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رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو
الحمد هلل ٌ

أجمعيف الذم بعثو رحمة لكؿ العالميف ،كامامان لممتقيف ،كبعد  :يعد مكضكع الضركرة
الشرعية كعبلقتيا بقضايا األقميات المسممة جزء تطبيقات عممية لقكاعد كضكابط الفقو
اإلسبلمي ،كىذه الجزئية تعد مف األصكؿ المحكمة في الفقو اإلسبلمي ،كىي دليؿ في
ذاتيا عمى مركنتو ،كمدل صبلحيتو كاتساعو لحاجات الناس سكاء كانكا مقيميف في دار
اإلسبلـ أك خارجيا ،حيث كانت ببلد اإلسبلـ المترامية األطراؼ ىي مكطف المسمميف
جميعان ،كعقيدة المسمـ ىي جنسيتو حيثما ح نؿ أك ارتحؿ ،بؿ كانت ىذه الدار ىي المبلذ
لغير المسمميف مف أىؿ الذمة الذيف ضمنت ليـ الشريعة حقكقان تجاكزت حد العدؿ
كاإلنصاؼ ،إلى آفاؽ البر كاإلحساف كالمكاطنة الكاممة عمى حسب اصطبلح ىذا العصر.
كليذا كمو لـ يكف مصطمح األقميات المسممة مألكفان لدل المسمميف في تمؾ
العصكر ،كانما ظير في بدايات القرف العشريف الميبلدم الذم لفظ أنفاسو قبؿ سنكات –
كخاصة بعد سقكط الخبلفة العثمانية سنة (1924 -1342ـ) ككاف سقكطيا نتيجة مباشرة
لمحرب العالمية األكلى ،حيث قسـ العالـ اإلسبلمي إلى يدكيبلت صغيرة تقاسميا
المنتصركف في الحرب بعد معاىدة (سايكس بيكك) سنة 1916ـ ،فكجد أكثر مف ربع
المسمميف أنفسيـ في حكـ أقميات مستضعفة في ببلد غير المسمميف ،كربما أقميات مقيكرة
مضطيدة مف دكؿ صغيرة في ذاتيا ،كضعيفة في كيانيا.1
إما بسبب االحتبلؿ المباشر لببلدىـ
كقد تحكؿ ىؤالء المسمميف إلى أقمياتَّ ،
كدمجيا في ببلد غير المسمميف كما ىك حاؿ مسممي (تركستاف) في الصيف كفي االتحاد
السكفيتي سابقان ،كمسممي (فطاني) في تايمند مثبلن ،كأما بسبب انحسار سمطاف اإلسبلـ عف
كثير مف الببلد ،فصار المسممكف َّ
أقمية بعد ما كانكا أسيادان فييا ،كما ىك حاؿ أكثر مف
 - 1أؽّل شٍج" ،ٟؽٛي ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ"ِ ،غٍخ ِٕبه ا ،َ٩ٍ٦اٌؼلك اٌزبٍغ (هِؼبْ ٘1414ـ).5 ،
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ثبلثيف كمائة مميكف مسمـ في اليند ،كحاؿ المسمميف في أكربا الشرقية ،كا ٌما بسبب ىجرة
كثير مف المسمميف مف ببلد اإلسبلـ إلى ببلد غير المسمميف ،بحثاٌ عف الماؿ أك العمـ أك
األماف الذم افتقدكه في بمدانيـ لعكامؿ كثيرة ،كحاؿ أكثر المياجريف مف العراؽ كالشاـ
كشماؿ أفريقيا إلى أكربا الغربية كأمريكا الشمالية.2
كلؤلسؼ أف نرل ىذا الكـ اليائؿ مف المسمميف الذيف كانت ببلدىـ مكطنان حاضنان
لؤلقميات مف سائر الممؿ كالديانات طكاؿ أربعة عشر قرنان مف الزماف ،قد أصبحكا اليكـ ىـ
أقمية في ببلدىـ التي استكلى الكفار عمييا ،أك في ببلد غير المسمميف التي سافركا إلييا،
ٌ

مضاء ،أال كىك جيكد
أف جانبان مشرقان لكجكد األقميات في عصرنا الحاضر يبقي
ٌإال ٌ
ن
الدعكة المباركة التي قاـ بيا أفراد كمؤسسات في ببلد غير المسمميف ،كالتي أثمرت عف

دخكؿ أعداد كثيرة مف غير المسمميف في ديف اهلل ،كترقى كثير منيـ مف مجرد مسمـ
صالح إلى داعية لئلسبلـ في بني قكمو ،فيدل اهلل عمى يديو كثي اٌر منيـ.
إف األقميات المسممة تتكزع في معظـ دكؿ العالـ إف لـ يكف في كؿ دكلة ،كىي
ٌ
تمثؿ في مجمكعيا التجمع الثَّاني لممسمميف ،إذ يقدر عدد أفرادىا بما يقرب مف (كاحد
كعشريف كأربعمائة مميكف مسمـ) ،كىك ما يمثؿ ( )%28مف إجمالي المسمميف في العالـ،
يتجز مف األمة اإلسبلمية التي يتسع مفيكميا ليشمؿ جميع المسمميف داخؿ
فيـ جزء ال َّأ
العالـ اإلسبلمي كخارجو ،كبعض األقميات المسممة يتجاكز عددىـ سكاف كثير مف
األقطار اإلسبلمية ،فاألقمية المسممة في اليند (كاحد كثبلثكف كمائة مميكف مسمـ) ال يفكقيا
أم تكتؿ لممسمميف في العالـ اإلسبلمي سكل إندكنيسيا .3كأكضحت إحدل الدراسات التي
أصدرتيا منظمة (عدالة لمجميع ضد التمييز) كىي المتخصصة بالدفاع عف األقميات في
العالـ بأف عدد المسمميف في أكركبا في تزايد مستمر ،كأف دكرىـ كتأثيرىـ في مجتمعاتيـ

ِ -2ؾّٛك شبوو ،اٌزبه٠ـ ا ،ِٟ٩ٍ٦اٌزبه٠ـ اٌّؼبطو :ا٤لٍ١بد ا١ِ٩ٍ٦خ(كِشكِ :ىزت ا،ِٟ٩ٍ٦
٘1416ـ) ،ط.11 -7 ،22
ٔ" -3فٌ اٌّوعغ".15/22 ،
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تزايد بشكؿ ممحكظ خبلؿ األعكاـ العشرة األخيرة ،حيث أصبح اإلسبلـ الديف الثاني
كالمعترؼ بو رسميان مف السمطات الحاكمة في الدكؿ األكركبية.
كيكاجو ىذا الكـ اليائؿ مف المسمميف مشكبلت كثيرة كتحديات خطيرة بسبب
كجكدىـ في كسط مجتمعات غريبة عنيـ دينيان كاجتماعيان كسمككيان ،كفي ظؿ حككمات ذات
نظـ كقكانيف كضعية متعددة كمتباينة في عنصريتيا أك تسامحيا مع اآلخريف ،كالمتأمؿ في
كاقع األقميات المسممة يرل أنيـ يعيشكف معركة كشرسة مف أجؿ الحفاظ عمى الديف
كاليكية ،إذ يتعرض المسممكف فييا لمذكباف في المجتمعات الكافرة المحيطة بيـ بسبب تتبع
اليكل ،كالتساىؿ المفرط ،كارتكاب المحرمات بادعاء الضركرة ،كمف أمثمة ذلؾ رككف
بعض األقميات المسممة لمكفار كمكالتيـ كمنيـ مف يتخذكىـ أكلياء ابتغاء الخير عندىـ،
كيسركف إلييـ بالمكدة مف دكف المؤمنيف ،كىذا قد يؤدم إلى أف يرضكا بكفرىـ ،أك أف
يصبح المسمـ معيـ خادمان ليـ ينفذ أكامرىـ أك جاسكسان يستقي ليـ األخبار ضا انر كمعاديان
ألىؿ ممتو أم اإلسبلـ ،أك أف يككف الجئان يفشي أسرار المسمميف لمف تكلى العداكة
لممسمميف بدعكل الحاجة أك الضركرة لمتعامؿ بما حرـ اهلل كرسكلو مع غير المسمميف ،كىذا
مخالؼ لمشرع الحنيؼ ،ككذلؾ التشبو بيـ في عادتيـ أك طريقة أكميـ أك سكنيـ أك حياتيـ
لدعكل الضركرة ،أك التقصير في بعض الكاجبات الشرعية مثؿ بر الكالديف كالترابط
األسرم أك الحقكؽ الزكجية أك حقكؽ األكالد مف نفقة كسكنة ككسكة كذلؾ بالتحج
كاالقتداء بصفات كأخبلؽ الكفار.
كمف األمثمة أيضان التسمي بأسماء الكفار كالمشركيف كالتجنيس بجنسيتيـ كاالفتخار
بذلؾ ،بؿ كأحيانان بالتنازؿ عف الجنسية اإلسبلمية أك التعمـ في مدارس غير المسمميف مما
يترتب عميو بعض األفكار المضادة لؤلفكار الشرعية ،كمنيـ يسعى إلى الزكاج مف غير
الكتابية في بعض الدكؿ ،أك زكاج المسممة بغير المسمـ أك أكؿ الذبائح غير الحبلؿ أك
مجيكلة الحكـ كالمصدر.
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ففي األمثمة السابقة تبيف لنا بجبلء ككضكح عف االستخداـ الغير مشركع لقاعدة
الضركرة الشرعية ،كلعؿ ىذا ما عناه اإلماـ الشاطبي (ت790ىػ)  -رحمو اهلل  -بقكلو ":
بناء عمى أف قاعدة
لجاء لمحاجة ،ن
كربما استجاز بعضيـ في مكاطف يدعي فييا الضركرة كا ن
الضركرات تبيح المحظكرات فيأخذ عند ذلؾ بما يكافؽ الغرض . 4"....كيقكؿ ابف القيـ

(751-691ىػ) رحمو اهلل " :إف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى ً
الح ىك ٍـ ،كمصالح العباد في
المعاش كالمعاد ،كىي عدؿ كميا ،كمصالح كميا ،فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى
ٍ

الجكر ،كعف الرحمة إلى ضدىا ،كعف المصمحة إلى المفسدة ،كعف الحكمة إلى العبث،
فميست مف الشريعة كاف أدخمت فييا بتأكيؿ ،فالشريعة عدؿ اهلل بيف عباده ،كرحمتو بيف
خمقو ،كظمو في أرضو ،كحكمتو الدالة عميو ،كعمى صدؽ رسكلو  أتـ داللة كأصدقيا".5
إف المسمميف الذيف يعيشكف في دكؿ غير إسبلمية يعتبركف أقمية مسممة ،أك
يعيشكف في دكؿ إسبلمية كلكف يعيشكف في بيئات يغمب عمييا ديانات غير إسبلمية كفي
كسط مجتمع غير إسبلمي مف حيث اختبلؼ العقيدة ،كالعادات ،كالتقاليد ،كالمعامبلت
المرتبطة بالشريعة ،أما العادات التي ال تخالؼ الشريعة فيي ليست بإشكاؿ كال مضرة منيا
أصبلن ،فمكؿ عرؽ كشعب عاداتو الخاصة ،كالذم ييمنا إف تمؾ األقميات تعيش في كاقع
غير اعتيادم كفي ظركؼ استثنائية مف حيث تطبيؽ شعائرىا الدينية اإلسبلمية ،كىذا
مربط الفرس كما يقاؿ ،كمجاؿ البحث كالدراسة.
مف جية أخرل ىذه األقمية اإلسبلمية في مجتمع غير المسمميف تعتبر نص انر
لئلسبلـ ،كالمسمميف في بمداف العالـ اليكـ ،إذ بكسعيـ أف يككنكا دعاة لمديف اإلسبلمي،
كأف ييدكا كثي انر مف المشركيف لمدخكؿ في اإلسبلـ ،كذلؾ حسف فيميـ ليذ الديف ،كتطبيقيـ
ألكامره ،كاالبتعاد عف نكاىيو ،كأف يتمسككا بمبادئو كتشريعاتو ،كيككنكا ممتزميف بآدابو،
كأخبلقو ،كسماحتو ،بحيث يعطكا صكرة صادقة كناصعة لممسمـ الحؽ الممتزـ بشرع اهلل،
 -4ئثوا٘ ُ١ثٓ ِ ٍٝٛاٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ف ٟأطٛي اٌشو٠ؼخ ،رؾم١ك  :ػجل هللا كهاى (ث١وٚد :كاه
اٌّؼوفخ ،ك-د).145 ،
 -5شٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ثٓ أث ٟثىو ثٓ ل ُ١اٌغٛى٠خ ،ئػ َ٩اٌّٛلؼ ٓ١ػٓ هة اٌؼبٌّ ،ٓ١رؾم١كِ :ؾّل
ِؾ ٟاٌل( ٓ٠ث١وٚدِ :إٍَخ عٛاك ٌٍطجبػخ ،ك-د).114 ،
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كأف يخافكا كيحافظكا عمى ىكيتيـ اإلسبلمية ،كأف تككف ليـ أىداؼ كمبادئ يتميزكف بيا،
كىي كما يمزميـ بيا الشارع الحكيـ.
إف التغيرات كالمستجدات في العالـ اليكـ أصبحت تؤرؽ المسمـ الغيكر عمى دينو
في تمؾ المجتمعات غير المسممة أف يمحقو أم نقص أك ضرر بسبب تمؾ التغيرات
كالمستجدات التي تزداد تعقيدان يكمان بعد يكـ ،كما يكاكب ذلؾ مف معالجات فقيية لتمؾ
المستجدات كأبرزىا األخذ بقاعدة الضركرة الشرعية في المجتمعات التي يككف المسممكف
فييا أقمية ،كقد خصص ىذا البحث باألقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندكنيسية ،ألنني أنا
صاحب ىذا الكتاب مقيـ في ىذه البمد مف سنة 2013ـ كحتى اليكـ ،ككاف لي منذ بداية
طمبي لمعمـ شغفان كحبان بعمـ أصكؿ الفقو كمف أىـ فركعو القكاعد الشرعية ،فصرفت إليو
ىمتي ،كاستغرقت فيو جيدم ،كما لي ميؿ شديد بحكـ محبتي إلخكاني المسمميف مف
األقميات المسممة ،كما يعانيو كثير منيـ مف ظركؼ قاسية في حياتيـ االقتصادية
مف اهلل
كاالجتماعية كالسياسية أيضان ،ككميا كاف مدخميا الظرؼ الديني المرتبط بيـ ،فقد ٌ
عز كجؿ أف مكنني مف أجمع بيف ىذيف المكضكعيف في ىذه الدراسة التطبيقية التي

خصصتيا بدراسة ظركؼ كأحكاؿ األقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندكنيسية ،ألنيا مف
األقاليـ المنعزلة التي يشكؿ المسممكف فييا أقمية كاضحة فنسبتيـ في الجزيرة ال يتعدل
 %12مف مجمكع السكاف ،كفي الكقت نفسو يقع ىذا اإلقميـ في دكلة تتنكع فييا الديانات
كالمغات كالثقافات ،كما إف إندكنيسيا تشكؿ رقعة جغرافية مترامية األطراؼ ،كرغـ ذلؾ
شكؿ المسممكف مع ككنيـ أقمية في ىذه الجزيرة المعزكلة جغرافيان نكعان ما ،ركح التسامح
كالسبلـ كالتعايش المشترؾ ،كلـ يمتفتكا إلى دعكات العنؼ كالتطرؼ التي تحاؾ ضد
اإلسبلـ كالمسمميف كؿ يكـ.
كنحمد اهلل عز كجؿ المستحؽ لمحمد عمى أف كفقنا لمدارسة في العمكـ اإلسبلمية
كىي مف أفضؿ العمكـ كأجميا ،كلو الحمد لتكفيقو لنا في دارسة كاقع األقمية المسممة في
جزيرة بالي كاشكالياتيا عمى ضكء مقاصد الشريعة ،ىذا المكضكع ذك األىمية كالفكائد
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الكثيرة ألنو يمكف مف االطبلع عمى كاقع المسمميف في ىذا الجزء مف أكبر دكلة إسبلمية
مف حيث عدد السكاف أال كىي اندكنيسيا ،كشعك انر بكاجب األخكة في الديف كمصداقان لقكؿ
المصطفى ( :مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو
عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى) .6كلزيادة اإليماف كاليقيف كالطمأنينة في
النفس بصبلحية ىذا الديف لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف ،كذلؾ ىك مكضكع ذك أىمية
عممية ،إذ يعتبر مما يعال القضايا المعاصرة كيظير سماحة الشريعة اإلسبلمية ،كمركنتيا
كاتساعيا لمصالح العباد في معاشيـ كمعاذىـ.
ككاف اليدؼ أيضان مف ذلؾ أف تككف نتائ ىذه الدراسة منكاالن كنمكذجان يحتذل بو
في دراسة أحكاؿ األقميات المسممة في دكؿ العالـ ككؿ ،مما يسيـ في لفت األنظار
كاألفياـ لمعاناة كمشاكؿ تمؾ األقميات كظركفيـ مف حيث تطبيؽ شعائرىـ كعباداتيـ
الدينية ،كما فرضيا المكلى عز كجؿ عمييـ ،فاألمر لو تعمؽ بكؿ أقميات المسمميف في
العالـ بأسره ،فالمؤمنكف كالجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو جسد األمة
المسممة باالىتماـ كالمؤازرة ،كاألمر كاضح الفائدة كالمقصد خصكصان في قارة آسيا التي
تعتبر أكبر قارات العالـ مساحةن كسكانان كتنكعان ثقافيان كدينيان ...ألخ ،ثـ ىي أكثر القارات
في العالـ مف حيث كجكد المسممكف بيا سكاء أقميات أك دكؿ مسممة حيث تتشابو ظركؼ
تمؾ األقميات في ىذه القارة مف نكاحي عديدة.
لقد بحث عدد مف العمماء المسمميف في مكضكع األقميات المسممة ،كفي قكاعد
الضركرة المتعمقة بظركفيـ المختمفة ،كما لفت انتباىنا ،ككجدنا لو عبلقة مف نكع ما بيذه
الدراسة ،دراسة الدكتكر أحمد إماـ الماكردم كىك مشرؼ أصؿ ىذا الكتاب أم األطركحة
األصمية ،كقد كتب ىذا األكاديمي الفاضؿ مف إندكنيسيا الذم أفادني كثي انر في إعداد
كاتماـ دراستي ،عف نظرية المقاصد الشرعية في تفعيؿ فقو األقميات في المجتمع الغربي،
كىي رسالة دكتكراة مقدمة لجامعة سكناف أمبيؿ بسكرابايا ،كلقد تناكؿ الدكتكر أحمد إماـ
ِ -6ؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ٍبٌُ اٌَفبه ،ٟٕ٠غناء اٌ٤جبة ف ٟشوػ ِٕظِٛخ ا٢كاةِ ،طٍت ف ٟؽٍت ا٤فٛح
ٚاٌظلالخ شوػب ً ٚؽجؼب ً (اٌمب٘وح ِ:إٍَخ لوؽجخ.481،)َ1993 ،
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الماكردم في ىذه الدراسة الحديث عف فقو األقميات كمقاصد الشريعة في فقو األقميات مبينان
ثبلثة مناى تباينت في تكصيفيا كتمثيميا ليذا الفقو بيف مفرط كمتعصب ،كبيف الرأم
األكسط كالمني المعتدؿ بيف المنيجيف ،كخمص أف فقو األقميات ىك فقو يجب أف ينتي
الطريؽ الثالث المبني عمى مني التيسير كرفع الحرج ،ألف أغمب المسائؿ التي يتعرض
ليا المسمـ تندرج في قكاعد خاصة كتحتيا تسير ،كقد عرض لقكاعد فقيية كقاعدة الضركرة
الشرعية كالحاجة الشرعية كغيرىما ،مرك انز كما في أىداؼ البحث عمى كضع األقمية
المسممة في أكركبا كما يخصيا مف ظركؼ كتنزيبلت فقيية معينة ،كعرض كحمؿ مقاصد
الشريعة كتطبيقيا نحك فقو األقميات في المجتمعات الغربية.7
ثـ كاف ىناؾ بحث ميـ مف إندكنيسيا كقد كتب بالمغة اإلندكنيسية ،كىك أطركحة
قدميا الدكتكر  :ككناكم بشير مف اندكنيسيا ،بعنكاف  :االنسجاـ االجتماعي الديني في
المجتمع مع التعدد الثقافي ،دراسة كصفية عف الكياف االجتماعي كالتسامح الديني بيف
المسمميف كاليندكس في دنبسار بالي ،كقد ساعدني لترجمتيا إلى المغة العربية األخ
الفاضؿ يكنس نعيـ المقيـ في ىذه الجزيرة ،كىك يتقف المغة العربية بحكـ دراستو في
جامعة األزىر بمصر لمدة أربع سنكات ،كىي رسالة دكتكراة مقدمة إلى جامعة سكناف
أمبيؿ ،كفقد ىدفت إلى تقريب مفيكـ االنسجاـ الديني كالتسامح الذم تعيشو جزيرة بالي
كأخذ مثاالن عمى ذلؾ مف مجتمع البحث ،كىي عاصمة بالي دنبسار مف حيث التعايش
السممي كاالنسجاـ بيف السكاف رغـ فارؽ الديف بيف اإلسبلـ كاليندكس ،ككانت أىداؼ
البحث مرتكزة عمى معرفة خاصية الحياة الدينية االجتماعية التي يسكدىا التسامح بيف
المسمميف كاليندكس في مدينة دنباسار عاصمة بالي ،كمف خبلؿ الدراسة الميدانية تكصؿ
الباحث إلى أف المجتمع في دنبسار ىك مجتمع التسامح ،كال يكجد التعصب الديني الذم
يتكقعو البعض بيف المسمميف كاليندكس ،حيث يسكد مجتمع الجزيرة االطمئناف كالتعاكف،
7- Imam Mawardi, Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Syariah di
bmt ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo Tesis, Diajukan untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
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رغـ اختبلؼ كتبايف الديانتيف في التعاليـ كالعقائد كما ىك معركؼ كما يمحقيا مف ثقافة
كطقكس سار عمييا أىؿ الدينيف الرئيسيف في الجزيرة (بالي) .كتبيف أف لمحككمة المحمية
دكر كبير في تقريب كجيات النظر كالنظرة اإليجابية لؤلخر مف خبلؿ جممة مف البرام
اليادفة لنشر ثقافة كلغة الحكار ،كما شاركت الجمعيات األىمية في ىذا الدكر فيـ يعاكنكف
كيتكافمكف جميعان في المحافظة عمى ىذه العبلقات اإلنسانية ،كعمى احتراـ تقاليد الطرؼ
اآلخر دكف التعدم عميو ،مما دفع ذلؾ كساىـ في انتعاش الحياة االقتصادية كالسياحية في
المدينة ككؿ أنحاء جزيرة بالي.
ككذلؾ اطمعت عمى أطركحة قدميا الطالب عبد المنعـ عبد الغفكر حيدر ،بعنكاف
المسائؿ العقدية المتعمقة باألقميات اإلسبلمية ،كىك سعكدم الجنسية ،ككانت عبارة عف
رسالة دكتكراه في قسـ العقيدة بكمية الدعكة كأصكؿ الديف بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة،
كىدفت الدراسة إلى بحث المسائؿ المتعمقة بالعقيدة التي تيـ بالمسمـ المقيـ في البمداف غير
المسممة حيث يعيش ما يقارب مف نصؼ مميار مسمـ كأقميات في تمؾ البمداف ،ككانت أىـ
نتائ البحث :أف المسمـ يجب عميو مبلزمة عمماء أىؿ السنة كالجماعة في ببلد غير
المسمميف ،كأف مف يعيش في تمؾ الببلد فإنو يجب عميو إعطاء أجمؿ صكرة لغير
المسمميف عف عدؿ اإلسبلـ كتسامحو فإف ذلؾ كاف مف أىـ أسباب دخكؿ شعكب األرض
في اإلسبلـ.
بحث قيـ لمشيخ سالـ بف عبد السبلـ الشيخي بعنكاف:
كمما اطمعت عميو أيضان
ه
العبلقة بيف مكجبات تغير الفتكل ،ككاقع األقميات المسممة في ببلد أكركبا ،كىك عالـ ليبي
الجنسية مقيـ في أكركبا كلو نشاط دعكم مميز ،ككاف بحثو قد طرح إشكالية ضركرة تغير
الفتكل لدل األقميات فالمسممكف في تمؾ الديار يعيشكف ظركفان استثنائية بكؿ المقاييس،
فالنظـ كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد...ألخ مختمفة تماـ االختبلؼ عما ىك معيكد في ديار
المسمميف ،كمتى تجاكزنا ىذه العقبات الكبيرة صادفنا انتماء أبناء ىذه األقميات إلى أجناس
متنكعة ،كأعراؽ مختمفة ،يزيد مف تعقيد فيـ معطيات ىذا الكاقع الغريب ،كمما يممي عمى
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المفتي قد انر مف التحرم كالتثبت ،كيتطمب منو تعاطيان مكزكنان كحذ انر مع كؿ القضايا ،بؿ
كاجتيادان خاصان في كؿ نازلة ترد عميو ،كجاء بحثو محاكالن سد ىذه الثغرة .ثـ اطمعت عمى
ما كتبو العبلمة عبد اهلل بف بيو ،بعنكاف صناعة الفتكل كفقو األقميات ،كىك بحث تناكؿ
فيو الشيخ الجميؿ مكضكع الفتكل مكضحان مف ىك المفتي كمسؤكلية المفتي كعرض الفتكل
مف األدلة في عيد الصحابة ،كأسباب االختبلؼ كعرض المكثركف مف الفتيا كالمقمكف منيا
في عيد الصحابة ،ثـ عرض معالـ فقو األقميات ،كتكمـ عف قكاعد كبرل تعتمد في فقو
األقميات ،كعرؼ الحاجة كتكمـ عف قاعدة الضركرة الشرعية ،كما عرؼ المصمحة كعمكـ
البمكل كالمشقة كفرؽ بيف الضركرة كالحاجة ،كما أعطى أمثمة لمسائؿ مف فقو األقميات،
كختـ ىذا البحث بجممة مف الفتاكم المختصة بذات المكضكع ،كىك بحث ميـ مف عالـ
شيير كعبلمة عمى مستكل العالـ اإلسبلمي ،فمو كؿ الحب كالتقدير.
كمف البحكث السابقة التي لفتت انتباىي كاىتمامي بحث لصالح بف عبداهلل
الدركيش ،أثر الضركرة كالحاجة عمى أحكاـ ممارسة األقميات المسممة ،مف دكلة البحريف،
2007ـ ،كتناكؿ ىذا البحث المقدـ إلى المؤتمر السنكم الخامس ،بأمريكيا ،التعريؼ بفقو
األقميات كمرتكزاتو ،كتعريؼ الضركرة كالحاجة كعمكـ البمكل كاعتبار الماؿ كأحكاـ ممارسة
األقميات ألعماؿ المحاسبة كالعمؿ في البنكؾ كحكـ العمؿ بالكظائؼ العامة ككذلؾ في
الراكم بعنكاف األقميات
القضاء كالنيابة كالمحاماة ،كمف البحكث أيضان بحث قيـ ألحمد ٌ

المسممة ،كاقعان كفقيان ،كىي مقالة منشكرة مف دكلة الككيت ،في شير فبراير 2013ـ ،كقد
اىتمت ىذه المقالة بمكضكع األقميات المسممة بالنظر في كاقعيا الحالي كتناكؿ الباحث
احتياجاتيا الفقيية ،كتأتي المقالة في ثبلثة أقساـ ،يتناكؿ أكليا أىمية مراجعة التص ٌكر العاـ

أما القسـ الثاني فيتناكؿ أىمية
لؤلقميات المسممة كشؤكنيا كعبلقتيا بمجتمعات األغمبيةٌ ،

مكرسان
ثـ يأتي القسـ الثالث ٌ
إدراؾ خصكصيات األقميات المسممة في التنزيؿ الفقييٌ ،
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الستعراض تجربة المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث باعتبارىا جاءت تجسيدان لبلشتغاؿ
بفقو األقميات.8
كأخي انر كليس آخ انر اطمعت عمى بحث سيد عبد المجيد بسكر ،بعنكاف األقميات
المسممة في آسيا كاستراليا ،كقد تناكؿ فيو الباحث كاقع كمستقبؿ األقميات المسممة في أسيا
كأستراليا بالبحث المعمؽ متناكالن التحديات التي تكاجو تمؾ األقميات شارحان كاقع التنصير
بتمؾ القارتيف ،كشرح كيؼ كصمت الرسالة كالدعكة اإلسبلمية لقارتي أسيا كأستراليا مف
الناحية التاريخية بالتفصيؿ ،كقد أرفؽ بحثو بخرائط كاحصائيات تحتكم عدد المسمميف في
تمؾ الدكؿ ،كنسبتيـ ضمف عدد السكاف األصمييف ،كيميؿ البحث لمتركيز عمى الناحية
التاريخية منو عف الناحية الشرعية ككاقع المسمميف في تمؾ الدكؿ.
إف إعماؿ الضركرة في األحكاـ المتعمقة باألقميات المسممة أصبحت مف
المشتبيات التي ال يعمميا كثير مف الناس ،أضؼ إلى ذلؾ إف أكثر القضايا الفقيية
المعاصرة سكاء تمؾ التي كقع دراستيا مف طرؼ المجامع الفقيية أك تمؾ التي ال تزاؿ
منشكرة أماميا ترجع إلى إشكالية تقدير الضركرة كتقدير الحكـ الذم ينشأ عنيا ،سكاء
كانت قضايا خاصة تمس المكمؼ مباشرة أك عامة تمس ىيكؿ األمة المسممة ككؿ،
فالمسمـ أخك المسمـ أينما حؿ كميما بعدت داره كاختمفت األكطاف انطبلقان مف قاعدة كحدة

يمةن ك ً
اح ىدةن ىكأ ىىنا ىرُّب يك ٍـ
األمة كانيا جسد كاحد ،كما قاؿ تعالى  :ىكًا َّف َٰىى ًذ ًه أ َّ
يمتي يك ٍـ أ َّ ى
فىاتَّقي ً
كف.9كبعد ىذا العرض يمكف تحديد المشكبلت التي دفعتنا لمبحث في ىذه الدراسة
الكصفية عف كاقع كظركؼ األقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندكنيسية-:
 -1دراسة إشكالية أف الكسائؿ الفقيية لمعالجة مشاكؿ األقمية المسممة في جزيرة بالي
اإلندكنيسية غير متحدة في الجيكد ،كغير متاحة لجميع أفراد األقمية أك معظميـ ،فبل
يكجد التكاصؿ مف القنكات كالمراكز اإلسبلمية لتمؾ األقمية لتعميميـ كيفية حؿ مشاكميـ
 -8أؽّل اٌوّ ا ،ٞٚا٤لٍ١بد اٌٍَّّخٚ ،الؼب ً ٚفمٙبً ،اٌى٠ٛذ ،فجوا٠و .َ2013
 -9اٌموآْ.52 :23 ،
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الدينية كتأقمميـ مع المجتمع الذم يغمب عميو الديف اليندكسي ،كفي الكقت نفسو عدـ
تفريطيـ في ثكابت دينيـ اإلسبلمي.
 -2دراسة إشكالية مدل فيـ األقمية لمقكاعد الفقيية كتطبيقيا في المسائؿ التي تصادؼ
حياتيـ اليكمية بشكؿ يرفع الضرر عنيـ ،كال يدخميـ في المحظكر الشرعي فديف
اإلسبلـ ديف صالح لكؿ زماف كمكاف.
 -3دراسة إشكالية أف ممارسة األقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندكنيسية لشعائر دينيا
تصطدـ مف حيف آلخر بثقافات معادية كعنصرية كقضية حجاب المرأة ،كالخكؼ مف
تكظيؼ المسمميف كغيرىا ،بيد أف ذلؾ يرجع أيضان إلى المسمميف أنفسيـ في عدـ
كقكفيـ عمى الفيـ الصحيح لمقاصد شريعتيـ ،كلؤلسؼ تحجر البعض عمى نصكص
قد تخالؼ ركح الديف كسماحتو.
 -4دراسة اإلشكاليات االقتصادية كالسياسية كحتى المشاكؿ االجتماعية كالثقافية التي
تكاجو األقمية المسممة في جزيرة بالي بإندكنيسيا ،حيث أف تمؾ النكاحي ذات ارتباط
بالحياة اليكمية ليذه األقمية ،ككذلؾ مرتبطة بالمجتمع البالي الذم يشكؿ غير المسمميف
فيو األغمبية كالمسممكف أقمية ،األمر الذم يتطمب الكقكؼ عمى حقيقة تمؾ اإلشكاليات
كتكضيحيا.
فإف قضية األقمية مف حيث الكيؼ ليا أىميتيا في فقو األقميات المسممة
كىكذا ٌ

الذم يحاكؿ فقياء العصر إرساءه كجزء خاص مف الفقو العاـ ،ذلؾ ألنيا قضية تكاجييا
أقميات عديدة في األمة اإلسبلمية حكؿ العالـ تبعان لكضعيـ السياسي أك االقتصادم أك
االجتماعي ،فانيـ كاف كانكا كثيريف مف حيث العدد إال أنيـ خاضعيف تحت سيطرة النظاـ
السياسي اإلسبلمي ،كبجانب ذلؾ فإنيـ ضعفاء في الشئكف االقتصادية كالمالية ككذلؾ

االجتماعية. 10

ِ -10ؾّٛك ى٘ل ٞػجل اٌؾّ١ل" ،فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ :اٌزغوثخ اٌّبٌ١ي٠خ" (ِبٌ١ي٠ب
:ك -د).8 ،
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كبالتالي كانت الغاية في ىذه الدراسة إيضاح مفيكـ الضركرة الشرعية كبيانو بيانان
كافيان شافيان بحيث يزيؿ اإلشكاؿ كالغمكض كاإليياـ الذم كقع فيو البعض ،حيث إف بعض
األقميات المسممة عمكمان يدعكا حاليا إلى الكقكع في الضركرة الشرعية ،كيستغمكف القكاعد
الفقيية – بقصد أك بدكف قصد -لجعؿ ذلؾ سببان الرتكاب المحرمات ،كىذه الدراسة في
األصؿ كانت عبارة عف أطركحة دكتكراة قدمتيا أنا الباحث أسامة محمد عمي غريبة إلى
جامعة سكناف أمبيؿ اإلسبلمية الحككمية في مدينة سكرابايا قبؿ عاميف ،كسيؿ اهلل أمنية
تحكيميا لكتاب بعد أف شجعني عمى ذلؾ كحثني عميو عدد مف األصدقاء ىنا بجاكرتا ،كىـ
مف الذيف صاحبتيـ في معيد النبأ لممؤلفة قمكبيـ مف الذيف يرجى دخكليـ لئلسبلـ أك مف
المسمميف الضعفاء المحتاجيف لمد يد المساعدة ،بعد أف ألؼ اهلل بيني كبيف ثمة مف العمماء
بالمحبة كالصداقة بصفتيا اإلسبلمية منذ سنكات كأساؿ اهلل دكاـ ىذه الصداقة بيننا فيما
يرضي اهلل عز كجؿ الذم اجتمعنا عمى ذكره كعمى نشر دينو.
منى ىذا العمؿ ،الذم ال
كبعد ىذه المقدمة أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يقبؿ ٌ

َّ
أدعي فيو قصب السبؽ ،كال منتيى األرب ،كال فخامة االبداع كعمك البياف ...ألف ذلؾ ال
يككف إال لمف رسخت قدماه في أديـ البحث كالكتابة ،كثبتت يداه عمى كرؽ المداد كاإلمداد
بمداد المعارؼ كأنكار العمكـ كالفيكـ ،إال أنني لـ َّ
أدخر فيما أعمـ كأقدر كسعان إال كبذلتو
مف أجؿ إخراجو عمى الحالة المرضية ،فإف كنت قد أصبت فيما فعمت كىذا ما أرجكه فيك
مف تكفيؽ اهلل لي ،كاف كاف غير ذلؾ فيك مف لكازـ البشر كنقائصيـ ،كمف تقصيرم
كجيمي ،كهلل المقصد كالتكجو ،كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو.

الباحث
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الباب األول
مفيوم الضرورة الشرعية وضوابطيا
أولً -تعريف الضرورة الشرعية
قبؿ الحديث عف الضركرة يستكجب تعريؼ القاعدة باعتبار أف الضركرة الشرعية
ىي قاعدة شرعية ،فالقاعدة في المغة :عمى كزف فاعمة مف قكلؾ :قعدت قعكدان ،كتجمع
عمى قكاعد.11كيعرفيا الراغب األصفياني (ت502ىػ) بأنيا :األساس سكاء كاف حسيان كما

،12
َّ
ً
ً
ً ً
ً ً
يـ اٍلقى ىكاع ىد م ىف اٍل ىب ٍيت ىكًا ٍس ىماعي يؿ كقكلو تعالى :فىأىتىى الموي
في قكلو تعالى :ىكًا ٍذ ىي ٍرفىعي إ ٍب ىراى ي
ب ٍني ىانيـ ًمف اٍلقىك ً
اع ًد 13فمعنى القاعدة في ىاتيف اآليتيف األساس كىك ما يرفع عميو البنياف،
ي ى يٍ ى ى

فكؿ ما يبنى عميو غيره يسمى قاعدة ،أك معنكيان كقكاعد الديف 14كعرفيا الجرجاني بقكلو:

"قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا" .15كالقاعدة في االصطبلح :بمعنى الضابط
كىي األمر الكمي المنطبؽ عمى جميع جزئياتو ،16أك قضية كمية مف حيث اشتماليا بالقكة
عمى أحكاـ جزيئات مكضكعيا .17كىي األمر الكمي الذم ينطبؽ عميو جزئيات كثيرة يفيـ
أحكاميا منيا ،أك حكـ أغمبي ينطبؽ عمى معظـ جزئياتو.18
أما الضركرة لغةن ىي :بالفتح مف االضطرار ،كىي عمى كزف مفعكلة مف الضرر
كىي المشقة كالشدة التي ال مدفع ليا ،كالجمع ضركرات .19أك ىي النقصاف يدخؿ في

ِ -11ؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌوىاق اٌّورؼ ٝاٌيث١ل ،ٞربط اٌؼو ِٓ ًٚعٛا٘و اٌمبِ ،ًٛفظً اٌمبف
ِغ اٌلاي اٌٍّّٙخ ،رؾم١ك ػجل اٌَ َ٩أؽّل فوط ،ط( 9ث١وٚد :كاه اٌفىو٘ 1414 ،ـ). 49 ،
 -12اٌموآْ.127 :2 ،
 -13اٌموآْ.26 :16 ،
 -14هاغت ا٤طفٙبٔ ،ٟاٌّفوكاد ف ٟغو٠ت اٌموآْ ،وزبة اٌمبف ،رؾم١ك ِؾّل ٍ١ل وَ( ٟٔ٩١ث١وٚد:
كاه اٌّؼوفخ ،ك-د).409 ،
 -15أث ٟاٌؾَٓ ػٍ ٟثٓ ِؾّل اٌغوعبٔ ،ٟاٌزؼو٠فبد (ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ.32 ،)َ2000 ،
 -16ا٤طفٙبٔ ،ٟاٌّفوكاد ف ٟغو٠ت اٌموآْ.510 ،
 -17أث ٟاٌجمبء اٌىٛف ،ٟاٌىٍ١بد (ث١وٚدِ :إٍَخ اٌوٍبٌخ ،ك-د).728 ،
 -18ربط اٌل ٓ٠اٌَُّجى ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو ،رؾم١ك ػبكي أؽّل ٚػٍ ٟػٛع ،ط( 1ث١وٚد :كاه اٌىزت
اٌؼٍّ١خ ،ك-د).11 ،
ِ -19ؾّل هٚاً لٍؼغ ،ٟاٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌَّ١وح.356 ،
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الشيء كيقاؿ دخؿ عميو ضرر في مالو أم نقصاف .20كىي اسـ لمصدر االضطرار،
اضطيٌر إلى
كاالضطرار :االحتياج إلى الشيء ،كرجؿ ذك ضركرة :أم ذك حاجة ،كقد ٌ

الشيء ألجئ إليو

21

كعرفيا الجرجاني  :بأنيا مشتقة مف الضرر ،كىك النازؿ مما ال مدفع

لو .22
كالضركرة عند أىؿ الكبلـ  :ىي ما ال يفتقر إلى نظر كاستدالؿ ،حيث تعممو
العامة ،يقاؿ  :ىذا معمكـ بالضركرة ،أم  :بالبديية.23كالمعنى االصطبلحي لمضركرة عند
الفقياء :إف معناىا عندىـ ال يختمؼ كثي انر عف المعنى المغكم ،فقد عرفيا اإلماـ السيكطي
(911-849ىػ)  :بأنيا ":بمكغ اإلنساف حدان إف لـ يتناكؿ الممنكع ىمؾ أك قارب عمى
اليبلؾ".24
كعرفيا الشيخ الدردير (1201-1127ىػ) مف المالكية " :بأنيا الخكؼ عمى
النفس مف اليبلؾ عممان كظنان" ،25كعرفيا اإلماـ الشافعي (204-150ىػ) بأنيا" :أف الرجؿ
يككف بالمكضع ال طعاـ فيو معو ،كال شيء يسد فكرة جكعو مف لبف كما أشبيو ،كيبمغو
الجكع ما يخاؼ منو المكت أك المرض ،كاف لـ يخؼ المكت ،أك يضعو أك يضره ،أك
يعتؿ ،أك يككف ماشيان فيضعؼ عف بمكغ حيث يريد ،أك راكبان فيضعؼ عف رككب دابتو،
أك ما في ىذا المعنى مف الضرر البيف" ،26كعرفيا جصاص الحنفي (305-370ىػ) بأنيا
":خكؼ الضرر عمى نفسو أك بعض أعضائو بترؾ األكؿ".27
 -20اٌيث١ل ،ٞربط اٌؼو ِٓ ًٚعٛا٘و اٌمبِ.385،386 ،ًٛ
 -21أث ٟاٌفؼً ِؾّل ثٓ ِىوَ اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوة ،ط( 3ث١وٚدٌ :جٕبْ ،كاه ئؽ١بء اٌزواس)،
.45،46
 -22أث ٟاٌؾَٓ ػٍ ٟثٓ ِؾّل اٌغوعبٔ ،ٟاٌزؼو٠فبد (كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ :ث١وٚد.143 ،)َ2000 ،
ِ -23ؾّل ػّ ُ١ا٦ؽَبْ اٌّغلك ٞاٌجووز ،ٟاٌزؼو٠فبد اٌفم١ٙخ ،ػّٓ وزبة لٛاػل اٌفمٗ (ووارش:ٟ
اٌظلف ثجٍشوى. 358 ،)َ1986 ،
 -24اٌؾبفع ع٩ي اٌل ٓ٠اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو (كِشك :كاه اٌشبَ ٌٍزواس ،ك-د)94 ،
 -25شٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ػوفخ اٌلٍٛل ،ٟؽبش١خ اٌلٍٛل ٟػٍ ٝاٌشوػ اٌىج١و ،ػٍ ٝاٌشوػ اٌىج١و أثٛ
اٌجووبد ٍ١ل ٞأؽّل اٌلهك٠و  ٚثٙبِشٗ اٌشوػ اٌّنوٛه ِؾّل ػٍ١ش (ث١وٚد :كاه ئؽ١بء اٌىزت
اٌؼٍّ١خ ،ك-د) ط.115 ،2
ِ -26ؾّل اثٓ ئكه ٌ٠اٌشبفؼ ،ٟاِ ،َ٤غ ِقزظو اٌّئ( ٟث١وٚد :كاه اٌفىو.276 ،)َ1980 ،
 -27أؽّل ثٓ ػٍ ٟأث ٛثىو اٌغظبص ،أؽىبَ اٌموآْ اٌىو( ُ٠ث١وٚد :كاه اٌفىو.130 ،)َ2001 ،
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كعرفيا ابف جزم (1357-1321ىػ) بأنيا ":خكؼ المكت ،كال يشترط أف يصبر
اإلنساف حتى يشرؼ عمى المكت" .28كعرفيا مبارؾ" :بأنيا خكؼ اليبلؾ أك الضرر
الشديد عمى أحد الضركريات لنفس الغير يقينيان أك ظنان إف لـ يفعؿ ما يدفع بو اليبلؾ أك
الضرر الشديد".29
كقيؿ ىي ":ما يترتب عمى عصيانيا خطر ،كما في اإلكراه الممجيء ،كخشية
اليبلؾ جكعان"

.30

كعرفت الضركرة بأنيا " :بمكغ الحد الذم إذا لـ يتناكؿ معو الممنكع

حصؿ اليبلؾ لممضطر أك قريب منو ،كفقد عضك مف أعضائو".31
كعرفيا الدكتكر كىبة الزحيمي (2015-1932ـ) بأنيا" :أف يط أر عمى اإلنساف
حالة مف الخطر أك المشقة الشديدة ،بحيث يخاؼ حدكث ضرر ،أك أذل بالنفس ،أك
بالعضك ،أك العرض ،أك العقؿ ،أك الماؿ ،كتكابعيا كيترتب عمى ذلؾ بأف يباح لو ارتكاب
الحراـ ،أك ترؾ الكاجب ،أك تأخيره عف كقتو ،دفعان لضرر عنو في غالب ظنو ضمف قيكد
الشرع"

32

كقيؿ ىي " :خكؼ الضرر الشديد النازؿ بأحد الضركريات الخمس ،الديف،

كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ ،كالماؿ" .33كبالنظر إلى التعريؼ المغكم لمضركرة ،كالتعريؼ
الفقيي ،نجد ترابط بينيما مف حيث المفظ كالمعنى ،فمف حيث المفظ كبلن منيما فيو احتياج
إلى فعؿ شيء ،كأما مف حيث المعنى فيما ال يختمفاف في مضمكنيما.
كالضركرة عند األصكلييف ىي " :األمكر التي البد منيا في قياـ مصالح الديف
كالدنيا ،بحيث إذا فقدت ال تسير مصالح الدنيا عمى استقامة ،بؿ عمى فساد كصراع

ِ -28ؾّل ثٓ أؽّل اثٓ عي ٞأث ٛاٌمبٍُ ،اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ (ث١وٚدِ :ىزجخ اٌضمبفخ ،ك-د).116 ،
ِ -29ؾّل عِّ ً١جبهنٔ ،ظو٠خ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ ؽلٚك٘ب ٚػٛاثطٙب (إٌّظٛهح :كاه اٌٛفبء،
.28 ،)َ1988
ِ -30ظطف ٝأؽّل اٌيهلبء ،اٌّلفً اٌفم ٟٙاٌؼبَ (كِشكِ :طجؼخ ؽجو.997 ،)َ1968 ،ٓ٠
 -31اٌظبكق ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌغو٠بٔ ،ٟئ٠ؼبػ اٌَّبٌه ئٌ ٝلٛاػل اِ٦بَ أث ٟػجل هللا ِبٌه (كِ ْٚىبْ
إٌشو :كاه اثٓ ؽيَ. 290 ،)َ2006 ،
٘ٚ -32جخ ثٓ ِظطف ٝاٌيؽٔ ،ٍٟ١ظو٠خ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ (كِشك :كاه اٌفىو ،ك-د ).64 ،
ِ -33ؾّل هٚاً لٍؼغ ،ٟاٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌَّ١وح.1279 ،
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كفكت حياة كفي اآلخرة فكت النعيـ كالرجكع بالخسراف المبيف".34كعرفت الضركرة كذلؾ
عند األصكلييف بأنيا " :الكمي المعبر عنو بالضركرم ألنو مف ضركرات سياسة العالـ
كبقائو كانتظاـ أحكالو حسب عبارة الطكفي".35
كالفرؽ بيف اصطبلح الفقياء كبيف اصطبلح األصكلييف في الضركرة ،أف الفقياء
يقصدكف بيا الحالة التي ييمؾ فييا المكمؼ إذا استمر عمى تطبيؽ الحكـ األصمي كلـ
يأخذ بالرخصة كالمضطر عمى أكؿ الميتة مثبلن ،كقد يقصدكف بيا الحاجة العامة ،كأما
أىؿ األصكؿ فيقصدكف بيا المصمحة التي ال بد مف تحققيا لتستقيـ أمكر الديف كالدنيا،
كالبيع كالنكاح كالحدكد فيذه مف الضركريات عند األصكلييف عمى ىذا المعنى.36
ثانياً -دليل مشروعية الضرورة الشرعية
لقد شرعت أحكاـ الضركرة ،رفعان لمحرج عف المكمفيف كىذا تيسير مف اهلل تعالى
لعباده الذيف شرع ليـ شريعة حنيفية سمحة تحترـ كتراعي فطرتيـ ،فبل تحمميـ ما فكؽ
طاقتيـ كال يخمك تكميؼ مف التكاليؼ الشرعية مف بعض المشقة ،كاألصؿ أف يتحمؿ
المسمـ المشقة كيؤدم التكاليؼ الشرعية ،كلكف الشريعة حرصت عمى إزالة الضرر كالمشقة
عف المكمفيف ،كىذا طبقان لمقاعدة التي تنص عمى أف المشقة تجمب التيسير .37كنستعرض
فيما يمي أدلة الضركرة مف مصادر التشريع الرئيسية كىي:
-1القرآن الكريم:
بالنظر إلى دليؿ مشركعية الضركرة الشرعية مف القرآف الكريـ نجد أنو كردت عدة
آيات تدؿ عمى مشركعية العمؿ بمقتضى الضركرة كاعتبارىا في األحكاـ مف ذلؾ قكلو

ِ -34ؾّٛك ػجل اٌوؽِّٓ ،ؼغُ اٌّظطٍؾبد ٚاٌ٨فبظ اٌفم١ٙخ،ط( 2اٌمب٘وح :كاه اٌفؼٍ١خ ،ك-د).410 ،
 -35اٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ف ٟأطٛي اٌشو٠ؼخ ،ط.10 ،3
١ٌٚ -36ل ط٩ػ اٌل ٓ٠اٌي٠و" ،ػٛاثؾ اٌؾبعخ اٌز ٟرٕيي ِٕيٌخ اٌؼوٚهح ٚرطج١مبرٙب ،ػٍ ٝا٨عزٙبكاد
اٌّؼبطوح"ِ ،غٍخ عبِؼخ كِشك ٌٍؼٍ َٛا٨لزظبك٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ (اٌّغٍل  ،26اٌؼلك اٚ٤ي،)َ2010،
.680
 -37ػٍ ٟأؽّل إٌل ،ٞٚاٌمٛاػل اٌفم١ٙخ (كِشك :كاه اٌمٍُ٘1418 ،ـ).136 ،
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ير كما أ ً
ً
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الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍلخ ٍن ًز ً ى ى
ي
ى
ى
ً
َّ
و
يـ 38ككجو الداللة :أف كؿ ما شرعو اهلل تعالى فيو معنى
ىب و
اغ ىكىال ىعاد فىًإ َّف الموى ىغفي ه
كر ىرح ه
إزالة الضرر عف اإلنساف كعدـ التكميؼ بما ال يطاؽ ،كلذلؾ اعتبر العمماء أف الشريعة

مبنية عمى إزالة الضرر ،قاؿ ابف عاشكر في تفسيره  :فإف معنى رفع الحرج عف
المضطر ال ينشأ عف التحريـ ،كالمضطر ىك الذم ألجأتو الضركرة أم الحاجة أم اضطر
إلى أكؿ شيء مف ىذه المحرمات فبل إثـ عميو ،كقكلو غير باغ كال عاد حاؿ ،كالبغي
الظمـ ،كالعدكاف المحاربة كالقتاؿ ،كمجيء ىذه الحاؿ ىنا لمتنكيو بشأف المضطر في حاؿ
إباحة ىاتو المحرمات لو بأنو بأكميا يككف غير باغ كال عاد ،ألف الضركرة تمجئ إلى
البغي كاالعتداء فاآلية إيماء إلى عمة الرخصة ،كىي رفع البغي كالعدكاف بيف األمة ،كىي
أيضان إيماء إلى حد الضركرة.39
-2السنة النبوية:
مف السنة النبكية نجد عدد مف األحاديث القكلية كالفعمية كالتقريرية التي تدؿ عمى
دفع الضرر كرفعو ،كالترخيص عند الضيؽ كالحرج ،ككذلؾ جميع األحاديث التي تبيف
يسر الشريعة كسماجتيا كرفع القيكد كاألغبلؿ عف المكمفيف بيا ،ككذلؾ األحاديث التي
فييا أمر بالتيسير كنيي عف التشدد كالتعسير ،40فقد كرد في السنة العديد مف األدلة التي
تشير إلى األخذ بقاعدة الضركرة الشرعية كمف ذلؾ الحديث الشيير عف عمرك بف يحيى
المازني عف أبيو أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :ال ضرر كال ضرار) ،41ككجو الداللة أف ىذا
الحديث قاعدة فقيية يستنبط منيا تأصيؿ لدليؿ (الضركرة) فيك مصدر تشريع ،حيث إف
العمماء استنبطكا منو قاعدة أصكلية كىي :الضرر يزاؿ .42كالحديث اآلخر عف السيدة
 -38اٌموآْ .115 :16
ِ -39ؾّل اٌطب٘و ثٓ ػبشٛه ،رفَ١و اٌزؾو٠و ٚاٌزٕ٠ٛو (ر :ٌٔٛكاه ٍؾٌٍٕٕ ْٛشو ٚاٌزٛى٠غ ،ك-د)،
ط.121 ،2
 -40اٌيؽٔ ،ٍٟ١ظو٠خ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ.54 ،
ِ -41غل اٌل ٓ٠أث ٛاٌَؼبكاد اٌّجبهن ثٓ ِؾّل اٌغيه ٞاثٓ ا٤ص١و( ،اٌّزٛف٘606 : ٝـ)،ط ،6عبِغ
ا٤طٛي ف ٟأؽبك٠ش اٌوٍٛي ،رؾم١ك  :ػجل اٌمبكه ا٤هٔإٚؽ (اٌى٠ٛذ ،كاه اٌج١بْ ،ك-د).644 ،
 -42اٌيهلبء ،اٌّلفً اٌفم ٟٙاٌؼبَ.179 ،
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عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت( :ما خير رسكؿ اهلل بيف أمريف إال أخذ أيسرىما ما لـ
يكف إثمان) ،43ككجو الداللة  :أنو دليؿ عمى أف الشريعة مبنية عمى اتجاه متأصؿ عمى
التيسير كالتخفيؼ ،فما مف حكـ مف أحكاميا إال كىك مبني عمى مصالح العباد مع مراعاة
التيسير كرفع الحرج عنيـ.
كمف األدلة ما ركاه أبك كاقد الميثي قاؿ ) :قمت يا رسكؿ اهلل :إنا بأرض تصيبنا
مخمصة فما يحؿ لنا مف الميتة ؟ فقاؿ  :إذا لـ تصطبحكا ،كلـ تغتبقكا ،كلـ تحتفئكا بيا
بقبلن ،فشأنكـ بيا).44ككجو الداللة :الضركرة التي تمحؽ المؤمف في األكؿ مف الميتة مف
شدة المخمصة كىي شدة الجكع كمعنى  :لـ تحتفئكا بيا بقبلن  :لـ تجدكا ما يقتمع فيؤكؿ.
-3اإلجماع :
كاإلجماع الذم انعقد بيف عمماء األمة اإلسبلمية عمى إباحة أكؿ الميتة عند
الضركرة ،ككذلؾ إجماعيـ عمى عدـ كقكع المشقة غير المألكفة في التكاليؼ الشرعية يدؿ
عمى عدـ قصد الشارع إعنات المكمفيف أك تكميفيـ ما ال تطيقو نفكسيـ.45
ثالثاً -ضوابط (شروط) الضرورة الشرعية
كلمضركرة الشرعية شركط حددىا الفقياء،46كلكف قبؿ الحديث عنيا مف المناسب
أكالن التعري عمى معنى الضابط لغةن كاصطبلحان ،عممان بأف ىناؾ مف العمماء كالباحثيف مف
يخمط بيف المعنييف كىناؾ مف يفرؽ بينيما :كفي تعريؼ الضابط لغة :نجد أف معاجـ المغة
كقكاميسيا تكاد تتفؽ عمى أف كممة الضابط اسـ فاعؿ مشتؽ مف ضبط الشيء إذا لزمو
كحبسو ،كيقاؿ لمرجؿ الحازـ ضابط كما يقاؿ لمف يحفظ الشيء ال ببذؿ مجيكده كالثبات

