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 أثُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاتِ فِي فِْقِھ األقَلِّیَّاتِ 

  "فَتَاَوى الَمْجلِس األُوُروبِّي لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ أُْنُموَذجاً "

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  -عنتر ساسي  الباحث

        

  :الملخص

داِت یھِدُف ھذا البحُث إلى تجلیَِة أثِر فقِھ الموازناِت في الفتاوى واالجتھا
المتعلِّقَِة بفقِھ األقلیاِت المسلمِة، وذلَك من خالِل دراسٍة لبعِض االجتھاداِت 
الصادرِة عن الَمْجلِسِ األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، كونُھُ من أبرِز المؤسساِت 

  . القائمِة على ھذا المجالِ 

ُص اإلشكالیَّةُ في السعِي من أجِل معرفةِ ما إذا كاَن لفقھِ  كما تتلخَّ
الموازناِت حضور في النظِر الفقھيِّ للمسائِل والقضایا المتعلقة بالجالیاِت 
المسلمِة، خصوصاً ما صدر عن الَمْجلِسِ األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، لذا 

ما َمَدى حضوِر فِْقِھ الـُمَواَزنَاتِ في ": صیغت اإلشكالیَّةُ على النحو اآلتي
ْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، والُمتََعلَِّق تحدیداً باألقَلِّیَاتِ اجتھاداِت المَ 

  "الُمْسلَِمِة؟

وتكمن أھمیَّةُ البحِث في ارتباِطِھ بأحِد أھمِّ معالِم النظِر الشرعيِّ في 
العصِر الحدیِث، والتي ظَھَرت صوَرتُھُ بشكٍل واضحٍ في اآلونِة األخیرِة، وھو 

. إِْذ یُْعَتبَُر من المسالِك االجتھادیة الدقیقةِ  ؛"فِْقھ الـُمَواَزنَاتِ : "بـ ما یعرفُ 
َراَسِة بأبرِز المؤسساِت الشرعیَِّة التي تُعنى بفقِھ  باإلضافة إلى ذلك تعلُُّق الدِّ

  .الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : الجالیِة المسلمِة في بالِد الغرِب، أال وھيَ 



  عنتر ساسيالباحث  
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ةً في الجانب  ، خاصَّ وقد اعتُِمَد في ھذا البحِث على المنھجِ االستقرائيِّ
النظري منھُ، مع االستعانةِ بالمنھجِ التحلیليِّ عنَد استنطاِق دوِر فقِھ الموازناِت 

  . في الفتاوى واالجتھاداِت المختارةِ 

كما جاء البحث في ثالث مطالب؛ أولھما تناول التعریف بمفردات 
ن العالقة بین فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت فِْقِھ الـأقَلِّیَاِت، والثالث البحث، و ثانیھما تضمَّ

  .احتوى الحدیث على أثِر فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت في اجتھاداِت الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ 

َل إلیھا الباحُث أن ھناَك حضوراً الفتاً لفقِھ  ومن أھمِّ النتائجِ التي توصَّ
جتھاداِت المتعلقِة باألقلیاِت المسلمِة، وبالتحدیِد فیما صدَر عِن الموازناِت في اال

الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، خاصةً وأنھا تعالُج قضایا ذاِت محلٍّ 
ا تعیشھ المجتمعاُت اإلسالمیة في بلدانھا   .اجتھاديٍّ مختلٍف بِشكٍل ِجْذِريٍّ عمَّ

 -المصلحة  -فتاوى  -المجلس األوروبي  -الـُمَواَزنَاِت  فِْقھُ  :الكلمات المفتاحیة
  .المفسدة

  :مقدمة

الحمد �، ثم الصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
  :وااله، وبعد

ْنَعةُ الفِْقِھیَّة قدیماً وحدیثاً بعدٍد مَن الخصائِص، والتي َمیََّزْتھَا    تمیََّزِت الصَّ
ِن والمعارِف األخرى، ومْن بیِن ھذِه المیزات استناُد ھذِه عْن غیرھا مَن الفنو

ْنَعِة على جملٍة من األدواِت المنھجیِة المتینَِة، والـَمَسالِِك الذھنیَِّة الرصینَِة،  الصَّ
وذلَك بُْغیََت النظر الحصیِف في المستجداِت والمسائل الحادثات، ومْن أْظھَِر 

  ".فِْقھ الـُمَواَزنَاتِ : "ـما یعرُف ب - حالیا–ھذِه المسالِِك 

یَِّة معرفِة األدلةِ الشرعیَِّة والقواعِد الكلیَِّة لمن  اشتغَل  فباإلضافِة إلى أَھَمِّ
َن مْن َحْبِك الفتوى المناسبِة للقضایا والمسائِل  بالفُْتَیا والنََّظِر الفِْقھي؛ حتى یتمكَّ

ساً ف ي التعامِل مع قواعِد الترجیحِ بین المطروحِة، یْنبَِغي أْن یكوَن عارفاً ُمتََمرِّ
الَمَصالِح والَمفَاِسد، مراعیاً أثناَء ذلك عدداً من االعتباراِت المتعلِّقِة بمحلِّ الحكِم، 

أداةً من  -ھذا األخیر–إِْذ یَُعدُّ  ؛"فِْقھ الـُمَواَزَناتِ : "وھذا عیُن ما یعرُف بـ
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نصیباً وافراً من الفِْقِھ، ومعرفةً األدواِت التي ال یجیُد النظَر فیھا إال مْن حاَز 
  .عمیقةً بمحلِّ الحكِم، وأحواِل المكلفینَ 

والمالِحظُ لحركِة التشریعِ اإلسالِميِّ عبَر جمیعِ مراحلِِھ، یوقُن مْن 
حضوِر ھذا المسلَِك االجتھاديِّ في الفتاوى واآلراِء الفِْقِھیَِّة، كما قد یلحظُ غیابھا 

نَّ ھذا الحضوَر انحصر فقط في الممارسِة العملیَِّة دون في بعض اآلحیان، بَْیَد أَ 
؛ كَما ھو الحاُل مع كثیر من الفنون والمعارف  االستعماِل االصطالحيِّ
واألدوات األخرى، ویتطلَُّب الوصول إلیھ شیئا من اإلمعان في النظر، وتقلیب 

َن الناظُر من استجالِءِه    .وإبرازهِ المعروض من المسائل والوقائع حتى یتمكَّ

ومْن أجِل المساھمِة في إحیاِء ھذا النوعِ من المسالِك، ارتأْیُت النَّظَر في 
جملٍة من القضایا المعاصرِة، والتي كاَن لھا نصیٌب من اجتھاِد الفقھاِء 
المعاصریَن، وقْد اخترُت أن ینحصر ھذا الجھُد في ما عرَض من المسائِل 

المسلمِة في غیِر دیاِر اإلسالِم، وبالتحدیِد ما طرَح والقضایا المتعلقِة باألقَلِّیَّاِت 
  ".الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ "منھا على 

أثُر فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت فِي فِْقِھ : وعلیھ وسمُت ھذه المداخلة بالعنوان اآلتي
  ".البُُحوِث أُْنُموَذجاً َفتَاَوى الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ لِإلْفتَاِء وَ - األقَلِّیَّاِت 

وقْد دفعتني الختیاِر ھذا الموضوعِ جملةٌ مَن األسباِب واألھداف، أسجُل   
ھَا في النقاِط اآلتیةِ    :أھَمَّ

محاولةُ اإلسھاِم في التعریِف بأحِد مسالِِك االجتھاِد، وإبراِزِه مْن خالِل  - 1
  .الممارسات الفقھیِة المعاصرةِ 

 .في اكتساِب َملََكِة االجتھاِد التَْنِزیِليِّ  ھذِه المواضیعِ  إسھامُ  - 2

ِب على كیفیة التعاُمِل مع القضایا الـُمْستََجدَّة من خالِل  - 3 رغبتي في التََّدرُّ
  .إعماِل فِْقھ الـُمَواَزنَاِت، لكونِِھ یمثُل حلقةً من حلقاِت االجتھاِد المقَاِصِديِّ 

ِه االجتھاداِت لم تُْبَن على غیِر أساٍس، إنما ُمَحاَولَةُ تَْنِبیِھ البعِض إلى أن ھذِ  - 4
كان لھا سنٌد ومتكأ؛ ِحیَكْت من ِخَاللِھ لتوافَق مقاصَد التشریعِ، وتواكَب واقعاً 

  .یَفرُض نفسھُ بكلِّ قوةٍ 
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من خالل ما تمَّ طرحھ في ھذه المقدمة یمكن تحدید اإلشكالیة؛ والتي   
ْقھ الـُمَواَزنَاِت في اجتھادات ما مدى حضوِر فِ : "ُضبِطَت على النحو اآلتي

  "الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، والُمتََعلَِّق تحدیداً باألقَلِّیَاِت الُمْسلَِمِة؟

ومن أَْجِل تَْذلِیِل اإلجابِة على ھذا اإلشكاِل، تَمَّ تجِزئَُت إلى ِعدَِّة أُْسئِلٍَة؛ 
  :وھي

 َزنَاِت، وفِْقھ األقَلِّیَاِت؟ما المقُصوُد بفِْقھ الـُمَوا - 1

 ما نوُع العالقِة التي تربط بیَن ھذین الجزئیِن؟ - 2

  ھل لفِْقِھ الـُمَواَزنَاِت أثٌر في اجتھاداِت الَمْجلُِس األُوُروِبيُّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث؟ - 3

وسعیا من الباحث لإلجابِة عن ھذا اإلشكاِل، وما تفرَع عنھُ من أسئلةٍ 
  :راسة َوْفَق الخطِة اآلتیةِ جزئیٍة، جاءت الد

َمة  ُمقَدِّ

  التعریف بمفردات البحث: المطلب األول

  .عالقة فقھ الـُمَواَزنَات بفقھ األقَلِّیَّات: المطلب الثاني

أثُر فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت في اجتھاداِت الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء : المطلب الثاني
  .َوالبُُحوثِ 

 َخاتمة

  التعریف بمفردات البحث: ألولالمطلب ا

  فِْقِھ الـُمَواَزنَاتِ تعریف : الفرع األول

  فِْقِھ الـُمَواَزَناِت باعتباره مركَّبا إضافیا: أوال

  لغة واصطالحا" الفقھ"تعریف  - 1

ھا: الفِْقھ لغةً  -أ : )1(یطلُق الفِْقھُ في اللغِة ویراُد بھ ِعدَّةُ َمعاني، أذكُر أھَمُّ
  .فكل ھذه المعاني یتضمنھا ھذا اللفظ. وحسُن اإلدراِك، والفِْطنَةُ  الفھُم، والعلُم،
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في إطاِر البحِث والتنقیِب عن مفھوِم الفِْقِھ في  :الفِْقھ اصطالحاً  -ب
َف بعدَِّة تعریفاٍت، یمكُن أْن  اصطالحِ العلماِء، یالحظُ بأنَّ ھذا المصطلَح قَْد ُعرِّ

في ھذِه التعریفاِت ال یلبِّي الغرَض الموضوَع یقاَل بأنھا متقاربةٌ، ولكوِن ما جاَء 
لھُ في بحثي ھذا، سأقتصُر على ذكِر أشھِرھَا استعماالً، وأدقِّھَا َضـْبطاً؛ فالفقھ 

