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  د

مية جاءت لتعاجل أحوال الناس مطلقا عن الزمان إذا كانت أحكام الشريعة اإلسال
واملكان، إذ العربة فيها بعموم اللّفظ يف مداركها، فإنها قد انفسح فيها اال أيضا 
الستثناءات من األحوال اليت يشملها العموم، لتخرج من حتت حكمه إىل حكم آخر، وذلك 

كم العام عليها غري مؤد إىل املقصد باعتبار خصوصية ذاتية أو موضوعية فيها، جتعل تطبيق احل
الشرعي الذي من أجله شرع، فإذا ما ختلّف املقصد يف حال ما من األحوال آل األمر فيها 

  .إىل االستثناء
وقد كان هذا األمر قائما يف جممل أحكام الشريعة نفسها، إذ التنبيهات إىل ذلك كثرية 

ر الفقهي استنباطا وتطبيقا عند الفقهاء يف نصوص القرآن والسنة، كما جرى عليه النظ
واألمية اتهدين، مثّ كان ملحظا مبكّرا يف التقعيد األصويل الذي ضبط مناهج استنباط 
األحكام الشرعية وتطبيقها، إذ قد قُررت يف علم أصول الفقه مجلة من القواعد اليت تلتقي 

يف أصل العموم، وذلك خلصوصية  عند معىن استثناء وقائع و أحوال من احلكم الذي يشملها
  .فيها ال يتحقّق معها املقصد الشرعي

 ر احلكم الشرعي فيها على أيقدومن تلك القواعد قاعدة مآالت األفعال، تلك اليت ي
فعل من أفعال الناس باعتبار ما يؤول إليه عند التطبيق من حتقيق املصلحة اليت وضع من 

ه أو عدم حتقيقها، فإذا تبين عدم حتقيقه املصلحة خلصوصية من أجلها احلكم العام املتعلّق جبنس



 ٢

اخلصوصيات استثين ذلك الفعل من احلكم الشرعي املوضوع له يف األصل، وعدل به إىل 
  .حكم آخر يتحقّق به املقصد الشرعي

وقد كانت هذه القاعدة مناط اجتهاد واسع ودقيق من قبل فحول األمية والفقهاء، 
. يقات كثرية يف الفقه اإلسالمي، أفضت إىل إثراء أحكامه وتوسيع آفاقهوكانت هلا تطب

وبتعقّد احلياة اإلنسانية الفردية واجلماعية، وتشابكها، وتوسعها يكون هلذه القاعدة اال 
األوسع لالجتهاد، وتكون احلاجة إليها أوكد؛ ذلك ألنّ وجوه احلياة كلّما مالت إىل البساطة 

 أفرادها، فتتناقص خصوصياا املفرقة بينها، وعلى العكس من ذلك كلّما اشتد التماثل بني
مالت إىل التعقيد اشتد االختالف لتكاثر اخلصوصيات املفرقة مما يفضي إىل اختالف املآالت، 
فيكون لالستثناء املبين على تلك اخلصوصيات وما تفضي إليه من اختالف املآالت جماال 

  .يواسعا يف النظر الفقه
ولعلّ أوضاع املسلمني حينما يكونون أقلّية يف جمتمع غري مسلم تعد من أشد األوضاع 
تعقيدا، إذ هي أوضاع اجتمع فيها التعقيد والتشابك يف احلياة املعاصرة بصفة عامة، مع 
التعقيد والتشابك واملضاعفات الناجتة عن وضع املسلمني كأقلّية يف جمتمع غري إسالمي، 

إنّ هذه األوضاع . قانون غري القانون اإلسالمي، وحتت ظلّ حكم غري إسالمي وحتت سلطان
من شأا أن تكسب أحواال كثرية من أحوال املسلمني خصوصيات ذاتية وموضوعية تؤول 
ا لو طبقت عليها األحكام الشرعية العامة إىل مآالت ختالف مقاصد تلك األحكام، فيكون 

دور اجتهادي مهم يف فقه األقلّيات املسلمة، بل لعلّها تكون من إذن لقاعدة مآالت األفعال 
  .أهم القواعد األصولية اليت ينبغي حتكيمها يف ذلك الفقه

  اث اول   ت ال
مل يكن مصطلح مآالت األفعال كثري الرواج يف التراث الفقهي األصويل، ولعلّ اإلمام 

، إالّ أنّ مضمون هذا  ١من بني الفقهاء واألصوليني الشاطيب كان من أكثر من استعمله
الفقهي كان كثري التداول يف ذلك التراث، كما كان كثري االستعمال من قبل الفقهاء 

سد الذرائع، : واتهدين، وذلك ضمن قواعد وأصول حتمل عناوين أخرى من مثل
                                                        

مكتبة الفقه "مج يف القرص املدمج املشتمل على برنا" مآالت األحكام"و" مآالت األفعال " عند التفتيش على املواقع اليت استعمل فيها لفظ   ١
 .املشتمل على املئات من املصادر األصولية والفقهية مل يظهر هذا املصطلح إالّ يف موقعني كلّ منهما يف كتاب املوافقات للشاطيب"  وأصوله



 ٣

ا تندرج من حيث املعىن يف مدلول واالستحسان، واحليل، وغريها من القواعد الفقهية، فكلّه
  .مآالت األفعال على وجه العموم

    دول ت ال ١

قد يرد مصطلح مآالت األفعال بألفاظ أخرى دون أن يتغير من املدلول شيء، وذلك  
ومن حيث اللغة، فإنّ مآالت . مآالت األعمال، ومآالت األحكام، ومآالت األسباب: مثل

ال يقصد ا ما ينتهي إليه العمل أو الفعل الذي يقوم به اإلنسان من أثر يف األفعال أو األعم
نفسه أو يف غريه، كأن ينتهي الزواج إىل حتصني النفس، والشورى إىل ترشيد الرأي، والسرقة 

ومآالت األحكام يقصد ا األثر الذي حيدثه احلكم الشرعي . إىل االضطراب وفقدان األمن
ل ما من األفعال، كأن ينتهي حكم املنع يف شرب اخلمر إىل حفظ العقل، حينما جيري وفقه فع

وحكم الوجوب يف أداء الزكاة إىل التكافل االجتماعي، وحكم اإلباحة يف الكثري من األعمال 
وعلى نفس املعىن يحمل لفظ مآالت األسباب؛ ألنّ املقصود . إىل التوسعة ورفع احلرج

  .باألسباب هي األحكام الشرعية
وأما اعتبار مآالت األفعال كقاعدة أصوليه، فاملقصود به أنّ احلكم الشرعي إنما وضع 
لتحقيق مصلحة لإلنسان، وقد شرعت األحكام يف طلبها لتلك املصلحة على أساس من 
العموم الذي يشمل أجناس األفعال مطلقا عن الزمان واملكان واألعيان؛ ولكن األحكام وإن 

ألعم تؤول عند تطبيقها على واقع األفعال إىل حتقيق املصلحة املبتغاة منها، كانت يف الغالب ا
فإنها يف بعض األحيان، ويف بعض األعيان قد ال تؤدي إىل تلك املصلحة املبتغاة، بل قد تؤدي 
إىل نقيضها من املفسدة؛ وذلك خلصوصية تطرأ على ذات تلك األعيان أو على ظرفها، خترج 

ائص جنسها اليت قُدر على أساسها احلكم، فإذا تطبيق احلكم عليها يؤول ا عن عموم خص
  .إىل املفسدة من حيث أُريد به حتقيق املصلحة

ويف هذه احلال فإنّ الفقيه يراعي ذلك املآل الذي آل إليه الفعل عند جريانه على  
ال ذلك أنّ ومث. مقتضى احلكم، فيعدل به إىل حكم آخر يتحرى املصلحة ويتفادى املفسدة

فعل السرقة شرع له حكم املنع باحلرمة، ملا حيقّق ذلك احلكم من مصلحة األمن على األموال 
وما يتبعه من االجتهاد يف كسبها وتنميتها؛ ولكن قد حييط بأحد األعيان يف أفراد السرقة 
ظرف خاص ،كأن جيد اإلنسان نفسه على أبواب اهلالك جوعا، ويكون ذلك الظرف سببا 



 ٤

مفسدة اهلالك فيما لو طبق حكم املنع على هذا الفرد من أفراد السرقة شأن كلّ أفراد  يف
جنسها؛ وبالنظر إىل ذلك فإنّ الفقيه يعدل حبكم املنع يف هذا الفرد لعدم حتقيقه املصلحة 

  .املبتغاة منه إىل حكم اجلواز
ملدلول وقد كان اإلمام الشاطيب حبسب ما وقفنا عليه من أوىف من شرح هذا ا

النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا، كانت األفعال : " االصطالحي، إذ قال يف شأنه
موافقة أو خمالفة؛ وذلك أنّ اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلّفني 

مشروعا ] فقد يكون [ باإلقدام أو باإلحجام إالّ بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، 
ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قُصد فيه، وقد يكون 
غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا 
أُطلق القول يف األول باملشروعية فربما أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي 

ا، فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية، وكذلك إذا أُطلق املصلحة أو تزيد عليه
القول يف الثاين بعدم املشروعية ربما أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد، فال 
يصح إطالق القول بعدم املشروعية، وهو جمال للمجتهد صعب املورد، إالّ أنه عذب املذاق، 

  . ٢"اصد الشريعة حممود الغب، جار على مق
ومتاشيا مع هذا املفهوم الواسع ملآالت األفعال عند اإلمام الشاطيب، فقد جعله أصال 
عاما من أصول النظر الشرعي، وأدرج ضمنه مجلة من القواعد اليت كانت عند غريه تعترب من 
ا، ومن تلك القواعد اليت أدرجتها ضمن أصل املآالت قاعدة سداألصول القائمة بذا 
الذرائع، باعتبار أنّ الفعل يف ذاته قد يكون مشروعا، ولكنه يكون ذريعة باملآل إىل ممنوع، 

ومنها قاعدة احليل اليت يؤول فيها على سبيل التحيل فعل . فيمنع هو أيضا اعتبارا لذلك املآل
 ومنها قاعدة. ظاهر اجلواز لتشريعه يف األصل حتقيق مصلحة إىل مآل تتحقّق فيه مفسدة

مراعاة اخلالف، باعتبار أنّ الفعل إذا كان حكمه الشرعي املنع بالدليل الراجح واجلواز 
بالدليل املرجوح، فإنه قبل وقوعه بالفعل يجرى عليه حكم املنع، ولكن حينما يقع بالفعل 
فإنه يجرى عليه حكم اجلواز الذي هو مرجوح؛ وذلك بالنظر إىل أنه لو أُجري عليه حكم 

، وذلك أنّ ٤ومنها قاعدة االستحسان. ٣ل به إىل مفاسد تفوق إجراء حكم اجلوازاملنع آل
                                                        

 ٧٨ـ١٧٧/ ٥: الشاطيب ـ املوافقات  ٢
 .هر وثبوت النسب وإيقاع املرياثمثاله إجراء حكم اجلواز على النكاح الفاسد بعد وقوعه فيما يتعلّق باستحالل امل  ٣



 ٥

طرد القياس بصفة مطلقة قد يؤول يف بعض األفعال خلصوصية فيها إىل مفسدة تساوي أو 
تفوق املصلحة اليت يقتضيها القياس، فيعدل بذلك الفعل عن احلكم الذي يقتضيه ذلك 

         .        ٥لفعل املخصوص األيلولة إىل املفسدة القياس إىل حكم آخر يتفادى يف ا
    ا ار ر ت ال ٢

ليس أصل مآالت األفعال حملّ اتفاق يف اعتباره أصال لالجتهاد بني األمية اتهدين من  
حيث كونه أصال قائما، ولكن حىت أولئك املعارضني ألصليته االجتهادية اعتمدوا يف 

وربما كان من أهم ما متسك به . ٦اجتهادهم بعض تطبيقاته على وجه أو آخر من االستعمال
املعارضون هلذا األصل هو أنّ احلكم الشرعي إذا ما تقرر يف شأن فعل من األفعال فإنّ 
الشارع احلكيم مل يشرعه يف حقّه إالّ لعلمه بتأديته إىل املصلحة، فإذا ما وقع صرفه عنه إىل 

ولكن املتأمل يف نصوص الدين . آخر فإنّ ذلك يعترب خمالفة إلرادة الشارع وتقوال عليه حكم
وقواعده العامة ال يعدم أدلّة على أنّ اعتبار مآالت األفعال أصل من األصول اليت بنيت عليها 

  :ومن تلك األدلّة ما يلي. الشريعة، ومنهج معترب من مناهج االجتهاد
وتتمثّل فيما ورد من نصوص تفيد بصفة مباشرة  أنّ مآالت  ظريأ    اص ا

األحكام أمر معترب يف الشريعة، وبيان ذلك يف العديد من اآليات القرآنية اليت ضبطت فيها 
ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل يف التعقيب على . أحكام معينة، وعلّلت باملآالت اليت تؤول إليها

، وقوله تعاىل يف )١٧٩/البقرة" ( القصاصِ حياةٌ ياأُولي اَأللبابِ ولكُم يف:" تشريع القصاص
إنما يريد الشيطانُ أن يوقع بينكُم العداوةَ والبغضاَء يف : " التعقيب على حترمي اخلمر وامليسر

  ). ٩١/املائدة" ( اخلمرِ وامليِسرِ
وجوب على األفعال، فتعليل هذه األحكام مبآالا من حتقيق مصلحة بإجراء حكم ال

واتقاء مفسدة بإجراء حكم املنع عليها دليل على أنّ اعتبار املآل الذي يؤول إليه احلكم أمر 
وال يقدح يف ذلك ما يشوب األيلولة . معترب يف التشريع، وهو بالتايل أمر معترب يف االجتهاد

ليت وضعت هلا ملّا يعدل من الظنية اليت قد تكون سببا يف إهدار مقاصد األحكام يف األفعال ا
                                                                                                                                                        

يق القياس عليها من مثاله العدول عن حكم املنع إىل اجلواز يف املراطلة الكثرية يف األنواع املتماثلة اليت حيصل فيها التفاضل اليسري ملا يؤول إليه تطب  ٤
 . مفسدة احلرج الشديد على األمة يف املعامالت

 .وما بعدها ١٨٢/ ٥: ـ املوافقات الشاطيب: راجع يف تفصيل ذلك يف  ٥
 ١٨٦/ ٥: آل سلمان ـ  حتقيق املوافقات: راجع هذه املسألة ومناقشتها يف  ٦



 ٦

ا بناء على الظن إىل أحكام أخرى؛ ألنّ هذا الظّن يف األيلولة قد يبلغ أحيانا من القوة ما 
يقترب ا من اليقني، وإذا مل يبلغ تلك الدرجة فإنّ الظّن الغالب يلحق به، فضال عن أنّ 

أحكام الشريعة هي يف أغلبها قائمة على الظن.  
    بطص اا  وتتمثّل فيما جاء من نصوص تفيد يف مسائل خمصوصة

مشروعية العدول عن احلكم الذي وضع ألفعال معينة يف األصل إىل حكم آخر، مراعاة يف 
ومن أمثلة ذلك . ذلك للمآل املخالف ملقصد احلكم األصلي الذي تؤول إليه لو أُجريت عليه

"  ذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اَهللا عدوا بغري علموالَ تسبوا ال: " قوله تعاىل
لوال قومك حديثٌ عهدهم بكفر ألسست : " ، وقوله صلّى اهللا عليه وسلّم)١٠٨/األنعام(

أخاف أن يتحدث : " ، وقوله يف تعليل انصرافه عن قتل املنافقني٧"البيت على قواعد إبراهيم
  .   ٨"الناس أنّ حممدا يقتل أصحابه

ففي هذه األمثلة عدول نبوي بصفة عملية عن إجراء احلكم املتعين يف األصل علـى    
فعل تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وفعل قتل املنافقني، إىل حكم االمتناع عن ذلك، ملا 
يؤول إليه إجراء احلكم األصلي من مفسدة فيهما هي تالعب الناس ببيت اهللا وانتزاع هيبته 

إشاعة اخلوف يف نفوس أتباع الدين وتنفريهم منه، خالفا ملا شرع من أجله من من نفوسهم، و
مصلحة هي اإلعالء من مقام البيت وربطه بذكر مؤسسه إبراهيم، والتخلّص مـن الضـرر   
الفادح الذي حيدثه املنافقون باملسلمني، ويف هذا العدول النبوي عن احلكم األصلي إىل حكم 

أنّ مآالت األفعال أصل معترب يف التشريع، فتكون إذن أصـال   آخر بسبب املآل حجة على
  .معتربا من أصول االجتهاد

ليس من خالف يف أنّ أحكام الشريعة شرعت مـن أجـل    ج    ار اد    
وما أرسـلْناك إالَّ  :" مقاصد راجعة إىل العباد مجاعها حتقيق املصلحة، وهو مضمون قوله تعاىل

، فكلّ حكم شرعي علّة تشريعه هي حتقيق مقصده الذي من )١٠٧/األنبياء" ( مني رمحةً للعالَ
  .أجله شرع مهما يكن عليه ذلك املقصد من درجة الظهور واخلفاء
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واعتبار املقاصد اليت ابتغاها الشارع من األحكام أمر مشروع ما دامـت هـي علّـة    
من االنصـياع لألحكـام ـرد     األحكام وأسباا، وال يناقض هذا االعتبار ما هو مطلوب

