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 تمهيد:ـ  1

جاءت شريعة اإلسالم حاكمة على حياة الناس في كّل ظرف زماني ومكاني كااناا فيا   

في ذلك لنّص ما  نوااا الااحي  أو هجتهااد  وفي كّل األحاال التي يكانان عليها  تطبيقا  
ُضابط   م  اجتهادات العقال وفق إرشادات الدي  وتاجيهات  العاّماة  وعلاى مانهال لالجتهااد

للعقال فاي تّاّرر ماراد ا تعاالى المباي    قااعده وأصال  فاي علام أصاال ال قا  ليكاان  ادياا  

  إذ تعبّاد ا تعاالى عبااده باتن يتّاّروا الت وايل أو علاى وجا  الهادر العاام للناس   على وج 

 مراده قدر طاقاتهم  وأن يخضعاا لذلك المراد في كّل حياتهم.

  الّنيف قد تناول  بالبيان في شؤون اإلنساان كاّل منااحي الّيااة  وإذا كان  تعاليم الدي

نّها لم تك  على سااء فاي ذلاك التنااول ما  حياف الت وايل واإلجماال. فابعش تلاك ال اؤون فإ
فاي ذلاك عا  حكماة    صدورا  فُّول البيان فيها ت ويال  بينما شؤون أخرى أُجمل فيها إجماه  

لت ويل مع ما  ا ثاب  ه يتغيّر ما  وجااه الّيااة  وماع إلهية لعّل م  بعش وجا ها تاافق ا

ما  ا خارج نطاق اهجتهاد العقلي في تّّرر المراد اإللهي مّما يختّص الاحي وحاده ببيانا   
وتاافق اإلجمال مع ما  ا متغيّر م  أحاال الناس مّما يّتاج إلى تدبير العقل في سبيل تافيق 

 صده.منقلبات أوضاع  إلى  در الدي  ومقا

والناظر في عمام تعااليم الادي   وفاي مبانيا  الكلّياة ومقاصاده العاّما  يجاد أنّا  ديا  جااء 
لبناء المجتمع اإلنساني وتدبير شؤون  كغاية عليا لكّل تدبير جاء يتعلّق ب اؤون ال ارد أو ال  اة 

ماا  اا القليلة م  األفاراد  و اا المغااى الاذر ان ارد با  اإلساالم ما  باي  ساا ر األدياان  وكتنّ 

مغاى مندرج ضم  الخاتمية التي أراد ا ا تعالى لهذا الدي   فهاي خاتمياة كماال شاامل بماا 
 بعااد معالجااة شااؤون  أفاارادا   فااي ذلااك الكمااال المتم ّاال فااي معالجااة شااؤون اإلنسااان مجت معااا  

وجماعات  وقد جاءت الدههت على ذلك  متااترة  ومنها على سبيل الم ال تلك الوايغة فاي 

هااا  الخطااا إلااى جماعااة اإلنسااان ه إلااى أفااراده  ومنهااا ذلااك البعااد  ب الااديني التااي جاااء بهااا ماج 
الجماعي البيّ  حتى في أخّص مظا ر العالقاة باي  اإلنساان وربّا  ما  م ال الواالة والوايام 

والّاّل  وه غرو فإّن اإلسالم جاء يكلّف اإلنسان بمهّماة الخالفاة فاي األرو  و اي مهّماة ه 

 هّ التديّ  الجماعي ويقور ع  أدا ها مجّرد التديّ  ال ردر.ينهش بها إ

على  ذا المغاى الديني القا م علاى الم هاام الجمااعي للتاديّ  جااءت تعااليم الادي   وبناء  

بو ة عاّمة  وما يتعلّق منها باجاه التعامل بي  الناس بو ة خاّصة  متّجهة ببيانها الت وايلي 

ني  يااديرون فياا  شااؤون الّياااة علااى أساااس ماا  تااديّنهم إلااى مقتضااى وجاااد جماااعي للمتااديّ 
الجماعي  وذلك سااء فيما ي جر بي  بعضهم وبعش م  العالقات  أو فيما ي جر بينهم وبي  

غيار م مّماا  ه ينضااار تّاا  جمااعتهم الدينيااة ماا  الناااس  ورتّاس كااّل ذلااك علااى أساااس أّن 

فاراد فيماا  اا ما  خواا ص الضاما ر  سلطان الدي   ا السلطان القيّم الذر تن ّذه ضاما ر األ

 والهي ة الجماعية متم ّلة في الدولة فيما  ا م  خوا وها.

أن تجارر علاى  اذا النّاا  وم  المعلام أّن شؤون المسلمي  ل   كان م  المطلاب ديناا  

م  الاجاد الجماعي الذر يخضع لسلطان الدي   فإنّها قد تطّاح بهاا األقادار فاي واقاع الّيااة 
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ى أحاال غير تلك األحاال  فإذا أفراد أو جماعاات ما  المسالمي  تقاّل أعاداد م أو فتجرر عل

تك ر يجدون أن سهم في أوضاع يكانان فيها متديّني  في خاّصة أن سهم أو في عالقات ضايّقة 
الااساعة والمت اعّبة يكاناان خاضاعي  لسالطان ياة ولكانّهم فاي عالقااتهم اهجتماع تدار بيانهم 

ينخرطاان فيهاا ويكاان السالطان  ةأو ثقافيام  أنظمة اجتماعية أو قانانياة  غير سلطان الدي  

فيهااا لاادي  غياار دياانهم  وين ّااذه علااى مجماااع ماا  ينضااار تّتاا  ماا  ه يؤمنااان باإلسااالم وه 

 يطبّقان شريعت  بي  الناس.

وقااد كااان حااّ   ااذه الّااال ماا  أحاااال الاجاااد اإلسااالمي التااي قااد تطااّاح إليهااا ظااروف 

ت ويل في بيانات الاحي أقاّل ما  حاّ  تلاك الّاال التاي يكاان فيهاا ذلاك الاجااد الامان م  ال
إلاى تواّرف  ن الجماعاة كلّهاا  إذ جااء ماا يتعلّاق با  راجعاا  وجاريا على سلطان الدي  في شؤ

ال رد المسلم أو الجماعة المسلمة في ذلك الاضع ماع المجتماع الاذر انخرطااا فيا  والسالطان 

در م  الكلّية واإلجمال والهدر العاّم. ولعّل م  حكمة ا تعالى فاي الذر انضاوا تّت  على ق
ذلك أّن الاضع الذر يكان في  للدي  سلطان على الجماعاة  اا وضاع منضابب ثابا  مساتقّر  

لسالطان غيار  فناسب  البيان الت ويلي  وأّما الاضع الذر يكان في  الاجاد اإلسالمي خاضاعا  

ة صاره  متنّاعة أحاال   مستجدّة فوال  على غير انضاباط  سلطان الدي  فإنّ  وضع متعدّد
فناسب  إذن الهادر العااّم دون ت وايل ليكاان لالجتهااد العقلاي مجاال فاي تافيقا  إلاى ماراد ا 

 تعالى على ضاء ذلك الهدر الدّيني العاّم. 

ر اة وقد كان دأب النّظار م  ال قهاء المجتهدي  في كاّل زماان أن يعاالجاا األحااال الطا
ط ال قهي بالنسبة لتلك األحاال التي افي حياة المسلمي  بالّلال ال رعية  وأن ياّسعاا اهستنب

ه يكان فيها م  نواا الااحي ت وايل م ال حاال األقلّياات التاي أشارنا إليهاا  بال كاان ما  

دأبهم أن ينتقلااا باالنظر ال قهاي ما  ت اريع األحكاام الت وايلية فاي معالجاة تلاك األحااال إلاى 
تّّرى ب  ما يُ   اديا   تتسيس القااعد واألصال المنهجية التي تاّج  ذلك النظر وتكان ل  مياانا  

يريده ا تعالى م  أحكام في ترشيد الّيااة  وتلاك مهّماة أدّى منهاا اهجتهااد ال قهاي فاي شاتن 

ؤدّر  أوضااع األقلّيااات المسالمة التااي أفرزتهاا التطااّارات الماضاية للتاااريه ماا تيّساار لا  أن ياا
و ااي اليااام فااي شااتن األقلّيااات المساالمة ملقاااة علااى عاااتق النّظااار ماا  ال قهاااء والمجتهاادي  

ملقاة على عاتق السابقي ؛ وذلك لماا حوال فاي  اذا ال اتن  مما كان المعاصري  بتشدّ وأثقل 

 م  تطّار لم يك  ل  في السابق م يل. 

ف عدد م أو يايد فاي حاال أقلّياة إّن المسلمي  اليام يعيش شطر كبير منهم لعلّ  ينا ا ثل

تخضع في حياتها الجماعية لسلطان غير سلطان الدي  اإلسالمي  وتن ّذ فيها إرادة قانانية  ي 

إرادة أك رية غير مسلمة  وتلك إحدى إفرازات العالم المتغيّر المتسارع التغيّر  الذر تقاربا  
   ولعاّل الم اهد األوروباي فاي أطراف   وتداخل  شعاب  وأمم   وتمازج  ثقافات  وحضارات

 ااذا ال ااتن يم ّاال إحاادى النماااذج األباارز للقلّيااات المساالمة  إذ يعاايش بتوروبااا اليااام فااي  ااذا 

م  المسلمي   وإذا كان  أوروباا  اي قلاس الّضاارة الغربياة  الاضع ما يقارب الستي  مليانا  
ي  فيها يم ّل المظهر األبرز ومركا ال قل فيها  وإذا كان  ذا الاجاد المعتبر لإلسالم والمسلم

للّقاء المت اعال باي  اإلساالم والغارب فاي عاالم متغيّار  فكياف ه يكاان ما  األ ّمياة بمكاان أن 

تتّج  الهمم العلمية هجتهاد تتصيلي فقهاي يافّاق  اذا الاجااد اإلساالمي لماا فيا  الخيار لجمياع 
يم اإلساالم الخالادة  واسات ادة ما  لق بسطا   قاّرة وم  وراء م م  بني اإلنسان؟القاطني  بهذه ال

الكسس الّضارر األوروبي  فإذا  ي عالقة بي  اإلسالم والغارب مؤّصالة علاى أصاال ما  
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الدي  متينة  فتكان م مرة للتعايش السلمي والتعارف الّضاارر  عاصامة ما  الواراع وماا 

ضاي  وت اهد ي رزه م  المآسي التي شهدت منها العالقة بي  الطرفي  م ا د مّبطة فاي الما
اليام منهاا م اا د أخارى تناذر باإلحبااط بتساباب لعاّل ما  أ ّمهاا اهفتقاار إلاى تتصايل عقادر 

إّن  ذا التتصيل  ا الذر نعني  فاي  اذه الارقاة بالتتصايل ل قا  األقلّياات المسالمة  فقهي مرّشد

 في المجتمعات الغربية. 

 ـ الأقّليات وفقه الأقّليات: 2 

في  ذا الودد أن نّدّد الم ا يم التي سيدور عليها التّليل متم ّلة لعلّ  يكان م  المتتّكد 

باااألخّص فااي موااطلّ األقلّيااات وفقاا  األقلّيااات  فهااي موااطلّات حدي ااة عهااد بالتااداول بااي  

المهتّمي  بهذا ال تن  وه ياال الّاار فيها قا ما في سابيل اهنتهااء فيهاا إلاى م اا يم بيّناة  بال 
ذا خواصااية  فيتاااارد عليهااا  علميااا   إلااى إقاارار بم ااروعيتها مبّ ااا  فااي ساابيل اهنتهاااء فيهااا 

النّظار والباح ان إذن على سااء في البسب واهحتجاج  ويتقادّم العلام فيهاا درجاات م مارة ه 

 ينقش بعضها بعضا. 

لقااد راج موااطلّ األقلّيااات فااي عواارنا وأصاابّ لاا  بعااد سياسااي واجتماااعي وقاااناني؛ 

ماا  اخااتالط بااي  األماام وال ااعاب ب عاال ت ّ ااي  جاارة األفااراد وذلااك لمااا حاادل فااي الااقااع 

والجماعات م  بلد إلى بلد وم  قاّرة إلى قاّرة لتافّر مغرياتها وليسر أسبابها  فإذا المجتمعات 
األصلية في كّل قاّرة تنضّم إليها جماعات مغايرة لهاا مّما   ااجر إليهاا  فت ااركها الّيااة فاي 

تلااك الم اااركة وجاااه ماا  اهحتكاااو تساا ر عاا  وجاااه ماا  وجا هااا المختل ااة  وتّاادل فااي 

اهضااطرابات التااي تطلااس لهااا حلاااه اجتماعيااة وسياسااية  فكااان ذلااك ماا  أ ااّم أسااباب رواج 

 موطلّ األقلّيات  ثّم موطلّ فق  األقلّيات.  

