؛ إال أننا وجدنا رأيا مخالفا سنشير
الــيــه بعد قليل يــفــرق بين الــرؤيــة المباشرة والــرؤيــة الفقه االسالمي ،إذ يعد بعض المتصدرين للخطاب
ً
ً
ً
بالواسطة ،فيعطي لكل واحدة حكما مخالفا ،وبناء الديني كثيرا من االجتهادات الجزئية_ ذات الحدود
عليه فإن النظر الفقهي يتوجه نحو مسألة تحقيق الزمكانية والتي يطلق عليها االجتهادات الوضعية_
المناط بين المسألة المنصوصة لدى الفقهاء وبين أنها مــن كليات االجــتــهــادات الموضوعية فيعمم
حكمها على سائر الواقعات ،ويحاولون استصحاب

وقائع العالم االفتراضي.
ً
وأخيرا :فإن االجتهاد الفقهي أمــام مجموعة من تلك األحكام لتنزيلها على بيئة مختلفة في جميع
المسالك إزاء الوقائع االفتراضية ،وهي:

تفصيالتها ،بينما هي مقتصرة على ظرفها الزماني

 vاالعـتـمــاد على األح ـكــام الفقهية للحكم على وحدودها المكانية.
القضايا الجديدة بالنظر في مدى انطباق األحكام عليها
من عدمها.

وفـ ــي الــمــقــابــل فـ ــإن هــنــاك اج ــت ــه ــادات تتسم
بالموضوعية والتي تتجاوز حدودها الزمانية ليتم
تعميمها على محال أخــرى ،متى ما أدرك الفقهاء

((( سورة النساء.32:
((( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ،عمر بن علي تحقيق:
عبد اهلل اللحياني ،دار ح ــراء مــكــة ،ط(1406( ،)1هـ ـــ)،
(.)262/7

أوج ــه المطابقة والــمــواءمــة بــيــن الــنــازلــة الــجــديــدة
والنوازل السابقة.
ونــحــن فــي ه ــذه الــفــقــرة نــريــد أن نــتــعــرف على
المسالك االجتهادية في التعامل مع النوازل المعنوية
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عبر عقد مجموعة من المقارنات التي اعتمدتها ال يرتفع ،ومع ذلك فحياته وسلوكياته بين العالمين
المدرسة الفقهية للتعامل مع المستجدات.

تكون على سبيل “البدل”.

فعلينا أن نــدرك بــأن السلوك االنساني أضحى
 .4االختالف بين الشخصية الحقيقية واالفتراضية:
َ
إن الفضاء االلكتروني أتاح خدمة للمستخدمين وجوده متردد بين عالمين مختلفين.
ً
 . 6االختالف بين المادة والصورة:
أن يقوموا بإنشاء صفحات لهم ،ويكون حرا في تحديد
ً
إن الــعــالــم الـ ــذي نعيشه ف ــرض تــغــيــيــرا شامًال
جنسه واســمــه وعــمــره ومــعــتــقــده ،وقــد يــكــون ذلك
ً
حقيقة أو وهما .فالذي نقصده من هذه المقابالت ،لكل مفاصل الحياة؛ فالوجودات األربــع :الذهنية،
أن نقف عند حقيقة الواقع االفتراضي؛ ليتسنى لنا والكتابية ،واللسانية ،والعيانية ،لــم تعد وحدها
تكييف الحكم الشرعي من خالله ،فهذه المقابالت المعبرة عن حقائق األشياء؛ فأضيفت لها وجودات
متنوعة ،ومن زوايا متعددة ،بغية الوصول إلى حقيقة أخرى كالوجود الصوري المسمى الفوتغرافي ووجود
هذه الماهية .فنحن في هذه المقابلة نريد أن نتحقق الــفــديــو  ،وهــي تلك التقنية الــتــي تــرصــد تحركات
من حقيقة هذه الشخصية التي تدخل هذا العالم اإلنــســان وتحتفظ بــهــا ،حتى عــدت قرينة وحجة
الجديد ،فهل كل تصرفاته في هذا الفضاء هي وجه تستعمل في المحاكم كدليل نفي أو إثبات.
من وجوه حقيقته؟ أم أن الشخصيتان مختلفتان؟
 . 5اإلنسان بين الوجودين:

ً
ً
وهــذه الــوجــودات الجديدة خلقت جــوا جديدا

مــن المعامالت السلوكية االخالقية واالقتصادية،

إن مما هو معلوم بأن اإلنسان يعيش عالمه بكل فــعــن طــريــقــهــا يــتــم ال ــت ــواص ــل بــيــن األش ــخ ــاص؛
تفاصيل زمانه ومكانه.

