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  مقدمة

   م اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا املصطفى الكرمي وبعدبس 

وإن  ،يبلغ ما بلغ الليل والنهار ،اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن جيعل دين اإلسالم دينا خامتا 
محل املسلمون  ولقد ،خامتة الرسالة وعامليتها تقتضي صالحية هذا الدين لكل زمان ومكان

ه بيئت أياليت أنزل فيها ـ  وام وشعوب خارج بيئتهسالمي هذا الدين إىل أقمنذ فجر التاريخ اإل
قلوم فكان منهم  سويداءفتقبلت هذه الشعوب اإلسالم  واعتنقته وتغلغل يف  ،العربية 

إلسالمي رافدا من روافدها احلضارية  إذ أا كانت فكان الدين ا ،العلماء والدعاة والفاحتني 
    .وغريها من احلضاراتكحضارة الرومان والفرس   يف غالبها صاحبة حضارات وثقافات عريقة

ألم مل   ،افاتمع أصحاب الثق وتأقلموافوا مع تلك البيئات ا الشك فيه أن املسلمني تكيّ مم
بل تبنوا ما فيها مىن قيم تتفق ومبادئ اإلسالم  ،ميلغوا كل ما عند الشعوب من ثقافات وقيّ 

اعتمدوا كثريا من  أمكما ،أو دم مقاصده وكلياته ،راحةوال تعارض نصوصه وتشريعاته ص
دائرة شؤون الدنيا اليت وخاضع ل عنهأن ذلك من املسكوت  اإلدارية باعتبار تيبهموترانظمهم 

يف جوانب العقيدة رت أثّ ننا القول أن احلضارة اإلسالمية ومن مث ميك ،حتكمها املصاحل املرسلة
حدودا دينية أو عرقية أو ف املعريف الذي ال يعر  باإلنتاجثرت أَ وتَ  ،والتشريع والقيم واألخالق

وهذا هو السر العظيم الذي مكن احلضارة اإلسالمية  من بسط نفوذها   ومدّ   مذهبية،
سلطاا على رقعة واسعة من املعمورة واستيعاب  جمموعات عرقية  وجنسية كثرية جدا عربا 

تطاع املسلمون  بل لقد اس ،راية الدولة اإلسالمية حتت ،مبختلف انتمائهم العرقية  وعجما
دائرة االجتهاد  ومعرفة الثابت واملتغري من أحكام التشريع من جهة وقواعد الشرع من خالل  

 ،الضروراتاحلنيف العامة كقاعدة الضرورات تبيح احملظورات وقاعدة احلاجات تنزل منزلة 
  .األولوياتوترتيب سلم 
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كان فيه تعريض للنفوس واملهج  ولو ،أوىل األولويات فحماية الدين  ووجوب تبليغه للعاملني 
والبلوغ  ،وإذا كان  األمر كذلك فإن ركوب املشاقّ   ،فشرع اجلهاد بضوابط وشروط ،للهالك

فاستقر  ،إىل بالد األشواق من اخلالئق كنزهة املشتاق للعاملنيذا الدين اآلفاق لتبليغه 
كثرية من املعمورة شرقا وغربا  حيملون   وأصقاعالتجار والعلماء املسلمني يف أوطان عديدة 

اإلسالم  اءوقد كانوا خري سفر  ،بيد أخرى والقلم واملصحف والدواة  ،الدينار والدرهم بيد
  .واعتنقوه فرادى ومجاعات ف الناس على الدين اإلسالمي من خالهلمعرّ تَ ورسل السالم َف◌َ 

يف الغرب أوروبا وأمريكا والعامل وتأيت هذه املطبوعة لتسلط الضوء على الوجود اإلسالمي 
يل احلصر والسرد والوصف ألن هذا يدرس يف مادة ليس على سب ،اجلديد ككندا واسرتاليا

  .احلاضر اإلسالمي

أما هذه املطبوعة فإا تتناول  القضايا والنوازل الفقهية اليت تعرتض طريق املسلمني  يف 
 التياراتبك فيها املذاهب اإلحلادية مع تتشا ،عالقة هلا بدين وال تشريع جمتمعات ال

بل وسيطرة اليهودية مبختلف فرقها و مجاعتها  ،على حد سواء ملسيحية املتعصبة واملعتدلةا
القدمية واملعاصرة سواء اليهودية األرثوذكسية والربوتسانية أو الصهوينية ولوبيها الضارب يف 

ومن باب أوىل يف  ،مي يف  العاملالوجود  اإلسال الستئصالتفق اجلميع حيث ي .الغرب
  .و أمريكاأوروبا 

ولكن الوجود اإلسالمي أصبح أكثر من ضروري يف وقتنا الراهن يف ظل الدولة املدنية احلديثة 
كل ذلك واحلريات العامة  فكان   باحرتام حقوق اإلنساناليت تتبىن الدميقراطية  منهجا وتتغىن 

 ،يصله بعد ملسالم وتبليغه ملن من أجل التعريف باإلفرصا جيب أن تستغل استغالال أمثال 
أو إماطة  الصورة النمطية عنه وبيان وجهه املشرق وصفحته الناصعة يف شىت جماالت احلياة 
خاصة يف ظل تزايد  اهلجمات الشرسة وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني وهذه الرسالة 

  .احملورية للمسلمني يف الغرب
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 ،داف ااورة والتابعة للهدف األصيل وهي نصرة قضايا األمة العادلةذلك األه بعدوتأيت 
وقطع الطريق على من  ،وفضح خمططات الدوائر االستعمارية وأذنام يف األوطان اإلسالمية

خريات األمة ومقدارا  لدوائر استعمارية سطرت أهدافها منذ قرنني من الزمان يف يريد رهن 
  .قضية فلسطني وغريها من القضايا العادلة  رأسهاىٍ  مؤمترات استعمارية  وعل

  .ولن يتأتى كل ذلك إال بالوجود الفعلي بني ظهراين القوم

لقد مر الوجود اإلسالمي بعدة مراحل  أوله الوجود الصوري الذي يكاد يكون ذوبانا يف 
إىل الدول  اتمعات الغربية  وخاصة يف ظل الدول االستعمارية وجلوء الشعوب املستعمرة

ومع استهالل الصحوة املباركة  يف أوطان املسلمني  ،املعيشة وحتسنياالستعمارية للعمل 
ن إليها ت الكثرييصد ولو أن الظروف السياسية هي أجلأاهلجرة ذات أهداف ومقا أصبحت

 ،يةبل مواطنة يف الدولة املدنية العلمان ،ولكن تبلورت فكرة  املواطنة بدون انصهار أو انعزال
 ،وأا لثنائية صعبة شائكة  حتتاج إىل توفيق أهلي أوال ،مع احملافظة على اهلوية اإلسالمية

 وخاصة يف ،وعلو كعب يف االجتهاد املقاصدي ،وقدرة على فهم الواقع والتعايش معه ثانيا
ن مث وم  ،تؤمن بتشريع سوى القوانني األرضية ال ،تشريعات وقوانني ال حتتكم إىل دين ظل

 ،واملعامالت وشؤون األسرة العبادات، يف  يف شىت ااالتوالنوازل  القضايابرزت الكثري من 
 ،اسةواألدهى و األمر  نوازل السي ،الربوية وكذا اجلوانب االقتصادية والتعامل مع البنوك
واملشاركة يف  ،وروبيةاأل ناتودخول الربملا ،كاملشاركة يف األحزاب  اليمينية أو اليسارية

    .والثكنات تحاق باجليوشلأو اال ،وتويل الوزارات ،احلكومات

ناهيكم عن متطلبات احلياة العامة اليومية وكيفية التعامل مع املطعومات اليت تشوا شائبة 
والنجاسات وهذا ما جعل املسلمني يف الغرب جيتهدوا يف إنشاء جملس  كامليتاتاحملرمات  

مصطلح  االجتهاداتوأطلقوا على تلك  املسلمني هناك،  يهم عن كل ماابة إفتاء يتوىل اإلج
  .املصطلحهذا  اه البعض ورفضه البعض وتوسط آخرون يف التعامل مع فقه األقليات زكّ 
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وقد اعتمدت يف هذه املطبوعة ومن باب األمانة العلمية وبشكل أساس على مذكرة طالب  
رياجي  واملوسومة ب املنهج االجتهادي للمجلس األمس وزميل اليوم الشيخ عبد احلق م

  .والبحوث يف النوازل املعاصر األورويب لإلفتاء

على الكثري من قضايا فقه األقليات وجتربيت يف إفريقيا حيث توجد  إلطالعيكما كان 
صليت باملنظمات وكما كان ل ،من جهة من قضايا ونوازل أقليات مسلمة وما يعرتض طريقها

والعاملني فيها يف عموم أوروبا من خالل لقاءات م على هامش امللتقيات اإلسالمية 
الدولية واملؤمترات  من جهة أخرى وإطالعي على أهم القضايا واملشاكل  اليد الطوىل يف 

ومنذ أن كنت  يف كلية العلوم اإلسالمية كل إىل قسم الشريعةَو حيث أَ  ،هذه املطبوعة إجناز
مهمة تدريس هذه املادة  وملدة باجلامعة  وبعد أن التحقت  ،باتنة أستاذا مشاركا يف جامعة

 كما كان إلشرايف  ،واألقليات يف الغربلطالب ختصص حقوق اإلنسان   تقريبامخس سنوات 
على بعض حبوث  طلبة التخصص  الفضل يف اإلطالع على مجلة من القضايا  واملسائل 

   .ع مالحظة بعض الفوارق بني دولة وأخرىأمريكا والغرب م يوالنوازل املتعلقة مبسلم

  .واهللا نسأل التوفيق والسداد 

  الموافق ل  1441 شوال 10باتنة في 

  2020جوان / 2
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 تاريخ الوجود اإلسالمي في الغرب :الباب األول

بوابة شبه اجلزيرة األيبريية يف القرن الثامن  :لقد وصل اإلسالم إىل أوروبا عرب بوابتني رئيستني
شبه جزيرة البلقان يف القرن عشر امليالدي  وبوابة ،هـ 91والقرن اهلجري األول سنة  ،للميالد

ية قرون ثقافة مثانالوجود اإلسالمي يف األندلس على مدى ولقد أنتج  ،أيام اخلالفة العثمانية
أن  إال ،حسن التجاور والتشاور والتحاور بني الثقافتني املسيحية واإلسالمية جمالمميزة يف 

قضى على روائع تلك احلضارة  وامللكة إيزابيالتعصب التحالف الصلييب املقيت بني فرناندو 
وتدمري  ،اإلسالمياإلنسانية والتعاون املشرتك بني الثقافتني من خالل اإلبادة البشرية للعنصر 

وإتالف املوروث احلضاري اإلسالمي الثقايف  من  خالل  ،مجيع معامل احلضارة اإلسالمية
انتهت  إما باستشهاد  مجوع غفرية من البشر أو هجرة  ،سياسة ممنهجة تبنتها حماكم التفتيش

  .مجوع أخرى إىل دول اجلوار
  ة وصمة عار يف جبني احلضارة الغربيسهم أنف وهو ما اعتربه كثري من الباحثني األوربيني 

ولكن ما لبث أن أشرق نور اإلسالم من جديد على القارة األوروبية من شبه جزيرة البلقان 
ولئن غربت مشس اإلسالم يف األندلس وبصفة ائية إىل  ،حىت أصبحت البوسنة أندلسا ثانية

ـ ولو أنها في حالة اصفرار  ـمازالت ساطعة بنورها فإن مشس احلضارة اإلسالمية  ،حني

 ،ولقد شكل تعامل امللك الكاثوليكي جوزيف فرانسيس مع املسلمني يف البلقان عالمة فارقة
حيث سبح هذا األخري عكس التيار الكاثوليكي املتعصب ومسح للمسلمني بالوجود يف 

  .البوسنة واحملافظة على هويتهم

 مؤقتاإن الوجود اإلسالمي يف الغرب سواء يف أوروبا أويف أمريكا مل يعد وجودا عابرا ومكثا 
حتكمه تلك النظريات الفقهية القدمية يف تقسيم األرض والعامل إىل دار إسالم ودار كفر 
اإلقامة يف كل منهما حمكومة بقواعد وضوابط فقهية مبثوثة يف كتب الفقه والسياسة الشرعية 



 7 

وإمنا أصبح الوجود اإلسالمي يف هذه الدول وجودا دائما ثابتا قارّا حتكمه قوانني  ،ةالقدمي
فكان لزاما أن يتدخل أهل الشرع وعلماء األمة بتأصيل الوجود  ،وبروتوكوالت دولية وأعراف

اإلسالمي يف تلك الديار وفق رؤية فقهية معاصرة حيافظ فيها املسلمون على كينونتهم من 
مع وجوب التعاطي اإلجيايب مع الواقع واالندماج يف احلياة العامة  ،والذوبان االنصهار

  .اسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعيةيالس

سلمة يف يعود وجود األقليات امل :أسباب وعوامل وجود األقليات المسلمة في الغرب
  : الغرب إىل سببني رئيسيني

أو شبه جزيرة  ،به القارة األيبريية  إسبانيا والربتغالالوجود اإلسالمي املبكر يف ش :أولهما
وقد  ،البلقان كالبوسنة وكوسوفو وغريها من الدول اليت كانت حتت لواء اخلالفة العثمانية

وخضوعهم  ،قليات بعد احنسار الوجود اإلسالمي عن املنطقةحتول هؤالء املسلمون إىل أ
وبعبارة أو املنهج الغريب امللحد أحيانا أخرى   لرجال الكنيسة أو ،للسلطة الشيوعية حينا

يف تلك الدول خيضعون لقوانني الدولة تضييقا وتوسيعا على  مواطننيأخرى أصبحوا 
  .األقليات

يغادر القرن التاسع عشر عامل لم  :الهجرة اإلسالمية إلى البلدان االستعمارية :ثانيهما
حتت نري االستعمار الغريب وتسابقت الدول  ترزحكانت جل البلدان اإلسالمية   البشرية حىت

األوروبية وخاصة الصناعية منها إىل احتالل هذه الدول من احمليط إىل اخلليج ومن طنجة إىل 
   أو انتداب أو استعمار عسكري  ،جاكرتا مبختلف أنواع االستعمار من محاية

