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º````jó`≤`J

لفتت االنتباه دائماً ـ ومنذ القرن الثالث عشــر الهجري / التاســع عشــر الميــالدي، الدعوات 
ـ «تقنين» الفقه اإلسالمي، والمقصود بالتقنين تحويل أبواب المعامالت وما التحق بها  والمشروعات ل
في كتب الفقه التقليدية إلى مواد قانونية قابلة للتطبيق على جانب القُضاة. وكان أول من قام بذلك 
فقهاء وقانونيون في سبعينات القرن التاسع عشر باإلدارة العثمانية؛ والذين ُعرف عملُهُم باسم: مجلة 

األحكام العدلية العثمانية. وقد اقتصر التقنين على المذهب الحنفي، الذي كان مذهَب الدولَة.
وكانت لذلك التقنيــن عدة مقاصد: منافســة القوانين المدنية الغربية التي بدأ ســريانُها في 
أنحاء العالم اإلســالمي، وإثبات جدوى وجدية الموروث الفقهي اإلسالمي، وتشجيع حركة التواصل 
الفقهي والقانوني مع المعطيات العصرية والمســتجدات في حياة المسلمين، من أجل إحقاق العدالة 

وإثبات صالحية التشريع اإلسالمي لكل زماٍن ومكان.
وقد اتســعت الدائرة في ما بعد وشــملت ســائر المذاهب الفقهية. وظهرت إلى جانب مســألة 
التقنين الموسوعات الفقهية وقد تناولت سائر المذاهب أيضاً. وكان هناك َمْن حاول تقنين اجتهادات 

سائر المذاهب في كتاٍب واحد، أو كتب ذات أجزاء متتالية.
وهكذا كانت لحركة التقنين عــدة أوُجٍه، منها االجتهادي ومنها التنظيمــي ومنها األيديولوجي 
ذو األغــراض المتصلة بالهوية. وقد مضى على هــذه الحركة الزاخرة زُهاء القــرن ونيّف، وتركت 
آثارًا هائلة، وتشــعبت بها الُســُبل والمذاهب. ولذا فقد أردنا في الندوة الفقهية السنوية أن نُعالج 
هذه اإلشــكالية كما هو وارٌد في عنوانها، أي التقنين ومدى تشــابكه مع التجديد، أو باعتباره أحد 
المســارب لذلك. وقد شــارك فيها فقهاءٌ كباٌر من ســائر المذاهب، فدرس ُكل منهــم الحركة في 

مذهبه، وتحدث آخرون منهم عن الدالالت العامة والمآالت.
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الحمد هللا، والصالة والســالم على رســل اهللا، وعلى آلهم وصحبهم وحوارييهم، وعلى من سار 
على هديهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين.

أما بعد:
فمعالي الشــيخ: محمد بــن عبد اهللا بــن زاهر الهنائــي الموقر وزيــر العدل ـ راعــي ندوتنا 
ـ ، أصحاب المعالي والســماحة، أصحاب الســعادة والفضيلة، العلمــاء األجالء، ضيوفنا  المباركــة 

الكرام، أيها الحفل الكريم.

إن وزارة األوقاف والشؤون الدينية وهي تحتضن هذا الجمع المبارك ليسرها أن ترحب بكم في 
ا ُيستدعى بحثه  ندوتكم السنوية التي ُتسبل في كل عام بجديد قضايا الفقه ما بين سانح وبارح، ِمم
وإمعان النظر فيه للوصول إلى كلمة ســواء تأخذ بفكرنا إلى الوحدة والعلو، وبحضارتنا إلى التقدم 

والشموخ، وبأمتنا إلى الرقي بالمعرفة والعلم.

ا تفرزه أحداثها، وتجري عليه أحوالها،  إن هذه الندوة كانت وما زالت تنظر إلى أَرَِب األمة ِمم
ويستقري تطلعاتها.

إن الثابــت والمتغير كفتــي ميزان هذه الندوة في سلســلتها، نأخذ من الثابــت لحاجة المتغير 
تنزيــًال للوحي على الواقع، بعيــدًا عن إفراط الركون إلــى الثابت من دون النظر فــي المتغير، أو 
تفريط األخذ بالمتغير من دون االحتكام إلى ثوابتنا، ســعياً إلــى التجديد بعيدًا عن الهدم والتقليد 
والتبديد، وذلــك ـ كما قيل ـ إنما ضاع الدين بين جاحد وجامــد، فالجاحد يضلل الناس بجحوده، 

والجامد يفتنهم بجموده.

áª∏`c
á`«æjódG ¿hDƒ`°ûdGh ±É`bhC’G IQGRh

»°UhôîdG ∫Óg øH ºdÉ°S /QƒàcódG



الـتقنيـن والتجـديـد12 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أيها الجمع الكريم؛
إن موضــوع ندوتنا الدقيق «تقنين الفقه»، وهو صوغ أحكام الشــريعة في صــورة قواعد عامة، 
ومواد قانونية تنظم ســلوك الفرد والمجتمع، مبوبة ومرتبة ليسهل الرجوع إليها في النواحي العملية 
والعلمية، هي من كبريات القضايا القديمة المعاصرة، إذ يرجع المؤرخون التقنين إلى صدر النبوة، 
معتبرين وثيقة المدينة هــي أول تقنين للفقه، وبالرغم من البداية المبكــرة لفكرة التقنين إال أن 
مرحلته التطبيقية لم تأخذ شــكلها الواسع إال في القرنين الماضيين في محاوالت مختلفة بين جهود 
ا يدل على الحاجة إليها في ظل المتغيرات المتسارعة، والضرورات  مؤسساتية، ومبادرات فردية، ِمم

المتالحقة، واتساع نطاق المعامالت، وازدياد االتصاالت بالعالم الخارجي.

إن التقنيــن يعد خالصــة ما يمكن العمل بــه من األدلة واألحــكام، كما يعد اســتكماالً للبناء 
الفقهي اإلســالمي، ومادة خصبة لدراسة وتدريس الشــريعة، ومجاالتها في حيز التقنين، بين قصر 
وإعذار في الطلب وصور تطبيقها تعددت بيــن المذهب الواحد أو بعض مدوناته، وبين االنفتاح على 
المذاهب في األحكام. وبين هؤالء وأولئك نســمع أصواتاً ترى في التقنين تضييق الواسع من الفقه 

ن هو اختصاصه. ِمم

ر التقنين، وتضع ضوابطه، وترسم مجاالته مراعية أحوال األمة  وهنا يأتي دور هذه الندوة لتؤط
وظروفها وحاجاتها مرورًا ببيئتها ومجتمعاتها.

العلماء األجالء؛
إن ســلطنة ُعمان ممثلــة في وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة لتنظر بعين اإلجــالل والتقدير 
لجهودكم المخلصة، وســعيكم الدؤوب نحو فكر إســالمي معتدل رصين، ورأي جامع في مســتجدات 
ا نخرجه  د كلمتنا، ويرسم معالم الفكر لمستقبل ُهويتنا، ِممالعصر بما يحقق مصالح شعوبنا، ويوح
من جبال أمتنا الراسخة، قرآناً وســنًة ولغًة وتاريخاً، وقواســم اجتماعية، وتقاطعات ثقافية، مع أن 
مناخ تشــكلها في قالبها الواحــد تتكرر أجواؤه الهادئــة المعتدلة في كل عام مــرات ومرات؛ فهذه 
الندوات وتلك المؤتمرات فرصه ثمينة لتحقيق ما تشــرئب إليه أمتكم، مــن الباب الذي يفتح عن 
الدهــر تجربة وعلماً، والمــرآة التي نتصفح بها أوجــه األنام، إحاطة وفهما، من فكــر نير، وعقلية 

معتدلة، ورؤية بعيدة، لمستقبل األمة، «والعاقبة للتقوى».



الدكتور/ سالم بن هالل الخروصي 13كـلمة وزارة األوقـاف والشـؤون الدينيـة

أيها الحفل الكريم،
في ختام هذه الكلمة تعبّر وزارة األوقاف والشــؤون الدينية عــن عظيم امتنانها ووالئها لموالنا 
حضرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم، باني حضارتنا الفكرية، وراعي العلم 

والعلماء.

د بن عبد اهللا بن زاهر الهنائي الموقر ـ وزير العدل ـ  ويسرها أن تشــكر معالي الشــيخ/ محم
علــى رعايته الكريمة الفتتاح أعمال هــذه الندوة المباركة، كما نزجي خالص الشــكر إلى أصحاب 
السمو والمعالي والسماحة والســعادة والفضيلة على حضورهم ومشاركتهم، ونوجه شكرنا أيضاً إلى 
العلماء األجالء، والضيوف األعزاء، على تلبيتهم دعوتنا ومشــاركتهم لنا، وتجشمهم مشاق السفر، 
فأرهقوا المجيء من أجل اإلســهام في أعمال هذه الندوة المباركــة، وإليكم جميعاً حضورنا الكريم 

خالص الشكر والتقدير.
ودمتم في كالءَة اهللا 4 .

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...
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ــد وعلى آله وصحبه  ة ُمـَحم الحمد هللا وحده، والصالة والســالم على نَِبّي الرحمة، ســيد األم
والتابعين لهم بإحسان ِإلَى يوم الدين.

أما بعد، فيسعدني أن أرحب بكم جميعاً ِفي َهِذِه الندوة الفقهية المباركة، وهي السابعة ِفي سلسلة 
الندوات الفقهية التي وجه بإقامتها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه 
اهللا ورعاه ـ وأخص بالترحيب َهــِذِه الكوكبة من العلماء والفقهاء والمفكرين الذين جاؤوا ليشــاركوا 

إخوانهم بعلمهم وفكرهم ِفي أعمال َهِذِه الندوة، وأتمنى لهم طيب اإلقامة ِفي هذا البلد األمين.

أَيَها اإلخوة األعزاء؛
لقد أكرمنــا اهللا بقيادة حكيمة بعيدة النظر، عميقة الفهم للواقــع، أولت عناية فائقة واهتماماً 
كبيرًا ِلكُل ما يرسخ جوهر الهوية لإلنسان الُعماني اعتقادًا، ويؤصله فكرًا، وبما يجعل ذَِلكم اإلنسان 
أشــد ما يكون قدرة على االعتزاز بأصالته، اعتزازًا قائماً على صحيح اإلدراك، وكمال االســتيعاب، 
وذلك ِفي إطار محكم مــن المعرفة تصورًا وتطبيقاً، بعيدًا عن االنفعال العاطفي والشــعوري، اللهم 
ِإال بالقدر الذي يجعل من العاطفة والشــعور ردءًا يشــد مــن أزر العلم، وينصاع لناموســه، وليس 
ذَِلَك لمجرد التمكين من التفاعل إيجاباً مع العصر ومســتجداته، ومع الســير الحضاري لإلنسانية 
ومعطياته، بل ألجل أن يتحقــق الظفر بالفوز وإحراز قصبات الســبق ِفي ُكلّ مضمــار، يكون ظرفاً 

لألداء اإلنساني فكرًا وعمًال.
وما الجوهر هنا ِإال المحتوى المعنوي للشــخصية بكل مفرداته ودالالته، الذي لن يكون جديرًا 
ألي اعتبــار ما لم يكن المفســر المتفرد صحة لحقيقة الوجود وفلســفة الحيــاة، والمحدد للمهمة 
التي كانت الغاية المرومة من وجود اإلنســان على َهِذِه األرض. وما ذلكم ِإال دين اهللا ـ ســبحانه ـ 
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المتجســدة معالمه ِفي عقيدة التوحيد للمولى 8 وفي العبادة له وحده تعالى، وفيما ينتظم شريعة 
غراء تضبط حركة العقالء في الحياة، في تواؤم مع سليم الفطرة، وانسجام مع سنن الكون، دونما 

عنت أَو انفالت، تمكيناً للفضيلة، وتحقيقاً لكرامة اإلنسان..

أَيَها اإلخوة الكرام؛
وعلى هذا النهج تقوم وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مشهودة الجهد، محمودة الرسالة، بعقد 
ندوات متتابعة لست دورات خلَت عن تطور العلوم الفقهية في ُعمان، حرصاً منها على بلورة االهتمام 
الكبير لحضرة صاحب الجاللة ـ أيده اهللا ـ في هذا المجال المهم، وإبرازًا لجهود أبناء هذا البلد 
الطيب في خدمة دين اهللا سبحانه نشرًا لهدايته، وتبليغاً لرسالته، وإعالء لمفاهيمه وقيمه، ال سيما 
موه ويقدمونه بعون اهللا تعالى من العناية بالعلم الشــرعي الشــريف تأليفاً، وتحقيقاً، وبحثاً،  ما قد
ودراسة، وتعليماً.. وها هي الندوة السابعة في تلك السلسلة من الندوات تأتي تحت عنوان: «التقنين 

والتجديد في الفقه اإلسالمي المعاصر»
إدراكاً ألهمية هــذا الموضوع وما له مــن أبعاد حيوية، وآثار إيجابية، ســواء من حيث شــحذ 
الهمم، وشد العزائم، للتعمق في الدراسة الفاحصة والتدقيق العميق للتراث الفقهي الضخم تأصيًال 
وتفريعاً، أم من حيث األخذ الجــاد والمدروس لمعطيات الحاضر تمكينــاً ألهل العلم والقضاء من 
أن ينزلوا الحكم الشــرعي الصحيح على ُكلّ واقعة بحسبها، وال سيما ما يستجد من أقضية ومسائل 

تستوجب إعمال االجتهاد..

أَيَها الحضور الكريم؛
تســعى المجتمعات الراقية وعياً وممارســة، إلى وضــع ما تقّره من سياســات وما ترتضيه من 
ضوابط لســلوك أفرادها في قوالب تشريعية ذات صيغ تتســم بالدقة، وتهدف تلك المجتمعات من 
وراء ذلك إلى ضبط التعامل وتهذيب الســلوك بيــن أفراد المجتمع، وإلى تحقيق الفهم، وتيســير 

اإلدراك، ليعلم ُكلّ فرد واجباته وحقوقه، وهو ما يتعارف عليه بالتقنين...
ويزداد تقنين الفقه اإلســالمي أهمية فوق ما ســبق، لما يقتضيه القيام بــه من إلمام بالتراث 
ة، وما يســتدعيه من بعد النظر، وعميق الفهم لمقاصد الشــريعة  الفقهي المتراكم عبر أجيال األم
الســمحاء وقواعدها الكلية، وما يســتلزمه من دقة ودرايــة عند صوغ الفقه ِفي مــواد قانونية تأخذ 

باألسلوب المعاصر ِفي التقنين، حتى يمكن إعمال النصوص ِفي معالجة المستجدات.
وال شك أَن مثل هذا التقنين سيجعل األحكام واضحة جلية موحدة، مستوعبة للمعامالت الحديثة 
والقضايا العصريــة المعقدة. كما أَن من شــأن ذَِلَك التقنيــن إبراز الكثير من العظمة واإلشــراق 

والسبق لشريعتنا الغراء، وبه يتحقق التطوير نحو األفضل..
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أَيَها العلماء، أَيَها المفكرون؛
د، وعلى طرح الحلول لمشــاكل  َهِذِه الشــريعة الســمحاء العظيمة قادرة علــى النمو والتجد ِإن
العصــر االجتماعية واالقتصادية والسياســية، ولذلك َفِإنهُ ال بد من االهتمــام بمقاصدها وقواعدها 
الكلية، وأنتــم ـ أَيهَا العلماء ـ تقع على عاتقكم مســؤولية البحث والتجديــد والتطوير واالجتهاد.. 
فاالجتهاد مشــروع ِفي ُكلّ حادثة ال يوجد لها حكم ِفي كتاب أَو ســنة أو إجماع. وقد يكون االجتهاد 
ة. وباب االجتهاد  واجباً لمواكبة التطورات، ومعالجة النوازل والمشــكالت المســتجدة ِفي حيــاة األم
مفتوح لمن كان ذا فهم للواقع، مســتوعباً للمســتجدات، عالماً بالقدر الذي يحتاج إليه من الكتاب 
ــنة واإلجماع وعلوم العربية، وأصول الفقه، ومواضــع االجتهاد؛ لذلك فإنكــم ـ أَيهَا العلماء ـ  والس
مطالبون باســتفراغ الوســع لمعالجة ما اســتجد ِفي قضايا الناس ومعامالتهــم المعاصرة، بأحكام 

ة. واضحة موحدة ال يشوبها غبش الخالف، من شأنها التيسير ورفع الحرج عن أبناء األم

أَيَها اإلخوة األعزاء؛
لذلك نص النظام األساســي للدولة على أَن الشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع، وبناء على 
ذَِلَك خطت حكومة صاحــب الجاللة خطوات جادة علــى طريق تقنين الشــريعة، فأعدت عددًا من 
القوانين منها: قانون األحوال الشــخصية، وقانون المعامالت المدنية، وقانون اإلثبات؛ بل صدر من 
القوانين ما كان امتثاالً ِلـما تضمنته الشــريعة من أوامر وإرشاد، ومن ذَِلَك: قانون الكتاب بالعدل، 
وقانــون التوفيق والمصالحة، حيــث ِإن القرآن الكريم حــض ِفي آية الدين من ســورة البقرة على 
الكتابة بالعدل، كما أَن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد أمرا بالصلح وصدق اهللا إذ قال: 

﴿ 1 2 ﴾ [النساء: 128].

أَيَها اإلخوة الحضور؛
ِإن َهــِذِه الندوة بمحاورها التي أعدت بإتقان تعالج قضايا ِفي غاية األهمية، وســتكون من خير 
المناســبات التي تتيح الجو العلمي األنســب للمناقشــة والوصول ِإلَى الحلول التــي نأمل أن تكون 
ناجحة، وقابلة للتطبيق العلمي بإذن اهللا، ال ســيما وأن ِفي َهِذِه النــدوة نخبة متميزة من أهل العلم 
والفكر وذوي التخصصات الذين سيثرون ُكلّ تلك الموضوعات المطروحة بحثاً وتمحيصاً بما لديهم 

من غزير العلم، وواسع المعرفة، والرؤى النيرة..
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا..

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.



»∏«∏îdG óªM øH óªMCG / ï«°ûdG áMÉª°S

المفتي العام للسلطنة

áª∏`c

الحمد هللا حق حمده، حمدًا يليق بجالله وعظيم سلطانه..
والصالة والسالم علَى ســيدنا ونبينا محمد، الذي أرســله رحمة للعالمين، وسراجاً للمهتدين، 
وإماماً للمتقين، ونعمة للخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه هــداة الخلق، ودعاة ِإلَى الحق، وعلى من 

تبعهم بإحسان ِإلَى يوم الدين.
وبعد؛ فما أســعدها من فرصة أن يتم هذا اللقاء في رحاب هذا الجامــع الكبير، وهذه النخبة 
الطيبة، والكوكبــة المضيئة، من قــادة الفكر، ورواد الفقــه، وأئمة العلم، الذين جــاؤوا من ديار 

متفرقة، يحدوهم حبهم لدين اهللا 4 وحرصهم علَى أداء أمانة العلم التي حملوا إياها.

ومن المعلــوم أَن اهللا 4 لم يترك اإلنســان ألهوائــه المضطربة، ونزعاتــه المختلفة، بل لم 
يتركهم ِإلَى عقلهم القاصر، وإنَما أرســل إليه رســله، وأنزل إليه كتبه، ليهلــك من هلك عن بينة، 

ويحيى من حيي عن بينة..

وقــد أتم اهللا 4 علَى عباده النعم وأكمل لهم الدين، ببعثه عبده محمد رســوله ژ على فترة 
من الرســل، وانقطاع من الوحي، وضالل من العقود، وفســاد من األخالق، وانحطــاط من القيم، 
فجمع اهللا على يديه شتات هِذه األمة، وعرف اإلنســان من أين جاء وإلى أين يتجه، وماذا عليه أن 

يعمل في هِذه الرحلة ما بين البداية والمنتهى؟!