 -43أث ٛىوو٠ب ٠ؾ ٝ١ثٓ شوف ،إٌ ،ٞٚٛشوػ طؾ١ؼ اٌٍَُّ ،ثبة ِجبػلرٗ طٍ ٝهللا ػٍ٣ٌ ٍٍُٚ ٗ١صبَ
ٚافز١بهٖ ِٓ اٌّجبػ أٍٚ ٍٗٙأزمبِٗ هلل ػٕل أزٙبن ؽوِبرٗ (ث١وٚد ،كاه اٌق١و.477 ،)َ1996 ،
 -44ئٍّبػ ً١ثٓ ػّو ثٓ وض١و اٌموش ٟاٌلِشم ،ٟرفَ١و اثٓ وض١و (اٌو٠بع :كاه ؽ١جخ.15 ،)َ2002 ،
ِ -45ؾّل ِظطف ٝاٌيؽ ،ٍٝ١إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ (كِشكٍٛ :ه٠ب ،كاه اٌمٍُ.41 ،)َ1993 ،
ٕ٘ٚ -46بن ِٓ ٠طٍك ػٍٙ١ب ػبثؾ ٚاٌّؼٕ ٟلو٠ت ث ٓ١اٌشوؽ ٚاٌؼبثؾ.
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عميو بمذاكرتو إلى حيف أدائو إلى غيره بالضابط .47أما تعريؼ الضابط اصطبلحان فقد
اختمؼ الفقياء في تعريؼ الضابط الفقيي فمنيـ مف جعمو مرادفان لمقاعدة الفقيية ،كمنيـ
مف جعمو مغاي انر ليا كىـ فريقاف :
الفريؽ األكؿ  :كىـ الذيف يركف أف مصطمح الضابط مرادؼ لمقاعدة كلـ يفرقكا
بينيما كجعمكا معناىما كاحدان ،كمف ىؤالء العمماء ابف اليماـ (861 -790ىػ) ،48كالفيكمي
(ت 770ىػ) ،49كأبك العباس المنجكر (995-926ىػ) ،50كمف المعاصريف محمد البركتى
(1395 -1329ىػ)

51

كمحمد الزحيمى (2015-1932ـ) ،52فقد نص الكماؿ ابف اليماـ

(861-790ىػ) عمى ىذا الترادؼ ففي التحرير كشرحو قاؿ(" :كمعناىا) أم القاعدة
(كالضابط كالقانكف كاألصؿ كالحرؼ) فيي ألفاظ مترادفة اصطبلحان ،كاف كانت في األصؿ
و
لمعاف مختمفة ،أما األصؿ فقد مر ،كأما القاعدة فيي اسـ فاعؿ مف قعد ،كقكاعد اليكدج
خشبات أربع تحتو ركب فييف ،كالضابط مف ضبط ،كىي القانكف قيؿ سرياني اسـ مسطر
الكتابة ،أك الجدكؿ ،كفي القامكس مقياس كؿ شيء".53
الفريؽ الثاني  :كىؤالء قسماف  :القسـ األكؿ يركف أف مصطمح الضابط أخص
كأضيؽ مف مصطمح القاعدة ،ألف القاعدة عندىـ تجمع فركعان عديدة ،كىـ جميكر الفقياء
مف السابقيف كالمعاصريف ،كعمى ىذ الرأم استقر كأخذ بيذا التعريؼ األغمبية ،كىك األرجح
إف شاء اهلل فأصحاب ىذا االتجاه يخصكنيا بما يشمؿ فركعان مف باب كاحد فقط أك بابيف،

 -47أث ٛاٌؾَ ٓ١أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠بِ ،ؼغُ ِمب ٌ١٠اٌٍغخ (ث١وٚد ،كاه اٌغ ،ً١ك-د)  ،386أثٟ
اٌفؼً ِؾّل ثٓ ِىوَ اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوة ،ط( 3ث١وٚدٌ ،جٕبْ :كاه ئؽ١بء اٌزواس)،340 ،
اٌيث١ل ،ٞربط اٌؼو ِٓ ًٚعٛا٘و اٌمبِ.74 ،ًٛ
 -48اثٓ أِ١و اٌؾبط ،اٌزؾو٠و ِغ شوػ اٌزمو٠و ٚاٌزؾج١و ،ط(1ث١وٚد ٌجٕبْ :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،
.29 ،)َ1999
 -49أؽّل اٌف ،ِٟٛ١اٌّظجبػ إٌّ١و ف ٟغو٠ت اٌشوػ اٌىج١و ٌٍوافؼ( ٟث١وٚدٌ ،جٕبْ ،كاه اٌىزت
اٌؼٍّ١خ٘1398 ،ـ).263 ،
 -50ؽّل ثبثب اٌزٕجىز ً١ٔ ،ٟا٦ثزٙبط ثزطو٠ي اٌل٠جبط ،ط( 1ث١وٚدٌ ،جٕبْ ،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ).287 ،
ِ -51ؾّل ػّ ُ١اٌجووز ،ٝاٌزؼو٠فبد اٌفم١ٙخ.357،
 -52اٌيؽ ،ٍٝ١إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ.199 ،
ِ -53ؾّل أِ ،ٓ١ر١َ١و اٌزؾو٠و ،ط( 1ث١وٚد  :كاه اٌفىو ،ك-د).20 ،
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كلذا عرفكىا بأنيا " :قضية كمية تحصر الفركع كتحبسيا" 54القسـ الثاني  :كيركف أنو أكسع
مف القاعدة كأعـ كىذا القكؿ مخالؼ لما استقر عميو أصحاب الرأم األكؿ كقد عرفو بعض
المحققيف بقكلو ":الضابط حكـ كمى فقيى منطبؽ عمى فركع متعددة مف باب كاحد" .55كأف
تككف الضركرة متحققة ال منتظرة ،كمعنى ذلؾ حصكؿ المكركه المبيح لمرخصة ،فبل يحؿ
مثبلن لممكمؼ أف يأكؿ مف الميتة قبؿ أف يجكع ،كيخاؼ عمى نفسو اليبلؾ .56كلدل ابف
قدامة (620-541ىػ) "فالضركرة أمر معتبر بكجكد حقيقتو ال يكتفي فيو بالمظنة ،بؿ متى
كجدت الضركرة أباحت ،سكاء كجدت المظنة أك لـ تكجد ،كمتى انتفت لـ ييبح األكؿ،
لكجكد مظنتيا بحاؿ" .57كبعد التعري

عمى معنى الضابط يأتي الحديث عف الضكابط

الشرعية لمضركرة كىي كما يمي:
 -1الضابط األكؿ أف يككف ال مخرج الضركرة إال باستباحة المحظكر ،كلكف إذا أمكف
الخركج مف حالة الضركرة دكف الكقكع فيو لـ يجز استباحة المحظكر ،كمثاؿ ذلؾ :مف
استطاع أف يأخذ حقو مف الظالـ ،كأف أىؿ الخير ،ال يباح لو دفع الماؿ لمظالـ
كالرشكة مثبلن .58
 -2أف تككف الضركرة ممجئة ،يخشى معيا عمى النفس أك األعضاء ،أك غيرىا مما ىك
ضركرم ،مثؿ التيديد بالقتؿ إف لـ ينطؽ بكممة الكفر ،أك كالتيديد إف لـ يأكؿ الميتة
أك يشرب الخمر ،باالعتداء عمى النفس ،أك العرض ،أك األعضاء.59
 -3أال تنقص الضركرة عف المحظكر ،فالضركرات ال تبيح كؿ المحظكرات ،بؿ يجب أف
أما إذا كانت المحظكرات أكثر مف الضركرات فبل
تككف المحظكرات دكف الضركراتٌ ،
 -54ػٍ ٟأؽّل إٌل ،ٞٚاٌمٛاػل اٌفم١ٙخ.48،
ٔ -55بطو ثٓ ػجلهللا اٌّّ١بْ ،اٌمٛاػل ٚاٌؼٛاثؾ اٌفم١ٙخ ػٕل اثٓ ر١ّ١خ (ِىخ اٌّىوِخ ،اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خِ :ووي ثؾٛس اٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ ثغبِؼخ أَ اٌمو.129 ،)َ1996 ،ٜ
ِ -56ؾّل هٚاً لٍؼغ ،ٟاٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌَّ١وح (ث١وٚد ٌجٕبْ :كاه إٌفبئٌ٘1421 ،ـ)-1279 ،
.1280
ِٛ -57لف اٌل ٓ٠أثِ ٟؾّل ػجل هللا ثٓ للاِخ اٌّملٍ ،ٟاٌّغٕ ،ٟط( 8اٌو٠بعِ :ىزجخ اٌو٠بع ،ك-د)،
.597
ِ -58ؾّل لٍؼغ ،ٟاٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌَّ١وح ،ط.1280 ،2
 -59اٌيؽ ،ٍٟ١اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ.66 ،
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يجكز إجراؤىا ،كفي ىذه الحالة تصبح مباحة ،كمثاؿ عمى ذلؾ :ال يجكز لمف أكره
بالقتؿ أف يقتؿ إذا كاف المراد قتمو مسممان بغير كجو حؽ (ألف إذا دار بيف ضرريف
أحدىما أشد مف اآلخر ،فيتحمؿ الضرر األخؼ كال يرتكب األشد).60
كباألخذ كمراعاة الشركط السالفة الذكر نجد أف الضركرة مقيدة بضابطيف ىما :
الضابط األول  :أف تقدر ىذه الضركرة بقدرىا ،مف حيث الزماف كالمكاف كالكـ كالكيؼ ،فبل
بد مف تحديد المقدار الذم يدفع الضرر كيحقؽ المصمحة ،إذ تجكيز األخذ بالضركرة
مقصكر عمى ىذا المقدار ،كما زاد عمى ذلؾ يبقى في حيز التحريـ ،فبل يأكؿ المضطر
مف الميتة إال القدر الذم يسد رمقو ،كما زاد فيك حراـ.61
الضابط الثاني  :أف العمؿ بالضركرة مرتبط بقياـ الضرر كتكقعو ،فإف زاؿ فبل ضركرة،
ألف األخذ بالضركرة استثناء كبدؿ كالتيمـ ال يجكز مع كجكد الماء ،إذ الماء أصؿ كالتيمـ
بدؿ ،كالعمؿ بالبدؿ ال يجكز مع كجكد األصؿ ،فبمجرد زكاؿ العذر كارتفاع الضرر أك
اختبلؿ أحد الضكابط يبطؿ العمؿ بالضركرة ،ككجو ىذا الضابط  :القاعدة التي تقكؿ  :ما
جاز لعذر بطؿ بزكالو .62كالحاجة ىي عمى ضربيف ،حاجة عامة قد تنزؿ منزؿ الضركرة
كما سيأتي بيانو كىذه الحاجة األصكلية كقد سماىا بعضيـ بالضركرة العامة ،كحاجة فقيية
خاصة حكميا مؤقت ،تعتبر تكسيعان لمعنى الضركرة.63
كنرل أف مف القكاعد اليامة التي يجب اإلشارة إلييا في ىذا اإلطار قاعدة :تنزيؿ
عدىا أحد أسباب الضركرة ،بؿ ىي باب كاسع في
الحاجة منزلة الضركرة ،فيي يمكف ٌ
ذلؾ ،كىذه القاعدة مف القكاعد الفقيية اليامة التي تعكس ما يتصؼ بو ىذا الديف مف
 -60ػٍ ٟؽ١له ،شوػ ِغٍخ ا٤ؽىبَ ،رؼو٠ت ف ّٟٙاٌؾَ ،ٟٕ١ط(1ث١وٚد  :كاه اٌّىزت اٌؼٍّ١خ ،ك-د)،
. 134
 -61اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.84 ،
 -62اٌيهلبء ،اٌّلفً اٌفم ٟٙاٌؼبَ.135 ،
 -63طبٌؼ ثٓ ػجل هللا اٌله٠ٚش ،أصو اٌؼوٚهح ٚاٌؾبعخ ػٍ ٝأؽىبَ ِّبهٍبد ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ
ٌ٥ػّبي اٌزبٌ١خ اٌّؾبٍجخ ،اٌّظبهف ،اٌٛظبئف اٌؼبِخ (اٌو٠بع :اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،
.14 ،)َ2007
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السماحة كاليسر كرفع الضيؽ كالحرج عف المكمفيف ،كليس معنى ذلؾ أف الحاجة دائمان
تأخذ أحكاـ الضركرة ،بؿ المقصكد أف الحاجة في بعض صكرىا تشابو الضركرة في ككنيا
سببان لمشركعية األحكاـ االستثنائية ،فميست القاعدة عمى إطبلقيا ،لذلؾ تتفؽ الحاجة
كالضركرة في أنيما يرمياف إلى بمكغ التيسير كالتخفيؼ ،حيث إف معنى الضركرة كالحاجة
يشتركاف في معنى كاحد ،كىك أصؿ المشقة ،إال أنيما يختمفاف في مقدار المشقة ،قاؿ
محمد بف حسيف الجيزاني :
ذلؾ أف المشقة في باب الضركرة مشقة فادحة غير عادية ،إذ يترتب عمييا التمؼ
أك ما يقاربو ،فالضركرة ىي الحاجة الممجئة التي البد منيا ،فيي تستدعي إنقاذان كدفعان
لميبلؾ ،كأما المشقة في باب الحاجة ،فإنيا مشقة محتممة عادية ،ال يترتب عمييا اليبلؾ
كالتمؼ ،كانما يحصؿ معيا الحرج كالضيؽ ،فالحاجة تستدعي تيسي انر كتسييبلن ألجؿ
الحصكؿ عمى المقصكد كدفع ىذه المشقة أك تمؾ يدخؿ تحت باب المصالح ،كمف ىنا
كانت المصالح تنقسـ إلى مصالح ضركرية كمصالح حاجية كأخرل تحسينية ،فالمصالح
الضركرية نسبة إلى الضركرة ،كما أف المصالح الحاجية نسبة إلى الحاجة".64
كقاؿ اإلماـ الشاطبي (ت790ىػ) في بياف النكع األكؿ كىك المصالح الضركرية:
"فأما الضركرية ،فمعناىا البد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا ،بحيث إذا فقدت لـ ً
تجر
مصالح الدنيا عمى استقامة ،بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة ،كفي األخرل فكت النجاة
كالنعيـ ،كالرجكع بالخسراف المبيف" .65كيقكؿ في بياف النكع الثاني كىك المصالح الحاجية :
"كأما الحاجيات ،فمعناىا أنيا مفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم في
الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب ،فإذا لـ تراع دخؿ المكمفيف عمى

ِ -64ؾّل ثٓ ؽَ ٓ١اٌغ١يأ ،ٟؽم١مخ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ (اٌو٠بع :اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خِ ،ىزجخ
كاه إٌّٙبط٘1428 ،ـ).9 ،
 -65اٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ،ط.18 ،2
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الجممة الحرج كالمشقة ،كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح العامة".66
كقد قسـ العمماء األصكليكف الحاجة إلى قسميف ىما-:
 -1الحاجة الخاصة :كىذه الحاجة الفقيية ال تحدث أث انر مستم انر دائمان بؿ ىي كالضركرة
تقدر بقدرىا ،مثاؿ عمى ذلؾ مسألة بيع الثمرة قبؿ صبلحيا كشركط االستثناء مف
المنع ،فيك مف االضطرار أم احتي إليو ،كىذه الحاجة فقيية ألنيا تثبت حجمان فقط
في محؿ االحتياج ،كىي شخصية بمعنى أنيا ال تجكز لغير المحتاج كال تتجاكز
محميا.67
 -2الحاجة األصولية :كىي الحاجة (العامة) التي تثبت حكمان مستم انر كال يطمب تحققيا
في آحاد أفرادىا ،فالسمـ يجكز لممحتاج كلغير المحتاج ،كىذه التي تنزؿ منزلة
الضركرة الشرعية.68
كيرل ابف عبدالسبلـ (660-577ىػ) أف المصمحة العامة كالضركرة الخاصة ،فمك
دعت ضركرة كاحد إلى غصب أمكاؿ الناس لجاز لو ذلؾ ،بؿ يجب عميو إذا خاؼ اليبلؾ
لجكع أك حر أك برد ،كاذا كجب ىذا إلحياء نفس كاحدة ،فما الظف بإحياء نفكس؟ ...كمف
تتبع مقاصد الشرع في جمب المصالح كدرء المفاسد ،تبيف لو بأف ىذه المصمحة ال يجكز
إىماليا ،كأف ىذه المفسدة ال يجكز قربانيا ،كاف لـ يكف فييا إجماع كال نص كال قياس...
كما يرل ابف عبدالسبلـ بأف اإلشكاؿ إذا لـ يعرؼ خير الخيريف كشر الشريف ،أك يعرؼ
ترجيح المصمحة عمى المفسدة أك ترجيح المفسدة عمى المصمحة ،أك جيمنا المصمحة
كالمفسدة ،كمف المصالح كالمفاسد ال يعرفو إال كؿ ذم فيـ سميـ كطبع مستقيـ ،يعرؼ
بيما دقيؽ المصالح كالمفاسد كجمييما ،كأرجحيما مف رجكحيما.69

ٔ" -66فٌ اٌّوعغ".21 ،
 -67طبٌؼ ثٓ ػجل هللا اٌله٠ٚش ،أصو اٌؼوٚهح ٚاٌؾبعخ ػٍ ٝأؽىبَ ِّبهٍبد ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ.20 ،
 -68ػجل اٌجبل ٟثٓ ٍٛ٠ف اٌ َّي َهلبٔ ،ٟشوػ اٌيهلبٔ ٟػٍِ ٝقزظو ٍ١ل ٞفٍ ،ً١ط( 5ث١وٚد :كاه
اٌىزت اٌؼٍّ١خ.187 ،)َ2002 ،
 -69ػي اٌل ٓ٠ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجلاٌَ ،َ٩لٛاػل ا٤ؽىبَ فِ ٟظبٌؼ أ٤بَ (ث١وٚد ِ :إٍَخ اٌو٠بْ،
٘1410ـ).189 ،
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رابعاً -أسباب الوقوع في الضرورة الشرعية
امتازت الشريعة بيسرىا كتسييميا عمى الناس كرفع الحرج عنيـ ،لما قد يمحقيـ مف
تشريع بعض األحكاـ ،فكاف مف خصائص الشريعة اإلسبلمية مراعاة مصالح الناس ،كرفع
الحرج ،كالمشقة عنيـ ،فكانت الشريعة اإلسبلمية صالحة لكؿ زماف كمكاف ،تتجدد بتجدد
الكقائع كاألحداث ،ككاف مف القكاعد األساسية لمشريعة قاعدة الضرر يزاؿ ،كالضركرات
تبيح المحظكرات ،فإذا كقع كألـ باإلنساف أمر أكقعو في الضرر ،أك في مشقة غير معتادة
كيسر لو في
تجعمو في ضيؽ مف أمره ،فإف الشارع راعى ىذه الحالة الطارئة عمى اإلنساف ٌ

بعض األحكاؿ ،كىناؾ أسباب كثيرة تكقع اإلنساف في المشقة كالحرج فخفؼ اهلل عزك جؿ

عنو كراعى تمؾ الحالة ،كقد ذكر اإلماـ الشاطبي (ت790ىػ)  -رحمو اهلل -أف الحرج
كالمشقة مرفكعاف لكجييف:
األول  :خكؼ االنقطاع مف الطريؽ ،كبعض العبادة ،ككراىة التكميؼ ،كيدخؿ
تحت ىذا النكع الخكؼ مف إدخاؿ الفساد عمى نفس اإلنساف ،أك مالو ،أك عقمو ،كذلؾ ألف
اهلل كضع ىذه الشريعة حنيفة سمحة ،حفظ فييا عمى الناس مصالحيـ ،فقد قاؿ ( خذكا
مف العمؿ ما تطيقكف فإف اهلل يمؿ حتى تممكا).70
الثاني  :خكؼ التقصير عند كثرة الكظائؼ المتعمقة بالعبد ،71فاإلنساف إذا اضطر
إلى فعؿ المحظكر ،أك كقع فيو ،فعميو التخمص مف ىذا الضرر ،أك ىذه المشقة،
كاالضطرار الذم يمجأ اإلنساف إلى ارتكاب المحظكر لو عدة أسباب ،كضكابط تحدد كتبيف
سبب الضركرة ،كىؿ ىذا السبب يبيح لو ارتكاب المحظكر أـ ال فالسبب ىك ما يتكصؿ بو
إلى غيره ،كالجمع أسباب ،كيطمؽ كيراد بو الحبؿ ،كمنو قكلو تعالى :ىفٍم ىي ٍم يد ٍد بً ىس ىب وب إًلىى
السَّم ً
اء.72 
ى
 -70اثٓ ؽغو اٌؼَم ،ٟٔ٩فزؼ اٌجبه ٞثشوػ طؾ١ؼ اٌجقبه ،ٞثبة ط َٛشؼجبْ وزبة اٌظ َٛرؾم١ك:
ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ثبى ِٚؾّل ػجلاٌجبل ،ٟط ( 4اٌمب٘وح :كاه اٌؾل٠ش اٌّىزجخ اٌٍَف١خ ،ك-د).262 ،
 -71اٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ف ٟأطٛي اٌشو٠ؼخ ،ط.136 ،2
 -72اٌموآْ . 15: 22 ،اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوة ،ط.139 ،6
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أما السبب عند األصكلييف فيك "الكصؼ الظاىر المنضبط الذم يمزـ مف كجكده
ٌ

كجكد الحكـ ،كيمزـ مف عدـ الحكـ" .73كذلؾ كدخكؿ كقت الصبلة ،فإنو سبب في كجكبيا،
فيمزـ مف كجكده كجكب الصبلة ،متى تكفرت الشركط ،كانتفت المكانع ،كيمزـ مف عدـ
دخكؿ الكقت عدـ إيجاب الصبلة ،كالجكع ىك سبب مف أسباب الضركرة ،إذا ح ٌؿ باإلنساف
جاز لو ارتكاب المحظكر ،كىك أكؿ الميتة ،أك طعاـ الغير ،فيمزـ مف كجكد الجكع كجكد
السبب الذم رخص في الضركرة كىك أكؿ الميتة أك طعاـ الغير ،كمف عدمو عدـ جكاز
األكؿ.
كاختمؼ العمماء في حصر أسباب الضركرة ،فمنيـ مف قاؿ :بأف االضطرار ال

يخمكا أف يككف بإكراه مف ظالـ أك بجكع في مخمصة ،كبو قاؿ اإلماـ الرازم (-543
604ىػ) في تفسيره" :الضركرة ليا سبباف :أحدىما  :الجكع الشديد ،كأف ال يجد مأككالن
حبلالن ،يسد بو الرمؽ ،فعند ذلؾ يككف مضط انر ،الثاني :إذا أكرىو عمى تناكلو مكركه،
فيحؿ لو تناكلو" .74كذكر القرطبي (671-600ىػ) " :أف االضطرار ال يخمكا أف يككف
بإكراه مف ظالـ ،أك بجكع في مخمصة كقيؿ معناه :أكره كغمب عمى أكؿ ىذه المحرمات،
كقاؿ مجاىد :يعني أكره عميو الرجؿ يأخذه العدك فيكرىكنو عمى أكؿ لحـ الخنزير كغيره
مف معصية اهلل تعالى".75
كزاد ابف العربي (543-468ىػ) أسباب الضركرة فجعميا في ثبلثة أمكر ىي :
الجكع ،كاإلكراه ،كالفقر .76كقسـ بعضيـ أسباب الضركرة إلى قسميف:
 -1قسـ سماكم خارج عف قدرة اإلنساف ،كارادتو ،كذلؾ كمف أكؿ فغص مف األكؿ ،فيذه
ضركرة تبيح المحظكر ،كإزالتيا بالخمر كىك محرـ في أصمو.
ِ -73ؾّل ثٓ ػٍ ٟاٌشٛوبٔ ،ٟئهشبك اٌفؾٛي ،رؾم١ك :أؽّل ػي (ث١وٚد :كاه اٌىزبة اٌؼوث،)َ2000 ،ٟ
.27
 -74فقو اٌل ٓ٠اٌواى ،ٞاٌزفَ١و اٌىج١و ،ط ( 5ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ.11،)َ1990 ،
 -75أث ٛػجل هللا ِؾّل ثٓ أؽّل أ٤ظبه ٞاٌموؽج ،ٟاٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌموآْ ،ط ٌ( 2جٕبْ ،ث١وٚد :كاه
اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ك-د).225 ،
ِ -76ؾّل ثٓ ػجل هللا أث ٛثىو ثٓ اٌؼوث ،ٟأؽىبَ اٌموآْ ،رؾم١ك :ػٍِ ٟؾّل اٌجغب( ٞٚث١وٚد :كاه
اٌّؼوفخ ،ك-د).55 ،
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 -2قسـ أخر مف بغي اإلنساف عمى نفسو ،كذلؾ أف يغص اإلنساف عمدان ليزيؿ غصتو
بالخمر ،ككمسألة مف كاف لو ماء فأىرقو عمدان ثـ غص كليس لديو إال الخمر. 77
ثـ ىذه الرخص المبيحة لممحظكر ،قد تنتيي بالكجكب كأكؿ المضطر الميتة ،كقد
ال تنتيي بالكجكب كإفطار المسافر ،كقد يباح سببيا كالسفر ،كقد ال يباح كذلؾ كمف
غص ليشرب الخمر ،كزاد بعض آخر أسباب الضركرة كجعميا أربعة :الجكع ،كاإلكراه،
كالسفر ،كالدفاع الشرعي .78كالراجح كاهلل أعمـ أف أسباب الضركرة غير محصكرة في
سببيف أك ثبلثة أك أربعة ،ألف الضركرة بمعناىا األعـ كالشامؿ لكؿ ما مف شأنو التيسير،
كالتخفيؼ ،كرفع المشقة عف المكمفيف ،كأىـ ىذه األسباب ىي:
 -1الجوع والعطش:
كقد ٌبيف اهلل سبحانو كتعالى ىذه الحالة بنص القرآف فقاؿ عز كجؿ:-إًَّن ىما ىح َّرىـ
ير كما أ ً
ً
ىعمى ٍي يكـ اٍل ىم ٍيتىةى ك َّ
اغ ىكىال ىع واد فى ىبل
اضطيَّر ىغ ٍي ىر ىب و
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المَّ ًو فى ىم ًف ٍ
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍلخ ٍن ًز ً ى ى
ي
ى
إًثٍ ىـ ىعمى ٍي ًو .79حيث أباح اهلل ىذه األمكر المحرمة إذا كقع اإلنساف في الضرر كال يزاؿ ىذا
اشتد
الضرر إال بارتكاب المحظكر بتناكؿ المحرـ ،فمثبلن مف انقطعت بو السبؿ كنفذ زاده ،ك ٌ

بو الجكع لميبلؾ ككجد ميتة ،ففي ىذه الحالة يجب عميو األكؿ مف ىذه الميتة إلنقاذ نفسو،
كاف اختمفت أراء الفقياء في ىذه المسألة ،كفي المقدار الذم يأكمو المضطر ،ىؿ يأكؿ
حتى الشبع أك يأكؿ بما يسد بو الرمؽ أك يأكؿ كيتزكد.
فمف ذىب إلى أف الضركرة تقدر بقدرىا ،قاؿ بأنو ال يجكز األكؿ إال بما يسد
80
جكز التزكد مف الميتة ،كذكر بأف
الرمؽ  .كمف ذىب إلى جكاز األكؿ حتى الشبع ،بؿ ٌ

الضركرة ترفع التحريـ ،فتعكد الميتة مباحة كالى ذلؾ ذىب المالكية في القكؿ المشيكر.81

ِٕ -77ظٛه ِؾّل ِٕظٛه ،اٌز١َ١و ف ٟرشو٠غ ا( ِٟ٩ٍ٦اٌمب٘وحِ :طجؼخ اِ٤بٔخ ،ك-د).184 ،
ِٕ -78ظٛه ،اٌز١َ١و ف ٟاٌزشو٠غ ا.179 ،ِٟ٩ٍ٦
 -79اٌموآْ.173 :2 ،
 -80اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.93 ،
 -81شٙبة اٌل ٓ٠أؽّل ثٓ ئكه ٌ٠اٌمواف ،ٟاٌنف١وح ،ط( 4ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ.109 ،)َ1994 ،
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فكؿ مف اضطر بسبب الجكع إلى ارتكاب المحظكر جاز لو ذلؾ ،فمف سرؽ مف أجؿ
الجكع ال يقاـ عميو الحد.82
كاختمؼ العمماء في مف اضطره الجكع فمـ يجد إال آدميان سكاء كاف حيان أك ميتان،
كسكاء كاف مسممان أك كاف انر ،يأكؿ منو أك ال؟ فمف العمماء مف يرل أف اإلنساف إذا نزلت بو
ضركرة قصكل في حالة الجكع الشديد ،كلـ يجد ما يسد بو رمقو إال آدميان مثمو جاز لو
أكمو بشرط أف ال يككف معصكمان ،بأف كاف مباح الدـ كالحربي كالمرتد ،كأجاز بعض آخر
أف لممضطر أف يأكؿ لحـ أدمي ميت إذا لـ يجد غير اآلدمي ،كعممكا ذلؾ بأف حرمة الحي
أعظـ مف حرمة المبيت ،أما إذا لـ يجد المضطر إال مسممان حيان ،لـ يبيح لو بحاؿ قتؿ
أخيو المسمـ ليبقى عمى نفسو ،ألنو ال يجكز أف يدفع الضرر عف نفسو ليكقعو بغيره،
كاالضطرار ال يبطؿ حؽ الغير ،كالضرر ال يزاؿ بمثمو .83كاختمفت أراء العمماء فيمف
اضطره العطش إلى حد قد يفقد اإلنساف بو حياتو ،إذا لـ يتناكؿ المحظكر كالخمر مثبلن أك
مف غص كلـ يجد ما يزيؿ بو غصتو إال الخمر ،فيؿ يجكز لو تناكؿ المحظكر أـ ال؟
ذكر العمماء أف مف غص كىك يأكؿ فقد دخؿ في الضركرة التي تبيح لو أف يتناكؿ
الخمر ليزيؿ بو غصتو ،كىك غير آثـ لتناكلو إف لـ يقصد ذلؾ ،أما مف يفعؿ السبب الذم
يدخمو في الضركرة ،كأف يغص متعمدان ليزيؿ غصتو بالخمر ،فيذا آثـ في األصؿ ،قاؿ
القرافي (684-626ىػ) -رحمو اهلل – بعد أف عرؼ الرخصة  " :ثـ الرخصة قد تنتيي
لمكجكب كأكؿ المضطر الميتة ،كقد ال تنتيي كإفطار المسافر ،كقد يباح سببيا كالسفر،

 -82اثٓ عي ،ٞاٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ.235 ،
 -83أث ٛثىو ِؾّل ثٓ أؽّل اٌَوفَ ،ٟاٌّجَٛؽ ،رظٕ١ف فٍ ً١اٌّ( ٌ١ث١وٚد :كاه اٌّؼوفخ)َ1989 ،
ط . 48 ،24أث ٛىوو٠ب ِؾ ٟ١اٌل٠ ٓ٠ؾ ٝ١ثٓ شوف إٌ ،ٞٚٛاٌّغّٛع شوػ اٌّٙنة (اٌّىزجخ
اٌشبٍِخ) ٚ .44ىاهح اٚ٤لبف ٚاٌشئ ْٛا١ِ٩ٍ٦خ ،اٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ (اٌمب٘وحِ :طبثغ كاه
اٌظفٛح ،ك-د) ،ط.199 ،28
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كقد ال يباح كالغصة لشرب الخمر"

84

كذكر في الشرح" :أريد أنو ال يباح ألحد أف يغص

نفسو حتى يشرب الخمر ،كال لغير شرب الخمر ،بؿ الغصة حراـ مطمقان".85
كاختمفكا فيمف اضطره العطش ىؿ يجكز لو شرب الخمر أكالن؟ فمنيـ مف أجاز ذلؾ
دكف قيكد ،كمنيـ مف منع ذلؾ استنادان إلى أف الخمر ال يزيده إال عطشان ،كذكر بعض
86
أما إذا كاف
العمماء أف الخمر إذا كاف ممزكجان بشيء يركم غالبان جاز لو كاال فبلٌ . .

شرب الخمر بإكراه فإنو يجكز مطمقان ،كقد ذكر ابف العربي (543-468ىػ) "أف مف يقكؿ
إف الخمر ال تحؿ بالضركرة ،ذكر أنيا ال تزيد المضطر إال عطشان ،كال تزيؿ عنو شبعان،
فإف كاف صح ما ذكره ،كانت حرامان ،كاف لـ يصح كىك الظاىر ،فإف الضركرة أباحتيا
شأنيا شأف سائر المحرمات".87
 -2اإلكراه:
اإلكراه لغةن" :مصدر كره عمى كزف فعؿ ،قاؿ الفراء  :ال يك ٍرهي ما أكرىت نفسؾ عميو،
ىسمى ىـ ىم ٍف ًفي
كال يك ٍرهي ما أكرىؾ غيرؾ عميو كأيد بعضيـ ىذا الرأم بقكلو تعالى  -:ىكلىوي أ ٍ
الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض طى ٍك نعا ىك ىك ٍرنىا" 88كلـ يق أر أحد بضـ الكاؼ ،كال يك ٍرهي بالضـ كالفتح:
ى
َّم ىاك ى
المشقة ،كأكرىتو حممتو عمى أمر ىك لو كاره"89كاإلكراه اصطبلحان" :حمؿ الغير عمى أمر
يكرىو كال يريد مباشرتو لكال الحمؿ عميو" .90كأف الشركط التي يعتد بيا في اإلكراه ىي:
 -1أف يككف الشيء الميدد بو مما يشؽ عمى المكره تحممو.

 -84اٌمواف ،ٟاٌنف١وح.71 ،
ٔ" -85فٌ اٌّوعغ".87 ،
 -86اثٓ اٌشوف إٌِ ،ٞٚٛغٕ ٟاٌّؾزبط ػٍِٕٙ ٝبط اٌطبٌج ،ٓ١ط ( 4ث١وٚد :كاه اٌفىو،)َ1995 ،
.188
 -87اثٓ اٌؼوث ،ٟأؽىبَ اٌموآْ ،ط.56 ،1
 -88اٌموآْ.83 : 3 ،
 -89اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوةِ ،بكح ووٖ ،ط .80،81 ،12
 -90ػجل اٌؼي٠ي اٌجقبه ،ٞوشف اٍ٤واه ػٓ أطٛي إٌ ،ٞٚٛرؾم١كِ :ؾّل اٌّؼزظُ ثبهلل اٌجغلاكٞ
(ث١وٚد :كاه اٌىزبة اٌؼوث.631 ،)َ1995 ،ٟ
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 -2أف يككف اإلكراه غير شرعي ،كىك ما ال يقصد منو الكصكؿ إلى حؽ مشركع ،فإف
كاف شرعيان فبل يعتد بو شرعان ،كال يعد إكراىان ،كأف يي ٍك ىره مديف عمى بيع أرضو لتسديد

ديف عميو .91كينقسـ اإلكراه إلى قسميف:

المكره،
أكالن :اإلكراه الممجئ كيسمى اإلكراه التاـ ،كىك اإلكراه الذم ينت عنو سمب إرادة
ى

كيفقده الرضا كاالختيار ،كيتحقؽ ىذا النكع بأمكر كىي-:
أ -التيديد بالقتؿ

ب -التيديد بقطع عضك أك بما يؤدم إلى إتبلؼ عضك
ج -التيديد بإتبلؼ الماؿ كمو.92
ثانيان -:اإلكراه غير الممجئ ،كيسمى اإلكراه الناقص ،كىك ما ينت عنو سمب الرضا دكف
االختيار ،كيتحقؽ ىذا النكع مف االكراه بأمكر منيا:
 -1التيديد بالحبس
 -2التيديد بإتبلؼ بعض الماؿ
-3التيديد بالضرب ،الذم ال يؤدم إلى إزىاؽ الركح ،أك إتبلؼ عضك.93
كاإلكراه المعتد بو شرعان ىك اإلكراه الممجيء ،أم اإلكراه التاـ ،لقكلو -عميو
الصبلة كالسبلـ( :-تجاكز اهلل عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو).94كىناؾ
أحكاـ تعترم اإلكراه بالنسبة لمتصرفات الحسية ،فقد يككف التصرؼ مباحان باإلكراه ،كذلؾ
كمف أكره عمى أكؿ الميتة كشرب الخمر ،فإف اإلكراه الممجيء يبيح تناكؿ ىذه األشياء،
 -91أث ٛثىو ِؾّل ثٓ أؽّل اٌَوفَ ،ٟاٌّجَٛؽ،ط.48 ،24
ِ -92ؾّل أٔ ٓ١اثٓ ػبثل ،ٓ٠ؽبش١خ هك اٌّقزبه ػٍ ٝاٌله اٌّقزبه (ث١وٚد :كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ،
.128،129 ،)َ1966
ٍ -93ؼل اٌلَِ ٓ٠ؼٛك ثٓ ػّو اٌزفزبىأ ،ٟشوػ اٌزٍ٠ٛؼ ػٍ ٝاٌزٛػ١ؼ ف ٟأطٛي اٌفمٗ (ث١وٚد ٌ:جٕبْ،
كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ.169 ،)َ1996 ،
 -94اٌؾبوُ إٌَ١بثٛه ،ٞاٌَّزلهن ،وزبة اٌط٩ق ،رؾم١ك ٍٛ٠ف ػجلاٌوؽّٓ (ث١وٚد :كاه اٌّؼوفخ،
٘1406ـ) ط.198 ،2
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اغ ىكىال ىع واد فى ىبل إًثٍ ىـ ىعمى ٍي ًو
لقكلو تعالى   :ىغ ٍي ىر ىب و
ألنو ألقى بنفسو إلى التيمكة كقد قاؿ عز كجؿ   :ىكىال تيٍمقيكا بًأ ٍىي ًدي يك ٍـ إًلىى التَّ ٍيمي ىك ًة.96
95

،فمك امتنع المكره مف األكؿ كاف آثمان،

كقد يككف التصرؼ عند اإلكراه مرخصان فيو ،كمف أكره عمى الكفر فيجكز لو
سب نبي مف األنبياء ،أك كره
النطؽ بكممة الكفر مع اطمئناف قمبو باإليماف ،أك أكره عمى ٌ
بالسجكد لصنـ ،فيجكز لو الفعؿ إذا كاف اإلكراه ممجئان ،كيجكز لو عدـ فعميا ،فإف قتؿ كاف
ثكابو أعظـ .كقد بكب البخارم (256-194ىػ) -رحمو اهلل -باب سماه (باب مف اختار
الضرب كالقتؿ كاليكاف عمى الكفر) ،كأكرد فيو ثبلثة أحاديث ،منيا حديثو صمى اهلل عميو
كسمـ ( :ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف ...كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف
يقذؼ في النار).97ككجو الداللة في ىذا الحديث :أنو سكل بيف كراىية الكفر ككراىية
دخكؿ النار ،كالقتؿ كالضرب كاليكاف أسيؿ عند المؤمف مف دخكؿ النار ،فيككف أسيؿ مف
الكفر إف اختار األخذ بالشدة.98
كالحديث الذم ركاه حباب بف األرث قاؿ( :شككنا إلى رسكؿ اهلل  كىك متكسد
بردة لو في ظؿ الكعبة فقمنا :أال تستغفر لنا ،أال تدعك لنا؟ فقاؿ :قد كاف مف قبمكـ يؤخذ
الرجؿ فيحفر لو في األرض فيجعؿ فييا ،فيجاء بالمنشار فيكضع عمى رأسو فيجعؿ
نصفيف كيمشط بأمشاط الحديد مف دكف لحمو كعظمو فما يصده ذلؾ عف دينو .99)...ثـ
ذكر ابف حجر (852-773ىػ) كبلـ ابف بطاؿ كعمؽ مكضحان" :أجمعكا عمى أف مف أكره
عمى الكفر كاختار القتؿ ،أنو أعظـ أج انر عند اهلل ممف اختار الرخصة ،كأما غير الكفر،
فإف أكره عمى أكؿ الخنزير كشرب الخمر مثبلن ،أكلى ،كقاؿ بعض المالكية بؿ يأثـ إف منع

 -95اٌموآْ.2:173 ،
 -96اٌموآْ.195 :2 ،
 -97اثٓ ؽغو اٌؼَم ٟٔ٩فزؼ اٌجبه ٞثشوػ طؾ١ؼ اٌجقبه ،ٞهلُ اٌؾل٠ش  ،16وزبة اّ٠٦بْ ط.78 ،1
ٔ" -98فٌ اٌّوعغ".79 ،
ٔ" -99فٌ اٌّوعغ" ،هلُ اٌؾل٠ش ،6544 ،وزبة ا٦وواٖ. 332 ،
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مف أكؿ غيرىا فإنو يصبر كالمضطر عمى أكؿ الميتة إذا خاؼ عمى نفسو المكت فمـ
يأكؿ".100
كقد يككف التصرؼ حرامان كال يؤثر فيو اإلكراه ،كذلؾ كمف أكره عمى قتؿ مسمـ
بغير حؽ أك قطع عضك منو فيذا ال يباح كال يرخص فيو باإلكراه.101فاإلكراه الممجيء ىك
المعتبر شرعان ،كىك الذم يعد سببان مف أسباب الضركرة التي تبيح ارتكاب المحظكر شرعان،
إف لـ يكف المحظكر أعظـ ضر انر بارتكابو كالقتؿ .كفي مسألة ىامة كىي :مف أكره عمى
القتؿ ىؿ الضركرة تمجئو لمقتؿ ،كفي ذلؾ كردت كثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث
َّ
َّ ً
النبكية الدالة عمى تحريـ قتؿ النفس بغير حؽ ،قاؿ تعالى  :ىكىال تى ٍقتيميكا َّ
الن ٍف ىس التي ىح َّرىـ الموي
إً َّال بًاٍلحؽ 102 كقاؿ تعالىً  :مف أ َٰ
ؾ ىكتىٍب ىنا ىعمى َٰى ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ أَّىنوي ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف نسا بً ىغ ٍي ًر
ىج ًؿ ىذلً ى
ٍ ٍ
ى
ً
س أ ٍىك فى ىس واد ًفي ٍاأل ٍىر ً
ىن ٍف و
ض فى ىكأَّىن ىما قىتى ىؿ َّ
اس
اىا فى ىكأَّىن ىما أ ٍ
يعا ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىي ى
ىح ىيا النَّ ى
اس ىجم ن
الن ى

ً
يعا.103
ىجم ن

كأخرج البخارم (256-194ىػ) -كمسمـ (261-206ىػ) عف ابف مسعكد  أف
رسكؿ اهلل  قاؿ( :ال يحؿ دـ أمرئ مسمـ يشيد أف ال إلو اهلل كأني رسكؿ اهلل ،إال بإحدل
ثبلثة :النفس بالنفس ،كالثٌيب الزاني ،كالمارؽ مف الديف التارؾ الجماعة) .104فاألدلة الكاردة
في تحريـ قتؿ النفس بغير حؽ كثيرة ،كقد اتفؽ الفقياء عمى حرمة دـ المسمـ ٌأنى كاف ،كال

فرؽ بيف كجكده في ببلد اإلسبلـ ،كبيف كجكده في ببلد غير المسمميف ،كقد أجمع العمماء
عمى عدـ اإلقداـ عمى قتؿ المسمـ بغير حؽ مطمقان ،سكاء كاف اإلقداـ سببو اضطرار
كجكع كغيره أك إكراه مف ظالـ كنحكه.
فاألصؿ ىك حرمة دـ المسمـ أينما كاف كحؿ ،فيؿ يجكز ترؾ األصؿ كالخركج
عميو ،في بعض الحاالت ،كاإلكراه؟ .إذا اضطر المسمـ إلى قتؿ أخيو المسمـ اضطرنار
ٔ" -100فٌ اٌّوعغ".79 ،
 -101أظو :اٌَوفَ ،ٟاٌّجَٛؽ ،ط.72 ،24
 -102اٌموآْ33: 17 ،
 -103اٌموآْ.32: 5 ،
 -104اثٓ ؽغو اٌؼَم ،ٟٔ٩فزؼ اٌجبه ٞثشوػ طؾ١ؼ اٌجقبه. 259 ،ٞ
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ممجئان إلنقاذ نفسو مف القتؿ ،فالجكاب لـ يجز لو اإلقداـ عمى قتؿ أخيو مطمقان ،كعميو
بالصبر ،أك يأتي الفرج مف عند اهلل .فقد أجمع العمماء عمى أف مف أكره عمى قتؿ مسمـ،
بحيث إذا امتنع منو قتؿ ،فيمزمو أف يذ أر مفسدة القتؿ بالصبر عمى القتؿ ،ألف صبره عمى
القتؿ أقؿ مفسدة مف إقدامو عميو ،كاف قدر عمى دفع المكركه ،بسبب مف األسباب لزمو
ذلؾ ،لقدرتو عمى درء المفسدة ،كانما درء القتؿ بالصبر إلجماع العمماء عمى تحريـ القتؿ،
كاختبلفيـ في االستسبلـ لمقتؿ ،فكجب تقديـ درء المفسدة المجمع عمى كجكب درئيا عمى
درء المفسدة المختمؼ في كجكبيا ،كيصبر عمى الببلء الذم حؿ بو ،كال يحؿ لو أف يفدم
نفسو بغيره ،كيسأؿ اهلل العافية في الدنيا كاآلخرة.105
كذىب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (728-661ىػ) -رحمو اهلل -إلى القكؿ كالرأم
المكره عمى القتاؿ في الفتنة ليس لو أف يقاتؿ ،بؿ عميو إفساد سبلحو،
التالي كىك "إذا كاف
ٌ
كأف يصبر حتى يقتؿ مظمكمان ،فكيؼ بالمكره عمى قتاؿ المسمميف مع الطائفة الخارجة عف

شرائع اإلسبلـ كما نعي الزكاة كالمرتديف كنحكىـ ...فبل ريب أف ىذا يجب إذا أكره عمى
الحضكر أال يقاتؿ – كاف قتمو المسممكف -كما لك أكرىو الكفار عمى حضكر صفيـ ليقاتؿ
المسمميف" ،106كاليكـ يقاتؿ المسممكف إخكانيـ تحت راية المشركيف -كاهلل المستعاف -كال
يبالي المسمـ بقتؿ أخيو ،مف أجؿ إرضاء المشركيف ،كامتثاالن ألكامرىـ ،كمنيـ مف يقتؿ
إرضاء لمحاكـ ،كيؤكؿ نصكص تكجب طاعة الحاكـ في غير محميا
أخيو المسمـ البرمء
ن
كانما الطاعة في المعركؼ.

فاإلكراه المعتبر رخصة ،كسببان مف أسباب التخفيؼ ىك ما جعمو الشارع مبر انر
لئلقداـ عمى ما كاف محظك انر ،فيخرج مف ذلؾ ما ليس مبر انر شرعان ،كما في اإلكراه عمى
القتؿ ،فإنو غير مبرر باتفاؽ الفقياء كغير مأذكف فيو ،ألف فيو اعتداء عمى الغير ،فقتؿ
المسمـ بغير حؽ ال يباح كال يرخص فيو باإلكراه أصبلن ،سكاء كاف اإلكراه ناقصان أك تامان،
 -105اثٓ ػجلاٌَ ،َ٩لٛاػل ا٤ؽىبَ فِ ٟظبٌؼ أ٤بَ.93 ،
 -106أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ ُ١ثٓ ر١ّ١خِ ،غّٛع فزب ،ٜٚعّغ ٚرور١ت ػجلاٌوؽّٓ اٌؼبط ،ٟط28
(اٌو٠بع :كاه ػبٌُ ،ك-د).539 ،
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ألف قتؿ
َّ
ىح َّرىـ الموي

المسمـ بغير حؽ ال يحتمؿ اإلباحة بحاؿ ،لقكلو تعالى :-ىكىال تى ٍقتيميكا َّ
الن ٍف ىس الَّتًي
إً َّال بًاٍل ىحؽ.107

 -3الدفاع الشرعي:
يعبر الفقياء عف الدفاع الشرعي بعبارة دفع الصائؿ ،ككممة الصائؿ "اسـ فاعؿ
كص ىكالنان كصاالن كمصالةن،
كص يؤكالن ى
ص ٍكالن كصياالن ي
مف الفعؿ صاؿ ،كصاؿ عمى قرنو ى
كالصَّؤكؿ مف الرجؿ :الذم يضرب
الناس كيتطاكؿ عمييـ ،كصاؿ الجم يؿ يصك يؿ صياالن
ى
اثب الناس فيأكميـ".108كالدفع يقصد
كصكاالن كىك جم هؿ صؤك هؿ كىك الذم يأكؿ راعيو كيك ي
ي
فان ىدفى ىع كتدافع ،كتدافعكا الشيء:
بو" :اإلزالة بقكة ،دفى ىعو ٍ
يدفى يعوي ىد ٍفعان كدفاعان ،كدافعو كدفَّ ىعو ٍ
دفعة كؿ كاحد منيـ عف صاحبو ،كتدافع القكـ أم دفع بعضيـ بعضان ،كدفع الشيء نحاه

كأزالو بقكة".109
كالمعنى الفقيي ال يكاد يخرج عف المعنى المغكم لمتعريؼ ،ككقؼ معظـ الفقياء
القدامى عف المعنى المغكم لمصياؿ فقالكا إنو" :االستطالة كالكثكب عمى الغير ،كالصائؿ
الظالـ" .110فالصياؿ في المفيكـ الفقيي يقتصر عمى االعتداء عمى النفس أك الماؿ أك
العرض فإذا اعتدل إنساف عمى إنساف في نفسو أك مالو أك عرضو فمئلنساف المعتدم عميو
أف يدفع ذلؾ الضرر عنو بأخؼ ما يمكف ،كدفع الضرر عف النفس أك الماؿ أك العرض
مباح شرعان باتفاؽ الفقياء ،ككردت كثير مف آيات القرآف الكريـ الدالة عمى مشركعية
اعتى ىد َٰل
الدفاع الشرعي ،فأباحت لمف يعتدم عميو أف يرد ىذا العدكاف قاؿ تعالى:فى ىم ًف ٍ
ً
اعمىمكا أ َّ َّ
َّ َّ
يف.111كقاؿ
اعتى يدكا ىعمىٍي ًو بً ًمثٍ ًؿ ىما ٍ
ىعمى ٍي يك ٍـ فى ٍ
ىف الموى ىم ىع اٍل يمتَّق ى
اعتى ىد َٰل ىعمى ٍي يك ٍـ ىكاتقيكا الموى ىك ٍ ي

 -107اٌموآْ ،33: 17 ،أث ٛثىو َِؼٛك ثٓ أؽّل اٌىبٍبٔ ،ٟثلائغ اٌظٕبئغ ،ط ( 7ث١وٚد :كاه اٌىزبة
اٌؼوث ،ٟك-د).179 ،177 ،
 -108اثٓ ِٕظٛهٌَ ،بْ اٌؼوة ،ط .444 ،7
ٔ" -109فٌ اٌّوعغ" ،ط.369 ،4
 -110اثٓ اٌشوف إٌِ ،ٞٚٛغٕ ٟاٌّؾزبط ػٍِٕٙ ٝبط اٌطبٌج ،ٓ١ط .194 ،4
 -111اٌموآْ.194 :2 ،
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اء
تعالى :ىك ىج ىز ي
َّ ً ً
يف ىكلى ىم ًف
الظالم ى

و
ىج يرهي ىعمىى المَّ ًو إًَّنوي ىال يي ًح ُّ
ب
ىصمى ىح فىأ ٍ
ىسي ىئة ىسي ىئةه مثٍمييىا فى ىم ٍف ىعفىا ىكأ ٍ
ً ً َٰ ً
ؾ ما ىعمىٍي ًيـ ًم ٍف سبً و
يؿ.112
ى
ٍانتى ى
ٍ
ص ىر ىب ٍع ىد ظيٍممو فىأيكلىئ ى ى

كمف شركط الدفاع الشرعي" :أف يككف االعتداء كاقعان بالفعؿ ،ال ميددان بو ،كال
مؤجبلن ،كأف ال يمكف دفعو بطريؽ آخر ،كاالستغاثة ،كأف يدفع ذلؾ االعتداء باأليسر

فاأليسر" .113فإذا َّ
حؿ باإلنساف محظك انر بأف اعتدل عميو إنساف آخر ،أك حيكاف صائؿ،
جاز لو دفع ذلؾ الضرر بأخؼ ما يمكف ،فإذا لـ يكف دفع الضرر إال بالقتؿ ،جاز لو
سبب يمكًقع اإلنساف في
ذلؾ ،ألف اإلنساف كاقع في حالة دفاع عف النفس ،كىذه الحالة
ه
الضركرة ،كدفع الضرر كاجب.