ألغ ـ ــراض مــتــعــددة ،كــالــتــعــارف ،وال ـ ـ ــزواج ،وعــقــد

ومــمــا يستحيل وجـ ــوده عــقــًا ،وال يجيز إمــكــان الصفقات التجارية ،وغيرها من أصناف التواصل
وج ــوده فــي أي حــالــة مــن الــحــاالت الــتــي يتصورها االيجابي والسلبي.
الــذهــن ،هــو الــشــيء الــواحــد مــن جهة واح ــدة ،وفي

وفــي ظل هــذا التنوع ال نجد كل تلك األصناف

مــكــان مــحــدد ،وزم ــان مــحــدد ،وبصفة معينة ،أن من أشكال التواصل تطابق حقيقة المادة الحقيقية
ً
ً ً
ً
يكون موجودا ومعدوما معا ،مهما حاولنا أن نفترض العينية في الغالب ،مما يجعلنا نفكر مليا في وضع
الفروض البعيدة ،فالعقل ال يقبل جواز ذلك بحال تكييف فقهي مناسب لها؛ ألن التواصل عبر الفديو
من األحوال ،ألن الوجود والعدم وصفان متناقضان ،بين شخصين ألغ ــراض االثـ ــارة والمتعة واالغـ ــراء،
فمتى ُوجد أحدهما انتفى اآلخر ال محالة .فإنسان بحيث يتعرى كل منهما لآلخر  ،ال يوجد دليل مادي
َ
عصرنا يعيش عالمين جديدين أحدهما حقيقي حقيقي يجعل القاضي يحكم عليهما بحد معين؛ إال
ً
ً
واآلخر افتراضي ،فما كان مستحيل صار واقع حقيقيا إذا اعتبره القاضي مطابقا للوجود العياني ،مع مراعاة
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العلة الفاعلية :وهو مهندس البناء ،فهل الفعل
تعذر اللقاء في المكان و إن اتحد زمان اللقاء ،فهل
ً
يجب أن يكون مشتركا أم ال يشترط؟ وهــل الفعل
يلحق بباب التعزير ؟
وأعتقد نحن بحاجة إلــى مــيــزان يضبط البناء االفتراضي ينوب عن الفعل الحقيقي؟
والعلة الغائية :وهــي المقصد مــن البناء ،ســواء
الــكــلــي للماهيات ويــوضــح تــأثــيــر كــل عنصر من
ً
ً
ً
ً
أ كان بيعا افتراضيا أو عقد زواج أو غيرها من االنشطة
عناصر الماهية وجودا وعدما وحاًال ومآًال.
فالبناء الكلي لماهيات األشياء يتوقف وجوده االجتماعية أو العبادية أو االقتصادية.
عــلــى أربــعــة عــلــل بحسب الــرؤيــة الفلسفية وهــي:

وبــنــاء على مــا ســبــق :فــإن الــتــصــورات الذهنية

المادة والصورة والغاية والفاعل ،فيقول حجة اإلسالم تخضع لــهــذا الــمــيــزان كــذلــك ،فالمتخيل لصورة
الغزالي ( :العلة تطلق على أربعة معان :األول ما منه أجنبية ،أو الــذي يفتح الكاميرا ليرى امــرأة عارية
ً
بذاته الحركة ،وهو السبب في وجود الشيء ،كالنجار يتفاعل معها افتراضيا ،توجد فيه مجموعة من العلل
للكرسي ،واألب للصبي .الثاني :المادة ،وما ال بد من السابقة وتتخلف األخرى.
وجوده لوجود الشيء ،مثل الخشب للكرسي ،أو دم

فالعنصر المادي غير موجود في العملية الذهنية

الطمث والنطفة لصبي .الثالث :الصورة ،وهي تمام أو االفتراضية؛ وكذا الفاعلية؛ ألن كًال منهما منفصل
ً
ً
كل شيء ،وقد تسمى علة صورية ،كصورة السرير من عن اآلخر مكانا و إن اتفق وجودهما زمانا ،والغاية من
ً
ً
السرير  ،وصورة البيت للبيت .الرابع :الغاية الباعثة هذا اللقاء قد تكون متحققة نسبيا؛ اشباعا لنزواتهم،
ً
أوًال ،المطلوب وجــودهــا آخـ ــرا ،كالسكن للبيت ،ولم يتبق اال العلة الصورية وهي المعبرة عن الشكل
والصلوح للجلوس من السرير )(.)1

والتي قد تشابه الخواطر أو تزيد عليها درجة.

فتكييف الــخــاطــر والــنــظــر فــي الــهــاتــف لصور
ولتوضيح األمر نقول:
ً
العلة الــمــاديــة :وهــي المعبرة عــادة عــن القضايا العاريات فقهيا؛ نــرى إلحاقه بالعلة الصورية ،أمر
ً
الحسية ،كأدوات البناء للبيوت ،من اسمنت ورمل ضروري لكيًال نعطيه حكما ال يستحقه؛ وفي المقابل
وطابوق وغيرها.

يجب أن ال يعرو المحل عن حكم تكييفي وردعي؛

العلة الــصــوريــة :وهــي الشكل الــخــارجــي الــذي ليكمح جماح هــؤالء ويــغــرس جــذور الفضيلة في
ً
يقصده صاحب البناء ،فهل الــصــورة والفديو من النفوس؛ ألننا عندما نحدد ماهيته صوريا ال نجد له
ً
ً
حكما فقهيا نلحقه به ،وفي المقابل ال يصح أن يبقى
هذا النوع؟
ً
عريا عن الحكم ،فيجب أن ال يعرو المحل عن حكم
ً
((( معيار العلم ،اإلمام محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق :فقهي حتى ولو كان تعزيرا.
ً
ً
فالخالصة :أننا بتنا نقترب شيئا فشيئا من تحديد
سليمان دنيا ،دار المعارف. )258( ،
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طبيعة هذا العالم الجديد ،بناء على اعتمادنا على عنه تباين في األحكام ( ،قوله «ال في نحو مرآة» أي
األســس المعرفية التي وضعها أسالفنا ،فإننا و إن ال يحرم نظره لها في نحو مرآة،كماء وذلــك ألنــه لم
لم نعثر في مدوناتهم الفقهية على أجوبة ألسئلة يرها فيها؛ و إنما رأى مثالها ،ويؤيده قولهم :لو علق
العصر حرفيا؛ ألنها لم تكن مطروحة في عصرهم ،طالقها برؤيتها ،لم يحنث برؤية خيالها ،والمرأة مثله
ً
إال أننا وجدنا تأصيًال كليا ،وقواعد حاكمة ،تضبط فال يحرم نظرها له في ذلك ،قال في التحفة :ومحل
تصورات األشياء ،وتهيئ األرضية المناسبة لتكييف ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة وال شهوة)