 أ ـ   مصطلح الأقّليات المسلمة:  

لمجماعات الب رية التي تعيش حينما يُطلق موطلّ األقلّيات فإنّ  يُراد ب  في الغالس ا  

فااي مجتمااع تكااان فياا  أقلّيااة ماا  حيااف العاادد  وتكااان مختّوااة ماا  بااي  سااا ر أفااراد المجتمااع 
اآلخري  ببعش الخواصيات الجامعة بينها  كتن تكان أقلّية عرقية  أو أقلّية ثقافية  أو أقلّياة 

فاي تّقّاق وصاف األقلّياة لغاية  أو أقلّية دينية  وإذن فإّن  ذا الموطلّ ي ير إلاى عنواري  

 ماا  القلّااة العدديااة لمجماعااة ماا تعاايش فااي مجتمااع أوساع  والتميّااا دون سااا ر ذلااك المجتمااع 

 .1بخواصيات أصلية في ال قافة أو في العرق

وفي تّديد موطلّ األقلّياات المسالمة المقوااد فاي  اذا المقاام ربّماا تعتارو  بعاش  

المواطلّ العااّم للقلّياات يكاان داهّ علاى مادلال  الم كالت  فاللّ   بظا ره حينما يندرج في
عددر  ومدلال تميّا ثقافي  فيوبّ المعناى المقوااد باألقلّياات المسالمة تلاك المجماعاة ما  

الناس التي ت ترو في التديّ  باإلسالم  وتعيش أقلّية في عادد ا ضام  مجتماع أغلبا  ه يتاديّ  

ماا  وجاااه اهست سااار   اال تُعتباار ماا  األقلّيااات بهااذا الاادي . ومّمااا يتاّجاا  إلااى  ااذا الموااطلّ 
المسلمة تلك األقلّيات العددية التاي قاد تكاان  اي النافاذة فاي مجتماع غيار مسالم  بّياف يكاان 

بيد ا السلطان السياسي الاذر تّقّاق با  سايادة القاانان اإلساالمي علاى عماام المجتماع؟ و ال 

لتاي  اي ما  حياف العادد أك رياة  ولكنّهاا تُعتبر م  األقلّيات المسلمة تلك المجماعة المسالمة ا

                                                
 ( 2001) ط دار ال روق/ 25راجع في شرح  ذا الموطلّ  ياسف القرضاور ـ في فق  األقلّيات المسلمة   1
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تعيش في مجتمع تكان في  مجماعة أخرى غير مسلمة  ي النافذة بّيف تسيطر علاى الّكام 

 غير إسالمي على سا ر المجتمع؟  وتطبّق م  خالل  قانانا  

إّن اإلجابااة علااى  ااذه الم ااكالت ينبغااي أن تتخااذ بعااي  اهعتبااار أيضااا طبيعااة الواا ة 

اصاايتها ماا  بااي  سااا ر األديااان  إذ المساالم لكااي تتّقّااق صاا ت  اإلسااالمية اإلسااالمية فااي خو

ينبغي أن يّكم اإلسالم كّل وجاه حيات  ال ردياة واهجتماعياة  و اا ماا يجعال عالقاة القاانان 
العاّم الذر ينّظم الّياة ميااناا أصاليا فاي تّقّاق الوا ة اإلساالمية أو عادم تّقّقهاا  بينماا غيار 

ّقّقاا بو ة دينهم إذا ما تاديّناا با  فاي خاّصاة الان س مهماا يكا  القاانان المسلمي  يمك  أن يت

 العاّم الذر يطبّق عليهم.

ذا خواصية بي   ّا  إذا ما أض نا  ذا إلى ذاو أصبّ موطلّ األقلّيات المسلمة موطل

الضابطة للقلّيات؛ إذ يوبّ القانان العااّم الاذر يُطبّاق فاي المجتماع  نظا ره م  الموطلّات

 موااطلّا   فااي تّديااد م هااام  ااذا الموااطلّ  فيكااان إذا   مهّمااا   ذر تاجااد باا  األقلّيااة عنواارا  الاا
ينطبااق علااى تلااك المجماعااة ماا  المساالمي  التااي تعاايش فااي مجتمااع تُطبّااق فياا  قااااني  غياار 

إسالمية م  قِبل سالطات حاكماة غيار إساالمية  أو تسااد فيا  لسابس أو آلخار ثقافاة وأعاراف 

وعلااى  ااذا اهعتبااار ياادخل فااي م هااام األقلّيااة المساالمة تلااك األك ريااة  وتقاليااد غياار إسااالمية.
المسالمة فاي مجتمااع يخضاع لقااانان وثقافاة غياار إساالمية إذا كاناا  تلاك األك ريااة مغلاباة فااي 

أمر ا على ذلك النمب م  الّياة  وم  باب أولاى أن يادخل فيا  األقلّياة الخاضاعة لنظاام غيار 

يخرج م  م هام األقلّية المسلمة تلك األقلّية التي يكان لها  إسالمي. وعلى  ذا اهعتبار أيضا
ن اذ يساد ب  القانان اإلسالمي وال قافة اإلساالمية فاي المجتماع الاذر تعايش فيا   كماا يخارج 

من  أيضا المسلمان األك رية إذا كااناا يخضاعان لّكام ما  قِبال أن ساهم ولكا  ه يُطبّاق فايهم 

كما  ي أوضاع الك ير م  البالد اإلساالمية الياام  إذ  اذه  يا  و كل أالقانان اإلسالمي إن جا يّا  
الّال م  عدم التطبيق الديني عليهم ليس  متتتّية م  مغلابيتهم لجماعة غيار إساالمية  وإنّماا 

  ي متتتّية م  جهل أو تقوير أو غير ذلك م  األسباب الذاتية. 

 ب ـ  مصطلح فقه الأقّليات: 

وااطلّ حساابما نعلاام بضااعة عقاااد  وه يتجاااوز شااياع  فااي ه يتجاااوز عماار  ااذا الم
بالجالية اإلسالمية باالبالد الغربياة  إذ لّماا  اهستعمال عقدا أو عقدي . ولعّل من ته كان مرتبطا  

تكاثرت  ذه الجالية بتوروبا وأمريكا  وبدأت حياتها تنت ار وعالقاتهاا تت اعّس  وبادأت ت اعر 

نية في مهجر ا الاذر يعايش فيا  مجتماع غيار إساالمي  بكيانها الجماعي ذر الخواصية الدي
وتساااد فياا  ثقافااة وقااااني  غياار إسااالمية  إذ ذاو باادأت تتاااق إلااى أن تاانّظم حياتهااا ال رديااة 

والجماعيااة علااى أساااس ماا  دينهااا  ولكاا  وجاادت أّن وجا ااا ك ياارة ماا  تلااك الّياااة ه ي ااي 

المعمال ب  في البالد اإلسالمية  إّما  بتافيقها إلى أحكام الدي  ما  ا متداول معروف م  ال ق 
مخال ااة للوضاااع الماجااادة بااالبالد اإلسااالمية  أو ألنّاا  ه يغّطااي  ألنّاا  ه يناسااس أوضاااعا  

ان ردت بها حياتهم بالمهجر  فتصبّ   ناو ضرورة ل رع فقهي جدياد يخاتّص فاي  أوضاعا  

 معالجة حياة  ذه األقلّية أُطلق علي  موطلّ فق  األقلّيات.

  وه  اا مساتمدّ ما  مواادر غيار بمنعال ع  ال ق  اإلسالمي العاام وليس فق  األقلّيات

موادره  أو قا م على أصال غير أصال   وإنّما  ا فرع م  فروع   ي ارك  ذات الموادر 

واألصال  ولكنّ  ينبني على خواصية وضع األقلّيات  فيتّج  إلى التخّوص فاي معالجتهاا  
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لااا  فيماااا يتعلّاااق  عليااا   وتطاااايرا   مي وقااعاااده  اسااات ادة منااا  وبنااااء  فاااي نطااااق ال قااا  اإلساااال

بماضاااع   وذلااك سااااء ماا  حيااف ثماارات ذلااك ال قاا  ماا  األحكااام  أو ماا  حيااف األصااال 

 والقااعد التي بُني  عليها واستُنبط  بها.

فماا  حيااف ثماارات ال قاا  ماا  األحكااام فااإّن فقاا  األقلّيااات ينبنااي جساام  األكباار علااى تلااك 

ت  إذ القدر األكبر منها متعلّق بما  ا ثاب  ت ترو في  أوضاع المسلمي  مهما تغايرت ال مرا
ظروفها في الامان والمكان  ولك  مع ذلك فإنّ  يعمد إلى اجتهادات كان  مرجاحاة  أو غيار 

م ااهارة  أو متروكااة لساابس أو  خاار ماا  أسااباب التاارو  فيسااتدعيها  وينّ ااطها ويّييهااا  لمااا 

اسابة لابعش أوضااع األقلّياة المسالمة تتّقّاق بهاا الموالّة  فيعاالال بهاا تلاك يُرى فيهاا ما  من
 األوضاع  في غير اعتبار لمذ بية ضيّقة  أو عوبيّة م ّاتة للمولّة  ما دام كّل ذلك مستندا  

 إلى أصل في الدي  معتبر.

 وم  حيف األصال والقااعد  يعماد  اذا ال قا  إلاى اساتعمال القااعاد ال قهياة والمبااد  
 األصالية ما يُرى منها أك ر فا دة في تافيق أحاال األقلّية إلى حكم ال رع  وياّجههاا تاجيهاا  

أوسع في سبيل تلك الغاية  وربّما استروح م  مقاصد ال ريعة ما يستنبب ب  قااعاد اجتهادياة 

أو  لم تك  معهادة في ال ق  المارول  فيدخلها في دا رة اهستخدام اهجتهاادر فاي  اذا ال قا  
  فينّ ب العمل بها في استخدام جدّا   يعمد إلى قااعد كان  معلامة ولكّ  استعمالها ظّل مّدودا  

واسع تقتضي  طبيعة أوضاع األقلّيات المسلمة  ليتّّول م  ذلك كلّ  فق  للقلّيات ينبني علاى 

 يكان ك ايال   جديدا   ال ق  اإلسالمي المتثار  ويتّج  بخواصية في  ذا ال تن  يضيف بها فقها  

 .2بمعالجة  ذا الاضع الجديد

 ـ فقه الأقّليات في التراث الفقهي: 3

لّما ن ت ال ق  اإلسالمي وتاّسع وتطّار فإنّ  انبنى في كاّل ذلاك باجا  عااّم علاى معالجاة  

الّياااة الااقعيااة للمساالمي  يااروم تاادبير ا فااي مسااتجدّاتها ومنقلبااات أحاالهااا بتحكااام ال ااريعة 
أو المستنبطة باهجتهاد  فجاء في أنااع قضاياه ومساتنبطات أحكاما   وفاي المنواا عليها 

منهجاا  وروحاا  العاّمااة يعكااس إلااى حاادّ كبياار واقااع الّياااة اإلسااالمية فيمااا يطاارأ عليهااا ماا  

شرعية م   األطاار  وما تنقلس في  م  األحاال  فيواغ لكّل تلك األطاار واألحاال أحكاما  
تهاد  ولم تك  األحكام اهفتراضية في  إهّ جارية علاى سابيل صريّ النّص أو م  أصال اهج

 ّمة ال ق  م  كبار المجتهدي .  المران التعليمي  بل قد كان  منكرة عند بعش أ

وواقع الاجاد اإلسالمي عناد ن اتة ال قا  وطيلاة فتارة ازد ااره الّيّاة بّركاة اهجتهااد  
الذر ب  تنتظم حركة العالقاات اهجتماعياة كان واقعا يقام ذلك الاجاد في  على سلطان الدي  

كلّها م  تلقاء األفراد وال  ات فيما بينهم  وم  تلقاء الدولة التي تساس األّمة سياساة شارعية  

ولاام يعاارف ذلااك الاجاااد جماعااات واسااعة ماا  المساالمي  تعاايش فااي مجتمعااات غياار إسااالمية 
لطان ديانهم  وقواارى ماا كاان يخضعان بها في عالقاتهم اهجتماعية العاّمة لسلطان غير سا

يّول في  ذا ال تن وجاد أفراد م  المسلمي  أو جماعات صغيرة منهم في مجتمعات غيار 

إسالمية وجادا عارضا في الغالس بسبس ضرب في األرو  أو إيمان بالدّي  ناشئ لم تتاّسع 

                                                
 ألقلّيات ) بّف مخطاط (.راجع في ذلك   ط  جابر العلااني ـ مدخل إلى فق  ا  2
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ة باارزة ضام  دا رت  ليوبّ سلطان  غالبا  فلم يك  إذن ذلك الاجاد للقلّيات المسلمة ظاا ر

 الاجاد اإلسالمي العاّم.

وبسبس  ذه المّدودية غير المل تة لالنتباه في ظا رة الاجاد اإلسالمي الذر ه يخضع 

 إلاى ذلاك ماا ذكرناا  ن اا ما  أّن البياان الاديني فاي  اذا ال اتن كاان بياناا   لسلطان الدي   مضاافا  

ّل مستجدّات الااقع بتحكاام ال اريعة لام عاّما  فإّن اهجتهاد ال قهي الذر كان يتودّى لّ جمليا  
يتناول ب كل عميق ماّسع  ذه الّال م  أحاال الاجاد اإلسالمي بماا  اي ظاا رة غيار ذات 

شااتن باايّ  فاااي واقااع المسااالمي   وربّمااا تنااااول قضااايا جا يّاااة مّاادودة منهاااا كاناا  تعااارو 

 تماام شامالي عااّم للمجتهدي  بي  الّي  واآلخر فيودرون فيها فتاوى وأحكاما في غيار ماا ا

 بها كّالة م  أحاال المسلمي  ذات الازن الااقعي المهّم.