ورغَم  .)2("العلُم باألحكاِم الشرعیِة العملیِة المكتسبِة من أدلتِھا التفصیلیَّةِ : "ھو
ي الغرَض الموضوَع لھُ في ُعنواِن شھرِت ھذا التعریف وضبِطِھ، إالَّ أنَّھ ال یلب

  .البحِث ھذا، وال ینسِجُم معھُ بشكٍل عامٍ 

–وھذا ما یتطلَُّب استِدعاَء عدٍد من التعریفاِت التي لم تََنْل شھرةً، إْذ ھَي 
  : ألَصُق وأْلیَُق باستعماِل اللفِظ في ھذا الموِضعِ، َوِمْنھَا - حسَب رأیي

  .)3("تداِر على األعماِل الشرعیَةِ تحصیُل ملكِة االق"ھو : الفِْقھ -

  .)4("الفھُم العمیُق النافُذ، الذي یتعرُف غایاِت األقواِل واألفعالِ "الفِْقھ ھو  -

باإلضافِة إلى أنَّ المفھوَم اللغِويَّ لِلَْفِظ الِفْقِھ أقرَب وأْوفَُق في تحقیق 
توظیفھا  المعنى المطلوب منھ ھا ھنا من التعریِف االصطالحي لھُ، وذلك عندَ 

  ".فقِھ الـُمَواَزنَاتِ "في تسمیَِة 

  "الـُمَواَزنَة"تعریُف  - 2

اي "َوَزنَ "الـُمَواَزنَة من الناحیة اللغویة أصلھا من الفعل  ، فالواو والزَّ
في اللغةِ على " َوَزنَ "كما أُطلق الفعل  .)5(والنُّون بناٌء یدل على تعدیٍل واستقامةٍ 

: عالقةٌ باستعماِل اللفِظ في ھذا الـَمْوِضْع؛ وھيَ  ، أكتفي بذكِر ما لھُ )6(معانٍ 
  .التقدیُر والقیمةُ، المعاَدلَةُ والمساواةُ بین شیئیِن، المقابَلَةُ والمحاذاةُ 

ویتجلى ِمْن خالِل ھذِه اإلطالقاِت اللَُغِویَِّة المعنى العام للموازنِة، إذ تشیُر 
، ویعادُل، ویقابُل، ویحاذي بـین مسألتین إلى أَنَّ القائَم على الـُمَواَزنَِة یُقَدِّرُ 

  .فـأكثر؛ حتى یصَل للنتیجِة الراجحِة لدْیھِ 

ا مفھوُم لفِظ الـُمَواَزَناِت ِمَن الناحیَِة االصطالحیَِة فال تكاُد تجُد معنًى  أمَّ
ْقِھ یُتََوقَُّف عنَدهُ، وإنما سیتَّضُح المراُد منھ أثناَء الكالِم حول المفھوِم اللَّقبيِّ  لفِ 

  .الـُمَواَزَناتِ 
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  باعتباِرِه لَقَباً " فِْقھ الـُمَواَزنَاتِ : "ثانیاً 

أنَّ فِْقھُ الـُمَواَزنَاِت ما ھو إال مصطلٌح  - كما أشرت آنفا–من المعلوم   
حادٌث، برَز على أَْلِسنَِة وكتاباِت العلماِء والدعاِة المعاصریَن، وال یكاُد الباحث 

دامى بذاِت المفھوِم واالستعمال المعاصِر، وإن كانْت یجُد لھُ استخداماً عنَد الق
  .مضامینُھُ مبثوثَةً في اجتھاداتِِھم وفتاویِھمْ 

تقریَب المراِد من فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت، إال  )7(وقد حاوَل عدٌد مَن المعاصرین  
، لذا سأكتفي بذكِر - كما ھو طبیعةُ الجھِد البشِريِّ - أنھا ال تخلو من مالحظاٍت 

أقَرَب تصویراً من غیِرِه من التعریفاِت األخرى  - حسَب رأیِي–یٍف أراه تعر
للمعنى المطلوِب؛ لكونِِھ یعكُس الصورةَ التي یوِحیھَا مصطلُح فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت، 

، ": وھذا التعریُف أسوقُھُ على النحو اآلتي فِْقھ الـُمَواَزنَاتِ، ھو مسلٌك اجتھاِديٌّ
والَمفَاِسُد المتعارَضةُ؛ تقدیماً للراجحِ الغالِب على المرجوحِ  توَزُن بھ الَمَصالِحُ 

  .)8("المغلوبِ 

وبعبارٍة أخرى یمكن القوُل بأنَّ فِْقھَ الـُمَواَزنَاِت ما ھو إال أداةٌ من   
األدواِت المنھجیَِّة المنضبطَِة التي یَُزاُل بھا اإلشكاُل بین ما یترتَُّب على نتائِجِ 

لِة بالفعِل أو بالترِك، والذي یُفِیُد من جھٍة أخرى في تحقیقِ الحكِم على المسأ
، وھو من أََھمِّ المسالِك التي تعِكُس  انسجاِم األصِل الشرِعيِّ مع الواقعِ الَعَملِيِّ

  .َحیَِویَّةَ الشریعِة َوَواقِِعیَّتَھَا ُدوَن أْن تفقَد أََصالَتَھَا َوَغایَاتِھَا

  الـأقَلِّیَّاتِ فِْقِھ تعریف : الفرع الثاني

في الفرعِ التالي،  -لغةً واصطالحاً –بما أنَّھ قد ورَد تعریٌف للفقِھ   
فسأكتفي ھنا بتعریٍف لمصطلحِ األقَلِّیَّاِت، ومن ثمَّ أنتقُل مباشرةً إلى التعریِف 

  .بفقِھ األقَلِّیَّاِت باعتبارِه لقباً 

  لغة واصطالحا" األقَلِّیَّات"تعریُف لفِظ : أوال

؛ فالقاُف والالُم "قَلَّ "األقَلِّیَّات، جمع أقَلِّیَّة، وأصلھا : لغةً  أقَلِّیَّاتُ الـ - 1
أصالِن صحیحاِن، یدلُّ أحدھما على نزارِة الشيِء، واآلخُر على خالِف 

أتى بالقلیِل، : وأقَلَّ أي. )9(تقلََّقَل الرجَل، إذا لم یثبُِت في مكانٍ : یقال. االستقرارِ 
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ألقَلِّیَّة خالُف األكثریَِّة، وقد یكون أصلُھا من القِلَِل؛ وھو الشيُء أو جعلھُ قلیًال، وا
  .)10(القلیلُ 

یعبِّراِن بِدقٍَّة عن ) ه395:ت(وكال المعنییِن الذیِن ساقھَُما ابن فارس   
مصطلحِ األقَلِّیَِّة؛ إذ ھَي في حقیقتھا مجموعة قلیلةُ العدِد، ونزٌر یسیٌر من الناِس 

كاِن األصلییَن للبلِد، ھذا من جھةٍ، ومن جھةٍ أخرى فھَي إذا ما قورنت بالس
مجموعةٌ غیُر مستقرٍة أو ثابتٍة في المسكِن والتواجِد، إذا یغلب على أفرادھا 

مْن  -بالنظِر ألعداِدھَا–التنقُُّل والترحاُل، مثلما یغلُب علیھا الزیادةُ والنقصاُن 
 .حیٍن آلخرٍ 

یعتبر مصطلح األقَلِّیَّاِت مصطلحاً  :األقَلِّیَّاِت اصطالحاتعریف  - 2
إال أنھ دخل االستعمال الفقھي، . أقرب إلى كونھ مصطلحا فقھیًّا )11(سیاسیاً 

وتفاعل معھ كعدید من المصطلحات األخرى، وقد وردت عدَّةُ تعاریٍف 
  :لمصطلحِ األقَلِّیَِّة عند الفقھاء المعاصرین، أكتفي بذكِر أشھرھا

َف المجلُس األو -أ مجموعاٌت، أو فئاٌت من : "روبيُّ لإلفتاِء األقَلِّیَّاِت بكونھاعرَّ
رعایَا دولٍة تنتمي من حیُث العرِق، أو اللغِة، أو الدیِن إلى غیِر ما تنتمي إلیِھ 

 .)12("األغلبِیَّةُ 

مجموعةٌ قومیَّةٌ، أو : بأنھا) ه1438:ت(وأشار إلیھا جماُل الدیِن عطیَّة  -ب
أو لغویَّةٌ، تختلُف عن المجموعاِت األخرى؛ الموجودِة داخَل إثنیَّةٌ، أو دینیَّةٌ، 
  .)13(دولٍة ذاِت سیاَدةٍ 

ا جاَء في تعریفھا عنَد یوسف القرضاوي أنھا -ج كل مجموعةُ بشریٍَّة في : وممَّ
قطٍر من األقطاِر تتمیَُّز عْن أكثریَِّة أھلِِھ في الدیِن، أو المـذھِب، أو العـرِق، 

ذلك من األساسیاِت التي تتمایُز بھا المجموعاُت البشریَّةُ  أو اللغـِة، أو نحوِ 
  .)14(بعُضھَا عن بعضٍ 

لمصطلح األقَلِّیَّات، فیصبح المعنى " المسلمة"وإذا ما أضفنا لفظ   
تلك المجموعة من الناس التي تشترك في انتمائھا : "المقصود باألقَلِّیَّات المسلمة

  ".ضمن مجتمع أغلبھ ال یدین بھذا الدینلإلسالم، وتعیش أقَلِّیَّة في عددھا 
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  باعتباره علما فِْقِھ الـأقَلِّیَّاتِ تعریف : ثانیا

ھذه –وردت عدَّةُ تعاریف لفقِھ الـأقَلِّیَّاِت باعتباره علماً، أرادت   
في مجملِھا إعطاَء لمحةٍ حوَل ھذا االصطالحِ، أقتصُر ھنا على ذكرِ  - التعاریف

رِ –تعریفیِن أرى  الكفایة فیھما من أجِل رسِم صورٍة واضحٍة  - يحسَب تصوُّ
دٍة لھذا الجزِء مَن الفقھ، وھما   :ومحدَّ

َّةُ المتعلقـةُ بالمسـلِم الذي یعیُش خارَج بالِد "ھو : فقھُ األَقَلِّیَاتِ  - 1 األحكـاُم الفقھیـ
  .)15("اإلسالمِ 

المستنبطِة من أدلَّتھا  العلُم باألحكاِم الشرعیَِّة العملیَّةِ "ھو : فقھُ األَقَلِّیَاتِ  - 2
  . )16("التفصیلیَِّة، والمتعلقِة باألقَلِّیَّاتِ 

فإضافةُ الفقِھ إلى األقَلِّیَّاِت ھو من نوعِ اإلضافاِت التي یراُد بھا تمِییُز 
المضاِف، وتخصیُصھُ، وھي من نوعِ اإلضـافاِت شبِھ المحضة، كما ر یُراد بھ 