اعتبارها أوامر إهلية؛ ألنّ هذا االنصياع هو انصياع لألوامر باعتبارها أوامر حتقّق املصـلحة،  
فتبين هذه املصلحة مما يعضد حال االنصياع ويقويه؛ ألنه ينضاف به العلم بوجـه احلـق يف   

احلق فيها إمجاال باعتبار صدورها عـن  األحكام تفصيال بتبين آثارها الفعلية إىل العلم بوجه 
الرمحن الرحيم، ولعلّ ذلك هو أحد األغراض التربوية يف املوقف اإلبراهيمي الذي جـاء يف  

  ".ولكن ليطمئن قليب : " قوله تعاىل
وإذا كانت مقاصد األحكام يف تقريرها النظري خمتلفة الدرجات بني الظهور واخلفاء، 

ا يف املعامالت، وهي يف املعامالت متفاوتة يف ذلك ، وإذا كانت  إذ هي يف العبادات أخفى منه
كذلك أيضا يف أيلولتها الفعلية يف الواقع، إالّ أنّ قدرا منها يف االني معا قد ميكن الوقـوف  
عليه إما على وجه اليقني أو على وجه الظن الغالب، وهو ما يـربر االلتفـات إىل املقاصـد    

  .٩ع إىل األحكام إذعانا بالتسليم وتطبيقا باإليقاعباالعتبار يف االنصيا
وملّا كانت مقاصد األحكام قد يطرأ عليها من الظروف اخلارجة عن ذاا مـا يعطّـل   
حصوهلا يف الواقع عند تطبيقها كما مرت اإلشارة إليه،  فإنّ تطبيق احلكم الشـرعي علـى   

قصده ـ إذ ذلك املقصد هو علّـة   األفعال ينبغي أن يكون ملحوظا فيه إفضاؤه إىل حتقيق م
تشريعه ـ، فإذا تبين على سبيل اليقني أو الظن الغالب أنّ حكما ما من األحكام لسـبب أو   
آلخر من األسباب سوف ال يفضي تطبيقه على الفعل الذي وضع له إىل حتقيق مقصده، فإنّ 

آخر اعتبارا للمـآل،  ذلك يكون مربرا كافيا ألن يعدل بالفعل من حكمه األصلي إىل حكم 
فيكون إذن حتقّق املقصد أو عدم حتقّقه فيما يؤول إليه تطبيق األحكام الشرعية على األفعال 

  .أمرا معتربا يحتج به يف مشروعية أصل مآالت األفعال
    واط ار ات ٣

 اعتبار مآالت األفعال كأصل من أصول االجتهاد الشرعي بقدر ما هو أصل مفيد يف
اإلثراء الفقهي، ويف ترشيد النظر االجتهادي، فهو دقيق يف االستعمال، وعر يف املسلك، 

صعب "عرضة ألن تزلّ فيه األقدام، وهو ما استشعره اإلمام الشاطيب فعبر عنه بوصف أنه 
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؛ وإنما كان على هذا النحو ألنّ مرمى النظر فيه بعيد، ميتد إىل مآل الفعل الذي قد "املورد
ا يتبين إالّ يف دوائر بعيدة تتداعى مضاعفان ببعض اليسر يف الدائرة القريبة، وقد ال يتبي

وتتواىل قبل أن تستقر على حاهلا األخرية، وخاصة فيما هو معقّد متشابك من شؤون احلياة، 
  فيصعب حينئذ تقدير املآل الذي ينبين عليه احلكم

طورة الشديدة إذا مـا وقـع اخلطـأ يف    وتضاف إىل هذه الصعوبة يف املورد تلك اخل
التقدير؛ إذ لو قُدر املآل يف فعل من األفعال على غري حقيقته، فعدل باحلكم الشرعي املتعلّق 
به إىل حكم آخر يقتضيه ذلك املآل املقدر خطأ النتهى األمر إىل تغيري يف شـرع اهللا تعـاىل   

ذي استشعره أولئك الذين عارضو أن بإجازة املمنوع ومنع اجلائز، وذلك حمذور كبري هو ال
  .١٠يكون اعتبار املآالت أصال اجتهاديا، فبنوا أقوى أدلّتهم يف املعارضة عليه

وتقتضي هذه الصعوبة يف املورد، وهذه احملاذير يف النتائج أن يحاط اسـتعمال هـذا   
وأن جتنب  األصل االجتهادي جبملة من القيود والضوابط اليت من شأا أن ترشد فيه املسار،

مقصد احلكم املنظور يف : ومبا أنّ مناط االجتهاد يف استعمال هذا األصل يتعلّق بأمرين. الزلل
مآله، وأيلولته إىل حتقيق ذلك املقصد من عدمها عند التطبيق، فإنّ الضوابط اليت من شأا أن 

  :ترشد االجتهاد ذا األصل ستكون متعلّقة ذين األمرين على حنو ما يلي
إنّ اعتبار املآالت مبين على اعتبار املقاصد، فحينمـا يقـع     أ   ري د ام   

العدول عن حكم ما يف فعل من األفعال إىل حكم غريه بناء على مآله، فاملقصود بـذلك أنّ  
هذا احلكم ال ينتهي عند تطبيقه إىل املقصد الذي شرع من أجله، بل يؤول إىل خالف ذلـك  

وملّا كان األمر كذلك فـإنّ  . فيعترب إذن ذلك املآل، ويعدل باحلكم األصلي إىل غريهاملقصد، 
أول الضوابط يف اعتبار املآالت هو حتري املقصد الذي شرع من أجله احلكم املنظور يف مآله 
حىت حيصل فيه تعيني باليقني أو بغلبة الظن، فريد اعتبار املآل إذن يف حتقّق املقصد من عدمـه  

  .على مقصد معلوم غري موهوم، وينتهي تقدير املآل على مورد صحيح
ومقاصد األحكام الشرعية إذا كانت ثابتة يف ذاا بالنسبة لكلّ حكم منها، إالّ أنها من 
حيث ظهورها وخفاؤها بالنسبة للناظر متفاوتة يف الدرجات، فقد يكون حكم ما بين املقصد 

قارب اليقني، وقد يكون حكم آخر خفي املقصد حبيث يكاد ال فيعلم على وجه اليقني أو ما ي
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يستبني، وما بني هذا وذاك درجات كثرية ينبسط فيها للظن جمال واسع، فينبغي أن ينبسـط  
فيها أيضا للنظر جهد كبري، حىت ينتهي األمر إىل تعيني صحيح للمقصد حيدد على أساسـه  

  .املآل فيما إذا كان موافقا له أو خمالفا
وحينما نعود إىل األدب األصويل فيما يتعلّق باملقاصد فإننا ال نظفر مبا يشفي الغليل يف 
خصوص مسالك الكشف عن مقاصد األحكام الشرعية على وجـه التفصـيل فيهـا، وإذا    
جتاوزنا يف ذلك ما يعرف يف باب القياس من علم أصول الفقه من مبحث مسالك العلّة فإننا 

ن خصص جهدا معتربا يف الكشف عن هذه املسالك سوى اإلمـامني  ال جند حسب علمنا م
الشاطيب وابن عاشور، فقد عقد كلّ منهما فصال حاول فيه التوجيه إىل مسالك  : املقاصديني

تعني على تعيني مقاصد الشريعة من أحكامها، فكانت كالقواعد اليت يتوخاها الناظر لتحديد 
بن عاشور على ذلك أن بين املقاصد التفصيلية يف كـلّ  تلك املقاصد والوقوف عليها، وزاد ا

ومن أهم املسالك . ١١جنس من أجناس األحكام، فكان ذلك كالتطبيق لتلك القواعد النظرية
  :الكاشفة عن مقاصد األحكام كما وردت عند اإلمامني ما يلي

     ن ا يرا   أو شـرعية يف بعـض   جاء يف القرآن الكرمي تعيني للمقاصد ال
األحكام املخصوصة أو يف األحكام بصفة عامة، وذلك على سبيل التصريح أو على سـبيل  

إنما يريد الشيطانُ أن يوقع بينكُم العداوةَ والبغضـاَء يف  : " التنبيه، وذلك من مثل قوله تعاىل
مر وامليسر هو منع ، ففي هذا تصريح بأنّ املقصد من منع اخل) ٩١/ املائدة " ( اخلمرِ وامليسرِ

ومن كان مريضا أو على سفَر : " ما يفضيان إليه من العداوة والبغضاء بني الناس، وقوله تعاىل
سربكم الع ريدوال ي سرريد اُهللا بكم الير يامٍ أُخةٌ من أيدففيـه تعـيني   ) ١٨٥/البقرة" (فع ،

التيسري ورفع املشقّة على الصـائم،   ملقصد احلكم جبواز اإلفطار يف حال املرض والسفر، وهو
وما :" وهو املقصد الذي ورد تعيينه على سبيل التنبيه يف أحكام الدين كافّة كما يف قوله تعاىل

  .١٢) ٧٨/احلج" ( جعلَ عليكُم يف الدينِ من حرج
   ران ا يرا       تعيني مقاصد األحكام الشـرعية بعمـل ميكن أن يتم

قرائي يف عموم التصرفات الشرعية ما كان منها بيانا قوليا وما كان بيانا عمليا، فـذلك  است
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االستقراء يبني عن اطّراد يف بعض املعاين تتكرر يف مجلة كبرية من األحكام، فيقوم ذلك مقام 
  .التعيني لتلك املعاين مقاصد لألحكام اليت اطّردت فيها، ولألحكام اليت هي من جنسها

أمثلة ذلك ما يطّرد يف أحكام املعاوضات من ي عن املزابنة، وعن بيع املكيـل  ومن 
باجلزاف، وعن املخادعة يف البيع، فهذا النهي يف أشكاله املتعددة يتعين به بطريق االسـتقراء  

ومن أمثلته أيضا ما يطّرد يف أحكـام بيـع   . مقصد عام هلذه األحكام هو مقصد إبطال الغرر
 ي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام بالطعام الطعام مني عن االحتكار، و

نسيئة، فهذا النهي يفيد بطريق االستقراء أنّ املقصد يف أحكام بيع الطعام رواجـه وتيسـري   
  .١٣تداوله بني الناس

   رعا  لا د يرا بىن على مقصدأصلي يكون  إنّ من أحكام الشريعة ما ي
متعينا بالنص أو باالستقراء، وتتفرع عنه وتتبعه مقاصد أخرى له ال تكون متعينة بذلك، ففي 
   ،ن بـالنصهذه احلال ميكن تعيني تلك املقاصد الفرعية بداللة ذلك املقصد األصلي املتعـي

لـذلك  وذلك باعتبار أنّ كلّ ما كان موافقا للمقصد األصلي مدعما له فهو مقصد شرعي 
  . احلكم، وكلّ ما كان خالف ذلك فهو ليس مبقصد له

ومثال ذلك أنّ املقصد األصلي من أحكام الزواج هو إجناب النسل، وـذا املقصـد   
األصلي يستدلّ لتعيني مقاصد فرعية تكون متالئمة معه وموافقة له، وذلك من مثـل املتعـة   

ؤون احلياة، فهذه كلّها وما يف معناهـا  املادية، والسكن النفسي، واإلعفاف، والتعاون يف ش
مؤيدات إلجناب النسل، مدعمات له، فهي من املقاصد الفرعية ألحكام الـزواج، فـيمكن   

  .١٤للناظر أن يعينها بداللة ذلك املقصد األصلي عليها
     ون ا  يرا  را    علم مقصد الشارع من احلكم علـى سـبيلكما قد ي

نا بأحد املسالك السابقة، فإنه قد يعلم بطريق السلب، وذلك كأن يشرع حكم اإلجياب تعيي
ما يف شأن مفردات من األفعال أو األشياء، ويسكت عما هو شبيه ا فال يشـمل بـذلك   
احلكم، فذلك السكوت يقوم مقام التعيني لكون املقصد من احلكم غـري شـامل لألفـراد    
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أنّ املقصد الشرعي املتعين يف حق أشباهها ليس مقصـدا  املسكوت عنها، فيعرف من ذلك 
  .متعينا يف حقّها هي، وذلك ضرب من املسالك يف معرفة مقاصد األحكام

ومن أمثلة ذلك ما جرى عليه االجتهاد املالكي من إسقاط الزكاة من اخلضر والبقول، 
اة، وإسقاط السجود شـكرا هللا  ملا نقل عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم من أنه مل يأخذ فيها زك

عند حلول النعم واألفراح، ملا نقل عنه من تركه لذلك؛ فبهذا السكوت النبوي عن تشـريع  
الزكاة يف اخلضر والبقول، وتشريع السجود شكرا للّه عند حلول النعم مع قيام الـدواعي  

اح، يعلـم أنّ  لذلك، إذ قد توفّر بني يديه إنتاج اخلضر والبقول، وتوفّرت مناسبات األفـر 
مقصد الزكاة يف سائر األنواع اليت مشلها حكم الزكاة، ومقصد السجود يف سائر مناسـبات  
السجود اليت ورد فيها حكم به، ليس مبقصد لزكاة اخلضر والبقول، وال مقصد للسـجود  
شكرا عند حلول النعم، وهو ما يساعد اتهد على تبين مقاصد األحكام بطريـق التعـيني   

  .  ١٥ ملا هو ليس مبقصد شرعيالسليب
هذه بعض املسالك اليت تعني اتهد على تعيني مقاصد األحكام، ومبزيد من كد النظر 
يف هذا الشأن ميكن أن يقف الباحث على مسالك أخرى، إما مستقلّة بذاا، أو متفرعة عن 

ار، وآفاقه مفتوحة للبحث، هذه اليت ذكرناها، فاال يف هذا األمر بقي قليل االرتياد من النظّ
والبحث فيه حبث جليل الفائدة يف مقام االجتهاد بصفة عامة، وجليـل الفائـدة يف مقـام    

  .االجتهاد باعتبار املآالت بصفة خاصة
إنّ تعيني مقاصد األحكام لئن كان خطوة ضرورية يف اعتبار  ب   ري أو ام  
ذلك؛ ألنّ احلكم الشرعي الذي يبنيه اتهد على اعتبـار   املآالت، إالّ أنها ليست بكافية يف

املآل ينبغي أن يبنيه على علم باليقني أو الظن الغالب بأنّ احلكم األصلي إذا ما طُبـق علـى   
الفعل املوضوع له فسوف ال حيقّق به ذلك املقصد منه الذي وقع تعيينه مبسلك من مسـالك  

فيه من املفسدة ما يساوي املصلحة املقصـودة أو يربـو    التعيني، وإنما سينتهي إىل مآل آخر
عليها، وذلك العلم هو املربر للعدول باحلكم األصلي إىل حكم آخر يقدر أنه هو الذي حيقّق 

املقصد املرجو.  
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والعلم ذا املآل الذي هو معقد العدول باحلكم األصلي إىل حكم آخر يستلزم مـن  
ري الفقه الذي يعين به مقاصد األحكام، إذ أحكـام الشـريعة   اتهد ضربا آخر من الفقه غ

املتعلّقة بأفعال العباد إنما وضعت من قبل عليم حكيم، وهي مل توضع من قبله متعلّقة بتلـك  
األفعال أمرا ويا وإباحة إالّ ألنها حبكم علمه وحكمته حتقّق مقاصدها فيها من جلب مصلحة 

يف تؤول أحيانا إىل خالف ما وضـعت لـه فـال تتحقّـق     للعباد ودرء مفسدة عنهم، فك
مقاصدها؟ وما هي األسباب اليت جتعلها ال حتقّق تلك املقاصد؟ وكيف ميكن للناظر أن يعلـم   
بأنّ األحكام ستحقّق مقاصدها إذا ما طُبقت على األفعال املوضوعة هلا أو هـي ال حتقّقهـا؟   

  .يكون له فيها جواب أسئلة ثالثة جيب على الناظر يف املآالت أن
       د ر م إا وأ   أو  أحكام الشريعة متعلّقة بأفعال العباد، واألفعال صادرة

عن أفراد من الناس معينني بأشخاصهم، وهذا التعين لئن كان يشتمل على قدر مشترك بـني  
أيضا على قدر من االختالف بني  املتعينني مثل ماهية اإلنسانية مبكوناا الفطرية، فإنه يشتمل

فرد وآخر من األفراد، وبني جمموعة وأخرى من اموعات، من مثل املكتسبات التربويـة،  
  .واألحوال اخلارجية كالفقر والغىن، واجلماعية والتفرد، والظروف املكانية والزمانية

مجلة كـبرية مـن    وإذا كانت املاهية املشتركة بني أفراد اإلنسان متثّل سببا يف اطّراد
التصرفات عند مجيعهم كالسعي إىل حتصيل ما حيفظ احلياة من الطعام والشراب، وما حيفـظ  
النوع من أسباب التناسل، فإنّ ما به االختالف مما هو زائد على املاهية ميثّل سببا يف اختالف 

