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 تمهيد

 ىيا مسلمة ُب ادلاضي ظاىرة ذات باؿ كدلتكن ظاىرة األقليات ا ٓب
الدولة األؤب ُب  ىيادلسلمُت"  دولةُب عصرنا ىذا، ففي ادلاضي كانت "

ُب العآب هتاهبا وٗتافها، وٖتسب حساهبا، وال غلرؤ أحد  كل القوىو . العآب
ال وىم يروف  اإلسبلـ، كيفحرمة على االعتداء على مسلم، أو انتهاؾ 

ويفتحها  (ٕ)عمورية يغزو-العباسخليفة بن  – (ٔ)"ادلعتصم بن الرشيد"
إلغاثة امرأة مسلمة استغاثت بو حلمايتها شلن استضعفها، وحاوؿ كشف 

 سًتىا؟
-" فاألرض لقد كاف ادلسلموف يسافروف إٔب خارج "دار اإلسبلـ

م الذين سيلوف أمر األرض ُب والصاحلوف ى وطهورمسجد  –كلها   عندىم
لكنهم كانوا  (٘ٓٔاألنبياء:) الص احِلُوَف﴾اأْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدي  َأف  ﴿ اآلخر

، أو صوفية اودبلوماسيُت أو ٕتارً  يذىبوف إٔب تلك الديار رلاىدين، أو رسبًل 
لفًتات زلدودة، ال مقيمُت ُب األعم األغلب.  اسائحُت. وأولئك كانوا زوارً 

ن يغادروف "دار اإلسبلـ" ألسباب سياسية، أو معارضة حلكاـ الوقت والذي
أجزاء نائية من  إٔب-ُب الغالب  –ويتوقعوف أف تطوؿ إقامتهم كانوا يذىبوف 

دار اإلسبلـ، تكوف سلطة احلكم ادلركزي فيها زلدودة، وقد يذىبوف إٔب 
، ببلد غَت ادلسلمُت ويغلب أف يكونوا ذوي شوكة وطموح وقدرة وتطلع

ما كانوا يقيموف إمارات إسبلمية تكوف ٔتثابة الواحات واجلزر  اوىؤالء كثَتً 
                                                 

(ٔ)
ىػ، يـو  ٕٛٔزلمد بن ىاروف الرشيد، أبو أسحاؽ، من أعاظم خلفاء بٍت العباس، بويع باخلبلفة سنة  ادلعتصم 

، ٜٕٙ/ٕ، مروج الذىب ٛٗٔ/ٙىػ. راجع: ابن األثَت  ٕٕٚسنة  –رٛتو ا  –، توُب وفاة أخيو ادلأموف بعهد منو
  .ٕٚٔ/ٚاألعبلـ 

(ٕ)
 .ٕٕٙ/ٙىػ. راجع: ياقوت احلموي، معجم البلداف  ٖٕٕعمورية: بلد من ببلد الرـو فتحها ادلعتصم سنة  
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ُب ذلك ايط، يقيموهنا إٔب ما شاء ا، كما حدث لبعض ادلسلمُت ُب 
وبعض األماكن األخرى. أما الذين يبتلوف  (ٖ)جنوب فرنسا ومشاؿ إيطاليا

السيادة لغَتىم باإلقامة بُت ظهراين غَت ادلسلمُت وىم قليلوف وتكوف 
شلن أسلم من  –الغالب  ُب-فهمعليهم، وتطبق عليهم أحكاـ غَت شرعية، 

أىل تلك األماكن والبلداف؛ وىؤالء بعد أف ؽلن ا عليهم باذلداية يبدأ 
وعيهم على الفوارؽ الكبَتة بُت العيش ٖتت راية اإلسبلـ، واالستظبلؿ 

وقد ينحاز بعضهم أو  بأحكاـ الشريعة وبُت العيش بُت غَت ادلسلمُت.
القادروف منهم إٔب ديار ادلسلمُت، والذين ال تسمح ذلم ظروفهم بذلك، 
ػلرصوف أشد احلرص على شلارسة احلياة اإلسبلمية، وقد تبدأ تتكوف لديهم 
ثقافة إسبلمية قد تؤدي ُب بعض األحياف إٔب احتكاكات بينهم وبُت 

 – جدوا لذلك سبيبًل إف و  –مساكنيهم من غَت ادلسلمُت نتيجة رفضهم 
 –ُب الغالب  –العيش ُب ظل ىيمنة ثقافية وتشريعية غَت إسبلمية تتقاطع 

بُت ما تعلموه من اإلسبلـ وعنو، وقد تتفق مع ذلك ُب أمور زلددة يغلب 
أف تكوف ثانوية، أو ىي من قبيل احلاجيات، والتحسينات، وقد يبدأ 

ة لتذويب خصوصيات االحتكاؾ من جانب األغلبية ادلهيمنة ُب زلاول
األقليات، ودرلهم ُب األكثرية، فإذا أصروا على البقاء على ما ىم عليو 
فإهنم قد يستضعفوف ويستذلوف، ويغلب أف يكوف ىؤالء من ادلستضعفُت 

. فيستفتوف (ٜٛالنساء:) ﴾بليَػْهَتُدوَف َسِبيَ  الَيْسَتِطيُعوَف ِحيَلًة وَ ال ﴿الذين 
م، وقد يرسلوف ٔتا يصادفهم من وقائع من قد يكوف بينهم من أىل العل

                                                 
 . ٜٙٙٔانظر شكيب أرسبلف، تاريخ غزوات العرب، بَتوت: دار مكتبة احلياة،  (ٖ)
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أسئلة واستفتاءات إٔب من يستطيعوف الوصوؿ إٔب استفتائو من علماء "دار 
اإلسبلـ" وقد ػلّملوف تلك األسئلة حلجاجهم القاصدين بيت ا ألداء 
احلج، ويغلب أف تكوف استفتاءاهتم فردية، ألف عيشهم ُب ظل نظاـ الغَت 

اعة مستقلة أو شبو مستقلة ُب الغالب، وإذا  ال يسمح بتكوين أمة أو ٚت
كانت ىناؾ رلموعات مسلمة فإهنا رلموعات صغَتة قد ال يسمح صغرىا 
وانعزاذلا بإقامة نظاـ تشريعي أو اقتصادي أو ثقاُب مستقل. والعلماء وفقهاء 
ادلسلمُت الذين كانوا يتعاملوف مع قضايا ىؤالء األفراد أو اجملموعات يدركوف 

دراؾ الفروؽ الكبَتة بُت طبيعة األسئلة واإلشكاالت اليت تدور ُب ٘تاـ اإل
أوساط ىؤالء األفراد وبُت األسئلة واإلشكاالت اليت تدور ُب أوساط األمة 
ادلسلمة ُب زليطها اجلغراُب الذي غلعلها تعيش ُب ظل الشريعة والنظم 

فتوى ُب اإلسبلمية ادلطبقة فيها، ويدركوف االختبلؼ الكبَت بُت مصادر ال
دار اإلسبلـ" ومصادرىا ُب الديار األخرى اليت تعد "دار  –"دار اإلجابة 

، ويدركوف تأثَت ذلك ُب الفروؽ النفسية والفكرية والنظمية والثقافية (ٗ)دعوة"
، اكاف أو مقلدً   اوالتشريعية بُت الدارين شلا ػلتم على ادلفيت الفقيو، رلتهدً 

سر لو سبل إصدار الفتوى ادلناسبة القابلة ، وقراءهتا ٔتا ييةالنظر ُب األدل
للتطبيق والتنزيل على الواقع دوف حرج، ودوف أف يتجاوز القواعد الكلية، 
وادلقاصد العامة للشريعة، بل إف القواعد الكلية وادلقاصد الشرعية تربز 

                                                 
راجع : التفسَت الكبَت للفخر الرازي، حيث قد أورد إشارة مهمة ُب تسمية األرض قمنا بالبناء عليها وتطويرىا  (ٗ)

لتجاوز التعبَت "بدار اإلسبلـ ودار احلرب" وسنأٌب على بياف تفصيل ذلك. كما أف صديقنا األستاذ الدكتور رضواف 
الدعوة، ودار اإلجابة" "وأمة الدعوة، وأمة اإلجابة" ُب كثَت من دراساتو، السيد قد استعمل ىذه ادلفاىيم "مفاىيم دار 

 وُب مقدمتها "اإلسبلـ السياسي".
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بالنسبة ذلذه الوقائع باعتبارىا مصادر أساسية بأدلتها، وقد تنفرد وتكوف ىي 
 وحدىا فيما استجد من وقائع ال سوابق ذلا.ادلصادر 

ذلا ٓب تربز  متكامبًل  اومع ذلك فإف بناء أصوؿ فقو لؤلقليات وفقهً 
؛ ألف وجود "أمة اإلجابة" خارج  احلاجة إليو فيما مضى مثل بروزىا اليـو
"دار اإلجابة" وانتقاذلا إٔب "دار الدعوة" ٓب يكن إال بالشكل الذي أشرنا 

وجود عارض طارئ، ٓب يلفت أنظار اجملتهدين إٔب ضرورة  . فهواإليو آنفً 
. فبقي ُب دائرة ضيقة يعرؼ "بفقو اوفروعً  التأصيل ذلذا الوجود أصواًل 

 .(٘)النوازؿ" أو الضرورات"
 الوعي العام بالشريعة:

يضاؼ إٔب ذلك أف اإلسبلـ قد ٘تكن بشيوع القرآف وانتشاره وتيسَت 
عامة كلية ومشًتكة ٕتعل عند العامة، مهما  أمر الرجوع إليو من بناء قواعد

قلت ثقافتهم ومعارفهم الدينية، مستوى من الشعور بإتاىات التشريع 
 العامة ومقاصده.

فما من مسلم إال ويؤمن بأف الشريعة اإلسبلمية شريعة ٗتفيف ورٛتة، 
غبلؿ، وما من مسلم إال ويدرؾ تعلق احلكم الشرعي أال شريعة إصر و 

ُيَكلُِّف  اَل ﴿ ،(ٙٔ:التغابناْسَتَطْعُتْم﴾) الل َو َما َفاتػ ُقوا﴿ اإلنسانيةباالستطاعة 
      .(ٕٙٛالبقرة:ُوْسَعَها﴾)الل ُو نَػْفًسا ِإال  

وما من مسلم إال ويؤمن بأف شريعة ا ٖتل الطيبات وٖتـر اخلبائث، 
يَػت ِبُعوَف  ال ِذينَ ﴿ وترفع اإلصر واألغبلؿ، وتأمر بادلعروؼ وتنهى عن ادلنكر

                                                 
منو كتب النوازؿ ادلعروفة مثل "ادلعيار ادلعرب واجلامع ادلغرب عن فتاوى إفريقية واألندلس وادلغرب، أٛتد بن ػلِت  (٘)

 .ٖٜٛٔي، ىػ، بَتوت، دار الغرب اإلسبلم ٜٗٔ الونشريشي،
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صِليِل يَْأُمُرُىْم  الر ُسوَؿ الن ِب  اأْلُمِّي  ال ِذي غلَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم ُب التػ ْوَراِة َواإْلِ
ـُ َعَلْيِهْم اخْلََباِئَث  َهاُىْم َعْن اْلُمنَكِر َوػلُِلُّ ذَلُْم الط يَِّباِت َوػُلَرِّ بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغبَلَؿ ال يِت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفال ِذيَن آَمُنوا بِِو َوَعز ُروُه َوَيَضُع  َعنػْ
﴾ َوَنَصُروُه َواتػ بَػُعوا النُّوَر ال ِذي أُنزَِؿ َمَعُو أُْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحوفَ 

 . (ٚ٘ٔاألعراؼ:)
ي َخَلَق َلُكْم َما ال ذِ  ُىوَ ﴿ :إف العامي ادلسلم يدرؾ منطوؽ قولو تعأب

يًعا﴾)ُب اأْلَْرِض  وداللتو على إباحة ما أنعم ا بو إال ما  (ٜٕالبقرة:ٚتَِ
أستثٌت بدليل شرعي ظاىر. فاإلباحة ىي األصل، فكل ما ُب األرض أو 
؛ ولذلك كاف  عليها من الطيبات حل، وكل ما تفرزه من اخلبائث زلـر

هما أمور مشتبهات ىي موضع النظر الفقهّي ، وبيناواحلراـ بيػ نً  ااحلبلؿ بيػ نً 
واالجتهادّي. فالقرآف قد أسس بكلياتو وعموماتو ثقافة شرعية شائعة سهلة 
ومشًتكة بُت سائر ادلؤمنُت بو قد ال يصل إٔب مثلها بعض ادلتخصصُت 
، وأشاع ذلك الوعي الشرعي السهل ادليسر ادلشًتؾ بشكل معجز ٓب  اليـو

وليست ىناؾ شريعة قبل شريعة القرآف عرفت  ػلققو أي كتاب من قبلو،
فكرة "ادلعلـو من الدين بالضرورة" أي بالبداىة ْتيث ال ٖتتاج إٔب أي نوع 
من النظر. فأية معلومة دينية أو شرعية صغرت أو كربت ُب األدياف األخرى 
ىي ميداف لنظر أىل االختصاص وحدىم أو الكهنة، وىم وحدىم الذين 

أما ُب  ا واحلكم عليها وإببلغ العامة ما يتوصلوف إليو.ينفردوف بالنظر فيه
شريعة اإلسبلـ فإف ميادين تصرفات أىل النظر واالجتهاد قد ًب ٖتديدىا 
وحصرىا، وإشراؾ العامة فيها. فالعامي غلتهد ُب اختيار اجملتهد الذي يتابع 
اجتهاداتو ويقلده، والعامي غلتهد ُب "األحكاـ الوضعية" من األسباب 
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والعامي يشارؾ اجملتهد ُب تكييف الوقائع، كما أف ، (ٙ)لشروط وادلوانعوا
عن غَته. لذلك مسح اجملتمع ادلسلم  ىناؾ ما ال يسع العامي جهلو فضبًل 

بربوز طائفة عرفت "بأىل القلم" مقابل الطائفة اليت عرفت "بأىل السيف" 
كلَتوس" أو لكنو ٓب يتسع إلغلاد طبقة يقاؿ ذلا "رجاؿ الدين" أو "ىيئة إ

"ىيئة كبار العلماء" ؽلكن أف هتيمن على مصادر الدين وٖتتكر تفسَتىا 
وتأويلها ْتيث ال يتمكن أحد من خارج دوائرىم أف يصل إليها، أو يقـو 

 ابدراستها وتفسَتىا أو تأويلها، فتجعل تلك الطائفة من نفسها مرجعً 
 –كلو   –لك تنحصر فيو تلك ادلسئوليات وتناط بو تلك الصبلحيات، فذ

أمر يتناَب وطبيعة اإلسبلـ، ولو أراد أحد فعلو دلا ٘تكن من ذلك، وقد 
تعأب  –ترفضو العامة قبل اخلاصة؛ ألف القرآف ميسر للذكر، وىو مأدبة ا 

ادلمدودة اليت ال ؽللك أحد احتكارىا لنفسو حىت لو أراد، ويستطيع أي  –
 ىذه البديهيات. قارئ ذلذا الذكر ادليسر، بل أي مصل أف يعرؼ

   الشريعة والثقافة:
من ادلعروؼ أف التشريعات والقوانُت سواء أكانت مساوية أو وضعية 
بينها وبُت الثقافات واألعراؼ والعوائد اجملتمعية عبلقة جدلية، فالثقافات 
واألعراؼ والعادات تؤثر على اجملتهدين والقائمُت على شئوف التقنُت 

ا. كما أف الفقو والتشريع والتقنُت كل أولئك واستقاء األحكاـ من أصوذل
مؤثر ُب وضع وإغلاد الثقافات واألعراؼ والعادات وتغيَتىا على ادلدى 
                                                 

 السبب: ىو الوصف الظاىر ادلنضبط ادلعرؼ للحكم.  (ٙ)
 وال عدـ لذاتو. وىو نوعاف: لغوي، وشرعي. االشرط: ىو ما يلـز من عدمو العدـ، وال يلـز من وجوده وجدودً 

ادلانع: ىو الوصف الوجودي الظاىر ادلنضبط ادلعرؼ لنقيض احلكم. )راجع اصوؿ، للفخر الرازي، بتحقيقنا، 
ٔ/ٜٔٓ.)  
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البعيد. واألقليات ادلسلمة تعيش ُب ظل ثقافات وعادات وأعراؼ سائدة ٓب 
تسهم مصادر التشريع اإلسبلمي ُب صناعتها، وال ٘تلك تلك األقلية ْتاؿ 

نفصاؿ التاـ عن تأثَتىا، فهي إف ٕتاوزهتا ُب العبادات من األحواؿ اال
واألخبلؽ والسلوؾ، فإهنا لن تستطيع ٕتاوزىا ُب رلاالت ادلعامبلت 
واالقتصاد والنظاـ السياسي والنظاـ العاـ وسائر األطر ادلشًتكة، ومنها 
اإلطار التعليمي واإلعبلمي ووسائل تكوين الرأي العاـ. وكل ذلك يباعد 

 افشيئً  الفة بُت األقليات وعمقها ُب أوطاهنا األصلية، ويقلل شيئً بنسب سلت
من ارتباطها بذلك العمق، ويوجد ذلا شبكة من العبلقات البديلة ُب ايط 
اجلغراُب اجلديد الذي تعيش فيو تعوضها عن شبكة العبلقات السابقة ُب 

 مواطنها األصلية إٔب حد كبَت. 
هاجر نفسو، ولكنو يضعف ُب وىذا قد يصح بالنسبة للجيل ادل

األجياؿ اليت تليو إٔب درجة التبلشي واالضمحبلؿ ُب اجليل الثالث أو الرابع 
ُب أكثر تقدير لتتحوؿ إٔب رلرد ذكريات حلوة أو مرة، جيدة أو رديئة عن 

. وآنذاؾ قد اجيل اآلباء واألجداد يسمر هبا السامروف إف وجدوا للسمر وقتً 
ُب األكثرية اليت تعيش بينها،  اتامً  العة ذوبانً تذوب ىذه األجياؿ الطا

عبلقاهتا بالعمق الذي كاف ذلا، وكاف اآلباء واألجداد ػلرصوف  اوتنتهي ٘تامً 
 الوسائل. العبلئق ٔتختلفعلى اإلبقاء على تلك 

 النظام العلماني:
النظاـ العلماين وسائر النماذج اليت انبثقت عن رؤيتو الكلية نظاـ 

تو التفسَتية، وطاقاتو على االستيعاب والتفكيك واإلذابة من فريد ُب قدرا
ناحية، وطاقاتو ادلقابلة ُب التوظيف واالستفادة من ناحية أخرى. ومن 
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الصعب تعريف العلمانية بتعريف جامع مانع يدؿ على استيعاب سائر 
 تصورىا. –ُب الوقت ذاتو  –مفرداهتا وما يندرج ٖتتها، ويفيد السامع 

داية ما عرؼ "بعصر األنوار" ُب أوربا والعلمانية ُب تطور إذ منذ ب
دائم ومستمر حىت صار من ادلتعسر تعريفها: فقد ذكروا ذلا ستة عشر 

، ليس من بينها تعريف واحد تنطبق عليو كل مواصفات وشروط (ٚ)اتعريفً 
لتعاريف  االتعاريف اجلامعة ادلانعة لدى ادلناطقة، وال يزاؿ اجملاؿ مفتوحً 

: فهي نسق متحوؿ متحرؾ ال قرار لو ورٔتا يكوف الثابت الوحيد ىو أخرى
"الفصل بُت الدين والدولة" ليتحقق التعايش بُت االثنُت  العلمانية ُبىدؼ 

ْتيث ال يهيمن أي منهما على اآلخر بشكل يلغي كيانو ومضمونو، وغلعلو 
ا رلرد ترس ُب عجلتو. وحىت ىذه الصيغة من صيغ التعايش بُت ما كان

ىي جزء من طاقات  –أي الدين والدولة  –يعداف نقيضُت ُب أوربا 
وقدرات ذلك النموذج العلماين العجيب!! ولكن عند التأمل الدقيق 

ىو موظف  –بصفة عامة  -نستطيع أف نكتشف أف الكنيسة أو الدين 
بدرجة شلتازة لدي الدولة ذات النموذج العلماين، وعرب وساطة ذلك 

غلري التفاعل والتداخل بُت سلتلف األطراؼ ْتيث يؤدي   النموذج العلماين
ظلوذج عجيب  كل طرؼ وظيفتو ودوره من غَت أف يتجاوز حدوده، إنو فعبًل 

ػلمل ذات ادلواصفات اليت أضفيت على الدجاؿ، لكنو ليس بأعور إال من 
حيث ٕتاىلو وٕتاوزه للوحي، واالعتماد على مصدر واحد للمعرفة ىو 
                                                 

، ص ٔ، جٜٜٛٔراجع: عبد الوىاب ادلسَتي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، القاىرة: دار الشروؽ،  (ٚ)
، وقد أكد د. ادلسَتي على غموض ادلصطلح، وإهبامو ألسباب عديدة، أعلها أنو منقوؿ من نسق حضاري ٜٕٓ

لي. ورجح تسمية ذلك ادلعٌت أو ادلفهـو ادلضطرب حىت ُب نسقو األص اوغامضً  امغاير، وأف ادلصطلح كاف مضطربً 
 "بالدنيوية".
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ىذا الدجاؿ ليس بشخص فرد، وإف كاف قد مسح األرض الوجود، كما أف 
 وساد ُب ٚتيع أطرافها وىيمن على سائر ظلاذجها. –كلها   –

 
 موقفه من الدين كله:

ٓب يكتف ٔتا  –كلو   –إف "النموذج العلماين" ُب موقفو من الدين 
اٗتذه ٕتاه الكنيسة، فهو يدرؾ أف "الدين" ضرورة إنسانية يستحيل على 

لعيش بدوهنا، وأف لدى الدين قدرة تفوؽ قدراتو على التفسَت، ولو اإلنساف ا
صعبة  عمليات-أتقنت  مهما-من اخلصائص ما غلعل عمليات تفكيكو 

 إف ٓب تقًتب من ادلستحيل. كما أف بعض األدياف غَت قابلة للتفكيك أصبًل 
 حيث أحكم بناؤىا وىي غَت مهي ئة للذوباف أو التبلشي.

لبابلي ادلضاؼ إٔب اليهودية، والًتاث اإلغريقي لقد كاف الًتاث ا
 والروماين ادلضاؼ إٔب النصرانية، إضافة إٔب أسباب أخرى قد جعلت كبًل 

صراع مع العقل اإلنساين وٓتاصة احلديث منو ُب مراحل  الديانتُت ُبمن 
والدتو وظلوه وتطوراتو ادلختلفة، وُب خصومة مع العلم منذ نشأتو شلا يسر 

وقد  امعً  (ٛ)مشل "البلىوت والناسوت" ااؽ كل منهما اخًتاقً عمليات اخًت 

                                                 
البلىوت: ىو التأمل ادلنهجي ُب العقائد الدينية، والكلمة تشَت عادًة إٔب دراسة العقيدة ادلسيحية، وال تستخدـ ُب  (ٛ)

وىاب ادلسَتي، الدراسات اإلسبلمية، اليت تستخدـ كلمات من ادلعجم العريب مثل "علم التوحيد". راجع: عبد ال
 ، مرجع سابق.ٕٚ/٘

من  اوكيف اجتمعت فيو الطبيعتاف البلىوتية واإلنسانية، وىو أيضً  التأمل ُب طبيعة السيد ادلسيح الناسوت: ىو
 ادلصطلحات اخلاصة بالدراسات البلىوتية ادلسيحية. 
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سهل ىذا االخًتاؽ على "النموذج العلماين" تطويعهما إلرادتو ُب اآلخر 
 ووضعهما حيث يرى، وًب تكريس سيادتو عليهما، وهتميش أدوارعلا.

عن  وضع مركزية اإلنساف ادلزعومة بديبًل إف "النموذج العلماين" قد 
فاسًتضى غرور اإلنساف، و٘تلق شهواتو، وأوعلو  –تعأب  – مركزية ا

عن الوحي،  ووضع لو "العلم" بديبًل  –تعأب  –بتحرره من عبودية ا 
عن اجلنة، والتنمية  عن األنبياء، والرفاىية ادلادية بديبًل  والقادة والزعماء بديبًل 

لعمراف وقيم العمراف. عن ا عن التزكية، واحلضارة ادلادية اضة بديبًل  بديبًل 
 –وىكذا صنع الدجاؿ جنتو، واعترب كل من أىب دخوذلا فهو من أىل النار 

 ُب خباؿ التطرؼ. متمرًغا-التخلفنار 
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 اإلسالم في الغرب:
لدى علماء الغرب ومدارسو الفكرية حىت  إف اإلسبلـ ٓب يكن رلهواًل 

فهم لبعض قبل ظهور االستشراؽ وادلستشرقُت، وقد يكوف ىناؾ سوء 
 اجوانبو أو سوء تفسَت متعمد أو غَت متعمد لبعض قضاياه لكنو كاف معروفً 

على سبيل اإلٚتاؿ. وكثَت من خصائصو ٓب تكن رلهولة لدى العلماء 
الغربيُت. ولكنها كانت معرفة بنتها مصادرىم اليت أسست أطروحاهتا 

التاريخ الغريب  ُب فًتات الصراع الطويل، فلم يغفر اوظلاذجها ادلعرفية غالبً 
لئلسبلـ أنو ىو الذي حرر ببلد الشاـ ومصر من االحتبلؿ الروماين الذي 

. وٓب ينس لئلسبلـ أنو ىو الذي أذلم طويبًل  اعلى صدرىا زمانً  اً ٙتِ ظل جا
األمة ادلسلمة روح ادلقاومة فلم تستسلم أماـ اذلجمات الصليبية اليت مسيناىا 

صليبية" واليت استمرت قرنُت من الزماف "حروب الفرصلة" ومسوىا "باحلروب ال
ُب ٛتبلت متصلة كانت ٖتاوؿ القضاء عليو واالنتقاـ منو للدولة الرومية 
والبيزنطية. وٓب يغفر زلاوالت ادلسلمُت ُب النيل من أطراؼ أوربا وبلوغ مشاؿ 
إيطاليا وجنوب فرنسا وإقامة الدولة ُب األندلس، ٍب بلوغ العثمانيُت بعد 

فينا" وهتديد أوربا كلها، وبروز ما عرؼ "بادلسألة الشرقية" أو  ذلك أسوار"
اخلطر الشرقي على أوربا. ىذا ادلفهـو الذي ٖتوؿ فيما بعد إٔب كيفية تقاسم 

ي "الدولة العثمانية" الذي ًب بعد أاألوربيُت ما عرؼ "بدولة الرجل ادلريض" 
 وحلفائهما. انتصارىم ُب احلرب العادلية األؤب على أدلانيا وتركيا

 لوجود اإلسالمي المعاصر في الغرب:ا
 -وال العآب اإلسبلمي  -خاصًة أوربا  -من الواضح أنو ال الغرب  

كانوا يتوقعوف أف غلدوا اإلسبلـ وادلسلمُت ُب قلب أوربا   -وخاصًة العرب 
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ومواطنُت وأبناء أصليُت انتقلوا  اوأمريكا، ال غزاة فاٖتُت، بل مهاجرين وطبلبً 
ليصبح ىناؾ وجود إسبلمي حقيقي  ديارىم اإلسبلمية إٔب الغرب من

بكل معاين االنتماء، لكنو يريد  (ٜ)مستقر ومقيم ينتمي إٔب أوربا وأمريكا
اإلبقاء على دينو وبعض خصائصو الثقافية، مع االستعداد لبللتزاـ بكل ما 
يلتـز بو ادلواطنوف اآلخروف من قوانُت وضرائب وواجبات ومسئوليات، 

 واالستفادة من كل ما يتيحو القانوف للمواطنُت من مزايا وحريات وحقوؽ.
لقد كاف ادلسلموف ادلهاجروف إٔب الغرب وادلقيموف فيو يسدوف 
حاجات حقيقية ذلذه البلداف، فهم ينقسموف ما بُت عقوؿ وسواعد، 

تعويض تلك العقوؿ  وكبلعلا شلا تشتد حاجة الغرب إليو، وٓب يكن سهبًل 
د ببدائل كافية، وبتلك التكلفة البسيطة ال ُب أمريكا وال ُب أي بلد والسواع
 أوريب.

