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ABSTRACT 

One of the laws of God existing in the universe conditions, customs and traditions 

change in people, for every era of tools, methods, and all the people in the time of 

their habits and customs, it was marked this day and age rapidly evolving in all areas 

until you become unable to keep up with the speed and sophistication, and this 

development has contributed to Find many of the emerging issues that require the 

Sharia scholars do what you can and effort in finding affordable solutions to devise 

its provisions, even the need to return to the Islamic jurisprudence to its ability to 

find suitable solutions for all that introduces issues and issues of the past and newly 

emerged, through the diversity and the different provisions throughout the ages and 

times, and it was the diversity and the renewal of the evidence and the other between 

a prominent role to find a doctrinal provisions of each issue updated, and it was for 

the emergence of jurisprudential rules and fundamentalism and a clear role in the 

reasoning on these developments at the lack of original or sub explicit evidence, and 

the rules that educe scholars and Diligent of the original evidence like the book and 

the year, or sub Approvingly or companion saying and others appeared to the urgent 

need of our time to the difficulty of finding a legitimate provisions for matters 

incident and modern reference to the explicit and categorical texts. 

Researcher or student in forensic studies if received these rules, studied and 

understood their significance and applied some modern emerging issues, and stood 

on its exception disclosed explained, understanding the jurisprudential reasons or 

fundamentalism each rule and the possibility of percentage and inferred in the 

branches, will feel that the researcher or student at the end of his study of these rules 

and heuristics as if it stood over the top of Fiqh and received the fruit of a vast interest 

in knowing all coming down the rule can go to the community, considering the 

interests and soft. 

The importance of the study by connecting contemporary jurisprudence studies, 

including previous ones inferences from scientists and scholars of the former nation 

of the rules of jurisprudence and fundamentalism to determine the abundance of 
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inherited idiosyncratic and radical, and highlight the role of those rules by inference 

for the solution of the emerging jurisprudence problems contemporary of the 

emergence of large numbers of novel issues, this included in my plan divisive for the 

study on the introduction, three chapters and a conclusion. 
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 لخصامل

إن من سنن هللا القائمة يف هذا الكون تغري األحوال والعادات والتقاليد لدى الناس، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل 
عاجزاً عن مواكبة هذه  أهل زمان عاداهتم وأعرافهم، وقد متيز هذا العصر بسرعة التطور يف مجيع اجملاالت حىت أصبح املرء

السرعة والتطور، وقد أسهم هذا التطور يف إجياد العديد من املسائل املستجدة اليت تتطلب من علماء الشريعة بذل الوسع 
واجلهد يف إجياد حلول ُميسرة الستنباط أحكامها، حىت ظهرت احلاجة للرجوع إىل الفقه اإلسالمي لقدرته على إجياد 

ما يستحدث من مسائل وقضااي قدمياً وحديثاً، وذلك من خالل تنوع واختالف أحكامه على مر  احللول املناسبة لكل
العصور واألزمنة، وكان لتنوع وجتدد األدلة بني فرتٍة وأخرى دور ابرز إلجياد أحكام فقهية لكل مسألة مستحدثة، وكان 

ستجدات عند انعدام األدلة األصلية أو الفرعية لظهور القواعد الفقهية واألصولية دور واضح يف االستدالل على هذه امل
الصرحية، وهذه القواعد اليت استنبطها الفقهاء واجملتهدون من األدلة األصلية كالكتاب والسنة، أو الفرعية كاالستحسان 

ة ملسائل او االستصحاب أو قول الصحايب وغريها ظهرت احلاجة املاسة إليها يف وقتنا املعاصر لصعوبة إجياد أحكام شرعي
 واقعة وعصرية ابلرجوع إىل نصوص صرحية وقطعية.

فالباحث أو الطالب يف دراسته الشرعية إذا تلقى هذه القواعد ودرسها وتفهم مدلوالهتا وطبقها على بعض املسائل 
العصرية املستجدة، ووقف على مستثنياهتا اليت يكشف عنها شرحها، وفهم األسباب الفقهية أو األصولية لكل قاعدة 

شعر ذلك الباحث أو الطالب يف ختام دراسته هلذه القواعد ومدى إمكانية نسبتها واالستدالل عليها يف الفروع، سيُ 
واالستدالل عليها كأمنا وقف فوق قمة من الفقه وحصل على مثرة مرتامية الفوائد يف معرفة حكم كل انزلة ميكن أن 

 تذهب ابجملتمع إىل مصاحل معتربة وميسرة.  

مبا سبقها من استدالالت من علماء وفقهاء األمة  وتتضح أمهية الدراسة من خالل ربط الدراسات الفقهية املعاصرة
سابقًا واملتمثلة ابلقواعد الفقهية واألصولية للوقوف على غزارة املوروث الفقهي واألصويل، وإبراز دور تلك القواعد 

حدثة، هلذا ابالستدالل عليها حلل ما يطرأ من املشكالت الفقهية املعاصرة املتمثلة بربوز أعداد كثرية من املسائل املست

 .تضمنت خطيت يف تقسيمي هلذه الدراسة على مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة
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 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة يف عدم الرجوع إىل القواعد بنوعيها األصولية والفقهية حبجة عدم وجود أدلة ونصوص من الكتاب 

لذلك قد جيد اجملتهد املعاصر صعوبة يف إعطاء حكم والسنة النبوية لالستدالل على ما يطرأ من مستحداثت معاصرة، 
ملسألة شرعية من املسائل املعاصرة ألن اغلب املستحداثت املعاصرة ليس هلا أدلة صرحية يف األدلة األصلية أو األدلة 

 التبعية.
مع مصاحل الناس  لذا فإن مهمة اجملتهد املعاصر اليوم مهمة صعبة ومعقدة عند االجتهاد وتقدمي االحكام اليت تتناسب

وحاجاهتم املتعددة، لذلك فعلى من يتصدر احلكم يف حاجات الناس وقضاايهم جيب عليه االملام جبميع جوانب املسألة 
املطروحة للوقوف على أكثر عدد من املعلومات واالسباب اليت هلا عالقة ابلنازلة وال فرق يف ذلك إذا كان االجتهاد 

حكام الشرعية من غري االدلة األصلية أو التبعية ضروري لدى اجملتهد، وهذا ما يعترب فردي او مجاعي الن استنباط اال
مشكلة لدى الكثري من اجملتهدين املعاصرين وعدم استدالهلم ابلقواعد األصولية والفقهية للخروج أبحكام ميسرة تتناسب 

 ة.  مع حجم الثورة العلمية واهليمنة التكنولوجيا لكل مفأصل احلياة املعاصر 
 الفصل األول:  معىن القواعد واملستحداثت ويقسم إىل:

 املبحث األول: تعريف القاعدة لغًة واصطالحاً.
 املبحث الثاين: تعريف القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية.

 املبحث الثالث: تعريف املستحداثت العصرية.
 عصرية ويقسم إىل:الفصل الثاين: عالقة القاعدة األصولية والفقهية ابملستحداثت ال

 املبحث األول: الفرق بني القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية.
 املبحث الثاين: عالقة القاعدة األصولية ابملستحداثت.
 املبحث الثالث: عالقة القاعدة الفقهية ابملستحداثت.

 العصريةالفصل الثالث: دراسة تطبيقية للقواعد األصولية والفقهية على بعض املستحداثت 
 ويقسم إىل: 

 املبحث األول: شارات الطيارين اليت حتمل اآلايت القرآنية
 املبحث الثاين: التحالف السياسي مع الكفار

 املبحث الثالث: العدسات الالصقة
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:  1، حتقيق: حممد عوض مرعب، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ج1، طهتذيب اللغةم، 2001أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  (1)
   .361:  3، حتقيق : يوسف خياط وندمي مرعشلي ، بريوت : دار لسان العرب، ج 1، ط لسان العربوابن منظور، مجال الدين حممد ، د . ت، . 137

 .127:  2، سورة البقرةالقرآن الكرمي،  (2)
 .11:  1النظائر، جالسبكي، االشباه و  (3)
 . 36: 1القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري، ج (4)
 .16ــ  15: 1آل بورنوا، الوجيز يف  ايضاح قواعد الفقه الكلية، ج (5)

 املبحث الرابع: القنوات الفضائية 
 

 الفصل األول  
 معىن القواعد واملستحداثت

 تعريف القاعدة لغًة واصطالحاً. املبحث األول:
القواعد أساطني البناء اليت تعمده وقواعد اهلودج: "ساسه، قال الزجاج: أ: أصل األساس، وقواعد البيت القاعدة لغةً 

خشبات أربع معرتضة يف أسفله تركب عيدان اهلودج فيها، َوقَاَل أَبُو عبيد: قـََواِعد السَّحاب: أصوهُلا املعرِتضة يف آفَاق 
 .(2)((َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْْسَاِعيلُ قال تعاىل: ))، (1)"السَّماء، شبِ هت بقواعد الِبناء

القاعدة اصطالحاً: تنوعت وتعددت تعريفات العلماء للقاعدة على ألفاظ خمتلفة كاًل حسب فكرته ومنهجه ومن هذه 
 التعريفات نذكر ما أييت:

األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها " ذهب اإلمام السبكي إىل أن القاعدة هي: .1
 .(3)"منها

" حكم كلي  ينطبق على مجيع جزيئاته لتعرف أحكامها وذهب ابن خطيب الدهشة إىل أن القاعدة هي:  .2
 .(4)منه"

اجلزئيات  كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكامحكم أو أمر  ومن يرى أن القاعدة قضية كلية عرفها على أهنا: " .3
 ".اليت تندرج حتت موضوعها وتنطبق عليها

حكم أكثري ال كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها ومن يرى أهنا قضية اغلبية عرفها على أهنا: " .4
 .(5)"منه
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 .13:  1تيسري علم أصول الفقه، ج (6)
 .336:  1املدخل لدراسة املذاهب الفقهية،  (7)
 .34الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص:  (8)
 .13:  1تيسري علم أصول الفقه، ج (9)
 .21:  1آل بورنوا، الوجيز يف  ايضاح قواعد الفقه الكلية، ج (10)

أن مجيع هذه التعاريف تدور حول مضمون واحد وهو: حكم كلي ميكن تطبيق بعض  –وهللا أعلم  -ويرى الباحث 
املسائل الفرعية عليها للوصول إىل نتيجة مفهومة وواضحة من خالل االستدالل على القاعدة"، لذلك جاءت تلك 

 التعاريف كلها متقاربة ومتحَد يف املعىن رغم اختالف االلفاظ.
 