وربّما طرأت في بعش مراحل التاريه اإلسالمي ظروف أصبّ  فيها حال المسالمي  

الخاضعي  لسلطان غير سلطان دينهم ظا رة ذات شتن واقعي  وذلك م ل ما حول للمسلمي  
المسلمي  بابعش الابالد اآلسااية واإلفريقياة حينماا  عند سقاط األندلس  وم ل ما كان م  أمر

تاايادت أعااداد م وتاّساع  جماعاااتهم ماع بقااا هم أقلّياات مساالمة فاي مجتمعااات غيار إسااالمية 

تساس بسلطان غير سلطان اإلسالم  ولكاّ   اذه المراحال التاريخياة التاي أفارزت  اذا الااقاع 
ه ال كر ال قهي مرحلة الضعف اهجتهادر الجديد للقلّيات المسلمة واف  بالنسبة لمراحل تاري

واأليلالة إلى التقليد والجماد  فلم يك   ذا ال كر قاادرا علاى أن يتنااول  اذه الظاا رة الجديادة 

بمعالجااة فقهيااة أصاالية شاااملة  وظااّل فااي نطاااق التقليااد والجماااد يااردّد المعالجااات الجا يااة 
إضااافات ماا  ال تاااوى ذات الطااابع  اهجتهاديااة القديمااة فااي طابعهااا الجا ااي  أو يضاايف إليهااا

 الجا ّي أيضا.

وقد أس ر  ذا الاضع المتعلّق باجاد األقلّيات المسلمة في طاري  مع اختالف األساباب 
بينهما ع  أّن المدّونة ال قهيّة اإلسالمية لم يك  ل ق  األقلّيات فيها بيان ثرّر يتناول فاي شامال 

ّرفاتهم اهقتوادية  وسا ر أحاال شاؤونهم العاّماة أحكام العالقات اهجتماعية للمسلمي   وتو

فيما لا  صالة باالمجتمع غيار المسالم الاذر يعي اان فيا   والاذر يساسا  سالطان غيار سالطان 
دينهم يكانان  م خاضعي  ل  كما يخضع ل  سا ر المجتمع الاذر يعي اان فيا   وإنّماا وجادت 

مت ّرقاة فاي الغالاس باي  أباااب ال قا  في  ذه المدّونة أحكام وفتاوى واجتهاادات فقهياة جا يّاة 

 المختل ة  ه يجمعها جامع في باب ماّحد  وه منهال شامل في النظر ال قهي.

وقد استوّس  ذا الاضع في المدّونة ال قهية بالنسابة ل قا  األقلّياات وضاعا م اابها فاي 

علام ال قا   وكاان مدّونة أصال ال ق   إذ م  المعلام أّن  ذا العلم المنهجي قد ن ت متتّخرا ع  

ماا  مّااّررات األحكااام ال قهيااة ولاايس وضااعا ابتاادا يا لقااعااده  ا  ن ااا ه فااي عماماا  اسااتقراء
على نّا م  األنّاء بالمسار العاّم لل ق   وذلك فيما يتعلّاق  المنهجية  فكان لهذا السبس متتثّرا  

 ااا ماا  الناحيااة بتحجااام اه تمااام بقضااايا الّياااة اإلسااالمية  وشاامال البيااان فيهااا  وإن يكاا  

 المنطقية األصل الذر ينبني علي  ال ق   والذر يتاّج  بتاجيه .

ّّ في البياان  وم  بي  ما طال  استوّاب أصال ال ق  لما جاء في المدّونة ال قهية م  ش

الم ّول ما يتعلّاق باألقلّياات المسالمة الااقعاة تّا  سالطان غيار إساالمي  فلا   كانا  قااعاد 

وأحكام  ذات طابع منهجي عااّم  ي امل بالتقعياد المنهجاي كاّل جا يّاات   نأصال ال ق  وقااني
األحكام  وه يختّص ببعضها دون بعش  فإّن تاّج  األصالي ال قي  بك افة وعناية إلى مجاال 
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ماا  مجاااهت النظاار ال قهااي أك اار ماا  تاّجهاا  إلااى مجااال  خاار ماا  شااتن  أن يااؤثّر فااي نظااره 

نهجية ذات عالقة أشدّ وأمت  بالمجال ال قهي الاذر كاان األصالي باستخراج قااني  وقااعد م
تاّجه  إلي  أك ر ك افة وعناية  وبإنضاج تلك القااني  والقااعد بمّاكمتها الت ويلية التطبيقية 

 إلى جا يات األحكام التي تنضار تّ  ذلك المجال.

التّتصايل ل قا   ونتيجة لذلك فاإّن مدّوناة أصاال ال قا  كماا المدّوناة ال قهياة جااء فيهاا حا ّ 
  فهاذا المجاال ال قهاي لام ياّجا  األصااليةبالنسبة لغيره ما  اه تماماات  ضعي ا   األقلّيات حّظا  

إلي  التّتصيل با تمام مقدّر في تقرير القااعد ال قهية وتاجيهها والتم يل لها  وكذلك في تقرير 

ذلاك كلّا  علاى حادّ القادر أصال اهجتهاد فيا   وتطبيقاتهاا المختل اة الاجااه  وبقاي األمار فاي 
الم ااترو ماا  الاجاااه العاّمااة فااي اسااتنباط األحكااام ماا  مااداركها  و ااا مااا يلتقااي علياا  النظاار 

  دون خواصاية ال قهي في كّل مجاال ما  مجااهت الّيااة حينماا يكاان سالطان الادي  ساا دا  

 ألوضاع األقلّيات المسلمة التي تعيش تّ  سلطان غير ذلك السلطان.

 لفقه الأقّليات: ـ  التأصيل 4

طّاح الامان باألّمة اإلسالمية في عهاد ا األخيرة إلى وضع م  الّياة جديد لام تكا    

ل  سابقة في ماضيها  و ا وضع المغلابية الّضاارية ألمام أخارى  ذلاك الاذر أصابّ  فيا  

 تابعة بعدما كان  متباعة  ومغلابة بعدما كان  غالبة. وما  إفارازات  اذا الاضاع الجدياد أن
 اا القايّم علاى حيااة المسالمي  فيا  ن تت ظاا ر متعدّدة م  وجاد إساالمي ه يكاان اإلساالم 

اهجتماعية إن بوا ة كلّياة أو بوا ة جا يّاة  وماا عاشات  ك يار ما  ال اعاب اإلساالمية طيلاة 

القرني  الماضيي  م  حياتها تّ  استعمار األمم األوروبية يعتبر إحادى أبارز تلاك الظااا ر 

 اليدا وت ريعا في خواا  ذا ال تن.وأك ر ا ت

مااا ينساااق إلاايهم فيهااا مااا ياان عهم  وإذا كاناا  ساانّة ا تعااالى فااي تاادبير حياااة الناااس ك ياارا  

ويكان لهم في  خيرإن  م است مروه باهعتباار وفاق تلاك السانّة ضام  ماا يوايبهم ما  ضارر 
ده أن أفارزت تلاك و م ل  كار ان  فلعّل م  تجلّيات  ذه الّسانّة فاي خوااا ماا نّا  بواد

الّال اهستعمارية لل عاب اإلسالمية التي خضاع  فيهاا لسالطان غيار سالطان الادي  وضاعا 

ماا  الاجاااد اإلسااالمي بااالبالد األوروبيااة أصاابّ علااى صااعيد العاادّ يقاادّر بع اارات الماليااي   
 بمااا لااام يتساااّ   ا  وعطااااء وأصاابّ علاااى صاااعيد اآلمااال يست ااارف التعاااارف الّضااارر أخاااذا  

تجلّاي الم  قبل بالرغم مّما اتّو   با  جهااد م ما  العاام واإلخاالا  وكاان  اذا للمسلمي  

ما ساق  ا تعالى فيها م  خير نافع لإلسالم والمسلمي   وذلك في ثناياا ماا في يتم ّلتلك الّسنّة ل
كان في  كره لهام متم ّال فاي خضااع  اذه األقلّياات اإلساالمية الكبيارة فاي حياتهاا اهجتماعياة 

غيار سالطان دينهاا  و اا سالطان القاانان الاضاعي فاي تلاك الابالد التاي تعايش فيهاا.  لسلطان

ولكّ  ذلك الخير م روط فاي حواال خيريتا  بّسا  اسات مار المسالمي  لمقدّماتا  حتاى يناتال 

 ثماره وفق قااعد اهعتبار وقاانين .

 أ ـ ضرورة التأصيل لفقه الأقّليات:

للقلّياات المسالمة باالبالد األوروبياة ما  قاااني   ولعّل م  أ ّم ما يست مر ب   ذا الاضع

اهسات مار المنتجااة للخياار منا   ااا أن يؤخااذ بالمعالجاة ال اارعية وفااق مانهال علمااي  ااا ماانهال 
التتصيل الذر تُبنى في  األحكام وال تاوى لهذا الاجاد اإلسالمي كي ي مار ثمااره الخيّارة علاى 

هااا وتساادّد ا نّااا أ اادافها علااى اعتبااار أصااال وقااعااد ماا  أصااال اهجتهاااد وقااعااده  تاّجه
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خواصية الاضع الذر تعالج  بالنسبة لعمام الاضع اإلسالمي الذر جاء النظر ال قهي العاّم 

 يعالج  وفق األصال والقااعد العاّمة في اهجتهاد.

وقاد ا ااتّم ال قاا  اإلسااالمي المعاصاار باضااع األقلّيااات اإلسااالمية فااي أوروبااا منااذ بعااش 

إلي  بالمعالجة ال رعية التي أثمرت فقها م  ال تاوى واألحكام ظّل ي ارى ياماا الام   واتّج  

بعد يام  وتّاج ذلك اه تمام بن ااء مجماع علماّي خااّا بهاذا ال اتن  اا المجلاس األوروباي 
لإلفتاء والبّال  ولكّ   ذا اه تمام المتاايد ب تن الاجاد اإلسالمي بتوروبا  وما أثمره ما  

ب  م  فق   ظّل ي تقر إلى الّلقة األساسية م  حلقات النظر ال قهي التاي ما   ثمار  وما تراكم

شتنها أن تاّج  اهجتهاد وترّشده في معالجاة شاتن  اذا الاجااد ليبلاه ماداه الماتمال  أه و اي 
فاي تقعياد أصاالي فقهاي ل قا  األقلّياات مخاتّص با   ومبناّي علاى  حلقة التتصيل ال قهي متم اّل  

 الاضع الذر يعي   المسلمان بالبالد األوروبية م  جهات  المختل ة.مراعاة خواصية 

مقطاع الوالة  مستتن ا   أّن  ذا التتصيل ال قهي ل ق  األقلّيات سيكان بدعا  ظاّن وه يظّ  
بالمنهال العاّم ألصال ال ق  الذر ياّج  النظر ال قهي  وإنّما  ا ليس إهّ فرعاا ما  فاروع ذلاك 

سام  وبابا م  أبااب  ي ترو مع ذلك المنهال العاّم فيماا  اا م اترو باي  المنهال أو قسما م  أق

حياة المسالمي  مطلقاا عا  الظاروف واألحااال  ولكا  تاّجا  فيا  عناياة النظار التتصايلي إلاى 
خواصاية وضااع األقلّيااات المساالمة بتوروبااا ماا  حياف واقعاا  الخاضااع فياا  لساالطان القااانان 

بعاد دعاية و مال مستقبلية  تالفياا فاي ذلاك لانقص الاضعي  وم  حيف ما ينطار علي  م  أ

في مدّونة أصال ال ق  شرحنا أسباب   ن ا  وليناتال منا  فقا  للقلّياات المسالمة يتجااوز ال تااوى 
فاي مقااطع مت اصالة   عارضاا   ظرفياا   إساالميا   الظرفية واألحكاام الجا يّاة التاي تعاالال وجاادا  

البالد تّقيقا للتعارف الّضاارر ن عاا وانت اعاا بماا  ليكان فقها يستجيس آلمال الدعاة في تلك

 لم يتّقّق م  قبل على الاج  المتمال.

وه يكان  ذا التتصيل ال قهي ل ق  األقلّيات مافيا بالغرو المبتغى من  إهّ بتن يبنى في 

منهج  على أصال ومباد  ماّجهة  تقام عليها أركان  وتتتّسس قااعاده  ويتاّجا  بهاا منهجا  

باع بهاا صابغت  العاّمااة  وباتن ي اتمل فااي مّتاااه علاى قااعااد وقاااني  اجتهادياة تسااتنبب وتنط
وفقها األحكام ويتاّج  باجهتها ال ق  الت ويلي  ويكان كّل م  تلك األصال الماّجهات وذلك 

بنظااار خااااّا يساااتجيس بااا  لخواصاااية الاجااااد  المّتااااى مااا  القااعاااد والقاااااني  ماااتخاذا  

في نطاق نظر عاّم مستجيس للمقتضيات ال رعية للاجاد اإلسالمي  اإلسالمي بتوروبا  وذلك

 المطلق ع  الامان والمكان.  

