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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 
 توطئــة
 

بسم هللا الرحمان الرحيم، و به ثقتي، وأستعين، وأصلي، 
: وأسلم على سيّدنا دمحم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد 

 
الدارس لؤلدكار التي مّر بيا تطكر الفقو اإلسبلمي يجد بأف مسألة 
جمع أحكامو عمى صيغة القكانيف الكضعية الحديثة لـ تعرؼ إاّل في أكاخر 

، كذلؾ عندما لجأت الدكلة العثمانية سنة الثالث ععر اليجرؼ القرف 
ـ إلى تقنيف األحكاـ المتعمقة بالمعامبلت المدنية، 1868/ ىػ1276

كالتجارية، رغبة منيا في التسييل عمى القضاة، كالمتقاضيف في إيجاد 
في ىذا  الحكـ العرعي لمنكازؿ المستجدة، خاصة كأّف االختبلفات الفقيية

 كاستفحاؿ  ظاىرة التقميد، فكاف ،العيد قد استعرت بسبب انعداـ االجتياد
ىذا العمل بمثابة فتح عظيـ عمى الفقو اإلسبلمي، مّما دفع بدكؿ العالـ 

اإلسبلمي  إلى استحساف ىذه الفكرة، كجعل العريعة اإلسبلمية أىـ مصادر 
 .تقنيناتيا، كخاصة فيما يتعمق بأحكاـ األسرة

كانتيى بعد  ،كمع ذلؾ نجد مف المسمميف مف رفض ىذا المنيج
. دراستو إلى القكؿ بحرمة القياـ بو معتمدا عمى حجج كثيرة

لكف في المقابل نجد مف ذىب إلى القكؿ بالجكاز معّززا رأيو بأدلة، 
. كأمثمة معاصرة
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بتحديد جذورىا التاريخية، وموقف سأقوم لبيان ىذه المسألة إذا ف
العمماء منيا، وتوضيح الضوابط التي تحكميا ألخمص في األخير إلى 

 األحكام الشرعية العمميةنماذج معاصرة لعممية تقنين بسط الكالم حول 

: في مختمف البالد اإلسالمية، وذلك من خالل المطالب، والفروع التالية
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 تقنينبالالمراد : المطمب األول
 سبق كأف أعرت إلى أّف ىذا المركب اإلضافي لـ يظير إاّل في 

 الماضي، كعميو فإّنو لـ ُيعَرْؼ لدػ عمماء  الثالث اليجرؼ أكاخر القرف 
ّنما ظير عند المتأخريف الذيف عممكعمماء  ك،المغة  عمى االفقو المتقدميف، كا 

 .تحديد مفيكمو، كضبط عباراتو
 .كاصطبلحا ،لغةاه لذلؾ  أرػ أنو مف األفيد أكاًل ضبط معنى

من ": عّرفو المعجـ العربي األساسي بأنو :تعريف التقنين لغة: الفرع األول
وضع المشرع :  الوضع والَسّن، لذلك نقول:قّننَّ يقّنن تقّنينا، بمعنى

 (1)القوانين أو َسَنَيا
 ،الذؼ ىك مقياس كل عيء" قانكف "فالتقنيف معتق مف كممة 

 كجاء في تاج ،(2)وأراىا دخيمة  : " كأصمو، قاؿ صاحب المحكـ،كطريقو
  (3)رومية: ىي فارسية، وقيل ىي: أنو قيل : "العركس
 ليست عربية، بل ىي دخيمة "قانون  "يظير من التعريف أن كممة  

عمييا، كمنيا اعتقت كممة التقنيف التي تجد ليا أساسا في القكاميس الغربية 
، وجمع نصوص تشريعية أو تنظيمية لموضوع رحص: كالتي عرفتيا بأّنيا

. (4)واحد في كتاب معين 
 
 

                                                 

. 1010أّلفو جماعة مف كبار المغكييف العرب  (1)
. 6/86المحكـ المحيط األعظـ في المغة :عمى ابف إسماعيل ابف سيده (2)
. 9/315: الزبيدؼ المرتضى (3)

(4) Petit la Rousse P, 217. 
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:  تعريف التقنين في االصطالح الفقيي: الفرع الثاني
 عّرؼ الفقياء المعاصركف ىذا المصطمح بتعاريف عّدة جميعيا تفيد 

. الترتيب التمخيص، وبأّنو التدوين، والجمع، و
اصطالح حقوقي جديد،  : "يعّرفو بأّنو" المحمصاني" فنجد مثبل 
 .(5)" وىو تدوين القوانين
يفيض في تعريفو كيقدـ لنا " مصطفى الزرقاء" بينما نجد العبلمة 

يقصد بالتقنين جمع األحكام، والقواعد التشريعية : " فيقكؿ" كافيا"تعريفا 
المتعمقة بمجال من مجاالت العالقات االجتماعية، وتبويبيا، وترتيبيا 
وصياغتيا بعبارة آمرة موجزة، واضحة في بنود تسمى مواد ذات أرقام 
متسمسمة، ثم إصدارىا في صورة قانون أو نظام تفرضو الدولة، ويمتزم 

. (6)«القضاة بتطبيقو بين الناس
فقاؿ بأف التقنيف " جماؿ الّديف عطية"كقريبا مف ىذا التعريف ذىب 

تجميع األحكام القانونية المبعثرة بين مختمف القوانين واألحكام : "ىك
صدارىا في مجموعة، واحدة لكل فرع من فروع  القضائية، والعرف، وا 
القانون كالمدني، والتجاري والجزائي، وىكذا، وترتب األحكام في كل 
مجموعة ترتيبا موضوعيا، وفق تصنيف واضح تقسم فيو األبواب، 
والفصول، وتوضع المواد القانونية في مكانيا من ىذا التصنيف بعد 

 . (7 )«...صياغتيا صياغة محكمة

                                                 

. 149األكضاع التعريعية في الدكؿ العربية، ماضييا كحاضرىا  ( 5)
. 297مدخل لدراسة العريعة : القرضاكؼ . 1/313: المدخل الفقيي العاـ ( 6)
. 11/37مجمة المسمـ المعاصر، عدد : تاريخ تقنيف العريعة اإلسبلمية  ( 7)
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ما ذىب إليو " صالح بف فكزاف الفكزاف"ىذا كقد أجمل سماحة العيخ 
وضع مواد تشريعية يحكم ": فقاؿ بأف المراد بالتقنيف ىك" عطية"، ك"الزرقاء"

 . (8)بيا القاضي، وال يتجاوزىا
 تمخيص وتدوين: ريف أف المراد بالتقنيف ىكا يستفاد مف ىذه التع

حكام الشرعية عمى شكل مواد مختصرة ذات أرقام متسمسمة يحكم وفقيا األ
.  القاضي في المسائل التي ُتعرض عميو، وال يتجاوزىا بحال

:  التعريف بتقنين األحكام الشرعية العممية: الفرع الثالث 
 بناًء عمى التعريف السابق لمصطمح التقنيف نجد جميرة الفقياء 
 : المعاصريف قد عرَّفكا ىذا المركب اإلضافي عمى النحك اآلتي 

صياغة األحكام الفقيية في مواد  : "قاؿ دمحم زكي عبد البر ىك
موقعة عمى ىيئة القوانين بعد اختيار أصحيا، وأقواىا دليال عمى أن ال 

، وال يشرع فييا من الدين ما لم يأذن بو ّ   . (9 " )يبدل فييا شرع  َّ
ىو صياغة أحكام المعامالت وغيرىا »:بقكلو" وىبة الزحيمي"كعرفو 

من عقود ونظريات مميدة ليا في صورة مواد قانونية يسيل الرجوع 
  (10)«إلييا

ونقصد بتقنين : "ىذا التعريف كضكحا حيف قاؿ" الزرقاء"ثـ زاد 
الفقو اإلسالمي تطبيق طريقة التقنين اآلنف الذكر عمى األحكام الفقيية 

 أؼ تبكيب، كترتيب، كصياغة األحكاـ (11)"المأخوذة من مذىب واحد
                                                 

.  11تقنيف العريعة اإلسبلمية بيف التحميل كالتحريـ  ( 8)
. 21دمحم زكي عبد البرتقنيف الفقو اإلسبلمي  ( 9)
. 26جيكد تقنيف الفقو اإلسبلمي  ( 10)
. 1/313المدخل الفقيي  ( 11)
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في عكل بنكد –إف أرادت الدكلة ذلؾ -الفقيية المأخكذة مف مذىب كاحد
تسمى مكاد ذات أرقاـ متسمسمة، ثـ يتـ إصدارىا بعد ذلؾ في كتاب مستقل 

. الخ...يسمى التعريع الجنائي أك المدني أك التجارؼ 
بتعريف أراه حسنا؛ ألنو يدعك إلى " دمحم الزحيمي" كقد أتى الدكتكر 

ّنما لو أف يختار أحد  أف ال يقف المقّنف عند قكؿ كاحد لمذىب كاحد فقط، كا 
أقكاؿ المذاىب األخرػ الذؼ يعتمد عمى الدليل القكّؼ، كيتـ بعد ذلؾ جمع 
ىذه االختيارات في قانكف مدّكف مسطكر مرتب لكي يسيل التعرؼ عمى 

. (12)الحكـ مف قبل المسمميف
 أن عممية تقنين األحكام الشرعية العممية يظير مف ىذه التعاريف 

   : البد ليا من توفر ركنين وىما-المتعمقة بالشأن العام فقط  –
، كيتمثل في الطريقة التي تكتب كفقيا األحكاـ وىو الركن الشكمي: األول-

. العرعية

، كيقصده بو تمؾ القكاعد، كالمبادغ التي وىو الركن الموضوعي :والثاني -
. تزخر بيا األحكاـ الفقيية المنظمة لمعبلقات المختمفة

 أن مجال التقنين ىو اتكما يظير أيضا من ىذه التعريف 
المعامالت فقط؛ ذلك ألنو كما مّر معنا يقصد بو مجموعة القواعد التي 
تنظم عالقات األفراد فيما بينيم، وعميو فيو ال ينظم عالقاتيم مع ربيم؛ 
نما ىي عالقة تعبدية محضة ال  ألن ىذه العالقة ليست اجتماعية؛ وا 

                                                 

التنظيـ القضائي في الفقو اإلسبلمي كتطبيقو في المممكة العربية السعكدية - 12
110  .
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عمى اعتبار أن أحكاميا ثابتة بنصوص قطعية الثبوت  يصح تقنينيا
 . والداللة فال مجال لالجتياد فييا

  :التعريف المختار: الفرع الرابع
تمخيص، وتدوين : مّما تقدم يمكن تعريف مصطمح التقنين بأّنو 

األحكام الشرعية العممية الراجحة المتعمقة بالشأن العام، بعبارة آمرة، 
.  موجزة يحكم بيا القاضي، وال يتجاوزىا بحال

 
 

: الجذور التاريخية لعممية تقنين األحكام الشرعية العممية: المطمب الثاني 
يرػ الكثير مف الباحثيف أف البداية الرسمية لتقنيف األحكاـ العرعية 

العممية كانت عندما اتجيت الحككمة العثمانية في أكاخر القرف الثالث 
ععر اليجرؼ إلى تأليف مجمة األحكاـ العدلية عمى عكل القانكف المدني 

 الفرنسي
كعميو فما كاف قبميا ما ىك إاّل مجرد محاكلة لجمع الناس عمى 

 (13)"عبد هللا باف المقفع"مع  "ألبي جعفر المنصكر"مذىب كاحد كما حدث 
-. رضى هللا عنو– (14)" مالؾ "كمع اإلماـ 

                                                 

حيث بعث لو برسالة يدعكىا فييا إلى إصبلح القضاء، كمؤسسات الدكلة،  ((13
رسائل العرب في : أحمد زكي، حمزة). كذلؾ بجمع ،كتدكيف أقضية الصحابة كفتاكييـ

 (. 48-3/30العصكر العربية الزاىرة
حيث استجاب اإلماـ مالؾ لطمب الخميفة فألف كتابو المكطأ الذؼ يعد تقنينا  ((14

حمية األكلياء : األصبياني" أبك نعيـ." ألحكاـ الفقو، إال أنو رفض حمل الناس عميو
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 ثـ بعد تأليف ىذه المجمة ظيرت محاكالت رسمية أخرػ ترنك إلى 
تقنيف الفقو اإلسبلمي، كذلؾ في مختمف الدكؿ العربية، كاإلسبلمية، كفيما 
يمي إطبللة سريعة عمى محتكػ ىذه المجمة العظيمة، ثـ ألمح بعد ذلؾ إلى 

. التعريف ببعض المجيكدات التي بذلت بعدىا
:  مجمة األحكام العدلية أول تقنين  لألحكام الشرعية العممية:الفرع األول

 تعد ىذه المجمة أكؿ تقنيف رسمي لؤلحكاـ العرعية العممية،كلمكقكؼ 
: عمى أىميتيا يحسف بنا التعرض بالعرح لمعناصر التالية

: سبب تأليف المجمة- أ
بالنظر إلى الظركؼ التي أنعئت فييا ىذه المجمة يظير بأف ثمة 

: أسباب دعت إلى سّنيا، لخصيا بعضيـ في
 (15 ):تنامي الدعوة إلى اإلصالح في أوروبا-

لقد تميز القرف التاسع في بداياتو بالدعكة إلى تدكيف القكانيف في 
أكربا، كخاصة بعد تدكيف القانكف المدني الفرنسي، الذؼ تأثر بو 

 مما ترتب عميو ظيكر (16)العثمانيكف، فكاف ذلؾ دافعا لممطالبة باإلصبلح
تغير في المنظكمة القضائية العثمانية حيث برز في القضاء العرعي 

ازدكاجية المحاكـ كالقضاء، كتأسس القضاء النظامي إلى جانب القضاء 
إرادات سمطانية في بعض المسائل الفقيية كمنع : العرعي، فصدرت بذلؾ

                                                                                                                            

: تاريخ تقنيف العريعة اإلسبلمية: ، جماؿ الديف عطية332-6/331كظيفة األصفياء 
 .39مجمة المسمـ المعاصر 

جيكد تقنيف : ،كىبة الزحيمي162األكضاع التعريعية : المحمصاني صبحي ((15
 . 48الفقو اإلسبلمي

 . 48جيكد تقنيف الفقو اإلسبلمي، :كىبة الزحيمي ((16
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سماع الدعكػ مع مركر الزمف،كعدـ نفاذ كقف المديف بالقدر الذؼ يتكقف 
.  (17)عميو تسديد الّديف مف أمكالو

تعمدت السمطة العثمانية إنعاء محاكـ نظامية : إنشاء المحاكم النظامية-
مستقمة عف المحاكـ العرعية،فكضت ليا بعد ذلؾ النظر في مختمف 

، كألجل التسييل عمى (18)الدعاكؼ التي كانت تختص بيا المحاكـ العرعية
قضاة ىذه المحاكـ كالذيف لـ يككف باستطاعتيـ أخذ الحكـ الفقيي مف 

الكتب الفقيية دعت الحاجة إلى تجميع األحكاـ العرعية المدعمة باألقكاؿ 
القكية المعمكؿ بيا، فصدرت إرادة سمطانية بتككيف لجنة مف معاىير 
العمماء لتقنيف ىذه األحكاـ عمى عكل قانكف عاـ، ككاف ذلؾ في عيد 

 حيث ابتدأ عمميا رسميا عاـ "عبد العزيز خان العثماني"السمطاف الغازؼ 
ـ، ك كتبت أكال 1876/ىػ1293ـ كانتيى أكاسط عاـ 1989/ىػ1286

. (19)بالمغة التركية ثـ ترجمت إلى العربية
  :التعريف بالمجمة- ب

 ىي مجمكعة األحكاـ العرعية المتعمقة بقسـ المعامبلت دكف 
العبادات، ألفيا أصحابيا مف كتب ظاىر الركاية في المذىب الحنفي غير 

نما بالقكؿ الذؼ يكافق حاجات  ممتزميف بالقكؿ الراجح في المذىب، كا 

                                                 

 .182تاريخ القكانيف كمراحل التعريع اإلسبلمي :عمى دمحم جعفر ((17
.  46حركة تقنيف الفقو اإلسبلمي بالببلد التكنسية :دمحم بكزغيية  ((18