  .)17(المعروف إنشاُء فقھ خارج إطار الفقھ اإلسالميِّ 

ھو فقھٌ نوعيٌّ یراعي ارتباطَ  - )18(حسب من یتبناه–عموما، فقھُ األقَلِّیَّات 
الحكِم الشرعيِّ بمالبساٍت وظروٍف تتعلَُّق بالفئِة المستھدفِة لھذا الفقِھ، وبالمكاِن 
الذي تعیُش فیِھ، ومنھ فھو عبارةٌ عن فقٍھ خاٍص لجماعٍة معینٍة لھا ظروٌف 

  .ما ال یصلُح لغیرھا - وما دار في فلِكھا–لھا من األحكاِم  خاصةٌ، ویصلحُ 

  التعریف بالَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : الفرع الثالث

ارتأى الباحُث ھنا االكتفاَء بذكِر تعریٍف عاٍم بالمجلِس، مع ذكٍر لما   
  .سطَِّر لھ من أھداف

  لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ  التعریف بالَمْجلِِس األُوُروبِيِّ  - أوال

صةٌ  المجلُس األوروبيُّ لإلفتاِء والبحوِث، مؤسسة علمیَّةٌ إسالمیَّةٌ، متخصِّ
ھا الحالي مدینةَ دبلن،  مستقلَّةٌ، تتكون من مجموعة من العلماء المقتدرین، مقرُّ

  .بالجمھوریة اإلیرلندیة
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میَِّة في أوروبا، انعقد لقاؤھا التأسیسيُّ بدعوة من اتحاد المنظماِت اإلسال
: ه، الموافق لـ1417من ذي القعدة  22-21وكان ذلك في الفترة الممتدَّة بین 

وقد حضر . م، بمدینة لندن، بالمملكة المتحدة بریطانیا1997مارس  30- 29
َدِة  المجلَس التأسیسيَّ أكثُر من خمسة عشر عالما، وتم في ھذا اللقاء إقراُر مسوَّ

  .)19(لسِ النظاِم الداخليِّ للمج

عدُد : وقد تضمَّن النظاُم الداخليُّ كل ما یتعلُق بشؤوِن المجلِس، ومنھا  
ل في طریقِة  أعضائِھ، وكیفیَّةُ اختیارھم، وشروطُ العضویَِّة فیھ، كما فصَّ
استصدار الفتاوى، ومعالجة القضایا المطروحِة علیِھ، وتحدیِد اللقاءاِت الدوریَِّة، 

  .)20(للمجلِس، وعمل كل لجنة منھاوتقسیم اللجان الفرعیَِّة 

  أھداف الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ  -ثانیا

َد المجلُس في جلستِِھ التي انبثَق منھا جملةً من األھداف، والتي    حدَّ
ُمھُ من أنشطٍة وبرامَج إلى تحقیقھا، وھذه األھداف   : )21(یسعى من خالِل ما یقدِّ

بین علماِء الساحةِ األوروبیَِّة، والعمِل على توحیِد اآلراِء الفقھیَِّة إیجاُد التقاُرِب  -
ة ةً المتعلقة بالقضایا الفقھیَِّة المھمَّ   .فیما بینھم، خاصَّ

إصداُر فتاوى فقھیَّةٍ جماعیَّة؛ تسدُّ حاجةَ المسلمیَن في أوروبا، وتحلُّ  -
في ضوِء األحكاِم الشرعیَّةِ مشاكلھم، وتنظُِّم تفاعلھم مع المجتمعاِت األوربیَِّة 

  .ومقاِصِدھا

إصداُر البحوِث والدراساِت الشرعیَِّة، التي تعالُج األموَر المستجدَّة على  -
  .السَّاحِة األوروبیَِّة، بما یحقُِّق مقاصَد الشرعِ ومصالَح الخلقِ 

ةً، وذلك عن طری - ْحَوِة خاصَّ قِ ترشیُد المسلمیَن في أوروبا عامةً، وشباُب الصَّ
  .نشِر المفاھیِم اإلسالمیَِّة األصیلِة، والفتاوى الشرعیَِّة القویمة

ھذا المجلُس من أبرِز وأْنَشِط المؤسساِت التي  - وال یزالُ  –كما یعتبُر   
في الغرب، باإلضافِة إلى أن نشاطَھُ ال ینحصُر  یَّةِ تُعنى بقضایا الجالیاِت اإلسالم

، إنما لھُ أدواٌر ومھاٌم أخرى؛ یَّةِ الفقھ یَّةِ احفي معالجِة المسائِل والقضایا من الن
ٌح في األھداِف والغایاِت التي ُرِسَمت لھ   .مثلما ھو ُمَوضَّ
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  .عالقةُ فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت، بفقھ األقَلِّیَّات: المطلب الثاني

ما من شكٍّ أن الفقھَ اإلسالميَّ بكل مكوناتِھ َوْحَدةٌ متكاملة، تترابطُ   
َل بذلك شریعةً خالدةً، وصالحةً لمواكبِة أجزاُؤهُ، و تتناسق فروٌعھُ وأبوابُھُ، لِتَُشكِّ

المستجداِت والمتغیراِت في كلِّ زماٍن ومكاٍن، وكما ال یخفى على كلِّ باحٍث أنَّھُ 
ُل منھا ھذِه الشریعةِ    .ما من جزئیٍَّة إال ولھا وشیجةٌ بباقي الجزئیاِت التي تتشكَّ

بیََّن أھمیَّةَ إعطاِء لمحٍة عن طبیَعِة العالقة التي ومن ھذا المنطلِق، ت  
فقھ الـُمَواَزَنات، وفقھ : یمكن أن تجمع بین أھمِّ مفردات ھذا البحث؛ أال وھما

األقَلِّیَّات، وذلك طلباً لتقریِب الصورِة التي یمكُن أن تكوَن علیھا ھذه الوشیجة، 
لِة التي تجمعُ    .ھذیِن الُجزأیْنِ  باإلضافِة إلى معرفِة ُعْمِق الصِّ

ي في مكوناِت كلٍّ من فقِھ الـُمَواَزنَاِت وفقِھ    ومن خالل البحث والتقصِّ
خصائص : أنَّ ھذه العالقة قائمة على محورین؛ ھما -مبدئیاً –األقَلِّیَّاِت، تراَء لي 

  .فقھ األقَلِّیَاِت من جھة، ومن جھٍة أخرى قواعُد فقھ الموازنات

  . رعیین اآلتیَْیِن تجلیةَ ھذه الوشائجسأحاوُل من خالِل الف  

  العالقة بینھما من ناحیَِّة الخصائِصِ : الفرع األول

لِة لفقِھ األقَلِّیَّات، والتي حاوَل      فالناظُر في جملِة الخصائِص الـُمسجَّ
عدٌد من العلماِء رصدھا وتقریرَھا، یرى أن لفقِھ الـُمَواَزنَاِت امتداداً واضحاً في 

مسلكاً من مسالِك االجتھاِد، بل قد  -بطبیعِة الحالِ –قِھ األقَلِّیَات، كونھُ ما یتعلق بف
یكوُن السمةَ األبرَز في ھذا الفقِھ، والتي بدورھا أعطت طابعاً خاصاً في نظرِ 

  .الفقھاِء المعاصرین لھذا الجزِء من الفقھِ 

ضاُر وإلثباِت العالقِة بینھما من ھذا الجانِب، كان لزاماً عليَّ استح    
ُد وجوَد نفٍس كبیٍر لفقِھ الـُمَواَزنَاِت  بعٍض من ھذِه الخصائِص، والتي بدورھا تؤكِّ

  :)22(في إدارِة القضایا المتعلقِة بفقِھ األقَلِّیَّاِت المسلمِة، ومن بین ھذِه الخصائصِ 

ميِّ أن فقھَ األقَلِّیَّاِت ھو فقھٌ یوازُن المجتھُد فیھ بین النظِر إلى التراِث اإلسال - 1
، وبین ظروِف العصِر وتیاراتِِھ ومشكالتِِھ، فال یُھیُل التراَب على  الفقھيِّ



".....فَتَاَوى الَمْجلِس األُوُروبِّي لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ "أثُر فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت فِي فِقْھِ األقَلِّیَّاتِ                    
  

 

 873                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

تركٍة أنتجتھا عقوٌل عبقریَّةٌ خالَل أربعة عشر قرناً، وال یستغرُق في التراِث 
  .یَّةبحیُث ینسى عصره، وتیاراتھ، ومعضالتھ النظریَّة والعلم

النظِر إلى نصوِص الشرعِ الجزئیَِّة المنشِغُل بفقھ األقَلِّیَّات یوازُن بین  - 2
على حساب أخرى، وال یعطُِّل النصوص  یَّةً ومقاصده الكلیَِّة، فال یُغفُِل ناح

بدعوى المحافظةِ على روحِ اإلسالِم وأھداِف الشریعِة، كما ال یھمُل النظَر 
ة؛ استمساكاً بالظواھر، وعمال بحرفیَّ  یَّةِ إلى المقاصد الكل ةِ واألھداِف العامَّ

  .النصِّ 

الباحُث في ھذا الفقِھ یَُردُّ الفروَع إلى أصولھا، ویعالُج الجزئیاِت في ضوِء  - 3
الكلیاِت؛ موازناً بین المصالح بعضھا وبعض، وبین المفاسِد بعضھا وبعض، 

  .وبین المصالحِ والمفاسِد عند التزاُحمِ 

عیَِّة التنزیِل على یوازُن المجتھُد فیھ بین مبدأ عالمیَِّة اإلسالِم وبین واق - 4
المجتمعاِت التي لھا خصوصیَّاٌت تستوجُب النظَر إلیھا بنفٍس مغایٍر، حتى 

  .یوصَف لھا الدواُء النافُع من صیدلیَِّة الشریعِة السمحة

المسلمِة للفرِد  یَّةِ یراعي المجتھُد في ھذا الباِب الحفاظَ على تمیُِّز الشخص - 5
ى التواصِل مع المجتمعِ من حولِِھ، وللجماعِة المسلمة، مع الحرِص عل

  .واالندماجِ بھ والتأثیِر فیھ بالسلوِك والعطاءِ 

كلُّ ھذه الخصائِص تحتِّم على الباحِث في فقِھ األقَلِّیَّاِت النظَر إلى     
القضایا والمشاكِل المتعلقِة بِھ في ضوِء فقِھ الـُمَواَزنَات، والذي یستوجُب علیھ 

َل الدواُء الذي یوصُف لھُ إلى التعامل معھا بنوعٍ من  قَّةِ والحذِر، حتى ال یتحوَّ الدِّ
ُع في دائرتھا   .داٍء، فَبََدَل أن یعالَج المشكلةَ، یزیَد ِمْن ِحدَّتھا، ویوسِّ

والعالقة المستخلصة من ھذا الجانب تنحصر في كون فقھ الموازناِت     
ةً أنَّ ھذا الفقھَ لھ  الزماً من لوازم فقِھ األقلِّیَاِت، وأداةً من أدواتِھِ  الرصینَِة، خاصَّ

  .طبیَعةُ تنزیلیَّة تختلُف عن غیِرهِ 
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  العالقة من ناحیة القواعدِ : الفرع الثاني