م للمؤثّرات األفراد يف مجلة كبرية من التصرفات الصادرة عنهم، ويف اختالف درجات قبوهل
اخلارجية وتفاعلهم معها، ويف مدى انصالح نفوسهم واستقامة أعماهلم مبا يرد علـيهم مـن   
عوامل اإلصالح والتقومي، ومما يعزز ذلك ويقويه ما ركّب عليه اإلنسان يف أصل فطرته مـن  

كلّه يصـح   وذلك. إرادة االختيار اليت تذهب باألفراد مذاهب شتى تبعا الختيارام املتعددة
يف حق اجلماعات اليت تتشكّل حلمتها بظروف الزمان أو املكان، أو بالعوائد واألعـراف، أو  

  .باملذاهب واألديان، أو بغريها من أسباب تشكّل اجلماعات كما يصح يف حق األفراد
إنّ اإلنسان إذن هو باالعتبارات السابقة خمالف للمادة الصماء، فاملادة تتشكّل علـى  
سواء يف أصل خلقتها، وال يكون بني أفراد أنواعها من تفاوت، إذ هي مسـلوبة االختيـار،   
وهي مسلوبة يف التفاعل مع غريها قابلية التفاوت بالزيادة أوالنقصان يف كينونتـها؛ وهـي   
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لذلك تتقبل املؤثّرات على وزان واحد، فتستجيب كلّ أفرادها علـى ذات الـنمط مـن    
فرد يف ذلك عن أفراد نوعه؛ ولذلك فهي تنضبط يف صـرامة للقـانون    االستجابة، ال يشذّ

الكلّي املوحد الذي يصدق على كلّها كما يصدق على جزئيات أفرادها؛ ولكـن اإلنسـان   
وشأنه ما وصفنا لئن كان يستجيب على أمناط متطابقة أو متقاربة للقانون املوحد الذي يتعلّق 

رك ثابت، فإنه ليس كذلك فيما يتعلّق مبا به االخـتالف  بتكوينه الفطري الذي هو قدر مشت
بني األفراد وبني اجلماعات، فذلك الذي به االختالف الينضبط يف التفاعل واالسـتجابة إىل  

  .قانون صارم، بل حيدث فيه من التفاوت ما ال حيصره قانون، وال تضبطه قاعدة ثابتة
ما ينتظم أفراده من مشتركات الفطرة ومن واهللا تعاىل ملّا كان عليما بطبيعة اإلنسان في

خمتلفات األوضاع املكتسبة، فإنه ملّا شرع األحكام وبناها على حتقيق مصـلحة اإلنسـان،    
شرعها على وجه القانون العام الذي يناسب املشترك من الفطرة اإلنسـانية، ولكـن هـذا    

كانت يف حتقيق مقاصدها اليت أرادها اهللا القانون العام املتمثّل يف األحكام الكلّية للشريعة لئن 
تعاىل منها تنتهي إىل حتقيق تلك املقاصد بالفعل عند التطبيق بالنسبة للغالب من أفراد النـاس  
وأفراد اجلماعات باعتبار غلبة ما هو من مشترك الفطرة، فإنها قد ال تنتهي إىل ذلك التحقيق 

اعات، أو يف بعض الظروف واألحوال؛ وذلك الفعلي بالنسبة لبعض األفراد، أو لبعض اجلم
  بسبب االختالف بينها فيما هو زائد على مكونات الفطرة من املكتسبات العارضة    

وإذن فإنّ أحكام الشريعة إذا كانت تؤول يف الغالب إىل حتقيق مقاصدها عند تطبيقها  
إىل ذلك التحقيق لألسباب  على األفعال، فإنه ليس من املستغرب أن تتخلّف أحيانا أيلوالا

اليت ذكرناها آنفا، وهو ما يقوم مقام املربر الشرعي الستعمال قاعدة اعتبار املآالت يف منهج 
االجتهاد ليصرف الفعل عن حكمه األصلي الذي مل حيقّق فيه مقصده إىل حكم آخر حيقّقـه  

على حكم كلّ جزئية علـى  إنّ الشريعة مل تنص : " فيه، وذلك ما أشار إليه الشاطيب يف قوله
حدا، وإنما أتت بأمور كلّية، وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال تنحصر، ومع ذلك فلكـلّ  
معين خصوصية ليست يف غريه ولو يف نفس التعيني، وليس ما به االمتياز معتربا يف احلكـم  

ه يف قولـه  ، كما أشار إلي١٦"بإطالق، وال هو طردي بإطالق، بل ذلك منقسم إىل الضربني
فلو أعرض عن اجلزئيات بإطالق، لدخلت مفاسد، ولفاتت مصاحل، وهـو  : " تكملة لذلك
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.. .. مناقض ملقصود الشارع، وألنه من مجلة احملافظة على الكلّيات، ألنها خيدم بعضها بعضا
ر فاحلاصل أنه ال بد من اعتبار خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلّياا، وبالعكس،وهو منتهى نظ

  .١٧"اتهدين بإطالق
إذا تبين أنّ أحكام الشريعة لئن كانت تؤول إىل حتقيـق     اؤرات  أو ام   

مقاصدها يف األغلب، إالّ أنها قد تتخلّف يف ذلك التحقيق، فحق على الناظر اتهد بقاعدة 
تخلّف عن حتقيـق مقاصـدها،   اعتبار املآل أن يكون له إملام باألسباب اليت جتعل األحكام ت

  واملؤثّرات اليت تؤثّر عليها يف ذلك، فما هي تلك األسباب وتلك املؤثّرات؟
أملعنا آنفا إىل أنّ أفراد األفعال اليت يتجه إليها احلكم الشرعي الكلّي بالتكليف إنمـا  

ملقصد املبتغى حتقيقه يتجه إليها باعتبار ما فيها من معىن الكلّية املتمثّل يف جنسها أو نوعها، وا
منها مبين على اعتبار ذلك املعىن الكلّي، ولكن األفراد يف تعينها تكتسب هلا أحواال تزيد عن 
ذلك املعىن الكلّي اجلامع بينها، وهي أحوال قد ختتلف بني فرد وآخر من أفرادها إن كثريا أو 

تبلغ يف بعض األفراد مبلغا بعيدا وتلك األحوال اليت خيتص ا كلّ فرد من األفراد قد . قليال
ينأى ا عن سائر األفراد، فتتكون هلا بذلك خصوصية بينة تكون سببا مؤثّرا علـى أيلولـة   
املقصد الشرعي الذي شرع من أجله احلكم املتجه إليها، فإذا بذلك املقصد يتخلّف حينمـا  

وصية املؤثّرة على أيلولـة  وميكن تبين تلك اخلص. يطبق احلكم عليها بسبب تلك اخلصوصية
  :احلكم إىل حتقيق مقصده يف مجلة من املظاهر اليت من أمهّها ما يلي

   ذاا وا      ا من األفعال، أو يكتسب فاعلـه  لسـبب أوقد يكتسب فعل م
آلخر من األسباب صفات ذاتية خيرج ا عن مماثلة النوع الذي ينتمي إليه، وتكـون تلـك   

ة يف طبيعتها لطبيعة املقصد الشرعي الذي من املفروض نظريا أن يتحقّـق يف  الصفات منافر
ذلك الفعل أو يف ذلك الفاعل عندما يجرى عليه احلكم املوضوع له؛ ولذلك فإنه عند تطبيق 
احلكم الشرعي عليه ابتغاء حتقيق مقصده فيه تكون تلك الصفات املكتسبة املنافرة يف طبيعتها 

  .حائال دون تلك األيلولة املبتغاة لطبيعة ذلك املقصد
ومن أمثلة ذلك يف األشخاص الفاعلة أن يكتسب شخص ما أو جمموعة من األشخاص 
صفات من غلظة النفس، ومن متكّن الباطل فيها، ما جيعلها إذا ما وجه إليهـا نصـح بـأمر    
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فـوس  مبعروف أو ي عن منكر عاندت ذلك النصح بعكس مقتضاه من االنتصاج شأن الن
املرسلة على فطرا السوية، فإذا هي تأيت من املنكر جراء ذلك النصح مبا هو أفظع من املنكر 
املنصوح فيه، وإذن فإنّ املقصد املبتغى من حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر املشـمولة  

يكون له به تلك النفوس وهو حصول املصلحة بإتيان املعروف واالنكفاف عن إتيان املنكر ال 
حتقّق يف هذا النمط من األفراد الفاعلة، لتلك الصفات الذاتية اليت اكتسبتها فعطّلت أيلولـة  
احلكم إىل حتقيق مقصده، وهذه اخلاصية الذاتية الصارفة عن حتقيق مقصد األمر بـاملعروف  

لتتـار  والنهي عن املنكر هي اليت كانت ملحظا ذكيا لإلمام ابن تيمية حينما مر بقوم مـن ا 
إنما حرم اهللا اخلمر :" يشربون اخلمر، فنهاهم صاحبه عن هذا املنكر، فأنكر عليه ذلك قائال

ألنها تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذريـة  
  .    ١٨"وأخذ األموال، فدعهم 

التوقيت إىل أجل حمدد سـواء   ومن أمثلته يف األفعال ما قد خيالط فعل الزواج من نية
لتحقيق متعة، أو لتحليل زوجة مطلّقة ثالثا، فصفة التوقيت اليت يكتسبها هذا الفعل يف عنصر 
النية منه جتعل احلكم الشرعي املبتغى من الزواج يف عموم أفراده غري متحقّق فيه، إذ طبيعـة  

والتعاون؛ ولذلك يصـرف عنـه   صفة التوقيت معاندة يف طبيعتها ملقصد اإلجناب والسكينة 
حكم اجلواز أو الطلب، ويستعاض عنهما حبكم املنع، اعتبارا هلذه األيلولة املصروف فيهـا  

  . املقصد الشرعي عن التحقّق بسبب هذه اخلصوصية الذاتية
  ظرا وا    قد تكتسب بعض األفعال خصائص إضافية من تلقاء الظرف الذي

ا، سواء كان ظرفا زمانيا،  أو مكانيا، أو زمانيا ومكانيا معا، وتكـون  يكون مسرحا حلدوثه
تلك اخلصائص املضافة إىل الفعل يف أصل طبيعته عائقة دون حتقيق املصلحة اليت يبتغيها منـه  
احلكم املشرع لعموم نوعه، فتعترب تلك اخلصوصية الظرفية إذن هي املؤثّر على أيلولة احلكم 

  . يتحقّق فيه املقصد منهالشرعي إىل منتهى ال
ومن أمثلة ذلك أنّ األفعال اليت تستحق أن تطبق عليها أحكام احلدود إذا ما وقعت يف 
زمن تدور فيه احلرب مع العدو، أو وقعت على مكان هو بالد العدو، فإنها تكتسب ـذه  

ؤد إىل مقصده مـن  الظرفية الزمانية واملكانية خاصية جتعل من حكم إقامة احلد حكما غري م
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تطبيقه عليها، بل قد يؤدي إىل عكس ذلك املقصد؛ فبدال من أن يؤدي تطبيق احلـد علـى   
مقترف األفعال املستحقّة له إىل ردع الفاعل عن مقارفتها جمددا قد تؤدي إىل إغرائه بإفشاء 

يمي احلد عليه، وهو مـا  األسرار إىل األعداء أو إىل اللّحاق م انتقاما ملا فُعل به، وتنكيال مبق
ي إىل مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة احلد١٩يؤد.  

     را وا    خذ بعض اجلماعات أعرافا وعادات تتواضع عليها وحتكّمها يفتت
بعض شؤون حياا، وقد تكتسب بعض أفعاهلم بتلك األعراف خصوصية ال تكـون هلـا يف   

عرفية اليت تكتسبها بعض األفعال قد جتعلها حينمـا يطبـق   أصلها العام، وتلك اخلصوصية ال
عليها احلكم الشرعي املتعلّق ا غري آيلة إىل حتقيق املقصد الذي يبتغيه ذلك احلكم، فتكـون  

  .أيلولتها إىل هذا املآل إذن بسبب من تأثري اخلصوصية العرفية
صافحة بني الرجال ومن أمثلة ذلك أنّ بعض اتمعات جعلت من عاداا تفشي امل

والنساء، وعد عندها االمتناع عن ذلك من عالمات التحقري واالستنقاص والسخرية اليت 
تقابل بالنكري الشديد واجلفوة البالغة، فإذا ما جاء الداعية املرشد هلؤالء القوم يطبق عليهم يف 

ستنكر عليه ذلك فعل هذه املصافحة احلكم الشرعي باملنع، باءت دعوته بفشل ذريع، إذ ي
استنكارا، وتقابل دعوته وإرشاداته بالرفض، فربما كان من اجتهاده املوفّق اعتبار هذه 
األيلولة حلكم املنع إىل غري مقصده، فترخص باجلواز إىل حني حتويل القوم بالدعوة واإلرشاد 

  .عن هذه العادة
     واا وا   ه أفعال العباد باجلواز واملنع والطلب أحكام الشريعة جاءت توج

حىت حتصل يف الواقع حبسب ذلك، فهي متجهة إليها بالتكليف قبل وقوعهـا، ومقاصـدها   
املبتغاة منها إنما حددت على ذلك االعتبار، فإذا ما وقع الذي حكمـه الطلـب حتقّقـت    

عه؛ ولكن املصلحة من وقوعه، وإذا ما مل يقع الذي حكمه املنع حتقّقت املصلحة من عدم وقو
بعض األفعال حينما يأخذ طريقه إىل الوقوع جاريا على غري ما شرع له من احلكم فإنه قـد  
يكتسب بوقوعه على ذلك النحو خصوصية واقعية جتعل تطبيق حكمه عليه باملنع مـثال إن  
كان حكمه املنع يؤول به إىل خالف مقصد ذلك احلكم منه، وتكون إذن تلك اخلصوصـية  

  .ثّرة على أيلولة احلكم الشرعي إىل حتقيق مبتغاهالواقعية مؤ
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 ل يف املسجد فهمف نبوي مع ذلك األعرايب الذي تبوومن أمثلة ذلك ما كان من تصر
، فهذا الفعل اكتسب بسبب ٢٠"ال تزرموه : " أصحابه مبنعه، فقد منعهم من ذلك وقال هلم

وقوعه آيال إىل عكس مقصـده   الوقوع خصوصية صار ا لو طُبق عليه حكم املنع يف حال
الذي هو احلفاظ على نظافة املكان، إذ تطبيق املنع يف حال الوقوع يفضي إىل املزيـد مـن   
النجاسة باالنتشار، إضافة إىل ما حيصل من األذى البدين بذلك املنع، وهذا التصرف النبوي 

ولعـلّ القاعـدة   . فعلإنما كان مبنيا على ما كان من تأثري خلصوصية الوقوع على أيلولة ال
الفقهية القائلة بأنه جيوز يف االنتهاء ما ال جيوز يف االبتداء مبنية على اعتبـار املـآل بتـأثري    

  .خصوصية الوقوع هذه
وقد كان الفقهاء واألصوليون واتهدون يقدرون هذه األسباب املـؤثّرة يف أيلولـة   

د، فقد عقد ابن القيم يف كتابه اإلعـالم  األفعال، ويتخذون منها قواعد يف التأصيل واالجتها
تغير الفتوى واختالفها حبسب تغير األزمنة واألمكنة واألحـوال والنيـات   " فصال بين فيه 

النظر فيما :" ، ومما قرره الشاطيب مندرجا يف ذات السياق أنه ينبغي على اتهد ٢١"والعوائد
وحال دون حـال، وشـخص دون    يصلح بكلّ مكلّف يف نفسه، حبسب وقت دون وقت،

فهو حيمل على كلّ  …شخص، إذ النفوس  ليست يف قبول األعمال اخلاصة على وزان واحد
نفس من أحكام النصوص ما يليق ا، بناء على أنّ ذلك هو املقصـود الشـرعي يف تلقّـي    

رات اليت تؤثّر وإنما اعترب املآل يف هذه البيانات واألقوال بناء على العلم باملؤثّ. ٢٢"التكاليف
يف األيلولة فتخرج ا من سياقها يف إنتاج احلكم  ملقصده إىل سياق آخر يكون فيه غري منتج 
لذلك املقصد، وذلك بواحد من األسباب اليت ذكرناها أو بغريها، وهـو علـم مطلـوب    

  .للمجتهد باعتبار املآل
  

بار املآل أن يعلم اتهد ال يكفي يف االجتهاد باعت    ك اف ن ات     
مقاصد األحكام تعيينا، وأن يعلم املؤثّرات على األيلولة حبسب ما هي عليه يف الواقع، فتلك 
كلّها إنما هي مقدمات لعلم آخر ضروري هو املعقد يف اعتبار املآل، وهو العلـم بالقواعـد   
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ا على وجه الـيقني أو الظّـن   واملسالك اليت ا تقدر مآالت األفعال، فيعلم من خالهلا مسبق
الغالب أنّ هذا احلكم الشرعي إذا ما طُبق على هذا الفعل املعين آل به إىل أيلولة ال يتحقّـق  
ا مقصده، ليكون ذلك العلم هو األساس األصلي يف العدول باحلكم األصلي إىل حكم آخر 

