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  : حمتوى املادة
  تارخيه وخصائصه الفنية: التقنني

  ه وبعض جتاربهتقنني الفقه اإلسالمي وآراء املعاصرين في
  اإللزام يف التقنني الفقهي

  عالقة تقنني الفقه اإلسالمي بظاهرة املختصرات الفقهية
  بالقواعد والضوابط الفقهيةعالقة تقنني الفقه اإلسالمي 
  بالسياسة الشرعيةعالقة تقنني الفقه اإلسالمي 

  ضابط االختيار الفقهي يف تقنني الفقه اإلسالمي
  يف العامل اإلسالمي )األحوال الشخصية( فقه األسرةربة تقنني جت

  جتربة تقنني املعامالت املالية يف العامل العريب واإلسالمي
  

  :مراجع املادة
  .الرب عبد زكي اإلسالمي الفقه تقنني -
  .، صبحي حممصايناألوضاع التشريعية يف الدول العربية ماضيها وحاضرها -
  .اإلسالم وتقنني األحكام، عبد الرمحن عبد العزيز القاسم -

 .بسام حسن العف. ، داإلسالمي الفقه أحكام تقنني يف املعاصرين العلماء دو جه -
  .جهود تقنني الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي -
  .تقنني أعمال اهليآت الشرعية معامله وآلياته ، عبد احلميد حممود البعلي -
 .عبد الرمحان الكيالين. د تقنني الفقه اإلسالمي يف األردن الواقع واآلفاق، -
 .حكم تقنني الشريعة، عبد الرمحن الشرتي  -
  .حماوالت تقنني الفقه اإلسالمي ، حممد جرب األلفي -
  .ابن عطية التنظري الفقهي، -
  .الروميهيثم بن فهد بن عبد الرمحن ، الصياغة الفقهية يف العصر احلديث -
  .املدخل الفقهي العاّم، مصطفى أمحد الّزرقا -
  .شويش احملاميد.د سرية الفقه اإلسالمي املعاصر،م -
  .كتب تاريخ التشريع  ،النظريات الفقهيكتب كتب القواعد الفقهية،      
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  "الفقه اإلسالمي تقنني"و" التقنني" عريفت: احملاضرة األوىل

  

، مث دخيلة على اللغة العربيةكلمة والقانون  "  انونوضع الق" مبعىن " قنن " مصدر  :التقنني لغةتعريف : أوال  
اختلف يف أصلها، فقيل رومية وقيل فارسية وقيل سريانية وقيل يونانية وقد كان السريان يطلقوoا على املسطرة، 
أما اليونانيون فأطلقوها على القاعدة أو النظام، ويف اللغة العربية شاع استعماهلا مبعىن املقياس الذي تقاس به 

  ."مقياس كل شيء وطريقة " القانون ريق، فاألشياء وعربوا tا عن األصل والقاعدة والط
   :عرف بعدة تعريفات متشاtة املبىن قريبة املعىن ، منها :التقنني اصطالحاتعريف : ثانيا  
مجع القواعد اخلاصة بفرع من فروع القانون بعـد تبويبهـا وترتيبهـا وإزالـة " Codificationالتقنني املقصود ب  

، مث إصدارها يف شكل قانون تفرضـه الدولـة، عـن طريـق اهليئـة الـيت متلـك غموضما قد يكون بينها من تناقض و 
سلطة التشريع فيها، بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع أو العرف أو العـادة أو القضـاء أو 

  ."غري ذلك من مصادر القانون
بعضــها خــاص بتقنــني الفقــه التقنــني بوجــه عــام، و  يشــملبعضــها  ،وقــد وردت عــدة تعريفــات هلــذا املصــطلح  

  : اإلسالمي؛ نذكر منها
مجع األحكام والقواعد التشريعية املتعلقة مبجاٍل من جماالت "عرف مصطفى الزرقا التقنني أنه بوجٍه عاٍم   

ذات ) مواد ( العالقات االجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعباراٍت آمرٍة موجزٍة واضحٍة يف بنوٍد تسمى 
  ."سلسلٍة، مث إصدارها يف صورة قانوٍن أو نظاٍم تفرضه الدولة، يلتزم القضاة بتطبيقه بني الناسأرقاٍم مت

تطبيق طريقة التقنني اآلنف الذكر على األحكام الفقهية ": تقنني الفقه اإلسالمي بأنه  - رمحه هللا  - عرف مث
  ."املأخوذة من مذهب واحد

أحكام املعامالت وغريها من عقود ونظريات ممهدة هلا، جامعة  صياغة: " وعرفه الدكتور وهبة الزحيلي بأنه  
  ."إلطارها، يف صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها

صياغة األحكام الفقهية ذات املوضوع الواحد اليت مل ": بأنه لتقننيأن يعرف االدكتور شويش احملاميد اختار و   
ينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار يرتك تطبيقها الختيار الناس، بعبارات آمرة مييز ب

  ".والتضارب
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اختيار القول الراجح يف املذهب أو اختيار أحد أقوال املذهب  ":عبد الرمحن احلميضيالدكتور والتقنني عند   
ق مقاصد أو اختيار أحد أقوال املذاهب األخرى الذي يعتمد على الدليل األقوى أو اختيار القول الذي حيق

الشريعة يف حتقيق املصاحل ودرء املفاسد ورفع احلرج واملشقة عن الناس وختفيف العبء عنهم وتسهيل أعماهلم 
   ".ومجع هذه االختيارات ووضعها يف قانوٍن مدوٍن مسطوٍر مرتبٍ  ومصاحلهم،

القوانني احلديثة من مة على غرار صياغة األحكام يف شكل مواد قانونية مرتبة مرقّ : "وعرّفه القرضاوي بأنّه  
القضاة ويرجع إليه  وذلك لتكون مرجعاً سهالً حمدداً ميكن بيسر أن يتقيد به. إخل... مدنية وجنائية وجتارية

  ".احملامون ويتعامل على أساسه املواطنون
دين وضع قواعد متعلقة بقانون األحوال الشخصية أو القانون امل" :التقننيويرى الدكتور حممد خالد منصور أن  

  ".ليها القاضي عند التطبيقإأو اجلنائي أو غريه يف جمموعٍة على شكل مواد فقهيٍة مرتبٍة ومبوبٍة يرجع 
صياغة األحكام الشرعية يف عباراٍت إلزاميٍة ، ألجل ": عرف عبد الرمحن الشثري التقنني بأنه  بعبارات خمتصرةو 

  ".إلزام القضاة باحلكم tا
يتضح أن التقنني يراعى فيه اجلوانب  ما تضمنته من حدود على ضوءريف و من التعا ما سبقوبناء على   

 :ةالتالي
 . ، حيث يصاغ بطريقٍة معينٍة على غرار املواد القانونية وهي ميزة التقنني عن الفقه املدونالصياغة .1
 . لألحكام ممّا يسّهل الرجوعالرتتيب والرتقيم والتبويب هلذه املواد  .2
 .ويل األمر ملزمة، وقد عرب البعض بأoا آمرٌة، وأن يكون هذا اإللزام من قنّنةاإللزام، فاألحكام امل .3
أو املعامالت املالية أو ) األحوال الشخصية (ذات املوضوع الواحد فقد تكون يف أحكام األسرة  .4

وال مينع ذلك أن تكون جمموع هذه ،  ن القوانني عادة تفصل بني كل موضوع وآخرالعقوبات أل
 .ثل تقنني الفقه اإلسالمياملواضيع مت

االستنباط من عن طريق من النصوص الشرعية مباشرة أو  يستمدّ وال بد حىت يكون التقنني شرعيا أن  .5
 . خالل مناهج االجتهاد املقررة شرعاً 

  :التعريف املختار لتقنني الفقه اإلسالمي

ميكن صياغة تعريف لتقنني الفقه مراعاة للعناصر اليت تضمنتها التعريفات السابقة و للجوانب املذكورة   
التقنني هو صياغة األحكام الفقهية يف عبارات إلزامية موجزة وتدوينها يف شكل : " اإلسالمي على النحو اآليت
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مواد مرتبة ومرقمة ومبوبة، يكّلف القضاة بتطبيقها مبا يتفق مع نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ومبادئها 
  ".  العامة

كلمة التقنني قد يستعاض عنها مبصطلحات أخرى كالتجميع والتدوين والتنظيم، إال أن   وأشري إىل أن  
مصطلح التقنني هو األكثر شيوعا يف عصرنا احلايل، وعلى الرغم من كون مصطلح القانون دخيال على اللغة 

  .قه عنوانا لكتابهالعربية إال أن علماءنا وأئمتنا املتقدمني قد استعملوه يف ثنايا مؤلفا¯م ومنهم من أطل
__________________________________________________________  

  
  تاريخ التقنني: احملاضرة الثانية

  
يف كتب تاريخ القانون، وفيما يلي سلسلة من القوانني القدمية  مفصل كما هو التقنني عرفت الشرائع القدمية  

و واحلديثة، وهي القانون الروماين يف القدمي والقانون الفرنسي يف احلديث علما بأن األخري قام على األول فه
  .امتداد له

  :قنن القانون الروماين مرتني: القانون الروماين ـــ والأ
  ).قبل امليالد 541" (األلواح االثىن عشر"األوىل عند oاية املرحلة األوىل من تارخيه فيما يسمى   

  ".تقنينات جستنيان"واألخرى عند oاية املرحلة األخرية من منوه يف القرن السادس امليالدي فيما يسمى 
وقد شهد القانون الروماين تغريات عميقة بني املرحلتني، كما تعددت مصادره، وظهر التعارض بني الكثري من   

فلمـــا جـــاء اإلمرباطـــور جســـتنيان رأى أن جيمـــع كـــل القواعـــد القانونيـــة املبعثـــرة يف خمتلـــف املصـــادر وأن قواعـــده، 
، وأصـدره متوجـاً بامسـه ،قامـت tـذا العمـلن جلنـة يستبعد ما بينها من تناقض وأن يضمها يف كتـاب واحـد فكـوّ 

اإلجيــاز والوضــوح مبــا أّهلــه لالنتشــار وألن يكــون أصــًال لكــل القــوانني األوربيــة بهــذا القــانون علــى اتصــف  وقــد
  .وغريها

بدأت حركة التقنني يف فرنسا يف عهد امللك شـارل السـابع يف أواسـط القـرن اخلـامس : القانون الفرنسي  ــــ ثانيا
وملا قامت الثورة الفرنسية كان يف فرنسا ، د توحيد فرنسا من الناحية القانونية، واستمرت هذه احلركةعشر، بقص

وثالـث للهبـات صـدر سـنة م، 1673وآخـر للتجـارة صـدر سـنة  م،1670قانون لتحقيق اجلنايات صـدر سـنة 
  .وكان ذلك خطوة حنو التقننيم، 1731
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ـــابليون جلنـــة مـــن أرب  م1800ويف ســـنة     عـــة مـــن العلمـــاء الفرنســـيني لتحضـــري جمموعـــة القـــانون املـــدين، كـــّون ن
  ."تقنني نابليون "باسم  م1804فصدرت اÀموعة املدنية سنة 

وتقنـني اإلجـراءات اجلنائيـة  م،1807والتقنني التجاري والبحـري سـنة  م،1806تقنني املرافعات سنة  وصدر  
  .م1810والتقنني اجلنائي سنة  م،1809 سنة
  .األخري صدرت تقنينات يف فروع أخرى للقانون الفرنسي منها تقنني العمل والتقنني الزراعي ويف العهد  

   :أثر تقنينات نابليون: ثالثا
سهل العبـارة ، واضـح موجزا، إذ وجد املشرعون فيها قانوناً  ؛كان لتقنينات نابليون أثر كبري يف البالد األخرى  

  .نسا، فنسجوا على منواهلااملعىن، وحمققاً للوحدة القانونية يف كل أرجاء فر 
والتقنــني السويســري  ،م1865والتقنــني اإليطــايل ســنة  ،م1812ففــي الغــرب صــدر التقنــني النمســاوي ســنة   