ذلك؛ ألن اإلنســان لم يخلق كغيره من المخلوقات التي ينشــرها الميالد وتطويها الوفاة، 
َوِإنَما خلق ليضطلع بأمانة كبــرى، ليضطلع بأمانة الخالفة في هِذه األرض والســيادة في هذا 

لكون.
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وامتــن عليه بذلــك إذ قــال: ﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [البقــرة: 29] وقال: 
﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الجاثيــة: 13]، وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن تكون لهذا 

اإلنسان صلة باهللا 4 ؛ ألن المستخلف يجب أن يتصرف وفق أوامر اهللا للمستخلفين.

واهللا 4 بين لإلنســان ما يأتيــه وما يذر، فهــو خليفته في هــِذه األرض يتصــرف فيها وفق 
مشــيئته 4 بما فيه مصلحته، فردًا ومجتمعاً وأمة وجنســاً، ومن هنا كانت الضرورة داعية أوالً ِإلَى 
صلة اإلنســان بربه الذي خلقه فســواه ظاهرًا وباطناً، وثانياً: أن تكون الصلة ما بين أفراد المجتمع 
البشري صلة محكمة متقنة لها ضوابط ربانية جاءت من عند اهللا، لم توكل ِإلَى اإلنسان الذي يتأثر 

بالمؤثرات اإلنسانية المختلفة، المؤثرات النفسية واالجتماعية.

فجاء الفقه في الدين التي تضمنه اهللا وسنة رسوله ژ ، وحرص السلف الصالح علَى استنباط 
أحكامه من دالئله التشــريعية. وقد جعل اهللا 4 في اإلنســان العاقل المفكر الموصول بكتاب اهللا، 

وبسنة رسوله ژ القدرة علَى مسايرة التطورات البشرية، المتنوعة وفق منهج رباني يسير عليه.

ولذلك شرع االجتهاد في اإلسالم، وقد دل علَى االجتهاد كتاب اهللا تعالى، ودلت علَى ذلك سنة 
رسول اهللا ژ ، فإن اهللا 4 أقر المجتهدين علَى اختالفهم الذي اختلفوه في قوله: ﴿ / 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الحشر: 5]، وكذلك الرسول ژ أقر المجتهدين علَى 
آرائهم المختلفــة، ولم يبن أَن رأي هذا أرجح من رأي هذا؛ ليكــون كل واحد منهم حريصاً علَى أن 

يستفرغ وسعه في االجتهاد؛ لينزل حكم اهللا 4 علَى الوقائع.

فعندما أمر النبي ژ أصحابه أن يسيروا ِإلَى بني قريظة، وقال لهم: «ال تصلوا العصر إال في 
بني قريظة»، اختلفوا فريقين، فهم ُكلّ فريق منهما أمر النبي ژ بحســب ما استبان له، منهم من 
فهم أَن هِذه كناية عن األمر باإلسراع حتى يصلوا بأسرع وقت ِإلَى بني قريظة، وأن الصالة ال تؤخر 
عن ميقاتها، ومنهم من فهم بأَن الصالة يجب أن تكون في بني قريظة ولو غربت الشــمس وانقضى 
وقت العصر. وأقــر النبي ژ هؤالء وهؤالء علَــى اجتهادهم، وفي هذا ما يســتدعي أَن تكون حركة 

االجتهاد ال بد أن تكون دائمة في هِذه األمة.

ومن المعلوم أَن اهللا 4 خلق اإلنســان متطورًا، إذ اإلنسان ال يســتقر علَى وضع معين في هِذه 
الحياة بحســب ما آتاه اهللا 4 من ملكات جعلته ينتقل من وضع ِإلَى آخر. وفي هذا التطور تستجد 
مشــكالت متعددة يفرزها هذا التطور، ولئن كان التطور في القرون الخالية، كان تطورًا بطيئاً فإن 
اهللا 4 جعل في هذا القرن والذي قبله التطور يســير في حالة مذهلة، وفي ما يقتضي أن تتضافر 

جهود علماء هِذه األمة من أجل إيجاد الحلول لمشكالتها التي تنجم عن هذا التطور.



سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي 19كـلمة 

ولئن كان ُكلّ عالم متمكن مطالباً بأن يجتهد رأيه بحسب ما يمكن، فال ريب أَن اجتماع العلماء 
من أجل تالقح أفكارهــم، وتضافر جهودهم أمر يعــد أكثر نجاحاً في االجتهاد، فإن اإلنســان قليل 
بنفسه كثير بأخيه، ومن هنا كانت الضرورة داعية ِإلَى هِذه الندوات التي تتالقح فيها هِذه األفكار، 
وتلتقي فيها العقول، ويســتبصر فيها اإلنســان ببينة من بصيرة أخيه التي تلهمه رشــده، فالضرورة 

داعية ِإلَى هِذه اللقاءات.

ومن هنا دأبت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في عقد هِذه الندوات، وهذه الندوة السابعة من 
هِذه الندوات، وقد جمعت هذا اللفيف من علماء األمة، الذيــن تعلق عليهم األمة آمالها، فكلنا أمل 
في أن يتحقق في أيديهم الشــيء الكثير، وأن يجعل اهللا 4 من هِذه الندوة نبراساً لألمة بأسرها، 

وأن يجعل من جهود هؤَالء العلماء ما يكون مثاالً لمن في زمانهم ولمن يأتي بعدهم.

فإن ُكلّ عصر من العصور بحاجة ِإلَى العلماء الضليعين في الشريعة اإلسالمية، والقرآن الكريم 
يشير ِإلَى ضرورة التخصص في هِذه الشريعة؛ ليكون المتخصصون فيها والنابغون في علومها قادرين 
 ¼ » º ¹ ﴿ :علَى إعطاء الحل لهذه اإلنسانية حتى تحل مشكالتها، واهللا 4 يقول
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½
Ï ﴾ [التوبة: 122]، فإلى األمام يا علماء األمة، وكلنا أمل بأن يحقق اهللا 4 علَى أيديكم أماني 
هِذه األمــة، وأن يجمع اهللا علَى أيديكم شــتاتها، وأن يؤلــف اهللا بحكمتكم بيــن قلوبها، واهللا ولي 

التوفيق لما فيه الخير.

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.



ــد النبي الكريم، وعلــى آله وأصحابه والتابعيــن، وعلى من تبعهم  والصالة علَى ســيدنا ُمـَحم
بإحسان ِإلَى يوم الدين.

﴿ ½ ¾ ¿ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: 8] ﴿ & ' 
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[الحشر: 10]، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

إنه لشــرف عظيم أن نحضر في هِذه الندوة المباركة المتعلقــة بالبحث في الفقه، وفي العمل 
م الجلســة وشــكر الســادة العلماء الذين قدموا  بدين اهللا وبشــريعة رســوله ژ ، وقد أشــار مقد
للمســاهمة في إثراء هِذه الندوة، ولم أجد نفســي بينهم؛ ألنني لم آت ألســاهم بينهم، َوِإنَما جئت 

ا ينجم عنها من أفكار. ألتعلم وأستفيد، وألنقل ِإلَى الجزائر نتائج هِذه الندوة لالستفادة ِمم
ذلك ألَن التفكير والفقه الذي هو الفهم، والتفكير وفهم نصوص الشريعة وما هو ثابت يمكننا 
االســتفادة منه؛ ألن حمل هذا التراث الكبير وســحبه كما هــو يقلل الفائدة منه، ولعــل التقنين أو 
الترتيب بدأ منذ عهد قديم، وكان أحد علماء المالكية ابن شاس في نهاية القرن السادس الهجري 
وبداية القرن السابع أعد كتاباً ســماه «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»، وأشار ِإلَى 
ا أنتجه  الصعوبة التي كان يجدهــا الطلبة والعلماء في اســتخالص األحكام من الركام الكبيــر ِمم
العلماء مــن قبل، وكان يريد التنظيم.. والتنظيم هذا مهم جّدًا، ولعــل أحد خلفاء الدولة العثمانية 

أخذ اسم القانوني؛ ألَنهُ أراد أن ينظم الشريعة علَى شكل مواد قانونية.
مت أعمال التقنين هِذه، والهدف منها: ربط العمل  وفي القرنين السابقين والعصر الحديث تقد
اليومي المتواصل، وتطبيق المعامالت بناء علَى ما جاءت به الشريعة اإلسالمية، وما جاء به الشيء 
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وزيرة الشؤون الدينية واألوقاف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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معالي الدكتور/ أبو عبد اهللا غالم اهللا الموقر 21كـلمة 

الثابت وهو كتاب اهللا وســنة النِبّي ژ ، وهذا هو األســاس الذي ينبغي أن تخرج به جميع األحكام 
بحسب الظروف.

ــن ســاهم مســاهمة كبيــرة فــي اســتخالص األحكام مــن هــِذه النصوص الشــيخ  َوِمـم
عبد الحميد بن باديس الجزائري الذي استخلص دســتور الدولة كامًال من خطبة الخليفة األول 
أبي بكر الصديق ƒ ، وبين في مواد هذا الدستور واجبات الحاكم وواجبات األمة نحو الحاكم، 
د ُكلّ الواجبات األخالقية والعملية التي ينبغي أن يســير عليها  ة، وحد وواجبات الحاكم نحو األم

المجتمع المسلم.

ة اإلســالمية وحدها، َوِإنَما نعيش بعالقات  لكننا اليوم ـ أيها السادة ـ لم نعد نعيش داخل األم
دول وأمم أخرى، وأصبحت هِذه العالقات تفرض علينا مشــاكل، وإنني أشــيد بكلمة سماحة المفتي 
ِإلَى ضرورة البحث عن الحلول لهذه المشــاكل، هناك مشــاكل كثيرة تقع في ما يسمى اليوم «بدار 
الدعوة» (أي البالد غير اإلســالمية)، حيث توجد جاليات مسلمة كثيرة، واإلســالم ينتشر ُكلّ يوم، 

ن ارتضى من عباده لدينه، إذًا هناك مشاكل تحدث. ويهدي اهللا ُكلّ يوم عددًا ِمـم

منها مثال: مشاكل تتعلق باألسرة، حيث تسلم فيها الزوجة من دون إذن زوجها، ما هو موقف هِذه 
الزوجة المسلمة؟ هل تطلب الطالق مباشرة، أو تفك أسرتها، أو تتخلى عن أبنائها؟ أم ماذا تفعل؟

وهناك مشــاكل أخرى مثــل المعاملة مــع البنــوك، ونحن اليــوم عندنا بنوك تســمى البنوك 
ا تأخذها البنوك الربوية،  ها تكون أحياناً أكثر ِمماإلسالمية، لكنها تأخذ فوائد في شــكل آخر، ولعل

أي أَن تغطية الوضع والمشكلة ال تعني حال لها.

ولعل اإلمام الغزالي يقــول: إذا أطبق الحرام علَى أمتي جاز األخذ قــدر الحاجة، لكن ما هي 
الحاجة؟ هل هي حاجة الفرد أو حاجة الجماعة!؟ ال بد أن نقنن للجماعة واألمة.

إذًا هنا عندنا ثــروة كبيرة جّدًا مــن الفقه ـ أعتقــد أَن األمة تنوء بحملهــا ـ لكن ماذا يجب 
أن نأخذ مــن هذا الفقه؟ وأهم َشــيء هو اســتعمال المنهجية التي اســتعملها علماؤنــا في القديم 
والحديث في اســتخالص األحكام، أما األحكام في حد ذاتها هي بنت الزمان والمكان والبيئة، أما 
الطريقة التي اســتعملت في اســتخالص الحكم هو األمر الذي ينبغي أن نجتهد في استخالص هِذه 
الطريقة، واســتخالص القواعد التي طبقت في اســتخالص األحكام واســتنتاجها من األسس األولى 
بتطبيق القواعــد وأصول الفقه، لكن ليس تطبيقاً آلياً، لكن بتطبيــق ذكاء المجتهد. وعلماء النفس 
يقولون: ِإن الذكاء هو القدرة علَى اســتخالص الحلول للمشــاكل المســتجدة، ونحن اليوم مشاكلنا 
كلها مســتجدة، وبخاصة أننا نقذف يومياً بأعمال وأفكار وآراء واســتنتاجات تحت عنوان «العولمة» 



الـتقنيـن والتجـديـد22 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

التي تريد أن تمحو ُكلّ َشــيء في الداخل والخارج، فال بد من وجود عقول تتمتع بالذكاء الذي يحل 
ا  المشاكل ال رد فعل فقط، وبه تكون األمة قادرة علَى االســتفادة من هِذه المقذوفات، والتخلص ِمم

ال يفيد.
أذكر هنا حادثة بســيطة جّدًا لكنها مهمة، حيث كان أبو زيــد القيرواني يقول في قوله تعالى: 
﴿ b a ` _ ^] \ [ Z Y X W ﴾ [المائدة: 3] هل األخذ من الميتة 
وغيرها في حالة االضطــرار هل هو رفع لإلثم أو رفع للحكم؟ فيرجح أَن هذا الجواز أو االســتثناء 
أو الرخصة رفع للحكم؛ ألنه لم يبق هذا الشيء حراماً، وال يقل إني أخذت الحرام ولكني استثنيت 
من اإلثم، َوِإنَما يقول إني أخذت حالالً، إذا حكم الحرمة هو الذي زال، وهذا النوع من فهم الحكم 

والتفقه في الدين هو الذي يساعدنا كثيرًا.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.



الحمــد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم علَى أشــرف خلق اهللا أجمعيــن، المبعوث رحمة 
 للعالمين ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا هديه وأحيوا ســنته، أولئك حزب اهللا أال ِإن

حزب اهللا هم المفلحون.
أمــا بعد؛ فيا أيها الحضور الكرام، الرســول ژ أرســل رحمة للعالمين، فكان القرآن دســتور 

حياة، وكانت السنة النبوية الشريفة شارحة ومفصلة لهذا الدستور.
هذا الدستور الذي أخرج الناس من الظلمات ِإلَى النور، حمله دعاة مخلصون، يخشون اهللا 4 ، 
ويريدون أن تبلغ هِذه السعادة، وهذه الروح والسالم، وتقرير حقوق اإلنسان كله ِإلَى البشر جميعاً، 
ــعت رقعة الدولة اإلســالمية، وواجهت ثقافــات مختلفة ومتعددة، قد تصطدم فــي واقعها بهذا  فتوس
ــة علماء مخلصون في االجتهــاد؛ ليربطوا هذا الواقــع الجديد بهذا  الدســتور الكريم، فانبرى لألم
الدســتور العظيم، ويوفقوا بين هِذه الثقافات والثقافات اإلســالمية، التي يعّم بها السالم في ربوع 
ا أثرى الشريعة اإلسالمية، فكان ِلكُل مصر  هِذه البالد، فزاد االجتهاد والرأي، وزاد االختالف.. ِمم
مجتهدوه، فتعددت اآلراء وكثرت، وكان من أهل اإلسالم علماء مخلصون لدينهم، اجتهدوا وتركوا لنا 
ثروة تشريعية تفوقت علَى اإلمبراطوريتين الفارسية والرومانية الشرقية، ثروة تعاملت مع ُكلّ مناحي 
ت ِإلَى المناحي الطبية  الحياة االجتماعية واالقتصادية والقانون التجاري والبحري والزراعي، بل تعد

والهندسة والفلك والمناحي األخرى.
وقــد ترك لنا علماؤنا ثــروة حينما تركناها تعثرنــا في الطريق، هِذه الثــروة التي أغنت 
الدولة اإلســالمية من الصين ِإلَى بالد األطلسي، التي عم فيها االستقرار والسعادة بفضل هذا 

التشريع.
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الـتقنيـن والتجـديـد24 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وما إن انفرط عقد الخالفة اإلســالمية حتى ظهر العدّو يكيد لهذا التشــريع وينال منه، ورأى 
الكثير أَن الحضارة والنهضة في غير هذا التشــريع، وســاعد االســتعمار علَى هــذا بفرض قوانينه 

وسيطرته على بعض الدول اإلسالمية.
ة الغيورين أن يجتهدوا ويحافظوا علَى تراثها، ويدافعوا عنه. وكان ال بد لعلماء هِذه األم

واليوم تواجه الدعوة اإلســالمية بأشّد شراسة، وبفرض قضايا جديدة لم تكن موجودة، وأخذت 
تنال من بعض أبنائنا، فينبهرون بما يعرض عليهم فينقادون خلفه، وكلنا ألم وحسرة.

وأذكركم بوقعة جديدة قبل أســبوعين (28 مارس) كان يعقد مؤتمر فــي أميركا بعنوان «الكفار 
ة «قرآنيين»، ومرة  هُم يســمون أنفسهم مرالمسلمون»، وقد سّمى أبناء المسلمين أنفسهم بذلك؛ ألَن
ة كفار المسلمين، فهم يريدون بذلك ضرب القواعد الفقهية، َوُكل ما نسعى  ال يعترفون بالسنة، ومر
إليــه، يدفعهم الحرص علَــى الحضارة ِإلَى الضعف عن هذا التشــريع وهذا الديــن والوطن، وهم 

يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. فما حقهم علينا؟ وما حقهم علَى العلماء؟
نحن اليوم نجتمع للتقنين والتجديد في الفقه اإلسالمي، هِذه الثروة التشريعية التي ال يعدلها 
ثروة تشــريعية في العالم، ال لنهدم من أصول الماضي، َوِإنَما علينا أن نزيد من الدراســة والفهم 
ة  لنضيء به الطريق أمــام الحاضر، ونربــط به بين القضايا المســتحدثة التي فرضــت علَى األم

اإلسالمية حماية ألبنائنا، وقبل أن تنفلت دول منبهرة بالحضارة الغربية.
وضعت قضايا متعددة، أولها ضرب الســنة والمؤتمر الذي أشــرت إليه، وقضايا المرأة ـ وهي 
نصف المجتمع ـ يردد بعضها بعض المتعلمين في المجتمع اإلســالمي كمسألة مساواة ميراث المرأة 
بالرجل، وتوليها المناصب العليا، وشــغل المرأة بالمأذونية، ومشــاركتها في ُكلّ أمور الحياة، هذا 
األمر نرحب به وال نعارضه، َوِإنَما يقتضي التقنين والتنظيم الذي يجذب العقل إليه، الذي يطالبوننا 
به، وعندما نريد النّص من القرآن أو الســنة ال يؤمنون به؛ فال بد من إعمال العقل بربطه بالكتاب 
نة، كما نادى به القرآن في كثير من أواخر آياته: ﴿  º « ﴾ [يس: 68]، ﴿  ¬ ® ﴾  والس
[األنعــام: 50]...، هذا أملنا فيكم، وهذا أمل المسلمين جميعاً في علمائهم، أن يقننوا ويجددوا ويضيفوا 
ِإلَى هذا التراث القويم الغالي من نظر العين الذي يفقهه ُكلّ من يعلمه ويفقهه، وهذا واجب علينا 

سنسأل عنه وسنحاسب أمام اهللا عن هذا التقصير؛ فال بد من االجتهاد.
ن يعملــون فيخلصون، ويجعل هذا في  ن يقولون فيعملون، َوِمـم وأســأل اهللا التوفيق، ويجعلنا ِمـم

ميزان حسناتنا يوم العرض األكبر.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.



