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Abstract: 

 This research deals with a juristic view of the Islamic economic insight 

on the existence of Muslims in the non-Muslim countries in the West 

and how to handle their problem of housing and providing them with 

houses through dealing with usurious banks. Moreover, it is about 
helping them to have a well-off living by creating an Islamic market or 

Muslim merchants. The morals, principles and thought of Islam can be 

introduced to the world of non-Muslims. So, the mechanism of creating 

the market and merchants has been tackled. Besides, the issue of when 

Muslim have the right to deal with such banks has also been addressed 
throughout making use of the rules of jurisprudence. May Allah help 

and guide us. That is why the research is titled (Theorizing and rooting 

in the jurisprudence of minorities in Islamic economic thought( 
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 2 مهدي عيي عبدهللا
 

 الميخص
ي حول وجود الملسلمين في دول لسامن ما في بحثنا نظرة فقهية في فكر االقتصاد اإلإ

غير الملسلمة وكيفية معالجة ملسالة لسكنهم وتوفير بيوت لهم عن طريق التعامل مع  الغرب
تجار ملسلمين أو  يإلسامالبنوك الربوية و توفير عيش رغيدة لهم عن طريق خلق لسوق 

 لسامالعالم وتعريف باإل إلى لسامومبادئ وفكر اإل أخاقيمكن عن طريق هذا اللسوق نشر 
وكذلك متى يحق للملسلم التعامل مع هذه  ،فوقفنا في آلية خلق اللسوق والتجار ،لغير الملسلمين

ومن هللا التوفيق واللسداد ولهذا  .البنوك الربوية عن طريق تطبيق بعض القواعد الفقهية
ذلك  ، وعلى(يلسامات في فكر االقتصاد اإلقليالتنظير والتأصيل في فقه األ)لسميت البحث 

بعنوان نبذة  األولمدخل وثاثة محاور وقد جاء المحور  خطة العمل مكونة من جاءت
ي لسامية واالندماج الغربي، والمحور الثاني التعريف بالمقاصد اإللسامات اإلقليونظرة لأل

ية، ثم لسامات اإلقليوجاء المحور الثالث بعنوان بعض الملسائل في فقه األ ،والقواعد الفقهية
 .الخاتمة، وثبت المصادر والمراجع

 .يلساماالقتصاد اإل ،التأصيل، التنظير: الكيمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

أو  ي، فهو لم يظهر في التراث الفقهيإلسامات بصفة عامة يثير تحفظات عدة من منظور قليإن الستخدام مصطلح األ
ة العددية بل قلياألأو  األكثريةي لي  لسامفي هذا التراث اإل لسا ي، ويعتبر دخياً عليهما، ألن األلسامالتاريخي اإل

 إذاالعدالة، لسواء للداللة على غير الملسلمين تجاه أكثرية ملسلمة أم العك . وكان المصطلح الملستخدم هو الملل والنحل، و
ية لسامتوحي به المصطلحات اإلأو  القهر، فإن هذا ما ال تحملهأو  ة يعك  معاني ومضامين الذلةقليكان مصطلح األ

يقول د.  ات كما لسيكون لنا وقفة شرح هذا المصطلح فيما بعدقليومع ذلك فإن الشائع الستخدامه هو مصطلح األالمناظرة، 
 ية:لسامية بكلية دار العلوم وعضو مجمع البحوث اإللساممحمد الدلسوقي، ألستاذ الشريعة اإل

 أعدادالهجري لما زادت  ات مصطلح حديث، نشأ في القرن الماضي وتأكد في مطلع القرن الخام  عشرقليفقه األ
ت تشعر بكيانها الجماعي ذي الخصوصية أخذوأميركا، وبدأت حياتها تنتشر وعاقاتها تتشعب، و أوروباات الملسلمة بقلياأل

ات في ذلك الوقت قد بدأت قليية، وكانت األإلسامي تلسود فيه ثقافة وقوانين غير إلساممجتمع غير  إلىالدينية في مهجرها 
من دينها، ولكنها وجدت أن أموراً كثيرة من تلك الحياة ال يمكن  ألسا أن تنظم حياتها الفردية والجماعية على  إلىتتوق 

ألنه ال ينالسب أوضاعاً أما  ية،لسامالتعامل معها من خال ما هو متداول ومعروف من الفقه المعمول به في الباد اإل
ً انفردت بها حياتهم بالمهجر، ف أو ية،لساممخالفة لألوضاع الموجودة بالباد اإل ت هناك أصبحألنه ال يغطي أوضاعا

ات وقد تزامن ذلك مع قيام قلية أُطلق عليه مصطلح فقه األقليضرورة لفرع فقهي جديد يختص في معالجة حياة هذه األ
 ية المهتمة بأوضاع تلك الجاليات الملسلمة والمجتمعات الملسلمة في باد الغرب.لسامالهيئات اإل

 
 خاصة أحكام

ي وأدلته المعروفة، وإنما يعني أن هذه الفئة لها لسامات ال يعني إنشاء فقه خارج الفقه اإلقليويؤكد الدلسوقي أن فقه األ
 فقه المرأة.أو  فقه الصيامأو  خاصة بها نظراً لظروف الضرورات والحاجيات كما نقول فقه الحج أحكام
قائم على أو  ي العام إطاقاً، وال هو ملستمد من مصادر غير مصادره،لسامويضيف: فهو لي  بمنعزل عن الفقه اإل 

التخصص في معالجتها، في  إلىفيتجه ، صولواأل هو فرع من فروعه، يشاركه ذات المصادر ه، وإنماأصولير غ أصول
ية لسامألستاذ الشريعة اإلويضيف د. أحمد محمود كريمة،  .(1ي وقواعده، الســـتفادة مـــنه وبناء عليه)لسامنطاق الفقه اإل

الشرعية للجاليات  حكامات جديد، ويراد به بيان األقليية جامعة األزهر: إن اصطاح فقه األلسامبكلية الدرالسات اإل
ات الملسلمة قليلة بالنلسبة للمجتمع الذي تعيش قليغيرها وقد تكون نلسبة األأو  الملسلمة التي تعيش داخل المجتمعات الغربية

 .لسامية كبيرة إال أنها في ولسط محيط كبير جداً من ديانات مختلفة عن اإلإلسامات أقليالتي نلسميها  عدادتكون األفيه، وقد 
ية لهم قضايا ومشاكل تختلف في كثير من األحيان عن لسامويقول: من المعروف أن الذين يعيشون خارج الباد اإل 

ية عادة فمن قضاياهم على لسبيل المثال حكم التجن  بجنلسية الدولة ملساالقضايا والمشاكل التي تتعرض لها المجتمعات اإل
ية التي يقيمون بها، وما هو حكم الدين في االلتحاق بجيش تلك الدولة، وإذ قامت الحرب بين تلك الدولة التي لسامغير اإل

، وقضايا أخرى كثيرة ية، ما هو حكم اشتراكه في تلك الحربإلسامحتى غير أو  يةإلساميحمل جنلسيتها ودولة أخرى 
 إلسامبيان الحكم الشرعي فيها وكان من أشهر القضايا التي ظهرت في هذا المجال منذ لسنوات قليلة قضية  إلىتحتاج 

                                                           
dr.mahdi.abdallah@uotelafer.equ.iq ،د.، جامعة تلعفر، العراق  

2
  



 THEORIZING AND ROOTING IN THE JURISPRUDENCE OF MINORITIES IN 

ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT 
 

 

 92   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

الملسلمين في بنوك دول الغرب من  موال، وكذلك وضع األلسامزوجها الذي يدين بديانة أخرى غير اإل إلسامالزوجة دون 
ولكن بالمقابل يلساعدهم على انتعاش اقتصاد دول الغرب وربما هذا االنتعاش يلستخدم كولسيلة هم أموالباب االحتفاظ على 

والقوة كما اشارة اليها القران الكريم فالفكر  موالالعدة من األ أعدادمحاربتها من باب أو  يةلسامتدمير اقتصاد الدول اإل
من الدول الملسلمة والستثمارها في  موالية هو لسحب األملساي يمنع ذلك اطاقا الن فيه ضرر للباد اإللساماالقتصاد اإل

