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أدوات الفتوى االفتراضية "دراسة تأصيلية"

مبارك سعود العجمي
محمد عيل سمريان

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2018-01-10 :

تاريخ القبول2019-03-04 :

ملخص البحث:
ســلطت الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وقســمت الدراســة
الــى تمهيــد وثالثــة مباحــث ،بينــت فــي التمهيــد مفهــوم أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذكــرت فــي
المبحــث األول أدوات الفتــوى االفتراضيــة مــن األدلــة النقليــة ،وفــي المبحــث الثانــي وضحــت
أدوات الفتــوى االفتراضيــة مــن األدلــة العقليــة ،وذكــرت فــي المبحــث الثالــث أدوات الفتــوى
االفتراضيــة العقليــة ،وختمــت دراســتي بنتائــج وتوصيــات.
واتبعــت فــي هــذه الدراســة المنهــج االســتقرائي ،باســتقراء المســائل الجزئيــة للوصــول إلــى
الكليــات ،وكذلــك ســلكت المنهــج التحليلــي للتوصــل إلــى المعلومــة المطلوبــة.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن أدوات الفتــوى االفتراضيــة هــي العلــوم والمعــارف الكســبية التــي
يجــب علــى الراغــب فــي الفتــوى االفتراضيــة التمكــن منهــا بغيــة اســتخدامها وتوظيفهــا عنــد الهــم
بالتوقيــع عــن رب العالميــن.
الكلمات الدالة :الفتوى االفتراضية ،األدوات ،اإلسالم.
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المقدمة:
الحمــد هلل ،نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا وســيئات
أعمالنــا مــن يهــده هللا فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده
ال شــريك لــه ،وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ،وبعــد:
فــإن الفتــوى مــن أهــم المناصــب الدينيــة وأعالهــا قــدراً ،وأكثرهــا أثــراً ،وأعظمهــا خطــراً،
وقــد قــام بهــا علــى مــر العصــور علمــاء أفاضــل أفنــوا أعمارهــم فــي العلــم الشــرعي تعلمــاً وتعليمــاً
وتأليفــاً وتحريــراً ،فنفــع هللا بهــم عمــوم المســلمين فــي عصرهــم ،وتعــدى نفعهــا إلــى مــا تــاه مــن
العصــور ،ومــا نــزال إلــى اليــوم نسترشــد بتلــك الفتــاوى ،وننهــل ممــا فيهــا مــن العلــم والنصــح
والتوجيــه ،والفتــوى ال تقتصــر علــى الفتــوى الواقعيــة ،بــل إن هنــاك فتــاوى افتراضيــة ،وهــي
الفتــاوى فــي مســائل لــم تقــع ،وتقديــر حكــم الشــارع فــي ذلــك ،وقــد حفــظ لنــا التاريــخ عــن الفقهــاء
عــدداً مــن الفتــاوى التــي لــم تكــن موجــودة فــي عصرهــم ،أو كانــت مســتبعدة ،أو نــادرة مســتغربة،
وهــذه الفتــاوى أفادتنــا كثيــراً اليــوم ،وجعلتنــا فــي ســعة حينمــا ظهــرت بعــض المســائل المســتجدة
فــي هــذه األزمنــة المتأخــرة وانتشــرت انتشــاراً ملحوظــاً.
والفتــوى االفتراضيــة لهــا أدوات ،وهــذه األدوات ينبغــي للفقيــه القائــم بالفتــوى االفتراضيــة أن
يســتعين بهــا مــن أجــل الوصــول إلــى مــراد الشــرع ،ومــن أجــل توقيــع ذلــك المــراد اإللهــي فــي
النــاس والواقــع الــذي يعيشــون فيــه ،وهــذه األدوات هــي مجــال الدراســة.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1.ما مفهوم أدوات الفتوى االفتراضية؟
2.ما مصطلح أدوات الفتوى االفتراضية؟
3.ما أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة النقلية؟
4.ما أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة العقلية؟
5.ما أدوات الفتوى االفتراضية العقلية؟
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أهداف الدراسة:
من أهداف الدراسة اآلتي:
1.بيان مفهوم أدوات الفتوى االفتراضية.
2.إظهار مصطلح أدوات الفتوى االفتراضية.
3.إبراز أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة النقلية.
4.الكشف عن أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة العقلية.
5.بيان أدوات الفتوى االفتراضية العقلية.

الدراسات السابقة:
 1.الفقــه االرتيــادي نظــرات فــي الفقــه المستشــرف للمســتقبل ،هانــي بــن عبــدهللا الجبيــر،
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ،بيــروت ،ط2014 ،1م.
وفــي هــذا المؤلــف تطــرق الباحــث إلــى أدوات الفتــوى االفتراضيــة بشــكل مختصــر ،ولــم
يتطــرق إلــى كل أنواعهــا وإنمــا تكلــم عــن األدوات العقليــة فقــط ،بخــاف بحثــي الــذي تطــرق
لــكل أنــواع أدوات الفتــوى االفتراضيــة.
2.الفقــه االفتراضــي وتطبيقاتــه علــى النــوازل المعاصــرة ،صــاح الديــن خلــوق ،دار ابــن
حــزم ،بيــروت – لبنــان1436 ،ه2015/م.
والبحــث تطــرق إلــى أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،لكنــه لــم يذكــر أدوات الفتــوى االفتراضيــة
العقليــة ،وهــذا بخــاف بحثــي الــذي بيــن جميــع أنــواع أدوات الفتــوى االفتراضيــة.
3.اإلفتــاء ودراســات المســتقبل ،عبدالفتــاح حســين همــام ،وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ،الكويــت ،ط2014 ،1م1435/هـــ.
وفــي هــذا الكتــاب تحــدث عــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة العقليــة ،ولــم يتطــرق إلــى أدوات
الفتــوى االفتراضيــة األخــرى ،بخــاف بحثــي الــذي اشــتمل علــى جميــع أنــواع أدوات الفتــوى
االفتراضيــة.
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منهج الدراسة:
ســلكت فــي هــذه الدراســة منهجــاً اســتقرائياً تحليليــاً ،وذلــك بتتبــع الجزئيــات المتناثــرة فــي
كتــب األدوات للتوصــل الــى الكليــات ،وجمعهــا ودراســتها.

خطة الدراسة:
المقدمة :وفيها مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،والدراسات السابقة ،ومنهج الدراسة.
التمهيد :مفهوم أدوات الفتوى االفتراضية.
المبحث األول :أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة النقلية.
المبحث الثاني :أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة العقلية.
المبحث الثالث :أدوات الفتوى االفتراضية العقلية.
الخاتمة:

التمهيد :مفهوم أدوات الفتوى االفتراضية
قبــل الدخــول فــي الدراســة البــد مــن بيــان مصطلحاتهــا ،وســوف نقســم ذلــك إلــى ثالثــة
مطالــب وهــي كاآلتــي:
المطلب األول :تعريف الفتوى لغةً واصطالحاً:

الفتوى لغة:
ال َفتــوى ُ
والفتيــا مصــدر مــن أفتــاه فــي األمــر؛ إذا أبانــه لــه((( ،فالفتــوى فــي لغــة العــرب :اســم
مصــدر للفعــل أفتــى يفتــي إفتــاء ،بمعنــى اإلبانــة ،يقــال :أفتــاه فــي األمــر إذا أبــان لــه ،وأفتيتــه فــي
مســألته إذا أجبتــه عنهــا ،والفتيــا تبييــن المشــكل مــن األحــكام ،أصلــه مــن الفتــى ،وهــو الشــاب
(((.
الحــدث الــذي شــب وقــوي ،فكأنــه يقــوي مــا أشــكل ببيانــه

((( مجد الدين الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد
العرقسوسي( ،لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع1426 ،ه2005/م) ط  ،8ج ،1 :ص.1320 :
((( جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،مادة( :فتا)( ،بيروت :دار صادر1414 ،ه) ط ،3ج ،15 :ص145 :
.148
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والفتيــا ُ
ُ
والفتــوى وال َفتــوى لغــات :واألول أفصحهــا ،قــال ابــن ســيده" :وإنمــا قضينــا علــى ألــف
(((.
أفتــى باليــاء؛ لكثــرة (ف ت ي) وقلــة (ف ت و)
وممــا ســبق يتضــح أن الفتــوى تأتــي بمعنــى اإلبانــة ،واإلجابــة عــن المســألة ،وتبييــن المشــكل
مــن األحــكام.
الفتوى اصطالحاً:
عرف الفقهاء الفتوى بعدة تعريفات ومنها:
أوالً .تعريف الحنفية.
عــرف زادة الفتــوى بأنهــا" :علــم تــروى فيــه األحــكام الصــادرة عــن الفقهــاء فــي الوقائــع
(((.
الجزئيــة ،ليســهل األمــر علــى القاصريــن مــن بعدهــم "
ثانيا ً تعريف المالكية.
عرف القرافي الفتوى بأنها" :الفتوى إخبار عن هللا تعالى في إلزام أو إباحة "

(((.

ثالثا ً تعريف الشافعية.
عرف ابن الصالح الفتوى بقوله" :قيل في الفتوى :إنها توقيع عن هللا تبارك وتعالى"(((.
رابعاً :تعريف الحنابلة.
عرف ابن حمدان الفتوى بأنها "تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه "

(((.

ومن التعريفات المعاصرة:

((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة( :فتا) ،ج ،15 :ص.148 :
((( أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم( ،بيروت – لبنان:
.558
دار الكتب العلمية1405 ،ه1985/م) ط ،1ج ،2 :ص557 :
((( شهاب الدين القرافي ،الفروق( ،عالم الكتب) ،ج ،4 :ص.53 :
((( عثمان بن عبدالرحمن تقي الدين ابن الصالح ،أدب المفتي والمستفتي ،المحقق موفق عبدهللا عبدالقادر( ،المدينة
المنورة :مكتبة العلوم والحكم1423 ،ه2002/م) ط ،2ج ،1 :ص.72 :
((( انظر :منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات( ،عالم الكتب1414 ،ه1993/م) ط،1
ج ،3 :ص ،456 :نقالً عن الموسوعة الفقهية الكويتية (الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1995 ،م)
ط ،1ج ،32 :ص.20 :
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عــرف األشــقر الفتــوى بقولــه " :اإلخبــار بحكــم هللا تعالــى باجتهــاد عــن دليــل شــرعي ،لمــن
(((.
ســأل عنــه فــي أمــر نــازل "
عــرف الريســوني الفتــوى بقولــه" :إخبــار المســتفتي بالحكــم الشــرعي فــي خصــوص مســألته
(((.
عــن نقــل أو اجتهــاد بــا إلــزام"
ولقد تبين أن التعريف المختار هو تعريف الريسوني لما يأتي:
قولــه " :إخبــار المســتفتي بالحكــم الشــرعي " إشــارة إلــى القصــد اإلرشــادي فــي الفتــوى ،ألن
المفتــي قائــم فــي األمــة مقــام الطبيــب ،فهــو يوجــه المســتفتي فــي مســالك التديــن ،ويعالــج أدواء
المســتفتين بعــاج الشــرع.
وقولــه " :خصــوص مســألته " وهــذا يجرنــا الــى مــا يعــرف بتحقيــق المنــاط ،وهــو تنزيــل
حكــم جزئــي علــى محــل جزئــي.
وقولــه" :بــا إلــزام" وهــذا قيــد فــي التعريــف ليخــرج حكــم القاضــي فحكمــه ملــزم ،حيــث إنــه
لــم يتقيــد بــه غيــره .وكذلــك وضــع قيــد (نقــل أو اجتهــاد) ،ألن الفتــوى تأخــذ مــن النصــوص وكذلــك
مــن االجتهــاد بالرأي.
المطلب الثاني :تعريف الفتوى االفتراضية لغة واصطالحاً:
االفتــراض :مصــدر للفعــل افتــرض ،وهــو مزيــد ،أصلــهَ :فــرْ ض – بفتــح الفــاء وســكون الــراء
– فــي اللغــة يأتــي بــإزاء عــدة معــان؛ ومنهــا :التقديــر((( ،يقــال :فــرض األمــر إذا قــدره وتصــوره
صـ ُ
بعقلــه وجعــل لــه معالمــاً وحــدوداً .قــال هللا تعالــىَ :
ـف َمــا َف َر ْ
ضتُ ـ ْم} ســورة البقــرة :اآليــة
{ف ِن ْ
(((.
237؛ أي :قدرتــم
((( محمد سليمان األشقر ،الفُتيا ومناهج اإلفتاء( ،الكويت – حولي :مكتبة المنار االسالمية1396 ،ه1976/م) ط،1
ص.9 :
((( قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات( ،بيروت – لبنان :دار ابن
حزم1435 ،ه2014/م) ط ،1ص.27 26 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،7 :ص ،203 :محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،تحقيق يوسف محمد،
(بيروت – صيدا :المكتبة العصرية1420 ،ه1999/م) ط ،5ج ،1 :ص ،237 :محمد الحسيني الزبيدي ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،مادة( :ف ر ض) ،مجموعة من المحققين( ،دار الهداية) ،ج ،18 :ص.486 :
((( محمد بن صالح ابن عثيمين ،تفسير الفاتحة والبقرة( ،المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي1423 ،ه)
ط ،1ج ،3 :ص ،171 :أبي البقاء أيوب الكفوي ،الكليات ،تحقيق د .عدنان درويش و محمد المصري( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة) ،ج ،1 :ص ،688 :الرازي ،مختار الصحاح ،ج ،1 :ص ،237 :محمد قلعجي ،حامد قنيبي،
معجم لغة الفقهاء( ،بيروت :دار النفائس1408 ،ه1988/م) ط ،2ج ،1 :ص.343 :
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وكما يقال :فرض المحال ليس بمحال ،أي :تقديره وتجويز العقل له

(((.

تعريف الفتوى االفتراضية كمركب إضافي:
مصطلــح الفتــوى االفتراضيــة حــادث ،ولــم أجــد مــن عرفــه مــن العلمــاء المعاصريــن ســوى
تعريــف واحــد ،فــي بحــث محكــم للفتــوى االفتراضيــة ،أمــا التعريفــات التــي وجدتهــا فهــي تعــرف
الفقــه االفتراضــي بنوعيــه ،الفتــوى فيمــا لــم يقــع جوابــاً للســائل ،وهــذا مجــال بحثنــا ،والنــوع
الثانــي تقديــر الفقيــه مســائل لــم تقــع ،وهــذه التعاريــف هــي:
وأما تعريف الفتوى االفتراضية فقد عرفه:
تعريف محمد المحيميد للفتوى االفتراضية.
قــال محمــد المحيميــد" :تبييــن الحكــم الشــرعي عــن دليــل لمــن ســأل عنــه فــي مســائل لــم تقــع
(((.
بعــد وإنمــا يقــدر وقوعهــا"
وهــذا التعريــف هــو الوحيــد الــذي عــرف الفتــوى االفتراضيــة ،وهــو يشــمل مــا يتصــور
(((.
وقوعــه مــن المســائل فــي زمــن المفتــي و مــا ال يتصــور
وأما التعريفات التي خلطت بين الفقه االفتراضي والفتوى االفتراضية فهي:
 1 .تعريف قطب الريسوني:
قــال قطــب الريســوني" :هــو الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع ،وتفريــع الــرأي فــي أمــور قبــل أن
(((.
تكــون ،ويفتــرض وقوعهــا بالتصــور العقلــي المجــرد "
وفــي هــذا التعريــف نوعيــن مــن الفقــه االفتراضــي وهمــا ،الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع ،وهــذه
الفتــوى االفتراضيــة مجــال بحثنــا ،وتفريــع الــرأي فــي أمــور قبــل أن تكــون ،وهــذا عمــل
الفقيــه حيــث يفتــرض أمــور لــم تقــع اســتعداداً لوقوعهــا فــي مســتقبل الزمــان.
((( الكفوي ،الكليات ،ج ،1 :ص ،185 :القاضي عبدالنبي بن عبد الرسول نكري ،دستور العلماء (جامع العلوم في
اصطالحات الفنون) ،تعريب حسن هاني فحص( ،لبنان – بيروت :دار الكتب العلمية1421 ،ه2000/م) ط ،1ج:
 ،3ص.15 :
((( محمد بن عبدهللا بن محمد المحيميد ،الفتوى االفتراضية مفهومها وأهميتها وحكمها ،بحث محكم ،جامعة
القصيم1434 ،ه ،ص.5 :
((( المحيميد ،الفتوى االفتراضية ،ص.5 :
((( قطب الريسوني ،مقوالت في التجديد الفقهي( ،اإلمارات – الشارقة :مكتبة الصحابة ،مكتبة التابعين – القاهرة،
1427ه-2006م) ط ،1ص.50 :
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وكذلــك فــي هــذا التعريــف أُ َ
خــذ عليــه عــدم اشــتماله علــى المعنــى اللغــوي للفــرض وهــو
(((.
التقديــر والتجويــز العقلــي
 2 .تعريف سعيد القحطاني:
قــال ســعيد القحطانــي " :هــو العلــم المتعلــق بقيــام الفقيــه بتجويــز وقــوع المســائل الشــرعية
العمليــة ،والجــواب عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع ،وتقديــر حكــم الشــارع فــي ذلــك "

(((.