َر سالفاً -تبیَّن      اٌل في  - من خالل ما قرِّ أّن لفقِھ الـُمَواَزنَاِت دور فعَّ
شریعِة ومقاصِد التشریعِ، النھوِض بفقِھ األقَلِّیَّاِت، حتى یؤتَي أكلھُ وفقاً لقواعِد ال

ومن ھنا، یظھُر بجالٍء مدى حتمیَّةِ وجوِد العالقةِ بین الفقھْیِن من ناحیَِة القواِعِد؛ 
ا سبَق ذكُرهُ -إذ یُستلزُم  وقاَم على - أن تكون للقواعِد التي بُنَِي علیھا  -ممَّ

بفقِھ األقَلِّیَّاِت  فقھ الـُمَواَزنَاِت أثٌر بارٌز في معالجِة القضایا المتعلقةِ  -أصولھا
  .المسلمةِ 

ومنھ، سأحاوُل من خالل ھذه النقاِط الربطَ بین مرتكزاِت فقھ   
الـُمَواَزَنات، واستحضاِر ما یمكُن أن یثبَت العالقةَ بینھا وبیَن فقِھ األقَلِّیَّاِت 

َرهُ فطاحلةُ الفقِھ، وأرباُب ھذا المیدانِ  - طبعا- المسلمِة،    .من خالِل ما قرَّ

  مراعاةُ مقاصِد الشریعةِ : أوالً 

یَّةُ الكبرى لمقاصِد الشریعِة    ا أصبَح معلوًما من الفِْقِھ بالضرورِة األَھَمِّ ممَّ
، والدوُر البارُز لھا في تقویِم النظِر االجتھاِديِّ على مقتضى ما )23(اإلسالمیةِ 

یَّةُ تنسحُب على جمیعِ جوانِب  العلوِم الشرعیِة یریُدهُ الشارُع الحكیُم، وھذه األَھَمِّ
عموماً، وعلى ما یتعلُق باالجتھاِد خصوصاً، والتي یدخُل في إطارھا مسلُك فِْقھُ 

  .الـُمَواَزَناتِ 

، قائٌم  وإذا ما نظرنا إلى كوِن فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت ما ھو إال عمٌل اجتھاِديٌّ
الِحِ على تقدیِم ما یقتضي التقدیَم، وتأخیُر ما یقتضي التأخیَر من الـَمصَ 

والـَمفَاِسِد، كاَن األولى على الناظِر فیِھ أْن یكوَن ذا معرفٍة ودرایٍة بالمقاصِد 
الشرعیِة، والتي یجُب أْن تراعى في عملیِة الـُمَواَزنَِة، وھذِه النظرةُ كفیلةٌ بأْن 

  .استثماٌر أمثٌل لعلِم المقاصدِ  - بحدِّ ذاتِھِ -تُظھَر أَن فِْقھَ الـُمَواَزنَاِت 

ِة -نَّ مراعاةَ مقاصِد الشریعِة كما أ أثناَء النظِر في المسائل المستجدَّ
من خالل فقھ الـُمَواَزنَاِت  - عموما، وفیما یتعلق باألقَلِّیَاِت المسلمة خصوصا

یُْسِھُم بشكٍل كبیٍر في تقلیِل الخطأِ والزلِل، باإلضافِة إلى أنَّھُ یَُمثُِّل عاصماً من 
لتأویالِت التي تتصادُم مَع كلیاِت الشریعِة، ویُجنُِّب الوقوعِ في االجتھاداِت وا

  .أیضاً من فلتاِت اتباعِ الھوى والشھوِة في تحدیِد الحكِم المناسِب لھذه الفئةِ 
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  اِْعتِبَاُر مآالِت األفعالِ : ثانیاً 

، والذي )24(أحد أبرز مرتكزات فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت مبدأُ اِعتِباِر المآالتِ 
ا یُْسفُِر عنھُ إلحاُق الحكِم الشرعيِّ : ھ في كونِھِ تتجلَّى حقیقتُ  التثبُُّت والتحقُُق ممَّ

بالواقعِة النازلِة مْن نتائَج توافُق أو تناقُض مقاصَد الشریعِة؛ المبنِیَّةِ على جلِب 
من ھنا كاَن لزاماً على المجتھِد أو الباحِث أن یستنَِد . )25(الَمَصالِحِ ودرِء الَمَفاِسدِ 

ِر النتائِِج في مواز نتِِھ إلى النظِر في مآالِت األفعاِل، كونھا السبیَل األمثَل لتََصوُّ
الِت، كما أنَّ عدَم اِْعتِبَاِر المآِل عنَد النظِر في فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت یُوقُِع  والمحصِّ
صاحبھُ في االضطراِب والخطأْ، َوقَْد یحكُم على مسألٍة بخالِف ما یُستوِجُب 

  .)26(ھاالحكُم علی

والمدرُك لحقیقِة القضایا التي یفرُزھا واقُع األقَلِّیَّاِت المسلمِة في الغرِب 
ٍة، والتي یترتَُّب علیھا نتائٌج ذاُت أثر على تلك األقَلِّیَّة  وما تحملھُ من طبیعٍة خاصَّ

ٍة، یتیقَُّن أنَّ  ٍة، ویمتدُّ أثرھا على التواجِد اإلسالميِّ بصورٍة عامَّ ھ إذا بصورٍة خاصَّ
ما أغفلت تلَك النتائُج، ولم تؤخْذ بعیِن االعتباِر فقد تكوُن وخیمةً على الجانبَْیِن، 
كما أنھا قد تسفُر على نتائَج طیبٍة تخدُم تلك األقَلِّیَّةَ، وتخدُم التواجَد اإلسالميَّ 
ھناك، إذا ما روعیت عنَد النظِر إلى قضایا ھذه الفئة، وھذا ما یدعو إلى أن 

، والذي یعالج  تستخدمَ  قاعدةُ مآالِت األفعال استخداماً واسعاً في االجتھاِد الفقھيِّ
في االستنباِط الفقھيِّ  یَّةِ أوضاَع األقَلِّیَّاِت المسلمِة، لتكوَن إحدى القواعِد األصول

  .)27(المتعلِق بتلَك األوضاعِ 

  مراعاةُ الواقِعِ : ثالثاً 

، بل ویحتُِّم على )28(ى طبیعِة الواقعِ یرتكُز فقھُ الـُمَواَزنَات على النظِر إل
المجتھِد اعتباَرهُ ومراعاتھ عند الـُمَواَزنَِة؛ لكونِھ یمثُِّل محلَّ تنزیِل األحكاِم 
ة بیَن مراِد  الشرعیِة، وبفقداِن الدرایِة فیِھ، أو التقصیِر في العنایِة بِھ، تَتَِّسُع الھُوَّ

  . - ردیَِّة والجماعیَّةِ الف-الشارعِ الحكیِم، وأحواِل المكلَّفیَن 

وتتأكَّد ھذه األھمیَّةُ أكثَر عندما یكوُن األمُر متعلقاً بواقعِ األقَلِّیَّاِت 
المسلمِة، والتي تعیُش ضمَن أغلبیٍَّة تستنُد في جمیعِ مناشِط حیاتھا على قوانیَن 

ھذا المحلُّ  وضعیٍَّة؛ بعیدٍة كلَّ البعِد عن حالِة وواقعِ المجتمعاِت المسلمِة، ویتمیَّزُ 
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بطبیعٍة استثنائیٍَّة، تختلُف اختالفاً جذریاً عن الواقعِ الذي تفرزهُ الحیاةُ في 
  .المجتمعاِت اإلسالمیَّةِ 

فَتََغیُُّر الواقع، وتبدُّل الحال، یقتضي بالضرورِة إعادةُ النظِر باالجتھاِد، أو 
، وال ضیَر في ذلك، بل الضرُر والضیُر في الجموِد على  بالحكِم االجتھاديِّ

ُل األحكاُم  األحكاِم االجتھادیَِّة، مھما تغیَّرت وتبدَّلت الظروُف، وبذلك تتحوَّ
االجتھادیَّةُ من كونھا حال للمشكالِت، لیصبَح تطبیقُھا وتنزیلُھا على غیر محلِّھا 

  .)29(ھو المشكُل الحقیقيُّ 

اداٍت عند وھو ما یستدعي عدُم إھداِر الواقعِ وما تعلُق بھ من أعراٍف وع
التعامِل مع ھذه الفئِة من خالل فقِھ الموازناِت، وذلك للتماشي مع تلك الظروِف 

  .الـَمْوُسوَمِة باالستثناِء بشكٍل كلِّيٍّ 

  اِْعتِبَار قواعِد الترجیحِ بین الَمَصالِح والَمفَاِسد: رابعاً 

ْن یكوَن ذا علٍم یحتُِّم االجتھاد المعاصر على كلِّ من راَم فِْقھَ الـُمَواَزنَاِت أ
ودرایٍة بجملِة القواعِد التي حددھا علماُؤنا؛ والمتعلقةُ بالتقدیِر بیَن الَمَصالِِح 
والَمفَاِسِد تقدیماً وتأخیراً، واعتباراً وإلغاًء، وما تَبِعھا مْن قواعَد وضوابطَ، والتي 

معایِیِر ِحیَكت في مصنفاِت األصولِییَن قدیماً وحدیثاً، فَِمْن خالِل معرفِة ال
الحاكمِة للمصالحِ والَمفَاِسِد یمكُن للناظِر في المستجداِت والقضایاَ التعاُمُل مع 
فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت على أساِس میزاِن الشریعِة، ویجنبُھُ ھذا األخیُر االنزالَق في 

 بوضوحٍ في) ه728:ت(لججِ الھوى ومآخِذ الذاتِیَِّة، وھذا ما أشاَر إلیِھ ابُن تیمیةَ 
اِْعِتَباُر مقادیِر الَمَصالِحِ والَمفَاِسِد ھو بمیزاِن الشریعِة، فمتى قَِدَر اإلنساُن : "قولھ

على اتباعِ النصوِص لْم یعدْل عنھا، وإالَّ اجتھَد برأیِِھ لمعرفِة األشباِه 
  .)30("والنظائرِ 

 وأرحُب مجاٍل لتفعیِل القواعِد المتعلقِة بفقِھ الـُمَواَزَنة بین المصالحِ 
والمفاسِد ھو فقھُ األقَلِّیَّات، وھذا ما أكدَّ علیھ عبُد المجیِد النجار في حدیثِھ عن 

وھي جملةُ من القواعِد األصولیَِّة تلتقي عنَد معنى : "دور ھذه القواعِد بقولھ
الـُمَواَزنَة بین ما ینتھي إلیِھ فعٌل ما من األفعال، ووضٌع ما من األوضاعِ من 

إلیِھ من المفسدِة، فیبنى الحكُم الشرعيُّ على نتیجِة تلك  المصلحِة وما ینتھي
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قاعدِة : الـُمَواَزنَة؛ أمراً إذا رجحت المصلحة، ونھیاً إذا رجحت المفسدة، مثل
مقدمةٌ على  یَّةُ درء المفسدِة أولى من جلِب المصلحِة، والمصلحةُ الجماع

وإن لھا مجاُل استعماٍل .. .، وغیرھایَّةِ ، والدائمةُ على الظرفیَّةِ المصلحِة الفرد
  .)31("أوسَع من ذلك النظِر الفقھيِّ بأحواِل األقَلِّیَّات المسلمة