. لي يف االجتهاد باعتبار املـآل يتحقّق به املقصد املبتغى، ويكون تبعا لذلك هو األساس األص
فما هي املسالك اليت ميكن أن يستكشف ا اتهد مآالت األفعال قبل وقوعها ليبين عليهـا  

  اجتهاده باعتبار املآل؟
مل نقف حبسب علمنا على مبحث متخصص يف هذا األمر ال يف الدراسات القدمية وال 

مبثوثة يف مؤلّفات األصوليني واملقاصديني يف احلديثة، وإنما هي مالحظات وإشارات وحملات 
منهم على وجه اخلصوص، وقد أورد الشاطيب هذه القضية قضية العلم املسبق مبآل احلكم من 
حتقيق مقصده أو عدمه يف هيئة إشكال طرحه للحوار بني القول بإجراء األحكام على األفعال 

بأنها ال تفضي إىل حتقيق مقاصدها منها، ومل املتعلّقة ا أو عدم إجرائها يف حال العلم أو الظّن 
  . يأت يف ذلك  جبواب فيما ميكن أن يعلم به مسبقا أيلولة احلكم إىل مقصده من عدم ذلك

وأما إن كان امتناع وقوع حكم األسـباب  :" ومما قاله الشاطيب يف حتديد هذه املشكلة
ألمر خارجي مع قبول احمللّ مـن  ] أي األيلولة إىل حتقيق املقصد الشرعي [ وهي املسببات 

حيث نفسه، فهل يؤثّر ذلك األمر اخلارجي يف شرعية السبب، أم جيري السبب على أصـل  
،  ومما أورده من استشكاالت يف هذا الشـأن  ٢٣"مشروعيته؟ هذا حمتمل، واخلالف فيه سائغ

ضبط؛ ألنّ تلـك  يف حملٍّ عينا ال ين] أي حصول املقصد [ إنّ اعتبار وجود احلكمة : " قوله
، فنحن قبـل وقـوع   ]أي عن تطبيق احلكم [ احلكمة ال توجد إالّ ثانيا عن وقوع السبب 

وإذ مل نعلم وقوع احلكمة فال يصـح توقّـف    …السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها 
  .٢٤"مشروعية السبب على وجود احلكمة

سالك حصول املقصد من إجراء وإنه ملن احلق على اتهد أن يتبين ببعض القواعد وامل 
احلكم الشرعي على األفعال العينية املتعلّق بأجناسها أو عدم حصوله ليبين على العلم بتلـك  
األيلولة إجراءه عليها أو صرفه عنها، وذلك فقه دقيق يف هذا االجتهاد حنسب أنه مل يأخـذ  
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ك الغرض؟ ربما يفيد مجع حظّه من الدرس، فماذا ميكن أن يضبط من املسالك املؤدية إىل ذل
  :مالحظات وإشارات متناثرة يف هذا الشأن يف حتديد املسالك والقواعد التالية

   واراء اك  ا    لعلّ هذا املسلك هو من أبني املسالك يف استكشاف مآالت
زمـن  األفعال قبل وقوعها، فحينما يطبق حكم ما من أحكام الشريعة على أفعال عديدة يف 

معين أو يف فاعلني معينني، ويتبين بنتائج الواقع أنّ ذلك التطبيق مل يتحقّق به املقصد املبتغـى  
منه، فإنّ ذلك يكون دليال على أنّ تطبيق احلكم على أمثال احلاالت اليت طُبق فيها سـوف  

قّقت يف يؤول إىل نفس املآل من عدم حتقيق املصلحة، ويكون بذلك استقراء املآالت كما حت
  .الواقع منهجا يعلم منه أحواهلا قبل وقوعها

ومثال ذلك ما بىن عليه ابن تيمية وابن القيم فتوى اعتبار الطالق ثالثا بلفظ واحـد  
طلقة واحدة؛ فقد رأيا باستقرائهما لوقائع زمنهما أنّ إمضاء الطالق ثالثا بلفظ واحد طالقـا  

عليه الناس بعده قد أفضى إىل فشو التحليل ملـا  باتا كما أفىت به عمر رضي اهللا عنه ومضى 
غدا عليه الناس من رقّة يف الدين، وهي مفسدة أكرب من  مفسدة التهاون بالطالق واالستهتار 
به اليت بىن عليها عمر فتواه، فعلم من هذا االستقراء الواقعي أنّ احلكم ببت الطالق بلفـظ  

  .٢٥الثالث سيكون مآله نفس املآل
هذا أصبح استقراء الوقائع علما قائما بذاته، يقوم على قوانني وقواعد  ويف عصرنا

دقيقة منضبطة يف اإلحصاء والتصنيف واالستنتاج، وأصبحت تبىن على نتائجه اخلطط 
والربامج واملشاريع، استدالال مبا هو كائن على رسم ما ينبغي أن يكون لتفادي مفاسد 

يه اتهد أن يستعمله مسلكا يف التعرف على مآالت وحتري مصاحل، وهو ما ينبغي على الفق
األفعال كما جيري ا الواقع، حىت إذا ما علم بيقني أو بظن غالب أنّ تلك املآالت هي اليت 
ستقع مستقبال، بىن أحكامه وفتاواه على اعتبارها  حبيث يتحقّق املقصد الشرعي منها، فهذا 

  .وأقوم ما كان بني يدي السابقنيمسلك يتوفّر عليه فقهاء اليوم بأوضح 
    راف اك ا    نأصبح اليوم استشراف املستقبل علما قائم الذات، تقن

له القوانني وتقعد له القواعد، ومن خالل تلك القوانني والقواعد تستطلع اآلراء، وتسـتبان  
، وتجمع املؤشرات من جـاري  عزائم األفعال، وتحلّل مكنونات النفوس الفردية واجلماعية
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األحداث والوقائع، مثّ يبىن من كلّ ذلك بطرق علمية تصور أليلولـة األوضـاع يف شـتى    
  .جماالت احلياة

إنّ هذا العلم لئن كانت نتائجه غري قطعية، إالّ أنه كثريا ما ينتهي إىل تلـك النتـائج   
ات املسـتقبلية يف االقتصـاد والسياسـة    بالظّن الغالب؛ ولذلك فإنه تبىن عليه اليوم املخطّط

واالجتماع، فيمكن إذن استثماره مسلكا يف معرفة مآالت األفعال، حتريا ملا هو من قواعـده  
ينتج نتائجه بالظن الغالب، لتكون تلك املآالت معتربة يف تطبيق األحكام الشرعية املفضية إىل 

  .مقاصدها
مستخدما من قبل اتهدين، فعمر بن وحنسب أنّ هذا املسلك كان من حيث األصل  

عبد العزيز على سبيل املثال ملّا تولّى امللك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة، فلما اسـتعجله  
أخاف أن أمحل احلق على الناس مجلة، فيدفعوه مجلة، ويكون من :" ابنه يف ذلك، أجابه بقوله

ئه مسقبل أيلولة تطبيق أحكام الشـرع  ،  فما ذلك االجتهاد من عمر إالّ الستقرا٢٦"ذا فتنة
مجلة على الناس، استدالال مبؤشرات من أحواهلم النفسية واالجتماعية واإلميانية، فلما أصبح 
اليوم هذا االستكشاف املستقبلي علما، فما أحرى الفقها أن يستخدموه مسـلكا يف العلـم   

  .  مبآالت األفعال
 طدة اك ا   ناتـه،  كما بين الكون كلّه على ترابط علّي بني ظواهره ومكو

حبيث يستدلّ ببعضها على وقوع بعض، فإنّ اإلنسـان يف مكوناتـه وتصـرفاته الفرديـة     
واالجتماعية بين أيضا على قانون طبيعي تترابط فيه املقدمات والنتائج ترابطا سـببيا، وقـد   

الكثري مـن تلـك القـوانني     كشف علم النفس الفردي واالجتماعي وعلم االجتماع على
الطبيعية، مبا أفسح اال ألن يعلم الكثري من التصرفات املستقبلية لإلنسان بناء على العلـم  

  .مبقدماا السببية املفضية إليها
إنّ هذه العادات الطبيعية يف الكيان اإلنساين الفردي واالجتماعي ميكن أن تسـتخدم  

ال، فيستدلّ وفق هذه العادات مبقدمات حاصلة علـى  أسلوبا يف الكشف عن مآالت األفع
نتائج هلا سوف حتصل مبقتضى الترابط الطبيعي بني املقدمات والنتائج، ويبين اتهد على ذلك 
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العلم املسبق باملآالت األحكام الفقهية اليت تناسب املآل احملقّق للمصلحة، ويتفادى األحكـام  
  .اليت تنتهي إىل مآل ال تتحقّق فيه

وحنسب أنّ هذا املسلك يف الكشف عن املآالت قد استعمله اتهدون قدميا من حيث 
أصله العام، فعمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه أجل العمل بتطبيق حد السرقة يف عام ااعـة،  
وربما كان مما محله على ذلك استكشافه للمآل الذي سيؤول إليه إمضاء هذا احلكم، وهـو  

ق فيه مقصده، إذ املقصد منه هو االرتداع الستتباب األمن بني الناس، ولكن هذا مآل ال يتحقّ
االرتداع ال حيصل يف النفوس إذا ما مسها حر اجلوع، إذ هو مبقتضى العـادة الطبيعيـة يف   
اإلنسان عامل غالّب يطغى على نازعة النفس اللّوامة إىل االرتداع بالعقوبة، فهذا القـانون  

لنفس البشرية لعلّه كان من املسالك اليت استكشف ا عمر بن اخلطاب مآل حد الطبيعي يف ا
ل تطبيق احلداعة، فاعترب ذلك املآل وأجتهـدين اليـوم مـن    . العقوبة عام اوبني يدي ا

القواعد والقوانني يف طبائع اإلنسان مادة ثرية ما أحراهم بأن يستثمروها يف الكشـف عـن   
  .جراء األحكام املناسبة احملقّقة للمصاحلمآالت األفعال إل

 ردات اك ا     تمعات يف التعامل بني أفرادها عادات وأعرافـاقد تكتسب ا
وتقاليد يتواضعون عليها الناس، وتصبح بينهم كالقواعد والقـوانني الـيت جتـري عليهـا     

تكون يف بعض األحيان سببا يف وهذه العادات العرفية قد . التصرفات، وتحاكم إليها املواقف
أيلولة بعض األحكام الشرعية عند تطبيقها إىل مآل ال يتحقّق به مقصدها، يف حني أنّ ذلـك  

  .املقصد يتحقّق يف حال من ليس من عادام تلك العادة
وبناء على ذلك فإنه ميكن للفقيه اتهد أن يستخدم علمه بالعادات واألعراف ليستبني 

ت ما حيكم به من أحكام الشرع، فإذا تبين له أنّ عادة ما من عادات القـوم  منها بعض مآال
ربما أدت بيقني أو بظن غالب إىل أيلولة حكم من األحكام أيلولة ال يتحقّق ـا مقصـده،   
اتخذ من ذلك االنكشاف للمآل مبسلك العادة العرفية طريقا للحكم حبكم آخر يـؤول إىل  

  .حتقيق املصلحة
وال تسـبوا  :" ن أصول هذا املسلك يف استكشاف املآل ما جاء يف قوله تعاىلولعلّ م

، فمـن األعـراف   )١٠٨/األنعام" ( الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم
  ه يـردفإن له من هو أثري عنده من إله معبود أو أب أو أم سبتمعات أنّ من يية يف ااملتفش
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يسب له نظري ذلك األثري، فلعلّ هذه العادة كانت متفشـية عنـد أهـل     على الساب بأن
اجلاهلية، كما قد توحي به بعض الروايات يف سبب نزول هذه اآلية من أنّ املشركني قـالوا  

، فنـهى اهللا  ٢٧لئن مل تنته عن سب آهلتنا وشتمها لنهجونّ  إهلك: للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
ونظري ذلك يف . ية ملا يترتب على ذلك حبكم العادة من سب اهللا تعاىلتعاىل سب أوثان اجلاهل

، فكأنّ ٢٨احلديث النبوي ما جاء من ي عن سب الرجل أباه بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه
ذلك إذن من العادات الفاشية يف األقوام، فهذا األصل املشار إليه يف القرآن واحلديث ميكن 

  . استكشاف مآالت األفعال هو مسلك االستكشاف بالعادات العرفيةأن يبىن عليه مسلك يف 
إذا كان املآل يف اعتبار املآالت هـو املعتـرب يف تقـدير       ك ادل د ال 

احلكم، دون أن يكون ملقصد الفاعل مدخل يف هذا االعتبار أو عدمه، فإنّ مقصد الفاعل من 
حناء مسلكا يعرف منه املآل الذي ينتهي إليـه مقصـد   فعله ميكن أن يكون على حنو من األ

  .الشارع من احلكم املطبق على ذلك احلكم
ووجه ذلك أنه وإن مل يكن مقصد الفاعل من فعله مرتبطا ارتباطا علّيا مبـآل ذلـك   
الفعل، إذ قد يؤول الفعل إىل ما يوافق النية وقد يؤول إىل ما خيالفها، إالّ أنّ نية الفاعل مـن  

عله هي عنصر مهم من العناصر احملددة لنتائجه وآثاره، فبالنية يكون احلزم يف إمتام الفعـل  ف
على وجهه األكمل، واستجماع الوسائل لذلك، فتسري إذن تلك النية سريانا قـد يكـون     
حمسوسا وقد يكون غري حمسوس يف أرجاء الفعل ومفاصله ومقدماته، فيعطيه من قوة الدفع ما 

به إىل مآله املطلوب، وا أيضا يكون التراخي والتهاون مما تنحلّ به عرى الفعل فـال  ينتهي 
  . يبلغ منتهاه املطلوب

إنّ مقصد الزوج يف إاء الزوجية عند توقيت معين من شأنه أن يؤثّر يف أيلولة الزواج 
التوقيت غري إىل مقصده الشرعي من حتقيق للنسل والسكينة والتعاون، إذ يكون الزوج بنية 

حريص يف تصرفاته على بناء العالقة الزوجية حبيث تفضي إىل ذلك املقصد، إذ ملّا كانت هذه 
 ن فلماذا ذلك البناء الذي سينهدم بعد حني؟ ولعلّ هذا هو أهمالعالقة ستنتهي عند أجل معي

م من أجلها زواج املتعة، وإذا كان هذا الزواج معلنة فيه نية التوقيت، فإنّ األسباب اليت حر
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 ة يكون هلا نفس األثر يف أيلولة الزواج يف حال اإلضمار، فتكون إذن أحد أهمهذه الني
  . املؤشرات الكاشفة عن أيلولة الفعل

وإذا كان األمر كذلك فإنّ مقصد الفاعل قد يكون يف حاالت كثرية مؤشرا يسـتدلّ  
وحينئذ يعترب هذا املآل يف إمضاء احلكم به على أيلولة الفعل إىل غري ما وضع له من حكمة، 

إالّ أنّ هذا احلكم إذا كان فقها اتجه إىل الفاعل يف خاصة نفسه حني يكون قصده . الالئق به
مضمرا غري ظاهر، فمن تزوج بقصد مضمر للتحليل اتجه إىل فعله حكم احلرمة فباء باإلمث، 

إذا كان القصد ظاهرا بالقرائن الكافية فـإنّ   وليس يتجه إليه املنع يف اخلارج بالقضاء، وأما
ومن هذا الباب ما يعلم مـن مـآالت   . املنع يتجه إليه فيحظر وقوعه من قبل من بيده احلظر

األفعال فيما يعرف باحليل، إذ هي ليست إالّ مبنية على مقاصد للمتحيـل خمالفـة ملقاصـد    
  .٢٩يلولتها بداللة قصد الفاعل هلاالشارع، فيحكم عليها إذن باملنع ملا يعلم من أ

إنّ هذه املسالك يف التعرف على أيلولة األفعال مسبقا مبعاجلتها باألحكـام املناسـبة   
ليست مسالك يقينية كلّها، وإنما هي قد تنتج يقينا، وقد تنتج ظنا يقوى أويضعف بتفـاوت  

اظر فيها أن يحسن النظر بينها، وبتفاوت يف األحوال املندرجة ضمن الواحد منها، وعلى الن
وأن يتحرى فيه غاية التحري، فإذا ما انقدح له يقني أوظن غالب بأي واحد منها مبآل مـن  
مآالت األفعال املنظور فيها اعترب ذلك املآل وأمضى احلكم الشرعي املناسب له، فهـي إذن  

أية حـال وسـائل    مسالك اجتهادية حتتاج إىل أقدار كبرية من التحقيق والتثبت، وهي على
  .٣٠مساعدة على استكشاف املآالت

  اث ا   دور ار ات   اّت
إنّ هذا األصل االجتهادي أصل اعتبار املآالت له تطبيقات واسعة يف جممـل أبـواب   

، وحـىت  التشريع، وقد استعمله األمية اتهدون يف فروعه املختلفة، ويف أبواب الفقه املتعددة
من مل يكن معترفا به باعتبار عنوانه فقد استعمله يف بعض تطبيقاته حتت أمساء أخـرى؛ إالّ أنّ  
االستعمال االجتهادي هلذا األصل يكون أكثر ما يكون يف احلاالت ذات اخلصوصـية، ويف  
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الظروف االستثنائية، سواء تعلّق ذلك بأحوال وظروف فرد أو جمموعة أو واقعـة معينـة أو   
هرة عامة، فكلّما حتقّقت اخلصوصية يف أي مظهر من مظاهرها كان ألصل اعتبار املـآل  ظا