()1

فقهي لــلــنــوازل الــجــديــدة ،فــدعــوى عــدم االجتهاد

إن هذا الرأي الفقهي يفرق بين النظر للمرأة عن

الفروعي الفقهي صحيح؛ إال أن المنظومة الفقهية طريق العين الــمــجــردة ،وبين النظر لها بــالــمــرآة أو
وضعت األسس والقوانين التي تساعد على تكييف الماء ،فيحكم على األخير باإلباحة باعتبار أنه رأى
المستجدات واناطة األحكام بها.

ظلها ولم يرى حقيقتها ،وحكم على األول بالحرمة،

 . 9االختالف بين أدوات العوالم:
ً
ً
إن العالم االفتراضي باعتباره عالما جديدا يوازي على ذلك .فهل العبرة في حرمة النظر  ،هي األداة ؟ أم
وبناء عليه تباينت األحكام ،واختلفت اآلثار المترتبة

العالم الحقيقي ،فــإن الــوقــوف عند جــانــب معين محلها ؟ أم ترتب آثار الفتنة والشهوة عليها؟
للتعريف بخصائصه لن يستقيم؛ باعتباره يتضمن

ف ــإذا كــانــت العبرة ب ــأداة النظر  ،فيناط الحكم

أنشطة متعددة اتخذها الناس كبديل عن أنشطتهم بالحرمة بالعين المجردة فقط بحسب هذه الفتوى.
الحياتية الطبيعية ،وه ــذا كله يــدعــونــا للنظر من

أما إذا كانت العبرة في الحرمة منوط بالمشخص،

زوايــا متعددة للوقوف عند طبيعته ونحدد ماهيته فاختالف األدوات ووسائلها ال عبرة فيها.
ً
ونبرز خصائصه.
أما إذا كان األمر متعلقا بآثار النظر  ،فيترتب الحكم
ً
ً
ومن تلك الخصائص التي اختلفت فيها معالم عليه وجودا وعدما.
َ
العالمين ،هي :أدوت االستعمال ،فاختالفهما يؤدي
فالفقهاء فرقوا بين النظر من الزجاج والــمــرآة ،أو
إلى تباين األحكام ،وتوافقهما دليل على المشابهة الــمــاء ،فحكموا على النظر بالمرآة والــمــاء مثاله ال
في الحكم.

حقيقته بخالف الرؤية من الزجاج وستترتب األحكام

وبالنظر فــي الــمــدونــات الفقهية للتعرف على عليها من يمين وطالق وحل وحرمة (.)2
طبيعة األدوات فإننا وجدنا في بعض االجتهادات
ً
ً
الــتــي قــدمــت تفسيرا ألحــكــام النظر اعــتــمــادا على

((( حاشية إعانة الطالبين ،أبو بكر بن محمد الدمياطي،
شطا دار الفكر بيروت) 301 /3( ،

اختالف الوسيلة ،فيفرقون بين النظر بالعين المجردة ((( ،ينظر  :حاشية رد المختار على ال ــدر المختار شرح

وبين النظر للمرأة في المرآة ،فاختالف الوسائل ينتج

تــنــويــر األبـ ــصـ ــار  ،ابـ ــن ع ــاب ــدي ــن ،دار ال ـف ـكــر بــي ــروت،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إيهاب محمد السامرائي
ً
في هذا النص نجد تفريقا بين مستويات النظر

ومــمــا يــؤيــد ذلــك مــا قــعــده الفقهاء مــن القواعد

الختالف األدوات والوسائط ،وكل ذلك يعود لطبيعة الفقهية المعتمدة ،وهــي« :التابع تابع» ويقصدون
الحياة البسيطة التي كانت عليه ،أمــا عصرنا فقد بــهــا( ،أن الــتــابــع لــلــشــيء فــي ال ــوج ــود تــابــع لــه في
اختلفت معالمه ،فما كان يعد ظًال أضحى ماهية الــحــكــم ،فــيــرتــب عليه الــحــكــم الــثــابــت لمتبوعه)
مستقلة ،وبالتالي يجب مراجعة الفتاوى المتعلقة وفرعوا عليها جملة من القواعد ،وهي :التابع ال يفرد
ً
ً
ً
بحكم النظر ســواء أ كــان نظرا مجردا أم كــان مقيدا بالحكم وغيرها(.)2
بشرطه كما في األيمان والطالق وغيرهما.