  اعتبار الضرورة والحاجة: خامساً 

أحُد أھمِّ المرتكزاِت التي یُستنَُد إلیھا فقھُ الموازناِت اعتباَرهُ لحاالِت     
ُد من الضرورِة والحاجِة، لذا تجُد الشریعةَ قد أقرْت عدداً من ال قواعِد التي تؤكِّ

، وما )32("الضروراُت تبیُح المحظوراتِ "خاللھا على ھذا االعتباِر، منھا قاعدةُ 
َدٍة وُمَؤِطَرٍة لھا َع عنھا من قواعَد وجزئیاٍت ُمَؤكِّ   .تفرَّ

ولعلَّ مجاَل استعماِل ھذه القواعِد في النظِر الفقھيِّ المتعلِق بأحواِل     
؛ ذلك األقَلِّیَّات المسلمِة ھ و أوسُع من أيِّ مجاٍل آخَر من مجاالِت النظِر الفقھيِّ

ألنَّ الضرورةَ في حیاِة األقَلِّیَّاِت المسلمِة لھا دائرةٌ أوسَع وأكبَر؛ كونھم 
محكوموَن بقوانیَن وضعیٍَّة تخالُف في كثیرھا أحكاَم الشریعِة، باإلضافِة إلى 

التي تَْفِرُض علیھم نمطاً معیَّناً من  یَّةِ دواالقتصا یَّةِ والمعیش یَّةِ الحالِة االجتماع
أما بالنسبِة لفقِھ : "یقوُل عبد هللا بن بیَّة مؤكداً على ھذا المعنى. )33(التعامل

لھا عالقةٌ حمیمةٌ بكثیٍر من مسائِل فقھِ األقَلِّیَّات، ... األقَلِّیَّاِت فإن ھذه القاعدة 
، كالجمِع بین الصالتیِن لحاجِة ةِ یَّ وتمثُل أساَس الترجیحِ في القضایا الخالف

 ...المغترِب العامل، وكذا بقاُء المرأِة التي أسلمت تحت زوجھا الذي لم یُْسلِم

)34(.  

ولعلَّ مجاَل استعماِل ھذه القاعدِة في النظِر الفقھيِّ المتعلِق بأحواِل "
، ألنَّ األقَلِّیَّاِت المسلمِة ھو أوسُع من أيِّ مجاٍل آخَر من مجاالِت النظِر  الفقھيِّ

المسلمین  یتوسع ما صدقھا بالنسبِة لحیاةِ الضرورةَ في حیاِة األقَلِّیَّاِت المسلمِة 
، بل قد یتوسَُّع مفھوُمھَا بین الوضعینِ    .)35("في المجتمعِ اإلسالميِّ

وإجماالً یمكُن التأكیُد على أَنَّ الناظَر في فقِھ األقَلِّیَّاِت أن یأخَذ ھذه القواعَد 
المتعلقةَ بالـُمَواَزنَة بالعنایة واالھتمام، فیصوُغھا بما یستجیُب  یَّةَ ولاألص

لمقتضیاِت ذلك الفقھ، ویوجھُھَا بالدرِس والتحلیِل واإلثارِة، لتكوَن معیاراً منھجیاً 
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أصولیاً یمكُن من الـُمَواَزنَة بین المصالحِ والمفاسِد في نطاِق خصوصیاِت 
  .)36(یَّةِ اِت الغربالوجوِد اإلسالميِّ بالمجتمع

وختاماً لھذا المطلِب، والذي أُشیَر فیھ إلى بعض المالمح التي یمكن ان 
یقال بأنھا وشائج تربطُ بین فقھِ الموازناِت وفقِھ األقلیَّاِت، انطالقاً من 

  .الخصائِص التي انفرَد بھا فقھُ األقلِّیَّاِت، ووصوالً إلى قواعِد فقھِ الموازناتِ 

أثُر فِْقِھ الـُمَواَزنَاتِ في اجتھاداِت الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء : المطلب الثالث
  .َوالبُُحوثِ 

انتَقَْیُت في ھذا الجزء من البحِث عدداً مَن المسائِل التي ُعِرَضت على   
ھا رأیھُ، الـَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، وبعد البحث واالجتھاد أبدى فی

َس أثِر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في ما ذھَب إلیھِ  مشیراً إلى أنِّي . وقد أردُت مْن خاللھا تَلَمُّ
ال أروُم البحَث في ذاِت المسائِل وأقواِل العلماِء فیھا، واألدلِة النقلیِة الواردِة في 

ھُ الـَمْجلُِس شأنھا، باإلضافِة إلى كوني لسُت َمْعنِیاً بتصویِب أْو تخطئِة ما طرح
األُوُروبِيُّ مْن اجتھاداٍت، ُمكتفیاً بتصویِر المسألة، مع طرحِ رأِي الـَمْجلُِس 
زاً بشكٍل مباشٍر على ما یَتََعلَُّق بأَثَِر فِْقِھ الـُمَواَزَناِت في ما ذھَب  مختصراً، وُمركِّ

  .إلیھِ 

لمیَن في غیِر بالِد حكُم شراِء المنازِل بقرٍض بنكيٍّ ربويٍّ للمس: الفَْرُع األول
  .اإلسالمِ 

  صورةُ المسألةِ : أوال

من أجل امتالِك المسكِن في البلدان غیر اإلسالمیة، یقُف المسلُم ھناَك 
ا أْن یستأِجَر  ا أْن یكوَن لھُ ماٌل فیقتني سكناً أو یقوَم ببنائِھ، وإمَّ أماَم خیارْیِن؛ إمَّ

یِھ أْن یلجأَ إلى البنوِك لالقتراِض، البیوَت؛ وھو أمُر غایةٌ في الصعوبِة، وإال فعل
َوُل الغربیةُ تسھیالٍت في ھذا المجاِل للحصوِل على قرٍض  َوقَْد وضعْت الدُّ
ُن مْن امتالِك السكِن، ومْن المعلوِم أنَّ الدوَل الغربیةَ ال تتوفُر على  ، یَُمكِّ ِربَِويٍّ

  .)37(بنوٍك تعتِمُد المعامالِت الشرعیةِ 
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  لِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ رأُي الَمجْ : ثانیا

ال یَرى الـَمْجلُِس األُوُروبِيُّ بأساً من امتالِك السكِن بقرٍض ربِويٍّ لفائدِة 
؛ وذلَك مراعاةً للظروِف التي تعیُشَھا )38(المسلمیَن المقیمیَن في بالد الغرب

. ِة إلى السكِن في بیٍت یملكونَھُ األقَلِّیَّاُت المسلمةُ في تلَك البالِد، وحاجتِِھْم الماسَّ 
ُروَراُت تُِبیُح الـَمْحظُوَراتِ : "َوقَْد أفتى بھذهِ الفتوى بناًء على قاعدةِ  ، )39("الضَّ

فََمِن اْضطُرَّ َغْیَر َباغٍ َوالَ َعاٍد فَال إِْثَم َعلَْیھِ : وھَي قاعدةٌ مستمدَّةٌ مْن قولِھِ تعالى
ِحیمٌ    .)40(]173:لبقرةا[ إِنَّ هللاَ َغفُوٌر رَّ

  أَثَُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في المسألةِ : ثالثا

َم الربا، وقد ورَد فیھ من  ال یغیب على أدنى مطَّلعٍ أنَّ الفقھ اإلسالمي حرَّ
التشدیِد والوعیِد ما ال یخفى على أحد، سواًء في كتاب هللا أو في سنَّة رسول هللا 

 إلى القوِل بحرمِة القرِض  - دیثاقدیما وح–، وعلى ھذا ذھب جلُّ العلماء
، وھذا ھو الحكم األصلي للمسألة، إال أنَّ المجلس األوروبيَّ خالَف ھذا  الربويِّ

إلى الحكم بجواِز قروِض اإلسكاِن  - كَما َعَرْضت سابقا–األصَل، وذھَب 
في ذلك  الربویَِّة، والمتعلقِة باألقلیَّاِت المسلمِة في البلداِن غیر اإلسالمیَِّة، مستنداً 

إلى جملٍة من االعتباراِت التي فََرضت على المجلِس مراعاتَھا، َوَوْضعھا بعیِن 
  .االعتبار

من خالل تلك  - في ھذه المسألةِ -وقد بدى فِْقھُ الـُمَواَزنَاِت بارزا 
ھت الحكم من المنع إلى الجواز، والتي في مجملھا تمثُِّل  االعتبارات التي وجَّ

تجاُوُزھا في  -في نظر المجلس–منافع التي ال یستحسُن عددا من المصالحِ وال
  :)41(مثل ھذه الحاالت، وانحصرت ھذِه االعتباراِت في النقاِط اآلتیةِ 

حالةُ المسلِم في الغرِب؛ إْذ ال یستطیُع أن یطبَِّق شرائَع اإلسالِم خارَج   -
لتعامُل دیاِرِه، ألن ھذا لیس في وسعھ، ومنھُ لیَس معقوالً أْن یفرَض علیِھ ا

َوقَْد أوردوا ھذا . فیما ینفُعھُ ھُو بتحریِم الربا ثم ھو یتعامُل بسائِر قوانینھم
ُروَراُت تُِبیُح الـَمْحظُوَراتِ : "االعتبار بناًء على قاعدةِ   .)42("الضَّ
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المسكن المستأجر ال یمكنھ تلبیة كل احتیاجات المسلم ھناك، وال یشعره  -
ف أمواال أكثر مما یدفعھا الشخُص عند باألمان، فباإلضافة إلى كونھ یكل

الشراء، فالمستأجر معرض للطرد من ھذا المسكن، خاصة إذا كثر عیالھ أو 
 .ضیوفھ، او كبرت سنھ وقلَّ دخلھ، وقد یرمى بھ في الطریق

یمكن للمسلم من خالل التعامل بھذه العقود أن یختار المسكن الذي  -
اكز والمدارس اإلسالمیة، كما یھیئ یرید، كأن یكون قریبا من المسجد، أو المر

للجالیاِت المسلمِة فرصة لتقارب عائالتھم، فیكونوا بذلك مجتمعا إسالمیا داخل 
مجتمعھم الكبیر، فیتعارف فیھ أبناؤھم، وتقوى بذلك روابطھم، ویتعاونون في 
ذلك على العیش في ظل مفاھیم اإلسالم، وھم في حاجة ماسة لفعل ھذا األمر، 

 ".نزل منزلة الضرورةالحاجة ت"و

الحاجة العامة للمسلمین في غیر دار اإلسالم، والمتمثلة في تحسین  -
ة  أحوالھم المعیشیة، حتى یرتفع مستواھم، ویكونوا أھال لالنتماء إلى خیر أُمَّ
أخرجت للناس، ویغدوا بذلك صورة مشرقة أمام غیر المسلمین، باإلضافة إلى 

رھم من الضغوط االقتصادیة عل یھم، لیتمكنوا من أداء واجب الدعوة، تحرُّ
 .ویساھموا في بناء المجتمع العام لھم

إذا لم یتعامل المسلم بھذه العقود سیضطره ذلك إلى أن یعطي ما یطلب  -
منھ، وال یأخذ مقابلھ شیئا، وبھذا یظل المسلم مظلوما مالیا بسبب اِلتزامھ 