وكذلك )والضرر  ال ضرر وال ضرار()ية والقاعدة تقول لسامانهيار االقتصاد في الدول اإل إلىدول الغرب مما يؤدي 
 .(2يزال()

الدينية والثقافية واالقتصادية والمالية  :ية على اداء الواجبات المختلفةلسامات اإلقليات هو ان يعين األقليفالهدف من فقه األ
 هم.أخاقوقواعد شرعية ال تم  دينهم ودنياهم بشيء يخل في مبادئ دينهم و أصولواالجتماعية وغيرها على 

جاءت حاكمة ومنظمة  لسامأوضح د. حامد أبوطالب العميد األلسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر: أن شريعة اإل 
ات الملسلمة في قليالتي يكونون عليها. وقال: األ حواللحياة الملسلمين في كل ظرف زماني ومكاني كانوا فيه، وفي كل األ

الذوبان واالنصهار في تلك المجتمعات، وذلك بأن تفقد هويتها وتصبح جزءاً من أما  المجتمعات غير الملسلمة يكون أمامها
يكون عليها التعايش أو  تقوم بالتقوقع واالنكفاء على الذات، وتبالغ في العزلة عما حولها،أو  اشت فيها،نلسيج الدولة التي ع

وهذا هو الخيار اللسليم والصحيح، لكن على أن يكون تعايشاً واعياً، بحيث يفهم من يعيشون في تلك الدول أنهم مواطنون 
ً للجوار، ومن كمال المروءة واألفيها وأن عليهم حقوقاً لهذه الدول وحقوقاً للمواطني أن يدرك  خاقن من حولهم، وحقوقا

اإلنلسان أن عليه حقوقًا للبلد الذي يعيش فيه وللنا ، وأيًضا له واجبات ينبغي أن يعيها ويفهمها بشكل جيد، أن التعايش 
 التعايش ويحميه.ات يلساعد على تحقيق هذا قليات الملسلمة في كل مكان. وفقه األقليضرورة ال بديل عنها لأل

الشريعة وقواعدها من  أحكامتحقيقها في إطار  إلىات له مجموعة من األهداف والمقاصد التي يلسعى قليوأكد أن فقه األ 
حتى ال تنكمش  ،ات الملسلمة على تحقيق المرونة واالنفتاح المنضبطقليدون الخروج عنها، ويقول: فمن شأنه ملساعدة األ

منه أفضل ما  أخذعن مجتمعها، بل تتفاعل معه تفاعاً إيجابيا، تعطيه أفضل ما عندها، وت وتتقوقع على ذاتها، وتنعزل
 .(3عنده، على بينة وبصيرة)

 
 األول المحول

 ات السامية واالندماج الغربي لقيينبذة ونظرة لأل
ً لألمتين العربية الواليات المتحدة، امتداداً أو  ةوربيات الملسلمة في الغرب، لسواء في الدول األقليتعد األ ً مهما حضاريا
ً للحضارة العربية. ومن هنا تأتي قيمة التعويل عليها كجلسر ألسالسية تعد مكوناً لسامية، في ضوء أن الثقافة اإللسامواإل يا

  .للعاقات العربية مع الغرب
 أوروبا إلى لسامعهد األمويين في األندل  الذي شهد أول انتقال لإل إلىية في الغرب لسامات اإلقليوتعود جذور نشأة األ

 إلى، حين وصل العثمانيون أوروباشرق  إلىجنوب فرنلسا، ثم بعد ذلك  إلىمن جنوبها الغربي، بعدها وصل الملسلمون 
نطقة البلقان اعتناق عدد كبير من لسكان م إلىفيينا عاصمة اإلمبراطورية النملساوية في ذلك العصر، وهو ما أدى 

 إلىحالياً، ما يعطي مؤشراً  أوروباات الملسلمة الموجودة في شرق قلي، وهم اللسكان الذين شكَّلوا في ما بعد نواة األلساملإل
 ية مع الغرب.لسامحدوث حال من التشابك التاريخي للثقافة اإل

ات الملسلمة به، وتزايد قلياأل أعدادي في الغرب بشكل مضطرد خال اللسنوات األخيرة، مع تزايد لساموقد نما المجتمع اإل 
  .نشاطها في الميدان الثقافي واإلعامي
مايين ملسلم على األقل في الواليات المتحدة األميركية، وقد  7أن هناك حوالي  إلىفي هذا اإلطار، تشير اإلحصاءات 

ية التي مارلست دوراً كبيراً على اللساحة لسامالعديد من المنظمات والمراكز الثقافية اإل نشأت خال العقود األخيرة
 األميركية.
في  10حوالي  2020مليون ملسلم في دول االتحاد األوروبي، ومن المتوقع أن يشكل الملسلمون في العام  35وهناك نحو 

ي وملسجد، إلسامآالف جمعية ومركز  7حاد األوروبي أن في االت إلى. وتشير اإلحصاءات أوروباالمئة من مجموع لسكان 
 مليون ملسلم  16يلستفيد من خدماتها أكثر من 

ات الملسلمة في الغرب من حال االنفتاح اللسيالسي والثقافي الموجودة هناك لتطرح نفلسها بقوة على قليوقد الستفادت األ
 الملسلم في ما وراء البحار.  المجتمعات التي عاشت فيها، لكن ذلك لم يحل دون هموم خاصة بالمجتمع

ات الملسلمة تحديات كبيرة في الغرب، وإن اختلفت في الواليات المتحدة عنها في االتحاد األوروبي، قليفقد واجهت األ 
لعبت اللسيطرة الصهيونية على ولسائل  ،في الواليات المتحدة وداخل االتحاد هناك مشاكل خاصة بكل دولة على حدة

 أصلوذلك بحكم لسيطرة اليهود على أهم مف ،ات الملسلمة هناكقليكبيراً في الحد من الظهور اإلعامي لألاإلعام دوراً 
 االقتصاد األميركي 
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أخرى، كما ذكرنا لسلفا، ففي إيطاليا التي وصل عدد الملسلمين  إلىأما الوضع في االتحاد األوروبي، فإنه يختلف من دولة 
ملسجًدا، فإن الحكومة ال تزال ال  450ألف ملسلم إيطالي، وأنشأ هؤالء  80إليهم أكثر من مليون ملسلم يضاف  إلىفيها 

مايين ملسلم غالبيتهم من األتراك ال يزال  3كدين رلسمي، وفي ألمانيا التي يزيد عدد الملسلمين فيها على  لسامتعترف باإل
في المئة  5لمون في بريطانيا أكثر من ويشكل الملس ،الملسلمين على أنهم أجانب وخطر على المجتمع إلىاأللمان ينظرون 

الهندية ثلثهم، ويتحدث الملسلمون هناك حوالي  صولمن مجموع اللسكان" إذ يزيد عددهم على مليوني نلسمة يشكل ذوو األ
ملسجًدا كانت  13ملسجد ملسجلة كوحدات خيرية دينية مقارنة بـ  600دولة، وللملسلمين  56مئة لغة، ولهم جذور من 

  .يةإلسامجمعية  1400، كذلك يوجد 1963موجودة العام 
الجماعات العرقية المختلفة نظرة إيجابية،  إلىويبدو الوضع في بريطانيا أفضل من غيره، إذ أن القانون البريطاني ينظر  

ويلسمح لها بقدر من التمايز" وفي ظل الحرية الملسموحة للتعبير عن الهوية اللسيالسية للقوميات الستطاع الملسلمون أن 
  .وا عن أنفلسهم في النظام اللسيالسييعبر
 1300ية على أراضيها" إذ يبلغ عدد الملسلمين فيها حوالي لستة مايين لديهم إلسامفي فرنلسا التي تضم أكبر جالية أما  

فرنلسي، فيوجد بها  أصلألف ملسلم من  100وجود أكثر من  إلى إضافةعات محلية إذاجمعية، و 600ملسجد، وحوالي 
قضية االندماج، ووجود افتقار للسيالسات واضحة إلدماج المهاجرين" لذلك  إلىارتباك ملحوظ تجاه الملسلمين بالنلسبة 