وكــذلك فعلــت  ،م1912وتقنــني االلتزامــات السويســري ســنة  م1900والتقنــني األملــاين ســنة  /م1881ســنة 
اليـــات اجلنوبيـــة مـــن كنـــدا وكثـــري مـــن الـــدول األمريكيـــة هولنـــدا ورومانيـــا وإســـبانيا والربتغـــال وتـــونس ومـــراكش والو 

  اجلنوبية نقًال عن التقنني الفرنسي ـ
ائع وبــــاألوراق املاليــــة ، فصــــدرت القــــوانني اخلاصــــة ببيــــع البضــــيف بعــــض نواحيــــه القــــانون اإلجنليــــزيقــــنن كمــــا  

  ـ وبالشركات
ســنة ) اÀلــة مــن الفقــه اإلســالمي( والتقنــني العثمــاين 1860ويف الشــرق صــدر التقنــني اجلنــائي اهلنــدي ســنة   

والتقنــــني  م،1891والتقنــــني اجلنــــائي الســـوداين ســــنة  م،1881، م1875 يتوالتقنينـــات املصــــرية ســـن 1869
ـــاين والتقنـــني العراقـــي يف  م،1932والتقنـــني اللبنـــاين ســـنة م، 1930، م1929الصـــيين يف ســـنيت  والتقنـــني الياب

  .العقوبات ويف املرافعات اجلزائية
  
  

  اخلصائص الفنية للتقنني: ضرة الثالثةاحملا

  

  .الناحية الداخلية، والناحية اخلارجية ومتثل ناحية اإلجراءات: صناعة التقنني ميكن النظر إليها من ناحيتني  
  .نطاق التقنني ومصدره وصياغته وتبويبه وأسلوبه ولغته :وتشمل :الناحية الداخلية: أوال
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: ه اإلسالمي أن فقهاءنا املسلمني يفرقون بني نوعني من املسائليلحظ الباحث يف الفق: نطاق التقنني 
أحدمها الواجب ديانة واآلخر الواجب قضاء، فاألوىل هي اليت تبقى بني العبد وربه دون تدخل من القضاء، 

  .والنوع الثاين هو الذي يدخل يف التقنني. والثانية هي اليت تقبل بطبيعتها أن تكون حمل التقاضي
، والعبــــادات، )املاليــــة والشخصــــية واجلنائيــــة(املعــــامالت : الشــــريعة اإلســــالمية ثــــالث شــــعب: أخــــري وبعبــــارة  

  فاملعامالت بأنواعها تدخل يف التقنني، خبالف الثانية والثالثة ـ . واألخالق
املـــذهب احلنفـــي واملـــالكي : الفقـــه اإلســـالمي متعـــدد املـــذاهب، واملشـــهور عنـــدنا منهـــا أربعـــة: مصـــدر التقنـــني 
وإىل جوارهــا مــذاهب أخــرى، وســواء أكــان التقنـني مــن مــذهب واحــد أو مــن كــل املــذاهب  . لشـافعي واحلنبلــيوا

وتربز أمهية املصدر يف كونـه يفـرق بـني . فتقنني  الفقه اإلسالمي يشرتط فيه عدم اخلروج على الشريعة اإلسالمية
  .ين مصدره اإلنسانالشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، فاألوىل مصدرها السماء والثا

أي صـياغة األحكـام  جيب الصدور بادئ ذي بدء عن الفقه اإلسـالمي، .بيان مصادر التقنني: أوال: الصياغة 
النظــر أثنــاء ذلــك إىل القـانون الوضــعي لالنتفــاع بصــياغته؛ مث يـتم تــذييل كــل مــادة  ال مــانع مـنو  كتبــه،مـن فــروع  

ــــا، مبــــذكرة إيضــــاحية تشــــري فيهــــا إىل اخلــــالف الفقهــــي   وجــــه اختيــــار احلكــــم الــــذي اختــــريو يف املســــألة أو نظ̄ري
  .ومصدره

يسـاعد علـى فهـم التقنـني واإلحاطـة  ذلـكجيب أن يبوب التقنني تبويباً منطقياً متماسكاً، ألن : تبويب التقنني 
. فيقســم التقنـــني إىل أبــواب وفصـــول مرتبطــة بعضـــها بــبعض علـــى وجــه منطقـــي حمكـــم. بــه وتيســـري البحــث فيـــه

أن يتقــدم كــل األبــواب بــاب متهيــدي يكــون موضــوعه األحكــام العامــة الــيت تســيطر علــى مجيــع منــاحي  وحيســن
  .القانون

جتنـــب إيـــراد التعريفـــات : يوصـــي القـــائلون بـــالتقنني باجتنـــاب أمـــور؛ أمههـــا: مـــا ال حيســـن إيـــراده يف التقنـــني 
جتنب ذكر األسباب اليت أوجبت  -تض ملقجتنب الصيغ الفقهية والتعميمات اÀردة إال  - والتقسيمات الفقهية

إذ هــذه مهمــة ) كمــا فعلــت اÀلــة(اختيــار حكــم مــا وإيــراد الــدليل علــى صــحتها، أو إيــراد أمثلــة توضــح احلكــم 
الفقه ال التشريع وجماله األعمال التحضريية واملـذكرات اإليضـاحية الـيت ترفـق عـادة بـالتقنني دون أن تكـون جـزءاً 

تفصيالت واجلزئيات واالقتصار على وضع القواعد العامة حـىت يكـون التقنـني مـن املرونـة ترك اخلوض يف ال ــــ منه
  .حبيث يستطيع القضاء والفقه مسايرة املعامالت املتغرية
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جتنب التكرار إال لضرورة أو فائـدة ولسـبب معـروف اسـتعمال  ـــ جتنب التناقض :جيب يف هذا اÀال: األسلوب
فمنهـا اآلمـرة ومنهـا الناهيـة ومنهـا املبيحـة : أن العبارات اليت يستعملها املشرع أنـواع العبارة املناسبة للحكم ذلك

  .)أو املفسرة(

  :التقنني أن تكوناملستعملة يف جيب يف اللغة  :اللغة
  .ودقيقةواضحة  -
   .أن يكون كل لفظ موزوناً حمدد املعىن -
بات التقنني فال يتغري معناه من مكـان إىل مكـان يف نفـس التقنـني بـل أن يأخذ اللفظ معىن واحداً يف كل جن -

يلتــزم معنــاه يف كــل اســتعماالته، وقــد درجــت بعــض التقنينــات علــى إيــراد تعريــف لأللفــاظ الــيت تــرد يف التشــريع 
  .لتحديد معناها كمجلة األحكام العدلية

  .ناىف هذا مع كوoا فنية دقيقةأن تكون لغة التقنني بسيطة يفهمها مجهور الناس وال يت -
ويف تقنــني الفقــه اإلســالمي جيــب أن تلتــزم مصــطلحاته هــو دون مصــطلحات القــانون، إذ أن هــذه غــري تلــك،  

فـــاللفظ الواحـــد قـــد يســـتعمل يف القـــانون مبعـــىن ويف الفقـــه اإلســـالمي مبعـــىن آخرــــ بـــل جيـــب التـــزام مصـــطلحات 
  .كان التقنني مستمدا من مذهب بعينهاملذهب الذي هو املصدر الرئيسي للتقنني إذا  

جيب أن يسلك يف التقنني إجراءات خاصة تراعى فيها طبيعته وهي تقتضي الدقة، : الناحية اخلارجية: ثانيا
  :ويكون ذلك على قواعد أربعة

 .جلنة ملراجعة املشروع بعد صياغته، و جلنة فنية للقيام بوضع مشروع التقنني: جلنتنيتكوين 
ألن التقنني ال ميكن أن يكون كامًال من كل الوجوه مهما عنيت به اللجنة الـيت ع لالستفتاء عرض هذا املشرو 

 .اهليئات اليت ينبغي أخذ رأيهاشروعه إذ تبقى كثري من وضعت م
فإذا ما سبق عرض املشروع على اهليئة التشريعية املختصة بإصداره، وإذا رأت هذه اهليئة : إصدار التقنني 

 .تعديل أعيد األمر إىل اللجنة اليت قامت بوضعه لتقوم هي بصياغة التعديل املطلوبإدخال شيء من ال
من وقت آلخر، مراجعة التقنني حىت يظل مسايراً للظروف املتطورة يف اÀتمع، ويف الفقه  جيب: مراجعة التقنني

ذ به التقنني مبا حيقق اإلسالمي ميدان التعديل واسع باألخذ باملذاهب واآلراء األخرى غري املذهب الذي أخ
  .املصلحة املتجددة فضالً عن أن العرف له يف الشرع اعتبار
  
  



9 

 

  

  )إلزام القاضي مبذهب معني ال يقضي إال به(اإللزام يف التقنني الفقهي : احملاضرة الرابعة
  
  . هاده لو كان جمتهداً بأحكام معينة ال يتجاوزها مهما خالفها اجت التقنني يف حقيقته إلزام القاضي بالقضاء  
: ثالثة أقوال يف ذلك وهلم ،عن حكم  إلزام القاضي مبذهب معني ال يقضي إال بهحديث  نياء األقدملفقهلو 

  : كما يليقول باملنع، وقول باجلواز، وقول بالتفصيل  
وهو قول . شرتاطه على القاضي باطل غري ملزمامعني، و ال جيوز إلزام القاضي باحلكم مبذهب  :القول األول  

  : لوا بـــواستد. "ال أعلم فيه خالفاً "عند املالكية، والراجح عند الشافعية وبه قال احلنابلة ، وقال ابن قدامة 
وقد يظهر له احلق يف  ،واحلق ال يتعني يف مذهب ،26: سورة صحكم بني الناس باحلق﴾ اقول هللا تعاىل ﴿ف. 1

  . دون غريه  ذلك املذهب، وإذا ظهر له احلق وجب عليه العمل بهغري
  .اإلمجاع على عدم إلزام الناس بقول واحد ومحلهم عليه. 2
أنه ليس ملن وىل أمراً من أمور املسلمني منع الناس من التعامل مبا يسوغ فيه االجتهاد، وهلذا ملا أستشار . 3

  . مثل هذه املسائل منعهالرشيد مالكاً أن حيمل الناس على موطئه يف
   .جيوز اإللزام باحلكم مبذهب معني ويصح اشرتاط احلاكم على القاضي أن يقضي به :القول الثاين  

  . وبه قال السبكي وغريه من الشافعية  ،وهو قول عند املالكية ،وإىل هذا القول ذهب احلنفية
  : واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي  
. معني ال يتجاوزه فيه مصلحة فإذا رأى احلاكم وجود هذه املصلحة جاز له اإللزامأن إلزام القاضي مبذهب . 1

  . وميكن أن جياب عن هذا بأنه استدالل مبحل النزاع فإن املانعني من التقنني ال مصلحة عندهم يف هذا األمر
الفه اجتهاده أن القاضي مفوض إليه القضاء على مذهب معني فليس له أن يتجاوزه إىل غريه حىت وإن خ. 2

  .فكأن القاضي هنا مبثابة الوكيل أو النائب عن احلاكم. ألن التولية مل تشمله
شروط  القاضي الذي توفرت فيهه أنّ  هؤالءيرى  :التفريق بني القاضي اnتهد والقاضي املقلد: الثالث القول 

كما هو توفر فيه شروط االجتهاد  الذي مل ت قلداملأما القاضي  معني،االجتهاد ال جيوز إلزامه باحلكم مبذهب 
  .باحلكم مبذهب معني فيجوز إلزامهحال أكثر قضاة اليوم، 

وهي من املسائل ( م ال يرون تولية القضاة غري اÀتهدينا مينعونه ألoّ ومن ال يرى هذا اإللزام من الفقهاء إمنّ    
الذي عز فيها وجود  ثل هذه األيامم يفخاصة من احلرج  وال خيفى ما يف هذا القول، )اخلالفية بني الفقهاء
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لئال ينسد باب القضاء وتتعطل  اإللزام مبذهب معني هلؤالء القضاة غري اÀتهدين ، فلم يبق إالّ القضاة اÀتهدين
  . مصاحل الناس وتضيع احلقوق