 الفقهية والقاعدة األصولية.معىن القاعدة  املبحث الثاين:
بعد معرفة معىن القاعدة لغًة واصطالحًا ال بد االن من معرفة معىن "القاعدة الفقهية" و"القاعدة األصولية" ابعتبارها 
مصطلحات مركبة ُأضيفت إليها الفاظ أخرى وهي الفقهية واألصولية، وقد ذكر العلماء القدامى واملعاصرين تعاريف 

 لكال اللفظني.متنوعة ومتعددة 
 أواًل: القاعدة الفقهية، ومن املعاين اليت ذكرها العلماء هي:

 .(6)"اجلملُة اجلامعُة من الفقِه تندرُج حتتَها جزئياٌت كثريٌة، مبنزلِة النُّصوِص اجلوامِع للمعاين" .1
 .(7)"الفروع املندرجة حتتهاتتضمن حكًما فقهيًّا يف ذاهتا، وهذا احلكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إىل "هي اليت  .2
وذكر الشيخ أمحد الزرقا أن القواعد الفقهية هي: "أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماً  .3

 .(8)تشريعية عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها"
 اثنياً: القواعد األصولية ومن معانيها:

للتَّوصُِّل إىل استخراِج األحكاِم الفقهيَّة، فهي آلُتُه الَّيت يستعمُلها الستفاَدِة تلَك داللٌة يهتدي هبا اجملتهُد هي: " .1
 .(9)"األحكامِ 

 .(10)"من حيث كوهنا دلياًل إمجالياً يستنبط منه حكم كليأو هي: " .2
 

 معىن املستحداثت العصرية. املبحث الثالث:
مكلمتني هم "املستحداثت" و "العصرية" وعند توضيح معنا مصطلح املستحداثت العصرية عبارة عن مركب لفظي من 

 هذا املركب يُفضل تعريف كل لفظ منفرداً عن اآلخر ليكون معرفة املعىن أدق وأوضح من تعريفهما جمتمعني.
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 .301: 2ج الصحاح،اجلوهري ،  (11)
 . 68:  1، ج املصباح املنريالفيومي ،  (12)
 .312:  3، بريوت: دار العلم للماليني ، ج4، ط الصحاح: اتج اللغة وصحاح العربيةم, 1987/  هـ 1407اجلوهري، إمساعيل بن محاد ، (13)
، حتقيق  :1، ط، احمليط يف اللغة م 1994هـ/1414الطالقاين، الصاحب الكايف الكفاءة أبو القاسم إمساعيل بن محاد بن العباس بن أمحد بن إدريس،  (14)

 .  326:  1: الشيخ حممد حسن آل ايسني ، لبنان: دار عامل الكتب ، ج

 نرى: الفراء قال، دثحَ  وما قدم ما أخذين: قاليُ  القدمي نقيض احلديثأواًل: املستحداثت: مجع ومفردها مستحدثة و 
 ،اً أمر  وحدث ،فحدث هللا هُ وأحدثَ  ،يكن مل يئش كون:  واحلدوث ،للحديث مجعاً  جعلوه ثُ  أحدوثة، األحاديث واحد أن
 ومنه" َأْحَدثـُْتهُ " قالفيُ  ابأللف ويتعدى ذلك قبل معدوماً  وكان جتدد إذا عيب به" َحَدثَ " قاليُ  ومنهُ ، (11)وقع أي

 .(12)األهواء أهل ابتدعها اليت وهي" األُُمورِ  حُمَْداَثتُ "
، فإذا ثقلوه قالوا: ُعصٌر َمضموم، والَعصران: الليل والنهار والعصُر: (13)"مأخوذة من العصر وهو الدهراثنياً: العصرية: 

، واملقصود ابلدهر هو العصر احلايل أو الوقت احلايل الذي نزلت وظهرت فيه (14)"والَعِشي الَغداةُ  يَ مسُ  ولذلك العشُي،
املسائل والقضااي املستجدة اليت حتتاج إىل ُحكم شرعي من الُعلماء والُفقهاء عن طريق االجتهاد الفردي الكثري من هذِه 

 واجلماعي.
أن املستحداثت العصرية هي: األحداث واملسائل اجلديدة   -وهللا أعلم  -بعد معرفة معىن كل مفردة يرى الباحث   

اليت مل تُكن موجودة يف العصور القدمية، وقد ساعد يف ظهور هذه املستحداثت العصرية أسباب عديدة من تطور العلوم 
 اداهتم وأعرافهم.   وتعدد الصناعات احلديثة، واختالف مصاحل الناس وع

 
 الفصل الثاين

 عالقة القاعدة األصولية والفقهية ابملستحداثت العصرية
 املبحث األول: الفرق بني القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية.

ذكر علماء األصول والفقهاء يف مؤلفاهتم املختلفة وعند تناول موضوع القواعد األصولية والفقهية عدد من اوجه االختالف 
ني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية وذلك من جهة فهم القاعدة ومن جهة احلكم الذي يُبىن عليها أو من اوجه ب

أخرى ملعرفة وظيفة ُكل قاعدة عند االستدالل عليها، لذلك سأحاول عدم ذكر مجيع الفروق واالختالفات بينهما خشية 
كيز على بعضها وما خيص املستحداثت العصرية، ومن هذه الفروق االطالة، ولكن سأتناول الفروق بني القاعدتني والرت 

 هي:
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 . 33:  1، د.ط، القاهرة: دار السالم، جاملدخل إىل دراسة املذاهب  الفقهيةم،  2001 -هـ  1422على مجعة حممد عبد الوهاب، مجعة،  (15)
 .4:  1القرايف، الفروق "انوار الربوق"، دون طبعة واتريخ، دار عامل الكتب، ج (16)
:  1ج . دار التأصيل1. ط.القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية م. 2002ه/ 1420عبد السالم إبراهيم حممد. احلصني،  (17)

64 . 
 .69:  1القواعد والضوابط الفقهية ، جاحلصني،  (18)

 
أواًل: من حيث املوضوع: القاعدة األصولية هي: ما تتعلق ابألدلة واستخراج االحكام منها أي استنباط الصحيح من 

واألحكام، غريه، شأنه يف ذلك كعلم النحو لضبط النطق والكتابة، لذلك فقواعد األصول هي وسط بني األدلة 
 فموضوعها دائما الدليل واحلكم.

أما القاعدة الفقهية فهي: ما يكون موضوعها املكلف أبفعاله وتصرفاته ملعرفة حكم مسألة مطروحة بناًء على قاعدة 
 .   (15)فقهية ُكلية

لتلك األلفاظ  اثنياً: من حيث اللفظ: فأن غالب قواعد أصول الفقه نشأت عن طريق األلفاظ العربية اخلاصة وما يعرف
من النسخ والرتجيح مثل قاعدة "األمر للوجوب والنهي للتحرمي" فهذه داللة على أن صيغة اللفظ يف هاتني القاعدتني 

 .           (16)تدل على العموم
أما القواعد الفقهية: فأهنا مشتملة على أسرار التشريع وحكمه، مشعرة ومنبهة على املقصد الشرعي الذي ألجله ُشرع 
هذا احلكم، أو ُحرم هذا الفعل، وأن مل يكن هذا مطردًا يف مجيعها فهي السمة الغالبة فيها، واعتبار ذلك يف القواعد 

 .  (17)الكلية اخلمسة
اثلثاً: من حيث الفائدة: فطبيعة القاعدة األصولية يستفيد منها اجملتهد على وجه اخلصوص، وذلك عند استنباط احلكم 

الفقهية على العكس من ذلك فهي عمومية يستفيد منها الفقيه واملفيت واملتعلم، ألن القاعدة من الدليل، والقاعدة 
األصولية إذا كانت وسيلة الستنباط احلكم من الدليل الشرعي، والقاعدة الفقهية جمرد رابط بني فروع متشاهبة يتبني 

ستنباط لتواتر ادواته فيه، بينما تكون الثانية أوسع احلكم العام هلا، كانت األوىل خاصة ابجملتهد ألنه هو القادر على اال
 .  (18)يف دائرة االنتفاع هبا، كما ينتفع ابلفقه
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 . 3-2:  1القرايف، الفروق، ج (19)
اصرة دراسة أتصيلية تطبيقية، السعودية: دار م، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املع2010هـ ، 1431القحطاين، مسفر بن علي بن حممد،  (20)

 . 446 – 445االندلس اخلضراء، ص: 
 .26هـ ، النوازل األصولية،  د.ط، ص: 1427الضوحيي، أمحد بن عبدهللا بن حممد،  (21)
 .18:  1الزركشي، البحر احمليط، ج (22)

 
رابعاً: من حيث العدد: القواعد الفقهية قواعد جليلة كثرية العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل 

ر منها شيء، أما القواعد األصولية: فهي تكاد تكون حمصورة يف أبواب قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ال حيصى ومل يذك
 .  (19)األصول ومواضيعه فهي يف الغالب ليست فيها إال قواعد االحكام

خامساً: من حيث الوجود يف الواقع: القواعد الفقهية متأخرة يف الوجود الواقعي والذهين عن القواعد األصولية ألهنا مجع 
 .(20)يف رابط مشرتك وهذا ال يكون إال بعد وجود الفروع اليت يسبق وجودها وجود القواعد األصولية للفروع املتشاهبة

 
 املبحث الثاين: العالقة بني القواعد األصولية واملستحداثت العصرية.

التابعني، إن علم أصول الفقه وقواعده مل يوجد كمادة متكاملة يف عصر النبوة وال يف عصر اخلالفة الراشدة وال يف عصر 
 .(21)وإمنا شهد على مدار هذه العصور التطور والتكامل نتيجة تغري األحوال والظروف وظهور املستحداثت يف كل عصر

وقد بدء التدوين احلقيقي ملادة أصول الفقه وبداايت بروز هذه املادة كعلم مستقل بنفسه هي على يد اإلمام الشافعي 
ومن أبرز االسباب اليت دفعت اإلمام إىل تدوين علم أصول الفقه هو التجاذب حينما ألف كتابه املشهور "الرسالة" 

الذي حصل بني أهل احلديث واهل الرأي، والتخبط يف االجتهاد والفتوى، والشافعي أول من صنف يف أصول الفقه 
م أمحد بن من خالل كتاب "الرسالة" وكتاب "أحكام القرآن" وكتاب "اختالف احلديث" وكتب أخرى، وقال اإلما

حنبل: "مل نكن نعرف اخلصوص والعموم حىت ورد الشافعي" وقال اإلمام اجلويين: "مل يسبق لشافعي أحد يف تصانيف 
 .(22)األصول ومعرفتها"

بناءً على هذه املقدمة املختصرة يف نشأة علم أصول الفقه وأول من دون فيه جند أن ُمهمة األصويل هي البحث يف األدلة 
كتاب والسُّنة واالمجاع والقياس واألدلة التبعية األخرى للوصول إىل نوع احلكم الكلي الذي يدل عليه الشرعية من ال

 مستعيناً أبساليب اللغة العربية واالستعماالت الشرعية، ومن األمثلة على ذلك: 
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 .1:  5القرآن الكرمي، سورة املائدة،  (23)
 .11:  49القرآن الكرمي، سورة احلجرات،  (24)
 . 23:  4االقرآن الكرمي، سورة النساء،  (25)
 .13:  1عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، ج (26)
 .141:  1عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، ج (27)
 .180:  1الغزايل، املستصفى، ج (28)

والذي حيكم على  (23) ((َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا تطبيق قاعدة "االمر لإلجياب" على قوله تعاىل: )) .1
 اإليفاء ابلعقود أبنه واجب .