والحمد هللا رب العالمين، وأصلي وأسلم علَى النِبّي الطيب األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد؛ فيا أيها األخوة الكرام، ِإنهُ لتوفيق عظيم من اهللا 4 أن نلتقي في مظلة هِذه السلطنة، 
التي هي حفيدة ُعمان األزد، والتي كان اإلسالم فيها مبكرًا، حيث أشرقت هِذه الديار بنور اإلسالم، 
وتفتحت معالم هِذه الشريعة بين أبنائها البررة األقوياء، الذين تميزوا بالبأس والقوة والحفاظ علَى 
أصول هِذه الشريعة، وَتميزوا بغيرتهم علَى دين اهللا وشريعته، ابتداء من تلك األيام والسنوات التي 
خلفت عصر النبوة، فكانــوا ـ وهللا الحمد ـ موفقين غاية التوفيق، واســتمر هذا النفس الطاهر في 
هذا العصر الكريم، حيــث كان منهم علماء كبار، حافظوا علَى هِذه الشــريعة، حفظاً قوياً ال يتميع 
وال تــذوب معالمه، َوِإنَما ينبغي األخذ بهذه الشــريعة فــي أصولها الثابتة عــن الوحي من اهللا رب 

العالمين.
ِلــكُل هذا أهنئ هِذه الســلطنة، وأهنئ وزارة األوقاف والشــؤون الدينية علَــى احتضانها لهذه 

ـ ، والتي يمتّد نورها علَى مدى الزمان. الندوات السبع، وغيرها ـ إن شاء اهللا 
فمن المعلوم أَن هِذه البالد في مشرق األرض اإلسالمية، والشرق عادة يحتضن النور واالنفتاح، 
واألمل والبهجة والســعادة، والشــعور بالطمأنينة، علَــى عكس الجانب اآلخر الــذي يحتضن الظلم 
والحقــد والبوار واالنحراف، والضــالل، وأصبحت هِذه األمة بالرغم من امتــداد رقعتها تترنح بين 

واقع ينبغي المحافظة عليه، وبين تفتّح هو أقرب ِإلَى التفلّت والذوبان.
ولذلك باســمي وباسم جميع السادة المشــتركين في هِذه الندوة، ألوجه خالص الشكر وجزيل 
ـ ، أنهم وفقوا ِلما فيه  التقدير واالمتنان علَى عقد هِذه الندوة وســابقاتها والحقاتها ـ إن شــاء اهللا 

الخير، وأقول ذلك معتّزًا بأصالة هذا البلد اإلسالمي العريق.

»∏«MõdG áÑgh /QƒàcódG á∏«°†a

رئيس رابطة علماء الشام
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ِلكُل هذا ينبغــي أن نقدر هذا الجهد الكريم، وأنتم أحقّ بالشــكر مــن الوافدين، فإن الفضل 
دائما للمضيف ال للضيف، وقد تكبــدوا كثيرًا من العناء، وخصصوا كثيرًا من النفقات من أجل عقد 

هِذه الندوات الطيبة المباركة، فجزاهم اهللا عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء.
وأما من أدلّ مظاهر هذا التوفيق أنهم جعلوا هِذه الندوة محصورة في كلمتين أساســيتين، هما: 

التقنين، والتجديد.
أمــا التقنين: فهو يعبر عن معظم ثوابت هِذه الشــريعة، وأما التجديد: فهــو يعبر عن االنفتاح 
الضروري لمواكبة شؤون الحياة، والمسائل المســتجدة، من دون أن يعصفوا باألصول والثوابت، فإن 
نافذة التجديد مطلوب في باب االجتهاد، عمًال بقواعد الشــريعة ومقاصدها، والحفاظ علَى مصالح 
ة وقضاياها، ومراعاة لألعــراف والعادات المتطورة، والتي قد تتغير بيــن مكان ومكان، وزمان  األم

وزمان.
 j i h g ﴿ :ونحن في هذا الجوّ ينبغي أن نذكر دائماً قول اهللا 2 مخاطباً لنبيه
s r q p o n m l k ﴾ [الجاثيــة: 18] من دون أن يعتورنا َشــيء من الضياع 
 Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ :كون أنتم؟!»، وندرك قول اهللا تعالىوالتهوك، «أَُمتَهو

Ú Ù ﴾ [المائدة: 50].

فلســنا اآلن نريد إحياء تاريخ، فاإلسالم ليس تاريخاً وال تقليدًا وال تراثاً، ومصطلحات اإلسالم 
ال يمكن بحال من األحوال أن تتشــوه بمصطلحات الفوائد البنكية، وال باالعتبارات الســادة بســبب 
قوة العالم اآلخر، ينبغي أن نظل أقوياء، متمســكين بشرعنا وديننا وعقيدتنا وقيمنا وحضارتنا، علَى 
ا نتعرض له من التحديات الشــديدة، وليس معنى ذلك االنصهار أمام أفكار اآلخرين، وعولمتهم  ِمم
ة اإلسالم  وديمقراطيتهم، بحيث نتزحزح عن هِذه الثوابت؛ فالثوابت أمانة كبرى في أعناقنا ـ نحن أم

وفقهاء المسلمين وعلماء هِذه الملة ـ .
ينبغي أن نقدر ُكلّ مــا خلفه علماؤنا وأئمتنا ومشــايخنا من الثروة العظيمــة التي ال مثيل لها 
في العالم، ولكن ال تســمى هِذه الثروة تراثاً وال تاريخاً أو تقليدًا، بل ندرك تماماً أَن هِذه الفئات 
الضالة، واالنحرافات الشــاذة، ســواء في الفتــاوى، أو في بعض هــِذه المؤتمــرات المتأثرة بفكر 

اآلخرين، وهذا كله في واقع األمر يعد شذوذًا ينبغي رفضه منذ البداية.
ــنة  وال نتأثر أيضاً بشــواذّ العالم من شــريعة هذا الديــن، الذين يريدون تطويع القرآن والس

واألصول القطعية لمفاهيم اآلخرين وإرضائهم، فهل هذا يكون من أصول هِذه الندوة وغيرها.
فال بد مــن القوة والشــدة علَى هــؤالء الشــواذ، ﴿ ! " #$ % & ' ) ( 
* + ﴾ [الفتح: 29]، فالشــدة أصبحت ُمميعة، وأصبح التفلت حتى من المعاني األصيلة من هذا 
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الدين، كالجهاد وغيره من أجل إرضاء اآلخرين والركوع أمام أفكارهم، وما يصدرونه إلينا من أجل 
أن نتزحزح عن مواقعنا، فهذا بداية االنهيار الحقيقي. فقد زال االســتعمار وبقي االســتعمار الفكري 

والثقافي، والذين يرضعون من المستشرقين أفكارهم، ويريدون أن يفرضوها علينا.
د ژ ، وأننا أتبــاع أئمة، فهناك  إباء وقوة نعتّز بأننا أمة اإلســالم، وأننــا أمة ُمـَحم نحن بكل
ثوابت ال يجوز بحال من األحــوال أن نرفضها أو نحــاول النيل منها، ونرفض هــِذه المدارس التي 

تسمى مدارس الحداثة والقرآنيون ومنكرو السنة، أو ما شاكل ذلك، فكلهم خارجون عن الملة.
ينبغي أال نكون في حال من الضياع واالنهيار والتشــتت حتى ال نعــرف موقعنا من هذا العالم، 
وإن كان الضعف يمر بهــذه األمة، فال يعني ذلك أن نكون ضعفاء في علمنــا وعقلنا وإدراكنا، وفي 
مســايرتنا لألمور الحديثة، مع احترامنا ِلكُل جديد، بشــرط أّال يمس أصًال من أصول هذا الدين، 
ونجمع بيــن األصالة والمعاصرة، فنحن أشــد الناس انفتاحــاً علَى الحياة الحاضــرة، من دون أن 
نتزحزح عن مســلماتنا وقضايانا، في السياســة واالقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم، أو االجتهاد 

بين العلماء.
ــة عزتها وكبرياءها ومجدها ِإال قرآنها الذي طهر هِذه البالد وغيرها من  ولم يحفظ لهذه األم
رجس المســتعمرين، فهل نريد أن نعيدهم إلينا؟ معاذ اهللا! أن يقبل العامــة المنفتحون علَى اآلخر 

ويروجون ثقافاتهم وحضاراتهم بيننا ويريدون أن يعصفوا بنا األرض.
فالعوام ترفض بإدراكها وحســها ُكلّ خطيب متميــع منحرف، وكذلك ُكلّ عالــم لم يكن أميناً 
علَى شــرع اهللا ودينه.. وطاقة هِذه األمة متمثلة في جميعها فهم عدتها وسادتها في الواقع، والعلماء 

يساعدونهم في االلتزام بضوابط هِذه الشريعة.
وهذا ما ينبغي أن يســود هِذه الندوة وغيرها، وأن تجتمع بين األصالة والمعاصرة، وأن ال نميع 
مفاهيمنا، وال نتجاوز األصول التي عشناها والتي نعتز بها، وهذا واجب العلماء في ُكلّ عصر وزمان، 
ونسأل اهللا تعالى مزيد التوفيق لهذا البلد األمين، وغيره من البالد اإلسالمية التي تعاني مشكالت 
أمام تحديات نعيشــها في عصرنا الحاضر، لكن التحديات ـ ولو كانت عســكرية أو اقتصادية ـ لن 

تستطيع أن تزحزحنا قيد أنملة عن مواقعنا.
فهذه الشريعة والعقيدة في دمائنا وأرواحنا وعقولنا يســتحيل أن تغيرنا المصائب والتحديات، 
َوِإنَما تزيدنا قوة صالبة وإصرارًا علَى الثبات علَى المواقف، وأن ال نغير َشيئاً من دين اهللا وشرعه، 
هذا عهد اهللا إليكــم، وهذا عهد اهللا ِلكُل مســلم، فإن أخللنا بهذا العهد ال يكون لنا شــرف وراثة 

األنبياء، من دون أن ندرك خطورة هِذه الكلمة.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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الحمد هللا الذي رفع منزلة العلمــاء، وجعلهم مرجعاً للناس يلجأون إليهم في حلّ مشــكالتهم 
الدنيوية، ويبصرونهم بأمور دينهم األخروية، والصالة والسالم على من أرسله اهللا بالشريعة الغراء 

والطريقة السواء، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فت بتلقي دعوة كريمة من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ألَن أكون مشاركاً في  ني قد شرفإن
هذه الندوة المباركة ببحث «النهضة الفقهية في ُعمان: االجتهاد والتجديد عند المحّقق سعيد بن 
خلفان الخليلي ونور الدين الســـالمي»، فما كان لي ِإال أن ألبي الدعوة، مســتعيناً باهللا على هذه 
المهمة، وإن كنت غير أهل لها؛ ألَن الحديث عن القطبين المحقّقين الخليلي والسالمي واجتهادهما 

وتجديدهما يحتاج إلى من كان عنده قدرة ومكانة علمية كبيرة، وأنا خلو من ذلك.
وعلى ُكلّ حال فقد جاء بحثي هذا مقسماً إلى مبحثين وخاتمة في ُكلّ مبحث منهما ثالثة مطالب.

المبحث األَول: االجتهاد والتجديد عند المحقّق الخليلي.
المطلب األول: التعريف بالمحقّق الخليلي.

المطلب الثاني: االجتهاد والتجديد عند الخليلي من خالل مكانته العلمية.
المطلب الثالث: االجتهاد والتجديد عند الخليلي من خالل فقهه.

المبحث الثاني: االجتهاد والتجديد عند نور الدين السالمي.
المطلب األول: التعريف بنور الدين السالمي.

المطلب الثاني: االجتهاد والتجديد عند نور الدين السالمي من خالل مكانته العلمية.
المطلب الثالث: االجتهاد والتجديد عند نور الدين السالمي من خالل فقهه.

الخاتمة.
وباهللا التوفيق.
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مة المحقّق سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عامر الخليلي، نسبة  هو الشيخ العال
إلى الخليل بن شاذان الخروصي، نسبة إلى خروص بن شاري بن اليحمد بن عبد اهللا، والخليلي فرع 
من بني خروص(1). ولد ببوشر ســنة 1231هـ ، وهي قرية من قرى والَية بوشر من محافظة مسقط، 
ه أحمد بن صالح الخروصي، وتربى على الفضل واالســتقامة في الدين،  نشــأ فيها يتيماً، وكفله جد

يكتسب المحامد، ويرقى إلى المعالي، ويسارع إلى الخيرات.

حياته العلمية:
درس الخليلــي 5 على يد علماء كبــار؛ فكان لهم الــدور البارز في تكوين ملكتــه العلمية، 

باإلضافة إلى جده واجتهاده ومثابرته، وحرصه على اكتساب العلم والمعرفة.

ومن شيوخه:
ـ «بوشر»، درس عنده علوم اللغة  ـ  1 الشيـخ(2) سعيد بن عامر بن خلف الطيواني، عالم مقيم ب

ة، وذهب يســأل عنه أمه، فعاتبت ابنها عن انقطاعه  العربية واإلســالمية، وافتقده ذات مر
عن الدراســة، ثم أتى شــيخه وقد نظم ألفية فــي علم الصرف، وكان عمــره لم يتجاوز 

. السادسة عشرة، مبيناً أن انقطاعه كان ألجل العلم، ليس إال
الشــيخ حّماد بن محمد بن ســالم البســط: من الباطنة، عالم، متضلع في علوم العربية،  ـ  2

والشــريعة أقام بمســقط(3)، وهو الذي كلف تلميذه الخليلي نظم كتــاب (الكافي في علمي 
العروض والقوافي) ألبي العباس بن شعيب بن أحمد، الشــهير بالخواص، قال الخليلي في 
المقدمه: «التمس مني من كنت ربيط أســباب إحســانه، وغدوت مستمســكاً بأوتاد فضله 

ح باسمه هذا األديب القائل: وامتنانه، ذلك الشيخ الفصيح الكامل، وصر

السالمي؛ محمد بن عبد اهللا، نهضة األعيان، ص 377.  (1)
الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، محاضرة ضمن كتاب (قراءات في فكر الخليلي)، نشر المنتدى األدبي، سلطنة   (2)

ُعمان، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص 11.
ابن رزيق؛ حميد بن محمد، الفتح المبين في ســيرة الســادة البوســعيديين، ص 445. الحارثي؛ خلفان بن محمد، فقه الشيخ   (3)
مة ســعيد بن خلفان الخليلي وفكــره، ضمن كتاب  ســعيد بن خلفان، ص 40. الراشــدي؛ د، مبارك بن عبد اهللا، الشــيخ العال

(قراءات في فكر الخليلي)، ص 131.
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ــاُدبســـط اهللا نعمـــة لبني البـســـط ـــ ــم ــا حـــ ــه فــكــان األْولــــــى ب
الـمولى نعمـــة  حامداً  ال زال  ــاُدفهو  ـــ ــم ــحـــ ــة ال ــم ــع ــن ــــــى ال وأْول

فهو الذي تحكــم علي بأن أنظم له كتاب (الكافي في علمي العــروض والقوافي)، وهو كتاب 
حجمه لطيـف، مع أنـه شريف، أنشأه أبو العباس بن شعيب بن أحمد، الشهير بالخواص، فالتزمت 

إجابته»(1).
مة ناصر بن جاعد الخروصي، من بلدة «العليا» بــوادي بني خروص(2)، رحل  ـ  3 الشــيخ العال

الخليلي إليــه، إذ كان هو عالمة زمانه، ووحيد عصره، فارتبط التلميذ بشــيخه وأســرته 
ارتباطاً عائليــاً، وذلك بزواجه من ابنة الشــيخ خميس بن جاعد الخروصــي، كما ارتبط 
ارتباطاً علمياً، بأن صار بعد ذلك أحد كواكب هذه األســرة الزاهرة، وأقمارها الســاطعة 

الباهرة.
وهذا الشــيخ هو الذي طلب من تلميذه أن يشــرح األلفية التي نظمها فــي الصرف بطلب من 
لع على نظمها  ا اط مة الخليلي في المقدمة: «َولَـم م ذكره، يقول العال اد البســط فيما تقد الشيخ حم
د  مة الرباني، والبحــر النوراني، وحيد دهره بال ممانعة، وفريد عصره بــال منازعة، أبو ُمـَحم العال
مة المولوي، الولّي أبــي نبهان جاعد بن خميس الخروصــي، أمرني أن أثبت عليها  ناصــر ابن العال

شرحاً لطيفاً مختصرًا...»(3).

تالميذه:
مة المحقّق الخليلي كثيرون، وأشهرهم: تتلمذ على يد العال

مة المحتســب صالح بن علــي الحارثــي (و: 1354هـ): قام بجهود كبيــرة في قيادة  ـ  1 العال
ة على طريق االســتقامة، وله من المؤلفات (علم الرشــاد في أحــكام الجهاد) و(عين  األم

المصالح)، في األجوبة الفقهية.
اإلمام العادل عزان بن قيس البوســعيدي (و: 1260هـ): بويع باإلمامة سنة 1285هـ ، فكان  ـ  2

إماماً رضياً، آمرًا بالمعروف ناهياً عن المنكر.
مة ماجد بن خميس العبري (1252هـ/ 1346م): صار المرجع في زمانه، وولي  ـ  3 الشيخ العال

القضاء لإلمامين عزان بن قيس وسالم بن راشد الخروصي.

مقدمة كتاب المظهر الخافي للعالمة الخليلي.  (1)
الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، ص 12. الحارثي، فقه الشيخ سعيد بن خلفان، ص 38.  (2)

الخليلي، مقاليد التصريف، دار إحياء الكتب، 1986م، 3/1.  (3)
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د الهاشمي: صار والياً على الرستاق، وهو من شيوخ نور  ـ  4 مة عبد اهللا بن ُمـَحم الشيخ العال
الدين السالمي.

جمعة بن خصيف الهنائي السمائلي: له أسئلة نظمية لشيخه، وشرح قصيدة شيخه «سموط  ـ  5
الثناء»، وكان فقيهاً حاذقاً جيد الخط.

الشــيخ عمرو بن عدي بن عمرو (ت: 1317هـ): وله عدة أســئلة نظمية لشــيخه، وأجابه  ـ  6
عنها.

الشيخ ســعيد بن علي الصقري الحارثي (ت: 1301هـ): من بلد «عّز» من الشرقية، أرسل  ـ  7
إليه قطب األئمة بعض كتبه لطبعها ونشرها.

د بن خميس الســيفي النزوي: عالم، زاهد، شــرح قصيدة شيخه «المعراج  ـ  8 الشــيخ ُمـَحم
اه (تمهيد قواعد  األســنى»، وكان قاضي القضاة في عصره، جمع ورّتب أجوبة شيخه وسم

اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان)، طبع في اثني عشر جزءًا.
الشــيخ خميس بن سليم بن خميس المعروف بأبي وســيم: عالم، فصيح، له أسئلة نظمية  ـ  9

لشيخه.
الشــيخ ســعيد بن ناصر الكندي: أخذ عنــه علم األصــول والفقه واللغة، وصــار قاضياً  ـ  10

بمسقط، ويرجع إليه في الفتوى.

مؤلفاته:
اشتغل المحقّق الخليلي 5 أكثر شــغله بإصالح مجتمعه، وقيام العدل في أوساطه، ومع ذلك 

فقد ترك مؤلفات عدة، وهي:
مقاليد التصريف: منظومة في ألف بيت، ثُم شرحها، وطبعت في ثالثة أجزاء، ألفها وهـو  ـ  1

لم يجاوز عمره ست عشرة سنة.
التيسير في شيء من الصرف اليسير (مخطوط). ـ  2
المظهر الخافي: نظم لكتاب الكافي في علمي العروض والقوافي. ـ  3
فتح الدوائر: وهي منظومة في علم العروض. ـ  4
سمط الجوهر الرفيع، في علم البديع. ـ  5
الدرة النورانية في األحكام القرآنية، في علم التجويد. ـ  6
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النواميس الرحمانية في تســهيل الطريق إلــى العلوم الربانية: وهو كتاب يعالج وســائل  ـ  7
تحصيل العلم.