زامھ بھ، وأن یتركھ لغیر وإسالمھ، واإلسالم ال یقصد أبدا أن یظلم المسلم بالت
 .المسلم، یمتصھ ویستفید منھ

إذا حرمنا على المسلم التعامل بالفائدة مع البنوك فقد حرمنا علیھ  -
امتالك مسكن یؤویھ وأسرتھ، وھو من الحاجات األصلیة لإلنسان، وقد یضل 
عشرین أو ثالثین سنة یدفع اإلیجار الشھريَّ وال یملك بعد ذلك شیئا، في حین 

 .بإمكانھ امتالكھ في أقل من ذلك وبأقل التكالیفكان 

أن المسلم إذا لم یتعامل بھذه العقود الفاسدة في دار القوم، سیؤدي ذلك  -
بالمسلم إلى أن یكون التزامھ باإلسالم سببا لضعفھ اقتصادیا، وخسارتھ مالیا، 
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والمفروض أن اإلسالم یقوي المسلم وال یضعفھ، ویزیده وال ینقصھ، وینفعھ 
  .)43("اإلسالم یزید وال ینقص: "واحتجوا ھنا بحدیث. ال یضرهو

لھا المجلس األوروبي دوُر فِْقِھ  یَبرز من خالِل االعتباراِت التي سجَّ
الـُمَواَزَناِت في ترجیِحِھ للقوِل بجواِز االقتراِض من البنوِك الربویِة في بالِد 

المصالح التي قد ال تتحقق  الغرِب، َوقَْد رأى أنَّ ھذا القول یترتب عنھ كثیر من
للجالیات المسلمة فیما لو تمسَّكوا بالحكم األصلي لھذه المعاملة، بل قد تترتب 

 -خصوصا وعلى المجتمع عموماً –على ذلك مفاسد تعود على األسر المسلمة 
نُھُم من أداِء دورھم المنوِط بھم في تلك البلدان   .بالضرر، والذي ال یَُمكِّ

  تھنئةُ غیِر المسلمیَن بأعیادِھم: الفَْرُع الثاني

  صورةُ المسألةِ : أوال

 -سواًء في دیاِر اإلسالِم أو في غیِرھا–تنعقُد بین المسلمیَن وغیِرھم   
عالقاٌت وروابطٌ تنِشئُھا الحیاةُ االجتماعیَّةُ، كالجواِر في المنزِل، والرفقِة في 

؛ كالقرابِة، العمِل، والزمالِة في الدراسِة، بل قد تكون أعمق من ذلك
ا ھو معلوٌم فإن لكِل قوٍم أو مجتمعٍ أو ملَّةٍ أعیاٌد . والمصاھرِة، ونحِوھا وممَّ

ومناسباٌت یُْحیُونَھا في السَّنِة، ویھنئوَن بعضھم فیھا، وقد تَفرُض الحیاةُ 
االجتماعیَّةُ على المسلمیَن تأدیَةَ واجِب القرابِة، أو الزمالِة، أو الجواِر، أو 

  .المواطنةِ 

من ھنا كانت قضیَّةُ تھنئة المسلم لغیر المسلمین بأعیادھم ومناسباتھم 
مھمَّة وحساسة، وبخاصة المقیمین في بالد الغرب، وقد عرضت ھذه المسألة 
على بعض المجامع الفقھیة والمؤسسات الشرعیة، وتناولھا بعض الفقھاء 

ض ومنعھا بالبحث والدراسة، فاختلفت وجھات النظر فیھا، إذ جوزھا البع
  .آخرون، ولكل مستنده وحجتھ

  رأُي الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : ثانیا

ال یرى الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث بأساً من تھنئة المسلم لغیر 
بأعیادھم، خاصة لمن كانت بینھ وبینھم صلة قرابة، أو  -المسالمین-المسلمین 
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أو زمالة وغیرھا من العالقات االجتماعیة التي تقتضي حسن الصلة، جوار، 
  .)44(ولطف المعاشرة التي یقرھا الشرُع الحنیف والعرُف السلیم

  أَثَُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في المسألةِ : ثالثا

استنَد الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ لِإلْفَتاِء َوالبُُحوِث فیما ذھَب إلیِھ إلى جملٍة من 
برراِت التي دفعتھُ للقوِل بجواِز ھذه المسألة، رغَم ما یحوم حول المسألة من الم

االنسیاق وراء خصوصیات غیر المسلمین، وما تحملھ من معاني التشبھ المنھي 
َمْن «: قولُھُ عنھا شرعا، والتي قد أشارت إلیھا بعض األدلة بالنكیر، ومنھا 

رصت على أن تحافظ الفئة مع عدد من األدلة التي ح ،)45(»تََشبَّھَ ِبقَْوٍم فَھَُو ِمْنھُمْ 
المؤمنة على خصوصیتھا، وتمیزھا عن غیرھا، وعدم انجرارھا وراء أفكار 
وممارسات غیرھا من األمم والدیانات، إال أن المجلَس األوروبيَّ رأى النظر 
إلى المسألة من زاویة أخرى، والتي تحقق بدورھا مصالح راجحة، وتدفع 

وحة، ولتوضیح ھذه التوجیھات التي تحمل في طیَّتھا تلك المصالح، مفاسد مرج
صُت ما أوردوه من حجج واعتبارات ضمَن النقاط اآلتیَةِ    :)46(لخَّ

تھنئةُ غیِر المسلمیَن بأعیادِھم ھي نوع من أنواع ردِّ الجمیل لھم، إذ  -
ر منھم المعلم، والطبیب، واألستاذ، والمشرف، وغیرھم ممن لھم فضل على كثی

 .من المسلمین ھناك، وال یستحسن بالمسلم أن یتنكَّر لفضلھم

ھي لون من ألوان البر وصلة الرحم لمن ھم أقرباء للمسلم، كالوالدین  -
 .واإلخوة، واألصھار وغیرھم

ال یلیق بالمسلم أن یكون أقلَّ كرما، وأدنى حظا من غیره فیما یتعلق  -
لحظ األوفر، والنصیب األكبر في بحسِن الخلِق، بل یستوَجُب علیھ أن یكون لھ ا

َم َصالَِح «: وقد قال رسول هللا . حسن الخلق ولطافة العشرة ِإنََّما بُِعْثُت ِألُتَمِّ
 .)47(»اْألَْخَالقِ 

ھذا الفعل ھو السبیل األمثل لدعوة غیر المسلمین لإلسالم، وتقریبھم  -
سلمیَن وغیِرھم، منھ، وتحبیبھم فیھ، فالدعوة ال یمكن أن تؤثر بالتجافي بین الم



".....فَتَاَوى الَمْجلِس األُوُروبِّي لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ "أثُر فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت فِي فِقْھِ األقَلِّیَّاتِ                    
  

 

 883                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

إذ َحِرٌي بالمسلم أن یرسم صورة مشرقة لإلسالم . بل بالتواصل وحسن الجوار
 .في أعین غیر المسلمین

تتأتى ھذه التھنئة إذا كانوا ھم یبادرون بتھنئة المسلمین بأعیادھم  -
وھو من باب مجازات الحسنة بالحسنة، ورد التحیة بأحسن منھا، . ومناسباتھم

  .ألقلأو بمثلھا على ا

على ِوْفِق ما سقناهُ في المسائِل األخرى، نالحظُ ھنا مدى إعماِل المجلِس 
األوروبيِّ لفِْقِھ الـُمَواَزَناِت في تحدیِد الحكِم المناسِب لھذِه المسألِة، فقْد نظر 
المجلُس فیھا إلى طبیعة العالقة القائمة بین المسلم وغیره، ورأى أن القول 

، بل بالجواز أدعى لظھور الم سلم بالمظھر الذي یلیق بھ في ذلك المحلِّ
َس الطرق التي تعینھ على التأثیر فیھم، وال یلیق بھ أن  ویستوجب علیھ أن یتلمَّ
یظھر بمظھر الجافي والقاطع، لما لھذه السلوكیات من تأثیٍر سلبيٍّ على ُسْمَعِة 

  .المسلم، وعلى عالقتھ بغیره في تلك الدیار

  واج لمصلحة تحصیل إذن اإلقامةالز: الفَْرُع الثالث

  صورةُ المسألةِ : أوال

یلجأُ بعُض المغتربیَن في غیر بلدانھم إلى القیاِم بعدٍد من االجراءاِت التي 
بالحصوِل على إذِن اإلقامِة الدائمِة فیھا،  - طبقاً لقوانیِن تلك البلدانِ - تسمُح لھم 

أو المرأةُ مع - لھا إقامةٌ دائمة  ومن بیِن ھذِه االجراءاِت أن یتفَق الرجُل مع امرأةٍ 
على كتابِة عقِد الزواجِ بینھما، قد یكوُن بمقابٍل مادٍي متفٍق علیِھ، إلى أْن  - الرجلِ 

یتمَّ الحصوُل على إذِن اإلقامِة لمن یطلبھُ، وقد یتفقان على الِعْشَرِة بینھما في تلك 
، أو یتفقاِن على عدم الفترِة إلى حیِن الحصوِل على اإلذِن، ویفسُخ بعدھا العقدُ 

العشرِة حتى انتھاِء تلَك اإلجراءاِت، ویتمُّ فسُخ العقِد المدنيِّ بینھما بمجرِد 
  .)48(الحصوِل على ذلَك اإلذنِ 

  رأُي الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : ثانیا

ستوفت ذھب الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ إلى القوِل بحرمة ھذه اإلجراءات، ولو ا
. تلك اإلجراءات شروط العقد، وعلى من قام بذلك اإلسراع في إنھائھ وفسخھ
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وأما إن أضمَر الـُمْقِدُم على العقِد نِیَّةَ الطالِق دوَن التصریحِ بھ للزوجِة وأھلِھا، 
ُع بحاجِة الشخِص إلى  فالعقد صحیح ویؤثُم على ذلَك الفعِل، كما ال یجوُز التََذرُّ

  .)49(البلداِن بمثِل ھذه الذریعِة الـُمْنَكَرةِ اإلقامِة في تلك 

  أثُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في المسألةِ : ثالثا

استنَد الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ في ما ذھَب إلیِھ بالنظِر لعدد من التوجیھات 
الفقھیة، والتي استأنس بھا للموازنة بین قبول مثل ھذه االجراءات من عدمھا، 

ا  )50(العقد الصحیحِ  رغم تحقُِّق شروط دة ممَّ فیھا، والتي إذا ما نُظر إلیھا مجرَّ
  .یحیط بھا من حقائق ومآالت ُحِكَم ببقائھا على الجواز

ا ساقھ المجلس من مفاسد ومضار تترتب على القیام بمثل ھذه  وممَّ
  :)51(ما یأتي -للقول بعدم الجواز-اإلجراءات 

مثَُّل في الدیمومة منافات ھذه الصور لخصائص النكاح، والتي تت -
وما یقوم بھ ھؤالء . من أجل أن تستقر الحیاة الزوجیة )52(واالستمرار والبقاء