، والذي (24)((اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوم  تطبيق قاعدة "النهي للتحرمي" على قوله تعاىل: )) .2
 حيكم عليها بتحرمي السخرية.

والذي حيكم  (25)((ُحر َِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ مطلقاً" على قوله تعاىل: ))تطبيق قاعدة "العلم ينتظم مجيع أفراده  .3
 .(26)بتحرمي كل أم  عليه

وابلنظر إىل ذلك يتضح لنا أن العالقة بني القواعد األصولية واملستحداثت العصرية عالقة أدلة يتوصل إليها اجملتهد واملفيت 
ُحكم مناسب لكل مستحدثة ويف خمتلف أبواب الفقه اإلسالمي، علماً أن من خالل الشرح والفهم لتلك القواعد إىل 

اغلب املستجدات العصرية اليت تظهر اآلن ليس هلا نصوص صرحية يف الكتاب أو السُّنة مما ُيصعب ذلك من مهمة 
قة بني األدلة الفقيه واألصويل عند االستدالل عليها للوصول إىل حكم ُميسر يُصب يف مصاحل الناس، لذلك فأن العال

 والقواعد األصولية وبني إجياد أحكام شرعية لكل مستحدثة تربز من خالل بعض الضوابط ومنها:
أواًل: فهم النصوص: ان طُرق داللة االلفاظ على املعاين وما يفيد العموم من الصيغ وفيما يدل على العام واملطلق  

وان العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وان العطف يقتضي  واملشرتك، وفيما حيتمل التأويل وماال حيتمل التأويل،
املغايرة، واالمر املطلق يقتضي االجياب، هذه مجيعها ضوابط ُتستخدم يف فهم النصوص الشرعية وطُرق يتبعها اجملتهد 

 .(27)واملفيت يف فهم النص والقاعدة الستثمار األحكام منها
ة أصل الفقه، ألنه ميدان سعي اجملتهدين يف اقتباس األحكام من أصوهلا واجتنائها وقد اعترب االمام الغزايل هذا االمر عمد

من أغصاهنا، الن األحكام ليست مرتبطة ابختيار اجملتهدين ورفعها ووضعها، واألصول األصلية املتمثلة ابلكتاب والسنة 
تهد واكتسابه استعمال الفكر يف استنباط واالمجاع والعقل ال دخل للعباد يف تكوينها أو نشأهتا وإمنا جمال اضطراب اجمل

 . (28)االحكام
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 .189:  4ابن القيم، إعالم املوقعني، ج (29)
 .425القحطاين، منهج استنباط، ص: (30)

اثنياً: التأويالت الصحيحة: ومعىن ذلك إخراج النصوص عن ظواهرها للتوافق مع مذهب أو طريقة املفيت، يقول أبن 
له أن  القيم: " إذا سئل _ أي اجملتهد _ عن تفسري آية من كتاب هللا أو سنة رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" فليس

خيرجها عن ظاهرها بوجوه التأويالت الفاسدة ملوافقة حنلته هواه، ومن فعل ذلك استحق املنع من اإلفتاء واحلجر عليه، 
 .(29)وهذا ما صرح به ائمة اإلسالم قدمياً وحديثاً"

 وقد أشرتط االصوليون يف التأويل الصحيح بعض الشروط منها: 
ول إليه، مبعىن أن يكون موافقًا لوضع اللغة أو عرف االستعمال أو أن يكون اللفظ حمتماًل للمعىن الذي يؤ  .1

 عادة صاحب الشرع وكل أتويل خرج عن هذا فليس بصحيح.
أن يكون مثة موجب للتأويل أبن يكون ظاهر النص خمالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين ابلضرورة أو خمالف  .2

 لنص أقوى من سنداً كان خيالف احلديث رأايً.
 .(30)يكون التأويل من غري سند، بل ال بد ان يكون له سند مستمد من املوجبات لهأال  .3

   
 املبحث الثالث: العالقة بني القاعدة الفقهية واملستحداثت العصرية.

إن الناظر يف احكام الشريعة االسالمية جيد اهنا قد وضعت بعض القواعد الفقهية لالستدالل ابملستحداثت العصرية 
واليت نستطيع يف ضوء هذه القواعد أحكام هذه املستحداثت العصرية، لذلك فإن هذه القواعد الفقهية تعترب الوعاء 

الصريح للمستحدثة، وكما ذكران _ سابقًا _ عند تعريف القاعدة الكبري الذي يرجع إليه اجملتهد عند انعدام الدليل 
الفقهية واليت اعتربها الفقهاء يف جممل تعريفاهتم هلا عبارة عن جماميع كلية، او كليات تندرج حتتها فروع وجزيئات، فهذه 

ل االختصار بذكر العالقة الكليات واجملاميع هلا مواقع وأولوايت يف عالقتها وامهيتها ابملستحداثت العصرية، وسأحاو 
 واالمهية بني القاعدة الفقهية واملستحداثت العصرية.   

إن معرفة القواعد الفقهية ودراستها يغنينا عن معرفة الكثري من اجلزئيات والفروع ابعتبار أن هذه الفروع تندرج  .1
درجها ضمن قاعدهتا الكلية، حتتها، وهذا ما يسهل مهمة اجملتهد يف ربط املسائل القدمية واحلديثة مع بعض اب

 وبذلك يقف على املعىن الذي جيب أن يراعيه يف كل جزئية من هذه الصور املتشاهبة أو املتعارضة ويفرق بني 
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 . 457القحطاين، منهج استنباط، ص:  (31)
 .  7:  1القحطاين، جمموع الفوائد البهية ، ج (32)
 . 462 – 461، واهلويريين، املنهج، ص:  21:  1القحطاين، جمموع الفوائد البهية، ج (33)
  38:  1آل بورنوا، الوجيز، ج (34)

احكامها اخلاصة، لذلك حث االئمة والفقهاء على ضرورة معرفة ودراسة القواعد الفقهية ابعتبارها سهلة  .2
 .(31)احلصول وميسرة للحفظ

أن ضبطها يـَُيسر على الفقيه ضبط الفقه أبحكامه، ويغنيه كر القحطاين يف كتابه "جمموع الفوائد البهية" )لذلك فقد ذ 
إذ إن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان خالفا للقواعد فإن حفظها  ،عن حفظ أكثر اجلزئيات

 .(32)(وإن كثرت داخل حتت اإلمكان
الفقهية من حيث مشوهلا ومصدرها وقوهتا يف ختريج النوازل عليها، فمن هذه القواعد ما التفاوت يف القواعد  .3

تصلح أن تكون أدلة صرحية الستنباط حكم النازلة منها كآية قرآنية أو حديث نبوي، ومنها ما يكون غري 
ا هو حمل ذلك ابعتبار مصدر وأصل القاعدة لذلك فأن هذه القواعد الفقهية ما هو حمل اتفاق ومنها م

 اختالف بني العلماء، ومن االمثلة على ذلك:
  قاعدة: "اخلراج ابلضمان" فهذه القاعدة أصلها حديث نبوي رواه االمام أمحد، واالمام النسائي، يف البيوع ابب

 اخلراج، واالمام ابو داود ابب فيمن اشرتى عبداً فأستعمله.
 ينسب اىل ساكت قول" وقاعدة "اعمال الكالم اوىل من  قاعدة: "املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً" وقاعدة "ال

 امهاله" فهذه قواعد أصلها االدلة املختلف فيها كدليل االستصحاب وسد الذرائع وغريها من االدلة.
لذلك جند ان القاعدة الفقهية تكتب حجيتها بقوة مصدرها إما نصاً وإما استنباطاً، لذا فإن املذاهب الفقهية قد اتفقت 

بعض القواعد حىت مسيت ابلقواعد الكلية، ومنها ما حصل االختالف فيها وسبب هذا التباين واالختالف يعود على 
 . (33)إىل مصدر القاعدة

تطبيق معامالته على الشرع الشريف أو يف  نسانبهذه القواعد ميكن لإلف اعتبارها شواهد مصاحبة لألدلة: .4
مبصاحل وحاجات الناس املعتربة  تتعلق ألهناهذه املسألة على جانب كبري من األمهية ، ألن األقل التقريب

وتيسري أمورهم من خالل استنباط االحكام للمستحداثت واالستدالل هبذه القواعد أو اعتبارها شواهد 
 .(34)مصاحبة لألدلة األصلية أو التبعية
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 . 16:  1نة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، ججل جملة االحكام العدلية،  (35)
اب بن التمائم: مجع متيمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدهم يتقون هبا العني. عبد الوهاب، عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوه (36)

  120:  1، حتقيق: حممد حامد الفقي، مصر: مطبعة السنة احملمدية، 7، طفتح اجمليد شرح كتاب التوحيدم، 1957هـ/1377سليمان التميمي، 

سلمة معتربة يف الكتب الفقهية تتخذ أدلة إلثبات املسائل جاء يف جملة االحكام العدلية ما نصه: "تلك القواعد م
وتفهمها يف ابدئ األمر فذكرها يوجب االستئناس ابملسائل ويكون وسيلة لتقررها يف االذهان، ث إن بعض هذه القواعد 

وع ملا أن وإن كان حبيث إذا انفرد يوجد من مشتمالته بعض املستثنيات لكن ال ختتل كليتهما وعمومها من حيث اجملم
 .   (35)بعضها خيصص ويقيد بعض"

 
 الفصل الثالث

 دراسة تطبيقية للقواعد األصولية والفقهية على بعض املستحداثت العصرية
 املبحث األول: شارات الطيارين اليت حتمل اآلايت القرآنية

احلربيني منهم  الطيارين وخاصةً شكال خمتلفة يرتديها أو حناسية تتخذ أعالمات معدنية  :شارات الطيارين هياملعىن: 
 وألسبابمن أمساء هللا أو صفاته، توضع على صدور الطيارين اسم أو  قرآنيةحتمل هذه الشارات أو العالمات آايت 

كثرية، وهي من املسائل املستجدة واملبالغ يف استخدامها، وكما يعتقد حاملوها من جلب املنافع وفع االضرار واالذى 
 عنهم. 