تبسط نفوذها على وإسبانيا  ولقد كانت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا
ويف  ،جل بالد العامل اإلسالمي وكان لفرنسا وبريطانيا حصة األسد من البلدان اإلسالمية

ظل تزايد حاجة املصانع واملناجم يف الدول الصناعية الكربى إىل اليد العاملة فتحت اال 
ريد أن أخوض يف اهلجرة وال أ .واسعا أمام اهلجرة وجلب اليد العاملة من الدول املستعمرة
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القسرية ممثلة يف ظاهرة الرق اليت مورست من قبل القوى االستعمارية يف القارة اإلفريقية ألا 
حيث تدعي املنظومة الغربية أن هؤالء العبيد  ،ستعود بنا غلى قضية جدلية ال تنتهي ذيوهلا

ضفاء الصبغة احلضارية بإية إمنا كانوا وحوشا أكلة حلوم البشر فأنعمت عليهم احلضارة الغرب
يف حني النظرة املقابلة نظرة مغايرة مفادها  ،على حيام فأصبحوا ينعمون حبياة بشرية متمدنة

وإمنا الصلف واجلشع  ،أن جل هؤالء الرقيق كانوا مجاعات مسلمة تعيش يف حواضر متمدنة
امل اجلديد مها الدافعان األورويب واحلاجة إىل اليد العاملة يف تلك الدول اليت يطلق عليها الع

  .األساسيان وراء ظاهرة الرق

فرصة  كغريهم من أصحاب الديانات األخرىوشبه القارة اهلندية   لقد اغتنم مسلمو إفريقيا 
إليها وكان مههم الوحيد حتسني املستوى وجلأوا  استقدام اليد العاملة يف هذه الدول األوروبية

 حىت احملافظةبل مل حيسنوا  ،نشر اإلسالم إسرتاتيجية ومل يكن للمسلمني تصور أو ،املعيشي
 فأسرعواعلى وجودهم وهويتهم لوال أن بعض الدعاة واملصلحني انتبهوا إىل خطورة الوضع 

 بن إىل إرسال الدعاة والوعاظ إىل هذه الدول كما فعل اإلمام ادد الشيخ عبد احلميد
بداية ثالثينات القرن املاضي إىل  ، تعاىلرمحهم اهللا حني أرسل الفضيل الورتالين ،باديس

املستمرة للشعوب  اإلغراءاتويف ظل  .قيها ومرشدا للجالية اجلزائريةفرنسا داعية ومربيا وف
 هفي فَ عُ وهناك من ضَ  ،املستعمرة منحت بعض الدول األوروبية كفرنسا اجلنسية هلذه الشعوب

وهو ما وقفت له مجعية العلماء املسلمني الوازع الديين فقبل التجنس جبنسية تلك الدولة 
  . منهبل ردة عن اإلسالم تستوجب التوبة  ،حمرماحيث اعتربت األمر  باملرصاد 

إما بسبب البحث عن ،تتوقف قط وظلت موجات اهلجرة إىل العامل الغريب متواصلة ومل
لدول النامية والفرار من االضطهاد والقهر يف ا ،حتسني املعيشة أو طلب العلم والدراسة

  .بالوكالةإذ ترك االستعمار الغريب حكاما  ،واملتخلفة
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إلى استئناف الحياة حاجة األقليات المسلمة  :الثانيالباب 

  .الدليل والواقعيراعي اإلسالمية في ظل فقه 

   :االجتهاد الفردي واالجتهاد الجماعي

هو أن يبذل من بلغ درجة االجتهاد وتوفرت فيه شروطه يف معرفة احلكم  :االجتهاد الفردي
واعتقد أن هذا الضرب من  ،الشرعي إما استنباطا من نصوص الشريعة الكتاب والسنة

من خالل أدلة التشريع أو االجتهاد يف معرفة احلكم الشرعي يف النوازل  ،االجتهاد قد انتهى
أو من خالل التخريج على  ،رسلة والعرف وسد الذرائعاألخرى وخاصة القياس واملصلحة امل

 جمتهداأو أقوال األئمة وغريها من األصول االجتهادية  وقد يكون اتهد  ،أصول املذاهب
 ،حيث قد جيتهد يف مسألة من مسائل الفقه ويسمى جمتهد مسألة ،مطلقا أو جمتهد مقيد

  .ذاهب امل أئمةوهذا هو غاليب جمتهدي األمة بعد عصر 

   :االجتهاد الجماعي

صلى اهللا  –إنه من حسنات هذه األمة احملمدية احملروسة املرحومة املعصومة كما وصفها نبينا 
  ". مثل أميت مثل املطر ال يُدرى أوله خري أم آخره:"يف بعض األحاديث - عليه وسلم

حيث عرفت  وميكن القول أن االجتهاد اجلماعي عرفته األمة منذ عصر االجتهاد األول 
في عهد أيب بكر عليه ف ، اإلمجاعاألمة اإلمجاع وهو صورة من صور االجتهاد اجلماعي 

رضوان اهللا حيث كان جيمع رؤوس الناس وخيارهم ويستشريهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر 
ومن بعده بقية اخللفاء  ،وكذلك فعل عمر رضي اهللا عنه. رميقضى به كما يف حديث الدا

  .الراشدين
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يف مطلع القرن الرابع عشر واخلامس عشر اهلجري الفتوى  ةاإلسالمي ت األمةوقد أحي
بإنشاء اامع الفقهية العاملية سواء كانت رمسية أو شعبية  واالجتهاد اجلماعي  اجلماعية
  .مستقلة

إن هذه اامع جيب أن تعين بالقضايا العامة اليت من شأا أن يكون هلا أثر على األمة سواء  
  . الشورى والدميقراطية ومشاركة املرأة ،كانت قضايا سياسية كقضايا النظم

أو قضايا اقتصادية كاالشرتاك يف الشركات العمالقة عابرة القارات مع ما يشوب معامالا 
  .ات للتجارة العامليةقواالخنراط يف املنظمات كمنظمة ال. الشرعيةمن أوجه الفساد 

وقد ركزت هذه اامع على بعض القضايا االجتماعية كالعالقة بني الرجل واملرأة من حيث 
  .جبات واحلقوق املتبادلةالوا

ومن بني القضايا الكربى اليت استحقت االجتهاد والفتوى اجلماعية قضايا األقليات املسلمة 
وخاصة أن املسلمني يف هذه الديار يعيشون حتديات كبرية تستهدف كيام يف الغرب 

 ،من القيود واألرمادات املضادة للوجود اإلسالميوهويتهم وتستخدم يف سبيل ذلك ترسانة 
أن يفيت هذه األقليات أو خيوض يف شأا أن يكون عاملا   ومن مث جيب على كل من يريد

   :مبحددين اثنني

وهو أمر يوجب على اامع . إملام واسع بالواقع من كل جوانبه ورؤية شاملة لكن زواياه :أوالً 
أن تعطى مكانة كبرية للخرباء السياسيني واالقتصاديني وأيضا لالجتماعيني دون إفراط يف 

  . منحهم وظيفة إصدار احلكم الشرعي

يف معاجلتهم للقضايا إيل النظر ة الفقهي فهو أن يرتفع أعضاء االس : أما المحدد الثاني
املتوازن بني الكلي واجلزئي لتضع نصب عينيها املقاصد الشرعية األكيدة دون أن تغيب عن 
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بصرها وبصريا النصوص اجلزئية اليت تؤدي إىل إجياد نسبية الطراد املقصد ومشوله إن ذلك 
  . بعينه هو الوسطية

ر العامة على اجلماعة كما فعل عمر يف مسألة وهو أيضا إحياء سنة الصحابة يف عرض األمو 
األراضي اخلراجية وانتشار ظاهرة اخلمور فلم يرد عمر أن تعاجل قضايا األمة من طرف أفراد 
مهما كانت درجتهم العلمية وإمنا يصدر فيها حكم مجاعي يكون مستندًا لألمة ومراعياً 

  . للمصلحة العامة

   :نفقه األقليات بين المانعين والمجيزي

لقد وقف املعاصرون من مصطلح فقه األقليات مواقف متعددة بني رافض ممتنع عن قبول 
إن هذا املصطلح  { :وبني موافق له عامال  متحمسا له يقول الشيخ ابن بية ،هذا املصطلح

مصطلح حديث مل يكن معروفًا يف املاضي وقد نشأ يف القرن املاضي وتأكد يف مطلع القرن 
هلجري مع قيام اهليئات اإلسالمية املهتمة بأوضاع اجلاليات املسلمة اخلامس عشر ا

واتمعات املسلمة يف بالد الغرب ويف مقدمة هذه اهليئات رابطة العامل اإلسالمي وبعدها 
اليت  minoriteمنظمة املؤمتر اإلسالمي حيث استعملت كلمة األقلية وهي ترمجة لكلمة 

تعىن جمموعة بشرية ذات خصوصيات تقع ضمن جمموعة بشرية متجانسة أكثر منها عدداً 
  .وأندى منها صوتاً متلك السلطان أو معظمه

  1.تفقه األقليا"وقد وقع جدل كثري حول هذه التسمية 

لقد تزعم تيار الرفض هلذا املصطلح كل من أستاذي  :موقف الرافضين لفقه األقليات
هوادة  وشنوا حربا ال ،والدكتور وهبة الزحيلي ،لدكتور حممد سعيد رمضان البوطيالفاضلني ا

وذهب بعضهم مذاهب مغالية حيث شككوا  ،فيها على فكرة تأسيس جملس اإلفتاء األورويب
يف نيات املؤسسني  وأن األصل والغرض من تأسيس هذا الس غرض حزيب حبت وأن جل 
                                                           

/ 27ص  / ��� هللا �� ��� / ����� ا����ى و��
 ا�����ت ـ  1  
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اليت ال تليق بأهل ه والعلم الشرعي وغريها من االامات املؤسسني ال عالقة هلم بالفق
واحلق أن الدكتور البوطي حتامل على الس بسبب اخلالف بينه وبني اإلخوان  .1العلم

سواء يف بعض الفتاوى أو يف كما أن األخطاء واهلنات اليت وقع فيها جملس اإلفتاء   ،املسلمني
ك جعل املعارضني ينتقدون الس انتقادا قد خيرجهم طريقة اختيار املفتني والدارسني كل ذل
  .عن املوضوعية والنقد العلمي واملنهجي

لقد تزعم  الدكتور العالمة يوسف القرضاوي هذا االجتاه مع  :موقف المؤيدين المباركين
مثل كل من الدكتور علي حمي الدين القرة داغي والدكتور أمحد الريسوين ثلة من العلماء 

حتمس له فضيلة الدكتور القرضاوي مما جعله  وغريهم ولقد ،والشيخ العالمة بن بية واخلادمي 
  .2األقلياتيؤصل له من خالل تأليفه لكتاب خاص فقه 

جملس اإلفتاء تأسيس لقد بارك كثري من العلماء مسعى  :موقف المؤيدين المنتقدين
األورويب وال يرى غضاضة يف استعمال مصطلح  فقه األقليات إال أنه يأخذ على الس 

مثل  وبعض الفتاوى اليت اعتربوها شاذة أو خمالفة لإلمجاع  ،بعض األمور الشكلية والتنظيمية
   3.كل من الشيخ الدكتور حممد فؤاد الرباذعي والشيخ إبرام من سويسرا

إن األدلة اليت قدمها املعارضون املنتقدون لس اإلفتاء ال ترقي إىل درجة رد كل ما  :الترجيح
قد نتفق معهم يف بعض القضايا والفتاوى ولكن أن نرد  ،صدر عنه من فتاوى ودراسات

ونذهب مذاهب بعيدة يف الطعن والغمز واللمز  ،ونشكك يف النوايا ،املسعى مجلة وتفصيال
  .يتفق مع قواعد البحث العلمي وال مشاحة يف املصطلحمما ال 

                                                           

/ 153إ�-  43ص / ا),+� "*�� ر)'�ن ا���ط$ / ـ ا#"!م وا���ب   1  
/ ا����3ر �2"1 ا����0وي / ـ ��
 ا�����ت   2  
  
/),+� =>�� ��دة / ـ )��ل �*��ان ا�+7�8 ا�ورو�$ �6���ء وا��,�ث )��
 و)� ��� 3  
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وقد درج العمل عليه يف اخلطاب املعاصر، إضافة إىل كون العرف الدويل يستعمل لفظ 
جمموعات أو فئات من رعايا دولة تنتمي من : "كمصطلح سياسي يقصد به) األقليات(

  ".ةحيث العرق أو اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه األغلبي

األحكام الفقهية املتعلقة : هو) فقه األقليات(كما استقر رأي الس على أن موضوع 
  .باملسلم الذي يعيش خارج بالد اإلسالم

وهلذا فإن األكثرية تنحو يف الغالب إىل " إثنيه"قد تكون خصوصيات األقلية دينية أو نسبية 
ي أو املعنوي ألا تضيق ذرعاً جتاهل حقوق هذه األقلية إن مل تضايقها يف وجودها املاد

بالقيم واملثل اليت متثلها تلك األقلية وهذه أهم مشكلة تواجهها األقليات يف املواءمة بني 
  .التمسك بقيمها والتكيف واالنسجام مع حميطها

كثرية لألقليات بسبب اخلصومة بني األقليات وبني األكثرية ولسنا مآسي  لقد شهد التاريخ 
ازر لألقليات ما زال العامل يعيشها يف اية القرن العشرين يف كوسوفو  بصدد سرد تارخيي
  .والبوسنة واهلرسك

  إال أنه ويف العصر احلديث حصل تطور مهم يف العامل حيث أصبح نظام حقوق اإلنسان

وسيلة لعيش األقليات بني ظهراين األكثرية وخباصة يف ديار الغرب اليت تبنت حقوق اإلنسان 
األصل وسيلة للتعايش بني أتباع الكنيستني الربوتستانية والكاثولوكية إال أنه مسح مع وكان يف 

الزمن بوجود أقليات أفريقية وآسيوية نشأت هذه األقليات ألسباب شىت أمهها العالقة 
  .االستعمارية اليت أدت إىل نزوح عمال املستعمرات إىل البالد املستعمرة

