هكاًة الشريعة اإلسالهية بني النظن القاًىًية الغربية هي خالل " شهادات وهىاقف أجنبية "

أ د  /عبد القادر بي حرز اهلل ،أ /بىمجعة محّد

مقال بعنوان  :مكانة الشريعة اإلسالمية بني النظم القانونية الغربية
من خالل " شهادات ومواقف أجنبية "
أ د  /عبد القادر بن حرز هللا ،أستاذ جبامعة احلاج خلضر ابتنة  ،قسم الشريعة
أ /بومجعة محّد أستاذ جبامعة دمحم بوضياف ادلسيلة  ،قسم احلقوق والعلوم السياسية
ادللخص :
الشريعة اإلسالمية بني النّظم القانونية الوضعية الغربيّة ال عن طريق عرض مزااي
سأتناول يف ىذا ادلقال مكانة ّ
الشريعة اإلسالمية  ،بل من خالل عرض شهادات لعلماء متخصصني يف ال ّدراسات القانونيّة  ،و
وخصائص ّ
مواقف صادقة تعرب عن التقدير الكبري للفقو اإلسالمي وتنفي عنو ما رماه بو بعضهم من اجلمود والتخلف  ،وعدم
القدرة على مواكبة التطورات فضال عن مضارعة التشريع القانوين احلديث  ،مؤيدين ذلك بذكر قرارات بعض
ادلؤسسات الغربية تشيد فيو ابلتقدير واإلعجاب مبا ػلتويو الفقو اإلسالمي من نظرايت ومبادئ راقية تضارع
نظرايت ومبادئ الفقو الغريب  ،منتهيا بكلمة عن مستقبل ىذا الفقو ومكانتو اليت غلب أن ػلتلّها .
abstract
I will present in this article the status of “islamic law” Between the Western legal
systems position ,not by presenting the advantages and the characteristics of
“islamic law ” , But by showing the testimonies of scholars who were specializing
in the legal studies,and honest attitudes that Expresses a great appreciation of
Islamic jurisprudence and denies from it the stagnation and the
underdevelopment,and the inability to keep up with the Modern legal
legislation,supporting that by mentioning some Western institutions decisions that
Commends on it with appreciation and admiration of what the Islamic
jurisprudence contains of theroies and upscale principles that goes parallel with
the theories and principles of Western jurisprudence. Ending with the future of
this doctrine and its status that must be occupied.
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مقدمة
إ ّن ال ننّظم القانونيننة قنندؽلها و ننديضها مننن وضننع البشننر لننذلك ىنني دائمننا عرضننة للتّعننديل ابلن ّنزايدة أو النّقصننان
الش نريعة اإلسننالمية فهنني و نني مننن عننند د مصننونة مننن ال ننّقص والن ّنزايدة ف ن د ذلننا،
و ن ّ اإللغنناء ...لننالع ّ
نتقرة  ،قابلننة
والتّعهنند للودىننا وبقائهننا بتضننمينها مننا ػلقننق ذلننا ذلننك  ،فهنني تتّسننم بصننول ابتننة وقواعنند وأصننول مسن ّ
للتّطنور والنّمننو يف اننل الضّبننات واالسننتقرار لتشننمل يننع مننا نغلن ّد ويسننتز نج ّد مننن نوادث وننوازل  ،فتجنندىا قنند عن

السنالم – فضنال عنن
كل مطالب اإلنسانية الفاضلة  ،فقد ارتفع ن ّ للن العالقنات الدولينة وسياسنة احلنرب و ّ
السننالم وعيننادة ادل نريض وإماطننة ا ذ عننن الطّريننق
العالقننات ادلدنيننة والتّجاريننة ّ -...
وتعمق ن ن ّ عل ن إفشنناء ّ
شننعبا مننن شننعب اإلؽلننان  ،اتّسننع ن ّ كننان عنوالننا العننام قننول الرسننول ل " إ ّن د كتننب اإل سننان علننى كننل
شيء"

1

الشريعة اإلسالمية كنظام قانوين ػلكم اجملتمع اإلسالمي ثالثة عشر قران ،وال زال
ّ

يف بعض

ولقد طُبّق
البالد إىل اليوم ،إىل د ؼلتلف من بلد إىل آخر ،وكما ىو معلوم فالقانون ال ؼللق خلقا بل ىو نتاج البيئة مبا
ويتطور  ،ويتّصل اضره مباضيو ومستقبلو اضره  ،فيكون سلسلة متصلة
فيها من عوامل كضرية  ،وفيها ينمو ّ
احللقات يف بيئتو ،ىذا من النا ية العقائديّة والتّارؼلية ّ ،أما من النّا ية العمليّة فقد شهد ذلا غري أىلها أ ّلا من
أرقى النّظم القانونيّة يف العامل  ،وأ ّلا تصلح دعامة من دعائم القانون ادلقارن ،وال يعرع يف اتريخ القانون نظام

قانوين قائم على دعائم ابتة من ادلنطق القانوين الدقيق يفوق – يف نظر أىلها ويضاىي يف نظر غريىم – منطق
2
الشريعة اإلسالمية.
الروماين إال ّ
القانون ّ
إال أ ّلا يف ا زمنة ا خرية قد ترا ع بسبب عوامل خار ة عن ذاتيتها وطبيعتها،