 
 لةأصل املسأ

واألصل فيها هو استعمال اآلايت القرآنية ألغراض أخرى غري الغرض الذي انزل من اجله القرآن كالتعبد والتدبر والعمل 
" أو بعض اآلايت القرآنية على صدور االطفال من (36)به، وهذه املسألة قد تناوهلا الفقهاء قدميا وهي تعليق "التمائم

ق اآلايت القرآنية على الصدور أو االطفال أو على الرقبة اىل آراء أختصرها فيما العني واحلسد، واختلفت اآلراء يف تعلي
 أييت:

ذهب أغلب السلف والفقهاء اىل النهي عن تعليقها، وكرهوا التمائم كلها إذا كانت من القرآن أو غري القرآن،  .1
وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وبه قال  ) رضي هللا عنهم (، وابن عباسومن هؤالء ابن مسعود 
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تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا على م، 2002هـ/1423عبد الوهاب، سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب،  (37)
  127:  1، وعبد الوهاب، فتح اجمليد،  134:  1سالمي، ، حتقيق: زهري الشاويش، بريوت ـ دمشق : املكتب اال1، طالعبيد

 ( 17423رقم احلديث )   637:  28، املسندامحد،  (38)
 (   2115، رقم احلديث )  1672:  3، املسند الصحيح( ، ومسلم،  3005، رقم احلديث )  59:  4، اجلامع املسندالبخاري،  (39)
 (  3531)  ، رقم احلديث 1167:  2، السننابن ماجة،  (40)
  127:  1، فتح اجمليدعبد الوهاب،  (41)
   82:  17، سورة االسراءالقرآن الكرمي،  (42)

من التابعني، منهم أصحاب ابن مسعود، وأمحد يف رواية اختارها كثري من أصحابه، وجزم هبا  مجاعة
 ، وأستدال اصحاب هذا املذهب مبا أييت:(37)املتأخرون

  أقبل إليه رهط، فبايع تسعة  -هللا صلى هللا عليه وسلم-عن عقبة بن عامر اجلهين ) رضي هللا عنهم ( ان رسول
وأمسك عن واحد، فقالوا: اي رسول هللا، ابيعت تسعة وتركت هذا؟ قال: "إن عليه متيمة " فأدخل يده فقطعها، 

 . (38)فبايعه وقال: " من علق متيمة فقد أشرك "
  ر، أو قالدة إال قطعت " أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وت يف بعض أسفاره رسوالً  -صلى هللا عليه وسلم-وأرسل

"(39) . 
  رجاًل يف يده حلقة من ُصفر فقال: ) ما هذه احللقة؟ ( قال: هذه من الواهنة،  -صلى هللا عليه وسلم-ورأى النيب

 . (40)قال: "انزعها فإهنا ال تزيدك إال وهناً "
املعلق من التمائم واعتبار ذلك من وقد دلت هذه النصوص عن أوامر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنهي وكراهية الشيء 

اىل اعتبار ذلك من الشرك العظم خمافة  -صلى هللا عليه وسلم-الوهن الذي ال ينفع وال يضر بشيء، وقد أشار الرسول 
 االعتقاد بوجود الضرر والنفع من خالل ما يعلق.

ري القرآن، لذلك ذهب اصحاب هذا وظاهر النصوص املذكور ال تفرق بني التمائم املعلقة إذا كانت من القرآن أو غ
 املذهب اىل قوهلم ابلتحرمي يف كل شيء معلق.

  وذهب قوم من الصحابة والعلماء من بعدهم اىل القول جواز تعليق ما كان من القرآن أو أمساء أو صفات هللا
م ( وبه قال تعاىل، وهو قول عبدهللا بن عمرو بن العاص وغريه، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ) رضي هللا عنه

 ، واستدل القائلون بذلك مبا أييت:(41)أبو جعفر الباقر وامحد يف رواية
 (42) َونـُنَـزِ ُل ِمَن اْلقرآن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة ِلْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا"" :قال تعاىل . 
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  134:  1، تيسري العزيزعبد الوهاب،  (43)
 108القرآن الكرمي، سورة االنعام، آية : (44)
 31القرآن الكرمي، سورة النور، آية:  (45)
 االصول من علم االصول، دار ابن اجلوزي.هـ. 1426العثيمني. حممد بن صاحل بن حممد.  (46)

 27:ص 1، ج
 353:ص2الشاطيب، املوافقات، ج (47)

  استدل به اصحاب املذهب األول على التمائم الشركية، اما ومحلوا اصحاب هذا املذهب حديث التمائم الذي
 .(43)اليت فيها قرآن وأمساء هللا وصفاته فهذه كالرقية الشرعية

هذا ابختصار األصل يف وضع شارات الطيارين أما اذا اردان استنباط احلكم هلذه املستحدثة بناًء على بعض القواعد 
 أصل املسألة نقول هناك بعض القواعد اليت ميكن من خالهلا استنباط حكم الفقهية او األصولية وذلك لتقوية احلكم يف

 معاصر هلذه املسألة املستجدة منها:
أواًل: قاعدة "املباح اذا كان ذريعة ألمر حمرم كان حراماً": ان هللا سبحانه وتعاىل ورسوله الكرمي سد الذرائع املفضية إىل 

وردت اشارات واستدالالت إىل مضمون هذه القاعدة اليت حتمل معاين واحكام حرام وإن كانت هذه الذرائع مباحة، وقد 
،  (44)"َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا بَِغْْيِ ِعْلم  كثرية يف عدة آايت قرآنية منها قال تعاىل: "

ْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َواَل َيْضرِْبَن وقال تعاىل: " ، وتدخل هذه القاعدة ضمن قاعدة أعم وأمشل منها (45)"ِبَِْرُجِلِهنَّ لِيـُ
      . (46)وهي قاعدة "الوسائل هلا احكام املقاصد"

وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غري مقصودة ألنفسها، وإمنا هي تبع للمقاصد حبيث لو سقطت املقاصد 
سقطت الوسائل، وحبيث لو توصل إىل املقاصد دوهنا مل يتوسل هبا، وحبيث لو فرضنا عدم املقاصد مجلة مل يكن للوسائل 
اعتبار، بل كانت تكون كالعبث، وإذا ثبت هذا، فاألعمال املشروعة إذا عملت للتوصل هبا غلى حظوظ النفوس فقد 

قصود ابلعمل ال التعبد فأشبهت العمل ابلرايء ألجل حظوظ صارت غري متعبد هبا إال من حيث احلظ، فاحلظ هو امل
  .(47)الدنيا

 قاصدمبا جاء فيه، فال جيوز لنا برتك هذه امل والتعبد االتباع والعمل هو القرآن أن املقصد األول من نزول فإذا عرفنا
ن استخدام شارات ألفراد واستخدام القرآن وآايته ألغراض اخرى غري ما أنزلت ألجله، وهذا هو أصل موضوع حبثنا م

يعتقد الكثري من حامليها ان  قرآنيةالقوة اجلوية والطيارين احلربيني على وجه العموم وهذه الشارات مكتوب عليها آايت 
ِإنَّ ِف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو َأْلَقى قال تعاىل: " ،هذه الشارات حافظة هلم من احلوادث اليت تواجههم
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  37:  50،  سورة قالقرآن الكرمي،  (48)
  172:  6، الفتاوى الكربىابن تيمية،  (49)
  82:  7احباث هيئة كبار العلماء، السعودية،  (50)

ومل يُنز ل ألجل طباعته أو كتابته على لوحة معدنية او  القرآن، فهذه الغاية احلقيقية اليت جاء هبا (48)"السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 
 الذي أُنزَل عليه القرآن انه وضع على كتفه أو  وهوه صلى هللا عليه وسلم خشبية توضع على صدور الرجل ومل يثبت عن

صدره شيء من القرآن او علق آية منه او سورة على جدار، فالعمل بكل ما خيالف السنة النبوية أو إحداث شيء 
)كل بدعة ضاللة وكل  "صلى هللا عليه وسلم" املنهي عنها اليت قال عنها النيبجديد مل أيمر به الشرع فهم من البدع 

 يف النار( .  ضاللة
الذريعة هي: ما كان وسيلة وطريقا اىل الشيء، لكن صارت يف  "كل ما كان ذريعة اىل حرام فهو حراماثنياً: قاعدة "

عرف الفقهاء عبارة عما أفضت اىل حمرم، ولو جتردت عن ذلك االفضاء مل يكن فيها مفسدة، وهلذا قيل الذريعة الفعل 
اىل فعل احملرم، اما إذا أفضت اىل فساد ليس هو فعالً  كإفضاء شرب اخلمر اىل السكر الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة 

 .(49)وإفضاء الزان اىل اختالط املياه
ان تعليق شارات اجلنود والطيارين من سور القرآن أو آايته، واختاذ اومسة مكتوب عليها آية أو آايت من كتاب هللا تعاىل 

واالعتقاد أبنه سبب النصر والتغلب على االعداء، وينتهي األمر فيه اىل اختاذه عوذة ومتيمة قد يكون ذريعة إىل التربك به، 
يعتقد أهنا حتفظه من املكاره، وتقيه شر اهلزائم، وتكفل له النصر يف ميادين القتال ث يتوسع يف استعماهلا جللب املنافع 

ظ العقيدة وسالمتها مما يهدمها أو يضعفها وسد ودفع املضار، وال شك ان ذلك يتناىف مع مقاصد الشريعة من حف
، لذلك ان هللا ورسوله سد الذرائع املفضية اىل احملارم ابن حرمها وهنى (50)الذرائع من القواعد اإلسالمية الكلية اليقينية

 عنها.
ماكن املمتهنة ووضع شارات الطيارين املكتوب عليها آايت قرآنية الغالب ان الذين يعلقون هذه الشارات يراتدون اال

كأماكن قضاء احلاجات او أماكن اخرى غري نظيفة، فسد للذريعة متنع هذه الشارات وذلك حفاظاً على اآلايت القرآنية 
 املكتوبة عليها كما منع الفقهاء زراعة العنب إذا كان يفضي اىل استخدمه كخمر. 
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 89:  16، سورة النحلالقرآن الكرمي،  (51)
  82:  4، سورة النساءالقرآن الكرمي،  (52)
، حتقيق:  1، طفتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخهـ ، 1399، حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيفآل الشيخ،  (53)

   98:  1حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مكة املكرمة: مطبعة احلكومة، 

آن الكرمي هو دستور املسلمني األول، أنزله هللا سبحانه وتعاىل القر  استعمال اآلايت القرآنية لغري ما انزلت ألجلهاثلثاً: 
ليقتدي به املسلمني وليعملوا به ألنه يتضمن مجيع احللول اليت يعاين منها االنسان وعلى كافة املستوايت االجتماعية 

َياًًن ِلُكلِ  قال تعاىل: " واالقتصادية والسياسية،  ، فجميع املشاكل اليت تظهر لإلنسان (51)"َشْيء  َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
وعلى مر العصور ويف مجيع املراحل ذكر هللا هلا حلول يف كتابه العزيز، فقوله تعاىل )تبياانً( أي على وجه العموم يبني 

  الكرمي،الغموض والوضوح ويرسم الطريق السليم للبشر، لكن ذلك ال حيدث إال من خالل االتباع والتدبر آلايت القرآن 
، فهذا املنهاج الذي انزله (52)"َأَفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلقرآن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثْيًاقال تعاىل: "

واحكامه واوامره والنواهي واالحكام والقصص فهو دستور إالهي شامل ال يعرتيه اخلطأ والنقص،  هللا حيتوي على االوامر
ونواهيه تتجدد بتجدد العصور واالحداث فهو صاحل ومصلح لكل زمان ومكان ولكل ما يستجد وحيدث وهذه معجزة 
القرآن الكرمي وسر من أسراره الدميومة مع التجدد، إذن فالغرض والغاية من هذا املنهج القومي هو التباع ورسم الطريق 

 العذاب الذي حذران منه القرآن الكرمي بعدم ترك هذا املنهج القومي.الصحيح للبشرية للنجاة من العقاب و 
لذلك جند ان تعليق شارات الطيارين واليت حتمل اآلايت القرآنية عدم القول جبوازها أوىل، وذلك لعدة اسباب ميكن 