وخالصة المسألة :فنحن نقصد بهذه المسائل

ونجد فتوى تحرم النظر االفتراضي باستعمال التي نتناولها الوقوف عند حقيقة المقياس الذي
الخواطر حيث جاء فيه ( :واألقــرب لقواعد مذهبنا نقيس به العالم االفتراضي ،ببيان طبيعته بحسب
عدم الحل ألن تصور تلك األجنبية بين يديه يطؤها الرؤية الفقهية؛ ليتسنى لنا المقارنة بين االجتهادات
فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير الفقهية وبين نوازل عصرنا.
مسألة الشرب ،ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من

و إذا كنا أشرنا إلى أداة النظر عبر العين والماء

علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها وفي والــمــرآة ال نقصد الحصر بالتمثيل؛ و إنما أردنــا أن
آخرها حديث عنه إذا شرب العبد الماء على شبه نــوضــح متعلقات هــذه األدوات وتــبــايــن اآلراء في
المسكر كان ذلك عليه حراما)(.)1
وال ـ ــذي أرج ــح ــه ب ــأن الــفــقــهــاء ف ــرق ــوا بــيــن هــذه

اعتبار حكمها.
فنالحظ من خــال هــذه اآلراء التنصيص على

المستويات باعتبار تباين حقائقها ،وكــذا ذكرهم اعــتــبــار ال ــرؤي ــة الــبــصــريــة ،هــي األصـ ــل والــمــقــيــاس
لها مــن بــاب التحايل الفقهي للخروج مــن بعض الـ ــذي تــقــاس ب ــه صــحــة األف ــع ــال م ــن عــدمــهــا عبر
األزمـ ــات الــتــي تقع للمستفتين؛ لتخليصهم من األدوات األخــرى ،ويلحق مبحث الواقع االفتراضي
أســر ألفاظهم كيال يقع طالقهم وعتاقهم وأيمانهم ،بهذه األصول.
وقــد شــاع مصطلح بين الــمــدرســة الحنفية قولهم

وكــذلــك فــإن إشــارتــنــا لمسألة الــرؤيــة البصرية،

من «حيل أبــي حنيفة» وهــو لم يقصد تحايًال على واختالف العلماء في اعتبار األدوات من عدمها،
ً
الشرع؛ و إنما اظهارا لعبقريته الفقهية عند األزمات تــشــمــل أبـ ــواب الــبــيــوع والــنــكــاح وال ــط ــاق واألهــلــة
والنوازل المستعجلة.

والحدود وغيرها.
((( ينظر  :ايضاح الفوائد في شرح القواعد على نمط جديد،

(1421هـ 2000م).)34/3( ،
((( ابن عابدين :المرجع السابق.)372/6( ،

د .مصطفى ابراهيم الزلمي ،دار احسان طهران ،ط(،)1
(1435هـ 2014م).)119/4( ،
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التأصيل لفقه الواقع اإلفتراضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنسبة األحكام لمصاديقها عادة ما تكون من باب

فهل تعد رؤية امرأة مع رجل ال يحل لها في وضع
ً
مخل بواسطة فديو دليًال كافيا إلقامة الحد عليهما؟ «التشكيك» وهي (نسبة وجود معنى كلي في أفراده،
ً
ً
أم البد من التأ كد من سالمة هذه األدوات وخاصة وذلك حينما يكون وجوده في األفراد متفاوتا ،نظرا إلى
بعد وجود تقنيات التغيير  ،ما يسمى «الفوتوشوب».
وهــذه الفتاوى الظرفية التي استدللنا بها على

المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي)(.)1
ووجــود معنى النظر مثال في أفــراده متفاوت غير

التفريق بين أدوات الــعــوالــم ،فإننا نسجل بعض متوافق ،إذ النظر إلى المرأة مباشرة ،ليس كنظره إليها
النقاط حولها:

حين الخطبة ،وحين الشهادة والمعاملة وتخيًال،

ً
ً
 vإن هــذه الــفــتــاوى تعد ظرفية زمــانــا ومكانا ،فضال عن وضعها كمحتشمة أو متبرجة أو عارية،
ً
ومسألة تعميم حكمها ،خاضع لمدى االنطباق بين فالنظر في هذه المصاديق متفاوت قوة وضعفا وغاية
ً
ً
األصل والفرع.
وأثرا وحكما.
 vإن اســتــداللــنــا بــهــذه الــفــتــاوى للتدليل بأن
الفقهاء فرقوا بين األدوات في األحكام ،ففرقوا بين
النظر بالعين المجردة وبين النظر في الــمــرآة وفي
الــمــاء ،فــلــم يلحقوا الــنــظــر بــهــذه األدوات بــالــرؤيــة

وبــنــاء عليه :فــإن الحكم سيختلف باختالف
ً ً
طبيعة النظر  ،فال يصح أن نعطي حكما عاما لجميع
ً
هذه المصاديق ،فيجب على الفقيه أن يضع تكييفا
ً
فــقــهــيــا لــكــل حــالــة مــن ح ــاالت الــنــظــر وال يشملها

البصرية ،بينما ألحقوا النظر عبر الزجاجة بها ،واذا بحكم واحد؛ ألن ذلك يعد خلًال بميزان االستدالل
اعتمدنا على هــذه االجــتــهــادات ،فهل النظر في ومراتب األحكام.
الهاتف لصور المبيعات وغيرها يلحق بحكم النظر
و إذا كانت هذه القضايا مفروغ منها ،باعتبار أن
ً
بالعين أم بالنظر بواسطة المرآة؟
الشارع حدد حكمها سلفا ،فهل النظر عبر منصات
 .9نتائج األحكام :والمحصلة التي نريد أن نقف الواقع االفتراضي لها ذات الحكم الشرعي ،أم ال؟،
عندها هي القضايا التالية:
الوقفة األولى :التفاوت في مستويات األحكام:

واذا ألحقناها بالحكم الشرعي فهل هي بديل عن
الرؤية البصرية؟ أم هي أدنى منها درجة؟

مــن القضايا البدهية لــدى علماء الشريعة أن
وفي جولة في المدونات الفقهية نجدهم اختلفوا
ّ
األح ــك ــام الـ ـ ــواردة ع ــن صــاحــب الــشــريــعــة أنــاطــت فــي عــد بعض الــوســائــل األصــلــيــة كالكتابة والنظر
ً
أحكاما للقضايا بمستويات مختلفة ،فلم تجعل مصدرا تناط به األحكام وتترتب عليه آثاره ،وحينئذ
حكم الــزنــا كحكم الــنــظــر  ،ولــم تجعل حكم خلع
الحجاب كحكم التعري في الشوارع أو في وسائل
التواصل االجتماعي.

((( ض ــواب ــط الــمــعــرفــة وأصـ ـ ــول االسـ ــتـ ــدالل وال ـم ـنــاظــرة،
عبد الرحمن حسن حبنكة ،دار القلم ،دمشق ،ط(،)16
(1442هـ .)47( ،)2021
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إيهاب محمد السامرائي
اذا سقط األصل سقط الفرع.

حرة  ( -خرج مثالها .فال يحرم نظره في نحو مرآة كما

فقد أشــار العالمة الزلمي لمذهب االمامية في أفتى به غير واحد .ويؤيده قولهم :لو علق الطالق على
مسألة الطالق عبر الكتابة ،فإنهم ال يرون وقوع الطالق رؤيتها لم يحدث برؤية خيالها .في نحو مرآة ألنه لم
كتابة من دون لفظ ممن يحسنهً ،
سواء أ كان الكاتب يرها ،ومحل ذلك حيث لم يخش فتنة وال شهوة)(.)3
ً
ً
حاضرا أم غائبا(.)1
وقد سبق طرفا من حديثنا عن مثل هذه الفتوى؛
ً
وقد ناقش العالمة عبد الملك السعدي مذاهب إال أننا وجدنا كالما للعالمة السعدي يخالف هذا
العلماء في وقوع الطالق بواسطة الكتابة ،وأحالها ال ــرأي حين تحدث عــن موقف الشريعة فــي النظر
إلــى حالتين( :)2الحالة االول ــى :أن يكتب الطالق للمرأة عبر شاشة التلفزيون ،حيث يــقــول ( :اذن
ً
على ورق ويــكــون معبرا عــن طالقها ،كــأن يكتب فــا يــجــوز لضعفاء النفوس الــذيــن تسيطر عليهم
«أنــت طالق» واشــار الــى ثال ثة مــذاهــب .المذهب عاطفة النفاق االجتماعي ،ان يتجرؤوا للنفوذ من
االول :وق ــوع الــطــاق إن ن ــواه بمجرد الــكــتــابــة ،أما هذه النافذة الى االفتاء بحل نظر المرأة من شاشة
مجرد الكتابة دون نية ودون وصوله اليها فال يقع التلفزيون او السينما أو الصور أو غيرها .وعلى فرض
ً
الطالق .المذهب الثاني :ال يقع الطالق اال مقرونا األخــذ بما قاله ابن حجر فإنه ال ينطبق واقعيا على
بالنية .المذهب الثالث :عدم وقوع الطالق اال إذا ما يعرض في هذا العصر في اآلليتين آنفي الذكر ،
ً
كان مقرونا باللفظ كرأي االمامية .الحالة الثانية :أن أو يظهر في الصورة ،فإن ما يظهر عليها في غاية من
ً
يكتب لها الطالق معلقا على وصوله ،أو قرأته او الخالعة واالستهتار وخلعا للحياء بالكلية)(.)4
من قبل غيرها ،وبهذه الحالة ال يقع بمجرد الكتابة؛

ومــقــصــودنــا مــن ه ــذه الــنــصــوص الــتــي أوردنــاهــا

و إنما أنيط الحكم بوصول الكتاب إن علقه على هو التدليل بأن العلماء اختلفوا في الحاق بعض
وصوله ،أو بقراءته إن علقه على القراءة.

األحكام المقررة شرعا ،نتيجة اختالفهم في اعتبار

وجــاء فــي التحفة البــن حجر الهيتمي بعد قول بعض تلك الوسائل نائبة عن أصولها ،كالمرآة بديلة
النووي في منهاجه :ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة عن العين ،والكتابة عن النطق.
((( ينظر  :مدى سلطان اإلرادة في الطالق في الشرائع والقوانين ((( تحفة المحتاج في شــرح المنهاج ،أحمد بن محمد
واألعراف ،د .مصطفى إبراهيم الزلمي ،دار احسان طهران،

بن علي بن حجر الهيتمي ،المكتبة التجارية الكبرى

ط(1435( ،)1هـ 2014م) (.)199/2

بمصر  1357 ،هـ  1983 -م.)192/7( ،

((( ينظر  :الطالق والفاظه المعاصرة في ضوء الفقه االسالمي ((( ،العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة
العالمة عبد الملك السعدي ،مطبعة العاني ،بغداد،

والــقــانــون ،العالمة عبد الملك الــســعــدي ،دار االنـبــار ،

ط(1406( ،)1هـ .)59 ،58( ،)1986

بغداد ،ط(1989 ،)3م 1410هـ.)244/1( ،
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والذي نتلمسه من هذه االجتهادات أن فقهاءنا