______________________________________________________  
  

  ن يف تقنني الفقه اإلسالمي آراء املعاصري: والسادسة احملاضرة اخلامسة
  

  :وقف املعاصرون من هذه املسألة موقفني، على النحو اآليت  
حممد األمني الشنقيطي، : ومنهم الشيخ ؛قال باملنع طائفة من املعاصرين: املانعون للتقنني وأدلتهم: أوال  

  . الرمحن البسام هللا بن عبد والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد
هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية حيث تناولت موضوع التقنني حتت : كذلك  وممن قال باملنع  

. ، وقسمته إىل جزئني، األول حول التدوين، والثاين حول اللزوم)تدوين الراجح من أقوال الفقهاء(عنوان 
  .وصدر قرارها باألغلبية باملنع من التقنني

   :من األدلة؛ أمهها مبجوعة ن مبنع التقننيو القائلوقد استدل   
﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس : اآليات اليت توجب احلكم مبا أنزل هللا ومنها قوله تعاىل. 1

، فهاتان اآليتان تأمران  26:حكم بني الناس باحلق﴾  صا﴿ف: وقوله تعاىل  105: ﴾  النساءمبا أراك هللا
ال يتعني بالراجح من أقوال الفقهاء، ألنه راجح يف نظر واضعيه دون  باحلكم مبا أنزل هللا وهو احلق، واحلق

: سواهم فال يصح االلتزام به وال اشرتاطه على القضاة عند توليتهم وال بعدها ومن اآليات كذلك قوله تعاىل
ىل ﴿فإن تنازعتم يف شيء فردوه إ: ، وقوله تعاىل10: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا﴾  الشورى

أن الواجب هو الرجوع إىل حكم هللا ورسوله، : الستدالل tاتني اآليتنيا، ووجه 59: هللا والرسول﴾  النساء
وال يتعني حكم هللا ورسوله يف مذهب معني أو رأي معني وال يف قول مرجح واحلكم بالرأي الراجح حكم بغري 

  . ع اإللزام بالتقننيما يعتقد القاضي أنه حكم هللا ورسوله فهو حرام ويلزم منه من
وميكن أن جياب عن االستدالل باآليات السابقة أoا عامة، وليست يف موضوع اإللزام، ويصعب القول بأن   

ما خيتاره العلماء من األقوال الراجحة هو خالف احلق، أو أننا إذا رجعنا إىل قوهلم فإننا نرجع إىل غري كتاب 
فاألحكام املقننة مستمدة من املصادر الشرعية، ودور القاضي تطبيقها ، هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

  .على ما يعرض أمامه من قضايا، فال يكون خارجا عن احلكم باحلق
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فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف , واحد يف اجلنة واثنان يف النار: القضاة ثالثة: ((قوله صلى هللا عليه وسلم. 2
 ))جار يف احلكم فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف الناراحلق فقضى به، ورجل عرف احلق و 

  .أخرجه أصحاب السنن واحلاكم والبيهقي من حديث بريدة
أن احلكم املانع من اإلمث هو الذي يرى القاضي أنه احلق والرأي الراجح املدون ليس : ووجه االستدالل به  

  . ى خبالف ما عرف أنه احلق أمث ويلزم منه منع اإللزام بالتقننيبالضرورة هو رأي احلق يف نظر القاضي فإن قض
  . وجياب عن هذا االستدالل مبا أجيب به عن االستدالل السابق

  . كما نُقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه. اإلمجاع على عدم إلزام الناس بقول واحـد وحـملهم عليه. 3
نه قد وجد من العلماء من قال خبالفه، مث إن القول باملنع من بأن هذا اإلمجاع غري مسّلم، أل: وجياب عنه

اإللزام بقول واحد قول صحيح لو كان مجيع القضاة من اÀتهدين، أما وقد علمنا أن العدد املطلوب تعينه من 
فيصبح تعينهم  –وهم كثري  –القضاة للفصل بني خصومات الناس يلزم تعيني من مل يصل إىل مرتبة االجتهاد 

  . ئز للضرورة أو احلاجة، وبالتايل فإن إلزامهم بقول واحد يف هذه احلالة أمر سائغجا
أن تدوين القول الراجح واإللزام به خمالف ملا جرى عليه العمل يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفاءه . 4

ر على اإلمام مالك الراشدين ومن بعدهم من السلف الصاحل، وُعرضت هذه الفكرة من قبل إىل جعفر املنصو 
  . فردها وبني فسادها وال خري يف شيء أُعترب يف عهد السلف من احملدثات

، أن عدم وجود هذه الفكرة عند السلف ال يعين منعها، فلعل دواعيها مل توجد: وميكن أن جياب عن هذا  
 يورأ ري حال األمة اليوم،وهو غ ،خاصة مع ما كان هؤالء من العلم والورع واألمانة مما يولد الثقة يف القضاة

  . ه هللا قد خالفه فيه غريهاإلمام مالك رمح
أن الصياغة لألحكام الفقهية بأسلوب معني سواء كان من قبل أفراد أو جلان فإoا ستتأثر ببشريتهم، . 5

قال ميكن نسبتها إىل هللا فيو  ،صياغة نصوص الشرع ربانية معجزةونسبتها إىل حكم هللا ليست دقيقة، بينما 
  . أحكام هللا تعاىل

بأن التقنني مثله مثل الفقه فهو ال خيرج عن صياغة فقهيه ال أكثر، وما بقي من ترتيب، : وجياب عن هذا  
  . ووضع أرقام متسلسلة فهو أمر شكلي يسهل الرجوع لألحكام وال يؤثر يف مضموoا

، وهذا ما أثبتته جتربة الدول اليت دونت التقنني ال يرفع اخلالف يف اآلراء، وهو من أهم مربرات التقنني. 6
  . األحكام املعمول tا، حيث خيتلف القضاة يف تفسري النصوص

. بالتسليم مبا ذكروه، لكن التقنني ُحيد من االختالف، وإن مل يرفعه، وهذا هو املطلوب: وجياب عنه    
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تعطيل الثروة الفقهية، ألن عمل  أثر التقنني على حركة الفقه عامة، وعلى القضاة خاصة، حيث يؤدي إىل. 7
القضاة سريتبط tذه القوانني شرحا وتفسريا مما يعطل التعامل مع كتب الفقه، وحيجر على القضاة، ويوقف 

حركة االجتهاد، والنشاط الفكري، لتلبية مطالب احلياة املتغرية، ومواجهة األنظمة واألعراف واملعامالت 
. املتجددة  

ألن تدوين الفقه ال مينع االجتهاد، واحلياة  ،التقنني ليس فيه حجر كبري على القضاةبأن : وُأجيب عن هذا  
تولد من املستجدات مما يعطي القاضي اÀتهد جماال واسعا يف تبين أحكام جديدة هلا، ويكفيه أن جيتهد يف 

تصة لوضع القوانني،  مالبسات القضية املعروضة عليه، ويعينه على االجتهاد يف القضايا األخرى اللجان املخ
وال يستغين واضعو هذه املذكرات والشروح عن كتب  ،كما أن لألحكام املقننة مذكرات إيضاحية وشروح

. الفقه  
خيشى منها أن تكون طريقا إلحالل القوانني الوضعية مكان الشريعة اإلسالمية فيكون  )تقنني(أن كلمة . 8 

. منع هذه التسمية واجب من باب احلذرالتشابه يف االسم أوال، مث املضمون ثانيا، ف  
 وحنوه، مواصفات واصطالحات املراد منها مفهوم ومعلوم للجميع، وال )التقنني(ـبأن هذه التسمية ك: وجياب  

. كن أن حيل بإجياد مصطلح مناسبمشاحة يف االصطالح، والتخوف من املصطلح  مي  
فإنه يؤدي إىل زعزعة الثقة  –من طبيعة كل عمل بشري وهذا  - أن األحكام الشرعية املقننة إذا ما عّدلت. 9

بأحكام الشريعة اإلسالمية، وكثرة التعديالت اليت جترى على القوانني تبعدها عن أصلها الشرعي كما هو 
. مشاهد يف قوانني األحوال الشخصية  

يل باجتهاده اجلديد،  بأن القاضي غري ملزم بالبقاء على اجتهاده األول إذا صح لديه الدل: وأجيب عن هذا  
اقض بناء اإلسالم على رعاية مصاحل ينكما أن القول بعدم تعديل القوانني إذا ظهرت املصلحة يف تعديلها، 

. الناس، وصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان  

ر العلماء أجاز التقنني مجهور الفقهاء املعاصرين، ومنهم بعض أعضاء هيئة كبا: اnيزون للتقنني وأدلتهم: ثانيا
هللا  اÀيد بن حسن، والشيخ عبد الشيخ صاحل بن غصون، والشيخ عبد: وهميف اململكة العربية السعودية، 

، وممن يرى اجلواز كذلك من هللا بن منيع والشيخ حممد بن جبري، والشيخ راشد بن خنني خياط، والشيخ عبد
العزيز  الشيخ عبد: هللا بن محيد، ومن اÀيزين للتقنني كذلك الدكتور صاحل بن عبد: أعضاء هيئة كبار العلماء

.الرمحن القاسم والدكتور عبد ،بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ  
والشيخ  ،والشيخ حممد رشيد رضا،الشيخ حممد عبده :  املعاصرين الذين رأوا جواز التقننيومن مشاهري    
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 ،والدكتور وهبة الزحيلي ،والشيخ علي الطنطاوي ،والشيخ مصطفى الزرقا ،والشيخ حممد أبو زهرة ،أمحد شاكر
.والشيخ حممد بن احلسن احلجوي صاحب كتاب الفكر السامي ،والدكتور يوسف القرضاوي  

  :ما يليوقد استدل هؤالء   
﴿يأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل : األدلة الدالة على طاعة ويل األمر ومنها قوله تعاىل. 1

. 59: األمر منكم﴾  النساء  
رية إىل وفوض القرآن فيما حيتاج إليه من أمور الدنيا السياسية والقضائية واإلدا: (قال الشيخ حممد رشيد رضا   

﴿ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل : ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ وقوله: أهل الرأي واملعرفة باملصاحل من األمة بقوله
، وهلذا أمر بطاعة هؤالء الذين مساهم أويل األمر وهم 83: األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾  النساء

فهذا  ،آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴾ ﴿يأيها الذين: أهل الشورى يف اآلية األخرى فقال
ما جاء به اإلسالم، وهو هداية تامة كاملة ال تعمل tا أمة إال وتكون مستقلة يف أمورها، مرتقية يف سياستها 

ومن  وأحكامها، يسري tا أهل الرأي واملعرفة يف كل زمان ومكان حبسب املصلحة اليت يقتضيها الزمان واملكان،
).ذلك أن يضعوا القوانني وينشروها يف األمة، ويلزم القضاة واحلّكام بإتباعها واحلكم tا   

فيما رواه طاعة ويل األمر لقوله صلى هللا عليه وسلم يف ويستدل اÀيزون للتقنني كذلك باألحاديث الواردة   
أو كره، إال أن يأمر مبعصية، فإن أمر السمع والطاعة على املرء فيما أحب : ((عنه ابن عمر رضي هللا عنهما

. فإذا أمر اإلمام بالتقنني به، لدخوله حتت طاعته. متفق عليه ))مبعصية فال مسع وال طاعة  
بأن طاعة ويل األمر فيما ال معصية فيه مما ال ينازع فيه، لكن الشأن يف : عن هذا االستدالل عموماً  أجيبو   

وبالتايل فهو معصية ليس لويل  ،حة لألمة كما يراه اÀيزون، أو هو حمرمالنظر للتقنني هل هو سائغ وحيقق مصل
. األمر أن يأمر بتنفيذها، كما يراه املانعون للتقنني  

أن القضاة هم مبثابة الوكالء عن اإلمام وهم نواب له، ألoم صاروا قضاة بإذنه، و الوكيل مقيد بشروط . 4
. القضاء على مذهب معني، أو بالتقنني، وجب عليه التقيد بذلكموكله فال خيرج عن حدودها، فإذا ألزمه ب  