وبمــا أن ســعيد القحطانــي قــد أستشــكل علــى التعريــف الســابق عــدم اشــتماله علــى قيديــن همــا
التقديــر والتجويــز العقلــي ،فقــد ذكــر فــي تعريفــه هــذان القيــدان ،وقــال فــي التعريــف" :تجويــز
وقــوع المســائل الشــرعية العمليــة "؛ وهــذا قيــد وضــع فــي التعريــف ،وهــو اســتعمال العقــل
والفكــر لوضــع تصــور لمســائل لــم تقــع بعــد وبيــان حكــم الشــارع فيهــا حــال حدوثهــا.
وقولــه " :والجــواب عــن أســئلة المســتفتين بمــا لــم يقــع "؛ قيــد ثانــي فــي التعريــف ،وهــو
(((.
إجابــة أســئلة المســتفتين فــي مســائل لــم تقــع لهــم بعــد
 3 .تعريف محمد أبو زهرة:
قــال محمــد أبــو زهــرة" :يقصــد بالفقــه التقديــري :الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع ويفــرض
(((.
وقوعهــا "
يبحــث
كان
ويقصد أبو زهرة من هذا التعريف عمل أبي حنيفة –رحمه هللا حيــث
عــن العلــة فــإذا وصــل إليهــا أخــذ يختبرهــا ،ويفــرض الفــروض ،ويقــدر وقائــع لــم تقــع ليطبــق
عليهــا العلــة التــي وصــل إليهــا ،وذلــك النــوع مــن الفقــه يســمى :الفقــه التقديــري؛ إذ تقــدر وقائــع
(((.
لــم تقــع ،ثــم يذكــر حكمهــا ،وهــذا الختبــار العلــة التــي وصــل إليهــا
والتعريــف المختــار للفتــوى االفتراضيــة مــن خــال التعريفــات الســابقة " :هــو الفتــوى فــي
مســائل لــم تقــع ،ويفتــرض وقوعهــا بالتصــور العقلــي المجــرد ،جوابــاً عــن أســئلة المســتفتين فيمــا
لــم يقــع ،وتقديــر حكــم الشــرع فــي ذلــك ".
((( انظر :سعيد بن متعب القحطاني ،الفقه الفرضي حقيقته وحكمه ،مجلة الجمعية الفقهية السعودية ،العدد السادس
عشر1434 ،ه2013/م ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية ،ص.131 :
((( القحطاني ،الفقه الفرضي ،ص.131 :
((( المصدر السابق ،ص.132 :
((( محمد أبي زهرة ،أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه( ،دار الفكر العربي) ط ،1ص.229 :
((( محمد أبي زهرة ،تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية( ،القاهرة :دار الفكر
العربي1996 ،م) ،ص.372 :
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فقولنا " :الفتوى في مسائل لم تقع " قيد إلخراج الفتوى في مسائل واقعة.
وقولنــا " :جوابــاً عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع " قيــد فــي التعريــف وهــو إجابــة أســئلة
المســتفتين فــي مســائل لــم تقــع لهــم بعــد.
وقولنــا " :وتقديــر حكــم الشــرع فــي ذلــك " وتقديــر؛ هــو بيــان عمــل الفقيــه فــي االجتهــاد فــي
انتــزاع حكــم الواقعــة لــو وقعــت.
حكم الشرع؛ هو قيد إلخراج الحكم العقلي.
المطلب الثالث :تعريف أدوات الفتوى االفتراضية.
فتعــرف أدوات الفتــوى االفتراضيــة :بأنهــا تلــك العلــوم والمعــارف الكســبية التــي يجــب علــى
الراغــب فــي الفتــوى االفتراضيــة التمكــن منهــا بغيــة اســتخدامها وتوظيفهــا عنــد الهــم بالتوقيــع
(((.
عــن رب العالميــن
وهــذا التعريــف ألدوات الفتــوى االفتراضيــة ،هــو التعريــف المختــار ،حيــث أنــه يميــز أدوات
الفتــوى االفتراضيــة عــن غيرهــا ،حتــى ال تتداخــل المصطلحــات األخــرى معهــا ،ومــن شــأن
التعاريــف أن تكــون جامعــة مانعــة.

المبحث األول :أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة النقلية
للفتوى االفتراضية أدوات على المفتي أن يلم بها ومن أهمها:
المطلب األول :القرآن الكريم.
إن أهميــة القــرآن فــي إدراك قضايــا الفتــوى االفتراضيــة ،أنــه أســاس الشــريعة اإلســامية
وأصلهــا ،وعليــه فمــن الضــروري للمجتهــد الباحــث فــي المســائل االفتراضيــة أن يبحث فــي القرآن
الكريــم الــذي هــو أصــل جميــع المقاصــد ،ومــن ثــم فإنــه ال ينبغــي للقائــم بالفتــوى االفتراضيــة أن
يتــرك النظــر فــي مصدرهــا األساســي؛ ألنــه بإهمالــه للقــرآن تفوتــه معرفــة كثيــر مــن مقاصــد
(((.
الشــريعة العامــة والخاصــة

((( انظر :قطب مصطفى سانو ،صناعة الفتوى المعاصرة قراءة هادئة في أدواتها وآدابها وضوابطها وتنظيمها
في ضوء الواقع المعاصر1434( ،ه2013/م) ط ،1ص.46 :
((( انظر :صالح الدين خلوق ،الفقه االفتراضي تطبيقاته على النوازل المعاصرة( ،بيروت-لبنان :دار ابن حزم،
1436ه2015/م) ط ،1ص.82 :
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والقــرآن الكريــم أصــل األصــول ،وقاعــدة التشــريع ومنطلقــه ،فهــو أصــل ترجــع إليــه األصول
كلهــا مــن ســنة ،وإجمــاع ،وقيــاس ،وغيرهــا مــن أصــول التشــريع((( ،ويدلــل علــى ذلــك الشــاطبي
بقولــه" :إن الكتــاب قــد تقــرر أنــه كليــة الشــريعة ،وعمــدة الملــة وينبــوع الحكمــة ،وآيــة الرســالة
ونــور األبصــار والبصائــر ،وأنــه ال طريــق إلــى هللا ســواه وال نجــاة بغيــره ،وال تمســك بشــيء
يخالفــه ،وهــذا كلــه ال يحتــاج إلــى تقريــر واســتدالل عليــه؛ ألنــه معلــوم مــن ديــن األمــة ،وإذا
كان كذلــك لــزم ضــرورة لمــن رام االطــاع علــى كليــات الشــريعة ،وطمــع فــي إدراك مقاصدهــا
(((.
واللحــاق بأهلهــا ،أن يتخــذه ســميره وأنيســه ،وأن يجعــل جليســه علــى مــر الليالــي واأليــام" . ..
ويتبيــن ممــا ســبق بــأن ارتبــاط الفتــوى االفتراضيــة بالقــرآن هــو ارتبــاط الفــرع بأصلــه الــذي
بــه ثباتــه وقــراره ،إذ الشــريعة هــي كتــاب هللا وســنة رســوله – صلــى هللا عليــه وســلم– وكل
األحــكام والمقاصــد مســتخرجة ومســتنبطة منهمــا.
والفتــوى االفتراضيــة هــي النظــر فــي الحكــم الشــرعي المتوقــع ،المســتنبط مــن إدراك أهــداف
الكتــاب والســنة ،وغايتهمــا فــي التشــريع وحفــظ مصالــح العبــاد ودفــع المفاســد عنهــم ،فــإذا لــم يهتــم
القائــم بالفتــوى االفتراضيــة بالقــرآن ،ترتــب علــى ذلــك إخــال بهــذا اإلدراك المفتــرض حصولــه،
(((.
وأيضــاً نصــوص الشــرع هــي الشــاملة لمقاصــده والعنايــة بهــا أمــر ضــروري
ونجــد توجيهــات القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بضــرورة البحــث والســبر والقــراءة ،والنظــر
والتأمــل والســير فــي األرض ،لتتبــع الحقائــق والتعــرف علــى مصائــر األمــم واإلفــادة مــن تجاربهــا
ومــا اكتســبته مــن رخــاء وتقــدم أو جنتــه علــى نفســها مــن دمــار ،وكــوارث ،وأســباب ســقوط،
فــإذا كنــا غيــر قادريــن علــى تفهــم تفاصيــل القــادم مــن األحــداث فــإن مــا يمكــن أن نســتقرئه عــن
مجريــات الحيــاة البشــرية يدعونــا للقيــام بمــا نســتطيع إعــداداً للمســتقبل؛ فقــد جــاء فــي القــرآن
الكريــم { :إ َّن َّ
َ ُ
ـه ْم} ســورة الرعــد ،اآليــة  ،11وهــي
للاَ َل يُ َغيِّ ُــر َمــا ِب َقــوْ ٍم َحتَّـ ٰ
ـى يُ َغيِّــرُ وا َمــا ِبأ ْنف ِسـ ِ
ِ
أقــدر علــى مواجهــة المســتقبل،
دعــوة صريحــة وواضحــة ألن نقــوم بالخطــوات التــي تجعلنــا
َ
(((.
الســيما أن األمــم ال يمكــن أن تتغيــر فــي لحظــات أو تهتــدي فــي عبــرات
((( موفق الدين أبو محمد عبدهللا بن أحمد ابن قدامة ،روضة الناظر وجنة المناظر( ،دار الزاحم للنشر والتوزيع) ،ج:
 ،1ص.177 :
((( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ،الموافقات ،تحقيق مشهور حسن آل سلمان( ،دار ابن
عفان1417 ،ه1997/م) ط ،1ج ،4 :ص.144 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.83 :
((( انظر :نجم الدين قادر الزنكي ،فقه االستشراف مفهومه وفوائده وأدوات نظره االجتهادي ،مجلة الشريعة
والقانون ،مجلة النشر العلمي ،العدد التاسع والستين ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة الحادية والثالثون،
1438ه2017/م ،ص.53 52 :
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مبارك سعود العجمي  /محمد عيل سمريان ( )43 - 81
وكذلــك نجــد بأنــه قــد وردت نصــوص قرآنيــة عديــدة صريحــة فــي االفتــراض واإلعــداد
ـن َق ْبلِـ ِه الرُّ سُ ـ ُ
للمســتقبل ،منهــا قولــه تعالــىَ { :و َمــا م َُح َّمـ ٌد إ َّل َرسُ ـ ٌ
ـول َقـ ْد َخلَـ ْ
ـل ۚ أَ َفــإِ ْن َمـ َ
ـت ِمـ ْ
ـات أَوْ
ِ
{سـي َُق ُ
ُق ِتـ َ
ول السُّ ـ َف َها ُء ِمــنَ
ـل ا ْن َقلَبْتُـ ْم عَ لَـ ٰ
ـى أَعْ َق ِاب ُكـ ْم} ســورة آل عمــران ،اآليــة  ،144وقولــه تعالــىَ :
ـاس َمــا َو َّل ُه ـ ْم عَ ـ ْ
ـن ِقبْلَ ِت ِه ـ ُم الَّ ِتــي َكانُــوا عَ لَ ْي َهــا} ســورة البقــرة ،اآليــة .142
النَّـ ِ
وسوف نورد بعض األمور لزيادة بيان أهمية القرآن في فهم قضايا الفتوى االفتراضية وهي:
بيان القرآن الكريم للمقاصد االفتراضية:
إن هللا ســبحانه وتعالــى قــد ذكــر فــي القــرآن أنــه تبيانــاً لــكل شــيء ،فقــال ســبحانهَ { :و َن َّز ْل َنــا
ـاب ِت ْبيَا ًنــا لِـ ُ
عَ لَ ْيـ َ
ـي ٍء} ســورة النحــل ،اآليــة  ،89والفتــوى االفتراضيــة مــن األمــور
ـك ْال ِك َتـ َ
ـك ِّل َشـ ْ
(((.
التــي أهتــم القــرآن ببيانهــا ،وبيانــه لهــا جــاء فــي أســاليب مختلفــة وصــور شــتى
وقــال بــن َبيَّــه " :الكتــاب والســنة مليئــان بفقــه التوقــع ،قــال هللا تعالــىَ { :وإِ ْن ِخ ْفتُ ـ ْم ِشـ َـق َ
اق
ـن أَ ْهلِ ـ ِه َو َح َك ًمــا ِمـ ْ
َب ْي ِن ِه َمــا َفا ْب َعثُــوا َح َك ًمــا ِمـ ْ
ـن أَ ْهلِ َهــا} ســورة النســاء ،اآليــة  ،35وقــال ســبحانه:
{فــإ ْن ِخ ْفتُ ـ ْم أَ َّل يُ ِقي َمــا حُ ـ ُدو َد َّ
للاِ َفـ َ
َ
ـاح عَ لَي ِْه َمــا ِفي َمــا ْاف َت ـد ْ
َت ِب ـ ِه} ســورة البقــرة ،اآليــة ،229
ـا جُ َنـ َ
ِ
(((.
وهــذه اآليــات تذكــر مســائل مبنيــة علــى توقــع ،فمســألة التوقــع أصيلــة فــي الكتــاب والســنة "
الفقه االفتراضي واعتبار مآالت التعامل مع الكفار:
َّ َ
َّ َ
قــال هللا تعالــىَ { :و َل َتسُ ـبُّوا الَّ ِذيــنَ َي ْدعُ ــونَ ِمـ ْ
ـر ِع ْلـ ٍـم} ســورة
ـن ُد ِ
ون للاِ فيَسُ ـبُّوا للا عَ ـ ْدوًا ِب َغ ْيـ ِ
األنعــام ،اآليــة  ،108إن ســب آلهــة المشــركين جائــزة؛ ألن فــي ســبها تبييــن لفســاد عقيــدة الكفــار
وبطالنهــا ،لكــن مــع افتــراض بــأن المشــركين ســيعاملون المؤمنيــن بالمثــل ،فيفتــرض بأنهــم
سيســبون هللا عــدوًا بغيــر علــم ،فــكان تــرك الســب أولــى.
وفــي هــذه اآليــة الكريمــة ،دليــل للقاعــدة الشــرعية وهــو أن الوســائل تعتبــر باألمــور التــي
توصــل إليهــا ،وأن وســائل المحــرم ،ولــو كانــت جائــزة تكــون محرمــة ،إذا كانــت تفضــي إلــى
(((.
الشــر
ذكــر ابــن كثيــر فــي شــرح هــذه اآليــة " :يقــول هللا تعالــى ناهيــاً رســوله– صلــى هللا عليــه
وســلم– والمؤمنيــن عــن ســب آلهــة المشــركين ،وإن كان فيــه مصلحــة إال أنــه يترتــب عليــه مفســدة
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.84 :
((( الجزيرة نيت ،برنامج الشريعة والحياة ،الرابط www. algazira. net
((( عبدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق عبدالرحمن بن
معال اللويحق( ،مؤسسة الرسالة1420 ،ه2000/م) ط ،1ج ،1 :ص.268 :
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أدوات الفتوى االفرتاضية "دراسة تأصيلية" ( )43 - 81
أعظــم منهــا "

(((.