 القول هبا من خالل ما ذُكر، وهذه االسباب هي:
وكراهية ذلك إمنا هي نصوص وردت ابلعموم واألوىل االخذ النصوص اليت استدل هبا القائلني بعدم اجلواز  .1

 ابلعموم، وعدم التخصيص .
ان قياس جوازها على الرقية قياس غري ظاهر لوجود الفرق بينهما وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال  .2

فيه، فهذا اىل ابلفرق، فكيف يقاس ابلتعليق الذي ال بد فيه من اوراق أو جلود او حنومها على ما ال يوجد 
 .(53)الرقى املركبة من حق وابطل أقرب

ان جواز التمائم الغالب فيه واملتعارف عليه هو ألجل االطفال لدفع احلسد او االذى عنهم، لكن عندما يضع  .3
الطيارين الشارات املكتوب عليها آايت قرآنية فألجل ماذا؟ فهذا ليس له إال تفسري واحد هو ألجل التربك 

 واعتقاد دفع احلوادث والشرور عنهم، وهذا هو الشرك االصغر .   هبذه الشارات
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، حتقيق : حممد رضوان الداية، بريوت ــ دمشق: دار الفكر املعاصر ,  1، طالتوقيف على مهمات التعاريفه، 1410املناوي، حممد عبد الرؤوف،  (54)
قيق: ، د.ط، حتإكمال األعالم بتثليث الكالمم، 1984هـ / 1404، واجلياين، حممد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي،  293:  1دار الفكر ،

  158:  1سعد بن محدان الغامدي، السعودية: جامعة ام القرى، 
  42:  5، سورة املائدةالقرآن الكرمي،  (55)

ان التهاون يف لبس هذه الشارات هو هتاون ابآلايت القرآنية املنقوشة عليها وذلك بدخول االماكن النجسة،  .4
 وهذا من ابب سد الذرائع وعدم التهاون يف استعمال القرآن الكرمي لغري ما أنزل اليه، وكما يوجد االن من

االساور او القالئد اليت حتمل أمساء هللا او صفاته وتعلق على الرقبة ويستهان هبا ابلذهاب اىل امكن قضاء 
 احلاجة أو غري ذلك من االماكن النجسة .

ان اآلية القرآنية اليت استدل هبا اصحاب املذهب الثاين ال ميكن قياسها على موضوع حبثنا ألن الشفاء املوجود  .5
يف القرآن الكرمي يكون من خالل القراءة والتعبد واخلشوع، ال من خالل التعليق على االجسام او اجلدران او 

 املنازل . _ وهللا أعلم _   
 

 سياسي مع الكفارالتحالف الاملبحث الثاين: 
 املعىن   

وحتالفا تعاهدا على أن  ،واحملالفة املعاهدة واملالزمة ومنه فالن حلف كرمي وحليف كرم، العهد بني القوماحللف هو: 
، وأييت مبعىن اليمني أيضا، كما هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن احللف بغري يف النصرة واحلماية يكون أمرمها واحداً 

 .(54)هللا
 

 أصل املسألة 
األصل يف هذه املسألة هو بعض النصوص والقواعد الفقهية يف التحالفات اليت حتدث بني املسلمني وغريهم من غري 
املسلمني، فيمكن من خالل هذه القواعد والنصوص معرفة احلكم التفصيلي يف مسألة التحالفات السياسية اليت جتريها 

 النصوص والقواعد هي: الدول املسلمة مع الدول الكافرة، وهذه
ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنْـ قال تعاىل: " أواًل: نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ ُهْم َْسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ

نَـُهْم اِبْلِقْسِط ِإنَّ اَّللََّ  ًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ    .(55)" ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ فـََلْن َيُضرُّوَك َشيـْ
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، حتقيق: علي عبد الباري 1، طروح املعاينهـ ،  1415، وااللوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين  113:  3، تفسري القرآنابن كثري،  (56)
  494:  4عطية، بريوت: دار الكتب العلمية، 

  114:  4القرآن الكرمي، سورة النساء،  (57)
، د.ط، بريوت: دار احياء تفسري أيب السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميابو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، د .ت،  (58)

  156:  2عريب، الرتاث ال
 ابب )إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(. ( 2697، رقم احلديث )  184:  3، اجلامع الصحيحالبخاري،  (59)
  180:ص1احلصني، القواعد والضوابط الفقهية عند االمام ابن تيمية، ج (60)

 
 

صلى هللا عليه وسلم أي إذا كان حاهلم كما شرح فإن جاءوك متحاكمني إليك فيما  خطاب للنيبوجه الداللة: هذا 
نَـُهمْ " شجر بينهم من اخلصومات ُهمْ " مبا أراك هللا تعاىل "فاحكم بـَيـْ  غري مبال هبم وال مكرتث، وهذا كما" أَْو أَْعِرْض َعنـْ

 .(56)صلى هللا عليه وسلم بني األمرين ترى ختيري له
َر ِف َكِثْي  ِمْن ََنَْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقة  َأْو َمْعُروف  َأْو أصالح  بـَنْيَ النَّاِس َوَمْن يـَْفعَ اثنياً: قال تعاىل: " ْل َذِلَك اَل َخيـْ

 . (57)"َأْجًرا َعِظيًماابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه 
أي ضرورة األصالح وإقامة العدل بني الناس ابعتباره سر من اسرار جناح السياسة الشرعية وفق قواعد وجه الداللة: 

 .(58)العدل واألصالح عند وقوع املشاقة والعداء بينهم من غري أن جياوز يف ذلك حدود الشرع الشريف
قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من احدث يف امران هذا ما ليس  اثلثاً: روي عن عائشة ) رضي هللا عنها(

 .(59)فيه منه فهو رد"
قاعدة رفع الضرر يعين النهي عن الضرر والضرار، وهي من اركان الشريعة ابعتبارها لفظ عام متصرف يف أكثر رابعاً:  

أو اكثر من أبواب الفقه ومسائله، وتقتضي عموم  أمور الدنيا، وال يكاد ان حياط بوصفه، إذ يرجع اليها حنو النصف
هذه القاعدة نفي الضرر مطلقاً، لكن هذا العموم خمصص فالضرر املنفي هنا ما كان بغري حق، قال ابن تيمية "رمحه 

حيتاج هللا": "الضرار حمرم ابلكتاب والسنة ومعلوم ان املشاقة واملضارة مبناها على القصد واالرادة، او على فعل ضرر ال 
إليه فمىت قصد االضرار ولو ابملباح، او فعل االضرار من غري استحقاق، فهو مضار، وأما اذا فعل الضرر املستحق 

والضَّرُر قد حيصل من اإلنسان بقصد أو بغري قصد، ، (60)للحاجة إليه واالنتفاع به ال لقصد االضرار فليس مبضار"
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فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي  م،2003هـ/1424عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد، البدر،  (61)
  113:  1، السعودية: دار ابن القيم، 1، طوابن رجب

  972، دمشق: دار القلم، ص : 2، طاملدخل الفقهي العامم،  2004الزرقا، مصطفى أمحد،  (62)
 60:ص1فقهية، ججمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الالقحطاين،  (63)
 395:ص1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، جالزحيلي،  (64)
  113:  11، سورة هودالقرآن الكرمي،  (65)
:  21، د .ط ، الكتاب عبارة عن دروس للشيخ العدوي على االنرتنيت، سلسلة التفسريالعدوي، ابو عبدهللا مصطفى بن شلباية املصري، د .ت ،  (66)

  http://www.islamweb.net، املوقع:  9

يُدخل على غريه ضرراً مبا ينتفع هو به، والضرار أن يُدخل على غريه ضرراً وقيل: الضرُر أن  ،والضرار يكون مع القصد
  .(61)مبا ال منفعة له به، كَمن منع ما ال يضرُّه، ويتضرر به املمنوع

كان ضرراً عاماً   وهذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد هلا نصوص من الكتاب والسنة، ويشمل الضرر املنهيُّ عنه ما
مل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية املمكنة، ودفعه بعد الوقوع مبا ميكن من التدابري اليت تزيل آاثره، أو خاصاً ويش

ميكن منعه  ومتنع تكراره، كما يدل على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمها، ألن يف ذلك ختفيفاً للضرر عندما ال
 .(62) بتااتً 

خامساً: قاعدة "الضرورة تقدر بقدرها"، وهي إحدى القواعد اليت تندرج ضمن قاعدة رفع احلرج واملشقة، أو قاعدة 
واملقصود أن كل فعل جوِ ز للضرورة إمنا جاز ذلك الفعل ابلقدر الذي حيصل به إزالة تلك الضرورة، املشقة جتلب التيسري، 

 املضطر إىل أكل امليتة ال أيكل من  مثال ذلك:، راجعة إىل املتضرر نفسه وال جيوز الزايدة عن هذا احلد ، ومعرفة ذلك
ألن إابحة احملظور ، (63)امليتة إال بقدر ما يدفع عن نفسه الضرورة امللجئة إىل أكل امليتة، وهي: خوف اهلالك جوعاً 

هو: ترخيص الشارع بفعل او قول شيء ومعناها أيضاً  ،(64)للضرورة مقيدة مبدة قيام الضرورة، أو إهنا يف قوة التعليل هلا
خارج عن احكام الشريعة االسالمية عند الضرورة وإذا انتفت الضرورة انتفى معها العذر، لكن ذهب مجيع علماء 
االصول اىل تقدير حاالت الضرورة اليت يسمح معها ابخلروج عن احكام الشرع، فإذا رخص الشارع ابلكفر عند الضرورة 

الكفر عليه حبجة الرخصة، وال ينبغي للشخص ان يوايل الكفار وأهل الظلم، فأنه يلحقه من مواالهتم فال يعين ذلك دوام 
َواَل تـَرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُثَّ وجمالستهم انر وعذاب، قال تعاىل: "

 .(66)، إال إذا دعت احلاجة والضرورة اىل ذلك فهذه الضرورة تقدر بقدرها، وإذا انتهت فال معىن هلا(65)"ونَ اَل تـُْنَصرُ 
قبل القول حبكم التحالفات السياسية مع الكفار بناًء على النصوص والقواعد، جيب االشارة اىل بعض التحالفات اليت 

نستطيع من خالهلا استنتاج حكم شرعي مبين على حدثت يف عصر النبوة، وذكر بعض اهداف هذه التحالفات، ل
 النصوص والقواعد والشواهد.
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احللف  ذكرت كتب السري والتاريخ تفصيل دقيق عن اسباب احللف، ونتائجه، ومن حضره، وما هي النقاط اليت اتفقوا عليها واحلديث الذي دار يف هذا (67)
. 
  9، االردن: مكتبة املنار، ص: 1، طالتحالف السياسي يف االسالمم، 1982ه / 1402حممد، الغضبان، منري  (68)
  214:  26، سورة الشعراءالقرآن الكرمي،  (69)
  106:  1، دمشق: دار القلم، ختريج االحاديث حممد االلباين، 1، طفقه السريةهـ ، 1427الغزايل، حممد السقا،  (70)
موسوعة البحوث ، والشحود، http://www.arablib.com، موقع املكتبة العربية: 100:  3، اهلوية االسالمية واهلوية اجلاهليةاملسلم بني الشحود،  (71)