ككذلؾ الحكـ لمف أراد االعتداء عمى عرض المؤمف ،فإنو يجكز لممرأة إذا لـ
تتمكف مف الدفاع عف عرضيا إال بالقتؿ ،جاز ليا قتؿ مف اعتدل عمى عرضيا ،كدمو
ىدر ،كال يمزـ المرأة كال الرجؿ ،إذا قتمكا مف أراد االعتداء عمى أعراضيـ شيء لقكلو :
114
يعتيًدم عمى مالو فمو أف يدفع عف مالو،
(مف قيتً ىؿ دكف أىمو فيك شييد)  .ككذلؾ مف أ ٍ
الم ٍعتىًدم بأف لـ يجد طريقة أخرل ،لكركد ،األحاديث الدالة عمى أف
كلك أدل ذلؾ إلى قتؿ ي

مف مات دكف مالو فيك شييد.115

 -4السفر:
السفر لغةن" :قطع المسافة ،كالجمع أسفار" .116كفي االصطبلح" :ىك الخركج عف
قصد مسيرة ثبلثة أياـ كليالييا فما فكؽ ،بسير اإلبؿ ،كمشي األقداـ" .117كقد يع َّد السفر

مف أسباب الضركرة الشرعية أك مف الحاالت التي تكقع اإلنساف في الضركرة الداعية
 -112اٌموآْ.41،40: 42 ،
 -113اٌيؽٔ ،ٍٟ١ظو٠خ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ. 135،136 ،
ِ -114ؾّل ثٓ ػٍ ٟاٌشٛوبْ ً١ٔ ،اٚ٤ؽبه ،ثبة كفغ اٌظبئً ٚئْ أك ٜئٌ ٝلزٍٗ ٚأْ اٌّظٛي ػٍ٠ ٗ١مزً
ش١ٙلاً هلُ اٌؾل٠ش ( 2442ث١وٚد ،كاه اٌؾل٠ش.390 ،)َ1993 ،
 -115اٌىبٍبٔ ،ٟثلائغ اٌظٕبئغ ،ط .39،94 ،7
 -116اٌطب٘و أؽّل اٌيا ،ٞٚرور١ت اٌمبِ ًٛاٌّؾ١ؾ ػٍ ٝؽو٠مخ ِظجبػ إٌّ١و ٚأٍبً اٌج٩غخ ،ط 2
(ث١وٚد ،اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة ،ك-د).572 ،571 ،
 -117اٌغوعبٔ ،ٟاٌزؼو٠فبد.124 ،
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فرخص لو الشارع الحكيـ في بعض التكاليؼ الدينية كتقصير
لمتيسير عمى المكمؼ،
ى
الصبلة ،كالفطر في شير رمضاف ،كأكؿ الميتةي كنحكىا ،كاختمؼ العمماء في نكع السفر
قسـ العمماء السفر إلى ما يختص بالسفر الطكيؿ ،كذلؾ
الذم يبيح لئلنساف المحظكر ،كقد َّ
كالقصر كالفطر ،كمنو ما يختص بالسفر القصير كأمؿ الميتة.118
قاؿ ابف القيـ (751-691ىػ) – رحمو اهلل تعالى – "فبل ريب أف الفطر ،كالقصر،
يختص بالمسافر ،كال يفطر المقيـ إال لمرض ،كىذا مف كماؿ حكمة الشارع ،فإف السفر
في نفسو قطعة مف العذاب كىك في نفسو مشقة كجيد ،كلك كاف المسافر مف أرفو الناس،
فإنو في مشقة كجيد بحسبو ،فكاف مف رحمة اهلل بعباده كبره بيـ أف خفؼ عنيـ أداء فرض
الصكـ في السفر"  .119كالسفر الذم يبيح المحظكر باالتفاؽ ىك السفر المباح شرعان فإنو
أما السفر مف أجؿ المعصية
يرخص لو فيو أكؿ الميتة ،كاستعماؿ الرخص الشرعيةَّ ،
بعينيا ،كمف سافر لمفتنة بيف المسمميف أك لقطع الطريؽ ،أك الزنا ،أك غيرىا مف
المعاصي ،فمف العمماء مف قاؿ ال يباح لو المحظكر كال التخفيؼ كالتيسير ،فيذا السفر
نفسو معصية هلل -كاآلبؽ كقاطع الطريؽ -فكيؼ يباح مف أجمو المحظكر؟ كرأم بعض
الفقياء أف السفر يبيح جميع الرخص ،سكاء أكاف السفر مباحان أك محرمان ،ألنو سبب
الترخيص مكجكد كىك السفر.120
كالراجح ما قالو أصحاب القكؿ األكؿ فبل يجكز األخذ برخص السفر لمف سافر
سفر معصية كىك قكؿ الجميكر (المالكية

121

كالشافعية

122

كالحنابمة )123ألف اهلل تعالى

 -118اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.85 ،
 -119اثٓ ل ُ١اٌغٛى٠خ ،أػ َ٩اٌّٛلؼ.100 ،ٓ١
 -120اثٓ عي ،ٞاٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ ،ط .5 ،8
 -121أث ٟػجل هللا ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌوػ ٟٕ١اٌّغوث ٟاٌّؼوٚف ثبٌؾطبةِٛ ،ا٘ت اٌغًٍ١
ٌشوػ ِقزظو أث ٟاٌؼ١بء ٍ١ل ٞفٍ ً١ط ( 2اٌمب٘وحِ :طجؼخ اٌَؼبكح٘1329 ،ـ)ٚ . 140 ،أثٛ
اٌ١ٌٛل ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ هشل اٌموؽج ،ٟثلا٠خ اٌّغزٙل ٙٔٚب٠خ اٌّمزظل ،رؾم١ك
اٌلوزٛه ػجلهللا اٌؼجبك ،ٞط( 1ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ38 ،)َ1988 ،
ٚاٌظبكق ػجل اٌوؽّٓ اٌغو٠بِٔ ،ٟلٔٚخ اٌفمٗ اٌّبٌىٚ ٟأكٌزٗ (ث١وٚدِ :إٍَخ اٌو٠بْ٘1423 ،ـ).515 ،
 -122أث ٛىوو٠ب ِؾ ٟ١اٌل ٓ٠ثٓ شوف إٌ ،ٞٚٛاٌّغّٛع (اٌّلٕ٠خ إٌّٛهح :اٌّىزجخ اٌٍف١خ ثبٌّلٕ٠خ
إٌّٛهح ،ك-د) . 287 ،أث ٛاٌؾَٓ ػٍ ٟثٓ ِؾّل ثٓ ؽج١ت اٌّبٚهك ،ٞاٌؾب ٞٚاٌىج١و ف ٟفمٗ
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شرع ىذه الرخص لعباده المؤمنيف العامميف بمنيجو الطائعيف لو ،كألف في تجكيز األخذ
برخص السفر لمعاصي في سفره ،إعانة لو عمى معصيتو ،كال يجكز إعانة العاصي عمى
معصيتو ،ككف ذلؾ يعد تشجيعان لو عمى االستمرار في المعصية .124كاستدلكا عمى ما
ذىبكا إليو باآلتي :
ت ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىم ٍيتىةي ىكاٍل َّد يـ ىكلى ٍح يـ اٍل ًخ ٍن ًز ً
اضطيَّر ًفي
أ  .قكلو تعالى  :يحرىم ٍ
ير إلى قكلو :فى ىم ًف ٍ
ً
َّ
م ٍخم و
ً و ً و
يـ. 125
ى ى ى
صة ىغ ٍي ىر يمتى ىجانؼ ًإلثٍـ فىًإ َّف الموى ىغفي ه
كر ىرح ه
ير كما أ ً
ب .قكلو تعالى :إًَّن ىما ىح َّرـ ىعمى ٍي يكـ اٍل ىم ٍيتىةى ك َّ
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍل ًخ ً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المَّ ًو فى ىم ًف
نز ً ى ى
ي
ى
ى
ً
َّ
ً
و
يـ 126كجو االستدالؿ مف
ٍ
اضطيَّر ىغ ٍي ىر ىبا وغ ىكال ىعاد فىبل إًثٍ ىـ ىعمىٍيو إً َّف الموى ىغفي ه
كر ىرح ه
اآليتيف  :أف اهلل تعالى حرـ الميتة فييما تحريمان عامان كاستثنى منو مضط انر غير باغ
كال عاد .قاؿ ابف عباس (687-618ـ) " :غير باغ عمى المسمميف ،كال عاد عمييـ
بسيفو".127
 -5المرض:
كىك مف األسباب التي تكقع اإلنساف في الضركرة ،كالداعية لمترخيص ،كبسببو
يرخص في ترؾ بعض الكاجبات ،كفعؿ بعض المحظكرات ،فراعي الشارع الحكيـ ىذه
الحالة العارضة عمى اإلنساف ،كجعؿ ليا أحكامان مستقمة لـ تكف لغيره .فمثبلن في جانب
العبادات شرع اهلل لممريض التيمـ إذا خاؼ عمى نفسو اليبلؾ باستعماؿ الماء ،أك خاؼ
ِن٘ت اِ٦بَ اٌشبفؼ ٛ٘ٚ ٟشوػ ِقزظو اٌّئ ،ٟرؾم١ك ٚرؼٍ١ك ػٍِ ٟؾّل ِؼٛع ٚػبكي أؽّل
ػجل اٌّٛعٛك ،ط ( 2ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ. 387 ،)َ1999 ،
 -123اثٓ للاِخ ،اٌّغِٕٕ .115/3 ،ٟظٛه ثٓ  ٌٔٛ٠اٌج ،ٟٔٛٙوشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ ا٦لٕبع (ِىخ
اٌّىوِخِ :طجؼخ اٌؾىِٛخ ،ك-د). 596 ،
 -124ؽّ١ل فوؽبْ اٌؼف١ف" ،أصو ٍٚبئً اٌَفو اٌؾل٠ضخ ػٍ ٝهفض اٌَفو ٚػٍٍ ٝفو اٌّوأح ثلِ ْٚؾوَ
وٍ١خ اٌزوث١خ"ِ ،غٍخ اٌلهاٍبد ا٨عزّبػ١خ (طٕؼبء ،عبِؼخ طٕؼبء :اٌؼلك اٌضبِٓ ػشو ٛ١ٌٛ٠
كَّ٠جو .146،)َ2004
 -125اٌموآْ.3 : 5 ،
 -126اٌموآْ. 173 :2 ،
 -127أث ٛعؼفو ِؾّل ثٓ عو٠و اٌطجو ،ٞعبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚاٌموآْ (اٌمب٘وح :شووخ ِٚطجؼخ
ِظطف ٝاٌجبث ٟاٌؾٍجٚ ٟأ٨ٚكٖ.425 ،)َ1954 ،
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تأخر الشفاء ،رخص لو اهلل عز كجؿ في استعماؿ الطيارة الترابية .كذلؾ أيبيح لممريض في
الصبلة أكضاعان مختمفة في الصبلة ،فإف لـ يستطع أف يصمي قائمان ،جاز لو أف يصمي
مستندان إلى الحائط أك عصا ،فإف لـ يستطع صمى جالسان ،كاال متكئان فإف لـ يستطع فبقمبو.
اف
كأبيح لممريض مرضان مخكفان الفطر في رمضاف ،إذا أضر بو الصكـ قاؿ تعالى :ىك ىم ٍف ىك ى
يد بً يك يـ اٍل يع ٍسر.128
يد المَّوي بً يك يـ اٍليي ٍس ىر ىكىال يي ًر ي
يخ ىر يي ًر ي
يضا أ ٍىك ىعمى َٰى ىسفى ور فى ًع َّدةه ًم ٍف أَّىي واـ أ ى
ىم ًر ن
كاختمؼ العمماء في جكاز التداكم بالنجس كغيره مف المحرمات ،فذىب بعض
الفقياء إلى عدـ جكاز التداكم بالمحرـ كالخمر لقكلو ( :إف اهلل لـ يجعؿ شفاءكـ فيما
حرـ عميكـ) ،129كقكلو ( :إف اهلل أنزؿ الداء كالدكاء كجعؿ لكؿ و
داء دكاء فتداكا كال تتداككا
ٌى
بحراـ) .130كقكلو  عندما سألو أحد الصحابة عف الخمر فقاؿ :أصنعيا لمدكاء ،فقاؿ :
(إنو ليس بدكاء كلكنو داء) .131كيرل بعض الفقياء أنو إذا عمـ أف الخمر فيو شفاء عمى
كجو اليقيف ،كال يقكـ غير مقامو ،فإنو يجكز التداكم بو ،كقيد بعض الفقياء جكاز التداكم
و
بشيء أخر .132يقكؿ العز بف عبد السبلـ (660-577ىػ):
بالخمر ،بأف يككف ممزكجان
"جاز التداكم بالنجاسات إذا لـ يجد طاى انر يقكف مقاميا ،ألف مصمحة العافية كالسبلمة
أكمؿ مف مصمحة اجتناب النجاسة ،كال يجكز التداكم بالخمر عمى األصح إال إذا عمـ أف
الشفاء يحصؿ بيا ،كلـ يجد دكاء غيرىا".133

 -128اٌموآْ.185 :2 ،
 -129شٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌٙبك ٞاٌؾٕجٍ( ٟاٌّزٛف٘744 : ٝـ) ،اٌّؾوه ف ٟاٌؾل٠ش،
رؾم١ك ٍٛ٠ف ػجل اٌوؽّٓ اٌّوػشٍٚ ٟآفو ،ْٚوزبة اٌطت (ث١وٚد :كاه اٌّؼوفخ،
.677،)َ2000
ِ -130ؾّل ٔبطو اٌل ٓ٠اٌ٤جبٔ ،ٟغب٠خ اٌّواَ ف ٟرقو٠ظ أؽبك٠ش اٌؾ٩ي ٚاٌؾواَ (ث١وٚد :اٌّىزت
ا٘1405 ،ِٟ٩ٍ٦ـ).59 ،
 -131أث ٛىوو٠ب ٠ؾ ٝ١ثٓ شوف ،إٌ ،ٞٚٛشوػ طؾ١ؼ اٌٍَُّ ،وزبة ا٤شوثخ ،ثبة رؾو ُ٠اٌزلاٞٚ
ثبٌقّو ،رؾم١ك هػٛاْ عبِغ هػٛاْ ،ط  (13كِ ْٚىبْ اٌطجغِ ،إٍَخ اٌّقزبه ،هلُ ،)َ1984
.158
 -132أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌلهك٠و ،اٌشوػ اٌىج١و ػٍِ ٝقزظو فٍ ،ً١ط ( 4اٌمب٘وح :كاه ئؽ١بء
اٌىزت اٌؼوث١خ ،ك-د).352 ،
 -133ػياٌل ٓ٠ثٓ ػجلاٌَ ،َ٩لٛاػل ا٤ؽىبَ ،ط .95 ،1
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كيذكر اإلماـ القرطبي (671-600ىػ) -رحمو اهلل -بعد ذكره آلراء العمماء في
التداكم بالخمر :إف األحاديث التي تمنع التداكم بالخمر يحتمؿ أف تقيد بحالة االضطرار،
أما
فإنو يجكز التداكم بالسـ كال يجكز شربو .كذكر فيمف اضطر إلى التداكم بالميتة فقاؿَّ :
التداكم بالميتة فبل يخمكا أف يحتاج إلى استعماليا قائمة العيف ،أك محرقة فإف تغيرت
باإلحراؽ ،قاؿ ابف حبيب (238-174ىػ) :يجكز التداكم بيا كالصبلة ،ألف الحرؽ تطيير
لتغير الصفات ،كركل عف مالؾ أنو قاؿ في المرتؾ"

134

إذا كضعو في جرحو :ال يصمي

بو حتى يغسمو ،كاف كانت الميتة قائمة بعينيا ،فقد قاؿ سحنكف (240-160ق) :مف
بحاؿ ،كال الخنزير ،ألنو يمكف أف يجعؿ محميا دكاء آخر ً
المالكية ال يتداكل بيا و
يؤخ ٍذ مما
يباح استعمالو مف أصناؼ األشياء.135
و
بشيء
كيقكؿ األماـ ابف العربي (543-468ىػ) " :كالصحيح عندم أنو ال يتداكل
مف ذلؾ ،ألف منو عكضان حبلالن ،كفي المجاعة ال يكجد مف ىذه األعياف عكض ،حتى لك
كجد منيا في المجاعة عكض لـ يأكميا ،كما ال يجكز التداكم بيا لكجكد العكض ،كلك
أحرقت لبقيت نجسة ،ألف العيف النجسة ال تطير إال بالماء الذم جعمو الشارع مطي انر
لؤلعياف النجسة ،كقد ركل مسمـ( :أف النبي  يسئؿ عف الخمر أيتداكل بيا؟ فقاؿ :ليس

بدكاء كلكنيا داء) ."136كالراجح كاهلل أعمـ مما سبؽ كبعد عرض األقكاؿ أف التداكم بالخمر
أما إف عمـ الشفاء بو كلـ يجد المريض غيره جاز استعمالو لمعبلج
في األصؿ ال يجكزَّ ،
لمضركرة ،كألف مصمحة الدكاء كالشفاء أكلى مف مصمحة اجتناب النجاسة كالخمر
بالتخصيص ،كىك قكؿ عز الديف ابف عبد السبلـ (660-577ق).

 -134اٌّورهٛٔ :ع ِٓ ا٤ك٠ٚخ ٠ظٕغ ِٓ ػظبَ اٌّ١زخ.
 -135اٌموؽج ،ٟاٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌموآْ ،ط .231 ،230 ،2
 -136اثٓ اٌؼوث ،ٟأؽىبَ اٌموآْ ،ط .59 ،1
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 -6عموم البموى:
المراد بعمكـ البمكل ":شيكع الببلء بحيث يتعذر عمى اإلنساف التخمص منو أك
االبتعاد عنو" .137كىك" شمكؿ كقكع الحادثة لممكمفيف أك ألحكاؿ المكمًّفيف مع تعمٌؽ التكميؼ
بيا ،بحيث يعسر االحتراز منيا أك االستغناء عف العمؿ بيا ،إال بمشقة زائدة تقتضي
التيسير كالتخفيؼ" .138كعمكـ البمكل يككف في أمر العبادة ،في تعامؿ الناس فيما بينيا،
بحيث لك أخذ بأصؿ الحكـ فييا ألدل إلى المشقة كالعسر ،أك إلى تعطيؿ المصالح كىك
نكع مف المشقة الجالبة لمتيسير ،كليس كؿ ما عمت بو البمكل في حاضرنا يجمب التيسير
كالتخفيؼ ،فمثبلن التعامؿ بالربا ىك مما عمت بو البمكل ،كلكف ىذه البمكل ال ينظر إلييا
بمعارضة النص ،كتحقؽ المفسدة كغيرىا مف المسائؿ التي عمت البمكل بيا كال اعتبار
ليا ،ألنو ال اعتبار في مكضع النص ،كىناؾ أمراف يقع اإلنساف بسببيا في عمكـ البمكل:
أكالن :عسر االحتراز مف الشيء ،أك تعذره ،كىك ليس لممكمؼ فيو اختيار ،مثؿ ما
يعسر االحتراز منو مف النجاسات :فإنو معفك عنو لكثرة كقكعو ،كمف ىنا عفى عف يسير
النجاسات ،كعف أثر االستجمار في محمو ،كعف بمؿ البكاسير يصيب البدف أك الثكب،
كعف آثار الذباب كدـ البراغيث ،كدـ الجسد ،كعما يصيب الثكب مف رذاذ الطريؽ ،كما قد
يعمؽ بذيؿ المرأة مف نجاسة إذا يج َّر عمى األرض كىك الغالب عميو .139كغير ىذا مف قميؿ

النجاسة مع مشقة االحتراز منو ،كال يضر تغير الماء لطكؿ المكث أك بالطيف كالطحمب،
ككؿ ما يعسر االحتراز منو ،كصكف الماء عنو ،كيجكز ترؾ صبلة الجمعة كالجماعة
باألعذار كالمطر كالمرض كاشراؼ قريب عمى المكت ،كالخكؼ عمى النفس أك العرض أك
الماؿ ،كعدـ كجكب قضاء الصبلة عمى الحائض لتكررىا بخبلؼ الصكـ ،كالناظر في
أمثمة ىذا السبب ُّ
يجد ٌأنيا كاقعة في غالب أبكاب الفقو.140

 -137اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.88 ،86 ،
 ٍَُِ -138ثٓ ِؾّل اٌلٍٚو ،ٞػّ َٛاٌجٍ( ٜٛاٌو٠بعِ :ىزجخ اٌوش١ل ،ك-د).61 ،
 -139اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.89-88-86 ،
ٔ" -140فٌ اٌّوعغ".89-87-86 ،
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ثانيان :عسر االستغناء عف الشيء ،أك تعذره ،كىك ما كاف لئلنساف فيو اختيار،
كلكف لكثرة المبتمى بو كشيكعو يرخص فيو لمشقة االحتراز عنو ،كمف ىذا القبيؿ ما ذكره
الفقياء مف جكاز عقد السمـ مع أنو يبيح معدكـ مشتمؿ عمى غرر ،كجكاز عقد االستصناع
مع أنو عقد عمى المعدكـ ،كعقكد اإلقالة كالحكالة كالرىف كالقرض كالضماف ،كاإلبراء،
كالشركة ،كالصمح ،كالحجر ،كالككالة ،كاإلجارة ،كالمساقاة كالمزارعة ،كالعارية كالكديعة،
لممشقة العظيمة في أف كؿ كاحد ال ينتفع إال بما ىك ممكو ،كال يستكفي إال ممف عميو حقو،
كال يؤاخذ إال بكبلمو ،كال يتعاطى أمكره إال بنفسو ،فسيؿ األمر بإباحة االنتفاع بممؾ
الغير ،بطريؽ اإلجارة أك اإلعارة أك القرض لحاجة الناس كالتيسير عمييـ في أمر معاشيـ
لعظـ المشقة في أف كؿ كاحد ال ينتفع إال بما ىك ممكو ،كال يستكفي إال ممف عميو حقو،
فسيؿ اهلل عمييـ.141
عـ الحراـ األرض بحيث ال يكجد فييا حبلؿ جاز أف يستعمؿ مف ىذا الببلء
كاذا ٌ

ما تدعك إليو الحاجة ،كال يقؼ تحميؿ ذلؾ عمى الضركرات ،ألنو لك كقؼ عمييا ألدل إلى
ضعؼ العباد ،كاستيبلء أىؿ الكفر كالعناد عمى ببلد اإلسبلـ ،كألف المصمحة العامة
كالضركرة الخاصة ،كألف قصر الترخيص عمى حالة الضركرة يؤدم إلى تكقؼ الحرؼ
كالصنائع كاألسباب التي تقكـ بمصالح األمة ،كال يتبسط في ىذه األمكر التي عمت بيا
البمكل كما يتبسط في الطيبات ،بؿ يقتصر عمى ما تمجئ إليو الضركرة أك تدعك إليو
الحاجة دكف أكؿ الطيبات كشرب المستمذات كلبس الناعمات.142
عـ الفسؽ أىؿ بمد كلـ نجد غير
كذكر القرافي (684-626ىػ) في الذخيرة :أنو لك ٌ

العدكؿ ،أقمنا لمشيادة عمييـ أصمحيـ كأقميـ فجك نار لمشيادة عمييـ ،كيمزـ مثؿ ذلؾ في
القضاء كغيرىـ مف الكالة ،لئبل تضيع مصالح الناس ،فإف التكميؼ مشركط باإلمكاف ،كاذا
جاز نصب الشيكد فسقةن ألجؿ عمكـ الفساد جاز التكسعي في أحكاـ المظالـ كالجرائـ ألجؿ
كثرة فساد الزماف كأىمو ،كىذا كمو لمضركرة لئبل تييدر الدماء ،كتضيع الحقكؽ ،كتتعطؿ

 -141اٌَٛ١ؽ ،ٟا٤شجبٖ ٚإٌظبئو.87،
 -142ػياٌل ٓ٠ثٓ ػجلاٌَ ،َ٩لٛاػل ا٤ؽىبَ ،ط.188 ،2
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الحدكد ،ككاف العمماء في القركف السابقة ال يش ٌككف في أف قضاة زمانيـ كشيكدىـ ككالتيـ

يمنائيـ لك كانكا في العصر األكؿ ما يكلُّكا كال حرج عمييـ ،ككاليتيـ حينئذ فسكؽ ،فإف
كأ ي
خيار زمانيـ ىـ أراذؿ ذلؾ الزماف ،فقد قاؿ الحسف البصرم رحمو اهلل (110-21ىػ):
أدركت أقكامان كانت نسبة أحدنا إلييـ كنسبة البقمة إلى النخمة ،كىذا زماف الحسف (-21
ي

110ىػ) -رحمو اهلل -فكيؼ زماننا؟ فقد حسف ما كاف قبيحان كاتسع ما كاف قبيحان كاتسع ما
كاف ضيقان ...فاعتبرت كاليتيـ في عصرنا صحيحة مكافقة التساع األحكاـ كاختبلفيا
باختبلؼ األزماف كاألحكاؿ ،كظير أنيا سنة اهلل في سائر األمـ ،كشرعي مف قبمنا شرع لنا،

فيككف ذلؾ بيانان عمى االختبلؼ عند اختبلؼ األحكاؿ في زماننا ،كلـ يكف بعدان عما جاء
بو الشرع.143
فالعسر كعمكـ البمكل سبب يقع اإلنساف مف خبللو في الضيؽ كالحرج لشيكعو في
جكانب الحياة المختمفة ،كالتي ال تدخؿ تحت حصر لعمكميا ،كالمرجع في الترخيص
كالتخفيؼ يككف دائمان بالنظر إلى ما فيو مصمحة المسمميف المعتبرة شرعان ،التي ال تخالؼ
مقصدان شرعيان ثابتان ،كرفع المشقة معتبر في الشريعة اعتبار المصمحة ذاتيا ،بؿ مف
المصمحة رفع الحرج كالضيؽ ،كاعتبار سير حياة الناس كأعرافيـ ،كما عمت بو البمكل في
محيطيـ ،دكف ىتؾ لؤلصكؿ الدينية ،كعندئذ نمكذ بما يسر لنا كما خفؼ عنا.

 -143اٌمواف ،ٟاٌنف١وح ،ط.46 ،10
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الباب الثاني
مفيوم األقميات المسممة
أولً -تعريف األقميات
األقمية في المغة كما كرد في المعجـ الكسيط ىي" :خبلؼ األكثرية ،كالجمع
:أقميات كىي مصدر صناعي مف أقمة :مف قمٌة عددىـ عف غيرىـ أق ٌؿ مف نصؼ العدد
ك( ؽ ؿ ؿ) ىـ أقمية في الميجر" ،144بيد أف معجـ لساف العرب لـ يرد فيو ذكر مصطمح
األقمية ،ككؿ ما جاء فيو ىك مصطمح القمة كىك خبلؼ الكثرة .145كمف التعريفات في المغة
أيضان نجد األقمية ىي ":طائفة مف الناس تجمعيـ رابطة المغة أك الديف أك الجنسية
كيعيشكف مع طائفة أخرل أعظـ شأنان كأقؿ عددان" .146كفي تعريؼ األقمية في االصطبلح
االجتماعي نجد أف ىناؾ عدة تعريفات تـ تقريب معنى األقمية بيا ،فمنيا" :األقمية ىي
جماعة فرعية تعيش بيف جماعة أكبر كتككف مجتمعان تربطو مبلمح تميزه عف المحيط
االجتماعي حكلو ،كتعد نفسيا مجتمعان يعاني مف تسمط مجمكعة تتمتع بمنزلة اجتماعية
أعمى ،كامتيازات أعظـ ،تيدؼ إلى حرماف األقمية مف ممارسة كاممة لمختمؼ صنكؼ
االنشطة االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية ،بؿ تجعؿ ليا دك انر محدكدان في مجتمع
األغمبية".147
كلقد عرفت األقميات بأنيا" :مجمكعة مف الناس تعيش بيف األكثرية كتختمؼ عنيا
في خاصية مف الخاصيات ،كبسببيا تتمقى معاممة متميزة عف األكثرية ،فمصطمح (أقميات)

ِ -144غّٛػخ ِإٌف ،ٓ١اٌّؼغُ اٌ١ٍٛؾ (اٌمب٘وحِ ،ظو ِ :غّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِىزجخ اٌشوٚق اٌل١ٌٚخ،
.182 ،)َ2004
ِ -145ؾّل اٌَّبن ،ا٤لٍ١بد ث ٓ١اٌؼوٚثخ ٚا( َ٩ٍ٦ث١وٚد ٌجٕبْ :كاه اٌؼٍُ ٌٍّ. 8 ،)َ1990 ،ٓ١٠٩
ِٛ -146لغ اٌّؼبِٔ" ٟؼغُ  16("www .almaay.comأثو.)َ2014 ً٠
١ٍ -147ل ػجل اٌّغ١ل ثىو ،ا٤ؽىبَ اٌَ١بٍ١خ ف ٟآٍ١ب ٚأٍزواٌ١ب (اٌو٠بع :ئطلاهاد ٘١ئخ ا٦غبصخ
ا١ِ٩ٍ٦خ اٌؼبٌّ١خ ،ك-د).8 ،
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قد استعممو عمماء االجتماع لكصؼ جماعات مف البشر يشترككف في صفات متميزة عف
األغمبية ،كىـ بسببيا يشعركف أنيـ منعزلكف في المجتمع الذم يعشكف فيو".148
كمف كجية النظر القانكنية ،نجد أف محكمة العدؿ الدكلية الدائمة عرفت األقمية
عمى أنيا مجمكعة مف األشخاص تعيش في دكلة كاحدة أك في منطقة جغرافية معينة ،كليا
أصميا العرقي كدينيا كلغتيا كتقاليدىا الخاصة بيا ،كىي متحدة مف خبلؿ ىكية العنصر
أك الديف أك المغة أك التراث كالتقاليد في ظؿ شعكر بالتضامف كاالتحاد فيما بينيـ بغرض
المحافظة عمى تقاليدىـ ،كعمى شكؿ عبادتيـ ،كضماف أمنيـ ،كتعميـ كتربية أبنائيـ
المكافؽ لركح كتقاليد أصميـ العرقي.149
كبالنسبة لؤلقمية في االصطبلح الديني (الفقيي) :بداية البد مف أف نشير إلى أف
تعريؼ األقمية لدل السادة الفقياء ىك تعريؼ حديث نكعان ما حيث كاف يطمؽ عمى ىذه
المعاني لفظ أىؿ الذمة ،كىـ الكفار المقيميف تحت كالية المسمميف كفي دكلتيـ ،كأطمؽ
المفظ تعبي انر عف أقمية دينية غير أكثرية المسمميف كذلؾ في زمف قكة المسمميف كغمبتيـ.
كينقؿ في ىذا الصدد محمكد زىرم في كتابو (فقو األقميات في ضكء المقاصد
الشرعية :التجربة الماليزية) إف مصطمح األقمية عندما يطمؽ فالمراد بو عند الفقياء في ىذا
العصر ىك اإلشارة إلى المجمكعات البشرية التي تعيش في مجتمع تككف فيو أقمية مف
حيث العدد كتككف مختصة مف بيف سائر أفراد المجتمع اآلخريف ببعض الخصكصيات
كأف تككف أقمية عرقية أك أقمية ثقافية أك أقمية لغكية أك أقمية دينية ،150كمف أبرز
التعريفات لمعمماء المعاصريف لمصمح األقميات يقابمنا تعريؼ الدكتكر يكسؼ القرضاكم
لؤلقمية بأنيا" :كؿ مجمكعة بشرية في كؿ قطر مف األقطار ،تتميز عف أكثرية أىمو في

 -148ط٩ػ اٌل ٓ٠اٛ٠٤ث ،ٟاٚ َ٩ٍ٦اٌزّ١١ي اٌؼٕظو( ٞؽٍت ٍٛه٠ب :كاه أ٤لٌٌ.73 ،)َ1981 ،
 -149ثش١و ِؾّل اٌشبفؼ ،ٟاٌمبٔ ْٛاٌل ٌٟٚاٌؼبَ ف ٟاٌٍَُ ٚاٌؾوة (إٌّظٛهحِ ،ظوِ :ىزجخ اٌغ٩ء
اٌغل٠لح. 10 ،)َ1976 ،
ِ -150ؾّٛك ى٘ل ٞػجل اٌؾّ١ل "فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ :اٌزغوثخ اٌّبٌ١ي٠خ"(ِبٌ١ي٠ب :
ك-د).8 ،
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الديف أك المذىب أك العرؽ أك المغة أك نحك ذلؾ مف األساسيات التي تتمايز بيا
المجتمعات البشرية بعضيا عف بعض".151
كبالبحث في تعريؼ األقمية المسممة نجد أف العمماء اختمفكا في تعريفيا ،فمنيـ مف
يرل عدـ تسميتيـ بأقمية مسممة كانما يسمكف بالمسمميف المقيميف في ببلد غير إسبلمية،
حيث يكجد أكثر مف مائة مميكف مسمـ في اليند ،فكيؼ يسمكف أقمية ،ككذلؾ يكجد في
بعض البمداف عدد لممسمميف أكبر مف الديانات األخرل ،إال أنيـ ال يعدكف أكثرية لييمنة
غير المسمميف عمى الحكـ في الدكلة .152كمنيـ مف يرل أف المقياس في عدد المسمميف
أقمية أك ككنيا دكلة إسبلمية ىك نسبة المسمميف إلى عدد السكاف في القطر ،فمتى كاف
عدد المسمميف أقؿ مف ( )%50مف عدد السكاف ،عدكا أقمية ،كمتى كانكا أكثر منيـ كانكا
أغمبية كدكلتيـ مسممة.153
كىذا أيضان يتكجو عميو كجكد دكؿ تكصؼ بأنيا غير مسممة ،مع أف المسمميف
فييا أكثر مف غيرىـ ،كذلؾ مثؿ ألبانيا في أكركبا ،كنيجيريا كتنزانيا في أفريقيا ،كما تكجد
دكؿ إسبلمية كأعضاء في منظمة الدكؿ اإلسبلمية مع ككف المسمميف فييا أقمية ،كذلؾ
مثؿ دكلة الغابكف.
كقد عرؼ بعضيـ األقمية المسممة بأنيا" :كؿ مجمكعة بشرية تعيش بيف مجمكعة
أكبر منيا ،كتختمؼ عنيا بككنيا تنتمي إلى اإلسبلـ ،كتحاكؿ بكؿ جيدىا الحفاظ عميو"

154

كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ بأنو غير جامع كال مانع ،فيك غير جامع حيث ىناؾ أشكاالن مف
األقميات ال تدخؿ في ىذا التعريؼ كما لك كاف عدد المسمميف أكبر مف عدد غير
المسمميف ،إال أف الحكـ في الببلد لغير المسمميف ،كما في ألبانيا ،كىك غير مانع حيث
ٍٛ٠ -151ف ػجلهللا اٌموػب ،ٞٚف ٟفمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ (اٌمب٘وح :كاه اٌشوٚق.15 ،)َ2001 ،
 -152أؽّل شٍج" ،ٟؽٛي ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ"ِ ،غٍخ ِٕبه ا ،َ٩ٍ٦اٌؼلك اٌزبٍغ (هِؼبْ ٘1414ـ).24 ،
ِ -153ؾّٛك شبوو ،اٌزبه٠ـ ا: ِٟ٩ٍ٦اٌزبه٠ـ اٌّؼبطو :ا٤لٍ١بد ا١ِ٩ٍ٦خ ،ط ( 22كِشك :اٌّىزت
ا٘1416 ،ِٟ٩ٍ٦ـ) .11 ،ؽّٛك ثٓ أؽّل اٌوؽ ،ٍٟ١أطٕبف اٌّلػٚ ٓ٠ٛو١ف١خ كػٛر( ُٙاٌو٠بع:
كاه اٌؼبطّخ٘1414 ،ـ).129 ،
 -154إٌّزظو اٌىزبٔ ،ٟا٤لٍ١بد ا١ِ٩ٍ٦خ ف ٟاٌؼبٌُ اٌِ( َٛ١ىخ اٌّىوِخ ِ :ىزجخ إٌّبه٘1408 ،ـ)،5 ،
.6
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يدخؿ فيو بعض الدكؿ اإلسبلمية كالغابكف حيث عدد المسمميف فييا أقؿ مف عدد غير
المسمميف الذيف يعيشكف بينيـ ،كال يعدكف أقمية مسممة ألف الحكـ كالسيادة في ببلد
لممسمميف.
كيمكف أف نعرؼ األقميات اإلسبلمية بأنيا :كؿ مجمكعة مف البشر تنتمي إلى
اإلسبلـ ،كتعيش بيف مجمكعة مختمفة عنيا في الديف ،كليا السيادة عمييا ،كبيذا التعريؼ
يمكف أف نضـ جميع أشكاؿ األقميات سكاء كانكا أقؿ عددان بيف أغمبية غير مسممة ،أك
كانكا أكثرية كلكف األقؿ ليـ السيطرة في الدكلة ،كما في الغابكف حيث إنيا تعد مف الدكؿ
اإلسبلمية ،كمف ىنا نعمـ أنو ليس ىناؾ شرط لؤلقميات المسممة إال ككنيـ ينتمكف إلى
اإلسبلـ كالييمنة كالغمبة لغير المسمميف في ذلؾ البمد.155
كيكضح عبداهلل محمد الجبكرم في (األقميات المسممة كتغير الفتكل) مسألة حكـ
إقامة األقمية المسممة في الببلد غير اإلسبلمية حيث ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية
كالشافعية ،كالحنابمة ،إلى حرمة اإلقامة في دار غير المسمميف إذا كاف المسمـ ضعيفان ال
يستطيع إظيار دينو ،ككاف يخاؼ عميو الفتنة في دينو ،كعميو اليجرة ،فإف كاف عاج انز
عنيا فبل تجب عميو حتى ينتفي المانع ،كيجكز لو اإلقامة في دار غير المسمميف إذا كاف
المسمـ قكيان قاد انر عمى إظيار دينو ،كتتكافر لو الحماية ،كاستدلكا بالنصكص التالية:156
ً
ًً
ً
ًَّ
ًً
يـ يكنتي ٍـ قىاليكا يكنَّا
يف تىىكفَّ ي
 -1قكلو تعالى :إً َّف الذ ى
اى يـ اٍل ىم ىبلئ ىكةي ظىالمي أىنفيسي ٍـ قىاليكا ف ى
َٰ
ض قىاليكا أىلىـ تى يكف أىرض المَّ ًو ك ً
مستى ٍ ً
يف ًفي ٍاأل ٍىر ً
اى ٍـ
اس ىعةن فىتييىا ًج يركا ًفييىا فىأيكلىئً ى
ؾ ىمأ ىٍك ي
ٍ ٍ ٍ ي
ض ىعف ى
يٍ
ى
تم ً
ير.157
ص نا
ىجيىَّن يـ ىك ىس ى
اء ٍ ى
 -2إقرار النبي  لمف بقي مف المؤمنيف القادريف عمى اليجرة في مكة ،كمكة كانت دار
كفر.
ٔ" -155فٌ اٌّوعغ" .7،ؽ١ش ٠شزوؽ ِإٌفٗ و ْٛا٤لٍ١خ ِٕظّخٚ ،رؼًّ ػٍ ٝؽفع ٘٠ٛزٙب ا١ِ٩ٍ٦خ.
 -156ػجلهللا ِؾّل اٌغجٛه" ،ٞا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ٚرغ١و اٌفز("ٜٛاِ٤بهاد اٌؼوث١خ  :عبِؼخ اٌشبهلخ ،ك–
د).12 ،
 -157اٌموآْ.99-97 : 4 ،
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 -3إف النجاشي ممؾ الحبشة قد أسمـ في زمف الرسكؿ  كبقي مقيمان في ببلده ،كلـ يكف
مستضعفان ،فأقره عميو السبلـ عمى إقامتو كىي دار كفر كمات فييا كلـ يياجر كصمى
عميو الرسكؿ  حيف مات.158
كما إف الحكـ في ىذه المسألة يجب أف يراعى فيو مختمؼ الظركؼ القائمة في
تمؾ الببلد ،فقد تككف اإلقامة في غير ببلد المسمميف كاجبة ،كقد تككف اإلقامة محرمة
كممنكعة كقد تككف جائزة كمباحة ،مع مراعاة الشركط الكاجب تكافرىا إلقامة المسمـ في
غير الببلد اإلسبلمية كىي:
 -1أف يتأكد مف كقكع الظمـ عميو في دار اإلسبلـ ،كيختار األرض التي يككف فييا آمنان
ألف األرض في اإلسبلـ كاحدة ال تحدىا الحدكد السياسية كال الجغرافية ،كانما ىي
األرض التي يستطيع المسمـ أف يعبد اهلل فييا بحرية كاطمئناف.
 -2أف ال يعيف الكفار عمى المسمميف بأم نكع مف أنكاع اإلعانة ،بأف يفشي ليـ أسرار
المسمميف ،كأف يقاتؿ معيـ ضد المسمميف فيذا يعد مف الخيانة.
 -3أف ينكم الرجكع إلى دار اإلسبلـ فك انر بعد زكاؿ األسباب التي مف أجميا ترؾ دار
اإلسبلـ ،إال إذا كاف في بقائو مصمحة عامة لئلسبلـ كالمسمميف.
 -4أف يككف سفي انر إسبلميان في تمؾ الببلد بخمقو كعممو كاخبلصو.
 -5أف يترؾ دار غير المسمميف إذا خاؼ عمى دينو كنفسو كمالو.159
ثانياً -تاريخ نشأة األقميات المسممة
يمكف القكؿ بأف مفيكـ األقميات المسممة بمعناىا الحديث كجد مع إشراقة نكر ىذا
الديف المجيد ،فرسكؿ اهلل  ىك كأصحابو في مكة يمكف عدىـ أقمية مسممة بيف كسط ال
يديف باإلسبلـ ،ككذلؾ مف ىاجر مف أصحاب رسكلو  إلى الحبشة ،فقد كانكا يشكمكف

 -158ػجلهللا ِؾّل اٌغجٛه" ،ٞا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ٚرغ١و اٌفز.12،"ٜٛ
ّ١ٍٍ -159بْ ِؾّل رٛث١ٌٛبن "اٌٍغٛء اٌَ١بٍ ٟئٌ ٝاٌجٍلاْ غ١و ا١ِ٩ٍ٦خ" ِٓ ِٛلغ هٍبٌخ ا،َ٩ٍ٦
( 19/05/1431اٌّٛافك  - 2010/05/03اٌَبػخ  11:58طجبؽب)ً.
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أقمية مسممة بمعناىا الحديث في الحبشة ،ثـ بدأت بعد ذلؾ دكلة اإلسبلـ في المدينة،
كبدأت تتكسع ،كاختفى كجكد األقمية المسممة إال قميبلن لقكة اإلسبلـ ،كقكة دكلتو ،فكاف
المسمـ ال يقيـ إال حيث اإلسبلـ ،بؿ نجد أف غير المسمميف كانكا ىـ الذيف يشكمكف أقميات
ليعيشكا في ببلد المسمميف .ثـ عادت األقميات اإلسبلمية في ىذه األياـ باالنتشار كالتكاثر
لضعؼ دكلة اإلسبلـ ،كذؿ المسمميف ،فبل كياف ليـ قكم يؤككف إليو ،كال دكلة تحمييـ،
كىكذا يمكننا القكؿ بأف األقميات اإلسبلمية تقكل كتكثر متى ضعؼ اإلسبلـ ،كتقؿ كتختفي
متى قكيت دكلة اإلسبلـ ،كعز شأنيا ،كلعؿ ىذا ما يجمع الشبو بيف ىذه األياـ كأياـ بداية
ىذا الديف في قكلو ( :بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعكد كما بدأ غريبان) .160فمـ يشيد التاريخ
كجكد أقميات مسممة بيذه الكثرة ،كبيذا المعدؿ مف قبؿ ،حيث أكصميا بعض الباحثيف إلى
نصؼ عدد المسمميف ،كبعضيـ إلى ثمث المسمميف كما سيأتي.
كيمكف أف نذكر األسباب التي أدت إلى كجكد األقميات المسممة فأىميا كثرة انتقاؿ
المسمميف إلى ببلد غير المسمميف كاإلقامة فييا في الكقت الحاضر بسبب ما يمي-:
 -1ضعؼ الدكلة اإلسبلمية كضمكر الدكر الحضارم الرائد لممسمميف.
 -2انييار السمطة العثمانية ،كتمزؽ العالـ اإلسبلمي بخاصة بعد الحرب العالمية األكلى.
 -3اشتداد اليجكـ عمى الشرؽ المسمـ عبر محاكر فكرية مثؿ التبشير -إذا جاز ىذا
االصطبلح كالحقيقة أنو تنصير -كاإلرساليات مما دفع عددان مف أبناء المسمميف إلى
طمب العمـ كالمعرفة مف بمداف العالـ االكثر تفكقان ،إما أعجابان بما عندىـ مف الحضارة،
كاما رغبة في المجابية كالمقاكمة كاإلعداد لنصرة اإلسبلـ كالمسمميف.
 -4األحداث العسكرية المختمفة التي حمٌت عمى العالـ اإلسبلمي ،سكاء باالحتبلؿ
العسكرم الغربي األكركبي أك الشرقي السكفييتي.

 -160إٌ ،ٞٚٛشوػ طؾ١ؼ اٌٍَُّ ،وزبة اّ٠٦بْ ،هلُ اٌؾل٠ش .333 ،145
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 -5التحكـ كاالستبداد في أنظمة العديد مف دكؿ العالـ اإلسبلمي حيث يفرض عمى
المعارضيف كالمخالفيف السجف ،فيفركف بدينيـ إلى الدكؿ التي يمكف أف يأمنكا فييا عمى
أنفسيـ كدينيـ.
 -6الرغبة في تحسيف الكضع المعيشي كاالقتصادم عبر اليجرة إلى بمداف أكثر استق ار انر
كازدىا انر مف بمدانيـ اإلسبلمية ،كمف ىنا كثر انتقاؿ المسمميف إلى البمداف غير
اإلسبلمية كما تحكلت بعض الدكؿ اإلسبلمية بمف فييا مف المسمميف إلى بمداف غير
إسبلمية عبر االحتبلؿ العسكرم ليا ،مثؿ ما حصؿ مف االتحاد السكفييتي ،كاحتبللو
لمدكؿ اإلسبلمية كضميا لدكلتو.161
كىكذا يتضح أف جميع األسباب ترجع في النياية إلى ضعؼ دكلة اإلسبلـ،
كتمزقيا كتشتت شمميا ،كيمكف إجماؿ الطرؽ التي نشأت فييا األقميات المسممة في العالـ
اليكـ بإحدل الطرؽ التالية-:
 -1اعتناؽ بعض أىؿ الببلد غير المسمميف لئلسبلـ ،فإنيـ يشكمكف باعتناقيـ لئلسبلـ
أقمية مسممة في بمد غير مسمـ ،كما ىك مكجكد في ككريا ،كالياباف ،كغيرىما مف
البمداف ،كىك يشبو ما حصؿ في بداية الدعكة اإلسبلمية ،بكجكد النبي  ،كاسبلـ
أصحابو في مجتمع مكة المعادم لمدعكة اإلسبلمية.
 -2انتقاؿ بعض المسمميف إلى ببلد غير المسممة ،أم اليجرة كىك كما حصؿ بيجرة
المسمميف األكلى كالثانية إلى الحبشة ،ككما حصؿ في الكقت الحاضر مف انتقاؿ كثير
مف المسمميف إلى الببلد الغربية لئلقامة فييا.
 -3احتبلؿ أرض المسمميف ،كضميا أك تحكيميا إلى بمد غير إسبلمي ،كذلؾ كما حصؿ
في األندلس ،ككما حدث في الجميكريات اإلسبلمية حيف ضميا االتحاد السكفييتي إلى
دكلتو كنشير في ىذا الخصكص إلى أنو يمكف اف تجتمع في بعض األقميات أكثر مف
ِ -161ؾّل ػٍ ٟاٌؼٕب ،ٞٚا٤لٍ١بد ا١ِ٩ٍ٦خ ف ٟاٌؼبٌُ (ث١وٚدِ :إٍَخ اٌو٠بْ٘1413 ،ـ).22 ،
48

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
طريؽ لتككيف األقمية ،فقد تتككف األقمية مف إسبلـ بعض أىؿ البمد ،كمف ىجرة بعض
المسمميف كما ىك حاصؿ بالنسبة لؤلقمية المسممة في أمريكا.162
ثالثاً -توزيع األقميات المسممة في العالم
بالنظر لمكاقع العددم اإلحصائي لؤلقميات المسممة اليكـ يبلحظ المبلحظ أف
الدراسات اإلحصائية عف األقميات في العالـ ما زالت بحاجة إلى مزيد مف الجيد كتضافر
الجيكد ،لما ليذا المكضكع مف أىمية بالغة كحتى نخرج بتقديرات أقرب إلى الكاقع نسترشد
بيا في تتبع أحكاؿ ىذه األقميات ،كنعتمد عمييا كمؤشر ذم داللة بالغة لدراسة تطكر
أعداد المسمميف بيا ،كال تكجد إحصائيات دقيقة عف عدد المسمميف المكجديف في الببلد
غير المسممة ،بؿ قد تجد في بعضيا ما يصؿ إلى حد التضارب في المعمكمات.
كيختمؼ تقدير أعداد األقميات المسممة في العالـ بيف الباحثيف ،فمنيـ مف يقدر
أعداد ىذه األقميات بأقؿ مف  220مميكنان ،كمنيـ مف يقدر أعداد األقميات المسممة بأكثر
مف ذلؾ ،كيشمؿ ذلؾ االختبلؼ كذلؾ عدد الدكؿ اإلسبلمية ،إذ إف بعض الباحثيف يقدر
عدد الدكؿ اإلسبلمية بسبع كخمسيف دكؿ إسبلمية ،كبعضيـ اآلخر يقدر عدد الدكؿ
اإلسبلمية بخمسيف دكلة اثنتيف كعشريف دكلة آسيكية ،كسبع كعشريف دكلة إفريقية ،كدكلة
أكركبية .163كيرجع عدـ كجكد معمكمات دقيقة عف عدد األقميات المسممة إلى عدة أسباب
منيا-:
 -1عدـ رغبة بعض الدكؿ التي تعيش فييا األقميات في بياف العدد الحقيقي لممسمميف
حتى ال يطالبكف بحقكقيـ كيتعرفكف عمى قدراتيـ ،فيتقككف بذلؾ.