المدخل : ، مصطفى الزرقاء444-443تاريخ القضاء في اإلسبلـ :    دمحم الزحيمي
 . كما بعدىا238/ 1الفقيي العاـ

  الزركمي ،22بحكث في العريعة اإلسبلمية كالقانكف : دمحم عبد الجكاد كدمحم ((19
 .1/184معجـ المؤلفيف : ، كحالة1/103األعبلـ : 
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العصر تيسيرا، كتخفيفا عمى الناس، كالدليل عمى ذلؾ أنؾ تجدىـ في 
نما يأخذكف بقكؿ أحد أئمة  بعض األحياف ال يمتزمكف بالمذىب الحنفي كا 
اإلسبلـ سكاء كاف مف أئمة المذاىب األربعة أك مف غيرىـ، كمف ذلؾ 

 كلـ (20)تجدىـ في أحكاـ البيع بالعرط يأخذكف بقكؿ عبد هللا بف عبرمة
. يترككف مذىب أبي حنيفة

ىذا كقد رتبت مباحثيا كفق منيج الكتب كاألبكاب الفقيية التي درج 
بينيا بمكاد ذات أرقاـ - فصمت -عمييا الفقياء المتقدميف إاّل أنيا مّيزت

متسمسمة كالقكانيف الحديثة ليسيل الرجكع إلييا، كاإلحالة عمييا فجاء 
حدػ كخمسيف مادة   (21 ).( مادة1851)مجمكعيا في ألف كثماف مائة كا 

: محتواىــــا- ت 
 الناظر في مضمكف ىذه المجمة يجد بأف أصحابيا اتبعكا في 

تبكيب، كتنظيـ أحكاميا نفس المنيج الذؼ اتبعتو القكانيف الكضعية 

                                                 

تيذيب : ـ ابف حجر 761/ ىػ144ىك أحد كبار فقياء الككفة، تكفي سنة   ((20
 .5/25التيذيب 

: ، الصابكني كمف معو1/240المدخل الفقيي :دمحم مصطفى الزرقاء ((21
، دمحم أبك زىرة المكسكعة الفقيية 365المدخل الفقيي كتاريخ التعريع اإلسبلمي 

تاريخ : ، دمحم فريد بؾ159المدخل إلى الفقو اإلسبلمي : عبمي مصطفى. 1/99
الخصائص المنيجية لمجمة األحكاـ : ، عبد الستار الخكيمدؼ298الدكلة العثمانية 
 14-13عدد - تكنس– المجمة العربية التاريخية لمدراسات العثمانية : العدلية العثمانية

  .85فمسفة التعريع في اإلسبلـ،: ، صبحي المحمصاني130، ص1996أكتكبر 
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الحديثة، حيث قسمت إلى أبكاب، كفصكؿ، كأقساـ،لكنيا تختمف عنيا بذكر 
. (22)بعض األمثمة كالتفسيرات في متف المكاد ليسيل فيميا كتطبيقيا

 كستة ععر (23)كما احتكت أيضا عمى تسع كتسعيف قاعدة فقيية
. (25)كأحكاميا القضائية  تعالج جميعيا المعامبلت المدنية كالتجارية(24)كتابا

لكف رغـ ىذا المجيكد فإنو يبلحع عمى المجمة أنيا لـ تعر إلى 
األحكاـ القضائية الخاصة باألسرة مف زكاج كطبلؽ، كأحكاـ األكالد، مف 
نسب ككالية، كميراث ككصية ككذا أحكاـ الكقف، كأحكاـ العقكبات؛بحجة 

أف ىذه األحكاـ كاف يطبقيا قضاة عرعيكف بينما األحكاـ المدنية كالتجارية 
. (26 )كاف يطبقيا حكاـ غير عرعييف

لقد كاف صدكر المجمة عمى عكل مكاد قانكنية فتحا  :مـزايـا المجمة- ث 
جديدا في تاريخ الفقو اإلسبلمي، ذلؾ ألنيا مؤلت فراغا كبيرا في عالـ 
القضاء، كالمعامبلت العرعية خاصة كأنيا كانت مبعثرة، ك متناثرة في 

                                                 

حركة تقنيف  :، دمحم بكزغيبة170األكضاع التعريعية : صبحي المحمصاني ((22
 . 42تاريخ تقنيف العريعة اإلسبلمية: ، جماؿ عطية50-49الفقو
 (ـ1563/ىػ970ت )أخذت في معظميا مف كتاب األعباه كالنظائر ألبف نجيـ  ((23

 (ـ1755/ىػ1168كاف حيات  )ككتاب المجامع ألبي سعيد الخادمي
ك تتضمف جميع األبكاب الفقيية التي تعارؼ عمييا الفقياء المتقدميف مف بيكع  ((24

تبلؼ كحجر ك عفعة كمختمف  يجارات ككفالة كحكالة كرىف كأمانات كىبة كغصب،كا  كا 
قرار كدعاكػ كبينات كقضاء، دمحم بكزغيبة براء كا  حركة : العركات كككالة كصمح كا 

 .51-50التقنيف 
تاريخ تقنيف العريعة ، ـ : ، جماؿ الديف عطية1/240المدخل : الزرقاء ((25

 . 42المعاصر 
 .1/100المكسكعة الفقيية: دمحم أبك زىرة ((26
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بطكف كتب الفقو فأصبحت منظمة مقننػة أحسف تقنيف ممزمة لؤلفراد، ك 
لمقضاة، بحيث ال يجكز ليـ أف يحكمكا بغير ما نصت عميو إال إذا لـ  

منذ - رحمو هللا -"ابن المقفع"يجدكا فييا ما يحكمكف بو، كبيذا تحقق حمـ 
 ".أبي جعفر المنصور"عيد الخميفة 

ىذا كقد تميزت ىذه المجمة عف المجمة الفرنسية، كغيرىا مف 
المجبلت بكضع مقدمة عامة بمائة مادة، كتصدير كل فصل ك كل كتاب 
بتمييد، مع تقديـ أمثمة لمزيد عرح المادة، كاإلسياب في ذكر التعريفات، 

. كرد المباحث، كالفركع إلى مناسباتيا، كمظانيا
 كما قسمت المجمة مسائل كل كتاب إلى مكاضيع أساسية، كفرعية 
كالتعريفات، كالعركط كاألحكاـ،كميزتيا بفصكؿ مضبكطة محددة، كألحقت 
كل مسألة بمكضكعيا، كبيذا يمكف القكؿ بأف ىذه المجمة ىي بحق أكؿ 
تقنيف في العالـ اإلسبلمي بالمعنى القانكني؛ ألنيا اكتسبت صفة اإللزاـ 
.  بصدكرىا مف قبل الدكلة ك عميو يككف ما سبقيا مجرد تأليف عممي حر
ىذا كيؤخذ عمييا أنيا لـ تتطرؽ بعيء مف التفصيل إلى نظرية 

االلتزامات باستثناء بعض النصكص الخاصة بالمسؤكلية التقصيرية التي 
. تضمنيا كتاب اإلتبلؼ كالغصب

كقد ترتب عمى ىذا النقص تأليف الكثير مف القكانيف المكممة ليا كذلؾ مثل 
قانكف األراضي كقانكف التصرؼ في األمكاؿ غير المنقكلة، كنظاـ إيجار 

 .(27)العقار، كغير ذلؾ مف القكانيف الجزائية

                                                 

الخصائص المنيجية : ، عبد الستار الخكيمدؼ145القكاعد الفقيية : عمي الندكؼ  ((27
 .448تاريخ القضاء في اإلسبلـ : دمحم الزحيمي. 130لمجمة األحكاـ 
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 :شـروح المجمة- ج 
 نظرا ألىميتيا العممية، كلككنيا عمبل فريدا في تاريخ الفقو 

اإلسبلمي، فإف ىذا المجيكد النفيس قد اىتـ بعرحو جميرة مف العمماء 
: األفذاذ الذيف ترككا أعماال جميمة أذكر منيا

، "مرآة مجمة األحكام العدلية:"المكسـك بػ" مسعود أفندي"عرح -
 م1881/ىـ1299كىك مف أقدـ العركح بالمغة العربية طبع باالستانة سنة 
. (28)يحتكؼ عمى بياف صحيح لممآخذ، مع عرح كجيز كاضح

طبع " شرح المجمة: " المكسـك بػ"سميم رستم باز المبناني"عرح -
. (29) كىك عرح يتميز بالكضكح كالبعد عف التكسع1888سنة 

 كتاب األدلة األصمية :"المكسـك بػ" دمحم سعيد المراد الغزي "عرح -
كىك عرح كجيز يقع في ثبلثة أجزاء صغيرة " شرح مجمة األحكام العدلية

.  (31()30)يحتكؼ عمى المكاد الكمية كعمى مقاببلت مفيدة
 
 
 

                                                 

 .90فمسفة التعريع : صبحي المحمصاني ((28
 .379القكاعد الفقيية: يعقكب عبد الكىاب الباحسيف ((29
 .90فمسفة التعريع : المحمصاني ((30
الحق أف ثمة عركحا كثيرة قامت بعرح ىذه المجمة ،كلـ أذكرىا مخافة  ((31

درر األحكاـ عرح مجمة األحكاـ لعمي حيدر، كعرح : كتاب:-التطكيل،كلعل أىميا
مجمة األحكاـ العدلية لممحاسيني،كعرح المجمة لخالد األتاسي،كعرح المجمة لمنير 

 .القاضي،كغيرىا مف العركحات
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 :التقنين فيما بعد المجمة: الفرع الثاني 
استحسف الغالب مف عمماء األمػة العمل الذؼ قامت بو المجنة التي 

ألفت المجمة العثمانية، كلذلؾ تجدىـ في مختمف عكاصـ الببلد العربية 
.  كاإلسبلمية قد اىتمكا بيذا العمل

غير أف الناظر في مجيكداتيـ يجد بأف منيـ مف ماؿ إلى األخذ 
كال مانع » : " دمحم مخموف"مف مذىب كاحد مف المذاىب األربعة كما قاؿ 

كأصكلو في . مف اتخاذ المذىب الفقيي في الببلد أّسا في فركعو
العمل،كيضـ إليو مف باقي المذاىب ما تدعك الضركرة لؤلخذ بو بدال مف 
 «بعض أحكامو تيسيرا عمى الناس، كأخذا باألصمح كاألعدؿ في ىذا الزماف

(32) .
 لكف البعض منيـ رّجح األخذ مف جميع المذاىب األربعة، كمف 
غيرىا عريطة أف تتفق مع ركح العصر، كتحقق مصالح الناس، كتنعر 

، كفيما يمي لمحة مكجزة عف بعض ىذه الجيكد (33)العدؿ كاألمف بينيـ 
: الجادة التي قننت الفقو اإلسبلمي

: جيود التقنين في مصر-أ
 تعكد الجذكر التاريخية لمحاكالت تقنيف الفقو اإلسبلمي في مصر 

حيث عمل ىذا األخير عمى تكحيد القضاء، كاعتماد " دمحم عمي"إلى عيد
" دمحم الجزائري "العيخ   كتكميف(34)المذىب الحنفي المذىب الرسمي لمدكلة

                                                 

 .255اإلسبلـ كتقنيف األحكاـ : قاسـ عبد الرحمف ((32
 8، س 10، ع 93نحك تقنيف إسبلمي صحيح، منار اإلسبلـ : عبد المنعـ ((33
 .1408عكاؿ 
 .16أحكاـ األسرة في اإلسبلـ : دمحم مصطفى عمبي ((34
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غير متقيد بمذىب معيف إال "  نابميون "بكضع قانكف مدني عمى عكل قانكف 
 .(35)أف الظركؼ الدكلية آنذاؾ أجيضت عممو

طمب ىذا األخير مف عمماء األزىر " الخديوي إسماعيل"ثـ في عيد 
تأليف كتاب في الحقكؽ كالعقكبات لكنيـ تمّنعكا بحجة أف فيو خركجا عمى 

 حيث رفضكا طمبو المتمثل "الخديوي توفيق" ، ككذلؾ فعمكا مع(36)ما ألفكه
.  (37)في كضع تقنيف مدني مستمد مف العريعة اإلسبلمية

" دمحم قدري باشا"تصدػ " الخديوي توفيق"  لكف بعد
 ليذا العمل النفيس كقاـ بمجيكدات فردية تكممت (م1888/ىـ1306)

بكضع معركعات قكانيف قننت فييا األحكاـ العرعية العممية عمى مقتضى 
: المذىب الحنفي كمنيا

كتاب مرشد الحيران »: المكسـك بػ"في المعامالت المدنية"كتاب -
ألف وتسعة ، كىك كتاب نفيس اعتمل عمى «إلى معرفة أحوال اإلنسان

 تناكؿ فييا أحكاـ األمكاؿ، كالحقكؽ المتعمقة بيا، كأسباب وأربعين مادة
. (38)الممؾ، كالمدانيات كالضمانات كالحقكؽ عمكما

أبي " عمى مذىب" األحكام الشرعية في األحوال الشخصية:"كتاب-
 مادة تناكؿ في مجمكعيا 647يتككف ىذا الكتاب مف " حنيفة النعمان

                                                 

الخمفية الفكرية كالتعريعية كاالجتماعية الستبعاد تطبيق : دمحم كماؿ الديف إماـ ((35
 .1991 كما بعدىا 55العريعة، ـ المعاصر  

 .1/620تاريخ دمحم عبده : دمحم رعيد رضا ((36
 .ف ج ص" ـ ف  ((37
: ، جماؿ الديف عطية191االجتياد كالتقميد في العريعة اإلسبلمية : دمحم دسكقي ((38

 .42تاريخ تقنيف العريعة 



 17 

األحكاـ الخاصة بالزكاج، كالطبلؽ، كالنسب، كالكصية،كاليجر 
.  (39)كاليبة،كالمكاريث

 كيتككف مف "العدل واإلنصاف في حل مشكالت األوقاف:"كتاب-
 مادة يعمل الكقف كأحكامو،كلـ يكف ليذا الكتاب مكضع في المجمة 646

. (40 )1893كطبع سنة 
: التقنين في ليبيــا-ب

 بكضع بعض القكاعد مف الفقو 1937سنة " دمحم عامر" قاـ العيخ 
" المالكي في مجاؿ المعامبلت المدنية في صكرة مكاد قانكنية مكسكمة بػ 

" ممخص األحكام الشرعية عمى المعتمد من مذىب مالك
 كقد قسـ ىذا الكتاب إلى أربعة أقساـ في القضاء العرعي 

كمتعمقاتو، كفي األحكاؿ العخصية، كفي المعامبلت، كالتبرعات، كفي 
.  مادة928المكاريث، كتقع جميعا في 

يقضي بتعكيل لجاف : " قرار28/10/1971: كما صدر في
لمراجعة التعريعات، كتعديميا بما يتفق مع المبادغ األساسية لمعريعة 

.                                                                                                                                                             (41)" اإلسبلمية خاصة في الزكاة كالربا،كالغرر،كالكقف، كالحدكد 
: التقنين في تونس-ج

لقد عرفت الببلد التكنسية مجيكدات كثيرة في مجاؿ تقنيف األحكاـ 
لى سنة  ـ  1965العرعية العممية، كذلؾ منذ عيد األماف كا 

                                                 

 .192: ـ ف ((39
 . 42تاريخ تقنيف : عطية ((40
 .53جيكد تقنيف :، كىبة الزحيمي43-42..... تاريخ :عطية  ((41
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الذؼ " قانون عيد األمان"كلعل أىـ ىذه المجيكدات تتمثل في 
ـ، كالذؼ احتكػ عمى 1857سنة " باشا باي  دمحم"كضع بأمر المعير الثاني

إحدػ ععرة قاعدة فقيية رسمت جميعيا منيجا إصبلحيا لمسياسة التكنسية 
. كأرست نظاما قضائيا منظما كفق القكاعد كاألسس الحديثة

ثـ تتالت التقنيات الفقيية في ىذه الببلد بعد عيد اآلماف، كالتي 
فقط، كلعل أىميا " أبي حنيفة"كمذىب " مالك"أخذت مف مذىب اإلماـ 

: يتمثل في
مجمة األحوال "، كتقنيف  "االلتزامات والعقود"تقنيف مجمة -
،كمجمة الحقكؽ العينية،ككميا مكضكعة  بعكل كمي مف أحكاـ  "الشخصية