 الوجود اإلسالمي في أمريكا خاصًة:
بالنسبة ألمريكا فقد كانت إٔب ما قبل احلادي عشر من سبتمرب تعترب 
التنوع الثقاُب واحلضاري والديٍت إضافًة جيدة إٔب تعدديتها، فذلك التنوع 

إٔب سكاف  نفسها تقدـوؽلكن أف  –كلو   –للعآب  ارمزً الثقاُب جعل منها 
األرض كافة أو إٔب العآب األكرب على أهنا النموذج ادلصغر لو، وذلك سوؼ 
ييسر ذلا ٖتقيق عادليتها الثالثة بعد اذليلينية والرومانية، وغلعلها الوارث الذي 

                                                 
يكاين" وقد سخر الشهيد من للشهيد سيد قطب مقالة نشرت ُب كتابو "دراسات إسبلمية" عنواهنا "إسبلـ أمر  (ٜ)

 ، ولو أنو عاش أيامنا ىذه لرأى "اإلسبلـ األمريكاين" بل "اإلسبلـ األوريب" كذلك. اومضمونً  اذلك ادلصطلح لفظً 
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اؽ، وىو ما ال ينازع ذلما، وبذلك ػلق ذلا أف تقود العآب عن جدارة واستحق
 ".ُب إطار ما يعرؼ "بالعودلة حدث فعبًل 

وكاف ىناؾ تفهم كبَت، وانفتاح ػلمد للشعب األمريكي على اإلسبلـ 
وادلسلمُت على مستويات سلتلفة ٔتا ُب ذلك بعض الكنائس األمريكية اليت 
ٓب تًتدد ُب تقدمي مبانيها ومرافقها للمسلمُت إلقامة صلوات اجلمعة واألعياد 

بدوف مقابل أو ٔتقابل رمزي، وكذلك اذليئات األكادؽلية وكثَت من فيها 
رجاؿ الكونغرس والنواب من احلزبُت، مثل ذلك ؽلكن أف يقاؿ عن اذليئات 
التعليمية اليت كانت ترحب بانضماـ أعضاء مسلمُت إليها، واستقباؿ 

وبعض  اورلتمعً  اوحضارة وقضايا وتارؼلً  ازلاضرين يشرحوف اإلسبلـ دينً 
الس اإلدارات التعليمية رحبت بانضماـ تربويُت مسلمُت إليها. كما أف رل

السجوف كانت ترحب بالدعاة ادلسلمُت إلقامة صلوات اجلمعة ُب السجوف 
الكبَتة، وتدريس السجناء اإلسبلـ وذلك لنشره بينهم ودعوهتم إليو، وقد 

رحب بانتشار منهم بنفقتها اجملزية للقياـ هبذه ادلهاـ، وكانت ت اعينت عددً 
اإلسبلـ بينهم دلا ػلدثو من تغَت إغلايب ُب سلوكياهتم، ومساعدهتم ُب 

 ادلخدرات واألعماؿ اإلجرامية. اإلقبلع عن
وافقت وزارة الدفاع على تعيُت مرشدين دينيُت ُب  ٕٜٜٔعاـ وُب 

القوات ادلسلحة األمريكية بفروعها الثبلثة، وعينت "ادلرشد األوؿ" "جابلن 
الرشيد" باحتفاؿ رمسي وتتابع ذلك حىت بلغ ادلرشدين الدينُت  زلمد عبد

ُب فروع القوات األمريكية ادلسلحة الثبلثة.  اادلسلمُت أربعة عشر مرشدً 
وازداد عدد ادلساجد وادلؤسسات اإلسبلمية وادلدارس زيادة ملحوظة. 

للتعريف بادلسلمُت واإلسبلـ ُب  اعامً  باعتباره ٜٜٚٔوخصص العاـ 
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وكانت فرصة شلتازة وإف ٓب يغتنمها ادلسلموف بشكل مناسب  أمريكا،
 للتعريف بأنفسهم ودينهم وتارؼلهم وحضارهتم.

وبدأت مؤسسات أمريكية كثَتة ترحب بتعيُت مسلمُت، فعينت أوؿ 
قاضية مسلمة، وبدأت ااكم تتقبل طلبات ادلتقاضُت ادلسلمُت باستشارة 

. واٗتذت ااف أحد ادلتقاضيُت مسلمً خبَت شرعي قبل البت ُب القضايا إذا ك
زوجة الرئيس السابق مساعدة مسلمة ترتدي احلجاب. وعُت موظف مسلم 
ُب منصب ىاـ ُب البيت األبيض ُب عهد الرئيس احلإب، وبدأت اخلارجية 

إٔب  –فيما بعد  –األمريكية تفكر بضم موظفُت مسلمُت قد يصلوف 
ُب "فيجي". ووافقت وزارة  مناصب سفراء، وعُت أوؿ سفَت أمريكي مسلم

الدفاع على تغيَت ادلبلبس اخلاصة بالضباط واجلنود بالنسبة للمسلمات 
لتشمل طرحة ساترة للرأس والصدر ٖتت القبعة العسكرية. وشجع سائر 
ادلوظفُت العسكريُت وادلدنيُت على احلصوؿ على دراسات إسبلمية قبل 

روف أو ال يشعروف إٔب ثقافة الذىاب إٔب أي بلد مسلم لئبل يسيئوا وىم يشع
البلد الذي يعملوف فيو، فينعكس ذلك على مشاعر أىل البلد ٕتاه أمريكا 
واألمريكاف. وكانت ىذه الدراسات تنتهي بتفهم جدي لئلسبلـ وادلسلمُت 
وقد تنتهي ببعض ىؤالء إٔب اعتناؽ اإلسبلـ، وُب أقل األحواؿ إٔب احًتامو 

تفهم قضاياىم ٍب التعاطف معها ُب بعض واحًتاـ معتنقيو، واالستعداد ل
 األحياف.

ورفعت إٔب ااكم قضايا حوؿ ضغط بعض الدوائر على بعض 
ادلسلمات لرفع احلجاب أو غطاء الرأس فكسبت ادلسلمات سائر تلك 
القضايا، وصرنا نرى أخواتنا وبناتنا ُب سلتلف الدوائر ْتجاهبن وثياهبن 
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وحضارهتن وتارؼلهن، ويشرف بثياهبن اتشمة يلفنت النظر إٔب دينهن 
وسلوكهن إٔب اإلغلابيات اليت ؽلكن لئلسبلـ أف ينقلها إٔب ىذه الببلد 

 ، وؽلارسن ما كنت أمسيو "بالدعوة الصامتة".قيم األسرةخاصًة ُب رلاؿ 
أف اخلصـو التقليديُت لئلسبلـ وادلسلمُت كانوا ينظروف بقلق  كوال ش

نامي ادلطرد للوجود اإلسبلمي يهدد نفوذىم شديد إٔب ادلستقبل، فهذا الت
ما كانوا يتوقعوف أف يفتح أمامهم ُب  اوسلطاهنم، ويفتح أماـ ادلسلمُت طريقً 

يـو من األياـ، وىؤالء اخلصـو معروفوف بذكائهم ُب التخطيط وسرعتهم ُب 
التنفيذ، ومرونتهم الفائقة ُب استعماؿ اـر والل من الوسائل للوصوؿ إٔب 

اضهم، وكذلك قدرهتم على فعل ما يريدوف بأيدي سواىم، فذلك أنكى أغر 
وأشد ُب تدمَت خصومهم، دوف إثارة الشبهات حوذلم، والستثمار ذلك ُب 

 مزيد من النكاية ُب خصومهم.
ٍب حدث ما حدث ُب "أيلوؿ / سبتمرب األسود" وبدأ رد الفعل 

من عاطفية ورد  العفوي من بعض األمريكيُت، فظهر أسوأ ما ُب األمريكي
فعل سريع غاضب. وبنفس السرعة حاولت فئات شعبية أخرى أف تربز 
أحسن ما ُب األمريكي من طلوة وصلدة ورفع للظلم واالعتداء، فهرعت وفود 
إٔب ادلسلمُت ادلتضررين باالعتداءات تواسى جراحهم، وتربأ إليهم شلا فعل 

لفة جلَتاهنم إٔب إقامة حفبلت تكرمي مك سارع بعضهماآلخروف، بل 
عما فعل اآلخروف، وُب  تادلسلمُت قدمت ذلم خبلذلا اذلدايا واالعتذارا

بعض األماكن اليت تضررت مساجدىا أو مراكزىا اإلسبلمية أصر بعض 
ادلساعلة  على-بعض اليهود  ومنهم-جَتاهنا األمريكاف من سلتلف الكنائس 

دلسلمُت. إٔب جنب مع ا اُب إعمار ما ٗترب وإصبلح ما أفسد جنبً 
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وسارعت سيدات ُب مناطق سلتلفة وُب مدف أمريكية عديدة إٔب ارتداء 
مبلبس شبيهة ٔتبلبس ادلسلمات والذىاب إٔب بيوت ادلسلمات اجبات 
اخلائفات من االعتداء عليهن للوقوؼ إٔب جانبهن وٛتايتهن من أي اعتداء 

رتديو أو معاكسة من أي أحد. وبعض أولئك السيدات ارتدين مثل ما ت
ادلسلمات إلظهار مزيد من التضامن معهن، وجلعل ادلعاكسُت غَت قادرين 

 على التمييز بينهن وبُت ادلسلمات لئبل يعرفن فيؤذين.
 التوعية باإلسالم:

إذا نظرنا من زاوية معينة فيمكننا القوؿ بأف الشعب األمريكي ٓب يكن  
البحوث يعرؼ عن اإلسبلـ وادلسلمُت إال الشيء القليل، فمراكز 

والدراسات الكثَتة ادلتخصصة ُب الدراسات اإلسبلمية، ومناطق ادلسلمُت، 
وتارؼلهم وحضارهتم كانت منحصرة ُب الدوائر األكادؽلية، وادلعلومات اليت 
يتلقاىا الطلبة ُب الثانويات، وكذلك ادلدرسوف الذين يدرسوف ذلؤالء ليس 

ر إٔب موضوعاهتا فبل تعطي لديهم إال معلومات زلدودة زلدودي ة زوايا النظ
الطالب أكثر من العموميات عن مناطق ادلسلمُت وثرواهتا وشيء عن 

 اتارؼلهم وحضارهتم، وبعض القصص والروايات السائرة اليت تشكل أحيانً 
ما ُتظهر تلك الروايات والقصص  امصادر ثقافية لؤلمريكي العادي، وكثَتً 

يفو، فهو إما زير نساء أو الذي ىو قرين الشيطاف وحل –بشاعة ادلسلم 
سفاؾ دماء أو خبيث منافق أو أبلو غافل أو صاحب ماؿ سفيو مبذر 

من ادلسلمُت فإنو يشعر  اأو مهندسً  اأو أستاذً  اْب، فإذا قابل طبيبً إمسرؼ..
بفخر واعتزاز ْتضارتو الغربية األمريكية، أو حضارة "اجلودوكرستياف" اليت 

من أبطاؿ تلك القصص  اكوف واحدً جعلت من ىذا الذي كاف ؽلكن أف ي
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يتناوؿ الوجبات السريعة، وقد  امتحضرً  اادلخيفة لؤلطفاؿ والكبار إنسانً 
يلبس "الشورت واجلينز" وؽلشي ُب األسواؽ، وكأنو ٓب يولد أو أبواه أو جده 
ُب زللة من زلبلت بغداد أو حارة من حواري الشاـ أو القاىرة، ورٔتا كاف 

أو البطاطا أو اللب أو أكواز الذرة أو الفوؿ العادي  يبيع احلمص أو الًتمس
والسوداين ُب أزقتها وسككها وزنقاهتا. وبذلك اطمأنوا إٔب احلياة الرغدة 

 .الرخية ُب الغرب وٓب يعودوا يفكروف بأف وجودىم طارئ ال يتحمل زلزااًل 
حىت حدث زلزاؿ احلادي عشر من سبتمرب فكادت تذىل كل 

ضع كل ذات ٛتل ٛتلها، فبعد احلادي عشر من مرضعة عما أرضعت، وت
سبتمرب ومضاعفاهتا أفاؽ ادلسلموف وسائر األمريكيُت على واقع جديد ال 
عهد ذلم بو من قبل وبرزت احلاجة إٔب تأسيس "فقو لؤلقليات" ادلسلمة ُب 
الغرب خاصة أكثر من أي وقت مضى. فالشعب األمريكي بكل فئاتو غَت 

بَت الفت للنظر على زلاولة معرفة اإلسبلـ من ادلسلمة قد أقبل بشكل ك
مصادره األصلية وبوساطة أىلو ال غَتىم. فاشًُتيت معظم الكتب والرسائل 
والدراسات اليت تشرح اإلسبلـ ٚتلة، أو تقدـ بعض أركانو أو أصولو، 
ومصادره، وتارؼلو، وثقافتو، وحضارتو حىت ٓب يعد ُب األسواؽ منها شيء 

على قراءة ما  –احلاؿ  بطبيعة- تزيد. وٓب تقتصر القراءاوادلكتبات تطلب ادل
ىو إغلايب، بل مشلت اإلغلايب والسلِب. وتوىم بعض البسطاء أف ىذا 

عن دين، وما كاف  ااإلقباؿ ىو إقباؿ بدافع الرغبة ُب اعتناؽ اإلسبلـ أو ْتثً 
  عن مقاومة اجلهل ومعرفة الشيء لئبل يتكلم من يتكلم عن جهل.  اإال ْتثً 

ومعظم الكنائس واجلامعات ومراكز البحوث والدراسات بدأت 
تستضيف األئمة واألساتذة وااضرين ليتحدثوا عن اإلسبلـ، ويشرحوا 
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أركانو ومصادره وعبلقتو باألدياف األخرى، وآثاره ُب معتنقيو واإلجابة على 
ا األسئلة الكثَتة اليت تدور ُب أذىاف األمريكاف، خاصًة تلك اليت أثارهت

وسائل اإلعبلـ ادلختلفة حوؿ عبلقة تعاليم اإلسبلـ بالتطرؼ وادلتطرفُت. 
ادلؤمنُت بو التطرؼ، وىل   يعلم-وسلمصلى ا عليو وآلو  –وىل كاف النِب 

كاف يأمرىم بقتل سلالفيهم ُب الدين من ادلشركُت وأىل الكتاب على حد 
تدين من باقي سواء؟ وما موقفو من حرية اإلنساف؟ وىل يستثٌت حرية ال

احلريات؟ وبعضهم قد يستحضر آيات كرؽلة مثل اآلية اخلامسة واآلية 
من سورة  ٜٗٔ-ٜٔٔالتاسعة والعشرين من سورة "التوبة" وكذلك اآليات 

 اخارج سياقها ليؤكدوا هبا أحكامً  ا"البقرة" وغَتىا من اآليات اليت يقرؤوهن
السيف على رقاب مسبقة تقوؿ بأف اإلسبلـ دين القتاؿ واحلرب ووضع 

الناس ليسلموا أو يؤدوا اجلزية عن يد وىم صاغروف أو يقتلوا، كذلك عمل 
خلصومو،  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –البعض على إبراز وقائع قتاؿ النِب 

 واإلسهاب ُب بياف دالالت ىذا القتاؿ.
وٓب يكفهم ذلك؛ بل انصرؼ كثَت منهم إٔب كتب الفقو والتفسَت 

 الينتقي منها فتاوى ومفاىيم ومصطلحات إسبلمية وأحكامً وأصوؿ الفقو 
فقهية يطرحها على أئمة ادلساجد والدعاة. وكثٌَت منهم ذوو معلومات 
متواضعة ُب العلـو وادلعارؼ اإلسبلمية فيتحوؿ الكثَتوف منهم إٔب االعتذار، 
وإعبلف تارؼلانية ىذه األحكاـ وأصوذلا. فيقعوف ُب تناقض عجيب، وكثَت 

. ومن ىذه ايشعروف بالدونية وينهزموف نفسيً  اأبناء ادلسلمُت بدؤو من 
 ادلسائل ُب ىذا السياؽ على سبيل ادلثاؿ:
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كيف يقسم دينكم األرض إٔب "دار إسبلـ ودار حرب" أال يعٍت   -
ذلك أنكم تعتربوف أنفسكم ُب حالة حرب مع سائر األمم خارج ببلدكم؟ 

غَت دينكم مىت شئتم ووجدًب ُب  وأف لكم احلق ُب مقاتلة أصحاب أي دين
أنفسكم القدرة على شن حرب على الغَت. وما حدث ُب سبتمرب ىل 
 حدث بناًء على إؽلاف ادلسلمُت بكفر األمريكاف، وأف ديارىم ديار حرب؟  

وماذا عن "اجلزية" اليت تسموهنا "ضريبة الرؤوس" وتشًتطوف أف  -
يٍد وىم صاغروف. فهي تؤدي لكم من اليهود والنصارى ومن إليهم عن 

ضريبة إذالؿ وامتهاف وانتهاؾ لكرامة اإلنساف وحقوقو وحريتو ُب اختيار 
 بو؟الدين الذي يقتنع بو ويؤمن 

وماذا عن إجبار "ادلرتد" على العودة إٔب اإلسبلـ أو القتل؟ أليس  -
 ىذا من قبيل اإلكراه ُب الدين الذي تدعوف أف دينكم يرفضو؟

حقوقها واعتبارىا ناقصة عقل ودين، واعتبار وماذا عن ادلرأة و  -
شهادهتا نصف شهادة الرجل؟ وحبسها ُب البيوت وإعطاء الزوج حرية 

بواحد ٕتب عليها طاعتو  تتزوج إالالزواج بأربع ُب حُت ليس ذلا أف 
وخدمتو، وليس ذلا أف تتجاوز أوامره ْتاؿ، أو تنفصل عنو ألف العصمة 

روف أف فرض "احلجاب" عليها إىانة ذلا، بيده. وماذا عن احلجاب؟ أال ت
وإشعار بعدـ الثقة بو، وأهنا سللوؽ من الدرجة الثانية خلق الستمتاع الرجل 

حق القوامة عليها،  اوالوالدة لو ورعاية أوالده وبيتو، ولو أخَتً  ابو جنسيً 
وإبقائها أو تطليقها حسب ىواه. ٍب تورثوهنا نصف ما يرث الرجل؟  وماذا 

   الرجل؟رأة وضرهبا إذا عصت عن ىجر ادل
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 اوماذا عن قطع يد السارؽ ورجم الزاين وقتل الشاذين جنسيً  -
بتنكيل شديد كاحلرؽ والرمي من شاىق، مع أف األمر ال يَعدو أف يكوف 

فاذلرمونات ُب الًتكيب الوراثي الذي ال دخل لئلنساف نفسو فيها:  اختبلاًل 
س ادلثلي ال إٔب اجلنس اآلخر وليس ىي اليت ٕتعل اإلنساف ؽليل إٔب اجلن –

 االضلراؼ األخبلقي؟
دلاذا تنتشر ُب ببلدكم الدكتاتوريات البشعة، وانتهاكات حقوؽ  -

اإلنساف واألمراض والتخلف والتعصب والتطرؼ؟ دلاذا اهنارت كل زلاوالت 
التنمية والتحديث ُب ببلدكم؟ أليس اإلسبلـ ىو سبب ٗتلفكم، كما كانت 

تقدمنا بعد أف وضعناىا موضعها من حياتنا؟ دلاذا أخفقتم ادلسيحية سبب 
على أف تعاليم اإلسبلـ تشجع على  ُب تبٍت الدؽلقراطية؟ أليس ذلك دليبًل 

 الظلم والدكتاتورية والتفاوت الطبقي وضلو ذلك من مصائب؟ 
دلاذا يعلمكم اإلسبلـ أف انتحاركم ُب قتل ادلدنيُت ُب فلسطُت وُب  -

  اجلنة؟ ودلاذا ودلاذا؟؟نيويورؾ يؤدي إٔب
ُب بادئ األمر وىم يروف ذلك  القد كاف ادلسلموف سعداء جدً 

اإلقباؿ غَت ادلألوؼ على الكتاب اإلسبلمي وعلى االستماع للمسلمُت؛ 
ألهنم ٓب يكونوا قد فهموا بعد طبيعة الشعب األمريكي، بل إف بعض 

سوىا ُب "حرب اخلليج نفس اذلواية السمجة اليت مار  بدأوا ؽلارسوفادلسلمُت 
الثانية" عن تداوؿ الشائعات وتروغلها ُب ادلساجد وادلراكز اإلسبلمية عن 
إسبلـ عشرات اآلالؼ من األمريكاف. وأف ادلراكز اإلسبلمية ادلنتشرة ُب 
الواليات ادلتحدة بدأت تستقبل اآلالؼ ادلؤلفة من ادلسلمُت اجلدد الذين 

سبلـ، فبعد مضي شهرين على لفتت أنظارىم تلك األحداث إٔب اإل
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احلادي عشر من سبتمرب اجتاحت ادلساجد شائعة تقوؿ: "لقد بلغ عدد 
الداخلُت إٔب اإلسبلـ من األمريكاف األصليُت البيض والسود والصغار 

وعدة مئات " ُب تلك الفًتة الوجيزة  اوالكبار والنساء والذكور سبعُت ألفً 
من  االعناف فإف ادلائتُت والسبعُت مليونً فإذا ألغى اإلنساف عقلو وأطلق خليالو 

األمريكاف لن ؽلر عليهم وقت طويل لَتوا أمريكا تقدـ طلبها إٔب "منظمة 
ادلؤ٘تر اإلسبلمي" لتصبح العضو احلادي واخلمسُت بُت الدوؿ اإلسبلمية!! 
ومن يدري فلعلها تكمل نصف دينها بطلب االنضماـ إٔب جامعة الدوؿ 

 عاوف العربية وبقية القائمة. العربية أو رلالس الت
 

 ما هي الدروس المستفادة من الحادي عشر من سبتمبر؟:
 الصعيد األمريكي: على-ٔ

أثبت الشعب األمريكي أنو شعب ذو عقلية معرفية، فهو شعب  :أوًل 
ما فإنو ال يفقد توازنو، بل يسارع إٔب دراسة ومعرفة ذلك  اإذا واجو ٖتديً 

على التعامل معو  اتو بشكل غلعلو قادرً التحدي، ورصد خصائصو وصفا
بالشكل ادلعرُب ادلناسب الذي ينسجم ورؤيتو. وموقفو ىذا ينبو على أنو 

لوسائل اإلعبلـ  شعب ال غلري وراء الدولة حيث تريد، كما أنو ليس ذيبًل 
 بل لديو قابلية جيدة لنقد مواقف حكومتو وإعبلمو.

رفة ال الشائعات واخلرافة، وال إنو شعب متعلم يقوده العلم وادلع :اثانيً 
السحر وال الشعوذة كما قد يظن اآلخروف، واعتزازه ٔتا لديو ال ػلملو على 

 إلغاء حاسة التفسَت عنده.  
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إنو شعب توحده ادلصائب، وتزيل سائر اخلبلفات والتناقضات  :اثالثً 
على االلتفاؼ حوؿ قيادتو بقطع النظر عن  امن بُت صفوفو، وٕتعلو قادرً 

اقفو ادلختلفة منها قبل ذلك، دوف أف يفقد وعيو على سائر االحتماالت مو 
 والفرضيات.  

أثبت أنو شعب ال تفقده الصدمات توازنو، ْتيث ػلملو  :ارابعً 
الغضب على ٕتاوز قيمو بالكلية، وفقداف انضباطو، صحيح أنو قد حدثت 

عض بعض التجاوزات من بعض الشباب ٕتاه بعض ادلسلمُت وادلسلمات وب
ادلساجد وااؿ التجارية، وقتل واحد من ادلسلمُت وآخر من السيخ ظنو 
البعض من ادلسلمُت ُب ٚتيع أضلاء القارة. ولكن ُب مقابل ذلك رأينا 

بُت  امسيكً  أضعاؼ تلك األعداد الغاضبة تنتصر للمسلمُت، وتضع فاصبًل 
صًة وُب من أحدث ُب نيويورؾ ما أحدث وبُت بقية ادلسلمُت ُب الداخل خا

أف واسوا ادلسلمُت، ورابطوا ُب  ااخلارج عامًة؛ بل بلغ كـر البعض منهم حدً 
مساجدىم ومراكزىم ومدارسهم حلمايتها، وبعض السيدات ارتدين مثل 

مسلمات إٔب معاىدىن  وصاحنب-كما ذكرنا   –مبلبس ادلسلمات 
وكلياهتن وأماكن عملهن حلمايتهن ولتضليل الشباب الغاضب عن 

ت وإشعارىم بأف ادلسلمُت جزء من ىذه البيئة وليسوا غرباء أو ادلسلما
أجانب. ترى لو حدث ما حدث ُب أي بلد آخر فكيف يكوف رد 
الفعل؟!. وقد ذكرين حاذلم ومواقفهم باحلديث الشريف الذي أخرجو مسلم 

ْعُت رَ  ُسوَؿ الل ِو َصل ى وىو )َقاَؿ اْلُمْستَػْورُِد اْلُقَرِشيُّ ِعْنَد َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص: مسَِ
الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم يَػُقوُؿ: "تَػُقوـُ الس اَعُة َوالرُّوـُ َأْكثَػُر الن اِس"، فَػَقاَؿ َلُو َعْمٌرو: 
ْعُت ِمْن َرُسوِؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم،  أَْبِصْر َما تَػُقوُؿ، َقاَؿ: أَُقوُؿ َما مسَِ
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َنٍة،  َقاَؿ: لَِئْن قُػْلتَ  َذِلَك ِإف  ِفيِهْم خلََِصااًل َأْربَػًعا؛ ِإنػ ُهْم أَلَْحَلُم الن اِس ِعْنَد ِفتػْ
ُرُىْم ِلِمْسِكٍُت َويَِتيٍم  َوَأْسَرُعُهْم ِإَفاَقًة بَػْعَد ُمِصيَبٍة، َوَأْوَشُكُهْم َكر ًة بَػْعَد فَػر ٍة، َوَخيػْ

يَلٌة؛ أَْمنػَ   (ٓٔ)ُعُهْم ِمْن ظُْلِم اْلُمُلوِؾ.(َوَضِعيٍف، َوَخاِمَسٌة َحَسَنٌة ٚتَِ
 مستوى ادلسلمُت: على-ٕ

استؤب اخلوؼ على الغالبية العظمى وانقسمت النخبة فكانت  أول:
غالبيتها تذك ر بأخطاء السياسة اخلارجية األمريكية ٕتاه القضايا العربية 
واإلسبلمية، وٕتعلها ٔتثابة العذر أو ادلسوغ دلا حدث. ونرى أف من حق 

جلميع أف ينتقدوا ىذه السياسة، بل من واجبهم، ولكن نفسية ادلنكوب أو ا
اليت تسمى ساعة الصدمة األؤب  –ُب ساعة ادلصيبة  اادلصاب ال ٖتتمل نقدً 

ونؤجل اللـو أو النقد أو العتاب لوقت  فكاف علينا أف نقدـ العزاء أواًل  –
ف من اعتدى آخر. ذلك ألنك حُت تقرف بينهما فكأنك تريد أف تقوؿ: إ

، وأنو ال ذنب عليو وأنت ادلذنب وُب ىذا ما فيو،  عليك معذور وأنت ملـو
فمقاـ تقدمي العزاء وإظهار التضامن غَت مقاـ اللـو والعتاب وتقدمي 

قيل: "لكل مقاـ مقاؿ" فوضع ادلقالُت ُب مقاـ واحد غَت  االنصائح، وقدؽلً 
 أسلوب احلكيم.