خطب لعيد الفطر واألضحى ولالستسقاء. ـ  8
كرسي األصول، في أحكام أصول الدين. ـ  9

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ـ  10
لطائف الحكم في زكاة النعم. ـ  11
د بن خميس الســيفي، وسماها  ـ  12 جوابات المســائل، وهي التي جمعها ورتبها الشــيخ ُمـَحم

(تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شــوارد مســائل األحكام واألديان)، مطبوع في اثني عشــر 
جزءا.

الجهاد ومن يجب عليه ومن ال يجب، رسالة مختصرة ضمن كتاب (التمهيد). ـ  13
الـرّد على المنذري، رسالة تكلـم فيها عن أحكام الوصايا، مطبوع ضمن كتاب (التمهيد). ـ  14

وفـاتـــه(1):
د،  ة سنة 1287هـ ، هو وولده ُمـَحم ي ـ رحمه اهللا ورضي عنه ـ في السجن في شهر ذي الحجتوف

ة العلية، والسعي إلظهار العْدل، ونشر العلم والصالح. بعد حياة حافلة بالسيرة الرضية، والهم

á«ª∏©dG  ¬àfÉμe  ∫ÓN  øe  »∏«∏îdG  óæY  ójóéàdGh  OÉ¡àL’G  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

مة المحقّق ســعيد بن خلفــان الخليلي في أبــرز قائمة العلمــاء المجتهدين  يأتي الشــيخ العال
المجدديــن، يظهر ذلك في مكانته العلمية، ومــا تركه من آثار في ذلك، فقــد كان بحق «نموذجاً 
فّذًا لعلماء ُعمان في سيرته وتصرفاته، وســلوكياته، وزهده، وعلمه، وإشاراته التاريخية، والتفاتاته 
البالغية، وتعليقاته اللغوية، وروائعه الشعرية، فجاءَت مؤلفاته من أجَلّ المؤلفات الُعمانية، وأكثرها 

نضجاً وإشراقاً، وأحفلها إيضاحاً بالرأي»(2).

د بن  انظر مزيدًا عن حياته وآثاره العلمية: الســالمي؛ محمد بن عبد اهللا: نهضــة األعيان، ص 72 وما بعدها. الخصيبي، ُمحم  (1)
راشــد: شــقائق النعمان، 62 - 68. الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، ضمن كتاب (قــراءات في فكر الخليلي)، 
مة سعيد بن خلفان وفقهه، (المرجع السابق) ص، 152 - 160.  ص 11 وما بعدها، الراشدي، د، مبارك بن عبد اهللا: الشيخ العال

د: فقه الشيخ سعيد بن خلفان، ص 44 ـ 55. الحارثي؛ خلفان بن ُمحم
مقدمة «قراءات في فكر الخليلي»، حصاد الندوة التي أحياها المنتدى األدبي عن المحقق الخليلي، في الفترة من 17 - 18/ ذو   (2)

القعدة 1413هـ الموافق 8 - 9/ مايو 1993م، ط2، المنتدى األدبي، سلطنة ُعمان، 1427هـ/ 2006م، ص 3 ـ 4.
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مــة المحقّق... ضمن كوكبة علمــاء ُعمان الذين كانوا بمثابة الجســور العلمية  لقد كان العال»
الواصلة بين القديم والجديد من علمائنا في عمليــة توازن محكمة، فكانوا ـ يرحمهم اهللا ـ كغدران 
تترقرق مياهها عذبة، تــروي الظمأى، وتضفي على من حولها جوًّا مفعماً بــكلّ ما يبعث البهجة في 
النفوس، والفرحة في القلوب، واألمل في العيون... وهو نموذج فّذ ِلما كان عليه السلف الصالح من 
علم ومعرفة، ودّقة في المتابعة والدراسة، وتمّسك بأهداب الحق، وبحث عن الحقيقة، وقيادة للفكر 

على أساس من العدل، ومنهج من العلم دقيق، مدعم باألدلة والبراهين»(1).

مــة الخليلي من أهل االجتهــاد والتجديد من حملــه لقب «العالم  على كون العال نعــم ال أدل
الربانــي»، أو «العالم المحقّق»، وهو لقب يختّص به في األثر المشــرقي، واشــترك معه في لقب 
مة الخليلي لقب «إمام  مة ناصر بن جاعد الخروصي، كما أطلــق على العال اني» العالالعالم الرب»
مة محمد بن سليّم الغاربي ـ من أكابر  المذهب»، يظهر ذلك في الرسالة التي وجهها الشيخ العال
د الهاشمي وماجد بن خميس العبري  العلماء في الباطنة ـ إلى الشيخين العالمتين عبد اهللا بن ُمـَحم
فا إمام المذهب في هذه  ال عَرّ في جواب لهما عن بعض األسئلة، قال: «وأنتما أّيها الشــيخان تفض

الصورة»(2).

وقال في موضـع آخر من جواب له لبعض سائليه: «والشيخ الرباني الخليلـي خالفني وأتى علـى 
ا يدفع ما نحن عليه»(3). ذلك حججاً كثيرة ِمم

مة»(4)، وما كان  ان بن قيس 5 عندما يكتب إليه يخاطبه بلفظ: «ســيَّدي العالوكان اإلمام عز
يتقدمه في َشْيء، وال يصدر إال عن رأيه(5).

مة ماجد بن خميس  وكتب الشيخ المؤرخ ذو الغبراء خميس بن راشــد العبري والد الشيخ العال
العبري رســالة تظهر فيها مكانة الشــيخ الخليلي العلميــة، وفيها يقول: «قد كثرت مكاتبة شــيخنا 
العالم ســعيد بن خلفان إلينا يريد منا أن نكون في خدمته»، وقال في آخر الرســالة: «وفي زماننا 

ة مذهبنا، وبكما نقتدي، وبعلومكما نهتدي»(6). هذا أنتما أئم

المرجع السابق، ص 6.  (1)
الخليلي؛ سعيد بن خلفان، إغاثة الملهوف بالسيف المذكر، (مخطوط)، ص 85.  (2)

المرجع السابق، 63/10.  (3)
الخليلي؛ سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان، 41/10.  (4)

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان، 239/2 ـ 240. السالمي؛ محمد بن عبد اهللا، نهضة األعيان، ص 386.وانظر:   (5)
مة سعيد بن خلفان الخليلي وفكره، بحث ضمن ندوة الخليلي (مرجع سابق)،  الراشدي؛ د، مبارك بن عبد اهللا، الشيخ العال

ص 161.
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان، 219/2، 222.  (6)
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ا الشيخ أحمد بن عبد اهللا العبادي فأظهر له مكانته التي يســتحقها، ومنزلته التي تسنمها،  أم
مة، شــمس الزمــان، ووحيد العصر  قائًال في بحثه الذي وجهه إليه: «شــيخنا وقدوتنا العالم العال

واألوان»(1).
مة  د بن علي المنذري المقيم بزنجبار فيشهد للشيخ الخليلي بأنـه عال مة ُمـَحم ا الشــيخ العال أم

زمانه، والمشهـور له بالفضل في أوانـه(2)، وذلك بعدما اطلع على فقهه وقدرته على االجتهاد.
ـ «المحقّق الخليلــي»(3) تارة،  ا نـور الديـن الســالمي فيشــيـد به وبآرائــه دائـما، فينعتــه ب أم
ـ «إمامنا  ـ «شــيخنا المحقّــق»(6)، وب ـ «شــيخنا الخليلي»(5)، وب ـ «المدقق الخليلي»(4) تارة أخرى، وب وب

المحقّق».
يقول في جوهر النظام:

الخـلـيـلـــي(7)أفتـــى به فـــي الـمــــاء والنـخـيل المحّقـــق  إمامنـــا 
اه «جامع المعقول والمنقول»(8)، وفي موضع آخر ذكر  د بـن يوسف فســم ة ُمـَحم ـا قطب األئم أم
ــة اإلباضية في العلم من أهل المغرب وُعمان وقال: «كل هــؤالء أئمة عـدول كبار، وَمن لم أذكر  أئم
مة سعيد بن خلفان»(9)، وشهَد له بهذه المنزلة الكبيرة بعد  ن ذكر، ومن أهل عصري العال أكثـر ِمـم
أن رأى مكانتـه العلمية، ومنزلته التي بلغ بها شأوًا عظيما في ذلك، وإن كان قبل هذه الشهادة منه 
لع على ما  يرّد عليه في بعض المســائل، ويشــتد غضبه في ذلك، ولعله لم يعرف ما عنده، ولم يط
حواه من العلم، وشــهادته األخيرة تلك كانت في كتابه (تيسير التفسير)، وهو من الكتب التي ألفها 

القطب آخر عمره..
مــة أحمد بن حمد الخليلي لقب «العمــالق القطب الرباني  د العال وأطلق عليـه شــيخنـا المجَدّ

والبحر الصمداني»(10)، وفي موضع آخر: «العمالق المحقّق»(11).

د بن يوسف، كشف الكرب، 120/2. اطفيش؛ ُمـَحم  (1)
الراشدي؛ د، مبارك بن عبد اهللا، الشيخ العالمة سعيد بن خلفان وفقهه، (مرجع سابق)، ص 162.  (2)

انظر: السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، الجوابات، 198/1، 124/3، 128، 136، 194، 205، 212، 217، 236، 528.  (3)
المرجع السابق، 262/6.  (4)

المرجع السابق، 217/1، 265، 523، 183/3، 502.  (5)
المرجع السابق 112/4.  (6)

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، جوهر النظام، ص 359.  (7)
اطفيش؛ محمد بن يوسف، كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1405هـ/ 1985م، 117/1.  (8)

اطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، وزارة التراث ـ سلطنة ُعمان، 1408هـ/ 1987، 344/12.  (9)
الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، منشور ضمن (قراءات في فكر الخليلي) (مرجع سابق)، ص 9.  (10)

المرجع السابق، ص 9.  (11)
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مة في الفقه واللغة العربية، فقد نظم ألفيّة في علم  الشيخ سعيد بن خلفان هو عال أن وال شك
مة أحمد بن حمد الخليلــي: «إن مؤلفنا في ما  التصريف وهو صغير في الســن، يقول الشــيخ العال
أخبرت قد ألف هذا الكتاب وهو لم يجاوز السادســة عشــرة من عمره، حدثني بذلك أحد الثقات، 
مة سعيد بن ناصر الكندي، وهذا  وهو الشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي، نقًال عن جده العال
األخير كان 5 تلميذًا للمحتفى به، فقد ذكر الناقل عن ذلك الشــيخ بــأن المحقّق الخليلي 5 
كان يتردد على الشــيخ ســعيد بن عامر الطيواني ببلدة بوشــر، طالباً العلم منه، فافتقده فترة من 
ا عاد إليها أقبلت عليه تلومه وتقرعه، بســبب انقطاعه عن  الوقت، وذهب إلى أمه وســألها عنه، فلم
الدراســة على يديه، فذهب إلى شــيخه وهو يحمل إليه هذا اإلنتاج العلمي الــذي هو ألفية في علم 
التصريف... فيها من عذوبة القول وسالســة التعبير وحســن التركيب ما رُبَما يعّد إنتاجاً جديدًا لم 

يكن له مثيل في ما تقدم»(1).
اها (مقاليد التصريف)، يقول في مقدمة الكتــاب: «وقد َمن اهللا  شــرح هذه األلفية، وســم ثُم
لع  ا اط ـ (مقاليد التصريف)، ولـم علي بألفية مغنية في هذا الفنّ الشريف، وسميتها ـ والحمد هللا ـ ب
على نظمهــا العالم الرباني والبحر النورانــي، وحيد دهره بال ممانعة، وفريــد عصره بال منازعة، 
مة المولوي الولّي أبي نبهان جاعد بن خميس الخليلي الخروصي، أمرني  د ناصر ابن العال أبو ُمـَحم
أن أثبت عليها شــرحا لطيفا مختصرا، ولم يقبل تعللي ُكلّما جئته معتذرا، فلم أســتطع خالفاً ألمره 

وال تبديًال، بل تلوت: ﴿ 6 7 8 9 : ﴾ [المزمل: 5]»(2).
كما ألف كتابه (المظهر الخافي) وعمره إحدى وعشــرون ســنة، وهذا يــدل على فتح اهللا عليه 
معارف العلوم منذ صغــره، وكان له صلة ببعض علمــاء األمصار، كمصر مثًال، وله مراســالت في 
مة ســعيد بن قاسم الشــماخي، الذي كان أحد  ذلك، ومنها رســالته التي وجهها إلى الشــيخ العال
رجال اإلصالح في مصر، وهو تونسي األصل من جزيرة «جربة»، وانتقل إلى مصر وأقام فيها، وهذه 

الرسالة المشار إليها:
«بســم اهللا الرحمن الرحيم.. نحمدك يا من شــرح صـدور األعـالم بنور توحيده فشكروا، 
وسقاهم من كأس محبته فسكروا، ونوّر عقولهم بمعرفته وأّهلهم لخدمته فقصروا نفوسهم عليه 
ة البالغة فوق كل مخالف فقهروا، ويّســر لهم ســلوك سبيل الحق  واقتصروا، وأظهرهم بالحج
ا صبروا، فــإذا ابتالهم بمصاب أجــروا، فمن صبر  فاقتــدروا، وجعلهم أئمة يهــدون بأمره لَـم
اجتباه، ومن رضي اصطفاه، فيا نعم ما ادخروا، فهم على ُكلّ حالة في ذكره دائمون، وبشــكره 

المرجع السابق، ص 11.  (1)
الخليلي؛ سعيد بن خلفان، مقاليد التصريف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطانة ُعمان، 1407هـ/ 1986م، ص 3.  (2)
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ناعمون، قــد تاهوا به على الكون وافتخروا، أحمده حمد َمــن ال يرضى عنه بدال، وال يبغي عن 
لزوم خدمته حوال. مصليا بأكمل الصالة والتســليم على من أرســل إلى الثقلين بشيرًا ونذيرًا، 
وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجاً منيرًا، وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. ينتهي تحرير التحية المغلغلة، والتســليمات المقفلة، وقد تعاورتها أيدي الرياح طربا، 
فجاءت بريا القرنفل منها نســيم الصبــا، إلى مصر القاهرة، بل إلى تلــك الحضرة الزاهرة، 
حضرة النحرير الفاضل واألديب الكامل، الشــيخ سعيد بن قاسم بن سليمان الشماخي الجربي 
النفوســي المغربي، أقام اهللا في نصرة اْلـَحقّ لواءه، وأدام على عرش العلوم اســتواءه، وجّمله 

بالتقوى، وصرف عنه ُكلّ بلوى.
أما بعد: فقد أتتني منك رقيمة كريمة، وصحيفة شــريفة، بعيد مداها، قريــب هداها، يتضوع 
نشــرها أرجاً، ويتضوأ نورها حججاً، قد أســفرت عقود سطورها عن شــنب اللؤلؤ المنظوم، ولمعت 
ني ما أهدته إلينا من العلم بوجود سالمتكم، ودوام استقامتكم  بروق ثناياها عن وادق العلوم، فســر
في ذلك القطر المغربي على هذا الســنن الذي نهج صلوات اهللا عليه، بعد ما وهن الزمان، وفشــا 

العدوان، وكاد أن يعود الدين كما بدا، وما أشبه اليوم غدا.
وقد ســاءني ما ذكرته من مصاب الوالد ـ رضوان اهللا عليه ـ فإنا هللا وإنا إليه راجعون، حكمه 
عدل، وقضاؤه فصــل، ونحن له طائعون، نرجو عفــوه وفي رحمته طامعون، أثقــل اهللا فيه ميزانك، 
وضاعف فيك إحســانك، إذ بلغك به رتبة الصابرين، ليعظم فيه أجــرك، ويرفع فيه قدرك فكن له 

من الشاكرين.
فإن من شــكر المولى في كل ما مر واحلولى، شــكره بالرضا تحت مقاريض القضا، ناعما 
بشهوده بفنائه عن وجوده، فهو في صبر شاكر، ولســانه بأنواع الثناء هللا ذاكر، والحمد هللا على 

ُكلّ حال.
رنا لك هذا الكتاب، ونحن في حال يجب علينا هللا حمده وشــكره، بمكان يســتوي فيه  وقــد حر
عرفه ونكره، وزمان طار في اْلـَحقّ بغاثه وانحط نســره، نســأل عن أخياركم وأخباركم، ونستنشــق 

نسمات أدواحكم وأرواحكم، ونستمد اهللا لنا ولكم، ونستهديه لما يحبه ويرتضيه.
وذكرت أَنهُ بلغك أن لي مصنفـات، فليتني أســعى في نشــرها إليكم، فما كان لي أن أبخل بها 
عليكم، ولكني لســت بذاك، وال من يعّد هناك، وما أحسن ما أنشــدني في مثل هذا المقام الذميم 

للقاضي الفاضل عبد الرحيم.
قـمـر غــــره  ســـار  أول  أنــــت  ورائــــد أعجبتــه خضـــرة الـدمـنما 
رجـل إنني  غيري  لنفســـك  المعيدّي تســـمع بي وال ترنيفانظر  مثل 
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هذا والســالم عليكم وعلى كافة اإلخوان من لديكــم ورحمة اهللا وبركاته. مــن أخيكم الفقير 
المحب لكم إن استقمتم على طاعة ربكم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي، حرر في سلخ شهر رجب 

األصم سنة 1273هـ»(1).
لع على بعض الكتب الفرنســية التي ترجمت إلى اللغة العربية، ولعلها جاءته من مصر،  كما اط
ــام النهضة العلمية الحديثة بها، حيث بعثت مجموعة من الطلبة إلى فرنســا، وكان  حيث ترجمت أي

د علي باشا. المشرف عليها الشيخ رفاعة الطهطاوي، وذلك في عهد ُمـَحم
الع في علوم شــتّى فنجده مثــًال «يتحدث في مؤلفاته عن  كما أن المحقّق الخليـلي واســـع االط
ـهُ عندما تحدث في كتابه (لطائف  أمور لم يكن ليعنى بهــا الفقهاء في ذلك الوقت، فمثال ذلك أَنـ
الحكم في صدقات النعم) عن األمــراض التي تعتري النعم، وتخلّ في قيمتها، وتجعلها غير صالحة 
الع على هذا فعليه بكتب البيطرة»، مع  اليتائها في الزكاة، قال إثر ذلك: «ومن أراد مزيدًا من االط
أننا نجد بعض علمائنا كانوا يتحفظون على قراءة كتب البيطرة، ِلما تصوروه من بعض الفســاد في 
األخالق الذي ينتج عنها، وليس ذلك بصحيح، فإن علم البيطرة علم الطب الحيواني، كما أن علوم 

الطّب األخرى تعنى بالطب اإلنساني»(2).
وكان 5 ذا بــاع طويل في علوم القرآن وفنّ القراءات، وألف رســالة فــي علم التجويد، فهو 

بحقّ موسوعة علمية، ومدرسة سلوكية، شع ضياؤها في أفق ُعمان، وتألأل نورها في ُكلّ مكان.

¬¡≤a  ∫ÓN  øe  »∏«∏îdG  óæY  ójóéàdGh  OÉ¡àL’G  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

إن المحقّق الخليلي 5 من أبرز علماء الشريعة في االجتهاد والتجديد، لقدمه الراسخة في 
العلم، وعلوّ منزلتـه في الفهـم، فهو يرى أن العالم المتمكن ال يقف في المسألة على النصوص، 
ج، وفــي ذلك يقول: «إن  أعمل رأيه، وعصر ذهنه، واســتنبط وخر فإن وجــدت فبها ونعمت، وإال
دين اهللا يسر، ليس فيه عسر... وقد أوضح لألنام معالم الحالل والحرام في اآليات المحكمات، 
والســنن النيرات، فما أتى بالنص فيهمــا فهو الدين المجتمع عليه عند أولــي األلباب، فهما أمّ 
الباب، وفصل الخطاب، من تمســك بهما نجا، وَمن خالفهما ضل وغــوى، وما لم يأت به فيهما 
ة، الهادين إلى  نّص صريح، فهـو على الصحيح، وموكل على االجتهاد باالســتنباط من علماء األم

سواء الصراط»(3).