 -162ػجلهللا ِؾّل اٌغجٛه" ،ٞا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ٚرغ١و اٌفز.11 ،"ٜٛ
 -163غ٩ة ،اٌجٍلاْ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚا٤لٍ١بد ا١ِ٩ٍ٦خ ف ٟاٌؼبٌُ اٌّؼبطو.20 ،
ِؾّل ِؾّٛك" ،فو٠طخ اٌؼبٌُ اِ "ِٟ٩ٍ٦غٍخ كهاٍبد وٍ١خ اٌزوث١خ (اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ :
عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك.210 ،)َ1982 ،
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 -2خكؼ بعض المسمميف مف البكح بديانتيـ كبخاصة في الدكؿ المحاربة لئلسبلـ ،حتى
ال يناليـ األذل كالضرر بذلؾ.
 -3أكثر مف يقكـ بيذه اإلحصائيات الدكؿ نفسيا أك منظمات غير إسبلمية ،ليس في
مصمحتيا بياف العدد الحقيقي لؤلقميات المسممة.
 -4عدـ كجكد منظمات إسبلمية متخصصة تيتـ بإحصائيات المسمميف في الدكؿ غير
المسممة.
 -5أف كثير مف الدكؿ ترفض إجراء إحصاء لعدد السكاف في دكليـ عمى أساس ديني
بحجة ما يثيره ىذا اإلحصاء مف النعرات الدينية كالعداكات بيف فئات الشعب.164
كىكذا نرل أنو ال تكجد إحصائيات لعدد المسمميف في الدكؿ غير المسممة بشكؿ
دقيؽ ،ككذلؾ ال تكجد إحصائيات ليـ في الكقت القريب ،كنكرد فيما يمي تكزيع األقميات
المسممة في العالـ في آخر إحصاء حصمنا عميو-:
أ .قارة آسيا
بداية بالنسبة إلى األقميات المسممة في قارة آسيا فتعتبر قارة آسيا أكثر القارات
احتضانان لؤلقميات المسممة كيرجع ذلؾ إلى العكامؿ الجغرافية كالتاريخية كالسياسية منيا
بالذات خبلؿ الفتكحات اإلسبلمية أك في العصكر التي تمت تمؾ الفتكحات .كتعد قارة آسيا
ىي المكطف األكبر لممسمميف في العالـ ،إذ يعيش فييا  %62مف تعداد المسمميف ،كتكجد
أقميات مسممة في كؿ بمداف آسيا غير المسممة ،كىػي األكبر بيف األقميات المسممة في
سائر قارات العالـ ،كتتعدد التحديات التي تكاجو األقميات المسممة في آسيا كتتنكع في
درجة خطكرتيا ،كىي :اإللحاد ،كالزندقة ،كالمذاىب الكضعية ،كجيكد التنصير المحمكمة،
إضافةن إلى النفكذ الكاسع لمسمطات الحاكمة في المجتمعات غير المسممة ،بما ينعكس سمبان
 -164اٌّإرّو اٌؼبٌّ ٟا ٌَبكً "ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ف ٟاٌؼبٌُ ظوٚفٙب اٌّؼبطوح ،آِٙ٨ب ٚآِبٌٙب :أثؾبس
ٚٚلبئغ"(اٌو٠بع ٔ :لٚح اٌؼبٌّ١خ ٌٍشجبة ا٘1406/5/17-12 ،ِٟ٩ٍ٦ـ).405 ،
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عمى األقميات المسممة التي يسمبت منيا الكثير مف الحقكؽ بق اررات جائرة .165كيمكف تقسيـ
ىذه األقميات إلى األقساـ التالية-:

أكالن في اليند :كلمحديث عف األقمية المسممة في اليند نجد أف مجتمع اليند مجتمع
متعدد األعراؽ كالمغات ،كتبمغ مساحة أراضييا 361666414كـ 2مربع ،كيعيش فيو
 1601460036810نسمة ،يمثمكف سدس سكاف ىذا العالـ ،كىي بذلؾ تعد ثاني أكبر دكلة
في العالـ مف حيث عدد السكاف بعد جميكرية الصيف ،كتبمغ نسبة المسمميف فييا %14
مف مجمكع السكاف ،أم حكالي  14169606431نسمة ،يتركز أغمبيـ في كاليات :أكتار
باراديش ،كبيار ،كغرب البنغاؿ ،كميراشتره ،ككيرال ،كيعمؿ في قطاع الزراعة منيـ قرابة
 ،%70كالنسبة الباقية مكزعة عمى قطاعات الخدمات كالتجارة كالصناعة.166
كينقسـ مسممك اليند إلى قسميف ىما :مسممك الشماؿ كيتبعكف المذىب الحنفي
كيتكممكف المغة األردية كالبنغالية ،كمسممك الجنكب كيتبعكف المذىب الشافعي كيتحدثكف
المغة التامكلية ،إضافة إلى كجكد مسمميف شيعة في بعض الكاليات كباألخص في حيدر
آباد .كرغـ كبر حجـ األقمية المسممة في اليند ( ،)%14فإف نسبة تمثيميـ في مؤسسات
الدكلة ال تتعدل .167%1
ثانيان :الصيف كلمحديث عف األقمية المسممة في الصيف ،نجد أف األقمية المسممة
فييا تعد ثاني أكبر أقمية إسبلمية في آسيا بعد اليند ،حيث تبمغ نسبتيـ  %11مف إجمالي
سكاف الصيف البالغ عددىـ  1624668716951نسمة .كقد دخؿ اإلسبلـ إلى الصيف في
كقت مبكر مف القرف الثامف اليجرم عمى يد التجار المسمميف مف العرب كالفرس ،كصار
المسممكف الصينيكف بعد ذلؾ أىـ عنصر في الحكـ المغكلي ،كتفيد مصادر مسممي
 -165ثىو ،ا٤ؽىبَ اٌَ١بٍ١خ ف ٟآٍ١ب ٚأٍزواٌ١ب.6 ،
ِ -166ؾّل ػجل اٌؼبؽ" ،ٟا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ف ٟاٌؼبٌُ"ِ ،مبي ِٕشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ (ا٤ؽل
٘ 1425/8/17ـ ،اٌّٛافك .)َ2004/10/3
 http :// www.aljazeera.net /specialfiles /pages /fa45fbf5 -7985 -4462- b74e.b5fa1362b15b.
 -167ػجل اٌؼبؽ" ،ٟا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ف ٟاٌؼبٌُ"ِ ،مبي ِٕشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ.
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الصيف أف تكاجدىـ يكثر في الكاليات الشمالية كالغربية ،حيث يمثمكف أغمبية السكاف
ىناؾ ،كبخاصة كاليات :سنغيانغ (أكيغكر) كيمثمكف نسبة  %71مف سكانيا ،كشنغيام
( ،)%65كنينكسياىكم ( ،)%35ككانسك ( ،)%31كمنغكليا الداخمية ( ،)%29باإلضافة
إلى  12كالية أخرل  -مف بينيا العاصمة بكيف -تزيد نسبة المسمميف فييا عف ،%10
ك 11كالية جنكبية تقؿ النسبة فييا عف .168%10
ثالثان :الفمبيف ،كلمحديث عف األقمية المسممة في الفمبيف ،نجد أف الفمبيف مف أقدـ
الدكؿ اآلسيكية التي دخميا اإلسبلـ عمى أيدم المسمميف العرب مف التجار كالدعاة ككاف
ذلؾ عاـ (1310ـ) ،كقاـ حكـ إسبلمي في العديد مف الجزر الجنكبية كبخاصة جزيرة
ًمندناك منذ أكائؿ القرف الرابع عشر الميبلدم كحتى القرف السادس عشر ،كيبمغ تعداد
سكانيا  8161596644نسمة ،منيـ ستة مبلييف مسمـ.169
كعانت األقمية مف صراع مع الحككمة المركزية كانفجر الكضع العسكرم بيف
الجانبيف عاـ 1970ـ ،كتأسست إثر ذلؾ الجبية الكطنية لتحرير مكرك عاـ 1972ـ،
لتقكد مكاجيات مسمحة ضد النظاـ الفمبيني ،كفي عاـ 1993ـ تكسطت إندكنيسيا في
الصراع بيف الجبية كالحككمة ،كبعد ثبلث سنكات نت عف تمؾ الكساطة تكقيع اتفاؽ سبلـ
جديد في يكنيك-حزيراف مف عاـ 1996ـ ،الذم تنص بنكده عمى إنشاء مجمس لمسبلـ
كالتنمية في جنكب الفمبيف يستمر لمدة ثبلث سنكات ،ييجرل بعدىا استفتاء شعبي في

مقاطعات الجنكب تي َّخير فيو كؿ مقاطعة عمى حدة في االنضماـ لمحكـ الذاتي

اإلسبلمي.170

رابعان :بكرما كلمحديث عف األقمية المسممة في بكرما نجد أنو ال تختمؼ أكضاع
األقمية المسممة في بكرما عف نظيرتيا في الفمبيف التي تعاني صعكبات جمة ،ككانت بداية
نشكء مشكمتيـ عمى يد الحككمة البكرمية التي ىجرت قرابة  20000منيـ مف إقميـ أراكاف
ٔ" -168فٌ اٌّوعغ".
ٔ" -169فٌ اٌّوعغ".
 -170ػجل اٌؼبؽ" ،ٟا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ف ٟاٌؼبٌُ"ِ ،مبي ِٕشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ.
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إلى دكلة بنغبلديش المجاكرة .171كيطمؽ عمى األقمية المسممة في بكرما شعب الركىنجيا،
كىـ ينحدركف مف أصكؿ عربية ،كفارسية ،كمبلكية ،كمغكلية ،كباتانية ( )Pathansكالباتاف
قكـ يقطف أكثرىـ في باكستاف كأفغانستاف كاليند كيعرفكف أيضان بالبشتكف ،كبحسب
المصادر الغربية تبمغ نسبة المسمميف الذيف يتمركزكف في إقميـ أراكاف  %4مف إجمالي
السكاف البالغ عددىـ حكالي  42مميكنا.172
ب .قارة أفريقيا
بالنسبة لؤلقمية المسممة في أفريقيا نجد أف اإلسبلـ ىك الديف األكبر في أفريقيا،
تميو الديانة النصرانية ،فكفقنان لتقرير الككنجرس األميركي الصادر في  9مف مايك 2009ـ،
فإف ىناؾ  371.5مميكف مسمـ يسكنكف القارة األفريقية ،بينما يبمغ عدد النصارل فييا
 304مميكف نصراني.173
كتعتبر دكلة أثيكبيا أكثر الدكؿ التي بيا أقمية مسممة بالقارة االفريقية كالتي تقدر
حسب التقارير اإلحصائية التي أصدرتيا دائرة المعمكمات بالمخابرات المركزية األميركية
) (CIAفي عاـ 2009ـ ،بنسبة  %32.8مف إجمالي السكاف.
تمي إثيكبيا كأكبر األقميات المسممة األفريقية :جميكريةي المكزمبيؽ ،حيػث تػشكؿ
األقمية المسممة فييا  %30مف عدد السكاف ،بكاقع  6.2مبلييف ،ثـ جميكرية ماالكم التي
يبمغ عدد المسمميف فييا  5مبلييف بنسبة  %35مف عدد السكاف ،ثـ ليبريا التي يبمغ عػدد
المسمميف فييا مميكف و
مسمـ بما يمثؿ  %30مف عدد سكانيا.174
ى

ِ -171ل٠و اٌجبؽض ٓ١ثّووي اٌؾؼبهح ٌٍلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ اٌمب٘وح ،اٌّغزّغ اٌٍَُّ...اٌضٛاثذ
ٚاٌّزغ١واد ،ثؾش ِملَ ٌٍّإرّو اٌضبٌش ػشو ثوػب٠خ هاثطخ اٌؼبٌُ اِ( ِٟ٩ٍ٦ىخ اٌّىوِخ-20 :
.18 ،)َ2012/10/ 21
 -172ػجل اٌؼبؽِ ،ٟمبي ِٕشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ.
173-Hussein D. Hassan. "Islam in Africa". Congressional Research Service
(May 9، 2008) .
174- Fact Book 2009: https://www.cia.gov/library/publications.
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كالمسممكف في جنكب أفريقيا يمثمكف حكالي  %3مف عدد السكاف البمغ
 43,321,021نسمة ،كىـ ينحدركف مف أصكؿ ىندية كماليزية ،كىـ الذيف ىاجركا نتيجػة
اضطياد االستعمار اليكلندم كاستقركا في كيب تاكف ( )Cape Townثـ تتابعت ىجراتيـ
كاستقركا في مدف :درباف ،ليسك ،جكىانسبرغ ،كبريتكريا ،كنبلحظ أف كزنيـ السياسي ليس
كبي انر مقارنةن بمستكاىـ االقتصادم كاالجتماعي ،غير أف أىـ مشكمة تكاجو المسمميف ىناؾ
ىي شعكر السكد منيـ بالفرؽ الشاسع في مستكل المعيشة بينيـ كبيف المسمميف ذكم
األصكؿ اآلسيكية ،كىـ يعتقدكف أنيـ األحؽ بإدارة العمؿ اإلسبلمي في ببلدىـ مف
المسمميف الكافديف.175
ج .قارات الغرب وأستراليا
بالنسبة لؤلقمية المسممة في قارات أكركبا كاألميركتيف كأستراليا نجد أنو يعيش في
قارات أكركبا كاألميركتيف كأستراليا ،عدد مف األقميات المسممة حديثػةى العيد ،ليس ليا جذكر
ضاربة في تاريخ الببلد التي تعيش فييا ،إذ كصمكا باإلسبلـ إلى ىذه المناطؽ مع ىجرتيـ
مف الدكؿ اإلسبلمية بداية القرف التاسع عشر كطكاؿ القرف العشريف ،كاستقركا فييا
ليصبحكا أقميات ،إضافةن إلى مف أسمـ بعد ذلؾ مف السكاف األصمييف تحت تأثيرىـ،
كغيرىػـ مف شعكب ىذه المناطؽ.176
كال يكجد إحصاء رسمي يبيف حجـ األقمية المسممة في قارات أكركبا كاألميركتيف،
لكف بعض المصادر اإلسبلمية تقدر عدد مسممي أكركبا بػ  25مميكنان مف أصؿ 507
مبلييف ىـ عدد سكاف القارة األكركبية ،كما يقدر عدد مسممي الكاليات المتحدة األميركية بػ
 10مبلييف ،في حيف يقترب الرقـ غير الرسمي أيضان في كندا ( )Canadaمف المميكف،
عمى سبيؿ المثاؿ يبمغ تعداد مسممي فرنسا ستة مبلييف  -مف أصؿ  5963296691نسمة

 -175ػجل اٌؼبؽِٕ ،ٟشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ .
 -176هاغت اٌَوعبٔ ،ٟفمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ ف ٟػٛء إٌَخ إٌج٠ٛخ (ثلِ ْٚىبْ ٚكاه إٌشو ،ك-د)،
.101
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ىـ تعداد السكاف بيا -منيـ  462مبلييف مف عرب شماؿ أفريقيا كالبقية مف مختمؼ الدكؿ
اإلسبلمية إلى جانب المسمميف الفرنسييف األصمييف.177
كذلؾ يمثؿ المسممكف في ركسيا قكة سكانية متصاعدة ،إذ بمغ عددىـ  20مميكف
َّ
كيتركز كجكدىـ في منطقتي
مسمـ في عاـ 2009ـ ،بما يشكؿ  %14مف إجمالي سكانيا،
القكقاز كالفكلجا كاألكراؿ ،إضافة إلى مجمكعات متفرقة مف المسمميف منتشرة في باقي
المناطؽ الركسية بما فييا العاصمة مكسكك ،كلعب التصكؼ الحقان دك انر كبي انر في انتشار
اإلسبلـ ،كذلؾ بسبب انفتاحو كتسامحو مع عادات الشعكب كاألمـ  .178أما في الب ارزيؿ
بقارة أميركا البلتينية ،فيبمغ عدد المسمميف  2.2مميكنان ،كفي أستراليا  40631ألفان بنسبة
 %1.7مف سكانيا.179
جدول رقم  :2.1تعداد وتوزيع األقميات المسممة في العالم.180
المنطقة

البمـد

إجمالي السكان

النسبة المئوية
لممسممين

عدد المسممين

أستراليا

أستراليا

21.262.641

%1.7

361.465

آسيا

بكرما

48.137.741

%4

1.925.510

آسيا

كمبكديا

14.494.293

%2.1

304.380

آسيا

الصيف

1.338.612.968

%2

26.772.259

آسيا

جزر الكريسماس

1.402

%2.5

351

آسيا

فيجي

944.720

%6.3

59.517

آسيا

جكرجيا

4.615.807

%9.9

456.965

آسيا

ىكن ككن

7.055.071

%1

70.551

 -177ػجل اٌؼبؽِ ،ٟمبي ِٕشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ.
ِ -178ؾّل ػبكي ٍَِّٛ" ،ه١ٍٚب" فِٛ ٟلغ اٌّقزبه ا.)َ2011( ِٟ٩ٍ٦
 -179ػجل اٌؼبؽِٕ ،ٟشٛه فِٛ ٟلغ اٌغي٠وح ٔذ.
ِ -180ؼٍِٛبد ٘نا اٌغلٚي ِٓ وزبة :اٌؾمبئك )، (Fact Book 2009اٌظبكه ػٓ ٚوبٌخ اٌّقبثواد
ا١ِ٤وو١خٔٚ ،.https://www.cia.gov/library/publications :م ً٩ػٓ ِل٠و اٌجبؽض ٓ١ثّووي
اٌؾؼبهح ٌٍلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ اٌمب٘وح ،اٌّغزّغ اٌٍَُّ ...اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١واد.6 ،2009 ،
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آسيا

اليند

1.166.079.217

%13.4

156.254.615

آسيا

الياباف

127.078.679

%1

1.270.787

آسيا

جنكب ككريا

48.508.972

%1

485.090

آسيا

الكس

6.834.942

%2

136.699

آسيا

منغكليا

3.041.142

%4

121.646

آسيا

نيباؿ

28.563.377

%4

1.142.535

آسيا

نيكزيمندا

4.213.418

%1

42.134

آسيا

الفمبيف

97.976.603

%14

13.716.724

آسيا

سنغافكرة

4.657.542

%17

791.782

آسيا

سريبلنكا

21.324.791

%7.6

1.620.684

آسيا

سكريناـ

481.267

%19.6

94.328

آسيا

تايبلند

65.905.410

%14

9.226.757

آسيا

أككرانيا

45.700.395

%0.5

205.652

آسيا

فيتناـ

86.967.524

%0.1

86.968

أفريقيا

غانا

772.298

%7.2

55.605

أفريقيا

بنيف

8.791.832

%24.4

55.605

أفريقيا

بكتسكانا

1.990.876

%5

2.145.207

أفريقيا

بكركندم

8.988.091

%10

898.809

أفريقيا

الكاميركف

18.879.301

%20

3.775.860

4.511.488

%15

676.723

68.692.542

%10

6.869.254

أفريقيا

جميكرية الككنغك

4.012.809

%2

80.256

أفريقيا

ساحؿ العاج

20.617.068

%38.6

7.958.188

أفريقيا

إثيكبيا

85.237.338

%32.8

27.957.847

أفريقيا
أفريقيا

جميكرية أفريقيا
الكسطى
جميكرية الككنغك
الديمقراطية
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أفريقيا

الجابكف

1.514.993

%0.9

13.635

أفريقيا

غانا

23.832.495

%15.9

3.789.367

أفريقيا

كينيا

39.002.772

%10

3.900.277

أفريقيا

ليسكتك

2.130.819

%10

213.082

أفريقيا

ليبريا

3.441.790

%30

1.032.537

أفريقيا

مدغشقر

20.653.556

%20

4.130.711

أفريقيا

ماالكم

14.268.711

%35

4.994.049

أفريقيا

مكريشيكس

1.284.264

%16.7

213.958

أفريقيا

مكزمبيؽ

21.669.278

%29

6.284.091

أفريقيا

ناميبيا

2.108.665

%5

105.433

أفريقيا

ريكنيكف

802.000

%20

160.400

أفريقيا

ركاندا

10.473.282

%4.6

481.771

أفريقيا

جنكب أفريقيا

49.052.489

%2

981.050

أفريقيا

سكازيبلند

1.123.913

%10

112.391

أفريقيا

أكغندا

32.369.558

%12.1

3.916.717

أفريقيا

زامبيا

11.862.740

%15

1.779.411

أفريقيا

زيمبابكم

11.392.629

%15

1.708.894

307.212.123

%0.6

1.843.273

أميركا الشمالية

كندا

33.487.208

%1.9

636.257

أميركا البلتينية

األرجنتيف

40.913.584

%2.1

859.185

أميركا البلتينية

ككبا

103.065

%5

5.153

أميركا البلتينية

الب ارزيؿ

198.739.269

%1.1

2.186.132

أميركا البلتينية

تشيمي

16.601.707

%1

166.017

أميركا البلتينية

باناما

3.360.474

%4

134.419

أميركا البلتينية

ترينيداد كتكباغك

1.229.953

%12

147.594

أميركا الشمالية

الكاليات المتحدة
األمريكية
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أكركبا

النمسا

8.210.281

%4.2

344.832

أكركبا

بمجيكا

10.414.336

%3.6

374.916

أكركبا

بمغاريا

10.414.336

%12.2

878.972

أكركبا

كركاتيا

4.489.409

%1.3

58.362

أكركبا

قبرص

796.740

%18

143.413

أكركبا

جميكرية التشيؾ

10.211.904

%2

204.238

أكركبا

الدانمارؾ

5.500.510

%2

110.010

أكركبا

إستكنيا

1.299.371

%7

9.096

أكركبا

فنمندا

5.250.275

%2

9.450

أكركبا

فرنسا

64.057.792

%10

6.405.779

أكركبا

ألمانيا

82.329.758

%3.7

3.046.201

أكركبا

اليكناف

10.737.428

%1.3

139.587

أكركبا

المجر

9.905.596

%6

594.336

أكركبا

إيرلندا

4.203.200

%2

84.064

أكركبا

إيطاليا

58.126.212

%3

1.743.786

أكركبا

التفيا

2.231.503

%0.4

8.480

أكركبا

لتكانيا

3.555.179

%0.1

4.977

أكركبا

مقدكنيا

2.066.718

%3

620.015

أكركبا

مالطا

405.165

%14

56.723

أكركبا

ىكلندا

16.715.999

%5.8

969.528

أكركبا

النركي

4.660.539

%1.8

83.890

أكركبا

بكلندا

38.482.919

%2

769.658

أكركبا

البرتغاؿ

10.707.924

%0.5

53.540

أكركبا

ركمانيا

22.215.421

%1

222.154

أكركبا

صربيا

7.379.339

%3.2

236.139

أكركبا

سمكفاكيا

5.463.046

%0.2

10.926
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أكركبا

سمكفينيا

2.005.692

%1.6

31.088

أكركبا

إسبانيا

40.525.002

%1.2

486.300

أكركبا

السكيد

9.059.651

%3.1

280.849

أكركبا

سكيس ار

7.604.467

%3.1

235.738

أكركبا

المممكة المتحدة

61.113.205

%2.7

1.650.057

ركسيا

بيبلركسيا

9.648.533

%5

482.427

ركسيا

مكلدافيا

4.320.748

%0.2

8.641

ركسيا

ركسيا

140.041.247

%14

19.605.775

59

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
الباب الثالث
آراء العمماء في فقو األقميات المسممة
أولً :المقصود بفقو األقميات المسممة
يعرؼ فقو األقميات بمصطمحات عدة مثؿ :فقو دار الحرب ،كفقو دار العيد ،كفقو
الميجر أك المياجر ،كفقو األكلكيات ،كفقو المكاف ،كفقو الجغرافيا ،كفقو المسمميف في
مجتمع غير المجتمع اإلسبلمي ،كفقو المغتربيف ،كفقو التعايش عند الدكتكر خالد محمد
عبد القادر في كتابو (مف فقو األقميات المسممة) ،كفقو المكاطنة عند الدكتكر عبد المجيد
النجار في كتابو (فقو المكاطنة).
كيعرؼ فقو األقميات بأنو  :مجمكعة مف األحكاـ الفقيية كالنكازؿ كالفتاكل المتعمقة
بأقمية مف المسمميف تعيش في ببلد الميجر ،كتجيب عف أسئمتيـ الجديدة التي تستكجبيا
ظركؼ البمد المستقبؿ ،كمف ثـ ففقو األقميات قد يككف فقيان عامان أك فقيان فرعيان كفقو
الفرائض ،كفقو األمكاؿ ،كفقو النساء ،كفقو الجنايات ،كفقو السياسة ،كغيرىا مف الفقييات
الفرعية كالجزئية ،كباختصار فقو األقميات ىك "مجمؿ األحكاـ الشرعية المتعمقة بالمسمـ
الذم يعيش خارج ببلد اإلسبلـ في شتى مجاالت الحياة ،سكاء أكانت سياسية أـ اجتماعية
أـ اقتصادية أـ دينية أـ حضارية".181
كيمكف أف نعرؼ فقو األقميات بأنو  :ذلؾ الفقو الخاص الذم ييتـ بدراسة حياة
المسمميف في المجتمعات األخرل غير المسممة ،بمعنى الفقو الذم يدرس مشاكؿ كقضايا
األقمية المسممة في المجتمع غير المسمـ في ضكء الشريعة اإلسبلمية المعاصرة ،كىك في
ذلؾ يراعي ظركؼ األقمية كيككف مراعيان ظركؼ الزماف كالمكاف كالعرؼ كالعادة كالحاؿ.

 -181عّ ً١ؽّلا ِٓ ،ٞٚفمٗ ا٤لٍ١بد ئٌ ٝفمٗ اٌزؼبهف (ثلِ ْٚىبْ إٌشو  :اٌّىزجخ ا١ِ٩ٍ٦خ،
.8 ،)َ2015
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كيعتبر مصطمح األقميات مف المصطمحات الحديثة التي لقيت ركاجان كبي انر في
العصر الحاضر مف نكاحي عديدة دينية كانت أـ سياسية أـ ثقافية أـ عرقية ،بؿ كنجد أف
الصراعات عمى اختبلفيا تكاد ال تخمك في تمؾ الساحات التي تككف فييا األقميات حاضرة،
كاألقميات المسممة ىي جزء مف ذاؾ المفيكـ سكاء كانت في الغرب أـ في الشرؽ ،كحيف
يذكر الفقياء مصطمح األقميات فإنيـ يعنكف بيا المجمكعات األقؿ نسبيان مف أعداد
األكثرية ،كقد سبؽ أف عرضت تعريؼ الدكتكر يكسؼ القرضاكم لمصمح األقميات،
كلمتذكير فقد عرفو بأنو كؿ مجمكعة بشرية في كؿ قطر مف األقطار ،تتميز عف أكثرية
أىمو في الديف أك المذىب أك العرؽ أك المغة أك نحك ذلؾ مف األساسيات التي تتمايز بيا
المجتمعات البشرية بعضيا عف بعض.182
كبذلؾ يمكف القكؿ أف فقو األقميات مرتبط بكجكد األقمية المسممة في مجتمع معيف
كليس بالضركرة في بمد غير مسمـ ،فالمعيار ىك أف طبيعة المجتمع الذم تعيش فيو
األقمية المسممة ىك مجتمع غالبيتو غير مسممة ،كبذلؾ يختمؼ عف مف يحصر فقو
األقميات عمى الحدكد السياسية لمدكؿ غير المسممة التي بيا أقميات ،فيك يركز عمى
المجتمعات التي بيا أقمية مسممة أينما كجدت ،كما ىك الحاؿ في مكضكع ىذه الدراسة
األقمية المسممة في جزيرة بالي فعمى الرغـ مف أف الببلد (جميكرية اندكنيسيا)  -كهلل الحمد
 ىي ببلد مسممة إذ يديف غالبية السكاف بديف التكحيد ،كلكف ليذه الجزيرة خصكصية،حيث إف معظـ سكانيا يدينكف بالديانة اليندكسية كالمسممكف يشكمكف أقمية بيا ،كبحكـ
الجغرافيا التي تعزليا عف جزيرة جاكا كغيرىا مف العكامؿ ،فيككف المجتمع المسمـ في ىذه
الجزيرة أقمية لكجكده بيف أغمبية غير مسممة.
كعكدة عف بدأ  :فإف ىذا الفقو ليس بمنعزؿ عف الفقو اإلسبلمي العاـ ،كال ىك
مستمد مف مصادر غير مصادره أك قائـ عمي أصكؿ غير أصكلو ،كانما ىك فرع مف
فركعو يشاركو ذات المصادر كاألصكؿ ،كلكنو يبني عمي خصكصية كضع األقميات،
ٍٛ٠ - 182ف ػجلهللا اٌموػب ،ٞٚف ٟفمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ.15 ،
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كبناء
فيتجو إلى التخصص في معالجتيا في نطاؽ الفقو اإلسبلمي كقكاعده استفادةن منو
ن

عميو كتطكي انر لو فيما يتعمؽ بمكضكعو ،كذلؾ سكاء مف حيث ثمرات ذلؾ الفقو مف األحكاـ
أك مف حيث األصكؿ كالقكاعد التي بنيت عمييا كاستنبطت منيا.183
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :أف فقو األقميات ليس بمنعزؿ عف الفقو
اإلسبلمي العاـ كال ىك مستمد مف مصادر غير مصادره ،أك قائـ عمي أصكؿ غير

أصكلو ،كانما ىك فرع مف فركعو ،كلكنو يبني عمي خصكصية كضع األقميات فيتجو إلى
التخصص في معالجتيا في نطاؽ الفقو اإلسبلمي كقكاعده ،إنو الفقو الخاص الذم ييتـ
بدراسة حياة المسمميف في المجتمعات األخرل غير المسممة بمعنى الفقو الذم يدرس
مشاكؿ كقضايا األقمية المسممة في المجتمع غير المسمـ في ضكء الشريعة اإلسبلمية
المعاصرة ،كىك في ذلؾ يراعي ظركؼ األقمية المسممة كيككف مراعيان ظركؼ الزماف
كالمكاف كالعرؼ كالعادة كالحاؿ .كحينما يطمؽ مصطمح األقميات فإنو يراد بو عند الفقياء
المعاصريف المجمكعات البشرية التي تعيش في مجتمع تككف فيو أقمية مف حيث العدد
كتككف مختصة مف بيف سائر أفراد المجتمع اآلخريف ببعض الخصكصيات الجامعة بينيا،
كأف تككف أقمية عرقية أك أقمية ثقافية أك أقمية لغكية أك أقمية دينية ،كأف فقو األقميات
مرتبط بكجكد األقمية المسممة في مجتمع معيف ،كليس بالضركرة في بمد غير مسمـ،
فالمعيار ىك أف طبيعة المجتمع الذم تعيش فيو األقمية المسممة ىك مجتمع غالبيتو غير
مسممة ،كما ىك الحاؿ في مكضكع ىذه الدراسة األقمية المسممة في جزيرة بالي بإندكنيسيا.
ثانياً :آراء عمماء السمف في فقو األقميات
لـ تكف كممة (فقو) بالمعنى االصطبلحي المعركؼ اآلف -شائعة لدل الصدر
األكؿ مف ىذه األمة ،بؿ كانكا يستعممكف كممة (الفى ٍيـ) لكنيـ إذا كجدكا األمر دقيؽ المسمؾ

ربما يع ينكا بػ (الفقو) ،بدالن مف (الفيـ) .كقد أشار العبلمة ابف خمدكف (808-722ىػ) في
مقدمتو إلى ذلؾ بقكلو :الفقو معرفة أحكاـ اهلل في أفعاؿ المكمفيف بالكجكب كالحظر كالندب

 -183ػجل اٌؾّ١ل" ،فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ :اٌزغوثخ اٌّبٌ١ي٠خ".8 ،
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كالكراىة كاإلباحة ،كىي يمستقاة مف الكتاب كالسنة كما نصبو الشارع لمعرفتيا مف األدلة،
فإذا استخرجت األحكاـ مف تمؾ األدلة قيؿ ليا (فقو).184

كعف ىذا المصطمح نرل أف المعنى لـ يكف معركفان عند السمؼ كما ىك عميو
األف ،كيرجع ذلؾ لغمبة المسمميف عمى غيرىـ لمدة قركف عديدة ،كظيكر سمطانيـ في
كثير مف المناطؽ عمى األرض ،كليس كما ىك الحاؿ عميو األف ،ككذلؾ يرجع لتعقد
المسائؿ المتعمقة بالمعامبلت المعاصرة االقتصادية كالقيـ كالقيكد االجتماعية ،كالتطكر في
القيكد كالحدكد السياسية المحددة لبلنتماءات لممفاىيـ كاإلجراءات كالتي تنعكس عمى األفراد
كانتماءىـ الديني.
أ -تعريف فقو األقمية عند عمماء السمف
لـ يكف مصطمح (فقو األقميات) معركفان في القركف الماضية ،بؿ ظير في القرف
العشريف مع تزايد ظاىرة اليجرة إلى الدكؿ األجنبية ،كتفاقـ مشاكميا بشكؿ تدريجي ،مما
أثر سمبان في كضعيتيـ الدينية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية ...كأكثر مف
ىذا لـ يبرز ىذا المصطمح في الكتابات اإلسبلمية المعاصرة إال بعد مجمكعة مف الندكات
كالمؤتمرات العممية التي ناقشت أكضاع المسمميف في الميجر أك أرض االغتراب ،كأشرفت
عمييا رابطة العالـ اإلسبلمي كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كغيرىما مف المؤسسات العممية
كالسياسية الحككمية كغير الحككمية .185كيضيؼ األستاذ كماؿ السعيد حبيب بأف اإلسبلـ
ال يعرؼ التمييز بيف الناس عمي أساس االختبلفات في المقكمات الطبيعية كالمكف أك
الجنس
ىكقىىبائً ىؿ

ً
أك العرؽ قاؿ تعالى  :ىيا أُّىييىا َّ
كبا
اس إًنَّا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ م ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثى َٰى ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن
الن ي
َّ ً
َّ ً
ً
ً
يـ ىخبً هير ،186كلذا عرفت الخبرة
لتى ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ع ٍن ىد المو أىتٍقىا يك ٍـ إً َّف الموى ىعم ه

 -184ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل اثٓ فٍل ،ْٚاٌّملِخ (ث١وٚد :كاه اٌوائل اٌؼوث٘1402 ،ٟـ).445 ،
 -185عّ ً١ؽّلا ِٓ ،ٞٚفمٗ ا٤لٍ١بد ئٌ ٝفمٗ اٌزؼبهف.6 ،
 -186اٌموآْ.13: 49 ،
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اإلسبلمية مصطمحات مختمفة تعبر عف الطبيعة الحضارية ليا مثؿ أىؿ الكتاب ،كأىؿ
الذمة كأىؿ الممة.187
أما االستاذ محمكد زىدم عبد المجيد فيك يرل :بأف فقو األقميات لدل السادة
عمماء السمؼ لـ يكف لفقو األقميات فييا االىتماـ الكافي فقد افتقرت لمتكسع في تفصيؿ ىذا
النكع مف أنكاع الفقو ،بؿ لـ يخصص لو ما يستحقو مف الخصكصية ،كبالتالي لـ يكجد
الفقو الشامؿ لؤلقمية المسممة كىي الجزء مف األمة المسممة التي تعيش تحت سمطاف غير
سمطاف المسمميف ،كىك ذلؾ الفقو الذم يعال

كؿ قضاياىـ االجتماعية كالسياسية

كاالقتصادية كغيرىا ،كانما كانت أحكاـ كفتاكم كاجتيادات فقيية جزئية متفرقة ىنا ،كىناؾ
بيف أبكاب الفقو كال يجمعيا رابط كاحد يككف شامبلن ليذا األمر الفقيي

188

.

كبذلؾ نخمص بأف النظرة كانت معاكسة عند السادة عمماء السمؼ لما عميو األف
عند العمماء الخمؼ المعاصريف ،فكانت األقمية ىي مككنات الشعكب التي تنتمي إلى
الديانات األخرل غير اإلسبلـ التي تعيش في حاضرة األمة المسممة كليس كما عميو األف
مف نشؤ كتككف كازدياد األقميات المسممة مثميا مثؿ باقي األقميات لمديانات األخرل ،بسبب
الظركؼ التي يعيشيا المسمكف اليكـ كالتي فرضت عمييـ كاقع مغاير لما كاف عميو حاليـ
في القركف األكلى.
ب – أسباب عدم ظيور مصطمح فقو األقميات عند السمف
يمكف عزك أسباب ظيكر مصطمح األقميات كفقييا عند الخمؼ كعدـ ظيكره عند
السمؼ لؤلسباب التالية ،كىي أسباب يككف مف المفيد ذكرىا كالتي ليا جذكر مف فقو الكاقع
كتعقيداتو:

 -187وّبي اٌَؼ١ل ؽج١ت ،ؽٛي اٌّظطٍؾبد اٌّقزٍفخ ٌغ١و اٌٍَّّ ٓ١ف ٟاٌفمٗ اٌَ١بٍ ٟاِٟ٩ٍ٦
ا٤لٍ١بد ٚاٌَ١بٍخ ف ٟاٌقجوح ا١ِ٩ٍ٦خ ِٓ ثلا٠خ اٌلٌٚخ إٌج٠ٛخ ٚؽزٍ ٟمٛؽ اٌلٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ -
( َ1908-621اٌمب٘وح ِ:طجؼخ ِلث. 36-42 ،)َ2002 ،ٌٟٛ
 -188ػجل اٌّغ١ل" ،فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ :اٌزغوثخ اٌّبٌ١ي٠خ".10 ،
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كصناعو
 -1يكاجو المسممكف اليكـ كاقعان اجتماعيان كسياسيان جديدان كمختمفان ،ليسكا ىـ قادتو
ٌ
كانما صانعكه ىـ عالـ الغرب (أمريكا كأكركبا كالياباف كالكياف الصييكني) ،كعالـ

الصيف كاليند (حكالي ربع العالـ مف حيث عدد السكاف) ،كمعظـ دكؿ اإلسبلـ
تعرضت لبلستعمار ،كانييار النظاـ السياسي المعبر عف المؤسسة السياسية لعالـ
اإلسبلـ كىك (الخبلفة اإلسبلمية) كلـ تعد تمؾ الدكلة الحديثة نتاج فتح المسمميف ليا
أك التغمب عمييا ،كانما ىي نتاج لكضع قانكني كسياسي جديد يجعؿ مف القبكؿ
بمصطمح (األقميات) أم انر ال مفر منو ،كىذا الكضع يجعؿ المصطمحات اإلسبلمية
القديمة غير مقبكلة اليكـ ،ألنيا في كعي األقميات غير المسممة التي تعيش داخؿ
الدكؿ اإلسبلمية تشير إلي نكع مف التمييز الذم يجعميـ في كضع أدني مف حيث
المكانة االجتماعية ،مف ثـ فيـ يصنفكف أنفسيـ بأنيـ أقميات ،كأف العبلقة التي
تربطيـ بدكؿ ما ىي عبلقة المكاطنة.189
 -2إف العالـ لـ يعد منفصبلن عف بعضو كما كاف مف قبؿ ،كمف ثىـ الحديث عف دار
اإلسبلـ كدار الكفر كدار الحرب كدار العيد كالصمح ككميا تخريجات لمفقياء القدامى
تعبر عف طبيعة النظاـ السياسي الدكلي في ذلؾ الكقت ،كنحف نعيش في عالـ كاحد
يتداخؿ فيو المسممكف كغيرىـ ،كما أف طبيعة التداخؿ المعقدة بيف المصالح كالدكؿ
أصبحت قكية بدرجة ال يمكف فصميا كتمييزىا خاصة بالنسبة لنشاط الشركات العابرة
لمقارات كاألسكاؽ كحركة المنتجات كالبشر كاألفكار ،كالتفكير حكؿ كحدة المصير
اإلنساني فيما يتصؿ بالحفاظ عمي كككب األرض.190
كعكدة لؤلستاذ محمكد زىدم عبد المجيد كألراه في (فقو األقميات في ضكء
المقاصد الشرعية :التجربة الماليزية) فقد أكرد كبلمان مفس انر كمكضحان ليذه العكامؿ إذ
يقكؿ :إف االجتياد الفقيي الذم كاف يتصدل لحؿ مستجدات الكاقع بأحكاـ الشريعة لـ
يتناكؿ بشكؿ عميؽ كمكسع ىذه الحاؿ مف أحكاؿ الكجكد اإلسبلمي بما ىي ظاىرة غير
 -189وّبي اٌَؼ١ل ؽج١ت" ،ا٤لٍ١بد ف ٟإٌّظٛه ا ،ِٟ٩ٍ٦هؤ٠خ ِمبطل٠خِ ،" ،غٍخ اٌزغل٠ل (ِبٌ١ي٠ب:
اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ اٌؼبٌّ١خ ،اٌؼلك اٌضبِٓ ٚاٌؼشو ،ْٚاٌّغٍل اٌواثغ ػشو ،ك-د).3 ،
 -190وّبي اٌَؼ١ل ؽج١ت" ،ا٤لٍ١بد ف ٟإٌّظٛه ا ،ِٟ٩ٍ٦هؤ٠خ ِمبطل٠خ".4 ،
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ذات شأف ٌبيف في كاقع المسمميف ،ربما تناكؿ قضايا جزئية محدكدة منيا ،كانت تعرض
لممجتيديف بيف الحيف كاألخر فيصدركف فييا فتاكل كأحكامان في غير ما اىتماـ شمكلي

عاـ بيا كحالة مف أحكاؿ المسمميف ذات الكزف الكاقعي الميـ ،كربما طرأت في بعض
مراحؿ التاريخ اإلسبلمي ظركؼ أصبحت فييا حاؿ المسمميف الخاضعيف لسمطاف غير
سمطاف دينيـ ظاىرة ذات شأف كاقعي ،كذلؾ مثؿ ما حصؿ لممسمميف عند سقكط
األندلس ،كمثؿ ما كاف مف أمر المسمميف ببعض الببلد األسيكية كاألفريقية حينما
تزايدت أعدادىـ كتكسعت جماعاتيـ مع بقائيـ أقميات مسممة في مجتمعات غير
إسبلمية تساس بسمطاف غير سمطاف اإلسبلـ.191
كيمكف القكؿ بأف ىذا دليؿ يشير إلى بدايات يمكف اعتبارىا عكامؿ دفعت لظيكر
فقو األقميات ،كالتي ليا ارتباط بالكاقع السياسي كتطكر العمراف البشرم أك الحياة
االجتماعية لمشعكب كأف اإلسبلـ يراعي ذلؾ ألنو ديف صالح لكؿ زماف كمكاف ،كمف ذلؾ
ما عرؼ عف اإلماـ الشافعي (204-150ىػ) رحمو اهلل أنو عندما انتقؿ مف مصر إلى
الشاـ أعاد ما دكنو مف فقيو بمصر ليتناسب مع أحكاؿ الناس كظركفيـ بالببلد الجديدة.
ً
ً
غير
أعاد
ى
قاؿ البييقي (458-384ىػ) عف الشافعي :ثـ ى
تصنيؼ ىذه الكتب في الجديد ى
و
ً
الرٍى ًف
الصياـ،
كتاب
معدكدة منيا :
يكتي وب
َّداؽ ،ككتاب الحدكد ،ككتاب َّ
ككتاب الص ى
ي
ي
اء ًة ىذه الكتب عميو في الجديد،
ككتاب اإلجارة،
الصغير،
ي
ي
ككتاب الجنائز ،ى
يأمر بقر ى
فكاف ي
ً
يأمر بتخري ً
ؽ ما َّ
آخر.192
تغي ىر
ي
اجتيادهي فييا ،كربما ىي ىد يعوي
ن
اكتفاء بما ىذ ىك ىر في ىمكض وع ى
ثـ ي
ثالثاً :أسس فقو األقميات عند السمف
بداية أف المسائؿ عند عمماء السمؼ لـ تكف بالتعقيد الحالي الذم نشأ بسبب
ظركؼ كعكامؿ عديدة سبؽ اإلشارة إلييا في ىذا الباب ،كنجد أف أساس فقو األقمية
المسممة عند ساداتنا المتقدمكف مف أىؿ السمؼ تستند بالمجمؿ عمى تقسيـ األرض أم
 -191ػجل اٌّغ١ل" ،فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ :اٌزغوثخ اٌّبٌ١ي٠خ".9 ،
 -192أؽّل ثٓ اٌؾَ ٓ١ثٓ ػٍ ٟثٓ ِ ٍٝٛاٌجٙ١مِٕ ،ٟبلت اٌشبفؼ ،ٟرؾم١ك  :اٌَ١ل أؽّل طمو (اٌمب٘وح :
كاه اٌزواس ،)َ1972 ،ط.237 ،1
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العالـ إلى جزأيف :جزء يسيطر عميو المسممكف كأقامكا فيو دينيـ كبنكا عميو دكلتيـ ،كما
جاء في كتاب ربيـ كسنة نبيو محمد  .كىي ما عرؼ في االصطبلح الشرعي بدار
اإلسبلـ ،كجزء يسيطر عميو الكافركف بنظميـ كشركيـ كأضاليميـ كىي ما عرؼ في
االصطبلح الشرعي بدار الكفر ،فدار اإلسبلـ ىي الدار (اإلقميـ) التي يسيطر عمييا
المسممكف أك تحكميا شريعة اإلسبلـ ،كلك كاف المسممكف فييا أقؿ عددان مف غيرىـ ،كدار
الكفر ىي الدار (اإلقميـ) التي يسيطر عمييا الكافركف أك تحكميا شرائعيـ الكافرة ،كاف
كانت أعدادىـ فييا قميمة.193
كترتب عمى ىذا التقسيـ إجازة بعض األحكاـ في دار الحرب كاختبلؼ تنزيؿ
الحكـ عف دار اإلسبلـ ،كمف ذلؾ قكليـ كما في الحديث المرسؿ عف مكحكؿ كحديث
أف رسكؿ اهلل  قاؿ في خطبتو يكـ عرفة في حجة الكداع " :أال إف
جابر بف عبد اهلل ٌ :
كؿ ربا كاف في الجاىمية فيك مكضكع كأكؿ ربا يكضع ربا العباس بف عبد المطمب"

194

.فيدؿ الحديث كما يقكؿ العمماء عمى إجازة الربا مع أىؿ الحرب في دار الحرب عمى ما
ذىب إليو أبك حنيفة (150-80ىػ) كأبك يكسؼ (731-113ىػ) ألف مكة كانت دار حرب
ككاف بيا العباس بف عبد المطمب مسممان.195
ككما كرد ذكره كذلؾ عف آخريف مف عمماء الحنابمة ،ككما كرد عف بعض عمماء
المالكية القكؿ بكراىية ذلؾ كعدـ تحريمو ففي البياف كالتحصيؿ البف رشد الجد قكلو :
لما جاز لو أف يأخذ مف
"ككذلؾ الربا مع الحربي في دار الحرب مكركه كليس بحراـ ،ألنو ٌ
مالو ما لـ يؤتمف عميو لـ يحرـ عميو أف يربي معو فيو ككره مف أجؿ أنو لـ يأخذه عمى

الكجو الذم أبيح لو أخذ مالو ،كانما أخذه بما عاممو عميو مف الربا" .196أيضان قد أصَّؿ
 -193اٌشبفؼ ،ٟا . 279/4 ،َ٤ػبثل ِؾّل اٌَف١بٔ ،ٟاٌؼٌّٛخ ٚفظبئض كاه اٚ َ٩ٍ٦كاه اٌىفو (كْٚ
ِىبْ إٌشو :كاه اٌفؼٍ١خ٘1421 ،ـ) .55-53
ِ -194ؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌوؽ ُ١اٌّجبهوفٛه ،ٞرؾفخ ا٤ؽٛم ،ٞوزبة رفَ١و اٌموآْ ثبة ِٓٚ
ٍٛهح اٌزٛثخ ،هلُ اٌؾل٠ش ( 3087ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ك-د).382 ،
 -195ػجل هللا ثٓ ث" ،ٗ١طٕبػخ اٌفزٚ ٜٛفمٗ ا٤لٍ١بد" (ثؾش ِٕشٛه ػٍ ٝأ٨زؤذ).9 ،
 -196أث ٛػجل هللا ِؾّل ثٓ أؽّل أ٤ظبه ٞاٌموؽج ،ٟاٌج١بْ ٚاٌزؾظ ،ً١رؾم١ك ؽغٚ ٟآفو،ْٚ
(ث١وٚد :كاه اٌغوة اٌ ،ِٟ٩ٍ٦جٕبْ )َ1988 ،ط.17،291
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بعض العمماء كأرجع مسائؿ فقو األقميات إلى ما ذىب إليو بعض الفقياء مف اعتبار حالة
و
أرض غير إسبلمية سببان لسقكط لبعض األحكاـ الشرعية التي تعرؼ بالدار
المسمميف في
كالمكاف ،كىك مركم عف عمرك بف العاص مف الصحابة ،كمنقكؿ عف بعض التابعيف
كاألئمة المجتيديف ،كالنككم (676-631ىػ) كالنخعي (715-666ىػ) ،كأبي حنيفة (-80
150ىػ) كمحمد بف الحسف (189-131ىػ) ،كىك ركاية عف أحمد (241-164ىػ)،197
كاستدلكا بأدلة منيا قكلو ( :ال تقطع األيدم في السفر) كفي ركاية أخرل (في
الغزك).198
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :عف مفيكـ المصطمح عند السادة السمؼ :
يتبيف لنا أف المعنى لـ يكف معركفان عندىـ كما ىك عميو األف ،كيرجع ذلؾ لغمبة المسمميف
عمى غيرىـ لمدة قركف كظيكر سمطانيـ في كثير مف المناطؽ عمى األرض كليس كما ىك
الحاؿ عميو األف فبل تكجد أقميات مسممة ،ككذلؾ يرجع لتعقد المسائؿ المتعمقة بالمعامبلت
المعاصرة االقتصادية كالقيـ كالقيكد االجتماعية ،كالتطكر في القيكد كالحدكد السياسية
المحددة لبلنتماءات لممفاىيـ كاإلجراءات كالتي تنعكس عمى األفراد كانتماءىـ الديني .كبأف
النظرة كانت معاكسة عند السادة عمماء السمؼ لما عميو األف عند العمماء الخمؼ
المعاصريف ،فكانت األقمية ىي مككنات الشعكب التي تنتمي إلى الديانات كعرفت بأىؿ
الذمة كأىؿ الكتاب ...ألخ ،كليس كما عميو األف مف نشؤ كتككف كازدياد األقميات المسممة
مثميا مثؿ باقي األقميات لمديانات األخرل سابقان ،كلـ يبرز ىذا المصطمح في الكتابات
اإلسبلمية المعاصرة إال بعد مجمكعة مف الندكات كالمؤتمرات العممية التي ناقشت أكضاع
المسمميف في الميجر أك أرض االغتراب ،كأشرفت عمييا رابطة العالـ اإلسبلمي كمنظمة
المؤتمر اإلسبلمي كغيرىما مف المؤسسات العممية كالسياسية الحككمية كغير الحككمية.

ِ -197ؾّل ثٓ ػجلاٌٛاؽل ثٓ اٌّٙبَ ،شوػ فزؼ اٌمل٠و ،ط(7ث١وٚد  :ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوث ،ٟاٌّطجؼخ
اٌّ١ّٕ١خ٘1319 ،ـ).39 ،
 -198أؽّل ثٓ ػّو ٚثٓ اٌؼؾبن أث ٛثىو اٌش١جبٔ ،ٟا٢ؽبك ٚاٌّضبٔ ،ٟرؾم١ك ثبٍُ ف١ظً أؽّل اٌغٛاثوح
(اٌو٠بع :كاه اٌوا٠خ.78 ،)َ1991 ،
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كعف أسباب عدـ ظيكر مصطمح فقو األقميات عند السمؼ كظيكره عند الخمؼ
فأىميا :أف المسمميف يكاجيكف اليكـ كاقعان اجتماعيان كسياسيان جديدان كمختمفان ،ليسكا ىـ
قادتو كصناعو كانما صانعكه ىـ عالـ الغرب المسيحي كغيره ،كالعالـ لـ يعد منفصبلن عف
بعضو كما كاف مف قبؿ ،كمف ثـ الحديث عف دار اإلسبلـ كدار الكفر كدار الحرب كدار
العيد كالصمح ،ال يصمح اآلف ،فالعالـ اآلف قرية كاحدة .كلذلؾ أرتبط ظيكر فقو األقميات،
بتغير الكاقع السياسي كتطكر العمراف البشرم أك الحياة االجتماعية لمشعكب كأف اإلسبلـ
يراعي ذلؾ ألنو ديف صالح لكؿ زماف كمكاف ،كمف ذلؾ ما عرؼ عف اإلماـ الشافعي
(204-150ىػ) رحمو اهلل أنو عندما انتقؿ مف العراؽ إلى مصر أعاد ما دكنو مف فقيو
بالعراؽ ليتناسب مع أحكاؿ الناس كظركفيـ بالببلد الجديدة.
كعف أسس فقو األقميات عند السمؼ :تبيف أف أساس فقو األقمية المسممة عند
ساداتنا المتقدميف مف أىؿ السمؼ تستند بالمجمؿ عمى تقسيـ األرض أم العالـ إلى
جزأيف :دار حرب أك الكفر كدار إسبلـ ،اإلسبلـ ىي الدار (اإلقميـ) التي يسيطر عمييا
المسممكف أك تحكميا شريعة اإلسبلـ كلك كاف المسممكف فييا أقؿ عددان مف غيرىـ ،كدار
الكفر ىي الدار التي يسيطر عمييا الكافركف أك تحكميا شرائعيـ الكافرة كاف كانت
أعدادىـ فييا قميمة ،كترتب عمى ىذا التقسيـ إجازة بعض األحكاـ في دار الحرب كاختبلؼ
تنزيؿ الحكـ عف دار اإلسبلـ ،كمف ذلؾ قكليـ إجازة الربا مع أىؿ الحرب في دار الحرب
كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة (150-80ىػ) كما كرد عف بعض عمماء المالكية القكؿ
بكراىية ذلؾ كعدـ تحريمو ،كمف ذلؾ اعتبار حالة المسمميف في أرض غير إسبلمية سببان
لسقكط لبعض األحكاـ الشرعية كحد السرقة مثبلن.
رابعاً :آراء عمماء الخمف في فقو األقميات
يرل األستاذ حسيف حبلكة أف مصطمح فقو األقميات مصطمح حديث لـ يكف
معركفان مف قبؿ ،كقد نشأ مع تطكر أكضاع المسمميف في مجتمعات الغرب كحاجتيـ إلى
فقو يعال اإلشكاليات الدينية التي تقابميـ في حياتيـ ،كالتي قد تككف في كثير منيا مغايرة
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لما يقع لممسمميف في العالـ اإلسبلمي ،كقد حدث جدؿ كاسع حكؿ ىذه التسمية كلكف
المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث استقر عمى صحة استعماؿ مصطمح فقو األقميات،
حيث ال مشاحة في االصطبلح ،كقد عرفو بأنو األحكاـ الفقيية المتعمقة بالمسمـ الذم
يعيش خارج ببلد اإلسبلـ.199
بينما يرل فضيمة الشيخ العبلمة عبد اهلل بف بية في كتابو (صناعة الفتكل كفقو
األقميات) بأف ":إضافة الفقو إلى األقميات فيي مف نكع اإلضافات التي يراد بيا تمييز
المضاؼ كتخصيصو كىي مف نكع اإلضافات شبو المحضة" .200كليس بعيدان عف ىذا
الرأم ما ذىب إليو الدكتكر أحمد الماكردم في دراستو (نظرية المقاصد الشريعة في تفعيؿ
فقو األقميات في المجتمع الغربي) فقد ذكر بأف "فقو األقميات ىك نكع مف أنكاع فقو
المقاصد في الشريعة ،فيك كليد اتباع مني

المقاصد ،كالمستند في استنباط أحكامو

بالقكاعد العامة لممقاصد الذم يتعمؽ بعالمية القيـ اإلسبلمية ،كالغرض كالغاية مف الحكـ
الشرعي كمصمحة العباد مف ذلؾ ككجكد القصد مف التشريع بجميع أنكاعو كالعدؿ كالحرية
كاألمف كالرحمة كحرية االختيار كالتعبير كاستقرار البشر كسعادتيـ ،كىي أسس جاء بيا
اإلسبلـ لمصمحة المكمفيف في كؿ زماف كمكاف".201
كيمكف القكؿ بأف الدكر الذم لعبو المجمس الفقيي االكركبي لئلفتاء كالبحكث ىك
األساس الذم دفع العمماء المعاصريف إلى االىتماـ بما يسمى بفقو األقميات كال يخفى عمى
أحد أىمية األقميات المسممة كعمؽ إشكالياتيا في القارة األكركبية ،كىي اإلشكاليات التي
طغت عمى السطح ككانت ىى يـ المسمميف األكبر ،حيث شغمت قضايا التغريب كنقؿ الثقافة
كمشاكؿ كثيرة متعمقة باليكية اإلسبلمية كاشكالية ذكبانيا في تمؾ المجتمعات بدايات
التفكير الجاد في بمكرة فكر ييعني باألقميات كفقو خاص ،كمبني عمى قكاعد فقيية كأصكلية
 -199ؽَ ٓ١ؽٚ٩ح" ،اِ٦بَ اٌموػبٚ ٞٚفمٗ ا٤لٍ١بد ثؾش ِملَ ٌٍّزم ٝاٌموػب( "ٞٚاٌلٚؽخ لطو:
.5 ،)َ2007
 -200ثٓ ث١خ ،طٕبػخ اٌفز.160 ،ٜٛ
 -201أؽّل ئِبَ اٌّبٚهكٔ ،ٞظو٠خ اٌّمبطل اٌشو٠ؼخ ف ٟرفؼ ً١فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟاٌّغزّغ اٌغوث( ٟهٍبٌخ
اٌلوزٛهاح -عبِؼخ ٍٔٛبْ أِج ،ً١أل١َ١ٔٚب.65 )َ2009 ،
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ثابتة .فبعد جيكد كككبة مف العمماء ،كبعد لقاءات كندكات ثـ تأسيس ىذا المجمس الذم
ينظر في مشاكؿ األقميات في ضكء الشريعة اإلسبلمية انطبلقان مف رؤية معاصرة ،تراعي
الزماف كالمكاف كالعرؼ كالحاؿ.
كاستدعي ليما كثير مف الفقياء المتخصصيف في ىذا المجاؿ ،مثؿ :مصطفى
الزرقا ،كالشيخ عبد الفتاح أبك غدة ،كسيد الدرش ،كالشيخ مناع القطاف ،كالشيخ عبد اهلل
بف بية ،كالشيخ محمد العجبلف ،كالشيخ ناصر الميماف ،كالشيخ فيصؿ مكلكم ،كاالستاذ
عصاـ البشير ،كالشيخ يكسؼ القرضاكم ...كغيرىـ لمناقشة قضية اإلقامة في ببلد
الغرب ...كالحصكؿ عمى جنسية ىذا البمد ...كالزكاج مف أكركبية غير مسممة لمحصكؿ
عمى اإلقامة ...كالزكاج بامرأة عرفان عمى خبلؼ القانكف ،كتطميؽ المرأة قانكنان ،كىك متزكج
بيا فعبلن ،لمحصكؿ عمى معكنة المطمقة ...كأخذ الرجؿ معكنة البطالة مف الدكلة ،مع أنو
يعمؿ كلكف ال يبمغ عف عممو ...إلخ مف ىذه المسائؿ.202
خامساً :أسس فقو األقميات عند الخمف
يرل طو جابر العمكاني في بحث لو  :الفقو الذم نسميو بفقو األقميات ليس أم انر
مبتدعان ابتكرناه أك ابتدعناه لكنو كاف معركفان في تاريخنا الفقيي بأنو فقو النكازؿ ،ككتبو
كدراساتو كثيرة فيناؾ "نكازؿ أىؿ بغداد في عيد التتار" ك"نكازؿ أىؿ بيت المقدس في عيد
الصميبييف" كنكازؿ "أىؿ األندلس" إلى غير ذلؾ ،لكننا نريد أك نحاكؿ أف نخرج ىذا الفقو
مف دائرة فقو نكازؿ كمصائب كظركؼ استثنائية كأحكاـ عرفية إلى دائرة أخرل ليككف فقيان
لو تأصيؿ آخر كننحك بو منحان آخر يجعؿ منو فقيان لجماعة نمكذجية إذا نظر الناس إلييا
كجدكا نظاـ حياتيا كطرائؽ تعامميا مع اآلخريف ،ىاديان إلدراؾ محاسف اإلسبلـ .كىذا في
الحقيقة ما حاكلت أف أفعمو أك ىذا ىك ما جعمناه ىدفنا حيف كضعنا "مقرر فقو األقميات"

ٍٛ٠ -202ف اٌموػب ،ٞٚف ٟفمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ.6 ،
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لتدريسو في جامعة العمكـ اإلسبلمية كاالجتماعية لمدراسات العميا ،ككانت النية أف نغير
مف اتجاه فقو النكازؿ إلى تأصيؿ فقو أقميات.203
كيصرح الشيخ خالد محمد عبد القادر في كتابو مف فقو األقميات المسممة بفكرتو
األساسية ىنا كىي الربط بيف أىمية االجتياد الفقيي الذم يقكد لصناعة فقو األقميات،
كبيف قضايا الكاقع المعاشي فبنفس القدر -كأننا مدعككف إلعادة النظر كاالجتياد الفقيي
كالفكرم بشكؿ عاـ ،في ضكء تبدؿ الكاقع الذم نعيشو ،أك تبدؿ المجتمعات مف حكلنا،
األمر الذم يقتضي إعادة النظر في أحكاـ الفقو في ضكء معطيات النص الخالد ،لذلؾ
فالمكضكع الذم نعرض لو  -فقو األقميات  -يقع في بؤرة العمؿ االجتيادم ،ألنو يشكؿ
محبلن لتنزيؿ األحكاـ ،مختمفان كثي انر عما كاف عميو الحاؿ مسبقان ،كالقضية األخرل التي نريد
أف نتكقؼ عندىا بما يتسع لو المجاؿ ،كنحاكؿ أف نمقي عمييا بعض األضكاء التي نراىا
ضركرية الستجبلء الحقيقة أك شيء مف أبعادىا ىي :مصطمح األقمية ،أك مفيكـ األقمية
كاألكثرية .204كيمخص محمكد زىدم أسس ىذا الفقو كما يمي :
 .1أنو فقو ينظر إلى التراث اإلسبلمي الفقيي بعيف كينظر بأخرل إلى ظركؼ العصر
كتياراتو كمشكبلتو ،فبل يييؿ التراب عمى تركة ىائمة أنتجتيا عقكؿ عبقرية خبلؿ
أربعة عشر قرنان ،كال يستغرؽ في التراث بحيث ينسي عصره كتياراتو كمعضبلتو
النظرية كالعممية كما يفرضو مف دراسة كالماـ عاـ بثقافتو كاتجاىاتو الكبرل عمى
األقؿ.
 .2أنو فقو يربط بيف عالمية اإلسبلـ كبيف كاقع المجتمعات التي يطب ليا كيشخص
أمراضيا كيصؼ ليا الدكاء مف صيدلية الشريعة السمحاء.
 .3إنو فقو يكازف بيف النظر إلى نصكص الشرع الجزئية كمقاصده الكمية ،فبل يغفؿ
ناحية لحساب أخرل.
 -203ؽٗ عبثو اٌ ؼٍٛأِ ،ٟلفً ئٌ ٝفمٗ ا٤لٍ١بدِٛ ،لغ اٌٍّزم ٝاٌفىو٧ٌ ٞثلاع ربه٠ـ إٌشو -07-21 :
http://almultaka.org 2005
 -204فبٌل ِؾّل ػجلاٌمبكه ِٓ ،فمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ :وزبة اِ٤خ (اٌلٚؽخ ،لطوٚ :ىاهح اٚ٤لبف
ٚاٌشإ ْٚا١ِ٩ٍ٦خ.16 ،)َ1998 ،
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 .4أنو فقو يرد الفركع إلى أصكليا ،كيعال الجزئيات في ضكء الكميات ،مكازنان بيف
المصالح بعضيا كبعض ،كبيف المصالح كالمفاسد عند التعارض في ضكء فقو
المكازنات كفقو األكلكيات.
 .5أنو فقو يبلحظ ما قرره المحققكف مف عمماء األمة مف أف الفتكل تختمؼ باختبلؼ
المكاف كالزماف كالحاؿ كالعرؼ كغيرىا.
 .6يراعى الحفاظ عمى تمييز الشخصية المسممة لمفرد المسمـ كلمجماعة المسممة مع
الحرص عمى التكاصؿ مع المجتمع مف حكليـ كاالندماج بو كالتأثير فيو بالسمكؾ
كالعطاء.205
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :عف مفيكـ فقو األقميات عند السادة
الخمؼ  :بأف ىذا المصطمح عرؼ عندىـ فمـ يكف معركفان عند السمؼ ،كذلؾ بسبب
تطكر أكضاع المسمميف في شتى أرجاء المعمكرة ،كقد عرؼ بأنو األحكاـ الفقيية المتعمقة
بالمسمـ الذم يعيش خارج ببلد اإلسبلـ ،كىك فقو متفرع مف الفقو العاـ ،كلو تعمؽ بجانب
المقاصد في الشريعة ،كأصبح لو مكاضيعو كمسائمو الفقيية الخاصة مثؿ اإلقامة في ببلد
الغرب كالحصكؿ عمى جنسية ىذا البمد كالزكاج مف أكركبية غير مسممة لمحصكؿ عمى
اإلقامة ،ألخ.
كعف أسس فقو األقميات عند الخمؼ تبيف أف أساس فقو األقمية المسممة عند
العمماء المعاصريف يبنى عمى ىدؼ كىك أف يككف ىاديان إلدراؾ محاسف اإلسبلـ،
كىك يكازف بيف التراث اإلسبلمي الفقيي كبيف مستجدات العصر كمعضبلتو ،كىك
يربط بيف عالمية الديف اإلسبلمي ،كبيف كاقع المجتمعات ،كىك يكازف بيف نصكص
الشرع الجزئية كمقاصده الكمية ،كىك فقو يرد الفركع إلى أصكليا ،كيعال الجزئيات
في ضكء الكميات ،بحيث يكازف بيف المصالح كالمفاسد عند التعارض ،كعماده في
ذلؾ أف الفتكل تختمؼ باختبلؼ المكاف كالزماف كالحاؿ كالعرؼ كغيرىا.
ِ -205ؾّٛك ى٘ل ٞػجل اٌؾّ١ل" ،فمٗ ا٤لٍ١بد ف ٟػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ".12 ،
73

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
الباب الرابع
األقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندونيسية
أولً  :التعريف بجزيرة بالي ونسبة المسممين بيا
جزيرة بالي أحد الجزر المككنة لجميكرية اندكنيسيا كىذه الجزيرة قد اخترناىا كما
سبؽ بيانو في المقدمة مجاالن ليذه الدراسة ،كتبمغ نسبة المسمميف فييا  %12كتقع جزيرة
بالي في كسط اندكنيسيا إلى الشرؽ مف جزيرة (جاكا) كتبمغ مساحتيا حكالي ()6560
كيمكمتر مربع ،أم نحك  62في المائة مف مساحة لبناف فيي أصغر منو ،كأكؿ مف نزؿ
بيا مف األكركبييف المستعمركف اليكلنديكف عاـ 1597ـ ،كيتكزع عدد سكانيا  12( :في
المائة مسممكف ك 10بالمائة بكذيكف كمسيحيكف كسائر السكاف ىندكس أم مف أتباع
المذىب أك الديف اليندككي القديـ) ،كأكبر مدنيا دف بسار كتعتبر العاصمة التجارية كىي
عاصمة الجزيرة.206

صورة  1الموقع الجغرافي لجزيرة بالي

عممان بأف إندكنيسيا تي ىع ُّد جزءان مف أرخبيؿ المبليك في جنكب شرؽ آسيا ،كما أنيا

تضـ أكبر مجمكعة جزر في العالـ ،إذ يبمغ عددىا حكالي  17508جزيرة،
الدكلة التي
ُّ

 -206ؽّل ثٓ ٔبطو اٌؼجٛك ،ٞف ٟأػّبق ئٔل١َ١ٔٚب ثبٌ ٟعي٠وح ا٤ؽ َ٩ئٌّبِٗ ٚؽل٠ش ػٓ آٌٍَّّ١
(اٌو٠بع :ك ْٚكاه ٔشو٘1403 ،ـ).23 ،
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المسككف منيا حكالي  600جزيرة ،كمنيا جزيرة جاكا التي تي ىع ُّد مف أكثر مناطؽ العالـ

ازدحامان بالسكاف ،كقد تناقصت نسبة المسمميف فييا مف  %97إلى .207%85

كمف خبلؿ الزيارة الميدانية التي قمنا بيا كالتي انطمقت مف مدينة سكربايا يكـ الثاني مف
شير ديسمبر 2015ـ مع الساعة العاشرة صباحان ككاف كصكلي إلى الجزيرة مع آذاف
الظير تقريبان كلقد كاف في استقبالي السيد الفاضؿ يكنس نعيـ الذم كما ذكرت في المقدمة
مف طبلب العمـ كيجيد العربية عف ظير قمب ،كلقد تصادؼ قدكمي لجزيرة بالي احتفاء
سكانيا الذيف ىـ في غالبيتيـ مف أتباع الديانة اليندكسية بأكبر أعيادىـ الدينية ،كرأيت
طقكس كانكا يقكمكف فييا بكضع بعض األطعمة كالزىكر في شرفات بيكتيـ كأماميا كنحك
ذلؾ .كفي اليكـ الثاني ذىبت لبللتقاء مع فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس رابطة
عمماء بالي بمدينة دف بسار عاصمة الجزيرة ،كلقد مدني مشكك انر بمعمكمات قيمة فقد ذكر
بأف عدد المسمميف في جزيرة بالي يناىز ( )5306000مف أصؿ أربع مبلييف نسمة تقريبان،
كيتكمـ سكانيا المغة اإلندكنيسية باإلضافة إلى لغة محمية أخرل ،كلقد كاف جمكسنا معو في
أحد أكبر مساجد المدينة ،ككؿ جزيرة بالي كىي مساجد محدكدة العدد.