وإن أي عمــل دعــوي يشــمل األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إذا تأكــد للفقيــه المجتهــد
بأنــه يترتــب عليــه مفســدة أعظــم ولــو علــى ســبيل االفتــراض الفقهــي المبنــي علــى قيــاس ســليم،
(((.
كان تــرك ذلــك العمــل الدعــوي أولــى بــه
وإن منهــج الدعــوة إلــى هللا ال يخلــو مــن االفتــراض والتوقــع لمســار الدعــوة ومســتقبلها ،ومــن
ثــم فاســتعمال المســائل االفتراضيــة فــي مقتضيــات الدعــوة شــرط مــن شــروط فقــه األولويــات فــي
(((.
الدعوة
الفتوى االفتراضية والمقاصد المنصوص عليها في القرآن الكريم:
ذكــر القــرآن الكريــم مقاصــد بعــض األحــكام الشــرعية ونــص عليهــا؛ ومــن ذلــك :أنــه قــال فــي
ْ َْ
ـى عَ ـ ِ ْ َ َ
ـر} ســورة العنكبــوت ،اآلية .45
الصــا َة َت ْن َهـ ٰ
الصــاة{ :إِ َّن َّ َ
ـن الفحْ شــا ِء َوال ُمنكـ ِ
ُ ِّ
{خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِه ْم َ َ ً ُ َ
وقال في الزكاةُ :
يه ْم ِب َها} سورة التوبة ،اآلية .103
صدَقة تطهِّرُ ُه ْم َوت َزك ِ
ِ
ـوك ر َجـ ً
وقــال فــي الحــجَ { :وأَ ِّذ ْن ِفــي النَّــاس ب ْال َحــجِّ ي َْأتُـ َ
ـر ي َْأ ِتيــنَ ِمـ ْ
ـى ُك ِّل َ
ـن ُك ِّل
ـال َوعَ لَـ ٰ
ِ ِ
ضا ِمـ ٍ
ِ
ـع لَ ُه ـ ْم} ســورة الحــج ،اآليــة .28 ،27
ـق ( )27لِي َْش ـ َه ُدوا َم َنا ِفـ َ
َفــجٍّ عَ ِميـ ٍ
ـب عَ لَــى الَّ ِذيــنَ ِمـ ْ
ـن
ـب عَ لَي ُْك ـ ُم ِّ
الص َيــا ُم َك َمــا ُك ِتـ َ
وقــال فــي الصيــامَ { :يــا أَ ُّي َهــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا ُك ِتـ َ
َق ْبلِ ُك ـ ْم لَ َعلَّ ُك ـ ْم تتَّ ُقــونَ } ســورة البقــرة ،اآليــة .183
وقــال فــي الوضــوء بعــد أن ذكــر فروضــهَ { :مــا يُريـ ُد َّ
للاُ لِيَجْ َعـ َ
ـل عَ لَي ُْكـ ْم ِمـ ْ
ـر ٍج} ســورة
ـن َحـ َ
ِ
المائــدة ،اآليــة .6
واألمثلــة علــى هــذه المقاصــد كثيــرة جــداً فــي كتــاب هللا ،وال يجــوز للمفتــي المجتهــد بــأن
يفتــرض ويتوقــع مقاصــد أخــرى مخالفــة للمقاصــد القطعيــة التــي جــاءت بهــا النصــوص الشــرعية،
خصوصــاً إذا كان هنــاك مقصــدان متعارضــان ،مقصــد االفتــراض مــع مقصــد الشــرع ،فــا
يرجــح مقصــد االفتــراض علــى مقصــد الشــرع ،فــاألول ظنــي غيــر محــدد وال منصــوص عليــه،
(((.
والثانــي قطعــي منصــوص عليــه
((( أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق محمد حسين شمس الدين( ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون1419 ،ه) ط ،1ج ،3 :ص.282 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.85 :
((( نفس المصدر السابق ،ص.86 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.92 91 :
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وبنــاء علــى مــا تقــدم يتبيــن بــأن القــرآن مــن أهــم أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،حيــث أنــه أصــل
كل المقاصــد ،وفيــه كثيــر مــن مقاصــد الشــريعة العامــة والخاصــة ،بحيــث لــو أهملــه لفاتــه كثيــر
مــن معرفتهــا ،وكتــاب هللا ملــيء بفقــه التوقــع ،وكذلــك ينظــر القــرآن فــي اعتبــار المــآالت فــي
التعامــل مــع الكفــار ،وهمــا قائمــان علــى النظــر االفتراضــي للمســتقبل.
المطلب الثاني :السنة النبوية.
إن الســنة النبويــة اشــتملت علــى كثيــر مــن األدلــة التــي تخطــت الواقــع إلــى المتوقــع
وأعطــت أحكامــاً افتراضيــة يقينيــة مؤيــدة بالوحــي ،وكذلــك نجــد فــي القــرآن والســنة النبويــة
توجيهــات بضــرورة البحــث والســبر والقــراءة ،والنظــر والتأمــل والســير فــي األرض ،لتتبــع
الحقائــق والتعــرف علــى مصائــر األمــم واإلفــادة مــن تجاربهــا ومــا اكتســبته مــن تقــدم أو جنتــه
علــى نفســها مــن دمــار ،وكــوارث ،وأســباب ســقوط ،وإذا كنــا غيــر قادريــن أن نتكهــن بتفاصيــل
القــادم مــن األحــداث فــإن مــا يمكــن أن نســتقرئه عــن مجريــات الحيــاة البشــرية يدعونــا للقيــام
بمــا نســتطيع إعــداداً للمســتقبل ،حيــث إن المســتقبل ليــس قــدراً يحــدث فــي عزلــة وا ْنفــكاك عمــا
يقــوم بــه المجتمــع؛ بــل لمــا نقــوم بــه تأثيــر مباشــر فــي إمكانــات المســتقبل المتاحــة ،ومســاراته
المتعــددة ،واألحاديــث الشــريفة توجــد بهــا أمثلــة تبيــن كيــف كان الرســول –صلــى هللا عليــه وســلم–
يتخــذ قــرارات بنــاء علــى نظرتــه الثاقبــة والحكيمــة والمؤيــدة بالوحــي والتــي تتخطــى الواقــع إلــى
المتوقــع ،فاالفتــراض النبــوي هــو تنبــؤ مؤيــد بالوحــي((( ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك:
المثــال األول :عــن عائشــة – رضــي هللا عنهــا – زوج النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– أن
رســول هللا –صلــى هللا عليــه وســلم– قــال { :ألــم تــري أن قومــك لمــا بنــوا الكعبــة اقتصــروا عــن
قواعــد إبراهيــم} ،فقلــت :يــا رســول هللا ،أال تردهــا علــى قواعــد إبراهيــم ،فقــال { :لــوال حدثــان
قومــك بالكفــر} ،فقــال عبــدهللا بــن عمــر " :لئــن كانــت عائشــة ســمعت هــذا مــن رســول هللا – صلــى
هللا عليــه وســلم – مــا أرى ،أن رســول هللا –صلــى هللا عليــه وســلم– تــرك اســتالم الركنيــن اللذيــن
(((.
يليــان الحجــر إال أن البيــت لــم يتمــم علــى قواعــد إبراهيــم "
إن حداثــة عهــد قــوم النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– بالكفــر هــذا مــا جعلــه يخــاف مــن أن
يعــودوا إلــى كفرهــم ،فهــذا التوقــع منــه ليــس توقــع ظنــي منــه ،بــل هــو افتــراض لمــا ســيقع قبــل

((( انظر :كورنيش إدوارد ،االستشراف مناهج استكشاف المستقبل ،ترجمة حسن الشريف( ،بيروت :الدار العربية
،5
4
للعلوم1428 ،ه2007/م) ط ،1ص ،14 13 :وانظر :نجم الدين ،فقه االستشراف ،ص53 :
وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.98 :
((( محمد إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير الناصر( ،دار طوق النجاة1422 ،ه) ط( ،1كتاب
أحاديث األنبياء)( ،باب قول هللا تعالى (واتخذ هللا إبراهيم خليال) ،ج ،4 :ص ،146 :رقم الحديث (.)3368
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أن يقــع ،افتــراض مؤيــد بنــور الوحــي

(((.

وقــال ابــن حجــر " :ويســتفاد منــه تــرك المصلحــة ألمــر الوقــوع فــي المفســدة ،ومنــه تــرك
إنــكار المنكــر خشــية الوقــوع فــي أنكــر منــه ،وأن اإلمــام يســوس رعيتــه بمــا فيــه إصالحهــم ولــو
ً (((.
كان مفضـ ً
ـوال مــا لــم يكــن محرمــا "
وأمــا مقولــة خشــية الوقــوع البــن حجــر ،فهــي إشــارة ضمنيــة لمــا ســيقع قبــل أن يقــع،
فليــس خشــية الوقــوع مــن الحــال بــل مــن المــآل ،والمــآل هــو المجــال المكانــي والزمانــي للفتــوى
االفتراضيــة فــكان هــذا المجــال حاضــراً فــي نصــوص الحديــث الشــريف ممــا يزيــد الفتــوى
(((.
االفتراضيــة شــرعية
المثــال الثانــي :قــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم{ :إن مــن أكبــر الكبائــر أن يلعــن
الرجــل والديــه ،قيــل :يــا رســول هللا ،وكيــف يلعــن الرجــل والديــه؟ قــال :يســب الرجــل أبــا الرجــل،
(((.
فيســب أبــاه ،ويســب أمــه}
ـدي غيــره ســيترتب عنــه ال محالــة ســب لوالديــه هــو ،فهــذا توقــع مــن
إن كل مــن يســب والـ ٍ
النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– باالفتــراض اليقينــي المؤيــد بنــور الوحــي ،فلذلــك نهــى عــن ســب
(((.
والــدي الغيــر رداً لمفســدة متوقعــه
وكذلــك اعتبــر النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– كل مــن يســب والــدي غيــره كمــن يســب
والديــه ،وعبــر عــن ذلــك الفعــل بمــا يترتــب عليــه مــن ســب الوالديــن فقــال عليــه الصــاة والســام:
{أن يلعــن الرجــل والديــه} ،ولــم يقــل :أن يلعــن الرجــل والــدي مــن يلعــن والديــه أو نحــو ذلــك،
فهــو تعبيــر بمــا هــو حاصــل فــي الواقــع؛ وهــو افتــراض يقينــي لمــا ســيقع وإصــدار للحكــم عــن
فعــل ســيقع قبــل أن يقــع ،فقــد جعــل النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– ســب آبــاء النــاس حكــم مــا آل
(((.
إليــه مــن ســب الوالديــن
ويتضــح ممــا ســبق ،بــأن الســنة النبويــة مــن أهــم أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،الشــتمالها علــى
((( انظر :عمر جديه ،أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ،تقديم محمد الروكي( ،بيروت-لبنان :دار ابن حزم،
1430ه2010/م) ط ،1ص ،86 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.99 :
((( أحمد علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق محمد فؤاد الباقي( ،بيروت :دار
المعرفة1379 ،ه) ،ج ،1 :ص.225 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.99 :
((( البخاري ،صحيح البخاري( ،كتاب األدب)( ،باب ال يسب الرجل والديه) ،ج ،8 :ص ،3 :رقم الحديث (.)5973
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.102 :
((( انظر :جديه ،أصل اعتبار المآل ،ص ،89 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.102 :
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كثيــر مــن األدلــة التــي تخطــت الواقــع إلــى المتوقــع ،وأعطــت أحكامــاً افتراضيــة مبنيــة علــى
المــآالت المســتقبلية.
المطلب الثالث :اإلجماع.
إن مــن أهــداف اإلجمــاع المحافظــة علــى المقاصــد ،وأوضــح مثال علــى ذلك هو :جمــع القرآن
الكريــم وكتابتــه لمقصــد حفظــه مــن الضيــاع وصيانتــه مــن التحريــف ،والمســائل االفتراضيــة حيــن
يجتمــع المجتهــدون علــى صــدق وقوعهــا مسـ ً
ـتقبال تكــون دافعــاً النعقــاد اإلجمــاع ،وحيــث أنــه ال
يمكــن أن ينعقــد اإلجمــاع علــى مقصــد توقعــي شــرعي إال إذا ثبــت لــدى الــكل صــدق االفتــراض
ً (((.
مــن وقوعــه مســتقبال
وأما مجاالت ارتباط اإلجماع بالفتوى االفتراضية فتتكون من عدة قضايا هي(((:
1.في القضايا الدينية العامة :كافتراض توقع ركن من إركان اإلسالم.
2.فــي القضايــا التــي تتعلــق باألمــة :كقضايــا ومســائل قطريــة ،وكقضايــا ومســائل إقليميــة،
كقضايــا الشــرق األوســط ،وكقضايــا دوليــة أمميــة ،كاالفتراضــات التــي يصيــح بهــا
العالــم اآلن مــن تخــوف االحتبــاس الحــراري وتوقعــات العلمــاء بذلــك.
وكذلك نجد من مجاالت اإلجماع االجتهاد الجماعي حول المسائل االفتراضية:
وعــرف علــي حســب هللا االجتهــاد الجماعــي بقولــه" :هــو كل اجتهــاد اتفــق المجتهــدون فيــه
(((.
علــى رأي فــي مســألة "
ومن المجامع الفقهية التي تكونت(((:
1.مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة.
2.المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة.

((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.104 :
((( نفس المصدر السابق ،ص104 :

.105

((( علي حسب هللا ،أصول التشريع اإلسالمي( ،مصر :دار المعارف ،مصر1396 ،ه1976/م) ط ،5ص.116 :
((( انظر :عبدالمجيد محمد الشرفي السوسوه ،االجتهاد الجماعي في التشريع اإلسالمي( ،الدوحة :وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية1418 ،ه1998/م) ط ،1ص.138-139 :
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واألهميــة البالغــة لالجتهــاد الجماعــي فــي عصرنــا الحاضــر وفــي قضايــاه االفتراضيــة؛ إذ
ّ
إن هــذا العصــر الــذي كثــرت فيــه المســتجدات والنــوازل ولــم تعــد تتعلــق بخصــوص األفــراد؛ بــل
أكثرهــا يتعلــق بعمــوم المجتمعــات اإلســامية ،فلذلــك أصبــح مــن الصعــب علــى االجتهــاد الفــردي
(((.
التصــدي لهــا وفهــم مــراد هللا فــي كل القضايــا المســتجدة
ولالجتهاد الجماعي مزايا في المسائل االفتراضية المعاصرة وهي(((:
1.تجنب التفرق والتعصب في المسائل االفتراضية المختلف فيها.
2.تحقق مبدأ الشورى في المسائل االجتهادية االفتراضية المجمع عليها.
3.تســهيل عــاج القضايــا االفتراضيــة السياســية والطبيــة والعلميــة لوقوعــه فــي مجامــع
فقهيــة تضــم هيئــات مــن جميــع التخصصــات والعلــوم المختلفــة.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ،فــإن اإلجمــاع يعــد مــن أهــم أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك
الرتباطــه بالفتــوى االفتراضيــة مــن ناحيــة القضايــا الدينيــة العامــة ،والقضايــا التــي تتعلــق باألمــة،
والقضايــا الدوليــة األمميــة ،وكذلــك مــن مجــال اإلجمــاع االجتهــاد الجماعــي ،حيــث أن لــه مزايــا
فــي المســائل االفتراضيــة المعاصــرة التــي ذكــرت ســابقاً.

المبحث الثاني :أدوات الفتوى االفتراضية من األدلة العقلية
وفــي المبحــث الســابق تكلمنــا عــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة مــن األدلــة النقليــة ،أمــا فــي هــذا
المبحــث فســوف نتكلــم عــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة مــن األدلــة العقليــة ،وهــي مقســمة علــى
أربعــة مطالــب ،وهــي كالتالــي:
المطلب األول :القياس.
إن الفتــوى االفتراضيــة تعتمــد علــى مصــادر فــي وضــع األحــكام ،وهــي النصــوص
المعصومــة ومــا يبنــى عليهــا كالقيــاس وغيــره ،فأمــا القيــاس فــإن أحــكام الشــرع معقولــة المعنــى،
مشــتملة علــى مصالــح ،راجعــة إلــى األمــة ،وأنهــا بُ ِن َيــت علــى أصــول محكمــة ،وعلــل ضابطــة
لتلــك الحكــم ُف ِه َمــت مــن الكتــاب والســنة ،وشــرعت األحــكام ألجلهــا لينتظــم بهــا أمــر الحيــاة ،فــكان
الفقهــاء يجتهــدون لمعرفــة البواعــث والعلــل واألســباب لمعرفــة غــرض الشــارع فــي األمــور

((( انظر :السوسوه ،االجتهاد الجماعي ،ص.77 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص106 :

58

يونيو 2022م

.107

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

مبارك سعود العجمي  /محمد عيل سمريان ( )43 - 81
الواقعــة ،ليقيســوا عليهــا كل جديــد

(((.