ً بعد صعود اليمين المتطرف الذى تعهد  احتلت قضية المهاجرين حيًزا كبيًرا في االنتخابات الرئالسية األخيرة، خصوصا
وال ننلسى المانيا التي فتحت  ،هذا بدأت الحكومة تنتهج لسيالسة جديدة للحد من الكراهية لألجانببالحد من الهجرة األجنبية، ل

والجهات الملسلحة الغير الحكومية التي  (داعش)ها للملسلمين الذين هاجروا من اضطهاد وظلم العصابات االرهابية أبواب
العوائل ووفرت لهم االراض والملسكن ونظمت لهم يومنا هذا فقد الستقبلت االف  إلى 1014عاثت في االرض الفلساد منذ 

 . عينهم على العيش الرغيدوقوانين ي أحكامحياتهم وفق 
ات الملسلمة وعلى رغم تلك التحديات فقد برزت بشكل كبير خال العقد األخير، وبدأت قلي، فإن األحوالوفي أي األ 

ً في ظل التطور  فقد شهدت  ،ي في الغربلسامالنوعي للوجود اإلتطرح نفلسها بقوة في المجتمعات الغربية، خصوصا
أبناء هذا الجيل في مكانة أفضل  أصبح في الغرب وتشبع بثقافته، بحيث أصاالفترة األخيرة بروز جيل ملسلم جديد نشأ 

النشاط مقارنة بألسافهم الذين عانوا كثيراً في لسبيل االندماج في المجتمعات الغربية، كما شهدت الفترة نفلسها تصاعداً في 
ي في الغرب لسامولكن هذا التصاعد في الوجود اإل ،ات الملسلمة في المجتمعات التي تعيش فيها في الغربقليالثقافي لأل

  .بدأ يواجه تحديات من نوع آخر خال العقد األخير حالت دون تصاعد دوره
أنها تنطوي على قدر معتبر من التناقضات  ، إذلساموتنبع هذه التحديات من طبيعة العاقة القائمة بين الغرب عموماً واإل

التي تجعل من تطويرها إشكالية حقيقية، وهي تناقضات نجمت عن الموروث التصادمي في العاقة الزاخرة بالشكوك 
المتبادلة منذ ما قبل العصر الحديث، وتحديداً عصر الحروب الصليبية التي كانت مواجهة قالسية بين الطرفين جمعت ما 

لسي والديني في الوقت نفلسه، وذلك رغم أن هذا الوجه الديني لتلك الحروب كان يخفي وراءه أطماعاً لسيالسية، بين اللسيا
شرالسة هذه الحروب، األمر الذى ابقاها  إلىوأيضاً رغم مرور العديد من الحقب التاريخية على هذه الحادثة. ويعود ذلك 

وعلى رغم أن التطورات التي شهدها النظام العالمي الجديد  ،لسواء ية والغربية على حدلسامحية في الذهنية العربية واإل
بين الشعوب بغض النظر عن خافاتها العرقية والثقافية، إال أن تصاعد تيار  أصلانطوت على قدر مذهل من حتميات التو

ة الصدام بين والغرب، خاصة مع االنتشار الهائل الذي حققته فكر لسامالعولمة جاء ليغذي فكرة الصدام بين اإل
 الحضارات. 

ً أدى ألسالسوفي الواقع فإن ثمة عاماً  والعولمة كل على طرف نقيض في مواجهة اآلخر، فالعولمة  لساموضع اإل إلىيا
إلي وجهيها الثقافي واالقتصادي تهدف  إضافةالمعاصرة وبملسوح الجدة التي اكتلسبتها تطرح نفلسها كنظام متكامل، ف

بالتعددية، وإعطاء فرص لحرية التعبير،  خذتمكين النظام الديمقراطي على النمط الغربي، من حيث األ إلىالعولمة لسيالسيا 
 وإبداء الرأي من خال قنواته 

ال يعتبر ديانة خالصة، بل هو نظام شامل للحياة وله انتقاداته على ما تحاول أن تروج له  لساموفي المقابل، فإن اإل
صة المناقضة في وجوه كثيرة لما تطرحه العولمة. وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول العولمة، وله أطروحاته الخا

ية لتطور النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة، لتروج من جديد لفكرة لسالسلسبتمبر التي تعد بالفعل أحد المعالم األ
ي وفي القلب لسامالعاقة بين العالم اإلأن هذه األحداث فجرت من جديد الجدل حول  أصلوالح ،الصدام بين الحضارات

منه العالم العربي من ناحية والغرب وفي القلب منه الواليات المتحدة األميركية التي تقبع منفردة على قمة النظام الدولي 
ا يعنينا من وم ،غلبة التصادم ال الحوار على هذه العاقة إتجاهلعالم ما بعد القطبية الثنائية من ناحية أخرى بشكل صّب في 

ات الملسلمة في الغرب عموماً، وإن اختلف الحال في الواليات المتحدة قليكل هذا أن ذلك الوضع قد أثر لسلباً على وضع األ
، حيث بدت مظاهر التمييز ضد الملسلمين في الواليات المتحدة هي أوروباأيلول لسبتمبر عن  11التي وقعت بها أحداث 

 حد قتل بعض أبناء الجالية الملسلمة هناك.  إلىتلك األحداث مباشرة األكثر تجليا، ووصل األمر عقب 
، أوروباأن الح  الحضاري لدى الواليات المتحدة أقل من نظيره في  إلىوقد يكون من المهم في هذا اإلطار أن نشير  

من  أوروبامن ناحية وي لساموبالتوازي مع ذلك فإن ثمة عاقات تاريخية وعاقة جوار جغرافي بين العالم العربي واإل
 .ات الملسلمة في الغرب األوروبي أحلسن شأنا من وضعها في الواليات المتحدةقليناحية أخرى، وهذا الواقع يجعل األ
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ات الملسلمة في الغرب ال تشكل وحدة واحدة وهو ما يلسهل من مهمة الضغوط الواقعة قليية، هي أن األلسالسوالمشكلة األ 
الغرب من أقطار مختلفة ولتحقيق مصالح  إلىات التي وفدت قليالعرقي واللغوي لهذه األ عليها، وينبع ذلك من التعدد

ات أن تقوم بدور أكبر في مجال توحيدها كي تكون جبهة قليمختلفة. هذا الوضع يفرض على المنظمات التي تقود تلك األ
 ة اليهودية في المجتمع األميركي.قليواحدة على غرار األ
ي إلسامللغرب، وهذا يتطلب تألسي  لسوق  لسامن تقوم تلك المنظمات بتقديم صورة صحيحة عن اإلاألهم من ذلك هو أ

وتدعيم ما هو قائم منها. وهذا أمر مهم للغاية في ظل الجهل الغربي بالكثير  ،في التعامل لسامومبادئ اإل أخاقواظهار 
 .لساممن مبادئ اإل

ها مع المجتمعات التي تعيش فيها لي  معناه ذوبان هذه أصلرب وتدعيم توات الملسلمة في الغقليويبقى أن تفعيل دور األ 
ية، ويتم التعويل صلات في تلك المجتمعات، لكن ذلك يعني فقدان تمايزها الذي يشكل جلسرا بينها وبين أوطانها األقلياأل

ها وإنهاء أصلتفعيل تو ية، أن المقصود هولسامعليها من اجل خلق عاقات صحيحة بين الغرب والدول العربية واإل
 عزلتها بما يجعلها فاعا في المجتمعات التي توجد فيها.