صورة  2لقاءنا مع الشيخ الحاج مصطفى األمين رئيس مجمس العمماء ببالي

 -207هاغت اٌَوعبٔ" ،ٟلظخ ا َ٩ٍ٦ف ٟئٔل١َ١ٔٚب" ،فِٛ ٟلغ لظخ ا،)َ2010/04/11( َ٩ٍ٦
. am9:22
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ثانياً  :تاريخ دخول اإلسالم إلى جزيرة بالي
قبؿ أف تعرؼ اندكنيسيا (كمنيا جزيرة بالي) الديانات -التي يعتبر اإلسبلـ الديانة
األكلى فييا كهلل الحمد -كانت الكثنية ىي الديانة السائدة ،كيعتبر ديف اليندكس كالبكذا أكؿ
أسست
األدياف األجنبية التي دخمت إلى الجزر اإلندكنيسية كأزاحت الكثنية منيا ،ثـ ٌ

مممكات ىندكسية كبكذية ،كأف آخر مممكة ىندكسية  -بكذية كأكبرىا ىي مممكة

امتدت رقعة سمطنتيا إلى سنغافك ار كماليزيا كبعض المناطؽ في
(ماجابييت) حيث
ٌ

تايمند.208

كباطبلعنا عمى عدة مصادر تبيف لنا أنو مف شبو المتفؽ عميو أف اإلسبلـ دخؿ
بكابة  -إف صح التعبير-
إلى إندكنيسيا في القرف األكؿ اليجرم كأف جزيرة سكمطرة بمثابة ٌ
لكؿ كافد إلى إندكنيسيا كمنيا إلى بقية الجزر اإلندكنيسية ،كجزيرة بالي إحداىا ،كذلؾ

لحقيقة تاريخية كىي إف المجتمع المسمـ أك المسمميف بصفة عامة قد استكطنكا جزيرة
سكمطرة قبؿ كجكدىـ في غيرىا مف المناطؽ ،بؿ قد قامت في بعض مناطقيا مممكات
إسبلمية ،كقبؿ ذلؾ دخؿ عبرىا البكذيكف كاليندكس كحتى االستعمار البرتغالي كاليكلندم،
كسيتبيف لنا ذلؾ فيما يمي:
حيث تكرد المصادر بأف العرب كخاصة التجار منيـ قد كصؿ نشاطيـ التجارم
الجزر اإلندكنيسية خبلؿ القركف اليجرية األربعة األكلى ،عندما ممؾ العرب المسممكف
ناصية تجارة المحيط اليندم ،حيث كانكا دعاة لئلسبلـ كتجا انر في نفس الكقت.209
كفي تحميؿ الكاتب حسيف محمد الكاؼ في كتابو (اإلسبلـ في إندكنيسيا) ما يؤيد
أىمية كمكانة جزيرة سكمطرة بكابة اإلسبلـ حيث يبيف بأف الحديث عف الدعكة اإلسبلمية
كالمممكات اإلسبلمية في خارج جزيرة جاكا ال يشتير بمثؿ ما اشتير الحديث عنيما في
 -208ؽَِ ٓ١ؾّل اٌىبف ،ا َ٩ٍ٦ف ٟئٔل١َ١ٔٚب اٌّؼبطوح ،كهاٍخ ِٛعيح ِٚغٍّخ ػٓ ا٨رغب٘بد
ا١ِ٩ٍ٦خ ف ٟأل١َ١ٔٚب (كِ ْٚىبْ إٌشو :اٌّىزجخ اٌؼمبئل٠خ ،ك-د).24 ،
ِ -209غٍخ ئٔل١َ١ٔٚب ،اٌ َٛ١اٌؼلك .3 ،)َ1979( 30
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تصب اىتماميا عف اإلسبلـ في جزيرة جاكا
داخؿ جزيرة جاكا ،كأغمبية الكتب التاريخية
ٌ

حتى يتبادر إلى أذىاف األكثرية أف ناشرم اإلسبلـ في إندكنيسيا ىـ العمماء أك األكلياء
التسعة )Walisongo( ،210كالذيف كميـ في جزيرة جاكا مع أف بعضان منيـ جاء مف جزيرة
جد بعضيـ دفف في جزيرة سكالكسي ،فقبؿ مجيئ اإلسبلـ إلى جزيرة جاكا
سكمطرة أك كاف ٌ
تعرفت عمى اإلسبلـ كاعتنقتو.211
كانت جزيرة سكمطرة كجزيرة سبلكسي قد ٌ

استثناء ىنا ،ألف اإلسبلـ فييا أقمية
كيمكف القكؿ بأف لجزيرة بالي خصكصية ك
ن

كأنيا مجاكرة لجزيرة جاكا فاإلسبلـ جاءىا بالتأكيد مف ىذه الجزيرة كتاريخيا مرتبط بتاريخ
جارتيا أشير الجزر اإلندكنيسية جاكا ،كرغـ الدكر البارز لجزيرة جاكا في ترسيخ اإلسبلـ
مف إقامة المممكات المسممة فييا إال أف اإلسبلـ في إندكنيسيا في الحقيقة عرفتو جزيرة
سكمطرة أكالن مف خبلؿ النشاط التجارم لمعرب كأحد النظريات الثبلث المفسرة لنشر
اإلسبلـ في ىذا البمد.212
كلقد ذكر البركفسكر ىشمي في رسالتو عف دخكؿ اإلسبلـ كانتشاره في إندكنيسيا
كجكد المممكات اإلسبلمية في سكمطرة منذ القرف التاسع الميبلدم أك القرف الثالث
اليجرم ،كيعتمد في رسالتو ىذه عمى المخطكطات القديمة بعضيا بالعربية ككتاب (إظيار
الحؽ).
كلـ يتشكؿ نفكذ تمؾ الممالؾ اإلسبلمية كيشتد ساعدىا مبك انر ،حتى كاف العقد
األخير مف القرف الثالث عشر الميبلدم كبعد أف اعتنؽ أحد الحكاـ اإلندكنيسييف المحمييف
كيدعى الممؾ الصالح الذم كاف حاكمان لباسام في شمالي سكمطرة ،كقد
كأتباعو اإلسبلـ ،ي
 -210ا١ٌٚ٤بء اٌزَؼ خ ف ٟعبٚا ُ٘ هعبي اٌؾً ٚاٌؼمل ٚاٌشٛهِٚ ،ٜقٍظ ٟاٌَىبْ ِٓ ظ َ٩إٌٙل١ٍٚخ
ٚاٌجٛم٠خ ٚاٌٛصٕ١خٚ ،وبٔٛا ٠ؼٍّ ْٛوفو٠ك كػ َّٝ٠ٚ ،ٞٛهئ َُٙ١اٌ ٌٟٛؽ١ش وبْ ٌ ُٙاٌلٚه ا٤وجو
فٔ ٟشو ا َّْٛ٠ٚ ،َ٩ٍ٦ف ٟعبٚا (ٚأٌٍٛ ٟغٚ )Wali songo( )ٛاػزجوٚا ثّضبثخ اٌؼّٛك
اٌفموٌٕ ٞشو اٌل ٓ٠ا ِٟ٩ٍ٦ف ٟعٕٛة شوق آٍ١بٔ٨ِٛ : ُ٘ٚ ،ب ِبٌه ئثواٍ٘ٔٛ -ُ١بْ أِج-ً١
ٍٔٛبْ ثٔٛبرظٍٔٛ -بْ كهعبدٍٔٛ -بْ غ١ؤٍٛ - ٞبْ وبٌ ٟعبوبٍٔٛ -بْ للٍٔٛ -ًٚبْ ُِ ْٛه٠ب-
ٍٔٛبْ ؤٛٔٛظ عبر ،ٟاٌّظله ف.(Sumber: www.pesantren.net) ٟ
 -211ؽَِ ٓ١ؾّل اٌىبف ،ا َ٩ٍ٦ف ٟئٔل١َ١ٔٚب اٌّؼبطوح.20 ،
 -212ؽ١ش رٛعل ص٩س ٔظو٠بد رٛػؼ ِٓ أكفً ا َ٩ٍ٦ئٌ ٝئٔل١َ١ٔٚب  ٟ٘ٚرفزوع أْ ِٓ أكفٍٗ
:اٌؼوة أ ٚاٌفوً أ ٚإٌٛٙك.
77

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
يكجد نقش عمى ببلط ضريحو يفيد بأنو تكفي عاـ 1297ـ ،كزار الرحالة ابف بطكطة
(779-703ق) سامك دي ار باسام عاـ 1345ـ فكجد سمطانيا حاكمان كريمان ،مكلعان
بالحكار الديني ،متكاضعان ،يذىب لممسجد أياـ الجمعة ،كيقكـ ىذا السمطاف بإرساؿ البعثات
الدينية لتدعك الناس حكؿ باسام إلى اإلسبلـ.213
كتذكر المصادر لما زار ابف بطكطة (779-703ق) سامك دي ار باسام (كالية تقع
في شماؿ جزيرة سكمطرة) كجد بيا حاكمان مسممان كاف يؤدم عباداتو بالتزاـ كبير ،ككاف
يتبع المذىب الشافعي ،مع نفس التقاليد التي رآىا في اليند الساحمية خصكصان بيف مسممي
مابيبل (أكبر تجمع إسبلمي كالية كاريبل في جنكب اليند) ،الذيف كانكا يتبعكف المذىب
الشافعي أيضان كمما نقمو لنا ابف بطكطة نفسو" :كىك السمطاف الممؾ الظاىر مف فضبلء
الممكؾ ،شافعي المذىب ،محب لمفقياء ،يحضركف مجمسو لمقراءة كالمذاكرة ،كىك كثير
الغزك كالجياد ،متكاضع ،يأتي إلى صبلة الجمعة ماشيان عمى قدميو ،كأىؿ ببلده شافعية
محبكف لمجياد ،يخرجكف معو تطكعان كىـ غالبكف عمى ما يمييـ مف الكفار ،كالكفار
يعطكنيـ الجزية عمى الصمح".214
انييار كسقكطان لمممكة
كتذكر المصادر التاريخية أيضان بأنو بعدىا شيدت الببلد
ان
(ماجابييت) ( )Majapahit Klungkungالشييرة التي كانت أكبر الممالؾ التي حكمت
سكمطرة بعد أف قضى السبلطيف المسممكف عمى تمؾ السمطنة البكذية (ماجاباىيت) كالتي
امتد حكميا في الفترة (مف 1293ـ كالى 1407ـ) كانتيت تمامان عاـ 1478ـ.
ألـ بػ (ماجابييت) قد أتاح الفرصة لممسمميف في
كاف ىذا الكضع المتردم الذم ٌ

جاكا لنشر دينيـ كنفكذىـ أكثر كنشاطان في إندكنيسيا ،حتى كصؿ بيـ األمر إلى قياـ
مممكة إسبلمية كبرل بعد أف تغمبكا عمى (ماجابييت) في مدينة ديماؾ ( )Demakالتابعة

ِٛ -213لغ "ٍِٛٛػخ اٌّؼوفخ" ػٍ ٝأ٨زؤذ (.)َ2015-12-22
ِ -214ؾّل ثٓ ػجل هللا اثٓ ثطٛؽخ ،رؾفخ إٌظبه ف ٟغوائت اِ٤ظبه ٚػغبئت اٍ٤فبه ،ط( 2ث١وٚد:
كاه طبكه ،ك-د). 706 ،
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لجاكا الكسطى في القرف الخامس عشر ،كىي مدينة متكسطة الحجـ ال تبعد كثي انر عف
أكبر مدف الكسط الجاكم كىي سمارنؽ.215

صورة  3موقع مدينة دمق – جاوا الوسطى

كبذلؾ حؿ محؿ السمطة البكذية المسممكف كالسمطنات اإلسبلمية كاشتير مف
الدعاة :حسيف الديف حميؼ سمطاف ديماؾ العربي ك(ديماؾ) كتقع في الساحؿ الشمالي في
جزيرة جاكا الكسطى عمى بعد  450كـ مف جاكرتا شرقان (العاصمة إلندكنيسيا) ،كسميت
ديماؾ بيذا االسـ نسبة لمكممة العربية (ذم ماء) بمعنى المكاف الذم يكثر فيو الماء ،كىي
بالفعؿ تتككف مف البرؾ كالسيكؿ ،ككثير مف المستنقعات كالحياض ،كتكثر فييا المياه ال
سيما في مكسـ المطر.216
كقد استمرت ىذه السمطنة مف عاـ 1475ـ إلى عاـ 1546ـ ،كتحممت عبء
الجياد كقادتو ضد البرتغالييف ككقفت في كجييـ صخرة عاتية بعد أف سقطت السمطنة
اإلسبلمية المشيكرة مالقا بيد البرتغالييف ،كبعدىا أم حكالى عاـ 1500ـ تكلى الحكـ
215- J.J. Ras، Tradisi Jawa Mengenai Masuknya Islam di Indonesia، 118-119
ِ -216ؾّل ٍؤ٨ه ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌ" ،ٟربه٠ـ كفٛي ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌِ( "ٟىزت اٌ٠٨ٛخ اٌؾى١ِٛخ
ا١ِ٩ٍ٦خ ٌغي٠وح ثبٌ.2 ،)َ2009 ،ٟ
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( )Dalem Ketutكىك مف سبللة الممؾ السابؽ ماجابييت حيث أسمـ الكثير مف سبللتو،
كفي عصره انطمؽ اإلسبلـ لباقي الجزر كمنيا جزيرة بالي مف جاكا

217

.

كتنقؿ لنا المصادر التاريخية بأف الممكة (  ) Dewi Fatimahكاف ليا دكر بارز
في نقؿ اإلسبلـ لبالي كىي مف سبللة آخر ممكؾ مممكة (ماجاباىيت) كالتي أسممت ،كقد
كظفت حبيا لممؾ بالي ( )Dalem Ketutالذم كاف حينيا ممكان لمممكة في ()Klungkung

في بالي ،ككانت ترمي مف خبلؿ التحاقيا بحبيبيا الممؾ السعي لما يمي-:
 -1تحاكؿ الممكة دعكة الممؾ ) (Dalem Ketutإلى الدخكؿ في اإلسبلـ فيذه الممكة
مستعدة لمزكاج مف الممؾ ) (Dalem Ketutبشرط دخكلو إلى اإلسبلـ.
 -2تريد التعاكف مع الممؾ لقياـ دكلة اإلسبلـ في بالي.218
 -3كبعد ىذه المحاكلة مف الممكة ( )Dewi Fatimahلـ يدخؿ الممؾ إلى اإلسبلـ كرجعت
الممكة إلى قريتيا ( ،)Loloanكبعد كفاة الممكة ( )Dewi Fatimahعاد نفر مف الذيف
ذىبكا معيا إلى منطقتيا كعددىـ ( )40شخصان ،كرجعكا إلى ()Klungkung Gelgel
في بالي كأقامكا فييا مساكف كنحكىا كاستكطنكا كاستقركا بيا ،كتعد ىذه المنطقة أكؿ
مناطؽ كجكد اإلسبلـ في بالي كمف ىنا بدأ اإلسبلـ في االنتشار ،مف منطقة (Gelgel

 )Klungkungلكؿ أرجاء جزيرة بالي.219

ٔ" -217فٌ اٌّوعغ".3 ،
ٍ -218ؤ٨ه "ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌ ،ٟربه٠ـ كفٛي ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌ.3 ،"ٟ
 -219اٌؼجٛك ،ٞف ٟأػّبق ئٔل١َ١ٔٚب ثبٌ ٟعي٠وح ا٤ؽ َ٩ئٌّبِٗ ٚؽل٠ش ػٓ اٌٍٍَّّ .147 ،ٓ١ؤ٨ه،
"ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌ ،ٟربه٠ـ كفٛي ا َ٩ٍ٦ف ٟثبٌ.4 ،"ٟ
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صورة  4موقع Gelgel Klungkung

كنرل بأف ىذا السبب المنطقي الذم جعؿ جزيرة بالي ذات أقمية مسممة بأف
ممكيا لـ يسمـ كما رأينا آنفان ،كظؿ الكجكد اليندكسي السائد كالمسيطر عمى الجزيرة
كأصبح كجكد المسممكف مرك انز في الممالؾ المسممة في بقية أرجاء إندكنيسيا مثؿ جاكا
كسكمطرة كأضحكا أقمية في بالي ،كبالتالي صار المسممكف فييا أقمية حتى كقتنا ىذا،
كىذا مما تميزت بو ىذه األقمية في كؿ أرجاء العالـ أنيا أقمية تقع في طرؼ دكلة غالبية
سكانيا مسممكف (إندكنيسيا) ،كمما يذكر في مميزات ىذه األقمية عف باقي األقميات أنيا
أقمية متسامحة جدان مف حيث التعايش إذ كاف بمقدكرىا ربما في أزمنة مختمفة فرض
دينيا بحكـ أف الدكلة مسممة في النياية ،كلكف سماحة الديف غالبة عمى سكانيا ،كبذلؾ
أعطت النمكذج المثالي ليذا الديف المتسامح عمى عكس المثاؿ الذم يمكف أف يذكر
بالمثؿ ما يفعمو اليندكس في بكرما بالمسمميف  -عممان بأنيـ غالبية سكاف بالي -كىي
دكلة ليست ببعيدة عف إندكنيسيا ،كقياميـ بتطيير عرقي كديني لـ تشيد البشرية مثيؿ لو
في العصر الحديث.
كغني عف البياف بأف جزيرة بالي مقصد السياح مف جميع أنحاء العالـ ففييا
مناظر طبيعية خبلٌبة كتتمتع بشكاطئ رممية كجباؿ خضراء كبحيرات كشبلالت ،كبيا
منتجعات كفنادؽ كثيرة كبيا مطار جكم عالمي ،كىي بذلؾ مكرد سياحي ىاـ
إلندكنيسيا.
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صورة  5المناظر الطبيعية الساحرة في بالي

كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :أف نسبة المسمميف في جزيرة بالي تبمغ
 ،%12كأف عددىـ يناىز  530ألؼ نسمة ،مف أصؿ أربعة مبلييف ىـ سكاف الجزيرة،
كتقع جزيرة بالي في كسط اندكنيسيا إلى الشرؽ مف جزيرة (جاكا) كتبمغ مساحتيا حكالي
( )6560كيمكمتر مربع ،كيتكزع عدد سكانيا  12( :في المائة مسممكف ك 10بالمائة
بكذيكف كمسيحيكف كسائر السكاف ىندكس أم مف أتباع المذىب أك الديف اليندككي
القديـ) ،كأكبر مدنيا دف بسار كتعتبر العاصمة التجارية كىي عاصمة الجزيرة.
كعف دخكؿ اإلسبلـ لبالي فإنو مف شبو المتفؽ عميو أف اإلسبلـ دخؿ إلى
إندكنيسيا في القرف السابع الميبلدم عف طريؽ التجار كالدعاة العرب ،عف طريؽ جزيرة
سكمطرة ،كتذكر المصادر التاريخية بأنو بعد انييار كسقكط مممكة (ماجابييت)
( )Klungkung Majapahitالتي كانت أكبر الممالؾ التي حكمت سكمطرة كبعد أف قضى
السبلطيف المسممكف عمى تمؾ السمطنة البكذية أتاح ذلؾ الفرصة لممسمميف في جاكا لنشر
دينيـ كنفكذىـ في كؿ إندكنيسيا ،حتى كصؿ بيـ األمر إلى إنشاء مممكة إسبلمية كبرل
في مدينة ديماؾ ( )Demakالتابعة لجاكا الكسطى في القرف الخامس عشر ،كفي عاـ
1500ـ تكلى الحكـ (  ) Dalem ketutكىك مف سبللة الممؾ السابؽ ماجابييت حيث
أسمـ الكثير مف سبللتو ،كفي عصره انطمؽ اإلسبلـ لباقي الجزر كمنيا جزيرة بالي مف
جاكا ،كتنقؿ لنا المصادر التاريخية بأف الممكة ( )Dewi Fatimahكاف ليا دكر بارز في
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نقؿ اإلسبلـ لبالي ،حيث حاكلت باتصاليا بالممؾ ( (Dalem ketutالذم كاف ممكان عمى
بالي في سبيؿ دعكتو إلى اإلسبلـ كرغـ أنيا لـ تفمح في ذلؾ كعادت إلى مممكتيا ،إال أف
نفر مف الذيف ذىبكا معيا عادكا إلى ( )Klungkung Gelgelفي بالي ،كأقامكا فييا مساكف
ان
كاستكطنكا كاستقركا بيا ،كتعد ىذه المنطقة أكؿ مناطؽ كجكد اإلسبلـ في بالي كمف ىنا بدأ
اإلسبلـ في االنتشار مف منطقة ( )Klungkung Gelgelلكؿ أرجاء جزيرة بالي ،كنرل بأف
ىذا السبب المنطقي الذم جعؿ جزيرة بالي ذات أقمية مسممة بأف ممكيا لـ يسمـ كما رأينا
آنفان كظؿ الكجكد اليندكسي السائد كالمسيطر عمى الجزيرة كأصبح كجكد المسممكف مرك انز
في الممالؾ المسممة في بقية أرجاء إندكنيسيا مثؿ جاكا كسكمطرة كأضحكا أقمية في بالي.
ثالثاً  :المشاكل القتصادية التي تواجو األقمية المسممة في بالي
تتركز األقمية المسممة في جزيرة بالي في تجمعات سكانية كىي سمة تؤثر في
النكاحي االقتصادية كالممارسات التجارية بحكـ اإلقامة في تمؾ التجمعات ،كرغـ أف األقمية
المسممة تعد جزءان مف نسي اجتماعي لو نشاط اقتصادم في المجتمع البالي أم تتشابو
بالتالي ظركفو االقتصادية كىنا المقصكد الديف اإلسبلمي كمعتنقكه مع غيره مف األدياف
األخرل خصكصان مع الديانة الغالبة كىي اليندكسية ،إال أف كاقع الحاؿ يعكس بجبلء أف
ظركؼ األقمية المسممة متكسطة الحاؿ ،كتميؿ لمطبقة فكؽ المتكسط ،كخير برىاف عمى
ىذا األمر أف
كثير مف المسمميف المياجريف مف مناطؽ إندكنيسية أخرل كأكثرىا أعدادان
ان
قدمت مف جزيرة جاكا القريبة ىـ مف التجار األغنياء مما أضاؼ تحسنان في النكاحي
ازدىار نسبيان في مستكل الدخؿ ليـ كلمكاقع االقتصادم بصفة عامة لمجالية
االقتصادية ،ك
ان
المسممة ببالي.
كقد قمت بزيارات لغرض االلتقاء مع أفراد مف مسؤكلي األقمية المسممة في جزيرة
بالي لمتعرؼ عمى أىـ المشاكؿ االقتصادية التي يكاجييا أفراد األقمية المسممة ،كمف تمؾ
المقاءات كاف لقائنا مع رئيس رابطة عمماء بالي بمدينة دف بسار فضيمة الشيخ مصطفى
األميف ،كقد التقيت بو في منزلو العامر حيث كاف معو عدد مف طمبة العمـ ،الذيف يقكـ
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بتدريسيـ ،كبعد فتح الحديث معو عف ظركؼ كمشاكؿ المسمميف االقتصادية ،التي تشكؿ
ىاجس المسمـ كبياف تعقيداتيا كأثرىا عمى حياة األقمية ،كاستقرارىـ ،ذكر فضيمة الشيخ
مصطفى األميف رئيس رابطة عمماء بالي بالعاصمة دف بسار" ،أف لدينا تصنيؼ في
الناحية االقتصادية لمسممي بالي كما يمي -:
-1المستوى األول في المجتمع اإلسالمي :
الذيف ىـ في مستكل اقتصادم ضعيؼ ،كذلؾ لضعؼ فرص العمؿ كقمة مجاالت
الفرص االقتصادية المتاحة ليـ ،كىـ متساككف في الظركؼ االقتصادية كبالتالي
االجتماعية كمستكل الشعكر لدييـ بذلؾ كاحد ،كىـ مف سكاف الجزيرة األصميكف.
 -2المستوى الثاني في المجتمع اإلسالمي :
كىـ مف المياجريف الذيف قدمكا مف خارج جزيرة بالي ،كأغمبيـ مف جزيرة جاكا
كظركفيـ االقتصادية متنكعة عمى ما يمي بيانو-:
أ-المياجركف المسممكف مف فئة األغنياء  :كىـ مف التجار الذيف قدمكا مف جزر أخرل
كمناطؽ أخرل بإندكنيسيا (كلـ يذكر لنا مف خارج الببلد) ،كىـ أغنياء باألساس.
ب-المياجركف المسممكف الساعكف في تحسيف ظركفيـ االقتصادية :كىـ قدمكا فقراء أك
يكادكف كذلؾ لغرض تحسيف ظركفيـ االقتصادية كالعمؿ كالتجارة في بالي ،كىـ يسعكف
إلى أف يصبحكا كالفئة السابقة مف إخكانيـ الكافديف.
 -3المستوى الثالث في المجتمع اإلسالمي :
كىـ مف سكاف الجزيرة األصمييف الذيف ىـ في مستكل مشابو مف الطائفة األكلى
كفييـ المتكسط الحاؿ كالغني" .كما التقيت فضيمة الحاج محمد خيركف ،كىك رئيس قسـ
مكاتب الشؤكف الدينية في ك ازرة الشؤكف الدينية بمحافظة بالي حيث قمت بزيارتو في مقر
مكتبو ،كأجريت معو حكا انر عف مشاكؿ المسمميف االقتصادية في بالي ،فقاؿ" :بأف المشاكؿ
قميمة مف الناحية االقتصادية كمنيا مثؿ ما حصؿ في مشركع بنؾ معامبلت إندكنيسيا
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حيث رفض السكاف اليندكس بحكـ أنيـ أغمبية بالجزيرة فكرة إنشاء فندؽ سياحي يرعاه
البنؾ مف أساسيا ،باعتبار أنو بنؾ إسبلمي ،نتيجة الخكؼ مما ىك إسبلمي كجديد ،كقاؿ
فضيمة الحاج خيركف مؤخ انر قامكا باحتجاج أماـ البرلماف المحمي ىنا في العاصمة دف
بسار رفضان لمفكرة أم إنشاء فركع لمبنؾ في الجزيرة ،ككاف ذلؾ في شير نكفمبر مف ىذه
السنة 2015ـ ،أم في الشير الماضي ،كأجبر ذلؾ الحككمة ىنا عف تأخير المصادقة في
بناء ىذا الفندؽ الذم يمكلو بنؾ معامبلت إندكنيسيا اإلسبلمي".
كبنؾ معامبلت اندكنيسيا ىك أكبر بنؾ مستقؿ إسبلمي في إندكنيسيا لو كضع
سكقي متميز في قطاع المعامبلت المصرفية المتسقة مع الشريعة اإلسبلمية ،كىك مكجكد
بفركعو المزدىرة كبشبكة الصرافة اآللية المنتشرة في كافة أنحاء إندكنيسيا ،كقد تأسس
البنؾ عاـ 1991ـ ،كيبمغ عدد العامميف بو  5848عامؿ كتبمغ حصتو في السكؽ حكالى
. 220%23
كقد سألت عف عدد فركع بنؾ معامبلت اندكنيسيا المكجكدة في جزيرة بالي فأجاب
فضيمة الحاج محمد خيركف ،رئيس قسـ مكاتب الشؤكف الدينية في ك ازرة الشؤكف الدينية
بمحافظة بالي خبلؿ لقاءم معو في مركز ك ازرة الشؤكف الدينية بالعاصمة دف بسار
كبالتحديد في المقر الخاص بالشؤكف اإلسبلمية بالك ازرة " :بأنو يكجد فرع رئيسي كاحد فقط
في عاصمة الجزيرة دف بسار كبالتالي يمكف القكؿ بأنو يكجد فرع كاحد فقط بالجزيرة".
كعممنا أنو في العاـ الماضي حدث نفس األمر بتاريخ  7أغسطس 2014ـ حيث نظـ
المئات مف الشباب البالييف مف الطائفة اليندكسية كقفة احتجاج أماـ مكتب بنؾ إندكنيسيا
بالي في دنباسار ،حممكا الفتات تحتكم عمى مطالب لرفض إنشاء بنكؾ إسبلمية في
الجزيرة.

ِٛ -220لغ ِٓ أ٦زؤذ ف// www .bankmuamalat.co. id/ tentang/ profil-،http ٟ
.)َ2015/12/23( lang muamalat
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كقد كانت المعمكمات التي تفضؿ بيا فضيمة الحاج محمد خيركف ،رئيس قسـ
مكاتب الشؤكف الدينية في ك ازرة الشؤكف الدينية بمحافظة بالي مشابو إلى حد كبير لما
تفضؿ بو فضيمة السيد جمرم سكرتير معيد المعركؼ التعميمي العالي بدف بسار ،أثناء
مقابمتو كىك رجؿ فاضؿ ككاف لقائنا بو صاحبان في مقر المعيد التعميمي ،كفيما يخص ىذه
المسألة ذكر لنا "بأنو يسكد نكع مف التخكؼ مقركف ببث إشاعات كىمية في بالي فيما
يتعمؽ بمجتمع الشريعة المعني أساسان بإنشاء الصيرفة اإلسبلمية كعمى الطريقة اإلسبلمية
الصحيحة في المجاؿ االقتصادم كمصدره مف اليندكس (المعارضكف) كأغمبيتيـ ال يدركف
بحقيقة البرنام  ،كمنبع تخكفيـ كخمفيتو ىك زيادة كاتساع نشاط المسمميف في المجاؿ
االقتصادم".
كأضاؼ "بأف مصدر الخكؼ كمنشأه ربما مف عدـ الفيـ ألف أفكار المعارضيف
ليذه المشاريع الحديثة ضيقة كأكثرىـ مف أىؿ البادية كليس مف المدف ،كىـ غير قادريف
عمى فيـ الثقافة اإلسبلمية كنشاطيا االقتصادم ،كقد دفع أكلئؾ المعارضكف بأفكارىـ
المعارضة إلنشاء مثؿ ىذه المؤسسات االقتصادية اإلسبلمية إلى جمع شبابيـ لغرض
التظاىر كاالحتجاج كقد جاء مف بعد مف يتكسط لتقريب كجيات النظر كالكئاـ".

صورة  6لقاءنا مع الحاج أحمد قاسم مسؤول في معيد العموم اإلسالمية بدن بسار

كما التقيت بفضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج ،قاضي المحكمة الشرعية بجزيرة
بالي ،كذلؾ في مقر المحكمة الشرعية كىي محكمة تخص المسمميف ،كقد أكضح "بأف
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المشاكؿ كالصعكبات االقتصادية لؤلقمية المسممة في جزيرة بالي تتمثؿ في رفض اليندكس
فكرة إنشاء الفنادؽ كالمراكز السياحية التي تمكؿ بالطريقة اإلسبلمية كالتي تعرؼ في
اندكنيسيا بالسياحة الشرعية اإلسبلمية ،كىك ما كصفتو أحد الجرائد ( )masالمجتمع
االقتصادم اإلسبلمي ،في سنة 2013ـ ،ككاف مقر انر إنشاء ذلؾ في ثبلث مناطؽ في
إندكنيسيا أحداىا في جزيرة بالي ،كقد رفض السكاف ىذا المقترح كعزاه السيد القاضي لعدـ
الفيـ كعدـ قدرة أصحاب الفكرة مف إقناع اآلخريف ،أما عف البنكؾ اإلسبلمية فقاؿ بأف
اليندكس ال يقبمكف ذلؾ مخافة منيـ مما يصفكنو بأسممة المنطقة كما يتصكركف ذلؾ".
كعكدة لما جرل مف حكار مع فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس المجمس
األعمى لمعمماء بالعاصمة دف بسار كفيما يخص ىذا المكضكع ،كبعد أف سألتو عف مدل
تكفر البنكؾ اإلسبلمية ككجكد خدمات اإلقراض كالمشاركة كالمرابحة اإلسبلمية كغيرىا مف
الخدمات ،أشار فضيمتو "بأف التعامبلت المصرفية لممصارؼ غير اإلسبلمية تفرض نفسيا
كبقكة بحكـ أف المسمميف أقمية بالجزيرة كأف الخدمات الشرعية أك اإلسبلمية ال تتكفر
لممسمميف بالشكؿ الكافي بحكـ قمة الفركع لممصارؼ اإلسبلمية ،فيضرىـ الحاؿ لمتعامؿ مع
المصارؼ التقميدية".
كرغـ ىذه المشاكؿ المرتبطة بالتمكيؿ اإلسبلمي فيناؾ بصيص أمؿ أشار إليو
فضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج ،قاضي المحكمة الشرعية ببالي حيث قاؿ "بأف
المجتمع العاـ في جزيرة بالي يرحبكف بالمياجريف مف خارج الجزيرة ،كىذا الترحيب يشمؿ
المسمـ كغير المسمـ ،كذلؾ بسبب العامؿ االقتصادم ككثي انر ما يككف ركاد البيكت
المستأجرة كالتي مبلكيا مف اليندكس مف المسمميف المياجريف مف خارج جزيرة بالي مثؿ
الكافديف مف جزيرة جاكا أك مف سكمطرة كغيرىا".
كقضية التعامؿ مع اليندكس في مسائؿ المباحات كفي التجارة كنحكىا لـ ينكره
أحد مف العمماء ،كال بأس بإيراد فتكل لفضيمة الشيخ عبد الحي يكسؼ مجيبان لمف سألو ما
حكـ أف يشاركني شخص غير مسمـ (ىندكسي الديانة) في فتح شركة تجارة عامة؟ ،فقاؿ
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فضيمتو" :ال حرج عميؾ في مشاركة اليندكسي في تمؾ الشركة ما داـ أصؿ العمؿ مباحان،
كالتجارة في سمع مباحة ،ألف النبي  قد تعامؿ مع غير المسمميف ،كتكفي  كدرعو
مرىكنة عند ييكدم ،كقد سئؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما عف مشاركة الييكدم
كالنصراني فأفتى بالجكاز".221
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :بدايةن عف المشاكؿ االقتصادية لؤلقمية
المسممة في جزيرة بالي نجد أنيا تتركز أساسان حكؿ فتح المصارؼ اإلسبلمية بالجزيرة
حيث ال تكجد فركع كافية لتمؾ المصارؼ بشكؿ يمبي حاجة الناس في التعامبلت التي ىي
بعيدة عف الربا أك الفكائد المصرفية ،كذلؾ ترتبط المشكبلت بالنشاط المتعمؽ بفتح
مؤسسات خدمية كالفنادؽ كغيرىا كالتي تمكليا بنكؾ كمؤسسات إسبلمية تقكـ عمى أساس
المشاركة أك المضاربة اإلسبلمية ،كقد القت تمؾ التكجيات معارضة بالغة مف اليندكس،
كصمت إلى التظاىر أماـ البرلماف في الجزيرة رفضان إلقامة مثؿ ىذه المؤسسات كعزاه
الميتمكف كالمسؤكلكف ممف التقيتيـ أف ذلؾ راجع إلى الجيؿ بخمفيات المسألة كالمكضكع
المزمع إنشاءه خصكصان كأف الغالبية مف المعارضيف مف خارج المدف أم مف اإلرياؼ
كالذيف تنقصيـ الدراية كلـ يتطرؽ إلى سمعيـ مف قبؿ مفيكـ مؤسسة إسبلمية أك فندؽ
تمكيمو جية أك مؤسسة إسبلمية مثؿ بنؾ معامبلت إندكنيسيا اإلسبلمي ،فنجد أنو ينتابيـ
ىاجس الخكؼ مف الفكرة أساسان ،أك لعدـ التكضيح الكافي مف قبؿ القائميف بتمؾ
المشاريع ،كرغـ ذلؾ يستفيد اليندكس بؿ كيرحبكف بالمياجريف المسمميف مف خبلؿ التعامؿ
التجارم كلغرض المنافع كالمصالح التجارية ،كتبيف أف غالبية المياجريف المسمميف مف
طبقات غنية ،كىـ مف التجار أصبلن ،كلذلؾ فائدة كبيرة كممحكظة في رفع المستكل
االقتصادم لمجالية المسممة بالجزيرة كتحسيف ظركؼ المعيشة لمطبقات الفقيرة المكجكدة في
جزيرة بالي مف فقراء المسمميف.
 -221فؼٍ١خ اٌش١ـ ػجل اٌؾٍٛ٠ ٟف اٍ٤زبم ف ٟلَُ اٌضمبفخ ا١ِ٩ٍ٦خ ثغبِؼخ اٌقوؽ -َٛاٌَٛكاْ،
"فزِ ٜٛشبهوخ إٌٙل ٍٟٚف ٟاٌؼًّ اٌزغبه ،"ٞفِٛ ٟلغ ِشىبح
ا. http://www.meshkat.net/content/28874 ،َ٩ٍ٦

88

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
رابعاً  :المشاكل المتعمقة باألحكام الشرعية التي تواجو األقمية المسممة في بالي
كما بحثنا عف المشاكؿ االقتصادية التي كاجيت كال تزاؿ تكاجو األقمية المسممة في
جزيرة بالي ،يأتي المجاؿ ىنا لعرض المشاكؿ المتعمقة باألحكاـ الشرعية لؤلقمية المسممة
كىـ يمثمكف أقمية بالمقارنة باألغمبية الساحقة مف أصحاب الديانة اليندكسية ،كقد تـ
االطبلع عمى المشاكؿ المتعمقة بتطبيؽ المسمميف لشعائرىـ كعبادتيـ ،كالتي تـ معرفتيا
مف خبلؿ المقاءات كالزيارات الميدانية التي قمنا بيا في جزيرة بالي كتبيف أف تمؾ المشاكؿ
تتمثؿ في ما يمي -:
 -1مشاكل تخص بناء المساجد (دور العبادة) وكذلك المعاىد الدينية
بعد الحكار مع فضيمة الشيخ مصطفى األميف ،رئيس المجمس األعمى لمعمماء،
الذم ذكر أف في جزيرة بالي أكثر مف ستيف تجمعان لممسمميف ،كأف مف شركط بناء
المساجد في تمؾ األماكف أف يقدـ إلى البمدية تكقيعات السكاف كمكافقتيـ عمى ذلؾ أم
السكاف المحيطيف بالمكاف المراد إنشاء المسجد فيو ،كقد يككف مف جيراف المكاف مف غير
المسمميف فيشكؿ ذلؾ في أغمب األحياف صعكبة كتأخير حتى يتـ اقناعو بالفكرة كلؤلسؼ
البعض يميؿ إلى القكة كالشدة في التخاطب معيـ ،كليس بأسمكب اإلقناع كالحكار كىذا
بالطبع يحتاج إلى كقت كصبر.
كأثناء المقاء مع فضيمة السيد محي الديف حسف كصفتو مشرؼ تحفيظ القرآف
الكريـ ،في مركز بيت المعمكر في حي (كركبككاف) بالعاصمة دف بسار ،كىك مف أكبر
المراكز العممية في عاصمة جزيرة بالي ،ذكر "بأف ىناؾ صعكبة في تأسيس المراكز
العممية كالمعاىد التعميمية اإلسبلمية في بالي مف حيث استخراج الترخيص كالحصكؿ عمى
المكافقة لذلؾ ،حيث تمر العممية بإجراءات إدارية بالغة التعقيد كالصعكبة ،مف قبؿ اإلدارة
المحمية في المدف التي يراد إقامة المشركع بيا".
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كخبلؿ المقاء مع فضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج ،قاضي المحكمة الشرعية
ببالي ،الذم كضح لنا صعكبة اإلجراءات اإلدارية في إنشاء المساجد كالمعاىد الدينية
اإلسبلمية فذكر لنا" :بأنو تكجد صعكبة في بناء المساجد بالجزيرة كىذا يرجع لكجكد
ىكاجس كمخاكؼ مف الغالبية ،كقاؿ نحف ال نعتبرىا حقيقية ،فيي مجرد ىكاجس كظنكف
صادرة مف غالبية المجتمع غير المسمـ أم مف اليندكس اتجاه المسمميف ،كىي بالمجمؿ
تدكر حكؿ الخكؼ مف انتشار اإلسبلـ في بالي ،كلكف في التعامبلت الرسمية ال كجكد ليا
بؿ نحس بيا فقط".
كلقد تبيف لنا أف صعكبة اإلجراءات اإلدارية كتعقيدىا كما رأينا كسنرل في بقية
أجزاء ىذا الكتاب ىي سمة عامة ،القصد منيا عرقمة أم جيد إسبلمي يخدـ أك يقدـ فكائد
لؤلقمية المسممة في جزيرة بالي ،كليس أدؿ عمى ىذا الكبلـ مف شيادة الكاتب السعكدم
محمد بف ناصر العبكدم ،في كتابو (في أعماؽ إندكنيسيا بالي جزيرة األحبلـ إلمامو
كحديث عف المسمميف) حيث قاؿ عف تمؾ اإلجراءات اإلدارية المعقدة ضد األقمية المسممة
في جزيرة بالي أثناء رحمتو إلييا :إف اإلجراءات اإلدارية في الدكائر الحككمية ال بد أف
تتأثر مف قريب أك بعيد بيذه المكاقؼ كاألكضاع غير المشجعة إذا كانت متعمقة بقضايا
اإلسبلـ كالمسمميف ،فثمة تقييـ مزدكج كغير عادؿ ،كأف ىذه المقاطعة ليست مف
إندكنيسيا.222
كمف جية أخرل ذكر فضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج ،قاضي المحكمة
الشرعية ببالي "بأف القانكف المحمي في بالي رقـ ( )10بشأف بناء أماكف العبادة (مف
مساجد كمدارس) يكفر مكافقة بعد استيفاء الشركط لمبناء لممسمميف ،كلكف الشعب يرفض
ذلؾ بحج

مختمفة ،كىذا ما حدث في كثير في أماكف ذات أغمبية ىندكسية محيطة

بالمكاف المزمع إنشاء المسجد أك المدرسة الدينية اإلسبلمية فيو ،كلكف في التجمعات التي
أغمبيتيا مف المسمميف فبل تكجد مشكمة في البناء".
 -222اٌؼجٛك ،ٞف ٟأػّبق ئٔل١َ١ٔٚب ثبٌ ٟعي٠وح ا٤ؽ َ٩ئٌّبِٗ ٚؽل٠ش ػٓ اٌٍَّّ.159 ،ٓ١
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كمف خبلؿ المقاء كالحكار مع سكرتير معيد المعركؼ التعميمي العالي بدف بسار
فضيمة السيد جمرم ،كالذم قمنا بزيارتو في صبيحة اليكـ الرابع مف الرحمة العممية ،كىك
رجؿ كاسع التعمـ كلو دراية كبيرة بأحكاؿ المسمميف بحكـ عممو األكاديمي كنشاطو الدعكم،
كفي ىذا المقاء تحدث فضيمتو عف الصعكبات التي تتعمؽ ببناء المساجد كاقامة المدارس
اإلسبلمية فقاؿ "ال تكجد مشاكؿ كبيرة في الكقت الراىف ،كلكف قديمان كانت تكجد مشاكؿ
أكبر مما عميو اآلف ،كقاؿ بأنو تكجد مشكمة حاليان في إنشاء السكف الداخمي لمطبلب
المسممكف التابعيف لممعاىد كالمدارس اإلسبلمية حيث إف ثقافة اليندكس ال تقبؿ مثؿ ىذه
التجمعات كال تفيـ مغزاىا كال تستكعب كجكدىا قربيـ ،كىـ مف اليندكس المتعصبكف كليس
كميـ".