جمال استعمال أوسع؛ وذلك ألنّ الظرف االستثنائي واحلاالت ذات اخلصوصية كـثريا مـا   
يؤول فيها احلكم الشرعي إىل مآل ال يتحقّق فيه مقصده من املصلحة بسـبب خصوصـية   

  .مما يستلزم اجتهادا يعترب فيه ذلك املآل األفعال اليت يرتّل عليها،
ومن أبني مظاهر اخلصوصية يف حياة اجلماعة املسلمة الوضع الذي يكون فيه جمموعة 
من املسلمني يعيشون أقلّية يف جمتمع غري مسلم، إذ يكون هؤالء يف مناخ ثقايف وحضاري 

المية، ويكونون يف حال إلزام وقانوين خمالف ملا يؤمنون به ويعيشون عليه من قيم وقوانني إس
بأن جتري حيام على غري ما يؤمنون به يف بعض جماالت حيام الفردية واالجتماعية؛ ولذلك 
فإنّ أوضاع األقلّيات املسلمة باعتبار خصوصياا املتعددة اجلوانب من شأا أن تكون جماال 

شريعة بنسق تفضي فيه إىل واسعا الستعمال أصل اعتبار املآالت لتوفيقها إىل أحكام ال
  .مقاصدها لتحقيق املصلحة املبتغاة من الدين

   اّت و اّت ١

راج مصطلح األقلّيات يف عصرنا وأصبح له بعد سياسي واجتماعي وقانوين؛ وذلك ملا 
حدث يف الواقع من اختالط بني األمم والشعوب بفعل تفشي هجرة األفراد واجلماعات من 

 بلد ومن قارة إىل قارة لتوفّر مغرياا وليسر أسباا، فإذا اتمعات األصلية يف كلّ بلد إىل
قارة تنضم إليها مجاعات مغايرة هلا ممن هاجر إليها، فتشاركها احلياة يف وجوهها املختلفة، 
وحتدث يف تلك املشاركة وجوه من االحتكاك تسفر عن وجوه من االضطرابات اليت تطلب 

حلوال اجتماعية وسياسية، فكان ذلك من أهم أسباب رواج مصطلح األقلّيات، مثّ هلا 
  .  مصطلح فقه األقلّيات

حينما يطلق مصطلح األقلّيات فإنه يراد به يف الغالب اموعات  أ    ط اّت     
ني سـائر  البشرية اليت تعيش يف جمتمع تكون فيه أقلّية من حيث العدد، وتكون خمتصة من ب

أفراد اتمع اآلخرين ببعض اخلصوصيات اجلامعة بينها، كأن تكون أقلّية عرقية، أو أقلّيـة  
ثقافية، أو أقلّية لغوية، أو أقلّية دينية، وإذن فإنّ هذا املصطلح يشري إىل عنصـرين يف حتقّـق   
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ون سائر ذلـك  القلّة العددية موعة ما تعيش يف جمتمع أوسع، والتميز د: وصف األقلّية مها
  .٣١اتمع خبصوصيات أصلية يف الثقافة أو يف العرق

ويف حتديد مصطلح األقلّيات املسلمة املقصود يف هذا املقام ربمـا تعتـرض  بعـض     
املشكالت، فاللّفظ بظاهره حينما يندرج يف املصطلح العام لألقلّيات يكون داالّ على مدلول 

ىن املقصود باألقلّيات املسلمة تلك اموعة من الناس عددي، ومدلول متيز ثقايف، فيصبح املع
اليت تشترك يف التدين باإلسالم، وتعيش أقلّية يف عددها ضمن جمتمع أغلبه ال يتـدين ـذا   

هل تعترب من األقلّيـات املسـلمة   : الدين، ومما يتوجه إىل هذا املصطلح من وجوه االستفسار
ن هي النافذة يف جمتمع غري مسلم، حبيث يكـون بيـدها   تلك األقلّيات العددية اليت قد تكو

السلطان السياسي الذي حتقّق به سيادة القانون اإلسالمي على عموم اتمع؟ وهل تعترب من 
األقلّيات املسلمة تلك اموعة املسلمة اليت هي من حيث العدد أكثرية، ولكنها تعـيش يف  

النافذة حبيث تسيطر على احلكم وتطبق مـن   جمتمع تكون فيه جمموعة أخرى غري مسلمة هي
  خالله قانونا غري إسالمي على سائر اتمع؟ 

إنّ اإلجابة على هذه املشكالت ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار أيضـا طبيعـة الصـفة    
اإلسالمية يف خصوصيتها من بني سائر األديان، إذ املسلم لكي تتحقّق صفته اإلسالمية ينبغي 

م كلّ وجوه حياته الفردية واالجتماعية، وهو ما جيعل عالقة القانون العـام  أن حيكم اإلسال
الذي ينظّم احلياة ميزانا أصليا يف حتقّق الصفة اإلسالمية أو عدم حتقّقها، بينما غري املسـلمني  
ميكن أن يتحقّقوا بصفة دينهم إذا ما تدينوا به يف خاصة النفس مهما يكن القانون العام الذي 

ق عليهميطب.  
إذا ما أضفنا هذا إىل ذاك أصبح مصطلح األقلّيات املسلمة مصطلحا ذا خصوصية بني 
نظائره من املصطالت، إذ يصبح القانون العام الذي يطبق يف اتمع الذي توجد به األقلّيـة  
عنصرا مهما يف حتديد مفهوم هذا املصطلح، فيكون إذا مصطلحا ينطبق على تلك اموعـة  

ملسلمني اليت تعيش يف جمتمع تطبق فيه قوانني غري إسالمية من قبل سلطات حاكمة غـري  من ا
وعلـى هـذا   . إسالمية، أو تسود فيه لسبب أو آلخر ثقافة وأعراف وتقاليد غري إسـالمية 

االعتبار يدخل يف مفهوم األقلّية املسلمة تلك األكثرية املسلمة يف جمتمع خيضع لقانون وثقافة 
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ية إذا كانت تلك األكثرية مغلوبة يف أمرها على ذلك النمط من احلياة، ومن باب غري إسالم
وعلى هذا االعتبار أيضا خيـرج مـن   . أوىل أن يدخل فيه األقلّية اخلاضعة لنظام غري إسالمي

مفهوم األقلّية املسلمة تلك األقلّية اليت يكون هلا نفوذ يسود به القانون اإلسالمي والثقافـة  
يف اتمع الذي تعيش فيه، كما خيرج منه أيضا املسـلمون األكثريـة إذا كـانوا    اإلسالمية 

  . خيضعون حلكم من قبل أنفسهم ولكن ال يطبق فيهم القانون اإلسالمي إن جزئيا أوكلّيا
ال يتجاوز عمر هذا املصطلح حسبما نعلم بضعة عقـود، وال   ب   ط  اّت     

ولعلّ منشأه كان مرتبطا باجلالية اإلسـالمية  . مال عقدا أو عقدينيتجاوز شيوعه يف االستع
بالبالد الغربية، إذ ملّا تكاثرت هذه اجلالية بأوروبا وأمريكا، وبدأت حياا تنتشر وعالقاـا  
تتشعب، وبدأت تشعر بكياا اجلماعي ذي اخلصوصية الدينية يف مهجرها الذي يعيش فيـه  

ه ثقافة وقوانني غري إسالمية، إذ ذاك بدأت تتوق إىل أن تـنظّم  جمتمع غري إسالمي، وتسود في
حياا الفردية واجلماعية على أساس من دينها، ولكن وجدت أنّ وجوها كثرية مـن تلـك   
احلياة ال يفي بتوفيقها إىل أحكام الدين ما هو متداول معروف من الفقه املعمول به يف البالد 

وضاعا خمالفة لألوضاع املوجودة بالبالد اإلسالمية، أو ألنه ال اإلسالمية، إما ألنه ال يناسب أ
 م باملهجر، فأصبحت هناك ضرورة لفرع فقهي جديد خيتصا حيا يغطّي أوضاعا انفردت

  .يف معاجلة حياة هذه األقلّية أُطلق عليه اسم فقه األقلّيات
مستمد من مصادر غري  وليس فقه األقلّيات مبنعزل عن الفقه اإلسالمي العام، وال هو

مصادره، أو قائم على أصول غري أصوله، وإنما هو فرع من فروعه، يشاركه ذات املصـادر  
واألصول، ولكنه ينبين على خصوصية وضع األقلّيات، فيتجه إىل التخصص يف معاجلتها، يف 

ق مبوضـوعه،  نطاق الفقه اإلسالمي وقواعده، استفادة منه وبناء عليه، وتطويرا له فيما يتعلّ
وذلك سواء من حيث مثرات ذلك الفقه من األحكام، أو من حيث األصول والقواعد الـيت  

  .بنيت عليها واستنبطت ا
فمن حيث مثرات الفقه من األحكام فإنّ فقه األقلّيات ينبين جسمه األكرب على تلـك  

املسلمني مهما تغايرت الثمرات، إذ القدر األكرب منها متعلّق مبا هو ثابت تشترك فيه أوضاع 
ظروفها يف الزمان واملكان، ولكن مع ذلك فإنه يعمد إىل اجتهادات كانت مرجوحة، أو غري 
مشهورة، أو متروكة لسبب أو آخر من أسباب الترك، فيستدعيها، وينشطها وحيييها، ملا يرى 
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ا تلك األوضاع،  فيها من مناسبة لبعض أوضاع األقلّية املسلمة تتحقّق ا املصلحة، فيعاجل
يف غري اعتبار ملذهبية ضيقة، أو عصبية مفوتة للمصلحة، ما دام كلّ ذلك مستندا إىل أصل يف 

  .الدين معترب
ومن حيث األصول والقواعد، يعمد هذا الفقه إىل استعمال القواعد الفقهية واملبادئ  

 حكم الشرع، ويوجهها توجيها األصولية ما يرى منها أكثر فائدة يف توفيق أحوال األقلّية إىل
أوسع يف سبيل تلك الغاية، وربما استروح من مقاصد الشريعة ما يستنبط به قواعد اجتهادية 
مل تكن معهودة يف الفقه املوروث، فيدخلها يف دائرة االستخدام االجتهادي يف هذا الفقه، أو 

استعماهلا ظلّ حمدودا جد ـا يف    يعمد إىل قواعد كانت معلومة ولكن ـط العمـلا، فينش
استخدام واسع تقتضيه طبيعة أوضاع األقلّيات املسلمة، ليتحصل من ذلك كلّه فقه لألقلّيات 
ينبين على الفقه اإلسالمي املأثور، ويتجه خبصوصية يف هذا الشأن، يضيف ا فقها جديـدا  

  .٣٢يكون كفيال مبعاجلة هذا الوضع اجلديد
كن أن يستفاد منه يف فقه األقلّيات من األصول الفقهيـة  وحنسب أنّ من بني أهم ما مي

أصل اعتبار املآالت؛ وذلك ألنّ هذا األصل كما مرت اإلشارة إليه مبين على تعديل احلكم 
الشرعي املتعلّق بفعل من األفعال إذا مل يكن حمقّقا ملقصده فيه إىل حكم آخـر حيقّـق فيـه    

عي إنما يتخلّف حتقّق مقصده عند إجراء الفعل عليه مقصده، وقد ذكرنا آنفا أنّ احلكم الشر
بأسباب تعود يف الغالب إىل خصوصية تطرأ على ذلك الفعل تكون مانعة من حتقيق احلكـم  

وأحوال األقلّيات املسلمة هي أحوال مشبعة باخلصوصيات املتنوعـة بالنسـبة   . ملقصده فيه
معاجلتها باألحكام الشرعية األصـلية   ألحوال املسلمني يف أوضاعهم العادية، وذلك ما جيعل

املوضوعة ألجناسها كثرية األيلولة فيها إىل غري مقاصدها، مما حيتم أن تعاجل بشـكل موسـع   
ويتبين هذا األمر بوضـوح مـن   . بأحكام تبىن على اعتبار املآالت لتحقيق مقاصد الشريعة

مثّ بتبيان وجـوه تـأثري تلـك    خالل تبيان وجوه اخلصوصية يف أحوال األقلّيات املسلمة، 
اخلصوصيات يف املآالت لتكون معتبرا يف املعاجلة الفقهية، ومن ذلك يتضح الدور الكبري هلذا 

  .األصل الفقهي يف إثراء فقه األقلّيات وتنميته وتطويره
     و أوع اّت ٢

                                                        
 ).حبث خمطوط ( طه جابر العلواين ـ مدخل إىل فقه األقلّيات : راجع يف ذلك   ٣٢
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وجة من اهلجرات األقلّيات املسلمة بالغرب على وجه اخلصوص تكونت يف أساسها مب
من البالد اإلسالمية عرب مراحل متتالية من القرن العشرين، ومل يكن املنضمون إلـيهم مـن   

وقد كان أغلب هؤالء . الذين أسلموا من أهل الغرب إالّ أعدادا قليلة بالنسبة لعدد املهاجرين
إىل العم ال، مثّ انضمال طلبة العلم، مثّ املهاجرين إىل أوروبا على وجه اخلصوص من طبقة العم

انضم إليهم املضطهدون السياسيون، مثّ انضم إليهم أعداد من العقول املهاجرة، وبـالتراكم  
الزمين أصبح هلؤالء املهاجرين أبناء وأحفاد شكّلوا ما يعرف باجليل الثاين وأصبح اآلن اجليل 

  .الثالث قيد التشكّل
رب هي قاعدة مهاجرة بدوافع احلاجة، إمـا  إنّ القاعدة العريضة لألقلّيات املسلمة بالغ

طلبا للرزق، أو طلبا لألمن، أو طلبا للعلم، أو طلبا للظروف املناسبة للبحث العلمي، فكان 
هذا الوجود اإلسالمي بالغرب هو يف عمومه وجود حاجة ال وجود اختيار، وليست فكـرة  

جاوز عمره سنوات قليلـة، وهـي   املواطنة اليت تشري إىل ضرب من االختيار إالّ تطورا ال يت
وباإلضافة إىل ذلك فإنّ هـذه  . فكرة مل يعتنقها بعد القسم األكرب من األقلّية املسلمة بالغرب

األقلّية جاءت حتمل معها هويتها الثقافية، وقد ظلّت حمافظة عليها بشكل أو بآخر من أشكال 
ة لثقافتها، بل مناقضة هلـا يف   احملافظة، وهي بذلك وجدت نفسها يف خضم ثقافة غربية مغاير

بعض مفاصلها اهلامة، وليست هذه اهلوية يف مستكن املسلم هي جمرد هوية انتماء شخصـي،  
ومن هـذه العناصـر   . بل هي أيضا هوية تعريف وتبليغ وعرض يف بعدها الديين واحلضاري

ة، اليت ميكن أن نـربز  املتعددة يف وجود األقلّية املسلمة بالغرب تكونت اخلصوصيات العديد
  :أمهّها فيما يلي

تتصف األقلّيات املسلمة بصفة عامة بصفة الضعف اليت ال تكـاد   أ   و اف 
تفارق أية أقلّية إسالمية يف العامل، وإذا كانت حال الضعف حاال مالزمة لألكثر من األقلّيات 

لّيات من هي على حال من القوة تفوق قوة يف العامل، إالّ أنها ليست حاال جلميعها، بل من األق
األكثرية اليت تعيش بينها، ولكن األقلّيات املسلمة تفوق يف حال ضعفها األكثر من األقلّيات 

  .يف العامل ألسباب متعددة سنذكر بعضها الحقا
ويبدو هذا الضعف أول ما يبدو يف الضعف النفسي، فهذه األقلّيات هـي يف أغلبـها   

أوساطها إإلسالمية  إىل وسط ثقايف واجتماعي وحضاري غريب عنها، وهذه النقلة منتقلة من 
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إىل مناخ غريب من شأا ال حمالة أن حتدث يف النفس شعورا بالغربة الثقافية واالجتماعيـة،  
فاملنبت يف اال اإلنساين كما يف اال الطبيعي هو دائما مبعث للشعور باالطمئنان النفسـي  

االنسجام مع احمليط، واهلجرة يف االني أيضا مبعث للشعور بضرب مـن القلـق    املتأتي من
. النفسي جراء عدم االنسجام مع احمليط اجلديد إىل أن يتطاول العهـد، وينشـأ االنسـجام   

  .والشعور باالغتراب والقلق هو ضرب من الضعف النفسي
 نفـوس األقلّيـات   وينضاف إىل هذا املظهر من مظاهر الضعف النفسي ما يستكن يف

املهاجرة من شعور بالدونية احلضارية أو املغلوبية احلضارية، فاملهاجرون املسلمون إىل الغرب 
وهم أكثر األقلّية انتقلوا من مناخ حضاري متخلّف يف وسائله املادية واإلداريـة، إىل منـاخ   

من مقارنة دائمة تسفر حضاري باهر التقدم يف ذلك، وهذه النقلة بني املناخني مع ما يصحبها 
عن تبين استمرارية دائمة يف الفوارق من شأا ال حمالة أن تشيع يف النفوس شـعورا نفسـيا   

