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 : املقدمة
ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا,  مد هللا نحمده ونستعينه ونستغفرهإن احل

من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن الإله إال اهللا وحده الرشيك 
داً عبده ورسوله وتن إال ﴿يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته والمت  له, وأشهد أن حممَّ

 102آل عمران اآلية  ﴾ وأنتم مسلمون
ياأهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهام ﴿

 ﴾ارجاالً كثرياً ونساءً واتقوا اهللا الذي تسآءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيب
الً سديداً يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قو﴿ 1اآلية .النساء

 )71األحزاب ( ﴾ ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيامً 
ورش األمور  فإن أصدق احلديث كتاب اهللا عزوجل وخري اهلدي هدي حممد: أما بعد

 (1).حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار
ية معروفاً يف املايض ولكنه نشأ يف القرن املايض وتأكد يف مطلع القرن مل يكن مصطلح األقل

اهلجري مع قيام اهليئات اإلسالمية املهتمة بأوضاع اجلاليات املسلمة يف بالد  اخلامس عرشة
ويف مقدمة هذه اهليئات رابطة العامل اإلسالمي وبعدها منظمة املؤمتر اإلسالمي  ,الغرب

التي تعني جمموعة برشية ذات  minorite وهي ترمجة لكلمة ,ةحيث استعملت كلمة األقلي
 .خصوصيات تقع ضمن جمموعة برشية متجانسة أكثر منها عدداً متلك السلطان أو معظمه

اإلحصاءات العاملية ال سيام األمم املتحدة أن تعداد األقليات املسلمة يف العامل تبلغ  وتذكر
, كثر من ثلث عدد املسلمني يف العاململيون مسلم ويشكلون بذلك أ 500نحوا من 

 .معظمهم من املهاجرين من دول العامل اإلسالمي إىل العامل الغريب

                                           
 . يف الصحيحنيا خطبه وكتبه, وقد رواهاأصحاب السنن, وأصله خطبة احلاجة التي كان يفتتح هبا الرسول   (1)
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وصل املسلمون إىل هذه الدول حيملون ثقافتهم وحضارهتم وعاداهتم وتقاليدهم, ليجدوا  
ة وثقافاهتا, وهلا أنامط العيش وأساليب احليا أنفسهم وسط جمتمعات هلا أدياهنا ولغاهتا

 .اخلاصة هبا والتي ختتلف عام ألفوه ونشأوا عليه وعاشوا يف كنفه يف بلداهنم األصلية
, فـإن األقليـات  وباالحتكام إىل املقتضيات القانونيـة والدسـتورية املتعـارف عليهـا دوليـاً

 :اإلسالمية, هي إحد الفئات التالية
, عليهم ما عـىل ل واملواطنةدول غري إسالمية, ينتسبون إىل هذه الدول باألص شعوب:  أوالً 

ومتثل هذه الفئة الكبرية من األقليات اإلسالمية  ,مواطني تلك الدول من حقوق وواجبات
وينضم إىل هذه الفئة, مواطنو الـدول غـري اإلسـالمية » .مسلمي اهلند, والصني, والفليبني«

 .الذين اعتنقوا اإلسالم يف أوطاهنم, فهم جزء ال يتجزأ من شعوهبم
رعايا دولة إسالمية يقيمون يف دولة غري إسالمية وخيضعون ملقتضيات القانون الدويل : ثانياً 

املسلمني  مثل. وألحكام القانون املحيل, وتأيت هذه الفئة يف الدرجة الثانية من حيث التعداد
 .خارج أرض اإلسالم مي املقيمني يف شتى بلدان العاملمن دول منظمة املؤمتر اإلسال

ر كلمـة إليه أنه يضاف : ثالثا فرسـعان مـا ينرصـف الـذهن إىل األقليـة  "أقليـة"عندما تُذكَ
ا آخر يرتبط معياره باحلقوق التي يكفلهـا الرشـع والقـانون,  العددية, غري أن لألقلية مفهومً
وبمد تطبيقها وممارسة األفراد هلا, ومن ثم فمن املمكن أن نجد الغالبية العظمى من البرش 

قها, وهنا ينطبق عليها لفظ أو دولة من الدول تعيش حمرومة من حقويف شعب من الشعوب 
رغم كثرهتا العددية, وهبذا املفهوم يغدو كثري من املسلمني أقلية مستضعفة يف بالدهم  أقلية,

وهو حـال كثـري  "أقلية االستضعاف", وهذا ما أطلق عليه بعضهم رغم كوهنم كثرة عددية
 .لرشيعة اإلسالميةا املستمد منها نظام احلكم من الدول اإلسالمية التي أبعد عن