رماىا من غلهلها –

الّتا ع وعدم مواكبة التّطور ،وتفضيل النّظم القانونية الغربية عليها اب خذ
من أىلها و غري أىلها – ابجلمود و ّ
منها ومد ها واإلعجاب هبا ّ ،خلُصوا إىل النّتيجة اليت يتمنّولا وىي عدم صال يتها للتطبيق  ،ذلك أ ّلا
الشريعة اإلسالمية ال من يث ما
عبادات زلضة ال عالقة ذلا ابحلكم ؟!  .ولذلك فسن ّبني يف ىذا ادلوضوع مكانة ّ
لتدل على مكانة ىذه
تتميّز بو من خصائص " كادلرونة والواقعيّة والشموليّة  "...بل تكفي خصيصة وا دة ّ

وتفوقها عليها  ،ولكن سن ّبني مكانتها من خالل شهادات علماء قانون غربيني درسوا
الشريعة بني ابقي النّظم ُّ
ّ
الشريعة وصال يتها لتكون نظاما قانونيّا  ،على غرار ابقي ا نظمة  ،بل لتكون
القانون وأعجبوا بكمال ىذه ّ
الصادقة لتكون جرا يف
النّظام القانوين ادلتميّز عن يع ا نظمة القانونيّة يف العامل  ،ونبدأ بذكر ىذه ّ
الشهادات ّ
الشريعة اإلسالمية كنظام كم  ،ورميها ابجلمود والتخلف.
أفواه منكري صال ية ّ

العدد الرابع ــــــــــــــــ جملة العلىم القاًىًية واالجتواعية تصدرها جاهعة زياى عاشىر باجللفة

042

هكاًة الشريعة اإلسالهية بني النظن القاًىًية الغربية هي خالل " شهادات وهىاقف أجنبية "

أ د  /عبد القادر بي حرز اهلل ،أ /بىمجعة محّد

ادلبحث األول :
بعض شهادة علماء الغرب وفقهاء القانون على مكانة الشريعة اإلسالمية :
نرت عنادة ادلشنتغلني ابلقنانون علنى إطنالق لفظنة الشنريعة اإلسنالمية عنند مقارنتهنا ابلقنانون  ،وىنم ال يريندون
ب ننذلك إال الفق ننو اإلس ننالمي  ،وم ننا ى ننذا ا خ ننري إال ننزء م ننن الشن نريعة اإلس ننالمية ال ننيت تعن ن يف ادلعن ن الع ننام الن ن ّدين

اإلسالمي ككل .

الشريعة اإلسالمية فيجب أن حتمل على الفقو اإلسالمي فقط.
ويف موضوعنا ىذا إذا أطلق
ّ
بعد أن اطّلع علماء الغرب وفقهاء القانون على ما ػلويو الفقو اإلسالمي من مبادئ ونظرّايت منا كنان للقنانون
نريب أن يصننل إليهننا ،لننوال االسننتعانة بننو واالسننتمداد منننو  ،فقنند صنناا ىننذا الفقننو عننددا مننن النّظنرايت الننيت انتقلن
الغن ّ
نظري ننة الض ننرورة وال ن ّدفاع الش ننرعي ع ننن
ابلتفك ننري الق ننانوين نقل ننة ذات آار بعي نندة يف تط ن ّنور ى ننذا التفك ننري  ،م ننن ذل ننك ّ
الننّف  ،ونظرينّنة الظننروع الطارئننة ،وتعننادل التزامننات أطنراع التعاقنند ،و ننرب الضننرر بنقلننو إىل ادلتسننبّب يف دوثننو أو
توزيعو يف اجملتمع .

الشن ننفعة
نظرين ننة التّعسن ننف يف اسن ننتعمال احلن ننق  ،و اين ننة ن ننق اخلصوصن ننية ،و ّ
وق نند تبلن ننورت يف الفقن ننو اإلسن ننالمي ّ
الراب ،ومنع اال تكار ،والغرر وادلقامرة .
،والوقف ،وحترمي ّ
وقد أوضح ىذا الفقو عددا من ادلفاىيم التّشريعية اليت ال ؼلفى أثرىنا يف حتقينق مصنال النّناس وتيسنري تعنامال م
الرضننائية يف العقننود
 ،مننن ذلننك مفهننوم النّيابننة يف التعاقنندات ،ونقلننل االلتزامننات بننني ا ينناء أو احلوالننة  ،ومفهننوم ّ
وإطالق سلطان اإلرادة .
ويف اجملننال اجلنننائي كننان الفقننو اإلسننالمي ىننو الننذي طن ّنور مفهننوم ادلسننؤولية وأسننباب اإلاب ننة  ،ونظرينّنة تفسننري
الشننك دلصننلملة ادلننتهم  ،وغننري ذلننك مننن النّظنرّايت الننيت يصننعب صننرىا ،والننيت انتقلن ابلتفكننري القننانوين إىل آفنناق
ّ
3
واسعة ر يبة .
ادلطلب األول  :بعض شهادات مستشرقني فرنسيني
لقنند وضننع ادلستشننرق "سااانتيالا" رللننة االلتزامننات والعقننود التونسننية سنننة  1906م يف ان ّنل الو ننود الفرنسنني
الذي بدأ سنة  1883م وأدرج فيها الكضري من قواعد الفقو ادلالكي .
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الشنريعة اإلسنالمية مننا وصنفها بنو بعننض ادلستشنرقني انخنرين مننن عندم القندرة علننى
وىنذا ادلستشنرق ينفني عننن ّ

التطننور كننم طبيعتهننا كش نريعة دينيّننة  ،ويسننتنتل مننن ا نّتام الفقهنناء يف ادلننذىبني ادلننالكي والشننافعي ل

