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�أبحاث ودرا�سات

من فقه األق ّل ّيات إىل فقه التعارف
أ .د .مجيل محداوي

(((

خالصة:
يمكن احلديث عن مرحلتني رئيستني من مراحل احلاجة إىل فقه األق ّل ّيات؛ مها:

مرحلة الضياع واالستالب ،ومرحلة الصحوة اإلسالم ّية.

وهناك جمموعة من املواقف العلم ّية جتاه فقه األق ّل ّيات؛ سواء أكانت مواقف إجياب ّية
أم سلب ّية أم حمايدة أم معتدلة .ومن بني هذه املواقف :موقف يدافع عن فقه األق ّل ّيات،
وموقف يقبل باملضمون واملبدأ ،ويرفض املصطلح ،ويستبدله بفقه التعايش ،وموقف
يرفض هذا الفقه مجلة وتفصيالً.

ومن هذا املنطلق ،ال بدّ من معاجلة جمموعة من األسئلة التي يستوجبها البحث يف هذا
مقوماته النظر ّية والتطبيق ّية؟
الصدد؛ وهي :ما هو فقه املهجر أو فقه األق ّل ّيات؟ وما هي ّ

واخلاصة؟ وما هي مصادره؟ وما هي املشاكل التي يطرحها هذا
وما هي أهدافه العا ّمة
ّ

الفقه؟ وكيف يمكن تأصيل هذا الفقه وتأسيسه؟
اإلسالمي ،من املغرب.
((( باحث يف الفكر
ّ
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وهبذه املعاجلة يتبينّ لنا ّ
أن فقه األق ّل ّيات أو فقه التعارف أو فقه املهجر هو ذلك
الفقه الذي يدرس خمتلف املشاكل التي تعرتض األق ّل ّيات يف بلدان املهجر ،مع تقديم
إسالمي معارص ،يتبنّى االجتهاد الذي يراعي
احللول الناجعة هلذه املشاكل يف ضوء فقه
ّ
مصالح األق ّل ّيات ،ويدرأ عنها املفاسد من خالل تطبيق طريقة فقه ّية مرنة وميسرّ ة،

من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

منهج ًا وسبي ً
املقاصدي ،ترشيع ًا وإفتا ًء وحك ًام ،عىل
ال ومسلك ًا ،مع مت ّثل آل ّيات الفقه
ّ
ثم ،فهذا الفقه جييب
أن يكون هذا الفقه فقه ًا ك ّل ّي ًا عا ّم ًا أو فقه ًا فرع ّي ًا أو جزئ ّي ًا .ومن ّ
تؤرق املهاجرين؛ سواء أكانت سياس ّية أم
عن جمموعة من األسئلة أو القضايا التي ّ
اجتامع ّية أم اقتصاد ّية أم ثقاف ّية أم دين ّية أم حضار ّية ...وال بدّ هلذا الفقه من أن يتجاوز
الداللة السياس ّية ملصطلح األق ّل ّيات ،لينفتح عىل مصطلح التعارف الذي يوحي بطبيعة

العالقات اإلنسان ّية اإلجياب ّية التي جتمع بني املسلم وجاره غري املسلم.

مصطلحات مفتاح ّية:

فقه األق ّل ّيات ،فقه التعايش ،فقه التعارف ،فقه املهجر ،دار اإلسالم ،دار اهلجرة،

النص ،فقه الواقع ،فقه املوازنات ،فقه
االجتهاد الفقهي ،متغيرّ ات الزمان واملكان ،فقه ّ
األولو ّيات ،فقه الرضور ّيات ،فقه احلاج ّيات ،الفقه املقارن ،الفقه املوروث ،مقاصد
الرشيعة ،األصول ،الفروع ،الك ّل ّيات ،اجلزئ ّيات ،التأصيل ،التعارف ،التفاهم ،التسامح

التعايش... ،
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مقدّ مة:
قاطبة ،وفيها يط ّبقون رشع اهلل ،وال جيدون لومة الئم يف العمل برشيعة اهلل ،سنّة وقرآن ًا
وتسمى -أيض ًا -بدار الدعوة،
ثمة دار احلرب أو دار العهد،
ّ
ومنهاج ًا .ويف املقابلّ ،

�أبحاث ودرا�سات

من املعروف ّ
ثمة دارين للمسلمني :دار اإلسالم ،التي يعيش فيها املسلمون
أن ّ

أو دار التعارف ،أو دار اإلنسان ّية ،أو دار اهلجرة ،أو دار االغرتاب ،أو املجتمع غري

اإلسالمي؛ حيث تعيش فيها أق ّل ّيات من غري املسلمني ،أو يرتادها مسلمون مغرتبون
ّ
احلر ّية ،أو العيش
ومهاجرون عن ديارهم األصل ّية؛ بحث ًا عن العمل ،أو الرزق ،أو ّ

الكريم ،أو طلب ًا للدراسة والعلم والشفاء.

بيد ّ
متنوعة وخمتلفة ،تتع ّلق بقضايا
أن للمسلمني الذين يعيشون يف هذه الديار مشاكل ّ

سياس ّية واجتامع ّية واقتصاد ّية وثقاف ّية ودين ّية وحضار ّية تزداد حدّ ة وصعوبة وتعقيد ًا،

خاصة ّ
أن هذه األق ّل ّيات تعيش بني أقوام متعدّ دة،
وتتط ّلب حلوالً إجرائ ّية ومستعجلةّ ،
وثن ّية ،بوذ ّية ،هيود ّية ،نرصان ّية ،وملحدة...

يسمى بفقه املهجر،
وقد استوجب هذا الواقع الشائك وجود فقه
ّ
خاص باألق ّل ّيات؛ ّ

أو فقه التعارف ،أو فقه املغرتبني ،أو فقه األق ّل ّيات ،أو فقه املسلمني يف غري املجتمع

اإلسالمي .وهلذا الفقه أصول ومبادئ نظر ّية وتطبيق ّية جيب معرفتها واستيعاهبا ومت ّثلها.
ّ
حتاول هذه املقالة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة ،وهي :ما هو فقه املهجر؟ وما

واخلاصة؟ وما هي مصادره؟
مقوماته النظر ّية والتطبيق ّية؟ وما هي أهدافه العا ّمة
ّ
هي ّ

وما هي املشاكل التي يطرحها هذا الفقه؟ وكيف يمكن تأصيل هذا الفقه وتأسيسه؟

أوالً :مصطلح فقه األق ّل ّيات:

سمى فقه األق ّل ّيات بتسميات أخرى ،مثل :فقه دار احلرب ،فقه دار العهد ،فقه
ُي ّ

املهجر أو املهاجر ،فقه األولو ّيات ،فقه املكان ،فقه اجلغرافيا ،فقه املسلمني يف جمتمع
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اإلسالمي ،فقه املغرتبني ،فقه التعايش((( ،فقه املواطنة((( ،وفقه األق ّل ّيات
غري املجتمع
ّ
املسلمة(((...