ا جديداً يثري أسئلة كثرية جدا تتجاوز القضايا  وقد بدأ هؤالء املسلمون يواجهون واقعً
التقليدية املتعلقة بالطعام املباح, وثبوت اهلالل, والزواج إىل قضايا أكرب داللة وأعمق أثراً 

ة اإلسالمية, ورسالة امل سلم يف وطنه اجلديد, وصلته بأمته اإلسالمية, ذات صلة باهلُويَّ
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  اجة إىل النظر جمددا فيام يسمى ومستقبل اإلسالم يف تلك الديار البعيدة , ومن هنا برزت احل
 "فقه األقليات"

أن هؤالء الذين يعيشـون يف بلـدان غـري إسـالمية بعقيـدة إسـالمية ومـنهج ومن الواضح 
اآلوية هلم يمثلون إىل حد بعيد نازلة حتتاج إىل دراسة إسالمي خيالف عقيدة ومنهج األكثرية 

أحواهلم ومشكالهتم عىل نحو خيتلف عن أحواهلم وهم يعيشون بـني أهلـيهم وذوهيـم مـن 
 .املسلمني

حيتاج تأصيلية تتطلب منا ذكر وقفات ) فقه األقليات تأصيل وتوجيه( معاجلة موضوع و
 . إليها الفقيه يف فقه األقليات

فقه نوعي يُراعي ارتباط احلُكم الرشعي "فقه األقليات هو :  التعريف :ىلاألو الوقفة
 .."بظروف مجاعة ما يف مكان حمدد, نظرا لظروفها اخلاصة, يصلح هلا ما ال يصلح لغريها

معنى هذا أن هناك ظروفا مكانية أدت إىل نشوء حاالت اضطرارية تلجئ : رشح التعريف
و املفتني يف أماكن تكون الغلبة والسلطان فيها للمسلمني, بام خيالف فتا اإلفتاء إىلاملفتي 

 .وال شك أن لالستضعاف فقها ال بد أن خيتلف عن فقه التمكني
 "بام يطاقإال ال تكليف  "أن قضية االستضعاف والتمكني تنضبط بقاعدة   :الوقفة الثانية
ا لفقه الرتخص, وإنـام :الوقفة الثالثة هـو يراعـي كـال مـن فقـه  أن فقه األقليات ليس مرادفً

وفقه األولويات, باإلضافة إىل فقه املآالت وال يعني  ,املقاصد, وفقه الواقع, وفقه املوازنات
 .بحال من األحوال التنازل عن الثوابت التي وضعها اإلسالم, وتعارفت عليها األمة

 :وأمهها ا,مراعاهتب جتمن ضوابط منهجية  األقلياتوال بد ملن يتعرض لإلفتاء يف بالد 
 .الصدق مع اهللا    .أ 
 )خري الصلوات ومصافحة األجنبياتأكت(.الزائفجتنب االضطرار    .ب 
 .اة القضايا التي تعم هبا البلومراع    .ج 

يرجع فقه األقليات إىل نصوص جزئية تنطبق عىل قضايا موضـوعات ماثلـة  :الوقفة الرابعة
  .ملسلمةتشاركهم يف حكمها األكثريات اال يف ديار األقليات و
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 .من مقاصد فقه األقليات :الوقفة اخلامسة
مقصد عام وهو املحافظة عـىل احليـاة الدينيـة لألقليـة املسـلمة عـىل مسـتو الفـرد أو  −1

 .اجلامعة
يف صفوف األكثرية مع مـا يسـتتبع ذلـك مـن متكـني  يةدعوة اإلسالمالالتطلع إىل نرش  −2

 .الغربة تدرجيي لإلسالم يف أرض
; إلجيـاد حالـة مـن الثقـة فقه العالقة مع الغري يف الواقـع احلضـاري العـامليالتأصيل ل −3

 .املتبادلة, ومن ثم االستامع إىل الرأي اآلخر قصد إحقاق احلق
التأصيل لفقه اجلامعة يف حياة األقليـة; بمعنـى االنتقـال مـن احلالـة الفرديـة إىل احلالـة  −4

  )1(" القاصية الذئب يأكل فإنام باجلامعة فعليكم ".اجلامعية
 :من القواعد التي ينبغي أن يعتني هبا من يصد لفقه األقليات: الوقفة السادسة

 .قاعدة التيسري ورفع احلرج  −1
إن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه والـدليل عـىل ذلـك  ":قال الشاطبي