ربية الفضائية مظاىر الشماتة والفرح ُب إبراز وسائل اإلعبلـ الع :اثانيً 
الببلد العربية ٔتا حدث ُب أمريكا ٓب يكن لو ما يربره، ويدؿ على جهل 
فظيع ُب طبيعة النفس البشرية عامًة واألمريكية خاصة. إف ٓب يدؿ على نزعة 

 قيل: اتآمرية ضد العرب وادلسلمُت، وقدؽلً 
       فعل اجلاىل ُب نفسوما ي           ما يفعل األعداء ُب جاىل

                                                 
 .ٜٕٛٛرواه مسلم ُب الفنت وأشراط الساعة، باب: تقـو الساعة والرـو أكثر الناس، رقم:  (ٓٔ)
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إظهار اإلعجاب والرضى بالفئة ادلهاٚتة والعناصر ادلساندة ذلا  :اثالثً 
 اورفع صور قادة "القاعدة: ُب مظاىرات صاخبة ُب العآب اإلسبلمي تعبَتً 

عن الرضا عن الفعل نفسو وعن كل من شارؾ فيو، وأف الرغبة ُب احلصوؿ 
بطل ومقاييسو، فلم تعد ٘تيز بُت على بطل أعمت الناس عن مواصفات ال

الشجاع وادلتهور، وال بُت ادلناضل وادلتآمر، وال بُت من ينتمي إٔب األمة 
ويراعي مصلحتها وبُت من ينتمي إٕب فئة أو حزب ويراىا كل األمة أو ال 

عليها   اينظر إٔب األمة إال من خبلذلا أو يفتات عليها وينصب نفسو وصيً 
بسمعة اإلسبلـ ووجود  اأضرت ىذه ادلظاىر كثَتً  كلها دوف رأي منها، وقد

 ادلسلمُت ُب الغرب.
ىناؾ عدد ال بأس بو من ادلسلمُت قد قتلوا ُب ادلباين اليت ٘تت  :ارابعً 

مهاٚتتها، كاف ينبغي إبراز ذلك بكل الوسائل، خاصًة ُب أمريكا نفسها، 
وُب األماكن وترديد أمساء ىؤالء، وإقامة رلالس العزاء ذلم ُب بيوت ذويهم 

العامة وإقامة صلوات الغائب عليهم وتغطية ذلك بكل وسائل اإلعبلـ 
ادلتاحة الداخلية منها واخلارجية، وتعظيم شأف خسارة اجملتمع اإلسبلمي 

بإشعار الشعب األمريكي أنو حىت لو   األمريكي فيهم، فقد كاف ذلك كفيبًل 
مُت األمريكيُت قد بلغوا من ادلسلمُت فإف ضحايا ادلسل اكاف ادلهاٚتوف ٚتيعً 

خسارة مضاعفة ْتيث  –ُب ىذه احلالة  –نسبة عالية، فخسارة ادلسلمُت 
 يستحقوف التعاطف والتضامن أكثر من ادلبلمة أو االنتقاـ.

ٓب يستطع اجملتمع ادلسلم ُب الداخل األمريكي إظهار تعاطفو  :اخامسً 
ُب ىذا احلالة  –كا ادلتبعة ُب أمري األمريكي بالطرؽأو تضامنو مع الشعب 

على الببلد غَت واع  اوافدً  ابُت فئات الشعب األخرى، وأجنبيً  افبدا غريبً  –
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على أف وجوده طارئ ال أصلي. إف بعض  اعلى تقاليدىا وثقافتها. مؤكدً 
الفتيات ادلسلمات اللواٌب شاركن ُب إزالة األنقاض ُب "البنتاجوف" على قلة 

مية كاف لفعلهن من األثر الطيب ُب عددىن وكن يرتدين مبلبسهن اإلسبل
نفوس رجاؿ "البنتاجوف" واألمريكاف الذين شاىدوىن بصفة عامة أكثر من  
كل ما قدمو ادلسلموف ُب واشنطن ونيويورؾ ُب تلك الفًتة، وإف ٓب ػلظ 
ذلك بتغطية إعبلمية مناسبة ال من فضائيات العرب وادلسلمُت وال من 

معو،  اريكي كاف يهمو أف يراؾ متضامنً اإلعبلـ األمريكي. فالشعب األم
 عن مواساتك لو. امع ضحاياه، غَت شامت فيو، معربً  امتعاطفً 

اضطراب مواقف األئمة وقيادات ادلؤسسات والعناصر ادلثقفة  :اسادسً 
، فلقد أبرزت امن أبناء اجملتمع اإلسبلمي ُب أمريكا كما أشرنا سابقً 

ة بُت القيادات وادلؤسسات اضطرابات ادلواقف واختبلفاهتا عمق اذلو 
اإلسبلمية، وعدـ وجود رؤية مشًتكة، ال للوجود اإلسبلمي ذاتو، وال 

 –حلاضره، وال دلستقبلو، وال للتحديات اليت تواجهو. وأف ادلسلمُت 
ال ينظروف إٔب ىذه الببلد إال نظرهتم إٔب زلطة أو مظلة  –ادلهاجرين خاصًة 

 خرابًا. اديهم أف يغادروىا بعد ذلك يبابً يستفيؤوف بظلها وٓتَتىا، وال مانع ل
تكاثر الشائعات وادلبالغات واجلهل ادلطبق بنفسية اآلخرين  :اسابعً 

من اجلَتاف وعقليتهم، ولذلك ٓب ػلسب الكثَتوف حجم رد الفعل وقوتو 
وقسوتو، وحساب الربح واخلسارة ُب سائر عمليات االفتئات على األمة. 

من فئة شعبية أو من قيادة  ثَ دَ حَ سواء أَ  فاالفتئات على األمة مرفوض،
من أىم شئوف األمة وقد تبقي آثار  فاحلرب والسبلـمفروضة دكتاتورية، 

احلرب إٔب أجياؿ، وقد تقضي على أمم وشعوب، فليس ألحد أف يفتات 
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بامسها،  اعنها وناطقً  أو وكيبًل  اعليها ُب ىذا األمر، وينصب نفسو وصيً 
وف شورى منها، ودوف سؤاذلا رأيها. إّف ويستدرجها إٔب حرب أو سبلـ د

حىت لو قيل عنو: "ملهم"  –األمة أعقل من "احلزب" وأعقل من الزعيم 
وأعقل من الكتلة، واألمم أعلم ٔتا يضرىا وما ينفعها، وما يؤثر على 
مصائرىا: فليس ألحد أف يفتات عليها ُب أي شأف من شئوهنا، والراضي 

قع فيو وادلرتكب لو ُب ذلك. فهل تأخذ باالفتيات على األمة شريك للوا
 أو عربة؟ أ٘تٌت ذلك. ااألمة من ىذا درسً 
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 فقه األقليات
 

"فقو األقليات" كاف ُب األصل فكرة بدأت لدينا قبل الوصوؿ إٔب 
من اذلمـو اليت شغلت  االواليات ادلتحدة واإلقامة فيها، فقد كاف ذلك جزءً 

ُب مكة، و"الندوة العادلية للشباب اإلسبلمي"، هبا "رابطة العآب اإلسبلمي" 
ٍب "جامعة اإلماـ زلمد بن سعود" حُت أوكل إليها أمر هتيئة ادلبتعثُت 
السعوديُت إٔب الواليات ادلتحدة األمريكية. وحُت زرت الواليات ادلتحدة 

كاف من بُت   ٜٙٚٔ"اٖتاد الطلبة ادلسلمُت" عاـ  MSAبدعوة من 
ا على األخوة د. زلمود رشداف "األمُت العاـ لبلٖتاد" ادلقًتحات اليت اقًتحه

وكاف مسئوؿ التعليم، و  –رٛتو ا  –آنذاؾ والدكتور التيجاين أبو جديري 
د. منذر قحف، ود. ٚتاؿ بدوي. أف أعد دراسة ُب "فقو األقليات" 

على  –آنذاؾ  –ُب كتابة شيء ُب العبادات، وتركتو لديهم  وشرعت فعبًل 
العمل فيو بعد ذلك إذا حصلت على تفرغ لعاـ أو أكثر، وىذا أمل مواصلة 

حُت قدمت استقاليت من جامعة اإلماـ زلمد  ٜٗٛٔما ٓب ػلدث حىت عاـ 
"ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي"   IIITبن سعود، وتفرغت للعمل ُب 

ّتمع أىم األسئلة اليت كانت اجلالية ادلسلمة تثَتىا،  ٜ٘ٛٔفشرعت عاـ 
ا إٔب "رلمع الفقو الدوٕب" الذي كاف قد تأسس وشرفت وتقدمت هب

ثبلثُت  -آنذاؾ  –بعضويتو فضمت إٔب جدوؿ أعمالو، وكاف عددىا 
، وُب الوقت نفسو أرسلت باألسئلة نفسها إٔب األئمة شيخ األزىر، سؤااًل 

حفظو  –وآية ا منتظري  –رٛتهم ا  –واإلماـ اخلوئي، واإلماـ اخلميٍت 
غلب اإلماـ اخلميٍت، وأجاب اإلماماف اخلوئي وادلنتظري إجابات فلم  –ا 
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سلتلفة كتبت على أوراؽ األسئلة نفسها، وبصيغ ُب غاية اإلغلاز مثل: غلوز، 
ال غلوز أو السؤاؿ مشكل. أما اجملمع فقد بقيت األسئلة تؤجل من دورة إٔب 

دت أخرى دلدة ثبلثة سنُت، ٍب شكلت جلنة كنت من بُت أعضائها. وأع
اللجنة مشاريع القرارات إجابة عن األسئلة اليت أفىت هبا ونبهت إٔب األسئلة 
اليت ٓب غلب اجملمع عليها وٖتفظ على إثارهتا، وكل ذلك ُأسس على 

عن  – اإال نادرً  –إليها دراسات من فقهنا ادلوروث وخلت القرارات ادلشار 
فتاء بو من ادلضار أكثر التدليل والتعليل. وبعضها لو أفتينا بو لًتتب على اإل

شلا ؽلكن أف يًتتب عليو من ادلنافع. لذلك صارت لدينا قناعة تامة أننا ُب 
حاجة إٔب االعتماد على ا والنهوض ٔتهمة بناء "فقو لؤلقليات" على 
مشقتها بعد بناء أصوذلا. وبفضل ا تكونت لدينا حصيلة من قضايا 

اعد على إصلاز شيء ُب ىذا الصدد. اجلاليات واإلجابات ادلتنوعة عليها تس
 ٜٛٛٔوحُت قبلت مسئولية رئاسة اجمللس الفقهي ألمريكا الشمالية ُب عاـ 

على بناء ىذا الفقو. لكن اذلمم   ادعوت إخواين األعضاء إٔب أف نعمل معً 
كانت قاصرة فجمعت بعض الفتاوى، وًب ٖتليل ودراسة ما أمكن منها 

اء عليها، فوجدنا ُب ذلك صعوبة كبَتة، وقد دلعرفة ماذا كاف من ادلمكن البن
من األعضاء وادلعارؼ واألصدقاء فكلهم رحب  اناقشت ُب ىذا األمر عددً 

ُب اقتحاـ العقبة أو  ابو، وأكد ضرورتو، ولكن ٓب يكن أحد منهم راغبً 
التصدي ذلا. وقد أتيحت ٕب فرصة إعداد ظلاذج لفتاوى بنيت على قواعد 

نب العملي منو والنسج على منوالو، فأعددت دراسة ذلك الفقو لتجربة اجلا
" ُب "حكم التجنس ّتنسية ببلد غَت ادلسلمُت واحلصوؿ على حق ادلواطنة

أخرى سنلحق بعضها ُب ىذه الدراسة باعتبارىا ظلاذج وأمثلة على  ودراسات
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ىذا الفقو. وألقيت عدة زلاضرات فيو على طبلب الدراسات العليا 
وقد  ٜٗ، ٖٜٔتاليزيا" ُب عامي  –ادلية اإلسبلمية اجلامعة الع" IIUMُب

 من الطبلب واألساتذة.  االقت تلك ااضرات استحسانً 
  ”GSISS“ودلا ًب تأسيس "جامعة العلـو اإلسبلمية واالجتماعية" 

Graduate School of Islamic and Social 

Sciences ٚتيع  يدرسو اإلزاميً  ا" مقررً إٔب جعل "فقو األقليات سارعنا
الطبلب ليعرفوا من خبللو معآب الفقو األكرب واألصغر الذي عليهم أف 

إف  –يقوموا ببنائو دلواجهة التحديات اليت تواجههم. وليساعدىم ىذا الفقو 
على بناء ثقافة إسبلمية مناسبة لبيئتهم ال ٕتعل وجودىم فيها  –شاء ا 

 .امستقرً  أصيبًل  ا، بل يكوف وجودً اأو غريبً  انشازً 
إنو فقو يهدؼ إٔب استيعاب وٕتاوز حالة االنشطار النفسي والعقلي 
اليت تعيشها األقليات ادلسلمة ُب الغرب خاصة، لتتحوؿ إٔب شريك ُب ىذه 

سارعت إٔب إصبلحو، وإذا  اجملتمعات ُب سرائها وضرائها، إذا رأت خلبًل 
  –فاألرض ىرولت إٔب إطفائو،  اعجلت إٔب إظلائو، وإذا رأت شرً  ارأت خَتً 

دوف استثناء لئلنساف. وميداف عمراف ؽلارس ادلسلم فيو عبادتو  –كلها 
آلدـ وآدـ من تراب وما الناس ُب نظر  –كلهم   –بالعمراف والبناء، والبشر 

إال أسرة كربى واحدة وشلتدة مهما اختلفت لغاهتا وألواهنا ومواقعها  –ادلسلم 
سلم ينبغي أف يستشعر عهده واألرض بيت آمن لتلك األسرة ادلمتدة، وادل

وائتماف ا لو على كونو وعيالو، وابتبلءه بذلك،  –تعأب  –مع ا 
             واستخبلفو لو لتحقيق ىذه األىداؼ وادلقاصد.
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 لماذا ُنصرُّ على ضرورة بناء فقه لألقليات؟:
إف بناء فقو لؤلقليات ليس من قبيل الًتؼ العقلي أو التنطع، أو أنو 

سس اباة تلك األقليات، أو تذليل سائر العقبات من أمامها لتزيد ُب مؤ 
رفاىيتها، وتستمتع بالرخص والتأويبلت لئبل تثقل عليها عزائم الفقو. وقد 

ىاجم ىذا الفقو بعض ادلتنطعُت قبل أف يعرفوه أو يطلعوا عليو أو على  
لفقو وقواعده أصولو وقواعده )والناس أعداء ما جهلوا( إف ىذا النوع من ا

ضروري لؤلمة كلها، ال لؤلقليات وحدىا: فهو للفقو ادلوروث ٕتديد ينفي 
عنو ٖتريفات الغالُت، ودعاوى وتأويبلت اجلاىلُت، وانتحاالت ادلبطلُت، 
والذين يظنوف أف فقهنا ادلوروث ؽلثل الشرع اإلذلي بأجلى وأنصع صوره 

ع إذلي ووحي منزؿ، وبُت سلطئوف ألهنم ٓب يفرقوا بُت الشريعة اليت ىي وض
فهم الرجاؿ وفقههم واستنباطهم من األصوؿ، ويغلب على الظن أهنم ٓب 
يطلعوا على ىذا الفقو ادلوروث وتارؼلو ومراحلو، وكيف تك وف وتراكم، وٓب 
يدركوا طبيعة الزماف الذي أنتج فيو، والبيئات اليت ظلا وترعرع فيها، واألسئلة 

قتو بالقرآف الكرمي وبالسنة النبوية والتطورات اليت أجاب عنها. وطبيعة عبل
اإلغلابية اليت مر هبا وغَتىا. ألهنم مقلدوف وال يريدوف معاناة جهاد أو 

 اجتهاد أو سرب ألغوار مذاىب اجملتهدين وأدلتهم.
لقد بينا ُب ىذه الدراسة الوجيزة أىم ما ؽلكن استفادتو من الفقو 

د وضعو ُب سياؽ القرآف اجمليد والسنة ادلوروث، وما ؽلكن البناء عليو بع
النبوية الصحيحة الثابتة ادلبينة لو. والتصديق على ذلك الفقو بالكتاب 

، امبينً  ا، والسنة مصدرً امنشئً  اوالسنة ادلتعاضدين باعتبار القرآف مصدرً 
 واذليمنة بالقرآف اجمليد على الفقو ادلوروث، ومراجعتو على ىديو ال العكس.
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ُب الصدر  اعلى تاريخ الفقو يرى كيف كاف الفقو مستمدً إف ادلطلع 
. وكيف بٌت مفهـو "السلف" على ااألوؿ من القرآف إنشاًء ومن السنة بيانً 

واستمد الفقو مبدأ "اإللزاـ" من كوف "السنة"  ااعتبار االلتزاـ بالسنة فقهً 
واعتربوا  آليات الكتاب. ٍب تساىل الناس املزمً  انبويً  ا، وفهمً اوتطبيقً  افقهً 

ُب السنة فانشغلوا هبا عن القرآف اجمليد، وصار  االكتاب الكرمي مضمنً 
يشهد دلا دلت عليو السنن،  االرجوع إليو واالستدالؿ بو يتم باعتباره شاىدً 

كـر ا   –وتوسعوا ُب مفهـو السنن حىت مسي اإلماـ علي بن أيب طالب 
 لك عنو )عن احلارثوجهو ورضي عنو ذلك "بفتنة األحاديث" كما روي ذ

األعور، قاؿ: مررت ُب ادلسجد فإذا الناس ؼلوضوف ُب األحاديث، فدخلت 
على علي فقلت: يا أمَت ادلؤمنُت أال ترى أف الناس قد خاضوا ُب 
األحاديث، قاؿ: وقد فعلوىا! قلت: نعم، قاؿ: أما إين قد مسعت رسوؿ 

فقلت: ما ادلخرج  ا صلى ا عليو وسلم يقوؿ: أال إهنا ستكوف فتنة،
منها يا رسوؿ ا؟ قاؿ: "كتاب ا فيو نبأ ما كاف قبلكم، وخرب ما 
بعدكم، وحكم ما بينكم، وىو الفصل ليس باذلزؿ، من تركو من جبار 

ا، وىو حبل ا ادلتُت، وىو  قصمو ا، ومن ابتغى اذلدى ُب غَته أضلو
ال تزيغ بو األىواء، وال الذكر احلكيم، وىو الصراط ادلستقيم، ىو الذي 

تلتبس بو األلسنة، وال يشبع منو العلماء، وال ؼللق على كثرة الرد، وال 
إنا مسعنا قرآنا "تنقضي عجائبو، ىو الذي ٓب تنتو اجلن إذ مسعتو حىت قالوا: 

، من قاؿ بو صدؽ، ومن عمل بو أجر، "عجبا يهدي إٔب الرشد فآمنا بو
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دى إٔب صراط مستقيم. خذىا إليك ومن حكم بو عدؿ، ومن دعا إليو ى
 .(ٔٔ)"يا أعور.

اجملتهدوف يضعوف قواعدىم األصولية ومنطلقاهتم  وحُت بدأ األئمة
االجتهادية ويستنبطوف الفقو ُب ضوئها وعلى ىديها ترؾ الناس الكتاب 

، وانشغلوا بقواعد (ٕٔ)واٗتذوعلا رلرد شواىد مستنبطة – امعً  –والسنة 
حىت ٕتاوزوا قواعد أولئك  ٓب يلبثوا إال قليبًل  أولئك األئمة وفقههم. ٍب

وفقههم إٔب أقواؿ ومذاىب تبلمذهتم وأصحاهبم وأتباعهم، ْتيث ٕترأ بعض 
ادلتمذىبُت على القوؿ: "بأف كل آية ٗتالف ما عليو أصحابنا إما مؤولة أو 
منسوخة، وكل حديث ؼلالف ما عليو أصحابنا فهو إما مؤوؿ أو 

 .(ٖٔ)منسوخ"
الة التدىور والًتاجع، واالبتعاد عن الكتاب والسنة حىت  واستمرت ح

كاد العلم أف يندثر، وساد اجلهل، وأصبح الذين يتخرجوف ُب دراسات 
ُب  –الفقو واألصوؿ ُب أىم اجلامعات اإلسبلمية ادلعاصرة ال يدرسوف 

رلموعة مذكرات ملخصة أو مطولة يعدىا أولئك الذين  إال-الغالب 
. فحمل األلقاب العلمية اوسائل وعلـو ادلقاصد معً يدرسوف ذلم علـو ال

والشهادات األكادؽلية أناس ليس بينهم وبُت كتب ادلتقدمُت نسب أو صلة، 

                                                 
. وبنفس اللفظ ٜٕٙٓرسوؿ ا، باب ما جاء ُب فضل القرآف، رقم:  رواه الًتمذي ُب كتاب فضائل القرآف عن (ٔٔ)

ىػ، ُب كتابو ترجيح أساليب القرآف على أساليب  ٓٗٛأورده أبو عبد ا زلمد ادلرتضى اليماين ادلشهور بابن الوزير، 
 .ٜٗٛٔاليوناف، بَتوت: دار الكتب العلمية، 

 ستدالؿ األصوليُت بالكتاب والسنة(.السلمي )ا انظر الدراسة القيمة لؤلخ د.عياض (ٕٔ)
راجع: "األقواؿ األصولية" أو ما أشتهر "بأصوؿ الكرخي" أليب احلسن عبيد ا بن احلسن الكرخي، ٖتقيق:  (ٖٔ)

 .ٜٜٛٔخلف اجلبوري، 
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فكيف ؽلكن االجتهاد؟ وكيف يتحقق اإلبداع، وكيف تبٌت العقوؿ، وكيف 
تعاِب ىذه ادلشكبلت العادلية ُب السياسة واالقتصاد واالجتماع واألخبلؽ 

عبلقات؟ وكيف يستطيع الفقو اإلسبلمي الذي ٕتاوز أصولو والسلوؾ وال
ومصادره ومقاصده ومنطلقاتو أف يواجو ٖتديات ومتغَتات عصر ٘تثل 

 –من معطياتو ومتغَتاتو ٔتذكرات سطحية ألساتذة  اأساسيً  االتحديات جزءً 
متعلمُت، وكيف ؽلكن لؤلقليات مواجهة القوانُت  أنصاؼ-احلقيقةىم ُب 

قانونية ادلتطورة بكل تفاريعها بفقو ادلذكرات؟ فيعجزىا ويتغلب والدراسات ال
عليها، ويبُت أفضلية وإعجاز احلل اإلسبلمي وتفوقو على سائر احللوؿ؟ إنو 
ال أمل ُب ذلك ما ٓب يعد النظر ُب الربامج التعليمية اإلسبلمية، ويقبل 

ية وإعادة أذكياء األمة على الدراسات اإلسبلمية ليعطوىا ما تستحق من عنا
 بناء وٕتديد.

على العودة إٔب الكتاب  امن ىنا فإف "فقو األقليات" سيعمل جاىدً 
الكرمي والسنة النبوية والبحث ُب كليات وعمومات كل منهما، واالعتماد 
على مقاصد الشريعة وغاياهتا ُب مستوياهتا ادلختلفة لتعود للفقو قابليتو وظلاؤه 

ية ال يعاجلها إال كتاب كوين، وما من كتاب  وحيويتو وحياتو. فاألزمات العادل
 كوين على وجو األرض إال القرآف.

نسأؿ ا الكرمي أف يوفقنا لتقدمي ما ينفع ىذه األمة ويعيد ذلا 
 . إنو مسيع رليب.ٚتيبًل  افاعليتها وحيويتها، ويردىا إليو وإٔب كتابو ردً 
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 تحديدات:
 –حي ادلعروؼ اآلف الفقو: ٓب تكن كلمة "فقو" بادلعٌت االصطبل

شائعة لدى الصدر األوؿ من ىذه األمة، بل كانوا يستعملوف كلمة "الفهم" 
لكنهم إذا وجدوا األمر دقيق ادلسلك ػلتاج إٔب النظر رٔتا عربوا عنو ب 

من "الفهم" وقد أشار ابن خلدوف ُب مقدمتو إٔب ذلك بقولو  "الفقو" بداًل 
كلفُت بالوجوب واحلظر والندب )الفقو معرفة أحكاـ ا ُب أفعاؿ ادل

والكراىة، واإلباحة، وىي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبو الشارع 
 (ٗٔ)دلعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت األحكاـ من تلك األدلة قيل "فقو"(

، بل كاف أىل االستنباط من اوٓب تكن تسمية "الفقهاء" شائعة أيضً 
ذلم عن األميُت من الصحابة الذين ٓب  ازً الصحابة يعرفوف باسم "القراء" ٘تيي

يكونوا يقرأوف الكتاب وال يكتبونو. وُب ىذا يقوؿ ابن خلدوف "ٍب عظمت 
أمصار اإلسبلـ، وذىبت األمية من العرب ٔتمارسة الكتاب، و٘تكن 

. فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء ااالستنباط، وظلا الفقو وأصبح صناعة وعلمً 
  (٘ٔ)من القراء"

  ات:األقلي
أما كلمة "األقليات" فهي مصطلح سياسي جرى استعمالو ُب العرؼ 
الدوٕب ادلعاصر، يقصد بو رلموعة أو فئات من رعايا دولة من الدوؿ تنتمي 

 من حيث العرؽ أو اللغة أو الدين إٔب غَت ما تنتمي إليو األغلبية.

                                                 
: تاج العروس للزبيدي، ونفائس األصوؿ شرح اصوؿ للقراُب، ا، وينظر أيضً ٘ٗٗابن خلدوف، ادلقدمة ص  (ٗٔ)

 ات ابن سعد ُب ترٚتة ابن عمر، واإلماـ الشافعي دلصطفى عبد الرازؽ، سلسلة أعبلـ اإلسبلـ.وطبق
 .ٙٗٗادلصدر نفسو ص (٘ٔ)
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وىذا االستعماؿ مبٍت على التفسَت الدستوري والقانوين الذي جرى 
داولو ُب إطار مفهـو "الدولة القومية" ُب أوربا. أما بالنسبة للواليات ت

ادلتحدة فقد كانت الفلسفة األساسية تقـو على الفردية، واجلماعات اليت 
يفرزىا اجملتمع يغلب أف يكوف ٕتمعها على أساس من مصاّب وحاجات 

 صاّب. من الناس لتحقيقها لؤلفراد الذين ربطت بينهم تلك ادل إتمع قطاعً 
وقد أدت ادلنهجية الفردية، وتسبيل القيم وٖتويلها إٔب نسبية متغَتة ال 

ؽلكن  سائبًل  اثبات ذلا أف يصبح مفهـو "األقلية" ُب الواليات ادلتحدة مفهومً 
أف يعد أو يدرج فيو "الكاثوليك، ادلرأة، ادللونوف، والطوائف ادلختلفة" وحىت 

ل ىذا ادلفهـو إٔب أقليات تطالب وضلوىم يتحولوف ُب ظ االشواذ جنسيً 
ْتقوؽ خاصة، وٛتاية دلا تعتربه خصوصيات. وادلسلموف ُب أمريكا أقلية. وٓب 
يثره اجلمهوريوف وال الدؽلقراطيوف وىو يتداولوف السلطة ىذا السؤاؿ عن 
موقع األقلية ادلسلمة من بقية القوى ادلكونة للشعب األمريكي، ألف 

تحدة تقـو على التعاقد بُت الفرد والدولة األمريكية "ادلواطنة" ُب الواليات ادل
على احًتاـ الدستور وسائر القوانُت، والتعبَت عن االلتزاـ بالواجب، وتقـو 
بعد ذلك على دفع الضرائب ُب وقتها وعدـ الغش فيها أو التحايل عليها، 
فإذا حقق الفرد ىذين الشرطُت فهو مواطن صاّب يستحق أف ػلصل على 

مُت االجتماعي عند بلوغ سن معينة أو دلختلفة، وكذلك على التأحقوقو ا
 العجز عن العمل. 