 ـ المبادئ الموّجهة لتأصيل لفقه الأقّليات: ب

 ي مباد  أصال م  المقاصد العاّمة للدي  مواغة باعتبارات وضع األقلّيات المسالمة 

قاصد الادي  فيا   و اا ماا تكاان با  بّسس ما يقتضي  ذلك الاضع م  مقتضيات تتّقّق بها م
ه يجعاال ماا  المعالجااات ال اارعية  أصاااه ذات طااابع كلّااي شاامالي تهاادف إلااى أن تنااتال فقهااا  

الجا يّة آلحاد الم اكل وناازل األفراد  دفا نها يّا ل   وإنّما يجعلها طريقا لهدف أعلاى منهاا  

ينقااذ ف ا الاادي  الّنيااف فيهااابهاا لينبساابو اا  اادف ن اار الاادعاة الدينيااة فااي الرباااع األوروبياة 
فهي إذن ليس  مجاّرد أصاال  وي هد على غير المسلمي  بالتبليه  المسلمي  فيها م  الضياع 

فنّية ت ضي إلى قااعد لالستنباط الوّيّ للحكام وال تاوى في شاؤون األقلّياات المسالمة ما  

عاار تبليغاي تّتاّل مداركها ال رعية  وإنّما  ي أصال تنطار باإلضافة إلى ذلك على بعد د
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في  مقاصد الدي  العاّمة ومغازيا  الكلّياة الماقاع المرمااق. ولعاّل ما  أ اّم تلاك األصاال التاي 

  ذه المعاني ما يلي تتتّسس عليها 

 أّولا ـ حفظ الحياة الدينية للأقّلية المسلمة:

در وذلك لتكان  ذه الّياة في بعد ا ال ردر والجمااعي حيااة إساالمية فاي معنا اا العقا 

ال قافي  وفي مبنا ا السلاكي واألخالقي  انتهاجا في ذلك منهال المااجهة لما تتعّرو ل   اذه 

الّيااة ماا  غاايااة شااديدة ماا  قِباال الّضاارة الغربيااة فااي بنا هااا ال لساا ي وال قااافي والساالاكي  
والمااجهة أيضا لمغلابية حضاارية متمّكناة فاي شاعار تلاك األقلّياة ما  شاتنها أن تبساب لتلاك 

الااذر يعوااف بالتااديّ  فااي الن اااس واألذ ااان كمااا فااي األخااالق  غاايااة منافااذ واسااعة للتااتثيرال

واألعمال  فيكان إذن م  الماّجهات األساسية في التتصيل ال قهي ل ق  األقلّياات أن يبناى  اذا 
التتصيل على مقود ح   الدي  في خواا األقلّياات المسالمة بتوروباا؛ وذلاك حتاى تّااف  

 في ذات   وناميا مؤثّرا في غيره.   صامدا   ديني ال ردر والجماعي وجادا قايّا  على وجاد ا ال

وإذا كاان  ااذا الماّجاا  المقواادر للتتصاايل ل قاا  األقلّيااات يعتباار ماّجهااا لعمااام التتصاايل 
ال قهي  ما تعلّق من  ب ق  األقلّيات وما تعلّق بغياره  إهّ أنّا  فاي تاجيها  لتتصايل فقا  األقلّياات 

علااى  ا  وااّبا لمقتضاايات مااا يكااان باا  ح اا  الاجاااد الااديني للقلّيااات المساالمة بناااءيكااان مست

خواصية الظروف التي تعي اها والتّادّيات التاي تااجههاا  و اي مقتضايات قاد تختلاف فاي 
ك ياار أو قلياال عاا  مقتضاايات ح اا  الاادي  فااي الاجاااد اإلسااالمي الااذر يكااان فياا  المساالمان 

الاادي  علااى حياااتهم  إذ الظااروف غياار الظااروف يملكااان أماار أن سااهم فااي تطبيااق ساالطان 

والتّدّيات غير التّدّيات  فتكان إذن مقتضيات الّ ا  غيار المقتضايات  و اا ماا ينبغاي أن 

 يؤخذ بعي  اهعتبار في  ذا األصل الماّج  لتتصيل فق  األقلّيات.

 ثانيا ـ  مراعاة خصوصية أوضاع الأقّليات: 

الخواا تكّان  في أساسها بماجة م  الهجرات األقلّيات المسلمة بالغرب على وج  

م  البالد اإلسالمية عبر مراحل متتالية ما  القارن الع اري   ولام يكا  المنضاّمان إلايهم ما  
الذي  أسلماا م  أ ل الغرب إهّ أعدادا قليلة بالنسبة لعدد المهااجري . وقاد كاان أغلاس  اؤهء 

لعّماال  ثاّم انضاّم إلاى العّماال طلباة المهاجري  إلى أوروباا علاى وجا  الخوااا ما  طبقاة ا

العلم  ثّم انضّم إلايهم المضاطهدون السياسايان  ثاّم انضاّم إلايهم أعاداد ما  العقاال المهااجرة  
وبااالتراكم الامنااي أصاابّ لهااؤهء المهاااجري  أبناااء وأح اااد شااّكلاا مااا يُعاارف بالجياال ال اااني 

 وأصبّ اآلن الجيل ال الف قيد الت ّكل.

يضة للقلّيات المسلمة باالغرب  اي قاعادة مهااجرة بادوافع الّاجاة  إّماا إّن القاعدة العر
طلبا للرزق  أو طلبا للم   أو طلباا للعلام  أو طلباا للظاروف المناسابة للبّاف العلماي  فكاان 

 ذا الاجاد اإلسالمي باالغرب  اا فاي عماما  وجااد حاجاة ه وجااد اختياار  وليسا  فكارة 

ء المهااجري  م ايرة إلاى ضارب ما  اهختياار إهّ تطاّارا ه المااطنة ال ا عة اليام بي   اؤه
يتجاااوز عمااره سااناات قليلااة  و ااي فكاارة لاام يعتنقهااا بعااد القساام األكباار ماا  األقلّيااة المساالمة 

بالغرب. وباإلضافة إلى ذلاك فاإّن  اذه األقلّياة جااءت تّمال معهاا  ايّتهاا ال قافياة  وقاد ظلّا  

المّافظة  و ي بذلك وجدت ن ساها فاي خضاّم ثقافاة  مّافظة عليها ب كل أو بآخر م  أشكال
غربية مغايرة ل قافتها  بال مناقضاة لهاا فاي  بعاش م اصالها الهاّماة  وليسا   اذه الهايّاة فاي 
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مستكّ  المسلم  ي مجّرد  ايّة انتماء شخوي  بل  اي أيضاا  ايّاة تعرياف وتبلياه وعارو 

 في بعد ا الديني والّضارر.

لمسالمة باالغرب تكّانا   خواصايات ة فاي وجااد األقلّياة اوم   ذه العناصار المتعادّد 

عديدة يجس أخذ ا بعي  اهعتبار في التتصيل ل ق  األقلّيات  حتى يكاان  اذا التتصايل ماّجهاا 

ذلك ال ق  بّسس ماا تقتضاي  الظاروف الااقعياة  إذ ما  المعلاام أّن اهجتهااد ينبغاي أن يكاان 
قا  األحكاام. ولعاّل ما  أ اّم تلاك الخواصايات التاي مبنيا على فق  الااقع كما  ا مبني على ف

 ينبغي اعتبار ا في  ذا التتصيل ما يلي  

 خصوصية الضعف: 

تتّوااف األقلّيااات المساالمة بواا ة عاّمااة بواا ة الضااعف التااي ه تكاااد ت ااارق أيّااة أقلّيااة 
  إهّ إسالمية في العالم  وإذا كان  حال الضعف حاه مالزماة للك ار ما  األقلّياات فاي العاالم

أنّها ليس  حاه لجميعها  بل م  األقلّيات م   ي على حال م  القّاة ت اق قّاة األك رياة التاي 

تعاايش بينهااا  ولكااّ  األقلّيااات المساالمة ت اااق فااي حااال ضااع ها األك اار ماا  األقلّيااات فااي العااالم 

 ألسباب متعدّدة سنذكر بعضها هحقا.

سي  فهذه األقلّيات  ي في أغلبها منتقلة ويبدو  ذا الضعف أّول ما يبدو في الضعف الن 

م  أوساطها إإلسالمية  إلى وسب ثقافي واجتماعي وحضارر غريس عنها  و اذه النقلاة إلاى 
مناخ غريس ما  شاتنها ه مّالاة أن تّادل فاي الان س شاعارا بالغرباة ال قافياة واهجتماعياة  

عاي  اا دا ماا مبعاف لل اعار فاإلستقرار بالمنبا  فاي المجاال اإلنسااني كماا فاي المجاال الطبي

باهطم نااان الن سااي المتااتتّي ماا  اهنسااجام مااع المّاايب  والهجاارة فااي المجااالي  أيضااا مبعااف 
لل اعار بضارب ما  القلاق الن ساي جاّراء عاادم اهنساجام ماع المّايب الجدياد إلاى أن يتطاااول 

 العهد  وين ت اهنسجام. وال عار باهغتراب والقلق  ا ضرب م  الضعف الن سي.

نضاف إلى  ذا المظهار ما  مظاا ر الضاعف الن ساي ماا يساتكّ  فاي ن ااس األقلّياات وي
ة الّضارية أو المغلابية الّضارية  فالمهااجرون المسالمان إلاى المهاجرة م  شعار بالدونيّ 

الغرب و م أك ر األقلّية انتقلاا م  مناخ حضارر متخلّف في وسا ل  المادّياة واإلدارياة  إلاى 

التقدّم في ذلك  و ذه النقلة بي  المناخي  مع ما يوّبها م  مقارنة دا مة مناخ حضارر با ر 
تس ر ع  تبيّ  استمرارية دا مة في ال اارق م  شتنها ه مّالة أن ت ايع فاي الن ااس شاعارا 

 ة واهنهاام  وذلك ضرب م  ضروب الضعف الن سي.بالدونيّ  ن سيا  

األقلّية المسلمة في أوروبا على وينضاف إلى ذلك الضعف الن سي ضعف اقتوادر  إذ 
  إذ  ي في أك ر ا ما  الياد العاملاة أو اقتواديا   وج  الخواا  ي م  أك ر األقلّيات ضع ا  

م  الّرفيي   أو م  الماظ ي  في قلّة قليلة  وكّل أول ك  م على حافّة الك اية إن لم تك  حافّة 

ك  وساا ر المرافاق األخارى  كماا الك اف  و اا ماا انعكاس علاى طريقاة الّيااة كلّهاا ما  السا
انعكس أيضا بو ة سلبية على قدرة  ذه األقلّية على تطاير ن سها وتّقيق برامجها وأ ادافها 

الترباية وال قافية واهجتماعية  وقدرتها على اهندماج في الّركة الّضارية واهست ادة منها 

 اهست ادة الم لى.

 كبيارا   هجتماعي  فبالرغم م  أّن عاددا  وم  مظا ر الضعف أيضا الضعف السياسي وا

م  األقلّياة المسالمة أصابّ ما  الماااطني  األوروبياي   إهّ أّن الم ااركة السياساية لهاؤهء ماا 
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تاااال ضااعي ة جاادا  إن لاام تكاا  معدومااة  فالتااتثير السياسااي الااذر ماا  شااتن  أن ين اات عاا  تلااك 

ألقلّياة يكااد ه يكاان لهاا اعتباار الم اركة  ا أيضا على غاية م  الضعف  ولاذلك فاإّن  اذه ا
يُذكر في القرار السياسي في البالد التي تعيش فيها  وكذلك األمر بالنسبة للاضع اهجتماعي  

فلاايس لهااذه األقلّيااة مؤّسسااات اجتماعيااة ذات أ ّميااة وتااتثير ه ماا  حيااف الكااّم وه ماا  حيااف 

ضاعيف ه يكاااد يُلّا  لا  أثاار  الكياف  وانادماجها فااي المؤّسساات اهجتماعياة العاّمااة انادماج 
ومّّولة ذلك كلّ  أن األقلّية المسلمة بالغرب  اي ما  الضاعف السياساي واهجتمااعي بّياف 

يكاد ه يُلمّ لها وجاد  وه يكان لها أثر  وشتّان في ذلك بينها وباي  أقلّياات أخارى أقاّل منهاا 

ية تاارى  ثار ااا فتّساابها  ااي   ولكنّهااا لقّاتهااا السياسااية واهجتماعيااة واهقتوااادبك ياار عااددا  
ظااا   ّ األغلبياة وليسا  األقلّيااة. و اذا الاضااع ما  الضاعف المتعاادّد الاجااه ينبغااي أن يكاان مل

 معت برا عند التتصيل ل ق  األقلّيات.

 خصوصية  الإلزام القانوني: 

الااابالد الغربياااة بوااا ة عاّماااة يّظاااى فيهاااا القاااانان  بااااحترام كبيااار  ساااااء فاااي الّاااّس 
ي دوا ر التن يذ؛ ولذلك فاإّن سايادة القاانان فيهاا يُعتبار أحاد ال اابا  التاي بُنيا  الجماعي  أو ف

عليها ثقافتها وحضارتها  وم  ثّماة فاإّن أيّماا مناتم إلاى  اذه الابالد ما  فارد أو جماعاة  ساااء 

باإلقامة أو بالمااطناة  فإنّا  سيوابّ تّا  سايادة القاانان السايادة الكاملاة  مهماا كاان وضاع  

 الديني أو ال قافي. العرقي أو

والقااانان فااي  ااذه الاابالد مبنااّي علااى ثقافااة المجتمااع ومباد اا  وقيماا   و ااا ماانّظم للّياااة 

العاّمة على أساس تلك ال قافة والمباد  والقيم  ويطبّق  اذا القاانان علاى األقلّياة المسالمة كماا 
  أحاال ال رد إلاى يُطبّق على سا ر أفراد المجتمع م  مااطني  ومقيمي   و ا تطبيق يمتدّ م

أحاال األسرة إلى أحاال المجتمع بتكمل  في قدر كبير م  الورامة النظرية وال علية  بّياف 

لخواصااية فاارد أو مجماعااة تمااارس فيهااا تلااك الخواصااية خااارج  ا  يكاااد ه يتاارو اساات ناء
وإن سلطان القانان  و ا ديدن الدولة الّدي ة في السيطرة اإلدارية المّكماة علاى المجتماع  

 تك  تلك السيطرة بت ايش م  المجتمع ن س .