عُ ﴿: النصوص الدالة عىل ذلك كقوله تعاىل: أحدها :أمور يَضَ ـالَ  وَ األَ ْغْ ـمْ وَ هُ َ مْ إِرصْ ـنْهُ لَ عَ
مْ  يْهِ لَ انَتْ عَ تِى كَ ينَ ﴿: وقوله )157:األعـراف( ﴾الَّ ـذِ ـىلَ الَّ تَهُ عَ َلْ امَ محَ ا كَ ً يْنَآ إِرصْ لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ نَا وَ بَّ رَ

ــا بْلِنَ ــن قَ ويف   )رواه مســلم(  "قــال اهللا تعــاىل قــد فعلــت": ويف احلــديث   )286/2: البقــرة( ﴾مِ
عِثتُ باحلَنِيفية السمحة ":احلديث      )2( "بُ

َ رسولُ اهللا ": وحديث  ريِّ ـ مـن  −صىل اهللا عليه وآله وسلم  −ما خُ ُ ا أَيْرسَ مهُ ـدُ نِ أَحَ يْ ـرَ َ أَمْ بَنيْ
نْهُ  دَ النَّاسِ مِ عَ انَ أَبْ امً كَ انَ إِثْ إنْ كَ امً فَ ْ يُكنْ إِثْ ا ملَ ا مَ مهُ َ تَار أَيْرسَ رِ إالّ اخْ  )3( ." اآلخَ

ان قاصداً للمشقة ملا كان مريداً لليرس وال التخفيف, ولكـان مريـداً للحـرج والعرسـ ولو ك
 .وذلك باطل

                                           
 )رواه أبوداود وأمحد والنسائي بإسناد حسن(  ) 1(
 )رواه أمحد والطرباين بإسناد صحيح(   ) 2(
 )رواه أبو داود بإسناد صحيح(  ) 3(
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ومما علم مـن ديـن األمـة  ,ما ثبت أيضاً من مرشوعية الرخص وهو أمر مقطوع به: والثاين 
رضورة كرخص القرص والفطر واجلمع وتناول املحرمات يف االضطرار, فإن هذا نمط يدل 

ة, وكذلك مـاقطعاً عىل مط جـاء مـن النهـي عـن التعمـق والتكلـف  لق رفع احلرج واملشقّ
 .والتسبب يف االنقطاع عن دوام األعامل
 )1( .ف ملا كان ثم ترخيص وال ختفيفيولو كان الشارع قاصداً للمشقة يف التكل

 :واملكان قاعدة تغيري الفتو بتغري الزمان −2 
 :ومنهاوهلذه القاعدة أصل يف األحاديث النبوية, 

 .ثم غري احلكم مسائل كان هنى عنها أو أمر هبا هناك
 )رواه مسلم( ."كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها": فمن قبيل النهي 

 ثالثـا إال األضـاحي حلـوم تـأكلوا أن  هنيـتكم كنت إين :صىل اهللا عليه وآله وسلم  −وقوله
 )2( .لكم بدا ما ادخروا و أطعموا و فكلوا

كان لعمل أمري املؤمنني عمر نصيب كبري يف تأصيل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر مل يعط و
 .مع وروده يف القرآن ورأ أن عز اإلسالم موجب حلرماهنميف ظرف معني املؤلفة قلوهبم 

يف حد الزاين البكر خوفاً من فتنة املحدود والتحاقه بدار الكفر ألن  للتغريبوكذلك إلغاؤه 
 .س يضعف مع الزمنإيامن النا

أمـر بالتقـاط ضـالة اإلبـل وبيعهـا وحفـظ ثمنهـا  −ريض اهللا عنـه  −وأمري املؤمنني عثامن 
صـىل اهللا عليـه  −كام رواه مالك رمحه اهللا تعاىل عن ابن شهاب الزهري مـع هنيـه  ,لصاحبها

 .عن التقاط ضالة اإلبل وذلك ملا رأ من فساد األخالق وخراب الذمم −وآله وسلم 
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحـدثوا مـن ": قولهب رمحه اهللا عمر بن عبد العزيز ضبطها وقد

 ."الفجور

                                           
 )122−2/121: املوافقات(  ) 1(
 )رواه النسائي بإسناد صحيح(  ) 2(
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إن هللا أحكاماً مل تكن أسباهبا موجـودة يف الصـدر األول فـإذا وجـدت ": الشاطبيوقد قال 
 )1( ."أسباهبا ترتبت عليها أحكامها

أنـه صىل اهللا عليه وآله وسـلم ي ويمكن التأصيل لتغري األحكام بتغري املكان ما ثبت عن النب
رشقـوا  ((  :فقولـه  )متفق عليه( ".غربوا أو رشقوا ولكن بول أو بغائط القبلة تستقبلوا ال ":قال