والتعليــل مــن أهــم أركان القيــاس ،حيــث إنــه رحمــة باألمــة وتوســيعاً لهــا فــي ضبــط نظامهــا
وقوانينهــا وشــمولها للتفصيــات الفقهيــة حتــى االفتراضيــة منهــا والتــي كانــت تســتخدم إلظهــار
أهميــة القيــاس إلــى تمكيــن طــاب هــذا الفــن وتدريبهــم علــى ضبــط هــذا المصــدر الجليل ،فلقــد كان
مســلكهم فــي فهــم النصــوص والتعامــل معهــا يــؤدي إلــى اإلكثــار مــن القيــاس ،ومــن ثــم اإلكثــار
(((.
مــن الفقــه االفتراضــي ،بعدمــا أكثــر مــن اســتخراج علــل األحــكام
ومن األقيسة التي بنيت على أسلوب االفتراض:
عــن أبــي ذر الغفــاري –رضــي هللا عنــه– أن ناســاً مــن أصحــاب النبــي –صلــى هللا عليــه
وســلم– قالــوا للنبــي –صلــى هللا عليــه وســلم { :-يــا رســول هللا ،أيأتــي أحدنــا شــهوته ويكــون لــه
فيهــا أجــر؟ قــال :أرأيتــم لــو وضعهــا فــي حــرام أكان عليهــا وزر؟ فكذلــك إذا وضعهــا فــي الحــال
(((.
كان لــه أجــر}
فالرســول – صلــى هللا عليــه وســلم – قــاس بأســلوب االفتــراض مــا ينبنــي علــى قضــاء الشــهوة
(((.
فــي الحــال ،وهــو األجــر ،وعلــى آثــار قضــاء الشــهوة فــي الحــرام وهو اإلثــم
قال النبي –صلى هللا عليه وسلم{ :-ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان}

(((.

فالنبــي –صلــى هللا عليــه وســلم– افتــرض أن القاضــي إذا حكــم وهــو فــي مثــل هــذه الحــال
مــن تشــويش للفكــر واضطــراب الحــال ،فســوف يمنعــه ذلــك مــن اســتيفاء النظــر فــي الحكــم وعــدم
الدقــة فيــه ،وهــذا افتــراض طبيعــي منــه لمنــع الذرائــع المتوقعــة؛ كانشــغال الفكــر واضطرابــه فــي

((( انظر :محمد الحسن بن العربي بن محمد الحجوي ،الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي( ،بيروت-لبنان:
دار الكتب العلمية1416 ،ه1995/م) ط ،1ج ،1 :ص ،385 :وانظر :عمر نهاد الموصلي ،الفقه االفتراضي في
مدرسة أبي حنيفة( ،بيروت-لبنان :شركة دار البشائر اإلسالمية1435 ،ه2014/م) ط ،1ص.152 ،149 :
((( انظر :عبدالكريم زيدان ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية( ،القاهرة – اإلسكندرية :دار عمر بن الخطاب،
2001م) ،ص ،156وانظر :الموصلي ،الفقه االفتراضي ،ص.153 :
((( مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي( ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي) (كتاب الزكاة)( ،باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف) ،ج ،2 :ص ،697 :رقم الحديث
(.)1006
((( انظر :الموصلي ،الفتوى االفتراضية ،ص.159 :
((( البخاري ،صحيح البخاري( ،كتاب األحكام)( ،باب هل يقضي القاضي وهو غضبان) ،ج ،9 :ص ،65 :رقم
الحديث (.)7158
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أدوات الفتوى االفرتاضية "دراسة تأصيلية" ( )43 - 81
بيــان الحكــم

(((.

ولذلــك فــإن اقتــران النهــي عــن القضــاء بالغضــب إشــارة إلــى أن العلــة فــي هــذا النهــي هــي
الغضــب ،الــذي يكــون مظنــة لتشــويش الفكــر ،ولمــا كان التشــويش معنــى مناســباً لهــذا الحكــم؛
ألنــه إذا تشــوش الفكــر لــم يســتطع إدراك الحــق ،ومنضبطــاً جعــل هــو العلــة باإلجمــاع ولهــذا حــرم
العلمــاء القضــاء فــي كل حالــة يتحقــق فيهــا تشــويش الفكــر بــأي ســبب قياســاً علــى القضــاء فــي
(((.
حــال الغضــب الــذي ورد النــص فيــه
وبذلــك يتبيــن بــأن القاضــي لــو عرضــت لــه مســألة ،علــى أي حالــة نفترضهــا تــؤدي إلــى
تشــويش الذهــن ،فإنهــا تلحــق بحالــة الغضــب التــي تشــوش فكــر القاضــي؛ والحكــم فــي كل مــا
يشــوش فكــر القاضــي هــو تحريــم القضــاء فيــه.
قــال علــي – رضــي هللا عنــه – فــي حــد شــارب الخمــر{ :إنــه إذا شــرب ســكر ،وإذا ســكر
ً (((.
هــذي ،وإذا هــذي افتــرى ،وعلــى المفتــري ثمانــون جلــدة}
فعلــي بــن أبــي طالــب –رضــي هللا عنــه– قــاس بطريقــة افتراضيــة شــارب الخمــر علــى
(((.
القــاذف بحــده ثمانيــن جلــدة
وبهــذا بكــون القيــاس مــن أهــم أدوات الفتــوى االفتراضيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي وضــع
األحــكام ،وكذلــك فــإن اإلكثــار مــن القيــاس يــؤدي إلــى اإلكثــار مــن الفتــوى االفتراضيــة؛ لكثــرة
اســتخراج علــل األحــكام ،ويتبيــن كذلــك مــن أســلوب القيــاس فــي االجتهــاد الفقهــي عنــد أئمــة
المســلمين أن بينــه وبيــن الفتــاوى االفتراضيــة عالقــة فــي إثبــات األحــكام وتبيينهــا ،وإيجــاد الحلــول
للمســائل الواقعــة منهــا أو االفتراضيــة.

((( انظر :أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام،
،2 6 1
تحقيق عبدالرزاق عفيفي( ،بيروت—لبنان-دمشق :المكتب اإلسالمي) ،ج ،3 :ص260 :
وانظر :الموصلي ،الفقه االفتراضي ،ص.174 :
((( زكي الدين شعبان ،أصول الفقه اإلسالمي( ،بيروت-لبنان :مطابع دار الكتب1971 ،م) ط ،2ص.151 :
((( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن دينار البغدادي الدارقطني ،سنن الدارقطني ،تحقيق االرنؤوط ،حسن شلبي،
عبداللطيف حرز هللا ،أحمد برهوم( ،بيروت-لبنان :مؤسسة الرسالة1424 ،ه2004/م) ط( ،1كتاب الحدود
والديات وغيره) ،ج / 4ص ،211رقم الحديث ( ،)3344قال الزيلعي :أخرجه الحاكم في المستدرك ،وصححه.
انظر :جمال الدين بن يوسف بن محمد الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،تحقيق محمد عوامة( ،بيروت-
لبنان :مؤسسة الريان ،جدة-السعودية :دار القبلة1418 ،ه1997/م) ط ،1ج ،3 :ص.351 :
((( انظر :الموصلي ،الفقه االفتراضي ،ص.161 :
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المطلب الثاني :االستحسان.
إن االستحســان بكامــل أنواعــه ســواء كان بالنــص ،أو اإلجمــاع ،أو المصلحــة ،أو القيــاس ،هــو
العــدول بحكــم المســألة عــن نظائرهــا لدليــل آخــر أقــوى مــن األول ،فكأنــه مــن هــذه الحيثيــة يعــود
(((.
إلــى األدلــة األخــرى ،فالفقيــه المجتهــد حيــن يفتــرض فهــو يرجــح باالستحســان بعــض األدلــة
وكذلـك فـإن االستحسـان بالنظـر إلـى كونه عدول عـن مقتضى القيـاس الجلـي ،أو الحكم الكلي
الـذي يـؤدي مالزمتـه إلـى المشـقة والحـرج ،فإنـه بهـذا االعتبـار يرجـع إلـى دفـع مشـقة متوقعـة
ُ
مفتـرض وقوعهـا فـي المسـتقبل؛ حيـث إن االسـتثناء مـا جـاء إال لرفـع الحـرج الواقـع أو المفترض
ً(((.
ً
وقوعـه ،أو لتحقيـق مصلحـة متوقعـة ومعتبـرة شـرعا ،ودفـع مفسـدة متوقعـة ومعتبـرة شـرعا
ونجــد العــز بــن عبدالســام يقــول" :اعلــم أن هللا شــرع لعبــاده الســعي فــي تحصيــل مصالــح
عاجلــة وآجلــة تجمــع كل قاعــدة منهــا علــة واحــدة ،ثــم اســتثنى منهــا مــا فــي مالبســته مشــقة شــديدة
أو مفســد ٌة تربــى علــى تلــك المصالــح ،وكذلــك شــرع لهــم الســعي فــي درء مفاســد فــي الداريــن أو
ـة واحــد ًة ،ثــم اســتثنى منهــا مــا فــي اجتنابــه مشـ ٌ
فــي أحدهمــا تجمــع كل قاعــد ٍة منهــا علـ ً
ـقة شــديد ٌة
ـة تربــى علــى تلــك المفاســد ،وكل ذلــك رحمـ ٌ
أو مصلحـ ٌ
ـة بعبــاده ونظــر لهــم ورفـ ٌ
ـق ،ويعبــر عــن
(((.
ـار فــي العبــادات والمعاوضــات وســائر التصرفــات "
ذلــك كلــه بمــا خالــف القيــاس ،وذلــك جـ ٍ
فاالستحســان بالمصلحــة ،واالستحســان بالضــرورة ،واالستحســان لرفــع المشــقة الواقعــة أو
(((.
المفتــرض وقوعهــا وإيثــار التوســعة علــى الخلــق مبنــاه قائــم علــى مراعــاة مقاصــد الشــريعة
ونجــد كذلــك العالقــة بيــن الفتــوى االفتراضيــة واالستحســان هــو ضابــط المصلحــة ،حيــث إن
عالقــة قاعــدة االستحســان بأصــل اعتبــار المــآل تقــوم أساســاً علــى مبــدأ مراعــاة مقاصــد الشــريعة
عنــد حمايــة مصالــح المكلفيــن ،حيــث إن مــآالت األفعــال تحمــل فــي معنــاه كل معانــي الفتــوى
االفتراضيــة؛ فهــو جــاء ليجلــب مصلحــة مفتــرض وقوعهــا أو لدفــع مفســدة يفتــرض بــأن يــؤول

((( انظر :عبدالكريم بن علي بن محمد النملة ،المهذب في علم أصول الفقه( ،الرياض :مكتبة الرشد1420 ،ه1999/م)
ط ،1ج ،3 :ص ،992 –991 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.117 :
((( انظر :عبدالوهاب خالف ،علم أصول الفقه( ،مكتبة الدعوة ،شباب األزهر ،دار القلم) ط ،8ج ،1 :ص،79 :
.118
وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص117 :
((( سلطان العلماء عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أبي القاسم بن الحسن الدمشقي ،قواعد األحكام في مصالح
األنام ،تحقيق طه عبدالرؤوف سعد( ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1414 ،ه1991/م) ،ج ،2 :ص161 :
.162
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.119 :
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إليهــا الفعــل

(((.