 (42). الفقو اإلسبلمي
 :التقنين في السعودية-ح

لقد عرفت الببلد السعكدية رغـ نفكر أغمبية عممائيا مف كممة 
محاكلة جادة لتقنيف األحكاـ العرعية العممية، كتتمثل في العمل « تقنيف»

، كالمكسـك (43)" أحمد عبد هللا القاري المكي"القيـ الذؼ قاـ بو العيخ 
، حيث كضعت «مجمة األحكام الشرعية عمى فقو المذىب الحنبمي»:بػ

عمى منكاؿ مجمة األحكاـ العدلية العثمانية، كتضمنت إحدػ ععر كتابا 

                                                 

 ) كما بعدىا،63حركة تقنيف الفقو اإلسبلمي في الببلد التكنسية : دمحم بكزغيبة ((42
 .ىذا كقد أفاض الدكتكر دمحم بكزغيبة الكبلـ عف ىذه الحركة التقنينية في كتابو

األعبلـ : كاف رئيسا لممحكمة الكبرػ عمى أساس المذىب الحنبمي،  الزركمي ((43
1/156. 
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تناكلت أحكاـ  (2382)مكزعة عمى ألفيف كثبلثمائة كاثنيف كثمانيف مادة
. (45()44)المعامبلت كمسائل القضاء

: التقنــين في الجزائر-خ
إف المستقرغ لتاريخ تطكر الفقو اإلسبلمي بالببلد الجزائرؼ يجد بّأف 

أىميا لـ يعرفكا قبل االستعمار الفرنسي مسألة تقنيف األحكاـ العرعية 
نما كانكا يأخذكف ىذه األحكاـ مف كتب المذىبيف المالكي  العممية، كا 

كالحنفي عمى اعتبار أنيـ كانكا يتمذىبكف بيذيف المذىبيف كخاصة أياـ 
. (46)الحكـ العثماني لمجزائر

لكف بعد دخكؿ فرنسا االستعمارية إلى التراب الجزائرؼ عممت ىذه 
الدكلة عمى بسط نفكذىا، كجعل أىل الجزائر يخضعكف ألحكاـ قانكف 

فرنسا، كذلؾ في جميع التصرفات، كالمعامبلت ما عدا ما يتصل بأحكاـ 
. الزكاج كالطبلؽ

ىكذا، كبعد مركر نصف قرف مف تجريد القضاء اإلسبلمي مف 
 مارس 22اختصاصاتو، كبعد أف قرركا فصل الديف عف الدكلة أصدر في

                                                 

عبد الكىاب أبك سميماف كدمحم إبراىيـ أحمد ،كلـ :" قاـ بدراسة كتحقيق المجمة ((44
 .ـ1998/ىػ 1420يقع طبعيا إال سنة 

نحك تقنيف إسبلمي : ، عبد المنعـ فؤاد54-53جيكد تقنيف :الزحيمي كىبة ((45
 .92صحيح 

 كما 7/104 كما بعدىا ، ك4/528تاريخ الجزائر الثقافي : أبك القاسـ سعد هللا ((46
 بعدىا،
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يقضي بتقنيف أحكاـ : قرارا" دومنيك لوسياني"  الحاكـ العاـ لمجزائر1905
 .  (47)العريعة اإلسبلمية لتطبق بعد ذلؾ عمى المسمميف الجزائييف

 مارسيل موران"  األستاذ"دومنيك" كبناء عمى ىذا القرار عّيف 
M.Morand "(48)تدوين الحيثيات :" بإعداد المعركع المكسـك بػ

والخصوصيات في الشريعة اإلسالمية المطبقة عمى المسممين في 
 لجنة تككنت مف ستة ععر 1906، كأسس ىذا األخير سنة (49 )"الجزائر

عضكا فرنسيا، كستة عمماء جزائرييف لتقنيف األحكاـ العرعية الخاصة 
الحنفي، والمالكي، باألسرة، كالكقف، كالعقارات، كالبّينات كفق المذىب 

. (50)والشافعي واالباضي
ـ كانتيت 1905 ماي 27 : ىذا كقد اجتمعت المجنة ألكؿ مرة في

سبعمائة وواحد وثمانين بعد أف أّلفت م 1914 ماي 146 مف عمميا في
، تتضمف أربعة كتب في األحكاؿ العخصية كالكقف (م781)مادة 

.  (51)كالعقارات كالبينات
 فإف ىذه المجمة قد صدرت "موران"ك" لوسياني"  لكف رغـ دكر

عبد الرزاق "،ك"مصطفى بن أحمد الشرشالي: "باسـ عالميف جزائرييف ىما

                                                 

تقنيف : ، دمحم بكزغيبة45ـ المعاصر : تاريخ تقنيف العريعة : جماؿ الديف عطية ((47
 .56الفقو اإلسبلمي بالببلد  التكنسية 

. كاف يكميا عميدا لكمية الحقكؽ بالجزائر العاصمة ((48
أبك القاسـ )مجمة األحكاـ السارية الجزائرية" ثـ اختصر عنكانيا بعد ذلؾ فصار ((49

 (.  7/105تاريخ الجزائر الثقافي: سعد هللا
 .45تاريخ تقنيف ، ـ المعاصر :، عطية7/105ك 4/533: ف.ـ  ((50
 .536-4/535تاريخ الجزائر الثقافي : أبك القاسـ سعد هللا ((51
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نما كانت " بن دمحم األشرف كقد دامت فترة قصيرة، كلـ تكف ممزمة، كا 
لبلستعارة فقط، كلذلؾ لـ تعترؼ بيا المحاكـ العميا، حيث كانت ترػ فييا 

.   (52)مجرد معركع ليست لو أؼ أكلكية عمى قكاعد الفقو اإلسبلمي
 كما لـ تعترؼ بيا غالبية الجزائرييف؛ ألف نية فرنسا مكعكفة، كىي 
محاكلة دمج العريعة اإلسبلمية في القانكف الفرنسي، كفتح أبكاب التجنس ، 

كالزكاج المختمط، كما يترتب عمى ذلؾ مف عكاقب تؤدؼ إلى ذكباف 
خبلؿ الععرينيات عندما " موريس فيوليت" الجزائرييف في غيرىـ، كقد حاكؿ

كاف حاكما عاما إحياء المعركع ععية االحتفاؿ المئكؼ باالحتبلؿ لكنو 
 فعل أيضا، كمنذ  ذلؾ الحيف دفف المعركع إلى أف استقمت الجزائر سنة

ـ بتقنيف أحكاـ 1984  حيث قاـ المعركع الجزائرؼ في سنةم،1962
، كأصبح منذ ىذا المالكي،كالميراث كاألكقاؼ كفق المذىب ( 53)األسرة 

 .(54)العاـ قانكنا رسميا لمدكلة الجزائرية

يظير مما تقدـ بيانو أف األحكاـ العرعية المتعمقة باألسرة كاألكقاؼ 
لـ تقنف في الجزائر بصفة رسمية إال بعد االستقبلؿ حيث أصبحت ممزمة 

بمجرد صدكرىا في الجريدة الرسمية،كعميو يمكف القكؿ أف ما قامت بو لجنة 
نما محاكلة لتنظيـ األحكاـ العرعية في كتاب مستقل "موران"  ليس تقنينا كا 

. كما فعل المتقدمكف 
                                                 

لقد جعل المعرع الجزائر العريعة اإلسبلمية المصدر الكحيد لقانكف األسرة،كىك  ((52
 : منو إذا أعارت إلى أف222ما أكدتو المادة 

 .  106-7/105تاريخ الجزائر الثقافي : أبك القاسـ سعد هللا ((53
سيأتي الحديث بالتفصيل عف دكر األحكاـ العرعية العممية في إثراء المنظكمة  ((54

 .القانكنية
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  :منيــج التقنيـن: الفرع الثالث
الحق أف عممية تقنيف األحكاـ العرعية تتطمب مّنا الكقكؼ عمى 

ىا، كعمى الضكابط التي تحكـ ىذا المنيج، كفيما يمي فالمنيج األمثل لتقني
 : كممة مختصرة حكؿ ىاتيف المسألتيف

أفضل السبل التي تتبع : " يقصد بو كما قال السنيوري : منيج التقنين-أ
  (55)«في عممية التقنين

يستفاد مف ىذا التعريف أف المنيج األمثل لتقنيف األحكاـ العرعية 
رة لو، ثـ الخطكات  العممية يجب أف يرتكز أساسا عمى معرفة الجية المصدِّ

. المنيجية ليذه العممية، ثـ مكضكع التقنيف
  : الجية المصدرة لمتقنين- ب

لى يكمنا ىذا عمى أف يقـك بيذا  استقر العمل منذ المجمة العثمانية، كا 
العمل الجميل عمماء العريعة، كعمماء القانكف الذيف ليـ دراية، بالمناىج 

يسند ذلك : " بقكلو"أحمد دمحم شاكر"العممية المختمفة، كىذا ما أبانو العيخ 
إلى لجنة قوية من أساطين رجال القانون، وعمماء الشريعة، ويجب أن 
ن منيا لجنة عميا تضع األسس،وترسم المناىج،  تكون موفورة العدد، ُيكوَّ

وتقسم العمل بين لجان فرعية، ثم تعيد النظر فيما صنعوا ووضعوا 
حتى إذا ما استقر الرأي عميو عرض عمى السمطات ...لتنسيقو، وتيذيبو 

صدار القانون لمعمل بو   (56)"التشريعية إلقراره، وا 

                                                 

  65كجكب تنقيح القانكف المدني المصرؼ  (55)
. 43الكتاب كالسنة يجب أف يككنا مصدرا لمقكانيف في مصر : عاكر (56)
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 كىذا ما طبقتو جميع الدكؿ العربية، كخاصة منيا الجزائر التي 
ـ إلى أعضاء المجمس 1984أسندت جية تقنيف قانكف األسرة في سنة 

لى ثمة مف القضاة، كعمماء القانكف، كعميو يمكف القكؿ  األعمى اإلسبلمي، كا 
بأف ىذه الميمة النفيسة ال يجكز أف يتصدر ليا فرد كاحد، كأف يتكفر في 
األعضاء عرط االجتياد، كاإللماـ بالمناىج القانكنية المعاصرة، كالمجاالت 

. العممية الحديثة
:  الخطوات المنيجية لعممية التقنين - ت 

إنو ال يمكف ألؼ لجنة أف تفمح في عمميا ما لـ تتبع ىذه الخطكات 
 :  كالتي مف أىميا،المنيجية

 يقصد بو تصنيف األحكاـ المستخرجة مف بطكف الكتب الفقيية :التبويب-
 (57 )...إلى أبكاب، كفصكؿ، كمباحث كىكذا 

 كيعترط أف يككف العمل عمميا يكافق ما اتفق عميو عمماء المنيجية، 
:  كنرػ بأف ذلؾ ال يتحقق إال بػ

أف يككف التبكيب متماسكا كمنطقيا، كيتـ ىذا إذا ما ركعي فيو تبياف -
. األىمية العممية ليذه األحكاـ

.  اجتناب إظيار الجانب النظرؼ لؤلحكاـ- 
تنظيـ األبكاب كالفصكؿ بحسب كركدىا في المؤلفات الفقيية األصمية، - 

 .ألف التبكيب الحسف يعيف عمى الفيـ كاالستيعاب

                                                 

 39-38بحكث في العريعة كالقانكف : دمحم عبد الجكاد  ( 57)
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جميع األبكاب باب يتضمف القكاعد - يتصدر–مف األحسف أف يتقدـ 
العامة، كذلؾ مثل ما قامت بو المجنة المؤلَّفة لممجمة العثمانية، كفي ذلؾ 

  .(58)تسييل عمى القضاة، كربط لؤلحكاـ باألصكؿ الفقيية 
ىذا كال عؾ أف حسف التبكيب يترتب عميو كما قاؿ 

:  عدة محاسف" السنيكرؼ "
غمبة الركح العممية عمى الركح العممية، كالفقيية، كيتحقق ىذا بتجنب - 

  .ذكر األمثمة، كاألسباب كالتعميل كالتعريفات، كالتقسيمات الفقيية
تجنب اإلحاطة بكل الجزئيات؛ ألف ذلؾ مف ميمة الفقياء - 

  (59)كالقضاة
:  األسموب-ث

 يقصد بو تقنيف األحكاـ بألفاظ سيمة ال تعمك عمى إدراؾ المثقفيف، 
كال تنبك عنيا أذكاؽ المتخصصيف بحيث يمكف فيميا دكف المجكء إلى 

. (60)التأكيل، كىذا لتفادؼ ما كقعت فيو المجمة العثمانية
اّتفق جميكر الباحثيف عمى كجكب اعتماد المصطمحات : المصطمحات-ج

. (61)الفقيية التي درج عمييا المتقدميف في كتبيـ 

                                                 

. تقنيف الفقو اإلسبلمي: دمحم زكي عبد البر (58)
. 70كجكب تنقيح القانكف المدني المصرؼ، مجمة القانكف كاالقتصاد  (59)
. 37بحكث في العريعة كالقانكف : دمحم عبد الجكاد (60)
. 98-97تقنيف الفقو اإلسبلمي : عير زاد بكسطمة (61)
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 كأصمو أك مصدره، كفيما ق، يقصد بو مجاؿ :موضوع التقنين: الفرع الرابع
 :  اـيمي لمحة مكجزة عف المقصكد بو

ذىب أغمب الباحثيف إلى أف مجاؿ التقنيف ليس جميع : مجال التقنين -أ
نما ىي األحكاـ المتعمقة  األحكاـ العرعية مف عقائد كأخبلؽ، كعبادات، كا 

 فقط، كىي عادة تثبت إما بنصكص قطعية الداللة (62)بقسـ المعامبلت
ما لـ يرد بعأنيا نص ال  ما بنصكص ظنية الداللة، كالثبكت كا  كالثبكت، كا 

. قطعي، كال ظني كىك مجاؿ خصب لمتقنيف
يقصد بو العمماء المصادر التي تستنبط منيا األحكاـ  :مصـدره -ب

جماع  العرعية المقننة كىي القرآف الكريـ، كالسنة النبكية العريفة كا 
الصحابة، كفتاكييـ، كالقياس الجمي الصحيح عمى كتاب هللا كسنة بنية 

، مع جكاز الرجكع إلى المصادر الفقيية التي ألفيا المتقدميف الختيار "ص"
.  الرأؼ الراجح كذلؾ بعد دراسة مقارنة بيف أقكاليـ

: ضوابـط التقنين: الفرع الخامس

أقصد بالضكابط تمؾ األسس التي تجعل األحكاـ العرعية المقننة 
ممزمة لممسمميف؛ ألف الصياغة ال تكفي كحدىا لتحقيق ىذا المقصد النبيل، 

 : كعميو يمكف تمخيص ىذه الضكابط في النقاط التالية

                                                 

مف زكاج، كطبلؽ، كميراث، )أحكاـ األسرة  : -كيقصد بيا ما يتصل بػ  ( 62)
األحكاـ المتعمقة بالحدكد، كالقصاص، كالدية، كالتعزير، األحكاـ ك (...ككطنية 

األحكاـ المتعمقة بالتنظيـ كالمتعمقة بالتنظيـ القضائي، ككيفية إجراءاتو كأنكاعو، 
. السياسي القائـ في الدكلة، ككاجبات الحكـ كحقكقيـ، كحقكؽ األفراد
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بمعنى أنو ال يجكز أف يخرج  (63):أن تكون الشريعة مصدرا لمتقنين -أ
اّل بطل عممو، كيترتب  المقنف عف المصادر المعركفة لمعريعة اإلسبلمية، كا 
عمى ىذا الضابط كجكب احتراـ المسمميف لجميع التقنينات التي تصدر عف 
المجنة المكمفة بذلؾ، كىك ما يعرؼ في القكانيف الكضعية بمبدأ المعركعية  

المعركؼ أف ديننا الحنيف قد : (64)مراعاة مقاصد الشارع من التشريع-ب
حفع الديف، )انبنى عمى رعاية المقاصد بأنكاعيا الثبلثة، مف ضركريات 

. ، كمف حاجيات كتحسينيات(كالنفس، كالعرض، كالماؿ، كالعقل
 ليذا يجب عمى المقنف أف يحتـر ىذه المقاصد جميعيا كيحرص 