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، التمهيد: 201/2.  (1)
الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، (مرجع سابق)، ص 13.  (2)

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، التمهيد، 173/2.  (3)
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جت أكثــره بالقياس  وتطبيقــاً لذلك فهو يقــول في بعض أجوبتــه: «فلينظر في هــذا، فقد خر
والنظر، ولم أجده كذلك مشروحاً في أثره»(1).

وهــو في اجتهاده ونظــره هذا يدرك مــا يفتي به حــق اإلدراك، فيضع النقط علــى الحروف، 
والدواء على الداء، وينظر المصلحة ويراعي األحوال في عصره، ومن ذلك قوله: «فالجاهل الظلوم 
في فساده يمنع من الرخص المعينة له على نيل الظلم لعناده؛ ألن ما يؤدي إلى العنت عليه أو على 
غيره ممنوع لعدم خيره... والتائب الخاضع ال يعان بالتشــديد عليه الشيطان، بل يسهّل له الطريق 

إذا تعيّنت الضرورة إليها، ليخرج بها من المضيق»(2).
مة الخليلّي وإن كان بال شّك يجلّ آراء العلماء فيما قالوه من مسائل، ولكنه ال يمنع ذلك  والعال
من النظر فيها، كقوله: «ُكلّ آثار المسلمين الصحيحة جائز العمل بها، ولكن في بعض اآلثار مسائل 

مجملة ال ّبد من النظر فيها، لتفصيلها وتفسيرها»(3).

وهو يوازن بين عنايته باآلثار وبين استقالله بالنظر واالعتبار، ومثال ذلك:
1 ـ مســألة نية المســافر في عدد الركعــات حينما يصلــي وراء اإلمام المقيم فــي الصلوات 
الرباعيات، قال: «واألصح عندنا في موجب النظر بالقياس والرد إلى األصول أن منع المســافر من 
ذكر عدد الركعات ونية التمــام ِإنَما هو قول ضعيف خامل، والصحيح جــواز ذلك البتة، فال نقض 
وال فســاد وال كراهة لمن أبصر عدله»، ثُم استدل بأدلة تأييدًا لرأيه، ثُم قال: «أفليس في هذا كله 
ما يســتدلّ به على ما قلناه، من تضعيف ذلك القول وتوهينه، بشاهد الرّد إلى صريح النقل ونتائج 
العقل، وإن قال به غير واحد من األواخر واألوائل، فهم ِباْلـَحق رجال ونحن مثلهم في التعبّد رجال، 
وعلــى كل مكلف أن يلتمس العدل لنفســه، وال يقنع بشــاهد التقليد، فيرجع به عـــن برهان اْلـَحقّ 
اه بعض َمن في الزمـان ورعا، أو  ذلك ما ال يكاد يفعله من أشفـق على نفسه، وإن سم السديد؛ ألَن

ألزمـه الناس وجوبا، لقلـة علم وركاكـة فهم، فال تعويل بحمد اهللا عليه»(4).
2 ـ مســألة أحكام النطق بالهاء في تكبيرة اإلحرام، وفي ذلك يقــول: «وقد أكثر العلماء 
األوائل واألواخر من الجــدل في تكبيرة اإلحــرام، إال أن تأدوا إلى الخصام من غير اســتماع 
حجة، وال إيضــاح محجة، كل يقول بقول ال يفســره على أصله، حتى تلج في المســامع حجته، 
فينكشف الهدى منه بأنوار اْلـَحقّ لمن أراده فتأمله، وما اختلفوا في األصل بالمعنى إال بالعبارة 

المرجع السابق، 126/7.  (1)
المرجع السابق، 86/12 - 87.  (2)

المرجع السابق، 209/2.  (3)
المرجع السابق، 212/5، 215.  (4)
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موا األقسام، وحاربوا  االصطالحية، ثم حدث بعدهم من لم يفهم الكالم، فنصبوا األعالم، وقس
األنام، وأظهروا األحــكام، بتجهيل َمن خالف، ولغيرهم حالف، وما لهم إلى ذلك من ســبيل، 
وما عندهم لو فهمــوا من دليل ﴿ ¯ ° ± ² ³ ﴾ [القصــص: 68]، فمنهم من قال 
ا  بتخريجها من األنف، ومنهم من عدل إلى السكون المحض، لمن لم يحسن هيئة ما قالوه ِمم
ال طائل تحته، وكل ذلك تخليط وتفريط، فقل إن شئت بالضّم الصريح، أو اإلشمام الصحيح، 

فالكل واحد وإن اختلفت العبارة، وال بأس»(1).

3 ـ ُعرض عليه في صورة ســؤال كالم الســيد مهنّا بن خلفان في كتابه (لباب اآلثار) في 
الكفاءَة الزوجية، حيث يراها في النسب والدين والمال والجمال.

فأجاب الشيخ الخليلي أوالً معترفاً بمكانة السيَّد مهنا العلمية، وما له من الفضل والصالح، 
ولكن لغيره أن يجتهد وينظر، ونّص كالمه: «إن هذا الشيـخ على ما ظهر لنا هو عالمة زمانه، 
والمشــهود له بالفضل في أوانه، لكنه قاس فــي هـذا الجواب باجتهــاده، وأوضح فيه أنه من 
رأيه ونتيجة مــن فكره، صادرة عن عقله وفــؤاده، ولغيره وعليه أن ينظر لنفســه، أو لمن بلي 
بالنظر له ما هو بــه أولى، إذا رآه عن بصيرة إلى اْلـَحقّ، من دون طعن على غيره وال ازدراء، 

وال تنديد به وال اجتراء»(2).

وكالمه هذا 5 في غاية من سموّ األخالق، والتزام بأدب الحوار الهادئ الهادف.

ثم اســتمر في الجواب بنفَس طويل، ومناقشــة واســعة، وبين أن الكــفء إذا أطلق بمعنى 
«المثل»، فهو صحيح من حيث اللغة في ما ذهب إليه السيَّد المذكور، ولكن للكفء معنى آخر، 

عرفي شرعّي، واصطالحي فقهي، يطلق في هذا الباب على المثل من جهة النسب خاصة.

واستطرد في إيضاح ما يقول، مبطًال أن يكون التكافؤ في الجمال والمال والدين.

ا قاله في مسألة الجمال: «المقايسة بين الزوجين في جمالهما أو ما زاد عليه من  فكان ِمم
كمالهما أمــر ال تقبله العقول، ولم تأت به النقول، ... فــإن كان لهذا خبر أو صح به فنبؤوني 
بعلــم إن كنتم صادقين، وائتوني عليه بســلطان مبيــن، كان هذه المقايســة بينهما في طولهما 
وقصرهما؟ أم دقتهما وضخامتهما؟ أم بياضهما وســوادهما؟ أم غيره من ألوانهما؟ أم في نجل 

أعينهما؟ أم حمرة خدودهما؟... إلى آخر كالمه».

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، التمهيد، 389/3.  (1)
المرجع السابق، 95/10.  (2)
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ثُم بين أَنهُ ليس المقصود بالمال كثرة الحطام والفضول، والمباهاة به والمكاثرة، والترفّع 
على عباد اهللا بالتطاول والمفاخرة، َوِإنَما المقصود المعونة على كثرة المؤونة، وسّد الخلة ودفع 

الضرورة، ورفع الفاقة».
ثُم قال: «وإن شــيخنا ذلك الفقيه المشــار إليه لمنزه عن التعلق بهذا الخيـال، وإن قـال 
فــي تلك العبـارة ما قـال، َفِإنهَا من مجمالت األثر، وال بد في صحيح النظر من تفســير ذلك 
لــع عليه ِإال رب  اإلجمــال فدع القول به...، وأما مســاواة الزوج للمرأة في الدين فشــيء ال يط
ا يصح ذلك  لع عليه الولي أو غيــره فيدريه، وال أعلم أن ذلك ِمم العالمين، فكيف يصّح أن يط
فيه؛ ألن لإليمان درجــات ومعارج، هي في أهله على تفاوت أحوالهــم ومقاماتهم أكثر في العّد 

من رمل عالج».
ح األثــر وحققه النظــر وأيدته األفكار  ختم تحقيقه في المســألة بقولــه: «ولقد صر ثُــم

الصحيحة والعبر، أن الكفء ِإنَما هو من جهة النسب لصحة الحسب»(1).
وللعالمة الخليلي 5 تحقيقـات أخرى في علم الكالم، وذلك أَنهُ شاع في أوساط كثير من 
العلماء تفسير الذات العلية بالثبات، فيقولون: ذات اهللا ثباته، بل وقع خطأ ـ كما يقول المحقّق 
الخليلي نفسه ـ في بعض المؤلفات، فجاء فيها: ذات اهللا إثباتـه، وتناقل ذلك الناس خلفاً عن 
سلف، وهذا خطأ فاحش، فتفســير الذات باإلثبات أمر مستحيل؛ ألن اإلثبات من صنع اإلنسان، 

ر الذات باإلثبات. فاإلنسان إذا أثبت شيئاً، فإثباته هو فعله، وال يمكن أن تفس
أما تفســير الذات بالثبات، فهو من باب تفســير الـذات بالصفــات، ويترتب على ذلك أن 
يقــال: ذات اهللا قدرته، وذاته ســمعه، وذاته بصره، وإن كان بال شــك أن صفــات الذات هي 
عين الذات، فصفات الــذات معاٍن اعتبارية أريــد بها نفي أضدادها بالكليــة، فلكل صفة منها 
مفهوم غير مفهوم الصفة األخــرى، ومفهوم الذات غير مفهوم الصفات، فذات اهللا هي: حقيقته 

الخاصة التي ال يعلمها أحد من مخلوقاته»(2).

٭ ٭ ٭

الخليلي، التمهيد، 95/10 - 102.  (1)
المرجع السابق، 186/1 - 201. انظر: الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحققاً، (مرجع سابق)، ص 27.  (2)
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مة نور الدين أبو محمد عبد اهللا بن حميد بن سلوم السالمي من بني ضبة، وهي  هو الشيخ العال
قبيلة عدنانية(1).

ولد في بلدة «الحوقين» من أعمال والية «الرستاق» في عام 1286هـ/ 1869م، ونشأ في قريته، 
وتعلم القــرآن الكريم على يد والــده، وتربى في بيت تقــوى وصالح، وُكف بصره وهــو ابن اثنتي 
 عشـرة سنة، وكان في صباه معروفاً بحافظته الخارقة، وذاكرته القوية، فكان ال يكاد يسمع شيئاً إال

حفظه ووعاه(2).

مة راشــد بن ســيف اللمكي،  انتقــل لطلب العلم إلى «الرســتاق» فدرس على يد الشــيخ العال
(1262هـ/ 1845م ـ 1333هـ/ 1914م)، فــكان محل اهتمامه وتقريبــه، لما عاين عليه من النجابة 

والذكاء.

ثُم انتقل إلى الشرقية فنزل متعلّماً على الشيخ المحتسب صالح بن علي الحارثي (و: 1250هـ) 
ة على النهضة السياسية في قيادة األمة التي قام بها. فاكتسب منه علوم الشريعة، والهم

مة ماجد بن خميس العبـري (1254هـ ـ  وكذلك درس الشــيخ الســالمي على يد الشــيخ العال
د  مة عبد اهللا بن ُمـَحم 1346هـ)، الذي كان أكبر فقهاء أهل زمانـه، كما درس على يـد الشــيخ العال

الهاشمي(3).

وال شــك أن َمن كان هؤالء شيوخه ومربوه، وهو على درجة كبيرة من التقوى والصالح والنجابة 
والذكاء وحّب العلم، تشرق شمس طلعته، ويسطع كوكب منزلته، ويرسخ قدمه في العلم.

ا تالميذه فكثيرون، وتكفي اإلشارة إلى أبرزهم: أم
اإلمام سالم بن راشد الخروصي (1301هـ/1884م ـ 1338هـ/1920م): من قرية «مشايق»  ـ  1

بالباطنة، اشتهر بالعدل وبالورع والزهد والعفاف.

السالمي؛ محمد بن عبد اهللا، نهضة األعيان، ص 99. العبري؛ إبراهيم بن سعيد، مقدمة كتاب «العقد الثمين نماذج من فتاوى   (1)
نور الدين»، 7/1. السيابي؛ سالم بن حمود، إسعاف األعيان في أنساب أهل ُعمان، ص 69.

السالمي، نهضة األعيان، ص 118.  (2)
السالمي، نهضة األعيان، ص 118 ـ 119، 274 - 275. السعيد؛ محمد بدوي وآخرون، دليل أعالم ُعمان، ص 67.  (3)
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مة  ـ  2 اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي، (1299هـ/ 1882م ـ 1373هـ): من أهل ســمائل، عال
مجتهد، وإمام عادل ورع.

مة عامر بن خميس المالكــي، (و: 1280هـ/ 1863م): مــن وادي بني خالد  ـ  3 الشــيـخ العال
بالشرقية، كان من الطالب المقربين عند اإلمام الســالمي وأحظاهم منزلة عنده، وصار 

ة(1). من العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في المهمات، وله مؤلفات عد
الشــيخ العّالمة عبد اهللا بــن عامر العــزري اإلزكــوي (توفي االثنين 16 شــوال 1358هـ/  ـ  4

1939/11/29م(2).

مؤلفاته:
ألف نور الدين الســالمي في عدة فنــون، الحديث وعلومه، والعقيدة، والفقــه وأصوله، واللغة 

واألدب والعروض، والتأريخ، أوصلها بعض الباحثين إلى أربعة وثالثين مؤلفاً.
ها: أهم

شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع في ثالثة أجزاء (مطبوع). ـ  1
أنوار العقول، أرجوزة في العقيدة بلغت أكثر من ثالثمائة بيٍت. ـ  2
مشـارق أنوار العقول، شرح مطول ألرجوزة أنوار العقول (مطبوع). ـ  3
شمس األصول، ألفية في أصول الفقه. ـ  4
طلعة الشمس على األلفية. ـ  5
جوهر النظام، أرجوزة في أربعة عشر ألف بيت تقريباً في الفقه. ـ  6
مدارج الكمال، أرجوزة في الفقه تزيد على ألفي بيت. ـ  7
معارج اآلمال في الفقه، طبع في ثمانية عشر مجلدًا (وحقق وسيطبع ِفي خمسة مجلدات). ـ  8
مجموع الفتاوى في سبعة مجلدات (مطبوع)(3). ـ  9

وهي ُكلّها تدل على علمه الواسع، واجتهاده المطلق، وتجديده في عصر ازدهر به، واستنار بنور 

السالمي؛ محمد بن عبد اهللا، نهضة األعيان، ص 197 ـ 199، 377، 395.  (1)
السعدي؛ فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية (قسم المشرق)، 275/3.  (2)

الســيابي؛ خالد بن سالم، الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن حميد السالمي، في المدرسة اإلباضية من خالل كتابه   (3)
معارج اآلمال، (ماجستير، جامعة آل البيت، األردن) 1424هـ/ 2004م، بحث غير منشور، ص 39 ـ 42.
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معرفته، ثُم توفي 5 في اليوم الثامن عشر من شهر صفر من عام اثنين وثالثين وثالثمائة وألف 
للهجرة(1)، في عمر لم يجاوز ستاً وأربعين ســنة، 5 وغفر له وأسكنه فسيح جناته، فهو كما قال 

واصفه:
«جمع العالم في حيزومه»(2)، وقـال: «لقد أحيا السنة، وأمات البدعة، وقوم اَألَود، ونشر العلم 

والعدل، فرحمة اهللا عليه»(3).
وكما قال آخــر: «الذي هم فضاقت عــن هممه همُم الدهــر، وأراد فعجزت عــن إرادته إرادة 

الزمن»(4).

»ªdÉ°ùdG  øjódG  Qƒf  óæY  ójóéàdGh  OÉ¡àL’G  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

مكانته العلمية:
د ِلما رث من حبل  دًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنــى، فهو مجَدّ يعد اإلمام الســالمي مجَدّ
د من حيث نشر العلم في  إقامة شرع اهللا، كما تشــهد بذلك سيرته التأريخية في مجتمعه، وهو مجَدّ
د في نشــره بالتأليف، على اختالف مــدارك المتلقين والقارئين، ففي  ربــوع وطنه بالتدريس، ومجَدّ
كتابه (تلقين الصبيان) مــا يغني المبتدئ بأحكام ديــن اهللا ومعرفة واجباتــه، وأصبح هذا الكتاب 
مشــتهرًا مع الخاص والعام يحمله الصبية إلى مدارســهم مع المصحف الشــريف جنباً إلى جنب، 
وإذا انتقلنا إلى مرحلة متقـدمة فـ(جوهر النظام) بغية المتعلــم والفقيه، ومـرجع المدرك والنبيه، 
يحفظ كثير من العـوام أبيـاتاً منه في العبـادات أو المعـامـالت أو اآلداب والسلـوك، وكـذلك (مدارك 
ا شــرحه «معارج اآلمال» فهو موســوعة كبيرة، حوت كثيرًا من أقــوال العلماء الفقهية  الكمال)، وأم
وآرائهم وأدلتهم ومناقشاتهم والترجيحات لتلك األقوال، إلى غير ذلك من المؤلفات األخرى، يقول 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش: «معارج اآلمال شرح لهذه األرجوزة (يعني أرجوزة مدارج الكمال)، 
وقفنا على بعض األجزاء منها، وهي تنبئ عن غزارة علمه وتدقيقه ورسوخه في علم الشريعة، بحيث 

ال يشق له غبار، قيل: ِإنهَا تبلغ ستة عشر جزءًا، إال أَنهُ لم يتم هذا التأليف الجليل»(5).
ويقول عن مجموع تآليفه: «كان معروفاً بغزارة العلم واالجتهاد، إليه انتهت رئاســة العلم في ما 

السالمي، نهضة األعيان، ص 110. السعيد؛ بدوي وآخرون، دليل أعالم ُعمان، ص 112 - 113.  (1)
الرواحي؛ ناصر بن سالم، ديوان أبي مسلم، دار المختار، 1406هـ/ 1986، ص 409.  (2)

جزء من رســالة طويلة في السياسة الشرعية بعث بها الشــيخ العالمة ناصر بن سالم بن عديم الرواحي المقيم بزنجبار إلى   (3)
اإلمام الرضي سالم بن راشد الخروصي.

العبــارة من كالم أمير البيان الشــيخ عبد اهللا بن علي الخليلــي. انظر: الخليلي؛ أحمد بن حمد، منهج الســالمي في مؤلفاته   (4)
الفقهية، محاضرة ضمن ندوة «قراءات في فكر السالمي» المنتدى األدبي، ط2، 1423هـ/ 2003م، ص 17.

جوهر النظام للسالمي، ص (و) المقدمة.  (5)
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بلغنــا بُعمان، وظهــر ذلك في تآليفه الجمــة في مختلف الفنون الشــرعية والعربيــة، وهو من أهل 
التحقيق واإلجادة في التأليف»(1).