أن اإلمجاع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط االجتهاد من القضاة ال جيوز إلزامه باحلكم . 5
فأقوال الفقهاء صرحية بأن إلزام هؤالء  - حال أكثر قضاة اليوم ك  -ا إذا كان القاضي مقلدا مبذهب معني أم

 إمنا مينعون الذين يرون خالف ذلك فهم الفقهاء والعمل جرى بذلك، أما كم مبذهب معني أمر سائغ،باحل
.شديدحرج من ال خيفى ما يف ذلك  اة غري اÀتهدين، وألoم ال يرون توليه القض اإللزام  

وبالتايل فإذا  ، على قول كثري من أهل العلم خاصة يف زماننا بأن االجتهاد يتجزأ: جياب عن هذاوميكن أن   
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معرفة حسنة وتوفرت لديه ألة بتصورها، وأقواهلا وأدلتها، كان لدى القاضي القدرة على اإلحاطة بالباب أو املس
. فال مانع من اجتهاده يف هذه القضية إضافة إىل مقاصد الشريعة وفقه الواقع، بأصول الفقه،  

ليس من فتركها الجتهاد القضاة أما تقنني، حاجة املستجدات إىل حكم شرعي يتم بالنص عليها يف ال. 6
، وخصوصا جيد أمامهم من قضاياوعدم تفرغهم للبحث واالستقصاء يف كل  ،لكثرة مشاغلهموذلك احلكمة 

غالب خاصة وأن ، يف التقننيينص عليها احلاجة ملحة إىل  مما جيعل، وكثرة املستجد فيهامع تطور احلياة، 
من القضايا و متييز الراجح من األقوال،  وال ميكنهم االجتهاد، إىل رتبة ال يصلون القضاة يف هذا الزمان

 القول الراجحب باحلكم فيها، لذلك جاز إلزام القضاة للبثينبغي أن جيتمع كبار اÀتهدين  مااملستجدة والنازلة 
.الذي خيتاره أهل االجتهاد   

.فوضى واختالف يف األحكام للقضية الواحدةأن ترك القضاة حيكمون مبا يصل إليه اجتهادهم يؤدي إىل . 7  
ففي التقنني  ، وا¯ام القضاة بالقصور واتباع األهواء،كم الشرعيةا ورمبا أحدث ذلك اضطراباً، وأهدر الثقة باحمل

.توحيد لألحكام يف الدولة ببيان الراجح الذي حيكم به  
وخيشى أن يف اإلبقاء على الوضع  أن منع اجلائز لدى بعض أهل العلم قد يرتتب عليه حصول مفسده،. 8

ما يدعو إىل ماال حتمد عقباه، ويف التاريخ من ذلك عرب، فاملبادرة إىل وضع  –وهو عدم التقنني  –القائم 
. ين لألحكام الشرعية أمر مطلوبتدو   
اخلمس  اتأن التقنني ال خيلو من مفاسد، لكن املصاحل العامة اليت حيققها التقنني واليت تعود على الضروري .9

إذا تعارضت مفسدتان (كل ذلك يدعو إىل التغاضي عن هذه املآخذ تطبيقا لقاعدة ،  بالعناية والرعاية واحلفظ
.)روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  

:الرأي املختار: ثالثا  
  : جواز التقنني وذلك ملا يلي: القول الثاين ومفاده رجحانبعد عرض القولني وأدلتهما، يظهر  

ألدلة اليت أستدل tا أصحاب الرأي األول القائل بعدم جواز التقنني تعترب عامة وليست صرحية ىف مسألة أن ا
أصحاب القول جبواز  اإليه ندر األدلة والتعليالت اليت استوجاهة أكث مقابلالتقنني، ومل تسلم من املناقشة، 

  .التقنني
، والتقنني يف هذا ...شأن االختصار والتقعيد والنظم إن التقنني من وسائل تقريب الفقه اإلسالمي شأنه مث  

العصر أنسب أسلوب ملواكبة مستجداته وحاجاته، خاصة مع التطور اهلائل الذي يشهده العلم يف مجيع 
جماالت احلياة سواء على املستوى العلمي أو التكنولوجي أو  االجتماعي أو االقتصادي أو غريه، مما جيعل 
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وخطوة عملية تيسر تطبيق الشريعة اإلسالمية ويف ذلك سد لذرائع املناهضني له حتت  التقنني ضرورة عصرية
  .دعوى عدم صالحيتها للتطبيق لعدم تقنينها

  :ما حيققه التقنني من املصاحل اليت ميكن إمجاهلا يفضف إىل ذلك   
ذا علمنا أن أكثر قضاة التيسري على القضاة واملتقاضني يف معرفة األحكام الشرعية الواجب تطبيقها خاصة إ - 

هذا الزمان ليست هلم القدرة وال الوقت ملعرفة احلكم الشرعي والبحث والنظر يف املطوالت والرتجيح بني اآلراء 
 .واألقوال فيما وقع فيه االختالف، فالتقنني بوّفر على القضاة الكثري من اجلهد والوقت

ظروف الراهنة، فاالحتكاك بالبلدان األجنبية واالنفتاح تقنني الفقه اإلسالمي يستدعيه واقعنا املعاصر وال - 
العاملي على الغري يستدعي صياغة األحكام على شكل مواد قد يطالبنا الغري tا إذا أردنا أن نقاضيهم إىل 

  .شرعنا
التقنني استثمار لالختالف الفقهي الذي يعد ثروة متكن الفقه اإلسالمي من االستجابة جلميع مطالب  - 

  .ةاحليا
  .التقنني يكون بعد البحث واالجتهاد وحتري أرجح األقوال وما حيقق للناس مصاحلهم - 
تقنني الفقه اإلسالمي من أبرز مظاهر التجديد يف التدوين الفقهي الذي يعتمد الصياغة القانونية املختصرة  - 

  .واألسلوب السهل الواضح والرتتيب والرتقيم
  .ية الفقهية وحتقيق لوحدة املسلمني وحسم للفوضى والنزاع بينهميف التقنني الفقهي حتديد للمرجع - 
إن التقنني وإن شابه شيء من املفاسد إال أنه من باب ارتكاب أخف املفسدتني لدرء أعالمها وهي من  - 

 .القواعد املقاصدية العظيمة
نه البد أن يصدر من مجع من فالعمل بالتقنني نزول عند الضرورة أو احلاجة ، وحىت تتحقق املصاحل املتوقعة م  

العلماء املوثوق tم دينا وعلما وخلقا مع اإلطالع على حاجات العصر وأحوال الناس وفقه الواقع مع 
  .االستعانة بأهل اخلربة يف االختصاصات املختلفة من علوم العصر

قضاء الشرعي، والشك أن يف تقييد ال": مزايا التقنني يف قوله مجلة من وقد مجع حسنني حممد خملوف   
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس : بأحكام مستمدة من املذاهب الفقهية املدونة القائمة على األصول األربعة

ومفرغة يف قالب قانوين منسق حمكم، ضماناً لتحقيق العدالة وتيسرياً على القضاة وطمأنينة للمتقاضني وبعداً 
حة ظاهرة توجب شرعاً أن نسلك يف هذا الزمن باألحكام عن مظان الريب ونوازع الشهوات، وذلك كله مصل

  ."الفقهية العملية مسلك التقنني احملرتم الواجب التطبيق
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، بل هناك شروط وضوابط وقواعد من النواحي العلمية ول جبواز التقنني ليس على إطالقهأن الق وجيدر التنبيه  
تناوهلا العلماء والباحثون يف هذا املوضوع، والكثري منها  واملنهجية والفنية ال بد من مراعا¯ا يف عملية التقنني،

ضابط االختيار (: احملاضرة العاشرة، واحملاضرة )اخلصائص الفنية للتقنني(تناولته هذه املطبوعة يف احملاضرة الثالثة 
  ).الفقهي يف تقنني الفقه اإلسالمي

_______________________________________________________  
  

  وبعض جتاربه نشأة تقنني الفقه اإلسالمي: بعةاحملاضرة السا

    
وهو خالصة -ذكرت جمموعة من املصادر والدراسات أن مبدأ فكرة مجع الناس على رأي واحد يف القضاء   

حيث حاول إقناع أيب جعفر املنصور بالتقنني يف بدء العهد  ؛قد جاء من قبل عبد هللا بن املقفع - فكرة التقنني
ع األحكام الفقهية وإلزام القضاة باحلكم tا، ، واقرتح على اخلليفة مج)رسالة الصحابة(العباسي يف رسالة مسّاها 

فقهاء األمصار  ألنّ  ذلك حمتجامل يرتض  ااإلمام مالك غري أنّ مث أراد املنصور أن يلزم الناس مبوطأ اإلمام مالك 
قال مالك : كما يف هذه الرواية .على مذهب معنيهم محل، فال ميكن الناسبني  هرت أقواهلمتشاقد توزعوا، و 

إين عزمُت أن : ملا حج أبو جعفٍر املنصور، دعاين، فدخلت عليه فحادثته، وسألين فأجبته، فقال ":بن أنس
آمر بكتبك هذه اليت قد وضعت، يعين املوطأ، فتُنَسخ ُنَسًخا، مث أبعث إىل كل مصٍر من أمصار املسلمني منها 

وى ذلك من هذا العلم احملدث؛ فإين نسخًة، وآمرهم أن يعملوا مبا فيها وال يتعدوها إىل غريها، ويَدعوا ما س
يا أمري املؤمنني، ال تفعل هذا؛ فإن الناس قد : فقلت:   رأيت أصل العلم رواية أهل املدينة وعلمهم، قال

سبقت إليهم أقاويل، ومسعوا أحاديث، ورَوْوا رواياٍت، وأخذ كل قوٍم مبا سبق إليهم، وعِملوا به ودانوا به من 
صلى هللا عليه وسلم وغريهم، وإنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شديد، فدَِع الناس وما هم  اختالف أصحاب رسول هللا

  ."َلَعْمري، لو طاوعتين على ذلك، ألمرُت به: عليه، وما اختار أهل كل بلٍد ألنفسهم، فقال
ن جعفر دعاه إىل ذلك املهدي بن أيب جعفر املنصور وبعده ابنه هارون الرشيد بن املهدي ب :ويف رواية أخرى  

  ـ املنصور، وأىب اإلمام مالك
أَنه قال له الرشيد أنه يريد أن حيمل الّناس على مذهبه  مالك وقد تواترت الرواية عن اِإلمام": قال الشوكاين  

  ."وال خيلو من ذلك إال النادر مالك فنهاه عن ذلك وهذا موجود يف كل كتاب فيه ترمجة اإلمام
  :إلزام القضاة مبذهب معني، من ذلك نم صور ويف تاريخ القضاء اإلسالمي
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أن الوالة كانوا بقرطبة  أبو الوليد الباجي أخربنا القاضي أبو بكر الطرطوشي قال الشيخ" : ابن فرحون قال  
وهذا الذي  ،...ما وجده ابن القاسم إذا ولوا رجال القضاء شرطوا عليه يف سجله أن ال خيرج عن قول

سحنون؛ وذلك أنه وىل رجال القضاء وكان الرجل ممن مسع بعض   رد حنوه عنقرطبة و  عن والة الباجي ذكره
  ." وال يتعدى ذلك أهل املدينة فشرط عليه سحنون أن ال يقضي إال بقول أهل العراق كالم

حممد أورنك زيب "السلطان : ويف القرن احلادي عشر اهلجري اهتم جبمع الفتاوى أحد ملوك اهلند؛ وهو  
الفتاوى : "يث ألف جلنة من مشاهري العلماء يف اهلند لتأليف كتاب جامع للفتاوى مسيح" tادر عاملكري

  نسبة للسلطان الذي أمر جبمعها ـ" الفتاوى العاملكريية"أو " اهلندية
  إال أن هذا اجلمع مل يكن إلزاميا كالقوانني احلديثة، ومل يكن على شاكلتها يف الصياغة واألسلوب ـ   
الثالث عشر للهجرة برز أول تقنني للفقه اإلسالمي باملعىن االصطالحي للتقنني متمثال يف  ويف oاية القرن  