األجنبي
ويمكن -أيض ًا -تسميته بفقه التعارف؛ لكونه يبينّ عالقة املسلم باآلخر
ّ
خاص
األخالقي ،ويتط ّلب هذا وجود فقه
عىل مستوى املعامالت والعبادات والتفاعل
ّ
ّ
من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

يتم بني األنا واآلخر .وينبغي أن يكون -بطبيعة احلال -تعام ً
ال
هبذا التعامل الذي ّ

إنسان ّي ًا إجياب ّي ًا ،قائ ًام عىل التفاهم ،والتسامح ،والتعارف ،والتعايش ،والصداقة ،واملو ّدة،
واملح ّبة؛ مصداق ًا لقوله -تعاىل :-ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ((( .

وعىل الرغم من االختالف البينّ بني املسلمني والكتاب ّيني يف كثري من األصول الدين ّية
والرشع ّية الكربى ،وبالضبط يف ما يتع ّلق بالعقيدة والتوحيد واإليامنّ ،
ثمة جمموعة
فإن ّ
تقرب املسلمني من غري املسلمني ،وال س ّيام يف جمال املعامالت
من القواسم املشرتكة التي ّ
واملعاهدات والقيم والعالقات اإلنسان ّية...

وجتدر اإلشارة إىل ّ
خاصة إذا كانت هروب ًا من
أن اهلجرة جائزة يف الرشع
اإلسالميّ ،
ّ

الظلم واالستبداد والبطش ،أو بحث ًا عن العلم والرزق ،أو خوف ًا عىل الدين من جتبرّ الك ّفار
والوثن ّيني .ويف هذا السياق ،يقول اهلل -تعاىل :-ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(((.
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((( عند الدكتور خالد حممد عبد القادر يف كتابه :من فقه األق ّل ّيات املسلمة ،ط ،1قطر-الدوحة ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية1998 ،م.
((( عند الدكتور عبد املجيد النجار يف كتابه :فقه املواطنة.
((( عند الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه :يف فقه األق ّل ّيات املسلمة ،ط ،1القاهرة ،دار الرشوق2001 ،م.
((( سورة احلجرات ،اآلية .7
((( سورة النساء ،اآليات.99-97 :
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ومل يكن مصطلح «فقه األق ّل ّيات» معروف ًا يف القرون املاض ّية؛ بل ظهر يف قرننا

تدرجيي؛
العرشين مع تزايد ظاهرة اهلجرة إىل الدول األجنب ّية ،وتفاقم مشاكلها بشكل
ّ
�أبحاث ودرا�سات

ما أ ّثر سلب ًا يف وضع ّيتهم الدين ّية والسياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية واالقتصاد ّية...
وأكثر من هذا ،مل يربز هذا املصطلح يف الكتابات اإلسالم ّية املعارصة إال بعد جمموعة
من الندوات واملؤمترات العلم ّية التي ناقشت أوضاع املسلمني يف املهجر أو أرض
اإلسالمي ،وغريمها
اإلسالمي ،ومنظمة املؤمتر
االغرتاب ،وأرشفت عليها رابطة العامل
ّ
ّ

املؤسسات العلم ّية والسياس ّية احلكوم ّية وغري احلكوم ّية.
من ّ

هذاّ ،
وإن عدد املسلمني يف اخلارج يف تزايد؛ حيث أشارت هيئة األمم املتّحدة إىل

ّ
ثمة أكثر من مخسمئة ومخسني ( )550مليون مسلم ،يعيشون يف أرض الغربة .ومن
أن ّ

ثم ،يشكّلون ثلث عدد املسلمني يف العامل ،ويعيشون يف ما بني  56إىل  58دولة ،يف
ّ
ست قارات عامل ّية((( .لذلك ،فهم يم ّثلون أق ّل ّية بالنسبة إىل الشعوب املستقبلة ،وتتط ّلب
ّ

أوضاعهم حلوالً مستعجلة؛ يف ما يتع ّلق بحالتهم الدين ّية واالجتامع ّية والسياس ّية
امللحة ك ّلها؛ فقه ًا
واالقتصاد ّية والثقاف ّية واحلضار ّية ...وقد استوجبت هذه املشاكل
ّ
يسمى بفقه األق ّل ّيات ،أو فقه املهجر ،أو فقه التعارف.
عرص ّي ًا جديد ًاّ ،

و ُيعنى فقه األق ّل ّيات بدراسة حياة املسلمني يف املجتمعات األخرى غري املسلمة،

وإجياد احللول الرشع ّية ملشاكلهم ومستجدّ اهتم ،سواء أكانت سياس ّية ،أم اجتامع ّية ،أم

اقتصاد ّية ،أم دين ّية ،أم حضار ّية ،بمراعاة ظروف املكان والزمان .وقد يكون هذا الفقه

فقه ًا عا ّم ًا أو فقه ًا فرع ّي ًا؛ كفقه الفرائض ،وفقه األموال ،وفقه النساء ،وفقه اجلنايات،
وفقه السياسة ،وغريها من الفقه ّيات الفرع ّية واجلزئ ّية.

سيايس جرى يف العرف
عرفه بقوله« :أ ّما كلمة (األق ّل ّيات) ،فهي مصطلح
وهناك َمن ّ
ّ
الدويل ،يقصد به جمموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث ِ
العرق أو
ّ ُ
((( انظر« :األق ّل ّيات املسلمة ىف العامل ...ثروة جمهولة» ،موقع مسلمو العامل ،رمز اخلرب ،13001بتاريخ 19أبريل 2015م:
http://globemuslims.com/ar/news/13001/

179

اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه األغلب ّية .وتشمل مطالب األق ّل ّيات -عادة -املساواة

بحق االختالف والتم ّيز يف
مع األغلب ّية يف احلقوق املدن ّية والسياس ّية ،مع االعرتاف هلا ّ

جمال االعتقاد والقيم»(((.