 .إنما ھي عقود صوریة یقصد بھا أمور أخرى غیر الزواج

یتأكد القول بالمنع لمجيء ھذه الصور مخالفة لقوانین تلك البلدان،  -
 .والتي تتفق مع مقاصد الشریعة من الزواج

الجواز فیھ قطع للتحایل على الغیر، سواء البلد  أن القول بعدم -
المستضیف، أو الزوجة التي تزوجھا الرجل بنیة الطالق، فلو علمت المرأة أن 
الرجل ما تزوجھا إال لمصلحة ثم ما یلبث أن یطلقھا بمجرد حصولھ على 

 .المصلحة ما رضیت بذلك قطعا

العب بمثل ھذه باإلضافة إلى ذلك یعتبر القول بالحرمة سدا لباب الت -
العقود، والتي دققت الشریعة في أمرھا، وجعلھا المولى عقدا مغلظا بین الرجل 

 .والمرأة

القیام بمثل ھذه اإلجراءات یترتب علیھا عدد من المحذورات الشرعیة  -
بسبب صحتھ من الناحیة القانونیة، كما أن ھذه األعمال تستحل بھا المحرمات، 

 .)53(وتضیع بسببھا كثیر من الحقوق
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بالنظِر إلى جملِة االعتباراِت التي ساقھا الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للقوِل   
ُد لدینا مدى إعمالِِھ لفِْقھِ  بحرمة الزواج لمصلحة تحصیل إذن اإلقامة، یتأكَّ
الـُمَواَزَناِت؛ حیُث نجُدهُ قْد َواَزَن بین تلك المصلحة التي یسعى للحصول علیھا 

جراءات، وبین الحفاظ على مقاصد الزواج من یقومون بمثل ھذه اإل
وخصائصھ؛ أال وھي الدیمومة واالستمرار، والتي بدورھا تنتج أسراً مستقرًة 

الطریَق على من یتَّخذ ھذه العقود المغلَّظة  -ھذا الحكم–وسعیدةً، كما یقطع 
ویستغلُّھا من أجل مآرب شخصیَّة، لیتمَّ من خالل ذلَك َصْوُن ھذه المسائل 

  .قة من التالعب والتحایلالدقی

  العمل في مطاعم تبیع لحوم الخنزیر: الفَْرُع الرابع

  صورةُ المسألةِ : أوال

ل بعض المسلمین المقیمین في البلدان غیر اإلسالمیة على  قد یتحصَّ
أعماٍل أو وظائف، رغم ندرتھا من جھة، وتفاوت مدخولھا من جھة أخرى، كما 

بین عدد من األعمال والوظائف؛ حتى  -منھم لكثیر-قد ال تتاح فرصة االختیار 
  . یقبل منھا ما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة

ومن بین األعمال المتاحة لھم تلك التي تتعامل في مجملھا باألمور 
المباحة، إال أن فیھا شیئا من الحرام، مثلما ھو الحال مع الوظائِف المتعلِّقة 

ُم األطعمة والمأكوالت الخفیفة بشتى بالمطاعم والفنادق في الغرب، والتي تق دِّ
. أنواعھا، غیر أنھا احتوت بعض المحرمات كلحم الخنزیر، أو المسكرات

فكیف یتعامل المسلم الذي تحصل على وظیفة في مثل ھذه األماكن، مع عدم 
  وجود فرٍص أخرى بین یدیھ؟

  رأُي الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : ثانیا

َب الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ إلى القوِل بأن أصل العمل المقترن ببیع لحم ذھ
الحرَمةُ، ومن تحصل من المسلمین على مثل تلك  -وما شابھھُ  –الخنزیر 

الوظائف تركھا نھائیا، وإذا لم یجد المسلم عمال آخر، جاز لھ ذلك مع وجوب 
؛ كأن یطلب من مسؤولھ السعِي قدر المستطاع لتجنُِّب بیع لحم الخنزیر بنفِسھِ 
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إعفاءه من ھذا الجانب، أو یستعین بأحد زمالئھ لتعویضھ في ھذا المجال، ویبیع 
  .)54(بدلَھُ لحم الخنزیر

  أَثَُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في المسألةِ : ثالثا

عالَج الَمْجلُِس ھذِه المسألةَ مْن خالِل استحضاِرِه لواقع الجالیة المسلمة في 
راً للظروف التي تحیط الدول الغربی ة، واضعاً أصل حكم المسألة بین یدیھ، ومقدِّ

بتلك الجالیات، وما قد یترتَّب على التَمسُّك بالحكم األصليِّ من تضیِیق على تلك 
  :)55(الفئات، وقد جاءت ھذه التوجیھات في عمومھا وفق النقاط اآلتیة

ت من األمور النظر إلى واقع التوظیف في تلك البلدان، باعتبارھا لیس -
 .المتاحة بكثرة بحیث یمكن للفرد من أن یختار ما یوافق دینھ وأصول شریعتھ

كون المسلم مضطرا للوظیفة، ألنھا مصدر رزقھ، وقد یتضرر الفرد  -
، وال بأس باستمراره برفضھ لھذه األنشطة، رغم كونھا ال توافق أحكام الشریعة

: عمال بقاعدةِ . وم بكفایتھفي ذاك العمل إذا لم یكن عنده من المال ما یق
ُروَراُت تُِبیُح الـَمْحظُوَراتِ "  )56("الضَّ

َغاٍت دفعْت الَمجلَِس إلى َتبَنِّي القوِل  یتضُح مْن خالِل ما تمَّ نقلھُ من ُمَسوِّ
م اعتبارا للضرورة  بجواِز العمل في تلك المطاعم رغم اشتمالھا على بیع المحرَّ

ود كفاف لھ وألسرتھ، باإلضافِة إلى عدِم التي قد تلجئ المسلم، وھي عدم وج
إغفاِل الَمجلِِس لواقعِ األقَلِّیَّاِت المسلمِة في الغرِب، ومدى حاجتِھْم لفِْقٍھ خاٍص، 

  .تراعى فیھ ظروفھْم المادیَّةَ 

  ِصلَةُ المسلمة ألھلھا غیر المسلمین : الفَْرُع الخامس

  صورةُ المسألةِ : أوال

ة من أسرة غیر مسلمة، فیكون جمیع أھلھا قد یتزوج المسلم امرأة مسلم
أو بعٌض منھم على غیر ِملَّة اإلسالم كأن یكونوا یھوداً أو نصارى، فیحتِّم 
واجب القرابة على الزوجة أن تصل أھلھا، فتطلب ذلك من زوجھا، فھل یحق 
عندھا للزوج أن یمنع زوجتھ من زیارة أھلھا، وصلتھا ألرحامھا منعاً مطلقا 

  .خرى؟ أو یسمح لھا بزیارتھم بشكل محدود؟بحجة أو بأ
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  رأُي الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوثِ : ثانیا

ذھَب الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ إلى القوِل بأنھ ال یجوز للزوج أن یمنع زوجتھ 
ا الغربیة المسلمة من زیارة أقاربھا، وخاصةً َوالَِدْیھَا وإن كانا غیَر مسلمین، ألنَّھ

  .)57(مأمورة بمقتضى األدلة الشرعیة ببرھما ومصاحبتھما بالمعروف

  أَثَُر فِْقھِ الـُمَواَزنَاِت في المسألةِ : ثالثا

على الرغم من التخوف الذي تعیشھ الجالیة المسلمة في بالد الغرب من 
أن یتأثر أبناؤھم بعادات وتقالید غیر المسلمین، ومدى حرص الكثیرین على 

الطة غیرھم ممن لیسوا على دینھم، إال أن الَمْجلِس عالَج ھذِه عوائلھم من مخ
، والتي بنى علیھا قولھ )58(المسألةَ مْن خالِل استحضاِرِه لعدد من االعتبارات

بعدم جواز منع الرجل لزوجتھ من صلة أھلھا وأقربائھا، أسوق ھذه التوجیھات 
  :على النحو اآلتي

وإن كانوا على  - خاصة الوالدین-عموم األدلة التي تحث على بر األھل  -
 .غیر ملَّة اإلسالم

ِد وحسن المعاملة للغیر، وذلك لكونھ  - األولى على المسلم إظھار التََودُّ
یمثل رسالة اإلسالم بتعامالتھ وعالقاتھ مع غیره، وما انتشر اإلسالم في ربوع 

 .العلم إال بحسن أخالق المسلمین، وسماحة معاشرتھم

وسوء المعاملة مع غیر المسلمین وقطیعة الرحم من ما قد یسببھ الجفاء  -
 .بغض لإلسالم، ونفرة غیر المسلمین منھ ومن أھلھ

َغاٍت ذھَب الَمجلَِس إلى تََبنِّي القول بعدم  مْن خالِل ما تمَّ نقلھُ من ُمَسوِّ
َضھَا ویدفعھا  جواز منع الزوجة من صلة أھلھا وأقاربھا، بل ینبغي لھ أن یَُحرِّ

یذھب معھا أیضا، فیتَّضح من كل ھذا مدى إعمال فقھ الـُمَواَزنَات إلى ذلك، و
ة المتعلقة  ق الجالیات المسلمة، وخاصَّ في التعامل مع القضایا والمسائل التي تؤرِّ

  .منھا بإظھار اإلسالم على أكمل وأتمِّ وجھ
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  :الخاتمة

في  بعَد ھذا العرِض، والذي تعلَق باستظھار دور فِْقِھ الـُمَواَزنَاتِ   
االجتھاِد المتعلق باألقَلِّیَّات المسلمة عموماً، وما صدر عن الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ 

  :لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث خصوصاً، یمكنني تسجیُل النتائجِ في النقاِط اآلتیةِ 

یُعتبُر فِْقھُ الـُمَواَزنَاِت مْن أبرِز المسالِك االجتھادیَِة، والذي ینبِغي للمجتھِد  - 1
 .ھُ عنَد النظِر فیما یعرُض لھُ مْن قضایاَ ومسائلَ إعمال

بین فقھ الـُمَواَزنَات وفقھ األقَلِّیَّات عالقة وطیدة، مستمدة من التكامل الذي  - 2
تمیزت بھ الشریعة اإلسالمیة، والتي تظھر جمیع جزئیاتھا وأبوابھا كالجسد 

قضایا الواحد، والذي تترابط مكوناتھا لتشكل شریعة صالحة للتفاعل مع 
 .ومستجدات الزمان والمكان

تجلى مْن خالِل المسائِل المعروَضِة مَدى حضور فِْقِھ الـُمَواَزنَاِت في   - 3
اجتھادات الَمْجلِِس األُوُروبِيِّ لِإلْفتَاِء َوالبُُحوِث، والنظِر مْن خاللھِ للوصول 
 إلى أحكام وآراء تتوافُق مع مقاصِد الشریعِة، مراعیًة في ذلك واقَع تلك

 .األقَلِّیَّاِت، مستحضرةً مع ذلك ضروراتِھم وحاجاتِِھم

  :الھوامش
                                                        

فقھ، : ، وابن منظور، لسان العرب، مادة2/479فقھ، : الفیومي، المصباح المنیر، مادة: یُْنظَر -)1(
، ومجمع اللغة 1/213فقھ، : ، ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة13/522