  جملة األحكام العدلية ـ
_______________________________________________________  

  
  عالقة تقنني الفقه اإلسالمي بظاهرة املختصرات الفقهية: ةثامناحملاضرة ال

  

  :االختصار تعريف:أوال  

ه، وهو أن ندع الفضول ونستوجز الذي يأيت إ جياز  :اختصار الكالم يف لسان العرب: اللغةيف  االختصار  
  .على املعىن؛ يعين إيراد املعاين الكثرية بألفاظ قليلة ، واالختصار حذف الفضول من كل شيء

  ."هو ما دل قليله على كثريه": واالختصار هو تقليل اللفظ مع استبقاء املعىن ، قال اخلليل بن أمحد  

الفقهاء اختلفت يف معىن االختصار، ونقل قول االسفراييين؛  ذكر النووي أن عبارات: االصطالح ويف  
معناه عند الفقهاء رد الكثري إىل القليل، ويف القليل معىن الكثري، وقيل هو إجياز اللفظ مع استيفاء ":ونصه
  ."املعىن

  ."هو ضم بعض الشيء إىل بعض لإلجياز وهو إيراد املعاين الكثرية بألفاظ قليلة": أما احلطاب فعرفه بقوله   
ميكن رصد ما تتفق فيه املختصرات الفقهية مع التقنني أوجه التشابه بني املختصرات الفقهية والتقنني : ثانيا  

  :وما خيتلفان فيه يف النقاط اآلتية
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موجزة خمتصرة بعيدة عن التطويل والتكرار خالية من كالمها صياغة للفقه يف عبارات   :من حيث الصياغة  
األدلة وأوجه االستدالل، واخللو من االستطرادات والتفريعات الكثرية  مع جتنب االختالفات واألقوال املختلفة 

إال أoما خيتلفان يف جوانب أخرى من الصياغة؛ من ذلك أن التقنني تصاغ    سواء داخل املذهب أو خارجه ـ
  كام بعبارات آمرة دالة على اإللزام خبالف املختصراتفيه األح

كالمها من وسائل تقريب الفقه وتيسري االطالع على األحكام بأقرب طريق ـ إال   :من حيث الثمرة والفائدة  
أن مقاصد التقنني غري مقاصد املختصرات ، فإذا كان املقصد األصلي من التقنني توحيد األحكام وإلزام 

 : tا، ـــــ مع ما ذكرناه من مقاصد التقنني وفوائده ــــــ فإن مقاصد املختصرات تتمثل يفالقضاة باحلكم 
 أو يتعذرـ حفظها يصعب املطوالت فإن مسائله، واستحضار الفقه، حفظ تيسر 1-
 .تقريب املذهب من طلبة العلم، ومتكينهم من االطالع على فروعه من أقرب طريق -2
  .تطويل، واالقتصار على ما البد من معرفتهاجتناب التكرار وال -3
 .االقتصاد يف الوقت -4
  النقول ـ الشاذة وتصحيح األقوال وحذف املذهب، يف اآلراء واألقوال ضبط -5
 ميكن ال مؤلفات من نقوال حتفظ أoا كما لشتا¯ا ومل الفقهية الدواوين يف تبعثر ملا جامعة املختصرات -6

 االطالع ـ
املختصرات الفقهية وتقنني الفقه اإلسالمي كالمها يشتمل على مسائل الفقه  :حيث املوضوع واملباحث من  

تنبطة منهما بأدوات االجتهاد سومباحثه املستمدة أحكامها من كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وامل
ل من حيث املباحث، فهي حتوي مجيع واألصول واألدلة املقررة يف أصول الفقه، إال أن املختصرات أوسع وأمش

أبواب الفقه املدونة يف املطوالت بصيغة موجزة خمتصرة، أما التقنني فمجاله أبواب الفقه غري العبادات، أي 
  خيص املعامالت واجلنايات واألقضية والشهادات ـ ـ ـ  

ع نشأة املذاهب ظاهرة املختصرات متقدمة يف نشأ¯ا وظهورها حيث نشأت م :من حيث تاريخ الظهور  
الفقهية لكنها منت وتطورت شأoا شأن عامة مناهج التأليف، أما التقنني باملعىن االصطالحي الذي حددناه 

  فلم يربز للوجود إال يف عهد الدولة العثمانية ـ 
األصل يف املختصرات أن تكون مذهبية، خالية من  :من حيث املذاهب املعتمدة يف االختصار والتقنني  

البن جزّي فإنه يف املذهب املالكي، ورغم " القوانني الفقهية ـ ـ ـ"فات الفقهية، إال ما استثين ككتاب االختال
القوانني الفقهية يف تلخيص : "اختصاره وصغر حجمه إال أن صاحبه نّبه فيه على غريه من املذاهب ومسّاه
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مّا التقنني فاألصل فيه أن يؤخذ فيه بالرأي ، أ"مذهب املالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية
الراجح واحملقق للمصلحة الشرعية واملوافق ملقاصد الشريعة اإلسالمية من أي مذهب كان هذا الرأي، وهذا ما 
أوصى به العلماء القائلون بالتقنني، فاحلق ليس حمصورا يف جهة واحدة، وألن االقتصار على املذهب الواحد 

  ضيق، وهذا يتنايف مع املصلحة املقصودة من التقنني ـيوقع يف احلرج وال

  :تلكم بعض أوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما، ويبقى أن نقرر أن العالقة بينهما تتمثل يف اآليت  
تعد املختصرات الفقهية من أهم مصادر تقنني الفقه اإلسالمي إىل جانب املدونات األخرى من مطوالت   

  وحواشي وشروح ـ   
وكانت ظاهرة االختصار اليت نشأت قدميا مث منت وانتشرت يف القرون املتأخرة عامال مساعدا لعملية تقنني   

الفقه اإلسالمي، حيث مّهدت من خالل صياغتها املختصرة إىل ظهور صياغة أكثر تطورا وهي العبارات 
مي يعّد مرحلة متطورة بالنسبة اآلمرة الدالة على اإللزام ووجوب التنفيذ، وعليه فإن تقنني الفقه اإلسال

  للمختصرات الفقهية ـ
_______________________________________________________  

  

  عالقة تقنني الفقه اإلسالمي بالقواعد والضوابط الفقهية: ةاحملاضرة التاسع
  

  : تعريف القاعدة الفقهّية: أوال  
رفع ﴿وإذ ي: يراد tا األساس واألصل، نقول قاعدة البناء مبعىن أساسه وأصله، ومنه قوله تعاىل :القاعدة يف اللغة  

سورة  ﴿فأتى هللا بنياoم من القواعد﴾: ، وقوله تعاىل127/سورة البقرة إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل﴾
  .26/النحل

  ".خشبات أربع معرتضة يف أسفله تركب عيدان اهلودج فيها"وقواعد اهلودج مبعىن   
  .حليض والولدوالقواعد من النساء مجع قاعد وهي املرأة الكبرية املسنة اليت قعدت عن ا  
  .قواعد اإلسالم وقواعد العلم وغري ذلك: هذا وتطلق القاعدة على األساس املعنوي حنو قوهلم  
ومهما تعددت استعماالت القاعدة يف احلسيات أو املعنويات فإoا ال خترج عن نطاق معناها العام وهو األصل   

  .النسبة للفقه أصول وأسس تنضم إليها فروعهأو األساس، ومن مث فقواعد الفقه يصدق عليه هذا املعىن ألoا ب
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، "فقهت احلديث أفقهه: "نسبة إىل الفقه وهو يف اللغة الفهم، أو هو إدراك الشيء والعلم به، تقول: ةالفقهي  
  .وكل علم بشيء فهو فقه

  :عرفت القاعدة الفقهية بتعريفات عديدة منها: االصطالحيف القاعدة الفقهية   
  ."القاعدة هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئيا¯ا": فقال )التعريفات(يف كتابه عرفها : تعريف اجلرجاين  
كل كلي هو أخص من األصول وسائر املعاين العقلية العامة وأعم من العقود ": عرفها بقوله: تعريف املقري  

  .وقد وصف هذا التعريف بأنه أدق التعاريف للقاعدة الفقهية. "ومجلة الضوابط الفقهية اخلاصة
  :عرفها بتعريفني: تعريف الندوي  
   ."إoا حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل حتتها": األول  
إoا أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة يف القضايا اليت تدخل حتت ": الثاين  

  ."موضوعه
: ن واملعاصرين اخرتت أن أعرفها بالتعريف اآليتوبعد فحص العديد من التعريفات عند املتقدمني واملتأخري  
  ."قضية فقهية أغلبية، جزئيا¯ا أحكام فقهية من أكثر من باب"
  :تعريف الضابط الفقهي: ثانيا  
، واحلزم والقوة واحلصر واإلحكام لزوم الشيء وحبسه :من معانيهو ) الضبط(مأخوذ من  :الضابط لغة  

حيصر وحيبس الفروع  الضابط الفقهياحلبس واحلصر، ف: ملعىن االصطالحيوأقرب هذه املعاين إىل اـ  واإلتقان
  . اليت تدخل يف إطاره

 : فيه اجتاهان: االضابط اصطالح  
أي أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية اصطالحان , بدون تفريق بينهما )القاعدة(مبعىن : أن الضابط - أ

  ـ مرتادفان
  ـ ة ويف عدد من كتب القواعد الفقهيةوهو اختيار شائع يف املصادر الفقهي  
فهما متفقان يف  ،فمجال الضابط الفقهي أضيق من جمال القاعدة الفقهية ،هو غري القاعدة: أن الضابط - ب

والقاعدة ، الضابط خيتص بباٍب فقهي واحٍد فقط :إال أن ،أن كال منهما حكم كلي تندرج حتته فروع فقهية
  ـ اب فقهيةفهي تتعلق بعدة أبو  ،أوسع جماال

وبناء على االجتاه الثاين و ما سبق من تعريف القاعدة الفقهية ميكننا تعريف الضابط الفقهي اصطالحا   
  ."واحد قضية فقهية أغلبية، جزئيا¯ا أحكام فقهية من باب":بأنه
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الفقهية إذا كانت مادة القوانني اإلسالمية مستمدة من املصنفات  :القواعد الفقهية مستند للتقنني: ثالثا  
فإن صياغتها تعود إىل القواعد الفقهية اليت زخرت tا تلك املصنفات منذ العصور األوىل حلركة التأليف 
الفقهي، بل إن كثريا من نصوص كتاب هللا املعجز والسنة املطهرة للنيب صلى هللا عليه وسلم الذي أويت جوامع 

مة موجزة مع اشتماهلا على أحكام عامة جمردة الكلم، تعد قواعد فقهية جاهزة  لكوoا صيغت صياغة حمك
يستند إليها كل من الفقيه واملفيت والقاضي وحىت املقلد، وهذا ما يفسر لنا تصدر هذه القواعد Àلة األحكام 

مث : " العدلية  اليت تعد أول تقنني رمسي لألحكام يف تاريخ الفقه اإلسالمي، يقول الشيخ مصطفى الزرقا
خمتارة من أهم ما مجعه ابن جنيم  م العدلية حتمل يف صدرها جمموعة كبرية من هذه القواعدجاءت جملة األحكا

من (فبلغت تسعاً  تسعني قاعدة يف تسع و تسعني مادة تبتدئ  و اخلادمي مضافاً  إليه بعض قواعد أخرى
الفقه وتقسيم  نت تعريفاستهلت tا أحكام اÀلة بعد املادة األوىل اليت تضم) 100/ املادة  حىت  2/  املادة

  ".مباحثه

إن القواعد الفقهية مبا تتسم به من العموم والتجريد ذات وظيفة هامة للقاضي إذ تعينه على إجياد احللول   
للمسائل املعروضة والنوازل الطارئة، وذلك عن طريق التخريج، فإذا عرضت عليه حادثة غري منصوص عليها 