كننام الننيت

نؤدي إىل تطنوير ا كنام دلسنايرة تط ّنور اجملتمنع  ،كمنا ينذكر أ ّن للفقهااء ادلسالمني
أقيم علنى العنادات أ ّن ذلنك ي ّ

التعسف يف استعمال احلق دقائق ما كانت لتخطر على ابلنا قط .
يف موضوع ّ

4

ويقننول أيض ننا إ ّن م ننن ا م ننور اإلغلابي ننة ال ننيت اكتس ننبناىا مننن التّش نريع الع ننريب "يقص نند اإلس ننالمي" ى ننذه ا نظم ننة
الشننركات اونندودة ادلسننؤولية  ،وىننذه ا سنناليب ادلتّصننلة ابلق نانون التّجنناري  ،و ن ّ لننو
القانونيّننة العدينندة :مننن مضننل ّ

الراقيننة جلواننب معيّنننة منن ىننذا التّشنريع قنند سناعدت علننى
ضلّيننا ىننذا كلنو انبننا فممنا ال شننك فينو أ ّن ادلعننايري اخللقينة ّ
إ داث التّطوير ادلناسب لكضري من مفاىيمنا احلديضة  ،ويف ىذا تكمن العظمة ال ّدائمة ذلذا التّشريع .
إّن أشعر كلما أقرأ يف كتاب الفقاا اإلساالمن أنّا قاد نسايت
ويقول الفقيو الفرنسي " زايس" بكل إنصاع " ّ
ش اريعة اإلسااالمية والقااانون
العاالة منقطعااة بااني ال ّ
الروماااّن  ،وألاابحت أعتقااد أن ّ
كلمااا أعرفااا عاان القااانون ّ

الروماّن " .
ّ

5

وأشار ا ستاذ " المبري" الفقيو الفرنسي ادلعروع يف مؤمتر القانون ال ّدويل ادلقارن ادلنعقند يف الىناي سننة 1932

للشريعة اإلسالمية الذي بدأ يسود بني فقهاء أوراب وأمريكا يف العصر احلاضر " .
م إىل التقدير الكبري ّ

كما يؤكند ادلنؤرخ الفرنسني " سايديو"  " :أ ّن قاانون ابلياون منقاول مان كتااب فقاا يف ماك ب مالا

شرح الدردير على منت خليل " .

6

او "

ادلطلب الثاّن  :بعض شهادات مستشرقني أجانب من خمتلف البلدان
يقننول "ساابريل" ا دلنناين عمينند كلّيننة احلقننوق يامعيننة فيّنننا  ،مشنريا إىل عظمننة التّشنريع اإلسننالمي وعظمننة مننن

كمحماد إليهاا ،فّنّاا علاى ّأميتاا اساتطاع قبال بضاعة عشار قارا
وضع أسسو  :إ ّن البشريّة لتفخر ابنتساب رجل
ّ

ألفن سنة " .7
أن أييت بتشريع سنكون حنن األوربيني أسعد ما نكون لو وللنا إىل قمتا بعد ّ
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السياسنة العادليننة " :إ ّن
و يقنول الندكتور " اوكن " ا مريكني أسنتاذ الفلسنفة يامعنة ىارفنارد يف كتابنو روح ّ
سننبيل تق ن ّدم ال ن ّدول اإلسننالمية لنني يف ّاينناذ ا سنناليب ادلفّتضننة الننيت ت ن ّدعي أ ّن ال ن ّدين لنني لننو أن يقننول شننيئا عننن
السياسية  ،وإّظلا غلب أن غلد ادلرء يف دينو مصدرا للنّمو والتّقدم ".
ياة الفرد اليوميّة ،أو عن القانون والنّظم ّ
غليننب علننى مننا قنند يننرد مننن تسنناؤل يف منند قنندرة النّظننام اإلسننالمي علننى خلننق أفكننار دينندة وإصنندار
أ كننام مسننتقلّة تتّفننق مننع روح احلينناة العص نرية  .فيجيننب قننائال  " :إ ّن يف النّظننام اإلسننالمي كننل اسننتعداد داخلنني
الشرائع ادلماثلة  ،والصعوبة ال تنشأ من انعدام وسنائل
يفضل كضريا النّظم و ّ
للنّمو  ،و ّأما من يث قابلتو للتّطور فهو ُ
نالمي  ،وإّظلننا يف انعندام ادليننل إىل اسننتخدامو "  .أي أ ّن القصنور ال يكمننن يف مبننادئ
النّمنو والنهضننة يف الشنرع اإلسن ّ
وإّن أشعر أنّا علاى حاق حاني أق ّارر
الشريعة وأ كامها العامة  ،وإّظلا يف إبعادىا عن التطبيق  ،يستطرد قنائال " ّ
شريعة اإلسالمية حتتوي بوفرة على ادلبادئ الالزمة للنهوض " .
أن ال ّ
كمننا يقننول ادلننؤرخ اإلصلليننزي " ويل ا " يف كتابننو مالمننح اتريننخ اإلنسننانيّة  " :إ ّن أوراب مدينااة لالسااالم اب انااب

األكرب من قوانينها اإلدارية والتّجارية " .