وهذه بعض األمثلة الفرضية المبنية على االستحسان:
المثــال األول :إن الديــن المشــترك وهــو مــا ثبــت الثنيــن فأكثــر فــي ذمــة ثالــث بســبب متحــد،
لــو قبــض منــه أحــد الدائنيــن مقــدار ِحصتــه ال يحــق لــه االختصــاص بهــا ،بــل لشــريكه فــي الديــن
أن يطالبــه بحصتــه مــن المقبــوض ،فافتــرض الفقهــاء ،بــأن هــذا المقبــوض لــو هَ لَــك فــي يــد القابض
قبــل أن يأخــذ الشــريك الثانــي ِحصتــه منــه ،فقــد كان مقتضــى القيــاس الظاهــر أن يهلــك مــن حســاب
االثنيــن؛ ألنهمــا كمــا يقتســمان المقبــوض إذا ســلم ينبغــي أن يتحمــا معــاً تبعــة هالكــه إذا هلــك،
ولكــن فــي االستحســان يعتبــر الهالــك فــي يــد القابــض هالــكاً مــن حصتــه فقــط ،وتكــون الحصــة
التــي لــم تقبــض هــي للشــريك الثانــي ،وذلــك ألنــه فــي األصــل لــم يكــن ملزمــاً بمشــاركة القابــض
(((.
فيمــا قبــض ،بــل لــه أن يتــرك المقبــوض للقابــض ويالحــق المديــن بحقــه
ويتبيــن مــن هــذا المثــال ،بــأن الفقهــاء قــد افترضــوا بــأن هــذا المقبــوض لــو هلــك فــي يــد
القابــض قبــل أن يأخــذ الشــريك الثانــي حصتــه منــه ،فبنــوا الحكــم علــى هــذا االفتــراض.
المثــال الثانــي :إن فــي الفقــه اإلســامي أن األميــن والوديــع ال يضمــن إذا هلكــت إال بالتفريــط
أو التعــدي فــي حفــظ األمانــة للنــاس ،لكــن أبــا يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة أفتيــا بالضمــان إذا
حصــل هــاك بالوديعــة واألمانــة استحســاناً ،وذلــك مــن بــاب االحتيــاط تبعــاً لمصلحــة المجتمــع أن
يســدوا البــاب علــى أهــل الطمــع ،فافترضــوا ظهــور التقصيــر والخيانــة فــي الســوق ،وخصوصــاً
فــي األجيــر المشــترك الــذي يعمــل عنــد أكثــر مــن واحــد ،فإنــه يضمــن مــا تحــت يــده استحســاناً؛
الفتــراض أن يكثــر النــاس مــن العمــل عنــد أكثــر مــن شــخص طمعــاً فــي زيــادة الربــح ويبذلــوا
(((.
أكثــر مــن طاقاتهــم فيعرضــوا بذلــك أمــوال النــاس للهــاك والمخاطــر
وبنــاء علــى مــا تقــدم يتبيــن بــأن االستحســان مــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك فيمــا
ذكرنــا ســابقاً بــأن الفقيــه المجتهــد حيــن يفتــرض فهــو يرجــح باالستحســان بعــض األدلــة ،وكذلــك
نجــد عالقــة بيــن االستحســان والفتــوى االفتراضيــة ضابطهــا هــو المصلحــة.
((( انظر :جديه ،أصل اعتبار المآل ،ص ،190 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.119 :
((( انظر :ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي ،رد المحتار على الدر المختار( ،بيروت :دار الفكر،
1412ه1992/م) ط ،2ج ،6 :ص ،273 :وانظر :مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقهي العام( ،دمشق :دار
القلم1425 ،ه2004/م) ط ،2ص.88-89 :
((( انظر :محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ،العناية شرح الهداية،
(دار الفكر) ،ج ،8 :ص ،485 :وانظر :ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،ج ،5 :ص ،679 :وانظر:
الموصلي ،الفقه االفتراضي ،ص.220 :
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المطلب الثالث :سد الذرائع.
إن ســد الذرائــع مــن أكثــر األدلــة ارتباطــاً والتصاقــاً بالفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك مــن عــدة
طــرق:
األول :إن ســد الذرائــع هــو نــوع مــن التوقــع االفتراضــي ألمــر مــن أجــل تجنبــه ودفعــه قبــل
(((.
احتمــال وقوعــه ،وقــد دلــت النصــوص الكثيــرة علــى اعتبــاره مــا ســيقع قبــل أن يقــع
اع َنــا َو ُقولُــوا
ومــن الشــواهد علــى ذلــك قــول هللا تعالــىَ { :يــا أَ ُّي َهــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا َل َت ُقولُــوا َر ِ
ُ
انظرْ َنــا َواسْ ـ َمعُوا ۗ َولِ ْل َكا ِف ِريــنَ عَ ـ َـذ ٌ
اب أَلِيـ ٌم} ســورة البقــرة ،اآليــة  ،104فــاهلل ســبحانه وتعالــى نهــى
اع َنــا للرســول –صلــى هللا عليــه وســلم – مــع قصدهــم بهــا الخيــر؛ لئــا
المســلمين مــن أن يقولــوا َر ِ
ْ
تتخــذه اليهــود ذريعــة إلــى ســبه – صلــى هللا عليــه وســلم – ولئــا يُشـ َت َب َه بهــم ،ولئــا يخاطــب بلفــظ
ً(((.
يحتمــل مع ًنــى فاســدا
َّ
َّ َ
َّ َ
َ
ـر ِع ْلـ ٍـم}
وكذلــك قــول هللا تعالــىَ { :ول َتسُ ـبُّوا ال ِذيــنَ َي ْدعُ ــونَ ِمــن ُد ِ
ون للاِ فيَسُ ـبُّوا للا عَ ـ ْدوًا ِب َغ ْيـ ِ
ً
ســورة األنعــام ،اآليــة  ،108فحــرم هللا تعالــى ســب آلهــة المشــركين مــع كــون الســب غيظــا وحميــة
هلل وإهانــة آللهتهــم لكونــه ذريعـ ً
ـة إلــى ســبهم هلل ســبحانه وتعالــى؛ ألن مصلحــة تركهــم ســب هللا
ســبحانه راجحــة علــى مصلحــة ســبنا آللهتهــم ،وهــذا كالتنبيــه بــل كالتصريــح علــى المنــع مــن
(((.
الجائــز لئــا يكــون ســبباً فــي فعــل مــا ال يجــوز
الثانــي :إن الفتــوى االفتراضيــة فــي طرحهــا للمســائل االفتراضيــة مــن جهــة ســد الذرائــع،
(((.
فيهــا جلــب للمصالــح ودرء للمفاســد وحفــاظ علــى المقاصــد
وهــذا ابــن القيــم فــي ســد الذرائــع يقــول " :فــإذا حــرم الــرب تعالــى شــيئاً ولــه طــرق ووســائل
تفضــي إليــه فإنــه يحرمهــا ويمنــع منهــا ،تحقيقــاً لتحريمــه ،وتثبيتــاً لــه ،ومنعــاً أن يقــرب حمــاه ،ولــو
أبــاح الوســائل والذرائــع المفضيــة إليــه لــكان ذلــك نقضــاً للتحريــم ،وإغــرا ًء للنفــوس بــه ،وحكمتــه
تعالــى تأبــى ذلــك كل اإلبــاء ،بــل سياســة ملــوك الدنيــا تأبــى ذلــك؛ فــإن أحدهــم إذا منــع جنــده أو
((( انظر :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن تيمية الحراني الحنبلي ،الفتاوى الكبرى البن
 ،180وانظر :محمد بن أبي بكر
تيمية( ،دار الكتب العلمية1408 ،ه1987/م) ط ،1ج ،6 :ص172 :
بن أيوب ابن القيم الجوزية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق مشهور حسن آل سلمان( ،المملكة العربية
 ،9وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص:
السعودية :دار ابن الجوزي1423 ،ه) ط ،1ج ،5 :ص5 :
.121
((( انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج ،6 :ص.179 :
((( انظر :ابن القيم ،إعالم الموقعين ،ج ،5 :ص.5 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.122 :
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رعيتــه أو أهــل بيتــه مــن شــيء ثــم أبــاح لهــم الطــرق واألســباب والذرائــع الموصلــة إليــه لعــد
متناقضــاً ،ولحصــل مــن رعيتــه وجنــده ضــد مقصــوده . ..فمــا الظــن بهــذه الشــريعة الكاملــة التــي
هــي فــي أعلــى درجــات الحكمــة والمصلحــة والكمــال؟ فمــن تأمــل مصادرهــا ومواردهــا علــم ان
(((.
هللا تعالــى ورســوله ســد الذرائــع المفضيــة إلــى المحــارم بــأن حرمهــا ونهــى عنهــا "
وبذلــك نجــد بأنــه يحصــل مــن تطبيــق آليــة الفتــوى االفتراضيــة فــي المســائل االفتراضيــة التي
يخشــى وقوعهــا وحــدوث ضررهــا باعتمــاد المجتهــد علــى قاعــدة ســد الذرائــع تحقيــق لمقاصــد
الشــريعة ومنــع للفســاد عنهــا؛ ألن مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة درء الفســاد ،وفــي منــع أســبابه منــع
(((.
لــه ســواء الفســاد الواقــع أو الفســاد المفتــرض وقوعــه
الثالــث :إن ســد الذرائــع يرجــع إلــى اعتبــار المــآل ،حيــث إن الذريعــة ال ينظــر إليهــا فــي ذاتهــا
مــن حيــث الصحــة والفســاد ،أو األذن والمنــع ،بــل تأخــذ حكــم مــا آلــت إليــه ،فاعتبــار مــآل األفعــال
مــن المقاصــد المهمــة فــي الشــريعة حيــث يراعــى المســتقبل ومــا ســيؤول إليــه األمــر ومــا ســيقع
(((.
قبــل أن يقــع
قــال الشــاطبي " :النظــر فــي مــآالت األفعــال معتبــر مقصــود شــرعاً كانــت األفعــال موافقــة
أو مخالفــة ،وذلــك أن المجتهــد ال يحكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة عــن المكلفيــن باإلقــدام
أو اإلحجــام إال بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل ،مشــروعاً لمصلحــة فيــه تســتجلب،
أو لمفســدة تــدرأ ،ولكــن لــه مــآل علــى خــاف مــا قصــد فيــه ،وقــد يكــون غيــر مشــروع لمفســدة
تنشــأ عنــه أو مصلحــة تندفــع بــه ،ولكــن لــه مــآل علــى خــاف ذلــك ،فــإذا أطلــق القــول فــي
األول بالمشــروعية ،فربمــا أدى اســتجالب المصلحــة فيــه إلــى المفســدة تســاوي المصلحــة أو تزيــد
عليهــا ،فيكــون هــذا مانعــاً مــن إطــاق القــول بالمشــروعية وكذلــك إذا أطلــق القــول فــي الثانــي
بعــدم مشــروعية ربمــا أدى اســتدفاع المفســدة إلــى مفســدة تســاوي أو تزيــد ،فــا يصــح إطــاق
القــول بعــدم المشــروعية وهــو مجــال للمجتهــد صعــب المــورد ،إال أنــه عــذب المــذاق محمــود
(((.
الغــب ،جــار علــى مقاصــد الشــريعة "
وقــد ذكــر الشــاطبي ثالثــة أدلــة علــى مراعــاة المــآل((( :منهــا األدلــة الشــرعية واالســتقراء

((( ابن القيم ،إعالم الموقعين ،ج ،4 :ص.553 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص122 :

.123

((( انظر :جديه ،اعتبار المآل ،ص ،133 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.123 :
((( الشاطبي ،الموافقات ،ج ،5 :ص.178 177 :
((( انظر :الشاطبي ،الموافقات ،ج ،5 :ص178 :
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ـب
التــام أن المــآالت معتبــرة فــي أصــل المشــروعية((( ،كقــول هللا تعالــىَ { :يــا أَ ُّي َهــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا ُك ِتـ َ
ـب عَ لَــى الَّ ِذيــنَ ِمـ ْ
ـن َق ْبلِ ُكـ ْم لَ َعلَّ ُكـ ْم َتتَّ ُقــونَ } ســورة البقــرة ،اآليــة  ،183ففــي
عَ لَي ُْكـ ُم ِّ
الص َيــا ُم َك َمــا ُك ِتـ َ
هــذه اآليــة مــآل الفعــل ،وهــو التقــوى.
والرابــط بيــن ســد الذرائــع والفتــوى االفتراضيــة أن الفقيــه ينظــر إلــى األفعــال ،ومــا يفتــرض
أن ينتــج عنهــا مــن مصالــح أو مفاســد ،حيــث إن القصــد األســاس مــن التشــريع اإلســامي هــو
جلــب المصلحــة للعبــاد ،ودرء المفســدة عنهــم فــي الداريــن ،فــإن ترجحــت المصلحــة علــى المفســدة
(((.
كانــت هــذه األفعــال مطلوبــة ،وإن توقــع رجحــان المفاســد فــي المــآل فإنهــا تكــون محرمــة
إن الفتــوى االفتراضيــة قــد تكــون أصـ ً
ـا لســد الذرائــع وذلــك ألنــه ال ينظــر فقــط إلــى النيــات
والمقاصــد الشــخصية ،بــل يقصــد مــع ذلــك إلــى النفــع العــام ،أو إلــى دفــع الفســاد العــام ،فهــو ينظــر
إلــى النتيجــة مــع القصــد أو إلــى النتيجــة وحدهــا ،فســد الذرائــع يراعــي مــا يــؤول إليــه األمــر فــي
(((.
عاقبتــه؛ وهــذا مجــال نظــر الفتــوى االفتراضيــة
وبذلــك يتبيــن ممــا ســبق ،بــأن ســد الذرائــع يعــد مــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك أن ســد
الذرائــع فــي نفســه نــوع مــن التوقــع االفتراضــي ألمــر مــن أجــل دفعــه وتجنبه قبــل وقوعــه ،وكذلك
عنــد تطبيــق آليــة الفتــوى االفتراضيــة فــي المســائل االفتراضيــة التــي يخشــى وقوعهــا وحــدوث
ضررهــا باعتمــاد الفقيــه علــى ســد الذرائــع تحقيــق لمقاصــد الشــريعة ودرء للفســاد عنهــم ،وكذلــك
ســد الذرائــع ينظــر إلــى مــآالت االفعــال وعاقبتهــا وهــذا مجــال الفتــوى االفتراضيــة ،وكذلــك فإنــه
يشــبه الفتــوى االفتراضيــة القائمــة علــى تقديــر حصــول أمــر فــي المســتقبل ثــم بنــاء الحكــم عليــه.
المطلب الرابع :العرف.
إن العــرف والفتــوى االفتراضيــة يجتمعــان فــي أن مبناهمــا علــى مراعــاة مصالــح النــاس،
(((.
ولذلــك نجــد بــأن العــرف ال يخــرج عــن كونــه وســيلة مبناهــا علــى المصلحــة
وقــال الشــاطبي" :وهــو أنــه لمــا قطعنــا بــأن الشــارع جــاء باعتبــار المصالــح ،لــزم القطــع بأنــه
ال بــد مــن اعتبــاره العوائــد؛ ألنــه إذا كان التشــريع علــى وزان واحــد ،دل علــى جريــان المصالــح
علــى ذلــك؛ ألن أصــل التشــريع ســبب المصالــح؛ والتشــريع دائــم كمــا تقــدم ،فالمصالــح كذلــك،
((( الموافقات ،الشاطبي ،ج ،5 :ص.179 :
((( انظر :جديه ،اعتبار المآل ،ص ،130 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.124 :
((( انظر :جديه ،اعتبار المآل ،ص ،148 :وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.124 :
((( انظر :أم نائل محمد العيد بركاني ،نظرية الوسائل في الشريعة اإلسالمية( ،دار ابن حزم2009 ،م) ،ص،393 :
وانظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.132 :
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أدوات الفتوى االفرتاضية "دراسة تأصيلية" ( )43 - 81
وهــو معنــى اعتبــاره للعــادات فــي التشــريع "

(((.

وممــا يــدل علــى اعتبــار وجــه االفتــراض فــي تقديــر النفقــة المبنيــة علــى العــرف ،فيقولــه
ـف َّ
ـق ِم َّمــا آ َتــا ُه َّ
ـن ُقـ ِد َر عَ لَ ْيـ ِه ر ْز ُقـ ُه َف ْليُ ْن ِفـ ْ
تعالــى{ :لِيُ ْن ِفـ ْ
للاُ ۚ َل ي َُكلِّـ ُ
ـن َسـ َع ِت ِه ۖ َو َمـ ْ
ـق ُذو َسـ َع ٍة ِمـ ْ
للاُ َن ْفسً ــا
ِ
ُ َّ ُ
َّ
ـر يُسْ ــرً ا} ســورة الطــاق ،اآليــة  ،7فهــذا الطــرح االفتراضــي
إِل َمــا آ َتاهَ ــا ۚ َسـيَجْ َعل للا َب ْعـ َد عُ سْ ـ ٍ
لــم يقيــد النفقــة بقــدر محــدد وإنمــا كان مفتوحــاً اعتبــاراً ألحــوال الرجــل الماليــة وظروفــه الحياتيــة
فأحالنــا الشــارع فــي هــذا إلــى العــرف ،فلــو ألــزم الرجــل بقــدر محــدد مــن اإلنفــاق لربمــا عجــز
عنــه ،وكذلــك يمكــن أن تتغيــر األحــوال واألعــراف حتــى تصبــح تلــك النفقــة المحــددة غيــر كافيــة
(((.
فــي النفقــة؛ وفــي هــذا اعتبــار لمــا هــو مفتــرض متوقــع
قــال ابــن العربــي فــي قولــه تعالــى { :لِيُ ْن ِفـ ْ
ـق ُذو َسـ َع ٍة ِمـ ْ
ـن َسـ َع ِت ِه} ســورة الطــاق ،اآليــة ،7
" هــذا يفيــد أن النفقــة ليســت مقــدر ًة شــرعاً ،وإنمــا تتقــدر بحســب الحالــة مــن المنفــق والحالــة مــن
(((.
المنفــق عليــه ،فتقــدر باالجتهــاد علــى مجــرى العــادة
وممــا ســبق يتبيــن االرتبــاط الوثيــق بيــن العــرف والفتــوى االفتراضيــة ،فتغيــر المــكان
والزمــان ،وارتبــاط األحــكام باألعــراف والعــادات كل ذلــك يجعــل المفتــي المجتهــد يســتحضر
(((.
العــرف فــي معالجتــه للمســائل االفتراضيــة ،والتــي لهــا عالقــة بعــرف قريــة مــا أو بعــادات أهلها
وقــال ابــن القيــم عــن المفتــي بمجــرد المنقــول فــي الكتــب دون اعتبــار العــرف ضــال مضــل:
" وهــذا محــض الفقــه ،ومــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول فــي الكتــب علــى اختــاف عُ رفهــم
وعوائدهــم وأزمنتهــم وأمكنتهــم وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم فقــد ضــل وأضــل ،وكانــت جنايتــه
علــى الديــن أعْ َظـ َم مــن جنايــة مــن طبــب النــاس كلهــم علــى اختــاف بالدهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم
وطبائعهــم بمــا فــي كتــاب مــن كتــب الطــب علــى أبدانهــم ،بــل هــذا الطبيــب الجاهــل وهــذا المفتــي
(((.
الجاهــل أضــر مــا علــى أديــان النــاس وأبدانهــم وهللا المســتعان "
إن الفتــوى فــي القضايــا الواقعــة مرتبطــة بأحــوال المســتفتي وأعــراف أهــل قريتــه وعاداتهــم،
ولذلــك ال يمكــن أن نبعــد المفتــي الــذي يتنــاول المســائل االفتراضيــة المتوقعــة عــن العــادات

((( الشاطبي ،الموافقات ،ج ،2 :ص.494 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص132 :

.133

((( القاضي محمد بن عبدهللا أبو بكر بن العربي المالكي ،أحكام القرآن ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا( ،بيروت-لبنان:
دار الكتب العلمية1424 ،ه2003/م) ط ،3ج ،4 :ص.289 :
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.133 :
((( ابن القيم ،إعالم الموقعين ،ج ،4 :ص.470 :
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واألعــراف

(((.