ارة اإلسالمية الوحيدة بني احلضارات البشرية اليت تنظم ويف فرتة من التاريخ كانت احلض
  .حقوق األقليات يف ممارسة شعائرها والتحاكم إىل حماكمها
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قرنًا حممية حبماية اإلسالم كما هي حال األقلية 14وهكذا عاشت األقلية القبطية يف مصر 
  . اليهودية يف املغرب

العاملية األوىل حبماية األقليات كما   ولقد اهتمت كثري من املعاهدات الدولية بعد احلرب
  .كانت مسألة األقليات من أهم املشكالت اليت واجهت عصبة األمم املتحدة

أن أوضاع األقلية املسلمة يف ديار غري املسلمني ميكن أن توصف بأا أوضاع ضرورة باملعىن 
  .العام للضرورة الذي يشمل احلاجة والضرورة باملعىن اخلاص

إىل فقه خاص وال يعين ذلك إحداث فقه جديد خارج إطار الفقه اإلسالمي  وهلذا احتاجت
ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبين عليهما من األدلة كاإلمجاع والقياس واالستحسان 
واملصاحل املرسلة وسد الذرائع والعرف واالستصحاب إىل آخر قائمة األدلة اليت اعتمدها 

دة واملتنوعة واليت متثل ثراء وسعة الفقه اإلسالمي، فقضايا األئمة يف أقواهلم وآرائهم العدي
  . األقليات قدمية باجلنس حديثة بالنوع

أما إضافة الفقه إىل األقليات فهي من نوع اإلضافات اليت يراد ا متييز املضاف وختصيصه 
 وهي من نوع اإلضافة شبه احملضة فقد ذكر ابن مالك يف األلفية نوعني من اإلضافة مها

  . اإلضافة اللفظية واإلضافة املعنوية وهي اإلضافة احملضة

أن نبني أن إضافة الفقه لألقليات ال تعىن إنشاء فقه خارج الفقه اإلسالمي وأدلته املعروفة 
وإمنا تعىن أن هذه الفئة هلا أحكام خاصة ا نظرًا لظروف الضرورات واحلاجيات كما تقول 

ذلك أثناء نشرنا لطي هذا املوضوع وبسطنا لبساطه وال فقه السفر أو فقه النساء وسيتضح 
  .مشاحة يف االصطالح كما يقول العلماء
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   :فقه النوازل والحاجة إليه

على غري  ،وقائعينزل بالناس وحيل م من قضايا و مأخوذة من نازلة أي ما : تعريف النوازل
عهد الصحابة رضي اهللا عنهم واألمة مل ختلو من نوازل ووقائع منذ  ،سابق منوال أو مثال

  .وإىل يوم الناس هذا

خالف بني العلماء أن النصوص من كتاب وسنة  ال :النصوص محدودة والوقائع ممدودة
 ،نبوية شريفة حمدودة مبا انزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم من قرآن كرمي عن طريق جربيل

وهذان الوحيان  ،أو ما جاء على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم على سبيل التبليغ والتشريع
  .اهللا عليه وسلممنقطعان بانقطاع الوحي  بعد موت رسول اهللا صلى 

معاملها  أبرزومبا أن من خصائص الشريعة الغراء أا خامتة الرسائل السماوية فكان من 
ومن هذه الزاوية قال العلماء ما من واقعة إال  ،فهي باقية ما بقيت السموات واألرض ،اخللود

 ،فاعلةدلة ومن أجل ضمان بقاء هذه املعا ،وهللا فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله
بذل اجلهد للتعرف على  ،متفاعلة شرع اهللا للمجتهدين من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  من خالل أدوات االجتهاد الفردي واجلماعي   ،أحكام هذه النوازل

وما ذلك إال لضمان سريورة أحكام الشريعة واستمرار تسريها  ،وضوابط الفتوى واالجتهاد
  .مصاحلهم يف العاجل واآلجل وخاصة يف هذا الزمن املتسارعلشؤون العباد ومراعاة 

ولئن كان املسلمون يف عصر التكنولوجيا والتقدم  :األقليات وحاجتهم لفقه النوازل
لم م من نوازل املهول حباجة لفقه يؤصل وينظر لكل ما يُ  والبيولوجيالصناعي التكنولوجي 

إىل  املسلمني املقيمني يف ديار الغرب أشد حاجةفإن  ،ومستجدات يف خمتلف مناحي احلياة
وقوانينها داخل ليحكم ويوجه حيام يف ظل فقه املواطنة والدولة الوطنية احلديثة ل فقه النواز 

أو القوانني اليت حتكم األقليات يف ظل كيانات  ،احلدود اإلقليمية لكل دولة على حدة
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اليت  ،عابرة للقارات فيما يعرف بالقوانني الدوليةني أو قوان ،إقليمية كقوانني االحتاد األورويب
ومن مث كان لزاما على األقليات املسلمة التجاوب  .تلزم اجلميع باحرتامها والعمل مبوجبها

والتفاعل والتعاطي االجيايب مع هذه املعطيات واملستجدات وما تفرزه وتنتجه من قضايا 
  .ومسائل ووقائع

   أساسيةيح للنوازل البد من سلوك ثالث خطوات وملعرفة احلكم الرعي الصح

هذه قاعدة أساسية يف  ،احلكم عن الشئ فرع عن تصوره:تصور النازلة :الخطوة األولى
وال شك أن التسرع يف احلكم عن الشئ دون تصوره تصورا حقيقيا  ،املنهج العلمي السليم

مثال ذلك حينما يصدر الفقيه فتوى يف قضية   ،يف الفتوىيؤدي ال حمال إىل أخطاء كارثية 
مث حيكم على الشرط اجلزائي الذي تفرضه  ،اليت تدعمها الدولة يف اجلزائر متويل املشاريع 

الدولة على املتأخرين عن السداد واملتالعبني بذلك كنوع من الردع ولضمان السداد بأنه ربا 
وهو غري متصور للهدف من شرعنة هذا  ،وز الدخزل فيهاوأن هذا التمويل عملية ربوية ال جي

كما أن عدم اإلطالع   ،الشرط اجلزائي يف زمن فساد الذمم والتهرب من سداد ديون الدولة
على مذاهب الفقهاء يف املسألة سيؤدي ال حمال إىل اخلطأ يف االجتهاد واحلكم على عملية 

  ا ضائقة التمويل هذه،  ويدخل الشباب يف ضائقة ما بعده

ونكون قد حفظنا  ،حيث قد يسأل أحدنا عن حكم زراعة الكبد مثال ،وهناك مثال آخر
حبيث  ،شرطا أساسيا من شروط زراعة األعضاء أن يكون العضو املزروع مما يقبل الزراعة

فيقول أحدهم أن الكبد يتكون من جزء واحد وعليه قد يرتتب  ،يكون من جزئني كالكلى
وأن الكبد متكون من  ،وهو مل يتصور املسألة تصورا صحيحا ،ع فال جيوزضرر على املترب 

ونظري  ،فقد حيرم إنسانا مريضا من االستفادة من جزء من كبد متربع ينقذا حياته ،جزئني
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ومن أجل التصور الصحيح للمسألة البد من  ،ذلك كثري يف جماالت كثرية يف النوازل املعاصرة
  .1اخلربة يف كل مسألة على حدةسؤال أهل االختصاص و 

واملراد بذلك تصنيف املسألة والنازلة حتت ما يناسبها من  :تكييف النازلة :الخطوة الثانية
واألمور  ،األسرة ،وأو املعامالت ،هذه النازلة ضمن  العباداتنظر فقهي مبعىن هل تعترب 

أما نازلة ال سابق  ،التخريج عليهاوهل هي من املسائل اليت هلا نظائر للقياس أو  ،السياسية
هلا ال من قريب وال من بعيد حتتاج إىل واسع النظر ضمن قواعد الشريعة العامة ومقاصدها 

وحتتاج هذه اخلطوة إىل إمعان النظر واستحضار قواعد الشرع احلنيف ومجيع األدلة  .ووسائلها
  .واستحضار الواقع املعيش ،املتفق عليها واملختلف فيها

  .وقواعد املنطق كالسرب والتقسيم

 األمهيةوهذه اخلطوة من  :على الواقع تنزيال صحيحا التنزيل والتطبيق  :الخطوة الثالثة
  .2مبكان

وا يعرف صانع الفتوى املتبحر يف معرفة النوازل والتعامل  ،وهنا يتميز الفقيه احلق عن غريه
وال يسوق حكما قيل  ،وقاعدة الفروق ،والنظائروفق قاعدة األشباه  ،معها تعامال حقيقيا 

مراعاة الفروق أمر ضروري يف النازلة  من الفقيه احلافظ  إذ أن ،يف زمن غري هذا الزمان
وأبسط ات دون متحيص ومراعاة لواقع ومستجدوأمهات املتون  ،لألحكام من بطون الكتب

حيث ذهب البعض للكالم يف املسألة  ،مثال على ذلك مسالة إجيار احملالت زمن كورونا
وغريها من كتب الفقه ومن مث  ،الرجوع ألمهات الكتب يف النوازل والتأصيل من خالل 

بعض الفروق املهمة كنظرية العقود يف  ،أسقط بعض االجتهادات على واقع احلال متناسيا
وما ينجر عن اإلخالل ذا االلتزام  ،دين ونظرية االلتزام يف الفقه والقانونظل القانون امل

  .وانقضاء اإلجارة بالغلق املؤقت ،وخاصة يف استحقاق األجرة
                                                           

�ا?$ / ـ ا�+�<A ا@?�<�دي �+7�8 ا#���ء ا�ورو�$ �( B,و)� �*�ھ� 46ص / ��� ا� .1  
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كتلك الفتاوى املتعلقة بتقيسم   ،وكثرية هي املسائل اليت قد جيتهد فيها بناء على فتاوى  قدمية
وغريها من املسائل اليت تغريت بتغري املفاهيم ودخول قضية  ،أو اإلقامة يف دار الكفر ،الدور

وهذه   ،حقوق اإلنسان والدولة القانونية كطرف أساي يف الوجود اإلسالمي يف ديار الغرب
   كلها متغريات تؤثر يف الفتاوى

  : التأصيل لفقه األقليات

نة إال أنه عند الكتاب والس :فقه األقليات كسائر فروع الفقه يرجع إىل مصدري الشريعة
إىل كليات الشريعة القاضية برفع احلرج وتنزيل أحكام احلاجات على  :أوالالتفصيل يرجع 

أحكام الضرورات واعتبار عموم البلوى يف العبادات واملعامالت وتنزيل حكم تغري املكان 
ين مما يسميه وأضعف الشرّ  الضررين،على حكم تغري الزمان ودرء املفاسد وارتكاب أخف 
  .البعض فقه املوازنات واملصاحل املعتربة واملرسلة دون امللغاة

    مصاحل العباد يف املعاش واملعادفإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم و "

  .وهي كليات شهدت الشريعة باعتبار جنسها فيما ال حيصر وال حيصى من النصوص

يا وموضوعات ماثلة يف ديار يرجع فقه األقليات إىل نصوص جزئية تنطبق على قضا :ثانياً 
  .املسلمة األكثريةاألقليات وتشاركهم يف حكمها 

يرجع فقه األقليات إىل أصل خاص ببعض العلماء يعترب حالة املسلمني يف أرض غري  :ثالثاً 
املسلمني سببًا لسقوط بعض األحكام الشرعية مما عرف مبسألة الدار اليت نعرب عنها حبكم 

مرو بن العاص من الصحابة وعن أئمة كالنخعي والثوري وأيب املكان وهو منقول عن ع
  .حنيفة وحممد ورواية عن أمحد وعبد امللك بن حبيب من املالكية

وهو مؤصل من أحاديث كالنهي عن إقامة احلدود يف أرض العدو أصله حديث أيب داود 
  ".ال تقطع األيدي يف السفر":والرتمذي وأمحد بإسناد قوي
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  ".  ربا بني مسلم وحريبال":ومرسل مكحول

فانطالقا من هذه األسس اليت سنتوسع فيها ومن األدلة اإلمجالية واألدلة التفصيلية وآراء أهل 
العلم يكون اجتهاد العلماء ترجيحًا انتقائيًا أو إبداعيًا إنشائيًا وإن كنت شخصيًا أميل إىل 

من التخريج ألن النوع األول  النوع األول وال أجسر على النوع الثاين إال بشاهد أي بنوع
اختيار من أقوال العلماء ملصلحة اقتضت هذا االختيار أو لدرء مفسدة قد يؤدي إليها 

اجتهاد  :تطبيق القول املرتوك وبصفة أكثر دقة فسيكون االجتهاد هنا على ثالثة أضرب
  .ةجديد إلحداث قول يف قضية جديدة قياسا على املنصوص يف األصلني الكتاب والسن

واجتهاد يف حتقيق املناط وهو اجتهاد ال ينقطع أبدا كما يقول الشاطيب ألنه تطبيق القاعدة 
املتفق عليها على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة وليس كاالجتهاد األول الذي خيتص 

  . به اتهدون بل يستوي فيه اتهد واملقلد

ار قول قد يكون مرجوحًا يف وقت من أما النوع الثالث فهو اجتهاد ترجيحي وهو اختي
فيختاره العلماء ملصلحة اقتضت ذلك وهذا  -وليس النعدامه - األوقات إما لضعف املستند 

  . ما يسمى عند املالكية جريان العمل

فلهذا فتسليط األنواع الثالثة لالجتهاد يكون يف ضوء العناصر الثالثة اليت حتكم الفتوى وهي 
  .اإلمجالية واألدلة التفصيليةواقع األقلية واألدلة 

من كل ذلك تنشأ الفتوى يف جدلية وتداخل وتكامل وتفاعل ينتج منه توازن بني الدليل 
والواقع يضبط به الفقيه طبيعة الفتوى ويرى به احلكم من خالل مرتبة احلاجة ومرتبة الدليل 

قيق ال جيوز فيه ومرتبة احلكم وكذلك من خالل التعامل بني الكلي واجلزئي وهو تعامل د
إمهال أي منهما بل يعطى كل منهما قدر ما يستحق من احلكم وهلذا أصل املالكية ملا مسوه 