8

وّسندت
ويشري " ميشيل دي توب " اذلولندي إىل أتثري ىذه ّ
الروح اإلنسانية واخللقية اليت اء هبنا اإلسنالم ّ ،

يف فلسنفتو الفقهيّننة وفضننلها علنى أوراب يف العصننر الوسننيط  ،ينث ين ّذكر مبننا كانن تعانيننو البشنريّة منن بننؤس وتعاسننة
الرامي ننة إىل يفي ننف وط ننأة احل ننروب عل ننى غ ننري ادلق نناتلني ،يف
وش ننقاء ،مشن نريا إىل أتث ننري القواع نند التّشن نريعية اإلس ننالمية ّ
9
التخفيف من ىذه ادلعاانة .
كمنا يشننيد ادلستشننرق اجملنري "فمااربي" ابلفقنو اإلسننالمي قننائال ":إ ّن فقهكاام اإلسااالمن واسااع جا جدا إىل درجااة

أّن أعجب كلما ف ّكرت يف أنّكم مل تستنبطوا منا األنظمة واألحكام ادلوافقة لبالدكم وزمانكم" .
ّ

10

و يقننول النندكتور " إنساااابتو" اإلسننباين يف كتابننو اإلسننالم وسياسننة احلكننم " :إ ّن اإلسننالم إذا كننان زلنندودا غننري

يتمشنى ابل ّنرغم منن ذلنك منع مقتضنيات احلا نات الظّناىرة  ،فهنو يسنتطيع أن يتط ّنور دون أن
متّغري يف شنكلو ،فهنو ّ
يتضاءل يف خالل القرون  ،ويبقى زلتفظا بكل ما لو من قوة احلياة وادلرونة ...

متسنو بسنوء فهاو الا ّكي
وال غلوز أن دم يد اخلالفة ىذا اذليكل العظيم من العلوم اإلسالمية  ،أو أن تغفلو أو ّ

شرائع األوربية " .
ثباًت شريعة تفوق يف كثري من تفاليلها ال ّ
أعطى للعامل أرسخ ال ّ
شرائع ا
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ويف مص ننر نص ننح ا س ننتاذ " بي ااوال ك ااازيلن " اإليط ننايل مستش ننار وزارة الع نندل ورئ نني قض ننااي احلكوم ننة ين ننذا
شا اريعة
الش نريعة اإلسننالمية يننث يق ننول " :إنّااا ع ااب عل ااى مع اار أن تس ااتم ّد قانو ااا م اان ال ّ
اب خننذ مننن مبننادئ ّ
اإلسالمية فهن أكثر اتّفاقا من غري ا مع روح البلد القانونيّة ". 12
ادلطلب الثالث  :بعض شهادات علماء عارب عان مكاناة الفقاا اإلساالمن لادب الغارب سننورد فقنط شنهادتني
لعلمني كبريين درسا ابلغرب ونقال عن فقهاءه شهاد م عن مكانة الفقو اإلسالمي
السنننهوري  " :وإذا كننان بعننض ادلستشننرقني مضننل شاانوك ريجاارون و جولااد زيهاار خيّننل
يقننول النندكتور عبنند الننرزاق ّ
الشريعة اإلسالمية امدة ال تتطور ،فذلك را ع إىل أ ّلنم ليسنوا منن ر نال القنانون ،بنل منن ر نال
إليهم أن مبادئ ّ
الشنريعة
ادلؤرخ ال نظرة الفقيو ّ ،
وإال فنن ّن ر نال القنانون شلّنن درسنوا ّ
التاريخ .فهم ينظرون إىل الشريعة اإلسالمية نظرة ّ
الش نريعة اإلسننالمية  ،ويكفنني أن نشننري إىل الفقيننو ا دلنناين "كااو لر"
ؼلتلفننون عننن ىننؤالء ادلستشننرقني يف نظننر م إىل ّ
وا ستاذ اإليطنايل " دلفيكيو" عميند كلينة احلقنوق برومنا  ،وإىل العميند ا مريكني "فيجماور "  ،وإىل كضنريين غنريىم

الش نريعة اإلسننالمية مننن مرونننة وقابليننة للتطننور ،ويضننعولا إىل انننب
مننن الفقهنناء فهننم يشننهدون مبننا انطننوت عليننو ّ
الروماين والقانون اإلصلليزي ،إ ند الشنرائع ا ساسنية النضالث النيت سنادت وال تنزال تسنود العنامل  ...إىل أن
القانون ّ
الصننيّاغة فأ سننن صننياغتها لصنننع منهننا نظنرّايت ومبننادئ ال تقننل يف
قننال " إن يف ّ
الشنريعة عناصننر لننو تولتهننا ينند ّ

نريب احلنديث  .وضنرب لنذلك
الرقي و ّ
ّ
الشمول ومسايرة التّطور عن أخطر النّظرايت الفقهيّة اليت تتل ّقاىا عن الفقنو الغ ّ
التعسنف
أربعة أمضلنة فقنال  :إ ّن ك ّنل مطّلنع علنى فقنو الغنرب يندر أ ّن منن أ ندث نظرّايتنو يف القنرن العشنرين :نظريّنة ّ
حتمل التّبعة  ،ومسؤولية عدمي التّمييز.
يف استعمال احلق  ،ونظريّة الظّروع الطّارئة  ،ونظريّة ّ
الصياغة والبناء".
كل ىذه النّظرّايت أساس كبري يف ّ
الشريعة اإلسالمية ال ػلتاج إال إىل ّ
و ّ
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يقول الدكتور علن علن منعور  :ولقد عضرت أخريا على مقنال ل سنتاذ الندكتور عباد الساالم ذ ا حتن عننوان
شاريعة اإلساالمية " ورد فينو " دلنا كنن مبديننة لينون بفرنسنا بقسنم الندكتوراه يف سننة -1911
" جتميع القوانني وال ّ

 1920م كان أستاذان "المبري" ير أ ّن الفقو اإلسالمي يف ادلعامالت كننز ال يفن ومعنني ال ينضنب  ،وكنان يشنري
الشريعة اإلسنالمية  ،وفعنال وضنع الندكتور
على الطلبة ادلصريني ابلر وع لوضع رسائلهم يف الدكتوراه يف مواضيع من ّ