قبل احلادي عشر من سبتمرب، وقد كانت  اكل ذلك كاف واضحً 
أمريكا فخورة بتعدديتها وبنظامها ادلرف ادلفتوح الذي ؽلكنها من احلصوؿ 

آب على أحسن العقوؿ وأخص اخلربات من ٚتيع أضلاء العآب فصارت الع



37 

 

ادلصغر الذي يقود العآب الكبَت. وٓب تكن اإلدارة األمريكية تبدي استياًء 
من تعبَت ادلسلمُت عن أنفسهم بصلواهتم، ومساجدىم، ومدارسهم،  اظاىرً 

وحىت مؤسساهتم السياسية وضلوىا؛ وٓب يكن غلري كبَت اىتماـ بالنمو 
باط بعض ُب بعض الواليات. كما أف ارت ااإلسبلمي الذي يبدو واضحً 

ادلؤسسات بالعمق اإلسبلمي ٓب يكن يثَت كبَت تساؤؿ معلن ماداـ ذلك ُب 
حدود احلريات األساسية اليت ينتجها الدستور وتنظمها القوانُت. وكذلك 
عمليات احلصوؿ على تربعات أو دعم مإب من بلداف العمق اإلسبلمي 

تاجها مثل للمساجد وادلدارس وادلؤسسات أو إرساؿ بعض التربعات دلن ػل
فيما  –الصوماؿ وفلسطُت والعراؽ وتشكيل مؤسسات إغاثة. كل ذلك 

 ٓب يكن مصدر إزعاج ألحد. –يبدو 
أما بعد احلادي عشر من سبتمرب فقد تغَت احلاؿ بشكل ملفت للنظر 

من قلق وحذر من االمتداد اإلسبلمي ُب العمق،  اأظهر ما كاف خافيً 
  ظهور مادارة والشارع األمريكي. أما أخرى جديدة لدى اإل اواستدعى أمورً 

فهو قلق الدوائر األصولية النصرانية واليهودية من دخوؿ اإلسبلـ  اكاف خافيً 
إٔب الساحة األمريكية واستقراره فيها وبروز أصوات قائلة "أف ىذه احلضارة 
ليست حضارة "اجلودوكريستياف" وحدىم، بل ىي حضارة اشًتكت ُب صنع 

 ابراىيمية الثبلثة ومنها اإلسبلـ" أف ٓب يكن األكثر تأثَتً قواعدىا األدياف اإل
ُب انبثاؽ ىذه احلضارة من أي دين آخر. فلوال اإلسبلـ دلا حدث "التنوير" 

دلا انبثقت ىذه احلضارة. وشلا  –ُب أوربا، ولوال عصر األنوار وما ترتب عليو 
فروأمريكاف" زاد من قلق تلك الدوائر األصولية اإلقباؿ ادلتزايد لدى "األ

للعودة إٔب جذورىم اإلسبلمية، وجلوء كثَت من أولئك الذين أزعجهم ما 



38 

 

آلت إليو القيم وخاصًة قيم األسرة ُب ظل النظاـ العلماين إٔب اإلسبلـ 
إلعانة أمريكا على إعادة بناء  اىامً  ايلتمسوف فيو احللوؿ ويروف فيو مصدرً 

وًب استدعاء قضية أخرى خطَتة منظومة القيم ومنها قيم اآلباء ادلؤسسُت. 
وىي أف اإلسبلـ فيو من عناصر احليوية ما ال يسمح بتفكيكو واستيعابو  
كما ىو احلاؿ بالنسبة ألدياف أخرى. وأف فيو فاعلية قوية على التكوين 
والتجديد الثقاُب الذي يشكل باستمرار وسيلة تبلقي بُت ادلنتمُت إليو 

ة بأكثر شلا يستطيع أي نظاـ ديٍت أو يدفعهم إٔب بناء أنظمة حياة ميسر 
ن "أصوليُت" أو مؤيدين ثثقاُب أف يفعل، وبدا لصناع القرار، وىم ما بي

للتيارات األصولية "النصرانية، واليهودية" أف القدرات الكامنة ُب اإلسبلـ 
سوؼ لن توقف ادلنتمُت إليو عند حد شلارسة "احلقوؽ الدينية"، بل ستوجد 

أتباعو ٖتوؿ دوف ذوباهنم ُب الكل االجتماعي، وستوجد ثقافة مشًتكة بُت 
ُب الوالء قد يؤدي إٔب عرقلة بعض مشاريع العلمنة والعودلة  الديهم ازدواجً 

اليت تستهدؼ اذليمنة على العآب وتغيَته، وتذويب ٚتيع اخلصوصيات 
ادلعرقلة لذلك، ومنها خصوصيات بلداف العمق اإلسبلمي. بعبارة أخرى 

ػلوؿ بُت ادلسلمُت وبُت  اسبلـ سيكوف عائقً إلتشفوا أف اإهنم قد اك
االندماج ُب األكثرية من ناحية، كما ػلوؿ دوف تطويع بلداف العمق 

شعار "صراع األدياف  أسقطوااإلسبلمي دلشاريع العودلة. من ىنا 
واحلضارات" ومن ىنا بدأت زلاولة إلباس اإلسبلـ بدلة "اإلرىاب" اليت 

يريدوف علوىا فضفاضة ؽلكن أف تلبس لكل من تعمد صانعوىا أف غل
طويلة ادلدى دلا مسوه  الو. وسوغوا ألنفسهم أف يضعوا خططً  إلباسها

"باحلروب الصليبية" احلديثة اليت ستتجاوز مدياهتا أعمار اجلمهوريات 
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احلزبية، لذلك أردوا أف يتوارثها خلف عن سلف حىت النهاية ورٔتا حىت 
 ة العآب"."هناية التاريخ أو هناي

إف شعار "حوار احلضارات" زلتاج إٔب إعادة نظر وتفكيك وإعادة 
إال وانتهى احلوار  بناء وصياغة من اجلانب اإلسبلمي فما حاور الذئب ٛتبًل 

بأكل الذئب للحمل، وما حاور الثعلب دجاجة إال وانتهى احلوار بأكل 
عصر، الثعلب للدجاجة، فنحن ننتمي إٔب حضارة تعيش على ىامش ال

ومىت كاف الظرؼ الفاقد للفاعلية الذي يعيش على اذلامش أف ؼلتار أو 
   ػلاور أو ؼلرج عن دائرة توجيو ادلركز وٖتكمو!!؟.

وتشمل مطالب األقليات عادة ادلساواة مع األغلبية ُب احلقوؽ ادلدنية 
والسياسية. مع االعًتاؼ ذلا ْتق االختبلؼ والتميز ُب رلاؿ االعتقاد والقيم 

 واألحواؿ الشخصية، وبعض األمور اليت ال تضر االنتماء العاـ وادلشًتؾ.
 ٖتاوؿ –ُب كثَت من األحياف  –لؤلقليات  قيادات-عادًة  –وتؤسس 

 التعبَت عن خصوصيات أعضاء األقلية من خبلؿ األمور التالية:
إعطاء تفسَت لؤلقلية اليت تنتمي إليها عن جذورىا التارؼلية، ومزاياىا 

رات وجودىا، لتساعد األقلية على اإلجابة على سؤاؿ "من ضلن"؟ ومرب 
 عن سؤاؿ "ماذا نريد"؟ اوضمنً 

تعمل على ٕتميع عناصر األقلية وإقامة روابط بينها تساعدىا على 
 ٛتاية تلك اخلصوصيات وتكريسها.

تعمل على إبراز وتبٍت بعض الرموز الثقافية ادلعربة عن خصوصيات 
 األقلية.
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ُب بعض األحياف  –قيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي تعمل على ٖت
 ُب احلالة اليهودية. كما-

يكسبها احًتاـ  فاعبًل  اتعمل على مساعدة األقلية على أف تلعب دورً 
 األكثرية وتقديرىا.

 موقع فقه األقليات من الفقه العام:
 :من األسئلة ادلنهجية اإف احلديث عن "فقو األقليات" يثَت عددً 

العلـو الشرعية أو النقلية ؽلكن أف ينتمي ىذا الفقو؟ فتحديد إٔب أي 
  وإظلائو؟نسبو ونسبتو أمراف ضرورياف لضبطو، وضماف تطويره 

بأي العلـو االجتماعية ؽلكن ذلذا العلم أف يتصل، وما مقدار تفاعلو 
 منها؟مع كل 

بفقو األقليات"؟ وإٔب أي مدى تعترب ىذه التسمية نسميو "دلاذا 
 دقيقة؟

كيف نتعامل مع القضايا اليت يثَتىا وجود ادلسلمُت بكثافة خارج 
     ، وُب فًتة زمنية مغايرة لعصور إنتاج الفقو اإلسبلمي ادلوروث.ايط اجلغراُب

 ولئلجابة على ىذه التساؤالت نقوؿ:
ال ؽلكن إدراج "فقو األقليات" ُب مدلوؿ "الفقو" العاـ كما ىو شائع 

بل األؤب إدراجو ضمن "الفقو" بادلعٌت العاـ  –فروع أي فقو ال –اآلف 
ُب قولو: "من يرد ا بو  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –الذي قصده النِب 
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أو "الفقو األكرب" كما دعاه اإلماـ أبو حنيفة  (ٙٔ)يفقهو ُب الدين" اخَتً 
 رٛتة ا عليو، وأطلقو على الكتاب ادلنسوب إليو.

للجزء ُب إطار الكل،  او بالفقو األكرب وضعً لذلك رأينا ضرورة ربط
 للفراغ أو الفصاـ التشريعي أو الفقهي. اوٕتاوزً 

إف "فقو األقليات" فقو نوعي يراعي ارتباط احلكم الشرعي بظروؼ 
اجلماعة، وبادلكاف الذي تعيش فيو، فهو فقو ٚتاعة زلصورة ذلا ظروؼ 

إضافة إٔب العلم  –اولة خاصة قد يصلح ذلا ما ال يصلح لغَتىا. وػلتاج متن
علم  اإٔب ثقافة واطبلع ُب بعض العلـو االجتماعية، خصوصً  –الشرعي 

 االجتماع واالقتصاد والعلـو السياسية والعبلقات الدولية.
دقيقة، واصطبلح مقبوؿ  " تسميةومن ىنا فإف تسمية "فقو األقليات

ذلدؼ من و"ال مشاحة ُب االصطبلح" وليس ا اوعرفً  اإف شاء ا شرعً 
تأسيسو إعطاء رخص لؤلقليات ال تتمتع ٔتثلها األكثريات اإلسبلمية، بل 
على العكس من ذلك، إننا هندؼ إٔب أف صلعل من األقليات هبذا الفقو 
ظلاذج وأمثلة، وشلثلُت أكفاء لؤلمة ادلسلمة ُب البلداف اليت يعيشوف فيها، فهو 

و الرخص والتأويبلت. وقد فقو "النخبة" أو النموذج، وفقو العزائم، ال فق
توصلنا إٔب بعض اددات ادلنهجية اليت ؽلكن أف تشكل دعائم ادلنهج 

من  ااإلٚتإب الذي سنتبعو ُب اإلجابة عن أسئلة ادلنتمُت لؤلقليات انطبلقً 
ىذا الفقو وقواعده وأصولو. وسنأٌب على توضيح ادلعآب األساسية ذلذه 

 .ااددات الحقً 
                                                 

مسلم ُب الزكاة، باب النهي عن  . ورواهٔٚيفقهو ُب الدين، رقم  ارواه البخاري ُب العلم، باب من يرد ا بو خَتً  (ٙٔ)
 .ٖٚٓٔادلسألة، احلديث رقم 



42 

 

 
 إعادة صياغته:تفكيك السؤال و 

إذا ثار سؤاؿ ُب زليط األقليات أو ذا صلة بفقو األقليات على لساف 
فرد، أو دار على ألسنة ٚتاعة، فإف ادلفيت ادلعاصر ػلتاج إٔب استيعاب 
وٕتاوز ادلوقف الساذج الذي ػلصر األمر بُت سائل ورليب، سائل يعوزه 

عند  ااألمر منتهيً اإلطبلع الشرعي على حكم قضية يعيشها، ورليب يعترب 
حدود تلقي االستفتاء وتقدمي الفتوى واإلفتاء. فهذا موقف غَت علمي ورثناه 
عن عصور التقليد، وكرستو عقلية العواـ اليت استسهلت التقليد واستنامت لو 

 ُب الغالب. افرديً  اشأنً  –كلها   –وجعلت الفتوى بأركاهنا  اواٗتذتو منهجً 
بحث ُب خلفية السؤاؿ والسائل، إف ادلطلوب تبٍت موقف علمي ي

والعوامل االجتماعية اليت ولدت السؤاؿ وأبرزت اإلشكاؿ، وىل ىو سؤاؿ 
مقبوؿ بصيغتو ادلطروحة، أو يتعُت تعديل ىذه الصيغة، وإعادة صياغتو ُب 
صورة إشكاؿ فقهي، ٍب معاجلتو ُب ضوء رؤية شاملة تستصحب القواعد 

الضابطة، والقيم العليا احلاكمة، وادلقاصد الشرعية الكلية، وادلبادئ القرآنية 
غايات اإلسبلـ ُب االنتشار  –كذلك   –الشرعية األساسية، وتراعي 
 والتمكُت على ادلدى البعيد.

ومن ىنا نستطيع أف نفهم هني القرآف اجمليد عن إثارة أسئلة معينة من 
شأف إثارهتا واإلجابة عنها كما ىي أف تؤدي إٔب مشكبلت اجتماعية 

طَتة، ألف تلك األسئلة صاغتها ظواىر سلبية، فإذا أجيب عنها ُب ذلك خ
السياؽ استحكمت تلك الظواىر و٘تكنت. ولذلك فإف القرآف اجمليد قد 
علمنا ىذه اخلطوة ادلنهجية، تفكيك السؤاؿ وإعادة تركيبو ٍب اإلجابة عنو، 
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َواِقيُت لِلن اِس َيْسأَُلوَنَك َعْن اأْلَِىل ِة ُقْل ِىَي مَ ﴿ففي قولو تعأب: 
" كاف السؤاؿ عن األىلة كما طرحو اليهود على ٜٛٔ"البقرة:﴾َواحلَْجِّ 

ُب  - عن اجلانب الطبيعي والعلة الكامنة وراء ظهور اذلبلؿ  ادلسلمُت سؤااًل 
، ٍب يبدأ مرة أخرى يصغر حىت ا، ٍب يكرب حىت يصبح بدرً ابادئ األمر صغَتً 

ىو سؤاؿ متعآب يريد أف يربز تفوقو ااؽ ليعود من جديد، وىكذا، و 
العلمي على ادلسئوؿ مهما كاف جوابو، فحوؿ السؤاؿ بعد تفكيكو وإعادة 

عن فوائد اذلبلؿ، وربط عملية صغره وكربه وتقدير  صياغتو ليكوف سؤااًل 
منازلو بادلواقيت اليت تشتد حاجة الناس إٔب معرفتها وٖتديدىا، مع إشارة 

روره، وٕتاوزه للسؤاؿ عن فوائد اذلبلؿ وىي ما خفية إٔب طيش السائل وغ
إٔب سؤاؿ طبيعي ال يعٍت أكثر من عدد  –كلها   –يعٍت البشرية 

 –ادلتخصصُت ُب ذلك، ولذلك فقد أصبح التعليم ادلستفاد من السؤاؿ 
من عدة جهات: أوذلا تعليم الناس كيف يصوغوف  امستفادً  -بعد ذلك 

سؤاؿ بنفسو إٔب اجلواب السليم، األسئلة صياغة دقيقة ْتيث يقود ال
ويساعد عليو. وثانيهما إدراؾ سائر األبعاد اليت شكلت إشكالية السؤاؿ، 
واستبعاد بعض تلك األبعاد اليت ٗتفي وراءىا من قصد السائل ما ينبغي 
ٕتاوزه، وعدـ االلتفاؼ إليو؛ ألف مقاصد السائلُت من أسئلتهم ٗتتلف من 

اجمليب إٔب ىذا اجلانب فقد يستدرجو السؤاؿ  سائل إٔب آخر، فإذا ٓب يلتفت
اخلطأ إٔب اجلواب اخلطأ. وصيغ االستفهاـ كثَتة ُب لغتنا العربية: فهناؾ 
االستفهاـ لطلب العلم أو اخلرب، واالستفهاـ التعليمي، وىناؾ االستفهاـ 
ذلدـ الدليل، أو إظهار معارضة لو، أو إلثبات جهل ادلسئوؿ والتعآب 

 ذلك من أنواع. وثالث فوائد تفكيك السؤاؿ ىو التهيئة عليو...إٔب غَت
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ُب معظم ما أثَت ُب  اللحصوؿ على اجلواب ادلبلئم. وىذا ادلنهج صلده ظاىرً 
َعْن  َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿ عنوالقرآف الكرمي من األسئلة وُب اإلجابة 

، اْب ".ٖٛ"الكهف:﴾اْلَقْرنَػُْتِ َعْن ِذي  َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿"٘ٛاإلسراء:﴾الرُّوحِ 
فللسؤاؿ ادلعرُب آداب ال بد من مبلحظتها ومراعاهتا من اجلانبُت؛ ادلستفيت 

 وادلفيت.
صلى ا عليو وآلو وسلم  –وُب ضوء ذلك نستطيع فهم هني الرسوؿ 

والتحذير من أسئلة قد  (ٚٔ)عن "قيل وقاؿ وإضاعة ادلاؿ وكثرة السؤاؿ" –
أو ضلو ذلك إذا أثَتت ُب تؤدي صياغتها إٔب ٖترمي حبلؿ أو فرضية مندوب 

 عصر النص.
ىل "غلوز"  – مثبًل  –ذلذه اخلطوة ادلنهجية إذا سأؿ سائل  اوتنفيذً 

لؤلقليات ادلسلمة أف تشارؾ ُب احلياة السياسية ُب البلد ادلقيمة فيو مع 
أكثرية غَت مسلمة، وُب ظل نظاـ حكم غَت إسبلمي؟ فإف الفقيو الواعي 

متو على الناس، وبالتداخل بُت الثقافات بعادلية اإلسبلـ وشهادة أ
واحلضارات ُب احلياة الدولية ادلعاصرة لن يقبل السؤاؿ هبذه الصيغة، بل 
سينقلو من منطق زلاولة الًتخص السلِب إٔب ادلنطق اإلغلايب، إٔب منطق 

مع ما يعرفو من كليات الشرع وخصائص األمة  االوجوب واإلغلابية، انسجامً 
السؤاؿ: ما حكم الشرع ُب أمة من ادلسلمُت وجدت بُت والرسالة. فيصبح 

أكثرية عددية غَت مسلمة؟ وىذه األمة ادلسلمة يبيح ذلا النظاـ العاـ أف 
للنظاـ العاـ.  اأو هتديدً  ا٘تارس سائر واجباهتا اإلسبلمية اليت ال تشكل تغيَتً 

                                                 
باب:  األقضية،، ومسلم ُب ٚٓٗٔبخاري ُب الزكاة، باب: قولو تعأب: )ال يسألوف الناس إحلافا(، رقم: ال أخرجو (ٚٔ)

 .٘ٔٚٔالنهي عن كثرة ادلسائل من غَت حاجة، رقم: 
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ُب كما يتيح ذلا النظاـ حق احلصوؿ على بعض الواليات العامة والتأثَت 
السياسات والقياـ بواجب الشهادة على الناس والدعوة إٔب ا، وتأسيس 
ادلؤسسات ادلفيدة ذلا وللمجتمع، فهل ػلق ذلذه األمة من ادلسلمُت التنازؿ 
عن ىذه احلقوؽ، وعدـ السعي للقياـ هبذه الواليات خوؼ االختبلط 

 شلارساهتا؟باألكثرية غَت ادلسلمة، أو التأثر ببعض 
غ السؤاؿ هبذه الصياغة فإنو سيشتمل على ما كاف ُب حُت يصا 

السؤاؿ ُب صياغتو األؤب، ولكن السؤاؿ ىنا انطلق من منطلق غلمع بُت 
للدوراف ُب ىذا اإلطار،  ااإلحساس باحلق والواجب، فيجعل الواجب مهيئً 

فيخرج ادلوضوع من البحث عن رخصة دلوقف هنايتو سلبية فردية، إٔب منطق 
ب على اجلماعة والفعل اإلغلايب والفاعلية العمرانية ذلا حُت معرفة الواج
 تكوف أقلية.

 ضرورة الجتهاد لبناء هذا الفقه:
كثَتة ال تدخل ضمن   القد استوطن اإلسبلـ ُب العقود األخَتة بلدانً 

ُب تلك البلداف، وبدأ ادلسلموف  احيزه التارؼلي اجلغراُب، وصار وجوده ناميً 
تتجاوز القضايا التقليدية ذات  ايثَت أسئلة كثَتة جدً  ادً جدي ايواجهوف واقعً 

الطابع اجلزئي الفردي وىي القضايا ادلتعلقة بالطعاـ ادلباح واللحم احلبلؿ 
ذات  اإٔب قضايا أكرب داللة وأعمق أثرً  ادلسلمة.وثبوت اذلبلؿ والزواج بغَت 

بأمتو  صلة باذلوية اإلسبلمية، ورسالة ادلسلم ُب وطنو اجلديد، وصلتو
اإلسبلمية، ومستقبل اإلسبلـ وراء حدوده احلالية، وانطبلقو لتحقيق عادليتو 

 بعد توطُت الدعوة ُب كل ركن من أركاف األرض.
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ورٔتا حاوؿ البعض اإلجابة على ىذا النمط من األسئلة ٔتنطق 
االنطبلؽ من "الضرورات" وكوهنا تبيح اظورات و"النوازؿ" والكوارث 

ثنائية ناسُت أنو منطق ىش ال يتسع ألمور ذات باؿ، وال والظروؼ االست
يستطيع بناء رلتمع أقلية متماسك. إف ذلذا ادلنطق من اآلثار اجلانبية الضارة 

ما ال ؼلفى على متأمل.  ابالنفسية ادلسلمة وبالشخصية اإلسبلمية عمومً 
هذا اإلفتاء نتيجة اختبلؼ منطلقات ادلفتُت: ف فوضى ُبورٔتا واجو ادلسلم 

، وثالث يستند إٔب أنو غلوز ُب "دار احلرب" ما ال  الفقيو ػلل، وذاؾ ػلـر
 اغلوز ُب "دار اإلسبلـ"، ورابع يقيس الواقع احلاضر على ادلاضي الغابر قياسً 

للفوارؽ ما  ال يأبو بالفوارؽ النوعية اذلائلة بُت رلتمع وآخر، وال يلقي بااًل 
بالقواعد األصولية القاضية ٔتنع قياس بُت حقبة تارؼلية وأخرى، بل ال يأبو 

فرع على فرع ثبت حكمو بالقياس. فتكوف النتيجة ادلنطقية ذلذا ادلنطلق 
ادلنهجي اخلاطئ إيقاع ادلسلمُت ُب البلبلة واالضطراب، وٖتجيم دورىم 
العادلي ادلرتقب، واحلكم عليهم بالعزلة واالغًتاب، وإعاقة احلياة اإلسبلمية 

عليها، وإظهار  التخلف وفرضنطاؽ واسع وعادلي، عن االنتشار على 
اإلسبلـ ٔتظهر العاجز عن مواجهة أسئلة احلضارة والعمراف ادلستنَت ُب زماننا 

  ىذا.
واحلق أف مشكبلت األقليات ادلسلمة ال ؽلكن أف تُواَجو إال باجتهاد 
 جديد، ينطلق من كليات القرآف الكرمي وغاياتو وقيمو العليا ومقاصد شريعتو

ا عليو  صلى-ومنهاجو القومي، ويستنَت ٔتا صح من سنة وسَتة الرسوؿ 
تطبيقاتو للقرآف وتنزيلو لقيمو وكلياتو ُب واقع عصر النبوة.  ُب-وآلو وسلم 

 –سلم آلو و صلى ا عليو و  –وذلك لبلورة منهجية التأسي بالنِب اخلاًب 
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تباع هنجها ُب كل وجعل سنتو زلجة بيضاء يستطيع ادلتقوف التأسي هبا وا
من تلك القراءات اجملزأة اليت تفصل بُت القرآف والسنة،  ، بداًل عصر ومصر

وتظهر السنن ٔتظهر جزئي قد يوحي ُب بعض األحياف بالتناقض ادلوىـو بُت 
 . سنة وأخرى

 ما الذي يكمن استفادته من الفقه الموروث؟ 
 – بغَتىم فهو أما الفقو ادلوروث ُب رلاؿ التنظَت لعبلقة ادلسلمُت

قد ارتبط أغلبو بالواقع التارؼلي الذي  –على ثرائو وتنوعو وغناه وتشعبو 
انتج فيو، وصار جزءا من ذلك الواقع ْتيث يتعذر تطبيق جزئياتو على أي 

، ولذلك فبلبد من اعتباره اواقع آخر مغاير لذلك الواقع التارؼلي نوعيً 
بعد أخذ  ،والعمل على ٕتاوزىا واستيعاهبا ،سوابق فقهّية يتم النظر فيها

الدرس منها والبناء على األصوؿ اليت ساعدت فقهاء األمة ُب ادلاضي على 
إنتاج ما  أنتجوا، وىي كفيلة ٔتساعدة الفقيو ادلعاصر على تلبية احتياجات 

وتنمي ملكتو  عصره الفقهّية باعتبارىا سوابق فقهّية تثري قدرات الفقيو
لو بغَت ذلك، ولكن ال ليأخذ الفتوى  ال تظهر ، وتريو جوانب قدالفقهية

حرفيا منو فيقع ُب خطأ القياس على الثابت بالقياس أو االجتهاد، بل 
ليأخذ تلك الدروس ادلشار إليها ٍب يتجاوزه إٔب األصوؿ ليأخذ من حيث 

 أخذ السابقوف.
قد ترؾ األئمة السابقوف لنا قاعدة فقهية ذىبية تعزز ىذا االٕتاه ل
وكثَت من  (ٛٔ)" …وىي قاعدة "ال يُنَكر تغَت األحكاـ بتغَت الزماف  وتثريو،

األئمة مثل اإلماـ الشافعي وغَته غَتوا اجتهاداهتم وأحكاما فقهية غلبت 
                                                 

 .ٕٕٚراجع: شرح القواعد الفقهية، أٛتد زلمد الزرقا، دار القلم، ص (ٛٔ)
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باف ذلم اختبلفها  على ظنوهنم ُب مرحلة من ادلراحل أو ُب بيئة من البيئات
ؼ ومتغَتات ، حُت غَتوا أماكن إقامتهم، واختفت ظرو عن البيئة السابقة

  .، واختلف تغَت اجتهادىمالواقع الذي كانوا يعيشوف فيو، واختلف الوقت
ولذلك فإف كثَتا من اجملتهدين ُب ادلذاىب قد نصوا على أف ذىاهبم إٔب غَت 

"إظلا ىو  –أو تبدو ىكذا  –ما ذىب إليو أئمتهم ُب مسائل شلاثلة 
 .(ٜٔ)"يافاختبلؼ عصر وزماف، ال اختبلؼ حجة وب

لعلماء األمة ىذه  –ا عليو وآلو وسلم  صلى-سن رسوؿ ا  ولقد
السنة احلميدة: فقد هنى بادئ األمر عن زيارة القبور ٍب أمر هبا، وهنى عن 

)هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا،  فقاؿ: ،ادخار حلـو األضاحي ٍب أذف فيو
 .(ٕٓ)"وهنيتكم عن حلـو األضاحي فوؽ ثبلث فأمسكوا ما بدا لكم(

واستقصاء ذلك واستقراؤه ُب سنة رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم 
 احلصر.يطوؿ، واألمثلة عليو تتجاوز 

 –ا عليو وآلو وسلم  صلى-ولذلك فقد سار أصحاب رسوؿ ا 
على هنج النِب الكرمي وتأسوا بو، فلم يكونوا يًتددوف ُب تغيَت فتاواىم 

ض مكوناتو األساسية من الزماف قضيتهم إذا وجدوا تغَتا ُب الواقع وبعأو 
وادلكاف يقتضي ذلك. وكثَت من ادلسائل اليت أفىت وقضى هبا الراشدوف 

بو  اشتمل بعضها على إحداث تغيَت طفيف أو كبَت ُب بعض ما كاف يفىت

                                                 
  .ٛٚٔ/ٛ، ٜٛٚٔراجع: ادلبسوط، للزركشي، بَتوت: دار ادلعرفة،  (ٜٔ)
 ٜٚٚرواه مسلم ُب اجلنائز، باب: استئذاف النِب ربو عز وجل ُب زيارة قرب أمو، رقم:  (ٕٓ)
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صلى ا  –ُب عصره عليو الصبلة والسبلـ، وبعضها شلا ٓب يسن رسوؿ ا 
 سنة، مثل:فيو  –عليو وآلو وسلم 

 " الذي تناوؿ الصحابة مسألة مَتاثو، وٓب يكن األخوةَتاث "اجلد مع م

 شيئا. فيو-وسلما عليو وآلو  صلى-اقد سن رسوؿ 
 قلوهبم.إلغاء سهم ادلؤلفة 

 الغنائم.التغيَت ُب قسمة  
 احلرب.عدـ إقامة احلدود ُب 

 اجلائع.السارؽ  نإسقاط احلد ع
 اخلمر.زيادة حد شارب 

  حىت لو أصر البعض اآلخر االنتقاؿ إٔب الدية بعد عفو بعض األولياء 
        .على القصاص

 اإلبل.تقدير الدية نقدا بدال من 
  العطاء.التسوية ُب 

 اإلبل.اللقطة وضالة  
 الكتابيات.ادلنع من تزوج  
 عمر.إمضاء الطبلؽ ثبلثا ُب زمن  
 يدا.تأبٖترمي ادلعتدة على من استعجل الزواج هبا  

 الصناع.تضمُت 
  بالرىن.االنتفاع 

وجرى التابعوف على مثل ما كاف عليو الصحابة فقالوا ُب مسائل 
 ومنها:ٓتبلؼ ما قاؿ الصحابة فيها، 
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 منو.ببل تعد عنده تضمُت ادلودَع 
  ادلساجد.خروج النساء إٔب 
 األقارب.رد شهادة بعض 

 التسعَت.إجازة 
 مطلقتو.رد شهادة من ٓب ؽلتع 

 تلصصو.قبوؿ توبة التائب عن عدـ 
 اللهو.الغناء وآالت 

إف النظر ُب سائر القضايا اليت تناوذلا الصحابة والقضايا األخرى اليت 
تناوذلا التابعوف يدؿ داللة واضحة على إدراؾ الصدر األوؿ أف ما جاءت 
بو شريعة ا لو مقاصد وحكم وأسباب وعلل، وأف فقو النصوص وتفسَتىا 

يقها ينبغي أف يُدَرؾ ُب إطار تلك ادلقاصد والعلل واحلكم، وأف وفهمها وتطب
التمسك بالفهم اللغوي اجملرد والتفسَت اجلزئي ال ؼُلرج صاحبو من عهدة 

إذا ٓب تتحقق مقاصد التشريع وىدفو  –قد يتوىم الكثَتوف  كما-التكليف 
إٔب فقو  إف اجلمود على الصيغ اللغوية اجلزئية وٕتاوز ادلقاصد يؤدي وغايتو.