الــوقــفــة الــثــانــيــة :الــتــفــريــق بــيــن الــصــفــات الــذاتــيــة

رحمهم اهلل تعالى لم يتناولوا هذه األدوات باعتبارها والعرضية:
تبين مما سبق بــأن رؤى الفقهاء متباينة في

أدوات محايدة يتم من خاللها تترتب األحكام عليها،
ً
و إنما تناولوها تناوًال جزئيا ،في مواضع متفرقة حين التعامل مع هــذه المستجدات ،ولتوضيح طبيعة
هــذه القضايا ،وتحديد جــذور االخــتــاف ،فسنعقد

ترتبط بها المسائل.
ً
واليوم بــات األمــر ملحا الحصاء تلك الشذرات الــصــلــة بــيــن مــجــمــوعــة مــن األدوات الــتــي تناولها
الذهبية التي سطرتها أنامل الفقهاء؛ لتقديم تصور الفقهاء ،لنقف عند حقيقتها ،ونبين مرتكزات توليد
كامل إزاء تلك االدوات التي تنوب عــن أصولها؛ األحكام ،ونشير إلى التطورات التي لحقت القضايا
ولــتــكــون لــنــا مــعــيــنــا حــيــن نــنــظــر ف ــي مــســتــجــدات العرضية من خالل النظر في الخواطر الذهنية ومدى
العالم االفتراضي.
فالذي نقصده وضع معايير واضحة لمجمل هذه

مطابقتها للوقائع االفتراضية.
فــنــقــول :فــالــخــواطــر النفسية الــتــي تهجم على

األدوات التي تناط بها األحكام ،بدل أن تكون مجرد اإلنــســان دون ســابــق انـ ــذار  ،أو عبر طــريــق التفكر
إشــارات جنينية تناقش في محال متفرقة ،دون أن وذكر القضايا المهيجة للفكر  ،فهي خواطر تعتمد
على الخيال اإلنساني؛ فكل أصناف هذه الخواطر
يكون لها ضوابط محددة.
ً
والذي نخلص اليه بأن الدراسات الفقهية لديها قد تعامل معها الفقهاء تكييفا لحكمها وترشيدا
ً
ً
منهجا يعنى بالتحرير للقضايا في مضانها؛ دون وتقويما ألمرها بغية القضاء عليها ،وضبط مرتبتها
أن يحرروا كل تفاصيله ،إذ لم تكن لهذه القضايا في سلم األحكام.
شــأن كبير  ،فكانت الــدراســة الجزئية والمنفصلة

أمــا واقعنا المعاصر فإنه قــدم خدمة للناظرين

متناسبة مع طبيعة النوازل آنــذاك؛ أما في عصرنا تتجاوز حدود خيالهم؛ فقد أنتجت شركات اإلعالم
ً
فــلــم يــعــد لــهــذه الــقــضــايــا متعلقات جــزئــيــة ،إذ لم الهابط كما هائًال من األفالم اإلباحية ،والتي صادرت
ً
يكتف عصرنا أن نقلها إلى مصاف الكليات ،فإنه مستوى الخيال ووجهته توجيها؛ بحيث اغتصبت
ً
ً
أضاف لها ميدانا جديدا يطلق عليه باالفتراضي ،سلطته ،فلم تترك له مساحة لحرية التفكر  ،فكل
ً
يعتمد عــلــى تــلــك األدوات افــتــراضــيــا ،فاقتضى شيء متوفر وبأحدث التقنيات ،والعياذ باهلل.
ً
ويبقى السؤال مطروحا هل تعد هذه المناظر من
ذلك الرجوع إلى المدونات الفقهية للوقوف عند
التحريرات التأصيلية باعتبارها أصوًال لهذه الفروع مسائل الخواطر  ،أم من مسائل النظر المجرد ،و إذا
الــجــديــدة ،لتقديم مناطات تبين مــدى الموافقة كنا نرجح الحاقه باألخيرة ،فهل هو مطابق له أم أدنى
ً
ً
منه أم أعلى رتبة وأشد تأثيرا وحكما؟
والمباينة بينها.
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و إذا استخدمنا الطريقة المنهجية األصولية لضبط بعض المشايخ)(.)1
والذي نميل إليه أن النظر االفتراضي ال يختلف
االستدالل ،نقول:
ً
ً
إن الــفــرع الـ ــذي نــحــن بــصــدد بــيــان حــكــمــه هو كثيرا عن النظر المجرد إن لم يكن أ كثر تأثيرا؛ ألن
الفديو والصورة من إنتاج العالم االفتراضي ،وهو من الناظر للمرأة بالعين الــمــجــردة الــيــوم فــي األســواق
الفروع المترددة بين أصلين وهذا الذي لمسناه من والحياة العامة رغم ما تحمله من بعض السفور  ،فإن
اجتهادات الفقهاء.

تحريك الغرائز ال يتحقق بشكل كامل كما هو في

األصــل األول :النظر الــى الــمــرأة مباشرة بالعين العالم االفتراضي ،ألن اإلنسان عادة ما يشاهد هذه
المناظر في عزلته؛ إال أننا لألسف بتنا نسمع بأن
المجردة.
ً
األصــل الثاني :النظر باستخدام الخواطر  :مما الحياة الطبيعية لم تعد تختلف كثيرا عن الحياة
ً
هو معلوم بأن الخواطر ال يترتب عليها أثم ،وما هو االفتراضية ،فما يشاهده الشباب افتراضيا باتوا يرونه
ً
مــقــرر لــدى علماء الشريعة أنــهــم يقسمون مراتب خارجيا ،فالواقع االفتراضي يلحق بمقصد العزيمة،
القصد إلــى خمسة مستويات ،ويرتبون األحكام باعتبار أن الناظر أو المتخيل قد صمم على النظر
على العزيمة.