دمحم فتحن رسالة الدكتوراه عن مذىب االعتساع يف استعمال احلق واخلروج عما شرع لو عند فقهاء ادلسلمني ،
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الرسالة تطبع يف كتاب ّ نفدت يف ستّة أشنهر،وكتب عننو اجملنالّت القانونينة كضنريا  ،وأشنادت بعظمنة
وما كادت ّ
التّشريع اإلسالمي ...
وما كتب الفقيو ا دلاين " كو لر " يف مقال لنو " إ ّن األدلاان كاانوا يتيهاون عاجباا علاى غاري م خللقهام نظريّاة
االعتساااف يف اسااتعمال احلااقا وإدخاذلااا ضاامن التّش اريع يف القااانون ادلاادّن الااكي وضااع ساانة  7171م  ،أمااا
وقااد رهاار كتاااب "الاادكتور فتحاان" وأفاااض يف شاارح ااكن النّظريااة نقااال عاان رجااال الفقااا اإلسااالمن ،فّنّااا عاادر
بعلماااء القااانون األدلاااّن أن يتنااازلوا عاان ابااد الااكي نساابون ألنفسااهم ،ويعوفااوا ابلفضاال أل لااا  ،و اام فقهاااء
اإلسالم ال ّكين عرفوا كن النّظرية وأفاضوا يف الكالم عليها قبل األدلان بعشرة قرون ...
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ادلبحث الثاّن :
بعض شهادات ادلؤمترات الدولية للقانون ادلقارن :
ادلطلب األول  :مؤمتر القانون الدويل ادلقارن و مؤمتر احملامني الدويل
 – 7ادلااؤمتر ال اادويل للقااانون ادلق ااارن ساانة  7391م والننذي انعقنند يف مدينننة الىنناي يف دورت ااا األوىل  ،ي ننث
يعننّتع أعضنناؤه مننن الفقهنناء ا دلننان والفرنسننيني وغننريىم بن الش نريعة اإلسننالمية إحاادب الش ارائع األساسااية ال ا
سااادت وال ت ا ال تسااود العااامل  ،و ااا مرنااة قابلااة للتطااور  ،و اان فقااا حا ّان ام متطا ّاور عااب النّظاار إليااا بعااني

االعتبار.

ويف دورتا الثانية سنة  7391م يف نف ادلدينة قد مضل ا زىنر فينو منندوابن منن كبنار العلمناء ببملضنني :ا ّول عنن
الشنريعة وال ّفقننو اإلسننالمي  ،ونفن ّني كن ّنل
الشنريعة اإلسننالمية " والضنناين عننن " اسننتقالل ّ
" ادلسننؤولية ادلدنيننة واجلنّائيننة يف ّ
الروماين ".
صلة مزعومة بني ّ
الشريعة اإلسالمية والقانون ّ
الغريب وىي :
وقد ّ
متخض ادلؤمتر عن نتائل مهمة ول الفقو اإلسالمي ،نبّو إليها ر ال التّشريع ّ
شريعة اإلسالمية معدرا من معادر التّشريع العام .
 اعتبار ال ّ -أ ّ ا حيّة قابلة للتّطور .

قائم بكاتا غري مأخوذ عن غرين .
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 – 1مؤمتر احملامني الدويل سانة  7397م النذي انعقند يف نفن ادلديننة – الىناي – وقند اشنّتك فينو  53دولنة

الالمعني من سلتلف البلدان.
من يع أضلاء العامل ،وضم عددا كبريا من ا ساتذة واوامني ّ

ومن القرارات اليت ّايذىا ادلؤمتر – بناء على اقّتاح منن جلننة التّشنريع ادلقنارن يف ادلنؤمتر ،وعطفنا علنى منا أق ّنره منؤمتر
الشريعة اإلسالمية – ما أييت :
القانون ادلقارن السابق بشأن ّ
" نظ نرا دلننا يف التّش نريع اإلسننالمي مننن مرونننة ،ومننا لننو مننن شننأن ىننام غلننب علننى عيننة اوننامني الدوليننة أن تتب ن ّ
وتشجع عليها "
الدراسة ادلقارنة ذلذا التّشريع
ّ
ادلطلب الثاّن  :مؤمتر شعبة احلقوق الشرقية من ابمع الدويل للحقوق ادلقارنة
وىننو ادلنؤمتر ادلنعقنند يف كليننة احلقننوق امعننة ابرين للبملننث يف الفقننو اإلسننالمي سنننة  1951م حتن شننعار "
أسننبوع الفقننو اإلسننالمي" برسسننة ا سننتاذ " ميااو " أسننتاذ التّشنريع اإلسننالمي يف كليننة احلقننوق يامعننة ابرين  ،دعن