ي، وال يكون ذلك إال بتعلم العقيدة لسامالعالم اإل إلىات قليوهذا يتطلب تثبيت عقيدة الوالء وتعزيز االنتماء من قبل تلك األ
 الجيل الجديد الذي ولد في الغرب. إلىالصحيحة، وخصوصاً بالنلسبة 

ات العربية والملسلمة في الغرب، بما يجعل لهما قليي مطالبان بدعم األلسامنّي عن التأكيد أن العالمين: العربي واإلوغ
الجغرافية في ظل العصر  أصلصوتاً ملسموعاً في هذه المنطقة شديدة الحيوية من العالم، بخاصة مع انهيار الحدود والفو

 .(4لمعلومات)الذي نعيشه، بلسبب طغيان ثورة االتصاالت وا
ية التي نرجوا لها ان تكون اكثريات في القريب العاجل البد ان ينظر بعين لسامات اإلقليوعلى كل حال فان واقع هذه األ 

مما يلستدعي منا ان  ،يإلساموفي وطن  ،يةلساماذ ال يمكن ان تعامل به المجتمعات التي تعيش في ظل دولة اإل ،االعتبار
 ية(لسامات اإلقليفقه األ)ننتج فقها جديدا يدعى 

الشريعة وقواعدها العامة وفق الفكر االقتصاد  أصولولكي ننتج هذا الفقه ال بد من درالسات جادة وهادفة تنط لق من 
ا لانطاق ألسالسلهذا الواقع تكون  ات حتى تتكون لدينا ثروة في مجال التنظير والتاصيلقليي تراعي واقع هذه األلساماإل

 .لمنشودنحو هذا الفقه ا
ننا العاضين على دينهم في ديار الغربة أخ وألساهم في تنوير اآلراء التي تريد التخفيف من معاناة أن أحببت ألدى  
 يةلسامية في فكر االقتصاد اإللسامات اإلقليالتنظير والتاصيل لفقه األوذلك تحت عنوان  لسام،اإل

 براز ما ياتي:إ إلىونهدف من وراء هذه المحاولة 
 يلسامية بالفكر االقتصاد اإللسامات اإلقليالقواعد الفقهية التي يمكن توظيفها في فقه األبعض  .1
 يلسامية بفكر االقتصاد اإللسامات اإلقليبعض مقاصد الشريعة التي يمكن توظيفها في فقه األ .2
 يةلسامات اإلقليبعض المقترحات تتعلق بفقه األ .3

 .لغة واصطاحا المصطلحات في صدد موضوعنا ات علينا تعريف بعضقليوقبل الخوض في فقه األ
 

 الثاني المحور
 ي والقواعد الفقهيةسامالتعريف بالمقاصد اإل

 ية والقواعد الفقهية ال بد لنا من التعريف بالمصطلحات اآلتية:لساموقبل الخوض ببيان ماهية المقاصد اإل
 اتلقييتعريف األ

ويراد بها: كل مجموعة بشرية  ،نتيجة لكثرة المهاجرين وتقارب العالم بعضه مع بعض ،الكلمة في عصرنا لقد راجت هذه
يات التي لسالسمن األ ،نحو ذلك، أو اللغة، أو العرقأو  المذهب، أو تتميز عن أكثرية أهله في الدين ،في قطر من االقطار

 تتمايز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض.
فهي  ،البوذية في الصين، أو الهندولسية في الهند، أو ة في المجتمعات الملسيحية في الغربات الملسلمقلياأل :ومثال ذلك

ات اليهودية فيا قليواأل .ات الملسيحية في المصر ولسورية والعراق وغيرهاقليومثلها األ ،تخالف االكثرية في العقيدة والدين
 .ثير من بلدان العالمات الكاثوليكية في كقليومثلها األ .لمغرب وايران وتركيا وغيرها

ات الكردية والتركمانية في العراق ولسورية قليواأل ،ات البربرية في الجزائر والمغربقليات العرقية كاألقليوهناك األ
 وايران وتركيا.

 مونتلاير وما حولها(.)ات الناطقة بالفرنلسية في كندا قليمثل األ ،ات اللغويةقليوهناك األ 
 .وهي التي تثور حولها المشكات هنا وهناك ،ة الدينيةقليهي األات في العالم قليواظهر األ

 والقلة تنبئ عن الضعف. ،فالكثرة تنبئ عن القوة ،انها تكون عادة ضعيفة امام االكثرية :ليةومن لوازم األ
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ين قال لقومه وذلك على للسان شعيب _ عليه اللسام _ ح ،والقران يحدثنا عن الكثرة في معرض االمتنان والتذكير بالنعمة 
 76:} واذكروا اذ كنتم قليا فكثركم{ االعراف

في االمتنان على المهاجرين بعد غزوة بدر } واذكروا اذ انتم قليل ملستضعفون في االرض تخافون  إلىونحو ذلك قوله تع
 .26وايدكم بنصره{ االنفال:  فاواكم ن يتخطفكم النا أ

 وقال عمرو بن كلثوم مفاخرا بكثرة قومه:
 (5) ونحن البحر نمأله لسفينا   مألنا البر حتى ضاق عنا

 فيقول: ،وقال اللسموأل يعتذر عن قلة قومه
 (6) فقلت لها: إن الكرام قليل    تعرينا انا قليل عديدنا

غلب االكثرية التعصب  إذاوخصوصا  ،ة ان تلقى الظلم واالضطهاد من األكثريةقليوهذه القلة العددية كثيرا ما تلسبب لأل
 .االلستعاء على اآلخرينو
ات قليوان كانت األ ،االكثريةأما  لتحافظ على كيانها ،ات في انحاء االرض تتضامن وتتاحم فيما بينهاقليولهذا نرى األ 
وعلى الرغم من ان تعاليم دينهم تحثهم على التكامل والترابط  .ية اقل النا  حظا من هذا التاحم والتمالسكلساماإل

ية لساموالعقيدة اإل ،ة بينهمأصلية الولساموالتعاون فيما بينهم على البر والتقوى ال على االثم والعدوان بحكم االخوة اإل
 التي تجعلهم كالجلسد الواحد.

 
 :يةسامات اإللقيياأل

 قلسمين: إلىالملسلمون ينقلسمون _من حيث االوطان التي يعيشون _ فيها 
الدولة ، أو يةلسامداخل مجتمعات اإل :وبتعبيرنا المعاصر .لسام(دار اإل): الذي يعيش داخل ما لسماه الفقهاء األولالقلسم 
 :على االقل في اقامة الشعائر الدينية مثل ،همإلسامونعني بها: الباد التي اغلبية لسكانها ملسلمون معلنون ب .يةلساماإل
هم الشخصية من أحوالويمارلسون  ،واللسماح بالحج ونحو ذلك ،واقامة الملساجد ،ن والصاة والصيام وتاوة القرانذااإل

 دينهم. أحكامالزواج والطاق ونحوها وفق 
 ي(.لسامالعالم اإل)عن أو  يةاملسبعيدا عن المجتمعات اإل لسام(دار اإل)والقلسم الثاني: هو الذي يعيش خارج 

 وهذا القلسم نوعان:
ة بالنلسبة لمواطنيهم االخرين من غير أقليولكنهم يعتبرون  ،الذين السلموا من قديم ،يينصل: من اهل الباد األاألولالنوع 
 .الملسلمين

مليونا. وقد تكون اقل من  (وخملسينمائة ) 150فانها تبلغ نحو  ،ة الملسلمة الهنديةقلية كبيرة مثل األقليوقد تكون هذه األ
 ات ال تبلغ اكثر من عدة ألوف.قليان بعض األ ،ذلك

واقتيدوا قلسرا على انهم  ،ومن هؤالء عدة مايين في امريكا الشمالية معظمهم من الملسلمين الذين جيء بهم من افريقيا
 .أحرارابناء  أحراروهم  ،رقيق

 ي بلغاريا وغيرها.كما ف ،ومنهم عدة مايين في اوربا الشرقية
، للدرالسة، أو للهجرة، أو للعمل فيها ،يةلسامية للباد غير اإللساموالنوع الثاني: من المهاجرين الذين قدموا من الباد اإل

له  أصبحو ،وبعضهم حصل على جنلسيتها .وحصلوا على إقامة قانونية بهذه الباد ،لغير ذلك من االلسباب المشروعةأو 
، ملما ذكرنا انفا في موضوع نبذة ونظرة للملسلمين .(7تخاب وغير ذلك مما تقره دلساتير هذه االقطار)حق المواطنة واالن

 وكيفية ندماجهم مع الغرب. 
 