صورة  7لقاءنا مع فضيمة السيد جمري سكرتير معيد
المعروف التعميمي العالي بدن بسار

كىك بالذات رأم أدلى بو فضيمة السيد محي الديف حسف مشرؼ تحفيظ القرآف الكريـ
بمركز بيت المعمكر كىك مركز تعميمي إسبلمي ،فذكر بأنو تكجد مشكمة في إنشاء سكف
داخمي قريب مف المركز اإلسبلمي ،كىناؾ صعكبة في استخراج التراخيص مف الناحية
اإلدارية بالعاصمة ،عممان بأف السكف الداخمي لمطبلب أمر ميـ في المدارس الدينية ألف
كثير مف الطبلب يأتكف مف خارج المدينة ،كحتى الكممة اإلندكنيسية المرتبطة بمقر إقامة
الطالب حيف نترجميا لمعربية بالمدارس الدينية ىي في األصؿ
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بمعنى الفندؽ أم النزؿ كمكاف إقامة الطالب ،ككممة باسانتريف تعني مؤسسة تعميمية
إسبلمية تيدؼ لتعميـ الطبلب المقيميف لدبييا ،كتعرؼ مف قبؿ المجتمع المحيط مع نظاـ
عنبر اإلقامة ،حيث يتمقى الطبلب التعميـ الديني مف خبلؿ نظاـ متعدد المكاضيع كالمكاد
الدينية.223
كىذا ما الحظناه مف خبلؿ زيارتنا لممراكز اإلسبلمية كمدارس تحفيظ القرآف الكريـ
بالعاصمة دف بسار حيث الحظنا عدـ كجكد أقساـ داخمية لمطمبة ،كعممنا أف بعض
الطبلب يقطنكف في أماكف بعيدة فيضطركف لتأجير البيكت خارج نطاؽ المدارس الدينية،
كىك بعكس المدارس الدينية في مناطؽ أخرل بإندكنيسيا حيث تكفر المدارس كالمعاىد
كحتى الجامعات األقساـ الداخمية لطبلبيا.
مف جية أخرل أكضح فضيمة السيد محمد خيركف" ،بأنو تكجد بعض المشاكؿ في
أداء صبلة الجمعة حيث تقكـ بعض المدارس الحككمية منيا كليست الخاصة فحسب،
بكضع مكاد كحصص ميمة أثناء كقت صبلة الجمعة ،كرغـ أف المدارس تسمح ليـ بأداء
الصبلة كلكف اإلشكالية تكمف في تزامف ذلؾ مع كقت المكاد الميمة التي تدرس في ذلؾ
الكقت".
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :فيما يخص إنشاء المساجد كالمدارس
اإلسبلم ية كغيرىا تبيف أف ىناؾ مشاكؿ تتعمؽ بصعكبة اإلجراءات اإلدارية التي يرأس
مراكزىا مف غير المسمميف (اليندكس) أم في البمديات التابعة لمجيات المانحة لمتراخيص
في البناء كالتكسيع فيو كغيرىا ،كيرجع ذلؾ لنكعيف العراقيؿ كالمشاكؿ كىي -:
 -1مشاكؿ متعمقة بتعقيد اإلجراءات اإلدارية كالقانكنية في الدكائر الرسمية ككثرة
الشركط المعرقمة في بناء المسجد المدرسة أك المعيد اإلسبلمي كالسكف الداخمي
المرافؽ لذلؾ.
223 - Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup
Kyai, (Jakarta : LP3ES, Cet.III, 1982), hlm.18.
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 -2مشاكؿ متعمقة بالسكاف المحمييف مف غير المسمميف (اليندكس) الذيف يتضايؽ
بعضيـ كال يعطي المكافقة عمى إنشاء المسجد أك دكر التعميـ اإلسبلمي.
 -2فيما يخص بناء مقابر موتى المسممين (المدافن).
تكاجو األقمية المسممة في بالي صعكبات كمشاكؿ متعمقة بالمدافف حيث أف أغمبية
اليندكس كحسب الديانة اليندكسية ال يقكمكف بدفف مكتاىـ بؿ يقكمكف بإحراؽ جثتيـ إال
قسـ منيـ ال يممؾ الماؿ لذلؾ فيقكـ بالدفف ،كلكف بالنسبة لممسمميف فميـ مقابر خاصة،
كلكف لتمؾ المقابر مشاكؿ تمكنا مف الكقكؼ عمييا مف خبلؿ اآلتي-:
فبعد المقاء مع فضيمة السيد محمد خيركف ذكر لنا "بأنو تكجد مشاكؿ لؤلقمية
المسممة فيما يتعمؽ بإيجاد مقابر جديدة لممسمميف مف حيث المكافقة عمى إصدار ترخيص
باألرض التي تخصص لممقبرة ،فقد نجد األرض كال نحصؿ عمى الترخيص ،كىذه
التعقيدات ترجع لمصعكبات التي مردىا لميندكس أم مف الطائفة اليندكسية ،كقاؿ أما
بالنسبة لؤلرض المكقكفة لغرض المقابر فبل تكجد بيا مشكمة ،كذكر بأف ازدياد السكاف
المسمميف يحتاج األمر ليـ مقابر جديدة في المستقبؿ".
ككذلؾ مف خبلؿ لقاءنا مع فضيمة الشيخ مصطفى األميف الذم ذكر "بأف ىناؾ
مشكمة معاشة في مكضكع المقابر حيث البد لممسمـ أف يدفف في مقابر خاصة لممسمميف،
كالمقابر المكجكدة غير كافية ،كذلؾ إف تكسيع المقبرة كتجديدىا بعد كؿ خمس سنكات
ليس باألمر السيؿ كيحتاج لمماؿ كالتراخيص التي يصعب الحصكؿ عمييا ،كذكر لنا
حادثة تدؿ عمى تمؾ المشاكؿ كالصعكبات المتعمقة بمقابر المسمميف ،كىي أف ىناؾ أرضان
قاـ المسممكف بشرائيا كاليندكس ال يعممكف بذلؾ كحكليا المسممكف إلى مقبرة كقامكا بالدفف
فييا ،كلما عمـ بيا اليندكس قامكا بردة فعؿ عنيفة كغاضبة كأخرجكا بعض المدفكنيف
المسمميف منيا".
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صورة  8من مظاىر رفض بعض اليندوس

كرغـ أف المسمميف في جزيرة بالي لـ يضطركا بعد كهلل الحمد لدفف مكتاىـ في غير
مقابر المسمميف أك نقميا لمقابر بعيدة ليـ ،كلكف صعكبة اإلجراءات في تكسيع المقابر
الخاصة بالمسمميف كانشاء الجديد منيا ربما يخمؽ مشكمة في المستقبؿ ،كلذلؾ نرل أنو مف
المناسب ىنا إيراد فتكل المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث في ىذه الحالة كىي الدفف في
مقابر غير المسمميف حيث جاء فييا:
إ ف أىؿ كؿ ديف ،ليـ مقابرىـ الخاصة بيـ ،فالييكد ليـ مقابرىـ ،كالنصارل ليـ
مقابرىـ ،كالكثنيكف ليـ مقابرىـ ،فبل عجب أف يككف لممسمميف مقابرىـ أيضان ،كعمى
المسمميف في الببلد غير اإلسبلمية أف يسعكا  -بالتضامف فيما بينيـ  -إلى اتخاذ مقابر
خاصة بيـ ،ما كجدكا إلى ذلؾ سبيبلن ،لما في ذلؾ مف تعزيز لكجكدىـ كحفظ لشخصيتيـ،
فإذا لـ يستطيعكا الحصكؿ عمى مقبرة خاصة مستقمة ،فبل أقؿ مف أف يككف ليـ رقعة
خاصة في طرؼ مف أطراؼ مقبرة غير المسمميف ،كيدفنكف فييا مكتاىـ ،فإذا لـ يتيسر
ىذا كال ذاؾ كمات ليـ ميت ،فيدفف حيث أمكف كلك في غير مقابر المسمميف ،إذ ال يكمؼ
اهلل نفسان إال كسعيا ،كلف يضير المسمـ إذا مات في ىذه الحالة ،أف يدفف في مقابر غير
المسمميف ،فإف الذم ينفع المسمـ في آخرتو ىك سعيو كعممو الصالح ،كليس مكضع دفنو
كأىف لٍَّي ىس لً ٍ ً
نس ً
اف إً َّال ىما ىس ىعى. 224
ئل ى
ى
 -224اٌموآِْٛ .39 : 2 ،لغ ػٍ ٝأ٨زؤذ فِ" ٟإٍَخ ا َ٩ٍ٦اٌَ2016 "َٛ١
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كقد قدـ الشيخ خالد محمد عبدالقادر في كتابو مف فقو األقميات المسممة تفصيبلن
في ىذا المكضكع ،فيك يرل بأف الفقياء قد اتفقكا عمى أنو ال يدفف مسمـ بمقابر الكفار ،كال
كافر في مقابر المسمميف ،كاذا دفف أحدىما في مقبرة اآلخر نبش كجكبان ما لـ يتغير ،ألف
الكفار ييعذبكف في قبكرىـ ،كالمسمـ يتأذل بمجاكرتيـ ،فإذا لـ تكف في بعض الببلد التي

يسكنيا مسممكف مقابر خاصة بيـ ،فإنو يينقؿ كجكبان إلى ببلد المسمميف إف أمكف ذلؾ ماديان

كسمحت سمطات ببلد المسمميف كلـ يخؼ تغير جثة الميت ،كاال جاز دفنو في مقابر
الكفار ،عمى أف يخصص لممسمميف جانب منيا ليـ ،ال يشاركيـ فيو غيرىـ ،فإف لـ يمكف
جاز دفنو لمضركرة ،كبو أفتى مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي،225
كاقترح أحد أعضاء المجمع ،226أف تراعى عند دفنو في مقابر الكفار درجات الكفر،
فمق ابر النصارل عند الضركرة أكلى مف مقابر الييكد ،كمقابر الييكد أكلى مف مقابر
الكثنييف كالممحديف ،كىكذا.227
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :أف ىناؾ مشاكؿ متعمقة بإقامة مقابر
جديدة أك تكسيع المكجكد منيا خصكصان مع زيادة عدد السكاف المسمميف عامان بعد عاـ،

كتتعمؽ تمؾ المشاكؿ كتنحصر بالذات في مكضكع استخراج الترخيص ،كىك مكضكع
متكرر سكاء في إقامة دكر العبادة أك المقابر كما ىك في ىذه الحالة ،كىذه المشكمة كما
يبدك تتعمؽ بالتعقيد اإلدارم الذم يفرضو اليندكس عمى المسمميف أم مف منطمؽ عرقي
كديني .كأنو ال تكجد مشكمة يضطر المسممكف فييا لمدفف في غير مقابرىـ حتى اآلف،
كلكف صعكبة اإلجراءات المتعمقة بتكسيع المقابر الحالية أك إنشاء الجديد منيا ربما يخمؽ
مشكمة في المستقبؿ.

. https://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart325516.htm
ِ - 225غٍخ اٌّغّغ اٌفم ٟٙا( ِٟ٩ٍ٦اٌؼلك اٌضبٌش.1400-1193-1161-1104 )َ2009-15-5،
 ٛ٘ٚ -226اٌش١ـ أؽّل ثٓ ؽّل اٌقٍ ،ٍٟ١ف ٟاٌّغٍخ اٌَبثك موو٘ب.1120 ،
ِ -227ؾّل ػجلاٌمبكه ِٓ ،فمٗ ا٤لٍ١بد اٌٍَّّخ.115 ،
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 -3فيما يخص الطعام الحالل وتوفره في المطاعم والفنادق ولدى الباعة وغيرىم.
مف خبلؿ المبلحظات التي الحظناىا في الزيارة الميدانية في جزيرة بالي لممطاعـ
المنشرة بكثرة بيا بحكـ ككنيا جزيرة سياحية ككانت زيارتنا ليا ألكثر مف مرة بحكـ كجكدنا
في الجزيرة كتمؾ المطاعـ ىي متنكعة منيا الشعبية ،كمنيا ذات الطابع العصرم مثؿ
(الماكدكنز) ك(البيتزة ىكت) كغيرىا كالمطاعـ الشعبية أقصد بيا ذات الطابع المحمي
االندكنيسي ،كالتي تقدـ الكجبات اإلندكنيسية باألخص ،مثؿ الناسي قكريف كناسي بادنغ
كالبأسك كغير ذلؾ ،كفي ىذه المبلحظات كما ييـ ىذا المكضكع الذم ذىبنا مف أجمو
الحظنا كجكد إشعار كختـ مكجكد بمداخؿ تمؾ المطاعـ كىك تصريح مف مجمس العمماء
اإلندكنيسي التابع لك ازرة الشؤكف الدينية اإلندكنيسية ،كيكضح بأف الطعاـ حبلؿ في ىذا
المطعـ ،كىك إلزاـ عمى ما يبدك مف الك ازرة ،كلكف بتكجيينا استفسارات لبعض المكاطنيف
اتضح أف ىناؾ مطاعـ خاصة ،كلكنيا قميمة جدان ،ممف ال يتقيد بيذه الضكابط في الطعاـ
الحبلؿ ،كمنيـ مف قاؿ بأف ذلؾ يقتصر عمى بعض الباعة المتجكليف فقط ،كاال فالقانكف
االندكنيسي يحرـ كيمنع الذبائح غير الحبلؿ أك بيع لحـ الخنزير ،كغير ذلؾ مف
المحرمات.

صورة  9نوع الطعام في جزيرة بالي

كمف خبلؿ لقاءنا مع فضيمة السيد محمد خيركف ذكر لنا "بأف الحككمة تتعاكف مع
مجمس العمماء اإلندكنيسي في مراقبة المذابح حيث تكجد رقابة مف الييئة الشرعية كتصدر
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ترخيص بذلؾ بعد التفتيش كالتأكد ،كقاؿ إف جيكد الييئة مقتصرة عمى مف يقدـ مف
أصحاب المطاعـ الطمب في تدخؿ الييئة في عممية المراجعة كالتدقيؽ فقط كاصدار
رخصة بذلؾ".
كذكر فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس رابطة عمماء بالي في مدينة دف بسار،
"بأف مف نتائ

كايجابيات المياجريف المسمميف أنيـ يكفركف الطعاـ الحبلؿ مف خبلؿ

النشاط في فتح المطاعـ كالذيف غالبتيـ مف جاكا كسكمطرة ،كقاؿ بأنو يتكقع في عاـ
2016ـ أف يتـ تطبيؽ قانكف أشد في ما يتعمؽ بالذبح الحبلؿ في بالي ،كقاؿ بأف ىناؾ
معياراف معيار عمكـ كىك متعمؽ بالترخيص العاـ مف الحككمة بأف الطعاـ حبلؿ ،كمعيار
خصكص كىك ما أشار إليو فضيمة السيد محمد خيركف آنفان بالضبط فيما يتعمؽ بحصكؿ
صاحب المطعـ عمى ترخيص مف ىيئة العمماء ببالي بأنو طعامو حبلؿ" .كىذا ما عشناه
فعبلن حيث قاـ السيد يكنس نعيـ باصطحابنا إلى مطعـ مالكو مسمـ مف جاكا كبالتحديد مف
مدينة سكرابايا ،كفيو كجدنا الطعاـ الجاكم كما عيدناه سابقان.

صورة  10مطعم في جزيرة بالي

كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :أنو فيما يخص الطعاـ الحبلؿ كخاصة
تكفر الذبح الحبلؿ كالمحـ الحبلؿ تبيف لنا أف المطاعـ تتقيد بكضع ترخيص أك طابع في
مدخميا يحمؿ ترخيص مف الحككمة بأف الطعاـ المكجكد بالمطعـ ىك طعاـ حبلؿ أم ال
يحكم لحـ خنزير كال يستعمؿ المحكـ التي مصدرىا مخالؼ لمطريقة اإلسبلمية ،كرغـ ذلؾ
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نرل أف ذلؾ غير و
كاؼ حيث اتضح بأف التدقيؽ في ذلؾ ال يتـ إال إذا طمب صاحب
المطعـ نفسو الكشؼ عف مصادر الطعاـ كأخذ رخصة مف الييئة الشرعية اإلسبلمية
بجزيرة بالي ،كلذلؾ نرل بأف تككف كؿ المطاعـ ممزمة بتكفير ىذه الشيائد ،كليس مجرد
الطمب أم ال يقتصر عمى التي تقدـ الطمب فقط ألف ىذه الدكلة إندكنيسيا (حفظيا اهلل)
دكلة مسممة ،كيجب أف تراعي األحكاـ اإلسبلمية بغض النظر عف أف المجتمع المكجكد
في جزء منيا غير مسمـ ،فيذا جزء مف النظاـ القانكني العاـ يجب أف يطبؽ ،كىذا ما بشر
بو فضيمة الشيخ رئيس رابطة عمماء بالي إذ قاؿ بأنو يؤمؿ في السنة القادمة 2006ـ أف
يطبؽ قانكف يجرـ الممارسات المخالفة في مكضكع الذبح غير الحبلؿ.
-4فيما يخص تحجب المسممات والقيود عمى ذلك.
مف خبلؿ مبلحظتنا كتطكافنا في شكارع العاصمة لجزيرة بالي لعدة أياـ الحظنا
كجكد المرأة المسممة المتحجبة كغير المحجبة ،كلـ نتعرؼ ىؿ ما إذا كانت غير المحجبة
مسممة أـ ال ،كلكف مف المؤكد بأف المسممات في غالبتيـ ممتزمات بالحجاب ،كىذا الرأم
ىك ما أكده فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس رابطة عمماء بالي بالعاصمة دف بسار،
الذم ذكر "بأف المسممة ممتزمة بالحجاب كال تكجد أم عكائؽ كبيرة تمنعيا مف ذلؾ ،لكنو
ذكر لنا مسألة ميمة كىي أف في المدارس العمكمية كالتي ىي طبعان غالبتيا ىندكس
كتحت رعاية اليندكس بحكـ األغمبية في جزيرة بالي ،يمزمكف الفتيات بمباس معيف،
مخالؼ لمحجاب كغطاء الرأس ،كذلؾ ذكر ذات الشيء فضيمة السيد محمد خيركف ،رئيس
قسـ مكاتب الشؤكف الدينية في ك ازرة الشؤكف الدينية بمحافظة بالي أثناء لقاءنا معو حيث
قاؿ بأف المدارس العمكمية ال تسمح لمطالبة المسممة بارتداء الحجاب داخؿ المدرسة ،أما
بخصكص الجامعات فمسمكح بيا ارتداء الحجاب لممسممة".
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صورة  11في زيارتنا لمراكز التحفيظ في بالي

كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي :فيما يخص حجاب المرأة المسممة ،فقد ذكر
فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس رابطة عمماء بالي بالعاصمة دف بسار أف المرأة
المسممة ال تعاني مف أم قيكد في ذلؾ ،كلكف في المدارس النظامية التي ىي بطبيعة
الحاؿ تحت رعاية اليندكس كاشرافيـ يفرضكف زيان خاصان عمى البنات ليس الحجاب مف

أجزاءه أم ييمنع الحجاب في تمؾ المدارس كال يسمح بارتدائو مف ًقبؿ المسممة .كىنا نرل

بأنو يجب أف تراعى الطالبة المسممة كحريتيا في التحجب ،كال تككف األزياء الخاصة عائقان

في الممارسات التعبدية كالدينية ،كأف يكيؼ الزم الخاص مع احترامنا لتمؾ األنظمة
كالتعميمات المنظمة لؤلزياء المخصصة بالمدارس ،كلكف يجب إيجاد تكافؽ بينيا كبيف
فركض الشريعة اإلسبلمية السمحاء كأحكاميا.
خامساً :المشاكل السياسية التي تواجو األقمية المسممة في بالي
بالنسبة لممشاكؿ السياسية التي يكاجييا مسممك بالي فقد اطمعنا عمى أىـ تمؾ
المشاكؿ مف خبلؿ الزيارات كالمقاءات التي قمنا بيا في ك ازرة الشكف الدينية بالعاصمة دف
بسار مع فضيمة السيد محمد خيركف ،رئيس قسـ مكاتب الشؤكف الدينية في ك ازرة الشؤكف
الدينية بمحافظة بالي ،كأجرينا معو حكا انر بشأف التعرؼ عمى مشاكؿ المسمميف كظركفيـ
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السياسية في بالي فذكر "فيما يخص جانب االنتخابات السياسية بأف المسمميف في الجزيرة
كىـ أقمية طبعان يشارككف في النشاط االنتخابي مثميـ مثؿ أم مكاطف اندكنيسي ،كبكؿ
سيكلة ،كعندنا أعضاء منتخبكف في مجمس النكاب في جزيرة بالي ،كلنا مندكب في مجمس
النكاب أك البرلماف كما يسميو البعض ،كعف التكزيع مف حيث انتماء األقمية المسممة في
بالي لؤلحزاب كالتيارات السياسية ذكر بأف المسمميف ىنا يتبعكف كما ىك الحاؿ في كثير
مف المناطؽ اإلندكنيسية أشير المككنات السياسية كىي -:
 -1كتمة العدالة كالرفاىية كالتي تميؿ لفكر جماعة اإلخكاف المسمميف.
 -2كتمة المحمدية الذيف تمتميـ جماعة المحمدية الدينية المشيكرة.
-3كتمة نيضة العمماء كىي طائفة تميؿ إلى اتباع المني الصكفي.
كذكر بأف عدد السكاف لؤلقمية المسممة لو دكر في قمة نسبة التمثيؿ في عضكية
البرلماف في بالي ،حيث أف نسبة عدد سكاف المسمميف كىـ أقمية ال يتجاكز  %10فقط،
كلكف ذكر بأف النسبة ربما أكثر مف ذلؾ بكثير في الحقيقة ،كذلؾ بسبب صعكبات في
التسجيؿ كالمصالح المتعمقة بالنفكسية ،كقاؿ بأنو بعد الحادث التفجيرم في سنة 2002ـ
الذم كقع في بالي ازدادت األمكر صعكبة كتشددان في ىذا األمر" .كعمى ذكر ىذا الحدث
فيك حادث إرىابي كقع في يكـ  12أكتكبر عاـ  2002في منطقة ككتا السياحية في جزيرة
بالي اإلندكنيسية ،كيعتبر اليجكـ األكثر دمكية في تاريخ إندكنيسيا ،حيث أسفر عف مقتؿ
 202شخصان ،كعدد الجرحى  209شخصان ،كتبنت الجماعة كتنظيـ القاعدة العممية.228
كما أكضح سكرتير معيد المعركؼ التعميمي العالي بدف بسار فضيمة السيد
جمرم "بأف نظاـ اإلدارة المحمية في المناطؽ كمف بينيا جزيرة بالي لو أثر عمى الظركؼ
السياسية لؤلقمية المسممة ،مف حيث أف ىذا النظاـ كىك نظاـ متكافؽ مع الحكـ المركزم
يعتبر أساسان معتمد عمى التمثيؿ الديمقراطي أم حكـ األغمبية ،كىنا نجد أف األغمبية مف
 .اؽٍغ ػٍ ٗ١ثزبه٠ـ 228 - The Sydney Morning Herald. The Sydney Morning Herald
ٛٔ 24فّجو .2015
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غير المسمميف ليا تأثير في نتيجة التمثيؿ السياسي ،كقاؿ بأنو يكجد ثبلثة أصناؼ مف
مكاقؼ اليندكس باعتبارىـ أغمبية مف الناحية السياسية كىي -:
-1الديمقراطي :أم الذم يقبؿ األخر كيحترـ األقميات كمف بينيا األقمية المسممة.
-2المحايد :كىك مف ال ييتـ باألمكر المتعمقة باألخريف في جزيرة بالي مف أقميات أخرل
غير جماعتو فبل ييتـ مثبلن باألقمية المسممة.
-3المعارض (الردكالي)

229

 :كىك الذم ال يقبؿ األخر كىـ األغمبية مف اليندكس كمف

بيف اآلخر طبعان األقمية المسممة.
كذكر لنا بأف العبلقة جيدة مع الصنؼ الديمقراطي كالمحايد ،كلكنيا غير جيدة
نكعان ما مع الصنؼ الثالث الردكالي ،كقاؿ يكجد في بالي حكـ القبيمة فأم شيء يرجع
لحاكـ القبيمة ،كىك قانكف خاص كليس بقانكف رسمي أك عاـ ،كلكف ىذا مف شانو أف يؤثر
عمى القرار الرسمي ،كمف ذلؾ تأثيره عمى حاكـ الجزيرة (بالي) الذم يمثؿ عمى ما يبدك
الطائفة الثالثة".
بينما ذكر فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس رابطة عمماء بالي بمدينة دف بسار
عاصمة جزيرة بالي ،خبلؿ المقاء معو كبعد سؤالنا لو :ماىي المشاكؿ السياسية في ىذه
المدينة كالتي ليا ارتباط مع األقمية المسممة ،فذكر فضيمة الشيخ مصطفى األميف "بأف
التمثيؿ السياسي لنا ضعيؼ حيث ال مندكب لدينا عمى مستكل اإلقميـ ،فميس لدينا مندكب
في المحافظة ،ألننا ال ننجح في االنتخابات السياسية ،ككاف لنا نائبان كاحدان في سنة
2004ـ ،كلكف األف ال يكجد لنا نكاب ،أما عمى مستكل برلماف المدف فذكر بأف لدينا
ثبلثة مندكبيف في ىذه المدينة (دف بسار) ككاحد فقط في مدينة (بكلمنغ) كاثناف في مدينة
(جبمرانا) ،أما رؤساء البرلمانات كميـ مف اليندكس".

 ٛ٘ٚ -229اٌظٕف اٌّزؼظت ٌٍطبئفخ إٌٙل١ٍٚخ.
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كما ذكر "بأف مف أىـ المشاكؿ السياسية أيضان ىك عدـ االتحاد في نشاط كبرام
األحزاب اإلسبلمية أك التي تنتمي لؤلقمية المسممة بصفة عامة ،كال يكجد تنسيؽ بينيـ،
كذلؾ أف النظاـ المحمي معتمد عمى الحكـ الذاتي ،كىك البد أف يتكافؽ مع النظاـ بالدكلة،
كقاؿ فضيمتو أيضان فيما يخص تعداد األقمية بأف العدد الحقيقي يناىز  500ألؼ بينما
الرسمي ىك  300ألؼ مف أصؿ أربع مبلييف نسمة تقريباى في الجزيرة ،كيرجع ذلؾ
إلجراءات التسجيؿ في السجؿ المدني كصعكبتو عمى المسمميف خصكصان لممياجريف
القادميف مف خارج بالي".
كىذا بالضبط ما ذكره فضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج ،قاضي المحكمة
الشرعية ببالي ،الذم قاؿ ":بأنو تكجد صعكبة في استخراج بطاقة األحكاؿ الشخصية
لممياجريف الجدد الذيف غالبيـ مسمميف ،حيث تكجد شركط جد صعبة في ذلؾ ،كىذا ما
ساىـ في خفض العدد الرسمي لممسمميف في الجزيرة كتفاكتو عف العدد الكاقعي الحقيقي".
بقيت مسألة يجدر ذكرىا تتعمؽ بالمحكمة الشرعية بالعاصمة دف بسار كىي
الكحيدة بالجزيرة فمف خبلؿ المقاء مع فضيمة القاضي محمد إسحاؽ الحاج قاؿ ":بأنو ال
تكجد محكمة شرعية عميا في بالي كانما نستعيض عف ذلؾ بالتعامؿ مع المحكمة الشرعية
في جزيرة لبمؾ

230

المجاكرة لبالي ،كقاؿ بأننا نسعى في إنشاء محكمة عميا في بالي ،كلكف

صعكبة اإلجراءات اإلدارية تعيؽ ذلؾ ،كلقد ذكرنا بأف مف أىـ اختصاصات المحكمة
الشرعية في بالي ىي النظر في مسائؿ مثؿ الميراث كالزكاج كالطبلؽ ...ألخ".
كمما تجدر اإلشارة إليو كىك ما الحظناه في السمككيات بيف اليندكس كبقية
األقميات كعمى رأسيا األقمية المسممة كجكد الكئاـ كاالحتراـ بينيـ ،كقد قاؿ فضيمة الشيخ
مصطفى األميف "بأف قيادات كزعماء األدياف الثبلثة ىنا  :اإلسبلـ كاليندكسية كالمسيحية

ٌّ -230جه عي٠وح رجؼل ػٓ ثبٌٍ 5 ٟبػبد ثبٌَفٕ١خ رمو٠جب ً ٚأغٍج١خ ٍىبٔٙب ٍَِّٚ ْٛثٙب ِٕزغؼبد
ِٕٚبظو ؽج١ؼ١خ غب٠خ ف ٟاٌوٚػخ.
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يسعكف لمكئاـ كنبذ العداء بيف أبناء الديف اإلسبلمي كاليندكسي مف خبلؿ النشاطات
الثقافية كاالجتماعية كالتي ليا طابع محمي غير رسمي".
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :أف المشاكؿ السياسية لؤلقمية المسممة في
جزيرة بالي ليست بتمؾ الحجـ كالتعقيد كانيا تنحصر في نسبة التمثيؿ السياسي الضعيؼ
كمرجعو ألمر منطقي كىك أف المسمميف ىـ أقمية ،كبالتالي تمثيميـ يككف قميؿ ،كرغـ ذلؾ
ال تعكس في الحقيقة نسبة المسمميف التمثيؿ في البرلماف فبل نجد أف البرلماف يمثمو 10
في المائة أك حتى  5في المائة مف النكاب المسمميف ،كيرجع ذلؾ لصعكبة اإلجراءات في
تسجيؿ النفكسية (السجؿ المدني) حيث أف عدد األقمية الرسمي مختمؼ عف العدد الكاقعي
كالحقيقي ،كعزاه البعض لئلجراءات التي زادت تعقيدان بعد الحادث التفجيرم في بالي سنة
2002ـ ،كما أنو ال يكجد تنسيؽ كال تعاكف بيف األحزاب المسممة في بالي ،كعف تمؾ
األحزاب فيي تتنكع بيف حزب العدالة كالبناء كالمحمدية كنيضة العمماء ،كما تبيف بأف
المجتمع البالي مف غالبية السكاف كىـ اليندكس منقسمكف لمنظرة اتجاه المسمميف مف
الناحية السياسية فيناؾ الطائفة الرافضة كىي المتعصبة كىناؾ الطائفة المحايدة ،كىناؾ
الديمقراطية ،كيستفيد ال ارديكاليكف كىـ مف الطائفة األكلى مف نظاـ الحكـ الذاتي لؤلقاليـ
في تمرير ما ينشدكنو كما يريدكنو اتجاه األقميات كسيطرتيـ عمى المقاليد المختمفة
بالجزيرة .ككذلؾ تكجد صعكبات مف األغمبية اليندكسية في إنشاء محكمة شرعية عميا
بالجزيرة كتحاؿ القضايا حاليان إلى محكمة عميا في جزيرة لمبؾ المجاكرة.
سادساً  :التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرورة الشرعية الخاصة باألقمية المسممة في
جزيرة بالي بإندونيسيا
كما ثـ عرضو في الباب األكؿ مف ىذا البحث أف القصد مف تطبيؽ قاعدة
الضركرة عند عمماء الشريعة أنيا لحفظ الضركرات الخمس ،كقد تكاترت األدلة المشرعة
ليا كتمؾ الضركرٌيات ىي حفظ :الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ ،كالماؿ ،فكاف قكؿ

العمماء الذيف راعكا حالة الضركرة في مثؿ قكليـ  :يجكز كذا عند الضركرة أك ألجؿ
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الضركرة  :تمؾ الحالة التي يتعرض فييا اإلنساف إلى الخطر في دينو أك نفسو أك عقمو أك
عرضو أك مالو فيمجأ (لكي يخمص نفسو مف ىذا الخطر) إلى مخالفة الدليؿ الشرعي
الثابت .231كذلؾ انطبلقان كاستنادان عمى األدلة كالتقعيد العممي الذم عرضناه في األبكاب
األكلى مف ىذا الكتاب.
كمف أكؿ األصكلييف الذيف بحثكا في مصنفاتيـ المقاصد الشرعية كالضركريات
الخمسة كغيرىا مف مباحث عمـ المقاصد :إماـ الحرميف الجكيني (478-419ىػ) في
كتابو البرىاف في أصكؿ الفقو ،ثـ تبله اإلماـ أبك حامد الغزالي (505-450ىػ) في كتابو
المستصفى ،ثـ تبلىما الرازم (604-543ىػ) في كتابو المحصكؿ ثـ تبلىـ اآلمدم
(631-551ىػ) في كتابو اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،كأكؿ مف خصص كتاب مستقؿ
لعمـ المقاصد ىك سمطاف العمماء العز بف عبد السبلـ (660-577ىػ) في كتابو قكاعد
األحكاـ في مصالح األناـ الذم اىتـ فيو بالقكاعد الشرعية عند تعارض المصالح ،ثـ تبله
القرافي (684-626ىػ) في كتابو الفركؽ الذم ييعد مف أعظـ المصنفات في ىذا العمـ

ألنو يبيف الفكارؽ القياسية بيف األحكاـ الشرعية ،ثـ جاء الشاطبي (ت790ىػ) كالذم يعد

شيخ المقاصد فألؼ كتابو الشيير في ىذا الفف )المكافقات(.232
كال بأس بالتذكير بالمراد بالضركرٌيات الشرعية كىي :األمكر التي ال بد مف

المحافظة عمييا حتى تستقيـ مصالح الدنيا كاآلخرة عمى ني صحيح دكف اختبلؿ ،كانما
يككف ذلؾ بالمحافظة عمى ىذه األمكر الخمسة ،لذا تسمى الضركرات (أك الضركرٌيات

الخمس) ،كتسمى بالكميات الخمس أيضان ،لككنيا جامعة لجميع األحكاـ كالتكاليؼ
الشرعية ،فيي كمية تندرج تحتيا جميع جزئيات الشريعة ،كتسمى أيضان بمقاصد الشرعية،

 -231اٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ،ط ،2ص.8
ٍٛ٠ -232ف ثٓ ػجل هللا اٌشجِ" ،ٍٟ١مبطل اٌزشو٠غ ا ،"ِٟ٩ٍ٦كه ًٚأٌم١ذ ف ٟاٌّؼٙل اِٟ٩ٍ٦
ثٛاشٕطٓ فِٛ ٟلغ اٌش١ـ اٌلوزٛه ٍٛ٠ف اٌشج( ٍٟ١ك -د).3 ،
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لما ثبت باالستقراء التاـ ليذه الشريعة دقيقيا كجميميا  :ككف المحافظة عمى ىذه األمكر
الخمسة أم انر مقصكدان لمشارع.233
كمف ىنا يمكف القكؿ بأف الفقو عامة ،كفقو األقميات خاصة ،يحتاج إلى تجديد
كىك في نفس الكقت يبارؾ كيشيد بالمكاقؼ كاآلراء االجتيادية التي يقكـ بيا كككبة مف
العمماء المشيكد ليـ باالعتداؿ كالتيسير عمى الناس ،كنبذ التشدد كعدـ التقكقع في دائرة
ىي أشبو ما تككف تحجي انر كايجاد سدان بيف الفقو كالفقيو ،كبيف كاقعو المعاش ،كال نجد لمف
كاف ىذا حالو ردان لممعضبلت كالنكازؿ في مشاكؿ األقميات المسممة سكل :ال يجكز فعؿ
ىذا كال يجكز فعؿ ذاؾ بحجة سد الذرائع كاألخذ باألحكط ،كىـ بذلؾ يضيقكف عمى
المسمميف ،كفاتيـ أف االجتياد مطمكب بؿ ىك سنة ككنية كمطمب شرعي قبؿ ذلؾ ،يقكؿ
الشيخ طو جابر العمكاني في بحثو (نظرات تأسيسية في فقو األقميات)" :كالحؽ أف
اجو إال باجتياد جديد ،ينطمؽ مف َّ
كميات القرآف
مشكبلت األقميات المسممة ال يمكف أف تك ى
الكريـ كغاياتو كقيمو العميا كمقاصد شريعتو كمنياجو القكيـ ،كيستنير بما صح مف سنة

كسيرة الرسكؿ  في تطبيقاتو لمقرآف كًقيمو َّ
ككمياتو".234
كما إف األخذ بالتيسير ىك مني اإلسبلـ ،فالقرآف الكريـ ينص عمى ذلؾ قاؿ
يد بً يكـ اٍلعسر ،235 كقاؿ تعالى كذلؾ :ي ًر ي َّ
تعالى  :يي ًر ي َّ ً
ىف
يد الموي أ ٍ
ي
يد الموي ب يك يـ اٍل يي ٍس ىر ىكىال يي ًر ي ي ي ٍ ى
236
ؽ ًٍ
يد المَّوي لً ىي ٍج ىع ىؿ ىعمىٍي يكـ م ٍف ىح ىروج
ض ًعيفنا كقاؿ تعالى  :ىما يي ًر ي
ؼ ىع ٍن يك ٍـ ىك يخمً ى
يي ىخف ى
اف ى
اإل ٍن ىس ي
َّ
ً ً
كف. 237
يد لًيي ى
ىكلى ًكف يي ًر ي
طي ىريك ٍـ ىكلًييت َّـ ن ٍع ىمتىوي ىعمى ٍي يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى
يد المَّوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ
كفسر اإلماـ القرطبي (671-600ىػ) :قكلو عز كجؿ  :ىما يي ًر ي
م ٍف ىح ىروج " :أم مف ضيؽ في الديف ،دليمو قكلو تعالى  :ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ًفي الد ً
يف ًم ٍف
 -233اٌيؽٔ ،ٍٟ١ظو٠خ اٌؼوٚهح اٌشوػ١خ246 ،
 -234ؽٗ عبثو اٌؼٍٛأٔ" ،ٟظواد رأٍ١َ١خ ف ٟفمٗ ا٤لٍ١بد"
http://www.feqhweb.com/vb/t41 .html.
 -235اٌموآْ.185 :2 ،
 -236اٌموآْ.28 : 4 ،
 -237اٌموآْ.6 : 5 ،
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ىح ىروج ،238كمف صمة أم ليجعؿ عميكـ حرجان كلكف يريد ليطيركـ أم :مف الذنكب
...كقيؿ :مف الحدث كالجنابة ،كقيؿ :لتستحقكا الكصؼ بالطيارة التي يكصؼ بيا أىؿ

الطاعة ...كليتـ نعمتو عميكـ أم :بالترخيص في التيمـ ثـ المرض كالسفر ،كقيؿ بتبياف
الشرائع ،كقيؿ بغفراف الذنكب".239
كقاؿ اإلماـ الشككاني – رحمو اهلل – (1229-1173ىػ) " :كليس المصير إلى
األشد بمتعيف ،بؿ مبلحظة التخفيؼ مف مقاصد الشريعة" .240كفي السنة النبكية نصكص
كثيرة تدؿ عمى التيسير منيا قكلو ( : يسركا كال تعسركا)، 241كفي الحديث األخر :عف
السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت( :ما خير رسكؿ اهلل بيف أمريف إال أخذ أيسرىما
ما لـ يكف إثمان) .242كفي الحديث كىك كصية الرسكؿ  لمعاذ بف جبؿ كأبي مكسى
بشر كال
األشعرم رضي اهلل عنيما حيف أرسميما إلى اليمف فقاؿ ليما( :يس ار كال تعس ار ك ا

تنف ار كتطاكعا كال تختمفا). 243
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :في بداية الباب تبيف أف تطبيؽ قاعدة
الضركرة الشرعية عند العمماء أنما جاء لحفظ الضركرات كقد تكاترت األدلة المشرعة ليا
كتمؾ الضركرٌيات ىي حفظ :الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ ،كالماؿ ،كتندرج أيضان تحت

مقاصد الشرعية كتسمى بالضركرات (أك الضركرٌيات الخمس) كتسمى بالكميات الخمس

أيضان ،لككنيا جامعة لجميع األحكاـ كالتكاليؼ الشرعية ،كبأف الفقو عامة كفقو األقميات
خاصة يحتاج إلى تجديد كنبذ التشدد كعدـ التقكقع في دائرة ىي أشبو ما تككف تحجي انر
كايجاد سدان بيف الفقو كالفقيو كبيف كاقعو المعاش كال نجد لمف كاف ذاؾ حالو ردان
لممعضبلت كالنكازؿ في مشاكؿ األقميات المسممة سكل :ال يجكز فعؿ ىذا كال يجكز فعؿ
 -238اٌموآْ.78 : 22 ،
 -239أث ٛػجل هللا ِؾّل ثٓ أؽّل أ٤ظبه ٞاٌموؽج ،ٟاٌغبِغ ٌ٥ؽىبَ اٌموآْ ،ط.610 ،8
ِ -240ؾّل ثٓ ػٍ ٟاٌشٛوبٔ ً١ٔ ،ٟاٚ٤ؽبه ،ط.63 ،1
 -241اٌؼَم ،ٟٔ٩فزؼ اٌجبه ،ٞوزبة ا٤كة ،هلُ اٌؾل٠ش .542 ،5773
 -242إٌ ،ٞٚٛشوػ طؾ١ؼ اٌٍَُّ.477 ،
٠ -243ؾ ٟ١ثٓ شوف أث ٛىوو٠ب إٌ ،ٞٚٛشوػ إٌ ٞٚٛػٍ ،ٍَُِ ٝوزبة اٌغٙبك ٚاٌَ١و ،ثبة ف ٟاِ٤و
ثبٌز١َ١و ٚرون اٌزٕف١و ،هلُ اٌؾل٠ش( ،1733ث١وٚد ،كاه اٌق١و.402 ،)َ1996 ،
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ذاؾ بحجة سد الذرائع كاألخذ باألحكط كىـ بذلؾ يضيقكف عمى المسمميف ،كفاتيـ أف
االجتياد مطمكب بؿ ىك سنة ككنية كمطمب شرعي قبؿ ذلؾ .كنبلحظ بأف ىذه النكاحي
الداعية لتطبيؽ قاعدة الضركرة الشرعية عمييا أساسيا حاجات تطكرت إلى ضركرات أك
أنزلت منزلة الضركرات ،كىك ما سنعرضو لدل األقمية المسممة في جزيرة بالي في
الصفحات التالية.
كمف خبلؿ الزيارات التي قمنا بيا كما الحظناه مف ممارسات ليذه القاعدة كىي
الضركرة الشرعية كتطبيقاتيا في جزير بالي اإلندكنيسية ،يمكف القكؿ بداية بأف ىذه
النكاحي الداعية لتطبيؽ قاعدة الضركرة الشرعية عمييا أساسيا حاجات تطكرت إلى
ضركرات أك أنزلت منزلة الضركرات ،ككما عرضنا في األبكاب السابقة مف ىذه الدراسة
عبلقة الحاجة بالضركرة كاف الحاجة قد تنزؿ منزلة الضركرة ،كفيما يمي سرد لتمؾ
التطبيقات لقاعدة الضركرات تبيح المحظكرات كما عايناىا مف كاقع األقمية المسممة في
جزيرة بالي -:
 .1الضرورة الشرعية في منع تحجب بعض المسممات بالمدارس
مما كجدناه كاستقيناه مف ميداف الدراسة ،كمف خبلؿ المقاءات مع السادة العمماء
األفاضؿ بجزيرة بالي كمسؤكلي األقمية المسممة ،كعمى رأسيـ فضيمة الشيخ مصطفى
األميف رئيس رابطة عمماء بالي بالعاصمة دف بسار ،الذم ذكر "بأف المرأة المسممة ممتزمة
بالحجاب كال تكجد أم عكائؽ تمنعيا مف ذلؾ ،لكنو ذكر لنا مسألة أنو في المدارس
النظامية كالتي ىي طبعان غالبتيا ىندكس كتحت رعاية اليندكس بحكـ األغمبية في جزيرة
بالي يمزمكف الفتيات بمباس معيف ،مخالؼ لمحجاب كغطاء الرأس ،كال يسمح بالتالي
لممسممة مف لبس الحجاب الشرعي".
كبداية يجب التعري

عمى معنى الحجاب كحكمو كفضمو لممرأة المسممة،

فالحجاب :لباس شرعي سابغه ،تستتر بو المرأة المسممة ،ليمنع الرجاؿ األجانب مف رؤية
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شيء مف بدنيا . 244كعف حد الحجاب  :فيكاد يجمع الفقياء أنو يشمؿ كؿ البدف عدا الكجو
كالكفيف ،كىك عند المالكية كالشافعية كالحنابمة كالحنفية ،كلـ يتجاكز أىؿ العمـ عند
استعراضيـ المذاىب الفقيية في أمر حدكد ما يباح كشفو ،الكجو كالكفيف كالقدميف ،فد ٌؿ
ذلؾ بذاتو عمى إجماعيـ عمى حرمة كشؼ ما عدا ما سبؽ.245
نحف نعتبر بأف الحجاب الشرعي معناه في المحصمة الستر لكامؿ الجسد عدا
أعـ مف النقاب الذم تأثر كما
الكجو كالكفيف كما ذىب لذلؾ أغمب الفقياء ،كبالتالي فيك ٌ
يبدك بعادات الناس كتقالييـ حتى جعؿ معو القفاز كجعؿ لكنو أسكد ،ككؿ ذلؾ مف الغمك

ما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف ،فإذا كانت النساء في زمنو  يظيرف كجكىيف كفي زمف الح
خاصةن فكيؼ يفرض عمييف تغطية كؿ الجسد بالكامؿ عدا العينيف في أكقاتيف كحياتيف
اليكمية العادية ،ككثير ما يتـ الخمط بيف الحجاب كالجمباب كيبيف عبد العزيز الطريقي ىذا
الفرؽ فيقكؿ في كتابو (الحجاب في الشرع كالفطرة) " :إف الجمباب ىك غطاء فضفاض
يرخى غالبان كال عبلقة بشده ال عمى الرأس كالصدر ،كأما الحجاب فيك الساتر مف أم نكع
لممرأة سكاء كاف قماش أك أم ساتر
متىاعان فىاسأىليكى َّف ًمف كر ً
اء ًح ىج و
اب ىذلً يك ٍـ
ٍ ي ٍ ىى
ى

246
كى َّف
مادم" كىك المراد بقكلو تعالى  :ىكًا ىذا ىسأىٍلتي يم ي
طيى ير لً يقميكبً يك ٍـ ىكيقميكبً ًي َّف.247
أى ٍ

كيعتبر الحجاب مف األكامر التي فرضيا الشرع عمى المرأة كال شؾ كال نقاش في
ً
ات ي ٍغض ٍ ً
ً
يف
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
ذلؾ ،قاؿ تعالى  :ىكيقؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىن ى ي
كجيي َّف ىكىال يي ٍبد ى
ض ىف م ٍف أ ٍىب ى
ً
يف ًز ىينتىيي َّف إً َّال لًيب يعكلىتً ًي َّف أ ٍىك
ًز ىينتىيي َّف إً َّال ىما ى
ظيى ىر ًم ٍنيىا ىكٍل ىي ٍ
ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يجييكبً ًي َّف ىكىال يي ٍبد ى
ىآبائً ًي َّف أ ٍىك ىآباء يب يعكلىتً ًي َّف أ ٍىك أ ٍىب ىنائً ًي َّف أ ٍىك أ ٍىب ىناء يب يعكلىتً ًي َّف أ ٍىك إً ٍخ ىكانً ًي َّف أ ٍىك ىبنًي ًإ ٍخ ىكانً ًي َّف أ ٍىك ىبنًي
ً
اإلرىب ًة ًم ىف الر ىج ً
اؿ أ ًىك
أى
ىخ ىكاتً ًي َّف أ ٍىك نً ىسائً ًي َّف أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
ت أ ٍىي ىم يانيي َّف أ ًىك التَّابًع ى
يف ىغ ٍي ًر أ ٍيكلًي ًٍ ٍ
ِ -244ؾّل فإاك اٌجواى ،ٞؽغبة اٌّوأح اٌٍَّّخ ث ٓ١أزؾبي اٌّجطٍٚ ٓ١رأ ً٠ٚاٌغبٍ٘( ٓ١اٌو٠بع
ِ:ىزجخ أػٛاء اٌٍَف.30 ،)َ2011 ،
ٍ -245بِ ٟػبِو ،ٞاٌؾغبة ،شو٠ؼخ هللا ف ٟاٚ َ٩ٍ٦اٌٛٙ١ك٠خ ٚإٌظوأ١خ (ثل ْٚكاه ِٚىبْ إٌشو:
.22 ،)َ2010
 -246ػجل اٌؼي٠ي ِوىٚق اٌطو٠م ،ٟاٌؾغبة ف ٟاٌشوع ٚاٌفطوح (اٌو٠بعِ :ىزجخ كاه إٌّب٘ظ ٌٍٕشو
ٚاٌزٛى٠غ٘1436 ،ـ).51-50 ،
 -247اٌموآْ.53 :33 ،
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ً
ً ً
ظيركا عمىى عكر ً
يف ًمف ًز ىينتً ًي َّف
ات الن ىساء ىكىال ىي ٍ
ض ًرٍب ىف بًأ ٍىر يجم ًي َّف ليي ٍعمى ىـ ىما يي ٍخف ى
ىي ٍ ىي ى ى ٍ ى
ً
َّ
ً
كف.248كمف السنة ما ركل عف قتادة ،أف
كف لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
يعا أُّىييىا اٍل يم ٍؤ ًم ين ى
ىجم ن

ًَّ
يف لى ٍـ
الط ٍف ًؿ الذ ى
كبكا إًلىى المَّ ًو
ىكتي ي
النبي  قاؿ( :إف الجارية إذا حاضت لـ يصمح أف يرل منيا إال كجييا كيداىا إلى
المفصؿ).249
بيد أف قضية الحجاب شكمت عمى مدل عقكد كثيرة محك انر رئيسان لمحاربة اإلسبلـ
كأىمو ،كتنامت في ظؿ اليجمة المستعرة ،كالمتبناة مف قبؿ العديد مف الدكؿ كالجمعيات
كالمؤسسات النسائية الغربية ،كالمستغربة المنتشرة في أرجاء عالمنا العربي كاإلسبلمي،
كاليادفة إلى تدمير النسي القيمي كالعقدم كاألخبلقي في مجتمعنا المسمـ مف خبلؿ إدخاؿ
كتركي  ،مفاىيـ خاطئة أساسان ،كالمدمرة لمقيـ ك األخبلؽ كحياة المرأة المسممة.250
كمما يمكف إضافتو بأف قضية حجاب المرأة المسممة مف القضايا التي نالت
البحث كالجدؿ الكثير بيف أعداء اإلسبلـ كالمسمميف في بقاع األقميات المسممة ،كاتخذىا
مف يريد الطعف في خاصرة اإلسبلـ مدخبلن لمدخكؿ ككسيمة لمكلكج لكياف األمة المسممة
لبث سمو كضبللو كمف ثـ تنفيد انتقامو ،كعمى العمماء المسمميف التيقظ لتمؾ الدعكات
الخبيثة التي تنادم بتحرير المرأة بخمع حجابيا كتنادم بالسفكر كالتخمي عف المباس
اإلسبلمي ليا بدعكة أنو ال يناسب التحضر كالمدنية كىذا العصر ،كأنو يحجر المرأة
كيقيدىا كيحد مف حريتيا كحرية تعبيرىا ،كفي المقابؿ نجد أماـ ىذه الدعكات المفرطة مف
أعداء اإلسبلـ مف يتقبميا مف أبناء ىذه األمة حكامان كمحكميف كلؤلسؼ يكجد مف يطبؽ
قكانيف تمنع الحجاب في بيئات ليست بأقميات بؿ في مجتمعات المسمميف ذاتيا.
كما يمكف القكؿ :كفي مقابؿ تمؾ الدعكات المستيترة بفرض الحجاب نجد دعكات
كاعتقادات ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف ،كمعظميا بحكـ العادة كالعرؼ ،كانما امتزجت
 -248اٌموآْ.31: 24 ،
 -249عّبي اٌل ٓ٠أث ٛاٌؾغبط ٍٛ٠ف ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌّي( ٞاٌّزٛف٘742 : ٝـ) ،رؾفخ ا٤شواف
ثّؼوفخ ا٤ؽواف ،اٌّؾمك :ػجل اٌظّل شوف اٌل( ،ٓ٠ث١وٚد :اٌّىزت ا.339 ،)َ1983 ،ِٟ٩ٍ٦
 ٍَُِ -250اٌٍٛ١ف" ،ؽغبة اٌّوأح اٌٍَّّخ"(كِ ْٚىبْ إٌشو ٚربه٠قٗ).2 ،
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بتقاليد بالية في مجتمعات يحؽ أف تكصؼ بالمجتمعات الذككرية كليست مجتمعات نبكية
كمحمدية كما يجب أف تككف ،التي كاف شعارىا النساء شقائؽ الرجاؿ ،251كبدعكة سد
الذرائع كالمبالغة في األخذ باالحتياط عند كؿ خبلؼ فيذه سمة كاضحة كمعمـ بارز ليذا
المني حمؿ كثير مف الفتاكل المتعمقة بالمرأة نحك الغمك كالتشدد ،حتى منعت النساء مف
التعميـ كمف العمؿ كممارسات مباحة كبعض مسائؿ التركيح كالترفيو كالرياضة كمف
المشاركة السياسية ،كفي مصالح تتعمؽ بممارسة التجارة كىي حقكؽ ليا بمكجب الشريعة
كاف خالفت بعض أعراؼ البعض.
إف الشريعة اإلسبلمية شريعة تتميز بالكسطية كاليسر ،كلذا ينبغي لمناظريف في
أحكاـ النكازؿ مف أىؿ الفتيا كاالجتياد أف يككنكا عمى الكسط المعتدؿ بيف طرؼ التشدد
كاالنحبلؿ كما قاؿ اإلماـ الشاطبي (ت790ىػ) – رحمو اهلل" : -المفتي البالغ ذركة الدرجة
ىك الذم يحمؿ الناس عمى المعيكد الكسط فيما يميؽ بالجميكر فبل يذىب بيـ مذىب
الشدة كال يميؿ بيـ إلى طرؼ االنحبلؿ ،كالدليؿ عمى صحة ىذا أف الصراط المستقيـ الذم
مر أف مقصد الشارع مف المكمؼ الحمؿ عمى التكسط مف غير
جاءت بو الشريعة ،فإنو قد ٌ
إفراط كال تفريط ،فإذا خرج عف ذلؾ في المستفتيف ،خرج عف قصد الشارع كلذلؾ كاف ىم ٍف

خرج عف المذىب الكسط مذمكمان عند العمماء الراسخيف".252

أيضان يمكف القكؿ بأف ايراد ىذا الكبلـ السالؼ الذكر ىك مف باب التذكير بكسطية
اإلسبلـ كعدـ تبنيو مني االفراط كال التفريط في مسائؿ الحجاب كغيرىا مف مسائؿ المرأة،
حيث سببت ممارسات االفراط مدخبلن ألعداء األمة كما ىك الحاؿ كذلؾ في حاؿ التفريط،
ككانت خير كسيمة بمحاربة اإلسبلـ كقكاعده ،كأف حجاب المرأة المسممة ال نقاش في
فرضيتو ،كلكف في مسائؿ الضركرة الشرعية كما ىك الحاؿ في ىذه الحالة حيف يفرض
عمى الطالبات المسممات في بعض المدارس في ميداف البحث في جزيرة بالي التي تعتبر
 -251ئشبهح ٌؾل٠ضٗ ( إٌَبء شمبئك اٌوعبي)ِ ،ؾّل ثٓ ػ َٝ١اٌزوِن ٍٕٓ ،ٞاٌزوِن ،ٞثبة ِب عبء
فَ٠ ّٓ١ز١مع ف١و ٜثٍ٠ ٨ٚ ٩نوو اؽزِ٩ب ً (ث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ك-د).189 ،
 -252اٌشبؽج ،ٟاٌّٛافمبد ،ط276 ،5
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المسممات فييا أقمية بيف غيرىف مف النساء ،يجب األخذ بقاعدة الضركرة الشرعية ،كنكرد
بعض أشير الفتاكل في ىذه المسألة كىي فتكل صادرة عف فضيمة مفتي الديار المصرية
الشيخ شكقي عبلـ.253
كانما تتأتى الرخصة التي تبيح لممرأة المسممة خمع حجابيا أك شيء منو عند كجكد
الضركرة – أك الحاجة التي تيىن َّزؿ ً
منزلىتىيا ،عامة كانت أك خاصة – التي تيم ًجئيا إلى ذلؾ،
كالضركرة ىي :ما يؤدم لبس المرأة الحجاب فييا إلى اليبلؾ أك ما يقاربو ،كالحاجة ىي:
ما يؤدم لبسيا إياه إلى الحرج كالمشقة المذيف يمحقانيا في دينيا أك دنياىا ،كمف خافت
و
بسبب ،أك عمميا الذم ال مكرد ليا سكاه ،أك مصالحيا التي ال
عمى نفسيا أك مف ىك منيا
قكاـ ليا بغيرىا ،أك مسيرتيا التعميمية التي يختؿ نظاـ حياتيا بتركيا ،ارتكابان ألخؼ
الضرريف ،كدرنء ألشد المفسدتيف ،أخذان في االعتبار أف الضركرة كالحاجة تقدراف بقدرىما،
كأف ما جاز كشفو لمضركرة أك الحاجة مكانان أك زمانان أك حاالن :ال يتعدل بو محمو كال
ييتجاكز بو مقداره ،فبل تكشؼ مف حجابيا في كؿ ذلؾ إال بقدر ما يندفع بو الضرر،

المخكؼ ،كتستد بو الحاجة ،فإف زاؿ الضرر كالتيديد كحصؿ األمف كاندفعت
كيزكؿ بو ى
الحاجة :عادت لحجابيا ،كالتزمت فريضتيا ،كأطاعت ربيا.254

كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي  :مف المقاءات مع السادة العمماء األفاضؿ
بجزيرة بالي كمسؤكلي األقمية المسممة تبيف أف المدارس النظامية في جزيرة بالي كالتي ىي
طبعان غالبتيا ىندكس يمزمكف الفتيات بمباس معيف ،مخالؼ لمحجاب كغطاء الرأس ،كال
يسمح بالتالي لممسممة مف لبس الحجاب الشرعي .فالحجاب :لباس شرعي تستتر بو المرأة
المسممة ،ليمنع الرجاؿ األجانب مف رؤية شيء مف بدنيا ،كفي حد الحجاب يكاد يجمع
الفقياء أنو كؿ البدف عدا الكجو كالكفيف ،كىك عند المالكية كالشافعية كالحنابمة كالحنفية،
 -253شٛل ٟئثوا٘ ُ١ػجل اٌىوّ ُ٠
ػِ ٛ٘ ، َ٩فز ٟاٌل٠به اٌّظو٠خ ،اػبفخ ئٌ ٝو ٗٔٛأٍزبم اٌفمٗ اِٟ٩ٍ٦
ٚاٌشو٠ؼخ ثغبِؼخ ا٤ى٘و "فوع ؽٕطبٌٚ ،ل فِ ٟؾبفظخ اٌجؾ١وح ثّظو ،ف ٟاٌضبٔ ٟػشو ِٓ
أغَطٌ ِٛ ِٓ ،َ1961لغ اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح ػٍ ٝأ٨زؤذ.
 -254شٛل ٟػ٠" ،َ٩غٛى ٌٍٍَّّخ فٍغ اٌؾغبة ف ٟاٌقبهط ػٕل اٌؼوٚهح" ،عو٠لح اٌغو٠لح ػٍٝ
أ٨زؤذ (اٌى٠ٛذ  :اٌض٩صبء .)َ2015 ٛ١ٔٛ٠ 23
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كيعتبر الحجاب مف األكامر التي فرضيا الشرع عمى المرأة قاؿ تعالى :كيقؿ لٍممؤ ًم ىن ً
ات
يٍ
ى
ً
ي ٍغض ٍ ً
ض ًرٍب ىف
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
يف ًز ىينتىيي َّف إً َّال ىما ظىيى ىر ًم ٍنيىا ىكٍل ىي ٍ
ظ ىف فيير ى
ى ي
كجيي َّف ىكىال يي ٍبد ى
ض ىف م ٍف أ ٍىب ى
بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يج ييكبً ًي َّف...األية 255كعف قتادة ،أف النبي  قاؿ( :إف الجارية إذا حاضت