. دائما عمى جمب المصمحة، كدفع المفسدة
. تقنين الحكم الشرعي  الراجح - ت
 يقصد بالعرؼ ىنا ما سار عميو الناس مف قكؿ أك فعل، :مراعاة العرف-ج

أك ترؾ ما لـ يخالف دليبل عرعيا كلـ يحل حراما، كلـ يبطل كاجبا، كىذا ما 
 مف معركع قانكف إنعاء ىيئة تقنيف األحكاـ 21 نصت عميو المادة

. (65)العرعية في الجميكرية اليمنية
:  يتفرع عف ىذا الضابط المبادغ التالية

العادة محكمة كىي قاعدة فقيية، كالحقيقة تدرؾ بداللة العادة،  -
 .(66)كالعبرة لمغالب العائع ال لمنادر، كال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف

                                                 

، 11تاريخ تقنيف العريعة اإلسبلمية، ـ المعاصر، عدد : جماؿ الديف عطية ( 63)
. 60ص
. 61،62ف ـ  ( 64)
 . 62ف ـ ( 65)
. 63-62ـ، ص.ف  ( 66)
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مما تقدـ يتبيف بأف عممية تقنيف األحكاـ العرعية العممية ال يمكنيا 
 كمحدد، كالتزمت ،أف تكتسب الصفة اإللزامية إال إذا تقيدت بمنيج كاضح

بضكابط معينة، كبيذا تتميز عف غيرىا مف التقنينات الكضعية حيث نجد 
مثبل الجية المصدرة لؤلحكاـ تتمثل في العمماء المجتيديف، بينما في غيرىا 

 ككذلؾ مسألة تكظيف القكاعد الفقيية، كمراعاة ،تقـك بيا السمطة التعريعية
المصطمحات الفقيية األصمية، كالمصالح، كالعرؼ كاعتبار مصادر العريعة 

 .المصدر الكحيد لمتعريع، كفي ىذا اختبلؼ كبير بيف العمميتيف
 

: ةمميمشروعية تقنين األحكام الشرعية الع: المطمب الثالث
الحق إّف المتتبع ألراء العمماء المتقدميف منيـ، كالمتأخريف يجد 

 : مذىبيف بأنَّيـ قد اختمفكا حكؿ ىذه المسألة إلى
مذىب يرى بأنو ال يجوز تقنين األحكام الشرعية عمى اعتبار أن 

. وليَّ األمر ال يحق لو إلزام الرعية برأي أو مذىب واحد
ومذىب آخر يرى بأنو ال مانع شرعًا، من أن يقوم وليَّ األمر بإلزام  

الناس برأي واحد، وفي ما يمي بيان لحجج كل رأي عمى حده، مع محاولة 
. التوفيق بينيما
يرػ أصحابو أنو ال يحل تقنيف األحكاـ :  المذىب األول:الفرع األول

 :قالكا :67العرعية ، كفيما يمي بيانو مف مصدره
 : 68األدلة عمى حرمة تقنين الشريعة- أ

                                                 

لقد تعّمدت نقل كالم أصحاب ىذا المذىب كما ىو في مصدره، وذلك لكي ال  - 67
   .ييمأيحاججني من طمبتي من يتعصب لر
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  پ  پ   پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ : قكلو تعالى-1

  ٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

 42: سكرة المائدة چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ
بو مف الحق، ال  أْف يحكـ القاضي بما يديف هللا:  كالعدؿ ،ك القسط

  .بما ُألـز بو مف تقنيف قد يككف يرػ الحق بخبلفو
  جئ  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی چ : قكلو تعالى-2

  ىت  يت  متحئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

 9:سكرة النساء چجث  مث  ىث   
يأمر هللا سبحانو في ىذه اآلية بطاعتو كطاعة رسكؿ هللا صمى هللا 

 كاآلخرة، كالنجاة مف ، ألّف في ذلؾ خير الدنيا، كعّز الدنيا؛عميو ك سمـ 
  عطفا عمى األمرعذاب هللا يـك القيامة ، كيأمر سبحانو بطاعة أكلي 

األمر إّنما أكلي   ألّف ؛ كالرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف غير أف يعيد العامل،طاعة هللا
 هلل ك رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص، كأّما ما كاف معصية هللتجب طاعتيـ فيما ىك طاعة 

، لقكؿ فبل تجكز طاعة أحد مف الناس فيو كاف مف كاف تعالى ك رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص
ُ َعْنُو، َعِن النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم، النبي صمى هللا عمييكسممع   ِ َرِضَي  َّ َعْن َعْبِد  َّ

ْمُع َوالطَّاَعةُ »: َقالَ   َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه، َما َلْم ُيْؤَمْر السَّ
 69«َواَل َطاَعةَ ِبَمْعِصَيٍة، َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع 

                                                                                                                            

تقنيف العريعة بيف التحميل، : عبد الرحماف بف سعد بف عمي العترؼ  - 68
حكـ تقنيف العريعة : ،دار الفضيمة، الرياض، ، العترؼ 1 ، ط30-19كالتحريـ

 ، دار الصميعي لمنعر، كالتكزيع، الرياض ، المممكة العربية 48- 30اإلسبلمية 
 . 2007/ق1428 ، 1السعكدية، ط

الجامع المسند الصحيح : دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي -69
، تح 9/63المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو، صحيح البخارؼ 
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ما تنازعنا فيو هلل، كالرسكؿ، فقاؿ تعالى  ثـ أمرنا هللا سبحانو أف نرد
  . چ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبچ  :

ىك الرّد إلى كتابو الكريـ، كالرّد إلى الرسكؿ صمى هللا :كالرّد إلى هللا 
لى سنتو : عميو كسمـ  ىك الرّد إليو في حياتو عميو الصبلة، ك السبلـ، كا 
 . چ  ىت  يت  جث  مث چ: ملسو هيلع هللا ىلص ، ثـ قاؿ سبحانو بعد كفاتو

يرعدنا سبحانو إلى أفَّ ردَّ معاكمنا كّميا إلى هللا، كالرسكؿ خير لنا، 
  . 70كأحسف عاقبة في العاجل، كاآلجل

دِّ إَلى َغْيرِِه  :كقاؿ اإلماـ بف القيـ رحمو هللا تعالى  َفَمَنَعَنا ُسْبَحاَنُو ِمْن الرَّ
 71..." َوَغْيِر َرُسوِلِو، َوَىَذا ُيْبِطُل التَّْقِميدَ 

ل وجّزل– 3 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ :ل قول ل عّز

 چې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 .65:النساء
أّف العباد ال يؤمنكف حتى : َأقسـ هللا تعالى في ىذه اآلية الكريمة

ُيحكِّمكا الرسكؿ صمى هللا عميو كساـ فيما عجر بينيـ، كينقادكا لحكمو، 
                                                                                                                            

دار طكؽ النجاة مصكرة عف السمطانية بإضافة : دمحم زىير بف ناصر الناصر، نعر: 
   .ىػ1422األكلى، : ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي، ط

دمحم بن إبراىيم، وعبد العزيز الشتري،  ):مف بياف أصحاب الفضيمة العمماء - 70
وعبد المطيف بن إبراىيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن باز، وعبد هللا بن حميد، 
وعبد هللا بن عقيل، وعبد العزيز بن رشيد، وعبد المطيف بن دمحم، ودمحم بن عوده، 

مجمكع فتاكػ كرسائل سماحة العيخ دمحم بف إبراىيـ رحميـ هللا : انظر (.ودمحم بن مييز
ياىـ   . 12/261تعالى كا 

: ىػ751: دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد عمس الديف ابف قيـ الجكزية ت - 71
دار : دمحم عبد السبلـ إبراىيـ الناعر: ، تحقيق2/130إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف

 .ـ1991- ىػ 1411األكلى، : ييركت الطبعة- الكتب العممية 
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راغبيف مسمِّميف مف غير كراىة، كال حرج، كىذا يعُـّ معاكل الّديف، كالّدنيا ، 
فيك صّمى هللا عميو كسمـ الذؼ َيحكـ فييا بنفسو في حياتو ، كبسنَّتو بعد 

 72.كفاتو، كال إيماف لمف أعرض عف ذلؾ َأك َلـ َيرَض بو
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   چ :ل قلهلتعالى-4

 36: األحزاب چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ٺٺ  ٺ  ٺ
 َفَقَطَع ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَلى  ":قاؿ اإلماـ ابف القيـ رحمو هللا تعالى 

التَّْخِييَر َبْعَد َأْمِرِه َكَأْمِر َرُسكِلِو، َفَمْيَس ِلُمْؤِمٍف َأْف َيْخَتاَر َعْيًئا َبْعَد َأْمِرِه َصمَّى 
نََّما اْلِخَيَرُة ِفي َقْكِؿ َغْيِرِه ِإَذا َخِفَي  ـٌ، َكاِ  ، َبْل ِإَذا َأَمَر َفَأْمُرُه َحْت ـَ َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
ُركِط َيُككُف َقْكُؿ  ـِ ِبِو َكِبُسنَِّتِو، َفِبَيِذِه العُّ َأْمُرُه َكَكاَف َذِلَؾ اْلَغْيُر ِمْف أَْىِل اْلِعْم

 َقْكِؿ َأَحٍد إتباع، َفبَل َيِجُب َعَمى َأَحٍد اإلتباع، اَل َكاِجَب اإلتباعَغْيِرِه َساِئَغ 
 73"....ِسَكاُه،

اْبِف ُبَرْيَدَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َرُسكِؿ َّللاَِّ َصمَّى :لل قلهلصلىل ل ليهل لسلن-5
، َقاؿَ  ـَ : اْلُقَضاُة َثبَلَثٌة، اْثَناِف ِفي النَّاِر، َكَكاِحٌد ِفي اْلَجنَّةِ  »: هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

ـَ اْلَحقَّ َفَقَضى ِبِو َفُيَك ِفي اْلَجنَِّة، َكَرُجٌل َقَضى ِلمنَّاِس َعَمى َجْيٍل  َرُجٌل َعِم
ـِ َفُيَك ِفي النَّاِر   74«َفُيَك ِفي النَّاِر، َكَرُجٌل َجاَر ِفي اْلُحْك

                                                 

  12/261مف بياف أصحاب الفضيمة العمماء السالف ذكرىـ، كالمصدر نفسو   - 72
- مؤسسة الرسالة، بيركت : ، الناعر1/40زاد المعاد في ىدؼ خير العباد  - 73

. ـ1994/ىػ 1415، السابعة كالععركف : مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت الطبعة
: أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ت- كماجة اسـ أبيو يزيد - ابف ماجة  - 74

- عادؿ مرعد - األرنؤكط ععيب األرنؤكط :  ، تح3/412سنف ابف ماجو: ىػ273
: الطبعة. دار الرسالة العالمية: َعبد الّمطيف حرز هللا، نعر- محمَّد كامل قره بممي 

 .2009-  ىػ 1430األكلى، 



 31 

َوَيِجُب اْلَعَمُل ِبُموِجِب اْعِتَقاِدِه ِفيَما :ل  اولشيخلاإلسالملابنلتيميةلرحمهل 
 75.َلُو َوَعَمْيِو إْجَماًعا 

كعمى ىذا فإّف عمل القاضي بالتقنيف كىك يرػ أّنو خبلؼ الحق 
 .دخل في ىذا الكعيد، كهللا اعمـ 

إّف ما دعا إليو ىؤالء ىك خبلؼ ما عميو ىدؼ القركف المفضمة، فبل ل-6
يعمـ مف ىدؼ الصحابة رضي هللا عنيـ مع معاركتيـ في العمـ، ك 

إلزاـ كاحد منيـ لآلخر بقكلو، بل المعركؼ : المعاكرة مع بعضيـ البعض
 .المعيكد بالنقل خبلفة

كعيخ اإلسبلـ : كقد صّرح بحكاية اإلجماع عمى ذلؾ غير كاحد 
 ، ك اإلماـ 30/357 ج30/79 ج297 -27/296ابف تيمة في الفتاكػ ج

 . 2/217ابف القيـ في إعبلـ المكقعيف 
اِفِعيُّ َقدََّس َّللاَُّ َتَعاَلى : " قاؿ اإلماـ العافعي رحمو هللا تعالى   -  َقاَؿ العَّ
َصمَّى َّللاَُّ - َأْجَمَع اْلُمْسِمُمكَف َعَمى َأفَّ َمْف اْسَتَباَنْت َلُو ُسنَُّة َرُسكِؿ َّللاَِّ : ُركَحوُ 

ـَ  ـْ َيُكْف َلُو َأْف َيَدَعَيا ِلَقْكِؿ َأَحٍد ِمْف النَّاِس،- َعَمْيِو َكَسمَّ َل
76 

أّف التقنيف َمدخل لتغيير العريعة بزيادة أك نقص، :  لعّمو خفّي عمييـ – 7
 كتبديل، كتعديل، فيك طريق إلى الحكـ بغير ما أنزؿ هللا 

إْف َعَرَؼ َما َجاَء ِبِو " َكَكِليُّ اأْلَْمِر  :قاؿ عيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو هللا 
ـَ َما َيُقكُؿ َىَذا  ـْ َيْعِرْفُو َكَأْمَكَنُو َأْف َيْعَم ْف َل ـَ َبْيَف النَّاِس ِبِو َكاِ  نَُّة َحَك اْلِكَتاُب َكالسُّ
ـْ ُيْمِكْنُو اَل َىَذا َكاَل َىَذا َتَرَؾ  ْف َل ـَ ِبِو؛ َكاِ  َكَما َيُقكُؿ َىَذا َحتَّى َيْعِرَؼ اْلَحقَّ َحَك
ـْ َعَمْيِو ُكلّّ َيْعُبُد َّللاََّ َعَمى َحَسِب اْجِتَياِدِه؛ َكَلْيَس َلُو َأْف  اْلُمْسِمِميَف َعَمى َما ُى

                                                 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي - 75
 ، الفتاكػ  5/555: ىػ728: القاسـ بف دمحم ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمعقي ت

 ـ1987- ىػ 1408األكلى، : دار الكتب العممية الطبعة: الكبرػ البف تيمية الناعر
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ْف َكاَف َحاِكًما َذا َخَرَج ُكاَلُة اأْلُُمكِر َعْف َىَذا . ُيْمِزـَ َأَحًدا ِبَقُبكِؿ َقْكِؿ َغْيِرِه َكاِ  َكاِ 
ـْ َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  ـْ َبْيَنُي َفَقْد َحَكُمكا ِبَغْيِر َما َأْنَزَؿ َّللاَُّ َكَكَقَع َبْأُسُي

ـَ  ـْ َبْيَنُيـْ }َكَسمَّ ـَ َقْكـٌ ِبَغْيِر َما َأْنَزَؿ َّللاَُّ إالَّ َكَقَع َبْأُسُي ـِ  {َما َحَك َكَىَذا ِمْف أَْعَظ
َكِؿ َكَما َقْد َجَرػ ِمْثُل َىَذا َمرًَّة َبْعَد َمرٍَّة ِفي َزَماِنَنا َكَغْيِر  َأْسَباِب َتْغِييِر الدُّ

َزَماِنَنا َكَمْف َأَراَد َّللاَُّ َسَعاَدَتُو َجَعَمُو َيْعَتِبُر ِبَما َأَصاَب َغْيَرُه َفَيْسُمُؾ َمْسَمَؾ َمْف 
 77..."َأيََّدُه َّللاَُّ َكَنَصَرُه َكَيْجَتِنُب َمْسَمَؾ َمْف َخَذَلُو َّللاَُّ َكأََىاَنوُ 

ْف  :"كقاؿ رحمو هللا الَّ ُقِتَل َكاِ  ـٍ ِبَعْيِنِو ُاْسُتِتيَب َفِإْف َتاَب َكاِ  َكَمْف َأْكَجَب َتْقِميَد إَما
 78..."َقاَؿ َيْنَبِغي َكاَف َجاِىبًل َضاالِّ 

 قاؿ عيخ اإلسبلـ بف تيمية رحمو هللا تعالى في بياف حكـ مف اّتبع -8
عالما مجتيدا قاصدا إتباع الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ في تحريـ حبلؿ 