"بقري" أو فقو شلاثل لفقو أصحاب البقرة الذين قص ا تعأب علينا قصتهم 
 فيو.ليحذرنا من الوقوع فيما وقعوا 

بعضها  ،فاحلاجة لتجاوز الفقو اجلزئي ادلوروث قائمة ألسباب كثَتة
       .تتعلق بادلنهج، وأخرى بتحقيق ادلناط

 :فأهمهاأما األسباب المنهجية 
رتب بعض فقهائنا ادلتقدمُت مصادر التشريع الًتتيب الدقيق ٓب ي :أول

الذي يعُت على حسن االستنباط منها لقضايا العصر؛ والًتتيب ادلقًتح ذلذه 



51 

 

ادلصادر يقضي باعتبار القرآف الكرمي أصل األصوؿ، ومنبع التشريع، 
وادلصدر التأسيسّي ادلهيمن على كل ما سواه، وادلقدـ على كل ما عداه عند 

لتعارض: فهو ادلصدر ادلطلق ادلنشئ والكاشف عن األحكاـ، ال يطرأ عليو ا
نسخ، وال يقـو دلعارضتو غَته. كما يقضي ىذا الًتتيب اعتبار السنة النبوية 

لو ويّتبعو ويطّبقو ُب مصدرا بيانّيا ملزما يتكامل مع بياف القرآف لنفسو ويفص  
 الواقع، لتقدمي األسوة والنموذج.  

يأخذ أكثر فقهائنا عادلية اإلسبلـ بعُت االعتبار "زلّددا  ٓب :ثانيا
منهاجّيا" ُب تنظَتىم الفقهي لعبلقة ادلسلمُت بغَتىم، بل عرّبوا عن نوع من 

ادلخرجة االنطواء على الذات ال يتناسب مع خصائص الرسالة اخلا٘تة واألمة 
اعي الشاىدة، كما حدث نوع من الًتكيز على ايط اجلغراُب واالجتم

بدرجة قد توحي إٔب البعض بارتباط اإلسبلـ بذلك ايط الذي بلغو ُب فًتة 
 انتشاره األؤب. 

 
السائد ُب عصورىم حوؿ الواقعي تأثر الفقهاء بالعرؼ التارؼلي  :ثالثا

وابتعدوا عن ادلفهـو  التقسيم الدوٕب للعآب، فزاد ُب تركيز نظرهتم للموضوع،
 صفة الّية. –غالبو  ُب-فقو ادلوروث ال للجغرافيا، فأخذالقرآين 

ربز القيم العليا احلاكمة ومقاصد الشريعة بقدر كاؼ ٓب تُ  :رابعـا
ومناسب شلا كّرس الصفة اجلزئّية للفقو، وأعطاىا الطابع الشخصايّن إٔب حد  

 .(ٕٔ): " ... إنّو من العلـو اجلزئّية ..."ٕبكبَت، أو كما قاؿ اإلماـ الغزا
                                                 

. وكذلك ٜٓٚٔ، ٖتقيق زلمد حسن ىيتو، دمشق، ٙأنظر ادلنخوؿ ُب تعليقات األصوؿ، الغزإب، ص  (ٕٔ)
ىػ. ٖٕٖٔ، القاىرة: ادلطبعة األمَتية، باب بياف مرتبة علم أصوؿ الفقو ونسبتو إٔب العلـو ٘/ٔادلستصفى، الغزإب، 
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 :فأهمهاات الصلة بتحقيق المناط وأما األسباب ذ
 على- عصر الرسالة بعد-ٓب يعتد ادلسلموف ُب تارؼلهم  :أول 

بل   مفروض،اللجوء إٔب ببلد غَت إسبلمية طلبا حلق مهَدر أو ىربا من ظلم 
وٓب تكن تفصل بينها  ومنعة،كانت ببلد اإلسبلـ ُب الغالب أرض عز 

 سبيل،أو انسدت عليو  أرض،فإذا ضاقت ٔتسلم  مانعة؛حدود سياسية 
دوف أف ػلس بغربة،  ٖتوؿ إٔب ناحية أخرى من الببلد اإلسبلمية الفسيحة،

 ، أو تتغَت عليو أحكاـ أو نظم.أو تعًتيو مذلة
ٓب تكن فكرة ادلواطَنة كما نفهمها اليـو موجودة ُب العآب الذي  :ثانيا

ثقاُب حلضارة كاف ىناؾ نوع من االنتماء ال  بلعاش فيو فقهاؤنا األقدموف، 
ادلعيار العقائدي ُب  معينة يعتمدمعينة، أو االنتماء السياسي إٔب إمرباطورية 

الغالب أو العرُب، ويتعامل مع ادلخالفُت ُب ادلعتقد بشيء من التحفظ، مع 
سبانية إٔب الذمة إلاختبلؼ ُب درجة التسامح من زلاكم التفتيش ا

 اإلسبلمية.
حق ادلقيم غَت البلد األصلي ُتكسب ٓب تكن اإلقامة ُب بلد  :ثالثا

مثل ادليبلد ُب البلد ادلضيف، أو أمد اإلقامة،  ثابتة،ادلواطَنة بناء على معايَت 
كاف الوافد يتحوؿ تلقائيا إٔب مواطن إذا كاف يشارؾ أىل   بل …أو الزواج 

كاف   إذا-استقر بو ادلقاـ  مهما-أو يظل غريبا  وثقافتهم،البلد معتقدىم 
  ذلك.سلالفا ذلم ُب 

  
                                                                                                                                            

ال يكوف إال عن أدلتها التفصيلية" وىذه  –أي أصوؿ الفقو  –"وىو  ٛٗ، ص ٔقاؿ الشوكاين ُب إرشاد الفحوؿ ج
 إشارة إٔب جزئية العلم.
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ٓب يكن العآب القدمي يعرؼ شيئا امسو القانوف الدوٕب أو  :رابعا
العبلقات الدبلوماسية، اللذين ػلتِّماف على كل دولة ٛتاية رعايا الدوؿ 

ومعاملتهم بنفس معاملة الرعايا األصليُت، إال  أرضها،األخرى ادلقيمُت على 
  فيها.ضي حقوؽ ادلواطنة التميز ُب بعض األمور اخلاصة اليت تقت

كاف منطق القوة ىو الغالب على العبلقة بُت اإلمرباطوريات   :خامسا
فكانت كل منها تعترب أرض األخرى  –ٔتا فيها الدولة اإلسبلمية  –القدؽلة 

إذ من  الغالبة،"دار حرب" غلوز غزوىا وضمها كليا أو جزئيا إٔب الدولة 
حيث تتعسر على جيوشها  حدودا إالتعرؼ  طبيعة اإلمرباطوريات أهنا ال

 الزحف.مواصلة 
،ٓب يعش فقهاؤنا الوحدة األرضية اليت نعيشها  :سادسا حيث  اليـو

ولكنهم عاشوا  واحدا.تتداخل الثقافات، وتعيش األمم ُب عآب يكاد يكوف 
فكاف "فقو احلرب"  تفاىم.ال تعايش بينها وال  منفصلة،ُب عآب من جزر 

"فقو  ىو بناءقتضيات الواقع يومذاؾ. وما ضلتاجو اليـو طاغيا ْتكم م
 ُب واقع سلتلف كمًّا ونوعا.بُت األمم التعايش" 

كاف بعض الفقهاء األقدمُت وادلتأخرين يعربوف بفتاواىم عن   :سابعا
نوع من ادلقاومة وردة الفعل على واقع سلصوص ؼلتلف عن واقعنا، وُب ىذا 

تيمية "اقتضاء الصراط ادلستقيم سلالفة أىل اإلطار ؽلكن أف ندرج كتاب ابن 
وكتاب  "الصواب ُب قبح استكتاب أىل الكتاب"،وكذلك كتاب اجلحيم"، 

"النهي عن االستعانة واالستنصار ُب أمور ادلسلمُت بأىل الذمة والكفار"، 
وفتاوى علماء اجلزائر ُب صدر ىذا القرف بتحرمي ٛتل اجلنسية الفرنسية. 

وى جزء من ثقافة الصراع اليت ال ٖتتاج األقليات فهذه الكتب والفتا
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ٕتعل منها جزءا من ثقافتها احلالية، ولكل منها  أف-اليـو  – اإلسبلمية
 ظروفو ومسّوغاتو.

 ليات:قأسس فقه األ
 أربعة: اإف الدين جاء ليبُت للناس أمورً 

: وىو أمر ثابت ال يتغَت، جاء األنبياء كلهم فاألوؿ: العقيدة أو اإلؽلا
. وإذا كانت الناس بأركاف لئلؽلاف واحدة وثابتة ٓب يغَت فيها أٌي منهم شيئً ل

دلا تشتهي فذلك  ابعض األمم قد حرفت ُب بعض معتقداهتا، وبدلت وفقً 
. وىذه األركاف اليت ٓب ٗتتلف وٓب تتخلف ُب اال يغَت من ىذه احلقيقة شيئً 
 رسالة أي رسوؿ أو نِب ىي:

توحيد األلوىية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد ويدخل فيو  األوؿ: التوحيد:
الصفات والنبوات وما تأٌب بو من وحي إذلي، وما تتوقف عليو من عصمة. 
واليـو اآلخر باعتباره يـو الدين واجلزاء وٖتقيق العدؿ ادلطلق. فجميع 
ادلرسلُت قد جاؤوا هبذه األركاف بدوف استثناء ٔتا ُب ذلك ُب بعض التفاصيل 

 عنصر من ىذه العناصر لتحقيق التوحيد .ادلتعلقة بكل 
وأما الشرائع فهي موحدة ثابتة ُب أصوذلا ومقاصدىا،  الثاين: الشرائع:

متغَتة ُب تفاصيلها وتطبيقاهتا. وادلطلوب األساس أف يقاـ ويشاد العمل 
الصاّب عليها، وإذا حدث جنوح عنو فالعدؿ ىو الذي يقـو ذلك، ويعيده 

 إٔب جادة الصواب.
وىي داخلة ُب سلتلف  –كلها   –بأنواعها ادلختلفة  : ادلعامبلت:الثً ثا

النظم احلياتية. وقد تتغَت ُب أشكاذلا وأنواعها وتفاصيلها مع ثبات مقاصدىا 
 وأصوذلا.
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وىي ال تتغَت ُب اجلملة، وقد يطرأ التغيَت  : السلوؾ واألخبلؽ:ارابعً 
تها ووسائل التعبَت على بعض تفاصيلها وأشكاذلا ال على حقائقها وثواب

 عنها.
على ىذه العناصر األربعة يبٌت اجملتمع اإلنساين، ويقـو مبدأ العهد 
اإلذلي مع اإلنساف، ويتأسس مبدأ "االستخبلؼ" اإلذلي، وقاعدة االئتماف 

 الرباين لئلنساف، ومبدأ االبتبلء ٍب اجلزاء.
اخلطاب ف –ولقد وجو الدين خطابو منذ البداية لئلنساف ُب كينونتو 

موجو لكينونتو اإلنسانية، وللجماعة اإلنسانية، لكن احلساب واجلزاء على 
تنفيذه أو عدـ تنفيذه فردي. وبذلك ال تستطيع اجلماعة أف تتجاىل الفرد 
ودوره، كما ال يستطيع الفرد أف يتجاوز اجلماعة. وعلى ادلستوى التشريعي 

كثر واألىم، وأخرى انقسمت األحكاـ إٔب أحكاـ تتعلق باجلماعة وىي األ
تتعلق باألفراد. وقد تتبٌت اجلماعة الكربى من التشريعات ما ٓب يأذف بو ا، 
وتطبق من األحكاـ ما ٓب يأهتا من طريق أنبيائها. وتبقى بينها أقلية مؤمنة 
عاجزة عن إقناع اجلماعة الكربى بتطبيق أحكاـ ا، كما ال تستطيع أف 

فتربز احلاجة إٔب  وحدىا-نفسهارعية على تنفرد بتطبيقات األحكاـ الش
من وقائع وتصرفات وقضايا  ابياف أحكاـ ما يصادؼ ىؤالء األقل عددً 

ومسائل. واإلسبلـ قد ٘تكن منذ انطبلقتو األؤب من بناء "أمة" وجعل ىذه 
ؽلكن للبشرية أف تنسج على منوالو، وتبٍت مثلو،  ومثااًل  ااألمة ظلوذجً 

 وتستقطب حولو.
ُب  املزمً  اوبيانً  –وتعأب  تبارؾ-ُب ا  اإنشاءً  التشريع منحصرً فكاف ا

آخر قد يلـز وقد ال يلـز  اوبيانً  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –رسوؿ ا 
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أوٕب األمر ُب األمة من ملتزمي احلاكمُت، ورلتهدي العلماء  من اجتهادات
وديار غَتىم يوحي القادرين. وٓب يكن االنفصاؿ والتمايز بُت ديار اإلسبلـ 

بضرورة بناء فقو ألقليات مسلمة يغلب أف يكوف وجودىا ُب خارج ديار 
. لذلك فإنو ٓب تظهر احلاجة إٔب بناء فقو مغاير لفقو اومؤقتً  اادلسلمُت عابرً 

الغالبية اليت تشكل جوىر وجود األمة وكياهنا. كما ٓب تظهر احلاجة إٔب بناء 
ع من الفقو. وادلسائل وادلشكبلت الفردية "أصوؿ فقو" يقـو عليها ذلك النو 

أو اجلزئية لدى تلك األقليات تغطيها فتاوى العلماء حسب احلاجة 
معتمدين على قواعد الضرورات والرخص والتأويبلت اجلزئية كما أشرنا من 

 تربز األزمة، وال تظهر احلاجة ادللحة إٔب أي من ذلك. فبل-قبل 
ىذه الضرورة، وبدأت تشكل ما  أما ُب العقود األخَتة فقد برزت

ؽلكن تسميتو "باألزمة" فاألقليات ادلسلمة صارت حقيقة واقعة منتشرة ُب 
. بل إف ديار األكثريات ادلسلمة اسائر اجملتمعات وُب كل أضلاء األرض تقريبً 

نفسها قد استبدلت فيها األحكاـ الشرعية بالقوانُت الوضعية ْتيث صار 
 ة األقلية ُب اجلانب التشريعي.ادلسلموف ُب ديارىم ٔتثاب

ُب عصر قل علماؤه وإف كثر  –كلو   –ومن ادلؤسف أف ػلدث ذلك 
قراؤه، وغاب فقهاؤه، وندر رلتهدوه، وطغى ادلتفيقهوف فيو، بعد أف كانت 

دلشكلة عامي أو سائل متعلم  الفتوى رخصة من عآب تقي ٖتمل حبًل 
أسئلة، وٖتولت ادلشكلة مستفهم ٖتولت إٔب مشكلة إضافية تضيف للسؤاؿ 

إٔب أزمة نتيجة ٖتريفات الغالُت، وانتحاالت ادلبطلُت وتأويبلت اجلاىلُت، 
وفتاوى ادلتطفلُت وأنصاؼ ادلتعلمُت. ففقد ادللتزموف من بُت أبناء "األقليات 
ادلسلمة" الشعور باألمن، أو اإلحساس بالطمأنينة. وصار وجودىم حيث 



57 

 

ٔتا صاروا موضع شك من جَتاهنم، ومن . ور ا، وإف كاف دائمً اىم قلقً 
يعايشوهنم من غَت ادلسلمُت: فكاف ال بد أف تنهض هبذه ادلهمة اجلليلة 
عناصر مؤمنة عادلة قادرة ولو بشكل جزئي وتعمل على مساعدة ىذه 
األقليات للخروج من ىذه األزمة، واالستجابة لتلك التحديات، وإذا ٓب 

 الوصوؿ إٔب ادلطلوب وٖتقيق ادلقصود، تكن ملكاتنا الفقهية ٔتسعفة لنا ُب
فبل أقل من فتح الطريق، وابتداء السَت لتصل أجياؿ األقليات ولو بعد حُت 

 إٔب ادلستوى ادلطلوب ُب تلبية احتياجاهتا الفقهية والتشريعية.
وحُت نقدـ بعض القواعد األصولية، والقواعد الفقهية ادلساعدة ُب 

ومساعدة إلخواننا الذين يتصدوف  اونً ع –فإننا نقدمها  –ىذا البحث 
للفتوى ُب شئوف ىذه األقليات من غَت أف ندعي أف ىذه أصوؿ شاملة أو 
هنائية ذلذا النوع من الفقو، لكنها جهد واجتهاد من مقل، وبدايات نرجوه 

ػلرمنا أجرىا. إنو مسيع  وأالسبحانو وتعأب أف غلعلها صاحلة نافعة مفيدة، 
 رليب.

 ول لفقه األقلياتنحو بناء أص 
على أىل العلم ٚتلة من اددات ادلنهجية  فقد عملنا واقًتحنالذلك 

أو "األصوؿ" اليت نرى ضرورة مبلحظتها من قبل ادلفيت ُب فقو األقليات، 
إٔب أف  باعتبار خصوصية ىذا الفقو، وباعتبار أف كل "فقو" ػلتاج إٔب أصوؿ

دينا أو أيدي سوانا ومن يأٌب تتكامل قواعد أصوؿ "فقو األقليات" على أي
  بعدنا.

إّف علم "أصوؿ الفقو" من أجّل علـو "ادلقاصد" اليت استطاع األئمة 
ادلتقدموف إنتاجها، وىو كما قاؿ احلجة أبو حامد الغزإب: " العلم الذي 
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فإنّو يأخذ من  ،ازدوج فيو العقل والسمع، واصطحب فيو الرأي والشرع
 .(ٕٕ)يل..."صفو الشرع والعقل سواء السب

إال أّف ىذا العلم حُت أّسس استهدؼ العلماء منو أف يكوف قاعدة 
حجاج بُت "أىل الرأي وأىل احلديث" حلسم مادة اجلدؿ بُت الفريقُت، 
ولعلو غلمعهما على أمر سواء، وقد تبلور ىذا العلم وتطور، وأثّر ُب بقّية 

ل، وتأثر هبا كذلك، العلـو اإلسبلمّية، سواء أكانت علـو ادلقاصد أو الوسائ
دمتهم اإلماـ ولكن بنيتو األساسّية بقيت كما وضعها ادلتقدموف وُب مق

ٔتا  ولكن-باختصار -وقد أعّددت ْتثا خلصت فيو  الشافعي رٛتو ا.
يقرب من االستقراء تأريخ وتطور وتدوين ىذا العلم اجلليل منذ وضع اإلماـ 

بحث بنتيجة ىي: أّف ىذا الشافعي رسالتو حىت عصرنا ىذا. وقد خرج ال
العلم ٓب ػلظ بتطوير كبَت عرب العصور إال على مستوى اجلمع والتفريق 
واالختصار والشرح والتعليق وضلوىا، أّما اإلضافات اجلوىريّة فبل تكاد تذكر. 
على أّف اإلماـ الغزإب قد أدرجو كالفقو ُب دائرة العلـو اجلزئّية ال الكلّية. 

منذ القرف اذلجري الثاين اليت ؽلكن اإلشارة إليها  اإلضافةتكاد تنحصر و 
ما كاف من اإلماـ الشاطِب الذي بلور من تلك اإلشارات حىت أيامنا ىذه 

ُب أصوؿ ضلو إماـ احلرمُت والغزإب وغَتعلا اليت وردت والومضات اليسَتة 
"مقاصد الشريعة" لتكوف معلما بارزا ُب تطوير ىذا العلم، جعل منو الشيخ 

عاشور وعبلؿ الفاسي والريسوين ويوسف العآب وغَتىم ُب عصرنا ىذا ابن 
ميدانا فاعبل يكاد يستقل ٘تاما عن "أصوؿ الفقو"، ونرجو أف ال يتحقق ىذا 
                                                 

 ىػ. ٖٕٖٔ، القاىرة: ادلطبعة األمَتية، ٖ، ص ُٔب علم أصوؿ الفقو، ج ادلستصفىأبو حامد الغزإب،  (ٕٕ)
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االستقبلؿ، ألنو لو حدث واستقلت "ادلقاصد" عن األصوؿ، كما استقل 
وعلم قبلها علم "قواعد الفقو الكلّية" وعلم "ٗتريج الفروع على األصوؿ" 

"اجلدؿ واخلبلؼ" فإنٍت أخشى أف تعود حالة اجلمود إٔب ىذا العلم، 
ويصبح رلرد ٕتميع لبعض القواعد الفلسفّية والكبلمّية، وادلباحث اللفظّية 
واللغويّة والعقلّية، وبعض ادلباحث ادلستعارة من علـو القرآف وعلـو احلديث، 

ج اجملتهد وفلسفتو، وال وُب ىذه احلالة لن يستطيع ىذا العلم أف يكوف منه
 ،بداية ادلقتصد أو هنايتو، بل رلموعة مقاالت سلتارة من علـو متنوعة

الرازؽ "فلسفة  ولذلك فإف ىذا العلم اخلطَت الذي عده مصطفى عبد
 (ٖٕ)"اإلسبلـ

لو أف يراجع وأف يأخذ حظو من البحث والتنظَت ليبقى جزءا  البد
ال يعرؼ االنغبلؽ، وليؤدي دوره  من النسق اإلسبلمي الكلّي ادلفتوح الذي

لو األئمة الذين وضعوا قواعده وأصولو األؤب، وهبا ربطوا الغاية  الذي رمسو
منو، أال وىي تكوين اجملتهدين، وبناء ادللكة الفقهّية، وإنتاج ادلنهج وادلنطق 
القرآنيُت. وضلن ُب إطار تركيزنا على بناء "فقو األقليات" أردنا أف نوضح 

آب األصولّية واددات ادلنهجّية اليت ستكوف موضع اىتماـ خاص أىم ادلع
غَت متجاىلُت أو مهملُت لًتاثنا األصوّٕب الغٍّت، بل سنبٍت على دعائمو، 

         وننسج على منوالو إف شاء ا تعأب.
وأصوؿ "فقو األقليات" ال تتجاىل أدلة الفقو، وال شروط االستنباط 

فذلك  ،شروط االجتهاد، وال أركاف العملّية االجتهاديةمنها، كما ال تتجاوز 
                                                 

 ، وترجم إٔب اإلنكليزية واألوردية. طبع ىذا البحث عدة طبعات أوالىا ُب رللة "ادلسلم ادلعاصر" وطبع مستقبًل  (ٖٕ)
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أمر نستعصم با تعأب أف نقع ُب مثلو، لكّننا نريد تشغيل آلّية االجتهاد 
بالشكل ادلبلئم لعصرنا وما تفجر فيو من معارؼ وعلـو ووسائل وأدوات، 

شك  لتستظل احلياة بظل الشريعة الوارفة الظبلؿ، إف شاء ا تعأب. وشلا ال
فيو أف ىدؼ "االجتهاد" ىو ٖتقيق وإصلاز "موضوع الفقو"، وموضوع الفقو 

ىو فعل اإلنساف ُب ميداف االستخبلؼ من حيث قيمة ىذا  –األساس 
الفعل اليت ٕتعلو فعبل ينسجم مع غاية احلق من اخللق أو يتعارض معها أو 

أو أدى ال ػلققها، فإف حقق الفعل اإلنساين ىذه الغاية أو انسجم معها 
إليها كاف فعبل حسنا مطلوبا مؤثرا ُب ٖتقيق مهمة االستخبلؼ ُب الدنيا، 

 ويستحق صاحبو الثواب ُب اآلخرة.
أّما إذا تعارض ىذا الفعل بنوع من أنواع التعارض مع تلك الغاية فإنّو 
يصبح ٔتثابة العبث، ويؤاخذ صاحبو عليو بقدر ما يًتتب عليو من آثار 

. "ٖٕالفرقاف:"﴾ِإَٔب َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنثُوًراَوَقِدْمَنا ﴿سلبية 
فإذا ٕتاوز الفعل اإلنساين الغاية اّددة فقد دخل ُب دائرة القبيح ادلعرقل 
للغاية من االستخبلؼ، يستحق صاحبو الذـ، ال ادلدح، وأف غلازى ُب 

 اآلخرة بالعقاب، ال بالثواب.
حقيقتو، وقيمتو،  ؛ىو الفعل اإلنساين –إذف  – فاور األساس

ومصادر تقييمو، وغاياتو، فهذه البديهّية الضروريّة ىي اور األساس 
 –كلها   –للشرائع قدؽلا وحديثا، اإلذلّية منها والوضعّية. فالشرائع السماويّة 

قد استهدفت توجيو ىذا الفعل اإلنساين بإتاه ٖتقيق غاية احلق من اخللق 
وىي "العبادة" ٔتفهومها الشامل ادلطلق العاـ، الذي ينعكس على الكوف  أال

 عمرانا وُب القلب اإلنساين توحيدا، وعلى السلوؾ اإلنساين تزكية.
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ومدى احلاجة إليها من  (ٕٗ)كل اجلدؿ الذي دار حوؿ " النبوة "و 

عدمها، والعقل وحدود صبلحياتو، والنصوص ادلتناىّية، والوقائع غَت 
ىّية، يرتبط بتلك احلقيقة، ذلك اجلدؿ الذي استغرؽ من عمر البشرية ادلتنا

ىل  .قرونا وظل يتنزؿ من عصر إٔب عصر دوف توقف؛ إظلا ىو جدؿ مآلو
وحده  –يستطيع العقل أف ينفرد ويستقل بتقييم الفعل البشري، أو للوحي 

أف ينفرد بذلك، أو البد من اشًتاكهما معا؛ الوحي والعقل ُب تقييم  –
وجواب اإلسبلـ األخَت   ؟ذلك الفعل، وبياف عبلقتو بغاية احلق من اخللق

كاف " البد من اشًتاكهما معا " ُب عملية التقييم وأهنما يتكامبلف وال 
 ينفصل أّي منهما عن اآلخر. 

"االجتهاد" أمر ُب غاية اخلطورة، فهو من خصوصيات ىذه و-ٔ
و أو حضا عليو، فادلعارؼ الدينّية األّمة، فإننا ال صلد ُب شريعة سابقة أمرا ب

فبل  ،ُب شرائع األنبياء السابقُت كافّة ىي أعلى درجات ادلعارؼ وأشرفها
إال من طريق النقل من ا تعأب إٔب  –ُب تلك الشرائع  –ؽلكن أف تؤخذ 

األنبياء، الذين ينقلوهنا بدورىم إٔب أصحاهبم الذين إف ٓب يكونوا ذوي 
بوة فبل أقل من أف يكونوا من بُت الكهنة ادلقربُت مستوى من مستويات الن

إليهم، الذين تتوافر فيهم شروط معّينة ليس باإلمكاف أف تتوافر ُب إنساف 
 عادّي. 

                                                 
كجدؿ الفبلسفة، ومنهم الرازي الطبيب وابن الراوندي ومن إليهم. راجع " الفلسفة اإلسبلمية منهج وتطبيق،  (ٕٗ)

 ". ٕٜٛٔإبراىيم مدكور: القاىرة، 
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كما أف التكاليف الشرعّية كاف يغلب عليها طابع الشدة واإلصر 
مقابلة التشريع باالستسبلـ التاـ، ضرورة واألغبلؿ، والتكليف القسري، و 

  (ٕ٘)شدة التكاليف مصحوبة ٓتوارؽ ادلعجزات احلسّية حيث إف
واحلاؿ  – والعطاء الذي ال يبدو فيو ارتباط األسباب بادلسّببات

 .  سلتلف ُب الرسالة اخلا٘تة ٘تاـ االختبلؼ
بالعقل اإلنساين بإطبلؽ،  ااإلسبلمّية أوؿ الشرائع اعًتافً  الشريعة-ٕ

ؽلكن أف يكوف مصدرا لتقييم الفعل  وأوؿ الشرائع اعًتافا بأف العقل اإلنساين
اإلنساين، بل غلب أف ؽلارس دوره ُب ذلك التقييم. فالشريعة آذلّية ُب 
مصدرىا، بشريّة ُب متعلقاهتا وىي أفعاؿ وتصرفات البشر، ولذلك قاؿ 

َهاًجا﴾)َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة  ِلُكل  ﴿:تعأب  . (ٛٗادلائدة:َوِمنػْ
من "االجتهاد" حالة عقلّية تؤدي اإلسبلـ أف غلعل  حاوؿ-ٖ

باإلنساف إٔب التفكَت ادلنهجي ذي الضوابط ادلنطقّية، ال خطوة منهجّية 
 زلّددة ومنحصرة ُب دائرة اإلنتاج الفقهي. 