ثاني ًا :بدايات االهتامم بفقه األق ّل ّيات:
من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

يمكن احلديث عن مرحلتني رئيستني من مراحل احلاجة إىل فقه األق ّل ّيات؛ مها:
مرحلة الضياع واالستالب ،ومرحلة الصحوة اإلسالم ّية؛ بمعنى ّ
أن املهاجرين
أحسوا بالضياع واالغرتاب يف بالد
األوائل ،سواء أكانوا اجليل ّ
األول أم اجليل الثاينّ ،

املهجر ،ومل يعرفوا دينهم معرفة حقيق ّية ،فقد هاجروا إبان احلربني العامل ّيتني األوىل

والثانية ،إ ّما للحرب إىل جانب احللفاء مقابل لقمة اخلبز ،وإ ّما لتعمري أوروبا يف سنوات
جراء الدمار الذي حلق هبا .فلم يتبينّ املسلمون
اخلمسني والستّني من القرن املايض من ّ
املهاجرون دينهم بشكل ج ّيد؛ ألنهّ م كانوا منشغلني بلقمة اخلبز ،والشوق واحلنني إىل

ثم ،مل يعرفوا حقائق اإلسالم عن وعي وعلم وتطبيق؛
وطنهم وأهلهم وأح ّبتهم .ومن ّ
أحسوا بالضياع واالغرتاب وفوات األوان ،والس ّيام ّ
أن أغلب هؤالء املهاجرين كانوا
بل ّ

يب ،-بل حتى الشعوب اإلسالم ّية األصل ّية يف تلك
أ ّم ّيني -وأقصد مهاجري املغرب العر ّ
الفرتة؛ كمسلمي البوسنة واهلرسك والطاجيك والقوقاز والشيشان واأللبان ...كانوا
مستلبني دين ّي ًا ،وكانوا -أيض ًا -تابعني للمنظومة االشرتاك ّية السوفيات ّية التي أخضعتهم

قهر ًا وقرس ًا وجرب ًا ،وكانوا يف احلقيقة مضطهدين عقد ّي ًا؛ وهم يشكّلون أق ّل ّيات مسلمة،
ينبغي عليها أن تذوب يف املجتمع االشرتاكي املادي وا ُمل ِ
لحد.
ّ ّ ّ
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أما يف العقود األخرية ،فقد حت ّققت صحوة إسالم ّية واعية ،فرشع املسلمون املغرتبون

يتساءلون عن دينهم ،ويبحثون عن طرائق التعارف مع األجانب ،ويتساءلون عن كيف ّية

فأسسوا مساجد ومعاهد وجمالس دين ّية
احلفاظ عىل هو ّيتهم وشخص ّيتهم اإلسالم ّيةّ ،
((( العلواين ،طه جابر« :نظرات تأسيس ّية يف فقه األق ّل ّيات» ،موقع اإلسالم أون الين.نت:

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politic/2001/article11-.shtml
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تعليم ّية وتربو ّية ،ون ّظموا مؤمترات إسالم ّية للتباحث يف قضايا دينهم ،ومناقشة أمور

حياهتم الدنيو ّية واألخرو ّية.

أسسوا مدارس ومعاهد وك ّل ّيات وجامعات إسالم ّية لتخريج
القرآن ّية فحسب؛ بل ّ
املتنورين(((.
العلامء والدعاة ّ

�أبحاث ودرا�سات

ِ
يكتف املسلمون املغرتبون ببناء املساجد والكتاتيب
ويف هذه املرحلة بالذات ،مل

وقد انعقد يف القرن العرشين وسنوات األلف ّية الثالثة كثري من الندوات واملؤمترات

يف الرشق األقىص وأوروبا وأمريكا؛ بغية النظر يف مشكالت األق ّل ّيات املسلمة ،واقرتاح

احللول الفقه ّية الناجعة ملعاجلتها بطريقة من الطرائق املمكنة .ومن بني ذلك :ندوتان

ن ّظمهام اتحّ��اد املن ّظامت اإلسالم ّية يف فرنسا لتناول فقه األق ّل ّيات املسلمة يف فرنسا
املتخصصني يف هذا املجال،
خصوص ًا ،وأوروبا عموم ًا ،واستدعي هلام كثري من الفقهاء
ّ
مثل :الدكتور مصطفى الزرقا ،الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،سيد الدرش ،الشيخ منّاع

القطان ،الشيخ عبد اهلل بن بية ،الشيخ حممد العجالن ،الدكتور نارص امليامن ،الشيخ
فيصل مولوي ،الدكتور عصام البشري ،والشيخ يوسف القرضاوي ...ملناقشة قض ّية
«اإلقامة يف بالد الغرب ...واحلصول عىل جنس ّية هذا البلد ...والزواج من أورب ّية غري

مسلمة للحصول عىل اإلقامة ...والزواج بامرأة عرف ًا عىل خالف القانون ،وتطليق املرأة

متزوج هبا فعالً؛ للحصول عىل معونة املطلقة ...وأخذ الرجل معونة البطالة
قانون ًا ،وهو ّ
من الدولة ،مع أنّه يعمل ولكن ال يب ّلغ عن عمله ...إلخ هذه األشياء»(((.

يب لإلفتاء والبحوث ،ينظر يف مشاكل
وترتّب عىل هاتني الندوتني تأسيس جملس أورو ّ

األق ّل ّيات يف ضوء الرشيعة اإلسالم ّية؛ انطالقا من رؤية معارصة ،تراعي متغيرّ ات
((( وقد ذكر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ،يف كتابه «فقه األق ّل ّيات املسلمة» ،جمموعة من املراحل الفرع ّية التي تندرج
التحرك ،ومرحلة
ضمن مرحلة الصحوة اإلسالم ّية الكربى؛ مثل :مرحلة الشعور باهلو ّية ،ومرحلة االستيقاظ ،ومرحلة
ّ
التجمع ،ومرحلة البناء ،ومرحلة التوطني ،ومرحلة التفاعل .انظر :يف فقه األق ّل ّيات املسلمة ،ط ،1القاهرة ،دار الرشوق،
ّ
القاهرة2001 ،م ،ص.23
((( م.ن ،ص.6
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الزمان واملكان ومستجدّ اهتام .وقد عقد أكثر من سبع دورات للنظر يف مشاكل األق ّل ّيات

وتوصل املجلس إىل جمموعة من القرارات العلم ّية الفرد ّية واجلامع ّية ،ولك ّن
املسلمة،
ّ
هذه االجتهادات مل جتمع يف كتاب معينّ ومل تو ّثق؛ لكي ي ّطلع عليها الفقهاء واجلاليات
املسلمة.