َـّ اتََّبَعُو : أك تحميل حراـ ُسكُؿ ُث ـَ َأفَّ َىَذا َخَطٌأ ِفيَما َجاَء ِبِو الرَّ َكَلِكْف َمْف َعِم
ْرِؾ الَِّذؼ  ُسكِؿ َفَيَذا َلُو َنِصيٌب ِمْف َىَذا العِّ َعَمى َخَطِئِو َكَعَدَؿ َعْف َقْكِؿ الرَّ
َذمَُّو َّللاَُّ اَل ِسيََّما إْف اتََّبَع ِفي َذِلَؾ َىَكاُه َكَنَصَرُه ِبالمَِّساِف َكاْلَيِد َمَع ِعْمِمِو ِبَأنَُّو 

ُسكِؿ؛ َفَيَذا ِعْرٌؾ َيْسَتِحقُّ َصاِحُبُو اْلُعُقكَبَة َعَمْيوِ  َكِلَيَذا اتََّفَق . ُمَخاِلٌف ِلمرَّ
 79اْلُعَمَماُء َعَمى َأنَُّو إَذا َعَرَؼ اْلَحقَّ اَل َيُجكُز َلُو َتْقِميُد َأَحٍد ِفي ِخبَلِفوِ 

ِ الَِّذؼ : "  إذا حكـ القاضي بالتقنيف فيل سيقكؿ-9 إفَّ َىَذا ُىَك ِديُف َّللاَّ
إفَّ : َأْرَسَل ِبِو َرُسكَلُو َكَأْنَزَؿ ِبِو ِكَتاَبُو َكَعَرَعُو ِلِعَباِدِه َكاَل ِديَف َلُو ِسَكاُه  َأْك َتُقكؿُ 

ِ الَِّذؼ َعَرَعُو ِلِعَباِدِه ِخبَلُفُو  َأْك َتُقكؿُ  اَل َأْدِرؼ  َكاَل ُبدَّ َلؾ ِمْف َقْكٍؿ : ِديَف َّللاَّ
ِ الَِّذؼ اَل ِديَف  اِمْف َىِذِه اأْلَْقَكاِؿ، َكاَل َسِبيَل َلؾ إَلى ِؿ َقْطًعا؛ َفِإفَّ ِديَف َّللاَّ أْلَكَّ

َلُو ِسَكاُه اَل َتُسكُغ ُمَخاَلَفُتُو، َكَأَقلُّ َدَرَجاِت ُمَخاِلِفِو َأْف َيُككَف ِمْف اآْلِثِميَف، 
ِ اْلَعَجُب، َكْيَف ُتْسَتَباُح  ِعيِو، َفَمْيَس َلؾ َمْمَجٌأ إالَّ الثَّاِلُث، َفَيا ّلِلَّ َكالثَّاِني اَل َتدَّ
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ـُ ِبَأْمٍر َأْحَسُف َأْحَكاِلِو َكَأْفَضُمَيا  َماُء َكاأْلَْمَكاُؿ َكاْلُحُقكُؽ َكُتَحمَُّل َكُتَحرَّ اْلُفُركُج َكالدِّ
ْف ُكْنت َتْدِرؼ َفاْلُمِصيَبُة "اَل َأْدِرؼ "    َفِإْف ُكْنت اَل َتْدِرؼ َفِتْمَؾ ُمِصيَبٌة َكاِ 

 80.أَْعَظـُ 
 فسيمـز القضاة الجدد عند – إذا عمل بما دعا إليو ىؤالء ال قّدر هللا -10

: " التعييف بالحكـ بالتقنيف الجديد، قاؿ اإلماـ ابف قدامو رحمو هللا تعالى 
ـَ ِبَمْذَىٍب ِبَعْيِنوِ  َكَىَذا َمْذَىُب . َكاَل َيُجكُز َأْف ُيَقمَِّد اْلَقَضاَء ِلَكاِحٍد َعَمى َأْف َيْحُك

اِفِعيِّ  ـْ ِفيِو ِخبَلًفا. العَّ ـْ أَْعَم  81..." َكَل
نجد أنو لـ يثبت عمى :  بالنظر إلى حاؿ التقنيف الممـز بو في الدكؿ-11

 كتيرة كاحدة، بل مف تغيير إلى تغيي، كتبديل إلى تبديل  
كنتيجة ليذا فالفرنسيكف كمف حذا حذكىـ ترككا لممحاكـ حّق 

االجتياد في تفسير النصكص، كفي تطبيقيا عمى القكاعد العممية، كعمى 
 82.(القضايا التي تعرض عمييـ 

إف التدكيف المذككر : كقاؿ العبلمة دمحم األميف الّعنقيطي رحمو هللا 
بتدكينيـ ألفكا أقكاؿ أىل العمـ  سف بو فاعمكه التغيير لمف يأتي بعدىـ ألنيـ
عف أصكليا كمداركيا  المخالفة لما دكنكا كذلؾ يدعك لصرؼ النظر
ىؤالء الذيف دكنكا ترككا  :العرعية، فالذيف يأتكف بعدىـ يكعؾ أف يقكلكا

معيـ مثل ما فعمكا مع  أقكااًل قاليا مف ىك أعمـ منيـ كأقدـ زمانًا، كسنفعل

                                                 

  2/147إعبلـ المكقعيف : ابف قيـ الجكزية  - 80
أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ  - 81

المغني البف قدامة : ىػ620: الدمعقي الحنبمي، العيير بابف قدامة المقدسي ت
 بدكف طبعة: مكتبة القاىرة، الطبعة:  ، الناعر10/93
 . 100مقدمة في إحياء عمـك الديف لممحمصاني ص: انظر- 82
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غيرىـ فسيككف ذلؾ طريقًا إلى التغيير كالتعديل، كيكعؾ أف ينيي ذلؾ إلى 
  83."التبديل الكمي

فما داـ أف ىذه الحقيقة المرة ماثمة أمامنا، فكيف : " كقاؿ أيضا 
 فالّميـ إنا نضرع إليؾ مف أصابع ،نستثمر مساكئيا نمجأ إلييا، كبالتالي

 84." التصنع
إّف الفتكػ تتغّير بتغّير :"  أداف أحد الّداعيف لمتقنيف نفسو عندما قاؿ -12

التقنيف يعتبر َحْجرا عمى األحكاـ  إفّ : فنقول  !! "  الّزماف كالمكاف
َتَغيُِّر  ":االجتيادية فيمنع تغير الفتكػ بتغير الزماف، كالقاعدة العرعية 

 85"  ِبَتَغيُِّر اأْلَْزِمَنِة َواأْلَْحَوالِ اْلَفْتَوى 
كحكـ هللا كرسكلو ال  :قاؿ سماحة العيخ دمحم ابف إبراىيـ رحمو هللا 

حكاؿ كتجدد الحكادث فإنو ما األ كتطكر أالزمافيختمف في ذاتو باختبلؼ 
 تعالى كسنة رسكلو هللامف قضية كائنة ما كانت إال كحكميا في كتاب 

 نصًا أك ظاىرًا أك استنباطًا أك غير ذلؾ عمـ ذلؾ مف عممو كجيمو مف ملسو هيلع هللا ىلص 
حكاؿ ما ظنو األكليس معنى ما ذكره العمماء مف تغير الفئكؼ بتغير . جيمو

مف قل نصيبيـ أك عدـ مف معرفة مدارؾ األحكاـ كعمميا حيث ظنكا أف 
 إرادتيـ العيكانية البييمية كأغراضيـ الدنيكية ببلئـمعنى ذلؾ بحسب ما 

كتصكراتيـ الخاطئة الكيبة كليذا تجدىـ يحامكف عمييا كيجعمكف النصكص 
تابعة ليا منقادة إلييا ميما أمكنيـ فيحرفكف لذلؾ الكمـ عف مكضعو كحينئذ 

زماف مراد العمماء منو ما كاف األحكاؿ كاألمعنى تغير الفتكػ بتغير 

                                                 

بكر بف عبد هللا أبك زيد بف دمحم بف عبد هللا بف بكر بف عثماف بف يحيى بف  - 83
مؤسسة الرسالة، :  ، الناعر 97-1/96فقو النكازؿ : ىػ 1429: غييب بف دمحم ت 

  ـ1996 ىػ ، 1416- األكلى: الطبعة 
   88ـ ف  - 84
 . 3/38إعبلـ  : بف القيـ  - 85
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صكؿ العرعية كالعمل المرعية كالمصالح التي جنسيا مراد األمستصحبة فيو 
 86."   ملسو هيلع هللا ىلص هلل تعالى كرسكلو

 التقنيف سبيل ليجر الفقو العرعي كّمو، كعدـ الرجكع إليو إاّل لممكاد -13
 .المقّننة إف كانت مف الفقو اإلسبلمي

 التقنيف سبب رئيس لمقضاء عمى التراث اإلسبلمي قضاء نيائيا في -14
 .مجاؿ البياف ألحكاـ المعامبلت اكتفاء بالتقنيف

 التقنيف فيو تضييق عمى المسمميف بحمميـ عمى قكؿ كاحد بصفة -15
 .مستديمة

 :فتبين لنا مّما مضى
 مع إحساف الظف –أّف تقنيف العريعة، كالذؼ يريد بو مف دعا إليو 

فيك :  درء مفسدة اختبلؼ القضاة   يستمـز مفاسد أعظـ مف ذلؾ –بو 
خطكة إلى االنتقاؿ عف العريعة اإلسبلمية إلى األنظمة الكضعية، كلعل مف 

 .دعا إليو يجيل ذلؾ أك يتجاىمو
ُممتنعة عرعا، ك - :  ىدانا هللا ك إياىـ –فدعكة الداعيف لمتقنيف 

كاقعا، فمكقع دعكتيـ مف أحكاـ التكميف حسب الدالئل ك الكجكه العرعية 
 .ُمحرَّـ عرعا ، ال يجكز اإللزاـ بو ، ك ال االلتزاـ بو: أّنو

كدعكتيـ مكلكدة غريبة، ليست في أحعاء  أمتنا اإلسبلمية، غريبة 
في لغتيا، غريبة في سيِرىا، ك ُأصالة منيجيا، غريبة في دينيا، ك معتقدىا 

                                                 

فتاكػ كرسائل : ىػ1389: دمحم بف إبراىيـ بف عبد المطيف آؿ العيخ ت - 86
 ، جمع كترتيب 12/289سماحة العيخ دمحم بف إبراىيـ بف عبد المطيف آؿ العيخ 

مطبعة الحككمة بمكة المكرمة : دمحم بف عبد الرحمف بف قاسـ الناعر: كتحقيق
.  ىػ1399األكلى، : ،الطبعة
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، فيي َأجنبية عنيا، كمجمكبة إلييا، فغريب جّدا عمى ىؤالء َأف يحتضنكىا 
ياىـ َلما اختمف فيو مف هللا أَعمـ بدكافعيـ إلييا، : بمجّرد فكرة  ىدانا هللا كا 

  87 .الحّق بإذنو ، إنو سبحانو ييدؼ مف َيعاء إلى صراط مستقيـ
  ۓ ﮲   ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ 

  ﯁       ﯀ ﮾  ﮿ ﮽ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮸﮳ ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ 

 8:لمائدةا چ      
 بذؿ المزيد مف العانية باختيار القضاة :ومن الحمول لدفع ىذه النازلة - 

، ك إعدادىـ، ك تأىيميـ تأىيبل عمميا، كتدريبا عممي رفيعا، كزيادة أعدادىـ 
فييـ العركط حسب االستطاعة بغّض النظر عف تاريخ  ممف تتكفر

 .تخرجيـ مف الكميات العرعية 
لترعيح مف يركنو أىبل : مكاتبة عمماء المناطق، كالمدف، كالقرػ : ومنيا- 

 .لذلؾ مف كبار طبّلبيـ مف المعّمميف أك مكظفيف أك متفرعيف
 تركيز المحاكـ في المدف، كاالكتفاء بطمبة عمـ مرعحيف مف :ومنيا- 

القضاء في حدكد : عممائنا يككل إلييـ مع الكعع ،كاإلرعاد، كاإلمامة 
 .معينة في القرػ، كبعد تدريبيـ، كمرجعيـ أقرب قاض لقريتيـ 

الرفع لييئة كبار العمماء، كمجمس القضاء األعمى عف القضايا : كمنيا- 
المستجدة اليامة، كاّلتي رّبما يعتبو الحكـ فييا عمى بعض القضاة 

فيستعينكف بما تتكاصل إليو ىيئة كبار العمماء، كمجمس القضاء إللزاميـ بو 
 .، كلكف ليككف عكنا ليـ عمى البحث عف الحقّ 

 عدـ السماح لمصحافة بالتعرض لمثل ىذه القضايا مع طمبة العمـ  :منيا- 
 انتيى. فضبل عف الركابض كالمتعالميف

                                                 

 9 /1 ، كفقو النكازؿ272  -115 /3أبحاث ىيئة كبار العمماء بالمممكة : انظر-87
 . لمعيخ بكر بف عبد هللا أبك زيد، كغالب ما كتبت ىينا ممخص منيما100
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  :المذىب الثاني: الفرع الثاني

جكاز تمخيص ذىبكا إلى  الذيف 88 ثمة مف العمماء المعاصريفكيمثمو
، كقد احتجكا عمى كجاىة ما ذىبكا األحكاـ العرعية، كتدكيف الراجح منيا

  : إليو بما يمي

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  چ  :استدلكا بقكلو تعالى- أ 

یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  

 ٥٩: النساء چيت  جث  مث  ىث   

يستفاد مف ىذه اآلية أّف كلّي األمر إذا أمر بما ليس فيو :قالكا
معصية، كال تعارض مع المبادغ العامة لمعريعة كجبت طاعتو ليذه اآلية، 
كعميو فإف اإللزاـ بالتقنيف ليس فيو معصية الظاىرا، كالضمنا، كال يتعارض 

 كعمى ،مع العريعة بكجو بل فيو مصمحة كبرػ تعكد عمى جياز القضاء
الناس جميعا، كتندفع بو أيضا مفاسد كثيرة، كماداـ يتضمف أحكاـ العريعة 

  .89 فقط فإّف ذلؾ ليس إال تطبيقا ألحكاميا، كليس زائدا عمييا

                                                 

 كالعيخ دمحم رعيد رضا كالعيخ أحمد عاكر كالعيخ دمحم ، كالعيخ دمحم عبده:منيـ -88
 ، كالعيخ مصطفى الزرقا كالعيخ عمي الطنطاكؼ كالدكتكر كىبة الزحيمي،أبك زىرة

العيخ صالح بف غصكف، كالعيخ عبدالمجيد بف حسف، كالعيخ عبدهللا خياط، كالعيخ 
عبدهللا بف منيع كالعيخ دمحم بف جبير، كالعيخ راعد بف خنيف، كيكسف القرضاكؼ  

 كممف يرػ الجكاز كذلؾ مف أعضاء ىيئة كبار .كالعيخ دمحم بف الحسف الحجكؼ 
 الدكتكر صالح بف عبدهللا بف حميد ، كالعيخ عبدالعزيز بف دمحم بف إبراىيـ آؿ :العمماء
 .العيخ

، جماؿ الديف عطية، تاريخ 27جيكد تقنيف األحكاـ العرعية: كىبة الزحيمي89  - 
 =  ، 1/319المدخل الفقيي العاـ : ، مصطفى الزرقاء47-46تقنيف األحكاـ العرعية 
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 أّف التقنيف تترتب عميو جممة مف المصالح يظير مف ىذا التعميل
 : ألخصيا في اآلتي

  90.سيكلة مراجعة األحكاـ العرعية- 
  91.كالحيل، الحد مف كثرة األىكاءك-
  92 .إبعاد العبية عف القضاةك-
 (93). تنظيـ المسائل كاألحكاـك-
. (94)تكحيد القضاءك-

                                                                                                                            

، عمي عمي 149األكضاع التعريعية في الدكؿ العربية : صبحي المحمصاني= 
. 90/91المدخل لمعمـك القانكنية كالفقو اإلسبلمي : منصكر

يقصد بذلؾ أف األحكاـ العرعية كما تككف ممخصة في كتاب معّيف يسيل عمى  (90)
القاضي بالدرجة األكلى إيجاد الحكـ العرعي ليا دكف عناء البحث في الكتب الفقيية 