إليننو عننددا كبنريا مننن أسنناتذة كليننات احلقننوق العربيننة وغننري العربيننة ،وكليننات ا زىننر ،ومننن اوننامني الفرنسننيني والعننرب
وغننريىم مننن ادلستشننرقني  ،وقنند اشننّت أربعننة مننن مصننر  ،واثنننان مننن سننوراي  ،وقنند دارت اواض نرات ننول سننة
موضوعات فقهية عينها رلمع ادلكتب الدويل للملقوق ادلقارنة قبل عنام ،وتتعلنق ابحلقنوق العامنة واخلاصنة " مدنينة ،
نائية  ،إدارية  ،اقتصادية واتريخ التشريع " وىي :
 إثبات ادللكية . االستمال للمصلملة العامة . ادلسؤولية اجلنائية . أتثري ادلذاىب اال تماعية بعضها يف بعض .الراب يف اإلسالم .
 نظرية ّوقنند ألقي ن اواض نرات كلهننا ابللّغننة الفرنسننية وخصننص لكن ّنل موضننوع يننوم  ،وعقننب كن ّنل زلاضننرة كان ن تفننتح
وتسجل خالصتها .
مناقشات مهمة بني ادلؤمترين و اواضرين تطول أو تقصر سب احلا ة
ّ
ويف خالل بعض ادلناقشات وقف أ د ا عضاء  ،وىو نقيب سابق للمملاماة يف ابري قائال :
" أا ال أعرف كيف أوفّق بني ما كان حيكى لنا عن مجود الفقاا اإلساالمن وعادم لاالحيتا أساساا تشاريعيّا
ادلتطور ،وبني ما نسمعا اآلن يف احملاضرات ومناقشاهتا  ،مماا يثبات خاالف ذلا
يفن حباجات ابتمع الععري ّ

متاماا  ،بربا ني النّعوص وادلبادئ " .
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ويف ختام ادلؤمتر وضع ادلؤمترون ابإل اع التقرير انيت :
"بنناء علنى الفائندة ادلتملققننة منن ادلبا نث الننيت عرضن أثنناء أسننبوع الفقنو اإلسنالمي  ،ومننا نر
ادلناقشات اليت نستخلص منها بوضوح :

وذلنا مننن

 – 7إ ّن مبادئ الفقا اإلسالمن ذلا قيمة حقوقية تشريعيّة ال ميارب فيها .
 – 1إ ّن اخ ااتالف ادل ااكا ب الفقهي ااة يف ااكن ابموع ااة احلقوقي ااة العظم ااى ينط ااوي عل ااى" ث ااروة م اان ادلف ااا يم

وادلعلومااات  ،وماان األلااول احلقوقيااة" اان مناااط اإلعجاااب  ،ويااا يسااتطيع الفقااا اإلسااالمن أن يسااتجيب
ميع مطالب احلياة ادلدنية  ،والتوفيق بني حاجاهتا .

وبننناء علننى مننا تق ن ّدم يعلنننون رغبننتهم يف أن يظن ّنل أسننبوع الفقننو اإلسننالمي يتننابع أعمالننو سنننة فسنننة ويكلّفننون
مكتب ادلؤمتر وضع قائمة للموضوعات اليت أاهرت ادلناقشات ضرورة علها أساسا للبملث يف ال ّدورة القادمة .
ن
جل
الر ننوع إىل مؤلفنات ىننذا الفقننو  ،فيكننون
وأيمنل ادلنؤمترون أن تؤلننف جلننة لوضننع معجننم للفقننو اإلسنالمي يسن ّنهل ّ
موسوعة فقهيّة تعرض فيها ادلعلومات احلقوقية اإلسالمية وفقا ل ساليب احلديضة " .
وأخريا اء يف توصيّات ندويت كليّات احلقوق يف العامل اإلسالمي ادلعقنودة أوال يف بنريوت سننة 1973م ،وانينا

شاريعة اإلسااالمية لاااحلة كنظااام قااانوّن شااامل ماان خااالل جتربتهااا الواقعيّااة يف
يف بغننداد سنننة  1974م  " :إ ّن ال ّ
القرون ادلاضية  ،وأ ّن احنسار ا مل يكن لقعور اا بل كان ألسباب خارجة عن ذاهتا" .

ادلطلب الثالث :معري الشّريعة اإلسالمية من خالل الشهادات السايقة :
الشنريعة اإلسننالمية -بعنند أن شننهد ذلننا غننري أىلهننا  -فنننن ادلسننتقبل ذلننا ،وإ ّن
ومننع ىننذا ادلن ل الننذي صننارت إليننو ّ
السيادة القانونيّة ادلطلقة ستعود إليها يف يوم قريب غري بعيد ،وذلك ل سباب التّالية :
ّ
الشريعة اإلسالمية يعترب ق يف نظر ادلسلمني من ال ّدين ،و نزء منن عقيند م  ،وذلنذا ىنم سنيعودون
 – 1إ ّن تطبيق ّ
الشنريعة اإلسننالمية ،وينندعون إىل ذلننك علننى ألسنننة كتّنناهبم وعلمننائهم  ،وقنند أخننذ يف ادلشنناركة يف
إىل تطبيننق أ كننام ّ
ىننذه ال ن ّدعوة بعننض أويل الن ّنرأي ،وبعننض ادلعنين ّنني بدراسننة القننانون وتدريسننو  ،وأكننرب الظّن ّنن أ ّن احلكومننات يف الننبالد
الرغبة لد ادلسلمني .
اإلسالمية ّ
ستلّب ىذه ال ّدعوة ادلشروعة  ،وحت ّقق ىذه ّ