من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

و ُن ِّظم مؤمتر آخر لعلامء الرشيعة بأمريكا سنة 1999م لطرح قضايا فقه األق ّل ّيات .كام
اإلسالمي اهتامم ًا ملحوظ ًا بفقه األق ّل ّيات ،فك ّلفت الدكتور الشيخ
اهتمت رابطة العامل
ّ
ّ
يوسف القرضاوي وغريه من الباحثني بإنجاز بحوث يف هذا املجال.

ويمكن القولّ :
عمق كثري ًا مبادئ فقه
إن املجلس
الفقهي األورو ّ
يب للبحوث قد ّ
ّ
األق ّل ّيات؛ نظر ّية وتطبيق ًا ،وكان من أنشطته الثقاف ّية والفكر ّية والدين ّية البارزة ْ
أن ن ّظم

الدورة السادسة عرشة يف تركيا يوليو 2006م ،حيث قدّ م املجلس ثامنية وعرشين بحث ًا
السيايس لألق ّل ّيات املسلمة .كام قدَّ م أكثر من مخسني بحث ًا يف مشاكل األرسة عرب
يف الفقه
ّ

يسمى بفقه األرسة املسلمة يف الغرب .وال يزال االهتامم
ثالث دورات سابقة ،ضمن ما ّ
ومستمر ًا بشكل دؤوب هنا وهناك.
بقضايا فقه األق ّل ّيات أو فقه املهجر جاري ًا
ّ
وثمة جمموعة من الكتب التي كتبها جمموعة من الباحثني يف جمال فقه األق ّل ّيات؛
ّ

اإلسالمي»،
منها :ما كتبه الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي «غري املسلمني يف املجتمع
ّ
العلواين «مدخل إىل أصول وفقه
و«فقه األق ّل ّيات املسلمة» ،وكتاب الدكتور طه جابر
ّ
األق ّل ّيات» ،وكتاب الدكتور خالد حممد عبد القادر «من فقه األق ّل ّيات املسلمة» ،وكتاب
الشيخ عبد اهلل بن بية «ضوابط الفتوى وفقه األق ّل ّيات» ،وكتاب الدكتور عبد املجيد
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النجار «فقه املواطنة للمسلمني يف أوروبا» ،والكتاب الذي أعدّ ه عيل بن نايف الشحود
ّ
بعنوان «اخلالصة يف فقه األق ّل ّيات»...
وهناك مؤ ّلفات وكتب أخرى يف هذا املجال -أيض ًا-؛ مثل« :األحكام السياس ّية
اإلسالمي» لسليامن حممد توبولياك (1995م) ،وكتاب
لألق ّل ّيات املسلمة يف الفقه
ّ

«األحكام الرشع ّية الناظمة للعادات االجتامع ّية لألق ّل ّيات املسلمة يف أمريكا» لعماّ ر منذر
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القضائي لألق ّل ّيات املسلمة» ملهنّد فؤاد استيتي
حممد قحف (2001م) ،وكتاب «التنظيم
ّ

(2006م) ،وكتاب «فقه األق ّل ّيات املسلمة يف مسائل األحوال الشخص ّية» ألمل يوسف
اإلسالمي ملواجهة هذه األوضاع» لعيل
اهلند ورسيالنكا يوغسالفيا ومدى جهود العامل
ّ

�أبحاث ودرا�سات

القواسمي (2006م) ،وكتاب «دراسة مقارنة لألوضاع التعليم ّية لألق ّل ّيات املسلمة يف

سامل إبراهيم النباهني (1985م)...

ثالث ًا :موقف علامء اإلسالم من فقه األق ّل ّيات:

هناك جمموعة من املواقف العلم ّية جتاه فقه األق ّل ّيات؛ سواء أكانت مواقف إجياب ّية أم

سلب ّية أم حمايدة أم معتدلة .ومن بني هذه املواقف:

 .1موقف يدافع عن فقه األق ّل ّيات؛ مثل :موقف الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي
ومن تبعه من العلامء املسلمني؛ كطه جابر العلواين ،وغريمها ،إذ يدعو هؤالء إىل
تأصيل هذا الفقه وتثبيته وتقنينه وتأسيسه؛ نظر ّية وتطبيق ًا.

 .2موقف بعض العلامء الذين يقبلون باملضمون واملبدأ ،ولكنّهم يرفضون املصطلح،

ويستبدلونه بفقه التعايش ،مثل :الشيخ عبد اهلل بية ،أو فقه التعارف ،كام أسميناه.

 .3موقف يرفض هذا الفقه مجلة وتفصيالً ،كالشيخ حممد سعيد رمضان البوطي،
يب يف
كام يبدو ذلك جل ّي ًا يف حمارضته التي ألقاها يف جملس برملان االتحّ اد األورو ّ
سرتاسبورغ يف «حقوق األق ّل ّيات يف اإلسالم» سنة 1991م .ويف هذا الصدد،

يقول البوطي يف حمارضته املعنونة بـ «ليس صدفة :تالقي الدعوة إىل فقه األق ّل ّيات
الفكري
أئمة الغزو
ّ
مع اخل ّطة الرامية إىل جتزئة اإلسالم»« :يف الوقت الذي خي ّطط ّ
اإلسالمي الواحد إىل «إسالم ّيات» إقليم ّية متعدّ دة ،ومن
يف العامل ،لتجزيء العامل
ّ
يسمونه
ثم خمتلفة ،فمتصارعة ،تتعاظم وتتالحق األصوات الداعية إىل إجياد ما ّ
ّ

بـ «فقه األق ّل ّيات» ،وتفصيله كسو ًة إسالم ّية مناسبة لإلسالم الذي يتنامى اليوم
واألمريكي -دون اإلس�لام اآلخر املنترش يف
يب
يف الغرب -بشطريه األورو ّ
ّ