 1:  153، واملقاالت العلمية

 : واملالحظات اليت ظهرت على هذا احللف هي:(67)اواًل: حلف الفضول
الطابع العام على أصل هذا احللف هو الطابع القبلي، وذلك حبضور الرسول "صلى هللا عليه وسلم" بصفته فرداً  .1

 من قبيلة بين هاشم .
 هذا احللف هو نصرة املظلوم على الظامل وإيصال حقه له، ونصر املظلوم هدف اساسي يف االسالم .هدف  .2
 .(68)لنصرة املظلوم -ولو كانت كافرة  -إن للحركة االسالمية حرية التحالف مع أي جهة  .3

 (69)"ِذْر َعِشْيََتَك اأْلَقْـَرِبنيَ َوَأنْ اثنياً: حتالف بطون قريش مع رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم"، عندما نزل قوله تعاىل: "
على الصفا، فجعل ينادي: "اي بين فهر، اي بين عدي" لبطون قريش حىت اجتمعوا  "صلى هللا عليه وسلم" َصِعَد النيب، 

 يتكم لو أخربتكم أن ألينظر ما هو؟ فجاء أبو هلب وقريش فقال: "أر  فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً 
قال: إين نذير لكم بني يدي ، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إال صدقاً  ابلوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟ "خيال 
وكان هذا التحالف على مراحل ذكرهتا كتب التاريخ  لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا؟ فقال أبو هلب: تباً ، شديد عذابٍ 

وكانت ابو طالب حيضر هذا التحالف حلماية الرسول "صلى هللا عليه وسلم" من أذى قريش وغدرهم، وكان الرسول 
به  "صلى هللا عليه وسلم" خيربهم يف كل مرة أبنه رسول هللا ومبلغ من قبل هللا فما عليهم إال ان يتبعوه ويؤمنوا مبا جاء

 .(70)من عند هللا
ومن أهداف هذا التحالف ايضا هو: نصرة الدعوة االسالمية، من خالل علم النيب "صلى هللا عليه وسلم" ان هللا سبحانه 
وتعاىل معه، فلذلك جند ان اجملتمعون من قبائل واسياد قريش وما ميلكون من قوة وأبس نرى ان النيب "صلى هللا عليه 

 بو طالب، فهذه االهداف هي نفس اليت ذكران يف حلف الفضول.   وسلم" وحده ومعه عمه ا
 من خالل ذلك وال سيما ملا ذكران من االدلة والقواعد، هناك مذهبني يف التحالف السياسي مع الكفار مها: احلكم:

أوائل وما حدث من حتالفات ومعاهدات مع الكفار يف املذهب األول: ال جيوز التحالف مع الكفار وهو الراجح، 
بـََراَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإىَل ، قال تعاىل :"(71)مراحل الدعوة فهي منسوخة آبية السيف وغريها من النصوص الشرعية

http://www.arablib.com/
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  5ــ  1:  9، سورة التوبةالقرآن الكرمي،  (72)
  350:  2، التفسري العظيمابن كثري،  (73)
، وابدحدح، علي بن عمر، د. ت، 39، مصر: اجلزيرة للطباعة والتجليد، ص : 1، طفتاوى السياسة الشرعيةه، 2011الصاوي، صالح الصاوي،  (74)

 www.islamweb.net.، املوقع من االنرتنيت: 5:  154دروس صوتية للشيخ علي بن عمر، ورقم اجلزء هو رقم الدرس، 
 

ُث َوَجْدُُتُوُهْم فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحيْ " اىل ان قال تعاىل: "الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
وا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا ََلُْم ُكلَّ َمْرَصد  فَِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّ 

 .(72)"رَِحيمٌ 
هذه اآلية الكرمية هي آية السيف اليت قال فيها الضحاك بن مزاحم أهنا نسخت كل عهد بني صلى هللا  وتفسري ذلك:

 .(73)وبني أحد من املشركني، وكل عقد وكل مدة  عليه وسلم
جواز التحالف مع غري املسلمني فيما ال يتعارض مع اإلسالم وفيما حيقق مصلحة اإلسالم، وفيما ال املذهب الثاين: 

 .مضرة على املسلمني وال تنازل عن أحكام اإلسالم يقع به
 والدليل على ذلك: 

صلى هللا " كانت قد دخلت خزاعة يف عهدها مع رسول هللاو  ة،وهو الذي كان سبباً لفتح مك صلح احلديبية .1
ا يثق هبم مل قد جعل خزاعة عيبة نصحه، أي: "صلى هللا عليه وسلم"وكانت حليفة له، وكان النيب  "عليه وسلم

 . علم من صدقهم يف جوانب تعاملهم معه، فعاهدهم وحالفهم، وكانوا معه عليه الصالة والسالم
إن مرد االمر يف القول ابلتحالفات السياسية اىل ما حيقق املصلحة العامة لألمة، فتخمد به الفنت، وجتتمع به  .2

 الكلمة، وتسكن به الثائرة، وحتقن به الدماء.
 ع املسلمني من جراء هذا التحالف، وأن تكون ألصل احللف غاية شرعية معلومة.ان تتحقق مصلحة عامة جلمي .3
عدم االستهزاء واعتبار املسلمني اقلية أو استغالل جوانب الضعف املوجودة يف االمة االسالمية، بل جيب ان  .4

 .(74)يكون للمسلمني قرار ورأي
من سيطرة الدول الغربية الكافرة على الدول االسالمية  وخاصة ما حيدث يف عصران احلاضر -وهللا اعلم  -والذي يبدوا يل

 وما حيصل من اتفاقات وحتالفات هو: الذهاب مع حترمي التحالف السياسي مع الدول الكافرة، وملا أييت:
  إن قول املذهب الثاين واستدالهلم بصلح احلديبية بعيد عما حيدث االن ألن التوازن كان موجود بني املشركني

حيُث إن املسلمني وبقيادة الرسول صلى هللا عليه وسلم انتصروا عليهم يف معركة بدر وقتل الكثري من  واملسلمني،
 أهم قادة املشركني يف تلك املعركة، رغم خسارة املسلمني يف معركة أحد هذا من جانب، ومن جانب آخر أن هذا 
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  119:  4،  سورة النساءالقرآن الكرمي ،  (75)
لباب التأويل يف معاين التنزيل ـ  تفسري ، هـ  1415اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف ابخلازن،  (76)

            428:  1، حتقيق : تصحيح حممد علي شاهني، بريوت : دار الكتب العلمية، ج1، طاخلازن ـ 

 
  اقوام كثرية لإلسالم ساعدة على ازدايد اعداد الصلح جاء بنتائج إجيابية للمسلمني أكثر من املشركني منها دخول

 املسلمني مما أدى اىل فتح مكة.
  أما اليوم فاملسلمني كما هو معلوم ومعروف لدى اجلميع فشوكتهم ضعيفة وعلى مجيع املستوايت العسكرية

، وهذا ما واالقتصادية والتجارية، فأي حتالف حيدث بني املسلمني والكفار هو مصلحة للكفار ومضرة للمسلمني
 يف قاعدة ال ضرر وال ضرار. -ذكرانه  –

  وارى انه بدل التحالف مع املشركني جيب ضرورة حتالف الدول املسلمة فيما بينها ضد املشركني، وذلك من خالل
 التبادل التجاري والعسكري واالقتصادي ومحاية الدول االسالمية حلدود بعضها البعض .   

 
 صقةالعدسات الالاملبحث الثالث: 

من عمليات التجميل اليت حدثت مؤخرا واليت زاد االهتمام هبا إلظهار الزينة وخاصة عند النساء، أو ألغراض املعىن: 
أُخرى قد تكون طبية هي عملية وضع عدسات الصقة للعني، وأبلوان خمتلفة، وقد تتضرر العني من وضع هذهِ العدسات، 

طبياً، فما هو الرأي الفقهي هلذه العدسات ابعتبارها من املستحداثت وقد ُتستخدم هذه العدسات عند احلاجة إليها 
  العصرية؟ وهل تُعترب من تغيري خلق هللا، أم من ابب التدليس والتغرير.

من املستجدات العصرية يف عمليات التجميل اليت حتدث يف هذا العصر، واألصل فيها أهنا ال خترُج  هيأصل املسألة: 
أن تكون من ابب تغيري خلق هللا، أو من ابب التدليس والتغرير، أو يكون استخدامها حلاجة طبية من ثالثة أمور: إما 

 ضرورية ألجل احلفاظ على البصر: 
بَـتِ ُكنَّ آَذاَن اأْلَنـَْعاِم تغيري خلق هللا: قال تعاىل: " .1 ُنَّ َخْلَق َوأَلُِضلَّنـَُّهْم َوأَلَُمنِ يَـنـَُّهْم َوََلُمَرنَـُّهْم فـََليـُ َوََلُمَرنَـُّهْم فـََليُـَغْيِ 

قال ابن عباس "رضي هللا عنه" تغيري خلق هللا يعين تغيري دين هللا أي حتليل احلرام وحترمي احلالل، ، (75)"اَّللَِّ 
  .(76)اخللق بظاهر تتعلق أحوال تغيري على التغيري هذا حيمل أن حُيتمل وقيل
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  30:  30، سورة الرومالقرآن الكرمي،  (77)
، د . ط ، حتقيق: صدقي حممد البحر احمليط يف التفسريهـ ، 1420أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي،  (78)

  71: 4مجيل، بريوت : دار الفكر، ج
  377:  10، جفتح الباريابن حجر،  (79)
وتنوير العقل اجلديد من  التحرير والتنوير)) حترير املعىن السديد،  هـ 1984بن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  (80)

  206: 5د . ط ، تونس : الدار التونسية للنشر، ج، «تفسري الكتاب اجمليد
، د . ط، راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أمحد عمر هاشم انئب رئيس جامعة األزهر، الشعراويتفسري الشعراوي، الشيخ حممد متويل، د . ت،  (81 )

  2649:  5مطابع أخبار اليوم التجارية، ج
  32:  33، سورة األحزابالقرآن الكرمي،  (82)
 . 389، ص : القواعد والضوابط الفقهية، واحلصني، 214: 3، جشرح خمتصر الروضةأبو الربيع،  (83)

 
 

يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ اَل تـَْبِديَل وقال تعاىل: " ، قال ابن مسعود واحلسن (77)"ِِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك الدِ 
، وُيستثىن من ذلك ما حيصل به الضرر واألذية كأن (78)"رضي هللا عنهم" هو الوشم وما جرى جمراه من التصُنع للتحسني

، ونستطيع من ذلك أن (79)يف األكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤملها فيجوز ذلك يكون هلا سٌن زائدة أو طويلة تُعيقها
نقيس هذا القول على جواز استخدام العدسات الالصقة من الضرر الذي حيصل للعني أو األذية هلا أذا ظهر من 

 كان فيه حٌظ من طاعة   استخدام هذه العدسات الراحة التامة للعني، ومالك األمر أن تغيري خلق هللا إمنا يكون إذا
، واحلق سبحانه وتعاىل خلق ُكل َخلق من خلقه لغاية، فإن استعملنا خملوقه 80الشيطان، أبن جيعل عالمة لنحلة شيطانية

 .(81)لغايته فلن نقع يف حمظور تغيري خلق هللا، ولكن لو استعملنا املخلوق لغري الغاية فهذا هو التغيري خللق هللا
فقد هنى اإلسالم عن اخلداع والغش وإخفاء احلقيقة، وهنى ايضًا املرأة أن تُبدي مفاتنها التدليس والتغرير،  .2

َفاَل ََتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِف قـَْلِبِه وصورهتا للناظر حىت ال يطمع الذي يف قلبه مرض، قال تعاىل: "
ة العني احلقيقة وإظهارها على إهنا أمجل من ، فإذا كان وضع العدسات الالصقة ألجل إخفاء صور (82)"َمَرضٌ 

ذلك، وإعطائها لون ُمعني من خالل استخدام هذه العدسات ومن غري وجود علة تُفضي إىل لبس العدسات، 
 فهذا _ وهللا اعلم _ من ابب التدليس والتغرير وإخفاء احلقيقة. 