  .بالقاعدة البينية وهي إعطاء قضية واحدة ذات وجهني حكمني خمتلفني باعتبار وجود دليلني
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 وسرتى هذه األنواع من االجتهاد من خالل مطالعة مشهد أوضاع األقليات فيما يتعلق
بأنكحتهم ومعاملتهم املالية وعوائدهم يف األكل واللباس ويف التعامل مع الناس يف اين 
األفراح والتعازي يف األحزان واألتراح يف االخنراط يف األحزاب والرتشح واالنتخاب إىل آخر 

  . القائمة

على مستوى الفرد الذي يعيش وسط بيئة هلا فلسفتها ت عديدة فاألقليات تواجه حتديا
وعلى املستوى األسرة اليت حتاول التماسك يف خضم   ،املادية اليت ال جمال فيها للوازع الديين

جمتمع تفككت فيه الروابط األسرية واستحالت فيه العالقة الزوجية بني الزوجني واألبوية بني 
  .األبناء واألبوين عالقة غري قائمة على أسس من القوامة اإلجيابية

تمعات فهو مبعثر التمع املسلم الصغري الذي يأما على مستوى اينتظمه ساكن هذه ا
ناظم وال جيمع شتاته جامع فالتحديات تطاول العقيدة اليت نعىن ا أن يكون املرء مسلماً 
مؤمنًا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وليس بالضرورة أشعريًا وال سلفيًا وال معتزليًا وغري ذلك من 

  . ش على العاميالتفسريات اليت تشو 

ولعل العقيدة اليت كتبها حممد بن أيب زيد القريواين يف صدر الرسالة واليت ترجع إىل نصوص 
الكتاب والسنة ال خيتلف عليها طوائف أهل السنة هي أفضل شيء يتعلمه املسلمون يف 

  . املهاجر لبساطتها وسالمتها من اجلدل والتشويش

لبه من تكوين اجلماعة املسلمة واملؤسسات اإلسالمية كما تطاول ممارسة العبادة مع ما يتط
  .من مساجد ومدارس ومراكز

وكذلك . كما تطاول العالقة باآلخر وإجياد وسائل التعايش اليت جتنب املسلم الذوبان الثقايف
حترسه من التقوقع والعزلة ليصبح يف النهاية عضواً فعاًال يف اتمع ممكناً أسوة بنيب اهللا يوسف 

اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ : "السالم عندما خاطب ملك مصر بقوله عليه
  ". عليم
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كل ذلك حيتاج إىل فقه نفس يوازن بني الدليل وبني الواقع مع ورع ال تشوبه وسوسة وجسارة 
  . ال ينغصها تك وال جرأة

األقليات إىل ينقسم التأصيل لفقه  : التأصيل لفقه األقليات إلى مقاصد وقواعدأقسام 
  :قسمني

  : المقاصد: القسم األول

مقصد عام وهو احملافظة على احلياة الدينية لألقلية املسلمة على مستوى الفرد أو  :أوالً 
  .اجلماعة

التطلع إىل نشر دعوة اإلسالم يف صفوف األكثرية مع ما يستتبع ذلك من متكني  :ثانياً 
  . تدرجيي لإلسالم يف األرض

التأصيل لفقه العالقة مع الغري يف الواقع احلضاري والعاملي وهو أمر قد ال خيتص  :ثالثاً 
  . باألقلية لتداخل األوضاع العاملية إلجياد حالة من الثقة املتبادلة والقبول

التأصيل لفقه اجلماعة يف حياة األقلية مبعىن االنتقال من احلالة الفردية إىل احلالة  :رابعاً 
  . اجلماعية

القواعد فإا ال تعىن إحداث قواعد أصولية أو فقهية بقدر ما تعىن الرتكيز يف االجتاه أما 
البحثي على قواعد موجودة يف املوروث األصويل والفقهي أكثر التصاقًا وأقرب وشيجة بواقع 

  . األقليات لتمحيصه من جديد واستكشاف إمكاناا يف التعامل مع أوضاع األقليات

  : اعد كبرى تعتمد في فقه األقلياتقو : القسم الثاني

قاعدة التيسري ورفع احلرج، وتغري الفتوى بتغري الزمان، وتنزيل احلاجة : ومن أبرز هذه القواعد
  . منزلة الضرورة، والعرف، والنظر يف املآالت، وقيام مجاعة املسلمني مقام القاضي
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  : ونتقصر يف هذه احللقة على القاعدتني األوليني

  ة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها قاعد: أوالً 

إن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه والدليل على ذلك  :قال الشاطيب
   :أمور

ُهْم ِإْصَرُهْم وَ : "النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل: أحدها َكاَنْت   لِىت ٱ َألْ◌ْغلَـٰلَ ٱَوَيَضُع َعنـْ
َنآ ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى : "وقوله[ 157:األعراف" [َعَلْيِهْم  ِمن  لِذينَ ٱَربـَنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ

بُِعثُت :" ويف احلديث" قال اهللا تعاىل قد فعلت "  :ويف احلديث[ 286/2: البقرة" ]قـَْبِلَنا
ْيِن بـَْنيَ أَْمرَ  -صلى اهللا عليه وسلم–ما ُخيـَر رسوُل اهللا "  :، وحديث"باحلَِنيفية السمحة

  ". ْنهُ َأَحُدُمها أَْيَسُر من اآلَخِر إالّ اْخَتار أَْيَسَرُمها َما ملَْ ُيكْن ِإْمثاً فَإْن َكاَن ِإْمثاً َكاَن أَبـَْعَد الناِس مِ 

كان قاصداً للمشقة ملا كان مريداً لليسر وال التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك   ولو
  . باطل

ما ثبت أيضًا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين األمة  :والثاني
فإن هذا منط يدل قطعاً  ،ضرورة كرخص القصر والفطر واجلمع وتناول احملرمات يف االضطرار

وكذلك ماجاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب يف  ،على مطلق رفع احلرج واملشّقة
  . لاألعما اماالنقطاع عن دو 

 :املوافقات( .كان الشارع قاصدًا للمشقة يف التكلف ملا كان مث ترخيص وال ختفيف  ولو
2/121-122(.  

وإذا فرضنا أن رفع احلرج  ،سالفة الذكر عامة يف املشّقة بنوعيها الشديد واملتوسط فالنصوص
يف أصل  مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة خمتلفة اجلهات متفقة

رفع احلرج كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب املاء والصالة قاعداً عند مشقة طلب 



 23 

والنطق  ،واجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض واملطر ،والقصر والفطر يف السفر ،القيام
  . بكلمة الكفر عند مشقة القتل

  : نهاعرب العلماء بعبارات خمتلفة عن أسباب رفع احلرج م وقد

  : البلوى عموم

  .احلالة أو احلادثة اليت تشمل كثرياً من الناس ويتعّذر االحرتاز منها وهو

  .ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال كنجاسة النعل واخلف تطهر بالدلك أو

  : الغلبة

   .تنزل منزلة الضرورة يف إفادة اإلباحة الغلبة

   :االحتراز عسر

  . أمر وهي يف العبادات وغريهاصعوبة التحفظ عن  ومعناها

املتعذر يسقط اعتباره واملمكن يستصحب فيه :" عنه القرايف بالتعذر حيث قال وعّرب 
  ".التكليف

  ".ال إن عسر االحرتاز منه: " خليل فقد قال وأما

  .عما يعسر كحدث مستنكح وعفى

الن مصلحة التأليف يف الدين أعظم من : ابن تيمية ترك بعض املستحبات تأليفا قائال ويرى
مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النيب صلى عليه وسلم تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من 

   .تأليف القلوب
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 عدم.قاعدة ينكر المتفق عليه وال ينكر المختلف فيه :العذر باختالف العلماء -
إذا مل يكن يف املسألة سنة  :اإلنكار يف مسائل االختالف ومسائل االجتهاد يقول ابن القيم

إعالم (  .وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر على من عمل فيها جمتهدًا أو مقلداً 
  ) 365 - 3املوقعني 

ه مل جيز اإلنكار من أتى شيئا خمتلفا يف حترميه إن اعتقد حتليل :العز بن عبد السالم ويقول
   .)109 -1قواعد األحكام ( عليه إال أن يكون مأخذ احمللل ضعيفاً 

قدمنا تأصيل االختالف وأسبابه املشروعة يف حديثنا عن اختالف الصحابة رضوان اهللا  وقد
  .أن معرفة االختالف ضرورية للفقيه حىت يتسع صدره وينفسح أفقه: عليهم ونضيف هنا

  .  يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقهمن مل: قال قتادة فقد

  . من مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه: هشام بن عبيد اهللا الرازي وعن

  . ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملان باختالف الناس: عطاء وعن

اويل ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفيت وال جيوز ملن ال يعلم األق: حيي بن سالم وقال
  . هذا أحب أيلّ : أن يقول

غري ذلك من األقوال يراجع الشاطيب يف املوافقات وقد عد معرفة االختالف من املزايا  إىل
  . اليت على اتهد أن يتصف ا

تقرر ما تقدم من جواز االختالف بني أهل احلق فاعلم أن هذا االختالف قد يكون  إذا
صد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة كما مر عن سبباً للتيسري والتسهيل والتيسري مق

  . الشاطيب وغريه
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هذا قد يكون بني املذاهب وقد يكون بني االحتماالت املتعارضة أماراا :باألخف القول
ا َومَ : "، وقوله" ْلُعْسرَ ٱَوالَ يُرِيُد ِبُكُم  ْلُيْسرَ ٱِبُكُم  للهُ ٱيُرِيُد : "وقد صار إليه بعضهم لقوله تعاىل

ينِ ٱَجَعَل َعَلْيكْم ِىف  ْمَحةِ بُ "-وسلم ليهصلى اهللا ع –وقوله " ِمْن َحرَجٍ  لدعْثُت باحلَِنيِفيِة الس ."  

خيالف األخذ باألقل فإن هناك يشرتط االتفاق على األقل وال يشرتط ذلك هاهنا  وهذا
   .وحاصله يرجع إىل أن األصل يف املضار املنع إذ األخف منهما هو ذلك

الزركشي يف البحر احمليط .( جيب األخذ باألشق كما قيل هناك جيب األخذ باألكثر :وقيل
4/340 (  

كما يروى يف األثر ". احلق ثقيل مري والباطل خفيف ويب" يأخذ بأشد القولني ألن  :الثاين
   .إذا ترددت بني أمرين فاجتنب أقرما من هواك :ويف احلكمة

َما ُخيـَر : -صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا  :الرتمذي من حديث عائشة قالت وروى
  ". أَْرَشَدُمها" :ويف لفظ. َعماُر بـَْنيَ أَْمَرْيَن إال اْخَتاَر َأَشدُمها

فثبت ذين . ورواه أيضا النسائي وابن ماجه .هذا حديث حسن غريب :الرتمذي قال
   .د يف األخذ باألشداللفظني للحديث أن الرش

يأخذ بأخف القولني لعموم النصوص الدالة على التخفيف يف الشريعة كقوله عز  :الثالث
  ]. 185البقرة " [يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر"وجل 

  ] 78احلج " [وما جعل عليكم يف الدين من حرج" وقوله

:" - صلى اهللا عليه وسلم  –وقوله . "ال ضرر وال ضرار :" - صلى اهللا عليه وسلم – وقوله
  ". بعثت باحلنيفية السمحة السهلة 
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من قواعد الشريعة أن يستدل خبفة أحد األمرين املتعارضني على أن  :شيخنا املزين قال
   .الصواب فيه أو كما قال

ار أَْيَسَرُمها َما أنه ما ُخري بـَْنيَ أَْمَرْيِن إّال اْختَ  - صلى اهللا عليه وسلم  –وثبت عن النيب  :قلت
  ".ملَْ ُيكْن ِإْمثاً 

أن عماراً كان مكلفا : والفرق بينه وبني عمار فيما حكينا عنه من األخذ بأشد األمور: قلتُ 
كان ُمشرعا موسعاً على الناس لئال حيرج   - صلى اهللا عليه وسلم –حمتاطاً لنفسه ودينه والنيب 

  ". َيُسروا وال تـَُعسروا" :وقال .أمته

شرح خمتصر الروضة ".( لبعض أصحابه يف سياق اإلنكار عليه إن فيكم منكرين منفرين وقال
3/669 (  

على هذه القاعدة فقد رجحنا يف قضايا اخلالف التيسري وسنذكر أمثلته يف حبث  وبناء
  . احلاجة

  : قاعدة تغيير الفتوى بتغير الزمان: ثانياً 

ل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر مل يعط لعمل أمري املؤمنني عمر نصيب كبري يف تأصي كان
  .املؤلفة قلوم مع وروده يف القرآن ورأى أن عز اإلسالم موجب حلرمام

إلغاؤه للنفي يف حد الزاين البكر خوفاً من فتنة احملدود وإلتحاقه بدار الكفر ألن إميان  وكذلك
  . الناس يضعف مع الزمن

املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه يأمر بالتقاط ضالة اإلبل وبيعها وحفظ مثنها لصاحبها   وأمري
 - صلى اهللا عليه وسلم  –كما رواه مالك رمحه اهللا تعاىل عن ابن شهاب الزهري مع يه 

عن التقاط ضالة اإلبل وذلك ملا رأى من فساد األخالق وخراب الذمم وورث متاضر 
ا طلقها 

ّ
  . لرمحن يف مرض موتها عبداألسدية مل
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ال  :املؤمنني علي رضي اهللا عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائال وأمري
  .يصلح الناس إال ذاك

وقد  :"تراث اخللفاء" األستاذ صبحي احملمصاين مسجال موقف الصحابة يف كتابه  ويقول
االجتهاد ويف تفسري النصوص  أقروا مبدأ تغري االجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص يف

 .مبا يالئم حكمة التشريع وفالح العباد ويناسب تطور الزمان واملكان وتقلبات األحوال
عديدة منها املؤلفة قلوم والطالق الثالثي املتسرع وبيع أمهات  مسائلوتعرض يف ذلك ل 

وتطوير عقوبة التعزير األوالد وعدم التغريب يف احلدود وإعفاء السارق من القطع عام ااعة 
تأديبًا وزجرًا للمذنبني وارمني وحتديد عاقلة الدية يف القتل واجلراح وتفصيل أمور ضريبة 