183

األوطان اإلسالم ّية عا ّمة .ولقد قلت سائالً :ما هي املستندات أو األسس التي

ينبغي أن يستولد منها «فقه األق ّل ّيات» هذا؟ فقيل يل :إنهّ ا كثرية :قاعدة املصالح..
الرضورات تبيح املحظورات ..املش ّقة جتلب التيسري ..ما جعل عليكم من الدين

خاصة للمسلمني املقيمني يف
من حرج .قلت :ولك ّن هذه املستندات ليست
ّ
عاملي ال وطن لـه ،ومل تكن يوم ًا ما
إسالمي
أوروبا وأمريكا ..إنهّ ا مستندات لفقه
ّ
ّ
من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

تسمونه «فقه األق ّل ّيات» دون غريه ،فحيثام وجدت الرضورة بمعناها
مستندات ملا ّ

الرشعي املعروف ارتفع احلظر املس ّبب هلا ،وأينام وجدت املش ّقة التي تتجاوز احلدّ
ّ
املعتاد ،تثبت الرخصة الرشع ّية املتك ّفلة برفعها ،وحيثام تعارضت املصلحتان يف
س ّلم املقاصد الرشع ّية ،قدّ مت األَ ْولىَ منهام ..ومل نجد يف قرآن أو سنّة ،وال يف
أئمة الرشيعة اإلسالم ّيةّ ،
خاصة بحال األق ّل ّيات
أن هذه املستندات ّ
كالم أحد من ّ

اإلسالمي األخذ
التي تقيم يف ديار الكفر ،فال جيوز لغريهم من املسلمني يف العامل
ّ
هبا واالستناد إليها .قيل يلّ :
املاسة إىل
إن الرضورات التي تنبثق منها احلاجة ّ
خاص بتلك األق ّل ّيات ،نابعة من وجودهم يف جمتمعات غري إسالم ّية ،هلا
فقه
ّ

يقرر
خصوص ّيتها املتم ّيزة عن املجتمعات اإلسالم ّية! قلتّ :
أي إسالم هذا الذي ّ
ٍ
ّ
خاص
إسالمي
ربر ترشيع فقه
ّ
جمرد وجود املسلم يف دار الكفر ُيعدّ رضورة ت ّ
أن ّ

به ،ينسجم مع ما حييط به من تيارات الكفر والفسوق والعصيان؟! إذ ًا ،فلامذا
رشع اهلل اهلجرة وأمر هبا ،من دار الكفر (إن مل يتح للمسلم تطبيق أحكام اإلسالم
ّ
فيها) إىل دار اإلسالم ،وهال أقام رسول اهلل وصحبه بني ظهراين املرشكني يف مكّة،

تسمونه «فقه األقليات»؟ وإذا
مستندين يف ذلك إىل هذا الذي مل يكن يعرفه ممّا ّ
رب ُر ابتداع فقه جديد
جمرد وجود املسلمني يف دار الكفر مصدر ًا لرضورة ت ِّ
كان ّ
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يناسب حال تلك الدار و َم ْن فيها ،فمن هم الذي عناهم اهلل -تعاىل -بقوله:
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كنّا نستبرش ّ
بأن تزايد املسلمني يف الغرب مع التزامهم باإلسالم وانضباطهم
بأحكامه ،يبعث عىل ذوبان احلضارة الغرب ّية اجلانحة يف تيار احلضارة اإلسالم ّية.

اإلسالمي يف تيار
مهدّ دون بنقيض ما كنّا نستبرش به ،إنّنا مهدّ دون بذوبان الوجود
ّ

�أبحاث ودرا�سات

ولكنّا اليوم ،ويف ّ
يسمى بـ «فقه األق ّل ّيات» نعلم أننا
ظل الدعوة ّ
امللحة إىل ما ّ
أئمة هذه الدعوة
احلضارة الغرب ّية اجلانحة ،بضامنة من هذا الفقه .أال فليتّق اهلل ّ

التي ال عهد لنا هبا قبل اليوم ،وليعلموا ّ
أن ثمرهتا حتقيق ما يراد باإلسالم اليوم،

متنوعةّ ،
وإن لنا يف املجامع الفقه ّية الكثرية يف
من حتويله إىل إسالمات إقليم ّية ّ

متخصصة هبذا
خاصة،
يب
ّ
واإلسالمي ما يغني عن ابتداع مرجع ّيات ّ
عاملنا العر ّ
ّ
اإلسالمي اجلديد الذي ال عهد للرشيعة اإلسالم ّية به(((.
الفقه
ّ

وهذا يعني ّ
وكوين بامتياز،
عاملي
أن الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي يدعو إىل فقه
ّ
ّ

يكون مرجع ًا لكا ّفة العاملني ،ويف الوقت نفسه ،يعرتف هذا الفقه العا ّم بالرضورات
التي تستلزمها األق ّل ّيات يف الدول الغرب ّية أو دار الغربة أو املهجر؛ فلذا ،ال داعي إىل
فقه األق ّل ّيات إطالق ًا ،ما دامت هناك مرونة اإلسالم ويرسه وسامحته ورخصه الكثرية

املتنوعة .أ ّما ابتداع فقه األق ّل ّيات هبذا االسم ،فالغرض منه هو جتزيء الدين
ورضوراته ّ
اإلسالمي إىل فقه ّيات وإسالم ّيات متعدّ دة.
ّ

لك ّن «احلقيقة ّ
ختوف فضيلة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي مبالغ فيه ،وإال
أن ّ

ّ
فإن األق ّل ّيات املسلمة يف حاجة إىل بيان كثري من األحكام الرشع ّية املتع ّلقة بمعامالهتا

وعباداهتا ،وال يعني ذلك مطلق ًا الدعوة إىل جتزئة اإلسالم أو التفريق بني فقهه واجتهاده

املوحد أص ً
ال بوحدة أصوله وترشيعاته .واهلل أعلم»(((.
ّ
((( انظر :موقع الدكتور البوطي عىل اإلنرتنت:

http://www.bouti.net/bouti_monthly15.htm

الدرايس -2002
((( محيش ،عبد احلق :قضايا فقه ّية معارصة ،ك ّل ّية الرشيعة والدراسات اإلسالم ّية ،جامعة الشارقة ،املوسم
ّ
2003م ،ص.277
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مقومات فقه األق ّل ّيات أو فقه املهجر:
رابع ًاّ :

يبتني فقه املهجر عىل جمموعة من املرتكزات أبرزها اآليت:

اإلسالمي.
 .1تع ّلقه بأق ّل ّية مسلمة يف غري املجتمع
ّ
من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

 .2مواكبته ملا تواجهه األق ّل ّية املسلمة من مشاكل خمتلفة يف بالد املهجر؛ اجتامع ّية
وسياس ّية ودين ّية واقتصاد ّية وثقاف ّية ودين ّية وحضار ّية.
 .3مراعاته ملتغيرّ ات الزمان واملكان ومستجدّ اهتام.
 .4مراعاته لفقه اجلامعة؛ فض ً
ال عن فقه الفرد.