 يةسامالمقاصد اإل
(، فالقصد والمقصد بمعنى 8) قصد يقصد قصداً ومقصداً  :يقال ،والمقصد مأخوذ من )قصد( ،المقاصد لغة: جمع مقصد

 واحد.
 في اللغة على أربعة معاٍن: ويأتي القصد
أقصده  :ومنه أيضا ،أمه إذاوقصد إليه  ،وقصد له ،قصده :تقول ،والتوجه ،وإتيان الشيء ،واألم ،: االعتماداألولالمعنى 
 .(9وكأنه قيل ذلك ألنه لم يحد عنه) ،أصابه فقتل مكانه إذااللسهم 

 .(10المعنى الثاني: الستقامة الطريق)
 .(11والتولسط وعدم اإلفراط)المعنى الثالث: العدل، 

 .(12تقول قصدت العود قصداً كلسرته) ،المعنى الرابع: الكلسر في أي وجه كان
 
 
 

 :المقاصد اصطاحا: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها عيما لمركب معين
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حيث  ،لم يحددوا تعريفاً واضحا لها ،الفقه ومن الذين خاضوا في علم المقاصد من القدامى أصول" إن الكثير من علماء 
فهم حاضرة في ذهن كل فقيه عند  ،وضوح معناه في اذهانهم إلىيرى بعض الباحثين أن لسبب عدم تعريفهم للمقاصد عائٌد 

لم يحرص على إعطاء حد وتعريف  ،هـ(790(، حتى نرى شيخ المقاصد أبا إلسحاق الشاطبي )ت13اجتهاده الفقهي")
ً  ،للمقاصد الشرعية وألنه ذكر في كتابه )الموافقات( أنه متب ذلك للعلماء الرالسخين في علوم  ،ألنه اعتبر ذلك واضحا

حتى يكون ريانا من علم  ،ملستفيدأو  " وال يلسمح للناظر في هذا الكاتب ان ينظر فيه نظر مفيد :حيث يقول ،الشريعة
وإنما كانوا يذكرون . (14تقليد والتعصب للمذهب")ال إلىغير مخلد  ،ومنقولها ومعقولها ،ها وفروعهاأصولالشريعة و

الغرض والقصد والمصالح والتعليل والهدف والغاية  :مثل ،مقاصد الشريعة إلىبعض المصطلحات التي كانت تشير 
 وغير ذلك من هذه المصطلحات التي تلستخدم في مقاصد الشريعة. ،والحكمة والعلة والمنالسبة

تجلب أو  تدرأ مفالسدأما  " والشريعة كلها مصالح :هـ(770قول العز بن عبداللسام )تومن الستخدامهم لكلمة المصالح 
 .(15مصالح")

منفرداً  ،فقاموا بتاصيلها وجعلها علما قائما بذاته ،ما العلماء المعاصرة فقد تقاربت رؤيتهم الدالة على المقاصد مع القدامىأ
 .(16بالسم )علم مقاصد الشريعة()

" مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظ للشارع  :هـ(1393الطاهر بن عاشور )ت فقد عرفها الشيخ نحند
فيدخل في هذا  ،الشريعة أحكاممعظمها بحيث ال تختص ماحظتها بالكون في نوع خاص من أو  التشريع أحوالفي جميع 

ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم  ،والمعاني التي ال يخلوا التشريع عن ماحظاتها ،وغايتها العامة ،أوصاف الشريعة
 .(17ولكونها ملحوظة في أنواع كثيرة منها") حكامليلست ملحوظة في لسائر األ
التي وضعها الشارع عند كل  لسرارواأل ،هـ( بقوله:" المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها1394وعرفها عال الفارلسي)ت

حفظ نظام  ،ية هو عمارة االرضلسامويقول في موضع اخر:" المقاصد العام للشريعة اإل. (18ها")أحكامم من حك
ومن صاح في العقل وفي  ،وقيامهم بما ٌكلفوا به من عدل والستقامة ،والستمرار صاحها الملستخلفين فيها ،التعايش فيها

 .(19وتدبير لمنافع الجميع") ،والستنباط لخيراتها ،ح في األرضأصاو ،العمل
ً مباشراً في  تتعرض لها هذه  أحكاموالمقاصد التي نتعرض لها هنا هي المقاصد التي نرى انها يمكن توظيفها توظيفا

 .وال يدخل عليها الحرج ،اتقلياأل
 عيى سبيل المثال ال الحصر:

 .وحمل الدعوة وتبليغها لسامنشر اإل .1
 .لسامترغيب النا  في اإل .2
 .والين في التعاملاللسماحة  .3

 
 القواعد الفقهية
القاف والعين والدال  :قال ابن فار  ،والدال( بمعنى االلستقرار والثبات ،والعين ،تفيد مادتها )القاف :"فالقاعدة في اللغة

وقد ذكر . (20وان كان يتكلم في مواضع ال يتكلم فيها بالجلو ") ،وهو يضاهي الجلو  ،مطرد منقا  ال يخلف أصول
المعنى الذي  إلىولكنها عند تأملها نجدها تعود  ،اللغة اللغوية في هذه المادة كلمات متعددة يبدو من ظاهرها الخاف معاجم
والقواعد من النلساء الاتي  ،وامراة قاعد عن الحيض واالزواج ،امراته :كقعيدة الرجل أي ،ولو بضرب من التأمل ،ذكرناه

 إلى:ومنه قوله تع ،اوليائهنأو  قعودهن والستقرارهن في بيوت آبائهن إلىملتفتا في ذلك  ،نكاحا ال يرجون
كما ان امراة الرجل تلسمى قعيدة لثبوتها والستقرارها في بيت  ،60:} والقواعد من النلساء التي ال يرجون نكاحا{ النور 

 ،ومن ذلك ذو القعدة ،فكانه قاعد معه ،االب االكبر إلىوالقعدد هو االقرب نلسبا  ،والقعدد: اللئيم لقعوده عن المكارم،زوجها
}واذ يرفع ابراهيم القواعد من  إلى:ومنه قوله تع ،هألسالسوقواعد البيت  ،الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن االلسفار

 .127 :البيت والسماعيل{ البقرة
ها المعترضة في آفاق أصولوقواعد اللسحاب  ،لكونها ذات قعود ،وهي المرأة الملسنة ،جمع قاعد –ايضا  –والقواعد 
 لسفله.أربع معترضات في أوقواعد الهودج خشبات  ،شبهت بقواعد البناء ،اللسماء

المراد في معاني القاعدة هو  إلىوأقرب المعاني  ،وبوجه عام فان المعنى اللغوي لهذه المادة هو االلستقرار والثبات
 .لسا عليها كابتناء الجدران على األ حكامنظرا البتناء األ ،لسا األ
أي: باعتبارها علما ولقبا على القواعد الفقهية الن خوض بتعريفات العلماء القدامة وانما  ،تعريف القواعد بمعناها الخاص 

 نذكر بعض تعريفات المعاصرين على لسبيل المثال ال الحصر
 ،فقهية كلية في نصوص موجزة دلستورية أصول :فقال: " القواعد ،عّرف االلستاذ مصطفى احمد الزرقا القواعد الفقهية

 .(21في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها) ،اً تشريعية عامةأحكام تتضمن
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 ،وقال شارح اومبينا: " فهي تمتاز بمزيد من االيجاز في صياغتها على عموم معناها ولسعة الستيعابها للفروع الجزيئة
 .(22العموم) ظألفاببضع كلمات محكمة من ، أو فتصاغ القاعدة بكلمتين

 
ومبادئ كلية  أصول"  :فقال في تعريفها ،وحذفه كلمة دلستورية،بعد تعديله ،بهذا التعريف د.محمد مصطفى شلبي أخذوقد 

 .(23ا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها)أحكامتصاغ في نصوص موجزة تتضمن 
ً  أصولوهو قوله: " ،على هذا التعريف انه عّرف القواعد بمرادفها أخذوقد    فقهية كلية " فتعريفه لفظي ولي  علميا
(24). 
ن كلمة أثم  ،كقوله: نصوص دلستورية ،ن االلستاذ الزرقا ادخل في تعريفه مصطلحات عامة وليلست محددة تماماأعلى  
في الغالب  – صلن الفقهاء الستعملوا األأبل  ،( تشمل في اصطاحات العلماء ما هو متلسع وما هو ضيق المجالأصول)

يمكن حمله على شموله  صلعموم األ ن\أل ،وال يخرجها وصفها بانها عامة عن ذلك ،بمعنى الضابط الضيق المجال
وان كان غالباً في  ،الن االيجاز في الصيلغة ،هأخذوذكر االيجاز في العبارة في نص التعريف من م ،لجزئياته المشخصة
 ً  .(25) ليدخل في تعريفها ،ولكن لي  ركناً وال شرطاً في القاعدة ،القواعد وملستحلسنا