  . اخلراج

  .حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: روي عن عمر بن عبد العزيز قوله وقد

قال ابن رشد إن هللا أحكامًا مل تكن أسباا موجودة يف الصدر األول فإذا وجدت  وقد
  .أسباا ترتبت عليها أحكامها

  ". ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان :القاعدة وردت يف جملة األحكام العدلية بعنوان هذه

جوب الصالة قاعدة ليست على إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغري الزمان فو  وهي
والصوم والزكاة واحلج وبر الوالدين والكثري من أحكام املعامالت واألنكحة وكذلك فإن 
املنهيات القطعية كاالعتداء على النفس واألموال واألعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها 

الناس بالباطل ومنها الغش واخليانة وحمرمات عقود األنكحة وحمرمات  لوما بطن وأكل أموا
عقود البيوع املشتملة على الربا أو الغرر الفاحش أو اجلهالة فكل تلك ال تستباح إال 

  . بالضرورات اليت تبيح احملظورات
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عامة فمحرمات املقاصد اليت تعىن أن العقد يشتمل على املفسدة اليت ى الشارع  وبصفة
  . عنها ال جتيزها احلاجة

توصل ا إىل املفسدة وواجبات الوسائل اليت من ذلك فإن حمرمات الذرائع اليت ي وبالعكس
يتوصل ا إىل مصلحة فإا تتغري بتغري الزمان ألا تدور مع املصاحل جلباً واملفاسد درءاً فإذا 
رجحت مصلحة على املفسدة اليت من أجلها كان احلظر فإن النهي يستحيل تارة إىل ختيري 

  . إىل طلب ارةوت

كنت قد : "مسائل كان ى عنها أو أمر ا فمن قبيل النهي أشار الشارع إىل ذلك يف وقد
  ". يتكم عن زيارة القبور فزوروها

إمنا : ى عن ادخار حلوم األضاحي مث رفع النهي قائال -صلى اهللا عليه وسلم  –كان   وقد
  . يتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا

  .. يت ألمرم بالسواكلوال أن أشق على أم" :غلبت املشقة سقط األمر وإذا

يتغري هو األحكام االجتهادية وأما القطعيات من األحكام فال تتغري فال ميكن أن  فالذي
تتغري املواريث بدعوى أن املرأة أصبح هلا شأن وال ميكن أن يتغري حترمي ربا النسيئة يف بالد 

  .اإلسالم وال حترمي أكل امليتة واخلنزير

دام اإلنسان على هذه األرض له ضروراته اليت ال ينفك عنها  الثابت فيبقى ثابتا ما فأما
وخلق "يتصف بكل صفاته اليت حتتاج إىل ضبط من الشرع فهو ضعيف أمام شهواته 

   .وهو ظلوم جهول ال يقدر مسئولية أمانته وخالفته يف هذا الكون" اإلنسان ضعيفا

ص عليه غري واحد من العلماء  فإن تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان أمر معهود ن وكذلك
كابن القيم والقرايف وهلم سلف من أعمال الصحابة رضوان اهللا عليهم كما أشرنا وفتاويهم 
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وليس ذلك إال لرتجح مصلحة شرعية مل تكن راجحة يف وقت من األوقات أو لدرء مفسدة 
   يف زمن من األزمنة والزمن ال يتغري فهو كما قال الشاعر ةحادثة مل تكن قائم

  الدْهُر ِإال لَيَلُة ونـََهارَُها وإال طُُلوُع الَشمِس ُمثَ ِغيارَُها وَما

يتغري هو أحوال أهل الزمن واملصاحل اليت تبىن عليها األحكام جلبًا واملفاسد اليت  والذي
  .تراعيها الشريعة درء

االستئجار فقد اتفقت النقول عن أئمتنا أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد أن  :رد احملتار ومن
على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من اتهدين الذين هم أهل التخريج والرتجيح 

بصحته على التعليم للقرآن للضرورة فإنه كان للمعلمني عطايا من بيت املال وانقطعت  فأفتوا
وأخذ األجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين الحتياج املعلمني إىل  االستئجارفلو مل يصح 

كتساب وأفىت من بعدهم أيضا من أمثاهلم بصحته على األذان واإلمامة ألما من شعائر اال 
الدين فصححوا االستئجار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما أفىت به املتأخرون عن أيب حنيفة 

حنيفة وأصحابه لو كانوا يف عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قوهلم  اوأصحابه لعلمهم بأن أب
  . األول

  ةاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرور ق: ثاً ثال

طليعة هذا البحث أود أن أنّبه وأنّوه مبا قد يعترب بداراً باالعتذار قبل خوض الغمار أو أنه  يف
  . من باب تربير التقصري أو هو نوع من التخدير

أنه إهابة بالناظر وشحذ هلّمته ملشاطريت يف الشعور بصعوبة املوضوع وهي صعوبة  واحلقيقة
ناشئة عن السهولة الظاهرة اليت جتعل كثرياً من الباحثني يصلون إىل نتائج غري وافية وال كافية 

  . يف الفصل يف مسألة عالقـة احلاجة بالضرورة
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السؤال عن الفرق أجنح وسيلة لتحقيق دّقة الفروق بني القاعدتني جعل القرايف يرى أن  إن
وإن وقع السؤال عن الفرق بني القاعدتني فاملقصود حتقيقهما ويكون : "القاعدة قائالً 

فإن ضم القاعدة إىل ما . حتقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أوىل من حتقيقهما بغري ذلك
لضد وبضدها تتميز وبضادها يف الباطن أوىل ألن الضد يظهر حسنه ا ظاهريشاكلها يف ال

  .)1/3: الفروق."(األشياء

إعمال احلاجة يف األحكام أصبح من املشتبهات اليت ال يعلمها كثري من الناس أضف إىل  إن
ذلك أن أكثر القضايا الفقهية املعاصرة سواًء تلك اليت وقع البت فيها من طرف اامع أو 

تقدير احلاجة وتقدير احلكم الذي ينشأ تلك اليت ال تزال منشورة أمامها ترجع إىل إشكالية 
  تلحق بالضرورة فتعطي حكمها أو ال تلحق ا؟ هل: عنها

كانت قضايا طبية تتعلق بعالج العقم مثًال أو اإلجهاض، أو قضايا اقتصادية تتعلق   سواءً 
بالعقود اجلديدة من إجيار ينتهي بالتمليك أو تأمني بأنواعه، أو أحكام الشركات واألسهم 

مما يعين أن حتديد عالقة . د التوريد والشروط اجلزائية احلافزة على الوفاء مبقتضى العقدوعقو 
بالضرورة أصبح مفتاحًا ألقفال معضلة املعامالت الفقهية يف العصر احلديث مع  اجةاحل

  . اإلشارة إىل أمهية هذا املوضوع يف فقه األقليات

  :احلاجة تعريف

 ونصوص األصوليني والفقهاء مع أمثلة فقهية تربز من نصوص اللغويني: واصطالحاً  لغة
  .الفرق بينها وبني الضرورة

  .مشروعية احلاجة أصل

  الفروق بني الضرورة واحلاجة بناًء على ما ذكرناه من الفقهاء واألصوليني واللغويني  إمجال
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تطبيقات معاصرة من قرارات الس األوريب لإلفتاء وجممع الفقه اإلسالمي جبدة مع  وأخرياً 
  . التعليق على هذه القرارات

  . تتضمن النتائج خامتة

  : لغة الضرورة

) واالضطرار االحتياج إىل الشيء: (جمد الدين الفريوز أبادي يف القاموس ممزوجًا بشرحه قال
بناؤه افتعل جعلت التاء طاء ألن ) أحوجه وأجلأه فاضطُر بضم الطاء( أمر ) اضطر إليه(وقد 

  :قال دريد بن الصمة. بالفتح) واالسم الضرة(التاء مل حيسن لفظه مع الضاد 

  َوطوُل الُسرى َذري َعضٍب ُمَهندِ *** ُة الَقوِم ُجرأًَة ِمنُه َصر  َوُخترِجُ 

  . تأللؤ عضب أي

  . حديث علي رضي اهللا عنه رفعه أنه ى عن بيع املضطر ويف

  .البيع هذا الشراء أو املبايعة أو قبول البيع ومعىن

امليتة وما حرم  أي فمن ُأجليء إىل أكل" فمن اضطُر غري باٍغ وال عادٍ : "عز وجل  وقوله
  . وضّيق عليه األمر باجلوع وأصله من الضرر وهو الضيق

  : اصطالحاً  الضرورة

ضرورة قصوى تبيح احملّرم سوى ما : يف االصطالح فقهية وتطلق إطالقني أحدمها والضرورة
ضرورة دون ذلك وهي املعّرب عنها باحلاجة إّال أم يطلقون عليها الضرورة : والثانية. استُثين

  . االستعمال توسعاً يف
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  :الضرورة الفقهية بالمعنى األخص – 1

فالضرورة بلوغه حّداً إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب وهذا يبيح : (السيوطي بقوله عرّفها
وهذه هي الضرورة اليت قال عنها إمام احلرمني أا ال تثبت حكمًا كليًا يف . 1)تناول احلرام

  .كل شخص كأكل امليتة وطعام الغري  اجلنس بل يعترب حتقيقها يف

الضرورة هي حفظ النفوس من اهلالك أو شدة ":"مالكي"يف الشرح الصغري  الدردير
  . 2"الضرر

هي خوف الضرر أو اهلالك على النفس أو بعض األعضاء برتك ): "حنفي(اجلصاص عرّفها
   .3"األكل

وقد يستعمل لفظ  :الحاجةالفقهي الموسع والتي تعني االستعمالي  الضرورة بالمعنى -2
حيث ينزلون احلاجة منزلة الضرورة يف  ،احلاجة وهذا عند الفقهاء كثريبه  الضرورة ويراد

  .التعامل واالعتبار عمال بقاعدة واحلاجة تنزل منزلة الضرورة

  :المعنى األصولي للضرورة -3

د الشريعة حيث أوضح الشاطيب بأا إحدى الكليات الثالث اليت ترجع إليها مقاص قدل
فأما الضرورية فمعناها أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت :" يقول

مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة ويف األخرى فوت 
ب وتكلم الشاطيب عن مراعاة الضرورة من جان" باخلسران املبني  الرجوعالنجاة والنعيم و 

  4.الوجود ومراعاا من جانب العدم ومثل لذلك بأصول العبادات واملعامالت
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ملاذا ُمسيت بالضرورة ؟ إما ألا ضرورة النتظام حياة الناس كما تقدم أو ألن اعتبارها  وأما
ال بدليل واحد بل بأدلة خارجة  للشارعالتفات إىل مصلحة علم بالضرورة كوا مقصودة (

   .عن احلصر

  : مشروعية حكم الضرورة أصل

  [ 119:األنعام" ] إِلَْيهِ  ْضطُرِْرمتُْ ٱَوَقْد َفصَل َلُكم ما َحرَم َعَلْيُكْم ِإال َما :"قول اهللا تعاىل يف

ذكر اهللا تعاىل الضرورة يف هذه اآليات وأطلق اإلباحة يف بعضها لوجود : اجلصاص قال
  .1الضرورة من غري شرط وال صفة

  : الحاجة تعريف

  :قال الفريوز أبادي ممزوجاً بشارحه: لغة احلاجة

َها َحاَجًة ِىف ُصُدورُِكمْ : "أي معروفة وقوله تعاىل) م(املأربة ) واحلاجة( ُلُغواْ َعَليـْ    2"َولِتَـبـْ

حاجة عامة قد تنزل منزلة الضرورة وهذه هي احلاجة  :الحاجة في االصطالح فعلى ضربين
وحاجة فقهية خاصة حكمها مؤقت تعترب  ،عضهم بالضرورة العامةاألصولية وقد مسّاها ب

  .توسيعاً ملعىن الضرورة

  ) األصولية(الحاجة العامة :أوالً 

والضرب الثاين ما يتعلق باحلاجة العامة وال ينتهي إىل : " إمام احلرمني يف املعىن األول قال
إىل املساكن مع القصور عن  حد الضرورة ومثل هذا تصحيح اإلجارة فإا مبنية على احلاجة

متلكها وضنة مالكها ا على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غري بالغة مبلغ الضرورة 
يف البيع وغريه ولكن حاجة اجلنس قد تبلغ مبلغ الضرورة للشخص الواحد من  ةاملفروض
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حمالة  حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر احلاجة فيه اجلنس، لنال آحاد اجلنس أضرار ال
تبلغ مبلغ الضرورة يف حق الواحد، وقد يزيد أثر ذلك يف الضرر الراجع إىل اجلنس على ما 

   .ينال اآلحاد بالنسبة إىل اجلنس

أن بعض الفقهاء كابن جنيم والسيوطي نقلوا احلاجة من مفهومها األصويل إىل القواعد  إالّ 
صرين أنه كلما الحت لوائح مشقة الفقهية دون تقدمي ضوابط مما أوهم بعض الباحثني املعا

أو عرضت حاجة يعلن اإلباحة وكأنه يستند إىل قاعدة قطعية تدل على احلكم بال واسطة 
  . مبعناها األخص ال فرق بينهما فقهيةشأن الضرورة ال

إن احلاجة ال ميكن اعتبارها قائمة مقام الضرورة بصفة :تنزيل الحاجة منزلة الضرورة مناقشة
حة احملّرم، بل إن األصل أن الضرورة وحدها تبيح احملّرم وأن هذا احلكم ال مطلقة يف إبا

: األم". (وليس حيل باحلاجة حمّرم إالّ يف الضرورات: "ينسحب على احلاجة كما قال الشافعي
3/28 (  

  . 1"أكل امليتة يف حالة الضرورة يقدم على أخذ مال الغري: "نفسه صرّح بذلك والسيوطي

  أصول مالك أنه يراعي احلاجيات كما يراعي الضروريات  ومن

  .من هذا املنحى ما ذهب إليه بعض األحناف يف مسائل اإلجارة وقريب

: " أصل أبو إسحاق الشاطيب هذا املفهوم احلاجي واضعًا إياه يف إطاره األصويل قائالً  وقد
ك األخذ مبصلحة جزئية وهو يف مذهب مال". ومما ينبين على هذا األصل قاعدة االستحسان

ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على القياس، فإن من . يف مقابل دليل كلي
إىل جمرد ذوقه وتشهيه، وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة  عاستحسن مل يرج

أّن ذلك األمر يف أمثال تلك األشياء املفروضة كاملسائل اليت يقتضي القياس فيها أمرًا إّال 
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وكثريًا ما يتفق هذا يف . يؤدي إىل فوات املصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك
األصل الضروري مع احلاجي، واحلاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقًا يف 
الضروري يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض موارده فيستثىن موضع احلرج وكذلك يف احلاجي 

  . لضروري مع التكميلي وهو ظاهرمع التكميلي أو ا

جملس  اإلفتاء   :األدلة التي يعتمد عليها مجلس اإلفتاء األوروبي في التعامل مع النوازل
يعتمد يف فتوايه على الكتاب والسنة  ،األورويب كغريه من اامع الفقهية ومرجعيات الفتوى

مث يعتمد على فقه  ،املختلف فيها يعتمد على األدلة  كما ،والقياس ،واإلمجاع الثابت يقينا
بل يستند يف الفتوى إىل الرتجيح  ،وفقه املصاحل وقواعد الرتجيح بينها وبني املفاسد ،املآالت

كما  ،بني املصاحل نفسها والرتجيح بني املفاسد نفسها ويعتمد فقه املوازنات واألولويات
ب سفيان الثوري والطربي وإسحاق بن كمذه  ،املندثرة املنتشرة و يستند إىل فتاوى املذاهب

وإذا اقتضى األمر يأخذ بالفتاوى اليت تعترب عند البعض شاذة سواء   ،على حد سواء ،راهويه
  .كان أصحاا من أتباع املذاهب املنتشرة، أو املندثرة

الن مكة  الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي يعترب أن املذاهب ’بل قد يعمل ب
وهي مخسة  ،اليت ميكن األخذ ا والعمل باجتهادات أصحاا مثانية مذاهبالفقهية 

وثالثة مذاهب إسالمية  ،والظاهري،احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي ،مذاهب فقهية سنية
. واملذهب اإلباضي ،خارج دائرة املذاهب السنية وهي املذهب اجلعفري واملذهب الزيدي

   ،هو فيما ال ينصر بدعتهم كالقول بنكاح املتعة عن اجلعفريةوهنا البد من قيد مهم و 
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فتى التي تخص األقليات وأ المسائل الفقهية :لثلباب الثاا

  بيفيها مجلس اإلفتاء األورو 

بل ويف بعض أحناء  ،لقد تعددت املسائل والقضايا اليت واجهت األقليات املسلمة يف الغرب
ال يعرتف حكامها للمسلمني باحلقوق واملواطنة واليت   األسيويةاملعمورة كالبلدان اإلفريقية أو 

اتمعات اليت يعيشون  ويسعون جاهدين للقضاء على املوروث احلضاري هلم وإذابتهم يف
 ،جنوب إفريقيا ومالوي العلمانية مثل تنزانيا أو مثل بعض الدول اليت تتبىن النصرانية أو فيها

  .األقاليم التابعة للصني والفلبني وتايالندأو تركستان الشرقية أو غريها من 

والنوازل  إلسالمية يف الشرق والغرب كثريةالقضايا اليت مست اجلاليات اومما الشك فيه أن 
   ،يف العبادات ،اليت عرفتها األلقيات متعددة يف شىت مناحي احلياة

  حكم اإلقامة في دار الكفر  :لمسألة األولىا

  . حكم إقامة األقلية المسلمة في ديار األكثرية غير المسلمة: األول لمثالا

   :دار اإلسالم ودار الكفر

دار اإلسالم هي كل بقعة تكون حيث يرى البعض أن  ،لقد اختلف العلماء يف تعريف الدار
  .كما يف البدائع والصنائع". فيها أحكام اإلسالم ظاهرة

حسب تعريف ابن " دار اإلسالم هي اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم" أو
  . القيم ناسباً للجمهور

بالسكان ؟ وهل العربة جبريان األحكام يف وقت من األوقات حىت  العربة باألحكام أم فهل
  ولو احتلها الكفار كما يراه الشافعي ؟
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هو نوع األحكام هل هي األحكام السلطانية من حدود وغريها أم يكفي أن تقام  وما
  الشعائر ؟ 

تكون الدار مركبة إذا كان للكفار السلطان مع إسالم السكان كما يراه شيخ اإلسالم  وهل
  ابن تيمية ؟ 

اقتضتها ظروف معينة وبناء  ،أود أن أنوه إىل أن تقسيم الدور هذه القسمة قضية اجتهادية
   عليه ميكن أن تتغري وبناء على ذلك اختلف الفقهاء قدميا وحديثا يف املسألة 

  يف حكم اإلقامة يف دار الكفر  اختلف العلماء  :لة عند الفقهاء القدامىحكم المسأ

ذهب املالكية وابن حزم من الظاهرية يف احمللى إىل أنه ال جتوز إقامة حيث  :القول األول 
املسلم يف دار غري املسلمني سواء خشي الفتنة أم مل خيشها لعدة أحاديث أصحها و 

ُكل ُمْسِلِم يُِقيُم بـَْنيَ أْظُهِر   أَنَا بَرِيُء ِمنْ " ود وفيه مقال أصرحها حديث الرتمذي وأيب دا
ْشرِِكْني 

ُ
حىت قال ابن حزم من دخل إليهم لغري جهاد أو رسالة من األمري فإقامة ساعة ". امل

  ". أي حرام" .إقامة

يز اإلقامة رمحه اهللا تعاىل له رأي خاص يف مسألة اإلقامة يف دار املعصية حىت أنه ال جي ومالك
  . ببلد يسب يف الصحابة أو السلف الصاحل

  .جهة املعقول أن املسلم يعرض نفسه للهوان ويشاهد املناكر ومن

قول مجهور الفقهاء وهم األحناف واحلنابلة والشافعية حيث أباحوا اإلقامة  :الثاني القول
  .راإلقامة يف دار الكف .للقادر على إظهار دينه الذي تتوفر له احلماية

كما يقول الشافعي أن النيب عليه الصالة والسالم أذن لقوم أسلموا مبكة أن يقيموا   ودليلهم
  . ا بعد إسالمهم منهم العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه
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  .اخلالف إمنا هو إذا كان املسلم قادراً على إظهار شعائر دينه وممارسة عبادته وهذا

ة يف دينه ومدعو لالنسالخ منه بالكلية فيجب عليه الفرار إذا كان املسلم معرضًا للفتن أما
بدينه من تلك الديار إىل دار األمن واألمان إذا وجد دار إسالم فذلك املطلوب وإال فدار  

  . كفر ال يفنت فيها عن دينه

خوف الفتنة يف الدين واحلمل على اخلروج من الدين وهي حالة ال رخصة فيها وجتب  حالة
إن اجلمهور يستحبون للمسلم أن يهجر دار الكفر كما يظهر من مراجعة فيها اهلجرة ف

  . املبسوط واملعيار واموع واملغىن وفتح الباري

طلب اخلروج من ديارهم إذا كان ال يستطيع تربية أبنائه تربية إسالمية أو كان بيته  ويتأكد
  .مهدداً بالتحلل األخالقي ووجد سبيالً إىل اإلقامة يف بلد إسالمي فيه بقية من األخالق

يف بقاء املسلم يف ديار غري املسلمني ترجع إىل قاعدة التيسري وتنزيل احلاجات  واملسألة
زلة الضرورات وهي القواعد اليت أشرنا إليها فعلى املسلم أن يقدر ضروراته واملشقات من

وانفتاح العامل بعضه على بعض هلا تأثري على تقدير " العوملة"وحاجاته بقدرها كما أن 
  . احلاكم

اجلنسية فهي فرع عن اإلقامة ويعرض هلا ما يعرض لإلقامة من عوارض التحرمي عند  أما
  . الدين عليه أو على أوالده إذا وجد بلداً ال فتنة فيهاخلوف من اخلروج من 

  . الكراهة إذا كان ال خياف الكفر إال أنه يشاهد املناكر وجيد بلداً أقل مناكر أو

  . اجلواز عند التساوي أو

الوجوب عندما توجد مصلحة قوية لإلسالم واملسلمني يف بقائه أو حتصل مفسدة يف  أو
  .انتقاله
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  . االستحباب عندما يقوم بالدعوة إىل الدين مع وجود غريه من الدعاة أو

أمور حتتاج إىل حتقيق املناط والنظر يف املآالت اليت أشرنا إليها يف مجلة القواعد اآلنفة  وهي
  .الذكر

  :فتوى مجلس اإلفتاء في اإلقامة في دار الكفر

رجو من العلماء أ :ونص السؤال كاأليت  ،فتوىإىل جملس  اإلفتاء  صوص ذا اخلسؤال  ورد
الفضالء أن يفتونا مأجورين فيما يتعلق بإقامة املسلم يف بالد الكفر، وأمتىن أن تكون اإلجابة 
مدعمة بالدليل الشرعي من الكتاب الكرمي وسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأقوال أهل 

م يف بروكسل حالًيا وأود أن أعرف العلم الفضالء، ومفصلة بعض الشيء، وذلك ألنين أقي
  حكم الشريعة الغراء يف ذلك

  )2/10( 30فتوى فتوى رقم  :الجواب

لقد كثر احلديث وطال عن موضوع إقامة املسلم خارج ديار اإلسالم، ومسعنا مذاهب تتسم 
بالتشدد املطلق، حبيث توجب على كل من يعيش يف هذه البالد من املسلمني أن يرحل فورًا، 

اًدا على حديث يروى يف ذلك يتضمن الرباءة ممن يقيم بني أظهر املشركني سنأيت على اعتم
 بيان درجته ومعناه، وهذه املذاهب أوردت حرًجا على كثري من املسلمني

ال شك أنه ال حيل للمسلم أن يعيش بني غري : والذي نراه يف هذه املسألة التفصيل، فنقول
املسلمني بغري هويته اإلسالمية، إال إلنسان تقطعت به احليل ومل جيد سبيًال للخالص، 
والسبب يف ذلك يعود إىل التمكني أو عدم التمكني للمسلم من وقاية نفسه ودينه ومن هو 

ل بيته وأوالده، فإذا كان يف بيئة خياف منها على دينه أو نفسه وعياله عنهم كأه مسئول
فالواجب عليه أن يهاجر منها إىل بيئة جيد فيها متكيًنا له من حفظ ذلك، ومل حيل له املكث 

  يف البيئة اليت خيشى فيها على الدين الفساد أو على النفس اهلالك
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ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنا ِإن الِذيَن تـََوفاُهُم ا{:قال تعاىل ْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اْألَْرِض قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم 

الرَجاِل َوالنَساِء َواْلوِْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن  ِإال اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمنَ . َجَهنُم َوَساَءْت َمِصيًرا
ُهْم وََكاَن اللُه َعُفوا َغُفورًا. ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال  َوَمْن . فَُأولَِئَك َعَسى اللُه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ

 النساء ً} َوَسَعة يـَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللِه َيِجْد ِفي اْألَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا

فجعلت اآلية من ظلم اإلنسان لنفسه قبوله العيش يف كنف الذل مع قدرته على االنتقال إىل 
أرض أخرى جيد فيها حريته وأمنه وأسباب عيشه، ومل تستثن من الوعيد الذي ينتظر هؤالء 

 .إال العاجزين الذين ال قدرة هلم وال حيلة عندهم

ذا كانت إىل بيئة يقع له فيها متكني أكثر للقيام بشعائر فاهلجرة تكون مشروعة صحيحة إ
الدين، بل هذه اهلجرة مطلوبة مرغوبة، كما تكون مشروعة من بيئة إىل أخرى ال تضر اإلقامة 

 .فيها على الدين

ومن ذلك اهلجرة إىل احلبشة اليت وقعت بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمستضعفني 
ا من بيئة كفر وظلم إىل بيئة غري إسالمية لكنها كانت عادلة، من أصحابه مبكة، هاجرو 

آوم ومحتهم وأقاموا فيها بني قوم نصارى مل يكونوا مسلمني، فأحسنوا البقاء بني أظهرهم، 
وحافظوا على دينهم وأنفسهم ومن كان معهم من أهليهم، ومكثوا بينهم إىل أن مّكن اهللا 

ظهره على الكفار، فحني رأوا استقرار أمر دولة اإلسالم تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأ
 .رجعوا باختيارهم ال بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فالعربة إذن بالقيام بالدين واحملافظة عليه ووقاية النفس من الظلم واألذى، فإذا كانت تلك 
ري إسالمية أسوة اإلقامة يف بلد ما مساعدة على ذلك فإنه ال ميتنع أن تكون يف بالد غ

مبهاجرة احلبشة، وإن كانت تضر بالدين وجبت اهلجرة منها إىل بالد يقدر اإلنسان فيها 
 .على حفظ دينه ونفسه وأهله

بعث : وأما احلديث الذي يتعلق به املشددون، وهو حديث جرير بن عبداهللا البجلي قال
م بالسجود، فأسرع فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل خثعم فاعتصم ناس منه
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أنا بريء ”: فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر هلم بنصف العقل، وقال :القتل، قال
. “ال تراءى نارامها”: يا رسول اهللا لِـَم؟ قال: ، قالوا“من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني

أناًسا أسلموا ومكثوا ولو ثبت فإن سبب وروده مفسر ملعناه، وهو أن  ، فهذا حديث ال يصح
مع قومهم الكفار ومل يهاجروا إىل بلد اإلسالم، حىت إذا وقعت مواجهة بني املسلمني وأولئك 
الكفار مل يتميز أمر أولئك املسلمني من بني سائر قومهم الكفار، فيقتلهم املسلمون يف 

املسلمني لو  املعركة لعدم معرفتهم م حيث مل متيزهم عالمة، فالرباءة منهم من جهة أن
قتلوهم فال تبعة عليهم بذلك، وهذا املعىن ال وجود له اليوم، فتنزيل هذا احلديث على الواقع 
ممتنع، واقتطاع طائفة من الناس طرفًا من احلديث دون سائره وسببه من أكرب اآلفات املفسدة 