لـ يصمح أف يرل منيا إال كجييا كيداىا إلى المفصؿ) ،256بيد أف قضية الحجاب شكمت

عمى مدل عقكد كثيرة محك انر رئيسان لمحاربة اإلسبلـ ،كأىمو مف خبلؿ اليجمة عمى ىذا
الديف ،اليادفة إلى تدمير النسي القيمي كالعقدم كاألخبلقي في مجتمعنا المسمـ مف خبلؿ
إدخاؿ كتركي

مفاىيـ خاطئة أساسان ،كالمدمرة لمقيـ كاألخبلؽ كحياة المرأة المسممة،

كاتخذىا مف يريد الطعف في خاصرة اإلسبلـ مدخبلن لمدخكؿ ككسيمة لمكلكج لبدف األمة
المسممة لبث سمو كضبللو ،كعمى العمماء المسمميف التيقظ لتمؾ الدعكات التي تنادم
بتحرير المرأة بخمع حجابيا كتنادم بالسفكر كالتخمي عف المباس اإلسبلمي ليا بدعكة أنو ال
يناسب التحضر كالمدنية كىذا العصر ،كأنو يحجر المرأة كيقيدىا كيحد مف حريتيا كحرية
تعبيرىا ،كفي مقابؿ تمؾ الدعكات المستيترة بفرض الحجاب نجد دعكات كاعتقادات ما
أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف ،كمعظميا بحكـ العادة كالعرؼ ،كانما امتزجت بتقاليد بالية في
مجتمعات يحؽ أف تكصؼ بالمجتمعات الذككرية كليست مجتمعات نبكية كاف شعارىا
النساء شقائؽ الرجاؿ ،كبدعكة سد الذرائع كالمبالغة في األخذ باالحتياط عند كؿ خبلؼ
فيذه سمة كاضحة كمعمـ بارز ليذا المني حمؿ كثير مف الفتاكل المتعمقة بالمرأة نحك
الغمك كالتشدد ،حتى منعت النساء مف التعميـ كمف العمؿ كممارسات مباحة مثبلن قيادة
السيارة ،كبعض مسائؿ التركيح كالترفيو كالرياضة كمف المشاركة السياسية كغيرىا.
كأف حجاب المرأة المسممة ال نقاش في فرضيتو ،كلكف في مسائؿ الضركرة
الشرعية كما ىك الحاؿ في ىذه الحالة حيف يفرض عمى الطالبات المسممات في بعض
المدارس في ميداف البحث في جزيرة بالي التي تعتبر المسممات فييا أقمية بيف غيرىف مف
النساء ،يمزـ األخذ بقاعدة الضركرة الشرعية كىنا قمنا بإيراد بعض أشير الفتاكل في ىذه
 -255اٌموآْ.31: 24 ،
 -256اٌّي ،ٞرؾفخ ا٤شواف ثّؼوفخ ا٤ؽواف.339 ،
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المسألة كىي فتكل صادرة عف فضيمة مفتي الديار المصرية الشيخ شكقي عبلـ ،كفييا قكؿ
المفتي  :كانما تتأتى الرخصة التي تبيح لممرأة المسممة خمع حجابيا أك شيء منو عند
كجكد الضركرة – أك الحاجة التي تيىن َّزؿ ً
منزلىتىيا ،عامة كانت أك خاصة – التي تيم ًجئيا إلى
ذلؾ ،كالضركرة ىي :ما يؤدم لبس المرأة الحجاب فييا إلى اليبلؾ أك ما يقاربو ،كالحاجة
ىي :ما يؤدم لبسيا إياه إلى الحرج كالمشقة المذيف يمحقانيا في دينيا أك دنياىا ...ألخ.
 .2الضرورة الشرعية في التعامل مع البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية
مما كجدناه كاطمعنا عميو في ميداف الدراسة ىك أف المسمميف يجدكف صعكبة كبيرة
في االعتماد عمى البنكؾ اإلسبلمية لصعكبة إجراءات فتح كانشاء تمؾ البنكؾ في جزيرة
بالي لمعارضة السكاف مف الديانة اليندكسية الذيف يمثمكف أغمبية السكاف ،كمصدر
المعارضة ىك الخكؼ مف المشاريع اإلسبلمية حتى كصؿ بيـ إلى التظاىر كاالحتجاج
أماـ مبنى البرلماف كما ذكر في آنفان مف ىذا الباب ،كتكقفت مشاريع في ىذا الخصكص،
كتمؾ المظاىر الرافضة تجعؿ المسمـ المحتاج إلى االقتراض لبناء مسكف لو كلعائمتو يككف
مضط انر لبلقتراض مف البنكؾ الربكية أم مف المصارؼ التي تتعامؿ مع الفائدة.
فمف خبلؿ المقاء مع فضيمة الحاج محمد خيركف ،رئيس قسـ مكاتب الشؤكف
الدينية في ك ازرة الشؤكف الدينية بمحافظة بالي كحديثو عف فركع البنكؾ اإلسبلمية في
الجزيرة ،ذكر لنا ":أنو يكجد فرع رئيسي كاحد فقط في عاصمة الجزيرة (دف بسار) كيكجد
فرع كاحد فقط بالجزيرة .كما ذكر فضيمة الشيخ مصطفى األميف رئيس المجمس األعمى
لمعمماء بالعاصمة دف بسار بأف البنؾ الشرعي ال يتكفر لممسمميف بالشكؿ الكافي ،ليـ
فيضطرىـ الحاؿ لمتعامؿ مع تمؾ المصارؼ التقميدية".
"كما أف ليذه المشكمة شقان آخر فكثير مف الخريجيف مف األقمية المسممة يتخرجكف
سنكيان بجامعات جزيرة بالي أك مف خارجيا في تخصصات االقتصاد كالمحاسبة ،كبعضيـ
في الصيرفة اإلسبلمية كال يجد فرصة عمؿ بالبنكؾ اإلسبلمية ،فيضطر الطالب الخري
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لتحصيؿ لقمة العيش في العمؿ بالبنكؾ التي تتعامؿ مع الفكائد الربكية لقمة الفركع
لممصارؼ اإلسبلمية كمحدكدية فرص العمؿ بالنكؾ التي ال تتعامؿ مع الفكائد بجزيرة
بالي".
كمف خبلؿ تعرؼ البنكؾ اإلسبلمية يتضح الفرؽ بينيا كبيف تمؾ التقميدية التي
تتعامؿ بالفائدة فيي أم البنكؾ اإلسبلمية  :مؤسسة مصرفية ىدفيا تجميع األمكاؿ
كالمدخرات مف كؿ مف ال يرغب في التعامؿ بالربا (الفائدة) ثـ العمؿ عمى تكظيفيا في
مجاالت النشاط االقتصادم المختمفة ،ككذلؾ تكفير الخدمات المصرفية المتنكعة لمعمبلء
بما يتفؽ مع الشريعة اإلسبلمية كيحقؽ دعـ أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في
المجتمع.257
كاألساس الذم قامت عميو البنكؾ اإلسبلمية ىك تطيير العمؿ المصرفي مف إثـ
الربا ،كىذا ىك الفارؽ الجكىرم بينيا كبيف البنكؾ التقميدية ،التي تعتمد عمى أسمكب الفائدة
(القرض نظير نسبة محددة مف العائد مرتبطة بالزمف) مف خبلؿ جممة مف العمميات
الشرعية مثؿ المرابحة كالمضاربة...ألخ كالتي أساسيا المشاركة بأف يقكـ المصرؼ بتكزيع
مخاطر العمميات االستثمارية بيف األطراؼ (الممكؿ كطالب التمكيؿ).258
فالربا كبيرة كأثـ عظيـ حرمتو الشريعة اإلسبلمية تحريمان قاطعان ،كتكعد سبحانو

َّ
ًَّ
آمينكا اتَّقيكا الموى
كتعالى مرتكبيو بالحرب كما يقكؿ عز كجؿ في كتابو الكريـ  :ىيا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ً
ً ً
يف ،فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍف ىعميكا فى ٍأ ىذ ينكا بً ىح ٍر وب ًم ٍف المَّ ًو ىكىر يسكلً ًو ىكًا ٍف
ىكىذ يركا ىما ىبق ىي م ٍف الرىبا إً ٍف يكنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
259
تيٍبتيـ ىفمى يكـ رءكس أىمكالً يكـ ىال تى ٍ ً
كف ىكىال تي ٍ
كف ، كمف ذلؾ قكلو تعالى  :ىي ٍم ىح ي
ؽ المٌوي
ظمى يم ى
ظم يم ى
ٍ ٍ يي ي ٍى ٍ

 -257ػجل إٌّؼُ ِؾّل ِجبهنِ ،ؾّٛك  ،ٌٔٛ٠الزظبك٠بد إٌمٛك ٚاٌظ١وفخ ٚاٌزغبهح اٌل١ٌٚخ
(اٍ٦ىٕله٠خ :اٌلاه اٌغبِؼ١خ.173 ،)َ1996 ،
 -258ؽَٓ ٍبٌُ اٌؼّبه ،ٞاٌّظبهف ا١ِ٩ٍ٦خ ٚكٚه٘ب ف ٟرؼي٠ي اٌمطبع اٌّظوف.3 -2 ،ٟ
 -259اٌموآْ.279 -278 :2 ،
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اٍلربا كيربًي الص ىدقى ً
ب يك ٌؿ ىكفٌ وار أىثً ويـ،260 كمف النصكص النبكية الشريفة
ات ىكالمٌوي الى يي ًح ٌ
ٌ
ٌ ى ى يٍ

نجد قكلو ( لعف اهلل آخذ الربا كمككمة ،كشاىده ككاتبو). 261

كلكف كما في ىذه الحالة الخاصة بحكـ الضركرة يضطر المسمـ لمتعامؿ مع تمؾ
البنكؾ في مجاؿ االقتراض لبناء بيت يقيو حر كشمس الصيؼ ،كبرد كمطر الشتاء كيستره
ىك كعائمتو كيكفر ليـ كألطفاليـ حياة كريمة تميؽ بإنسانيتو.
كالمسكف كال شؾ ضركرة لمفرد المسمـ كلؤلسرة المسممة ،كقد امتف اهلل بذلؾ عمى
عباده حيف قاؿ تعالى  :ىكالمَّوي ىج ىع ىؿ لى يك ٍـ ًم ٍف يبييكتً يك ٍـ ىس ىك ننا ،262كجعؿ النبي  المسكف
الكاسع عنص انر مف عناصر السعادة في ىذه الحياة الدنيا ،كالمسكف المستأجر ال يمبي كؿ
حاجة المسمـ ،كال يشعره باألماف كاف كاف يكمؼ المسمـ كثي انر بما يدفعو لغير المسمـ كيظؿ
سنكات يدفع أجرتو ،كال يممؾ منو حج انر كاحدان ،كمع ىذا يظؿ المسمـ عرضة لمطرد مف ىذا
المسكف إذا كثر عيالو أك كثر ضيكفو ،كما أنو إذا كبرت سنو أك ق ٌؿ دخمو أك انقطع
عرضة ألف ييرمى بو في الطريؽ.263
تخرج مف الجامعة،
كمما يمكف إضافتو كذلؾ ما يتمؽ في اضطرار المحاسب الذم ى

كمف لو شيادة في مجاؿ العمؿ المصرفي كال يجد فرصة عمؿ سكل في ىذه البنكؾ
التقميدية ،كربما اشتغؿ في أقساـ اإلقراض كأتـ معامبلتيا المصرفية أك قاـ بمراجعة تمؾ
المعامبلت كغيرىا مف األعماؿ المحاسبية كاإلدارية بتمؾ المصارؼ.
يقكؿ فضيمة الشيخ عبد اهلل بف بية
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مجيبان عمى مف ال يجد عمبلن إال في البنكؾ

التقميدية  " :أنا طالب تخرجت منذ عاـ كزيادة ،كالى اآلف لـ أحصؿ عمى أم كظيفة في
 -260اٌموآْ.276 :2 ،
 -261اٌؼَم ،ٟٔ٩فزؼ اٌجبه.393 ،ٞ
 -262اٌموآْ80 : 16 ،
 -263أؽّل ِٙل ٞثٍٛاف" ،ٟرمو٠و اٌّغٌٍ اٚ٤هث٧ٌ ٟفزبء ٚاٌجؾٛس ٚاٌّؼبِ٩د اٌّبٌ١خ ٌٍٍَّّ ٓ١فٟ
أٚهثب" (علح ،اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ عبِؼخ اٌٍّه ػجلاٌؼي٠يِ ،ووي أثؾبس ا٨لزظبك ا،ِٟ٩ٍ٦
(ا٤هثؼبء  26طفو ٘1431ـ اٌّٛافك  10فجوا٠و .22 ،)َ2010
 -264اٌش١ـ ػجل هللا ثٓ اٌش١ـ اٌّؾفٛظ ثٓ ثِٛ ،ّٗ١اٌ١ل ٍٕخ  َ1935ف ٟرّجلغخ فِٛ ٟه٠زبٔ١ب ،أؽل أوجو
اٌؼٍّبء إٌَخ اٌّؼبطوٚ ،ٓ٠إٌبئت اٌَبثك ٌوئ ٌ١ا٨رؾبك اٌؼبٌٌٍّ ٟؼٍّبء اٌٍَّّٚ ،ٓ١هئٌ١
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بمدم ،كقررت البحث عف كظيفة في دكلة خميجية في أحد البنكؾ ،عمما بأنني ال أعمـ ىؿ
ىي بنكؾ ربكية أـ ماذا ،كقد سمعت عف فتكل تجيز الكظيفة في بنؾ ربكم بشرط أنؾ
تبحث عف كظيفة أخرل ،كال تستمر في كظيفتؾ في البنؾ إذا كجدت غيرىا ،فيؿ يجكز
لي أف أتكظَّؼ في البنؾ أـ ال؟ فكاف الجكاب :الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل،
كبعد… أييا السائؿ الكريـ ..أنت سميتو بنكان ربكيان ،كتعمـ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ لعف آكؿ الربا كمككمو ككاتبو كشاىديو ،كأما الفتكل التي أشرت إلييا فيي إذا كنت
في أرض ال بديؿ فييا عف البنكؾ الربكية ،ككنت مضط انر ،ككنت تعمؿ في قسـ ال يباشر
الربا ،فيككف التحريـ فيو تحريـ الكسائؿ مقتصرة فيو عمى محؿ الحاجة ،أم عمى الفترة
التي ال تجد فييا عمبلن ،أما إذا لـ تكف ىذه الشركط متكفرة فإف الجكاب ىك أنو ال يجكز
265
العمؿ في مؤسسة ربكية –لما كرد مف النيي"  .يقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم مجيبان

عمى مف ال يجد عمبلن إال في البنكؾ التقميدية " :لك أننا حذرنا كؿ مسمـ مف أف يشتغؿ في
البنكؾ التقميدية لكانت النتيجة أف يسيطر الييكد كغيرىـ عمى أعماؿ البنكؾ كما شاكميا،
كفي ىذا عمى اإلسبلـ كأىمو ما فيو مف الخطر األكبر ،عمى أف أعماؿ البنكؾ ليست كميا
ربكية ..فبل بأس بالعمؿ فييا حتى يتغير ىذا الكضع المالي إلى كضع الديف كالضمير ،كال
ننس ضركرة العيش أك الحاجة التي تنزؿ عند الفقياء منزلة الضركرة مصداقان لقكؿ اهلل
ى
ً
َّ
و
يـ.266"
اضطيَّر ىغ ٍي ىر ىب و
تعالى :فى ىم ًف ٍ
اغ ىكىال ىعاد فىًإ َّف الموى ىغفي ه
كر ىرح ه
ىذا فيما يخص عمؿ المحاسب المسمـ في تمؾ البنكؾ لمضركرة ،كفيما يتعمؽ
بشراء البيكت بقركض بيا فكائد مف البنؾ بجزيرة بالي ،كنكرد فيما يمي أشير الفتاكل في
ىذه المسألة ،كىي فتكل صادرة عف المجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث ،المرفؽ بيا القرار
رقـ ( : )4/2حكـ شراء المنازؿ بقرض بنكي ربكم لممسمميف في غير ببلد اإلسبلـ ،الدكرة
ِٚإٌٍ ٌّغٌٍ ؽىّبء اٌٍَّّ ،ٓ١رُ افز١بهٖ ِٓ لجً عبِؼخ عٛهط رب ْٚوٛاؽل ِٓ أوضو 50
شقظ١خ ئٍ١ِ٩خ رأص١وا ٌؼبَ ِ ٌٗ ،َ2009إٌفبد ػل٠لح ِٕٙب  :طٕبػخ اٌفزٚ ٜٛفمٗ ا٤لٍ١بدٍ ،ل
اٌنهائغ ٚرطج١مبرٗ فِ ٟغبي اٌّؼبِ٩د .فطبة ا ِٓ٤ف ٟاٚ َ٩ٍ٦صمبفخ اٌزَبِؼ ٚاٌٛئبَٚ ،غ١و٘ب،
ف" ٟاٌٍّٛٛػخ اٌؾوح ػٍ ٝأ٨زؤذ".
 -265ػجل هللا ثٓ ث١خ ،اٌؼًّ ف ٟثٕه هث ،ٞٛاٌّٛلغ اٌوٌٍٍّ ٟؼِ٩خ ثٓ ث١خ.http://binbayyah.net ،
 - 266اٌموآْ.115 : 16 ،
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الرابعة :فبعد تكطئة شارحة لخمفيات الفتكل كالتأكيد عمى حرمة الربا كمناشدة المجمس
بإيجاد البدائؿ المناسبة :فإف المجمس ينزؿ الحاجة منزلة الضركرة فحاجة المسمـ لشراء
المنزؿ بالقرض الربكم ىي بمنزلة الضركرة ،ألف الضركرات تبيح المحظكرات ،كاذا لـ يكف
ىذا كال ذاؾ ميس انر في الكقت الحاضر ،فإف المجمس في ضكء األدلة كالقكاعد كاالعتبارات
الشرعية ،ال يرل بأسان مف المجكء إلى ىذه الكسيمة كىي القرض الربكم لشراء بيت يحتاج
إليو المسمـ لسكناه ىك كأسرتو ،بشرط أال يككف لديو بيت آخر يغنيو ،كأف يككف ىك مسكنو
األساسي ،كأال يككف عنده مف فائض الماؿ ما يمكنو مف شرائو بغير ىذه الكسيمة .كقد
اعتمد لممجمس في فتكاه عمى مرتكزيف أساسييف:
المرتكز األكؿ  :قاعدة (الضركرات تبيح المحظكرات) كىي قاعدة متفؽ عمييا
مأخكذة مف نصكص القرآف في خمسة مكاضع ،منيا قكلو تعالى في سكرة األنعاـ  :ىكقى ٍد
َّ
ٱضطي ًرٍرتي ٍـ إًلىٍي ًو.267كمنيا قكلو تعالى في نفس السكرة بعد
فى َّ
ص ىؿ لى يكـ َّما ىح َّرىـ ىعمى ٍي يك ٍـ إًال ىما ٍ
َّ
ً
و
كر
محرمات األطعمة :فى ىم ًف ٍ
ٱضطيَّر ىغ ٍي ىر ىبا وغ ىكالى ىعاد فىبل إًثٍ ىـ ىعمىٍيو إً َّف ٱلموى ىغفي ه
ذكر ٌ
ً
يـ ،268كمما قرره الفقياء ىنا أف الحاجة قد تنزؿ منزلة الضركرة ،خاصة كانت أك
َّرح ه
عامة .كاهلل تعالى رفع الحرج عف ىذه األمة بنصكص القرآف كما في قكلو تعالى في سكرة

269
كـ ًفي ٱلد ً
يد
يف ًم ٍف ىح ىروج ، كفي سكرة المائدة قكلو تعالى  :ىما يي ًر ي
الح  :ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي ٍ
ٱلمَّوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ م ٍف ىح ىروج ،270كالمسكف الذم يدفع عف المسمـ الحرج ىك المسكف

المناسب لو في مكقعو كفي سعتو كفي مرافقو بحيث يككف سكنان حقان ،كاذا كاف المجمس قد
اعتمد عمى قاعدة الضركرة أك الحاجة التي تنزؿ منزلة الضركرة ،فإنو لـ ينس القاعدة
يقدر بقدرىا ،فمـ يجز تممٌؾ
األخرل الضابطة كالمكممة ليا ،كىي أف ما أبيح لمضركرة ٌ
البيكت لمتجارة كنحكىا.

 -267اٌموآْ119 : 6 ،
 -268اٌموآْ145: 6 ،
 -269اٌموآْ78: 22 ،
 -270اٌموآْ.6: 5 ،
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المرتكز الثاني (كىك مكمؿ لممرتكز األكؿ األساسي) كىك ما ذىب إليو اإلماـ أبك
المفتى
حنيفة (150-80ىػ) كصاحبو محمد بف الحسف الشيباني (189-131ىػ) -كىك
ى
بو في المذىب الحنفي – ككذلؾ مذىبي سفياف الثكرم كابراىيـ النخعي كىك ركاية عف
أحمد بف حنبؿ (241-164ىػ) ،كرجحيا ابف تيمية (728-661ىػ)– فيما ذكره بعض
الحنابمة – مف جكاز التعامؿ بالربا – كغيره مف العقكد الفاسدة – بيف المسمميف كغيرىـ في
غير دار اإلسبلـ

271

كيمكف إضافة إننا نستخمص مف خبلؿ ىذا الفتكل أف المجمس رجح

ذلؾ بعدة اعتبارات ،منيا :
-1أف المسمـ غير مكمؼ شرعان أف يقيـ أحكاـ الشرع المدنية كالمالية كالسياسية كنحكىا مما
يتعمؽ بالنظاـ العاـ في مجتمع ال يؤمف باإلسبلـ ،ألف ىذا ليس في كسعو كال يكمؼ اهلل
نفسان إالٌ كسعيا.
-2أف المسمـ إذا لـ يتعامؿ بيذه العقكد الفاسدة – كمنيا عقد الربا – في دار القكـ،
سيؤدم ذلؾ بالمسمـ إلى أف يككف التزامو باإلسبلـ سببان لضعفو اقتصاديان كخسارتو
يقكم المسمـ كال يضعفو ،كيزيده كال ينقصو ،كينفعو كال
ماليان ،كالمفركض أف اإلسبلـ ٌ
يضره.272
ٌ

كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي :مما كجدناه كاطبلعنا عميو في ميداف
الدراسة ىك أف المسمميف يجدكف صعكبة كبيرة في االعتماد عمى البنكؾ اإلسبلمية
لصعكبة إجراءات فتح كانشاء تمؾ البنكؾ في جزيرة بالي ،بسبب معارضة السكاف مف
الديانة اليندكسية الذيف يمثمكف أغمبية السكاف ،كمصدر المعارضة ىك الخكؼ مف
المشاريع اإلسبلمية ،كتكقفت مشاريع في ىذا الخصكص ،كتمؾ المظاىر الرافضة تجعؿ
المسمـ المحتاج إلى االقتراض لبناء مسكف لو كلعائمتو يككف مضط انر لبلقتراض مف البنكؾ
الربكية أم مف المصارؼ التي تتعامؿ مع الفائدة .كما أف ليذه المشكمة شقان آخر فكثير
 -271أؽّ ل ِٙل ٞثٍٛاف" ،ٟاٌّغٌٍ اٚ٤هث٧ٌ ٟفزبء ٚاٌجؾٛس ٚاٌّؼبِ٩د اٌّبٌ١خ ٌٍٍَّّ ٓ١فٟ
أٚهٚثب".21 ،
 -272أؽّل ِٙل ٞثٍٛاف" ،ٟاٌّغٌٍ اٚ٤هث٧ٌ ٟفزبء ٚاٌجؾٛس ٚاٌّؼبِ٩د اٌّبٌ١خ ٌٍٍَّّ ٓ١فٟ
أٚهٚثب".22 ،
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مف الخريجيف مف األقمية المسممة يتخرجكف سنكيان بجامعات جزيرة بالي أك مف خارجيا في
تخصصات االقتصاد كالمحاسبة كبعضيـ في الصيرفة اإلسبلمية كال يجد فرصة عمؿ
بالبنكؾ اإلسبلمية ،فيضطر الطالب الخري لتحصيؿ لقمة العيش في العمؿ بالبنكؾ التي
تتعامؿ مع الفكائد الربكية لقمة الفركع لممصارؼ اإلسبلمية كمحدكدية فرص العمؿ بالنكؾ
التي ال تتعامؿ مع الفكائد بجزيرة بالي .كاألساس الذم قامت عميو البنكؾ اإلسبلمية ىك
تطيير العمؿ المصرفي مف إثـ الربا ،كىذا ىك الفارؽ الجكىرم بينيا كبيف البنكؾ التقميدية،
التي تعتمد عمى أسمكب الفائدة (القرض نظير نسبة محددة مف العائد مرتبطة بالزمف) مف
خبلؿ جممة مف العمميات الشرعية مثؿ المرابحة كالمضاربة...ألخ .فالربا كبيرة كأثـ عظيـ
حرمتو الشريعة اإلسبلمية تحريما قاطعان كتكعد سبحانو كتعالى مرتكبيو بالحرب كما يقكؿ

ؽ المٌو اٍلربا كيربًي الص ىدقى ً
ب يك ٌؿ ىكفٌ وار
ات ىكالمٌوي الى يي ًح ٌ
ٌ
عز كجؿ في كتابو الكريـ : ،ىي ٍم ىح ي ي ٌ ى ى ي ٍ
أىثً ويـ ،273 كمف النصكص النبكية نجد قكلو ( لعف اهلل آخذ الربا كمككمة ،كشاىده
ككاتبو).274
كلكف كما في ىذه الحالة بحكـ الضركرة يضطر المسمـ لمتعامؿ مع تمؾ البنكؾ
في مجاؿ االقتراض لبناء بيت يقيو حر كشمس الصيؼ ،كبرد كمطر الشتاء كيستره ىك
كعائمتو كيكفر ليـ كألطفاليـ حياة كريمة تميؽ بإنسانيتو .كذلؾ األمر في اضطرار
تخرج كمف لو شيادة في مجاؿ العمؿ المصرفي كال يجد فرصة عمؿ سكل
المحاسب الذم ى

ىذه البنكؾ كربما اشتغؿ في أقساـ اإلقراض كأتـ معامبلتيا المصرفية ،أك قاـ بمراجعة تمؾ

المعامبلت كغيرىا مف األعماؿ المحاسبية كاإلدارية بتمؾ المصارؼ .كفيما يتعمؽ بشراء
البيكت بقركض بيا فكائد مف البنكؾ بجزيرة بالي يمكف إيراد أشير الفتاكل في ىذه
المسألة ،كىي فتكل صادرة عف المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث ،المرفؽ بيا القرار رقـ
( : )4/2حكـ شراء المنازؿ بقرض بنكي ربكم لممسمميف في غير ببلد اإلسبلـ ،الدكرة
الرابعة ،المكافؽ  10فبراير 2010ـ .كاذا لـ يكف ىذا كال ذاؾ ميس انر في الكقت الحاضر،
 -273اٌموآْ.276 :2 ،
 -274اٌؼَم ،ٟٔ٩فزؼ اٌجبه.393 ،ٞ
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فإف المجمس في ضكء األدلة كالقكاعد كاالعتبارات الشرعية ،ال يرل بأسان مف المجكء إلى
ىذه الكسيمة كىي القرض الربكم لشراء بيت يحتاج إليو المسمـ لسكناه ىك كأسرتو ،بشرط
أال يككف لديو بيت آخر يغنيو ،كأف يككف ىك مسكنو األساسي ،كأال يككف عنده مف فائض
الماؿ ما يمكنو مف شرائو بغير ىذه الكسيمة ،كقد اعتمد لممجمس في فتكاه عمى مرتكزيف
أساسييف:
المرتكز األكؿ :قاعدة (الضركرات تبيح المحظكرات) كىي قاعدة متفؽ عمييا مأخكذة
ص ىؿ لى يكـ
مف نصكص القرآف في خمسة مكاضع ،منيا قكلو تعالى في سكرة األنعاـ  :ىكقى ٍد فى َّ
َّ
ٱضطي ًرٍرتي ٍـ إًلى ٍي ًو.275
َّما ىح َّرىـ ىعمى ٍي يك ٍـ إًال ىما ٍ
المرتكز الثاني (كىك مكمؿ لممرتكز األكؿ األساسي) كىك ما ذىب إليو اإلماـ أبك
المفتى بو في المذىب
حنيفة (150-80ىػ) كصاحبو محمد بف الحسف الشيباني – كىك
ى
الحنفي – ككذلؾ سفياف الثكرم كابراىيـ النخعي كىك ركاية عف أحمد بف حنبؿ (-164
241ىػ) ،كرجحيا ابف تيمية (728-661ىػ)– فيما ذكره بعض الحنابمة – مف جكاز
التعامؿ بالربا – كغيره مف العقكد الفاسدة – بيف المسمميف كغيرىـ في غير دار اإلسبلـ.
 .3الضرورة الشرعية في تخمف الطالب عن صالة الجمعة بسبب الدراسة
مما كجدناه كاطمعنا عميو مف ميداف الدراسة بجزيرة بالي ىك أف الطمبة
المسمميف

276

تكاجييـ بعض الصعكبات في أداء صبلة الجمعة حيث تقكـ بعض المدارس

الحككمية كالتي بطبيعة الحاؿ أغمبية طمبتيا كأساتذتيا كادارتيا مف غير األقمية المسممة،
أم مف اتباع الديانة اليندكسية بكضع مكاد كحصص ميمة أثناء كقت صبلة الجمعة،
كرغـ أف المدارس تسمح ليـ بأداء الصبلة كلكف اإلشكالية ىي تزامف كقت الجمعة مع
تدرس في كقت الصبلة ،حيث ال تتكقؼ الدراسة أثناء الصبلة كما
كقت المكاد الميمة التي ٌ
 -275اٌموآْ119 : 6 ،
 ُ٘ٚ -276اٌطٍجخ اٌجبٌغ ْٛاٌنوٛه ِّٓ ٠ى ْٛٔٛف ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ ٚاٌّؼب٘ل ِٚب فٛلٙب ػبكحً ،ؽ١ش
ثٍغٛا آٌَ اٌز ٟرفوع ػٍ ُٙ١ط٩ح اٌغّؼخ ٌجٍٛغ.ُٙ
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ىك الحاؿ في باقي مدارس كجامعات إندكنيسيا األخرل ،حيث يعطى كقت و
كاؼ قبؿ كبعد
كأثناء صبلة الجمعة.
نعرج عمى فضؿ يكـ الجمعة كمكانة صبلة الجمعة في اإلسبلـ ،فقد
كبداية ٌ

اختص اهلل – تبارؾ كتعالى -ىذه األمة بخصائص كثيرة ،كفضائؿ جميمة ،منيا
اختصاصو إياىا بيكـ الجمعة بعد أف أضؿ عنو الييكد كالنصارل ،فعف أبي ىريرة ،
قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ( : أضؿ اهلل عف الجمعة مف كاف قبمنا ،فكاف لمييكد يكـ السبت،
ككاف لمنصارل يكـ األحد ،فجاء اهلل بنا فيدانا ليكـ الجمعة ،فجعؿ الجمعة كالسبت كاألحد،
ككذلؾ ىـ تبع لنا يكـ القيامة ،نحف اآلخركف مف أىؿ الدنيا ،كاألكلكف يكـ القيامة المقضي
بينيـ قبؿ الخبلئؽ).277
كقد اجتمع في يكـ الجمعة مف الخصائص كالفضائؿ ما لـ يجتمع في غيره مف
األياـ ،فكاف أفضؿ األياـ ،كما جاء في حديث أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ( : خير
يكـ طمعت عميو الشمس يكـ الجمعة ،فيو خمؽ آدـ كفيو أدخؿ الجنة كفيو أخرج منيا ،كال

تقكـ الساعة إال في يكـ الجمعة) ،278كيكـ الجمعة كما يقكؿ عنو ابف القيـ (-691
751ىػ) -رحمو اهلل : -يكـ عبادة ،كىك في األياـ كشير رمضاف في الشيكر كساعة
اإلجابة فيو كميمة القدر في رمضاف ،كليذا مف صح لو يكـ جمعتو كسمـ سممت لو سائر
جمعتو ،كمف صح لو رمضاف كسمـ سممت لو سائر سنتو ،كمف صحت لو حجتو كسممت
لو صح لو سائر عمره ،فيكـ الجمعة ميزاف األسبكع ،كرمضاف ميزاف العاـ ،كالح ميزاف
العمر.279

 -277أؽّل ثٓ شؼ١ت أث ٛػجل اٌوؽّٓ إٌَبئ ٍٕٓ ،ٟإٌَبئ ٟاٌىجو ،ٜثبة ط٩ح اٌغّؼخ ،رؾم١ك  :ػجل
اٌغفبه ٍٍّ١بْ اٌجٕلاه( ٞث١وٚد :كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ.514 ،)َ1991 ،
 -278ػٍ ٟاٌمبهئِ ،ولبح اٌّفبر١ؼ ،شوػ ِشىبح اٌّظبث١ؼ ،وزبة اٌظ٩ح ،ثبة اٌغّؼخ هلُ اٌؾل٠ش
(1356ث١وٚد :كاه اٌفىو.1012 ،)2002 ،
 -279شٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ثٓ أث ٟثىو ثٓ ل ُ١اٌغٛى٠خ ،ىاك اٌّؼبك ِٓ ٘ل ٞف١و اٌؼجبك (ث١وٚدِ :إٍَخ
اٌوٍبٌخ٘ 1412 ،ـ).398 ،
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كتعرؼ صبلة الجمعة في اصطبلح الفقياء بأنيا ىي :صبلة مستقمة بنفسيا،
تخالؼ الظير :في الجير ،كالعدد ،كالخطبة ،كالشركط المعتبرة ليا ،كتكافقيا في الكقت

280

كأف صبلة الجمعة تمزـ مف تكفرت فيو ثمانية شركط كىي التالية :اإلسبلـ ،كالبمكغ،
كالعقؿ ،كالذككرية ،كالحرية ،كاالستيطاف ،كامكاف سماع النداء إذا كاف ال يشمؿ المستمع
اسـ البمد ،كانتفاء األعذار.281
كقد أجمع العمماء عمى أف صبلة الجمعة كاجبة كفرض عيف قاؿ تعالى :ىيا أُّىييىا
ً
ً ً
الًَّذيف آم ينكا إً ىذا ينكًد ً
اس ىع ٍكا إًلىى ًذ ٍك ًر المَّ ًو ىكىذ يركا اٍل ىب ٍي ىع ىذلً يك ٍـ ىخ ٍيهر
م لمصَّبلة م ٍف ىي ٍكًـ اٍل يج يم ىعة فى ٍ
ى
ى ى
كف ،282فأمر بالسعي ،كمقتضى األمر الكجكب ،كال يجب السعي إال
لى يك ٍـ ًإ ٍف يك ٍنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
إلى كاجب ،كنيى عف البيع ،لئبل يشتغؿ بو عنيا ،فمك لـ تكف فرضان لما نيى عف البيع

مف أجميا ،كالمراد بالسعي ىنا الذىاب إلييا ال اإلسراع ،فإف السعي في كتاب اهلل لـ يي ىرٍد
بو العدك.283

كمف ذلؾ قكلو ( لينتييف أقكاـ عف كدعيـ (تركيـ) الجمعات أك ليختمف اهلل
عمى قمكبيـ ،ثـ ليككنف مف الغافميف) ،284كلحديث أبي الجعد الضمرم  :أف رسكؿ اهلل
 قاؿ( :مف ترؾ ثبلث يج ىمع تىيى ياكنان بيا طبع اهلل عمى قمبو) ،285كلفظ الترمذم كابف
ماجو( :مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات تياكنان بيا طبع اهلل عمى قمبو).286
كأما اإلجماع ،فأجمع المسممكف عمى كجكب الجمعة،287كقاؿ ابف المنذر (-241
318ق) رحمو اهلل في كتابو األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ " :كأجمعكا عمى أف

ٔ" -280فٌ اٌّوعغ".434-432 ،
 -281اٌف ،ِٟٛ١اٌّظجبػ إٌّ١و ف ٟغو٠ت اٌشوػ اٌىج١و.160 ،
 -282اٌموآْ.9 :62 ،
 -283اثٓ للاِخ اٌّملٍ ،ٟاٌّغٕ. ،158/3 ،ٟاٌف ،ِٟٛ١اٌّظجبػ إٌّ١و ف ٟغو٠ت اٌشوػ اٌىج١و. 157 ،
 -284إٌَبئ ٍٕٓ ،ٟإٌَبئ ٟاٌىجو.516 ،ٜ
 -285اثٓ ا٤ص١و ،عبِغ ا٤طٛي. 666 ،
 -286أث ٛػّو ٍٛ٠ف ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌجو ،اٍ٨زنوبه اٌغبِغ ٌّنا٘ت فمٙبء اِ٤ظبه،
(ث١وٚد :كاه اٌٛػ.163 ،)َ1993 ،ٟ
 -287اثٓ للاِخ ،اٌّغٕ. 159/3 ،ٟ
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الجمعة كاجبة عمى األحرار ،البالغيف ،المقيميف الذيف ال عذر ليـ".288
كالسعي لسماع الخطبة مطمكب كالتي ىي كاجبة ،بخبلؼ غيرىا مف الخطب التي
ال يككف حضكرىا في أصؿ الشرع كاجبان كال االستماع ليا متعينان ،كما أف حاؿ المسمـ عند
خطبة الجمعة كحالو في الصبلة ال يتكمـ كال يكمـ غيره كال يتشاغؿ بأم شيء عف سماع
الخطبة كاإلنصات ليا ،كمف أدلة ذلؾ قكلو ( :إذا قمت لصاحبؾ يكـ الجمعة أنصت
كاإلماـ يخطب فقد لغكت) ،289كقكلو ( : مف تكضأ فأحسف الكضكء ،ثـ أتى الجمعة
فاستمع كأنصت يغفر لو ما بينو كبيف الجمعة كزيادة ثبلثة أياـ ،كمف مس الحصى فقد

لغا) .290كاف األعذار التي تسقط بيا الجمعة كالجماعة ثمانية أشياء :المرض ،كالخكؼ
عمى النفس أك الماؿ أك العرض ،كالمطر ،كالدحض ،كالريح الشديدة في الميمة المظممة
الباردة ،كحضكر الطعاـ كالنفس تتكؽ إليو ،كمدافعة أحد األخبثيف ،كأف يككف لو قريب
يخاؼ مكتو كال يحضره ،كتقدمت األدلة عمى ذلؾ في األعذار المسقطة لصبلة
الجماعة.291
كما أف لمعمماء أقكاؿ في مسألة كقت الجمعة مع اتفاقيـ عمى فرضيا كأجماعيـ
عميو كالذم نعرفو جميعان كىك الكقت المعيكد ألدائيا في كقت الظير ،فبل يجكز تقديميا
عمى ىذا الكقت أك تأخيرىا عنو ،كاف تأدية صبلة الجمعة كلك متأخ انر مراعاة لممكظؼ
المسمـ أك الطالب الذم لو حصة ميمة أثناء الزكاؿ ىك أفضؿ مف عدـ تأديتيا مطمقان
فيدخؿ في األتـ ،أك تركيا بحكـ الضركرة أخذان بقاعدة الضركرات تبيح المحظكرات ،كأصؿ
ىذه الضركرات ىي حاجة ممحة كمتعينة في نفس الكقت.
 -288أث ٛثىو ِؾّل ثٓ ئثوا٘ ُ١ثٓ إٌّنه ،اٍٚ٤ؾ ف ٟإٌَٓ ٚا٦عّبع ٚا٨فز٩ف ،رؾم١ك :أث ٛؽّبك
طغ١و أؽّل (اٌو٠بع :كاه ؽ١جخ. 44 ،)َ1982 ،
 -289أث ٛىوو٠ب ِؾ ٟ١اٌل٠ ٓ٠ؾ ٝ١ثٓ شوف إٌ ،ٞٚٛف٩طخ ا٤ؽىبَ فِّٙ ٟبد إٌَٓ ٚلٛاػل
ا ،َ٩ٍ٦ؽممٗ ٚفوط أؽبك٠ضٗ :ؽَ ٓ١ئٍّبػ ً١اٌغًّ ،ثبة أ٦ظبد ٌِ٧بَ ٠ ٛ٘ٚقطت (ث١وٚد:
ِإٍَخ اٌوٍبٌخ.804 ،)َ1997 ،
 -290اثٓ اٌٍّمٓ ٍواط اٌل ٓ٠أث ٛؽفض ػّو ثٓ ػٍ ٟثٓ أؽّل اٌشبفؼ ٟاٌّظو( ٞاٌّزٛف٘804 : ٝـ)،
رؾفخ اٌّؾزبط ئٌ ٝأكٌخ إٌّٙبط ،ثبة ط٩ح اٌغّؼخ (ِىخ اٌّىوِخ :كاه ؽواء٘1406 ،ـ).501 ،
ٍ -291ؼ١ل ثٓ ػٍ ٟاٌمؾطبٔ ،ٟط٩ح اٌغّؼخ ف ٟػٛء اٌىزبة ٚإٌَخ (كِ ْٚىبْ ٚكاه إٌشو،
٘1422ـ).14 ،
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أما األقكاؿ فيكضحيا الشيخ يكسؼ القرضاكم كمنيا سيتبيف أف رأم الشيخ
القرضاكم ىك أف األخذ بأحد القكليف – رغـ مخالفتيا اإلجماع كلكف لو دليؿ يستند
أصحابو عميو – ىك أفضؿ مف عدـ تأديتيا فيمحقو األتـ ،ككذلؾ أفضؿ مف األخذ بحكـ
قاعدة الضركرة ،ككأف فضيمة الشيخ يككف آخذان في ىذا بقاعدة أخؼ الضرريف ،كتمؾ
األقكاؿ ىي ما يمي -:
إحداىما كبخبلؼ الجميكر قكؿ لمحنابمة بأنو يجكز أداء صبلة الجمعة قبؿ الزكاؿ،
كليـ في ذلؾ أدلة كجعمكا أكؿ كقتيا كقت صبلة العيد ،نص عميو أحمد (241-164ىػ)،
كقالو القاضي (731-113ىػ) مف ىك كأصحابو ،كقاؿ اإلماـ ابف قدامة (620-541ىػ)
في المغني )في شرح قكؿ الخرقي(  :كاف صمكا الجمعة قبؿ الزكاؿ في الساعة السادسة،
أج أزه (الساعة السادسة ىي الساعة التي تسبؽ الزكاؿ ،فإف كاف كقت الظير فقط مف
الساعة الثانية عشرة ظي انر ،فالساعة السادسة تبدأ مف الساعة الحادية عشرة) ،كعف سيؿ
بف سعد ،قاؿ ( :ما كنا نقيؿ كال نتغدل إال بعد الجمعة في عيد رسكؿ اهلل  ،292(قاؿ
ابف قتيبة (276-213ىػ) :ال يسمى غداء ،كال قائمة ،بعد الزكاؿ ،كعف سممة بف األككع،
قاؿ( :كنا نصمي مع رسكؿ اهلل  الجمعة ،ثـ ننصرؼ كليس لمحيطاف فيء نستظؿ
بو).293
كالرأم الثاني فيك رأم المالكية ،فقد كسعكا في كقت الجمعة مف جية اآلخر
كالنياية ،فقد أجاز بعضيـ أف يستمر كقتيا إلى الغركب أك ما قبؿ الغركب بقميؿ اختمؼ
في تحديده ،قاؿ ابف القاسـ :ما لـ تغب الشمس ،كلك كاف ال يدرؾ بعض العصر إال بعد
الغركب كعند سحنكف240-160( :ق) :قبؿ الغركب بقدر الخطبة كالجمعة كجممة
العصر ،كعمى ضكء ىذا يمكننا االستفادة مف ىذه الرخصة في المذىبيف :الحنبمي
كالمالكي ،إذا كجدنا المسمميف في حاجة إلييما ،حتى ال تضيع عمى المسمميف الجمعة
 -292إٌ ،ٞٚٛشوػ طؾ١ؼ اٌٍَُّ ،وزبة اٌغّؼخ ثبة ط٩ح اٌغّؼخ ؽ ٓ١ريٚي اٌشٌّ ،هلُ اٌؾل٠ش
.461 ،858
 -293اثٓ كل١ك اٌؼ١ل ،ئؽىبَ ا٦ؽىبَ شوػ ػّلح ا٤ؽىبَ ،وزبة اٌظ٩ح ،ثبة اٌغّؼخ (ث١وٚد :كاه
اٌغ.341 ،)1995 ،ً١
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خارج دار اإلسبلـ ،كىي مف األمكر الميمة التي يجب أف يحرص عمييا المسممكف،
كيتشبثكا بيا ،لما فييا مف تقكية الركابط ،كتكثيؽ الصمة بالديف كشعائره ،كتذكير المسمميف
إذا نسكا ،كتقكيتيـ إذا ضعفكا ،كتأكيد ىكيتيـ ،كتثبيت أخكتيـ.294
كقد رأل الشيخ القرضاكم أنو إذا استطعنا أف يصمي المسممكف الجمعة في الكقت
المتفؽ عميو ،كىك بعد الزكاؿ إلى العصر ،فيك األكلى كاألحكط ،كالكاجب عمى قادة
المسمميف الفكرييف كالعممييف :أف يحرصكا دائمان عمى الخركج مف المختمؼ فيو إلى المتفؽ
عميو ما كجدكا إلى ذلؾ سبيبلن ،أما إذا تعارض ذلؾ مع ظركؼ المسمميف في بعض
البمداف أك في بعض األكقات ،أك في بعض األحكاؿ ،فبل حرج في األخذ بالمذىب الحنبمي
في التبكير بالصبلة قبؿ الزكاؿ ،كلك في كقت صبلة العيد عند الضركرة ،فإف لمضركرات
أحكاميا ،ككذلؾ في األخذ بالمذىب المالكي بجكاز تأخير الصبلة إلى ما بعد العصر،
تقدي انر لمحاجة ،كتحقيقان ليذه المصمحة الدينية ،عمى أف يعمف ذلؾ عمى المسمميف كيعرفكه،
كيتفقكا عميو ،حتى يجتمعكا عميو ،كيؤدكا فريضتيـ األسبكعية ،كما أمر اهلل تعالى
كرسكلو ،295كيرل الشيخ بأنو ال يجيز أداءىا في أكؿ النيار إال لمضركرة ،أك الحاجة التي
تتنزؿ منزلة الضركرة ،فيقتصر عمييا ،كتقدر بقدرىا.296
كبذلؾ نجد أف في األمر فسحة قبؿ المجكء إلى قاعدة الضركرة الشرعية في عدـ
تفكيت صبلة الجمعة عمى الطالب بسبب تزامف كقتيا مع كقت الدراسة ،كلكف تطبيؽ ىذا
األمر قد يصعب في أرض الكاقع ،فالمساجد بجزيرة بالي تتبع أئمتيا المذىب الشافعي
عمى حسب عممنا ،كال يعممكف بيذه اآلراء السالؼ بيانيما ،كما إف األمر في عدد الطبلب
المسمميف عمى حسب تقديرنا ليس بالعدد الكبير حتى ييعتبر فيمجئكف إلى إقامة صبلة
جمعة في أحد المساجد لكحدىـ متى تكفرت شركط ذلؾ في غير كقتيا المعيكد باتباع أحد

الرأييف السالؼ بيانيا ،كلذلؾ نرل بأف الحاجة لمدراسة كىي حاجة ممحة لمطمبة تنزؿ منزؿ
 -294اٌموػب ،ٞٚف ٟفمٗ ا٤لٍ١بد.76 ،72 ،
ٔ" -295فٌ اٌّوعغ".76 ،72 ،
ٔ" -296فٌ اٌّوعغ".76 ،72 ،
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الضركرة الشرعية في مثؿ ىذه الحالة كىي المتعينة ،كىك ما ذكره فضيمة الشيخ يكسؼ
القرضاكم كخيار أماـ المسمـ الذم يكاجو ىذه الحالة بسبب عمؿ أك دراسة.
كما نضيؼ بأف بمدانان كثيرة تطبؽ ىذه الكسيمة خصكصان في أكركبا بسبب ضيؽ
الكقت أحيانان أك أخذان بتمؾ األقكاؿ أساسان حيث يضيؽ كقت الصبلة بيف الظير كالمغرب
في فصؿ الشتاء في بعض الدكؿ األكركبية ،فيتمكف الطالب كالمكظؼ مف إدراؾ الصبلة
كال تفكتو ،كأيضان عندما كنت مقيمان في مدينة طرابمس في ليبيا كاف ىناؾ مسجدان في كسط
العاصمة ،كىك مسجد القدس ،يؤخر صبلة الجمعة إلى كقت يقارب صبلة العصر ،عممان
بأف المذىب الرسمي في ليبيا ىك المذىب المالكي الذم يرل أصحابو فتكل تأخير
الصبلة ،كما تـ بيانو آنفان فيدرؾ مف تأخر عف الصبلة أك انشغؿ بدراسة أك عمؿ الجمعة
بو ،كلذلؾ فإف في األمر فسحة كاختبلؼ العمماء رحمة .كيمكف إيراد الفتكل التالية لفضيمة
الشيخ سميماف بف عبداهلل الماجد مف شيكخ المممكة العربية السعكدية كىي كما يمي297يقكؿ
السائؿ:
أنا طالب مبتعث لمدراسات العميا في مدينة كستر األمريكية ،كيكجد عندنا مسجد
بفضؿ اهلل تعالى ،كلكف يحصؿ يكـ الجمعة كفي كقت صبلة الجمعة أف تككف عندم
محاضرات ال أستطيع مف خبلليا أداء صبلة الجمعة في المسجد ،حيث أني إف اعتذرت
بعض األحياف عف المحاضرة ،فإني ال أستطيع األحياف األخرل ،ألنو يحسب مف غيابي،
كقد يؤثر ىذا عمى مسيرتي التعميمية ،كالمسجد يبعد عف الجامعة ما يقارب الخمسة كيمك
متر ،فيؿ لك اجتمعت أنا كبعض الطبلب في مكاف معيف في الجامعة كأدينا خطبة
كصبلة الجمعة ،فيؿ ىذا يسقط عنا الجمعة أـ أف األكلى أف نصمي ظي انر؟ كىؿ يسكغ أف
نتخمؼ عف الجمعة في المسجد بسبب محاضراتنا؟ كلك ساغ أف نتخمؼ عف صبلة الجمعة
ّ١ٍٍ -297بْ ثٓ ػجلهللا اٌّبعل ِٓ شٛ١ؿ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٗ ػلك ِٓ اٌله ًٚاٌؼٍّ١خ فٟ
َِبعل ٚعٛاِغ ِلٕ٠خ اٌو٠بع ٌٗ .ثواِظ ئفزبء شوػ ٟف ٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌفؼبئ١بد وـمٕبح اٌّغل ٚأَ ثٟ
ٍٚ ٟالوأ ٚكٌٚ ً١غ١وُ٘ ٌٗ ،وزبة ثؼٕٛاْ "ؽل ا٦لبِخ اٌن ٞرٕز ٟٙثٗ أؽىبَ اٌَفو ،شوٚؽ اٌٛالفٓ١
ِٕيٌزٙب ٚثؼغ أؽىبِٙب ٚثؾٛس ػٍِٛ ٝلؼٗ  :ػبثؾ اٌجلػخ ِ ٚب رلفٍٗ ،اٌّظله اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح
ػٍ ٝأ٨زؤذ.
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في المسجد كأف نصمييا في الكمية فإف الكقت الشاغر الذم نستطيع أداء الجمعة فيو ىك
قبؿ دخكؿ كقت الظير بساعة تقريبان ،كال نستطيع أداء الجمعة بعد دخكؿ كقت الظير،
فيؿ يسكغ أف نأخذ بمذىب الحنابمة القائؿ بأف كقت الجمعة ىك نفس كقت صبلة العيد
رغـ إيماننا بقكؿ الجماىير ،لكف أف نصمي الجمعة عمى قكؿ مرجكح خير مف أف نصمي
الظير؟
ككانت إجابة فضيمة الشيخ ":إذا كنت ال تستطيع الخركج مف مقر الدراسة إلى
صبلة الجمعة فبل يجب عميؾ شيكدىا في المسجد ،كما ال يشرع لؾ إقامتيا إذا لـ يكف
المسجد جامعان ،كانما تصمييا ظي انر بعد دخكؿ كقتيا دكف قصر كال جمع ،ألنؾ لست
مساف انر كاهلل أعمـ".298
كيتضح أف أىـ ما كرد أعبله ما يمي :تبيف مف ميداف البحث كمف خبلؿ المقاءات
مع السادة العمماء األفاضؿ بجزيرة بالي كمسؤكلي األقمية المسممة ،أف الطمبة المسمميف
تكاجييـ بعض الصعكبات في أداء صبلة الجمعة حيث تقكـ بعض المدارس الحككمية
كالتي بطبيعة الحاؿ أغمبية طمبتيا كأساتذتيا كادارتيا مف غير األقمية المسممة ،أم مف
أتباع الديانة اليندكسية بكضع مكاد كحصص ميمة أثناء كقت صبلة الجمعة ،رغـ أف
المدارس تسمح ليـ بالخركج كأداء الصبلة ،كلكف اإلشكالية ىي تزامف كقت الجمعة مع
تدرس في كقت الصبلة ،كال يعطكف كقتان ألداء الصبلة ،كقد أجمع
كقت المكاد الميمة التي ٌ
ًَّ
آم ينكا إً ىذا
العمماء عمى أف صبلة الجمعة كاجبة كفرض عيف قاؿ تعالى  :ىيا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ً
ً ً
ينكًد ً
اس ىع ٍكا ًإلىى ًذ ٍك ًر المَّ ًو ىكىذ يركا اٍل ىب ٍي ىع ىذلً يك ٍـ ىخ ٍيهر لى يك ٍـ ًإ ٍف يك ٍنتي ٍـ
م لمصَّبلة م ٍف ىي ٍكًـ اٍل يج يم ىعة فى ٍ
ى
كف.299
تى ٍعمى يم ى