  .بالدونية واالزام، وذلك ضرب من ضروب الضعف النفسي
وينضاف إىل ذلك الضعف النفسي ضعف اقتصادي، إذ األقلّية املسلمة يف أوروبا على 

قلّيات ضعفا اقتصاديا، إذ هي يف أكثرها من اليد العاملـة أو  وجه اخلصوص هي من أكثر األ
من احلرفيني، أو من املوظفني يف قلّة قليلة، وكلّ أولئك هم على حافّة الكفاية إن مل تكن حافّة 
الكفاف، وهو ما انعكس على طريقة احلياة كلّها من السكن وسائر املرافق األخرى، كمـا  

ة هذه األقلّية على تطوير نفسها وحتقيق براجمها وأهدافها انعكس أيضا بصفة سلبية على قدر
التربوية والثقافية واالجتماعية، وقدرا على االندماج يف احلركة احلضارية واالستفادة منـها  

  .االستفادة املثلى
ومن مظاهر الضعف أيضا الضعف السياسي واالجتماعي، فبالرغم من أنّ عددا كبريا 

بح من املواطنني األوروبيني، إالّ أنّ املشاركة السياسية هلؤالء ما تـزال  من األقلّية املسلمة أص
ضعيفة جدا، إن مل تكن معدومة، فالتأثري السياسي الذي من شأنه أن ينشأ عن تلك املشاركة 
هو أيضا على غاية من الضعف، ولذلك فإنّ هذه األقلّية يكاد ال يكون هلا اعتبار يـذكر يف  

لبالد اليت تعيش فيها، وكذلك األمر بالنسبة للوضع االجتماعي، فلـيس  القرار السياسي يف ا
هلذه األقلّية مؤسسات اجتماعية ذات أمهّية وتأثري ال من حيث الكم وال من حيث الكيـف،  
واندماجها يف املؤسسات االجتماعية العامة اندماج ضعيف ال يكاد يلحظ له أثر، وحمصـلة  
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لمة بالغرب هي من الضعف السياسي واالجتماعي حبيث يكـاد ال  ذلك كلّه أن األقلّية املس
يلمح هلا وجود، وال يكون هلا أثر، وشتان يف ذلك بينها وبني أقلّيات أخرى أقلّ منها بكـثري  
عددا، ولكنها لقوا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ترى آثارها فتحسبها هي األغلبيـة  

من الضعف املتعدد الوجوه ينبغي أن يكون ملحظا معتربا عند وهذا الوضع . وليست األقلّية
  .النظر يف املآالت إلثراء فقه األقلّيات

    وط اا  و   ب      ة حيظـى فيهـا القـانونالبالد الغربية بصفة عام
فيها  باحترام كبري، سواء يف احلس اجلماعي، أو يف دوائر التنفيذ؛ ولذلك فإنّ سيادة القانون

يعترب أحد الثوابت اليت بنيت عليها ثقافتها وحضارا، ومن مثّة فإنّ أيما فرد أو جمموعة انتمى 
إىل هذه البالد، سواء باإلقامة أو باملواطنة، فإنه سيصبح حتت سيادة القانون السيادة الكاملة، 

  .مهما كان وضعه العرقي أو الديين أو الثقايف
مبين على ثقافة اتمع ومبادئه وقيمه، وهو منظّم للحياة العامة  والقانون يف هذه البالد

على أساس تلك الثقافة واملبادئ والقيم؛ ويطبق هذا القانون على األقلّية املسلمة كما يطبـق  
على سائر أفراد اتمع من مواطنني ومقيمني، وهو تطبيق ميتد من أحوال الفرد إىل أحـوال  

تمع بأكمله يف قدر كبري من الصرامة النظرية والتطبيقية، حبيث يكاد ال األسرة إىل أحوال ا
يترك استثناء خلصوصية فرد أو جمموعة متارس فيها تلك اخلصوصية خارج سلطان القـانون،  
وهو ديدن الدولة احلديثة يف السيطرة اإلدارية احملكمة على اتمع، وإن تكن تلك السيطرة 

  .بتفويض من اتمع نفسه
يف هذا الوضع جتد األقلّية املسلمة نفسها ملزمة باخلضوع للقانون، وتطبيقه يف حياـا  
حيثما يكون له تدخل يف تلك احلياة، وخاصة ما كان يتعلّق بالعالقات العامة بـني األفـراد   

ـ  ة واجلماعات، أو بينهم وبني الدولة، واحلال أنّ تلك القوانني كثري منها خيالف املبادئ الديني
والثقافية اليت تكون هويتها، وتشكّل التزامها العقدي، وهكذا ينتهي األمر إىل سيادة قانونية 
على حياة األقلّية معارضة يف كثري من األحيان لقوانني هويتها، فإذا هي ملزمة باخلضوع لتلك 

ن وبني القوانني، أو هي إذا كان املوقف موقف خيار بني الدخول يف معامالت حيكمها القانو
عدم الدخول فيها فإنّ عدم الدخول حيرمها أحيانا كثرية من ميزات مادية وأدبية يتمتع ـا  

  .سائر أفراد اتمع، وهو ما يعطّل كثريا من مصاحلها، ويعرقل من سبل تقدمها
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إنّ هذه السيادة القانونية على األقلّية املسلمة املعارضة يف كثري من حمطّاا لضـمريها  
 والتزامها العقدي متثّل وضعا خاصا هلذه األقلّية من بني أوضاع عامة املسلمني، فاملسلم الديين

وضعه األصلي أن يكون خاضعا لسيادة القانون اإلسالمي، والتكاليف الدينية اليت كلّف ا 
إنما كلّف ا باعتباره يعيش حتت سيادة ذلك القانون، إذ تلك التكاليف هي يف أغلبها ذات 

عد مجاعي كما هي الطبيعة اجلماعية للدين اإلسالمي، فإذا ما وجد املسلم نفسـه ضـمن   ب
جمموعة من املسلمني هي تلك األقلّية موضوع البحث، ووجد أنه ملزم بأن يكون حتت سيادة 
غري سيادة القانون اإلسالمي الذي هو الوضع الطبيعي لتنظيم حياته اجلماعية، فإنه سـيجد  

يف تناقض بني واقعه وبني مقتضيات هويته اجلماعية، وهو ما ميثّل ظرفا خاصا يف نفسه ال حمالة 
حياة األقلّية املسلمة بالبالد الغربية على وجه اخلصوص يقتضي أن يؤخذ بعـني االعتبـار يف   

  . االجتهاد الفقهي يف شؤوا
   ط  اا و   ج  ثقافـة خمالفـة   تعيش األقلّيات املسلمة يف مناخ جمتمع ذي

لثقافتها يف الكثري من أوجه احلياة، وهي جتد نفسها يف مواجهة مباشرة مع تلك الثقافة يف كلّ 
حني ويف كلّ حال، فمن اإلعالم، إىل التعليم، إىل العالقـات االجتماعيـة، إىل املعـامالت    

رع مـن عـادات   االجتماعية، إىل املعامالت االقتصادية واإلدارية، إىل املناخ العام يف الشـا 
وتقاليد وتصرفات فردية واجتماعية، حبيث تطغى تلك الثقافة على أحوال املسلم أينما حلّ، 

  .بل تطغى عليه حىت داخل بيته
ومما يزيد من سطوة تلك الثقافة على األقلّية املسلمة أنّ هذه األقلّية مل تنتظم أمورهـا  

فيها ثقافتها، فتخفّف بذلك من سطوة  االجتماعية حبيث تكون هلا فضاءات خاصة ا، تسود
الثقافة الغربية عليها، ففي فرنسا يعيش أكثر من مخسة ماليني مسلم، ولكن ليس هلم مدرسة 
واحدة منتظمة كامل أيام األسبوع متثّل فضاء ثقافيا خاصا م خيفّف عن أبنائهم ما يتعرضون 

نوادي واملؤسسات الترفيهيـة إذا مـا   له من غلبة الثقافة االجتماعية السائدة، ناهيك عن ال
  .استثنينا املساجد واملراكز الدينية

إنّ هذه الثقافة املغايرة اليت تتعرض هلا األقلّية املسلمة يف بـالد الغـرب بوجوههـا    
املختلفة، وبوسائلها اجلذّابة املغرية، وبطرق إنفاذها املتقنة، تسلّط ضـغطا هـائال عليهـا،    

ا الناشئة، وهذا الضغط يصطدم باملوروث الثقايف الذي حتمله هذه وبصورة خاصة على أجياهل
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األقلّية إن بصفة ظاهرة معبرة عن نفسها أو بصفة مضمرة خمتزنة، ويف كلّ الصور حيصل من 
ذلك تدافع بني الثقافتني، وينتهي هذا التدافع يف الغالب إما إىل االنسالخ من الثقافة األصـل  

غايرة، أو إىل التقوقع واالنزواء اعتصاما بذلك من االبتالع الثقايف، أو والذوبان يف الثقافة امل
إىل رد الفعل العنيف على هذه السطوة الثقافية جيد له تعبريات خمتلفة من جيل الشباب على 

  .وجه اخلصوص
ومهما يكن من رد فعل على هذه السطوة الثقافية فإنها حتدث يف نفوس األقلّية املسلمة 

يف نفوس الشباب منها ضربا من االضطراب والقلق يف الضمري الفردي واجلماعي  وباألخص
على حد سواء، وهو ما يصبغ احلياة العامة لألقلّية بصبغة التأرجح اليت ينتفي معهـا وضـع   
االستقرار النفسي واجلماعي، فال هذه األقلّية اندجمت يف جسم اتمع الذي تعيش فيه حـىت  

جه، وال هي كونت هيكال متجانسا يتفاعل مع اتمع من منطلق تلك صارت خيوطا من نسي
اهليكلية املتماسكة فيما بينها كما هو شأن األقلّيات يف بعض البالد اآلسيوية مثل اهلند، وهو 

  .   وضع يكتسب من معىن اخلصوصية ما ينبغي أخذه بعني االعتبار يف فقه األقلّيات
هما يكن من وضع األقلّية املسلمة بالغرب من قـوة أو  م د   و اول اري  

ضعف، ومن استقرار أو اضطراب، فإنّ جمرد وجود هذا العدد الكبري من املسلمني بـالبالد  
الغربية يعترب ضربا من الصلة احلضارية بني احلضارة اإلسالمية مهما يكن متثيلها ضعيفا وبني 

الذين هاجروا إىل هذه البالد ال ميثّلون جمـرد كميـة   احلضارة الغربية املستقرة، فاملسلمون 
بشرية انتقلت من مكان إىل مكان شأن كثري من اهلجرات اليت تقع قدميا وحـديثا، وإنمـا   
هجرم حتمل معها داللة حضارية، وهي داللة تتأكّد باطّراد بارتقاء نوعية املهاجرين وتعـزز  

رين يف مواقعهم العلميـة والفكريـة واالقتصـادية    تلك النوعية جرة العقول ومتكّن املهاج
  .واالجتماعية على وجه العموم

وإنما كان األمر كذلك من بني كثري من األقلّيات املشاة يف وجودها بالغرب لألقلّية 
املسلمة ألنّ هذه األقلّية حتمل معها مرياثا حضاريا ضخما، لئن مل يكن حاضرا احلضور البين 

التدافع احلضاري، إالّ أنه حي يف النفوس، خمتزن فيها بقيمه ومبادئه الروحية، الفاعل يف واقع 
وبرؤيته يف تفسري الوجود وتنظيم احلياة، وبتارخيه يف املمتد أللف ونصف من األعوام، فهـذا  
املرياث مل يتركه املهاجرون إىل البالد الغربية خلف البحار ليصلوا إليها غفال مـن التشـكّل   
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بل أولئك الذين نشأوا ذه البالد من اجليل الثاين والثالث مل يكونوا كذلك أيضا،  احلضاري،
وإنما هم حيملون أقدارا من ذلك املرياث منحدرا إليهم من االنتماء األسري ومن االنتمـاء  
احلضاري العام، ومهما بدا يف الظاهر أحيانا من مالمح التخلّص من هذا املرياث كمـا هـو   

عض مظاهر التنصل من مقتضيات ذلك املرياث احلضاري فإنه لـيس إالّ مظـاهر   متمثّل يف ب
  .سطحية أما الضمري فهو خمتزن لذلك املرياث

وباإلضافة إىل ذلك فإنّ هذا املرياث احلضاري الذي حتمله األقلّية املسلمة ليس مرياثـا  
انبىن عليه من أصـول  طبيعته االنكفاء والسكون، وإنما طبيعته الظهور والعرض؛ وذلك ملا 

عقدية توجب على حاملها يف ذاا وحامل مقتضياا احلضارية أن يعرف النـاس ـا، وأن   
يعرضها عليهم عرض بيان واختيار، عسى أن جيدوا فيها من اخلري ما يقنعهم فيأخذون بـه،  
 فيعم إذن نفعه، وال يبقى حكرا على أصحابه، وذلك هو معىن الشهادة على النـاس الـيت  

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علـى النـاس ويكـون    : " تضمنها قوله تعاىل
  ).١٤٣/ البقرة" ( الرسول عليكم شهيدا

ومن جهة أخرى فإنّ هذه األقلّية املسلمة ليس وجودها مبهجرها وجود انبتات عـن  
ا املكان، ونأى  اجلسم األكرب ألمتها، وإنما هو وجود انتماء إليها وتواصل معها مهما شطّ

ا املقام، ومهما اتخذت هلا من جمتمعاا اجلديدة موطن تفاعل واستقرار، ويقتضـي هـذا   
االنتماء والتواصل مبقتضى امتزاجها باحلضارة الغربية امتزاج عيش يومي، ووقوفها عليهـا  

املادية  وقوفا عن كثب أن تكون أيضا واسطة اقتباس ملا هو خري يف هذه احلضارة يف وجوهها
  .واملعنوية لتبلّغها إىل أمتها اإلسالمية قصد تعريفها ا، واالنتفاع منها يف بناء ضتها

يتحصل من ذلك إذن أنّ األقلّية املسلمة يف أي موقع وجدت فيه بصـفة عامـة، ويف   
موقعها بالبالد الغربية بصفة خاصة متثّل حلقة وصل حضاري بني حضارتني، ومـن مهامهـا   

عتبار ذلك املوقع أن تقوم بدور تنقل فيه املنافع النظرية من قيم ومبادئ تشـرح الوجـود   با
وتبين احلياة، واملنافع العملية يف وجوهها املختلفة من طرف إىل آخر، وأن تعمل على تأكيد 
معىن التعارف احلضاري بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب، لتكون سببا من أسباب العمل على 

بناء احلضاري املشترك ملا فيه خري اإلنسان، وذا املوقع الذي هي فيه، وهذا الدور املنـاط  ال
  . بعهدا تكتسب خصوصية ينبغي اعتبارها يف فقه األقلّيات
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    ر وت اّت  ات ٣

مة التشريع اإلسالمي مبين يف عمومه على أساس من الوضع العادي لوجود املسلمني أ
خاضعة لسلطان هذا  التشريع؛ ولذلك فإنّ اخلطاب التكليفي الوارد يف القرآن والسنة يـرد  
موجها يف أغلب األحوال بصيغة اجلمع اليت تعين مجاعة املسلمني أو األمة اإلسالمية مبا حيمله 

وال :"ذلك من معىن االنتظام وفق قانون جامع هو القانون اإلسالمي، وذلك يف مثل قوله تعاىل
والسارق :" ، وقوله تعاىل)١٨٨/البقرة" ( تأكُلُوا أموالكم بينكم بالباطلِ وتدلوا ا إىل احلُكَّامِ

، فاحلكم مبنع أكل األموال بالباطل، واحلكم بعقوبة )٣٨/املائدة" ( والسارقَةُ فاقطَعوا أَيديهما
أمة تطبق فيهم هـذه األحكـام،    السرقة وجه اخلطاب التكليفي ما إىل املسلمني باعتبارهم

  .٣٣وليس باعتبارهم أفرادا ال خيضعون لسلطة األمة
ويعين هذا املعىن أنّ املقاصد اليت وضعت من أجلها هذه األحكام هي مقاصد مبنية يف 
إمكانية حتقّها وإتياا مثارها من املصاحل على اعتبار ذلك املعىن اجلماعي يف التكليف الـذي  

دة القانون اإلسالمي، فبما أنها أحكام تتعلّق بوضع معين للمسلمني هو وضع يقوم على سيا
اجلماعة اليت حيكمها القانون اإلسالمي، فإنّ املقصد منه قُدر على ذلك األساس، فيكون إذن 
متحقّقا يف حال تطبيق احلكم املوضوع له على ذلك الوضع، فإذا ما طُبق على وضع آخـر  

  .كون له حتقّقفإنّ املقصد قد ال ي
إنّ اخلصوصيات اليت شرحناها آنفا خصوصيات ممبزة لوضع األقلّيات املسـلمة مـن   
شأا أن جتعل تلك األقلّيات وهي يف وضعها اخلاص ال تتحقّق فيها مقاصد كثري من األحكام 
اليت خوطبت ا األمة يف وضعها أُمةً قائمة، إذ تلك اخلصوصيات تكون يف بعض األحيـان  
عائقا دون حتقّق املقاصد املبتغاة من أحكامها، وذلك ما ينبغي أن يكون مناطـا لالجتـهاد   
الفقهي ذا أمهّية بالغة يف املعاجلة الفقهية ألحوال األقلّيات، وهو ما من شأنه أن يثرى به فقـه  