وقد أشار اإلمام القرايف إىل أن من جماالت  ،ا عن طريق القياس والتخريجإىل أقرب القواعد وأحلقها tنظر 
 يرد فيه مل إّن ما: "قال رمحه هللا. استثمار القواعد أّن ما ال ضابط له وال حتديد يف الّشرع يتعّني تقريبه tا

  ."تربه الّشرعالّشرع بتحديد يتعّني تقريبه بقواعد الّشرع، ألّن الّتقريب خري من الّتعطيل فيما اع
ما أن القاعدة الفقهية مبا حتمله من خصائص تضفي على التقنني صفة املرونة وتعطي للقاضي فسحة ك   

ملمارسة سلطته وتفسح له اÀال عند التطبيق لوضع احللول املناسبة لظروف كل واقعة خاصة فيما خيضع منها 
  .لظروف الزمان واملكان واألحوال واألشخاص

الكثري من القواعد الفقهية قواعد تفسريية للمواد القانونية حتكمها وتضبطها وتنري  خر، تعدمن جانب آ   
للقاضي سبل تطبيقها لئال حيصل التناقض واالختالف عند التطبيق، وحىت ال حيدث التصادم مع نصوص 

  . الشريعة اإلسالمية وأحكامها الثابتة ومقاصدها السامية
لكلية العامة اليت تشمل أحكاما فقهية من أكثر من باب، أما القواعد اخلاصة هذا فيما يتعلق بالقواعد ا  

  .املتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه واملصطلح عليها بالضوابط فإoا تعد بذا¯ا مواد قانونية جاهزة
حىت وأذّكر أن هناك قواعد مذهبية يف كل مذهب تعد مدارك لألحكام ومآخذ لآلراء يرجع إليها القاضي   

   .وخاصة إذا كان التقنني صادرا من مذهب بعينهيصدر أحكامه على بصرية، ويتلقاها املتقاضي بثقة وطمأنينة 
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وإذا كان للقواعد الفقهية كل هذه املزية يف عملية التقنني، فمن اإلنصاف أال نغفل دور التقنني يف إبراز   
ىل جمال التطبيق، وبناء عليه فال نعجب إذا وجدنا الكثري القواعد الفقهية وتفعيلها وإخراجها من دائرة النظرية إ

جمال التقعيد الفقهي يعتربون ظهور جملة األحكام العدلية مرحلة نضج وتنسيق واستقرار ورسوخ من الباحثني يف 
للقواعد الفقهية فبظهورها اشتهر ذكر القواعد، وشاع أمرها، ومست مكانتها وتوالت عليها الشروح، وصار هلا 

  .ى وحضور يف كافة اÀاالت الفقهية والقانونيةصد
_______________________________________________________  

  

  عالقة التقنني الفقهي بالسياسة الشرعية: ةضرة العاشر حملاا
 

يكون معه الناس  ما كان فعالً " عرف ابن عقيل السياسة الشرعية بأoا  :تعريف السياسة الشرعية: أوال  
  ."عليه وسلم وال نزل به وحيٌ  أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد ، وإن مل يضعه الرسول صلى هللا

األحكام اليت تنّظم tا مرافق الدولة، وتدبّر tا شؤون الدولة مع : "أoا ب عرفها الشيخ عبد الرمحن تاجو   
مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصوهلا الكلية حمققة أغراضها االجتماعية ولو مل يدل عليها 

  .""اجلزئية الواردة يف الكتاب أو السنةشيء من النصوص التفسريية 
مبا يكفل حتقيق املصاحل  تدبري الشئون العامة للدولة اإلسالمية ،:" تعريفهاقال عبد الوهاب خالف يف و   

   ."وإن مل يتفق وأقوال األئمة اÀتهدين ودفع املضار ، مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصوهلا الكلية ،
مزايا دورا هاّما يف بيان أoا متثل الّسياسة الّشرعّية فظهر من مفهوم  :ياسة الشرعيةعالقة التقنني بالس: ثانيا  

مراعا¯ا ملقاصد اخللق وسعتها ومشوهلا وصالحها لكّل زمان ومكان، وخصائصها، وتعّرب عن  الّشريعة اإلسالمّية
ا سويّا يف تنزيل مقاصد الّشرع هلذا اعتربت مقاصد الّشريعة هدف الّسياسة وغايتها وخالصتها، فهي متّثل طريق

  .على الواقع، كما أoّا متّثل ضابطا ألحكام الّسياسة، حبيث تبقى حتت مظّلة الّشريعة وَكَنفها
، فهي توجب عليه كافة التدابري اليت يتخذها اإلمام لتحقيق مصاحل الناسشاملة ل لسياسة الشرعيةا وملا كانت  

بإقامة العدل وإخراج احلق من الظامل ودفع املظامل وردع أهل الفساد وكل  اتّباع ما توجبه املصلحة ودرأ املفسدة
  .ما توجبه املقاصد الشرعية، وهذا ما حيققه التقنني

ومن له ذوق يف الّشريعة واّطالع على كماهلا وتضّمنها لغاية مصاحل العباد يف املعاش : "يقول اإلمام ابن القّيم  
يسع اخلالئق، وأنّه ال عدل فوق عدهلا، وال مصلحة فوق ما تضّمنته من  واملعاد، وجميئها بغاية العدل الذي
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املصاحل، تبّني له أّن الّسياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأّن من أحاط علما مبقاصدها 
  ".ووضعها مواضعها وحُسن فهمه فيها، مل حيتج معها إىل سياسة غريها البّتة

السياسة الشرعية فيه الكثري من مظاهر السعة واملرونة وهو مبين على قاعدة جلب  فتصرفات احلاكم يف جمال  
املصاحل ودرء املفاسد و قاعدة الضرورة، وقاعدة تغري األحكام بتغري األماكن واألزمان واألحوال، وال شك أن 

م ويلزم به من آراء التقنني يندرج ضمن هذا اÀال وخيضع هلذه القواعد، وطاعة احلاكم فيما يسّنه من أحكا
 :اإلمام القرايف قال. ختالف نصا شرعيا وال تناقض مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالميةمادامت ال واجبة 

وجيب طاعة األئّمة وإجالهلم وكذلك نواtم، فإن عصوا بظلم أو تعطيل وجب الوعظ، وحرمت طاعته يف "
رواه ابن عبد الرب عن  ))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(( :عليه الصالة والسالم املعصية وإعانته عليها، لقوله

وال جيوز اخلروج على من َوِيلَ وإن جار، ويُغزى معه العدّو، وُحيّج البيت، وُتدفع له الزّكوات إذا  .عبد هللا بن حذافة
بط إّال بعظمة قاعدة ضبط املصاحل العاّمة واجب، وال تض: "ّمث قال". طلبها، وتصّلى خلفه اجلمعة والعيدان

األئّمة يف نفس الّرعّية، ومىت اختلفت عليهم أو أهينوا تعّذرت املصلحة، ولذلك قلنا ال يتقّدم يف إمامة صالة 
  ".اجلنازة وال غريها ألّن ذلك خمّل بأtّتهم

ء ومن هؤال ، إذ جعلوها نظما وقوانني،مبفهوم السياسة الشرعيةالتقنني العلماء املعاصرين  لقد ربط بعضو   
علم يبحث فيه عما تدبر به شئون الدولة : " لعلم السياسة الشرعية بأoايف تعريفه عبد الوهاب خالف 

جعل  ، كما"اإلسالمية من القوانني والنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم وإن مل يقم على كل تدبري دليل خاص
مطابقتها ألصول الدين وحتقيقها  النظم والقوانني اليت تتطلبها شئون الدولة من حيث" موضوع هذا العلم 

الوصول إىل تدبري شئون الدولة بنظم من دينها ، : " غاية هذا العلم -رمحه هللا- كما جعل   ،"مصاحل الناس 
  ."واإلبانة عن كفاية اإلسالم بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصاحل الناس يف خمتلف العصور والبلدان 

_______________________________________________________  
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  ر الفقهي يف تقنني الفقه اإلسالميضابط االختيا :عشرة ةاحملاضرة احلادي
  

  :املنهج املختار يف تقنني األحكام الشرعية: أوال  
على أنه جيب احلكم مبا أنزل هللا عز وجل وال جيوز تعطيل شرع اهللا عن التقنني القائلون جبواز   قبعد أن اتف  

  : ية على األقوال اآلتيةالتطبيق، اختلفوا يف مصدر اختيار النص القانوين املستمد من الشريعة اإلسالم
إن تقنني الشريعة اإلسالمية يتم من خالل مذهب فقهي واحد، وإذا تعددت اآلراء يف  :القول األول  

املذهب الواحد فيلتزم رأي إمام املذهب أو أرجح األقوال يف املذهب أو املفىت به، وهذا الرأي يتغذى من الرؤية 
، أو إلزام القاضي باملفىت به يف املذهب الواحد، كما جرى عليه العمل اليت تلزم االتباع يف إطار املذهب الواحد

يف بغداد يف عهد اخلالفة العباسية من اإللزام باملذهب احلنفي وكان عليه العمل يف قرطبة من اإللزام باملذهب 
املذهب املالكي، وهذا الرأي هو الذي سارت عليه جملة األحكام العدلية حيث قد اقتصرت على الراجح من 

  .احلنفي
األخذ بأرجح األقوال من املذاهب الفقهية املختلفة، وهذا ما أكد عليه الشيخ مصطفى  :القول الثاين    

أمحد الزرقا والشيخ يوسف القرضاوي وغريمها من العلماء املعاصرين، وقالوا إنه جيب عند القيام بعملية التقنني 
لحة من جمموع املذاهب الفقهية املدونة واألقوال املأثورة عن أن يتم اختيار القول األرجح دليال واألوفق مص

يرى بعض ": فقهاء الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن مل يدون مذاهبهم ،وقال الشيخ مصطفى أمحد الزرقا
املفكرين من علماء العصر أن جمموعة املذاهب االجتهادية جيب أن تعترب كمذهب واحد كبري يف الشريعة 

كل مذهب فردي منها كاملذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي وغريها يعترب يف هذا املذهب اإلسالمية و 
العام كاآلراء واألقوال املختلفة يف املذهب الفردي الواحد، فريجح علماء األمة وخيتارون منها للتقنني يف ميدان 

  ـ "ل عصر، وهذا رأي سديدالقضاء والفتيا ما هو أوىف باحلاجة الزمنية ومقتضيات املصلحة يف ك
ويف تقنني الفقه أو التقنني منه عندما تتعدد اآلراء واألقوال الفقهية يف املسألة الواحدة خيتار : "وقال أيضا  

منها للتقنني ما هو األصلح حبسب قوة الدليل الشرعي ويسر التطبيق والقرب من مقاصد الشريعة وعدالتها 
فوق املعرفة الشرعية بصرية زمنيًة بأحوال الناس العملية وأنواع املشكالت وهذا االختيار عمل اجتهادٌي يتطلب 
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اليت يصادفوoا واملخالفات اليت يقعون فيها وغالبًا ما يعهد tذا العمل االجتهادي إىل جمموعٍة من اخلرباء 
  ".الثقات ، وقلما يرتك لرأي شخص واحد فهو اجتهاد مجاعة وليس اجتهاد فرد

األخذ يف بلد ما باملذهب السائد فيها أصال عاما للتقنني مع اخلروج عليه عندما تدعو  :القول الثالث  
حبيث يتبني الطريق إىل التفسري  ،املصلحة إىل ذلك على سبيل االستثناء، فيكون األصل معروفا واالستثناء بينا

ب آخر إذا دعت املصلحة،  عند لزومه، ففي مصر مثال يؤخذ باملذهب احلنفي أساسا مع اخلروج عليه إىل مذه
كما يف مسألة حرية التعاقد واالشرتاط مثال، فقد تدعو احلاجة إىل األخذ فيها باملذهب احلنبلي لتوسع هذا 
املذهب يف سلطان اإلرادة العقدية يف اشرتاط الشروط، ويف اململكة العربية السعودية حيث يسود املذهب 