مــة أحمد بن حمــد الخليلي المجدد في هــذا العصر عــن مؤلفات اإلمام  ويقول شــيخنا العال
الســالمي: «عني عناية بالغة بالتأليف في مرحلة مبكرة من عمــره المبارك، وقد بارك اهللا 4 في 
ــر أن يؤلف في مجاالت شــتى، حيث ألف في  ة، وتيسعمره فأمدنا بما أمـدنا به من مواهبه الســني
العقيدة، وألف في مجال الفقه، وفي اللغة العربية وعلومها، وفي التـأريخ، وفي موضـوعات متعددة، 

وكان في جميع هذه المجاالت التي يؤلف فيها عالماً محقّقا جامعا بين المعقول والمنقول.
وناهيكم إذا رأيتم مؤلفاته التي يربط فيها القضية بالدليل، ســواء كانت هذه القضية فكرية، 

أم كانت قضية فقهية، وفي الجوانب العقدية فإننا نجد أَنه يجمع فيها ما بين العقل والنقل...
أمــا الجانب الفقهي فهو ـ بــال ريب ـ المقصد العام الذي اســتطاع أن يربط الفقه بالســنة، 
الع قوّي  ه كان واســع االطالع بعلم الحديث، كما أَن وأن يربط الفروع باألصول، وقد كان واســع االط
المأخذ في علم أصــول الفقه، وقد تمكن من ربط الفروع باألصول، واســتطاع أن يأتي في مؤلفاته 
بتحقيقات لم يســبق إليها في مجاالت متعــددة، وكان يعتمد أكثر ما يعتمد علــى الدليل، فال يكاد 

يخرج عن الدليل، كما بين نفسه منهجه عندما قال:
فاعـلـمـا الدليــــل  أقفــــو  العـلـمـافإننـي  كــــالم  على  أعتمــــد  لم 
جـوافالعلماء اســـتخرجوا ما استخرجوا عـر وعليــــه  الدليــــل  مـــن 
رجـل وســــواهـم  رجــــال  والحــــق مّمن جـاء حتمـــا يقبل(2)فهــــم 

ن يتبع الدليل ويقفو ســواء الســبيل، ومؤلفاته القيمة خير شاهد على  نعم، إن الســالمي ِمـم
ان في تعليقه على الجزء األَول من فتاوى نور الدين السالمي:  د الده د ُمـَحم ذلك. يقول الشيخ ُمـَحم
«بدأت أطالع هذا الكتاب المبارك فوجدت نفسي أمام موسوعة نادرة في شتى مجاالت العلم وألوان 
المعرفة، تجلت فيها شــخصية المؤلف الفَذّة، وإدراكه الشــامل، وبصيرته النيّرة، وعقله الكامل، 
وال غرابة في ذلك فإنه رغم حداثة ســنة وفقد بصره خلف جيًال من أكابــر العلماء، ترجع إليهم 
األمة في شــؤون دينهم وأمور دنياهم، وزود المكتبة اإلسالمية بالكثير من الكتب القيمة والمؤلفات 

النافعة».
ا يعد تجديدًا عنـد الســالمي مؤلفاته المتنوعة، وأســلوبه الراقي البديـع، فهو األصولي،  ومم

جوهر النظام للسالمي، ص (ج) المقدمة.  (1)
الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، منهج الســالمي في مؤلفاته الفقهية، محاضرة ألقاها في الندوة التي أقامها المنتدى األدبي   (2)
بعنـوان «قـراءات في فكـر الســالمي» في الفتـرة مـن 4 - 5 ربيع اآلخر 1413هـ/ 1 - 1992/2م، نشــر المنتدى األدبي، ط2، 

1423هـ/ 2003م، ص 17 ـ 18.
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ث، واألديب، والمؤرخ، وهو عالمة عصـره، وعالمة دهره، فال ريب إن أشــاد به  والفقيه، والمحــَدّ
القاصي والداني في ذلك، «فإن من يطرق سمعه ذكر مؤلفات هذا العلم المحقّق يظنّ ألول وهلة 
أنه أصولّي وفقيه محدث فحســب، ولكنه بمجــرد ما يقلب بعض صفحــات أّي مؤلف من مؤلفاته 
ولــو كان صغير الحجــم يجد الخير المتدفــق والنور المتألــق، فيحس أن القريحــة التي جاءت 
بذلك األســلوب الرفيع تنبئ بصدق ويقين عــن موهبة أدبية ال تبارى، وفــارس في مضمار األدب 

ال يجارى»(1).
مة  وخير شــاهد على مكانة الشيخ الســالمي العلمية ومؤلفاته القيمة ما قاله عنه شيخه العال
الكبير ماجد بن خميس العبري: «ما تأسفت لشيء كما تأسفت ذات يوم إذ صليت الظهر بالمسجد 
األوسط في محلة بيت القرن من الرســتاق، فلما فرغت من صالتي وهممت بالخروج من المسجد 
إذا أنا بالشــيخ الســالمي حامًال كتابه يريد مني أن أشــرح لــه فيه، وكنت ال أخلـو من شــاغـل، 
فاختلست عنه لم أكلمه، وتركته في مسجـده ولم أرجـع إليه؛ ألني ما كنت أظنـه يبلغ هذه الدرجة 

من العلم»(2).
ويقول في رســالة أخرى مشــيدًا بمؤلفاته وما لها من مكانــة رفيعة مع طلبة العلم: «بســم اهللا 
الرحمن الرحيم من ماجد بن خميس بن راشــد العبري إلى شــيخه وصفيَّه عين الزمان وفخر ُعمان، 
وخالصة اإلخوان: عبد اهللا بن حميد بن سلوم السالمي، سلمه اهللا من حوادث الزمان ونزغات الشيطان 
ا يجب  ومكايد العدوان، والمحّب لك المســرور بوجودك بخير أدام اهللا لك الخير، وما هنا حادث ِمم
الع على  إســناده إليك ســوى الخير، والداعي لرقم الكتاب إبالغك التحية والسالم، والرغبة في االط
ما أنت فيه من الحال في هذا الزمان، فأنا لم أقف من مدة على أخباركم وما أنت فيه من االشتغال.

ونرجو من اهللا تعالى أن ال يشــغلك إال بمصالح اإلسالم على حســب ما تقدم منك في سالف 
األيام، فإن الكتب التي حباك مــوالك بتأليفها لم يضاهها مع أهل المذهــب تأليف فيما تقدم من 
الزمان، فصارت عند طلبة العلم هي المقصودة في هـذا الزمان، لســهولة تناولها، ولظهور بيانها، 
وفصاحة مؤلفهــا، وبالغة كالمها، فصارت القلوب إليها قابلة، فلو كنــت حاضرًا هنا مع طلبة العلم 
حيث تهّذها األلسن مع تقابـل جباههم وجثّي ركبهم، لرقص قلبك، وامتألت فرحاً مسرورًا، وازددت 

حمدًا وشكورًا...»(3).
رها بقوله: «من ماجد بن خميس  مة الكبير، ويظهر من رسالته التي صد هذه شهادة شيخه العال
إلى شيخه وصفيه» أنه جعل الشــيخ تلميذه شيخاً له حينما خاطبه، فما في الرسالة من تواضع جّم 

ولغوياً، من ضمن بحوث ندوة «قراءات في فكر السالمي»، ص 65. د. إبراهيم بن أحمد الكندي، السالمي: أديباً   (1)
إبراهيم بن سعيد العبري، تبصرة المعتبرين في تاريخ العبريين، مخطوط، لدى الباحث صورة منه، ص 173.   (2)

العبري، تبصرة المعتبرين، ص 185 ـ 186.  (3)
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غير منكور، فيها أيضاً إظهار لمنزلـة الســالمي العلمية، التي شــع نورهــا المضيء، وعمت بركتها 
القطر الُعماني وغيرها، حتى جعل قطب األئمة يدرَّس تالميذه منها.

قال عز الديـن التنوخي في مقدمتـه لشرح الجامع الصحيح للسالمي: «انتهت إليه رئاسة العلم 
بُعمان، وظهر ذلك في تآليفه الجمة في مختلف الفنون الشــرعية والعربية، مع التحقيق في مسائلها 
واإلجادة في تأليفها كتبها ورســائلها... وإن اإلنســان ليعجب كيف اســتطاع أن يؤلــف تلك المكتبة 
في عمره القصير وهو لم يبلغ الخمســين، فهـــو في قصر عمـره وكثرة كتبه نظير شــيخنا الجمال 

القاسمي ـ رحمهما اهللا ـ »(1).
هذا هو التحقيــق والتجديد للعلماء الكبــار، يظهر في ما يتركونه من آثــار تزخر بها المكتبة 
اإلسالمية، وتشــرف بها أوجه الدنيا الحضارية، والســالمي من هـؤالء العلماء األفذاذ، بل هو كما 
مــة العبري: «كان ـ يرحمــه اهللا ـ قطب دائــرة العلوم بُعمان، ال نعرف أصــًال من علماء  قال العال

المشرق يباريه في علم الحديث وأصول الفقه»(2).
ن قال عنه واصفه: «ويفهم من شــرح هذا المسند  ـا قـوله: «في علم الحديث» فنعم، هو ِمـم أم
أن الشــارح من المتمســكين بالحديث الصحيح، وأربــاب العقل الراجح، والمعظمين للرســول ژ 
وأقواله، والمهتدين بسنته وأفعاله، فهو في شــرحه لهذا المسند يمحص أقوال العلماء، ويختار على 
ن يــرى العمل على الفقه ال على  أقوال هذا المذهب ما صح من حديث الرســول ژ ، فليس هو ِمـم

الحديث»(3).
ا في األصول َفِإنهُ لم يكن جامعاً آلراء األصوليين فحسب، وإنما كان أصوليا وفقيها ال يشق  أم
له غبار، وكان يعيب على أهل زمانه تركهم هــذا العلم، وفي ذلك يقول: «وقد رغب عن ذلك كثير 
من أهل زماننــا، لجهلهم بما فيه مــن التحقيق، وصعوبة مــا فيه من التدقيق، فقصــارى متفقههم 
حفظ أقوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، ال يدرون غّث األقوال من ســمينها، 
ا وقعوا هنـالك  وال خفيفها من رزينها، قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق، وليتهم لـم
ع أحدهم منزلة ابن عباس، ويقــول: هلّموا أيها الناس، فإنا هللا وإنا  عرفــوا منزلتهم بذلك، ولم يد

إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه، وبقي الجهل وبنوه»(4).
ا في الفقه فإن موســوعته «معارج اآلمال» في ثمانية عشر جزءًا شاهد على بحره الزاخر  وأم
ل، وذلــك أنه نظم مختصر  ل وفصل، وعل ر وأص في العلم، وأفقه الواســع فــي الفهم، ففيها حــر

مقدمة التنوخي، شرح الجامع الصحيح، ص (ط).  (1)
إبراهيم بن سعيد العبري، مقدمة كتاب العقد الثمين للسالمي، ص 8.  (2)
عز الدين التنوخي، مقدمة شرح الجامع الصحيح للسالمي، ص (م).  (3)

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، طلعة الشمس، ص 14.  (4)
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اه (مدارج الكمال) ثُم شرحه في (معارج اآلمال)، وفي ذلك  الخصال ألبي إسحاق الحضرمي وسم
يقول: «وقد من علي المنان بنظم خصاله، على منــوال مخالف لمنواله، مع تركي منه ما تكرر، 
وتقديم ما تأخر، وقد حذفت منه كتاب االعتقاد، اكتفاء (بأنوار العقول، وغاية المراد)، وقد زدت 
ا خلفت، وسميته (مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال)،  ا حذفت، وأخلفت أكثـر ِمم فيـه أكثر ِمم
ثُم رأيت تماماً منوطاً بشــرح يوضح مرامه، ويزيح إبهامه، وينشــر أعالمه، أقرن فيه المســألة 
بدليلها، وإن تكن مقيســة ســعيت في تأصيلها وتعليلها، وإن تكن مشــكلة أو مجملة اجتهدت في 
تحريرها، وأخذت في تفصيلها على حســب اإلمكان، لقصد البيــان، فـإن وجدت لغيري في ذلك 
ما يشفـي اكتفيت به، إذ السعيد من بغيره يكتفي، وسميت هذا الشرح (معارج اآلمال على مدارج 

الكمال)(1).
وقد كتب أحــد الباحثين رســالة بعنوان (الدور الفقهــي لإلمام أبي محمــد عبد اهللا بن حميد 
السالمي في المدرســة اإلباضية من خالل كتابه معارج اآلمال) نال بها شهادة الماجستير من جامعة 

آل البيت باألردن في عام 1424هـ/ 2004م، وذكر تسعة أوجه تبين أهمية هذا الكتاب، وهي:
اهتمامـه الكبير بعلم أصـول الفقـه. ـ  1
االهتمام بعلم القواعد والضوابط الفقهية. ـ  2
مراعاتـه لمقاصـد الشريعة اإلسالمية. ـ  3
وفرة الترجيحات من المؤلف في الكتاب. ـ  4
استقصـاؤه لفقـه المذهب اإلبـاضي. ـ  5
وضوح الرؤية، لما أضفاه إليه مؤلفه من عذوبة األلفاظ، وجمال األسلوب، وسهولة العبارة. ـ  6
ذكـر ثمرة الخـالف. ـ  7
إيضـاح وجوه األقوال. ـ  8
المنـهـج المقـارن(2). ـ  9

وبذلك «يبقى السالمي عالمة مضيئة في دروب الفكر الُعماني، ونجماً يتألق في سماء المعرفة، 
وتبقى مؤلفاته مصدر إعجاب المفكرين من دارسين وباحثين ومحقّقين»(3).

الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد، معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تح: محمد محمود إســماعيل، (د.ط)،   (1)
وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1403هـ/ 1983م، 10/1 - 11.

السيـابي، الدور الفقهي لإلمام السالمي، ص 58 ـ 63.  (2)
مقدمة كتاب (قراءات في فكر السالمي) نشر المنتدى األدبي، 1423هـ/ 2003م، ص 10.  (3)
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دا، ال يرجح من األقوال إال ما أيده الدليل  لقد كان الشيخ الســالمي 5 مجتهدًا محقّقا مجَدّ
من كتاب، أو ســنة، أو إجماع، أو قياس، أو اســتدالل، أو استحســان، أو مصالح مرسلة معتبرة في 

ميزان الشرع، تحقق مقاصد الشريعة، فهو القائل:
القــــرآن أمـــر  حيـــث  ال حيـــث مـــا قـــال لـنــــا فـالنفنحــــن 
جــــاء حيـــث  الحديـــث  ــراءنقـــدم  ـــ م وال  ــا  ـــ ــاســن ـــ قــي ــى  ــل ع

وقــال:
الـمـشــــهـورا أخالـــف  مـذكـوراوربمـــا  يكـــن  لـــم  ما  وأذكـــرن 
فاعـلـمـا الدليـــل  أقفـــو  العـلـمـاألننـــي  مقـــال  علـــى  أقتصر  لم 

وقــال:
الـمـخـتـــارا تتبـــع  أن  ــاراحســـبك  ـــ اآلث خــالـــــف  ــوا  ــقــول ي وإن 

فهو «لم يكن مقلــدا وال متبعا إال اْلـَحقّ، كان يؤمن أن من حــق العقل أن يبحث ويدرس، 
ومن حق المجتمع أن يبحث ويدرس، ومن حقّ اإلنسانية على عقل العالم أن يبحث، وأن يمتّص 
ذلك الرضاب الكريم من تشــريعات رب العالمين، ثُم يقدمها جنى شــهياً فيه شــفاء العقول 

والقلوب»(1).

وكان يتتبع آراء المذهب في المســألة ويستقصي فيها أقوال علمائه، ومن ذلك قوله: «ولم أجد 
لهم فيها قوالً غير هذا»(2).

«وليس ألصحابنا في األثر القديم قول بأنه...»(3).

ومن مظاهر التجديد عنده التوســع في المقارنة والنقل عن كثير من علماء اإلســالم من غير 
المذهب، فقد نقل في المعارج عن عدد كبير منهم يصل إلى مائة وعشرة من العلماء(4).

وكان ال يشــنع َمن خالفه، ويحتمل له، ويلين الجانب معه، ويعترف له بقدره ومنزلته، ســواء 
كان من أهل المذهب أو غيره، والدليل على ذلك:

السالمي؛ سليمان بن محمد، مقدمة كتاب (قراءات في فكر السالمي) مرجع سابق، ص 13.  (1)
السالمي، معارج اآلمال، 64/15.  (2)

المرجع السابق، 65/15.  (3)
انظر: السيابي، خالد بن سالم، الدور الفقهي لإلمام السالمي، ص 172 ـ 174.  (4)
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في مسألة اشــتراط الدلك باليد حال الغســل من الجنابة، فقد رخص فيما إذا قام َشْيء  ـ  1
مة ابن بركة قال: «وفي نفســي من جــواز هذا على ما  العال أن مقام اليد عن ذلــك، إال

شرطنا َشْيء...»(1).

د من أهل ذلك»(2). قال الشيخ السالمي معقباً: «وال بأس فهو محلّ اجتهاد، وأبو ُمـَحم

مة موسى بـن علي  ـ  2 في مســألة ســؤر البقر، حيث يرى هو طهارته، ونقل عن الشــيخ العال
القـول بنجاسته، مستثـنيا له عـن باقي أسآر األنعام.

فقال الشيخ الســالمي معلقاً: «ولعل موسى 5 لم يستثن سؤر البقرة إّال لما يخشى مـن مّس 
فمها للنجاسـة، َفِإنهَا في الغالب ال تفـارق موضـع بولها، ففـي كثير من األمكنة تحبس في أدراسها، 

فاستثنى سؤرها لما وقعت فيه من االسترابة، وهو الالئق بمنصبه العالي»(3).

ا تعامله مع علماء اإلســالم مــن غير المذهب فمثل ســابقه ويظهر ذلك على ســبيل المثال  أم
ال الحصر في:

مسألة القنوت في الصالة، قال بعد عرضه الخالف فيها: «والمسألة محلّ رأي، فثبت عند  ـ  1
أصحابنا النسخ فأخذوا به، ولم يقطعوا عذر من لم يصّح معه ذلك...»(4).

في مسألة وقت صالة الكســوف، قال بعد ذكره آلراء الحنفية والشافعية والمالكية: «وهي  ـ  2
مسائل اجتهاد، ال يخطأ فيها القائل برأيه، إذا كان من أهل الرأي في ذلك»(5).

ومن اجتهاده وتجديده في بعض المسائل ما يلي:

1 ـ مسألة اإلقامة للصالة:
فقد درج العمل في المجتمع الُعماني أن اإلمام في الصالة هو الذي يقيم لها ولو لم يؤذن هو، 
وذلك الشــتراطهم أن يكون المقيم ثقة، ويقبلون األذان من غيره، فجاء نور الديـن السالمي وأنكر 
هذا الفعل، وبين أن السنة يقيم المؤذن، وهكذا كان فعل السلف، وما حدث هو تبديل وتغيير، فقال 

في جوهر النظام:

السالمي، معارج اآلمال، 41/3.  (1)
المصدر السابق، 41/3.  (2)

المصدر السابق، 112/15.  (3)
المصدر السابق، 289/8.  (4)

السالمي، معارج اآلمال، 62/12.  (5)
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صـحـبـناإذ كــــان فـــي ســـنتـه َمـــن أذنـا وعليــــه  يقيـــم  فهــــو 
عـــــونـــــاحتـــى أتى مـــن جهلوا المســـنونا ــم لــالحــتــيـــــاط يــد ـــ وه
لــــوا بد مـــا  وليتهــــم  ورســـخت بقلـــب َمـــن ال يـعــــلفبدلــــوا 
واحتــــاال ســـنة  ادعـاهـــا  قـاالحتـــى  قــــد  بمـــا  ثبـوتهـــا  علــــى 
م مـحــــر جــــدل  لعمـــري  يـعـلــــموهـــو  ال   مـــا  يقــــول  ألنــــه 
الســــنـه لهــــدم  ســـاع  مـحـنـــهوأنـــه  بهــــذا  كـفـــى  بجهـلـــه 
لـــم تـفتـــن أســـالفنا والعـلـمـــالـــو كان ســـنة كمـــا قـــد زعـمـا
مخـالـفـــه ســـنة  تكـــون  لمـــا عليــــه العلمـاء الســــالـفـهكيــــف 
رّبــــه علـيــــه  صلــــى  صـحـبـهوفعلــــه  عليـــه  مضـــى  مشـــتهر 
أجـمـــع الراشـــدون  أجمعـــوا(1)والخلفــــاء  عليه  انتهـائهـــم  إلـــى 

وقال في كتابه (معارج اآلمال): «فهذه الســنة النبوية، وهذه اآلثار المشــرقية والمغربية ُكلّها 
مصّرحــة المقيم هو المؤذّن، فــال معنى لما حدث آخر الزمـان من اســتبداد اإلمــام باإلقامة دون 
المؤذن، فإن ذلك على خالف الســنة قطعاً»، ثُم قال: «فالواجب على كل من قدر أن يحمي الســنة 

في هذا الزمن الكدر، وأن يقوم هللا تقرباً بإحيائها ورغبة في فضلها»(2).
«فتـــرون أن اإلمـــام يحرص علــى اتباع مــا كان عليه رســول اهللا ژ وما كان عليــه خلفاؤه 
الراشدون، وما كان عليه ســائر الصحابة @ ، وال يؤثر عليهم قول أحد من غيرهم، وقد يواجه ما 
كان عليه الُعمانيون من قبل بحزم وعزم وشــدة، حتى اســتطاع أن يغيّر تلك الحالة التي كان عليها 

من قبله»(3).