  .األقلّيات، ويتطو، فيساهم يف إنضاج مسريته وبناء هيكله
لنصوص املباشرة ما هو متعلّق بأحوال األقلّيات سوي ليس يف التشريع اإلسالمي من ا

القليل، وليس يف الفقه اإلسالمي ما يتعلّق بذلك أيضا إالّ ما هو قليل أيضا؛ فالفقه إنما كان 

                                                        
الصبغة اجلماعية، وهي أكثر األحكام اإلسالمية، وذلك ال مينع أنّ أحكاما كثرية خياطب املسلم ا الفرد تندرج ضمن هذا املعىن األحكام ذات   ٣٣

 .يف أي وضع كان فيه، وخاصة تلك املتعلّقة بالعبادات واملبادئ األخالقية
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يعاجل يف األكثر أحوال الواقع، ومل تكن األقلّيات املسلمة يف عهد االزدهار الفقهي واقعـا ذا  
د فقهي واسع، فلما أصبحت تلك األقلّيات واقعا ملحوظـا  شأن حبيث تعاجل أوضاعه باجتها

كما هو حال املسلمني الباقني باألندلس بعد سقوطها، كان الفقه اإلسالمي قد تراجع مـده،  
فلم يكن له من قوة الدفع ما يعاجل به ذلك الوضع، وهذه احملصلة من شأا أن جتعل االجتهاد 

  .د موردايف وضع األقلّيات أكثر صعوبة، وأبع
وفيما يتعلّق مبوضوع احلال الذي هو كيفية استعمال مبدإ اعتبـار املـآالت  مبـدأ    
اجتهاديا ملعاجلة أحوال األقلّيات، فلعلّ أول ما ينبغي النظر فيه من ذلك هو تبين كيـف أنّ  
خصوصيات األقلّية املسلمة تؤثّر على مآالت األفعال، فتجعل بعض األحكـام الشـرعية ال   

مقاصدها عند تطبيقها على أحوال األقلّيات، ملا يقتضي ذلك من اعتبار هلذه املآالت  تتحقّق
فكيـف تـؤثّر خصوصـيات    . فتقدر إذن يف حقّها أحكام أخرى من شأا حتقيق مقاصدها

  األقلّيات املسلمة يف مآالت األفعال لتقدر هلا األحكام املناسبة؟
  ّا و را   أ هها بالتكليف إنّ أحكام الشريعة تتفاوت من حيث توج

إىل املسلمني باعتبارهم أفرادا، أو توجهها إليهم باعتبارهم مجاعة، وقد ارتبطـت مقاصـدها   
فمنها ما شرع ليعمل بـه كـلّ   . حبسب ذلك التوجه التكليفي فيما إذا كان فرديا أو مجاعيا

لتطبيق العيين، وذلك مثـل أحكـام   مسلم على سبيل العينية، وبين املقصد منه على ذلك ا
العبادات وأحكام املنع يف السرقة واخلمر والزنا وأمثاهلا، فأيما تطبيق فردي  هلذه األحكـام   
حتصل منه املصلحة اليت وضع من أجلها يف ذات األفراد املطبقني هلـا، ويف اتمـع الـذي    

  .يعيشون فيه
راد املسلمني ولكن يف نطاق تطبيـق  ومن األحكام ما شرع ليعمل به كلّ فرد من أف 

مجاعي من قبل اهليئة العامة للمجتمع، فارتبط مقصده بقدر من األقـدار بـذلك التطبيـق    
اجلماعي، حبيث لو أصبح نظاما عاما يوجه حياة اجلماعة حتقّقت منه املصلحة املقصودة، أما لو 

إنّ مقصده ال يتحقّق على الوجه الذي عمل به قلّة من األفراد دون اهليئة االجتماعية العامة ف
أريد منه، وهو املصلحة اجلماعية العامة، وإن كان تطبيقه الفردي قد ال خيلـو مـن بعـض    

وهذا النوع من األحكام هو يف الغالب ذلك الذي يعاجل تلك . املصلحة اليت شرع من أجلها
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ا بينا إالّ إذا أصبحت نظاما عاما العالقات املتشابكة بني أفراد اتمع حبيث ال يظهر أثرها فيه
  .   للجماعة، وذلك مثل بعض املعامالت االقتصادية، ومعامالت التكافل االجتماعي

بل إنّ بعض األحكام الشرعية ارتبط تشريعها أساسا بالتطبيق اجلماعي، على معىن أنها 
تيسر تطبيقها من  فرضت على اجلماعة املسلمة ومل تفرض على األفراد من املسلمني، فإذا ما

قبل اجلماعة تعين وجوا، وإذا ما مل يتيسر ذلك مل تكن واجبة يف حق األفراد، فريتـبط إذن  
مقصدها بالتطبيق اجلماعي على وجه احلصر، وذلك مثل تطبيق احلـدود الشـرعية، فإنـه    

سقط التطبيـق  مفروض على اجلماعة ممثّلة يف السلطة احلاكمة، فإذا ما مل تتوفّر تلك السلطة 
  .عن أفراد املسلمني

وبناء على ذلك فإنّ األقلّية املسلمة هي باعتبار خصوصية أقلّيتها مـن حيـث ذاـا    
ستكون عامال مؤثّرا على مآالت األفعال؛ ذلك ألنّ بعض األحكام الشـرعية ذات البعـد   

ما يف اتمـع  اجلماعي يف التكليف إذا ما طُبقت على هذه األقلّية دون أن يكون تطبيقها عا
الذي تعيش فيه وترتبط به ارتباطا وثيقا يف معامالا ـ إذ ذلك غري ممكن وغري مطلـوب ـ    
فإنّ ذلك التطبيق الذي يتم يف حق أقلّية من أفراد اتمع وهي األقلّية املسلمة سـوف لـن   

خصوصية يتحقّق منه املقصد املطلوب، إذ هو مقصد مرتبط بالتطبيق اجلماعي، فتكون إذن  
  .األقلّية من حيث ذاا عامال مؤثّرا يف مآالت األحكام

ومن أمثلة ذلك تطبيق حكم املنع يف التعامل الربوي، فهذا التعامل إنما حرمه الشارع 
ملا يفضي إليه من مفاسد مجة يف االقتصاد العام للمجتمع الذي يشيع فيه، مما يعود بالضـرر  

يف بعدها االقتصادي واالجتماعي، من حيف يف توزيع الثروة، على جممل العالقات بني الناس 
ومن أكل لألموال بالباطل، مما ينشأ عنه الكثري من أسباب الفرقة االجتماعية، فإذا ما طُبـق  
هذا احلكم باملنع على اتمع فصار تطبيق ذلك نظاما عاما له حتقّق املقصد منه باتقاء عواقبه 

ا لو طُبتمع أو على فئة قليلة منه فإنّ ذلك التطبيق سوف لن الفاسدة، وأمق على أفراد من ا
حيقّق املقصد الذي هو ذو طابع اجتماعي عام.  
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ولعلّ ما ذهب إليه بعض الفقهاء األحناف من جتويز للتعامل الربوي يف الـديار غـري   
كن فيها التطبيـق  ، إذ يف هذه الديار اليت ال مي٣٤اإلسالمية هو اجتهاد مبين على هذا امللحظ

الشامل ملنع التعامل الربوي ال حيصل فيها املقصد من ذلك املنع إذا ما طُبق على أفراد مـن  
املسلمني أو على فئة قليلة منهم بالنسبة ألكثرية من اتمع الذي يعيشون فيه غـري ملزمـة   

والبحوث جبـواز   وقد كانت الفتوى اليت أصدرها الس األورويب لإلفتاء. بتطبيق هذا املنع
االقتراض الربوي لألقلّيات املسلمة لشراء املساكن مرعيا فيها هـذا األصـل، إذ جـاء يف    

إنّ املسلم غري مكلّف شرعا أن يقيم أحكـام الشـرع املدنيـة واملاليـة     : " مربراا القول
ا ليس يف وسعه، والسياسية وحنوها مما يتعلّق بالنظام العام يف جمتمع ال يؤمن باإلسالم؛ ألنّ هذ

وال يكلّف اهللا نفسا إالّ وسعها، وحترمي الربا هو من هذه األحكام اليت تتعلّق وية اتمـع،  
  .٣٥"وفلسفة الدولة، واتجاهها االجتماعي واالقتصادي

يتبين إذن أنّ خصوصية األقلّية يف األقلّيات املسلمة هي يف ذاا متثّل عامال من العوامل 
لولة بعض األحكام الشرعية، إذ تلك األحكام ملّا تكون متجهة بالتكليف إىل اهليئة املؤثّرة يف أي

االجتماعية العامة، أو إىل األفراد باعتبارهم مندرجني يف تلك اهليئة، أو إىل الدولة باعتبارهـا  
ممثّلة للمجتمع، فإنّ مقصدها من املصلحة يكون مبنيا على ذلك املعىن من التطبيقي اجلماعي، 
وإذن فإنّ التطبيق اجلزئي على بعض األفراد، أو على فئة قليلة من اتمع سوف ال يكـون  
منتهيا إىل حتقيق مقصدها، بل ربما كان يف بعض احلاالت مفضيا إىل إحلاق ضرر مبن تطبـق  

وهذا العامل املؤثّر يف أيلولة . ٣٦عليهم تلك األحكام من األفراد حينما ال يكون التطبيق عاما
  . األفعال ينبغي أن يأخذه اتهد يف فقه األقلّيات بعني االعتبار يف اجتهاده

     ودة ا را   ب   األقلّيات املسلمة تعيش يف جمتمعات يسود فيهـا
قانون غري إسالمي، وهو قانون يف كثري من فصوله يتناقض مع مقتضيات األحكام الشـرعية  

                                                        
، وابن ١٨٦: دين ـ حاشية رد احملتار، وابن عاب٥٦/ ١٤: ، والسرخسي ـ املبسوط٢: اجلصاص ـ خمتصر اختالف العلماء : راجع ذلك يف  ٣٤

 ٣٠٠: اهلمام ـ فتح القدير
 )نسخة خمطوطة (  ٣١: فتاوى الس األورويب لإلفتاء والبحوث ـ اموعة الثانية  ٣٥

ذه العقود اليت يتراضـوا  إذا مل يتعامل " مما جاء ذا الصدد يف مربرات فتوى الس األورويب اآلنفة الذكر أنّ املسلم يف دار غري املسلمني   ٣٦
سيضطر إىل أن يعطي ما يطلب منه، وال يأخذ مقابله، فهو ينفّذ هذه القوانني والعقود فيما يكون عليه من مغارم، وال ] ومنها العقد الربوي [ بينهم 

لوما ماليا بسبب التزامه باإلسالم، واإلسالم ال يقصد ينفّذها فيما يكون عليه من مغامن، فعليه الغرم دائما وليس له الغنم، وذا يظلّ املسلم أبدا مظ
 ).نفس املرجع والصفحة " ( أبدا إىل أن يظلم املسلم بالتزامه به
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دية أو اجلماعية، ومن تلك القوانني ما يتعلّـق بـأحوال األسـرة    سواء يف تنظيم احلياة الفر
كالزواج والطالق واحلضانة، ومنها ما يتعلّق بالعالقات االجتماعية كالتأمينـات مبختلـف   

  .أنواعها، ومنها ما يتعلّق باحلياة االقتصادية كاملعامالت البنكية وما يتعلّق ا من املعامالت
هي ملزمة لكلّ من يتعامل مبعامالت تندرج حتـت أوامـر    إنّ هذه السيادة القانونية

القانون ويه، على أنّ تلك املعامالت منها ما هو من الضروري لكـلّ مسـلم أو ألغلـب    
املسلمني أن يدخلوا حتت طائلته كاإلجراءات املدنية يف العقود املختلفة، إذ ليس ألي فـرد  

مالت يف ظرف ما من ظروف حياته على األقلّ، يعيش يف هذه اتمعات إالّ أن يلج هذه املعا
إن مل يكن باسترسال يومي أو شبه يومي،  ومنها ما هو ليس كذلك، وللمسلم االختيار يف أن 

ولكلّ من هذا وذاك إذا ما طُبقت . يتعامل به أو يبتعد عنه كاالقتراض الربوي وما يف حكمه
  .ريا حتقيق مقاصدها منهاعليه أحكام الشريعة مآل قد خيالف إن قليال أو كث

أما املعامالت اليت يكون املسلم ملزما بأن يتعامل ا سواء كان إلزاما من قبل متطلّبات 
احلياة، أو إلزاما إداريا، من مثل املعامالت املدنية وبعض أنواع التأمينات، فإنها حينما تكون 

ع، فإنّ هذا التطبيـق يـؤول إىل   خمالفة ملقتضيات األحكام الشرعية، ويطُبق عليها حكم املن
خمالفات قانونية تأخذ أبعادا خطرية يف نظر السلطة احلاكمة كما يف نظر اهليئة االجتماعية، ملا 
للقانون من هيبة ومن سطوة أيضا يف البالد الغربية، وإذن فإنّ املخالف للقانون يكون معرضا 

يمة، وهو ما يؤدي إىل ضرر كبري نفسه لعقوبات قد تكون شديدة إذا ما كانت املخالفة جس
  .يلحق املخالف للقانون استجابة ألحكام الشريعة

وباإلضافة إىل هذا الضرر الذي يلحق خمالف القانون بصفته الفردية، فإنّ ضررا آخـر  
يلحق اموعة اإلسالمية عامة يتمثّل فيما يلحق ا من وصمة املخالفة للقانون، وهي وصمة 

بع بنظرة حتقريية استنقاصية إن مل تكن عدائية، وذلك مـن قبـل السـلط    من شأا أن تستت
احلاكمة من جهة، ومن قبل اهليئة االجتماعية من جهة أخرى، وذلك ما يكون سببا يف الرفض 
هلذه اموعة املخالفة للقانون رفضا نفسيا وشعوريا، وربما إداريا وإجرائيا أيضا، كما يكون 

يئة عن اإلسالم الذي متثّله هذه األقلّية املسلمة، وإذن فإنّ املآل الذي سببا يف تبليغ صورة س
  .يؤول إليه هذا الضرب من األفعال هو مآل خمالف ملقصد أحكامها منها
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وأما املعامالت اليت يكون املسلم خميرا يف التعامل ا، واليت هي إن اختارها وجـدها  
ل االقتراض الربوي، وتعاطي بعض ضروب جارية على خالف احلكم الشرعي، وذلك من مث

األعمال، واقتحام اتمع باملخالطة واملشاركة املتنوعة املناحي، فهذه املعامالت إن طبق عليها 
املسلم احلكم الشرعي باالمتناع عن الدخول فيها فإنّ ذلك قد يفضي إىل أحد مـآلني كـلّ   

املآلني، فهو أنّ املسلم قد يكون غـري   أما أحد. منهما غري حمقّق ملقصد ذلك احلكم الشرعي
ملزم بالقانون أن يدخل حتت معاملة ما من املعامالت املخالفة للجكم الشرعي، ولكنه جيـد  
نفسه يف حال اضطرار لذلك، فربما انسدت أمامه سبل العمل، فال جيد إالّ العمل يف مواطن 

مه سبل التمويل لتحقيـق مطلـب   تروج فيها احملظورات حبكم الشريعة، وربما انسدت أما
ضروري كالسكن إالّ سبل االقتراض الربوي، وحينئذ إن امتنع عن هذه املعامالت تطبيقـا  

  .للحكم الشرعي فإنه سيجد نفسه يف حرج شديد يتعلّق بضرورات احلياة
وأما املآل الثاين، فهو أنّ االمتناع عن كلّ املعامالت احملظورة شرعا قد تفضي باملسلم 

 التخلّي عن االستفادة مما يوفّره اتمع الذي يعيش فيه من االمكانيات الكثرية اليت بنيت إىل
على حمظورات شرعية، وخاصة فيما يتعلّق بالتعامل املايل، فإذا هو ينخرط يف اتمع مبا يقدم 

دفعـه مـن   له من أعمال قد تكون أحيانا بالغة األمهّية مثلما تقدمه العقول املهاجرة، ومـا ي 
الضرائب، وما يبذله أحيانا من تضحيات حىت بالنفس عند التجنيد العسـكري، ولكنـه ال   
ينخرط فيه حني االستفادة مما يقدمه هذا اتمع ألفراده من قروض وتسهيالت خمتلفة، وهذا 
االخنراط يف الغرم واالنسحاب من الغنم من شأنه أن يضعف وضـعية املسـلمني كـأفراد،    

وضعيتهم كجماعة، إذ هم ال يستفيدون مما يوفّره اتمع من إمكانيات، وهو ما ميكن  وبالتايل
أن يؤدي إىل أن تبقى األقلّية املسلمة أقلّية هامشـية، ال تتطـور وال تقـوى يف أوضـاعها     