الكل ينادوف باالجتهاد، العلمانيوف ينادوف صار عصرنا ىذا  ُب-ٗ
باألصالة ا ضوابط الشريعة وقيودىا ٖتت شعاره، وادللتزموف و بو ليتجاوز 

ينادوف بو الستصحاب ادلاضي إٔب احلاضر، وإحياءه فيو، ولكن االجتهاد 
اجتهاد يهيئ اإلسبلـ وادلسلمُت للتحلي  ىو-إليوالذي تشتد حاجتنا 

 بشروط عادلّية اإلسبلـ وظهوره على الدين كّلو. 

                                                 
ؿ ُب الشريعة العتيقة شريعة بٍت إسرائيل الفيت اتسمت بالتشديد لتقييد بٍت إسرائيل ومعاقبتهم على كما ىو احلا (ٕ٘)

 اضلرافهم بعد أف أعطوا كل ما أرادوا.
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ولنتمكن من بناء أصوؿ االجتهاد ادلطلوب ضلتاج إٔب استحضار 
تها ُب " دائرة فقو ية ومبلحظتها، وٕتريب فاعلبعض القواعد اذلامّ 

وحفز  ءاألقليات"، فإف وجد ادلختصوف فيها منطلقات مساعدة على إظلا
الطاقات االجتهادية ُب فقو األقليات جرى اختبارىا ُب ميادين أخرى، وإال 
فحسبنا احلصوؿ على أجر واحد، ولعلو سبحانو يوفق سوانا للفوز 

 .األجرينى علباحلسنيُت، واحلصوؿ 
: األصل ُب "فقهنا للدين، وفقهنا للتدين" أف يقوما على قراءة  أوال

كتابُت، وتؤسس على تقابلهما وتكاملهما مناىجنا ُب البحث 
وعلا الوحي ادلقروء والكوف ادلتحرؾ الذي يتضمن ظواىر  ،واالكتشاؼ

الوجود كافة، فالقرآف يهدي إٔب الكوف، والكوف يدؿ ويرشد إٔب القرآف  
 ذلك. ك

وىذا ما دعوناه " باجلمع بُت القراءتُت" قراءة تستصحب الوحي ُب 
قراءة الكوف وفهمو واكتشاؼ سننو، وقراءة تستصحب سنن الكوف ُب فهم 
آيات الوحي، وغاية قراءة الوحي التنّزؿ من الكلي إٔب اجلزئي والربط بُت 

التُت ىو ادلطلق والنسِب بقدر ما تتيحو قدرات القارئ، والقارئ ُب احل
لو من ناحية، وفهمو لظواىر  اإلنساف ادلستخلف تبعا إلؽلانو بالوحي وفهمو

وسننو وقوانُت حركتو من ناحية أخرى، فهو القارئ ذلما.  الوجود الكوين
أنو   -كـر ا وجهو  –ومن ذلك ما ورد عن اإلماـ علي بن أيب طالب 

ا القرآف إظلا ىو خط "ىذ ،(ال حكم إال )قاؿ عندما رفع اخلوارج شعار 
 –وىي إشارة منو ، (ٕٙ)مسطور بُت دفتُت، ال ينطق، إظلا يتكلم بو الرجاؿ"

                                                 
 .ٓٔٔ/ٖراجع: تاريخ األمم وادللوؾ، أبو جعفر الطربي، بَتوت: دار الكتب العلمية،  (ٕٙ)
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إٔب قضية معرفّية خطَتة، وىي أّف عقوؿ الناس وثقافاهتم  –عليو السبلـ 
أو ُب تفسَتاهتم وخرباهتم ومعارفهم وٕتارهبم ىي اليت تصوغ معاين النصوص 

 -ىو  يكن منهج، وادلنهج ُب ىذا ادد إذا ٓبُب مناىجهم ٖتّدد دالالهتا 
إال بالكشف عن  -٘تاما - ال يتضحوىذا اجلمع  -اجلمع بُت القراءتُت

البعد الغيِّب ُب حركة الواقع، ْتيث تتحوؿ ادلعرفة الغيبّية الواردة ُب القرآف 
س وغلري تداوذلا ُب اجملتمع العلمّي بشكل موضوعي، اجمليد إٔب قوانُت تدر  

 ،أف يتميز ما ىو غيب بالنسبة لنا ولنسبّيتنا وزلدوديّة بشريّتنا وذلك بعد
ؼلتص بو سبحانو  وىو غيب يكشف عنو الزمن، وبُت ما ىو غيب مطلق

. وىنا سوؼ نتمكن من استخبلص زلددات منهاجّية من القرآف وحده
اجمليد صاحلة لبلطراد واالنعكاس كمبدأ "البلمصادفة والبلعبثّية"، ومبدأ 

ة"، وحاكمّية الكتاب اليت ٕتعل من السّنة النبويّة تطبيقا يهيمن على "السننيّ 
وال وال تناسخ عارض بينهما ؽلكن أف يكوف ىناؾ تحركتو الكتاب؛ فبل 

 .(ٕٚ)وال زيادة عليو؛ "إذ الزيادة على النص نسخ" خروج عن منهج الكتاب
قيم وحُت نقـو بعملّية "اجلمع بُت القراءتُت" صلد أف أعلى مراتب ال

 ادلسطور وادلخلوؽ عليها ثبلث ىي:  ؛اليت دؿ الكتاباف
 * التوحيد 

 * التزكّية
 * العمراف 

                                                 
ىػ، يراجع كذلك ٖٕٖٔ، القاىرة: ادلطبعة األمَتية، ٜ٘ص ينظر الغزإب، ادلستصفى من علم أصوؿ الفقو،  (ٕٚ)

البحث ادلستفيض الذي أعده أخونا األستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز أستاذ أصوؿ الفقو ُب اجلامعة اإلسبلمية 
 بادلدينة ادلنورة "الزيادة على النص" وقد طبع ُب ادلدينة ادلنورة. 
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 ذو فالتوحيد  تعأب، فهو ا اخلالق البارئ ادلصور احلّي القّيـو
 . اجلبلؿ واإلكراـ

 ي أنيطت بو مهاـ اخلبلفة واألمانةوالتزكّية لئلنساف ادلستخلف الذ
            التزكية.ال يتحقق شيء من ذلك بدوف و  ،واالبتبلء والعمراف

 والعمراف للكوف ادلسّخر ليكوف ميداف اخلبلفة ورلاؿ االبتبلء ووعاء
 العمراف. 

ربز مقاصد ففيها تُ وقيم حاكمة،  مقاصد-حقيقتها ُب-القيموىذه 
نفى عن خلق اإلنساف احلق من اخللق الذي نفى عن نفسو العبث، و 

 السدى، وهنى عن الفساد ُب األرض. ىذه ادلقاصد ؽلكن أف تؤخذ ثبلثتها
ف كبل منها ؽلثل إتندرج ٖتت مفهـو "العبادة"، إذ  ، وؽلكن أفمنفصلة

مظهرا من مظاىر "العبادة". وقد كاف من الضرورّي إدراؾ وإبراز ىذه 
اإلنسايّن منذ البداية، وأف ادلقاصد باعتبارىا ادلقياس الذي يقاس بو الفعل 

تكوف األحكاـ التكليفّية مبنّية عليها، ومستندة إليها، ومستفادة منها، 
-مطلعومفّرعة عنها. ومبلحظة ىذه ادلقاصد ُب "فقو السنة" ال ٗتفى على 

أهّنا كانت بارزة ٘تاما ُب فقو قراء الصحابة واخللفاء الراشدين، وٓتاصة  كما
على ذلك كثَتة  واألمثلة-عنهماا  رضي-وعمر ُب فقو الشيخُت أيب بكر

جدا؛ إذ اتسم فقههما وفتاواعلا برد اجلزئيات إٔب الكلّيات بشكل تظهر 
ىذه القيم وادلقاصد العليا، وتفريع األحكاـ ادلباشرة  مبلحظة-بوضوح-فيو

التكليفّية سواء العينّية أو الكفائّية عليها. وصلد مثل ذلك ُب كثَت من فتاوى 
 ا رضي-النورينفتاوى ومواقف ذي  وبعض-وجهوا  كرـّ-عليّ ماـ اإل

ىذه ادلقاصد  كانت تبلحظ ما وصلنا من آثارىم وفتاواىم فكل-عنو
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ُب فقو كبار التابعُت  اوقد يكوف ىذا األمر بارزً  احلاكمة بوضوح جلي.
لكنو ليس ٔتستوى ظهوره  الذين أخذوا عنهم وعن أصحاهبم من الصحابة

 . الصحابةُب فقو 
 

 ولكن بعد أف وصل األمر للفقهاء السابرين الذين عنوا بادلصطلحات
، واستفادوا من ترٚتة ادلنطق وبالتفريق بُت األدلة ُب قضايا القطع والظن

والفلسفة ُب بناء ادلصطلحات الفقهّية وتدوين كتب الفقو؛ تغَت احلاؿ 
ىذا واجب " :ق ليقاؿوساروا بإتاه ادلصطلحات ادلقتبسة من الفلسفة وادلنط

وحراـ أو زلظور، أو خبلؼ األؤب ومباح  ،أو مستحب فرض، ومندوبأو 
. لًتبط ىذه ادلصطلحات ٔتعاين الثواب والعقاب أو ادلدح والذـ "أو طلق
. ومن ىنا حدثت ثغرة ُب ولتقـو على القطعية أو الظنية ُب الدليل وضلوىا

ر حُت تظهر على يد الفقو وأصولو، وغابت ادلقاصد أو انزوت لتظه
بدت وكأهنا مفرعة عن  حىت-عنده  –الشاطِّب، ولتنحصر ٔتقاصد ادلكلفُت 

 ليست كذلك. ىي "ادلصاّب" و 
واالنطبلؽ من  (ٕٛ)ومن ىنا رأينا ضرورة "العودة إٔب األمر األوؿ"

ادلقاصد العليا والقيم احلاكمة لتقييم الفعل اإلنساين ٍب إعطاءه الوصف 
كما كاف    – و "ينبغي أف يفعل" أو "ال يفعل" وضلو ذلكادلبلئم لو من كون

النظر إٔب القضايا ادلنطقّية، وادلصطلحات قبل شيوع  –كبار األئمة يعربوف 
نظرة ثانويّة، فإّف اخلطر ُب إعلاؿ اليت كاف ادلتقدموف ينظروف إليها الفلسفّية 

                                                 
ضمن "رلموعة الرسائل  ااف كتابو "الرد إٔب األمر األوؿ" الذي نشر سلتصرً ىذا تعبَت أيب شامة ادلقدسي وعنو  (ٕٛ)

  ادلنَتية".
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 لقيم احلاكمةالعليا واالقرآنية أو ٕتاوز بعضها أقل بكثَت من ٕتاوز ادلقاصد 
 . اليت كرست آياتو إلرساء دعائمها

ادلستوى الثاين ينبغي النظر ُب مستويات ادلقاصد العائدة إٔب  ُب-ثانيا
و" التحسينيات". لًتبط  –و" احلاجيات"  –ادلكلفُت من "الضروريات" 

بادلقاصد العليا الثبلث: التوحيد والتزكّية والعمراف. وىنا سيفتح الباب واسعا 
كما   ،الفقهاء القادرين على إدراج كل ما يستجد ٖتت ىذه ادلستوياتأماـ 

فعل الشيخ ابن عاشور حُت أدرج "احلرية" ضمن ادلقاصد، وكذلك الشيخ 
الغزإب حُت أدرج "ادلساواة وحقوؽ اإلنساف" ُب ادلقاصد. وؽلكن أف صلد 

ديل غَّت وضعها ُب سلم ضرورات األمة وأولوياهتا فيجري تعنأمورا غلب أف 
 موقعها وفقا لذلك.

 
شّرؾ األصوليوف بُت الكتاب الكرمي والسّنة النبويّة ادلطهرة ٔتا  -ثالثا

، وسّووا بُت لغتيهما وليسا مسوه "بادلباحث ادلشًتكة بُت الكتاب والسنة"
كبلـ ا تعأب القدمي ادلطلق ادلتحدى بو، ادلتعّبد ىي لغة  فلغة القرآف  سواءً 

ذي ال ٕتوز قراءتو وال روايتو بادلعٌت، وىو قد نزؿ بلساف بتبلوتو، ادلعجز، ال
ولكن اللغة حُت يتكلم  -وال شك -رسوؿ ا صلى ا عليو وآلو وسلم

هبا العليم اخلبَت اخلالق البارئ ادلصور احلي القيـو شيء، وحُت ينطق هبا 
فهي شيء ثالث؛ آخر عبده ورسولو شيء آخر، وحُت ينطق هبا إنساف 

صلى ا عليو  -كاف ينبغي أف يشّرؾ بُت كبلـ ا وكبلـ رسولو  ولذلك ما
ُب كل تلك األحكاـ بإطبلؽ ودوف قيود أو ٖتفظ، فالفروؽ  -وآلو وسلم

الدقيقة اذلامة بينهما ال تسمح بذلك اإلطبلؽ، وإف كاف كل منهما صادرا 
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عن مشكاة واحدة. إف ىذا التشريك بينهما قد أدى إٔب غبش لدى البعض 
فهم العبلقة بينهما بوضوح ُب بعض األحياف، باعتبار القرآف اجمليد  ُب

 على سبيل اإللزاـ. والسّنة النبويّة ادلصدر ادلبُّت  ،ادلصدر ادلنشئ لؤلحكاـ
.  وأّف فليسا سواءً  ، وأنو يستحيل أف يقع تعارض أو تناقض بُت ادلبُتِّ وادلبُت 

ويّة، ومهيمن على ذلك كلو، فهي القرآف مصّدؽ دلا بُت يديو ومنو السّنة النب
تدور حولو وترتبط بو وال تتقدمو. إّف ذلك الغبش ُب ٖتديد العبلقة بينهما 
أدى إٔب بروز تلك األقواؿ الغثّة بوقوع النسخ ادلتبادؿ بُت الكتاب والسّنة، 

الكتاب أحوج إٔب السنة من السنة إٔب "من أف  ائلوفالقما كاف يردده أو 
وغَت ذلك من أقواؿ غثّة غَت مقبولة  (ٜٕ)قاضية عليوالكتاب" أو أهنا 

جعلت العبلقة بُت الكتاب والسّنة تبٌت على األفكار ادلنطقّية ادلتعلقة 
َوأَنَزْلَنا ﴿"بالقطع والظن" ال على التحديد القرآين الدقيق الوارد ُب اآليات: 

َ لِلن اِس َما نُػزَِّؿ ِإلَْيِهمْ  ، (ٗٗالنحل:﴾ )َوَلَعل ُهْم يَػتَػَفك ُروفَ  ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَػُتِّ
َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٛتًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمُتَ ﴿ ﴾ َونَػز ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ
 .(ٜٛالنحل:)

نود أف يعاد النظر ُب ٖتديد ُب أصوؿ "فقو األقليات" لذلك فإننا 
النبويّة فالكتاب الكرمي البد أف ػلّرر من العبلقة بُت الكتاب الكرمي والسّنة 

وينبغي أف ينظر إٔب لغتو والتفسَتات والتأويبلت، أسر الكثَت من األقاويل 
خارج دائرة القاموس العريّب اجلاىلي، ويستنبط فقو لغتو من داخلو، كما 
استنبط نظمو وإعجازه من داخلو، وىو ميسر تيسَتا آذلّيا للمدكرين، وإذا 

                                                 
  .ٕٙ/ٗراجع: ادلوافقات ُب أصوؿ الشريعة، للشاطِب، ٖتقيق: عبد ا دراز، بَتوت: دار ادلعرفة،  (ٜٕ)
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فذلك بعض إعجازه، وشيء من كرمو ، (ٖٓ)"هو وجذو ٛتّاؿ  آف : "القر قيل
فتح على نادل -ة ىذا الكتابيوفيضو، والبشريّة اليـو أحوج ما تكوف إٔب ىدا

ليعاِب مشكبلهتا، ومعضبلهتا، ويداوي أمراضها،   -الزماف وادلكاف واإلنساف
 وغليب على سائر تساؤالهتا. 

 
وصفت بالفرعّية  اليت-ةوالسنّ الكتاب  عدا-األخرىأما األدلّة 

ما يقرب إٔب أيامنا ىذه والثانويّة، وادلختلف فيها، واليت بلغ األصوليوف هبا 
 .(ٖٔ)من سبعة وأربعُت دليبل

فإهنا وسائل بعضها يندرج ُب دائرة الوسائل ادلنهجّية، وبعضها يندرج 
بطتها ُب دوائر الفهم والتفسَت والتأويل والبياف، يستفاد هبا بقدر ما تقوى را

 بالكتاب الكرمي وبيانو النبوي وادلقاصد والقيم العليا. 
لذلك فقد يكوف من ادلناسب تقدمي بعض اددات ادلنهاجّية 
ادلساعدة على قراءة الكتاب الكرمي قراءة سوؼ ٘تدنا بالكثَت من القواعد 

أصوؿ  ادلنّبهة على اكتشاؼ ادلقاصد وإعماذلا، وادلساعدة على بناء قواعد
يلي بعض ىذه اددات،  وفيما-اشاء  إف-واألكثرياتألقليات ا فقو

 لعلها تصلح ظلاذج للبحث والكشف عن زلددات أخرى: 
وقراءتو باعتباره معادال ، (ٕٖ)الوحدة البنائّية ُب القرآفعن  الكشف-ٔ

للكوف وحركتو، واعتبار السّنة النبوية الصادرة عن ادلعصـو صلى ا عليو 

                                                 
 .ٔٗ/ٔ، ٜٜٓٔراجع: الدر ادلنثور ُب التفسَت ادلأثور، السيوطي، بَتوت: دار الكتب العلمية،  (ٖٓ)
 راجع القامسي ُب رسالتو ُب اجلرح والتعديل. (ٖٔ)
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قا لقيم القرآف، وتنزيبل ذلا ُب واقع معُت، والنظر إليها وسلم تطبيوآلو 
وحدة ُب ذاهتا، متحدة مع القرآف، بيانا لو وتنزيبل لقيمو ُب واقع باعتبارىا 

 نسِّب زلّدد. 
االعًتاؼ ْتاكمية الكتاب الكرمي وأسبقيتو، وأنو قاض على ما -ٕ

فإذا وضع  .ومهيمن على كل ما عداه سواه ٔتا ُب ذلك األحاديث واآلثار
"الرب والقسط" ُب عبلقة ادلسلمُت  أمثل مبد –الكتاب الكرمي قاعدة عامة 

 ادلبدأ: كادلزاٛتةأحاديث أو آثار يتناقض ظاىرىا مع ىذا  ووردت-بغَتىم 
تعُت ئتثلها أو أحسن منها، من غَت ادلسلمُت ُب الطريق، أو عدـ رد التحية 

اآلثار الصحيحة إف أمكن تأوُّذلا، األحاديث و وتؤ وؿ األخذ ٔتا ُب الكتاب، 
 .ُب سائر األحواؿ وٗتضع ذليمنة الكتاب وتصديقو

  
االنتباه إٔب أف القرآف اجمليد قد اسًتجع تراث النبوات، وقاـ بنقده -ٖ

وتنقيتو من كل ما أصابو من ٖتريف، وأعاد تقدؽلو منّقحا خاليا من 
 القرآف علىو تصديق الشوائب، وذلك لتوحيد ادلرجعّية للبشريّة. وذلك ى

، فحىت حُت نأخذ بشيء من شرع من قبلنا، مَتاث النبّوة كّلو وىيمنتو عليو
فبل ينبغي أف يؤخذ إال ما قاـ القرآف بالتصديق عليو، واذليمنة عليو من ٚتيع 

 النواحي كذلك واالعتداد بو.

                                                                                                                                            
ما نقلو ابن ىشاـ حيث يقوؿ أيب علي الفارسي "إظلا صح ذلك ألف القرآف كلو كالسورة الواحدة، وذلذا  راجع: (ٕٖ)

)ما أنت  يذكر الشيء ُب سورة وجوابو ُب سورة أخرى ضلو )وقالوا يا أيها الذي نزؿ عليو الذكر إنك جملنوف( وجوابو
 .٘ٛٔىػ، ص  ٖٚٔٔبنعمة ربك ٔتجنوف(، راجع: مغٍت اللبيب، ابن ىشاـ األنصاري، القاىرة: ادلطبعة األزىرية، 
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تأمل الغائية ُب القرآف الكرمي: وىي اليت تربط الواقع اإلنسايّن  -ٗ
. وعدـ التعليل فكرة العبث وادلصادفة الغيب( وتزيلرئي بالبلمرئي )عآب ادل

وتفسَت العبلقات بُت الغيب والشهادة، وبُت  من إدراؾوذلك ما ؽلكن 
، وتوِجد نوعا من النسِب والواقع اإلنساين –القرآف  وىو-النص ادلطلق 

فرديّتو.  وبُتُب كينونتو الكشف عن الفارؽ الدقيق بُت إنسانّية اإلنساف 
فاإلنساف باعتبار فرديّتو سللوؽ نسِّب، وىو باعتبار إنسانّيتو سللوؽ كوين 

ومن ىنا فإف قضاياه ومشكبلتو البد أف تبلحظ فيها سائر  مطلق.
    اجلوانب، وتربط بالغايات وادلقاصد واحلكم.

االنتباه ألعلية البعدين الزماين وادلكاين ُب كونّية اخللق اإلنساين. -٘ 
اجلانب الزماين أكد القرآف ذلك البعد بتعقيبو على ٖتديد األشهر باثٍت  ففي

القّيم. وُب اجلانب ادلكاين  من الدينعشر شهرا ومنع النسيء فعد علا جزءا 
فما ىي بارمة  جعل لنا أرضا زلّرمة وأرضا مقّدسة، وأرضا ليست كذلك

اد اإلنساف منذ وُب ىذا اإلطار ؽلكن أف تفهم فكرة امتد .وال بادلقدسة
. إّف ذلك االمتداد أو النار والعياذ با دخوؿ اجلنةخلق آدـ وحواء حىت 

منهما  ، ويعطي كبًل ىو الذي يربط بُت كونّية القرآف وكونّية اإلنساف
 "اإلطبلؽ" ادلناسبة لو.صفة:

ُب القرآف ويعترب النظم القرآين االنتباه إٔب وجود منطق قرآين كامن -ٙ
بثوثة ادل اآليات والسور بعض ٕتلياتو ومؤشرات على قواعده والتناسب بُت

على  –ا عز وجل  بتوفيق-قادر، وأّف اإلنساف الكرميُب ثنايا الكتاب 
الكشف عن قواعد ذلك ادلنطق، لتساعده ُب تسديد عقلو الذاٌب وترشيد 

كما أّف ىذه القواعد ذاهتا ؽلكن أف تشكل قوانُت تعصم    .ُب احلياة حركتو
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واالضلراؼ، وىذا ادلنطق القرآيّن  أعقل ادلوضوعي من الشذوذ والشرود واخلطال
يستطيع أف يوِجد قاعدة مشًتكة للتفكَت بُت البشر تساعدىم على اخلروج 
من دوائر ىيمنة العقل الذاٌب القائم على مسّلمات تقليد اآلباء وتراثهم، وما 

 أف ؼلرجهم منها إٔب يتبع ذلك من مسّلمات قبلّية يستطيع ادلنطق القرآين
 ين الذي تشتد حاجة اجملتهد الفقيو إليو.ادلنطق االستدالٕب أو الربىا

االلتزاـ بادلفهـو القرآين للجغرافيا: فاألرض  واإلسبلـ دينو، وكل -ٚ
بلد ىو "دار إسبلـ" بالفعل ُب الواقع احلاضر، أو "دار إسبلـ" بالقوة ُب 

أمة إسبلـ": فهي إما "أمة ملة" قد اعتنقت ادلستقبل اآلٌب. والبشرية كلها "
فالناس ما بُت  .قبولوىذا الدين، أو "أمة دعوة" ضلن ملزموف بالتوجو إليها ل

 "أمة إجابة، وأمة دعوة".
فاخلطاب القرآين ؼلالف خطابات  القرآين:اعتبار عادلّية اخلطاب -ٛ

م مصطفاة أو األنبياء السابقُت اليت كانت خطابات اصطفائّية مّوجهة إٔب أم
صلى ا عليو  –أّما اخلطاب القرآين فقد تدرّج من الرسوؿ  سلتارة.قرى 

عشَتتو األقربُت، إٔب أـ القرى ومن حوذلا، ٍّب إٔب الشعوب  إٔب-وآلو وسلم 
وبذلك صار ىو الكتاب الوحيد الذي . (ٖٖ)األمّية كّلها، ٍّب إٔب العآب كّلو

لراىّنة. إّف أّي خطاب يوجو إٔب عآب اليـو يستطيع أف يواجو احلالة العادلّية ا
أي  ،وقيم مشًتكة، وأف يكوف منهجّياإنسانية ال بد أف يقـو على قواعد 

خطابا قائما على قواعد ضابطة للتفكَت ادلوضوعي. وليس ىناؾ كتاب على 
 وجو األرض يستطيع أف يوفر ىذه الشروط إال القرآف اجمليد ذاتو.

                                                 
 .ٕٜٛٔينظر: رسالة الشافعي، ٖتقيق أٛتد شاكر، القاىرة: دار الًتاث،  (ٖٖ)
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ياٌب ٔتركباتو ادلختلفة باعتباره مصدرا لصياغة التدقيق ُب الواقع احل-ٜ
وٗترغلو  السؤاؿ واإلشكاؿ الفقهّي، أو "تنقيح ادلناط" كما يقوؿ األقدموف

. وما ٓب يُفهم ىذا الواقع ٔتركباتو كّلها فإنّو من ادلتعذر صياغة وٖتقيقو
اإلشكاؿ الفقهّي بشكل مبلئم ْتيث ؽلكن الذىاب بو إٔب رحاب القرآف 

تثويره واستنطاقو اجلواب. ففي العصر النبوّي كاف الواقع يصوغ الكرمي ل
السؤاؿ فيتنّزؿ الوحي باجلواب؛ أّما ُب عصرنا ىذا فإّف الوحي بُت أيدينا، 
وضلتاج إٔب أف نتقن صياغة إشكالّياتنا وأسئلتنا لنذىب هبا إٔب القرآف الكرمي 

ا عليو وآلو صلى  – ونستنطّقو اجلواب عنها، ونستنطق من سّنة الرسوؿ
التنزيل ومنهجّية الربط بُت النص ادلطلق والواقع النسِب ادلتغَّت  فقو-وسلم 

 نوعا وكمًّا.
دراسة القواعد األصولّية بكل تفاصيلها وُب مقدمتها مقاصد -ٓٔ

ُب زلاولة لبلستفادة هبا ُب صياغة وبلورة  الكلية، وذلكوالقواعد  الشريعة،
عاصر. والبد من تكييف الدراسة للمقاصد، مبادئ فقو األقليات ادلأصوؿ 

وربطها بالقيم العليا احلاكمة، ومبلحظة الفروؽ الدقيقة بُت مقاصد الشارع 
 . ، ووضع كل منها موضعوومقاصد ادلكلفُت

للفتوى أو صياغة  اهنائيً  اإلقرار بأف فقهنا ادلوروث ليس مرجعً ا-ٔٔ
ى وُب القضاء ؽلكن احلكم ُب مثل ىذه األمور، بل ىو سوابق ُب الفتو 

االستئناس هبا واستخبلص منهجيتها والبناء على ما يصلح البناء عليو منها. 
وتدؿ فإف ُوجد ُب كبلـ األقدمُت ما يناسب الواقع، ويقارب روح الشرع 

تأكيدا للتواصل واالستمرارية بُت أجياؿ  –ؤنس بو تاسعليو أصولو وقواعده 
، أو يعترب أو يؤثر ُب دوره ص الشرعيدوف أف يُرفع إٔب مستوى الن –األمة 



74 

 

ُب القضية ادلتناَولة. وال غضاضة إذا كاف سلفنا ال ؽللكوف مطابقة فتوى 
مثل قضايانا  إلشكاليات ٓب يعيشوىا، ووقائع ٓب ٗتطر ذلم على باؿ اجوابً 

 .ادلعاصرة
العملي، الواقع  نتداولو ُبالذي الفقو ىذه األصوؿ ُب  اختبار-ٕٔ

أثر ُب الواقع قد يكوف إغلابّيا إذا كاف استخبلص الفتوى  حكم فقهيّ  فلكل
ًب وفقا لقواعد منهجّية ضابطة، وقد ػلدث خلل ُب من مصدر التشريع و 

أي مستوى من ادلستويات، فيكوف األثر ادلًتتب على الفتوى أو على احلكم 
ُب الواقع أثرا سلبّيا، فتجب مراجعتو للتأكد والتحرير. وبذلك تكوف عملّية 
استنباط األحكاـ وتقدمي الفتاوى عبارة عن جدؿ متواصل بُت الفقو 

عدـ مبلءمتها، والواقع، فالواقع سلترب يستطيع أف يبُّت لنا مبلءمة الفتوى أو 
أو ما قد يًتتب عليها من حرج. وبذلك ؽلكن أف يندرج ُب إطار "فقو 

دلآالت" و األقليات" وأصولو "فقو ادلوازنات" و "فقو األولويات" و "فقو ا
 "فقو الواقع".