الواجب، أو حل احلرام بفعل مل يقصد به ويقصد هبا: التوصل إىل احملرم بسبب ُمباح، أو هي ُسقوط احليلة:  .3
، (83)ما جعل ذلك الفعل له، أو ما ُشرع، وليس ُكل ما ُيسمى يف اللغة حيلة أو ُيسميه الناس حيلة حراماً 
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 .33 - 32:  3، جاملوافقات الشاطيب، (84)
   184،األردن: دار النفائس، ص: 2، طاألحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالميم ،  2004هـ / 1424منصور، الدكتور حممد خالد،   (85)

واحليل ابملعىن املعاصر والعام هي: التالُعب ابألحكام الشرعية بقصد التغيري ملصاحل فئوية خاصة، وإن أدى 
  .املعاصر للحيلة وال أريد أن أذكر أقوال العلماءُمباح "وهذا الغالب يف املعىن  حترمي ذلك إىل إابحة حُمرم أو

يف االختالف واالتفاق، لكن أن من قال إبابحتها قصده منها هو: بناًء على أن للشارع قصداً يف استجالب  .4
 .(84)املصاحل ودرء املفاسد، بل الشريعة هلذا وضعت

 وقد يكون حلاجة أو ضرورة واملقصود منه )) التداوي واملعاجلة الط بية (( واليت مُيكن تقسيمها إىل قسمني:  .5
سبب ضروري: ويقُصد به مُجلة من األسباب الضرورية، مثل إزالة عيب يف اخللقة، أو تشوه، أو تلف، وهو  -أ

 مقصد ضروري للحفاظ على النفس من اهللكة .
األسباب اليت يقُصد هبا إزالة العيوب أو التشوهات اخللقية، وذلك لتوفر احلاجة  سبب حاجي: وهو مجلة من -ب

 .(85)اليت تلحق ابملكلف ضرراً حسياً أو معنوايً، وال تِصُل إىل حد الضرورة الشرعية
 

 مناقشة وترجيح
مشروعة واحملرمة، ألن القصد من مل خيتلف الفقهاء القدامى واملعاصرين على أن مسألة تغيري خلق هللا من  املسائل الغري 

، ونالحظ الفقهاء األجالء ا كان هذا التبديل من غري حاجة كما ذكرانالتغيري هو التبديل من حال إىل حال وخاصًة إذ
قد تناولوا مسألة تغيري خلق هللا وفصلوا القول فيها من خالل تفسريهم لآلايت واألحاديث، وذلك ألن املسألة خطرية 

: تبديل دين وأحكام شريعة هللا، أو تغيري الفطرة اليت فطرة الناس عليها، أو فقهاء ابعتبار أن التغيري هوا الكما ذكره
 تغيري خلقة هللا من خالل العمليات اجلراحية اليت جتري اآلن.

لخوض والتدليس والتغرير هو طريق من الطرق اليت يسلكها أصحاب هذا االجتاه إلجياد مداخل شرعية أو حجج ابطلة ل
يف غمار ضرورة وضع العدسات الالصقة ألجل اجلمال أو مواكبة املوضة، ومن غري ضرورة طبية أو شرعية، وابلتايل فهذا 

 كله يدخل ضمن تغيري خلق هللا أبتباع طرق الغش واخلداع املنهي وإخفاء الصورة احلقيقية .
اجلراحة التجميلية فهذا يدخل يف إطار أمور معينة قد أما احلاجة اليت تدعوا إىل ضرورة التداوي أبجراء هذا النوع من 

 أجازت هذا النوع من اجلراحة الطبية وهي:
 األدلة الشرعية الدالة على جواز التداوي واملعاجلة الطبية ومنها: .1
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 ( 23156، رقم احلديث )  227:  38، ج مسند أمحدأمحد،  (86)
 ( 3855رقم احلديث ) ،  3:  4، جالسننأبو داود،  (87)
 78:  22، سورة احلجالقرآن الكرمي،  (88)
 444:  4، جشرح الكوكب املنري، وابن النجار،  409:  8، جفتح القديرابن اهلمام،  (89)
  92:  1، جقواعد األحكامسلطان العلماء،  (90)

  عاد رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" رجال به جرح، فقال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم": أدعوا له طبيب
بين فالن، قال: فدعوه فجاء، فقالوا: اي رسول هللا، ويغين الدواء شيئاً ؟ فقال: سبحان هللا، وهل أنزل هللا من 

 .(86)داء يف األرض، إال جعل له شفاء
 "(87)قوله "صلى هللا عليه وسلم" "تداووا فإن هللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له دواء، غري داء واحد اهلرم . 

ى وجوب التداوي من كل مرض ألن هللا سبحانه وتعاىل جعل الدواء موجود لكل داء، فإذا كانت علة دل احلديثني عل
أجراء اجلراحة الطبية بوضع العدسات الالصقة هو املرض وضعف البصر، واستنادًا إىل احلديثني فأنه جيوز إجراء هذه 

 العملية .
أن دفع الضرر عن النفس هو دفع للحرج لقوله تعاىل: القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح احملظورات" وال شك يف  .2

ينِ " ، وإابحة احملظور يعين أن وجود الضرر يبيح ارتكاب احملظور، أي احملرم، بشرط (88)"َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِ 
 .(89)كون ارتكاب احملظور أخف من وجود الضرر

الذي نص الفقهاء على جوازه، وأما ما ال ميكن حتصيل قياس اجلراحة التجميلية بقصد التداوي على جواز القطع  .3
 .(90)مصلحته إال إبفساد بعضه فكقطع اليد املتآكلة حفظاً للروح

لذلك إذا كان القصد من وضع العدسات ألجل التداوي أو املعاجلة الطبية، ال أبس به إذا كان السبب ضروري أو حاجة 
ن إزالة تلك العيوب ليس ألجل اجلمال أو النقص فقط، بل ليستطيع ُملحة ألجل التداوي وإزالة العيوب اخللقية، أل

كلف هبا، أما إذا كان السبب ليس ألجل التداوي بل سبب 
ُ
املكلف أداء واجباته وأعماله، وخاصة األمور الشرعية امل

ة إخفاء حقيقة اخللقآخر، كأن يكون من ابب إتباع املوضة أو تغيري يف خلق هللا، أو التدليس فهذا ُكله غش  وِخداع، و 
 . وهللا أعلم ابلصواب .اإلهلية اليت صوران هللا عليها

 
 القنوات الفضائيةاملبحث الرابع: 

من نَِعم هللا على خلقه ظهور هذا التطور اهلائل يف العامل وعلى كافية املستوايت وخاصًة الِصناعية منها، حيُث املعىن: 
 اإلنسان وتوأصله مع اآلخرين وإن بُعدت املسافات، وقد أصبح العامل ظهرت صناعات كثرية وهائلة من أجل خدمة هذا
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 5:  96، سورة العلق القرآن الكرمي،  (91)
  132:  1، جاتريخ التشريعالقطان،  (92)
  104:  3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي،  (93)
  157:  1، ج قواعد األحكامسلطان العلماء،  (94)

ْنَساَن َما َلَْ يـَْعَلمْ : "الكبري يف ضوء هذه الِصناعات قرية صغرية، وهذا ُكله أتكيد قوله تعاىل ، ومن هذه (91)"َعلََّم اإْلِ
حتتوي على الكثري من القنوات الفضائية اليت الصناعات هي التلفاز واألجهزة األخرى الناقلة للصوت والصورة، واليت 

شاهد من 
ُ
تنُقل إلينا ما يدور يف هذا العامل وحيدث، فهذه القنوات منها ما هو تعليمي وتوجيهي وذو فائدة يستطيع امل

د خالهلا أن يتعرف على أمور دينه ويستخدم هذِه القنوات ملصلحته ومصلحة عائلتِه، ومنها ما كان الغرض منه هو إفسا
اجملتمعات بعرضه لألفالم اخلليعة والصور النسائية العارية واملسلسالت املختلطة وهذا هو الكثري والغالب على هذه 

 القنوات، فهي سالح ذو حدين .
 

الصناعية احلديثة، لذلك ال يوجد  ااملسألة من املستحداثت العصرية املتعلقة ابلتكنولوجياألصل ِف هذه املستجدة: 
 على إابحة أو ُحرمة ُمشاهدة ومتابعة هذِه القنوات، لكن الُعلماء األجالء ذكروا ضوابط وقواعد  نص صريح وقطعي

فقهية وأصولية نستطيع من خالهلا أن نعلم مدى أتثري هذه القنوات الفضائية على املشاهد، ومىت تكون هذه القنوات 
 ُمباحة أو حمرمة:  

 وجتُنبها املعروف، على اإلنسانية احلياة أتسيس إىل اإلسالمية لشريعةا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر : هتُدف .1
 املعروف ببيان اإلسالمية الشريعة تكتفي املنكر، وال عن والنهي ابملعروف األمر على دعوهتا وتقوم للمنكر،
 ويبعث والفضائل، املكارم فيها يُنمي وجه على املتكامل احلياة منهاج لإلنسانية، ترسم ولكنها أنواعه، وتعداد

 ابلنهي تكتفي ال صورِه، كما بكافة املعروف فعل إليها وحيبب والرقي، النماء على وُيساعدها اخلري، روح فيها
 فاضالً  جمتمعاً  املسلم اجملتمع يصري حىت اقرتافها من وحُتذر مضارها، توضح وإمنا الرذائل، وبيان املنكر عن

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك َوْلَتُكْن ، قال تعاىل: "(92)نظيفاً  ْْيِ َوَيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اِلَْ
، ألن األمر ابملعروف سعي يف جلب مصاحل املأمور به، والنهي عن املنكر سعي يف درء (93)"ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