وبنــاء علــى مــا تقــدم ،فــإن مــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة العــرف ،حيــث أن مبناهمــا علــى
مراعــاة المصالــح ،وكذلــك فإنــه ال يمكــن للمفتــي الــذي يتنــاول المســائل االفتراضيــة المتوقعــة عــن
األعــراف والعــادات المتعلقــة ببلــد المســتفتي وأحوالــه.

المبحث الثالث :أدوات الفتوى االفتراضية العقلية
نتطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى أدوات الفتــوى االفتراضيــة العقليــة ،وهــي عبــارة عــن أربعــة
مطالــب ،وهــي كاآلتــي:
المطلب األول :معرفة الواقع بدقة وفهم معطياته وإمكاناته.
إن الفقيــه عندمــا يفتــرض المســائل ويتصــور حدوثهــا فهــي ليســت مجــرد أوهــام وتوقعــات
ذهنيــة فحســب منــه ،بــل هــي مســتندة علــى معطيــات واحتمــاالت راجحــة ،ولذلــك يشــترط فــي
الفقيــه الفــارض للمســائل الفقهيــة أن يكــون لديــه معرفــة للواقــع بدقــة وتمعــن ،فمعرفــة الواقــع
ـاط الحكــم الواقعــي يظهــر إمــكان تغيــره
أسـ ُ
ـاس فهــم المســتقبل؛ إذ المســتقبل امتــداده ،وبمعرفــة منـ ِ
ً
مــن عدمــه ،باعتبــاره مبنيــا علــى ملحــظ متغيــر أو ال ،وأســاس دراســة المســتقبل هــو رصــد التغيــر
َ
والمعطيــات عــن واقــع المجتمــع
وفه ـ ُم طبيعتــه ومــدى اســتمراريته ،وكلمــا كثــرت المعلومــات
فالحاضــر بإمكاناتــه
ـكل أوضــح،
مــن جميــع الجوانــب ،كان ذلــك أقـ َ
ِ
ـدر علــى رؤيــة المســتقبل بشـ ٍ
واتجاهاتــه وآمالــه مدخــل للمســتقبل ،فمــن خــال معطيــات الحاضــر نحصــل علــى معرفــة توجــه
(((.
المســتقبل
فالمطلــوب هــو معرفــة الواقــع بــكل تفاصيلــه وليــس الواقــع بمعنــى اللحظــة الحاضــرة لكنــه
الواقــع الــذي يعنــي الماضــي الــذي أفــرز الحاضــر وأســس لــه والــذي بــدون تصــوره ال يمكــن
(((.
تصــور حاضــر هــو امتــداد لــه وحلقــة مــن سلســلة أحداثــه واحداثياتــه
وكذلــك ال بــد مــن االطــاع علــى الدراســات المســتقبلية فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة
((( انظر :خلوق ،الفقه االفتراضي ،ص.134 :
((( انظر :هاني بن عبدهللا بن محمد الجبير ،الفقه االرتيادي نظرات في الفقه المستشرف (فقه التوقع)( ،بيروت-
لبنان :مركز نماء للبحوث والدراسات2014 ،م) ط ،1ص ،74 :وانظر :بدرية بنت صالح السياري ،المسائل
االفتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه األسرة( ،الرياض-المملكة العربية السعودية :دار كنوز إشبيليا،
.59
1438ه2017/م) ط ،1ص58 :
((( عبدهللا بن الشيخ المحفوظ بن بيه ،تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع التيسير والتبشير والتذكير والتبصير،
ص.34 :
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وغيرهــا ،حيــث إنــه ال شــك بــأن التقنيــة الحديثــة مــن أهــم المؤثــرات علــى الحيــاة اإلنســانية
عمومــاً ،فهــي تؤثــر فــي صحتــه ونفســيته ونظامــه االجتماعــي ومــوارده االقتصاديــة؛ ولــذا
فالتنبــه لمســار التقــدم التقنــي والفهــم فيــه مهــم جــداً للفقيــه المهتــم بفــرض المســائل ،فمــا تقــرر هــذه
الدراسـ ُ
ـات إمكا َنــه فــا بــد مــن بحــث مــا يترتــب عليــه حســبما توضحــه تلــك الدراســات ،وهــي
فــي الغالــب تــدرس آثــار هــذا علــى المياديــن الصناعيــة والطبيــة والواقــع االجتماعــي والسياســي
واالقتصــادي ،فــا بــد مــن دراســات ترتكــز علــى اســتعمال تقنيــات الدراســة المســتقبلية المناســبة
لتصــور المســائل الممكنــة ،فمالحظــة ذلــك تعطــي تصــوراً عمــا يمكــن حصولــه ممــا قــد يكــون لــه
ً(((.
تأثيــر علــى الواقــع ،أو اســتحداث لمــا لــم يقــع ســابقا
وبذلــك يتبيــن ممــا ســبق ،بــأن معرفــة الواقــع بدقــة وفهــم معطياتــه وإمكاناتــه يعــد أدا ًة مــن
أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،ألن القائــم علــى الفتــوى االفتراضيــة ال بــد أن يكــون لديــه معرفــة
ـاس فهــم المســتقبل؛ إذ المســتقبل امتــداده ،وكذلــك ال بــد
للواقــع بدقــة وتمعــن ،فمعرفــة الواقــع أسـ ُ
مــن اطالعــه علــى الدراســات المســتقبلية فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة وغيرهــا ،حيــث أن لهــا
أثــر علــى الحيــاة االنســانية عمومــاً.
المطلب الثاني :إعداد دراسات مستقبلية فقهية.
إعــداد الدراســات المســتقبلية بشــكل عــام يعانــي مــن ضعــف شــديد فــي األمــة ،والمنشــور منــه
فــي األكثــر عالــة علــى مــا كتبــه الغربيــون ،وأمــا إعــداد دراســات فقهيــة مســتقبلية ،فهــو أقــل فــي
الــدرس العلمــي عنــد األمــة ،ولكــن ال بــد مــن المحاولــة والبــدء الســتيعاب هــذا العلــم ،فــإن قــدر
للفقهــاء االشــتغال بهــذا العلــم ،فــا بــد مــن اإلتيــان بمــا هــو معلــوم مــن دراســات مســتقبلية ،بعــد
(((.
تطــور إنتاجهــا وأبحاثهــا ،ســواء أكانــت جهــوداً إســامية أم غربيــة ،فرديــة أم جماعيــة
وإننــا نعيــش تطــورات كبــرى لــم يعــرف التاريــخ البشــري لهــا نظيــراً ،وســتؤثر علــى مســيرة
اإلنســانية كلهــا تأثيــراً بليغــاً ،وال بــد للفقــه اإلســامي أن تكــون لــه كلمـ ٌ
ـة فــي هــذه التطــورات ،وال
بــد أن يقــدم رأيــه فــي مجمــل هــذه األحــداث واالتجاهــات االســتثنائية فــي عمــر اإلنســانية كلــه،
فلذلــك يتعيــن علــى الفقهــاء اســتعادة دور الخيــال واالفتــراض فــي تصويــر المتوقعــات والتغيــرات
والمــآالت ،فهــذه المقــدرة التخيليــة هــي التــي أنتجــت لألمــة ألــوف المســائل الفقهيــة التــي قدرهــا
الفقهــاء ووضعــوا لهــا أحكامــاً ،فاســتفادة األمــة منهــا فــي واقعنــا المعاصــر ،ووفــرت علــى الفقهــاء

((( انظر :الجبير ،الفقه االرتيادي ،ص ،75 :وانظر :السياري ،المسائل االفتراضية ،ص.59 :
((( انظر :عبدالفتاح حسين همام ،اإلفتاء ودراسات المستقبل( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
2014ه1435/ه) ط ،1ص.104 :
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الجهــد والوقــت ،وعالجــت التأخــر فــي إصــدار الفتــاوى ،وســاهمت فــي تخريــج النــوازل عليهــا

(((.

وفقهاء األمة مرشحون للقيام بهذه المهمة لعدة أسباب ،منها(((:
1.وجــود محــاوالت ســابقة فــي التــراث الفقهــي كالفقــه االفتراضــي وفقــه المــآالت وفقــه
المترقبــات؛ ولــذا وجبــت دراســة هــذه المحــاوالت وقراءتهــا قــراءة تحليليــة واســتلهامها
والبنــاء عليهــا.
2.اعتبــار القيــاس كأصــل تشــريعي ومــا يســتتبع ذلــك مــن توليــد وتشــقيق وقــدرة علــى
اعتبــار الغائــب علــى الشــاهد ،وقيــاس المتوقــع علــى الواقــع.
ومعلــوم ان مــن أهــم خصــال دارس المســتقبل " ســعة تصــوره وجرأتــه فــي التوليــد واالشــتقاق
والقيــاس ،وتلــك هــي صفــات الفقهــاء ..ولــذا فــإن الفقهــاء ترشــحهم ممارســاتهم الفقهيـ ُ
ـة االجتهاديــة
(((.
ألن يت ِقنــوا استشـ َ
ـراف المســتقبل بمهــار ِة أكبــر مــن أي مهــارة يملكهــا غيرهــم "
ولذلــك فقــد اقتــرح عبدالفتــاح همــام اقتراحــاً مبدئيــاً((( ،وهــو أن تــدرس القضايــا المعروضــة
علــى المجامــع الفقهيــة فــي ضــوء مــا توصــل إليــه المستشــرفون ،ففــي أي قضيــة اقتصاديــة أو
طبيــة أو سياســية نازلــة أو متوقعــة ،تصــدر المراكــز البحثيــة رؤيتهــا المســتقبلية تجاههــا.
وبإمــكان المجامــع الفقهيــة ودور الفتــوى االســتعانة بالخبــراء فــي مجــال استشــراف المســتقبل
لرصــد وتقنيــن مــا توصلــوا إليــه ،ثــم عرضــه علــى الباحثيــن ومراعاتــه فــي االجتهــاد والفتــوى.
وال يمكــن أن نتخيــل مجمعــاً فقهيــاً يوقــع األحــكام الشــرعية ويصدرهــا لألمــة ،ثــم ال نجــد فيهــا
هــذه اآللية المســتقبلية.
ومــن الفوائــد التــي ســتقدمها هــذه المؤسســات عنــد قيامهــا بهــذه المهمــة ،أنهــا ســتقدم كثيــراً
مــن الحلــول بتأمــل فــي مشــاكل المســتقبل ودراســتها ،وستســرع مــن تباطــؤ الفتــوى فــي النــوازل
وتناقــش القضايــا الحاليــة وتفتــي فيهــا ،وســتعيد للفقــه دوره فــي الحيــاة المعاصــرة ويكــون لــه

((( انظر :الجبير ،الفقه االرتيادي ،ص ،77 :وانظر :عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.104 :
((( عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.104 :
((( انظر :محمد أحمد الراشد ،رؤى تخطيطية( ،نشر دار األمة2007 ،م) ص ،148 :وانظر :الجبير ،الفقه
االرتيادي ،ص.77 :
((( عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.105 :
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حضــور فــي قلــب العصــر

(((.

وبنــاء علــى مــا تقــدم يتبيــن ،بــأن إعــداد دراســات مســتقبلية فقهيــة يعــد مــن أدوات الفتــوى
االفتراضيــة ،وذلــك ألنــه يوفــر علــى القائــم بالفتــوى االفتراضيــة الجهــد والوقــت ،ويعالــج البــطء
فــي إصــدار الفتــاوى االفتراضيــة المعروضــة علــى المفتــي مــن قبــل المســتفتي ،حيــث يجدهــا قــد
درســت مــن ِقبــل هــذه األداة.
المطلب الثالث :وضع مناهج استشرافية في مراحل التعليم الجامعي.
إن نشــر ثقافــة المســتقبل فــي التعليــم الجامعــي ،ذو أهميـ ٍة فــي تخريــج كــوادر علميــة لألمــة،
فلذلــك ال بــد أن نقــوم بنشــر هــذه الثقافــة ،وكذلــك ال بــد مــن تســليح الباحثيــن بــأدوات الفكــر
المســتقبلي ومناهجــه واآلليــات الكفيلــة بتفعيلــه فــي مؤسســاتنا التعليميــة واألكاديميــة علــى اختــاف
(((.
تخصصاتهــا
وممــا يؤكــد هــذه الفكــرة مــا ذكــره بعــض الباحثيــن " :إذا كان فقــه استشــراف المســتقبل
ورد
يقتضــي اإليمــان المطلــق عقديــاً بــأن التغيــر هــو أحــد سُ ــنن الحيــاة؛ وذلــك اعتمــاداً علــى مــا َ
فــي القــرآن والســنة مــن نصــوص بهــذا الخصــوص – فإنــه يتطلــب اإللمــام فــي نفــس الوقــت
بمعــارف العصــر ،وإدخــال مــادة دراســات التخطيــط واالستشــراف فــي مناهــج كليــات الشــريعة،
وكليــات العلــوم اإلســامية بمراحلهــا للدراســات األوليــة والدراســات العليــا؛ وذلــك لتســليح الفقهــاء
المُحدَثيــن بــأدوات العصــر الالزمــة لإلحاطــة بحقائــق واقــع الحــال ،وتمكينهــم مــن اســتقراء
متغيــرات آفــاق المســتقبل بدرايــة تامــة ،تُؤهلهــم لإلفتــاء الســليم ،واتخــاذ المواقــف الشــرعية منهــا
بأعلــى درجــة مــن اليقيــن والشــمولية ومــن دون تــرد ٍد ،بانتظــار زمــن تحققهــا علــى أهميــة عامــل
(((.
الزمــن فــي الفتــوى ،كمــا هــو معــروف فــي أدبيــات أصــول الفقــه "
ولكــن عنــد تدريــس هــذا العلــم ينبغــي أن يراعــى أمــر فــي غايــة األهميــة وهــو " أن نســلك فــي
تقديمهــا مســلك التدريــب والتزويــد بالمهــارات ،أكثــر مــن التلقيــن المجــرد ،ومــن المناســب أيضــاً
تصميــم محاضــرات ودورات تطبيقيــة ييونيــو الطالــب مــن خاللهــا هــذا الفــن ،ويقــوم األســتاذ ببنــاء
(((.
هــذه الملــكات والمهــارات بواســطة نمــاذج واقعيــة يقــوم الطلبــة بمحاكاتهــا واختبــار نتائجهــا "