 بعض القواعد الفقهية وكيفية توضيفها
بها  ،الشرع وحكمه لسرارياً من مصادره ومنبعاً ألألسالسومصدرا من  ،يلسامإن قواعد الفقه رافدا ثرا من روافد الفقه اإل  

 وقد وصفها القرافي بقوله: ،وبممارلستها تحصل اهلية التخريج وااللستنباط ،وبها تناط حكامتضبط األ
الشرع وحكمه...  ألسرارمشتملة على  ،عظيمة المدد ،العدد ،كثيرة ،قواعد كلية فقهية جليلة صول" والقلسم الثاني من األ

وتتضح مناهج  ،الفقه ويعرف ويظهر رونق ،وبقدر االحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ،وهي مهمة في فقه عظيم النفع
وحاز قصب اللسابق من فيها  ،وبرز القارح على الجذع ،وتفاضل الفضاء ،فيها تناف  العلماء ،الفتاوى وتكشف

 .(26برع)
ويمكن توظيف كثير منها  ،الهامة صولعلى الفقيه من االلستفادة من األ ألسهلوااللستفادة منها  ،وهي قواعد كثيرة ومرنة

 وان كانت تتفاوت في ذلك ظهورا وخفاًء. ،يةلساماإلات قليفي فقه األ
ننا نذكر هنا بعض القواعد دون حصر العدد وكيفية يمكن توظيفها توظيفا إف ،ن المقام ال يتلسع لتتبع تلك القواعدأوبما 

 مثل: ،اتقليمباشراً فيما تعاني منه هذه األ
 مور بمقاصدهااأل

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 وال ضرارال ضرر 

 الضرر يدفع بقدر االمكان 
 الضرر يزال بقدر االمكان
 كبر منهأو  الضرر ال يزال بضرر مثله

 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
 يتحمل الضرر االدنى لدفع الضرر االعلى

 يرتكب اخف الضررين
 درء المفلسدة اولى من جلب المصلحة

 تغتفر المفلسدة القليلة لجلب مصلحة كبيرة 
 فوت ادنى المصلحتينت

 المشقة تجب التيلسير
 ضاق االمر اتلسع إذا

 أصايجوز تبعا ما ال يجوز 
 يجوز بقاء وانتهاء ما ال يجوز انشاء وابتداء

  باحةفي االشياء اإل صلاأل
 العلل والمصالح إلىفي العاديات والمعامات النظر  صلاأل 

 الغرم بالغنم
 الملسلمون عند شروطهم

 كالمشروط شرطاالمعروف عرفا 
 النادر ال حكم له
 لاكثر حكم الكل

 وحقوق العباد مبنية على المشاحة .حقوق هللا مبنية على الملسامحة
 حقوق االمة مقدمة على حقوق االفراد
 فرض العين مقدمة على فرض الكفاية



 THEORIZING AND ROOTING IN THE JURISPRUDENCE OF MINORITIES IN 

ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT 
 

 

 98   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 فرض الكفاية الذي لم يقم به احد مقدم على فرض الكفاية الذي قام به بعض النا 
 النافلة حتى تؤدى الفريضةال تقبل 

 المشد يشد هللا عليه
 العبرة بالخواتيم

 اعمال القلوب افضل من اعمال الجوارح
 ال يزال المنكر بمنكر اكبر منه

 والتوبة تجب ما قبلها ،يجب ما قبله لساماإل
 حكمه أخذما قارب الشيء ي

 ما بنى على الباطل فهو باطل
 لي  بعد الكفر ذنب

 المعصيةة شر من  البدع
 فضا من ان يقدم عليه ،الظني ال يقاوم القطعي
 .(27اليقين ال يزول بالشك)

 غير ذلك من القواعد التي ال يلستغني عنها مفتي وال قاضي وال باحث في علوم الشرع إلى
 وعما بهذه القواعد لسوف نقف عند بعض المواضيع الذي يمكن نعالجها في الفصل الثالث

 
 الثالث المحور
 يةسامات اإللقييالمسائل في فقه األبعض 
 وتضمن:

 :تجار ملسلمينأو  يإلسامعن طريق خلق لسوق  لسام.نشر اإل1
يعرف اللسوق بانه ذلك التنظيم الذي يهيء لكل من البائعين والمشترين فرص تبادل اللسلع والخدمات وعناصر االنتاج  

توفر امكانية االتصال بين البائعين والمشترين لسواء  ي لوجود اللسوق هولسالسوعليه فان الشرط األ .وفيه تحدد االلسعار
 .(28كانوا في مكان واحد ام اماكن متفرقة)

ات الموجودة قليجل خلق لسوق تجاري لألأمن  نظارونحن هنا لسوف نركز على تبادل التجاري في مكان واحد لجلب األ
 في دولة ما.

انه يجب فيها ان تكون رفيعة متلسعة وتقوم الدكاكين والمحات  إلىعنى الفقهاء بوضع معايير خاصة لالسواق فذهبوا 
 على جانبي الطريق ثم تلسقف بالحماية للمارة من حر الشم  ومن المطر

 .(29ينبغي ان تكون االلسواق في االرتفاع واالتلساع على ما وصفته الروم قديما())يقول الشيرازي:  
طف من حيث لسعة االلسواق وارتفاعها فان هذا المقتطف يؤكد حقيقة وبغض النظر عن المحددات التي وردت في هذا المقت

وظيفته الرئيلسية في رقابة اللسوق والعمليات االقتصادية التي تدور فيه فان  إلى إضافةي لسامن فكر االقتصاد اإلأمؤداها 
ومن هنا يكون جهاز الرقابة  ،لللسوق وتنظيمها يقع في ملستوى من ملستويات واجبات جهاز الرقابة التخطيط العمراني

ها بعين االعتبار في بناء االلسواق وتشييدها لسواءا كانت هذه أخذملزما في عمارة االلسواق بماحظة مختلف المصالح و
المشتري.. وايام كان المحدد للسعة اللسوق وارتفاع فان المهم في ذلك هو الهدف أو  الملستهلك البائعأو  المصلحة المنتج
وهو ادارة العملية االقتصادية بما يفي  ، في مثل هذه البلدانأصااللسعة وذلك االرتفاع ومن وجود اللسوق  والغاية من هذه

حد الظروف  إلىبمصلحة اطراف العملية االقتصادية وما يحقق اللسير واللسهولة في عملية التبادل وهذه الغاية يحكمها و
ان هذا  إلىزغرفات ومعالم تشير أو  للسوق ووضع فيه من لملساتا إلى نظارو طريقة االعمار البنائي وجلب األ المائمة

ية وان الذي يدخل على هذا اللسوق يشعر بانه يعيش ولسطة بلد غير البلد الذي هو إلساماللسوق ينقل لك ثراث وحضارة 
ع والشراء وبهذا وكذلك مبادئ التلسامح في البي الدين الذي ينتمون اليه أخاقالبائعين تحمل عقيدة و أخاقفيه، وتعامل و

ويكون االقبال له ويرفع من ملستوى  أنظاريكون لهذا اللسوق دعم ونشر للعقيدة التي تنتمي لها وكذلك يجلب لللسوق 
دخله أو  ملستوى الدخل الملسلم الذي يقوم في تلك المدن الغريبة مما يجعل اقتصاده  العرض والطلب في اللسوق فيرفع من

ي بان دعوة لسالساأل على العيش في تلك الباد وبهذا يكن قد حققنا نوعين من االرباح الربحاليومي في ارتفاع وتزايد يعينه 
اللسنوي أو  الشهريأو  وكذلك رفع ملستوى الدخل اليومي ،التجاري لساماإل أخاقعن طريق  لساماإل إلىالغير الملسلمين 

 .(30للعوائل الملسلمين الذين يعملون بهذا اللسوق وانتعاشهم اقتصاديا)
  توفير فرص عمل من طريق االلستثمار في دول الغرب .2
القوة واللسيطرة عن طريق الملكية  أعدادلكي يكون  موالااللستثمار وتنمية األ إلىي يشير دائما لسامان فكر االقتصاد اإل  