 )) .أو غربوا ينطبق عىل أهل املدينة ومن كان يف حكمهم ممن تقع القبلة عىل جنوهبم
 ..سفر نوع تغري يف املكانبالسفر كالقرص, واإلفطار;ألن الاخلاصة ويتبع ذلك كل األحكام 
 :وننبه هنا إىل أمرين مهمني

أن اجتهاد املفتي أو احلاكم يف تغيري الفتو أو احلكم بتغري الزمان أو املكان ليس عىل : األول
أسـباهبا وعللهـا  والسبيل الديمومة واالستمرار, بل هي أحكام مؤقتة ترجع إىل حاهلـا بـز

 .املوجبة
ست عىل إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغري الزمان فوجوب لي القواعدأن هذه : الثاين

ال  الصالة والصوم والزكاة واحلج وبر الوالدين والكثري من أحكـام املعـامالت واألنكحـة
واألموال واألعـراض  األنفسوكذلك املنهيات القطعية كاالعتداء عىل  تتغري بتغري الزمان,

 ,الغش واخليانـةكـوأكل أموال الناس بالباطـل  ,وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وحمرمات عقود البيوع املشتملة عىل الربا أو الغرر الفاحش أو اجلهالة فكل تلك ال تسـتباح 

 . املحظوراتبعض إال بالرضورات التي تبيح 
 :السائغالعذر باختالف العلامء قاعدة  −3

 ,ل االخـتالف ومسـائل االجتهـادعدم اإلنكار يف مسـائمما نص عليه العلامء يف هذا الصدد 
نكر عـىل مـن يإذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل ": يقول ابن القيم

  )2(. "عمل فيها جمتهداً أو مقلداً 

                                           
 )1/109االعتصام(  ) 1(
 )365 −3إعالم املوقعني (  ) 2(
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من أتى شيئا خمتلفا يف حتريمه إن اعتقد حتليله مل جيـز اإلنكـار ": ويقول العز بن عبد السالم 
 )1(  ً"أخذ املحلل ضعيفاعليه إال أن يكون م

إال أنه ينبغي ضبط هذه القاعدة بأال يكون مقصـد اإلنسـان التشـهي وانتقـاء مـا يتفـق مـع 
 .اهلوالنفس ومتطلبات 

 :قاعدة تنزيل احلاجة منزلة الرضورة −4
ف اً إن مل يتناول املمنـوع هلـك" :بقوله يةالرضورة الفقهالسيوطي  عرّ  فالرضورة بلوغه حدّ

 )2( "يبيح تناول احلرام أو قارب وهذا
وهذه هي الرضورة التي قال عنها إمام احلرمني أهنا ال تثبت حكامً كلياً يف اجلـنس بـل يعتـرب 

 .كأكل امليتة وطعام الغري ,حتقيقها يف كل شخص
ـا ﴿: قول اهللا تعاىل :أصل مرشوعية حكم الرضورة مْ إِالَّ مَ ـيْكُ لَ مَ عَ ـرَّ ـا حَ ـم مَّ كُ لَ لَ دْ فَصَّ قَ وَ

طُ  يْهِ اضْ مْ إِلَ تُ رْ  ) 119:األنعام ( ﴾رِ
ذكر اهللا تعاىل الرضورة يف هذه اآليات وأطلـق اإلباحـة يف بعضـها لوجـود : قال اجلصاص

فاقتىض ذلك وجود اإلباحة بوجـود الرضـورة يف كـل  ...الرضورة من غري رشط وال صفة
جدت فيها  )3(.حال وُ

الَ ﴿: وقال تعاىل اغٍ وَ َ بَ ريْ رَّ غَ طُ نِ اضْ ادٍ فَالَ فَمَ يْهِ  عَ لَ مَ عَ  )173:البقرة( ﴾إِثْ
بخالف  ,أما احلاجة فهي التي إذا مل تتحقق يكون املسلم يف حرج وإن كان يستطيع أن يعيش

 الرضورة التي ال يستطيع أن يعيش بدوهنا,
واحلاجة العامة يف حق كافة اخللق تنزل منزلة الرضورة  ": شفاء الغليل"قال الغزايل يف كتابه 

 )246ص ( ".ة يف حق الشخص الواحداخلاص

                                           
 )109 −1قواعد األحكام (   ) 1(
 .)61ص: األشباه والنظائر(  ) 2(
 ) .1/147: أحكام القرآن للجصاص(  ) 3(
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اعتبار احلاجة يف جتويز املمنوع ") :القاعدة السابعة(:وقال تلميذه أبو بكر بن العريب املالكي 
م  رضب مثالً لذلك باستثناء القرض الذي يرضب لـه  ثم "كاعتبار الرضورة يف حتليل املحرّ