.  الكثيرة
التقنيف يجعل األحكاـ مضبكطة كمعمكمة، كبذلؾ نحد مف كثرة تأكيبلت  (91)

. القضاة
كىذه أعظـ مصمحة تتحقق مف خبلؿ التقنيف ذلؾ ألف القاضي ىك المسؤكؿ  (92)

عمى تحقيق العدالة بيف الناس، كلذلؾ فمما تككف األحكاـ العرعية مبينة بيف دفتي 
كتاب فإف ىذا مف عأنو أف يبعث في صدكر المتخاصميف الطمأنينة كالرضا ألف 

. القاضي ممـز بتطبيق الحكـ العرعي المبيف في الكتاب
بفضل التقنيف تنتظـ تمؾ األحكاـ العرعية العممية التي ال ساحل ليا، كىك عمل  (93)

كبذلؾ تخرج كما قاؿ دمحم ...ال تأباه العريعة الغراء التي إنبنت عمى اليسر، كالعدؿ 
بو يخرج التقنيف مف حيز »األبحاث السامية في المحاكـ اإلسبلمية :  المرير في كتابو

. 100ص« الجكاز إلى حيز اإليجاب كاألختاـ
كىذه أيضا مصمحة عظمى؛ ألف اآلراء الفقيية في المسألة الكاحدة كثيرة كحتى  (94)

التي ليست ليا حكما فييا اختبلؼ كبير أيضا، كىك أمر يثير العككؾ بيف أفراد األمة 
. الكاحدة، كييدر الثقة بالمحاكـ
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 التي تعضد اآلية، كتدعك إلى كجكب باألحاديث الصحيحةاستدلكا : ثانيا
ِ َرِضَي   ملسو هيلع هللا ىلص طاعة كلّي األمر فيما ال معصية فيو، كمنيا قكلو َعْن َعْبِد  َّ
ُ َعْنُو، َعِن النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم، َقالَ  ْمُع َوالطَّاَعُة َعَمى »:  َّ السَّ

 الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه، َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة، َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفاَل الَمْرءِ 
 95«َواَل َطاَعةَ َسْمَع 

َماُم ُجنٌَّة،  : "قاؿ   ملسو هيلع هللا ىلص عف النبي رضي هللا عنو كعف أبي ىريرة-  ِإنََّما اإلِْ
ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِئِو، َوُيتََّقى ِبِو، َفِإْن َأَمَر ِبَتْقَوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدَل، َكاَن َلُو 

ْن َيْأُمْر ِبَغْيرِِه َكاَن َعَمْيِو ِمْنوُ   . 96 "« ِبَذِلَك َأْجٌر، َواِ 
 هللا عنيـ حيث جمع عثماف  ؼكما استدلكا أيضا بما فعمو السمف رض: ثالثا
 هللا عنو الناس عمى مصحف كاحد، كقراءة كاحدة، كأحرؽ ما عداه ؼرض

. 97مف المصاحف، كذلؾ سّدا منو لباب الخبلؼ
 فيذا العمل الجميل يمكف القياس عميو في ىذه المسألة، كعميو يمكف 

 دفعا الرأي الراجح في المسألةحمل الناس عمى  بأنو يجكز القكؿ
. لبلختبلؼ كالتعتت المقيت الذؼ ال يرجى منو الخير

:  اإلجماع: رابعا
كأما الخركج عمييـ كقتاليـ فحراـ بإجماع المسمميف :   قاؿ النككؼ 

ف كانكا فسقة ظالميف كقد تظاىرت األحاديث بمعنى ما ذكرتو كأجمع أىل  كا 
  " 98بالفسق السنة عمى أنو ال ينعزؿ السمطاف

                                                 

  63/ 9  دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي:صحيح البخارؼ   - 95
 .  1/1471الصحيح : مسمـ  - 96
 .128انطباعات حكؿ أزمة القاعدة الفقيية : دمحم ميكك - 97
  . 228/ 12عرح النككؼ عمى صحيح مسمـ -  98
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قاؿ بف بطاؿ في الحديث حجة في ترؾ الخركج عمى : " كقاؿ ابف حجر   
عمى كجكب طاعة السمطاف المتغمب وقد أجمع الفقياء السمطاف كلك جار 

كالجياد معو كأف طاعتو خير مف الخركج عميو لما في ذلؾ مف حقف الدماء 
   99 " .كتسكيف الدىماء

إال أف تركا كفرًا بكاحًا عندكـ مف هللا فيو  " ملسو هيلع هللا ىلص قكلو : "كقاؿ النككؼ 
برىاف ىكذا ىك لمعظـ الركاة كفي معظـ النسخ بكاحًا بالكاك كفي بعضيا 

براحًا كالباء مفتكحة فييما كمعناىما كفرًا ظاىرًا كالمراد بالكفر ىنا المعاصي 
كمعنى عندكـ مف هللا فيو برىاف أؼ تعممكنو مف ديف هللا تعالى كمعنى 

الحديث ال تنازعكا كالة األمكر في كاليتيـ كال تعترضكا عمييـ إال أف تركا 
منيـ منكرا محققا تعممكنو مف قكاعد اإلسبلـ فإذا رأيتـ ذلؾ فأنكركه عمييـ 

كقكلكا بالحق حيث ما كنتـ كأما الخركج عمييـ كقتاليـ فحراـ بإجماع 
ف كانكا فسقة ظالميف كقد تظاىرت األحاديث بمعنى ما ذكرتو  المسمميف كا 

  "100     كأجمع أىل السنة أنو ال ينعزؿ السمطاف بالفسق
إف التقنيف قد تـ باختيار جماعة مف العمماء المتخصصيف، : خامسا 

ف اإلجماع ينعقد بقكؿ األكثر مف أىل العصر في قكؿ  خاصة كا 
إّن الذين  : " بقكلو رحمو هللاالبكطيالسيخ كىك ما أعار إليو ( 101)الجميكر

يتحممون ميام تقنين األحكام الفقيية، وتحضيرىا بين يدي القضاة لمتنفيذ 
ليسوا جماعة من دىماء الناس، وال فئة من المحامين، والقانونين الذين 

                                                 

  . 7/ 13فتح البارؼ عرح صحيح البخارؼ  - 99
  . 228/ 12عرح النككؼ عمى صحيح مسمـ   - 100

. 26التقنيف كاإللزاـ، : بكر بف عبد هللا101 - 
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لم تتح ليم دراساتيم أن يّطمعوا من الشريعة اإلسالمية إاّل أشكاليا، 
ورسوميا، وال ثمة من األدباء الذين يتفنون رصف الكالم، وفن التعبير، 
ولكن الذين يتحممون ىذه األمانة ىم الفقياء الذين تبصروا بأحكام 
الشريعة اإلسالمية، وتمَّ ليم االتصال الوثيق بأميات الكتب الفقيية 

القديمة بل األصمية، مع دراسات قانونية فتحت أماميم آفاق المقارنة في 
المضمون والشكل، وىؤالء الفقياء تفيض بيم بحمد ّ  بالدنا العربية 

  .(102)«واإلسالمية
، كعميو فيك مف المصالح  إنو ليس ثمة دليل يقضي بالمنعقالوا :سادسا

. (103)المرسمة، كما رآه المسممكف حسنًا فيك عند َّللّا حسف
: التوفيق بين الرأيين: الفرع الثالث

ن ييظير مما تقدم بيانو أن الحجج التي قدميا المجيزين لمتقن
 :أقوى، وأظير لالعتبارات التالية

المبلحع أف جميع دكؿ العالـ اإلسبلمي قد قامت بتقنيف  - 1
األحكاـ العرعية المتعمقة بقسـ المعامبلت، كذلؾ استجابة لرأؼ الجميكر 

مف العمماء الذيف ال يمانعكف مف ذلؾ، ك ىك ما ترجمتو المادة الخامسة مف 
يسعى  : "النظاـ األساسي لمجمع الفقو اإلسبلمي حيث نصت عمى أنو

تقنين الفقو : المجمع لتحقيق أىدافو بكل الوسائل الممكنة ومنيا
. (104)"اإلسالمي عن طريق لجان متخصصة 

                                                 

 26ـ ف ، ص (102)
، 35/384مجمكع الفتاكػ : ، ابف تيمية2/59جامع بياف العمـ : ابف عبر البر (103)

. 60التقنيف كاإللزاـ : ، بكريف عبد هللا2/189إعبلـ المكقعيف : ابف قيـ
. 30بحكث في العريعة ك القانكف : دمحم عبد الجكاد دمحم(104)
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إذا فيذا النص دليل عمى تبني األغمب األعـ مف المسمميف ليذه 
. األطركحة

 في مقابل كثرة (105) قضاة العصر بخاصية االجتياد أغمبعدـ تمتع -2
عدد القضايا، ك النكازؿ التي استجدت في ىذا العصر، ك بذلؾ أصبح 

تقنيف األحكاـ ضركرة يفرضيا الكاقع تيسيرا عمى القضاة، ك تحقيقا لمصالح 
كدفعا لممفاسد التي يمكف أف تترتب عف التأخير في إيجاد الحكـ  الناس،

. العرعي ليذه القضايا المستعجمة
إف التقنيف الذؼ ننعده ىك ذلؾ التقنيف الذؼ ييتـ بتقنيف األحكاـ - 3

. المتعمقة بالمعامبلت دكف العبادات
 ككذلؾ فإننا ال نقكؿ بتقنيف كاحد يطبق في كل دكؿ العالـ اإلسبلمي - 4

إنما المتصكر أف تتعدد التقنينات، بحيث يصير لكل  كالستحالة ذلؾ عمميا،
دكلة تقنينيا الخاص بيا، كىذا جائز قياسا عمى جكاز أف يتمذىب كل إقميـ 

. بالمذىب الفقيي الذؼ يختاره
كذلؾ إف التقنيف الجائز في نظرنا ىك ذلؾ النكع الذؼ ُيتخير فيو -  5

الرأؼ الراجح في المذاىب الفقيية المختمفة مع اإلعارة إلى اآلراء المكازية 
: "   لقكلو عّز كجلّ ليسيل حينئذ عمى الناس التعرؼ عمى الحكـ العرعي

ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳ ﮴  ﮵  ﮶   چ 

 18الزمر چ﮷ ﮸    

                                                 

إف االجتياد المطمكب مف القاضي في ىذا العصر ىك سبلمة تطبيق الحكـ  (105)
فنتركو لمف يختار  العرعي المقنف عمى الكاقع المعقدة أما االجتياد بمفيكمو العاـ

. األحكاـ
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ليس في التقنيف حجر عمى اجتياد القاضي، كعممو؛ ألف الفضل - 6
 كالكاقعة، كفي تفسير النصكص ،يعكد إليو في تحقيق المبلءمة بيف النص

. المجممة
ثـ إنو في كثير مف األحياف يترؾ مجاؿ لمقاضي ليحكـ فيو بيف حديف 

. أحدىما أقصى ك آخر أدنى
إف كجكد نظاـ درجات التقاضي يؤمِّف حالة الخطأ عند القاضي - 7

فيككف االستئناؼ عبلجا لما كقع مف الخطأ أماـ محاكـ الدرجة األكلى ثـ 
يككف المرجع األعمى أماـ محكمة النقض التي تختص في معالجة الخطأ 

في تطبيق القانكف كالتي تككف أحكاميا ىادية لممحاكـ الدنيا، ك بذلؾ يككف 
لمقضاة الحرية في االجتياد، كىذا ىك المعمكؿ بو اآلف مع كجكد تقنيف 

. مكتكب
النصوص القرآنية التي احتج بيا المانعون ال يفيد ظاىرىا المنع من - 8

صمى التقنين، بل ىي في مجمميا تدعو إلى تحكيم كتاب هللا، وسنة نبّيو 
لى وجوب طاعتوهللا عميو وسمم  (106)و طاعة أولي األمر . ، وا 

وعميو نرى بأن تأويميم لمعنى ىذه النصوص ىو من باب التعسف 
وتحميميا ما ال تحتمل و في ذلك اعتداء  المقيت، ولي أعناق النصوص،

 .باطل
كما نرى أيضا بأّن التقنين ال يخرجنا من دائرة الحكم بما أنزل هللا، 

 وأولي األمر بل العكس ىو، ملسو هيلع هللا ىلص  و طاعة نبيو،و ال يبعدنا عن طاعتو

                                                 

المتفق عميو بيف العمماء أف طاعة اإلماـ أك كلي األمر في اجتياده كاجبة ما  ( 106)
 .لـ يخالف النصكص الصريحة
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 توتة في بطون بألننا اجتيدنا في استخراج األحكام الشرعية الم ؛الصحيح
 و عمى ،الكتب، ورتبناىا أحسن ترتيب لكي يسيل عمى القاضي

نكون بيذا العمل قد وافقنا روح المبادئ التي  المتقاضى االستنفاع منيا
اليسر، ورفع الحرج، ودفع :انبنت عمييا الشريعة، والتي من أىميا

 .الضرر، ومواكبة النوازل، والمستجدات، وفي ذلك خير كبير
كما أننا إذا قمنا بتقنين أحكام الفقو اإلسالمي ونشرناىا في  

اإلسالمية نكون بذلك قد قمنا بعمل جميل،  مختمف عواصم الدول غير
وفتح جديد، وىو تعريف الغير بتراثنا النفيس، وبذلك ندفع الكثير من 
الشبو التي تثار تجاه ديننا الحنيف، و خاصة في ىذه األيام التي 

 استشرى فييا الحقد ضد اإلسالم إلى أن وصل إلى حد االستيزاء بالنبي
. ملسو هيلع هللا ىلص 

حكؿ ىذه المسألة الذؼ " مخمكؼ العدكؼ "ىذا ك قد أعجبني قكؿ 
وال بد لمعدل من قوانين كمية ىي عمم   : "جمع فيو محاسف التقنيف فقاؿ

الشرائع، وال بد لو أيضا من إمام يقوم بإجراء ىذه القوانين ليدفع عن 
ضعيف الرعية قوييا، وعن رشيدىا غوييا، ويؤدب سفياؤىا ويحسم من 
الفتن أدواءىا، ويستخرج حقوق هللا من أمواليا ليصرفيا في مصالح 

أحواليا، فبذا يصون لمرعية من متالفيا، يؤمنيا في ديارىا ومن مخاوفيا 
 .(107)" ويحوطيا من عدوىا بالمكر والكيد وبالحرب واأليد 

  ....إذا لـ نقنف قّنف لنا ، كفي ذلؾ ذّؿ ، كميانة،- 9

                                                 

. 1/48 المقارنات التعريعية 107))
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سيكلة الرجكع إلى أحكاـ التقنيف مف القضاة كغيرىـ، كمعرفة الحكـ - 10
العرعي، ألف الكتب الفقيية عرضت بأسمكب يختمف عف أسمكب العصر، 

كىي مميئة بالخبلفات كاآلراء في القضية الكاحدة، كىذا يجعل غير 
المتخصصيف في حرج كحيرة عندما يريدكف األخذ بحكـ فقيي، كالتقنيف 

 األصمح مف  الراجح، كيؤدؼ إلى ضبط األحكاـ العرعية، كاعتماد الرأؼ
 .اآلراء المختمفة بيف المذاىب بل في المذىب الكاحد

إف التقنيف كسيمة عصرية لتطبيق العريعة اإلسبلمية في العصر - 11
الحاضر، كعدـ إتباعيا يفتح السبيل أماـ القكانيف األجنبية لمدخكؿ في 

 .(108)الببلد اإلسبلمية
 كيقطع دابر احتماؿ ،إف التقنيف يؤدؼ إلى تكحيد األحكاـ في الدكلة- 12

 إتباع مف القضاة ، كيمنع كقضايا متماثمة، كالتقاضي في أحكاـ،التضارب
 . بواليكػ فيما يقضكف 

في التقنيف تحديد ألبعاد األحكاـ العرعية، كتحقيقيا لمصالح العباد، - 13
كبياف صبلحيتيا لكل زماف كمكاف، كتحقيقيا لمبدأ عمنية النظاـ، كالقياـ 

 كأحكامو قبل سريانو عمييـ، ،بكاجب إعبلف النظاـ لممكمفيف بجميع قكاعده
 في كتطبيقيـ لو بوكنفاذه فييـ، كىذا يؤدؼ إلى حسف سير الجماعة لعمميـ 