إف ادلنشغل بقضايا "فقو األقليات" ال بد لو من ادلهارة ُب  - ٖٔ
على  امنهج التعامل مع الكتاب والسنة، كلياتو وجزئياتو بشكل غلعلو قادرً 

الوصوؿ إٔب الدليل اجلزئي ُب ادلسألة، دوف غفلة أو ٕتاوز للكليات أو 
جلزئي. وال شك أف علـو "مقاصد الدليل الكلي أو تعارض بُت الكلي وا

الشريعة" وٗتريج الفروع على األصوؿ والقواعد الفقهية" واجلدؿ والفروؽ 
" تشكل موارد أساسية ال يستغٍت عنها  إضافة إٔب علم أصوؿ الفقو إٚتااًل 

لتحقيق ىذه ادلهارة. لكن الفقيو ُب حاجة ماسة إٔب ٖتديد القواعد 
االستفادة هبا ُب ادلسألة ادلطروحة عليو. والوسائل األساسية اليت يستطيع 
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على أف ىناؾ قواعد عديدة تركها األصوليوف دلن بعدىم دوف أف يفرعوا 
لعدـ اإلحساس باحلاجة ادلاسة إٔب التفريع الزائد عليها ُب  اعليها كثَتً 

عصورىم الختبلؼ ادلسائل واإلشكاالت، إضافة إٔب خوفهم وحذرىم 
ء السلطاف إلضفاء الشرعية على ما يريده الشديد من أف يستغلها فقها

 –لذلك فيتحوؿ  االسبلطُت فيحصرىا الفقهاء ُب جزئيات زلدودة تبلفيً 
لفقيو  االكلي إٔب اجلزئي. وبعض ىذه القواعد مهم جدً  من-عندىم 

فقد  –ذلك  بعد-األقليات إذا استطاع الوصوؿ إليها، ودراستها وإعماذلا 
 واسعة، ومنها على سبيل ادلثاؿ: اح لو أبوابً وتفت اكبَتً   اتوفر عليو جهدً 

"اعتبار ادلصاّب ودرء ادلفاسد" وىي القاعدة الذىبية اليت ارجع اإلماـ 
، وادلصاّب وادلفاسد ُب زليط (ٖٗ)إليها –كلو   –"العز بن عبد السبلـ الفقو 

لآلراء والتأمبلت  ااألقليات وُب ىذا العصر ال غلرى تقديرىا وفقً 
التخمينات أو القياس على  ما فات، بل ال بد من  واالنطباعات أو

االستفادة من العلـو االجتماعية ادلعاصرة لتقدير ىذه األمور بشكل مناسب 
وٖتديد ما ىو مصلحة وما ىو مفسدة بشكل سليم ودقيق؛ ليقـو الفقهاء 
األكفاء بعد ذلك ُب تقييم تلك األمور ومعايرهتا ٔتعايَت القرآف اجمليد وبياناتو 

تطبيقاتو ُب السنة النبوية ادلطهرة والنظر ُب السوابق التارؼلية إف كاف ذلا و 
سوابق أو نظائر وإعطائها التقييم الشرعي ادلناسب. وىذه القاعدة أو 

 :األصل استنبطت من آيات كرؽلة كثَتة، على سبيل ادلثاؿ قولو تعأب
يًعا﴾)َلُكْم َما ُب اأْلَْرِض  َخَلقَ ﴿ ائر آيات العمل الصاّب وس (ٜٕالبقرة:ٚتَِ

                                                 
 .ٛ، ٚ، ص ٖٜٛٔينظر األشباه والنظائر، للسيوطي، بَتوت: دار الكتب العلمية،  (ٖٗ)
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والتسخَت واالستخبلؼ واالبتبلء، وحل الطيبات وٖترمي اخلبائث. كما 
تشهد ذلا السنن ادلبينة وادلؤكدة دلا جاء ُب القرآف اجمليد من آيات وىي كثَتة 

. لذلك اعترب العلماء ىذه القاعدة قاعدة جامعة كلية قطعية بشروطها اجدً 
ماذج األساسية ُب تضافر وتداخل العلـو اليت أشرنا إليها. وىي من الن

وادلعارؼ االجتماعية مع العلـو وادلعارؼ النقلية. وتتفرع عنها قواعد كثَتة 
أخرى، مثل "درء ادلفاسد مقدـ على جلب ادلصاّب" وقاعدة "مصلحة 
األمة، أو اجلماعة تقدـ على مصاّب األفراد إذا وقع التعارض بينهما" 

الدائمة على ادلصاّب الظرفية ادلؤقتة" وقاعدة "غلوز وقاعدة  "تقدمي ادلصاّب 
فيما ال ؽلكن تغيَته ما ال غلوز فيما ؽلكن تغيَته" وقاعدة "يغتفر ُب الدواـ 
واالستمرار ما ال يغتفر ُب االبتداء" ومثل قاعدة "التجاوز عما تعم بو 

ن " وقاعدة "ال عربة بالظاكادلشروط شرطً   االبلوى" وقاعدة "ادلعروؼ عرفً 
البُت خطؤه" وقاعدة "يغتفر ُب الوسائل ما ال يغتفر ُب ادلقاصد" وقاعدة "ال 
ينكر ادلختلف فيو وإظلا ينكر اجملمع عليو" إٔب قواعد كثَتة أخرى ؽلكن أف 
تندرج ٖتتها آالؼ الفروع وادلسائل اجلزئية إذا اجتمعت رلموعة من العلماء 

ؽلكن أف يتفرع عنها، ُب سلتلف التخصصات، ودرست ىذه القواعد، وما 
 أو ؼلرج عليها من مسائل.

وىناؾ قاعدة أخرى دؿ القرآف اجمليد عليها وبينت السنة النبوية 
من تطبيقاهتا، وىي قاعدة "ال ضرر وال ضرار" وىي  اادلطهرة مضموهنا وشيئً 

ُب ٚتلتها تعٍت، أف اإلنساف ال يطالب بقبوؿ وقوع أو إيقاع الضرر على 
ي شيء من ضروراتو أو حاجياتو، أو ٖتسينياتو. كما أنو نفسو أو مالو أو أ

ليس لو اإلضرار بغَته، أو إيقاع الضرر على الغَت ُب أي شيء شلا ذكرنا. 
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وقد دلت عليها إشارات كل اآليات ادلتعلقة بالعدؿ، وعدـ االعتداء، 
ل َو تَػْعَتُدوا ِإف  ال َواَل ﴿:وحفظ الضروريات واحلاجيات اإلنسانية، وقولو تعأب

َتْظِلُموا ِفيِهن   َفبَل ﴿:تعأب ( وقولوٜٓٔلبقرة:ااْلُمْعَتِديَن﴾)اَل ػلُِبُّ 
َتْظِلُموَف َواَل  اَل ﴿:وقولو تعأب (ٖٙالتوبة:أَنْػُفَسُكْم﴾)
.  كما جاءت السنة مبينة دلا ُب القرآف ُب ىذا (ٜٕٚالبقرة:ُتْظَلُموَف﴾)

وقد تفرعت عنها  (ٖ٘)ال ضرار"اجملاؿ، فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ "ال ضرر و 
رلموعة من القواعد، منها "الضرر يزاؿ" و "الضرورات تبيح اظورات" 
و"ما أبيح للضرورة يقدر بقدرىا" و "ادلشقة ٕتلب التيسَت" و "تصرؼ 
اإلماـ على الرعية منوط بادلصلحة" و "رفع احلرج" و "األخذ باألخف" 

اركها ومواردىا واجتمع ذلا فقهاء إذا أدرؾ الفقيو مد (ٖٙ)فكل ىذه القواعد
يدركوف ىذه اجلوانب وأعاهنم عليو علماء اجتماعيات من ٗتصصات سلتلفة 
فإف ذلك سوؼ ييسر على ادلسلمُت خارج ايط اجلغراُب اإلسبلمي 
أمورىم، ويعينهم على أف ػليوا حياة إسبلمية طيبة وتنمو رلتمعاهتم بشكل 

تمعات اليت يعيشوف بُت ظهرانيها. طبيعي دوف تناقض أو تعارض مع اجمل
فاألصل ُب الشريعة التخفيف، ووضع اإلصر واألغبلؿ: فكل حرج ُب احلاؿ 
أو ُب ادلآؿ مرفوع، وضلن ُب حاجة إٔب أف ضلسن التمييز بُت ما ىو حرج 

 وبُت ادلشاؽ اتملة اليت تصاحب التكليف عادة.

                                                 
ُب حقو ما  . وابن ماجة ُب األحكاـ، باب: من بٌتٔٙٗٔرواه مالك ُب األقضية، باب القضاء ُب ادلرفق، رقم  (ٖ٘)

 .ٖٕٔٗيضر ّتاره، رقم 
ينظر ُب ىذه القواعد: السيوطي، األشباه والنظائر. ابن صليم، األشباه على النظائر. مصطفى الزرقا، شرح القواعد  (ٖٙ)

 الفقهية.
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أذىاف الفقهاء فرادى أما الكليات القرآنية اليت ال ينبغي أف تغيب عن 
 أو رلتمعُت فهي: التوحيد، التزكية، العمراف.

 .ا، وللعباد انتفاعً اكل ما خلقو ا،  ملكً   أف- ٗٔ
 حل الطيبات إال ما استثٌت. األصل- ٘ٔ
 ٖترمي اخلبائث إال ما استثٌت. األصل-ٙٔ
حاكمية الكتاب فبل يستقل أي دليل بالتشريع خارج  األصل-ٚٔ

 تو.دائرة حاكمي

صلى ا  –األصل ختم النبوة ٓتاًب النبيُت سيدنا زلمد بن عبد ا 
فبل نِب وال رسوؿ يأٌب بعده، ومن أدعى غَت ذلك فهو   –عليو وآلو وسلم 

 كاذب.

، فبل تصح أية دعوى لنسخ ااألصل أنو ال مبدؿ لكلمات ا مطلقً 
لقو لن ٕتد ذلا أو تبديل ُب القرآف، فكلماتو جل شأنو مثل سننو ُب كونو وخ

َلى َعَلْيِهْم آيَاتُػَنا بَػيػَِّناٍت قَاَؿ ال ِذيَن اَل يَػْرُجوَف لَِقاَءنَا اْئِت  َوِإَذا﴿تبديبًل  تُػتػْ
َلُو ِمْن تِْلَقاِء نَػْفِسي ِإْف أَت ِبُع  ْلُو ُقْل َما َيُكوُف ٕب َأْف أَُبدِّ ِبُقْرآٍف َغَْتِ َىَذا َأْو َبدِّ

ِإينِّ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يَػْوـٍ  ِإال  َما يُوَحى ِإَٕب  
 .(ٗٙيونس:الل ِو﴾)تَػْبِديَل ِلَكِلَماِت  اَل ﴿(٘ٔيونس:َعِظيٍم﴾)

األصل ُب الشريعة اإلسبلمية التخفيف، ووضع اإلصر واألغبلؿ، 
 فكل حرج أو ما يؤدي إليو ُب ىذه الشريعة مرفوع.

 يستذؿ، وال يسجن وال األصل ُب اإلنساف احلرية فبل يستعبد وال
تنتهك لو حرمة من احلرمات، أو يتلف لو عضو أو يؤذى ُب نفسو أو 

 جسمو إال بدليل شرعي.
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ـَ ِمْن  َوِإذْ ﴿االعهد مع  استحضار-ٕٕ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبٍِت آَد

اُلوا بَػَلى َشِهْدنَا َأْف ظُُهورِِىْم ُذرِّيػ تَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَ 
 (.ٕٚٔاألعراؼ:َغاِفِلَُت﴾)تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإن ا ُكن ا َعْن َىَذا 

قَاَؿ  َوِإذْ ﴿لواإلذلي لئلنساف وتسخَت ادلسخرات  االستخبلؼ- ٖٕ
ا َمْن يُػْفِسُد ِفيَها َربَُّك لِْلَمبَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ُب اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َإَٔتَْعُل ِفيهَ 

َماَء َوضَلُْن ُنَسبُِّح ِْتَْمِدَؾ َونُػَقدُِّس َلَك َقاَؿ ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل  َوَيْسِفُك الدِّ
 (.ٖٓالبقرة:تَػْعَلُموَف﴾)
َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى  ِإن ا﴿ودالالتواإلذلي لئلنساف  االئتماف- ٕٗ

ْنَساُف الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِبا َها َوَٛتََلَها اإْلِ ِؿ فَأَبَػُْتَ َأْف ػَلِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
 (.ٕٚاألحزاب:َجُهواًل﴾)ِإن ُو َكاَف ظَُلوًما 

َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبٍِت  َوِإذْ ﴿بدليلاألصل عدـ التكليف إال       – ٕ٘
ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػ تَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَ  نُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بَػَلى آَد

 (.ٕٚٔاألعراؼ:َغاِفِلَُت﴾)َشِهْدنَا َأْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإن ا ُكن ا َعْن َىَذا 
َشاَء الل ُو جلَََعَلُكْم أُم ًة َواِحَدًة  َوَلوْ ﴿االبتبلءُب التكليف  األصل-ٕٙ

ُلوَُكْم ُب َما  َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة  ال ِذي﴿(ٛٗادلائدة: )﴾تَاُكمْ آَوَلِكْن لَِيبػْ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل َوُىَو اْلَعزِيُز   (.ٕتبارؾ:اْلَغُفوُر﴾)لَِيبػْ

ٔتَا َكانُوا  َجَزاءً ﴿"ٔٗ"النجم:﴾اأْلَْوَبَ غُلَْزاُه اجلََْزاَء  ٍُب  ﴿اجلزاء-ٕٚ
 (.ٕٗالواقعة: )﴾يَػْعَمُلوفَ 
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َما  َربػ َنا﴿حكمعبث ُب أي  واحلقيقة: فبلىو احلق  صلاأل-ٕٛ
َا َخَلْقَناُكْم  أََفَحِسْبُتمْ ﴿(ٜٔٔآؿ عمراف:)﴾ُسْبَحاَنكَ َخَلْقَت َىَذا بَاِطبًل  أظل 
َنا اَل   (.٘ٔٔادلؤمنوف: )﴾تُػْرَجُعوفَ َعَبثًا َوأَن ُكْم ِإلَيػْ

ْصبَلَح َما اْستَ  ِإفْ ﴿اإلصبلح-ٜٕ َطْعُت َوَما تَػْوِفيِقي ِإال  أُرِيُد ِإال  اإْلِ
 (.ٛٛىود:أُنِيُب﴾)بِالل ِو َعَلْيِو تَػوَك ْلُت َوِإلَْيِو 

نَس ِإال   َوَما﴿الغائيةاألصل ىو -ٖٓ َخَلْقُت اجلِْن  َواإْلِ
 فبل رلاؿ للعبث وال لفقو ال غاية لو. (ٙ٘)الذاريات:لِيَػْعُبُدوين﴾"
تثٌت، وٖترمي اخلبائث إال ما األصل: حل الطيبات إال ما س-ٖٔ

ال ِذيَن يَػت ِبُعوَف الر ُسوَؿ الن ِب  اأْلُمِّي  ال ِذي غلَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم ُب ﴿ستثٌت 
َهاُىْم َعْن اْلُمنَكِر َوػلُِلُّ ذَلُْم الط يَِّباِت  صِليِل يَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ التػ ْوَراِة َواإْلِ

ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغبَلَؿ ال يِت َكاَنْت َعَلْيِهْم وَ  ـُ َعَلْيِهْم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنػْ ػُلَرِّ
َفال ِذيَن آَمُنوا بِِو َوَعز ُروُه َوَنَصُروُه َواتػ بَػُعوا النُّوَر ال ِذي أُنزَِؿ َمَعُو أُْولَِئَك ُىْم 

 ﴾ص َل َلُكْم َما َحر ـَ َعَلْيُكمْ َوَقْد فَ ﴿ (ٚ٘ٔاألعراؼ: ) ﴾اْلُمْفِلُحوفَ 
 (.ٜٔٔاألنعاـ:)

 الضرورية: األسئلة الكبرى
األسئلة الكربى" اليت على الفقيو استحضارىا مع لقد حاولنا حصر " 

سائر ما تقدـ من قواعد وأصوؿ عند النظر ُب أية مسألة حادثة من مسائل 
ػلتاج إٔب قليات" األقليات لنؤكد على أف من يتصدى للنظر ُب "فقو األ

األسئلة الكربى اليت يثَتىا ىذا ادلوضوع، ليحسن تنقيح ىذه التأمل ُب 
، ويصيب حكم ا تعأب ُب ادلوضوع ما استطاع، ومن ىذه وٖتقيقو ادلناط

 األسئلة:
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كيف غليب أبناء األقلّية بدقة تعكس اخلاص هبم وادلشًتؾ مع 
يكونوا على وعي تاـ ٔتقومات ل اآلخرين عن السؤالُت: من ضلن؟ وماذا نريد

 ؟ىويتهم
ىي أظلها؟  " ُبتعيش "األقلّية السياسية اليتالنظم طبيعة ما ىي  

 عسكرية؟  ـوراثية أ ـدؽلقراطية أ
ما ىي طبيعة األكثريّة اليت تعيش األقلّية بينها، أىي أكثريّة متسلطة 

ػلتفظوف وعدـ الرغبة ُب رؤية اآلخرين  تستبد هبا مشاعر اذليمنة والتفرد
أـ ىي أكثريّة تعمل على ٖتقيق توازف  هبا؟ٓتصوصياهتم أو يستمتعوف 

؟ وما وخصوصياهتا متحرؾ ٖتكمو قواعد مدروسة تقدـ ضمانات لؤلقلّيات
 حجم تلك الضمانات؟ وما ىي آليات تشغيلها واحلصوؿ عليها؟ 

ما حجم ىذه األقلّية اليت يراد التنظَت الفقهي ذلا على ادلستويات 
  والسياسّية؟البشريّة والثقافّية واالقتصادية  تلفة:ادلخ

 
ىل تتداخل  اجملتمع؟ما ىي طبيعة التداخل ادلعاشي بُت أطراؼ 

)احلقوؽ واألقلّية مع األكثريّة ُب ادلوارد والصناعات وادلهن واألعماؿ 
والواجبات( أو أّف ىناؾ ٘تايزا من خبلؿ سياسات تسعى إٔب إغلاد وتكريس 

 ذه اجلوانب؟الفواصل ُب ى
ما طبيعة اجلغرافيا السكانية؟ ىل ىناؾ تداخل؟ أو أّف ىناؾ فواصل 
وعوازؿ طبيعّية أو مصطنعة؟ وىل ىناؾ موارد طبيعّية خاصة باألقلّية أو 

 باألكثريّة؟ أو أّف ىناؾ مشاركة ُب ذلك؟ 
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ُب ادلدى  ولو-بعمق حضاري وىويّة ثقافّية تؤىل األقلية  ىل تتمتع
 الثقافّية؟ وما أثر ذلك لدى األكثريّة؟ ةللهيمن-البعيد

 ستقلةىل لؤلقلّية امتداد خارج حدود ادلوطن ادلشًتؾ، أو ىي أقلّية م
 ال امتداد ذلا؟ وما تأثَت ذلك ُب احلالتُت؟ 

ىل لؤلقلّية فعالّيات وأنشطة ٖترص على التميّز هبا؟ وما ىي تلك 
 وما أثرىا على مشاعر األكثرية ضلوىا؟ الفعالّيات؟

شلارسة تلك الفعالّيات بشكل عفوّي وتلقائّي، أو األقلية ىل تستطيع 
على تنظيم شلارستها لتلك  بينها تساعدىامن البد من قادة ومؤسسات 

 الفعاليات؟
ما ىو الدور الذي تلعبو ىذه ادلؤسسات أو التنظيمات أو القيادات 

ىويّتها ُب حياة األقلّية، ىل ىو تسليط مزيد من الضوء والًتكيز على 
 ؟وخصوصياهتا الثقافّية
لدى  ىل تصبح ىذه ادلؤسسات وسيلة لتكوين شبكة من ادلصاّب 

، قد تساعد على استمرار الًتكيز على خصوصيات األقلّية، القائمُت عليها
وىل  وإقناعها بأّف اخلصوصّية الثقافّية ىي ادلربر وادلسوغ العتبارىا أقلّية؟

 إغلابية ٕتاه خصوصياهتا؟  يعود ذلك عليها ٔتشاعر سلبية أو
أبناء األقلّية إٔب  –دوف أف تشعر  –ىل ستوصل ىذه ادلؤسسات  

طرح سؤاؿ خطَت حوؿ مدى قيمة وأعلّية ىذه اخلصوصيات، وٓب ال 
وما الذي يًتتب  نتجاوزىا فنريح ونسًتيح، أو نعمل على إقناع األكثريّة هبا؟

 على ذلك ُب احلالتُت؟
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فكيف  ل مزغلا من جذور تارؼلّية وعرقّية سلتلفة،إذا كانت األقلّية ٘تثّ 
ٖتديد معآب ىويّتها الثقافّية دوف الوقوع ُب خطر دفع ٚتهورىا إٔب  ؽلكن

 حالة الذوباف ُب اآلخر أو االنكفاء على الذات؟ 
كيف ؽلكن إغلاد الوعي الضروري لتجاوز األقلّية ما قد ػلدث من   

 ادلواقف ذات العبلقة باألكثرية، نتيجة بعض ردود أفعاؿ لدى األكثريّة
 وامتصاص سلبيات ىذه األمور دوف التفريط بإغلابياهتا؟ 

كيف ؽلكن إظلاء الفعالّيات ادلشًتكة بُت األقلّية واألكثريّة؟ وما ىي 
 ادلستويات اليت غلب مبلحظتها ُب ىذه اجملاالت؟

كيف ؽلكن الوصل والفصل بُت مقتضيات اافظة على اذلويّة   
 افّية "اخلاصة" واذلويّة الثقافّية "ادلشًتكة"؟الثق

ماذا على األقلّية أف تفعل لتمييز ما ؽلكن أف يتحوؿ إٔب مشًتؾ من 
أجزاء ثقافتها؟ وما الذي تستطيع أف تتبناه من ادلشًتؾ ادلأخوذ من ثقافة 

 األكثريّة؟ وما ىو دور األكثريّة ُب ىذا؟

رية إليهم ومن تنتمي ىل ىناؾ تاريخ صراعي بُت ما تنتمي األكث
 األقلية إليهم، أو ليس ىناؾ شيء من ذلك؟

ىل لؤلقلية عمق خارج الوطن ادلشًتؾ تتناقض ومصاحلو أو توجهاف 
مصاّب وتوجهات األكثرية، وماذا على األقلية أف تفعل ُب سائر  امعً 

 األحواؿ. 
ادلتعلقة بادلنهج، الضرورية التوضيحات األسئلة و وبناء على ىذه 

من يق ادلناط، وْتجم األسئلة ادلثارة، نستطيع التأكيد على أف الكثَت وبتحق
تفرد الدولة اإلسبلمية الفقهية القدؽلة اليت نشأت ُب عصر  االجتهادات
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تسعفنا كثَتا ُب تأسيس فقو أقليات معاصر، مع احًتامنا لتلك  بالقطبية لن
بل  وادلكانية.ة وإقرارنا بفائدة البعض منها ُب حدوده الزماني االجتهادات،

األؤب، مع االستئناس بأقواؿ  والتجربة اإلسبلميةيلزمنا الرجوع إٔب الوحي 
بعض اجملتهدين الذين عربوا عن الروح اإلسبلمية، وٖترروا من قيود التاريخ 

حاكمة  دوف اعتبار أقواذلم مصدرا مؤسِّسا لقاعدة شرعية غَتىم،أكثر من 
 . ُب "فقو األقليات"

  :األساس في عالقة المسلمين بغيرهمدأ قاعدة في المب
لقد تضمنت آيتاف من القرآف الكرمي قاعدة ذىبية ُب عبلقة ادلسلمُت 

َهاُكْم الل ُو َعْن ال ِذيَن ٓبَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب ﴿بغَتىم، علا قوؿ ا تعأب:  اَل يَػنػْ
يِن وٓبَْ ؼُلْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم  َوتُػْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإف  الل َو ػلُِبُّ الدِّ

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن *إِ  اْلُمْقِسِطُت َهاُكْم الل ُو َعْن ال ِذيَن قَاتَػُلوُكْم ُب الدِّ َا يَػنػْ ظل 
ُْم فَُأْولَِئَك ُىْم  ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْف تَػَول ْوُىْم َوَمْن يَػتَػَوذل 

 "ٜ،ٛ"ادلمتحنة:﴾ظ اِلُموفَ ال
"ىذه اآلية رخصة ُب صلة الذين ٓب  ىػ(:ٜٚ٘:)ت قاؿ ابن اجلوزي  

-الشرعية  –ينصبوا احلرب للمسلمُت، وجواز برىم، وإف كانت ادلواالة 
 .(ٖٚ)عنهم " منقطعة

وقاؿ القرطِب: "ىذه اآلية رخصة من ا تعأب ُب صلة الذين ٓب 
ا قولو تعأب:"أف تربّوىم" أي ال ينهاكم  …م يعادوا ادلؤمنُت وٓب يقاتلوى

 .(ٖٛ)"…أف تربوا الذين ٓب يقاتلوكم  عن
                                                 

 .ٜٖ/ٛزاد ادلسَت  ،ابن اجلوزي (ٖٚ)
 .ٖٗ/ٛٔالقرطِب: اجلامع ألحكاـ القرآف  (ٖٛ)
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على عمـو اآلية ُب غَت ادلسلمُت من  ( ٖٓٔ)ت:وأكد ابن جرير 
" وأؤب األقواؿ ُب ذلك بالصواب قوؿ  فقاؿ: والنحل،كل األدياف وادللل 

َهاُكْم الل ُو َعْن ال   قاؿ:من  يِن" من عٍت بذلك " اَل يَػنػْ ِذيَن ٓبَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدِّ
ٚتيع أصناؼ ادللل واألدياف أف تربوىم وتصلوىم وتقسطوا إليهم. إف ا عز 

يِن وٓبَْ ؼُلْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكمْ  " وجل عّمم بقولو " ال ِذيَن ٓبَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدِّ
 .(ٜٖ)بعض" ع من كاف ذلك صفتو، فلم ؼلصص بو بعضا دوفٚتي

وفس ر جّل ادلفسرين "القسط" الوارد ُب اآلية بأنو العدؿ، لكن 
أعطاه معٌت آخر، باعتبار أف العدؿ ( ٖٗ٘)ت:القاضي أبا بكر بن العريب 

غَلْرَِمن ُكْم  َواَل ﴿:تعأب وأصدقاًء، لقولوواجب على ادلسلم ٕتاه اجلميع أعداًء 
. أما (ٛادلائدة:لِلتػ ْقَوى﴾)ْعِدُلوا ُىَو أَقْػَرُب َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأال  تَػْعِدُلوا ا