بيق  في حياتها في  ذا الاضع تجد األقلّية المسلمة ن سها ملامة بالخضاع للقانان  وتط
حي ماا يكاان لا  تادّخل فاي تلاك الّيااة  وخاّصاة ماا كاان يتعلّاق بالعالقاات العاّماة باي  األفاراد 

والجماعات  أو بينهم وبي  الدولة  والّال أّن تلك القااني  ك ير منهاا يخاالف المبااد  الدينياة 

األمار إلاى سايادة قانانياة وال قافية التي تكّان  ايّتها  وت ّكل التاامهاا العقادر  و كاذا ينتهاي 
على حياة األقلّية معارضة في ك ير ما  األحياان لقاااني   ايّتهاا  فاإذا  اي ملاماة بالخضااع 

لتلك القااني   أو  ي إذا كان الماقف ماقف خيار بي  الدخال في معاامالت يّكمهاا القاانان 

مادّياة وأدبياة يتمتّاع وبي  عدم الدخال فيها فإّن عدم الدخال يّرمها أحيانا ك يرة ما  ميااات 

 بها سا ر أفراد المجتمع  و ا ما يعّطل ك يرا م  موالّها  ويعرقل م  سبل تقدّمها.

إّن  ذه السيادة القانانية على األقلّية المسلمة المعارضة في ك ير م  مّّطاتها لضمير ا 

المساالمي    الاديني والتاامهاا العقاادر تم ّال وضااعا خاّصاا لهااذه األقلّياة ماا  باي  أوضاااع عاّماة
فالمسلم وضع  األصالي أن يكاان خاضاعا لسايادة القاانان اإلساالمي  والتكااليف الدينياة التاي 

كلّف بها إنّما كلّف بها باعتباره يعيش تّ  سيادة ذلك القانان  إذ تلك التكاليف  ي في أغلبها 

ن سا  ضام  ذات بعد جماعي كما  ي الطبيعة الجماعية للدي  اإلسالمي  فإذا ما وجد المسالم 
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مجماعة م  المسلمي   ي تلك األقلّية ماضاع البّف  ووجد أنّ  ملام بتن يكان تّ  سيادة 

غير سيادة القانان اإلساالمي الاذر  اا الاضاع الطبيعاي لتنظايم حياتا  الجماعياة  فإنّا  سايجد 
ن س  ه مّالة في تنااقش باي  واقعا  وباي  مقتضايات  ايّتا  الجماعياة  و اا ماا يم ّال ظرفاا 

اّصا في حياة األقلّية المسلمة بالبالد الغربياة علاى وجا  الخوااا يقتضاي أن يؤخاذ بعاي  خ

 اهعتبار في اهجتهاد ال قهي في شؤونها. 

 خصوصية الضغط  الثقافي: 

تعيش األقلّيات المسلمة في مناخ مجتمع ذر ثقافة مخال ة ل قافتها في الك ير ما  أوجا  الّيااة  
مباشرة مع تلك ال قافة في كّل حي  وفي كّل حاال  فما  اإلعاالم  و ي تجد ن سها في مااجهة 

إلى التعليم  إلى العالقات اهجتماعية  إلى المعامالت اهجتماعية  إلى المعامالت اهقتواادية 
واإلداريااة  إلااى المناااخ العاااّم فااي ال ااارع ماا  عااادات وتقاليااد وتوااّرفات فرديااة واجتماعيااة  

 أحاال المسلم أينما حّل  بل تطغى علي  حتى داخل بيت .بّيف تطغى تلك ال قافة على 

ومّما يايد م  سطاة تلك ال قافة علاى األقلّياة المسالمة أّن  اذه األقلّياة لام تناتظم أمار اا 
اهجتماعية بّيف تكان لها فضاءات خاّصة بها  تساد فيها ثقافتها  فتخ ّاف باذلك ما  ساطاة 

أك ر م  خمسة ماليي  مسلم  ولكا  لايس لهام مدرساة  ال قافة الغربية عليها  ف ي فرنسا يعيش

خاّصااا بهاام يخ ّااف عاا  أبنااا هم مااا  ثقافيااا   ا  واحاادة منتظمااة كاماال أيااام األسااباع تم ّاال فضاااء
يتعّرضان ل  م  غلبة ال قافة اهجتماعية السا دة  نا يك عا  النااادر والمؤّسساات الترفيهياة 

 إذا ما است نينا المساجد والمراكا الدينية.

إّن  ااذه ال قافااة المغااايرة التااي تتعااّرو لهااا األقلّيااة المساالمة فااي بااالد الغاارب باجا هااا 
المختل ااة  وباسااا لها الجذّابااة المغريااة  وبطاارق إن اذ ااا المتقنااة  تساالّب ضااغطا  ااا ال عليهااا  

وبوارة خاّصة على أجيالها الناش ة  و ذا الضغب يواطدم باالمارول ال قاافي الاذر تّملا  

إن بو ة ظا رة معبّرة عا  ن ساها أو بوا ة مضامرة مختاناة  وفاي كاّل الواار   ذه األقلّية
يّول م  ذلك تدافع بي  ال قافتي   وينتهي  ذا التدافع في الغالس إّما إلى اهنسالخ م  ال قافة 

األصل والذوبان في ال قافة المغاايرة  أو إلاى التقاقاع واهنااواء اعتوااما باذلك ما  اهباتالع 

إلى ردّ ال عل العنيف على  ذه السطاة ال قافياة يجاد لا  تعبيارات مختل اة ما  جيال ال قافي  أو 

 ال باب على وج  الخواا.

ومهما يك  م  ردّ فعل على  ذه السطاة ال قافية فإنّها تّدل في ن ااس األقلّياة المسالمة 

وباااألخّص فااي ن اااس ال ااباب منهااا ضااربا ماا  اهضااطراب والقلااق فااي الضاامير ال ااردر 
ي على حدّ سااء  و اا ماا يوابه الّيااة العاّماة للقلّياة بوابغة التاترجّ التاي ينت اي والجماع

معها وضع اهستقرار الن ساي والجمااعي  فاال  اذه األقلّياة انادمج  فاي جسام المجتماع الاذر 

تعيش في  حتى صارت خياطا م  نسيج   وه  ي كّان   يكال متجانسا يت اعل مع المجتماع 
ة المتماسكة فيما بينها كما  ا شاتن األقلّياات فاي بعاش الابالد اآلساياية م  منطلق تلك الهيكلي

م اال الهنااد  و ااا وضااع يكتسااس ماا  معنااى الخواصااية مااا ينبغااي أخااذه بعااي  اهعتبااار فااي 

 التتصيل ال قهي.   

 خصوصية التبليغ الحضاري: 
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ضاطراب  مهما يك  م  وضع األقلّية المسلمة بالغرب م  قّاة أو ضعف  وما  اساتقرار أو ا

فااإّن مجااّرد وجاااد  ااذا العاادد الكبياار ماا  المساالمي  بااالبالد الغربيااة يُعتباار ضااربا ماا  الواالة 
الّضاااارية باااي  الّضاااارة اإلساااالمية مهماااا يكااا  تم يلهاااا ضاااعي ا وباااي  الّضاااارة الغربياااة 

المستقّرة  فالمسلمان الذي   اجروا إلى  ذه الابالد ه يم ّلاان مجاّرد كّمياة ب ارية انتقلا  ما  

إلى مكان شتن ك ير ما  الهجارات التاي تقاع قاديما وحادي ا  وإنّماا  جارتهم تّمال معهاا  مكان
دهلااة حضااارية  و ااي دهلااة تتتّكااد باااّطراد بارتقاااء ناعيااة المهاااجري  وتعااّاز تلااك الناعيااة 

بهجاارة العقااال وتمّكاا  المهاااجري  فااي مااااقعهم العلميااة وال كريااة واهقتوااادية واهجتماعيااة 

 على وج  العمام.

وإنّما كان األمر كذلك م  بي  ك ير م  األقلّياات الم اابهة فاي وجاد اا باالغرب للقلّياة 

الّضاار    لا   لام يكا  حاضارا  ضاخما   حضااريا   المسلمة ألّن  ذه األقلّية تّمل معهاا ميراثاا  

البيّ  ال اعل في واقع التدافع الّضارر  إهّ أنّ  حّي في الن ااس  مختاان فيهاا بقيما  ومباد ا  
الروحيااة  وبر يتاا  فااي ت سااير الاجاااد وتنظاايم الّياااة  وبتاريخاا  الممتاادّ أللااف ونوااف ماا  

األعاام  فهذا الميرال لم يترك  المهاجرون إلى البالد الغربية خلف البّار ليولاا إليها غ ال 

م  الت ّكل الّضارر  بل أول ك الذي  ن توا بهذه البالد م  الجيال ال ااني وال الاف لام يكانااا 
إليهم م  اهنتماء األسرر وم   لك أيضا  وإنّما  م يّملان أقدارا م  ذلك الميرال منّدرا  كذ

ما  مالماّ الاتخلّص ما   اذا الميارال  اهنتماء الّضارر العاّم  ومهما بدا في الظا ر أحيانا  

كما  ا متم ّل في بعش مظا ر التنّول م  مقتضيات ذلك الميرال الّضارر فإنّا  لايس إهّ 

 سطّية أّما الضمير فها مختان لذلك الميرال. مظا ر

وباإلضافة إلى ذلك فإّن  ذا الميرال الّضارر الذر تّمل  األقلّية المسلمة ليس ميراثا 

طبيعت  اهنك اء والسكان  وإنّما طبيعت  الظهار والعرو؛ وذلك لما انبنى علي  م  أصال 
ّضارية أن يعّرف الناس بها  وأن عقدية تاجس على حاملها في ذاتها وحامل مقتضياتها ال

يعرضها عليهم عرو بيان واختيار  عسى أن يجدوا فيها م  الخير ما يقنعهم فيتخذون ب   

فيعّم إذن ن ع   وه يبقى حكرا على أصّاب   وذلك  ا معنى ال هادة على الناس التي 
ةً َوَسًطا ل ِتَ ) تضّمنها قال  تعالى  ُسوُل َوَكذَِلَك َجعَْلنَاكُْم أُمَّ ُكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ

 .(1)  (َعلَْيُكْم َشِهيًدا 

وما  جهاة أخارى فاإّن  اذه األقلّياة المساالمة لايس وجاد اا بمهجر اا وجااد انبتاات عاا  
الجسم األكبر ألّمتها  وإنّما  ا وجاد انتماء إليها وتااصل معها مهما شاّب بهاا المكاان  وناتى 

مهما اتّخذت لهاا ما  مجتمعاتهاا الجديادة مااط  ت اعال واساتقرار  ويقتضاي  اذا بها المقام  و

اهنتماء والتااصل بمقتضى امتااجها بالّضارة الغربية امتااج عيش يامي  ووقافها عليهاا 
وقافا ع  ك س أن تكان أيضاا واساطة اقتبااس لماا  اا خيار فاي  اذه الّضاارة فاي وجا هاا 

ى أّمتهااا اإلسااالمية قوااد تعري هااا بهااا  واهنت اااع منهااا فااي بناااء المادّيااة والمعنايااة لتبلّغهااا إلاا

 نهضتها.

يتّّوال ماا  ذلاك إذن أّن األقلّيااة المسالمة فااي أّر ماقاع وجاادت فيا  بواا ة عاّماة  وفااي 

ماقعها بالبالد الغربية بو ة خاّصة تم ّل حلقة وصل حضارر بي  حضارتي   وما  مهاّمهاا 

نقال فيا  المناافع النظرياة ما  قايم ومبااد  ت ارح الاجااد باعتبار ذلك الماقع أن تقاام بادور ت
                                                

 (143البقرة )  (1)
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وتبيّ  الّياة  والمنافع العملية في وجا ها المختل ة م  طرف إلى  خر  وأن تعمل على تتكيد 

معنى التعارف الّضارر بي  العالم اإلسالمي والعالم الغربي  لتكان سببا ما  أساباب العمال 
ر اإلنسان  وبهذا الماقع الذر  ي في   و ذا الدور على البناء الّضارر الم ترو لما في  خي

 المناط بعهدتها تكتسس خواصية ينبغي اعتبار ا في التتصيل ل ق  األقلّيات. 
 

 الإسلام:تبليغ  ـ التطّلع إلى ثالثا

وذلك انطالقا م  وجاده بالبالد األوروبية في حال األقلّية  وسعيا إلى التعريف ب  لدى  

اجااا فااي ذلااك لماانهال يتخااذ بعااي  اهعتبااار المسااالك الن سااية واهجتماعيااة غياار المساالمي   انته

وال قافية وال كرية التي منها يمك  أن يتخذ الادي  طريقا  إلاى الن ااس بيّناا واضاّا  فينت اع با  
ماا  أراد اهنت اااع  فيكااان إذن ماا  الماّجهااات األساسااية لتتصاايل فقاا  األقلّيااات أن يبنااى ذلااك 

ه يقاف عناد حادّ ح ا  تاديّ  األقلّياات وتدعيما   وإنّماا يتّخاذ منا   التتصيل على مقود دعاار

منطلقا للتاّسع واهنت ار ليراه الناس على حقيقت   فيؤم  ب  م  يختاار اإليماان  ويسات يد منا  

 م  يرى في  ال اا د.