على سبيل  جواز اخلروج منه إىل غريه إن وجدت املصلحة يف ذلكيؤخذ باملذهب احلنبلي أساسا مع  ،احلنبلي
جتربة تقنني فقه األسرة للدولة  :، منهاهجيةا هلذه املنويف العصر التشريعي احلاضر بعض التجارب وفقً ستثناء، اال

  .العثماين )قانون العائلة(العثمانية 
املذكورة سابقا نرى أن املنهج املختار هو عدم التقيد يف التقنني مبذهب معني من املذاهب  ناهجلى ضوء املع  

 :ذلك لألسباب اآلتيةالفقهية؛ و 
ـــ ألن التقييد مبذهب معني حيرم التقنني االستفادة من رحابة الفقه اإلسالمي وسعته كما حيرمه من االستفادة 

 .من اآلراء الراجحة يف املذاهب األخرى
وء متغريات ـــ مينع التقيد مبذهب معني االستفادة من اآلراء اليت حتقق املصلحة العملية والفائدة الواقعية على ض

 .الزمان واملكان وهو ماال ينكر معه تغيري األحكام
عّني حكم هلا

ُ
 .ــــ التقييد مبذهب معني يصطدم مبشكلة النوازل واملستجدات اليت ليس يف كالم فقهاء املذهب امل

 ـ ــــ عدم التقيد يف التقنني مبذهب معني من املذاهب الفقهية نبٌذ للتعصب املذهيب
د مبذهب معني أقرب إىل الصواب وأدعى إىل التيسري على الناس، فرمبا يكون يف التزام مذهب ــــ عدم التقي

 .معني ضيق وحرج ويف غريه تيسري وختفيف
  .ــــ عدم التقيد مبذهب معني يرتتب عليه األخذ بآراء الفقهاء من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني

  

 : منهجية التخّري والرتجيح: ثانيا  
وإذا كانت املذاهب كلها إىل هللا، لكن الرتجيح فيها البد منه ألنه أبعد عن إتباع اهلوى ": الشاطيب يقول  

  ."وأقرب إىل حتري قصد الشارع يف مسائل االجتهاد
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 ـ "إن القول املرجوح مبنزلة العدم مع الراجح، فليس للقاضي احلكم به":  يقول ابن عابدين يف حاشيتة  
وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نُقل وعلم من إمجاع  :حكاميقول اآلمدي يف اإل  

  ـ  "الصحابة والسلف يف الوقائع املختلفة على وجوب تقدمي الراجح على الظنني
ولكن قد ) سواء كان الراجح قطعيا أو ظنيا(وهو مذهب اجلمهور فاألصل العمل بالراجح وترك املرجوح   

لقول املرجوح بسببه ظرف يف مكان معني أو زمن معني تبعا للمصاحل املرتتبة عليها أو املفاسد حيتاج أحيانا إىل ا
املرتتبة على مقابله، فقد يكون املرجوح يف زمن راجحا يف زمن آخر، وال يكون مرجوحا إذا اقتضى النظر العمل 

اعاة الواقع واملصلحة فيه وهذا ختالف الزمان واملكان واألحوال يتطلب مر هلذه األسباب وهذه املربرات، فا
يتطلب املقدرة على الرتجيح والتخري حىت ال تفوت املصاحل املتغرية واألعراف املتطورة اليت تستوعبها مقاصد 

  .الشريعة وقواعدها
  .وال يعين هذا أن يعمل باملرجوح اتباعا للهوى والتشهي فذلك ما ال يقول به أحد من العلماء  

Àتهد ال سيما إذا مل يكن يف املسألة دليل أو نص صحيح صريح بل كان مبىن الرتجيح وقد خيتلف اجتهاد ا  
  .على االجتهاد احملض، فقد يرتجح حينئذ ما خيالفه ويتغري االجتهاد

ببعض األقوال املرجوحة يف املذهب احلنفي نظرا ملا وراءها من حتقيق  لة األحكام العدليةجمولقد أخذت   
  .مفسدة، كما اضطرت يف قانون العائلة إىل اخلروج عن املذهب احلنفي إىل غريه مصلحة زمنية أو دفع

التلفيق منه ما هو باطل لذاته كما إذا أدى إىل إحالل احملرمات، ومنه ما هو حمظور  :التلفيق املمنوع : رابعا  
ذر، وهذا حمظور ال لذاته بل ملا يعرض له من العوارض مثلما هو يف تتبع الرخص عمدًا بدون ضرورة وال ع

 .شرعا سداً لذرائع الفساد باالحنالل من التكاليف الشرعية
ليس ألحد أن يأخذ مبذهب املخالف بالتشهي، وليس للعاصي أن ينتقي من املذاهب يف كل ": قال الغزايل  

 ."مسألة أطيبها عنده فيتوسع
  ـ ة من كل مذهبويندرج حتت هذا النوع باألوىل تتبع الرخص، واألخذ باألقوال الضعيف  
احلنيفية السمحة إمنا أتى tا السماح مقيدًا مبا هو جائز على أصوهلا، وليس ": يقول الشاطيب يف املوافقات  

تتبع الرخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلا ـ ـ ـ، تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع 
الف موضع تنازع، فال يصح أن يرد إىل أهواء النفوس، وإمنا يرد وموضع اخلـ، .. جاء بالنهي عن إتباع اهلوى

  ".إىل الشريعة، وهي تبني الراجح من القولني فيجب اتباعه ال املوافق للغرض
__________________________________________________________  
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  جتربة تقنني األحوال الشخصية : عشرةية احملاضرة الثان   
    

 الفقهـي، واجلانـب الـذي مل تسـتطع التقنينـات األحوال الشخصية أكثر األحكام القت عناية مبوضـوع التقنـني  
األجنبيـة أن تطمـس منـه روح الشـريعة اإلسـالمية بالكليـة، وإن حاولـت وال تـزال، فقـد بقـي يف عمومـه مســتنبطا 

  :من أحكام الشريعة اإلسالمية مبختلف مذاهبها كما سيتضح
م، وترجع أمهية هذا القانون ألسباب 1917/هـ1336العثماين يف سنة " قانون العائلة" :يف الدولة العثمانية  

ملسائل األحوال الشخصية من الشريعة اإلسالمية، وأنه مل يقتصر على قواعد  فعلي تقنني أولأنه : ثالثة هي
املذهب احلنفي، بل اختريت بعض قواعده من املذاهب األربعة السنية وقد اشتمل على قواعد قانونية خاصة 

  .باليهود واملسيحيني
بوضع مشروعات   - مبجهود فردي  - م وتصدى للتقنني1888/هـ1306جاء حممد قدري باشا  :صريف م  

واألحكام الشرعية يف : ومنها، قوانني قننت فيها األحكام الشرعية العملية على مقتضى املذهب احلنفي
العدل األحوال الشخصية على مذهب أيب حنيفة، وشرحه حممد زيد األبياين يف ثالثة جملدات، وقانون 

مادة، وطبعته وزارة املعارف املصرية يف املطبعة  646واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف، ويتكون من 
  .ومل تطبق مصر  هذه القوانني رمسًيام، 1893األهلية سنة 

برئاسة وزير  م1915وهو مستمد من املذاهب األربعة، وذلك سنة  :قانون األحوال الشخصية يف مصرــ 
 .م، ولكنه مل يصدر ملعارضته من بعض العلماء1916وأعد هذا املشروع وطبع عام احلقانية، 

يف بعض مسائل الزواج والنفقة والعدة والطالق والنسب واملهر  25قانون رقم  م1920مث صدر عام   
 .يف وضع حد أدىن لسن الزواج 56قانون رقم  1923مث صدر عام  .واحلضانة واملفقود

نة من العلماء لوضع قوانني األحوال الشخصية من عامة املذاهب، فأصدرت ألفت جل م1936ويف سنة   
املعدل لبعض أحكام  م1946سنة  48املتعلق باملواريث، والقانون رقم  م1943سنة  77القانون رقم 

  .املتعلق بالوصية م1946 سنة 71الوقف، والقانون رقم 
م، إال أنه مل يصدر 1948ل الشخصية منذ سنة فكرت احلكومة العراقية يف تدوين قانون لألحوا : العراقيف  

م ، حيتوي هذا القانون على مثان ومثانني مادة مأخوذة من املذهب احلنفي وغريه من 1959إال يف سنة 
املذاهب اإلسالمية والقوانني اجلديدة، وجاء فيه أنه عند عدم النص فيه يرجع إىل أحكام الشريعة مع 

 . سالمية األخرى املتقاربة قوانينها مع القوانني العراقيةاالسرتشاد مبا أقرته البالد اإل
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ملخص "م، بوضع بعض القواعد من الفقه املالكي 1937سنة " عامر بن حممدحممد "قام الشيخ  :يف ليبيا  
 :وجاء الكتاب يف أربعة أقسام؛ مرتبة على النحو اآليت، "يةالكاملاألحكام الشرعية على املعتمد من مذهب 

علما أن  واملواريث ، املعامالت والتربعات،األحوال الشخصيةو  رعي ومتعلقاته، احلقوق العائلية القضاء الش
   .التربعات تشمل الوقف والوصية

". جملة األحوال الشخصية"كان من أمهها ما قام به العالمة سيدي حممد العزيز جعيط من تقنني   : تونسيف  
  .فةأخذ فيها من مذهب اإلمام مالك ومذهب أيب حني

م، حىت 1917ظل العمل يف سوريا بناء على قانون حقوق العائلة الصادر يف العهد العثماين : يف سوريا  
م، فنسخ قانون حقوق العائلة العثماين املذكور، وقد قامت 1953صدر قانون األحوال الشخصية اجلديد عام 

طلب من احلكومة السورية آنذاك، عليه جمموعة من العلماء األجالء، منهم األستاذ مصطفى أمحد الزرقاء ب
الزواج وما يتفرع عنه واألهلية والوصية : وهذا القانون اجلديد جامع لسائر أحكام األسرة يف أبواtا األربعة

  .واملرياث ويتميز هذا القانون بأن أحكامه مستمدة من الفقه اإلسالمي جبميع مذاهبه وآرائه
إىل أن  م1917ون حقوق العائلة الصادر يف العهد العثماين ظل العمل يف األردن كذلك بقان :يف األردن  

، 1947م ، مث صدرت قانونان يف سنيت 1927سنة " قانون حقوق العائلة" صدر يف قانون جديد باسم 
. م1976 كل منهما يلغي سابقه، وبقي العمل باألخري إىل أن صدر قانون األحوال الشخصية سنة   م1951

 . م2001وصدر له تعديالت سنة 
قانون املواريث وقانون الوصية، وقانون : قامت جلنة من كبار العلماء يف اليمن بعمل القوانني التالية :يف اليمن  

م ـ ـ ـ ، وهؤالء العلماء مل يلتزموا مبذهب معني وإمنا استمدوها 1978الوقف، وقانون اهلبة، وقانون األسرة سنة 
  .دليال يف نظرهم من بني املذاهب املعتمدةمن األدلة الشرعية األصلية واختاروا األقوى 

تطبق األحكام الشرعية من املذهبني  .م1830سنة  كانت اجلزائر قبل احتالهلا من قبل فرنسا  : اجلزائريف  
املالكي واحلنفي، وبعد دخول فرنسا االستعمارية إىل أرض اجلزائر عملت هذه الدولة على بسط نفوذها، 

ام قانون فرنسا، وذلك يف مجيع التصرفات، ما عدا ما يتصل بأحكام الزواج وجعل أهل اجلزائر خيضعون ألحك
 . والطالق

قرارا  )دومنيك لوسياين(من احلاكم العام للجزائر م 1905وبعد أن قرروا فصل الدين عن الدولة أصدر يف   
 )دومنيك(يه عني يقضي بتقنني أحكام الشريعة اإلسالمية لتطبق بعد ذلك على املسلمني اجلزائريني، وبناء عل