وتقسطوا ))بادلاؿ:  اإلحساف-ابن العريب  عند-القسط ُب ىذه اآلية فهو 
إليهم(: أي تعطوىم قسطا من أموالكم على وجو الصلة، وليس يريد بو 

 .(ٓٗ)ابن العريب" يقاتل، قالوٓب  وفيمنقاتل  فيمنالعدؿ، فإف العدؿ واجب 
والقانوين والشرعي ت ىاتاف اآليتاف األساس األخبلقي لقد حدد

الذي غلب أف يعامل بو ادلسلموف غَتىم، وىو الرب والقسط لكل من ٓب 
العداء. وكل النوازؿ وادلستجدات ينبغي زلاكمتهما إٔب القتاؿ أو يناصبهم 

ذلك األساس. وما كاف للعبلقة بُت ادلسلمُت وغَتىم أف ٗترج عن اإلطار 
ذلدؼ األمسى الذي من أجلو أنزؿ ا الكتب وأرسل الرسل، وىو العاـ وا

َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػَِّناِت َوأَنْػَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب  َلَقدْ ﴿:قياـ الناس بالقسط
                                                 

 .ٖٗ/ٛٔنفسو، ادلصدر  (39)

 .ٖٗ/ٛٔالقرطِب  تفسَت (ٓٗ)
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. فقاعدة )القياـ بالقسط( (ٕ٘احلديد:بِاْلِقْسِط﴾)َواْلِميَزاَف لِيَػُقوـَ الن اُس 
تعلق األمر بإعطاء غَت ادلسلمُت حقوقهم، أو سعي قاعدة مطّردة، سواء 

 ادلسلمُت إٔب أخذ حقوقهم.
 األمة الُمخرجة 

من خصائص أمة التوحيد علا:  الكرمي اثنتُتوبينت آية من الكتاب 
َر أُم ٍة ُأْخرَِجْت  ُكْنُتمْ ﴿:قاؿ تعأب واإلخراج.اخلَتية  آؿ )﴾لِلن اسِ َخيػْ
أف خَتية ىذه األمة تتمثل ُب أف ا  فهذه اآلية تدؿ على  .(ٓٔٔعمراف:
لُتخرجهم من الظلمات إٔب النور. فهي أمة سُلَرجة  أخرجها للناستعأب 

ال تنفك خَتيتها عن دورىا الرسإب على و سلرِجة )بكسره( ال )بفتح الراء( 
ىذه األرض ادلتمثل ُب "إخراج الناس من عبادة العباد إٔب عبادة ا تعأب"  

 ي بن عامر رضي ا عنو أماـ كسرى.كما خلصو ربع
وقد بُّت ادلفسروف من السلف ومن ادلتأخرين على حد سواء االرتباط 
بُت معٌت اخلَتية واإلخراج: عن عكرمة ُب تفسَت اآلية قاؿ:" خَت الناس 
للناس، كاف من قبلكم ال يأمن ىذا ُب ببلد ىذا، وال ىذا ُب ببلد ىذا، 

فأنتم خَت الناس   م األٛتر واألسود،كنتم أِمن فيك" أينما"فكلما 
وقاؿ ابن  ، (ٕٗ)""كنتم خَت الناس للناس وقاؿ ابن اجلوزي:، (ٔٗ)"للناس

، وقاؿ النّحاس: (ٖٗ)"وأنفع الناس للناس ،كثَت: "ادلعٌت أهنم خَت األمم
وقاؿ البغوي:"أي أنتم خَت ، (ٗٗ)""كنتم للناس خَت أمة :والتقدير على ىذا

                                                 
 وقاؿ اقق: إسناده حسن. ٕٚٗ/ٔتفسَت ابن أيب حاًب،  (ٔٗ)
 . ٖ٘٘/ٔابن اجلوزي: زاد ادلسَت،  (ٕٗ)
 .ٖٛٓ/ٔالصابوين: سلتصر تفسَت ابن كثَت  (ٖٗ)
 .ٔٚٔ/ٗ"اجلامع ألحكاـ القرآف"  تفسر القرطِب (ٗٗ)



87 

 

"أي كنتم خَت الناس  و السعود األمر توضيحا فقاؿ:وزاد أب؛ (٘ٗ)أمة للناس"
للناس، فهو صريح ُب أف اخلَتية ٔتعٌت النفع للناس، وإف ُفهم ذلك من 

وىو ادلعٌت الذي . (ٙٗ)"، أي ُأخرجت ألجلهم ومصلحتهمااإلخراج ذلم أيضً 
ٖتتجز اخلَت لنفسها، وال  أال"من رسالة ىذه األمة  استوحاه اخلطيب فقاؿ:

 .(ٚٗ)حُت يقع ليدىا، بل ٕتعل منو نصيبا ترُب بو اإلنسانية كلها" تستأثر بو
إف أمًة ىاتاف أخص خصائصها ال ؽلكن أف ٖتدىا أرض، أو ؼلتص 
 هبا مكاف، بل ال بد أف َٗترج إٔب الناس، وتبلغ رسالة ا إٔب العادلُت

 ا.عليهباحلكمة وادلوعظة احلسنة ليشاركها االخروف خَتيتهاف وما من ا بو 
فأي كبلـ بعد ذلك عن "دار إسبلـ" و"دار كفر"، أو "دار إسبلـ" و"دار 

ىو ضرب من التكلف  إظلا-اجلغراُب ذلذين ادلصطلحُت  بادلعٌت-حرب " 
وٕتاوز لغايات الرسالة ال يصلح التثبث ٔتصطلحات  وتضييق آلفاؽ الرسالة

 .فقهية ٓب يعد ذلا ما يسوغ التثبث هبا
 شرعنا ال يرتبط بالكم البشري أو احليز بل إف مفهـو "األمة" ُب

اإلسبلمي، حىت وإف ٕتسد ذلك ادلبدأ ُب  أوإظلا يرتبط بادلبد أصبل،اجلغراُب 
شخص واحد؛ ولذلك استحق إبراىيم عليو السبلـ وصف "األمة" ُب 

ِو ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُم ًة َقانًِتا لِل   ِإف  ﴿ :القرآف الكرمي، لقنوتو  وشكره ألنعمو
َشاِكًرا أِلَنْػُعِمِو اْجَتَباُه َوَىَداُه ِإَٔب ِصَراٍط *  َحِنيًفا وٓبَْ َيُكْن ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ 

 .(ٕٔٔ،ٕٓٔالنحل:ُمْسَتِقيٍم﴾)
                                                 

 .ٕٔٔ/ٔالبغوي: معآب التنزيل  (٘ٗ)
 .ٓٚ/ٕأبو السعود: إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف العظيم  (ٙٗ)
 .ٛٗ٘/ٗعبد الكرمي اخلطيب: التفسَت البياين للقرآف الكرمي  (ٚٗ)
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وقد أدرؾ بعض علمائنا األقدمُت ادلغزى الذي نقصد إليو ىنا، فربطوا 
ست اإلسبلـ وأْمن ادلسلمُت فقط. فلي تلك التحديدات بإمكاف إظهار

ىي كل أرض يأمن فيها ادلسلم على  لئلسبلـ حدود جغرافية، ودار اإلسبلـ
ودار الكفر ىي كل أرض  ،ولو عاش ضمن أكثرية غَت مسلمة دينو، حىت

ال يأمن فيها ادلؤمن على دينو، حىت ولو انتمى ٚتيع أىلها إٔب عقيدة 
 اإلسبلـ وحضارتو.

ُب أف دار  "األحناؼ"قاؿ الكاساين: "ال خبلؼ بُت أصحابنا 
أما دار اإلسبلـ  .(ٛٗ)الكفر تصَت دار إسبلـ بظهور أحكاـ اإلسبلـ فيها"

فقاؿ القاضي أبو يوسف وزلمد بن احلسن: "تصَت دار كفر بظهور أحكاـ 
عن ادلاوردي ىػ(  ٕ٘ٛالعسقبلين )ت: وروى ابن حجر . (ٜٗ)الكفر فيها"

ار كفر يستطيع رأيا ذىب فيو إٔب أبعد من ذلك، فاعترب أف اإلقامة ُب د
ادلسلم إظهار دينو فيها أؤب من اإلقامة ُب دار اإلسبلـ، دلا ُب ذلك من 
القياـ بوظيفة جذب الناس إٔب ىذا الدين وٖتسينو إليهم، ولو ٔتجرد 

على إظهار الدين  "ادلسلم""قاؿ ادلاوردي: إذا قَدر  االحتكاؾ وادلعايشة:
ار إسبلـ، فاإلقامة فيها أفضل صارت البلد بو د الكفر، فقدُب بلد من ببلد 

 .(ٓ٘)من الرحلة منها، دلا ُيًتّجى من دخوؿ غَته ُب اإلسبلـ"
وعلى كل حاؿ فقد كاف اإلماـ فخر الدين الرازي موفقا غاية التوفيق 

الشاشي وبٌت عليو توجهو إٔب تقدمي بديل شلتاز عن تقسيم ذكر ما قالو  حُت

                                                 
 .ٖٔٔ/ٚالكاساين: بدائع الصنائع،  (ٛٗ)
 .ٖٔٔ/ٚادلصدر السابق،  (ٜٗ)
 .ٖٕٓ/ٚابن حجر: فتح الباري  (ٓ٘)
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دعوة بدال من "دار احلرب" ودار ادلعمورة، حيث قّسم األرض كلها إٔب دار 
إجابة بدال من "دار اإلسبلـ"، كما قّسم الناس إٔب صنفُت: أّمة الدعوة، 

وعلى ذلك بنينا توجهنا  ادلسلموف. وىم غَت ادلسلمُت، وأّمة اإلجابة وىم
ىػ(  ٜٛٔإٔب تقدمي بديل عن تقسيم اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباين )ت: 

من "دار  وىي الدار اليت تسكنها امة اإلجابة بداًل  للمعمورة إٔب "دار إجابة"
من "دار  اإلسبلـ" و "دار دعوة" لدار اليت تسكنها أمة الدعوة بداًل 

 احلرب". 
 النتصار واإليجابية 

وشلا امتدح ا تعأب بو عباده ادلؤمنُت اإلغلابية واالنتصار حلقوقهم، 
ال ِذيَن آَمُنوا  ِإال  ﴿تعأبف. قاؿ ورفض البغي والظلم، وعدـ الرضا بادلذلة واذلوا

َوَعِمُلوا الص احلَِاِت َوذََكُروا الل َو َكِثَتًا َوانَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَػْعَلُم 
ِإَذا  َوال ِذينَ ﴿تعأب(، وقاؿ ٕٕٚالشعراء:يَنَقِلُبوَف﴾)ال ِذيَن ظََلُموا َأي  ُمنَقَلٍب 

على  اقاؿ ابن اجلوزي معلقً   .(ٜٖالشورى:يَػْنَتِصُروَف﴾)ُىْم َأَصابَػُهْم اْلبَػْغُي 
وقاؿ ابن تيمية:  (ٔ٘)"ليس للمؤمن أف يذؿ نفسو"ىذه اآلية األخَتة:" 

وضد االنتصار العجز، وضد الصرب اجلزع، فبل خَت ُب الصرب وال ُب  …"
 اجلزع، كما صلده ُب حاؿ كثَت من الناس، حىت بعض ادلتدينُت إذا ظُلموا أو

 .(ٕ٘)رأوا منكرا، فبل ىم ينتصروف وال يصربوف، بل يعجزوف وغلزعوف"

                                                 
 .ٕٕٔ/ٚابن اجلوزي: زاد ادلسَت  (ٔ٘)
 .ٜ٘/ٙابن تيمية: التفسَت الكبَت  (ٕ٘)
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من ادلسلمُت بالّدوف، أو بادلواقع اخللفية، وأي سلبية  ضافأي ر 
وانسحاب من التفاعل اإلغلايب مع الوسط الذي يعيشوف فيو يناقض مدلوؿ 

 ىاتُت اآليتُت الداعيتُت إٔب اإلغلابية واالنتصار.
 :(53)األمور المشتبهات أو بعض تحمُّل الغبش

ولو اقتضت ادلشاركة اإلغلابية لؤلقلّيات ادلسلمة مع األكثريات ٖتمل 
نوع من اجملاملة ُب نوع من الغبش الذي ال ؽلس جوىر العقيدة وأساسيات 

ألف ٖتقيق اخلَت الكثَت ادلرجوِّ متعذر  ا،الدين، فهو أمر مغتفر إف شاء 
الفقو اإلسبلمي، بل ىو أمر قبلو علماء  بدونو. وليس ىذا األمر ّتديد على

فقد وضع الواقع  ادللك؛اإلسبلـ منذ هناية اخلبلفة الراشدة وبداية فًتة 
إما ادلشاركة اإلغلابية مع قبوؿ تنازالت  خيارين:اجلديد أىل اخلَت أماـ أحد 

، وإما السلبية واالنسحاب وترؾ األمة ُب أيدي ُتؽلليها واقع الظلم ادلتغلب
فاختاروا اخليار األوؿ إدراكا منهم إلغلابية اإلسبلـ ومرونة  .الظلمة

قاؿ ابن تيمية مؤصِّبل ىذا األمر: "الواجب على ادلسلم أف غلتهد  تشريعاتو.
فمن وَٕب والية يقصد هبا طاعة ا وإقامة ما ؽلكنو  وسعو:ُب ذلك ْتسب 

مات، ٓب يؤاَخذ من دينو ومصاّب ادلسلمُت، وأقاـ فيها ما ؽلكنو من ترؾ ار 
وقاؿ: "وجود . (ٗ٘)ٔتا يعجز عنو، فإف تولية األبرار خَت من تولية الفجار"

الظلم وادلعاصي من بعض ادلسلمُت ووالة أمورىم وعاّمتهم ال ؽلَنع أف 
 .(٘٘)"ُيشاَرؾ فيما يعملو من طاعة ا

                                                 
 للورع. انعٍت هبا األمور اليت يعد الوقوع فيها منافيً  (ٖ٘)
 . ٚٙٔابن تيمية: السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي والرعية، ص  (ٗ٘)
 .ٖٔٔ/ٗابن تيمية: منهاج السنة،  (٘٘)
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"بعض الكافرين ووالة  حيًّا اآلف ألضاؼ: –رٛتو ا  –ولو كاف 
مع منطق ادلوازنة الشرعية الذي تبّناه، ومراعاة لتغَت  امتهم" ٘تشيً أمورىم وعا

علل أمره ألصحابو  –صلى ا عليو وآلو وسلم  –وألف رسوؿ ا  الوقائع.
 .(ٙ٘)ال يظلم عنده أحد" ا" فإف هبا ملكً بقولو:باذلجرة إٔب احلبشة 

وانسجاما مع نفس ادلنطق تقب ل ابن حجر سؤاؿ اإلمارة واحلرص 
إذا كانت حقوؽ ادلسلمُت ومصاحلهم  –رغم هني السنة عن ذلك  –ليوع

عند خشية  "اإلمارة"فقاؿ: " من قاـ باألمر  والضياع،معرضة لئلىدار 
 شأنو،لفقد احلرص غالبا عمن ىذا  سؤاؿ،الضياع يكوف كمن أُعطي بغَت 

 .(ٚ٘)عليو" اوقد يُغتفر احلرص ُب حق من تعُّت عليو لكونو يصَت واجبً 
 ة من الهجرة إلى الحبشة عبر 

وتضمنت التجربة اإلسبلمية األؤب مثاال على جلوء ادلسلمُت إٔب ببلد 
الكفر حلماية دينهم، ىو اذلجرة إٔب احلبشة. وذلذا ادلثاؿ أعلية خاصة ألنو 

كما أنو وقع ُب عهد   اآلف،وقع ُب عصر االستضعاؼ الشبيو ْتاؿ ادلسلمُت 
صلى ا عليو وآلو وسلم  –ى أمر رسوؿ ا ونزوؿ الوحي وبناًء عل التشريع

 شلا يضفي مغزى تأصيليا على الدروس والعرب ادلستخلصة منو. بو –
وقد وقعت حادثة أثناء تلك اذلجرة ٖتمل داللة كربى على ما 
يستطيع ادلسلموف ادلهاجروف فعلو حلماية دينهم ورعاية مصاحلهم، وكسب 

 .إلسبلـإٔب جانب اودِّ غَتىم، بل واكتسابو 

                                                 
  .ٖٛ٘/ٔ، ٜٜٗٔراجع: السَتة النبوية ألبن ىشاـ، بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب،  (ٙ٘)
 .ٕٙٔ/ٖابن حجر: فتح الباري  (ٚ٘)
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أورد اإلماـ أٛتد بصيغ سلتلفة وُب مواضع متعددة من مسنده تفاصيل 

أرادوا مضايقة ادلسلمُت  اوخبلصتها أف قريشً  (ٛ٘)ىذه القصة الطويلة
ادلهاجرين إٔب احلبشة، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد ا بن أيب ربيعة زلّمَلُت 

اء الذمم من أجل تسليم ُب زلاولة لشر  هبدايا للنجاشي، ورشاوى لبطاركتو،
 ادلسلمُت ادلستضَعفُت إليهم.

وتكلم عمرو وعبد ا بُت يدي النجاشي فقاال: "أيها ادللك إنو قد 
صبا إٔب بلدؾ منا غلماف سفهاء فارقوا دين قومهم، وٓب يدخلوا ُب دينك، 
وجاءوا بدين مبتدَع ال نعرفو ضلن وال أنت، وقد بعثَنا إليك أشراُؼ قومهم 

ئهم وأعمامهم وعشائرىم لًتد ىم إليهم، فهم أعلى هبم عينا، وأعلم من آبا
ادللك. فقالت بطاركتو: صدقوا أيها  …ٔتا عابوا عليهم وعاتبوىم فيو 

إليهما فلَتداهنم إٔب ببلدىم وقومهم". لكن النجاشي كاف رجبل  مفأسلْمه
على من ٓب يسمع حجتو؛ فأمر  ا، وٓب يكن ليقبل احلكم غيابيً عاداًل 

بإحضار ادلسلمُت "فلما جاءىم رسولو اجتمعوا ٍب قاؿ بعضهم لبعض: ما 
 – تقولوف للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقوؿ وا ما علمنا وما أَمَرنا بو نبينا

فلما جاءوه وقد  كائن.ُب ذلك ما ىو   كائن-صلى ا عليو وآلو وسلم 
ما ىذا  :دعا النجاشي أساقفتو فنشروا مصاحفهم حولو ليسأذلم، فقاؿ

الدين الذي فارقتم فيو قومكم وٓب تدخلوا ُب ديٍت وال ُب دين أحد من ىذه 
فكاف الذي كلمو جعفر بن أيب  "أـ سلمة راوية احلديث"األمم؟ قالت 

                                                 
 .ٕٓٙٗٔ، ٜٓٔٚٔ، ٜٖٓٗٔ، ٜٗٙٔانظر ادلسند: األحاديث رقم: (ٛ٘)
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نعبد األصناـ ونأكل  ،أىل جاىلية  اقومً طالب، فقاؿ: أيها ادللك، كنا 
أكل القوي منا ادليتة ونأٌب الفواحش ونقطع األرحاـ ونسيء اجلوار وي

الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث ا إلينا رسوال منا نعرؼ نسبو وصدقو 
وأمانتو وعفافو، فدعانا إٔب ا تعأب لنوحده ونعبده وطللع ما كنا نعبد ضلن 
وآباؤنا من دونو من احلجارة واألوثاف، وأمر بصدؽ احلديث وأداء األمانة 

اـر والدماء، وهنانا عن الفواحش وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن ا
وقوؿ الزور وأْكل ماؿ اليتيم وقذؼ اصنة، وأمرنا أف نعبد ا وحده ال 

قالت : فعّدد عليو أمور  –نشرؾ بو شيئا، وأمرنا بالصبلة والزكاة والصياـ 
فعدا علينا قومنا  …فصّدقناه وآمّنا بو واتّبعناه على ما جاء بو  –اإلسبلـ 

تنونا عن ديننا لَتدونا إٔب عبادة األوثاف ..وأف نستحل ما كنا فو  ،فعذبونا
نستحل من اخلبائث . ودلا قهرونا وظلمونا وشّقوا علينا وحالوا بيننا وبُت 

 أالديننا خرجنا إٔب بلدؾ واخًتناؾ على َمن سواؾ ورغبنا ُب جوارؾ ورجونا 
على  ُنظلم عندؾ أيها ادللك". وتوضح رواية أخرى أف جعفر دلا دخل

النجاشي خالف العرؼ السائد الذي يقضي بالسجود للملك "فسلم وٓب 
نّا ال نسجد إال  عز إمالك ال تسجد للملك؟ قاؿ  :لو يسجد، فقالوا

 وجل".
وانتهت ادلناظرة بانتصار ادلسلمُت، واقتناع النجاشي بعدالة قضيتهم، 

مقبوحُْت ورجع رسوال قريش من عند النجاشي شّر مرجع "فخرجا من عنده 
 مردودا عليهما ما جاءا بو"حسب تعبَت أـ ادلؤمنُت أـ سلمة.
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ٍب توطدت العبلقة بُت ادلسلمُت وذلك ادللك ادلسيحي إٔب درجة أهنم 
 …"سلمة:لو بالنصر حُت ظهر من ينازعو ملكو، قالت أـ  جّلوا ُب الدعاء

 ده".ودعونا ا تعأب للنجاشي بالظهور على عدوه، والتمكُت لو ُب ببل
وكانت النتيجة ادلنطقية لتلك العبلقة الوثيقة أف اعتنق النجاشي 

صلى ا عليو وآلو  –وحُت توَب أدى رسوؿ ا  اإلسبلـ ُب هناية ادلطاؼ.
صبلة الغائب ودعا أصحابو للصبلة عليو، وقاؿ: "قوموا فصلوا  –وسلم 

 ."على أخيكم النجاشي
 

 
 خالصات

لوحي، وخصائص أمة التوحيد، ومن بناء على ما اتضح من موازين ا
اددات ادلنهجية البلزمة ٍب من ٕتربة ادلسلمُت األوائل ُب احلبشة، نستطيع 

 التالية:التوصل إٔب اخلبلصات 
لو باعتباره  غلب التخطيطغَت إسبلمي إف وجود ادلسلمُت ُب أي بلد 

أملتها وجودا طارئا أو إقامة مؤقتة  ال باعتبارهوجودا مستمرا ومتناميا، 
الظروؼ السياسية واالقتصادية ُب العآب اإلسبلمي. وال حجة ُب رجوع 
ادلهاجرين من احلبشة، ألف اذلجرة كانت واجبة ُب صدر الدعوة وبناء 
اجملتمع اجلديد، ٍب سقط ذلك الوجوب بالفتح، كما قاؿ صلى ا عليو 
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كاف كما أف رجوعهم  . (ٜ٘)"ال ىجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"وسلم:
 مواصلة ذلجرة جديدة، ألف مكة ىي موطنهم.

ينبغي ألبناء األقليات ادلسلمة أف ال يقيدوا أنفسهم باصطبلحات 
". أو احلرب فقهية تارؼلية ٓب ترد ُب الوحي مثل "دار اإلسبلـ ودار الكفر

ُء ِمْن اأْلَْرَض لِل ِو يُورِثُػَها َمْن َيَشا ِإف  ﴿ القرآينوعليهم أف ينطلقوا من ادلنظور 
اأْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدي  َأف  ﴿،"ٕٛٔ"األعراؼ:﴾لِْلُمت ِقُتَ ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة 

 .(٘ٓٔاألنبياء:الص احِلُوَف﴾)
ُب احلياة األكثريات ادلسلمُت أف يشاركوا األقليات من من واجب 

 إغلابية،وما إليها شلا ٓب ؽلنع الشرع منو مشاركة السياسية واالجتماعية 
ودعما إلخوهتم ُب العقيدة أينما كانوا، وتبليغا حلقائق  حلقوقهم،انتصارا 

اإلسبلـ، وٖتقيقا لعادليتو. ولقد قلنا إف ذلك "من واجبهم"، ألننا ال نعتربه 
، بل رلرد "حق" ؽلكنهم التنازؿ عنو، أو "رخصة" يسعهم عدـ األخذ هبا

 ىو واجب على الكفاية وعلى األعياف.
ية حصل عليها ادلسلموف بأنفسهم، أو أمكنهم كل منصب أو وال

التأثَت على َمن فيها من غَتىم، تعترب مكسبا ذلم من حيث ٖتسُت 
بل واليت ال  وجودىم،أحواذلم، وتعديل النظم والقوانُت اليت ٘تس صميم 

تنسجم مع فلسفة اإلسبلـ األخبلقية. ومن حيث التأثَت على القرارت 
 الشعوب اإلسبلمية األخرى.، ورٔتا بقضايا بقضاياىمالسياسية ذات الصلة 

                                                 
فتح مكة على  ، ومسلم ُب اإلمارة، باب ادلبايعة بعدٖٕٔٙرواه البخاري ُب اجلهاد، باب فضل اجلهاد، رقم  (ٜ٘)

 . ٗٙٛٔاإلسبلـ واجلهاد واخلَت، رقم 
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كل ما يعُت على ٖتقيق ىذه الغايات النبيلة من الوسائل الشرعية 
فهو يأخذ حكمها. ويشمل ذلك تقدـ ادلسلم لبعض ادلناصب السياسية، 

كاف أكثر نفعا للمسلمُت، أو أقل   إذا-وتبٍّت أحد ادلًتشحُت غَت ادلسلمُت 
، فقد أباح ا تعأب ِبر ىم وصلتهم إذا لـز األمر بادلاؿ ودعمو-ضررا عليهم 

دوف مقابل، فكيف إذا ترتب على ذلك مردود واضح ومصلحة متحققة. 
 .ُب ىذا اجملاؿ وُب تفسَت ابن العريب للفظ "القسط" ما ؽلكن االستئناس بو

إف انتزاع ادلسلمُت حلقوقهم ُب بلد ؽلثلوف أقلية فيو، وتفاعلهم اإلغلايب 
البلد األصليُت، يقتضي منهم تشاورا وتكاتفا واتفاقا ُب الكليات، مع أىل 

وتعاذرا ُب اجلزئيات واخلبلفيات. ولنا ُب سلفنا من ادلهاجرين إٔب احلبشة 
الذي  أسوة حُت اجتمعوا وتشاوروا حوؿ أمثل الصيغ للرّد على ادلوقف احلرج

 .وضعتهم قريش فيو
وتدعيم الثقة ُب  با،اإلؽلاف  ػلتاج أبناء األقليات ادلسلمة إٔب ترسيخ

حىت ال يدفعهم التفاعل مع غَتىم إٔب تنازالت ٘تس أساس الدين  اإلسبلـ،
-رلاراة لعرؼ سائد أو تيار جارؼ. وُب رفض جعفر السجود للنجاشي 

 ُب ىذا السبيل. أسوة-فعل خصماه وكما يقضي العرؼ  كما
ئق اإلسبلـ ٖتتاج األقليات ادلسلمة إٔب حسن التعبَت عن حقا 

كما فعل جعفر ُب خطبتو البليغة اليت   الرفيع،اخلالدة، ونظاـ قيمو اإلنساين 
أوجز فيها أمهات الفضائل اإلسبلمية، وأوضح الفرؽ بينها وبُت احلياة 
اجلاىلية. وبذلك ال يكسب ادلسلموف تعاطف الناس فقط، بل يكسبوف 

 الناس أنفسهم لبللتحاؽ بركب التوحيد.
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. إليو ع وعلم العبلقات العامة ذلما دور ػلسن االنتباهإف فن اإلقنا 
فالكبلـ الذي ختم بو جعفر خطبتو يدخل ُب ىذا السياؽ: "خرجنا إٔب 

ُنظلم عندؾ أيها  أالبلدؾ واخًتناؾ على َمن سواؾ ورغبنا ُب جوارؾ ورجونا 
ادللك". وبو طلتم ىذه ادلبلحظات اليت نرجو أف غلد فيها طالب احلق ما 

ٕتد فيها األقليات ، و على حسن تصور احلكم الشرعي ُب ىذا األمريعينو 
عند التفاعل مع األكثرية ُب كل ما من احلرج بعض اإلسبلمية ما يرفع عنها 

 مع أحكاـشأنو خدمة ادلواطن ادلشًتؾ والقضايا ادلشًتكة، وال يتقاطع 
سبلـ إٔب مزيد من اإلغلابية والتضحية ُب خدمة اإل قطعية، ويدفعهاشرعية 

 إٔب العادلُت.إيصاؿ نوره و 
 

 وبا تعأب التوفيق، وىو اذلادي إٔب أقـو طريق.
 

 وكتبو                       
 طو جابر العلواين

 