ولهذا األصل الماّج  مقتضيات يقتضيها في التتصيل ل ق  األقلّيات قد ه تكاان مقتضااة 

ي التتصايل لل قا  العااّم  أو قاد ه تكاان مقتضااة فيا  بان س الّجام وعلاى ن اس القادر؛ أصال فا
وذلااك ألّن  ااذا التتصاايل إذا كااان ملّاظااا فياا  البعااد الاادعار علااى نّااا مااا ذكرنااا ينبغااي أن 

يستوّس خواصيات ما تقام ب  الدعاة في الظروف األوروبية بمعطياتها الن سية وال قافية 

ة  لين ت من  بهذا اهستوّاب فق  للقلّياات ذو صابغة دعاياة ه يقتوار واهجتماعية وال كري
على أحكام وفتاوى تّ   على األقلّيات دينها فّسس  وإنّما تواغ في  تلك األحكاام وال تااوى 

صااياغة فقهياااة تبساااب ماا  روحهاااا الدينياااة الساامّة إلاااى الن ااااس الّااا رة واألفكاااار الضاااالّة 

ة ماا تن اتّ لا  طبيعتهاا بماا تجاد فيهاا ما  أمال العاالج ألزمتهاا  والعالقات اهجتماعية المتتّزم
فتقبال علااى الاادي  ماا  خااالل ذلااك ال قاا   ويّقّاق مقوااد الاادعاة  دفاا  ب قاا  للقلّيااة ماّجاا  فااي 

 تتصيل  بتطلّع دعاّر يروم التعريف باإلسالم في الرباع األوروبية.
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 ـ التأصيل لفقه حضاري: رابعا

ت ااريع لعبااادة ا تعااالى بااالمعنى الخاااّا للعبااادة  وإنّمااا و ااا فقاا  ه يقتواار علااى ال 

يتجاوز ذلك لي ّرع في حياة األقلّياات المسالمة عباادة ع تعاالى بمعنا اا العااّم الاذر ي امل كاّل 
وجاه الّياة ال ردية والجماعية في عالقاة المسالمي  بعضاهم ماع بعاش  وعالقاتهم باالمجتمع 

ب البي اي الاذر  اا مجاال حاركتهم  بّياف تتنااول أحكاام الذر يعي ان فيا   وعالقاتهم باالمّي

ال ريعة في  ذا ال قا  ماا با  تترقّاى جماعاة المسالمي  فاي ذاتهاا اإلنساانية ترقياة فردياة باالعلم 
وال ضيلة  وترقية جماعية بالتراحم والتعاون والتكافل  وما ب  تكان شا دة على الناس شهادة 

والادعاة إليا   وماا با  تكاان مرت قاة للمقادّرات الكانياة  الديني  قال وشهادة فعل بتبليه الخير

الماّجا  للتتصايل فقا  ما  أ است مارا لها ومّافظة عليها م  الدمار  بّيف ين ت ما   اذا المباد
ع تعاالى  خاضاعا   شاامال   إساالميا   حضاريا   شتن  أن يونع م  حياة المسلمي  بتوروبا أنماذجا  

 في شمال  لاجاه الّياة.

صاال الماّجاا  ل قاا  حضااارر علااى نّااا مااا وصاا نا يقتضااي فااي فقاا  األقلّيااات و ااذا األ
اإلسالمية بتوروبا ما يقتضي  النظر ال قهي العااّم ويقتضاي زياادة عليا ؛ ذلاك ألنّا  يساتلام أن 

يكااان ملّاظااا فياا  بقاادر كبياار الّالااة الّضااارية العاتيااة التااي يعاايش فااي كن هااا المساالمان 

م وسلاكهم منااع التاديّ  بسالطان ذر ساطاة شاديدة  فاإذا لام بتوروبا  والتي تغالس في ن اسه
يؤخذوا ب ق  حضارر على نّا ما وص نا يكاافئ فاي عياانهم ن سايا وفكرياا  وفاي أثاره علاى 

حياتهم ن عيا ذلك األنماذج الّضارر الذر يتعّرضان لساطات  أو ي اّف عليا   وتارو األمار 

المعنى الخاّا  أفضى األمر إلى أن تكان لتلك لمجّرد أن تعالال حياتهم معالجة فقهية تعبّدية ب
السطاة غلبة على الن اس  فتنساق حياتهم في أك ر وجا ها على غير شريعة ا تعالى حتاى 

 وإن انتظم  فيها شعا ر العبادة.

وكذلك يقتضي  ذا الماّج  أيضا أن يكاان ملّاظاا فيا  بقادر كبيار ماا  اا مترّساس فاي 
ش المسلمي  المتتثّري  بهم م  صارة للدي  ه يدخل فيها إهّ ما أذ ان األوروبيي  وأذ ان بع

 ا عالقة روحية بي  العبد وربّ   ويخرج منها ما  ا تنظيم للّياة اهجتماعية وتنظيم لعالقاة 

ّّش فيهاا  اإلنسان بالمقدّرات الكانية  فتخلا بذلك م  البعاد الّضاارر للتّاديّ  الاذر يكااد ياتم
اإلنساان  وإذا ماا لام يؤّصال فقا  األقلّياات تتصايال حضااريا واقتوار للبعد الروحي ما  حيااة 

على أبعاده التعبّدية الروحية واألخالقية كّرس  في األذ ان تلك الوارة المنقاصة للتديّ  فلم 

 يبق لها أثر ذو بال في التمكي  للدي  الذر  ا مقود أساسي ل ق  األقلّيات كما بيّنا  ن ا.

 جماعي: ـ التأصيل لفقه خامسا

و ا فق  ه يقف عند حدّ تاكية ال رد في خاافي ن س  وظاا ر أعمال  بتحكام ال ريعة  

ليظ اار بخالصاا  ال ااردر  وإنّمااا يتّخااذ ماا  ذلااك منطلقااا لتاكيااة الجماعااة المساالمة والجماعااة 

اإلنسانية في حياتها الم تركة لتكاان مهديّاة فيهاا بّكام ال اريعة  فتجارر علاى التعااون علاى 
والتقاااى  وتنااتى عاا  اإلثاام والعاادوان  وتنتهااي إلااى ال ااالح الجماااعي فااي إثمااار الّياااة البااّر 

 بالتعمير في األرو  وإلى الخالا الجماعي م  شرور الدنيا وحساب اآلخرة.

و ذا التاجيا  إلاى فقا  جمااعي يساتلام فاي التتصايل ل قا  األقلّياات المسالمة بتوروباا ماا 
يااادة علياا ؛ ذلااك ألّن  ااذه األقلّيااات تعاايش فااي المنااااخ يسااتلام  التتصاايل لل قاا  العاااّم مااع ز

اهجتماعي األوروبي الذر تطّارت فيا  بتقادار كبيارة مظاا ر التعااون الجمااعي  وبنيا  فيا  
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القااني  على ذلك التعاون  كما يبدو إداريا في مظهر المؤّسساات الجماعياة التاي تادير الّيااة 

إنسانيا في تّقيق التكافل بما يّقّق الك اية فاي إقاماة اهجتماعية األوروبية برّمتها  وكما يبدو 
الّياة لكّل المنخارطي  فاي المجتماع األوروباي  فاإذا لام يكا  ال قا  المبتغاى منا  معالجاة حيااة 

المساالمي  بااالمجتمع األوروبااي فقهااا جماعيااا ي ااّرع لااإلدارة المؤّسسااية  كمااا ي ااّرع للتكافاال 

لجماعي جماعية القانان الاضاعي أو ي اقهاا ضاعُف المادّر والمعنار بّيف يكافئ في بعده ا
فااي إدارة حياااة المساالمي  ماا  جهااة  وضااعُف فااي تقااديم أنماااذج حضااارر إسااالمي ماا  جهااة 

أخاارى  فقواار إذن عاا  تّقيااق ح اا  الاادي  فااي حياااة المساالمي   فضااال عاا  تمكااي  اإلسااالم 

 ون ره بالديار األوروبية. 

نّاا  بواادد الّااديف فياا  إذا مااا تاّجاا  بهااذه إّن التتصاايل لقااعااد فقاا  األقلّيااات الااذر  

التي نعدّ ا ما  أ اّم ماّجهاتا  المنهجياة  فإنّناا نّساس أنّا  تن ات منا  قااعاد  الخمسةالماّجهات 

أصالية فقهية ت ّكل منهجا في النظر ال قهي بخواا الاجااد اإلساالمي بتوروباا ما  شاتن  
عاّم بخواصيات ك يلة بتن تّقّاق قادرا أن ي مر فقها للقلّيات ي رى في نطاق النظر ال قهي ال

 كبيرا م  الن ع بالديار األوروبية.

إّن الماّج  األّول يؤّسس لما ب  ح   الدي  في حياة األقلّيات في منااخ يغارر بانّاللا .  
لالنطاااالق مااا  ال قااا  الاااااقعي فيكاااان اهجتهااااد مبنياااا علاااى علااام  والماّجااا  ال ااااني يؤّساااس 

ينااتال فقهااا دعايااا ينتقاال بّ اا  التااديّ  فااي حياااة  الماّجاا  ال الاافبالماضاااع المبتغااى عالجاا . و

المسالمي  إلااى بسااب الادي  لينبسااب بدا رتاا  إلاى غياار المساالمي  فيق ااا علااى حقيقتاا . والماّجاا  
ي ماار قااعااد أصااالية ين اات منهااا فقاا  حضااارر يقاادّم ماا  حياااة المساالمي  أنماذجااا حيّااا  الرابااع

ال رديااة واهجتماعيااة والكانيااة يكااافئ األنماااذج  لإلسااالم الّضااارر ال ااامل فااي الممارسااة

ي ماار قااعااد ين اات منهااا فقاا  جماااعي ين ااد فااالح  الخااامسالّضااارر الغالااس اليااام. والماّجاا  
الجماعاة اإلسااالمية واإلنسااانية ماا  خااالل فااالح ال اارد بمااا ي ااّرع ماا  اإلدارة الجماعيااة وماا  

نساان ما  خاالل الخاالا ال اردر  التكافل اهجتماعي  كما ين د الخالا الجماعي لنااع اإل

فكيف يمك  لهذه الماّجهات المبد يّة العاّمة أن تؤّسس قااعد أصالية تتضّم  م  المااص ات 

 المنهجية ما ت مر ب  فقها يمّك  م  التعريف بالدي  في البالد األوروبية؟

 ـ القواعد الأصولية لفقه الأقّليات:5

طرق اهستنباط للحكام ال رعية  ا ب روعا  إّن المنهال األصالي الذر تضبب قااعده 

المختل ة متم ّلة باألخّص في أصال ال ق  والقااعد ال قهية ومقاصد ال ريعة  تاراكم فيا  عبار 
تطّاره وتاّساع  ما  األصاال والضااابب والقااعاد المنهجياة التاي تاّجا  اهساتنباط ال ارعي 

ال قهي دون اسات ناء  فماا ما  فقيا   ترال ثرّر في  ذا ال تن أصبّ يغّطي كّل مجاهت النظر

رام اساتنباط حكام شارعي فاي أّر مجاال ما  مجااهت الّيااة إهّ وجاد ما  األصاال والقااعاد 

 المنهجية ال قهية ما يساعده وياّجه  في استنباط ذلك الّكم م  مدرك  النّوي أو اهجتهادر.

هجياة حسابنا أنّهاا تؤّساس وعلى  ذا اهعتبار فإّن ما قدّمناه  ن ا م  ماّجهات أصاالية من

لقااعد تتصيلية ل ق  األقلّيات المسلمة بالبالد األوروبية ه يقود من  تتسيس اختراعي لقااعد 
جديدة تُساتّدل با  اساتّداثا بعاد أن لام تكا  ماجاادة فاي المدّوناة التراثياة لعلام أصاال ال قا  

ي تلاك المدّوناة ما  ثاراء فاي ب روع  المختل ة بقدر ما يقود من  تتسيٌس يُست مر في  ما جاء ف

قااعد ا وضاابطها  لتُستخلص جملةٌ منها تؤلّف في بناء جديد  وتاّج  تاجيها جديدا  بّيف 
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يتكّان منها منهال أصاالي متكامال يؤّصال ل قا  األقلّياات  وياّجها  لي مار ثمااره فاي التعرياف 

 باإلسالم كما سبق بيان .

 

 :اتلقواعد فقه الأقّليأ ـ التكييف الأصولي 

م  المعلام أّن القااعد األصالية الك يارة التاي اشاتمل  عليهاا فاروع علام األصاال لا   

ط ال قهاي إهّ أنّهاا ماع ذلاك لام تكا  علاى ساااء فاي اكان  تغّطي بتنّاعها كاّل مجااهت اهساتنب

طبيعتها م  حيف ال مال والجا يّة  إذ منها ما  ا ذو طابع شمالي يمك  أن تُساتخدم با  فاي 
ر فقهي في أّر مجال م  مجاهت الّياة  ومنها ما  ا دون ذلك في ال مال  فيساتخدم كّل نظ

بّسااس طبيعتاا  فااي بعااش مجاااهت النظاار ال قهااي أك اار مّمااا يسااتخدم فااي الاابعش اآلخاار. 