السيايس ،والفقه
بمكوناته النظر ّية والتطبيق ّية عىل غ��رار الفقه
 .5استقالله
ّ
ّ
االجتامعي...
االقتصادي ،والفقه
ّ
ّ
 .6استفادته من خصائص الترشيع؛ بلحاظ مرونته ،ووسط ّيته ،واعتداله ،ويرسه،
ومواكبته للواقع...
بخاص ّية التعارف والتفاهم والتسامح واالنفتاح عىل اآلخر...
 .7اتّسامه
ّ

خامس ًا :أهداف فقه األق ّل ّيات:

ثمة جمموعة من األهداف التي يرمي فقه املهجر أو فقه التعارف أو فقه األق ّل ّيات إىل
ّ

حتقيقها؛ أبرزها اآليت:

يسمى بفقه التعارف.
 .1تأسيس علم جديد وتأصيله يف ضوء الفقه املعارص؛ ّ
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 .2النظر يف مشاكل املسلمني يف بالد املهجر يف ضوء فقه معارص مرن مواكب للواقع
ومتغيرّ ات الزمان واملكان ومستجدّ اهتام.

 .3إجياد احللول جلميع املشاكل التي تعاين منها األق ّل ّيات املسلمة يف بالد املهجر عىل
املستويات السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاد ّية والثقاف ّية والدين ّية واحلضار ّية.
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 .4احلفاظ عىل هوية املهاجرين وجوهر شخص ّيتهم اإلسالم ّية بالنظر إىل أحواهلم
ومشاكلهم ومستلزماهتم.

�أبحاث ودرا�سات

 .5نرش اإلسالم بني صفوف غري املسلمني؛ بتثبيته يف أوساط األق ّل ّيات عن طريق
االقتداء واالسرتشاد والتم ّثل.
 .6مساعدة األق ّل ّيات عىل الوعي برشيعتها السمحة ،واالنفتاح عىل اآلخرين انفتاح ًا
إجياب ّي ًا ،والتفاعل معهم عىل أساس التعارف والتسامح والتفاهم والتعايش
والصداقة.

 .7تثقيف األق ّل ّيات يف أمورها الدين ّية والسياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاد ّية والثقاف ّية؛
القرسي.
لكي ال تكون عرضة االستالب والذوبان واالستغالل والضغط
ّ

سادس ًا :خصائص فقه األق ّل ّيات:

يتم ّيز فقه األق ّل ّيات أو فقه املهجر أو فقه التعارف بمجموعة من اخلصائص

واملم ّيزات؛ نجملها يف اآليت:

 .1سهولته ومرونته ويرسه.
النص ،مع مراعاة املتغيرّ ات املكان ّية والزمان ّية للواقع.
 .2انطالقه من أصول فقه ّ
 .3توفيقه بني االجتهادات الفقه ّية الرتاث ّية واالجتهادات الرشع ّية املعارصة.
 .4نظرته إىل قضايا املهاجرين املغرتبني من خالل منطق التعارف ،يف ضوء رؤية
إسالم ّية عامل ّية منفتحة ،تراعي خصائص الشعوب األخرى.

املقاصدي الذي يراعي مصالح اإلنسان ورضوراته وحاج ّياته.
 .5انطالقه من الفقه
ّ
 .6إرجاعه الفروع إىل األصول ،وربطه اجلزئ ّيات بالك ّل ّيات ،وبحثه عن املصالح مع
درئه للمفاسد.
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 .7حفاظه عىل الشخص ّية املسلمة يف ّ
كل جوانبها الذهن ّية والعقل ّية والوجدان ّية
والدين ّية واحلضار ّية والثقاف ّية ،مع االنفتاح عىل اآلخر انفتاح ًا إجياب ّي ًا ،يقوم عىل
التعارف والتفاهم والتسامح والتعايش.

ختص األق ّل ّيات املسلمة يف
 .8صريورته مرجع ًا جيمع االجتهادات الفقه ّية التي ّ
خمتلف النواحي الدنيو ّية واألخرو ّية.
من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

وتفرده بمنهجه األص��و ّيل
بمكوناته ،واستقالله بفروعه اجلزئ ّية،
 .9أصالته
ّ
ّ
االستنباطي.
ّ

سابع ًا :املشاكل التي يعاجلها فقه األق ّل ّيات:

يعاين املسلمون املغرتبون يف أرض املهجر مشاكل عدّ ة تتع ّلق باغرتاهبم عن أرض

والتخوف من ضياع هو ّيتهم
يب،
ّ
اإلسالم ،وعدم القدرة عىل االندماج يف املجتمع الغر ّ
وشخص ّيتهم اإلسالم ّية ،وعدم مت ّلكهم العلم وتقنيات التكنولوجيا ،وعزلتهم عن
التوصل إىل حتصيل متثيل ّية قو ّية
متفرقة ،وصعوبة
ّ
املجتمع ،وإحساسهم بكوهنم أق ّل ّيات ّ
العميل ،وضعف
يب ،ووجود مفارقة صارخة بني عقيدهتم وسلوكهم
يف املجتمع الغر ّ
ّ

إنتاجهم وترمجاهتم ،وضعف تسويق أخالقهم اإلسالم ّية...

ثم ،فهناك أنواع من املشاكل التي حتتاج إىل توضيح وإفتاء وحلول فقه ّية ناجعة
ومن ّ

نوجزها يف اآليت:

 .1مشاكل سياس ّية ،ومنها :االنتخاب يف بالد املهجر ،التصويت عىل األحزاب
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السياس ّية من غري املسلمني ،مساندة األحزاب السياس ّية األجنب ّية ،تأسيس حزب

إسالمي يف أرض الغربة ،حكم هجرة املسلم إىل بلد آخر يتوافر فيه العدل بني
ّ
الناس ،حكم االلتزام بأنظمة الدول الكافرة للمسلم املقيم فيها ،حكم اهلجرة إىل
السيايس إىل
بالد الك ّفار خمافة الرضر ،حكم اتّباع القوانني يف بالد الكفر ،اللجوء
ّ
البالد غري اإلسالم ّية ،واملشاركة يف جيوش املرشكني...