ُ
ويبقى السؤال بأي مراتب القصد نلحق فرعنا ؟

أو قــام باستجالب صــورة معينة فــي غير محلها،
ً
ويبقى الحكم مختلفا بحسب كل حالة وواقعة،

ولبيان ذلــك ننقل قــول اإلمــام الطحاوي( :قوله والعياذ باهلل.
«أو نوى الفطر ولم يفطر » وال إثم عليه أيضا إال إذا عزم

ً
والدليل الذي نعتمد عليه تعضيدا لرأينا ،هو تغير

طبيعة الماهيات فنقول:
ونظم بعض مراتب القصد فقال:
ً
إن واقــعــنــا المعاصر قــد غير كــثــيــرا مــن طبيعة
مــراتــب الــقــصــد خــمــس هــاجــس ذك ــروا
ً
فــخــاطــر فــحــديــث الــنــفــس فــاســتــمــعــا األشــيــاء ،فما كــان عرضيا بحسب تعبير المناطقة
ً
أضحى اليوم ذاتيا.
يـ ــلـ ــيـ ــه ه ـ ـ ــم فـ ـ ــعـ ـ ــزم كـ ــلـ ــهـ ــا رفـ ــعـ ــت
سـ ــوى األخ ــي ــر فــفــيــه األخ ـ ــذ ق ــد وقــعــا

و إذا رجعنا إلــى موضوعنا فنقول :فــإن الفقهاء

فالهاجس هو الذي يمر على القلب وال يمكث ،قديما حينما فــرقــوا بين مستويات النظر بين نظرٍ
ً
مباشرة
والخاطر الــذي يتردد تــرددا مــا ،وحديث النفس ما إلى المرأة مباشرة وبين نظرٍ إليها بطريقة غير
ٍ

تتكلم بــه ،والــهــم اإلرادة ،والــعــزم التصميم ،والــذي عبر وسائط متعددة ،فإنهم كانوا يدركون الفرق بين
يكتب فــي الــعــزم عــلــى الــســيــئــة إث ــم الــعــزم ال فعل
الــمــعــصــيــة والــعــامــة لــلــمــائــكــة عــلــى الــعــزم على
الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده

((( حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،االمام أحمد
بن محمد بن إسماعيل الطحاوي ،ط األميرية بــوالق،
مصر (1318هـ).)438( ،
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الصفات الذاتية والعرضية ،فعدوا النظر إلى المرأة

الخاتمة

فــي الــمــاء ليس كالنظر إليها مــبــاشــرة ،باعتبار أن
صورتها فــي الــمــاء ص ــورة عرضية ال تستقل بذاتها

كصفة حقيقية أي ال قوام لها بذاتها ،واليوم بات األمر
ً
ً
ً ُ
مختلفا؛ فالصوت والصورة لم يعودا وصفا عرضيا نسجل مجموعة من النتائج:

وفــي ختام هــذه الــدراســة المتواضعة نحب أن

بل أصبح لهما ماهيتهما المستقلة عن مصدره أو
 .1إن العالم االفتراضي أضحى بديًال عن الحياة
ً
ً
فاعله .وبالتالي سنتعامل مع كثير من القضايا بناء الــحــقــيــقــيــة ،مــمــا يــقــتــضــي اج ــت ــه ــادا مــواكــبــا لكل
على المتغيرات فكل العقود والمعامالت واأليمان المتغيرات المتسارعة كيال تعظم الفجوة.
والطالق ستراجع قضاياها نتيجة هذه المتغيرات،
ً
فمن قال لزوجته إذا رأيت زيدا ما فأنت طالق ،فهل الجديد ،رغم وجود بعض المحاوالت الجزئية ،مما
 .2ال تزال األبحاث الفقهية فقيرة في هذا المجال

إذا رأت صورته أو فديو له يقع طالقها أم ال ؟ أم يبقى يقتضي البحث الـ ــدؤوب إلنــجــاز أبــحــاث اصيلة
ً
الحكم منطبقا على رؤية شخصه ؟
لمعالجة هذه الظواهر .
ً
ونتيجة لذلك :فعلينا أن ندرك كثيرا من الفتاوى
 .3إن الواقع االفتراضي ال ينهض بذاته في غالب
فــي الــمــدونــات الفقهية ،بأنها ُبنيت على حسب فــروعــه إلنــاطــة الحكم الــشــرعــي بــه؛ إال بعد عملية
معطيات الزمان ،واليوم طبيعة األشياء اختلفت عن االلــحــاق بنص شرعي او نص فقهي؛ مما يقتضي
ً
ً
ً
ً
ذي قبل ،مما يقتضي ذلك اجتهادا جديدا؛ ليس بحثا تأصيليا دقيقا لربط الفروع بأصولها.
ً
تصحيحا لفتاوى أئمتنا باعتبارها مخطئة ،و إنما
 .4العالم االفتراضي من العوالم الجديدة ذات
نتيجة تغير طبيعة الماهيات ،فهذا ليس اختالف الــطــابــع الــجــديــد فــي مجمل مستجداته والــتــي ال
حجة وبرهان؛ و إنما نتيجة اختالف عصر وأوان ،كما يوجد لها نظير في العالم الخارجي الحقيقي مما
قال أصحاب أبي حنيفة.