((( انظر :الجبير ،الفقه االرتيادي ،ص ،77 :وانظر :عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.105 :
((( انظر :عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.106 :
((( نايف عبوش ،فقه االستشراف األصل الشرعي والضرورة الملحة ،مقال بموقع األلوكةwww. alukah. net ،
((( خالد عبدهللا المزيني ،حوار عن أهمية فقه التوقع ،المدينة ،صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة
والنشر ،الجمعة 2010 / 6 / 4مwww. al-madina. com ،
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واقتــرح مســفر القحطانــي مقترحــات عمليــة فــي تنمية الوعي المســتقبلي فــي التعليــم الجامعي،
وهي(((:
ً
أوال تأســيس مراكــز علميــة الستشــراف المســتقبل فــي البيئــة الجامعيــة ،وعــدم بقائهــا فــي
الدوائــر السياســية واالقتصاديــة كونهــا براغماتيــة فــي المنظــور ومتقلبــة المصالــح ،وهــذا يســهم
بحياديــة مشــاريع الدراســة وجــدوى نجاحهــا علــى مياديــن التعليــم.
ثانياً العمــل علــى إعــادة رســم خطــط التعليــم الجامعــي القادمــة كل عشــر ســنوات ،وذلــك
بســبب ســرعة المتغيــرات وتقلــب حاجــات الســوق وتجــدد أزمــات المجتمعــات ،وتحليــل ومراجعــة
الوســائل المتعلقــة فــي التنفيــذ ومــدى جدواهــا فــي المراحــل القادمــة.
ثالثاً تعليــم الطــاب علــوم المســتقبل فــي مــواد دراســية منهجيــة ،خصوصــاً طــاب
التخصصــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة وكذلــك الطــب والهندســة والعمــارة المدنيــة ومــا
شــابهها مــن تخصصــات يتعيــن عليهــا ممارســة التخطيــط ووضــع الحلــول لمشــكالت المجتمــع.
رابعاًالتركيــز فــي الرســائل الجامعيــة علــى استشــراف المســتقبل عنــد دراســة
المشــكالت الراهنــة ،وجعــل هــذا الموضــوع جــزء مــن خطــة الرســالة فــي الماجســتير والدكتــوراه.
خامساً
نشر ثقافة الوعي المستقبلي من خالل مراكز التعليم المستمر والدورات التدريبية
والنشرات الثقافية ليكون أمرا مشاعاً حيوياً لدى األفراد والمؤسسات داخل المجتمع.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ،يتبيــن بــأن وضــع مناهــج استشــرافية فــي مراحــل التعليــم الجامعــي
أداة مــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك لتســليح الفقهــاء المُحدَثيــن بــأدوات العصــر الالزمــة
لإلحاطــة بحقائــق واقــع الحــال ،وتمكينهــم مــن اســتقراء متغيــرات آفــاق المســتقبل بدرايــة تامــة،
تُؤهلهــم إلصــدار فتــوى افتراضيــة ســليمة ،واتخــاذ المواقــف الشــرعية منهــا بأعلــى درجــة مــن
اليقيــن والشــمولية ومــن دون تــرد ٍد ،بانتظــار زمــن تحققهــا علــى أهميــة عامــل الزمــن فــي الفتــوى.
المطلب الرابع :وسائل اإلعالم ودورها في التهيئة المستقبلية.
إن فضــاءات اإلعــام المعاصــر مــن فضائيــات وجرائــد ودوريــات وإذاعــات والشــبكة
العنكبوتيــة للمعلومــات ،تعــد مــن أهــم الوســائل المعينــة علــى تفعيــل الدراســات المســتقبلية فــي
(((.
االجتهــاد المعاصــر
((( مسفر القحطاني ،الوعي المستقبلي وأهميته في مناهج التعليم الجامعي ،موقع الوعي الحضاريwww. ،
.17
 ،alwaai. netص16 :
((( انظر :عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.131 :
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ويــرى عبدالفتــاح همــام بــأن أهــم أمــر يمكــن أن يســتفاد منــه مالــه صلــة بالشــبكة العنكبوتيــة
للمعلومــات لســهولته ولقلــة تكلفتــه وانتشــاره ،فيمكــن مــن خاللــه التعــاون للقيــام بمثــل هــذه
األمــور(((:
1.إصدار دورية محكمة لنشر القضايا الفقهية المستقبلية.
2.نشر تقارير عن آخر البحوث المستقبلية ونتائجها.
3.إنشاء موقع إلكتروني خاص بالدراسات المستقبلية والفقه اإلسالمي.
4.إصدار كتيبات للتعريف بالدراسات المستقبلية.
ويتبيــن ممــا ســبق ،بــأن وســائل اإلعــام تعــد أداة مــن أدوات الفتــوى االفتراضيــة ،وذلــك ألنها
تعــد مــن الوســائل المهمــة والمعينــة علــى تفعيــل الدراســات المســتقبلية فــي االجتهــاد المعاصــر،
الــذي يســتفيد منهــا الفقيــه فــي إصــدار الفتــوى االفتراضيــة.

الخاتمة:
توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:
ً
أوال تعــرف الفتــوى االفتراضيــة بأنهــا :الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع ،ويفتــرض وقوعهــا
بالتصــور العقلــي المجــرد ،جوابــاً عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع ،وتقديــر حكــم الشــرع فــي
ذلــك.
ثانياً أدوات الفتــوى االفتراضيــة بشــكل مركــب هــي :تلــك العلــوم والمعــارف الكســبية التــي
يجــب علــى الراغــب فــي الفتــوى االفتراضيــة التمكــن منهــا بغيــة اســتخدامها وتوظيفهــا عنــد الهــم
بالتوقيــع عــن رب العالميــن ،وهــذا التعريــف ألدوات الفتــوى االفتراضيــة ،هــو التعريــف المختــار،
حيــث إنــه يميــز أدوات الفتــوى االفتراضيــة عــن غيرهــا ،حتــى ال تتداخــل المصطلحــات األخــرى
معهــا.
ثالثاً ال بــد للفتــوى االفتراضيــة مــن أدوات ،وهــذه األدوات ينبغــي للفقيــه القائــم بالفتــوى
االفتراضيــة أن يســتعين بهــا مــن أجــل الوصــول إلــى مــراد الشــرع ،ومــن أجــل توقيــع ذلــك المــراد
اإللهــي فــي النــاس والواقــع الــذي يعيشــون فيــه.
رابعاًأدوات الفتــوى االفتراضيــة مــن األدلــة النقليــة ،وهــي القــرآن الكريــم ،والســنة
النبويــة ،واإلجمــاع.
((( عبدالفتاح ،اإلفتاء ودراسات المستقبل ،ص.131 :
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خامساً

وأدواتهــا مــن األدلــة العقليــة ،فهــي القيــاس ،واالستحســان ،وســد الذرائــع،

والعــرف.
سادساً
وأمــا أدواتهــا العقليــة ،فهــي معرفــة الواقــع بدقــة وفهــم معطياتــه وإمكاناتــه،
وإعــداد دراســات مســتقبلية فقهيــة ،ووضــع مناهــج استشــرافية فــي مراحــل التعليــم الجامعــي،
ووســائل اإلعــام ودورهــا فــي التهيئــة المســتقبلية.
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	25.زيدان ،عبدالكريم2001( .م) .المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .القاهرة
الخطـاب.

اإلسـكندرية :دار عمـر بـن

	26.بن بَيَّه ،عبدهللا بن الشيخ المحفوظ .تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع التيسير والتبشير والتذكير والتبصير.
	27.الفيـروز آبـادي ،عبدالمجيـد محمـد مجـد الديـن1426( .هــ2005/م) .القامـوس المحيـط (ط  .)8تحقيـق مكتـب
تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة بإشـراف محمـد العرقسوسـي .لبنـان :مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر
والتوزيـع.
	28.السوسـوه ،عبدالمجيـد محمـد الشـرفي1418( .هــ1998/م) .االجتهـاد الجماعـي فـي التشـريع اإلسلامي (ط.)1
الدوحـة :وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسلامية.
	29.خ ََّلف عبدالوهاب .علم أصول الفقه (ط .)8مكتبة الدعوة ،شباب األزهر ،دار القلم.
	30.ابـن الصلاح ،عثمـان بـن عبدالرحمـن تقـي الديـن1423( .هــ2002/م) .أدب المفتـي والمسـتفتي (ط .)2المحقق
موفـق عبـدهللا عبدالقـادر .المدينـة المنـورة :مكتبـة العلـوم والحكم.
	31.الدارقطنـي ،علـي بـن عمـر بن أحمد بن مهدي بـن دينار البغـدادي1424( .هـ2004/م) .سـنن الدارقطني (ط.)1
مؤسسـة
تحقيق االرناؤوط ،حسن شلبي ،عبداللطيف حرز هللا ،أحمد برهوم .بيروت لبنـان:
الرسـالة.
	 32.حسب هللا ،علي1396( .هـ1976/م) .أصول التشريع اإلسالمي (ط .)5مصر :دار المعارف.
	 33.جديـه ،عمـر1430( .هــ2010/م) .أصـل اعتبـار المـآل بيـن النظريـة والتطبيـق (ط .)1تقديـم محمـد الروكـي.
بيـروت ،لبنـان :دار ابـن حـزم.
	 34.الموصلـي ،عمـر نهـاد1435( .هــ2014/م) .الفقـه االفتراضـي فـي مدرسـة أبـي حنيفـة (ط .)1بيـروت ،لبنـان:
شـركة دار البشـائر اإلسلامية.
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	 35.نكـري ،القاضـي عبدالنبي بن عبد الرسـول1421( .هـ2000/م) .دسـتور العلماء (جامـع العلوم في اصطالحات
الفنـون) (ط .)1تعريـب حسـن هاني فحص .بيروت ،لبنـان :دار الكتب العلمية.
	 36.المالكـي ،القاضـي محمـد بـن عبـدهللا أبـو بكـر بـن العربـي1424( .هــ2003/م) .أحـكام القـرآن (ط .)3تحقيـق
محمد عبدالقادر عطا .بيروت لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 37.الريسـوني ،قطـب1427( .هــ2006/م) .مقـوالت فـي التجديـد الفقهـي (ط .)1الشـارقة ،اإلمـارات :مكتبـة
الصحابـة ،القاهـرة :مكتبـة التابعيـن.
	 38.الريسـوني ،قطـب (1435هــ2014/م) .صناعـة الفتـوى فـي القضايـا المعاصـرة معالـم وضوابـط وتصحيحـات
(ط .)1بيـروت ،لبنـان :دار ابـن حـزم.
	 39.سـانو ،قطـب مصطفـى1434( .هــ2013/م) .صناعـة الفتـوى المعاصـرة قـراءة هادئـة فـي أدواتهـا وآدابهـا
وضوابطهـا وتنظيمهـا فـي ضـوء الواقـع المعاصـر (ط.)1
	 40.إدوارد ،كورنيش1428( .هـ2007/م) .االستشـراف مناهج استكشـاف المسـتقبل (ط .)1ترجمة حسـن الشـريف.
بيـروت :الـدار العربية للعلوم.
	 41.أبو زهرة ،محمد .أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه (ط .)1دار الفكر العربي.
	 42.أبـو زهـرة ،محمـد1996( .م) .تاريـخ المذاهـب اإلسلامية فـي السياسـة والعقائـد وتاريـخ المذاهـب الفقهيـة.
القاهـرة :دار الفكـر العربـي.
	 43.الراشد ،محمد أحمد2007( .م) .رؤى تخطيطية .نشر دار األمة.
	 44.البخاري ،محمد إسماعيل1422( .هـ) .صحيح البخاري (ط .)1تحقيق محمد زهير الناصر .دار طوق النجاة.
	45.الحجـوي ،محمـد الحسـن بـن العربـي بـن محمـد1416( .هــ1995/م) .الفكـر السـامي فـي تاريخ الفقه اإلسلامي
(ط .)1بيروت لبنان :دار الكتب العلمية.
	 46.محمـد الحسـيني الزبيـدي ،تـاج العـروس مـن جواهر القامـوس ،مـادة( :ف ر ض) ،مجموعة مـن المحققين .دار
الهداية.
	 47.الـرازي ،محمـد بـن أبـي بكـر1420( .هــ1999/م) .مختـار الصحـاح (ط .)5تحقيـق يوسـف محمـد .بيـروت،
صيـدا :المكتبـة العصريـة.
	 48.ابـن القيـم الجوزيـة ،محمـد بـن أبي بكر بن أيـوب1423( .هـ) .إعلام الموقعين عن رب العالميـن (ط .)1تحقيق
مشـهور حسـن آل سـلمان .المملكة العربية السـعودية :دار ابن الجوزي.
	 49.القرطبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن رشـد1407( .هــ1987/م) .فتـاوى ابـن رشـد (ط .)1تحقيـق المختـار بـن طاهر
التليلي .بيروت لبنان :دار الغرب اإلسالمي.
	 50.ابـن عثيميـن ،محمـد بـن صالـح1423( .ه) .تفسـير الفاتحـة والبقـرة (ط .)1المملكـة العربيـة السـعودية :دار ابن
الجوزي
	 51.المحيميـد ،محمـد بـن عبـدهللا بـن محمـد1434( .هــ) .الفتـوى االفتراضيـة مفهومهـا وأهميتهـا وحكمهـا ،بحـث
محكـم ،جامعـة القصيـم.
	 52.التهانـوي ،محمـد بـن علـي ابـن القاضـي1996( .م) .كشـاف اصطالحـات الفنـون والعلـوم (ط .)1تقديـم رفيـق
العجـم ،تحقيـق علـي دحـروج .بيـروت :مكتبـة لبنـان ناشـرون.
	 53.البابرتـي ،محمـد بـن محمـد بـن محمـود أكمـل الدين ابن الشـيخ جمـال الديـن الرومي .العنايـة شـرح الهداية .دار
الفكر.
ُ
	 54.األشـقر ،محمـد سـليمان1396( .هــ1976/م) .الفتيـا ومناهـج اإلفتـاء (ط .)1حولـي ،الكويـت :مكتبـة المنـار
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.االسلامية
. دار النفائس: بيروت.)2 معجم لغة الفقهاء (ط.)م1988/هـ1408( . محمد وقنيبي حامد، قلعجي55.	
www. ، موقـع الوعي الحضـاري، الوعـي المسـتقبلي وأهميتـه فـي مناهـج التعليـم الجامعـي. مسـفر، القحطانـي56.	
.alwaai. net
 دار إحياء: بيـروت. تحقيـق محمـد فـؤاد عبدالباقـي، صحيـح مسـلم. مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن،النيسـابوري57.	
.التـراث العربي
. دار القلم: دمشق.)2 المدخل الفقهي العام (ط.)م2004/هـ1425( . مصطفى أحمد، الزرقا58.	
. عالم الكتب.)1 شرح منتهى اإلرادات (ط.)م1993/هـ1414( . منصور بن يونس بن صالح الدين، البهوتي59.	
. دار الزاحم للنشر والتوزيع. روضة الناظر وجنة المناظر. موفق الدين أبو محمد عبدهللا بن أحمد، ابن قدامة60.	
www. alukah. ، مقـال بموقع األلوكـة، فقـه االستشـراف األصل الشـرعي والضـرورة الملحة. نايـف،عبـوش61.	
.net
، فقـه االستشـراف مفهومـه وفوائـده وأدوات نظـره االجتهـادي.)م2017/هــ1438( . نجـم الديـن قـادر، الزنكـي62.	
 السـنة الحاديـة، جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،69  ع، مجلـة النشـر العلمـي،مجلـة الشـريعة والقانـون
.والثالثـون
) الفقـه االرتيـادي نظـرات فـي الفقـه المستشـرف (فقـه التوقـع.)م2014( . هانـي بـن عبـدهللا بـن محمـد،الجبيـر63.	
. مركز نماء للبحوث والدراسـات: بيروت لبنان.)1(ط

Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

al-shāṭibiyyu ʾibrāhym bn mūsā bn muḥammadu al-lakhamiyyi algharnāṭiyyi
1417h / 1997m). almūāfaqāti ṭ taḥqīqa mashhūra ḥusni ʾāla sullamāni dāra ibna
‘affāni

2.

ibna ‘ābidīna muḥammada ʾamyna bn ‘umari al-dimashqiyyi alḥunfiyya ( 1412h
/ 1992m). radda almuḥtāri ‘alā al-durri almukhtāri ṭ bayrūta dāru alfikri

3.

alʾāmidiyyu ʾabū alḥusni sayyida al-dayni ‘uliya bn ʾabī ‘aliyyu bn muḥammadu
bn sālimu al-tha‘labiyyi alʾiḥkāmu fī ʾuṣwli alʾaḥkāmi taḥqīqa ‘abdi al-razzāqi
‘afīfī bayrūtu- lubnān- dimashqa almuktibu alʾislāmiyyu

4.

ibna kathīri ʾabū alfidāʾi ʾismā‘yl bn ‘umarin ( 1419h). tafsīra alqurʾāni al‘aẓīmi
ṭ taḥqīqa muḥammada ḥissayni shamsa al-dīni bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
manshūrātin muḥammada ‘aliya bayḍūnan

5.

alkafawiyyu ʾabī albaqāʾu ʾayyūban alkulliyyātu taḥqīqun d ‘adnāni darwīshun
wamuḥammadu almiṣriyyi bayrūtu muʾassasatu al-risālati

6.