ال�سنة  1العدد � 1صيف 2016

 .2مشاكل اجتامع ّية ،ومنها :اإلقامة يف بالد الكفر ،العمل يف متاجر تبيع اخلمور
التزوج بكتاب ّية أو وثن ّية ،الزواج األبيض((( ،حكم التجنّس باجلنس ّية
واخلنازيرّ ،

شيوعي أو غري مسلم ،زواج املسلم بغري املسلمة ،إسالم املرأة دون زوجها،
ّ

�أبحاث ودرا�سات

األوروب ّية للمسلم ،دفن املسلمني يف مقربة غري املسلمني ،زواج مسلمة من
مرياث املسلم من غري املسلم ،هتنئة أهل الكتاب بأعيادهم ،التعامل مع اجلار غري
املسلم ،الضوابط الرشع ّية للعمل يف املهجر ،حكم لبس املالبس الغرب ّية ،حكم
حلق اللحى وهتذيبها ،انحرافات بعض املسلمني يف بالد الغرب ،االحتكام إىل

حماكم غري املسلمني ،وحكم سفر املرأة إىل بالد الغرب والبقاء بدون حمرم...

 .3مشاكل اقتصاد ّية ،منها :رشاء البيوت يف الغرب عن طريق البنوك ،بناء املراكز
اإلسالم ّية من أموال الزكاة ،التصدّ ق عىل فقراء املهجر ،االستثامر يف بالد املهجر،

ربعات للكنيسة ،وحكم
حكم املسامهة املال ّية يف أعياد امليالد ،حكم مجع املسلم الت ّ
إعطاء الك ّفار من الزكاة والصدقات...
 .4مشاكل دين ّية ،منها :اجلمع بني الصلوات يف بالد املهجر ،صالة اجلمعة قبل
الزوال وبعد العرص ،اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء يف الصيف والشتاء،

مشكلة رؤية اهلالل ،تعليق الصلبان والتامثيل يف املسجد ،قرص الصالة للمقيم
يف بالد الكفر ،قضاء الدين من الربا ،حكم من مكث مدّ ة طويلة خارج بلده

بالنسبة إىل قرص الصالة ،حكم صالة اجلمعة يف بلد نرصاين ال تقام فيه الصالة،

حكم دخول الكنائس ألجل الدعوة أو ألجل الفرجة ،وحكم خطبة اجلمعة بغري
العربية...

 .5مشاكل متع ّلقة باألطعمة واألرشب��ة ،منها :ترك األضحية لوجود أوبئة البقر
((( الزواج األبيض :ينترش هذا الزواج يف املغرب كثري ًا ،وال يعدّ زواجا حقيق ّي ًا أو رشع ّي ًا يف منظور اإلسالم ،بل هو زواج
مصلحة ومنفعة ،والغرض منه هو احلصول عىل أوراق اإلقامة مقابل مبلغ ما ّيل .وال يمكن أن يستفيد الراغب بتلك
القانوين /املز ّيف.
الشكيل؛ حتى تسمح له الدولة األجنب ّية بالدخول إىل بلدها عرب ذلك الزواج
األوراق إال بالزواج
ّ
ّ
وبمجرد أن يصل الزوج أو الزوجة إىل البلد املضيف ،يط ّلق الزوج زوجته ،أو تط ّلق الزوجة زوجها.
ّ
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والغنم ،حكم ّ
اخلل املصنوع من اخلمر ،حكم اإلنزيامت التي أصلها خنزير ،أكل
اللحوم غري احلالل ،ومنع الذبح يف بالد املهجر...

 .6مشاكل تربو ّية وتعليم ّية ،منها :وضع ّية التعليم يف مدارس املهجر ،تدريس
املؤسسات
مقررات بلدان املهجر ،الدراسة يف بالد الغرب ،ونزع احلجاب يف ّ
ّ
التعليم ّية واجلامع ّية...

من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

 .7مشاكل ثقاف ّية :االندماج يف ثقافة بالد املهجر ،الرتويج لثقافة املهجر ،وإقامة
التمثيل ّيات يف مساجد املراكز اإلسالم ّية...

اإلسالمي
 .8مشاكل حضار ّية؛ منها :التعامل مع حضارة اآلخر ،التقريب بني الدين
ّ
الوثني أو
يب أو
والدين
النرصاين ،حوار احلضارات ،عالقة املسلم باآلخر الكتا ّ
ّ
ّ
ظهراين املرشكني ،التعامل
احلضاري ،اجللوس بني
املرشك ،املثاقفة واالحتكاك
ّ
ّ
مع الك ّفار ،التعامل مع الفرق األخرى ،وعيادة املريض الكافر أو هتنئته...

وثمة مشاكل عديدة يطرحها فقه األق ّل ّيات بشكل من األشكال ،ومن الصعب
ّ
حرصها بطريقة مسح ّية يف هذا احل ّيز الض ّيق من هذه الدراسة النظر ّية العا ّمة.

ثامن ًا :تأصيل فقه التعارف:
إذا أردنا تأصيل فقه األق ّل ّيات أو فقه التعارف ،فال بدّ من وضع أسس منهج ّية مع ّينة
يف ذلك ،نظر ّي ًا وتطبيق ّي ًا عىل النحو اآليت:
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 .1االجتهاد وف��ق رؤي��ة إسالم ّية معارصة تراعي متغيرّ ات ال��زم��ان واملكان
ومستجدّ اهتام.
 .2االنطالق من القرآن الكريم والسنّة النبو ّية الرشيفة.

 .3مت ّثل فقه املقاصد بآل ّياته الرشع ّية التي تتع ّلق بمصالح الناس ورضوراهت��م
وحاج ّياهتم ،واملوازنة بني املصالح ودرء املفاسد.
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 .4مراعاة فقه الواقع وفقه املوازنات وفقه األولو ّيات ،والرضور ّيات واحلاج ّيات
البرش ّية.