  .االجتماعية واالقتصادية والتعليمية
ه وتراتيبه، ومن خالل ذلك إنّ اتمعات الغربية بنيت على نظام معين له أسسه وقوانين

النظام يتم التفاعل االجتماعي العام بني األفراد واملؤسسات وجممل املكونات االجتماعيـة،  
ومن خالله تتم حركة التطور والنمو، إذ يف نطاقه ومبقتضيات قوانيه تـتم حركـة األخـذ    

، ومن بقي خارج ذلك النظام، والعطاء، واإلفادة واالستفادة تبادال بني األفراد وجممل اتمع
غري منخرط فيه باألخذ والعطاء، فإنه سيبقى على هامش اتمع، وسوف لـن يسـتطيع أن   
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يستفيد منه ما يقوى به ويتطور، فيكون إذن ذلك الضعيف الذي ال يؤثّر يف اتمع شيئا، إذ 
  .أسباب القوة مرصودة ضمن نظامه، وال تكتسب إالّ من خالل ذلك النظام

إنّ تطبيق أحكام الشريعة على األقلّية املسلمة يف قسم غري يسري من اال االجتماعي 
واالقتصادي قد تنتهي إذن يف بعض األحيان حبكم ما تقدم بيانه إىل حرج شديد يلحق األفراد 
يف بعض ضرورام احلياتية، وإىل وضع من الضعف والتهميش وفقدان الفاعليـة والتـأثري   

 مل األقلّية، وذلك كلّه مآل ناتج من تطبيق أحكام الشريعة على أقلّيـة مسـلمة   بالنسبة
بسبب من خصوصية وقوعها حتت سيادة قانون غري إسالمي، وهو مـآل جـدير بـالنظر    
االجتهادي يف أحوال األقلّيات لتبين أبعاده ومقاديره وآثاره، وتقدير األحكـام الشـرعية   

  .   هي مقصد كلّ األحكاماملناسبة له حتقيقا للمصلحة اليت
    دة ا را   ج  األقلّية املسلمة كما تعيش حتت ظلّ سيادة قانونية

غري سيادة القانون اإلسالمي، فإنها تعيش أيضا حتت ظلّ سيادة اجتماعية غري سيادة اتمـع  
ثقافية على ما تقتضيه اخللفية اإلسالمي، فاتمع الذي تعيش فيه هذه األقلّية مشكّل يف بنيته ال

املرجعية اليت توجهه، سواء كانت دينية أو إيديولوجية عامة، ومن تلك اخللفية انبت عادات 
اتمع وأعرافه ومؤسساته وأمناط حياته، سواء فيما يتعلّق بالعالقات بني األفراد، أو عالقات 

  .، أو غري ذلك من العالقاتاجلرية، أو عالقات األفراح واألتراح، أو عالقات العمل
واملسلمون األقلّية وهم يعيشون يف كنف هذا اتمع مبكوناته وعاداته وأعرافه جيدون 
أنفسهم يف اضطرار معيشي وإنساين واجتماعي ألن يتعايشوا معه، ويتعاملوا مـع مواريثـه،   

عيشـون خـارج   وينخرطوا يف سياقه، وإالّ لتعطّلت م احلياة يف وجوه كثرية، وألصبحوا ي
الدورة االجتماعية مبا تتضمنه من مسالك التبادل املنفعي أخذا وعطاء بني أفـراد اتمـع   

  . وفئاته، وهو من األغراض األساسية للوجود االجتماعي نفسه
وملّا تنخرط األقلّية املسلمة يف سياق اتمع الذي تعيش فيه، وهو اخنـراط ضـروري   

مهما يكن حجمه وامتداده، فإنها جتد نفسها يف كثري مـن   لوجودها ال تستطيع منه فكاكا،
وملّـا  . املواقع حتت سلطة قسرية للمجتمع فيما استقر عليه من أمناط يف التعامل االجتمـاعي 

كان كثري من هذه األمناط خيالف األحكام الشرعية إن خمالفة منع قاطع أو خمالفة منع خمفّف، 
وإذا ما . طت فيها ستجد نفسها يف منطقة املمنوعات الشرعيةفإنّ األقلّية املسلمة إن هي اخنر
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طُبقت األحكام الشرعية على األقلّية املسلمة يف معامالا االجتماعيـة اخلاضـعة لسـلطان    
  .    اتمع، فإنّ ذلك قد يؤدي إىل مجلة من اإلحراجات، ويفوت مجلة من املصاحل

توتر يف العالقة بـني األفـراد أو بـني     ومن تلك اإلحراجات ما قد يترتب أحيانا من
الفئات جراء ما يحسب على أنه استهتار باملشاعر، أو استهانة باللّياقة يف املعاملة، أو تكبـر  
واستعالء، وذلك على سبيل املثال حينما ال يشارك املسلم جريانه أو زمالءه أو أصدقاءه أو 

تراحهم اليت قد ال ختلو من خمالفات شرعية، أصهاره من غري املسلمني يف مراسيم أفراحهم وأ
فإذا بذلك التوتر ينسج خيوط الوقيعة شيئا فشيئا حىت يؤول إىل املشاحنة والفرقة وما يترتب 
على ذلك من ضرر يلحق املسلمني، بل قد يلحق بصورة اإلسالم الذي يدينون به باعتبار أنّ 

  .ذات اإلسالم ال من املسلمني ما عد استهانة واستهتارا هو يف حسبان القوم من
ومنها ما قد يترتب على مقاطعة املعامالت االجتماعية أو مقاطعة القسط األكرب منـها  
من الصريورة باألقلّية املسلمة إىل وضعية االنزواء واالنعزال عن اتمع فيما جيري فيه مـن  

ي املشترك كالفرقة الشاذّة تفاعل، فيصبح املسلمون إذن يف واقع اتمع، ويف احلس االجتماع
عن السياق العام للمجتمع، وقد يفضي ذلك إىل أن تصبح كالفرقـة املنبـوذة لشـذوذها،    
فتستبعد إذن من االعتبار يف دائرة التفاعل االجتماعي ، كما تستبعد باألحرى من أن تكون 

انعزلـت عـن    حملّ اعتبار كمصدر للتأثري برأي أو بتصرف أو بإحياء أو مبوقف، إذ هي قد
اتمع واقعيا، فانعزلت يف األذهان تبعا لذلك، وذلك مصري لألقلّية املسلمة فيه من احلرج هلا 

  .كما فيه من الضرر ملا متثّله من دين شيء كثري
وإذا ما انعزلت األقلّية املسلمة عن اتمع الذي تعيش فيه تطبيقا للحكم الشرعي مبنع 

ن الشوائب، فإنّ ذلك يفضي ال حمالة إىل بقاء هذه األقلّية بعض ما قد يشوب اختالطها به م
غري عليمة حبقائق هذا اتمع ومكونات تركيبه وآليات حركته، إذ العلم بـذلك يقتضـي   
املخالطة والتوغّل، كما يفضي بالتايل إىل القصور عن االستفادة من املؤسسات االجتماعيـة،  

تمع املدين يف طرائق إدارتمع، وهو ودوائر اا، وفيما توفّره من اخلدمات واملزايا ألفراد ا
ما يؤدي إىل حرمان األقلّية املسلمة من أسباب للمعرفة وأسباب للمصلحة مما ميكن أن يكون 

  .عوامل منو وقوة وإجيابية يف التفاعل االجتماعي تفاعل أخذ وعطاء ونفع وانتفاع
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ة املتعلّقة باملخالطة االجتماعية إذا ما طبقت ميكن إذن أن تؤدي بعض األحكام الشرعي
على حياة األقلّيات املسلمة إىل مآل ينتج عنه من الضرر الذي يلحق جبماعة األقلّيات أكثـر  
من املصاحل اليت وضعت تلك األحكام من أجلها كمقاصد هلا، وذلك بسبب أنّ تلك املقاصد 

رت اعتبارا لتطبيق األحكام يف ظلّ سيادة اق على املسـلمني يف  قُدا تطبتمع اإلسالمي، فلم
ظلّ سيادة جمتمع غري إسالمي فإنّ هذه اخلصوصية يكون هلا أثر بين يف مآالت األحكام، وهو 

  .ما ينبغي للفقيه أن يأخذه بعني االعتبار يف بناء فقه األقلّيات
سـلمة بـالبالد   ذكرنا سابقا أنّ األقلّيات امل: د   ار و ال ادوي  

الغربية على وجه اخلصوص متثّل حلقة وصل بني العامل اإلسالمي وما ميثّلـه مـن حضـارة    
اإلسالم، وبني العامل الغريب وما ميثّله من حضارة الغرب، وهي ذا املوقع كأنمـا تتصـدى   
مبجرد حضورها ملهمة ذات خطورة بالغة، هي مهمة متثيـل اإلسـالم يف أبعـاده القيميـة     
واحلضارية لدى أهل الغرب، وستكون صورة اإلسالم لدى هؤالء مرتبطة إىل حـد كـبري   
بتقييمهم من خالل ثقافتهم لألمنوذج الذي يكون عليه املسلمون األقلّية يف جممـل وجـوه   
حيام، ويف تصرفام إزاء أنفسهم وإزاء اآلخرين، وربما يكون مصري اإلسالم بالديار الغربية 

رد، ومن استحسان أو استقباح، ومن انتفاع مبا فيه من خري أو انكمـاش دون  من قبول أو 
ذلك  مرتبطا أشد االرتباط مبا حيدثه هذا األمنوذج الذي تكون عليه األقلّية املسلمة باعتبـار  

  .أنها متثّل اإلسالم، والشواهد يف أيامنا هذه تترى يف الشهادة على ذلك
تعيش فيها األقلّيات املسلمة بقادرة يف أغلبها علـى أن   وليست اتمعات الغربية اليت

تقيم ذلك األمنوذج يف متثيليته لإلسالم من خالل مقاييس موضوعية علمية، وإنما هي سيكون 
تقييمها ذاك يف شطر كبري منه جاريا من خالل ثقافتها هي وأعرافها وعاداا ومنط عيشـها،  

الكربى اليت يلتقي عليها الطرفان، من مثل املبـادئ  وذلك فيما عدا تلك املبادئ األساسية 
األخالقية واإلنسانية العامة، وهو ما يضفي على هذا الوضع الذي تتصدى فيـه األقلّيـات   

  .املسلمة لدور متثيلي أمنوذجي صعوبة أخرى وتعقيدا زائدا
هذه  ومن مقتضيات هذا الدور التمثيلي ذي البعد الدعوي لألقلّيات املسلمة أن تكون

األقلّيات ذات قوة مادية اقتصادية وقوة اجتماعية وعلمية، حبيث تظهر باملظهر القوي الالّئق 
اجلالب لالحترام يف أحواهلا السكنية واهلندامية واملظهرية العامة، ويف جتمعاـا ومناسـباا   
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 أعماهلـا ومؤسسـاا   وممارساا املتعددة، ويف عالقاا االجتماعية وتصرفاا املختلفة، ويف
ومنشآا، ويف مواقعها العلمية والوظيفية، فبقدر ما تكون األقلّيات راقية قوية يف ذلك تكون 
متثيليتها لإلسالم أوقع يف رسم الصورة اإلجيابية عنه يف نفوس أهل الغرب، وعكـس ذلـك   

  .صحيح إىل حد كبري
يف مظاهرهم ويف تصرفام إزاء  ومن مقتضياته أيضا أن يكون السلوك العام للمسلمني

اآلخرين ويف عالقام االجتماعية سلوكا غري جارح للحس الذوقي العـام للمجتمـع، وال   
متصف بالشذوذ والغرابة، وال مسيئا للشعور اجلماعي، بل يكون مستحسنا يف العيون، مقربا 

نفوس، حبيث حتصل مـن  إىل القلوب، منسجما مع الطابع العام للمجتمع، لطيف الوقع يف ال
جممل كلّ ذلك صورة تشيع يف املخيال اتمعي االستحسان، وتكتسب لدى عامـة النـاس   

  .االحترام، وتقع يف تقدير العقول موقعا رفيعا
هذه املقتضيات اليت يقتضيها موقع األمنوذجية لألقلّيات املسلمة يف بعدها الدعوي من  

لي لإلسالم يفضي إىل التقارب والتعارف بني املسـلمني  شأا أن تساعد على القيام بدور متثي
ولكـن بعـض   . وأهل الغرب، كما يفضي إىل إبراز حماسن اإلسالم وخرييته لينتفع ا الناس

أحكام الشريعة حينما تعمل ا األقلّية املسلمة وهي يف هذا املوقع فإنها قد تفضـي إىل مـا   
ثريا أو قليال ما تصدت له األقلّية املسلمة حبكـم  خيالف هذه املقتضيات، فإذا هي تعطّل إن ك

  .موقعها الواصل بني احلضارتني من دور متثيلي دعوي عظيم
وإنما حيصل ذلك بسبب أنّ تلك األحكام هي يف جمملها مشروعة للمسلمني يف حال 

م كوم أمة متجانسة بالصفة اإلسالمية، فحينئذ تتشكّل أحواهلم وعادام وأذواقهم وهيئا
اجلماعية على سواء بني مجيعهم، فيكون ميزان التقييم الـذوقي، ومعـايري االستحسـان،    
وتقديرات العقول للمواقف والتصرفات، جارية كلّها على ذات املقاييس اليت تأسس عليهـا  
اتمع اإلسالمي املتجانس بأثر من الدين اجلامع، فإذا ما جرت تلك األحكام علـى أفعـال   

ي تعيش يف مناخ اجتماعي خمالف، كان هلا يف ذلك املناخ أثر خمـالف ألثرهـا يف   األقلّية وه
  .املناخ االجتماعي اإلسالمي املتجانس

ومن أمثلة ذلك أنّ بعض املسلمني من األقلية يف الـبالد الغربيـة تـراهم يف بعـض     
ة تصرفام وعالقام ، ويف بعض مظاهرهم وأحواهلم حيرصون على تطبيق أحكـام شـرعي  



 ٤٤ 

حرصا شديدا، وإن تكن من باب السنن والنوافل امع عليها أو املختلف فيها، من مثل مـا  
يتعلّق بكيفيات اللّباس، أو بأوصاف معينة يف إعفاء اللّحى، أو مبقاطعة املشاركة باملواساة يف 

وأحيانا األتراح واملشاركة باملسرة يف األتراح، وهم مبا يفعلون من ذلك يتركون األثر السيئ 
البالغ السوء يف عيون ونفوس اتمع الذي يعيشون فيه، فإذا هم يصدون بـذلك صـورة   
اإلسالم عن أن تبلغ إىل النفوس فتقع فيها موقع االستحسان، وإذا تطبيق تلك األحكام الذي 
هو يف األصل نصرة لإلسالم وإعالء له يصبح يف هذه احلال آيال إىل عكـس ذلـك مـن    

  .فور منهاستنقاص له ون
وقد كان الس األورويب لإلفتاء والبحوث يصدر يف بعض فتاويه وقراراته بناء علـى  
هذا املعىن الذي يؤخذ فيه البعد الدعوي لألقلّية املسلمة بعني االعتبار، ومن ذلك ما جاء يف 

هناك إىل جانـب  " فتواه جبواز االقتراض الربوي لشراء املساكن من تقرير للحاجة على أنّ 
هذه احلاجة الفردية لكلّ مسلم، احلاجة العامة جلماعة املسلمني الذين يعيشون أقلّية خـارج  
دار اإلسالم، وهي تتمثّل يف حتسني أحواهلم املعيشية، حىت يرتفع مستواهم، ويكونوا أهـال  

  .٣٧"لالنتماء إىل خري أمة أخرجت للناس، ويغدو صورة مشرقة لإلسالم أمام غري املسلمني
إذن أنّ خصوصية األقلّية املسلمة متمثّلة يف متثيليتها لإلسـالم يف عيـون غـري     يتبين

املسلمني الذين تعيش يف جمتمعهم، ومنظورا إليها يف بعدها الدعوي واحلضاري واملستقبلي يف 
عالقة اإلسالم واملسلمني بالغرب وأهله، يتبين أنها خصوصية ذات أثر يف مآالت األفعـال،  

خصب لالجتهاد يف فقه األقلّيات، ولكنه موطن تتشابه فيه السبل، وختتلط  فذلك إذن موطن
فيه احلقائق بالظنون، فعلى اتهد الفقيه أن يوازن فيه بني املصاحل واملفاسد مبوازين الـذهب  

  .حىت ال تنتهك أحكام الشريعة باألوهام
مل النظر يف مآالت إنّ ذلك املنهج الدقيق هو ما جيب أن يكون ديدنا للناظرين يف جم 

 األفعال كأصل من األصول يف املعاجلة الشرعية ألوضاع األقلّيات املسلمة، وإنتاج فقه ثري
يف ذلك يرقّي هذه األوضاع ويبلغ ا أهدافها القريبة والبعيدة، وذلك سواء من حيث تعيني 

هو مناسب منـها  مقاصد األحكام، أو من حيث تبين أيلولتها الفعلية، أو من حيث تقدير ما 

                                                        
 ٣٠: نفس املرجع  ٣٧



 ٤٥ 

صعب املورد، إالّ أنه عذب املـذاق،  : لتلك األيلولة، فكلّ ذلك كما الحظ اإلمام الشاطيب
حممود الغب    .  
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