يفرض على الفقيه ان ال يعطيها حكما مطابقا للواقع
الحقيقي فتارة تتحقق المطابقة وفي احيان كثيرة

***

تتخلف فيجب ان ال نعطي حكما واحــدا لجميع
صوره ونوازله
 .5وتقتضي المنهجية الفقهية التكييفية إزاء
الواقع االفتراضي ،الوقوف عند خصائصه لنرى مدى
وجــود تطابق بينه وبين خصائص الواقع الحقيقي
“الــخــارجــي” باعتبار أن األخير هو المقياس؛ وأن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .إيهاب محمد السامرائي
ً
الخطاب الشرعي كــان متوجها إليه أصــالــة ،فقدم
الفقهاء اجتهاداتهم لــه؛ ونتيجة الــتــطــور الزماني
ً
فــإن العالم االفتراضي أضحى مــتــرددا بين إلحاقه
ً
ً
بالمقصود أصالة ،وبين اعتباره قسما جديدا يمكن
ً
أن نطلق عليه مقصودا بالتبع ،وله أحكامه الخاصة
التي تباين أحكام الواقع المقصود أصالة.

قائمة المصادر والمراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2األخالقيات والعوالم االفتراضية ،موسى فيربر ،
مؤسسة طابة ،أبوظبي2009( ،م).

 .6طبيعة العصر الجديد قد ألقى بثقله لتغيير
ً
ً
ً
كثير من الماهيات فما كان يعد وصفا عرضيا مرتبطا جــديــد ،د .مصطفى ابــراهــيــم الــزلــمــي ،دار احسان
ً ً
بأسبابه ،أضحى اليوم وصفا ذاتيا ،مستقًال عن أصله ،طهران ،ط(1435( ،)1هـ 2014م).
 .3ايــضــاح الفوائد فــي شــرح القواعد على نمط

مما يقتضي مراجعة لكثير من الفتاوى التي بنيت

 .4تحفة المحتاج إلــى أدلــة المنهاج ،عمر بن

على النظرة السابقة لتقديم اجتهاد جديد يتماشى علي تحقيق :عبد اهلل اللحياني ،دار حــراء مكة،
مع متغيرات العصر .

ط(1406( ،)1هـ).

 .7إن الــمــقــاربــة الــفــقــهــيــة ال تــكــفــي لمعالجة

 .5تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن

تحديات الواقع االفتراضي ،مما يقتضي االستعانة محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،المكتبة التجارية
بالخطاب الحجاجي والترشيدي ،إذ لم يعد جيلنا الكبرى بمصر  1357 ،هـ  1983 -م.
يرهبه خطاب الوعيد ،فيحتاج إلى فكر متوازي يقدم
 .6تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،العالمة
البدائل ويحفز نحو الرغائب.
عبد اهلل بن ّبيه ،مركز الموطأ ابوظبي ط(2018( ،)4م)
 .7حاشية إعــانــة الطالبين ،أبــو بكر بــن محمد

***

الدمياطي ،شطا دار الفكر بيروت.
 .8حاشية رد المختار على الدر المختار شرح
تــنــويــر األب ــص ــار  ،اب ــن عــابــديــن ،دار الــفــكــر بــيــروت،
(1421هـ 2000م).
 .9حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،
االم ــام أحمد بــن محمد بــن إسماعيل الطحاوي،
ط األميرية بوالق ،مصر (1318هـ)
 .10ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة،
عبد الــرحــمــن حسن حبنكة ،دار الــقــلــم ،دمشق،
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التأصيل لفقه الواقع اإلفتراضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط (1442( ،)16هـ .)2021
 .11الــطــاق والــفــاظــه المعاصرة فــي ضــوء الفقه
االســامــي ،العالمة عبد الملك السعدي ،مطبعة
العاني ،بغداد ،ط(1406( ،)1هـ .)1986
 .12العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في
الشريعة والقانون ،العالمة عبد الملك السعدي ،دار
االنبار  ،بغداد ،ط(1989 ،)3م 1410هـ.
 .13فيصل التفرقة بين اإلســام والزندقة ،اإلمــام
محمد الــغــزالــي ،ق ــرأه وعــلــق عليه :محمود بيجو ،
ط (1413( ،)1هـ1993م).
 .14مــخــتــار الــصــحــاح ،محمد بــن أب ــي بــكــر بن
عبدالقادر ال ــرازي تحقيق محمود خــاطــر  ،مكتبة
لبنان ناشرون ،بيروت. 1995 - 1415 ،
 .15مدى سلطان اإلرادة في الطالق في الشرائع
والقوانين واألعراف ،د .مصطفى إبراهيم الزلمي ،دار
احسان طهران ،ط(1435( ،)1هـ 2014م)
 .16المصنف ،أبو بكر عبد الــرزاق بن همام بن
نافع الحميري اليماني الصنعاني ،تحقيق :حبيب
الــرحــمــن األعــظــمــي ،الــمــجــلــس الــعــلــمــي -الــهــنــد،
ط(.1403 ،)2
 .17معيار العلم ،اإلمام محمد بن محمد الغزالي،
تحقيق :سليمان دنيا ،دار المعارف.
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