 – 2أ ّن القننانون يف كن ّنل ّأمننة يعتننرب ننزء مننن ضننمريىا وكيالننا واترؼلهننا  ،ومننرآة لعقينند ا ومضلهننا العليننا يف احلينناة ،
وضماان دلصاحلها ،ومستقرا نماذلا وأفكارىا يف احلياة  ،وما تتطلّع إلينو وترينده يف ادلسنتقبل  ،والقنانون النذي يكتنب
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لنو البقنناء وترضننى عليننو ا مننة ىننو الن ّذي تتمل ّقننق فينو ىننذه ادلعنناين يف الننبالد اإلسننالمية  ،وذلننذا فمننن الطّبيعنني وادلعقننول
وادلوافننق دلقتضننيات ا مننور ومصننلملة ا مننة ،ومننن ابب وضننع ا مننور يف نصنناهبا ويف مواقعهننا الصننمليملة  ،أن تكننون
الشريعة اإلسالمية ىي قانون ىذه البالد ،وا ساس الو يد لكل تقنني فيها .
ّ
الشنريعة اإلسننالمية بننذا ا صنناحلة لكن ّنل زمننان ومكننان ّن يف معانيهننا ومبادئهننا وأ كامهننا مننا غلعلهننا صنناحلة
 -3إ ّن ّ
الزماين وادلكاين  ،ولقد تنبو ذلذه احلقيقة ادلعنيّون بدارسة القانون وأعلنتها مؤمتراىم كما سبق.....
ذلذا العموم ّ
الشنهادة منن علمناء القنانون يف الغنرب ال يعن أنّننا
"وضلن – يقول الدكتور عبند الكنرمي زيندان – إذ ننذكر ىنذه ّ
شك من صالح شنريعتنا  ،وإ ّان ننذكرىا لنب ّنني أ ّن صنال ها أمنر اناىر يعنّتع بنو منن ال يؤمننون بنو  ،ن صنالح
يف ّ
يعجننل مننا نتوقعننو و عملننو مننن عننودة
القننانون يعننرع مننن ذاتننو وطبيعننة أ كامننو  ،ولنني مننن منندح ادلنناد ني  ...وشلننا ّ

الشنريعة وبينان مبادئهنا وقواعندىا وأ كامهنا
الشريعة اإلسالمية إىل سابقة سياد ا القانونية قيام لضة فقهيّة لدراسنة ّ
ّ
وأىنندافها ووفائهننا ا ننات الننناس بسننلوب واضننح بسننيط ،ولننل دينند ولغننة مستسنناغة  ،وضلننن نلمننح تباشننري ىننذه
الشنريعة  ،وىنذا اإلنتناج النوافر
النّهضة تلوح يف ا فق وتتسع يوما بعد يوم  ،ومن مظاىرىا ىنذا اإلقبنال علنى دراسنة ّ

الشريعة  ،وبيان
الشريعة من أ اث يف ّ
الذي يق ّدمو علماء ّ
15
الشرائع والقوانني ".
من ّ

كامهنا ومعانيهنا وأىندافها  ،منع مقارننة ذلنا منع غريىنا

فض ننال ع ننن اليقظ ننة ال ننيت تعيش ننها ال ن ّدول العربيّننة وال ننيت م ننن مظاىرى ننا ذل ننك االس ننتمداد -م ننن أغل ننب الن ن ّدول
اإلسننالمية  -لكضننري مننن ادلسننائل مننن الفقننو اإلسننالمي ودرلهننا يف قوانينهننا ،بننل عننل الفقننو اإلسننالمي مصنندرا مننن
ادلصادر يف تلك القوانني على تفاوت يف مقدار ا خذ منو .
الشنريعة اإلسنالمية يف رلنال ا نوال الشخصنيّة  ،ويف منا
يث أ ّن ك ّنل الن ّدول العربيّنة تطبنق قنوانني منأخوذة منن ّ
الشنريعة اإلسنالمية  ،وإن كانن ىننا
عدا ىذا اجملال فن ّن أقطار اجلزيرة العربية يغلب على قوانينها يعا ا خذ من ّ
للشنريعة
قوانني وضعية بدأت تصدر يف بعنض رلناالت النّشناط احلنديث فهني ال تنزال تصندر يف إطنار اذليمننة العامنة ّ
اإلسالمية .

ويف ماعدا رلال ا وال الشخصية – ويف غري أقطار اجلزيرة العربية – صلند نوعنا منن سنيادة التّشنريعات انخنذة
عن الغرب يف رلال العقوابت  ،وقانون التجارة  ،ونظم اواكم  ،ويبقى  -بعند ذلنك  -رلنال القنانون ادلندين يف غنري
أقطننار اجلزيننرة العربيننة  ،وىننو ينقسننم إىل قسننمني  :ا ول صننادر عننن الضقافننة ادلدنيننة الغربيننة  -يف أكضننره  "-كمصننر
وسننوراي ولبنننان وليبيننا واجلزائننر وادلغننرب ، ...والضّنناين زاوج بننني الضقافننة ادلدنيننة الغربيننة والفقننو اإلسننالمي كننالعراق " وىننو
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م نزيل بننني القننانون ادلصننري و رللننة ا كننام العدليننة "وكننذلك ا ردن إال ألننا أوف ننر ظننا يف االسننتمداد مننن الفقننو
16
اإلسالمي بش مذاىبو .
وختاما ننوه ابجملهود اجلبّار لبعض اذليئات يف سبيل تو يد القنوانني العربينة شلّنا يندل علنى االقتنناع بضنرورة ا خنذ
من الفقو اإلسالمي  ،بل و علو ا ساس لقوانيننا العربية من ذلك :
 -مؤمترات ّإحتاد احملامني العرب ؛ اليت أطلق الصيملة تلو الصيملة لضرورة العمل علنى تو يند القنوانني العربينة ،

والتمهيد لذلك ابلقيام بدارسة القوانني العربية دراسة موازنة .