 .عبلقاتيـ االجتماعية
 ىك امتداد لحركتي التقعيد الفقيي كالمتكف  العمميةإف تقنيف ألحكاـ- 14 

القكاعد كالمتكف الفقيية إال في ك الذؼ ننعدهالفقيية، كال فرؽ بيف التقنيف 
. الترقيـ كالفرز كاالختصار كالتسييل

 
 

                                                 

 . 62: عبد البر، تقنيف الفقو اإلسبلمي (108)
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دور األحكام الشرعية في إثراء المنظومة القانونية : المطمب الثالث
 الجزائرية

 ،الناظر في محتكػ المنظكمة القانكنية الجزائرية بقسمييا العاـ
كالخاص يجد بأّف المعرع الجزائرؼ قد اعتمد باألساس عمى المدكنة 

ـ إلى 1830عمى اعتبار أف فرنسا احتمت الجزائر منذ –  الفرنسية
 كخاصة فيما ، ثـ عمى الفقو اإلسبلمي بجميع مذاىبو المختمفة-ـ1962

يتعمق باألحكاـ المتعمقة باألسرة التي استنبط أحكاميا مف المذىب المالكي 
 . بعكل أساسي مع أخذه ببقية المذاىب في بعض المناسبات

 ولموقوف عمى ىذه الحقيقة يكون من الواجب تقديم نماذج لدور 
األحكام الشرعية في إثراء ىذه المنظومة ألن المساحة المسموح بيا في 

وفيما يمي عرض   مثل ىذا المقال ال تمكننا من التطرق لجميع فروعيا،
.  وقانون األسرة،لدور ىذه األحكام في إثراء القانون المدني

 :(109)دور األحكام الشرعية في إثراء القانون المدني:  الفرع األول 
الدارس ليذا القانكف يجد بأف المعرع الجزائرؼ قد أثرػ أحكاـ ىذا القانكف 

                                                 

مجمكعة القكاعد التي تنظـ العبلقات الخاصة التي تقـك بيف األفراد :يقصد بو ((109
، (حقكؽ  عخصية،كأخرػ عينية)في المجتمع ،كخاصة منيا المتعمقة باألحكاؿ العينية 

 مادة مقسمة عمى أربعة كتب 1003، كيحتكؼ عمى 26/09/1975:كقد صدر في
: معنكنة كاآلتي

 الكتاب األكؿ في األحكاـ العامة، كالثاني في التزامات، كالعقكد، كالثالث في الحقكؽ 
النظرية العامة : حسيف صغير)العينية األصمية، كالرابع في الحقكؽ العينية التبعية

عرح النظرية العامة لمقانكف في القانكف : ، خميل أحمد حسف قدادة53-51لمقانكف 
 (.56-55الجزائرؼ 
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 كذلؾ في الكثير مف الحاالت أذكر منيا عمى الفقو اإلسبلمي،مف أحكاـ 
 :سبيل التمثيل ما يمي

لقد أخذ المعرع الجزائرؼ  : 110أخذه بنظرية التعسف في استعمال الحق -
بيذه النظرية كجعميا نظرية عامة مستقمة عف نظاـ المسؤكلية التقصيرية 

 كجعل ليا تطبيقات في العديد مف المكاد (111) ؽ ـ41كخصص ليا المادة 
، كغيرىما مف (113) 534، ـك(112) ؽ ـ343المادة : كالتي مف أىميا

 .(114)النصكص التي تعرح ىذه النظرية

الحق أف المعرع الجزائرؼ قد اخذ أحكاـ ىذه النظرية مف نصكص 
 .كالسنة  ، القرآف

 ھ  ھ  چ     :قكلو تعالىفأما مف القرآف فقد اعتمد عمى 

  ﮼ ﮶   ﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻ ﮵  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴ ےھ   ھ  ے

                                                 

دركس في : ، نادية فكضيل45نظرات قانكنية مختمفة :عمي عمي سميماف ((110
نظرية التعسف في استعماؿ الحق في : ، فتحي الدريني61المدخل لمعـك القانكنية، 

 . كما بعدىا33الفقو اإلسبلمي 
: يعتبر استعماؿ حق تعسفيا في األحكاؿ التالية»:نصت ىذه المادة عمى أنو ((111

إذا كقع بقصد اإلضرار بالغير، إذا كاف يرمي إلى الحصكؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة 
 .«إلى الضرر الناعىء لمغير، إذا كاف الغرض منو الحصكؿ عمى فائدة غير معركعة

إذا كاف ...«تنص عمى أف لمقاضي أف يمنع يميف الخصـ إذا كاف متعسفا ((112
 «متعسفا في ذلؾ

تنص عمى أف لمقاضي أف برفض لمالؾ استعماؿ حق االستعادة إذا أثبت  ((113
المكترؼ أك عاغل المحل أف نية المالؾ ألجل األضرار بيما أك تقصد التيرب 

 .كالتممص مف أحكاـ القانكف 
 . ؼ ـ ج958، ـك 946، ـك 708/7 ك ـ 691 ك ـ 690ـ : كمف ذلؾ ((114
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﯁  ﯀   ﮿   ﮾                          ﮽ 

  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  ۈ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  يبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ :  ، كقكلو تعالى233البقرة  چمث 

      گ چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
ال تمقكا الركباف كال يبيع حاضر » :(ص)قاؿ رسكؿ هللا : عف ابف عباس:  كمنيا((

  البخارؼ كمسمـ« لباد
 : فقد اعتمد عمى أحاديث نبكية عريفة منياالسنةأما مف ك

« ال يمنع جار جاره أف يغرز خعبة في جداره»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصعف أبي ىريرة أف النبي -
. ركاه الجماعة كالنسائي

أخرجو مالؾ في « ال ضرر كال ضرار»:قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص  عف أبي سعيد الخذرؼ أف النبي
 .المكطأ

في حيف نجد أف القانكف الفرنسي، كغيره مف القكانيف لـ يعرفكىا إال في 
 .(115)أكاخر القرف الماضي

استعمال الحق لتحقيق مصمحة غير »  :ىذا كيقصد بيا في العرع
مقصودة شرعا، أو لإلضرار بالغير مما يفوت مقصد الشارع من تشريع 

 .(116)«الحق

إذا بناء عمى ىذا التعريف نجد الفقياء قد بحثكىا في أبكاب فقيية 
باب الضماف كغيره، ككضعكا ليا قكاعد فقيية كالتي :  كثيرة، كخاصة منيا

: منيا
                                                 

 .45نظرات قانكنية مختمفة : عمي عمي سميماف ((115
.  كما بعدىا33نظرية استعماؿ الحق : فتحي الدريني ((116
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" المشقة تجمب التيسير"، كقاعدة "ال ضرر وال ضرار" قاعدة 
كالقكاعد الجزئية المندرجة تحتيا كىي جميعيا مبحكثة في كتب القكاعد 

. الفقيية
: ( 117)األخذ باإلرادة الظاىرة: ثانيا 

نجد  (62) بالنظر في نصكص القانكف المدني كخاصة منيا المادة 
المعرع الجزائرؼ قد اعتمد إلى جانب اإلرادة الباطنة عمى اإلرادة الظاىرة 

، كىك بيذا يككف قد كافق المذىب الحنفي (118)في إبراـ العقكد
 ككذا المعرع الفرنسي (120) كخالف المذىب المالكي كالحنبمي(119)كالعافعي

. ألنيـ ال يعتدكف بيا
 كتتجمى لنا مظاىر األخذ بيذه النظرية في القانكف المدني الجزائرؼ 

:  مف خبلؿ ىذه األمثمة
                                                 

التعبير عف اإلرادة  الحقيقية بكبلـ أك بفعل صادر عف : عرفيا الزرقاء بأنيا ( 117)
المتعاقد المختار فيي العامل في العقد دكف حاجة إلى البحث عف اإلرادة الحقيقية 

. 437-1/436كتثبت أحكاـ العقد بيذه اإلرادة المدخل ...الباطنة 
أخذ بيا المعرع الجزائرؼ رغبة منو في تحقيق قدر مف استقرار المعامبلت،  ( 118)

: حميمة آيت حمكدؼ)كىذا ال يعني أنو ال يأخذ باإلرادة  الباطنة بل ىي األصل عنده 
( 63-62الباعث في العريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي 

كقد احتج ىؤالء يككف األحكاـ الدنيكية ال تبنى إال عمى الظاىر لقكلو    ( 119)
 إنما أن يشر إنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتو من :»ملسو هيلع هللا ىلص

اآلخر فأقضي لو عمى نحو ما أسمع، فمن قضيت لو بشيء من حق أخيو فإنما 
 .«أقضي لو بقطعة من النار فميأخذىا أو فميتركيا

لقد كاف ليا في نظر ىؤالء الفقياء أثر بعيد المدػ في تفسير العقد، - ( 120)
المعركؼ : "كتحديد حدكده، كالتزاماتو، كلذلؾ عبركا عنيا بقاعدة فقيية مفادىا أف 

. 1/437المدخل الفقيي : الزرقاء" كالمعترط عرطا" عرفا
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عمى أف التعبير عف اإلرادة ينتج  (ـ61)نص المعرع الجزائرؼ في المادة -
أثره بمجرد كصكؿ اإليجاب لمف كجو إليو، كعميو ال يمكف ليذا األخير 

. (121)العدكؿ عف إبراـ العقد ما لـ يقـ الدليل عمى مخالفة ذلؾ 
إلى أف المكت أك فقد األىمية  (ـ62)كما ذىب المعرع في المادة -

ال يمنعاف مف ترتب األثر عمى العقد إذا كصل اإليجاب إلى مف كجو إليو 
قبل حدكث ىذيف األمريف، كىذا ال يستقيـ مع اإلرادة الباطنة ألنيا تنتفي 

  .(122)بانتفائيما
 عمى أف التدليس، كالغمط، 59، ك58ك 57: كما أكد في المكاد-

كاإلكراه أسباب ال تؤدؼ إلى إلغاء العقد ما لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر كاف 
. (123)يعمميا 

، كىذا ما (124)كأخذ أيضا بيذه النظرية في العقكد غير الكاضحة-
ـ حيث نصت عمى انو ال 112يستعف مف نص الفقرة الثانية مف المادة 

يجكز تفسير العبارات الغامضة الكاردة في بعض العقكد في غير مصمحة 
. (125)أحد أطرافيا كىذا يستدعى العمل باإلرادة الظاىرة 

                                                 

. 63نظرية الباعث : حمكدؼ حميمة آيت العربي ( 121)
. ص ف: ـ ف ( 122)
.  كما بعدىا64ـ ف ( 123)
. عقد اإلذعاف كغيره كثير: كمنيا ( 124)
. 21القانكف المدني : ديكاف المطبكعات الجامعية ( 125)
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:  األخذ بنظرية الظروف الطارئة: ثالثا
استفاد المعرع الجزائرؼ مف العريعة اإلسبلمية في األخذ بيذه  

النظرية التي تقضي بأف التزاـ المديف ال ينقضي عند كقكع حادث طارغ لـ 
يكف في حسباف المتعاقديف كقت التعاقد، كالذؼ يترتب عميو اختبلؿ التكازف 

نما مرىقا لو، لذا  االقتصادؼ لمعقد فبل يجعل تنفيذ المديف مستحيبل، كا 
.   (126)يتدخل القاضي لتعديل العقد، كيرد االلتزاـ المرىق إلى الحد المعقكؿ

ىذا كقد انبنت ىذه النظرية في العريعة اإلسبلمية عمى قكؿ النبي 
،كعمى قكاعد فقيية كثيرة كقاعدة (127)«ال ضرر كال ضرار»: ص
الحاجة »كقاعدة " الضرر يزاؿ" قاعدة" ، ك"الضركرات تبيح المحظكرات"

. «تنزؿ منزلة الضركرة
 إذا فبيذا يككف المعرع الجزائرؼ قد كافق العريعة اإلسبلمية، كخالف 

المعرع الفرنسي الذؼ مازاؿ يقكؿ بأف العقد عريعة المتعاقديف، كال يجكز 
. (128)تغييره ميما تغيرت الظركؼ

إضافة إلى النظريات السابقة : (129)"اإلرادة المنفردة"األخذ بنظرية : رابعا
نجد المعرع الجزائرؼ يأخذ أيضا بنظرية اإلرادة المنفردة التي تبنتيا العريعة 

                                                 

ـ . ؽ1007كىذا ما أكدتو المادة  ( 126)
، كتاب  األقضية، باب القضاء في 529المكطأ : أخرجو اإلماـ مالؾ ( 127)

  1426المرفق، حديث رقـ 
دركس في : ، نادية فكضيل46نظرات قانكنية مختمفة : عمي عمي سميماف ( 128)

. 62المدخل لدراسة القانكف الجزائرؼ 
مجرد اعتزاـ الفعل كاالتجاه إليو : "يقصد بيا كما قاؿ مصطفى الزرقاء ( 129)
تصرؼ إنفرادؼ يصدر عف صاحبو بقصد :  كما بعدىا ، أك ىي1/435المدخل :
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ٹ  ٹ  چ : اإلسبلمية كمصدر لبللتزاـ، كالمستنبطة مف قكلو تعالى

. 72:يكسف  چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
:   ىذا كقد أكردىا ليا المعرع أمثمة عديدة أذكر منيا

، كالكعد بجائزة (71ـ)كالكعد مف جانب كاحد  (63ـ،)اإليجاب الممـز * 
براء الدائف المديف (115ـ)المكجو لمجميكر  . الخ...(305ـ )، كا 

متبعا في : م خيار الرؤية352تبنى المشرع الجزائري في المادة : خامسا
ذلؾ العريعة اإلسبلمية، كمخالفا لمقانكف الفرنسي الذؼ لـ يأخذ بيذا 

  (130)المبدأ
ـ أف بيع مريض مرض المكت يدخل في 408 اعتبر في المادة :سادسا

. حكـ الكصية، كىك بيذا يكافق العريعة اإلسبلمية كيخالف القانكف الفرنسي
 التزامات كثيرة 704 ك691رتب لمجار، كلمالؾ الحائط في المادتيف :سابعا

. (131)آخذا في ذلؾ بأحكاـ العريعة اإلسبلمية فقط

                                                                                                                            

-33اإلرادة المنفردة كمصدر لبللتزاـ : ترتيب آثار قانكنية مختمفة، دمحم بف أحمد تقية
34 .
 . 46نظرات قانكنية مختمفة : عمي عمي سميماف ( 130)
. 47: ف ـ  ( 131)
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 جعل العفعة سببا مف أسباب كسب الممكية كما دلت عمى ذلؾ :ثامنا
، كىك بيذا يككف قد أخذ بالنظاـ اإلسبلمي الذؼ ال تعرفو 794المادة 

. (132)المنظكمة الغربية 
ـ إلى أف اإليجار ال ينقضي 510ذىب المعرع الجزائرؼ في المادة : تاسعا

بمكت المستأجر عمى أف يككف لكرثتو الحق في إنيائو كىذا الحكـ مستمد 
. (133)في أحكاـ العريعة اإلسبلمية كال يأخذ بو المعرع الفرنسي

انفرد المعرع الجزائرؼ عف غيره مف المعرعيف في مسألة تحريـ : عاشر
الفكائد بيف األفراد في حالة القرض مستجيبا لحكـ العريعة كىك ما أكدتو 

. (134)ـ454المادة 
مف أحكاـ  (251ـ) (135)استمد المعرع أيضا حكالة الديف: حادي عشر

العريعة التي تعتبر الديف جزءا مف ذمة المديف المالية، بينما التعريعات 
. الغربية ال تقكؿ بيذا

 ىذه إذا عينة مف بعض األحكاـ التي استمدىا المعرع الجزائرؼ مف 
. العريعة اإلسبلمية، كثمة أحكاـ أخرػ لـ أذكرىا خعية التطكيل

: إثراء األحكاـ العرعية لقانكف األسرة: ثانيا
 9 الناظر في محتكػ قانكف األسرة الجزائرؼ الذؼ صدر في 

 يجد بأف أغمب أحكامو قد 1984 يكنيك 9ىػ المكافق، لػ 1404رمضاف 
قننت باالعتماد عمى األحكاـ العرعية التي تضمنتيا المذاىب الفقيية 