وباإلضافة إلى  اذا ال اارق المرّشاّ للت ااوت فاي اساتخدام تلاك القااعاد ما  تلقااء ال اارق فاي 
ان أوفر حّظا في اهستخدام ال علي ما  بعاش  وذلاك تبعاا للت ااوت طبيعتها فإّن  بعضا منها ك

في حجم اه تمام الذر وقع ب  تناول أوجا  الّيااة باالنظر اهجتهاادر ال قهاي ألساباب راجعاة 

إلى ظروف ومالبسات النظر ال قهي ن س  ه إلى ت اوت طبيعة القااعد في ذاتها  وذلاك علاى 
اوت فااي حجاام اه تمااام باهجتهاااد ال قهااي بااي  مجااال ساابيل الم ااال علااى نّااا مااا ناارى ماا  ت اا

العبادات واألنكّة والبياع م  جهة وبي  مجال السياسة ال رعية وأوضاع األقلّياات المسالمة 

 م  جهة أخرى. 

و ذا الت اوت في اهستخدام للقااعد األصالية منهجا لالجتهاد ال قهاي بقطاع النظار عا  

نضال باعتبار ا  هت منهجياة لالجتهااد  وذلاك ساااء ما  أسباب  أفضى إلى ت اوت بينها في ال

حيف صياغتها وتّرير ا  أو م  حياف ت ريعهاا وترتيبهاا  أو ما  حياف صاناعتها المنهجياة  
كما أفضى أيضا إلى ت اوت بينهاا فاي درجاة حضاار ا فاي الذ نياة ال قهياة اهجتهادياة  وفاي 

بعااا لااذلك  كماا  ااا ملّاااظ علااى ساابيل مقادار تتثير ااا فيهااا وأثر ااا فااي نتا جهاا ماا  األحكااام ت

الم ال م  ت اوت في كّل ذلك بي  قااعد الدههت وقااعاد القيااس وقااعاد التّاّاط ما  جهاة  
وبي  قااعد مآهت األفعال وقااعد الماازنات والقااعد التي تجاّاز فاي بعاش الّااهت ماا ه 

لقااعااد ال قهيااة تجااّازه فااي بعااش ماا  جهااة أخاارى  وكااان ماا  نتيجااة ذلااك أّن بعضااا ماا  ا

وربّما مّاورة ودرسا  إهّ أنّ   وعدّا   اهجتهادية ل   كان مدرجا ضم  المدّونة األصالية ذكرا  
بقي مغمارا في اهستخدام اهجتهادر  وضعيف األثر في المدّوناة ال قهياة  كماا أنّا  بقاي تبعاا 

بالتقرير والتّرير   لذلك يختان طاقات اجتهادية لم يكتمل الك ف عنها  أو لم يكتمل نضجها

والترتيس  وتلك سنّة جارية  فااآلهت علاى اخاتالف أجناساها تتطاّار وتنضاال وتاكاا ثمرتهاا 

 باهستعمال  وتؤول إلى خالف ذلك باإل مال.  

وماا  القااعااد األصااالية التااي اشااتمل  عليهااا مدّونااة أصااال ال قاا  قااعااد ذات فاا ااد 

بتحاال األقلّيات المسلمة وأوضاعها  سااء كان ذلك اجتهادية كبيرة في النظر ال قهي المتعلّق 
ّّش بها على قدر  في  ذا المجال ال قهي  أو كاان بوا ة عاّماة  ةكبير لإلفادبو ة خاّصة تتم

ت ترو بها في اإلفاادة اهجتهادياة ماع مجااهت أخارى ما  مجااهت النظار ال قهاي. ولكا  لّماا 

  م  اه تمام باالنظر ال قهاي اهجتهاادر إهّ كان   أحاال األقلّيات المسلمة وأوضاعها لم تّ
بالقدر القليل بالنسبة لسا ر مجاهت ال ق  العااّم للساباب التاي ذكرنا اا  ن اا  فاإّن تلاك القااعاد 

األصالية لم يك  استخدامها في اهجتهاد ال قهي بو ة عاّمة  وفي اهجتهاد لجهة فق  األقلّيات 
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فظلّا  لاذلك السابس قااعاد مغماارة  ضاعي ة فاي أثر اا  بو ة خاّصاة إهّ اساتخداما مّادودا 

ال قهي  غير نضيجة التقرير والتّرير والترتيس  وذلاك باالرغم ما  أنّهاا تنطاار علاى طاقاة 

 منهجية اجتهادية كبيرة في مجال فق  األقلّيات على وج  الخواا.

إنّما نعني ب   وما نطرح  في  ذه الارقة م  فكرة التتسيس لقااعد أصالية ل ق  األقلّيات

أّول ما نعني أن يقع اهتّجاه البّ اي إلاى تلاك القااعاد األصاالية التاي ما  شاتنها أن ت ياد إفاادة 
كبيرة في فق  األقلّيات  فتؤخذ بعناية دراساية خاّصاة  وا تماام بّ اي مساتقّل  وتعاالال باالنظر 

ذلك فرع متميّا ما   المنهجي وفق الماّجهات األصالية األربعة التي شرحنا ا  ن ا  لين ت م 

علم األصال  أو باب مستقّل م  أبااب   ل   كان ي ترو فاي األساس العاّماة ماع ساا ر فاروع 
 ذا العلم وأبااب  إهّ أنّ  يختّص بخواصية التاّجا  لخدماة فقا  األقلّياات وتطاايره وإنضااج  

تكييااف ليبلااه  دفاا  المرتجااى مناا   ومااا تقتضااي  تلااك الخواصااية ماا  مقتضاايات التاجياا  وال

والترتيس. وإّن  ذا التاّج  بالبّف األصالي المختّص بمجال فق  األقلّيات المسلمة لك يل على 
ما نّسس بتن ي مر في ذلك ال ق  م  الّكماة اهجتهادياة المافياة باالتمكي  للادي  ماا ه ياتّم لاا 

ة كماا  اي ترو األمر ألنظار فقهيّاة فاي مجاال األقلّياات تجارر علاى القااعاد األصاالية العاّما

 علي  في مدّونة علم األصال في غير تميّا وتاجي  خاّا.

ويمك  أن تتّم تلك المعالجة األصالية للقااعد المتعلّقة ب ق  األقلّيات باجاه متعدّدة. منها 

أن يجمع منها ما  ا شديد الولة في مقاصده بتحاال األقلّيات المسالمة وأوضااعهم  وماا  اا 

 ال ارعية لتلاك األحااال  ثاّم يرتّاس فاي نساق متكامال ينظما  منهجياا   بيّ  اإلفاادة فاي المعالجاة

 الغرو الم ترو والاجهة الجامعة. 

ومنهااا أن ت اارح تلااك القااعااد شاارحا يك ااف عّمااا تختاناا  ماا  إمكانيااات اجتهاديااة فااي 

اهستنباط ال قهي  وم  مقاصد وحكم تنطار عليها تلك اإلمكانيات  ماا كاان ما  ذلاك معلاماا 
ما قد يكان من  غير معلام وه متداول. ومنهاا أن تكيّاف تلاك القااعاد فاي صاياغتها متداوه و

وفي ترتيبها وفي شرح حكمها وارتيااد أبعاد اا بماا تكاان با  مهيّاتة لإلفاادة فاي فقا  األقلّياات  

وأن تاّجاا  فااي كااّل ذلااك تاجيهااا يخاادم ذلااك الغاارو بمااا يضاارب لهااا ماا  األم لااة التطبيقيااة 
وال اارحة لمغازيهاا  وبماا يُك اف ما   ثاار لمقاصاد ا متعلّقاة علاى وجاا   الماّضاّة لمعانيهاا

 الخواا بتحاال األقلّيات وأوضاعهم. 

ويمك  أن يكان م  بي  تلك الاجاه أيضاا أن يُساتروح ما  مجمااع القااعاد األصاالية 
المتداولااة علااى وجاا  العمااام وماا  بعضااها علااى وجاا  الخواااا بعااش الّكاام واألساارار 

 ا موّرح ب  في صياغتها وشروحها أو مضّم  في مقاصد ا وروحها العاّمة  الت ريعية مّما

لتواغ من  قااعد وضاابب خاّصة بمعالجة أحاال األقلّيات المسلمة فيما ي ب  التاليد منها أو 
الت ريع عليها أو التطاير لها. وم  كّل تلك المعالجاة باجا هاا المختل اة يتكاّان كياان معرفاي 

ّحد غا يا يمك  أن يسّمى على سبيل الم ال بكيان " القااعد األصالية ل قا  متجانس منهجيا ما

 ." أو ما ي ب  ذلك م  األسماءاألقلّيات

 ب ـ نماذج من قواعد فقه الأقّليات:

إذا كااان  ااذا المقااام لاايس مقااام مّاولااة تطبيقيااة لاانظم ذلااك الكيااان فااي أبااباا  ومّتاياتاا  

فإنّناا ناارد تالياا بعاش النمااذج ما  القااعاد األصاالية  ومنهال بنا   على المقواد الاذر بيّنااه 

التي يمك  أن تدرج ضم  ما اقترحنا م  كياان أصاالي لقااعاد فقا  األقلّياات  اقتواارا علاى 
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ذكاار عناوينهااا مّمااا  ااا متااداول فااي األصااال ال قهيااة العاّمااة  أو مّمااا يمكاا  أن يالّااد ماا  ذلااك 

الاجااه التاي تباّرر اختيار اا لتادرج ضام  ذلاك المعلام المتداول م  ال روع  مع بيان بعش 

 الكيان  وتبّرر انتظامها في مقاصده وأ داف . 

 أولا ـ قاعدة مآلات الأفعال:

 ي قاعدة أصالية في استنباط األحكام ال رعية متداولة في مدّوناة أصاال ال قا   ولهاا  

جاام أ ّميتهااا. بعاش األثاار فااي اهجتهاااد ال قهاي وإن يكاا  علااى مااا نّسااس لايس علااى مقاادار ح
علاى  ونهياا   وتقرير ا في الجملة أّن األحكام ال رعية تبنى في صيغتها النظرية المجّردة أمرا  

اعتبار ما تؤدّر إلي  مناطاتهاا ما  األفعاال باعتباار أجناساها المجاّردة ما  موالّة أو م سادة  

يجعال بعاش ولكّ  تلك األفعال في حاال ت ّخواها العيناي قاد يطارأ عليهاا ما  المالبساات ماا 
أعيانها تؤول إلى عكس ما قُدّر نظريا أنّ  تؤول إلي  أجناسها  فإذا ماا قادّر باعتباار جنسا  أنّا  

يّقّق مولّة فاضع ل  حكم األمر أصبّ لتلاك الماال بساات ياؤول باعتباار عينا  إلاى تّقياق 

كام م سدة  والعكس صاّيّ  وحين اذ فاإّن ال قيا  المجتهاد يعادل فيا  باالنظر اهجتهاادر عا  ح
األمر إلى حكم النهي  أو يعدل ع  حكم النهي إلى حكم األمر اعتبارا لذلك الماآل الاذر غلاس 

 .(1)على ظنّ  أنّ  يؤول إلي  في الااقع

ولهااذه القاعاادة األصااالية مجااال اسااتعمال واسااع فااي المعالجااة ال قهيااة ألحاااال األقلّيااات 
مجال التعامل اهجتماعي بمعنااه العااّم المسلمة بالبالد األوروبية؛ ذلك ألّن أحكام ال ريعة في 

الذر تت ابك في  العالقات بي  الناس جاءت في عمامها أحكاماا تعاالال أوضااع تلاك العالقاات 

علااى اعتبااار أنّهااا عالقااات يّكمهااا ساالطان الاادي  فااي نطاااق األّمااة المساالمة فيمااا بااي  بعااش 
وأمام ودول غيار مسالمة   أفراد ا وف اتها وبعش  أو في نطاق عالقتها كتّماة مسالمة ب اعاب

وكاناا  تلااك المعالجااة ال اارعية مبنيااة علااى وضاااح فااي مااآهت األفعااال المّكااام عليهااا  إذ 

 مسالكها بيّنة في ظّل وضع يّتكم في عمام  لسلطان الدي .

ولكّ  ك يرا م  تلك األحكاام حينماا تطبّاق فاي أوضااع األقلّياة المسالمة التاي تعايش فاي  

رع وإنّمااا يّكماا  ساالطان قااانان وضااعي وضااع  وين ّااذه غياار مجتمااع ه يّكماا  ساالطان ال اا

المسلمي  عليهم وعلى غير م  فإنّها تؤول عند التطبيق الااقعي إلى عكاس مقواد ا  فاإذا ماا 
ُشّرع للمولّة يؤول تطبيق  في  ذا الاضع إلى م سدة والعكس صّيّ  و اا ماا يادعا إلاى 

خداما واسعا في اهجتهاد ال قهاي الاذر يعاالال أن تستخدم  ذه القاعدة قاعدة مآهت األفعال است

أوضاع األقلّياات المسالمة  وأن تاّجا  بمعالجاة أصاالية لتكاان إحادى القااعاد األصاالية فاي 

 اهستنباط ال قهي المتعلّق بتلك األوضاع.