واملقارنة بني اآلراء الفقه ّية الراجحة.

�أبحاث ودرا�سات

 .5تطبيق الفقه املقارن ،واألخذ بمبدأ الرتجيح من خالل استقراء األد ّلة الرشع ّية،
 .6رضورة االجتهاد ،وجتاوز الفقه املوروث.
 .7تبنّي منهج التيسري ما وجد إليه سبيالً ،ونفي العرس واحلرج واملش ّقة والتكليف بام
ال يطاق؛ استناد ًا إىل ك ّليات القواعد الفقه ّية املقتنصة من القرآن الكريم والسنّة
الرشيفة.

خاص جييب عن املشاكل واألسئلة املختلفة
وعىل العموم ،ال بدّ من وجود فقه
ّ
التي تطرحها األق ّل ّيات يف ضوء رؤية إسالم ّية معارصة قائمة عىل التعارف والتسامح
والتعايش ،واألخ��ذ بمنطق ال�ضرورة والتخفيف والتيسري ،واالبتعاد عن الضيق

والتعسري واحلرج .ويف هذا الصدد ،يقول طه جابر العلواين يف مقالة له بعنوان «نظرات
تأسيس ّية يف فقه األق ّل ّيات»« :ور ّبام حاول بعضهم اإلجابة عن هذا النمط من األسئلة

بمنطق «الرضورات» و«النوازل» ،ناسني أنّه منطق ّ
هش ال يتّسع ألمور ذات بال .ور ّبام
واجه املسلم فوىض يف اإلفتاء :فهذا الفقيه يحُ ِ ُّل ،وذاك يحُ َ ِّرم ،وثالث يستند إىل أنّه جيوز يف
«دار احلرب» ما ال جيوز يف «دار اإلسالم» ،ورابع يقيس الواقع احلارض عىل املايض الغابر
قياس ًا ال يأبه بالفوارق النوع ّية اهلائلة بني جمتمع وآخر ،وبني حقبة تارخي ّية وأخرى؛ بل
ال يأبه بالقواعد األصول ّية القاضية بمنع قياس فرع عىل فرع… فتكون النتيجة املنطق ّية

املنهجي اخلاطئ إيقاع املسلمني يف البلبلة واالضطراب ،وحتجيم دورهم
هلذا املنطلق
ّ
حلكم عليهم بالعزلة واالغرتاب ،وإعاقة احلياة اإلسالم ّية ،وفرض التخ ّلف
املرت َقب ،وا ُ
عليها ،وإظهار اإلسالم بمظهر العاجز عن مواجهة أسئلة احلضارة والعمران املستنري يف
زماننا هذا .واحلق ّ
تواجه إال باجتهاد جديد،
أن مشكالت األق ّل ّيات املسلمة ال يمكن أن َ
ينطلق من ك ّل َّيات القرآن الكريم وغاياته وقيمه العليا ومقاصد رشيعته ومنهاجه القويم،
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ويستنري بام صح من سنّة وسرية الرسول يف تطبيقاته للقرآن ِ
وقيمه وك ّل َّياته.
ّ
ثم ،ال يشدّ د
وبنا ًء عليه ،فال بدّ من فقه معارص جديد ،يستفيد من الفقه القديم ،ومن ّ
عليها عرس ًا وضيق ًا وحرج ًا .كام ينبغي أن يستفيد هذا الفقه من االجتهادات املعارصة
يف خمتلف مقارباهتا ،رغبة يف تأسيس فقه يواكب مستجدّ ات واقع األق ّل ّيات يف بلدان

من فقه الأق ّل ّيات �إىل فقه التعارف

املهجر.

يتخوفون من األخذ بفقه
نتفهم ج ّيد ًا موقف الفقهاء الذين
ّ
ومن جهة أخرىّ ،
والتوسع من رخص التسامح؛ ملا يرتتّب عىل ذلك من خماطر ومزالق فقه ّية
الرضورة
ّ

اإلسالمي إىل فقه اجلواز واملرونة والرضورة واإلباحة .ويف الوقت
حتول الفقه
ّ
مجة ،قد ّ
ّ
نفسه ،نثبت ّ
أن هذا الفقه ال بدّ من أن يستعني بمجموعة من الضوابط واملقاصد
والرشوط التي ال ترتكه عرضة للمرونة املميعة والسائبة؛ بل ال بدّ من قيود ملزمة تربط

هذا الفقه اجلديد بأصول الفقه العا ّم ومقاصده الرشع ّية الكربى.
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خامتة:

إسالمي معارص ،يتبنّى االجتهاد الذي يراعي مصالح
الناجعة هلذه املشاكل يف ضوء فقه
ّ
األق ّل ّيات ،ويدرأ عنها املفاسد من خالل تطبيق طريقة فقه ّية مرنة وميسرّ ة ،منهج ًا وسبي ً
ال
املقاصدي ،ترشيع ًا وإفتا ًء وحك ًام ،عىل أن يكون هذا الفقه
ومسلك ًا ،مع مت ّثل آل ّيات الفقه
ّ

�أبحاث ودرا�سات

يتبينّ ممّا تقدّ م ّ
أن فقه األق ّل ّيات أو فقه التعارف أو فقه املهجر هو ذلك الفقه الذي
يدرس خمتلف املشاكل التي تعرتض األق ّل ّيات يف بلدان املهجر ،مع تقديم احللول

ثم جييب هذا الفقه عن جمموعة من األسئلة
فقه ًا ك ّل ّي ًا عا ّم ًا أو فقه ًا فرع ّي ًا أو جزئ ّي ًا .ومن ّ
تؤرق املهاجرين؛ سواء أكانت سياس ّية ،أم اجتامع ّية ،أم اقتصاد ّية ،أم
أو القضايا التي ّ
ثقاف ّية ،أم دين ّية ،أم حضار ّية...

وال بدّ هلذا الفقه من أن يتجاوز الداللة السياس ّية ملصطلح األق ّل ّيات ،لينفتح عىل
مصطلح التعارف الذي يوحي بطبيعة العالقات اإلنسان ّية اإلجياب ّية التي جتمع بني
املسلم وجاره غري املسلم؛ ّ
والترصف الط ّيب الالئق مع
األهم هو املعاملة احلسنة،
ألن
ّ
ّ

اآلخر؛ مصداق ًا لقوله -تعاىل :-ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (((.
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