وقد ابيع الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على النصح لكل  مفاسد املنهي عنه، وهذا هو النصح لكل مسلم،
 .   (94)مسلم
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  87:  1، جاألشباه والنظائر، والسيوطي،  300:  5، جاملوافقاتالشاطيب،  (95)
 (  7288، رقم احلديث)  94:  9، جاجلامع الصحيحالبخاري،  (96)
  19:  24، سورة النورالقرآن الكرمي،  (97)
، دمشق: دار ابن 1، طفتح القديرهـ ،  1414، والشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،  206:  12، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (98)

  17: 4كثري ، بريوت: دار الكلم الطيب، ج
  215:  28، ججمموع الفتاوىابن حنبل،  (99)

درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: وهذا املعىن يعتمد عليه أهل العلم، فإذا تعارضة مفسدة ومصلحة، ُقِدم  .2
ـ صلى هللا عليه  ، لذلك قال(95)دفع املفسدة غالباً، ألن اعتناء الشارع ابملنهيات أشد  من اعتنائِه ابملأمورات

 . (96)وسلم ـ :"فإذا هنيتكم عن شئ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم"
نـَْيا إشاعة الفاحشة: قال تعاىل: " .3 ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمُنوا ََلُْم َعَذاٌب َألِيٌم ِف الدُّ

ُتْم اَل تـَْعَلُمونَ َواَْلِخَرِة َواَّللَُّ  : ، ومعىن تشيع: أن تذيع وتشتهر بني الذين آمنوا، أي تفشوا، يـَُقالُ (97)" يـَْعَلُم َوَأنـْ
، والفاحشة هي: الزىن والقول السيئ والعمل (98)َأي ظهَر وتفرق وشيوعه، وشيعاانً  وشيعاً  ُشُيوًعا الشَّْيءُ  َشاعَ 

 سبحانه وتعاىل من يُظهر الفاحشة. مفسدة للناس، وقد توعد هللااملنكر وكل ما هنى الشارع عنُه وفيِه 
بني الناس وُيشيعها ابلعذاب األليم يف الُدنيا واآلخرة، فما دام الذنب مستوراً فمصيبته على صاحبه خاصًة فإذا  .4

وغريه أشكال أظهر ومل يُنكر كان ضرره عاماً فكيف إذا كان يف ظهورِه حتريك غريه إليه وهلذا أنكر اإلمام أمحد 
 .(99)الشعر الغزيل الرقيق، لئال تتحرك النفوس إىل الفواحش فلهذا أمر من أبتلي ابلعشق أن يعف ويكتم

 
 مناقشة وحتليل

من خالل ما ذكران من بعض هذه القواعد نستطيع أن نقيس هذه القواعد على ُمشاهدة القنوات الفضائية إذا كان 
املنكر كما أمرتنا الشريعة اإلسالمية بذلك وهذا املبدأ الذي ساَر الرسول ـ صلى الغرض منها األمر ابملعروف والنهي عن 

ولو ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر هللا عليه وسلم ـ وصحابته من بعدِه فرمسوا لنا الطريق الصحيح من خالل العمل اب
فيها جلب مصلحة أو درء مفسدة، أو على حساب حياهتم، وهل األعمال والربامج اليت تُقدمها هذه القنوات الغالب 

عدم إشاعة الفاحشة بني املؤمنني، الن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، واحلكم يكون على األعم واألغلب، فإذا 
كان اغلب ما ُتظهرُه هذه القنوات فيه مفسدة وإساءة وتشويه وإشاعة فاحشة بني الذين آمنوا، فيكون احلُكم عدم 

أوىل من املصلحة القليلة املستحصلة منها، واملعلوم عندان أن الغالب يف ما ُتظهره هذِه األجهزة هو أن إابحتها وتركها 
الشر فيها أكثر من اخلري ، وعرٌض لسفاسف األمور والتربج واالختالط، وهذا ُكله يؤدي إىل إشاعة الفاحشة بني الناس 
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فس من الفنت واألهواء وامللذات والشهوات مقصد ضروري من وجلب املفاسد هلم قبل جلب املصاحل، واحلفاظ على الن
 املقاصد اليت جاءت هبا الشريعة الغراء .

لذا فإن املشكلة ليست يف اجلهاز الذي يعرض هذه القنوات أو القنوات الفضائية بذاهتا، بل هذه األجهزة هي عبارة 
املشكلة هي يف استخدامات هذه القنوات اليت  عن تقنية علمية متطورة أبدع اإلنسان يف تصميمها وصناعتها، لكن

ميكن أن تستخدم يف جانب اخلري والدعوة إىل الصالح والنصيحة عن طريق مشاهدة القنوات الدينية والرتبوية، أو قد 
 تستخدم يف جانب الشر والدعوة إىل الرذيلة ـ كما ذكران ـ فيكون عند ذلك عدم إابحتها أوىل.

قرضاوي كالم مجيل وتفصيل شرعي عن مشاهدة التلفاز والقنوات الفضائية اليت تنُقلها هذه وقد ذكر الدكتور يوسف ال
 ال ومقاصد، لغاايت ووسائل أدوات األشياء هذهِ  ُكل  واجمللة، والصحيفة كالراديو  ( ) التليفزيون األجهزة، فقال: إن

 ولكنه حرام إهنا أو حالل إهنا: تقول أن تستطيع ال شر، كما هي تقول أن تستطيع ال كما  خري، هي تقول أن تستطيع
 وهو اجلهاد، أدوات من أداة اجملاهد يد يف فهو كالسيف  أشياء ومن برامج من تتضمَنهُ  ما وحبسب .إليه توج ه ما حبسب

  يكون أن مقاصدها، ممكن حبسب والوسائل استعماله، حبسب اإلجرام، فالشيء أدوات من أداة الطريق قاطع يد يف
 والصحيفة والراديو واالجتماعي، واألخالقي والنفسي والروحي، الفكري والتعمري البناء أدوات أعظم من التليفزيون

 وبرامج مناهج من يتضمنه ما نوعية إىل راجع فهذا واإلفساد، التخريب أدوات أعظم من تكون أن كذلك، وممكن
 من قلته والذي احلرام، وفيها احلالل وفيها الشر، وفيها اخلري، فيها األشياء هذه إن: أقوله أن أستطيع ومؤثرات، الذي

 خري هناك يكون عندما التليفزيون أو الراديو فيفتح األمور، هذه يف نفسه فقيه يكون أن يستطيع املسلم إن: األمر أول
املقبولة،  والرتفيهية والتعليمية الدينية والربامج الثقافية، والربامج األخبار ويشاهد يسمع شر، ُهناك يكون عندما ويغ لقهُ 
 مدمر األفالم هذهِ  ُمعظم فإن - لألسف - العربية األفالم ) األفالم ( من كثري  مثل رؤيتها، جتوز ال األشياء بعض وُهناك

: ويقولون اخلليع، الرقص ومن اخلمر، ُشرب ومن اجلنسي، اإلغراء مواقف من ختلو ال ُمفس د، ومعظم األفالم ( خُمرب )
 مع الشاب جيلس أن حرام وهل عصرية، تكون ال الرقص تتعلم ال اليت رفيًعا، الفتاة وفًناً  ثقافة ُدنياان يف أصبح الرقص إن

 بريئة؟ صداقة ويعقدا وتكلُمهُ  ويكلمها الفتاة
 هذه دخول يقاومون وبناهِتم، أبنائهم أخالق على املشفقني دينهم، على احلريصني املتدينني بعض جعل الذي هو هذا

 هذه أن سيما وال حرام، فهو كذلك  كان  وما نفعها، من أكرب وإمثها خريها، من أكثر شر ها ألن بيوهتم؛ إىل األدوات
 األوقات سرقة من فيها عما فضالً  والعواطف، األفكار إىل التسلل وسريعة والعقول، األنفس على التأثري شديدة الوسائل
 هبذه عم ت البلوى ولكن والفساد، الشر غلبة عند االحتياط، يقتضيه ما هو هذا أن شك وال .الواجبات عن واإلهلاء
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 585ـ  583:  1، جفتاوى معاصرةالقرضاوي،  (100)

 األيسر كان  وهلذا انفعة، إجيابية جوانب تتضمن أهنا وخصوًصا عنها، االستغناء الناس أكثر مقدور يف يعد ومل األشياء،
 من الغالب أو اخلالص الشر وترك ابخلري، االنتفاع على احلرص وجوب من قُلته ما هو ابلواقع، واألليق الناس، على

 التليفزيون أو الراديو إبغالق منه اإلنسان يتخلص أن ميكن هذا (، فمثلمعناها يف وما والتمثيليات الرديئة األفالم)
 نفسه، ُمفيت فاإلنسان وهكذا، قراءهتا، يتجنب سيئة مقاالت أو عنها، ميتنع خليعة صورًا عرضت إذا أيًضا والصحيفة

 واألجهزة األدوات هذه يدخل أال فاألوىل أسرته، أو نفسه ميلك ال كان  وإذا نفسه، عن الفساد ابب يُسد أن ومبقدورهِ 
 . (100)السبيل سواء إىل املوفق تعاىل وهللا األمور، هذه يف رأيي هو للذريعة، هذا سًدا منزله، إىل
 

  النتائج
النقاط اليت توضح أهم النتائج اليت خرجنا هبا بعد هذا اجلهد املتواضع واخلوض يف غمار هذه الدراسة ميكن إجياز بعض 

 من خالل هذا العمل وهي:
جيب اعطاء دور اكرب لدراسة القواعد األصولية والفقهية من خالل وشرحها وترمجتها لالستفادة منها يف اصدار  .1

 احكام جديدة لتلك املستحداثت.
التطبيق إلعطاء مساحة واسعة يف معرفة وفهم  االبتعاد عن التنظري يف دراسة املستحداثت العصرية واالجتاه اىل .2

االحكام املستحدثة، وذلك لتشعبها وصعوبة فهمها لعدم وجود نصوص صرحية هلا يف املصدرين األولني الكتاب 
 والسنة.

ما من مسألة مستحدثة ظهرت او ستظهر إال وهلا أصل يف االحكام الشرعية سواء كان اية أو حديث أو   .3
لفقهاء او تفسري قاعدة أصولية او فقهية، وهذا سر من اسرار الشريعة الغراء بدميومتها قياس أو قول الحد ا

 وبقاءها وصالحيتها لكل زمان ومكان.
ضرورة اتباع منهج الوسطية والتخفيف ورفع احلرج عن املكلفني من قبل اجملتهد أو املفيت يف املستحداثت  .4

هولة املنضبطة اليت تعطينا يقني ابن التشريعات االسالمية العصرية، وذلك إلظهار صورة من صور املرونة والس
 بعيدة كل البعد عن الغلوا والتطرف.
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املستحداثت العصرية عبارة عن مسائل مستجدة ليس هلا وقت أو زمان او مكان فهي تظهر يف كل وقت ومع  .5
تاج إىل فهم عميق كل تقدم أو تطور علمي وتكنولوجي او اقتصادي أو سياسي او اجتماعي، لذا فهي حت

 ودراسة مستفيضة من أهل االختصاص للخروج حبكم يتناسب مع ما يستجد.
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