2 ـ مسألة تنفيذ وصية من أوصى بأن يقرأ القرآن على قبره:
فقد رجح 5 عدم قراءة القرآن على القبور، وإن كان أبدى احترامه للرأي اآلخر، ولكن اتباع 

السنة واجب، قال في جوهره:
واشـــتـرط مـــاًال  وقـــف  فـقـطورجـــل  القبـــر  على  بـــه  يقرأوا  أن 
ثـابـــت وقيـــل يســــقـطفالـوقـــف ثابـــت ومـــا يتشــــرط فقيــــل 
إثبـاتـــه إن قبــــره قــــد عـرفــــاوأكثــــر األقــــوال ممـــن ســــلـفا

(1) السالمي، جوهر النظام، ص 50.
السالمي، معارج اآلمال، 195/7 - 206.  (2)

الخليلي أحمد بن حمـد، منهج الســالمي في مـؤلفاته، بحث منشــور ضمن كتاب (قراءات في فكر السالمي)، المنتدى األدبي،   (3)
1423هـ/ 2003م، ص 26.
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يعـرف لـــم  إن  ويقعــــدن  ويـفـيقيــــل  يقـــرا  ثـــم  القبـور  بيــــن 
الشــــرط هـــذا  ثبــــوت  أرى  ــــيوال  بالـمـخَطّ للمثـبـــت  ولســـت 
ويـــتـــــــرددن إلــيــهـــــا الـــــــدارسأتــعــمـــــرن قــبـــــورنــا الـــــــدوارس
الـمـعــــده المســــاجــد  عــــدهوهــــذه  لــــذاك  وهـــي  نـخـربهـــا 

ثم قــال:
قرا ومـا  زارهـــا  قـــد  وأدبـــــــراوالمصطفى  ـــا  ودعــــ ــاً  ــالم ـــ س إال 
القـبــــور قــــراءة  تكــــن  بســـنـة تـوجـــد فـــي الـمـأثــــورولـــم 
الـمختار ســـبق  خيـــراً  كــــان  زاروالو  مــــا  مـتــــى  وصحبــــه  له 
أراه ال  وقــــف  مــــن  رواهفشــــرط  ــا  ــمـــ لـــ لــخــلــفـــــه  بـــــــاق 
المصطفى أمــــر  خالـــف  ما  يبطــــل لـو يشـــرطه مـــن وقـفـاوكل 

ثُم قــال:
الـمختــــارا تـتبـــع  أن  وإن يقـولـــوا خــالـــف اآلثــــارا(1)حســـبــك 

3 ـ مسألة َمن أوصى بحّب ينثر للطير:
فقد حكى ثبــوت الوصية فــي األثر عن العلماء، وأن الشــيخ ســالم بن ســعيد الصائغي صاحب 
(األرجوزة) تعجب من ثبوت ذلك، لكنه أوجب اتباع هذا القول، َوأَنهُ ليس للرأي والنظر حّظ عند ورود 
الشــرع من أهل البصيرة، وهم العلماء، ولكن الشيخ السالمي أبطل هذه الوصية، ورأى أن السنة تمنع 
من إضاعة المال، واألثر المانع للنظر هو ما أتى عن المختار ـ صلوات اهللا وســالمه عليه ـ ال ما قاله 

العلماء، ولو لم يكن ذلك النسد باب العلم، ويعني به االجتهاد، ولزم التقليد، قال في الجوهر:
ينكــــروقيـــل إن أوصــــى بحـــّب ينثـــر ليـــس  ذاك   إن للطيــــر 
فـإنـــه يثـبـــت مــــا قــــد وقـعـاإن كان قـــد عيـــن فيـــه موضـعا
ـبـــا أوجـبــــاواألصـــل مــــن ثبوتــــه تعج قــــد  اتبـاعـــه  لكنــــه 
البصرإذ ليــــس لـــآلراء حـــظ والنظـر أهل  من  الشـــرع  ورود  عند 
األثــــرا هـــذا  أن  تــــدري  النـظــــراوأنـــت   ال يـمنعـــن ونحــــوه 
مـؤّكـداواألثـــر المانــــع مــــا قــــد وردا المصطفــــى  النـبـــي  عن 
األثــــر ورود  عــنــــد  ال حــــظ فيــــه أبــــدا للـنـظــــرفـقـولـهـــم 
المختـار عـــن  أتــــى  مـا  األنظـارمعنــــاه  مــــن  خـالفـــه  ينـفــــي 

السالمي، جوهر النظام، ص 392 ـ 393.  (1)
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األثر فـــي  االصطالح  قد اختفى المعنى على من قد نظروباختـــالف 
يســـمـعمـــا كل قــــول ســـّطـروه يمـنـــع طـّرا  وال الخــــالف  ذاك 
العلم بـــاب   انســـد ذاك  كان  الفـهـملـــو  عنــــد  التقـليــــد  ولــــزم 
يمنعـونـا التقليــــد  مــــن  يـتـبـعـونــــاوهــــم  لـلـحــــق  ألنـهـــم 
الناظر فكـــر  اســـتعمال  على  ورفعـــوه فـــي المقـــام الشــــاهـرحّثوا 
فـــإن مـــن أوصـــى بـــه مـضـّيـعمـــا الحـــب للطيـور عنـــدي يقع
نـهينــــا نضيعــــه  أن  رويـنــــاوالـمـــال  نــــا  نبَيّ عــــن  والنهــــي 
للوصـيــــة الثبــــوت  أرى  مـكــــةفــــال  حمــــام  كان  ولــــو  بـــه 
تـرجـعـنا الــــوارث  إلـــى  يـبـطـلنـــا(1)فهــــي  التـوقيـــف  كـذلـــك 

4 ـ مسألة حكم التيمم للثوب النجس:
وذلــك فيمن لم يجد إال ثوباً نجســاً وحان وقت الصالة ولم يكن معه مــاء، فهل يصلي بذلك 
مه قياســاً على التيمــّم للبـدن؟ وهذا هـو الذي عليــه الفتـوى قبل اإلمام  الثوب؟ أم يلزمـه أن يـيَمّ
السالمي، وصفة ذلك «أن يسحبه على وجه األرض قاصدًا لطهارته بالتراب، ثُم يقلّب عاليه سافله 

فيسحبه من الجانب اآلخر أيضاً، وذلك هو طهارته عن العدم»(2).
ورأى اإلمام السالمي خالف ذلك قائًال: «وهذا كله ِإنَما يصح هذا على جهة االحتياط واالحتيال 
ًال: فإن  ا أو في الطهارة بحســب اإلمكان، وأما على جهة اإليجاب واإللزام فذلك عنــدي ال يصّح: أم
الشارع ِإنَما ورد بالتيّمم في الجسد دون الثياب، فإيجابه في الثياب إيجاب لشيء لم يثبت من جهة 

الشرع.
ا ثانياً: فإن التيمم عبــادة غير معقولة المعنى، َوُكلّ ما كان غيــر معقول المعنى فال يصح  وأم
القياس عليــه؛ ألن القياس ال يصّح ِإال بعلة جامعة بين األصل والفــرع، وغير معقول المعنى ال تعلم 

علته حتى يقاس عليه ما أشبهه.
ا ثالثاً: فإن التيمم المشــروع ِإنَما يكــون في الوجه واليدين، وليس لنــا تيمم في غيرهما  وأم

أصال، فإيجابه في الثياب زيادة لتيمم مخالف مشروع»(3).
ثُم قال: «وإن كان على جهة االحتيـاط فال بأس بـــه، وينـبغي أال يفعل، لئـال يكون ذريعة إلى 

(1) السالمي، جوهر النظام، ص 460 ـ 461.
السالمي، معارج اآلمال، 286/3.  (2)

المرجع السابق، 288/3.  (3)
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اعتقاد لزومه، واهللا أعلم»(1).

ذكر هذه المسألة في كتابه جوهر النظام:
والـثـيــــابوليــــس فـــي الســـنـة والكتــــاب المصـحـــف  تيـمــــم 
الذبيحه منحــــر  أيضـــاً  ليـــس بــــه روايــــة صـحـيحــــهكــــذاك 
لـه اســـتنباطا احتيـاطــــاولـــم أجـد أيضـــاً  بــــه  قـالـــوا  وإنمــــا 
يـعـنــــىوجـــاء من لـــم يفهمــــن المعـنى اللــــزوم  أنــــه   فظــــن
فاســــمعا يقــــاس  أن  يصـــّح  شــــرعاوال  قـد  الـــذي  التيمم  علـــى 
يعـلــــم لـــم  طهــــارة  العـدمألنـهـــا  مقـــام  ســــوى  مـوجبهـــا 
هـذيـنموضعهــــا فـــي الوجـــه واليديـن ســــوى  فـــي  تصــــّح  وال 
بالثيـــاب حيـــن تســـحب في التــــرب والمصحـــف إذ يـتربفكيـــف 
النجـاســــه نالـــت  حيــــن  جميعــــه أو لحقــــت قـرطـاســــهوذاك 
كذاك حكـــم الكتب الـمســـطوره(2)ألن فـــي الغســـل لــــه ضــــروره

5 ـ مسألة حكم تأخير أداء الزكاة:
وهذه المسألة توضح لنا كيف تغير اجتهاد اإلمام الســالمي فيها، من منطلق حرية االجتهاد، 
فقد حكى خالف العلماء في المســألة قائًال: «قيل: إن تأخيرها جائز، فيســع اإلنســان أن يؤخرها 
من حـال إلى حال، ما دام في نيتـه أداؤها؛ ألن اهللا تعالى أمره بأدائها أمرًا مطلقاً من غير تحديد 
وقــت، فمتى أدى ما وجــب عليه صار ممتـثًال، فال يعصــي بالتأخير على هذا القــول ما لم يقصد 

الترك»(3).
ح هذا القـول في مشــارقه، ونص كالمه 5: «قلنا: قــد قيّد جواز التأخير بما  وقـد صح
ا من اعتقـد تركهــا مجتـزئاً بالوصية في آخر عمره فهو هالك  إذا لم يكن معتقـدًا تركها، فأم

عندنا»(4).
ثم ِإنهُ عدل عن هذا الرأي في (معارج اآلمال) بقوله: «وإذا تأملت آيات الكتاب العزيز وأحوال 

المرجع السابق، 289/3.  (1)
(2) السالمي، جوهر النظام، ص 50.
السالمي، معارج اآلمال، 31/12.  (3)

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، مشارق أنوار العقول، تح: عبد الرحٰمن عميرة، ط1، دار الجيل، بيروت، مكتبة االستقامة، سلطنة   (4)
ُعمان، 1409هـ/ 1989م، 229/1.



عبد اهللا بن راشد السيابي 55النهضة الفقهية في ُعمان

الســنة النبوية ظهر لك مــن لحن الخطاب تحريم التوانــي في أدائهــا، وأن المتواني بعد اإلمكان 
عــاص، وليس هو بمنزلة مــن توانى في األمــر المطلق؛ ألن تأكيــد الزكاة والتشــديد فيها، يؤكد 
الفورية فيها، وهذا الحال لم يوجد في األمر المطلق، فنحن ِإنَما نقول بوجوب التعجيل عند اإلمكان 
بانضمام أحوال مع األمر بــاألداء، ال بنفس األمر حتى يلزمنا القول بجعل األمر للفور، ثم إن تأملت 

ما يترتب على التأخير من المفاسد الدينية والدنيوية ظهر لك رجحان القول بوجوب التعجيل».
ا ما أوجبت به في المشــارق، فذلك أمر مبني على التوســعة الدينية، وهذا عائد  قال: «فأم ثُم
إلى سياســة العالم، ومراعاة صالحيتهم في الدين والدنيا، وإن الفقيــه المفتي كالطبيب الماهر، 
يصف للعلة الواحدة إذا كانت في أشــخاص متعددة أدوية مختلفة، فقد يصلح هذا ما يفســده هذا، 

واهللا أعلم»(1).

á```ªJÉîdG

هذا ما منّ اهللا علّي من إتمام هذا البحث، وعسى أن أكون وفقت في المشاركة ولو بشيء قليل 
في إظهــار مكانة العالمتين القطبين الخليلي والســالمي في االجتهاد والتجديــد، وقد تبين لي في 

نهاية المطاف ما يلي:
إنهما مجددان لما رّث من حبل إقامة الشريعة. ـ  1
إن مكانتهما العلمية كبيرة في أوساط مجتمعهما، يعرف ذلك الخاص والعام. ـ  2
إنهما بلغا فــي االجتهاد مكانة عظيمة، ِلمــا حباهما اهللا إياه من علوم الشــريعة بأنواعها  ـ  3

المختلفة.
إنهما خدما المجتمع خدمة جليلة وذلك بنشرهما للعدل والعلم. ـ  4
أنهما بثّا روح المعرفة وأرســيا قواعدها بين كثير من طلبة العلــم، فحملوه بأمانة واقتدار،  ـ  5

وقاموا بالواجب وأكملوا المسار.
وصلى اهللا وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

٭ ٭ ٭

السالمي، معارج اآلمال، 31/14 ـ 32.  (1)
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اطفيش؛ محمد بن يوســف، تيسير التفســير، وزارة التراث ـ ســلطنة ُعمان، 1408هـ/  ـ  1
.1987

اطفيش؛ محمد بن يوسف، كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان،  ـ  2
1405هـ/ 1985م.

الخصيبي؛ محمد بن راشد، شقائق النعمان. ـ  3
الخليلي؛ سعيد بن خلفان، المظهر الخافي. ـ  4
الخليلي؛ أحمد بن حمد، الخليلي فقيهاً ومحقّقاً، ضمن كتاب (قراءات في فكر الخليلي)  ـ  5

حصاد النــدوة التي أحياهــا المنتدى األدبــي عن المحقّــق الخليلي، فــي الفترة من 
17 - 18/ذو القعدة 1413هـ، الموافق 8 - 9/ مايو 1993م.

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، إغاثة الملهوف بالسيف المذكر، (مخطوط). ـ  6
الخليلي؛ سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان. ـ  7
الخليلي؛ مقاليد التصريف، دار إحياء الكتب، 1986م. ـ  8
مة سعيد بن خلفان وفقهه. ـ  9 الراشدي؛ د. مبارك بن عبد اهللا، الشيخ العال

الرواحي؛ ناصر بن سالم، ديوان أبي مسلم، دار المختار، 1406هـ/ 1986. ـ  10
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، شرح الجامع الصحيح. ـ  11
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، الجوابات. ـ  12
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان. ـ  13
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، جوهر النظام. ـ  14
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، طلعة الشمس. ـ  15
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، مشــارق أنوار العقول، تح: عبد الرحٰمن عميرة، ط1، دار  ـ  16

الجيل، بيروت، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان، 1409هـ/ 1989م.
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السالمي، عبد اهللا بن حميد، معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال،  ـ  17
تح: محمد محمــود إســماعيل، (د.ط)، وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان، 

1403هـ/ 1983م.

السالمي؛ محمد بن عبد اهللا، نهضة األعيان ـ  18

السعيد؛ محمد بدوي وآخرون، دليل أعالم ُعمان. ـ  19

السيابي؛ خالد بن سالم، الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن حميد السالمي،  ـ  20
في المدرســة اإلباضية من خالل كتابه (معارج اآلمال)، (ماجســتير، جامعة آل البيت، 

األردن) 1424هـ/ 2004م، بحث غير منشور.

السيابي؛ سالم بن حمود، إسعاف األعيان في أنساب أهل ُعمان. ـ  21

العبــري؛ إبراهيم بن ســعيد، تبصرة المعتبرين فــي تاريخ العبرييــن، مخطوط، لدى  ـ  22
الباحث صورة منه.

العبري؛ إبراهيم بن سعيد، مقدمة كتاب (العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين). ـ  23

الكندي؛ د. إبراهيم بن أحمد، السالمي أديباً ولغوياً، من ضمن بحوث ندوة «قراءات في  ـ  24
فكر السالمي».
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جامعة دمشق ـ كلية الشريعة، عضو المجامع الفقهية
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الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده. وبعد:
فإن اهللا تعالى في كتابه المجيد في أكثر من مائة وخمسين آية دعانا صراحة إلى إعمال الفكر 
والعقل في جميع شؤون الحياة اإلنســانية والتشريعية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والدعوية، 
لتبقى األمة اإلسالمية منارة االنفتاح االقتصادي، والنهضة، والتقدم، واالزدهار، والعطاء الحضاري، 
واالســتقرار المدني وبقاء معالم الوحي اإللهي، لكــن ظروفاً داخلية وخارجيــة أعاقت عجلة البناء 
ا  التجديــدي، واالنبعاث الحضاري، والريادة العلمية، ومنها أفق الســاحة الفقهيــة واالجتهادية، ِمم
ـرة من المجددين، فبادروا إلى توعية المســلمين، ولفت أنظار العلماء إلى  أيقظ نخبة أو كوكبة نيـ
ضرورة االجتهاد وممارســته لمواكبة النهضة القانونية والصناعية لدى اآلخرين من الغرب والشرق 

في القرون الثالثة الماضية.
ومع هذا لم ينقطع االجتهاد، ولم تركد حركته، وبرز أعالم في الفتيا، ســواء في عهد الخالفة 

مة أبي السعود الحنفي وغيره من مشايخ السلطنة العثمانية، أو في بقية البالد. العثمانية، كالعال
ا ال شك فيه أن األحكام الشرعية األساســية بل والفرعية المعتمدة على نصوص صحيحة،  َوِمـم
قد اســتنبطها العلماء الســابقون ـ رحمهم اهللا تعالى ـ في المذاهب المختلفة، وامتألت المصنفات 

والمدونات الفقهية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بآالف المسائل الشرعية وبيان أحكامها.
وبقيت المســائل المســتجدة والقضايا الطارئــة تحتاج إلى تجديــد واجتهاد وتغطيــة كافية، 
بسبب ضغوط النهضة الحديثة في شــؤون كثيرة، وما أبدعته من ابتكارات في آفاق العقود التجارية 
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والصناعيــة والخدمية، ال ســيما فيما يتعلق بالنقل البــري والبحري والجوي وغيرها من المســائل 
والتصرفات االقتصادية المهمة والحيوية، وكذا االجتماعية والطبية والتربوية والثقافية.