تدوين احليثيات واخلصوصيات يف الشريعة اإلسالمية : "بإعداد املشروع املوسوم بــ" مارسيل موران"األستاذ 
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ـ جلنة تكونت من ستة عشر عضوا  م1906، وأسس هذا األخري سنة "املطبقة على املسلمني يف اجلزائر
اصة باألسرة، والوقف، والعقارات، والبينات وفق فرنسيا، وستة علماء جزائريني لتقنني األحكام الشرعية اخل

عبد "و" مصطفى بن أمحد الشرشايل: "املذهب احلنفي واملالكي، وقد صدرت اÀلة باسم عاملني جزائريني مها
وقد دامت فرتة قصرية، ومل تكن ملزمة، وإمنا كانت لالستشارة فقط، ولذلك مل " الرزاق بن حممد األشرف

لعليا، حيث كانت ترى فيها جمرد مشروع، كما مل تعرتف tا غالبية اجلزائريني؛ ألن نية تعرتف tا احملاكم ا
فرنسا مكشوفة، وهي حماولة دمج الشريعة اإلسالمية يف القانون الفرنسي، وفتح أبواب التجنس، والزواج 

استقلت اجلزائر  املختلط، وما يرتتب على ذلك من عواقب تؤدي إىل ذوبان اجلزائريني يف غريهم، مث بعد أن
م، بتقنني أحكام األسرة واملرياث واألوقاف وفق املذهب 1984، قام املشروع اجلزائري يف سنة م1962سنة 

  املالكي، وأصبح منذ هذا العام قانونا رمسيا ملزما مبجرد صدوره يف اجلريدة الرمسية ـ
_______________________________________________________  

  
  الية جتربة تقنني املعامالت امل: والرابعة عشرة احملاضرة الثالثة عشرة

  

علماء الدولة العثمانّية لوضع   كّلف السلطان العثماين عبد احلميد الثاين جلنة من كبار  :جملة األحكام العدلية  
وحتوي اÀّلة ستة عشر كتابًا تضمنت  .جمّلة جامعة ألبواب الفقه اإلسالمي لتكون مبثابة القانون املدين للدولة

اّدة قانونّية، ودّون املؤلفون يف مقدمتها جمموعة من القواعد الفقهّية م) 1851( ألفًا ومثامنائة وواحد ومخسني
  املختارة، بلغ عدد موادها تسعا وتسعني ماّدة ـ

استقبلت عند صدورها باالهتمام والعناية، ، وقد م1876 املوافق هـ1293 وكان بدء العمل tا سنة  
للفقه اإلسالمي، وزاد من أمهيّتها كوoا أّول حماولة جلمع واعتربت عمًال رائداً يف أسلوبه وطريقة تنظيمه بالنسبة 

وعلى  إمامهألoّا بنت أحكامها على اجتهادات  األحكام واملعامالت، وحظيت باهتمام علماء املذهب احلنفي
  :؛ من أمهها، وأفردت هلا الشروح الواسعةعلمائه، ويف دائرة فقهائه و هأصول
  ) ه 1304 ت( القرميي ارالست لعبد اÀلة قواعد شرحـــ    
  ) ه 1326 ت( األتاسي خالد للشيخ اÀلة شرحـــ    
 )ه 1328ت( باز رستم لسليم اÀلة شرحـــ    
 )ه 1342ت(  الراوي الغين عبد بن سعيد حملمد اÀلة شرحـــ    
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 )ه 1357ت( احملامي مهام بن ليوسف اÀلة مرآةـــ    
  يكالرت  حيدر لعلي األحكام جملة شرح احلكام دررــــ    
  )ه1357 ت( الزرقا حممد بن أمحد للشيخ الفقهية القواعد شرحـــ    

  .الكتاب هذا من الثاين يف اجلزء لةلمجا قواعد شرح الزرقا أمحد بن مصطفى للشيخ العام الفقهي املدخل ــــ   
فقد شهدت السعودية حماولة " ننيتق"رغم نفور أغلبية علمائها من كلمة  :يف اململكة العربية السعودية  

 جادة لتقنني األحكام الشرعية العملية، ومتثل ذلك يف العمل الذي قام به الشيخ أمحد بن عبد هللا القاري
، "جملة األحكام الشرعية: "هـ، رئيس احملكمة الشرعية الكربى مبكة املكرمة سابقا، بتأليف1309املتوىف سنة 

مادة على منوال جملة األحكام العدلية  3382نبلي، واحتوت اÀلة على وقد اقتصر فيها على املذهب احل
   .حد عشر كتاباأالعثمانية، وتضمنت 

سواء يف اÀال اإلداري أو القضائي أو الدويل أو  صدرت يف عهد امللك عبد العزيز عدد من القوانني وقد  
يف م 1964ظام األوراق التجارية سنة مادة، ن 233يف  م1960نظام الشركات سنة : ومن ذلك االقتصادي،

كما صدرت قوانني جتارية كثرية وأنظمة عديدة تتعلق بالبرتول واستخراجه واستغالله وتصديره، ،مادة 120
، فما من فرع إال ودخله التقنني يف الواقع باستثناء  ...وصدرت أنظمة تتعلق بالعمل والعمال ونظام التأمينات

القانون املدين و قانون األحوال الشخصية : نزر القليل جدا من أحكامهما؛ هيثالثة فروع مل يقنن إال ال
  .وقانون العقوبات

م، وجاء يف مادته األوىل 1987م سّنت قانون املعامالت املدنية وعدل سنة 1985يف سنة   :يف اإلمارات  
على أن يراعي ختيري أنسب النص على أنه إن مل جيد القاضي نصا يف هذا القانون مبقتضى الشريعة اإلسالمية 

فإذا مل جيد فمن املذاهب املعتمدة األخرى حسب ما تقضيه . احللول من مذهيب اإلمام مالك واإلمام أمحد
  .املصلحة فإذا مل جيد مبقتضى العرف

  .وقد أرفق القانون مبذكرة إيضاحية مفصلة أبرزت املصادر الفقهية اخلاصة بكل مادة  
كما أن املذكرة اإليضاحية تتفق يف أكثر  م،1976ه األردين الصادر علم هذا القانون مستمد من نظري   

  .أجزائها موافقة تامة مع ما جاء يف املذكرة اإليضاحية لنظرية األردين
 م1936انعقد العزم على ضرورة اإلصالح يف جمال القانون املدين، وتألفت هلذا اللجنة سنة  :يف مصر  

الرزاق السنهوري وقد أعدت اللجنة مشروعها على أن يبدأ العمل به سنة وأسندت رئاستها إىل الدكتور عبد 
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م،  وقد جاء يف املادة األوىل منه النص على اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا رمسيا يلجأ إليه القاضي 1949
  .إذا مل جيد نصا تشريعيا ميكن تطبيقه وال عرفا

سوريا  م كل من1876املدنية منذ صدورها سنة  بقيت على العمل مبجلة األحكام: يف الشام والعراق  
  .  ولبنان وفلسطني  واألردن والعراق والكويت

أمر حسين الزعيم يف سوريا بتشكيل جلان لوضع قانون مدين عصري على غرار القانون  م1947يف سنة   
  ).يثةقانون يقوم على املزج بني التفكري الفقهي والتطورات واملفاهيم القانونية احلد(املصري 

  .سالمية إذا مل يوجد نصوقد نص هذا القانون كنظريه املصري على الرجوع ألحكام الشريعة اإل  
اجلديد على أن يطبق بعد سنتني من نشره يف اجلريدة، وكانت  صدر القانون املدين العراقي م1951ويف سنة   

من جملة األحكام العدلية وكتاب أحكامه مستقاة من أحكام الشريعة اإلسالمية من غري تقيد مبذهب معني، و 
  .مرشد احلريان ومشروع القانون املدين املصري وغريه

وقد كان القانون املدين العراقي خطوة هامة يف تطوير التقنني فأثر بدوره يف كثري من القوانني املدنية العربية   
رزاق السنهوري ـــ الذي أسهم اليت صدرت بعده يف األردن والكويت واليمن واإلمارات العربية، ويشري عبد ال

حتت  م1962بدور كبري يف وضع هذا القانون ـــ إىل أمهيته يف مقاله املنشور يف جملة القضاء العراقية عام 
هذه جتربة من أخطر التجارب يف تاريخ التقنني املدين احلديث، ذلك أن ": بقوله" القانون املدين العريب: "عنوان

ركدت طوال القرون املاضية وأغلق باب االجتهاد فيها ـ ـ ـ ، مل ¯ب عليها رياح الشريعة اإلسالمية منذ أن 
اإلصالح إال يف مرحلة أوىل يوم قننت أحكامها يف نصوص تشريعية على نسق التقنينات العربية يف اÀلة ويف 

  ."مرشد احلريان، وها حنن اآلن يف مرحلة ثانية يطورها القانون العراقي اجلديد
م صدر القانون املدين وحل حمل جملة األحكام العدلية، واقرتب أكثر من غريه من 1976يف سنة  :نيف األرد  

الفقه اإلسالمي وأدخل واضعوه عددا من املعايري اليت يسرت دجمه بالفقه اإلسالمي من ذلك إعداد مذكرة 
يف   انون النص على الرجوعإيضاحية تبني مرجع أحكام كل مادة يف كتب الفقه املعروفة، كما جاء يف هذا الق

  .تفسري النصوص واملفاهيم إىل قواعد التفسري املدونة يف أصول الفقه
بوضع بعض القواعد من الفقه املالكي يف جمال  م1937سنة " حممد عامر"وبدأت حني قام الشيخ  :يف ليبيا  

، "املعتمد من مذهب مالكملخص األحكام الشرعية على "املعامالت املدنية يف صورة مواد قانونية موسومة ب
وقد قسم هذا الكتاب إىل أربعة أقسام يف القضاء الشرعي ومتعلقاته، ويف األحوال الشخصية، ويف املعامالت، 

  .ادةم928والتربعات، ويف املواريث، وتقع يف 
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ية منها باللغة العرب  أصدرت جمموعة من القوانني الوضعية م1951وبعد أن نالت استقالهلا من إيطاليا سنة   
أعلن عن التوجه إىل  م1969القانون املدين نقال عن القوانني املصرية املماثلة، ويف ثورة الفاتح من سبتمرب 

أصدر قرار من جملس قيادة الثورة باعتبار الشريعة  م1971األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية، ويف أكتوبر 
س بتشكيل جلان فنية ملراجعة القوانني القائمة للعمل اإلسالمية املصدر األساسي جلميع التشريعات وأمر اÀل

  .على تنقيتها مما خالف األحكام الشرعية
عاما، بعدها جلأ السودان إىل تقنني  مثاننيسيطر القانون اإلجنليزي العريف يف السودان ما يقارب  :يف السودان  

ا مادة  819م، وقد جاء يف 1984نية عام قانون املعامالت املد: األحكام الشرعية، ومن القوانني اليت أصد̄ر
وقد تأثر هذا . بابا تضبط أحكام املعامالت املدنية اليت درجت القوانني املعاصرة على تناوهلا 22موزعة على 

جاء يف الفصل الثاين من هذا القانون النص على . القانون مبجلة األحكام العدلية يف العناية بالقواعد الفقهية
الضرر األشد يزال  –الضرر ال يزال مبثله  –الضرر يزال  –قاعدة ال ضرر وال ضرار : (ثلمجلة من القواعد م

  ).اليقني ال يزول بالشك ـ ـ ـ  –األصل براءة الذمة  –بالضرر األخف 
 يشتمل هذا القانون على مذكرة إيضاحية اليت تربطه باألصول الشرعية، ومع ذلك كان له دور يف منع الربا مل  

 .ساد، إال أنه أوقف العمل tذه القوانني وعاد األمر إىل ما كان عليه قبلوحماربة الف
القانون املدين بكتبه : قامت جلنة من كبار العلماء يف اليمن بعمل جمموعة من القوانني؛ منها :يف اليمن  

ى دليال يف نظرهم األربعة، مل يلتزموا فيه مبذهب معني وإمنا استمدوه من األدلة الشرعية األصلية واختاروا األقو 
 .من بني املذاهب املعتمدة

  

 