ذلك حديث العرايا وبيع ومن  ": أضاف. أجل عند مالك من بيع الذهب بالذهب إىل أجل
بيـع : التمر فيها عىل رؤوس النخيل بالتمر املوضوع عىل األرض وفيه من الربا ثالثة أوجـه

إن  ,وتأخري التقابض ,والعمل باخلرص والتخمني يف تقدير املالني الربويني ,الرطب باليابس
 )1( .قلنا أنه يعطيها له إذا حرض جذاذ النخل

الرضورة يف إباحـة املحـرم, احلاجة إذا مل تعم ال يمكن إنزاهلا منزلة وال بد من التنبيه عىل أن 
م وأن هذا احلكم ال ينسحب عىل احلاجـة كـام  بل إن األصل أن الرضورة وحدها تبيح املحرّ

م إالّ يف الرضورات": قال الشافعي  )3/28: األم( ."وليس حيل باحلاجة حمرّ
  )3/77: األم( ."غــــريه احلاجــــة ال حتــــق ألحــــد أن يأخــــذ مــــال ":وقــــال أيضــــا
 )2( ."أكل امليتة يف حالة الرضورة يقدم عىل أخذ مال الغري": والسيوطي يقول

ة عندما قال واحلاجة الشديدة يندفع هبا ": أما شيخ اإلسالم  ابن تيمية فإنه قيّد احلاجة بالشدّ
حاجة راجحـة والرشيعة مبنية عىل أن املفسدة املقتضية للتحريم إذا عارضتها  ,الغرر اليسري
م   )3( ."أبيح املحرّ

ـلَ  ﴿: املسـتمدة مـن قولـه تعـاىلرج احلوأصل اعتبار احلاجة الشديدة قاعدة رفع  عَ ـا جَ مَ وَ
جٍ  رَ نْ حَ ينِ مِ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ  :ومن القواعد الشهرية هنا  )78احلج( ﴾عَ

كتحـريم ( "وما حرم لسد الذريعـة يبـاح للحاجـةأن ما حرم لذاته ال يباح إالّ للرضورة,  "
 )اخلمر وحتريم النظر إىل األجنبية وملسها

                                           
 )791−2/790: القبس(  ) 1(
 )62ص:األشباه والنظائر(  ) 2(
)3 (  )الكرب 4/32الفتاو( 
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ونختم هذا املوضوع باإلشارة إىل قضية هامة هلا داللتها الفقهية, وفائدهتا االستداللية حتى 
ال حتمل النصوص عىل غري حماملها, ويتعلق األمر هنا بمعرفـة أفعـال النبـي عليـه الصـالة 

 هو ما يمكن أن نسميه بــ والسالم وتروكه واألسباب احلاملة عليها, و
 "علم الفقه وعلم السياسة الرشعية التفريق بني"

اإلسـالمية, لـيس   فهناك عدد هائل من النصوص تتعلق باحلكم والسياسة العامـة للدولـة 
املخاطب هبا أفراد املسلمني, واجلهل هبا أد إىل الظلـم وإظهـار اإلسـالم يف صـورة سـيئة 

 "والنار املاء و الكإل يف ثالث يف رشكاء املسلمون":الة والسالمفمثال قوله عليه الص منفرة,
)1( 

فهمه بعض املسلمني عىل غري وجهه فأباح االحتيال عىل رشكة الكهرباء واملياه وعـدم دفـع 
    .الفواتري

د محـأوعىل رأسهم فضـيلة الشـيخ املؤمتر وال يسعني إال أن أشكر إخواننا القائمني عىل 
عىل دعوهتم واستضافتهم الكريمة يل بمناسبة مؤمترهم األول و إلياس الشيخ  أب وجايب 

 .سائال املوىل عزوجل أن يكلل أعامهلم كلها بالتوفيق والنجاح
أسأل اهللا تعاىل أن ييرس لنا سبل التمسك واالعتصام هبد الكتـاب والسـنة عـىل فهـم 

ن مـنهج السـلف سلف األمة عقيدة وعبادة وسلوكا, وأن جينبنا احليف واالنحـراف عـ
 ..الصالح أهل السنة واجلامعة يف العقيدة والعبادة والسلوك

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
 م2009أغسطش – املؤمتر– اسبانيا−ناجريو

                                           
 )رواه أبو داود بإسناد صحيح(  ) 1(