ʾaḥamida bn muṣṭafā ṭāsha kibariyyu zādihi ( 1405h / 1985m). miftāḥa alsa‘ādati wamiṣbāḥi al-sīādati fī mawḍū‘āti al‘ulūmi ṭ bayrūta- lubnānun dāru
alkutubi al‘ilmiyyati

7.

bn ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida ‘aliyyun ( 1379h). fatḥa albārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi taḥqīqa muḥammada fuʾādi albāqiyyi bayrūtu dāru alma‘rifati
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8.

burkāniyyun ʾam nāʾilu muḥammadu al‘īdi ( 2009m). naẓariyyata alwasāʾili fī
al-sharī‘ati alʾislāmiyyati dāra ibnu ḥazmin

9.

al-sayyāriyyu bidurriyyati binti ṣāliḥi ( 1438h / 2017m). almasāʾila aliftirāḍiyyata
waʾtharahā fī nawāzili al‘ibādāti waffaqtu alʾusratu ṭ al-rīāḍ- almamlakata
al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata dāru kunūzi ʾishbylyā

10. ibna tīmiyyatin taqī al-dīnu ʾabū al‘abbāsi ʾaḥamida bn ‘abdi alḥalīmi bn
‘abdālsalāmi alḥarrāniyyi alḥanbaliyyi ( 1408h / 1987m). alfatawā alkubrā libni
tīmiyyatin ṭ dāra alkutubi al‘ilmiyyati
11. aljazīrata niyyati barnāmaja al-sharī‘ati wa-al-ḥayāti al-rābiṭa www. algazira. net.
12. ibna manẓūrin jamāla al-dīni ( 1414h). lisāna al‘arabi ṭ māddatan fattā bayrūta
dāru ṣādiru
13. al-zayla‘iyya jamāla al-dīni bn yūsf bn muḥammadin ( 1418h / 1997m).
nuṣibi al-rāyata liʾaḥādīthi alhidāyati ṭ taḥqīqa muḥammada ‘awwāmatin bayrūtalubnānun muʾassasatu al-riyyāni wajiddaʾah- al-su‘ūdiyyata dāru alqibalati
14. al‘uṭṭāru ḥassana bn muḥammadu bn maḥmūdin ḥāshiyatu al‘uṭṭāri ‘alā sharḥi
almaḥalliyyi ‘alā jam‘i aljawāmi‘i dāru alkutubi al‘ilmiyyati
15. ilmizīnī khālida ‘abdālltin ḥiwārun ‘an ʾhammiyyati fiqhi al-tawaqqu‘i almadīnatu
ṣaḥīfata yawmiyyatin tuṣaddiru ‘an muʾassasati almadīnati lil-ṣiḥāfati wa-alnashri aljam‘ata 4 / 6 / 2010m، www. al- madina. com.
16. sha‘bāni zakiyya al-dīni ( 1971m). ʾuṣwla alfiqhi alʾislāmiyyi ṭ bayrūta- lubnānun
maṭābi‘u dāri alkutubi
17. al-taftāzāniyya sa‘ida almillati wa-al-dīni mas‘ūda alharawiyyi alḥunfiyya (
1355h / 1936m). al-tadhhība sharaḥa alkhabīṣiyyu ‘alā tahdhībi almanṭiqi waal-kalāami ‘alayhi ḥāshayatāni lil-dasūqiyyi wa-lil-‘uṭṭāri taṣḥīḥa muḥammada
al-shrnwby miṣrun miṭba‘atu muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi waʾawlāadihi bimiṣrin
18. alqaḥṭāniyyu sa‘īda bn mut‘ibin ( 1434h / 2013m). alfiqha alfarḍiyya ḥaqīqatihi
waḥukmihi majallata aljam‘iyyati alfiqhiyyati al-su‘ūdiyyati ‘ almamlakata
al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata jāmi‘atu alʾimāmi muḥammada bn su‘ūdi
alʾislāmiyyati https:// doi. org / 10. 12816 / 0008709
19. sulṭāna al‘ulamāʾi ‘izza al-dīni ‘abda al‘azīzi bn ‘abdi al-sullāmi bn ʾabī
alqāsimi bn alḥusni al-dimashqiyyi ( 1414h / 1991m). qawā‘ida alʾaḥkāmi
fī muṣāliḥu alʾanāmi taḥqīqa ṭh ‘abda al-raʾūfi sa‘dun alqāhiratu maktabatu
alkulliyyāti alʾazhariyyati
20. alqarāfiyyu shihāba al-dīni alfarūqu ‘ālamu alkutubi
21. khalūqun ṣalāaḥa al-dīni ( 1436h / 2015m). alfiqha aliftirāḍiyya taṭbīqātihi ‘alā
al-nawāzili alma‘āṣirati ṭ bayrūta lubnānun dāra ibnu ḥazmin
22. al-sa‘diyyu ‘abdālraḥmana bn nāṣiru bn ‘abdālltin ( 1420h / 2000m). taysyra
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alkarīmi al-Raḥmāni fī tafsīri kalāami almannāni ṭ taḥqīqa ‘abdālraḥmani bn
m‘lā al-līḥq muʾassasatu al-risālati
23. humāmun ‘abdālfattāḥa ḥissayni ( 1435h / 2014m). alʾiftāʾa wadirāsāti
almustaqbali ṭ alkūʾayta wizāratu alʾawqāfi wa-al-shuʾūni alʾislāmiyyati
24. al-namlatu ‘abdālkarīma bn ‘aliyyu bn muḥammadin ( 1420h / 1999m).
almuhadhdhaba fī ‘ilmi ʾuṣwli alfiqhi ṭ al-rīāḍun maktabatu al-rashadi
25. zaydāni ‘abdālkarīman ( 2001m). almadkhala lidirāsati al-sharī‘ati alʾislāmiyyati
alqāhiraʾahu- al-ʾiskndryah dāra ‘umaru bn alkhiṭābi
26. bn bayyah ‘abdāllta bn al-shaykhi almaḥfūẓi tanbīhu almurāji‘i ‘alā taʾṣīli fiqhi
alwāqi‘i al-taysyra wa-al-tabshīra wa-al-tadhkīra wa-al-tabṣīra
27. alfayrūzu ʾābādiyyun ‘abdālmajīda muḥammada majdi al-dīni ( 1426h / 2005m).
alqāmūsa almuḥīṭa ṭ 8). taḥqīqa maktabi taḥqīqi al-turāthi fī muʾassasati alrisālati biʾishrāfi muḥammadi al-‘rqswsy lubnānun muʾassasatu al-risālati lilṭibā‘ati wa-al-nashri wa-al-tawzī‘i
28. al-swswh ‘abdālmajīda muḥammada al-sharafiyyi ( 1418h / 1998m). alijtihāda
aljamā‘iyya fī al-tashrī‘i alʾislāmiyyi ṭ al-dawḥata wizāratu alʾawqāfi wa-alshuʾūni alʾislāmiyyati
29. khallāf ‘abdālwahhāban ‘ilmu ʾuṣwli alfiqhi ṭ maktabata al-da‘wati shabāba
alʾazhari dāra alqalami
30. ibna al-ṣulāʾāaḥi ‘uthmāna bn ‘abdālraḥmani taqiyyi al-dīni ( 1423h / 2002m).
ʾadubba al-mfty wa-al-mstfty ṭ almuḥaqqiqa mūʾaffaqu ‘abdāllti ‘abdālqādirin
almadīnatu almunawwaratu maktabatu al‘ulūmi wa-al-ḥukmi
31. al-dāraquṭniyy ‘uliya bn ‘umari bn ʾaḥamida bn mahdiyyu bn dīnāri
albaghdādiyyi ( 1424h / 2004m). sunninna al-dāraquṭniyy ṭ taḥqīqa al-arnāʾwṭ
ḥassana shalabiyyun ‘abdāllaṭīfa ḥirzi al-lhi ʾaḥamida brhwm bayrūtu- lubnānun
muʾassasatu al-risālati
32. ḥasbu al-lhi ‘aliyyun ( 1396h / 1976m). ʾuṣwla al-tashrī‘i alʾislāmiyyi ṭ miṣrun
dāru alma‘ārifi
33. jidīhi ‘umarun ( 1430h / 2010m). ʾaṣilu i‘tibāra almaʾāli bayna al-naẓariyyati waal-taṭbīqi ṭ taqdyma muḥammada al-rūkiyyi bayrūtu lubnānun dāra ibnu ḥazmin
34. almawṣiliyyu ‘umara nuhhāda ( 1435h / 2014m). alfiqha aliftirāḍiyya fī madrasatin
ʾabī ḥanīfatu ṭ bayrūta lubnānun sharikatu dāri al-bshāʾr alʾislāmiyyata
35. nukriyyun al-qāḍy ‘abdālnabiyya bn ‘abdi al-rasūli ( 1421h / 2000m). dustūra
al‘ulamāʾi jāmi‘a al‘ulūmi fī iṣṭilāḥāti alfunūni ṭ ta‘rība ḥassana hānī faḥṣin
bayrūtu lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
36. almālikiyyu al-qāḍy muḥammada bn ‘abdāllti ʾabū bikri bn al‘arabiyyi ( 1424h
/ 2003m). ʾaḥkāma alqurʾāni ṭ taḥqīqa muḥammada ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūtu2  العدد19 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2022 يونيو

78

)43 - 81 (  محمد عيل سمريان/ مبارك سعود العجمي
lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
37. al-ryswny quṭbun ( 1427h / 2006m). maqūlātin fī al-tajdīdi alfiqhiyyi ṭ alshāriqata alʾimārāti maktabatu al-ṣaḥābati alqāhirata maktabatu al-tābi‘īna
38. al-ryswny quṭba 1435h / 2014m). ṣinā‘ata alfatwā fī alqaḍāyā almu‘āṣirati
ma‘ālima waḍawābiṭa wataṣḥīḥātin ṭ bayrūta lubnānun dāra ibnu ḥazmin
39. sānū quṭba muṣṭafā ( 1434h / 2013m). ṣinā‘ata alfatwā almu‘āṣirati qirāʾta
hādiʾata fī ʾadawātihā waʾādābihā waḍawābiṭihā watanẓīmihā fī ḍawʾi alwāqi‘i
almu‘āṣiri ṭ
40. ʾidwārd kawarnīshin ( 1428h / 2007m). alistishrāfa manāhija istikshāfi almustaqbali
ṭ tarjamata ḥusni al-sharīfi bayrūtu al-dāru al‘arabiyyatu lil-‘ulūmi
41. ʾabū zahratin muḥammadun ʾabū ḥanīfatu ḥayātihi wa‘aṣrihi wʾārāʾh wafiqhtu ṭ
dāra alfikri al‘arabiyyi
42. ʾabū zahratin muḥammadun ( 1996m). tārīkha almadhāhibi alʾislāmiyyati fī alsīāsati wa-al-‘aqāʾidi watārīkhi almadhāhibi alfiqhiyyati alqāhiratu dāru alfikri
al‘arabiyyi
43. al-rāshidu muḥammadun ʾaḥamdun ( 2007m). ruʾā takhṭīṭiyyata nashru dāri
alʾummati
44. albukhāriyyu muḥammada ʾismā‘yl ( 1422h). ṣaḥīḥa albukhāriyyi ṭ taḥqīqa
muḥammada zuhayri al-nāṣiri dāru ṭawqi al-najāti
45. al-ḥjī muḥammada alḥusni bn al‘arabiyyi bn muḥammadin ( 1416h / 1995m).
alfikra al-sāmmiyya fī tārīkhi alfiqhi alʾislāmiyyi ṭ bayrūta- lubnānun dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
46. muḥammadu ilḥasīnī al-zabīdiyya tāja al‘arūsi min jawāhiri alqāmūsi māddatan
f r ḍ majmū‘atan mina almuḥaqqiqīna dāru alhidāyati
47. al-rāziyyu muḥammada bn ʾabī bikrin ( 1420h / 1999m). mukhtāra al-ṣiḥāḥi ṭ
taḥqīqa yūsf muḥammadun bayrūtu ṣaydan almaktabatu al‘aṣriyyatu
48. ibna alqayyimi aljawziyyati muḥammada bn ʾabī bikri bn ʾayyūban ( 1423h).
ʾi‘lāama almūʾaqqi‘īna ‘an rabbi al‘ālamīna ṭ taḥqīqa mashhūra ḥusni ʾāla
sullamāni almamlakatu al‘arabiyyatu al-su‘ūdiyyatu dāra ibnu aljawziyyi
49. alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamida bn rashadin ( 1407h / 1987m). fatawā
ibni rashadi ṭ taḥqīqa almukhtāri bn ṭāhiru al-tlyly bayrūtu- lubnānun dāru
algharbi alʾislāmiyyi
50. ibna ‘uthaymīnin muḥammada bn ṣāliḥin ( 1423h). tafsīra alfātiḥati wa-albaqarati ṭ almamlakata al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata dāra ibnu aljawziyyi
51. almuḥaymīda muḥammada bn ‘abdāllti bn muḥammadin ( 1434h). alfatwā
aliftirāḍiyyata mafhūmahā waʾhammiyyatahā waḥukmahā baḥtha muḥkama
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alqaṣīmi

52. al-thānī muḥammada bn ‘uliya ibnu al-qāḍy ( 1996m). kashāfin iṣṭilāḥāti
alfunūni wa-al-‘ulūmi ṭ taqdyma rafyqa al‘ajami taḥqīqa ‘allī dḥrwj bayrūtu
maktabatu lubnāni nāshirūna
53. albābartiyyu muḥammada bn muḥammadu bn maḥmūdu ʾakmala al-dīna ibna
al-shaykhi jamāla al-dīni al-rūmiyyi al‘ināyatu sharḥa alhidāyati dāru alfikri
54. alʾashqaru muḥammada salīmāni ( 1396h / 1976m). al-futyā wamanāhija alʾiftāʾi
ṭ ḥawliyyun alkūʾayta maktabatu almanāri al-aslāmyah
55. ql‘jī muḥammada wqnyby ḥāmidun ( 1408h / 1988m). mu‘jama lughati alfuqahāʾi
ṭ bayrūta dāru al-nfāʾs
56. alqaḥṭāniyyu musfirun alwa‘y almustaqbaliyyu waʾhammiyyatuhu fī manāhiji alta‘līmi aljāmi‘iyyi mawqi‘a alwa‘y alḥaḍāariyyi www.alwaai.net.
57. al-nīsābūriyyu muslima bn alḥujjāji ʾabū alḥusni ṣaḥīḥu muslimu taḥqīqa
muḥammada fuʾādi ‘abdālbāqī bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
58. al-zaraqā muṣṭafan ʾaḥamdun ( 1425h / 2004m). almadkhala alfiqhiyya al‘āmma
ṭ dimashqa dāru alqalami
59. albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisi bn ṣalāaḥi al-dīni ( 1414h / 1993m). sharaḥa
muntahā alʾirādāti ṭ ‘ālama alkutubi
60. ibna quddāmatin mūʾaffaqa al-dīni ʾabū muḥammadu ‘abdāllti bn ʾaḥamdun
rawḍatu al-nāẓiri wajannati almunāẓiri dāru al-zāḥimi lil-nashri wa-al-tawzī‘i
61. ‘bwsh nāyifan fiqhu alistishrāfi alʾaṣla al-shar‘iyya wa-al-ḍarūrata almilḥata
maqālun bimawqi‘i al-ʾlwkah www.alukah.net.
62. al-zinkiyyu najma al-dīni qādirun ( 1438h / 2017m). fiqha alistishrāfi mafhūmihi
wafawāʾidihi waʾadawāti naẓarihi alijtihādiyyi majallata al-sharī‘ati wa-al-qānūni
majallata al-nashri al‘ilmiyyi ‘ 69، jāmi‘ata alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati
al-sanata alḥāddiyyata wa-al-thalāthūna
63. aljubayru hānī bn ‘abdāllti bn muḥammadin ( 2014m). alfiqha alirtīādiyya
naẓarātin fī alfiqhi almustashrifi fiqha al-tawaqqu‘i ṭ bayrūta- lubnānun markazu
namāʾin lil-buḥwthi wa-al-dirāsāti
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Virtual fatwa tools: A substantiation study
Mubark Saud Alagmi
Mohamed Ali Sumeran

College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
This study shed light on virtual Fatwa tools. It was divided into three
sections and an introduction where the concept of virtual Fatwa tools
was presented. The first section dealt with virtual Fatwa tools based on
unwritten evidence. The second section drew on Fatwa tools based on
mental reasoning, whereas the third section explored the rational tools
of virtual Fatwa. The study included results and recommendations that
followed the inductive method. It concluded that Fatwa tools represent the
totality of sciences and earned knowledge that the person who desires to
make Fatwa should be able to use it when he intends to sign on behalf of
the Lord of the Worlds.
Keywords: Virtual Fatwa, Tools, Islam.
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