واالمكانية الن بدون ملكية وامكانية ال تقوم الدولة وال تلستطيع حماية نفلسها لذا يجب الستغال جميع قطاعات الخدمية 
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البد من  إذا ،العامة لخدمة مواطنيها وتوفير ابلسط ولسائل العيش لهم ابتداءا من الضروريات والحاجيات والتحلسينيات
ننا أ(، وبما 31ية للنا  من الماكل والمشرب والملسكن)لسالسإشباع جميع الحاجات األ االقتصادية اوال نحو نشطةتوجيه األ

ات الموجودة في الدول قليي وتجار ملسلمين ينمون ويرفعون من دخل األإلسامكل والمشرب في خلق لسوق أوجدنا المأ
وكان التركيز واثارة هذه  ،و متعلقاته يجارل دفع اإلالغير الملسلمة بقى يجب ان نوفر لهم اللسكن لكي نرفع عنهم حم

القضية في هذا البحث بلسبب االحداث االخير دخول العصابات االرهابية )داعش( لثاثة محافظات عراقية مما جعل النا  
فصار من الواجب اثارة هذه الملسالة اليجاد بديل لسكنهم  ،دول الغرب والستقرت فيها إلىتركت منازلها واراضيها ورحلت 

  والستقرارهم ولذلك
ات الملسلمة في دول قليتوفير لسكن لألأو  لسوف نعرض هنا فتوى المجل  االوروبي لافتاء والبحوث عن مشروعية شراء

يمكنه مراجعة كتاب الشيخ  من يريد الوقوف حول اتفاصيل هذه الفتوى واالطاع على اراء الفقهاء بالتفصل إلىالغرب، و
 .(32يولسف القرضاوي)

 لافتاء والبحوث: وربيفتوى المجيس األ -2
لافتاء والبحوث( في دورته الرابعة المنقعدة في مدينة )دابلن(  وربيالمجل  األ)فتوى جماعية مهمة صدرت من 
 م وهذا نصها:1999هـ الموافق أكتوبر لسنة 1420بجمهورية ايرلندا في شهر دجب 

وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض  ،وفي باد الغرب كلها أوروبانظر المجل  في القضية التي عمت بها البلوى في  
 ربوي بوالسطة البنوك التقليدية.

 عضاءثم ناقشها جميع األ ،قرئت على المجل  ،المجل  عدة اوراق في الموضوع مابين مؤيد ومعارض إلىوقد قدمت  
 ما ياتي: إلىانتهى بعدها بأغلبية أعضائه  ،مناقشة ملستفيضة

ومن الكبائر التي تؤذن  ،نه من اللسبع الموبقاتأو ،.يؤكد المجل  على على ما اجتمعت عليه االمة من حرمة الربا1
 ن فوائد البنوك هي الربا الحرام.أية من لسامويؤكد مل قررته المجامع الفقهية اإل ،بحرب من هللا ورلسوله

ذلك  إلىما الستطاعوا  ،التي ال شبهة فيها،المجل  ابناء الملسلمين في الغرب ان يجتهدوا في ايجاد البدائل الشرعية.يناشد 2
ية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط إلسامومثل تألسيي شركات  ،يةلساممثل )بيع المرابحة( الذي تلستخدمه البنوك اإل ،لسبيا

 وغير ذلك. ،ميلسرة مقدورة لجمهور الملسلمين
صيغة مقبولة  إلىلتحويل هذه المعاملة  ،ن تفاوض البنوك االوروبية التقليديةأ أوروباية في لسام.كما يدعو التجمعات اإل3

فان هذا لسيجلب لهم عددا كبيرا من الملسلمين  ،األجلمثل )بيع بالتقلسيط( الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في  ،شرعا
وقد رأينا عددا كم البنوك  ،وهو ما يجري به العمل في بعض االقطار االوروبية ،هذه الطريقة ألسا يتعامل معهم على 

 .كما في البحرين وغيرها ،يةلسامالغربية الكبرى تفتح فروعا لها في بادنا العربية تتعامل وفق الشريعة اإل
 .لتعديل لسلوكها مع الملسلمين ،هذه البنوك إلىن يلساعد في ذلك بارلسال نداء أويمكم للمجل  

ال  ،فان المجل  في ضوء االدلة والقواعد واالعتبارات الشرعية ،لم يكن هذا وال ذلك ميلسرا في الوقت الحاضر إذا.و4
بشرط اال  ،وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج اليه الملسلم للسكناه هو والسرته ،هذه الولسيلة إلىيرى بألسا من اللجوء 

وال يكون عند من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه  ،يلسالسوان يكون هو ملسكنه األ ،يكون لديه بيت اخر يغنيه
 يين:ألسالسوقد اعتمد المجل  في فتواه على مرتكزين  ،الولسيلة

 
 :األولالمرتكز 

منها في  ،مأخوذة من نصوص القران في خملسة مواضع ،الضرورات تبيح المحضورات(: وهي قاعدة متفق عليها)قاعدة  
في نف  اللسورة بعد  إلىقوله تع ومنها ،[119:}وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه{ ]االية :لسورة االنعام

ومما قرره الفقهاء هنا ان  ،[145}فمن اضطر غير باغ وال عاد فان ربك غفور رحيم{ ]االية: :ذكر محرمات األطعمة
 عامة.أو  انتخاصة ك،الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

بخاف الضرورة التي ال يلستطيع ان  ،لم تتحقق يكون الملسلم في حرج وان كان يلستطيع ان يعيش إذاوالحاجة هي التي  
لسورة الحج: } وما جعل   في إلىرفع الحرج عن هذه االمة بنصوص القران كما في قوله تع إلىوهللا تع ،يعيش بدونها

 [.6:} ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج{ ]االية :وفي لسورة المائدة ،[78عليكم في الدين من حرج{ ]االية:
 بحيث يكون لسكنا حقا. ،والملسكن الذي يدفع عن الملسلم الحرج هو الملسكن المنالسب له في موقعه وفي لسعته وفي مرافقه 
م ينلسى القاعدة األخرى فانه ل ،الحاجة التي تنزل منزلة الضرورةأو  كان المجل  قد اعتمد على قاعدة الضرورة إذاو 

 فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. ،يقدر بقدرها ،ما ابيح للضرورة وهي ان ،الضابطة والمكملة لها
وقد امتن هللا بذلك على عباده حين قال: } وهللا جعل لكم من  ،والملسكن وال شك ضرورة للفرد الملسلم ولأللسرة الملسلمة 

أو  وجعل النبي )صل هللا عليه ولسلم( الملسكن الوالسع عنصرا من عناصر اللسعادة االربعة ،[80بيوتكم لسكنا{ ]النحل:
وان كان يكلف الملسلم كثيرا بما يدفعه لغير  ،وال يشعره باالمان ،والملسكن الملستأجر ال يلبي كل حاجة الملسلم ،الثاثة
كثر  إذاومع هذا يظل الملسلم عرضة للطرد من هذا الملسكن  ،ويظل لسنوات يدفع اجرته وال يملك منه حجرا واحدا ،الملسلم
 يصبح عرضة ألن يرمى به في الطريق. ،نقطعأو  قل دخلهأو  كبرت لسنه إذانه أكما  ،كثر ضيوفهأو  عياله
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والمدرلسة  ،يلسامكما انه يمكنه ان يختار الملسكن قريبا من الملسجد والمركز اإل ،وتملك اللسكن يكفي الملسلم هذا الهم 
يا صغيرا داخل إلسامويهيئ فرصة للمجموعة الملسلمة ان تتقارب في ملساكنها علسى ان تنشئ لها مجتمعا  ،يةلسامإلا

 وقيمه العليا. لسامويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم اإل ،وتقوى روابطهم ،فيتعارف فيه ابناؤهم ،المجتمع الكبير
 مادام مملوكا له. ،بيته وتربيته بما يلبي حاجته الدينية واالجتماعية أعدادكما ان هذا يمكن الملسلم من  