 ثانيا ـ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

األثار فيا   وتقرير اا فاي  ي قاعادة أصاالية واساعة التاداول فاي النظار ال قهاي  بالغاة  

الجملة أّن الّكم ال رعي إذا أدّى تطبيق  إلى إ دار الموالّ الضرورية لإلنسان التاي تّ ا  
ل  ما ب  قاام حيات  المادّية والمعناية  فإّن النظر ال قهي يعدل عا  الّكام باالّظر إلاى الّكام 

إلباحة المّظار الّاجةُ باإلباحة بسبس تلك الضرورة  وقد ألّق  بالضرورة في  ذا ال تن 

 ال ديدة القريبة م  الضرورة  ولهذه القاعدة تطبيقات م هارة في عمام ال ق  اإلسالمي.
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ولعّل مجال استعمال  ذه القاعدة في النظر ال قهي المتعلّق بتحاال األقلّيات المسلمة  ا 

ة األقلّياات أوسع م  أّر مجاال  خار ما  مجااهت النظار ال قهاي؛ ذلاك ألّن الضارورة فاي حياا
م هامها بالنسبة لّياة المسلمي  في المجتمع اإلسالمي  بل قد يتّسع  اما صدقهالمسلمة يتاّسع 

بي  الاضعي   إذ المسلمان باالبالد األوروبياة مّكاماان بقاانان الاضاع المخاالف فاي  اأيض

ياة  وذلاك ك ير من  ألحكام ال رع  و م ملامان بتن ين ّذوا ذلك القاانان فاي حيااتهم اهجتماع
مجال واسع للضرورة ه نظير ل  في البالد اإلسالمية  ثّم إّن الضرورة في ذاتهاا تخضاع فاي 

مياان التقادير لنسابية واساعة  فابعش ماا يكاان غيار ضارورر فاي مجتماع ّماا إلقاماة الّيااة 

يكان ضروريا لذلك في مجتمع  خر  وذلك بالنظر إلى ت اوت المجتمعات في بنا ها األساسي 
ساطة وتعقيد  وان تاح وانغالق  وتالحم وت ّكك  وغير ذلك م  الويه التاي تبناى عليهاا م   ب

األوروباي الاذر تعايش با   المجتماعالمجتمعات  وكّل تلك ال روق فروق قا مة ب كل بيّ  باي  

 األقلّيات المسلمة وبي  المجتمع اإلسالمي في البالد اإلسالمية.

صيل ل ق  األقلّيات أن تؤخذ  ذه القاعدة األصالية العاّمة لذلك فإنّ  مّما يقتضي  التت وتبعا  

بمعالجة خاّصة تاّج  فيها تاجيها تطبيقيا على أحاال األقلّيات المسالمة بتوروباا  فتادرس فاي 

نطاقها وبّسس مقاصد ا أحاال الضرورات في حياة المسلمي  بهذه الابالد  وتقادّر مقادير اا 
  خواصايات األوضااع فاي تلاك الّيااة مّماا لام يكاا  بالقساب  منظاارا فيهاا إلاى معطياات ما

منظارا في حياة المسلمي  بالمجتمع اإلسالمي الخاضع لسلطان الدي   لتوبّ بتلك المعالجاة 

 في فق  األقلّيات.  اّما   الخاّصة ماّجها أصاليا  

 ثالثا ـ قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد:

تقي عند معنى الماازنة باي  ماا ينتهاي إليا  فعال  ي جملة م  القااعد األصالية التي تل 

ّما م  األفعاال أو وضاع ّماا ما  األوضااع ما  الموالّة وماا ينتهاي إليا  ما  الم سادة  فيبناى 

الّكم ال رعي على نتيجة تلك الماازنة أمرا إذا رجّ  المولّة ونهيا إذا رجّ  الم سدة  
  وقاعادة موالّة الجماعاة مقدّماة وذلك م  م ل قاعدة درء الم سدة أولى م  جلس المولّة

على موالّة األفاراد  وقاعادة الموالّة الدا ماة مقدّماة علاى الموالّة الظرفياة  وقاعادة أّن 

إذا اختلب ب   وما شابهها م  قااعد أخرى مبنية على  الّرام القليل ه يّرم ب  الّالل الك ير

 الماازنة بي  الموالّ والم اسد.

زنااات  ااذه تطبيقااات مقاادّرة فااي اهجتهاااد ال قهااي العاااّم  وإذا كااان لجملااة قااعااد الماا

وتاجيهات مؤثّرة في   ونتا ال بيّنة في األحكام الناتجة با   فاإّن لهاا مجاال اساتعمال أوساع ما  
ذلااك فااي النظاار ال قهااي بااتحاال األقلّيااات المساالمة؛ وذلااك ألّن المجتمااع حينمااا يكااان إسااالميا 

الّ والم اساد فيا  علاى قادر ما  الاضااح  ويكاان مّكاما بسلطان ال رع يكان تمايا المو

مجااال المت ااابهات بينهمااا ضاايّقا  فظاااا ر الوااالح و ثاااره الناتجااة ماا  المااقااف واألفعااال  
وكذلك ظاا ر ال ساد و ثاره تكان قريبة الاقاع م  زم  حدول أسبابها  فتبدو متماياة جليّة 

نااء حكما  ال قهاي علاى تلاك الماازناة  ولكاّ  التمايا  مّما يسّهل على ال قي  الماازنة بينها  وب

المجتمع األوروبي الذر تعيش ب  األقلّية المسلمة ه تتمايا في  بسرعة وجاالء مظاا ر ال سااد 
و ثاره م  مظا ر الوالح و ثاره ل دّة ت ابك  وتعقيده  وه يغّرنّك في ذلك ما يبدو م  تمايا 

قية السلاكية  فاإّن مجاال الواالح وال سااد صارخ بي  الوالح وال ساد في التوّرفات األخال
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الذر نعني  في  ذا المقام  ا مجال الّياة اهجتماعية بمعناه ال اامل سياساة واقتواادا وتربياة 

 وعالقات إنسانية  و ا أوسع بك ير م  المجال األخالقي.

 اساد على ذلك فاإّن  اذه القااعاد األصاالية المتعلّقاة بالماازناة باي  المواالّ والم وبناء  

التتصيلي ل ق  األقلّيات أن يتخذ ا بالعناياة  فيوااغها بماا يساتجيس لمقتضايات  يقتضي النظر

ذلااك ال قاا   وياّجههااا بالاادرس والتّلياال واإلثااراء لتكااان معيااارا منهجيااا أصاااليا يمّكاا  ماا  
الماازناااة باااي  المواااالّ والم اساااد فاااي نطااااق خواصااايات الاجااااد اإلساااالمي باااالمجتمع 

عّما قد يخ اى عا  ك يار ما  األنظاار فاي غيااب  اذا التتصايل ما  وجااه  األوروبي  ويك ف

التراجّ بي  ما يّدث  ماقف أو فعل م  م سدة صغيرة  نية وما يؤول إلي  م  مولّة كبيرة 
مستقبلية  تمّك  لإلسالم والمسلمي   أو بي  ما يّدث  ماقف أو فعل  خر م  مولّة صاغيرة 

رة مساتقبلية تتعلّاق بت اتي  اإلساالم والمسالمي   فيبناى ال قا   نية وما يؤول إلي  م  م سدة كبي

 إذن على ما في  م  األحكام رجّاٌن للموالّ الّقيقية بمقاييسها ال رعية.  

 رابعا ـ قاعدة: يجوز فيما لا يمكن تغييره ما لا يجوز فيما يمكن تغييره:

األصالية  ولكنّها في   ي قاعدة قد ه تكان صياغتها على  ذا النّا واردة في القااعد 

روحهااا ومقاصااد ا مسااتروحة ماا  جملااة ماا  القااعااد والمباااد  األصااالية  والمعنااّي بهااا أّن 

المجتهد ال قهي إذا عرو علي  وضع م  أوضاع المسلمي  كان جاريا على بنا ا  العااّم نساق 
النسااق  مخااالف لمقتضاايات ال اارع وأحكاماا   و اام فااي ذلااك الاضااع ه يملكااان إمكااان تغيياار

الجاارر علياا  لسابس أو آلخاار ماا  األساباب  فااإنّهم إذا عاارو لهام مااا قااد تتّقّاق باا  مواالّة 

بّسس ظروفهم مّما  ا ممناع شرعا يجاز أن ي علاه طالماا أنّهام ه يساتطيعان تغييار نساق  
العاّم المندرج في   و ا ما ه يجاز لهم فعل  لا كاناا يملكان القدرة على تغيير نسق  المندرج 

  البيّ  أّن  ذه القاعدة تخاتّص بمجاال ماا يّاّل ما  األفعاال بااإلحالل  أّماا ماا ه يّاّل في . وم

ّّ في ؛ وذلك ألنّ  ه تكان في  مولّة معتبرة أصال.  باإلحالل فإنّها ه تو

ومّما استروح  من   ذه القاعدة ما ورد في المدّوناة األصاالية ما  قااعاد ذات مقاصاد 

فااي  يغت اارفااي اهنتهاااء مااا ه  يغت اارعّماا  باا  البلاااى  وقاعاادة م ااابهة  وذلااك م اال قاعاادة مااا 

اهبتداء  وغير ما م  القااعد الم ابهة  وما نظّ  التوّرف النبار مع األعرابي الاذر تباّال 
في المسجد إذ نهى أصّاب  ع  أن يارماه إهّ توّرفا مؤّسساا لهاذه القاعادة  كماا ه نظاّ  ماا 

از التعامال باالعقاد ال اسادة فاي دار الّارب إهّ مساتروحا ذ س إليا  األحنااف ما  القاال بجاا

 أيضا م  روح  ذه القاعدة في صياغتها التي أوردنا ا بها.

وفاي أحااال األقلّياات المساالمة بالاديار األوروبياة مجاال واسااع لتطبياق  اذه القاعادة فااي 

اهجتماعيااة النظاار ال قهااي المتعلّااق بهااا؛ ذلااك ألّن  ااذه األحاااال فااي شااطر كبياار ماا  جاانبهااا 

خاضعة لقااني  الاضع بسلطان الدولة الملام  وليس لهذه األقلّية المسلمة القادرة علاى تغييار 

تلك القااني   وه حتى الّّق في المطالبة بتغيير ا فاي بعاش األحياان  ولكاّ  بعضاا ما  تلاك 

ا في وضاعها القااني  المنضاية تّ  المنظامة القانانية العاّمة بالرغم م  أنّها م  حيف ذاته

المجااّرد تخااالف األحكااام ال اارعية  إهّ أّن العماال بمقتضااا ا قااد تّواال باا  للمساالم مواالّة 

باذلك العمال وإنّماا  اا مختاار  معتبرة  فيجاز ل  إذن أن يعمل بها بالرغم م  أنّا  لايس ملاماا  
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ء في . وم ال  ما ذ اس إليا  بعاش ال قهااء المّادثي  ما  إجاازة اهقتاراو بال ا ادة ألجال شارا

  طالما تّقّقا  ما  ذلاك اهقتاراو موالّة بيّناة  وطالماا كاان (1) المساك  بالبالد األوروبية

المقترو المسلم وكّل المسلمي  مع  غير قادري  على تغيير النظاام الرباار الاذر تقاام عليا  

 الّياة األوروبية. ولهذا الم ال نظا ر ك يرة تم ّل مجاه فسيّا لتطبيقات  ذه القاعدة. 

بويغت  م  مدّونة أصال   ل  ذه المباد  والقااعد األصالية  ما يكان منها متخاذا  م  

ال ق   وما تستروح ل  صياغة جديدة م  معان ومقاصد وأسرار مب اثاة فاي تلاك المدّوناة  إذا 

 فإنّها يمك ما عالج  بمعالجة علمية جادّة  تاّجهها المباد  المنهجية المقودية اآلن ة البيان  

تلّف منها منظامة متكاملة ذات غاية م تركة تلتقي فيها جميعا عند  دف التتسيس لمنهال أن تت

أصالي متميّا ومتخّوص يكان منهجا علميا شرعيا يعتمده النظر ال قهاي فاي شاتن األقلّياات 

المسلمة  لين ت من  فق  يعالال ذلك ال تن معالجة تبله با  اآلماال المعلّقاة عليا  تعري اا باإلساالم 

لديار الغربية فيما ي اب  دورة جديادة للتعاارف الّضاارر باي  اإلساالم والغارب  ولكنّهاا في ا

المنهجيااة التااي تؤّسااس ل قاا   ةالقااعااد األصاااليدورة تتتّسااس علااى أسااس علميّااة   ااي  ااذه 

 األقلّيات  و ي في الّقيقة تؤّسس لتبليه اإلسالم بالدعاة الّضارية السلمية.

يجارر علاى غيار تتصايل علماي  ويقتوار علاى  ع ااا   ولا ترو األمار فاي  اذا ال اتن 

األحكام ال رعية الجا يّة وال تاوى العارضاة التاي تساتنبب ما  القااعاد األصاالية العاّماة فاي 

بل وألدّى األمار ماع اتّسااع  غير تاجي  خاّا  لكان قاصرا دون تّقيق  ذا الهدف األسمى 

مظاا ر ما   اذا الاجااد إلاى ماا  اا  الاجاد اإلسالمي بالغرب إلى مضااع ات قاد تن لا  بهاا

مخالف لمقاصد الدي  ومناقش لمولّة اإلسالم والمسلمي  والمجتمعات الغربية وذلك تّا  

تبريرات دينية ولكنّها تبريرات خاط ة بسابس عادم التتصايل  و اا ماا ه تخطائ عاي  النااظر 

تعاارف  يّت اا ا ولكاان ذلاك ت ريطاا فاي فرصاة عظيماة لل عيّنات منا  قاد تتناامى ماع األيّاام 

 م  حيف ه يتاقّع  أ لها.  إلى اإلسالم وال هاد على الناستعالى للدعاة 

 وا تعالى ولّي التافيق

                                                
 أفتى بذلك المجلس األوروبي لإلفتاء والبّال  (1)