  .للفهم الصحيح، نسأل اهللا أن يلهمنا وإخواننا اهلدى والصواب

واعتقد ،يف هذه القضية القدرة على إظهار الشرائع وممارسة األحكام الشرعيةفمناط احلكم 
  أنّ  هذا األمر متوفر اليوم مقدور عليه باسم محاية احلريات وحقوق اإلنسان 

كما أن مدار احلكم فقه املآالت واعتبار املصاحل من وراء الوجود اإلسالمي يف الغرب 
 .حقق اليوم بفضل اهللا تعاىلوحتقيق الدعوة اإلسالمية وكل هذا مت

  :فتاوى جملس اإلفتاء يف العبادات

يتساءل بعض أفراد اجلالية يف بعض  :صالة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر :ـ الصالة
وذلك لعدم  ،الدول الغربية عن حكم صالة اجلمعة قبل الزوال أو بعد دخول وقت العصر

أو عدم وجود فرصة  ،لضيق الوقت وخاصة يف الشتاء وجود وقت الستيعاب اخلطبة والصالة
   .ألداء الصالة بسبب العمل أو الدراسة وال يوجد وقت إال قبل الوقت أو بعده

  :مذاهب الفقهاء واختيارات مجلس اإلفتاء األوروبي

من  ،هو وقت صالة الظهر  ذهب مجهور الفقهاء إىل أن وقت اجلمعة :مذهب الجمهور
وعليه فال جيوز تقدمي وقت  ،صريورة ظل كل شيء مثله عدا يفء الزوال زوال الشمس إىل

  اجلمعة وال تأخريه عنه 



 42 

يرى احلنابلة أنه ميكن أن تصلى صالة اجلمعة  :الحنابلة وتوسعتهم في أول الوقتمذهب 
كما تصلى صالة   ،من أول طلوع  الشمس قدر رمح  حوايل عشر دقائق أو ربع ساعة

لقول عبد اهللا بن  نص عليه أمحد ،وقت صالة العيد ،وأول وقتها(  :ملبدعقال يف ا .العيد
شهدا مث  ،فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ،شهدت اجلمعة مع أيب بكر :سيدان

 ،مث شهدا مع عثمان ،قد انتصف النهار :فكانت خطبته وصالته إىل أن أقولمع عمر 
رواه  فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره ،زال النهار :ولفكانت صالته وخطبته إىل أن أق

  1الدراقطين وأمحد

  .2)ولو صلوا اجلمعة قبل الزوال يف الساعة السادسة أجزأم (  :وقال ابن قدامة يف املغين

يرى املالكية أن وقت اجلمعة ممتد إىل : مذهب المالكية وتوسعتهم في آخر وقت الجمعة
  .مامل تغب الشمس :بقليل قال ابن القاسم قبل غروب الشمس 

بناء على هذا ميكن أن يفىت املسلمون يف ديار  :في ديار الغرب ناالجتهادييالعمل بأحد 
احلنبلي أو املالكي مراعاة ملقصد إقامة اجلمعة واالجتماع  االجتهادينيالغرب بواحد من 

  .وخاصة عند تعذر إقامتها يف وقت الزوال

  

  

  

  

فرض اهللا قد  و ،الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم ::ا الزكاةاألقليات المسلمة وقضايـ 
واألموال اليت الثمان   مصارف الزكاة تعاىل  اهللا حدد لئنو  ،وأسرارالزكاة حلكم ومقاصد 

وخاصة يف مفهوم بعض  ،فقد ترك  الباب مفتوحا أمام االجتهاد الفقهي ،جتب فيها الزكاة
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يَا أَيـَها { :ـ تعاىل ـ لفظ العموم يف قوله  كما استند العلماء إىل   ،صارف توسعة وتضيقاامل
إىل توسعة  1}الِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَباِت َما َكَسْبُتْم َوِمما َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اَألْرِض 

كما تنوع االجتهاد يف وجوب الزكاة يف .وعاء الزكاة يف اخلارج من األرض جنسا ومقدارا
مداخيل  ،واملقاوالت وزكاة الشركات واملقاوالت ،حىت مشلت املستغالت،األموال املعدة للنماء

 ءوعاوكما تعدد االجتهاد الفقهي حول ،املهن احلرة كاألطباء واحملامني وغريها من اخلدمات
 ،كمصرف يف سبيل اهللا  ،صارف الزكاةتعدد االجتهاد يف م ،الزكاة أو األموال الزكوية

  وابن السبيل  ،والرقاب

 ،مجهور الفقهاء أن مصرف يف سبيل اهللا يراد به اجلهاد يف سبيل اهللا :مصرف في سبيل اهللا
  يف حني يرى البعض أن مصرف يف سبيل اهللا يشمل احلج وطلب العلم 

أم انه ال يعد ؟  هل جيوز بناء املساجد ومراكز اإلسالمية يف الغرب  ،وبناء على هذا اخلالف
  ذلك من مصارف الزكاة 

وقد ورد هذا كسؤال للعالمة الدكتور يوسف القرضاوي فكان جوابه باجلواز ألنه يعد ذلك 
ت والضياع من اجلهاد يف سبيل اهللا ملا فيه من حفظ لكيان اجلماعة املسلمة من الشتا

حيث ما اجتهدت فيه مؤسسات العمل الطوعي يف إفريقيا  وهو .والتعريف بدين اهللا تعاىل
تدقع أجور املعلمني والقائمني على هذه  تبين املساجد واملراكز اإلسالمية ودور األيتام و

   ،املؤسسات من الزكاة ألن ذلك يدخل يف مصرف يف سبيل اهللا

  

  

من القضايا اليت تعرتض طريق املسلمني وتشكل  :ر المسلميندفن المسلمين في مقابر غي
هلم عائق من عوائق استئناف احلياة اإلسالمية يف الغرب قضية املقابر، حيث ال توجد مقابر 
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وإما لغالء العقار وعجز  ،من شراء األراضي لذات الغرض إما ملنعهم ،خاصة باملسلمني 
  املسلمني يف مقابر النصارى او اليهود ؟فهل جيوز دفن   ،املسلمني على الشراء

 ،من حقوق املسلم على أخيه املسلم الغسل والتكفني والصالة عليه ودفنه يف مقابر املسلمني
   ،إذ أن لكل أصحاب ديانة مقابر يدفنون فيها موتاهم بناء على أحكام شريعتهم ودينهم

أن يعثروا على مقربة   ،يف شىت بقاع  املعمورة املنتشرينولكن قد يتعذر على املسلمني 
وإال فعليهم أن  ،فإن مسح هلمن بدفن يف أي بقة واعتبارها مقربة هلم فهي كذلك ،للمسلمني

أو أن جيتهدوا يف نقله إىل أقرب بلد به مقربة  ،جيتهدوا أن يكون هلم مربع خاص م
ت احلساسية الشديدة من الوجود للمسلمني،  وإذا تعذر ذلك وخاصة يف بعض الدول ذا

تثريب يف ذلك عمال بقاعدة الضرورات تبيح  اإلسالمي فليدفن يف مقربة النصارى  وال
  3908ورقم الفتوى 6/5رقم   اإلفتاءوهو القرار الذي اختذه جملس  .احملظورات

 اإلسالم دين شامل لكل مناحي احلياة فهو عقيدة :المسلمة وفقه المعامالت األقليات 
كما   ،ينظم حياة الفرد من امليالد إىل املمات وقضاء  ،وشريعة وعبادات ومعامالت وسياسة

  .ينظم حياة اجلماعة  املسلمة يف حاليت السلم واحلرب

واملسلمون مطالبون بتطبيق أحكام الشريعة يف كل ما يعن هلم يف حيام  ،بعد الوفاةوما  بل
ومن ببني النوازل اليت عنت للمسلمني يف ديار الغرب شراء املسلمني للمنازل من خالل 

   .القروض البنكية وبفوائد ربوية

   :خالل البنوك الربوية حكم شراء المنازل من

كما جيري الربا بني املسلمني   ،مما اتفق عليه املسلمون حرمة الربا داخل اتمع املسلم وخارجه
عند مجاهري العلماء بدون اعتبار الفتوى  ،ن جيري الربا بني املسلم وغري املسلمفيما بينهم 

   .يف عدم جريانه بني املسلم وغري املسلم الشاذة 

ولكن من األسئلة اليت ترتدد كثريا على العلماء والفقهاء من قبل اجلالية  اإلسالمية حكم 
وحاجة  ،التعامل مع البنوك من أجل اقتناء سكن  وخاصة يف ظل تزايد الطلب على السكن
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حىت ،باالقرتاض الربويبالبنك املسلمني للسكن وال سبيل للحصول على السكن إال باملرور 
مما تعم به البلوى وال انفكاك للمسلمني عن ذلك وقد أفىت كثري من العلماء أصبح األمر 

حبرمة احلصول على السكن إذا كان مير عن طريق االقرتاض الربوي  ومن الذين كانوا يرون 
ونظرا لكثرة ،ومع تزايد حجم احلاجة للسكن  ،1حرمة ذلك مطلقا العالمة يوسف القرضاوي

كما أن صعوبة إجيار البيوت   ،ية دون ولوج عامل البنوك والفوائدعوائق احلصول على بيت ملك
ملن كثرت ذريته وهو ما هو منتشر عند املسلمني وغريها من املربرات أفىت الشيخ القرضاوي 

  .األوريب جبواز شراء البيوت بقروض ربوية من البنوك اإلفتاء وهو ما تبناه جملس

 (2/4( ��ار 

  بنكي ربوي للمسلمين في غير بالد اإلسالمحكم شراء المنازل بقرض 

نظر الس يف القضية اليت عمت ا البلوى يف أوروبا ويف بالد الغرب كلها، وهي قضية 
   املنازل اليت تشرتى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية

وقد قدمت إىل الس عدة أوراق يف املوضوع ما بني مؤيد ومعارض، قرئت على الس، مث 
 :ناقشها مجيع األعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها الس بأغلبية أعضائه إىل ما يلي

 ومنالسبع املوبقات،يؤكد الس على ما أمجعت عليه األمة من حرمة الربا، وأنه من  .1
الكبائر اليت تؤذن حبرب من اهللا ورسوله، ويؤكد ما قررته اامع الفقهية اإلسالمية من أن 

 .وك هي الربا احلرامفوائد البن

شبهة يناشد الس أبناء املسلمني يف الغرب أن جيتهدوا يف إجياد البدائل الشرعية، اليت ال  .2
اإلسالمية، الذي تستخدمه البنوك  (بيع املراحبة)فيها، ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً، مثل 

جلمهور ومثل تأسيس شركات إسالمية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة 
 .املسلمني، وغري ذلك

لتحويل كما يدعو التجمعات اإلسالمية يف أوروبا أن تفاوض البنوك األوروبية التقليدية،  .3
مقابل  الذي يزاد فيه الثمن (بيع التقسيط)هذه املعاملة إىل صيغة مقبولة شرعاً، مثل 
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معهم على  الزيادة يف األجل، فإن هذا سيجلب هلم عددًا كبريًا من املسلمني يتعامل
أساس هذه الطريقة، وهو ما جيري به العمل يف بعض األقطار األوروبية، وقد رأينا عدداً 
من البنوك الغربية الكربى تفتح فروعاً هلا يف بالدنا العربية تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية،  

 .كما يف البحرين وغريها

وك، لتعديل سلوكها مع وميكن للمجلس أن يساعد يف ذلك بإرسال نداء إىل هذه البن
 .املسلمني

وإذا مل يكن هذا وال ذاك ميسرًا يف الوقت احلاضر، فإن الس يف ضوء األدلة  .4
والقواعد واالعتبارات الشرعية، ال يرى بأسًا من اللجوء إىل هذه الوسيلة، وهي 
القرض الربوي لشراء بيت حيتاج إليه املسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط أال يكون 

بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه األساسي، وأال يكون عنده من فائض لديه 
املال ما ميّكنه من شرائه بغري هذه الوسيلة، وقد اعتمد الس يف فتواه على مرتكزين 

  :أساسيني

 .وهي قاعدة متفق عليها): الضرورات تبيح احملظورات(قاعدة  :المرتكز األول الفقهاء

اعتمد على قاعدة الضرورة أو احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، فإنه مل وإذا كان الس قد 
ينس القاعدة األخرى الضابطة واملكملة هلا، وهي أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلم جيز 

 .متلك البيوت للتجارة وحنوها

اده حني واملسكن وال شك ضرورة للفرد املسلم ولألسرة املسلمة، وقد امنت اهللا بذلك على عب
، وجعل النيب صلى اهللا عليه ]80: النحل] {َواللُه َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم َسَكنًا} :قال

وسلم السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة األربعة أو الثالثة، واملسكن املستأجر ال 
دفعه لغري يليب كل حاجة املسلم، وال يشعره باألمان، وإن كان يكلف املسلم كثريًا مبا ي

املسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته وال ميلك منه حجراً واحداً، ومع هذا يظل املسلم 
عرضة للطرد من هذا املسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كربت سنه أو قل 

 .دخله أو انقطع يصبح عرضة ألن يرمى به يف الطريق
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ما أنه ميّكنه أن خيتار املسكن قريبًا من املسجد ومتلك املسكن يكفي املسلم هذا اهلم، ك
واملركز اإلسالمي، واملدرسة اإلسالمية، ويهيئ فرصة للمجموعة املسلمة أن تتقارب يف 
مساكنها عسى أن تنشئ هلا جمتمعًا إسالميًا صغريًا داخل اتمع الكبري، فيتعارف فيه 

 .مفاهيم اإلسالم أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش يف ظل

كما أن هذا ميّكن املسلم من إعداد بيته وترتيبه مبا يليب حاجته الدينية واالجتماعية، ما دام 
 .مملوكاً له

وهناك إىل جانب هذه احلاجة الفردية لكل مسلم، احلاجة العامة جلماعة املسلمني الذين 
املعيشية، حىت يرتفع يعيشون أقلية خارج دار اإلسالم، وهي تتمثل يف حتسني أحواهلم 

مستواهم، ويكونوا أهًال لالنتماء إىل خري أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة لإلسالم 
أمام غري املسلمني، كما تتمثل يف أن يتحرروا من الضغوط االقتصادية عليهم، ليقوموا 

وينصب  بواجب الدعوة ويسامهوا يف بناء اتمع العام، وهذا يقتضي أال يظل املسلم يكد
طول عمره من أجل دفع قيمة إجيار بيته ونفقات عيشه، وال جيد فرصة خلدمة جمتمعه، أو 

 .نشر دعوته

هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن الشيباين ـ وهو   :المرتكز الثاني 
أمحد بن املفىت به يف املذهب احلنفي ـ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن 

حنبل، ورجحها ابن تيمية ـ فيما ذكره بعض احلنابلة ـ، من جواز التعامل بالربا ـ وغريه من 
  .العقود الفاسدة ـ بني املسلمني وغريهم يف غري دار اإلسالم

  األقليات المسلمة وفقه األسرة .