كاف األعذار التي تسقط بيا الجمعة كالجماعة ثمانية أشياء :المرض ،كالخكؼ
عمى النفس أك الماؿ أك العرض ،كالمطر ،كالدحض ،كالريح الشديدة في الميمة المظممة
 -298اٌّٛلغ اٌوٌٍّ ٟفؼٍ١خ اٌش١ـ ٍٍّ١بْ ثٓ ػجلهللا اٌّبعل" ،اٌفز ٜٛثؼٕٛاْ رون ط٩ح اٌغّؼخ
ٌٍطبٌت اٌّغزوة ف ٟث٩ك اٌىفو ثَجت اٌّؾبػواد" فز ٜٛهلُ ٘1433/05/20( ،16775 :ـ).
 -299اٌموآْ.9 :62 ،
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الباردة ،كحضكر الطعاـ كالنفس تتكؽ إليو ،كمدافعة أحد األخبثيف ،كأف يككف لو قريب
يخاؼ مكتو كال يحضره ،كتقدمت األدلة عمى ذلؾ في األعذار المسقطة لصبلة الجماعة.
كما أف لمعمماء أراء في مسألة كقت الجمعة مع اتفاقيـ عمى فرضيتيا كأجماعيـ عميو
كالذم نعرفو جميعان كىك الكقت المعيكد ألدائيا في كقت الظير فبل يجكز تقديميا عمى ىذا
الكقت أك تأخيرىا عنو ،كاف تأدية صبلة الجمعة كلك متأخ انر مراعاة لممكظؼ المسمـ أك
الطالب الذم لو حصة ميمة أثناء الزكاؿ ىك أفضؿ مف عدـ تأديتيا مطمقان فيدخؿ في
األتـ ،أك تركيا بحكـ الضركرة أخذان بقاعدة الضركرات تبيح المحظكرات ،كأصؿ ىذه
الضركرات ىي حاجة ممحة كمتعينة في نفس الكقت .ككضح الشيخ يكسؼ القرضاكم
األقكاؿ في المسألة كاألخذ بأحد القكليف – رغـ مخالفتيا اإلجماع كلكف لو دليؿ يستند
أصحابو عميو – ىك أفضؿ مف عدـ تأديتيا فيمحقو األتـ ،ككذلؾ أفضؿ مف األخذ بحكـ
قاعدة الضركرة ،ككأف فضيمة الشيخ يككف آخذان في ىذا بقاعدة أخؼ الضرريف ،كتمؾ
األقكاؿ ىي:
إحداىما كبخبلؼ الجميكر قكؿ لمحنابمة بأنو يجكز أداء صبلة الجمعة قبؿ الزكاؿ
كليـ في ذلؾ أدلة كجعمكا أكؿ كقتيا كقت صبلة العيد ،كالرأم الثاني فيك رأم المالكية ،فقد
كسعكا في كقت الجمعة مف جية اآلخر كالنياية ،فقد أجاز بعضيـ أف يستمر كقتيا إلى
الغركب أك ما قبؿ الغركب بقميؿ اختمؼ في تحديده .كعمى ضكء ىذا يمكننا االستفادة مف
ىذه الرخصة في المذىبيف :الحنبمي كالمالكي ،إذا كجدنا المسمميف في حاجة إلييما ،حتى
ال تضيع عمى المسمميف الجمعة خارج دار اإلسبلـ ،كيضيؼ الشيخ القرضاكم :عمى أنا
ال نجيز أداءىا في أكؿ النيار إال لمضركرة ،أك الحاجة التي تتنزؿ منزلة الضركرة،
فيقتصر عمييا ،كتقدر بقدرىا.
كأننا نجد أف في األمر فسحة قبؿ المجكء إلى قاعدة الضركرة الشرعية في عدـ
تفكيت صبلة الجمعة عمى الطالب بسبب تزامف كقتيا مع كقت الدراسة ،كلكف تطبيؽ ىذا
األمر قد يصعب في أرض الكاقع فالمساجد بجزيرة بالي يتبع أئمتيا المذىب الشافعي ال
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يعممكف بيذه اآلراء السالؼ بيانيما ،كما إف األمر في عدد الطبلب المسمميف عمى حسب
تقديرنا ليس بالعدد الكبير حتى ييعتبر فيمجئكف إلى إقامة صبلة جمعة في أحد المساجد
لكحدىـ متى تكفرت شركط ذلؾ في غير كقتيا المعيكد باتباع أحد الرأييف السالؼ بيانيما،

كلذلؾ نرل بأف الحاجة لمدراسة كىي حاجة ممحة لمطمبة تنزؿ منزؿ الضركرة الشرعية في
مثؿ ىذه الحالة كىي المتعينة .كقد عرضنا فتكل الشيخ سميماف بف عبداهلل الماجد مف
شيكخ المممكة العربية السعكدية لسؤاؿ الطالب الذم سألو :بأف كقت صبلة الجمعة عادة
يككف مع كقت فيو محاضرات ال يستطيع مف خبلليا أداء صبلة الجمعة في المسجد فرد
عميو فضيمتو قائبلن :إذا كنت ال تستطيع الخركج مف مقر الدراسة إلى صبلة الجمعة فبل
يجب عميؾ شيكدىا في المسجد ،كما ال يشرع لؾ إقامتيا إذا لـ يكف المسجد جامعان ،كانما
تصمييا ظي انر بعد دخكؿ كقتيا دكف قصر كال جمع ،ألنؾ لست مساف انر ،كاهلل أعمـ.
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لقد أضافت ىذه الدراسة الميدانية لنظرية األقميات الكثير مف التطكير ،كما أضافت
لنظرية المقاصد الشرعية المزيد مف التكضيح في مجاؿ التطبيؽ العممي كاشكالياتيا،
كبالتالي أمكف بصكرة عممية العمؿ عمى تطبيقيا عمى كاقع األقميات المسممة كتحديدان في
األقمية المسممة في جزيرة بالي اإلندكنيسية ،التي اخترناىا مجاالن لمدراسة ،كعميو تعد
الدراسة إضافة ميمة لكاقع الحاؿ كتكصيؼ دقيؽ مف الناحية الشرعية المرتبطة بالنكاحي
االجتماعية كاالقتصادية كحتى السياسية كانت عمى أقمية ميمة كفي بمد ميـ مف العالـ
اإلسبلمي الذم يعد المسممكف فيو أكثر الدكؿ مف حيث عدد السكاف ،كجزيرة بالي ليا
خصكصياتيا المميزة كأبرزىا إنيا أقمية مكجكدة في بمد مسمـ ىك اندكنيسيا ينعـ أىمو بالسمـ
كالتعايش المشترؾ كضرب لنا النمكذج المشرؼ في التعاكف كالكئاـ كحسف األخكة اإلنسانية
كتبني قيميا المشتركة مع الثبات عمى المبادئ اإلسبلمية كالقيـ التي جاء بيا الديف
الحنيؼ.
كتعتبر ىذه الدراسة لبنة مف لبنات صرح ىذه النظرية الخاصة باألقميات المسممة
تساند نتائجيا نتائ سابقة بحثت في نفس الغرض ،كاف كاف المجاؿ كميداف البحث مختمفان
كتعد تطكي انر لتمؾ الدراسات كأىميا دارسة (أحمد إماـ الماكردم ،نظرية المقاصد الشريعة
في تفعيؿ فقو األقميات في المجتمع الغربي) كدراسة (سالـ بف عبد السبلـ الشيخي العبلقة
الراكم،
بيف مكجبات تغير الفتكل ،ككاقع األقميات المسممة في ببلد أكركبا) كدراسة (أحمد ٌ

األقميات المسممة ،كاقعان كفقيان) كبحث (صالح بف عبداهلل الدركيش ،أثر الضركرة كالحاجة
عمى أحكاـ ممارسة األقميات المسممة) ،كعميو ىذه الدراسة جاءت متكافقة كمكممة مع
الدراسات السابقة في جانب نظرية المقاصد الشرعية كقاعدة الضركرة الشرعية كتطبيقاتيا
خصكصان عمى األقميات المسممة ،كما إف ىذه الدراسة تعد داعمة كمؤكدة عمى سماحة
الديف اإلسبلمي كأف األخذ بقاعدة الضركرة في بعض األحياف كالظركؼ ىك جانب تعبدم
كشرعي ،كأف الذم أباحيا ىك مف فرض العزيمة ،كأف الديف مبني أساسان عمى رفع الحرج
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كالمشقة عف المتعبد كجاء لسعادة البشر ال لشقائيـ ،كتمؾ السعادة متبكعة بفضؿ اهلل
تعالى في اآلخرة كأساسيا الحياة الدنيا ،كلعؿ في تأكيده تعالى في آيات مف القرآف الكريـ
ألكثر مف مكضع اإلشارة لمبدأ الضركرة كمراعاة الحاجات البشرية إال دليؿ عمى ذلؾ،
كىذا ما يتفؽ كخصائص الشريعة اإلسبلمية التي تمتاز بالنظرة الكاقعية لمشكبلت الناس،
كمراعاتيا لمضركرات التي تط أر عمى حياتيـ .كفي الختاـ نكصي بما يمي :
 -1العمؿ عمى حؿ المشاكؿ االقتصادية التي تكاجو األقمية المسممة في جزيرة بالي مف
خبلؿ تذليؿ الصعكبات كازالة العراقيؿ اإلدارية ،بأسمكب اإلقناع كبمغة الحكار مع
المعارضيف مف بقية السكاف غير المسمميف بجدكل تمؾ المشاريع االقتصادية مف بنكؾ
كغيرىا ،كأف اليدؼ منيا ليس اقصاء أحد أك تيديد أمف أك مستقبؿ أحد ،كانما ىي
مصالح كمؤسسات تتماشى مع ركح الشريعة ،ككفؽ أحكاـ الفقو اإلسبلمي المبني عمى
مقاصد أىميا احتراـ الغير كأنو ال ضرر كال ضرار ...ألخ.
 -2العمؿ عمى معالجة المشاكؿ المتعمقة بإنشاء المساجد كالمدارس اإلسبلمية بجزيرة بالي
كمعالجة التعقيدات اإلدارية التي تحكؿ دكف إتماـ كانجاح ذلؾ ،كمعالجة المشاكؿ
المتعمقة بإقامة المقابر الجديدة لؤلقمية المسممة أك تكسيع المكجكد منيا ،كالعمؿ عمى
إلزاـ المطاعـ المنتشرة بالجزيرة بالتقيد باألحكاـ اإلسبلمية المتعمقة بالطعاـ الحبلؿ
خصكصان التي تقع في كسط المدف أك في الفنادؽ كنحكىا.
 -3العمؿ عمى معالجة قضية تحجب الطالبات المسممات كايجاد حمكؿ كسطى بالحكار
كاالقناع بحيث تراعي المدارس النظامية لباس البنات المسممات الشرعي ،كفي نفس
الكقت تراعي الزم الرسمي الذم تمزمو المدارس النظامية في الجزيرة عمييف ،ككذلؾ
األمر فيما يتعمؽ باحتراـ كمراعاة كقت صبلة الجمعة كاقناع إدارات المدارس بعدـ
كضع جدكؿ المكاد الدراسية الميمة في كقت صبلة الجمعة كاستعاض ذلؾ مثبلن بكضع
مكاد دينية لمديانة اليندكسية أثناء ذىاب الطمبة المسممكف إلى المساجد ألداء الصبلة.
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 -4ضركرة معالجة مشكمة التكثيؽ في السجؿ المدني (سجؿ النفكسية) بجزيرة بالي حيث
أف عدد المسمميف الحقيقي ال يمثؿ العدد الرسمي المسجؿ بالدكائر الرسمية ،كالعمؿ
عمى تشجيع األحزاب كالمككنات السياسية لؤلقمية المسممة ،لكي تتعاكف فيما بينيا
كتكحد جيكدىا لصالح األقمية المسممة ،كلصالح كؿ جزيرة بالي ،كالعمؿ عمى معالجة
مشكمة عدـ كجكد محكمة شرعية عميا بجزيرة بالي ،كمتابعة اإلجراءات المتخذة
بالخصكص.
 -5العمؿ عمى تشجيع ثقافة الكئاـ كالحكار بيف األدياف خصكصان بيف الديف اإلسبلمي
كالديانة اليندكسية في جزيرة بالي ،كعقد المؤتمرات كالندكات لمتعريؼ باإلسبلـ كقيمو
النبيمة كمثمو العميا ،انطبلقان مف المبدأ القرآني الحكيـ (لكـ دينكـ كلي ديف) كاننا جميعان
شركاء في مبادئ اإلنسانية كلنا قيـ مدنية كحضارية مشتركة.
 -6العمؿ عمى االىتماـ بفقو األقميات المسممة كتضمينو في المناى

الدراسية في

الجامعات كالمعاىد الدنية ألىميتو ،كاقامة الندكات كالمؤتمرات التي تستعرض مشاكؿ
األقميات المسممة ،كايجاد الحمكؿ العممية كالعممية الفقيية ليا ،فالمسممكف في تكادىـ
كتراحميـ كمثؿ الجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير
كالحمى.
 -7ضركرة نشر مبدأ االجتياد كعدـ التعصب لآلراء الفقيية ،كنبذ الخكؼ مف التجديد
كمعال مشاكؿ األقمية المسممة بركح العصر ،مع الحفاظ عمى الثكابت كمقاصد الديف
الحنيؼ فيك ديف صالح لكؿ زماف كمكاف ،كال يككف الفقيو حافظان لما درسو بؿ مطبقان
لما فيمو كاستنبطو عمى أرض الكاقع كليس متذرعان بسد الذرائع كاألخذ باألحكط
فحسب ،كأف يككف مبدأه أيضان ىك التيسير كرفع الحرج عف المسمميف ما أمكف مالـ
يكف إثمان ،ككذلؾ األخذ بالتدرج ،ككؿ ذلؾ عمى مني القرآف كسنة النبي  كمنيجو
القكيـ.
 -8التكصية لمجامعات اإلسبلمية خاصةن في األقطار العربية ،بأف تيتـ باألقمية المسممة
في جزيرة بالي ،مف حيث تخصيص كراسي عممية لمطبلب المسمميف بالجزيرة ،حتى
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يتمكف ىؤالء الطبلب مف استكماؿ دراستيـ العميا في مجاؿ الشريعة كعمكميا كتعمـ لغة
القرآف الكريـ (العربية) كغيرىا مف العمكـ العصرية ،كلكي يتمكنكا بعدىا مف الحفاظ
عمى الديف اإلسبلمي في جزيرة بالي كنشره بالحكمة كالمكعظة الحسنى.
 -9التكصية لممنظمات كلممراكز اإلسبلمية كالجمعيات الخيرية كالمجتمع المدني في الدكؿ
اإلسبلمية الرسمية كغير الرسمية ،كعمى رأس المنظمات الرسمية منظمة المؤتمر
اإلسبلمي أف تساىـ في تمكيؿ المشاريع التعميمية كدكر العبادة كالدعـ المالي في
إنشاء المساجد كالمعاىد اإلسبلمية بجزيرة بالي ،كبالتنسيؽ مع الجيات الرسمية في
الدكلة.
وآخر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وآلو
وصحبو أجمعين

جاكرتا 2019/2/3م
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المراجع
ابف األثير ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،ج ،6جامع األصكؿ في
أحاديث الرسكؿ ،تحقيؽ  :عبد القادر األرنؤكط ،الككيت ،دار البياف ،د-ت.

ابف العربي ،محمد بف عبد اهلل أبك بكر ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم،
بيركت ،دار المعرفة ،د-ت.

ابف عاشكر ،محمد الطاىر ،تفسير التحرير كالتنكير ،تكنس :دار سحنكف لمنشر كالتكزيع،
د-ت.

ابف بطكطة (اؿ) ،محمد بف عبد اهلل ،تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار،
ج ،2بيركت ،دار صادر ،د-ت.

ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد ،المقدمة ،بيركت ،دار الرائد العربي1402 ،ىػ.

ابف عابديف ،محمد أنيف ،حاشية رد المختار عمى الدر المختار ،بيركت ،دار الفكر
لمطباعة1966 ،ـ.

ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف محمد بف أبي بكر ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،
تحقيؽ :محمد محي الديف ،القاىرة ،دار الحديث1993 ،ـ.

ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف محمد بف أبي بكر ،زاد المعاد مف ىدم خير العباد،
بيركت ،مؤسسة الرسالة 1412 ،ىػ .

ابف منظكر ،أبي الفضؿ محمد بف مكرـ ،لساف العرب ،ج  ،3بيركت ،لبناف ،دار إحياء
التراث ،د-ت.

أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،معجـ مقاييس المغة ،بيركت ،دار الجيؿ ،د-ت.

أبك القاسـ ،محمد بف أحمد ابف جزم ،القكانيف الفقيية ،بيركت ،مكتبة الثقافة ،د-ت.

أصفياني (اؿ) ،راغب ،المفردات في غريب القرآف ،كتاب القاؼ ،تحقيؽ محمد سيد
كسيبلني ،بيركت ،دار المعرفة ،د-ت.

ألباني (اؿ) ،محمد ناصر الديف ،غاية المراـ في تخري أحاديث الحبلؿ كالحراـ ،بيركت،
المكتب اإلسبلمي1405 ،ىػ.

أيكبي (اؿ) ،صبلح الديف ،اإلسبلـ كالتمييز العنصرم ،حمب سكريا ،دار األندلس،
1981ـ.
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بخارم (اؿ) ،عبد العزيز ،كشؼ األسرار عف أصكؿ النككم ،تحقيؽ :محمد المعتصـ باهلل
البغدادم ،بيركت ،دار الكتاب العربي1995 ،ـ.

بخارم (اؿ) ،محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخارم بشرح الكرماني ،بيركت ،دار إحياء
التراث ،العربي1989 ،ـ.

برازم (اؿ) ،محمد فؤاد ،حجاب المرأة المسممة بيف انتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الجاىميف،
الرياض ،مكتبة أضكاء السمؼ2011 ،ـ.

بركتي (اؿ) ،محمد عميـ اإلحساف المجددم ،التعريفات الفقيية ،قكاعد الفقو لمبركتي،
كراتشي ،الصدؼ ببمشرز1986 ،ـ.

بكر ،سيد عبد المجيد ،األحكاـ السياسية في آسيا كأستراليا ،الرياض ،إصدارات ىيئة
اإلغاثة اإلسبلمية العالمية ،د-ت.

بمكافي (اؿ) ،أحمد ميدم: ،المجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث كالمعامبلت المالية لممسمميف
في أكربا" ،جدة ،المممكة العربية السعكدية جامعة الممؾ عبدالعزيز ،مركز أبحاث
االقتصاد اإلسبلمي ،األربعاء  26صفر 1431ىػ المكافؽ  10فبراير 2010ـ.

بف اليماـ ،محمد بف عبدالكاحد ،شرح فتح القدير ،ج ،7بيركت ،إحياء التراث العربي،
المطبعة الميمنية 1319 ،ىػ.

بف بية ،عبد اهلل ،صناعة الفتكل كفقو األقميات ،جدة ،دار المنياج لمنشر كالتكزيع،
2009ـ.

بف بيو ،عبد اهلل" ،صناعة الفتكل كفقو األقميات" ،بحث منشكر عمى االنترنت.

بف بيو ،عبد اهلل ،العمؿ في بنؾ ربكم ،المكقع الرسمي لمعبلمة بف بية،
..nethttp://binbayyah

بف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،مجمكع فتاكل ،جمع كترتيب عبدالرحمف العاصي ،ج ،28
الرياض ،دار عالـ ،د-ت.

بف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ،االستذكار الجامع لمذاىب
فقياء األمصار ،بيركت ،دار الكعي1993 ،ـ.

بف عبدالسبلـ ،عز الديف بف عبد العزيز ،قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،بيركت،
مؤسسة الرياف1410 ،ىػ.

135

األق لية المسلمة في جزيرة بالي اإلندونيسية وإشكالياتها على ضوء مق اصد الشريعة
بف كثير ،عماد الديف الفداء إسماعيؿ القرشي الدمشقي ،تفسير القرآف العظيـ ،دمشؽ ،دار
ابف كثير1994 ،ـ.

بف منذر (اؿ) ،أبك بكر محمد بف إبراىيـ ،األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ،
تحقيؽ :أبك حماد صغير أحمد ،الرياض ،دار طيبة1982 ،ـ.

بيكني (اؿ) ،منصكر بف يكنس ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،مكة المكرمة ،مطبعة
الحككمة ،د-ت.

بييقي (اؿ)،أبك زكريا أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ،مناقب الشافعي ،تحقيؽ :
السيد أحمد صقر ،القاىرة  :دار التراث1972 ،ـ.

تاج الديف السُّبكي ،األشباه كالنظائر ،تحقيؽ عادؿ أحمد كعمي عكض ،ج ،1بيركت ،دار
الكتب العممية ،د-ت.

ترمذم (اؿ) ،محمد بف عيسى  ،سنف الترمذم ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د-ت.

تفتازاني (اؿ) ،سعد الديف مسعكد بف عمر ،شرح التمكيح عمى التكضيح في أصكؿ الفقو،
بيركت ،لبناف ،دار الكتب العممية1996 ،ـ.

تنبكتي (اؿ) ،أحمد بابا ،نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،ج ،1بيركت ،لبناف ،دار الكتب
العممية ،د-ت.

جبكرم (اؿ) ،عبداهلل محمد" ،األقميات المسممة كتغير الفتكل" ،األمارات العربية ،جامعة
الشارقة ،د-ت.

جرجاني (اؿ) ،أبي الحسف عمي بف محمد ،التعريفات ،دار الكتب العممية ،بيركت،
2000ـ.

جصاص (اؿ) ،أبك بكر أحمد بف عمي ،أحكاـ القرآف ،بيركت ،دار الكتب العممية،
1986ـ.

جيزاني (اؿ) ،محمد بف حسيف ،حقيقة الضركرة الشرعية ،الرياض ،المممكة العربية
السعكدية ،مكتبة دار المنياج1428 ،ىػ.

حاج (اؿ) ،ابف أمير ،التحرير مع شرح التقرير كالتحبير ،ج،1د بيركت لبناف ،دار الكتب
العممية1999 ،ـ.
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حبيب ،كماؿ السعيد" ،األقميات في المنظكر اإلسبلمي" ،رؤية مقاصدية ،مجمة التجديد،

ماليزيا ،الجامعة اإلسبلمية العالمية ،العدد الثامف كالعشركف ،المجمد الرابع عشر ،د-

ت.

حبيب ،كماؿ السعيد ،حكؿ المصطمحات المختمفة لغير المسمميف في الفقو السياسي
اإلسبلمي ،األقميات كالسياسة في الخبرة اإلسبلمية مف بداية الدكلة النبكية كحتي
سقكط الدكلة العثمانية – 1908-621ـ ،القاىرة ،مطبعة مدبكلي2002 ،ـ.

حطاب (اؿ) أبي عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الرعيني ،مكاىب الجميؿ لشرح
مختصر أبي الضياء سيدم خميؿ ،ج ،2القاىرة ،مطبعة السعادة1329 ،ىػ.

حبلكة ،حسيف" ،اإلماـ القرضاكم كفقو األقميات" بحث مقدـ لممتقى اإلماـ القرضاكم،
الدكحة قطر2007 ،ـ.

حمداكم ،جميؿ" ،مف فقو االقميات إلى فقو التعارؼ" ،بدكف مكاف النشر ،المكتبة
اإلسبلمية2015 ،ـ.

حنبمي (أؿ) ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم ،المحرر في الحديث ،تحقيؽ
يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي كآخركف ،كتاب الطب ،بيركت ،دار المعرفة2000 ،ـ.

حيدر ،عمي ،شرح مجمة األحكاـ ،تعريب فيمي الحسيني ،ج ،1بيركت ،دار المكتب
العممية ،د-ت.

عمى مختصر خميؿ ،ج  ،4القاىرة،
دردير (اؿ) ،أحمد بف محمد بف أحمد ،الشرح الكبير َٰ
دار إحياء الكتب العربية ،د-ت.

دركيش (اؿ) ،صالح بف عبد اهلل ،أثر الضركرة كالحاجة عمى أحكاـ ممارسات األقميات

المسممة لؤلعماؿ التالية المحاسبة ،المصارؼ ،الكظائؼ العامة ،الرياض ،المممكة

العربية السعكدية2007 ،ـ.

دسكقي (اؿ)،شمس الديف محمد عرفة ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،عمى الشرح
الكبير أبك البركات سيدم أحمد الدردير كبيامشو الشرح المذككر محمد عميش،

بيركت ،دار إحياء الكتب العممية ،د-ت.

دكسرم (اؿ) ،مسمـ بف محمد ،عمكـ البمكل ،الرياض ،مكتبة الرشيد ،د-ت.

رازم (اؿ) ،فخر الديف ،التفسير الكبير ،ج ،5بيركت ،دار الكتب العممية1990 ،ـ.

ٌراكم (اؿ) ،أحمد ،األقميات المسممة ،كاقعان كفقيان ،الككيت ،فبراير 2013ـ.
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رافعي (اؿ) ،أحمد الفيكمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،بيركت ،لبناف ،دار
الكتب العممية1398 ،ىػ.

رحيمي (اؿ) ،حمكد بف أحمد ،أصناؼ المدعكيف ككيفية دعكتيـ ،الرياض ،دار العاصمة،
1414ىػ.

زاكم (اؿ) ،الطاىر أحمد ،ترتيب القامكس المحيط عمى طريقة مصباح المنير كأساس
الببلغة ،ج  ،2بيركت ،الدار العربية لمكتاب ،د-ت.

زبيدم (اؿ) ،محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ المرتضى ،تاج العركس مف جكاىر القامكس
 :فصؿ القاؼ مع الداؿ الميممة ،تحقيؽ عبد السبلـ أحمد فرج ،ج ،9بيركت ،دار

الفكر 1414 ،ىػ.

زحيمى (اؿ) ،محمد مصطفى ،النظريات الفقيية ،دمشؽ ،سكريا ،دار القمـ1993 ،ـ.

زحيمي (اؿ) ،كىبة بف مصطفى ،نظرية الضركرة الشرعية ،دمشؽ ،دار الفكر ،د-ت.
زرقاء (اؿ) ،مصطفى أحمد ،المدخؿ الفقيي العاـ ،دمشؽ ،مطبعة طبريف1968 ،ـ.

زرقاني (اؿ) ،عبد الباقي بف يكسؼ ،شرح الزرقاني ،شرح الزرقاني عمى مختصر سيدم
خميؿ ،بيركت ،دار الكتب العممية2002 ،ـ.

زمخشرم (اؿ) ،أبك القاسـ محمكد بف عمر ،أساس الببلغة ،تحقيؽ ،محمد باسؿ عيكف
السكد ،بيركت ،لبناف ،دار الكتب العممية1998 ،ـ.

زير (اؿ) ،كليد صبلح الديف" ،ضكابط الحاجة التي تنزؿ منزلة الضركرة كتطبيقاتيا ،عمى
االجتيادات المعاصرة" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد ،26
العدد األكؿ2010،ـ.

سرجاني (اؿ) ،راغب ،فقو األقميات المسممة في ضكء السنة النبكية ،بدكف مكاف كدار
النشر ،د-ت.

سرخسي (اؿ) ،أبك بكر محمد بف أحمد المبسكط ،تصنيؼ :خميؿ الميس ،بيركت ،دار
المعرفة.1989 ،

سرالنؾ ،محمد" ،اإلسبلـ في بالي ،تاريخ دخكؿ اإلسبلـ في بالي"،مكتب الكالية الحككمية
اإلسبلمية لجزيرة بالي2009 ،ـ.

سفياني (اؿ) ،عابد محمد ،العكلمة كخصائص دار اإلسبلـ كدار الكفر ،دكف مكاف النشر،
دار الفضيمة1421 ،ىػ.
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سميماف محمد تكبكلياؾ" ،المجكء السياسي إلى البمداف غير اإلسبلمية" ،في رسالة اإلسبلـ،
2010/05/03ـ.

سماؾ (اؿ) ،محمد ،األقميات بيف العركبة كاإلسبلـ ،بيركت لبناف ،دار العمـ لممبلييف،
1990ـ.

سيكطي (اؿ) ،الحافظ جبلؿ الديف ،األشباه كالنظائر ،دمشؽ ،دار الشاـ لمتراث ،د-ت.

شاطبي (اؿ) ،إبراىيـ بف مكسى ،المكافقات في أصكؿ الشريعة ،تحقيؽ  :عبد اهلل دراز،
بيركت ،دار المعرفة ،د-ت.

شافعي (اؿ) ،بشير محمد ،القانكف الدكلي العاـ في السمـ كالحرب ،المنصكرة ،مصر،
مكتبة الجبلء الجديدة1976 ،ـ.

شافعي (اؿ) ،محمد ابف إدريس ،األـ ،مع مختصر المزني ،بيركت ،دار الفكر1980 ،ـ.

شاكر (اؿ) ،محمكد ،التاريخ اإلسبلمي ،التاريخ المعاصر :األقميات اإلسبلمية ،دمشؽ،
مكتب اإلسبلمي1416 ،ىػ.

شبيمي (اؿ) ،يكسؼ بف عبد اهلل ،مقاصد التشريع اإلسبلمي ،دركس ألقيت في المعيد
اإلسبلمي بكاشنطف ،مكقع الشيخ الدكتكر يكسؼ الشبيمي ،د-ت.

شمبي ،أحمد" ،حكؿ األقميات المسممة" ،مجمة منار اإلسبلـ ،العدد التاسع ،رمضاف
1414ىػ.

شحكد (اؿ) ،عمي بف نايؼ ،الخبلصة في فقو األقميات2008 ،ـ.

شككاني (اؿ) ،محمد بف عمي ،إرشاد الفحكؿ ،تحقيؽ :أحمد عز ،بيركت ،دار الكتاب
العربي2000 ،ـ.

شككاني (اؿ) ،محمد بف عمي ،نيؿ األكطار ،ج ،4بيركت ،دار الكتب العممية ،د-ت.

شيباني (أؿ) ،أحمد بف عمرك بف الضحاؾ أبك بكر ،اآلحاد كالمثاني ،تحقيؽ باسـ فيصؿ
أحمد الجكابرة ،الرياض ،دار الراية1991 ،ـ.

صيعرم (اؿ) ،أسرار ،كأخريات ،االشكالية في مصطمح المسانيات ،الرياض ،جامعة
األمير سمماف المممكة العربية السعكدية ،د-ت.

ضناكم (اؿ) ،محمد عمي ،األقميات اإلسبلمية في العالـ ،بيركت ،مؤسسة الرياف،
1413ىػ.
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طبرم (اؿ) ،أبك جعفر محمد بف جرير ،جامع البياف عف تأكيؿ القرآف ،القاىرة ،شركة
كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده1954 ،ـ.

طريقي (اؿ) ،عبد العزيز مرزكؽ ،الحجاب في الشرع كالفطرة ،الرياض ،مكتبة دار
المناى لمنشر كالتكزيع1436 ،ىػ.

عادؿ ،محمد" ،مسممك ركسيا" ،في المختار اإلسبلمي2011 ،ـ.

عامرم ،سامي ،الحجاب ،شريعة اهلل في اإلسبلـ كالييكدية كالنصرانية ،بدكف دار كمكاف
النشر2010 ،ـ.

عبد الحميد (اؿ) ،محمكد زىدم "فقو األقميات في ضكء المقاصد الشرعية" التجربة
الماليزية" ،ماليزيا ،د-ت.

عبد الرحمف (اؿ) ،محمكد ،معجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية :ج ،2القاىرة ،دار
الفضيمة ،د-ت.

عبد العاطي ،محمد ،األقميات المسممة في العالـ ،األحد  1425/8/17ىػ ،المكافؽ 10/3
2004/ـ ،مقاؿ منشكر في مكقع الجزيرة نت.

عبدالباقي ،محمد فؤاد ،المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف ،برقـ  ،1091القاىرة،
مكتبة عيسى البابي الحمبي1969 ،ـ.

عبدالقادر ،خالد محمد ،مف فقو األقميات المسممة :كتاب األمة ،الدكحة ،قطر ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية1998 ،ـ.

عبكدم (اؿ) ،محمد بف ناصر ،في أعماؽ إندكنيسيا بالي جزيرة األحبلـ ،الرياض ،دكف
دار نشر1403 ،ىػ.

عسقبلني (اؿ) ،ابف حجر ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،تحقيؽ :عبدالعزيز بف باز
كمحمد عبدالباقي ،ج  ،4القاىرة ،دار الحديث المكتبة السمفية

عفيؼ (اؿ) ،حميد فرحاف" ،أثر كسائؿ السفر الحديثة عمى رخص السفر كعمى سفر المرأة
بدكف محرـ كمية التربية" ،مجمة الدراسات االجتماعية ،صنعاء اليمف ،جامعة صنعاء،

العدد الثامف عشر ،يكليك ،ديسمبر 2004ـ.

عبلـ ،شكقي" ،يجكز لممسممة خمع الحجاب في الخارج عند الضركرة” ،جريدة الجريدة عمى
االنترنت ،الككيت ،الثبلثاء  23يكنيك 2015ـ.
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عمكاني (اؿ) ،طو جابر ،مدخؿ إلى فقو األقميات ،إيرلندا ،المجمس األكربي لئلفتاء
كالبحكث2004 ،ـ.

عيد (اؿ) ،ابف دقيؽ  ،إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،كتاب الصبلة ،باب الجمعة،
بيركت ،دار الجيؿ1995 ،ـ.

غرياني (اؿ) ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،إيضاح المسالؾ إلى قكاعد اإلماـ أبي عبد اهلل
مالؾ ،دكف مكاف النشر ،دار ابف حزـ 2006 ،ـ.

غرياني (اؿ) ،الصادؽ عبد الرحمف ،مدكنة الفقو المالكي كأدلتو ،بيركت ،مؤسسة الرياف،
1423ىػ.

غبلب (اؿ) ،محمد السيد ،حسف عبد القادر ،محمكد شاكر ،البمداف اإلسبلمية كاألقميات
اإلسبلمية في العالـ المعاصر ،مطبكعات المؤتمر الجغرافي اإلسبلمي األكؿ ،يناير

سنة 1979ـ.

قارئ (أؿ) ،عمي ،مرقاة المفاتيح ،شرح مشكاة المصابيح ،كتاب الصبلة ،باب الجمعة،
بيركت ،دار الفكر2002 ،ـ.

قحطاني (اؿ) ،سعيد بف عمي ،صبلة الجمعة في ضكء الكتاب كالسنة ،دكف مكاف كدار
النشر1422 ،ىػ.

قرافي (اؿ) ،شياب الديف أحمد بف إدريس ،الذخيرة ،ج ،4بيركت ،دار الكتب العممية،
1994ـ.

قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،فتاكل معاصرة ،الككيت ،دار القمـ1424 ،ىػ.

قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،السياسة الشرعية في ضكاء النصكص الشريعة كمقاصدىا،
القاىرة ،مكتبة كىبة.2005 ،

قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،دراسة في فقو مقاصد الشريعة بيف المقاصد الكمية
كالنصكص الجزئية ،بيركت ،دار الشركؽ2006 ،ـ.

قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،غير المسمميف في المجتمع اإلسبلمي ،القاىرة ،مكتبة
كىبة1984 ،ـ.

قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،في فقو األقميات المسممة ،القاىرة ،مصر ،دار الشركؽ،
2001ـ.
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قرضاكم (اؿ) ،يكسؼ عبداهلل ،مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،
1997ـ.

قرطبي (اؿ) ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد ،بداية المجتيد كنياية
المقتصد ،تحقيؽ الدكتكر عبداهلل العبادم ج ،1بيركت ،دار الكتب العممية1988 ،ـ.

قرطبي (اؿ) ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم ،البياف كالتحصيؿ ،تحقيؽ حجي
كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف1988 ،ـ.

قرطبي (اؿ) ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج ،2
بيركت ،دار الكتب العممية ،د-ت.

قمعجي ،محمد ركاس ،المكسكعة الفقيية الميسرة ،بيركت لبناف ،دار النفائس1421،ىػ.

كاساني (اؿ) ،أبك بكر مسعكد بف أحمد ،بدائع الصنائع ،ج  ،7بيركت ،دار الكتاب
العربي ،د-ت.

كاؼ (اؿ) ،حسيف محمد ،اإلسبلـ في إندكنيسيا المعاصرة ،دراسة مكجزة كمجممة عف
االتجاىات اإلسبلمية في اندكنيسيا ،دكف مكاف النشر ،المكتبة العقائدية ،د-ت.

كتاني (اؿ) ،المنتصر ،األقميات اإلسبلمية في العالـ اليكـ ،مكة المكرمة ،مكتبة المنار،
1408ىػ.

ككفي (اؿ) ،أبي البقاء ،الكميات ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،د-ت.

مادكردم (اؿ) ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب ،الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ
الشافعي كىك شرح مختصر المزني ،تحقيؽ كتعميؽ :عمي محمد معكض كعادؿ أحمد

عبد المكجكد ،ج  ،2بيركت ،دار الكتب العممية1999 ،ـ.

ماكردم (اؿ) ،أحمد إماـ ،نظرية المقاصد الشريعة في تفعيؿ فقو األقميات في المجتمع
الغربي ،رسالة الدكتكراة–جامعة سكناف أمبيؿ ،اندكنيسيا2009 ،ـ.

مبارؾ (اؿ) ،عبد المنعـ محمد ،محمكد يكنس ،اقتصاديات النقكد كالصيرفة كالتجارة
الدكلية ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية1996 ،ـ.

مبارؾ (اؿ) ،محمد جميؿ ،نظرية الضركرة الشرعية حدكدىا كضكابطيا ،المنصكرة ،دار
الكفاء1988 ،ـ.

مباركفكرم (اؿ) ،محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ،تحفة األحكذم ،كتاب تفسير
القرآف ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د-ت.
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مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ،العدد الثالث 2009-15-5،ـ.
مجمة إندكنيسيا ،اليكـ العدد 1979 ،30ـ.

مجمكعة مؤلفيف ،المعجـ الكسيط ،مصر ،مجمع المغة العربية مكتبة الشركؽ الدكلية،
2004ـ.

محمكد ،محمد ،دراسات "خريطة العالـ اإلسبلمي" ،مجمة كمية التربية ،جامعة الممؾ
سعكد ،المممكة العربية السعكدية1982 ،ـ.

مدير الباحثيف بمركز الحضارة لمدراسات التاريخية القاىرة ،المجتمع المسمـ...الثكابت
كالمتغيرات ،بحث مقدـ لممؤتمر الثالث عشر برعاية رابطة العالـ اإلسبلمي ،مكة

المكرمة2012/10/ 21-20 ،ـ.

مزم (اؿ) ،جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف ،تحفة األشراؼ بمعرفة
األطراؼ ،تحقيؽ :عبد الصمد شرؼ الديف ،بيركت ،المكتب اإلسبلمي1983 ،ـ.

مصرم (اؿ) ،ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ،تحفة
المحتاج إلى أدلة المنياج ،مكة المكرمة ،دار حراء1406 ،ق.

منصكر ،منصكر محمد ،التيسير في تشريع اإلسبلمي ،القاىرة ،مطبعة األمانة ،د-ت.
مؤتمر (اؿ) ،العالمي السادس ":األقميات المسممة في العالـ ظركفيا المعاصرة ،آالميا

كآماليا :أبحاث ككقائع" ،الرياض ،ندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي-12 ،

1406/5/17ىػ.

مكقع المعاني ،معجـ2014 /04 / 16 ،www .almaay.com ،ـ.
مكقع مكسكعة المعرفة عمى االنترنت2015-12-22 ،ـ.

بف قدامة ،مكقؼ الديف أبي محمد عبد اهلل المقدسي ،المغني ،تحقيؽ  :عبد اهلل بف عبد
المحسف التركي ،كعبد الفتاح محمد الحمك ،القاىرة ،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

كاإلعبلف1992 ،ـ.

ميماف (اؿ) ،ناصر بف عبداهلل ،القكاعد كالضكابط الفقيية عند ابف تيمية ،مكة المكرمة،
المممكة العربية السعكدية ،مركز بحكث الدراسات اإلسبلمية بجامعة أـ القرل،

1996ـ.

نجار (اؿ) ،عبد المجيد ،فقو المكاطنة لممسمميف في أكركبا2009 ،ـ.
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ندكم (اؿ) ،عمي أحمد ،القكاعد الفقيية ،دمشؽ ،دار القمـ1418 ،ىػ.

نسائي (اؿ) ،أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف ،سنف النسائي الكبرل ،باب صبلة الجمعة،
تحقيؽ  :عبد الغفار سميماف البندارم ،بيركت ،دار الكتب العممية1991 ،ـ.

نككم (اؿ) ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،خبلصة األحكاـ في ميمات السنف
كقكاعد اإلسبلـ ،حققو كخرج أحاديثو :حسيف إسماعيؿ الجمؿ ،باب اإلنصات لئلماـ
كىك يخطب ،بيركت ،مؤسسة الرسالة1997 ،ـ.

نككم (اؿ) ،ابف الشرؼ مغني المحتاج عمى منياج الطالبيف ،ج  ،4بيركت ،دار الفكر،
1995ـ.

نككم (اؿ) ،أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ ،المجمكع ،المدينة المنكرة ،المكتبة المفية
بالمدينة المنكرة ،د-ت.

نككم (اؿ) ،يحيي بف شرؼ أبك زكريا ،شرح النككم عمى مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب
في األمر بالتيسير كترؾ التنفير ،بيركت ،دار الخير1996 ،ـ.

نككم (اؿ)،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،المجمكع شرح الميذب ،المكتبة
الشاممة ،د-ت.

نيسابكرم (اؿ) ،الحاكـ ،المستدرؾ ،كتاب الطبلؽ ،إشراؼ يكسؼ عبدالرحمف ،بيركت،
دار المعرفة1406 ،ىػ.

ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،القاىرة ،مطابع دار الصفكة،
د-ت.
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فيرس اآليات القرآنية
رقم

ر.ت

السورة

.1

المؤمنكف

23

.2

البقرة

2

.3

النحؿ

16

.4

النحؿ

16

.5

الح

22

.6

البقرة

2

.7

آؿ

3

.8

البقرة

2

.9

البقرة

2

 .10االسراء

17

.11

المائدة

5

.12

البقرة

2

.13

المائدة

5

.14

البقرة

2

.15

البقرة

2

.16

النساء

4

عمراف

السورة

الجزء من اآلية
يمةن ك ً
اح ىدةن ىكأ ىىنا ىرُّب يك ٍـ فىاتَّقي ً
كف
ىكًا َّف َٰىى ًذ ًه أ َّ
يمتي يك ٍـ أ َّ ى
اع ىد ًمف اٍلب ٍي ًت كًاسم ً
اىيـ اٍلقىك ً
ً ً
اعي يؿ
ى ى ى ٍى
ىكًا ٍذ ىي ٍرفىعي إ ٍب ىر ي ى
فىأىتىى المَّو ب ٍني ىانيـ ًمف اٍلقىك ً
اع ًد
ي ي ى يٍ ى ى
إًَّن ىما ىح َّرـ ىعمىٍي يكـ اٍل ىم ٍيتىةى ك َّ
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍل ًخ ٍن ًز ً
ير ىك ىما
ي
ى
ى
أً
يى َّؿ ًل ىغ ٍي ًر المَّ ًو
ىفٍميم يد ٍد بًسب وب إًلىى السَّم ً
اء
ىى
ىٍ
ى
إًَّن ىما ىح َّرـ ىعمىٍي يكـ اٍل ىم ٍيتىةى ك َّ
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍل ًخ ٍن ًز ً
ير ىك ىما
ي
ى
ى
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المَّوً
أً
كلىو أىسمىـ مف ًفي الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض طى ٍك نعا
ى ي ٍ ى ىٍ
ى
َّم ىاك ى
ىك ىك ٍرنىا
اغ ىكىال ىع واد فى ىبل إًثٍ ىـ ىعمى ٍي ًو
ىغ ٍي ىر ىب و
ىكىال تيٍمقيكا بًأ ٍىي ًدي يك ٍـ إًلىى التَّ ٍيمي ىك ًة
ىكىال تى ٍقتيميكا َّ
الن ٍف ىس الَّتًي ىح َّرىـ المَّوي إً َّال بًاٍل ىحؽ
أ َٰ
ؾ ىكتىٍب ىنا ىعمى َٰى ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ أَّىنوي ىم ٍف قىتى ىؿ
ىج ًؿ ىذلً ى
ٍ
ىن ٍف نسا بً ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
س
اعتى يدكا ىعمى ٍي ًو بً ًمثٍ ًؿ ىما
اعتى ىد َٰل ىعمىٍي يك ٍـ فى ٍ
فى ىم ًف ٍ

اعتى ىد َٰل ىعمى ٍي يك ٍـ
ٍ
ت ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىم ٍيتىةي ىكاٍل َّد يـ ىكلى ٍح يـ اٍل ًخ ٍن ًز ً
ير
يحرىم ٍ
إًَّن ىما ىح َّرـ ىعمىٍي يكـ اٍل ىم ٍيتىةى ك َّ
نز ً
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ اٍل ًخ ً
ير ىك ىما
ي
ى
ى
أً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المَّ ًو
يضا أ ٍىك ىعمى َٰى ىسفى ور فى ًع َّدةه ًم ٍف أَّىي واـ
اف ىم ًر ن
ىك ىم ٍف ىك ى
يخ ىر
أى
ًَّ
اى يـ اٍل ىم ىبلئً ىكةي ظىالً ًمي أىنفي ًس ًي ٍـ قىاليكا
يف تىىكفَّ ي
إً َّف الذ ى
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127
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13

115
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137
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83

28

173

30
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31
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3
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.17

النجـ

 .18الحجرات

53
49

.19

البقرة

2

.20

النساء

4

.21

المائدة

5

.22

الح

22

.23

النكر

24

 .24األحزاب

33

.25

البقرة

2

.26

البقرة

2

.27

النحؿ

16

.28

االنعاـ

6

.29

االنعاـ

6

.30

الح

22

.31

المائدة

5

.32

البقرة

2

ً
يـ يكنتي ٍـ
فى
كأىف لٍَّي ىس لً ٍ ً
نس ً
اف إً َّال ىما ىس ىعى
ئل ى
ى
أُّىييىا َّ
اس إًنَّا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثى َٰى
الن ي
كبا ىكقىىبائً ىؿ لًتى ىع ىارفيكا
ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن
يد بً يك يـ اٍل يع ٍسر
يد المَّوي بً يك يـ اٍل يي ٍس ىر ىكىال يي ًر ي
يي ًر ي
ي ًر ي َّ
ؽ ًٍ
اف
ؼ ىع ٍن يك ٍـ ىك يخًم ى
ىف يي ىخف ى
يد الموي أ ٍ
ي
اإل ٍن ىس ي

ض ًعيفنا
ى
يد
يد المَّوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ م ٍف ىح ىروج ىكلى ًكف يي ًر ي
ىما يي ًر ي
َّ
ً ً
كف
لًيي ى
طي ىريك ٍـ ىكلً ييت َّـ ن ٍع ىمتىوي ىعمى ٍي يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى
ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ًفي الد ً
يف ًم ٍف ىح ىروج
ات ي ٍغض ٍ ً
ً
ص ًارًى َّف
ىكيقؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىن ى ي
ض ىف م ٍف أ ٍىب ى
ً
يف ًز ىينتىيي َّف
ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
كجيي َّف ىكىال يي ٍبد ى
كًا ىذا سأىٍلتيمكى َّف متىاعان فىاسأىليكى َّف ًمف كر ً
اء
ٍ ي ٍ ىى
ى ى ي ي ى
ًح ىج و
طيى ير لً يقميكبً يك ٍـ ىكيقميكبً ًي َّف
اب ىذلً يك ٍـ أى ٍ
ًَّ
آمينكا اتَّقيكا المَّوى ىكىذ يركا ىما ىب ًق ىي ًم ٍف
ىيا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ً
يف ،فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍف ىعميكا فى ٍأ ىذينكا
الرىبا إً ٍف يكنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
بً ىح ٍر وب ًم ٍف المَّ ًو ىكىر يسكلً ًو
ؽ المٌو اٍلربا كيربًي الص ىدقى ً
ب
ات ىكالمٌوي الى يي ًح ٌ
ٌ
ىي ٍم ىح ي ي ٌ ى ى ي ٍ
يك ٌؿ ىكفٌ وار أىثً ويـ
ىكالمَّوي ىج ىع ىؿ لى يك ٍـ ًم ٍف يب ييكتً يك ٍـ ىس ىك ننا
َّ
ٱضطي ًرٍرتي ٍـ
ىكقى ٍد فى َّ
ص ىؿ لى يكـ َّما ىح َّرىـ ىعمىٍي يك ٍـ إًال ىما ٍ
إًلى ٍي ًو
ٱضطيَّر ىغ ٍي ىر ىبا وغ ىكالى ىع واد فىبل إًثٍ ىـ ىعمى ٍي ًو إً َّف
فى ىم ًف ٍ
ً
َّ
يـ
ٱلموى ىغفي ه
كر َّرح ه
كـ ًفي ٱلد ً
يف ًم ٍف ىح ىروج
ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي ٍ
يد ٱلمَّوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ م ٍف ىح ىروج
ىما يي ًر ي
ؽ المٌو اٍلربا كيربًي الص ىدقى ً
ب
ات ىكالمٌوي الى يي ًح ٌ
ٌ
ىي ٍم ىح ي ي ٌ ى ى ي ٍ
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6
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.33

االنعاـ

6

.34

الجمعة

62

يك ٌؿ ىكفٌ وار أىثً ويـ

َّ
ٱضطي ًرٍرتي ٍـ 119
ىكقى ٍد فى َّ
ص ىؿ لى يكـ َّما ىح َّرىـ ىعمىٍي يك ٍـ ًإال ىما ٍ
إًلى ٍي ًو
يا أُّىييا الًَّذيف آم ينكا إً ىذا ينكًدم لًمص ً
9
َّبلة ًم ٍف ىي ٍكًـ
ى
ى ى
ى ى
ً
اس ىع ٍكا إًلىى ًذ ٍك ًر المَّ ًو
اٍل يج يم ىعة فى ٍ

149

120
-122
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فيرس األحاديث الشريفة
ر.ت

الجزء من الحديث

الكتاب

الصفحة

.1

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ

غذاء األلباب في شرح

6

الجسد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر

الجسد

منظكمة اآلداب

.2

ال ضرر كال ضرار

جامع األصكؿ في

26-17

.3

قالت :ما خير رسكؿ اهلل بيف أمريف إال أخذ

شرح صحيح المسمـ

106-18

.4

قمت يا رسكؿ اهلل  :إنا بأرض تصيبنا مخمصة

تفسير ابف كثير

18

.5

يس ار كال تعس ار كبش ار كال تنف ار

شرح النككم عمى مسمـ

106

.6

خذكا مف العمؿ ما تطيقكف فإف اهلل يمؿ حتى

فتح البارئ بشرح

24

.7

تجاكز اهلل عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا

المستدرؾ

29

.8

ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف

فتح البارئ بشرح

30

.9

شككنا إلى رسكؿ اهلل  كىك متكسد بردة لو في

فتح البارئ بشرح

30

ظؿ الكعبة

صحيح البخارم

أحاديث الرسكؿ

أيسرىما ما لـ يكف إثما

فما يحؿ لنا مف الميتة

تممكا

عميو

صحيح البخارم

صحيح البخارم

 .10اليحؿ دـ أمرئ مسمـ يشيد أف ال إلو اهلل كأني
رسكؿ اهلل ،إال بإحدل ثبلثة
 .11مف قيتً ىؿ دكف أىمو فيك شييد

حرىـ عميكـ
 .12إف اهلل لـ يجعؿ شفاءكـ فيما ٌ
 .13إف اهلل أنزؿ الداء كالدكاء كجعؿ لكؿ و
داء دكاء
فتداكا

فتح البارئ بشرح

31

نيؿ األكطار

34

المحرر في الحديث

37

،غاية المراـ في تخري

37

صحيح البخارم

أحاديث الحبلؿ كالحراـ
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 .18يسركا كال تعسركا
 .19إف الجارية إذا حاضت لـ يصمح أف يرل منيا إال
كجييا كيداىا إلى المفصؿ

شرح صحيح المسمـ

37

أحكاـ القرآف

38

شرح صحيح المسمـ

47

اآلحاد كالمثاني

68

فتح البارئ

106

تحفة األشراؼ بمعرفة

112-109

األطراؼ
سنف الترمذم

110

 .20النساء شقائؽ الرجاؿ

فتح البارئ بشرح

119-115

 .22أضؿ اهلل عف الجمعة مف كاف قبمنا ،فكاف لمييكد

سنف النسائي الكبرل

121

 .23خير يكـ طمعت عميو الشمس يكـ الجمعة

شرح مشكاة المصابيح

121

جامع األصكؿ

122

االستذكار الجامع
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 .21لعف اهلل آخذ الربا كمؤكمة ،كشاىده ككاتبو

يكـ السبت

 .24مف ترؾ ثبلث يج ىمع تىيى ياكنان بيا طبع اهلل عمى قمبو
 .25مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات تياكنان بيا طبع اهلل
عمى قمبو

صحيح البخارم

لمذاىب

فقياء األمصار
 .26إذا قمت لصاحبؾ يكـ الجمعة أنصت كاإلماـ
يخطب فقد لغكت

خبلصة األحكاـ في

ميمات السنف كقكاعد

123

اإلسبلـ

 .27مف تكضأ فأحسف الكضكء ،ثـ أتى الجمعة

فاستمع كأنصت يغفر لو
 .28ما كنا نقيؿ كال نتغدل إال بعد الجمعة في عيد

تحفة المحتاج إلى أدلة

123

شرح صحيح المسمـ

124

المنياج

رسكؿ اهلل 
 .29كنا نصمي مع رسكؿ اهلل  الجمعة ،ثـ ننصرؼ
كليس لمحيطاف فيء نستظؿ بو

151

إحكاـ اإلحكاـ شرح
عمدة األحكاـ
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انبياناث انشخصيت :

اٍ٨ـــــــــــــــــــــــُ  :أٍبِخ ِؾّل ػٍ ٟغو٠جخ.
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انشهاداث انعهميت:
ث

انمؤهم انعهمي

سنت ومكان انحصىل عهيه

انتخصص

1

اٌضبٔ٠ٛخ

اٌؼٍ َٛاٌشوػ١خ

ِٕ -2001بهح أؽّل إٌَِ – ٟيكح١ٌ ،ج١ب

2

ٌَبٌٔ

كهاٍبد ئٍ١ِ٩خ

 -2005عبِؼخ اٌغجً اٌغوثِ - ٟيكح
 –2014عبِؼخ ِٔ٨ٛب ِبٌه ئثواُ٘١
ا١ِ٩ٍ٦خ ِبٔ٨ظ -ئٔل١َ١ٔٚب
 -َ2015عبِؼخ ِٔ٨ٛب ِبٌه ئثواُ٘١
ا١ِ٩ٍ٦خ ِبٔ٨ظ -ئٔل١َ١ٔٚب
 -2018عبِؼخ ٍٔٛبْ أِجٍٛ – ً١هاثب٠ب

 .1كهاٍبد ئٍ١ِ٩خ

3
اٌّبعَز١و
4
5

 .2ئكاهح ئٍ١ِ٩خ
اٌلوزٛهاح

كهاٍبد ئٍ١ِ٩خ

انىظائــــــف:
انزقم

اسم انىظيفت
ِٛظف ئكاه ٞف ٟاٌّؼٙل اٌؼبٌٌٍّٓٙ ٟ
اٌشبٍِخ
ػؼ١٘ ٛئخ اٌزله ٌ٠ثضبٔ٠ٛخ ِيكح

3

َِإٚي ئكاه ٞثّؼٙل إٌجأ ٌٍّإٌفخ لٍٛثُٙ
ِل٠و اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌشووخ FCORP
أ٦ل١َ١ٔٚخ
ِل٠و اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّإٍَخ ا٤ف١به
ٌٍلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ ٚلٕبح ا٤ف١به اٌفؼبئ١خ

1
2
4
5

تاريخ شغم انىظيفت

انمكان

2005/2/1

ِلٕ٠خ ِيكح ١ٌ -ج١ب

2006/8/1

ِلٕ٠خ ِيكح ١ٌ -ج١ب

2017/3/1

عبوورب – ئٔل١َ١ٔٚب

2018

عبوورب – ئٔل١َ١ٔٚب

2019

عبوورب – ئٔل١َ١ٔٚب

انذوراث انتذريبيت:
انزقم
1
2
3

اسم انذورة
رؼٍُ اٌّٙبهاد ف ٟا٦شواف
اٌزوثٞٛ
كٚهح ئػلاك اٌّلهة اٌّؾزوف
TOT
رظّ ُ١إٌّٙظ اٌلهاٍٟ

مكان وتاريخ انحصىل
عهيها
ئٔل١َ١ٔٚب – َ2015
ئٔل١َ١ٔٚب – َ2015
ئٔل١َ١ٔٚب – َ2015

152

انجهت انمشزفت
ِإٍَخ طٕبع اٌمواه اٌل١ٌٚخ ٌٍزّٕ١خ
اٌجشو٠خ
ِإٍَخ طٕبع اٌمواه اٌل١ٌٚخ ٌٍزّٕ١خ
اٌجشو٠خ
عبِؼخ ٍٔٛبْ أِجٍٛ – ً١هاثب٠ب
ئٔل١َ١ٔٚب