 لسام،ة خارج دار اإلأقليالحاجة العامة لجماعة الملسلمين الذين يعيشون  ،جانب هذه الحاجة الفردية لكل ملسلم إلىوهناك 
ويغدوا  ،خير امة اخرجت للنا  لىإويكونوا اها لانتماء  ،حتى يرتفع ملستواهم ،هم المعيشيةأحوالهي تتمثل في تحلسين 
ليقوموا بموجب  ،كما تتمثل في ان يتحرروا من الضغوطات االقتصادية عليهم ،غير الملسلمينأما  لسامصورة مشرقة لإل

بيته  إيجاروهذا يقتضي أال يظل الملسلم يكد طوال عمره من اجل دفع قيمة  ،الدعوة ويلساهموا في بناء المجتمع العام
 نشر دعوته.، أو وال يجد فرصة لخدمة مجتمعه ،ونفقات عيشه

 
 ي(ساساأل األولالمرتكز الثاني: )وهو مكمل ليمرتكز 

وكذلك لسفيان  –وهو المفتي به في المذهب الحنفي  –هو ما ذهب اليه ابو حنيفة وصاحبه محمد بن الحلسن الشيباني 
–من جواز التعامل بالربا  –ورجحها المتاخرون من الحنابلة  ،وهو رواية عن احمد بن حنبل ،الثوري وابراهيم النخعي
 .لسامبين الملسلمين وغيرهم في دار اإل –وغيره من العقود الفالسدة 

 منها: ،بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات خذويرجح األ
بالنظام العام في مجتمع الشرع المدنية والمالية واللسيالسية ونحوها مما تتعلق  أحكامن الملسلم غير مكلف شرعا ان يقيم إ-1

التي تتعلق  حكاموتحريم الربا هو من هذه األ ،وال يكلف هللا نفلسا إال ولسعها ،الن هذا لي  في ولسعه لسام،ال يؤمن باإل
 ها االجتماعي واالقتصادي.إتجاهو ،وفللسفة الدولة ،بهوية المجتمع

المطعومات والمشروبات والملبولسات  أحكامو ،العبادات أحكاممثل  ،التي تخصه فردا حكامنما يطالب الملسلم باقامة األإو
بحيث لو ضيق عليه في هذه  ،الشخصية حوالوما يتعلق بالزواج والطاق والربعة والعدة والميراث وغيرها من األ

 ذلك لسبيا. إلىارض هللا الوالسعة ما وجد  إلىولم يلستطع اقامة دينه فيها لوجب عليه ان يهاجر  ،االمور
ان يكون التزامه  إلىلسيؤدي ذلك بالملسلم  ،في دار القوم –منها عقد الربا  –لم يتعامل بهذه العقود الفالسدة  إذالم ن الملسإ-2
وينفعه  ،ويزيده وال ينقصه ،والمفروض ان اللسام يقوي الملسلم وال يضعفه ،لسببا لضعفه اقتصاديا وخلسارته ماليا لسامباإل

يزيد وال  لسام"اإل :ى جواز توريث الملسلم من غير الملسلم بحديثوقد احتج بعض علماء اللسلف عل ،وال يضره
لم يتعامل بهذه العقود  إذا، وهو .(34يعلو وال يعلى") لسام"اإل :ومثله حديث ،اي يزيده الملسلم وال ينقصه.(33ينقص")

فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه  ،وال ياخ مقلبله ،ان يعطي ما يطلب منه إلىلسيضر  ،التي يتراضونها بينهم
بلسبب  ،وبهذا يظل الملسلم ابدا مظلوما ماليا ،فعليه الغرم دائما ولي  له الغنم ،وال ينفذها فيما يكون له من مغانم ،من مغارم
 لغير الملسلم – لسامدار اإلفي غير  –ن يتركه أو ،ن يظلم الملسلم بالتزامه بهأ إلىال يقصد ابدا  لسامواإل لسام،التزام باإل

 ،ن ينتفع من معاملة غير الملسلم في المقابل في ضوء العقود اللسائدةأفي حين يحرم على الملسلم  ،يمتصه ويلستفيد منه
 والمعترف بها عندهم. 

وهم ال ‘ طاء ألنه ال فائدة للملسلم في اإلع،ال اإلعطاء خذوما يقال من مذهب الحنفية انما يجيز التعامل بالربا في حالة األ
 :يجيزون التعامل بالعقود الفالسدة إال بشرطين

 .ن يكون فيها منفعة للملسلمينأ: األول
 وهنا لم تتحقق المنفعة للملسلم. ،الثاني: أال يكون فيها غدر وال خيانة لغير الملسلم

واطاق المتقدمين من علماء  ،كما يدل عليه قول محمد بن الحلسن الشيباني في اللسير الكبير ،ن غير الملسلمأ :فالجواب
 ، اذ به يمتلك المنزل في النهاية..(35كما ان الملسلم وان كان يعطي الفائدة هنا فهو الملستفيد) ،المذاهب

ن االقلساط التي يدفعونها للبنك بقدر أ :كد الملسلمون الذين يعيشون في هذه الديار باللسماع المباشر منهم وبالمرالسلةأوقد  
حرمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرمنا الملسلم من  إذاومعنى هذا اننا  ،تكون اقل أحيانا ،التي يدفعوها للمالك جرةاأل

أو  ثاثين لسنةأو  وربما يظل عشرين ،ية لإلنلسان كما يعبر الفقهاءصلوهو من الحاجات األ ،امتاك ملسكن له وأللسرته
ً  ،لسنوياأو  ا شهرياإيجاريدفع  ،كثرأ ان يملك  –قل أوربما  –على حين كان يمكنه في خال عشرين لسنة  ،وال يملك شيئا

 .البيت
منزلة  أحيانالكان جائزا عند الجميع للحاجة التي تنزل  ،فلو لم يكن هذا التعامل جائزا على مذهب ابي حنيفة ومن وافقه

 المحظور بها. إباحةفي  ،الضرورة
أكل )في التحريم منصب على  صلها واألأخذي هو يعطي الفائدة وال يأ ،ل الربا وال يأكلهانما يؤك ،وال لسيما ان الملسلم هنا

فهو من باب  ،كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه ،وانما حرم اإليكال لسدا للذريعة .كما نطقت به آيات القران (الربا
 تحريم الولسائل ال تحريم المقاصد.
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وقد نص على ذلك  ،فيجوز للحاجة - طاء الفائدة‘بمعنى  –إيكاله أما  ،الربا المحرم ال يجوز بحال أكل نأومن المعلوم 
 الحال. أبوابلسدت في وجهه  إذاواجازوا االلستقراض بالربا للحاجة  ،الفقهاء

 .(36وهللا الموفق) ،وما حرم للسد الذريعة يباح للحاجة ،ن ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورةأ :ومن القواعد الشهيرة
 الخاتمة

 وفي الختام جاء حصادنا التالي:
 .يلسامات مصطلح حديث في االقتصاد اإلقلين مصطلح األإ .1
 .دورهم وعدم االنصهار بين الغرب أخذفي الدول الغربية فيجب على الملسلمين  أصلن االندماج حإ .2
للملسلمين في الباد الغرب دون الخروج الوقوف مع بعض القواعد الفقهية يمكن من تحقيق كثير من الخدمات  .3

 .عن اطار اللسام
 .ية وجدت من اجل رفع الحرج عن الملسلمين من خال تطبيق مقاصد الشريعةلسامالشريعة اإل .4
ية من خال قواعدها ومقاصدها يتيح الفرصة امام الملسلمين من توفير ضروريات الحياة لسامن الشريعة اإلإ .5

ولضمان لعوائلهم بالعيش  يجارالبيوت اإلأو  الشقق أصحابة عن ضغوطات مثل الملسكن لضمان عيشهم بعيد
 .الرغيد

يواكب العصر ويتدارك المعامات المعاصرة بفتاوى يعين الملسلم على التعامل مع هذه  وربيالمجمع الفقهي األ .6
 .المعامات وفق حدود مشروعة
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 49م(: 1993هـ(، دار الغرب االلسامي بيروت، الطبعة الخاملسة )1394عال الفارلسي / مقاصد الشريعة االلسامية ومكارمها، )ت: (17)
 .7ومكارمها: عال الفارلسي / مقاصد الشريعة االلسامية (18)
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 وقال صحيح االلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ووافقه البيهقي. وقال االلباني ضعيف 8006رواه الحاكم في الملستدرك برقم، (33)
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