املرأة هل قد تسلم املرأة ويبقى زوجها على دينه فتسأل  :ـ حكم إسالم المرأة دون زوجها
 إسالم مويف كثري من األحيان يكون ذلك عائقا أما ،جيب مفارقة هذا الزوج غري املسلم

 ،حيث تتحجج بعدم رغبتها يف االنفصال عن زوج مل مينعها من ممارسة شعائرها ،النساء
األورويب بالقول بعدم وجوب الفرقة بني الزوجة املسلمة وزوجها غري  اإلفتاءفاجتهد جملس 

  .املسلم



 48 

اطالع الس على البحوث والدراسات املختلفة يف توجهاا، واليت تناولت املوضوع  بعد
بتعميق وتفصيل يف دورات ثالث متتالية، واستعراض اآلراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد 
الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف اخلاصة اليت تعيشها املسلمات اجلديدات 

 بقاء أزواجهن على أديام، فإن الس يؤكد أنه حيرم على املسلمة أن تتزوج يف الغرب حني
ابتداء من غري املسلم، وعلى هذا إمجاع األمة سلفًا وخلفاً، أما إذا كان الزواج قبل إسالمها 

  :فقد قرر الس يف ذلك ما يلي

كاحملرمة عليه (ا ابتداء إذا أسلم الزوجان معا ومل تكن الزوجة ممن حيرم عليه الزواج : أوالً 
  .فهما على نكاحهما) حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع

ومل يكن بينهما سبب من أسباب التحرمي وكانت الزوجة من  ،إذا اسلم الزوج وحده: ثانياً 
  .أهل الكتاب فهما على نكاحهما

  :إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فريى الس: ثالثاً 

  .مها قبل الدخول ا فتجب الفرقة حاالً إن كان إسال - أ

  .فهما على نكاحهما،إن كان إسالمها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدا - ب

فلها أن تنتظر إسالمه ولو طالت ، إن كان إسالمها بعد الدخول، وانقضت العدة - ج
  . فإن أسلم فهما على نكاحهما األول دون حاجة إىل جتديد له ،املدة

إذا اختارت الزوجة نكاح غري زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن  -د
  . طريق القضاء

ال جيوز للزوجة عند املذاهب األربعة بعد انقضاء عدا البقاء عند زوجها، أو متكينه : خامساً 
بات ويرى بعض العلماء أنه جيوز هلا أن متكث مع زوجها بكامل احلقوق والواج. من نفسها

وذلك لعدم تنفري النساء من الدخول ، الزوجية إذا كان ال يضريها يف دينها وتطمع يف إسالمه
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ويستندون يف ذلك إىل قضاء ، إذا علمن أن سيفارقن أزواجهن ويرتكن أسرهن اإلسالميف 
إن : "أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف ختيري املرأة يف احلرية اليت أسلمت ومل يسلم زوجها

كما . وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد اهللا اخلطمي، "ءت فارقته وإن شاءت قرت عندهشا
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو  ييستندون إىل رأ

وثبت مثل هذا القول عن . وهي أيضًا رواية ثابتة، النصراين كان أحق ببضعها ألن له عهداً 
  .1عي، والشعيب، ومحاد بن أيب سليمانإبراهيم النخ

قد يسلم شخص يف ديار الغرب ويبقى  :ـ حكم الميراث بين المسلم ومورثه غير المسلم
   ،فهل جيري بينهما التوارث ،أهله على دينهم األصلي فيموت أحدمها

صلى لقوله صلي أو الطارئ مانع من موانع اإلرث، الكفر األلقد تقرر يف الشرع احلنيف أن 
  2} ال يرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم{:اهللا عليه وسلم

أنه ال توارث بني مسلم وغري مسلم سواء كان املسلم وارثا  ذهب مجاهري :الجمهورذهب م
  أو مورثا 

يف حني ذهب آخرون إىل توريث املسلم من مورثه اليهودي أو نصراين ال   :المذهب الثاني 
  .وهو ما أخذ به جملس اإلفتاء األورويب.العكس

وأنه . الس عدم حرمان املسلمني مرياثهم من أقارم غري املسلمني ومما يوصون هلم به يرى
الذي " الكافر املسلم ال يرث املسلم الكافر وال: "ليس يف ذلك ما يعارض احلديث الصحيح

يتجه محله على الكافر احلريب، مع التنبيه إىل أنه يف أول اإلسالم مل حيرم املسلمون من مرياث 
وهو ما ذهب إليه من الصحابة معاذ بن جبل ومعاوية بن أيب . من غري املسلمني أقارم

و جعفر الباقر سفيان ومن التابعني مجاعة منهم سعيد بن املسيب، وحممد بن احلنفية، وأب
  .ومسروق بن األجدع، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

                                                           

و)� �*�ھ�  160ص / ��� هللا �� ��� / ـ ����� ا����ى و��
 ا�����ت   1  
/�ب ا���اWF �/ ـ رواه ا���Vري   2  
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 ،ولعل أكرب ما استند إليه املفتون جبواز إرث املسلم من مورثه غري املسلم املصلحة العامة
حيث يستعمل ما يرثه املسلم خلدمة قضايا األمة اإلسالمية العادلة من بناء املساجد واملراكز 

ومقاومة اللويب الصهيوين يف أوروبا وامريكا وهذه   ،المية ومتلك وسائل اإلعالم املختلفةاإلس
  .كلها مآالت معتربة شرعا

  المسلمة والقضايا السياسية األقليات 

على االنتماء للوطن الذي يسكنه اإلنسان  يدل تطلق املواطنة كمصطلح :فقه المواطنة
يف ظل االلتزام بقوانني ودساتري األوطان  ،احلقوق واملطالبة بالواجبات ءأدا رض عليهانتماء يف

مع التواصل مع بقية املسلمني يف أصقاع املعمورة ضمن قاعدة الوالء .اليت ينتمي إليها
ومن مقتضيات املواطنة وجوب احرتام املسلمني املقيمني يف هذه الدول قوانني هذه .والرباء
يف هذه اتمعات دون ذوبان أو انسالخ إندماجا إجيابيا  ووجوب إندماجهم ،الدول

يشاركون يف كل أنشطة عامة حتقق الصاحل العام مع وجوب التزام الدول واحلكومات احلياد 
وفتح جمال التعريف  بالدين اإلسالمي كما يفتح اال أمام  ،اجتاه أصحاب الديانات

  .أصحاب الديانات األخرى

    :وهلا عّدة صور ة احلقوق والواجبات وهي كثريةمن مقتضيات املواطن

ياسية إما من مقتضيات فقه املواطنة املشاركة يف احلياة الس :ـ المشاركة في االنتخابات
حزب تكتل سياسي أو وقد تكون املشاركة بدعم  ،مبساندة شخصية معينة ميينية أو يسارية

فهل يعترب هذا العمل  ،املسيحي الدميقراطيمعني وقد يكون هذا التكتل مسيحي مثل احلزب 
 ،حيث جيب أن يتحرر األول للمؤمنني ،مشروع أم أنه ممنوع يتعارض ومبدأ الوالء والرباء

  .ويتربأ من كل الكافرين

لقد دار جدل واسع  بني علماء األمة يف بداية القرن املاضي حول مشاركة اإلسالميني  يف 
بل حتتكم إىل قوانني ،ة علمانية ال حتتكم إىل  الشريعة اإلسالميةاحلياة السياسية يف ظل أنظم

  غالبيتها مقتبسة من قوانني غربية متنافية مع أحكام الشريعة الغراء 
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واألمر يف أوطاننا هني بسيط ال  ،من الزمن  ردحاولقد ظل السجال بني ايزين واملانعني 
األصل يف املشاركة السياسية اجلواز واإلباحة وخاصة  بل،كثري عناء أو استدالل  إىلحنتاج فيه 

الحظ القائمون على الشأن  ولقد.احلظر وعدم اجلواز هوو االستثناء ،يف اتمعات املسلمة
العام يف الدول الغربية  ابتعاد املسلني عن  احلياة العامة وانزواءهم يف دوائر ضيقة مما جعلهم 

حىت حيققوا  ،لتعاطي مع الشأن السياسي والعمل احلزيبوايفكرون يف ولوج عامل السياسة 
وبناء على كل  ،يف معادلة الصراع بني احلق والباطلويكونوا رقما أساسيا  ،بعض املكتسبات

من الدورة السادسة عشر يف تركيا  16/ 72/5ذلك اختذ جملس االففتاء األورويب قرار رقم 
   :اسية وأحكامها وضوابطها وجاء فيهبعنوان املشاركة السي/ 2006ـ 9ـ 3بتاريخ 

  بعد تدراس البحوث املقدمة قرر الس ما يلي 

هدف املشاركة السياسية هو صيانة احلقوق واحلريات والدفاع عن القيم اخللقية والروحية  :أوال
  .وعن وجود املسلمني يف ذلك البلد ومصاحلهم املشروعة

وهي ترتدد بني اإلباحة  ،ة للمسلمني يف أوروبااألصل مشروعية املشاركة السياسي :ثانيا
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم {  :بقوله تعاىل والندب والوجوب  عمال

  .}والعدوان 

حتقق معىن املواطنة واليت كثريا ما يتهم املسلمون بعدم التحقق  ،املشاركة السياسية :ثالثا
  .باملواطنة وعدم االنتماء

   ،املشاركة السياسية تشمل التكوين و االخنراط يف األحزاب ومؤسسات اتمع املدين :رابعا

من أهم ضوابط املشاركة السياسية االلتزام باألخالق اإلسالمية واحرتام الرأي  :ـ خامسا
  املخالف والتعددية وجتنب العنف 

النتخاب بشرط االلتزام بالقواعد التصويت يف ا ،من أهم الضوابط يف عملية املشاركة :سادسا
والبعد عن التزوير أو  ،ومنها وضوح املقاصد يف خدمة مصاحل اتمع ،الشرعية والقانونية

  .والتجرد من األهواء الشخصية ،التشهري
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جواز بذل املال للحملة االنتخابية حىت لو كان املرتشح غري مسلم إذا كان سيحقق  :سابعا
  .سب العامة  وأرى أن يكون ذلك من غري مال الزكاةللمسلمني بعض املكا

وقد اختلف العلماء املعاصرون يف هذه  .ثامنا ـ هذا القرار يشمل الرجل واملرأة على حد سواء
والشيخ فريد نصر  ،من الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ جاد احلق املسألة حيث يرى كل

يذهب الشيخ حممد قطب وغريه يف حني  ،والدكتور عبد الكرمي زيدان جواز املشاركة ،واصل
  عدم اجلواز 

الراي الذي متيل إليه النفس أنه الجيوز االلتحاق باألحزاب  :ـ دخول األحزاب المسيحية
يف براجمها أو بنيتها الفكرية قضايا اعتقادية خمالفة خمالفة صرحية للعقيدة اليت حتمل  ،املسيحية

وخاصة أن هذه األحزاب عادة ما تكون غري ذات ثقل مؤثر يف األحداث  ،اإلسالمية
  والتوجهات العامة يف بالد الغرب حبكم علمانية الدول الغربية

وبراجمها شاا شأن  ،العقيدة مباشرةأما إذا كانت هذه األحزاب جمرد أمساء وليس هلا عالقة ب
واألوىل عدم االلتحاق  ،بأس حينئذ باملشاركة فيها وااللتحاق ا األحزاب العلمانية فال
  .واالخنراط لوجود البدائل

   ،خدمة العلم أو االلتحاق بالجيوش في هذه الدول  ضربان :ـ االلتحاق بالجيوش

العسكرية اليت تفرض يف مجيع الدول على مجيع ما هو إلزامي كاخلدمة  :الضرب األول
وال يسع املسلم التخلف ،املواطنني  فهذا ال ميكن التلف منه ويعترب من مقتضيات املواطنة

وإلال كان  .ويف حالة القتال جيتهد املسلم أن يبتعد عن مواطن القتال قدر املستطاع .عنه
  مكرها مضطرا ويبعث على نيته 

حيث قد تلجأ بعض الدول  :والتعاقد وخاصة يف حالة احلروبتطوع ال :الضرب الثاني
وخاصة أثناء احلروب ،وخاصة العظمى منها إىل فتح باب التطوع والتعاقد مع  وزارات الدفاع

وقد يكون املقاَتل مسلم كما الشأن يف ،حيث قد يستدعون إىل القتال  ،والنزاعات املسلحة
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فالذي أراه عدم اجلواز ملا فيه من قتل املسلمني تانا   نتاسوريا واليمن، والعراق و أفغانس
  وزورا زورا 

غري املسلم إما أن يكون  ،فأقول وباهللا التوفيق :وقد يقول قائل لو كان املقاَتل غري مسلم
ظاملا معتديا على السلم واألمن الدوليني فهذا جيوز مقاتلته لردعه عن غيه وعدوانه إذا 

وإما أن يكون مسامل مظلوم ضعيف  ،الطرق السلمية والوساطة القانونيةعجزت مجيع السبل و 
يراد له اخلضوع يف سياسة معينة يف حينئذ ال جيوز مقاتلته واإلعانة عليه ولو كان كافرا  لقوله 

دياركم أن  ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من{ :تعاىل
  .}تبروهم وتقسطوا إليهم

 

  الخاتمة  

  .تسليما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  

  

  

  

  

  

  