 -ناادوة عمااداء كليااات احلقااوق يف ا امعااات العربيااة الننيت انعقنندت يف بننريوت عننام 1974م  ،ويف بغننداد عننام

ندوانت العربيننة أو بينهننا وبننني الفقننو
1975م ،والن ّنيت أوص ن بو ننوب االىتمننام ابل ّدراسننات ادلوازنننة  ،س نواء بننني ادلن ّ
اإلسالمي  ،ابعتبارىا أىم أس التّو يد القانوين .
 -القنرار الننذي ايننذه ادلكتااب الاادائم الحتاااد احلقااوقيني العارب ادلنعقنند يف بغننداد " أكتننوبر  1978م " والننذي

تضمن اإلعداد لندوة لتو يد القوانني يف البالد العربية.

17

العدد الرابع ــــــــــــــــ جملة العلىم القاًىًية واالجتواعية تصدرها جاهعة زياى عاشىر باجللفة

022

هكاًة الشريعة اإلسالهية بني النظن القاًىًية الغربية هي خالل " شهادات وهىاقف أجنبية "

أ د  /عبد القادر بي حرز اهلل ،أ /بىمجعة محّد

ويف ختام ىذا البملث طللص إىل النتائل التالية :
 إقرار واعّتاع العديد من فقهاء القنانون الغنربيني  ،وكنذا شنهادات العديند منن ادلنؤمترات بن الفقنو اإلسنالمييعد نظاما قانونيا يصلح للتطبيق يف العصر احلاضر لدليل على مكانة ىذا الفقو وأعليتو واحلا ة إليو .
 اعتبار الفقو االسالمي نظامنا قانونينا غلناري الننظم القانونينة الغربينة  ،وخصوصنا القنانون الرومناين ليؤكند عراقنةالفقو االسالمي وأصالتو  ،وصال يتو للتطبيق يف كل زمان ومكان.
 ىاتو االعّتافات والشهادات لتؤكد تفنيد ما ادعاه بعضهم من أتثر الفقو االسالمي ابلقنانون الرومناين وتضبنابدلقابل أصالة الفقو االسالمي.
 منن خننالل ىننذه الشننهادات نقنف علننى االنبهننار الكبننري منن طننرع فقهنناء القننانون الغنربيني علننى سننعة ولوليننةفضلو بعضهم على القانون الروماين.
الفقو اإلسالمي
 التصريح يف بعض ا يان ابالسنتمداد منن الفقنو االسنالمي  ،و احلا نة إلينو ليؤك ُند مكاننة ىنذا الفقنو وأعليتنوو يويتو  ،وخطأ من رماه ابلتخلف واجلمود.
تتبني مكانة الفقو االسالمي بني النظم القانونية الغربية ال بد من الدراسة ادلقارننة النيت منن خالذلنا نضبن
ما يتميز بو الفقو االسالمي على غريه من النظم .
 آن ا وان لتك ننون الش نريعة االسننالمية ى نني احلاكمننة يف النندول العربيننة ب نندل الق نوانني الغربي ننة ادلس ننتوردة  ،وأنتكون ىي ا ساس وادلصدر ا ول لكل تقنني.
ويف ا خننري نقننول ولئننك ادلستشننرقني وأتبنناعهم شلننن وصننف الفقننو اإلسننالمي ابجلمننود وا مننو ابلتخلننف وعنندم
صننال يتو للتطبيننق يف العصننر احلاضننر تلننك شننهادات شننيوخكم ومنظ نريكم ومؤسسنناتكم  ،وضلننن أغنينناء يف النا يننة
الشنريعة اإلسنالمية صناحلة ن
القانونية هبذا الفقو الواسنع والعظنيم عنن أن نسنتعني بغنريه منن القنوانني ا نبينة  .إ ّن ّ
فعاال و قيقا لكنل تقننني معاصنر  ،وأ ّلنا تسنتطيع أن ّناري القنانون احلنديث دون تقصنري بنل وتتفنوق
تكون مصدرا ّ

ينع دول العنامل يف اىلينة عميناء
عليو  ،18فالفقو والتشريع الذي قاد ا مة ثالثنة عشنر قنران منن الزمنان أايم كانن
حتكمها تشريعات متذبذبةّ ،عل اجلور عدال والعدل ورا  ،ألي قادرا اليوم على مواصلة الطريق وقيادة ا مة ؟
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عبد الكرمي زيدان  ،نظرات يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط /ا وىل،
 2011م .
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ط /االوىل  1996 ،م.
دمحم أ د سراج  ،الفقو اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،د ت ن .
دمحم زكي عبد الرب ،تقنني الفقو اإلسالمي  ،إدارة إ ياء الّتاث العريب  ،قطر ،ط /الضانية  1986 ،م.
دمحم سيد أ د ادلسري ،زلاورة تطبيق الشريعة اإلسالمية  ،مكتبة اإلؽلان للطباعة والنشر ط/الضالضة ،د ت ط .
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هكاًة الشريعة اإلسالهية بني النظن القاًىًية الغربية هي خالل " شهادات وهىاقف أجنبية "





أ د  /عبد القادر بي حرز اهلل ،أ /بىمجعة محّد

دمحم الصباا  ،التشريع اإلسالمي و ا تنا إليو  ،ادلكتب اإلسالمي  ،ط /الضانية  ،بريوت  1977م.
دمحم و يد سوار  ،االّاىات العامة يف القانون ادلدين  ،دراسة موازنة ابلفقو اإلسالمي وادلدوانت ادلدنية العربية
 ،مكتبة دار الضقافة  ،عمان  ،ا ردن  ،ط /الضانية  2001م .
دمحم و يد الدين سوار  ،التعبري عن اإلرادة يف الفقو اإلسالمي  ،مكتبة دار الضقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،
ا ردن ط /الضانية . 1998 ،
مقاالت
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