 .2/698فقھ، : یط، مادةالعربیة بالقاھرة، المعجم الوس
: ویُْنظَر أیضا. 1/6شھاب الدین القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیة قلیوبي وعمیرة،  -)2(

 .2/301التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، 
  .2/1280حاجي خلیفة، كشف الظنون،  -)3(
  .6:أبو زھرة، أصول الفقھ، ص -)4(
  .6/107وزن، : غة، مادةابن فارس، مقاییس الل: یُْنظَر -)5(
، .6/2213وزن، : الجوھري، الصحاح، مادة. 7/386وزن، : الفراھیدي، العین، مادة :یُْنظَر  -)6(

وزن، : وابن منظور، لسان العرب، مادة. 6/107وزن، : وابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة
ومحمد رواس . 1/740وزن، : ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة .13/446

 .1/56قلعجي وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، 
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عبد المجید السوَسوة، فقھ : لالطالع على بعض تلك االجتھادات في تعریف فقِھ الموازناِت یُْنظَر -)7(

وأیمن حمزة، فقھ الموازنات عند شیخ اإلسالم ابن . 13:الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، ص
 .3/1401، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة : "دم ألبحاث مؤتمر، مق)مقال(تیمیة 

، مقدم )مقال( وعبد الرحمن السدیس، منھج الصحابة وسائر السلف الثقات في فقھ الموازنات
وأیوب زین العطیف، . 5/2085، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة: "ألبحاث مؤتمر

فقھ الموازنات ودوره في : "، مقدم ألبحاث مؤتمر)مقال( ةیلیة تطبیقیتأص -فقھ الموازنات رؤیة 
  .5/1943، "الحیاة المعاصرة

، مقدم ألبحاث )مقال(أسبابھ، مآالتھ، سبل عالجھ : قطب الریسوني، انخرام فقھ الموازنات -)8(
  .1/234، "فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة: "مؤتمر

  4-5/3قل، : مقاییس اللغة، مادة ابن فارس،: یُْنظَر -)9(
، ومجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، 5/1804قل، : الجوھري، الصحاح، مادة: یُْنظَر -)10(

2/756  
  .96:طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة، ص: یُْنظَر -)11(
اء والبحوث، عبد هللا الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفت: یُْنظَر -)12(

  .123:ص
  .11:جمال الدین عطیة، نحو فقھ جدید لألقلیات، ص -)13(
  .15:یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة، ص: یُْنظَر -)14(
عبد هللا الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، : یُْنظَر -)15(

  .123:ص
شمي، التعلیق على بحث مدخل إلى أصول وفقھ األقلیات لطھ جابر عجیل جاسم الن: یُْنظَر-)16(

  .19:، ص7العلواني، مجلة المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ع
  .226- 225:عبد هللا بن بیة، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات، ص: یُْنظَر -)17(
لك لكون الفقھ عدم صوابیَّة ھذه التسمیة، وذ) م2013:ت(یرى محمد سعید رمضان البوطي  -)18(

كلُّ ال یتجزأ، ومثلما تراعى األحوال والظروف والوقائع في بالد الغرب تراعى في دیار 
أسبابا وداعي أخرى دفعت بعضا من علماء اإلسالمي إلى  - كما یرى–اإلسالم، كما أن ھناك 

  .156-143:البوطي، اإلسالم والغرب، ص: یُْنظَر. تبني ھذا المصطلح
هللا الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، عبد : یُْنظَر -)19(

  .15:ص
عبد هللا الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، : یُْنظَر -)20(

  .19-16:ص
بي لإلفتاء والبحوث، عبد هللا الجدیع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األورو: یُْنظَر -)21(

  .15:ص
 .36-35:یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة، ص: یُْنظَر-)22(
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ویطلق في اللسان " قصد"جمع مقصد وھو مصدر میمي مأخوذ من الفعل : المقاصد لغة -)23(

االستقامة، واالعتدال، والنھوض، واالعتزام، والتوجھ : العربي على عدد كبیر من المعاني؛ منھا
ابن . 9/35قصد، : مرتضى الزبیدي، تاج العروس، مادة: یُْنظَر. و الشيء، وطلب الشيءنح

. 96 -5/95قصد، : وابن فارس، مقاییس اللغة، مادة. 3/353قصد، : مادة منظور، لسان العرب،
أما المقاصد اصطالحا، فأتوقف عند ذكر . 2/504قصد، : والفیومي، المصباح المنیر، مادة

التشریع العامة ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع مقاصد : "أشھرھا
عالل الفاسي، : ویُْنظَر أیضا. 2/21. ، ابن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة"أو معظمھا

 .7-6: والریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ص. 7:مقاصد الشریعة ومكارمھا، ص
ل إلیھ الشيء مصدر : المآل لغة  -)24( میمي من آل الشيء یؤول أَْوالً وِإیَاالً، وھو الرجوع، وأوَّ

آل الرجل أھل بیتھ من ھذا أیضاً؛ ألنّھ إلیھ مآلھم : وأُلُت عن الشيء ارتددت،  ویقال. أرجعھ
ومرتضى الزبیدي، تاج . 11/32أَْوُل، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: یُْنظَر. وإلیھم مآلھ

ما یترتب على الشيء من أثر أو نتیجة أو : أما المآل اصطالحا. 28/31أَْوُل، : ةالعروس، ماد
 .1/30ولید بن علي الحسین، اِْعتِبَار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي، : عاقبة، یُْنظَر

. 105:عثمان شبیر، التكییف الفقھي للوقائع والمستجدات وتطبیقاتھا الفقھیة، ص: یُْنظَر -)25(
وبشیر جحیش، في االجتھاد . 12:مآالت األفعال وأثرھا في تغییر األحكام، ص وحسین الذھب،

مالحظة المآالت التي تتمخَّض عن تطبیق : "ومن معاني اِْعتِبَار المآالت. 109:التنزیلي، ص
األحكام الشرعیة أو التصرفات المطلقة عند إرادة إصدار الحكم علیھا من قبل المجتھدین؛ من 

، عبد الرحمان السنوسي، "ج الواقعة أو المتوقعة في تكوین مناط الحكم وتكییفھتوظیف تلك النتائ
  .22:اِْعِتبَار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص

 .178- 5/177الشاطبي، الموافقات، : ، یُْنظَر)ه790:ت(وھذا ما نبھ علیھ الشاطبي -)26(
قلیات، المجلة العلمیة للمجلس األوروبي عبد المجید النجار، نحو منھج أصولي لفقھ األ: یُْنظَر -)27(

 .60:، ص3لإلفتاء والبحوث، ع
: الثبوت، والتأثیر، والمناسبة، والحصول یُْنظَر: من وقع، وأبرز معانیھ: الواقع في اللغة -)28(

: والفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة. 22/367وقع، : مرتضى الزبیدي، تاج العروس، مادة
أما . 2/1050وقع، : ومجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، مادة، 773-1/772وقع، 

فنعني بالواقع ما تجري علیھ حیاة الناس، في مجاالتھا : "مفھوم الواقع من الناحیة االصطالحیة
المختلفة، من أنماط في المعیشة، وما تستقر علیھ من عادات وتقالید وأعراف، وما یستجد فیھا من 

حملتھ  Wordعبد المجید النجار، في فقھ التدین فھما وتنزیال، ملف بصیغة ". ثنوازل وأحدا
 :ملتقى أھل الحدیث، من الشبكة العنكبوتیة، على الرابط: ، من موقع24/07/2016:یوم

ad.php?t=341085http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthre 
  .14:خالد محمد عبد القادر، من فقھ األقلیات المسلمة، ص: یُْنظَر -)29(
 .28/129ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  -)30(
عبد المجید النجار، نحو منھج أصولي لفقھ األقلیات، المجلة العلمیة للمجلس األوروبي : یُْنظَر -)31(

 .61:، ص3لإلفتاء والبحوث، ع
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 .19- 18:مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلیة، ص: یُْنظَر -)32(
 .62:عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص: یُْنظَر -)33(
 .315:بن بیة، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات، ص: یُْنظَر -)34(
 .61:عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص: یُْنظَر -)35(
 .62:المرجع نفسھ، ص: یُْنظَر -)36(
 .158:القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة، ص: ْنظَریُ  -)37(
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)38( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

 .32:ص
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة األحكام العدلیة المادة -)39(
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)40( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

 .32:ص
 .36- 32:المرجُع نفُسھُ، ص: یُْنظَر -)41(
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة األحكام العدلیة المادة -)42(
داود في سننھ، وأبو . 36/331، 22005: رواه أحمد في مسنده، مسند األنصار، حدیث رقم -)43(

والحاكم في . 3/126، 2912: ھَْل یَِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر؟ حدیث رقم: الفرائض، باب: كتاب
ْسنَاِد َولَْم : "، وقال8006: الفرائض، حدیث رقم: المستدرك، كتاب ھََذا َحِدیٌث َصِحیُح اْإلِ

َجاهُ  حادیث الضعیفة والموضوعة، سلسلة األ: ، یُْنظَر"ضعیف: "قال األلباني. 4/383، "یَُخرِّ
 .3/253، 1123: حدیث رقم

اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)44( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ
  .33:ص

قال . 6/144، 4031:رواه أبو داود في سننھ، كتاب اللباس، باب في لبس الشھرة، حدیث رقم-)45(
إسناده : "وقال شعیب األرنؤوط. 3401:برقم. حسن صحیح : أللباني في صحیح أبي داود ا

  .6/144سنن أبي داود، : ، ینظر"ضعیف على نكارة في بعض ألفاظھ
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)46( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

  .63-58:ص
والحاكم في . 14/512، 8952:أخرجھ أحمد في مسنده، مسند أبي ھریرة، حدیث رقم-)47(

ِمیَن ِمَن اْألَْنبِیَاِء َواْلُمْرَسلِیَن، حدیث رقم: مستدركھ، كتاب : ، وقال2/670. 4221:تََواِریِخ اْلُمتَقَدِّ
َجاهُ، ور واه األلباني في السلسلة الصحیحة، حدیث ھََذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعلَى َشْرِط ُمْسلٍِم َولَْم یَُخرِّ

  ..1/112، 45:رقم
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)48( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

  .219-218:ص
  .295:، ص220:المرجُع نفُسھُ، ص: یُْنظَر -)49(
مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، : تفصیل یُْنظَرلمعرفة شروط عقد الزواج بال -)50(

41/302 -304.  
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اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)51( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

  .221-220:ص
عة من العلماء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مجمو: یُْنظَر. أو ما یعبَُّر عنھ بالدیمومة والتأبید -)52(

41/219.  
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)53( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

  .295:ص
  .227- 226:المرجُع نفُسھُ، ص: یُْنظَر -)54(
  .227- 226:المرجُع نفُسھُ، ص: یُْنظَر -)55(
  .18:، ص21: عدة علماء، مجلة األحكام العدلیة المادة -)56(
اِدَرة عن الَمْجلُِس األُوُروبِيُّ للبُُحوثِ واِإلْفتَاء، عبد هللا الجدیع: یُْنظَر -)57( ، القَراَرات والفَتَاوى الصَّ

  .191:ص
  .193- 192:المرجُع نفُسھُ، ص: یُْنظَر -)58(