                                                 

  62دركس في المدخل : ، ، نادية فكضيل 48: ف ـ ( 132)
 47نظرات : عمي سميماف ( 133)
. 68المدخل لدراسة القانكف . نادية فكضيل ( 134)
 48نظرات في القانكف : عمي سميماف ( 135)
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األربعة، كخاصة منيا المذىب المالكي الذؼ كاف سائدا في الببلد الجزائرية 
. (136)قبل صدكره

 (137) ىذا كقد بكب المعرع الجزائرؼ ىذه األحكاـ في أربعة كتب
، كفيما يمي  ممخص (138) كأربع كععريف مادة،مكزعة عمى مائتيف

: لمضامينيا
جعمو لمكبلـ عف أحكاـ الزكاج كالطبلؽ، كلذلؾ قسمو إلى : الكتاب األول 

بابيف، حيث عالج في األكؿ األحكاـ المتعمقة بالِخطبة، كبأركاف الزكاج، 
. كمكانعو، كحقكؽ ككاجبات الزكجيف، ثـ ختمو بالكبلـ عف النسب

أما الثاني فجعمو لتكضيح مسألة انحبلؿ عقدة الزكاج أك ما يعرؼ 
. بالطبلؽ، فتكمـ عف تعريفو كعف إثباتو كعف آثاره

كعنكنو بالكالية العرعية التي تضمنت العديد مف المباحث : الكتاب الثاني 
. الكالية كالكصاية، كالتقديـ، كالحجر، كالمفقكد كالغائب، كالكفالة: مثل 

فقد تناكؿ فيو الميراث حيث بيَّف فيو أسبابو كعركطو، : وأما الكتاب الثالث
كمف يستحقو، كمف ال يستحقو كأصناؼ الكرثة كمسألة التنزيل، كالمسائل 

الخاصة كاألكدرية، كالمعتركة، كالباىمة ثـ ختمو بالكبلـ عف قسمة 
. التركات

                                                 

تقنيف الفقو : ، عير زاد بكسطمة60دركس في المدخل : نادية فكضيل ( 136)
 172النظرية العامة لمقانكف ببعدييا الغربي كالعرعي : ، حسيف صغير112اإلسبلمي 

. 39كىبة الزحيمي ، جيكد تقنيف الفقو اإلسبلمي 
.  كما بعدىا 68قانكف األسرة : كزارة العدؿ ( 137)
. 66ـ ف،  ( 138)



 55 

فقد أباف فيو التبرعات، كلخصيا في اليبة، كالكصية، : وأما الكتاب األخير
. كالكقف

 ثـ في آخر ىذه الكتب األربعة ختـ المعرع ىذا القانكف بأحكاـ 
عامة أعار فييا إلى أف ىذا القانكف يطبق عمى جميع المكاطنيف 

الجزائرييف، كعمى غيرىـ مف المقيميف بالجزائر مع مراعاة األحكاـ الكاردة 
 . (139)في القانكف المدني

 كما نبو أيضا إلى كجكب المجكء إلى أحكاـ العريعة فقط في حالة 
. (140)انعداـ النص في ىذا القانكف 

 ىذا كقد سجمت بعض المبلحظات عمى ىذا القانكف أجمميا في 
:  اآلتي

لقد اتخذ المعرع كما لمحت سابقا المذىب المالكي مصدرا الستخراج -
أحكامو مع األخذ ببقية المذاىب األخرػ بحسب ما يراه محققا 

. (141)لممصمحة
الذؼ احتكػ " كتاب النيابة"كثيرا ما يحيل عمى القانكف المدني كما في -

 .عمى سبعة فصكؿ

                                                 

.  فيو221كىذا ما أكدتو المادة  ( 139)
.  منو222كىذا ما أكدتو أيضا المادة  ( 140)
 برأؼ األحناؼ فيما يخص الكلي في عقد 10مف ذلؾ أخذه في المادة  ( 141)

كالذؼ مفاده أف  (07ـ )الزكاج، كأخذه بقكؿ ابف عبرمة كأبي بكر األصنـ في الزكاج 
. زكاج الصغير ال يصح كال يرتب أثرا، كىك خبلؼ لما عميو الجميكر 
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ُكّفق في إيراد الحكـ الخاص بكل مسألة مبتعدا في ذلؾ عف إيراد -
االختبلفات الفقيية التي تضمنتيا الكتب الفقيية، فكفر بذلؾ عف القاضي 

 .عناء البحث عف الحكـ في بطكف ىذه الكتب
عامة لعمـ الميراث قبل بياف مسائمو (142)أحسف عندما كضع أحكاما-

 .الكثيرة
جاءت أحكامو مرنة، سيمة، ترؾ فييا مجاال كاسعا الجتياد -

 المتضمنة كجكب أف يمجأ 222مع إحالتو الجيدة في المادة (143)القاضي
 .القاضي إلى العريعة اإلسبلمية عندما ُيعكزه النص في ىذا القانكف 

كثيرا ما استقى المعرع عباراتو مف القرآف الكريـ كمف السنة كمف القكاعد -
. كالضكابط الفقيية، كفيما يمي أمثمة عمى ذلؾ

فأما ما استقاه مف القرآف الكريـ فمثالو ما جاء في المادة الرابعة التي 
الزكاج ىك عقد يتـ بيف رجل كامرأة عمى الكجو العرعي، "نصت عمى أف 

حصاف  مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا المكدة، كالرحمة، كالتعاكف، كا 
فيذه المادة إذف مأخكذة مف قكلو " الزكجيف، كالمحافظة عمى األنساب

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ :تعالى

الصداؽ ىك ما يدفع نحمة : " يقكؿ14 كأيضا نجده في المادة 20:الرـك

ڻ   ۀ  چ :كمثمو في قكلو تعالى، ..." لمزكجة مف نقكد أك غيرىا

                                                 

. 138-126تتعمق بأسباب اإلرث كمكاضعو مف المادة  ( 142)
مف ذلؾ سككتو عف تقدير المدير العرعي الذؼ يجب لو حق التعدد في ـ  ( 143)

، كاإلذف في التصرؼ في أمكاؿ 79 كتقدير قيمة النفقة ـ 62/2 كعركط الحاضف 08
 84القاصر ـ 
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،  4:النساء  چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ ﮲   ہۀ  ہ
.  فجميعيا مأخكذة مف القرآف الكريـ61 ك59 ك58ككذلؾ األمر في المكاد 

كأما ما استقاه مف الحديث النبكؼ فيك كثير أذكر منو ما جاء في 
، "ال كصية لكارث إال إذا أجازىا الكرثة : " التي نصت عمى أف189المادة 

إف هللا أعطى لكل ذؼ حق حقو فبل  ""ملسو هيلع هللا ىلص " فيذا الحكـ مأخكذ مف قكلو 
 ( 144)" كصية لكارث إال أف يعاء الكرثة

المستقرغ ألحكامو يجد بأنيا امتازت في الكثير مف : التناقض والغموض
المناسبات بالتناقض، كالغمكض مما أثر عمى حسف تطبيقو كمف ذلؾ أذكر 

:  (145)عمى سبيل التمثيل
: الوالية في الزواج

يتكلى زكاج المرأة كلييا كىك » : بقكلو11 نص عمييا في المادة 
« كالقاضي كلي مف ال كلي لو أبكىا فأحذ أقاربيا األكليف،

ال يجكز لمكلي أف يمنع مف في »: حيث قاؿ أنو12ثـ في المادة 
كاليتو مف الزكاج إذا رغبت فيو ككاف أصمح ليا، غير أف لؤلب أف يمنع 

« بنتو البكر إذا كاف في المنع مصمحة لمبنت
ال يجكز لمكلي أبا كاف أك »: رجع كأكد عمى أنو13ثـ في المادة 

غيره أف يجبر مف في كاليتو عمى الزكاج ،كال يجكز لو أف يزكجيا بدكف 
. «مكافقتيا

                                                 

ركاه النسائي عف عمر بف خارجة، كصحيحو األلبابي ، صحيح النساتئي  ( 144)
2/774 .
، كعف 69ـ )ثمة أمثمة عديدة منيا ما كرد في الكبلـ عف ركنية الصداؽ  ( 145)

(. 06ـ )الخطبة كالفاتحة 
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يظير مف ىذه المكاد أف عبارات المعرع قد تضمنت عيئا مف 
. الغمكض كالتناقض

 ذىب إلى جعل كالية التزكيج بيد األب، كالقريب 11فيك في المادة 
كالقاضي سكاء كانت ىذه المرأة بكرا أك ثيبا ألف النص جاء عاما كفي ىذا 

.  أخذ بالمعيكر مف المذىب المالكي
 نجده يناقض ما ذىب إليو في 12لكنو في الفقرة األكلى مف المادة 

 بحيث جعل الكالية بيد المرأة إذا كاف الرجل مناسبا ليا، كفي ىذا 11المادة 
. أخذ بالمذىبيف الحنفي كالعيعي

 يستدرؾ كيقكؿ بأف الكالية لمكلي 12ثـ في الفقرة الثانية مف المادة 
مع البكر فقط، في حالة ما إذا كاف الرجل غير مناسب ليا، كيختـ ىذا 
المبحث بمنع الكلي مف إجبار مف في كاليتو عمى الزكاج بدكف مكافقتيا 
كعميو يمكف القكؿ بأف المعرع الجزائرؼ في ىذه المسألة كقع في تناقض 

. فظيع ،ككاف عميو أف يأخذ برأؼ الجميكر ليدفع ىذا الذؼ كقع فيو
: النقص والصياغة الركيكة

.  يبلحع عمى بعض مكاد ىذا القانكف النقص كالصياغة الركيكة
 التي تنص عمى 175فأما النقص فيك مبلحع مثبل في نص المادة 

زكج كأـ : ال يفرض لؤلخت مع الجد في مسألة إال في األكدرية كىي»:أف
« ...كأخت عقيقة أك ألب كجد

لكف الذؼ عميو الفقو اإلسبلمي في مسائل الميراث أنو يفرض 
، كفي مسألة  أخرػ 175 لؤلخت مع الجد األكدرية كما نصت المادة

. تعرؼ  بالخرقاء،كفي مسائل المعادة
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كمف النقص أيضا ما جاء في مكضكع مكانع اإلرث حيث نص في 
كنسي بذلؾ اختبلؼ   عمى أنيا تتمخص في المعاف كالردة،138المادة 

. الديف، كالقتل العمد،كالمساىمة فيو
ذكك : "140كأما الصياغة الركيكة فمثاليا ما جاء في نص المادة 

"    الفركض ىـ الذيف حددت أسيميـ في التركة عرعا 
غير بميغة، كمبيمة، كغير دقيقة بحيث ال تمكننا " حددت" فكممة 

مف فيـ النص جيدا كلذلؾ كاف عمى المعرع أف يعتمد لفظة أخرػ كىي 
ذكك الفركض ىـ الذيف ليـ نصيب : فتصير المادة كاآلتي" نصيب"

« ...محدد
 كعمى مكاد (146 )يبلحع عميو أيضا كثرة اإلحاالت عمى مكاده

،كىذا العمل مف عأنو أف يعيب التقنيف كيضفي عميو (147)القانكف المدني
. اإلبياـ كالغمكض

كما يبلحع عميو أيضا تكرار المكاضيع،فنجده يعالج مسألة ثـ يعكد 
إلييا مرة أخرػ في مكضع آخر بالتفصيل،كذلؾ مثل ما حدث مع أركاف 

 12ك  11 ك 10 حيث رجع إلى عرحيا في المكاد 09 الزكاج في المادة
. 35 ك 34  ك33ك

ىذه إذا بعض المبلحظات التي يمكف تسجيميا في ىذا المقاـ، 
كأعير في الختاـ إلى أف ىذا القانكف ىك محاكلة جادة كرسمية لتقنيف أحكاـ 

                                                 

إحالتو في : لقد أحاؿ عمى مكارده في أكثر مف خمسة ععر مناسبة كمف ذلؾ (146)
. 48، ك34، ك33 ،ك 32 عمى ـ 40 ، كفي ـ 5 عمى ـ 06ـ 
. نمحع ذلؾ بالخصكص في مبحث النيابة العامة   (147)
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األسرة كفقا ألحكاـ العريعة اإلسبلمية، كىك كما رأينا تعكبو بعض النقائص 
.  التي تدعكنا إلى مراجعتو ليتـ تنقيحو بناء عمى المنيج السالف الذكر

 :مسألة اإللزام بالتقنين
 .بّينا في المحاضرة أّن العمماء اختمفوا في ىذه المسألة إلى مذىبين اثنين
أحدىما يمنع اإللزام، واآلخر يجيز، ونحن قد رجحنا المذىب الثاني 

 : لالعتبارات التالية
حقاق الحق-  مف المقاصد التي ييدؼ التقنيف إلى  :  إقامة شرع هللا وا 

حقاؽ الحق، ك: تحقيقيا  االلتزاـ بالقضاء :ذلؾمما ييسر إقامة عرع هللا كا 
: بأرجح األقكاؿ، كقد امتدح هللا عباده الذيف يأخذكف باألرجح في قكلو تعالى

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنو (  سورة الزمر: 18من اآلية). 

إف العدالة في اإلسبلـ تنبع مف رؤيتو لمعدؿ في كل : تحقيق العدالة- 
 كال يخفى أف إقامة العدؿ مف المقاصد المعتبرة ،حركة كسككف كقصد كعمل

  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  چ: تعالىقكؿ هللا  : عرعا، كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا

  وئ  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئىٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

  58:سورة النساء چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  

  پ  پ   پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :تعالىوقولو 

  ٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

  42:سورة المائدةا چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ:  تعالى وقال

  ڤ  ڤ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

       چ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڤ  ڤ  ڦ

 فاهلل لـ يدع المؤمنيف إلى إقامة العدؿ، بل دعاىـ ، 135:سورة النساء 
مكاظبيف عمى العدؿ في جميع األمكر، :  أؼقكاميف بالقسطإلى أف يككنكا 

 . 148مداكميف عميو، مجتيديف في ذلؾ كل االجتياد

كمف كسائل تحقيق ىذا المقصد تعريع القضاء، كال خبلؼ بيف 
العمماء في اعتراط العدالة فيمف تكلى القضاء، فقد حكى ابف تيمية اتفاؽ 

  .األئمة عمى ذلؾ
كفة لمقاضي كالمتقاضي كمما كاف ذلؾ  إذا  فكمما كانت األحكاـ معر

أدعى إلى تحقيق العدالة كالتيسير عمى الناس، كأكفل لتحقيق المساكاة 
، خاصة كأف تمؾ األحكاـ المقننة مأخكذة مف 149بينيـ، كطمأنة نفكسيـ

، كمراعية لقكاعد المعادلة ملسو هيلع هللا ىلص كما صح مف سنة رسكلو تعالىكتاب هللا 
 .كالترجيح كالضركرات، كحريصة عمى تحقيق العدؿ بيف الناس

كأما إذا كانت األحكاـ المقننة جائرة مخالفة لنصكص الكتاب كالسنة 
ال طاعة : "التي ال خبلؼ فييا، لـ تجب الطاعة فييا لئلجماع عمى أنو

  ".لمخموق في معصية الخالق

                                                 

. 5/167تفسير ركح المعاني :  األلكسي148
. 380/المدخل إلى الفقو اإلسبلمي: دمحم سبلـ مدككر 149



 62 

 بناء عمى ،يف األحكاـ في عصر مافإف تق : مراعاة مصالح الناس
اجتياد فئة مف العمماء مع مراعاة ظركؼ الناس كأحكاليـ يحقق لمناس 

 تعكد عمى الضركريات الخمس بالعناية كالرعاية ،مصالح عامة كخاصة
 كالحفع كما ال يخفى

كقكع أحكاـ اجتيادية قضائية في : توحيد الكممة وتحقيق الوحدة- 
قضايا مماثمة مع انعداـ أحكاـ مقننة يفسح المجاؿ الجتيادات قد تككف 

متناقضة في مسألة كاحدة ينتج عنو اتياـ القضاة باتباع اليكػ فيما 

ٱ  چ : يقضكف، مما يؤدؼ إلى تعتت الكممة كذىاب الريح؛ قاؿ تعالى

           چ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

  . 46:سكرة األنفاؿ
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