ويمكن تتبع حركة االجتهاد والتقنين في منتصف القرن الرابع عشــر الهجري / القرن العشرين 
الميالدي في المحاور اآلتية:

ـ عصر التنوير والصحوة اإلســالمية (مدرسة الشــيخ جمال الدين األفغاني) في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين.

ـ عصر التجديد الفعلي في النصف األول من القرن العشرين (أساتذة الشريعة في الجامعات).
ـ بواعث وضرورات االجتهاد الجزئي وأهميته على الصعيدين العام والخاص.

ـ االجتهاد الجماعي ومؤسساته وفاعلياته في الشطر الثاني من القرن العشرين.
ـ نماذج متميزة من أعالم التجديد واالجتهاد في القرن العشرين.

ـ حركة التقنين وآفاقها الخاصة والعامة في القرن العشرين.
ـ الخاتمة.

٭ ٭ ٭
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ظهرت في العالم اإلســالمي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشــرين دعوات كبرى تدعو 
إلى التجديــد واالجتهاد الفقهي كالدعوة الســلفية في نجد على يد الشـــيخ محمد بــن عبد الوهاب 
(1115 - 1206هـ/ 1703 - 1792م)، والدعــوة السنوســية فــي وهــران بالجزائــر ومؤسســها اإلمام 

د بن علي السنوسي الكبير الخطابي (1202هـ/ 1787م، والمتوفى سنة 1276هـ/ 1859م). ُمـَحم
ثم برز زعماء آخرون قادوا الحركة اإلســالمية، وفي طليعتهم الشيخ جمال الدين األفغاني في 
بالد األفغان سنة 1838 - 1897م، وتنقل بين الهند ومصر واستانبول وأوروبا، ودعا في مجلة «العروة 
نة) وغير  الوثقى» لمحاربة االســتعمار البريطاني، وإعمال المصادر اإلسالمية المؤكدة (القرآن والس

المؤكدة (آراء العلماء) لبعث التعاليم الصحيحة بين الناس.
د عبده مفتي الديار المصرية (المتوفى ســنة 1323هـ/ 1905م) الذي  تلميذه الشــيخ ُمـَحم ثُم
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ســار على منهج شــيخه األفغاني في محاربة التقليد، وإعمال العقل ونهضة المســلمين، ثُم فيلسوف 
اإلســالم المفكر والشــاعر محمد إقبال في إقليم البنجاب بالهند (المولود ســنة 1289هـ/ 1873م 
والمتوفى ســنة 1938م) الذي ألقى في عام 1928 في ِمْدراس وحيدر آباد وُعليكرة ســبع محاضرات 
حول إعادة بناء التفكير الديني في اإلســالم ترجمت في كتاب (تجديد الفكر الديني في اإلســالم) 

الذي يعد أول دعوة تجديدية في الساحة الفكرية اإلسالمية.
وتعد هذه الفترة بمثابة جذور فــي غراس الدعوة إلى االجتهاد، وظهور إرهاصات الحاجة إليه، 

وإحياء معالم التجديد وإذكاء روح االجتهاد المعاصر.
وعلى ُكلّ حــال، فبالرغم من إغالق بــاب االجتهاد الكلي فــي أواخر القــرن الرابع الهجري، 
ال سيما بعد ســقوط بغداد (ســنة 656هـ) من باب السياســة الشــرعية حتى يحافظوا على التراث 
الفقهي ويمنعوا أدعياء االجتهاد من العبث بأحكام اإلســالم، فإن االجتهاد الجزئي في باب فقهي أو 
في المسائل الشــرعية، ال يزال موجودًا في كلّ عصر ومصر؛ ألن قضايا األمة واالستفتاء المتواصل 

عنها تجعل من غير المعقول القول بإغالق نهائي لباب االجتهاد.

øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ∫ shnC’G  ∞°üædG  »a  OÉ¡àLÓd  »∏©ØdG  ójóéàdG  ô°üY
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إن كل من يســتعرض المؤلفات الحديثة في األزهر على يد الــرواد األوائل في منتصف القرن 
العشرين، أو في كليات الحقوق في الجامعات المختلفة في مصر والسودان والمغرب وسورية والعراق 
وغيرها من البالد العربية واإلســالمية، يجد ظاهرة واضحة في التجديــد، ومحاوالت جادة صائبة 
في إيراد حلول المسائل المستجدة والقضايا والمشــكالت الطارئة، وهي نوع من االجتهاد الجزئي، 
ســواء في كتب أصول الفقه المعاصرة أو في كتب المدخل الفقهي، أو في دراسة النظريات الفقهية 
أو العقود أو القواعد الشــرعية، أو مؤلفات الفقه المقارن وما اشتملت عليه من موازنات بين اآلراء 

ومناقشتها، وترجيح األقرب للصواب منها، أو لرعاية المصالح العامة.
وتركزت رسائل الدراسات العليا ـ مرحلتا الماجستير والدكتوراه ـ في بيان آراء جديدة للكاتبين 
في الموضوعات المعروضة والمتخصصة؛ ألن التخصص بدراسة موضوع محدد يؤدي إلى نضج بعض 
اآلراء االجتهادية وسالمتها في ساحة التطبيق العملي، باالســتفادة من مجموع آراء الفقهاء من سنة 
وإباضية وظاهرية وشيعة، من غير تعّصب لمذهب معين، َوِإنَما رائد الباحث المدقق والمتعمق تحقيق 
الغاية، ورعاية مقاصد الشريعة، ونشــدان توفير المصلحة للمجتمع اإلسالمي، وبيان سبق الشريعة 

اإلسالمية لما توصلت إليه القوانين الوضعية: المدنية والجنائية وغيرها، َوُكل ذلك اجتهاد معتبر.
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ا أدى إلى تنشــيط حركة االجتهــاد الجزئي فــي عصرنا جمع فقه الســلف من الصحابة  َوِمـم
والتابعين، إلى جانب فقه المذاهب الثمانية، حيث لم يكن يعنى الناس بفقه الســلف، مكتفين بفقه 
المذاهب الســائدة، واستفاد الباحثون والدارســون في رسائل الدراســات العليا، وواضعو القوانين، 
وهيئات كبار العلماء في مصر والسـعودية، من بعض آراء السـلف، ومن آراء المتأخرين كابن تيمية 
وابن قيم الجوزية في كتب السياســة الشــرعية وأعــالم الموقعين، والدهلوي فــي كتابه (حجة اهللا 
يق حســن خان ملك بهوبــال في كتابه  البالغة)، والشــوكاني في كتبه، ومنهــا (نيل األوطار)، وصد

(الروضة الندية).
وســاعد على تنمية االجتهاد صدور الموســوعات الفقهيــة، وفهارس كتب الفقهاء المشــهورة، 
ومشــروعات تقنين الفقه، وتقنين المجالت الشــرعية، وكذلك تدوين أحــكام القضاة في درجات 
المحاكم المختلفة في جميع البالد العربية اإلســالمية، وغير ذلك من األنشــطة العلمية الرســمية 
ا أغنى الساحة العلمية، ويّســر للعلماء اإلقدام على االجتهاد الجزئي بجرأة ومن دون  والخاصة، ِمم

تهيب من إبداء الرأي.
وال يعنــي ذلك أن كل االجتهــادات صائبة، فبعضهــا مقبول، وبعضها وســط، وبعضها مرفوض 

لمصادمة النص الشرعي أو قطعيات الشريعة، أو لسذاجة الرأي.
ولقد كان للمؤتمرات والندوات الفقهية أو اإلسالمية المتخصصة إسهام واضح في بلورة اآلراء 
من خالل المناقشــات المتعمقة والحادة أحيانــاً، والردود الصريحة، وإصدار القرارات المناســبة 
التي ترشــد إلى الرأي االجتهادي الراجح عقًال وشــرعاً، ومصلحة وعرفاً صحيحاً، معتبرًا في علم 

أصول الفقه.
وكان للمصارف اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية فيها إسهام واضح في نمو الفقه اإلسالمي، 
وإيجاد بدائل شــرعية مقبولة وبعيدة عن التورّط في الحرام، من أجل دفع مســيرة هذه المصارف، 
تهــا، ثُم وضعت معايير شــرعية رفيعة المســتوى في هيئــة المحاســبة والمراجعة في  وإنجــاح مهم
البحريــن، واعتماد واضعيها علــى أبحاث علمية ناضجــة، وصياغة مقبولة للمعاييــر، وإقرارها من 
هيئة عليا هي «المجلس الشــرعي» المكوّن من كبار علماء العصر ومديري المصارف اإلسالمية. ُكلّ 
هذه الجهــود أدت إلى نتاج متميّز في الحقــل العلمي، وإلى قطف ثمار يانعة فــي ميادين االجتهاد 
ا جعل فقهاء القانون يقبلون على دراســة الفقه اإلســالمي، واالستفادة منه على صعيد  المتنوعة، ِمم

التطبيق والتقنين.
ويعد الفقيه القانوني الكبير األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (الوسيط) وكتابه 
(مصــادر الحق) أول من أشــاد بالثروة الفقهية القديمــة والمعاصرة، وكانت كتبه مشــجعة لرجال 
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القانون في الموازنة بين الفقه اإلســالمي واألحكام والنظريــات القانونية، ووجدت مقارناتهم قبوالً 
واضحاً لدى فقهاء الشــريعة. ومن جانــب آخر ظهرت في الســاحة العلمية مؤلفات تعنى بدراســة 
النظريات الفقهية على غرار النظريــات القانونية، مثل: نظرية البطالن والقابلية لإلبطال، ونظرية 
التعســف في اســتعمال اْلـَحقّ، والدفاع الشــرعي، ونظرية الضمان والضرورة والفســخ، واألهلية، 

والنيابة الشرعية، والوالية وغيرها.

:¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  ¬à«ªgCGh  »FõédG  OÉ¡àL’G  äGQhô°Vh  åYGƒH

من المعلوم أنّ االجتهاد الكلي المســتقل والمطلق قد فقد من زمن، وهو يعني االستقالل بوضع 
أصول أو مصادر لالجتهاد، ثم التفريع عليها، فيكون المجتهد المســـتقل هو الذي اســـتقل بقواعده 
لنفســـه، يبني عليها الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقررة. قال اإلمام الســـيوطي (ت 911هـ): 
وهذا شــيء فقد من دهر، بل لو أراده اإلنســان اليوم المتنع عليه(1). ومثاله أئمة المذاهب المختلفة 
الباقية والمنقرضة بســبب عدم توافر المقومات لنشــر المذهب والحفاظ عليه، والمجتهد المستقل 

هو وحده الذي يطلق عليه لفظ «إمام».

أما االجتهاد المتجزئ: فمعناه أن يتمكن العالم من اســتنباط الحكم في مســألة من المسائل 
من دون غيرها، أو في بــاب فقهي من دون غيره. والمجتهد المتجزئ: هو العارف باســتنباط بعض 

األحكام، وهذا يتطلب توافر أهلية االجتهاد لديه(2).

وهذا النوع من االجتهاد هو الباقي، وهو الذي نشاهد أمثلة كثيرة له في كل عصر ومصر.

وقرر أكثر العلماء: أَنهُ يجوز تجزؤ االجتهاد بمعرفة ما يتعلق بمســألة وما ال بد منه فيها، وإن 
جهل ما ال يتعلق له بها من بقية المسائل الفقهية(3).

إن هناك بواعث كثيرة ـ نظرية وعملية ـ تتطلب بقاء هذا النوع من االجتهاد؛ ألنه يغطي الحاجة 
الفعلية لألمة لمعرفة أحكام المســتجدات والمســائل الطارئة، وكذلك للترجيح بين اآلراء الفقهية 
الموروثة، ولالســتفادة من ثمرة الترجيح في تقنين األحكام الشرعية ـ المدنية والجنائية ـ وأحكام 

األسرة (نظام األحوال الشخصية) وغيرها.

مقدمة كتاب المجموع للنووي، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 39 - 42. كتاب الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد   (1)
في كل عصر فرض للسيوطي: ص 38. أعالم الموقعين البن القيم: 212/4.

المستصفى للغزالي: 103/2. اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي: 140/3. فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت: 364/2. شرح   (2)
العضد لمختصر المنتهى البن الحاجب: 290/2. أعالم الموقعين: 216/4. إرشاد الفحول للشوكاني: ص 224 .

المصادر السابقة كلها.  (3)
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 بل إن الضرورة تملي علينا القول بمشروعية هذا االجتهاد، على المستوى العام أو الخاص؛ ألن
الشريعة اإلسالمية شريعة خالدة ومرنة، تجمع بين الثوابت والمتغيرات، ورعاية المصالح واألعراف 
والتطورات والبيئات واألزمان واألمكنة، فهي بحق شــريعة صالحة لكل زمان ومكان، وال تتحقق هذه 
الصالحية إال ببقاء باب االجتهاد مفتوحــاً، علماً بأن اهللا تعالى لم يهمل عقول هذه األمة في النظر 
والتأمل واالســتنباط، بــل إن النبي ! رفع الحرج في هــذه األمة عن الخطأ فــي االجتهاد، فقال 
لعمرو بن العاص: «إن أصبت فلك أجـــران، وإن أخطأت فلك أجر»(1). وفي حديــث آخر أعم: «إذا 

حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد»(2).
هذا، وال يمكن َتحقيق تطبيق الشريعة ِإال باالجتهاد، سواء بالنسبة للدولة المسلمة، كما حدث 
في عهد الخالفة الراشــدة، ال ســيما في عهد عمر بن الخطاب ƒ حيث توسعت الدولة، واتسعت 
الفتوحات، وطرأت حوادث جديدة كثيرة، فتصّدى لها الصحابة الكرام، فكان الخليفة الراشدي بدءًا 
من فترة خالفة أبي بكر ƒ إذا وقعت حادثة فإن وجد فيها نصاً من كتاب اهللا تعالى أو من ســنة 
رسول اهللا ژ عمل به، فإن لم يجد جمع رؤوس الناس فاستشارهم، فما أشاروا به أخذ به، وكذلك 
كان عمر يفعل ذلك، وهكذا كان منهج معاذ بن جبل حين بعثه النبي ژ قاضياً ومعلماً إلى اليمن(3) 

ه عليه. وأقر
والحاجة المتجددة والمصلحــة المتغيرة، واألعراف الشــائعة ُتملي كلها ضــرورة االجتهاد في 
مختلف المســائل العامة والخاصة، وازداد ضغط هذه االعتبارات في عصرنــا الحاضر حيث قذفت 

الحياة االقتصادية والطبية وغيرها بمئات المسائل التي تتطلب حًال إسالمياً باالجتهاد.

:øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  »fÉãdG  ô£°ûdG  »a  ¬JÉ«∏YÉah  ¬JÉ°ù°SDƒeh  »YÉªédG  OÉ¡àL’G

أفــرزت الحياة المعاصرة كثيرًا مــن األنظمة واألوضاع والقضايا الجديــدة في عالم االقتصاد 
واالجتمــاع والثقافة والتربية والطب ونظام األســرة والعالقات الدولية العامة والخاصة، واتســـعت 
رقعة البالد اإلســالمية في المشــارق والمغارب، واســـتجدت مســـائل عديدة في المعامالت، ولم 
يعد االجتهاد الفردّي ذا تأثير ملموس على المســلمين قاطبة، بســبب ازدياد عــدد الناس، فوجدت 
الحاجة إلى المؤتمرات والندوات الفقهية المتخصصة، وإلى إنشــاء مجامع فقهية، وتنادى كثير من 
المصلحيــن والفقهاء والعلماء المعاصريــن إلى ضرورة وجود مجمع فقهي عــام، وكان أول من دعا 

لذلك اإلمام الشيخ محمد عبده .

متفق عليه.  (1)
أخرجه البخاري ومسلم (الشيخان) وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن العاص.  (2)

أخرجه ابن عبد البر وأبو داود والترمذي من طريق أصحاب معاذ الثقات.  (3)
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وفعًال أثمرت هذه النداءات، فتقرر في مصر إنشاء «مجمع البحوث اإلسالمية» بالقرار المصري 
رقم (103) لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم األزهر(1).

وتاله وجود «المجمع الفقهي اإلسالمي» التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة ابتداءً 
من عام 1398هـ ، بعد أن برزت فكرة إنشــاء مجمع في عام 1384هـ ، وعقد المجمع تســع عشــرة 
دورة آخرها في عام 1428هـ/ 2007م، وكان مجموع أعضائه عشرين عضوًا معظمهم من السعوديين 
وبعضهم من جنســيات أخرى. وقد تطور هذا المجمع أخيرًا، فصار عدد أعضائه أكثر من خمســين 

عضوًا من جنسيات مختلفة.
وأعقبه إنشــاء «مجمع الفقه اإلســالمي» بقرار مؤتمر القمة اإلســالمي الثالث عام 1401هـ/ 
1981م، ومقره جدة، وأعضاؤه من مختلف البالد اإلسالمية، وهم اآلن يمثّلون أكثر من (45) دولة، 

وعقد المجمع ثماني عشرة دورة آخرها في عام 1428هـ/ 2007م في ماليزيا.
ثم تاله تكوين مجمع الفقه اإلســالمي بالهند عام 1409هـ/ 1989م وعقد ســبع عشــرة دورة 

آخرها عام 2007م.
ثم أنشئ «مجمع الفقه اإلسالمي» في الســودان منذ عشر سنوات، و«المجلس األوروبي لإلفتاء 
والبحوث» عام 1418هـ/ 1997م، و«مجمع فقهاء الشــريعة» بأميركا الذي عقد خمس دورات آخرها 

في مملكة البحرين عام 1428هـ/ 2007م.
وكان لهذه المجامع قرارات جديدة وعديدة ومهمة جدًا في قضايا العقيدة والفقه وأصول الفقه 
واالقتصاد والقضايا العامة، والمعامالت والطب والمســائل المتجددة ومشــكالت الحياة المختلفة، 
وتم فيها ترجيح وبيــان أحكام كثيرة، ال ســيما في ما يتعلّق بأنشــطة المصارف اإلســالمية وبيان 

الحالل والحرام من المآكل والمشارب.
وتعد هذه المجامع الناشئة مفخرة عظيمة لألمة اإلسالمية وقراراتها ثروة كبيرة، اعتمدت على 
ما يعرف باالجتهاد الجماعي، حيث تقّدم فيها بحوث متخصصة من صفوة فقهاء العالم اإلســالمي، 
ا باإلجماع وإما بالغالبية، وقد لقيت هذه القرارات ترحاباً كبيرًا،  تصدر القرارات ِإم تناقش، ثُم ثُم
وعناية ملحوظة بين العلماء والدارســين، ال سيما في كليات الشــريعة والحقوق، وفي مجال التطبيق 

الفعلي بين الناس لهذه القرارات.
وكان من آثار هذه المجامع تكوين القناعة الكافية لتطبيق الشريعة اإلسالمية، وإصدار قوانين 
إسالمية بحتة في الســودان، واألردن، والكويت والسعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والتخلي عن 

القوانين الوضعية تدريجاً.

مقدمة في دراسة الفقه اإلسالمي، األستاذ الدكتور محمد الدسوقي، والدكتورة أمينة الجابر: ص 299.  (1)
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نماذج متميزة من أعالم التجديد واالجتهاد في القرن العشرين:
يســتحيل أن يتوقف االجتهــاد والتجديد مــا دامت الحياة تلقــي بأحداثها المتكــررة، والناس 
يجددون أنشــطتهم، ويلجأون إلــى العلماء والفقهاء في أســئلتهم وفتاويهم، عمــًال بقول اهللا تبارك 

وتعالى ﴿  * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43].
ويؤكد الحديث النبوي مدلــول اآلية المذكورة، في بيان فضل اهللا على األمة اإلســالمية بتهيئة 
الرجال، وإعداد الفقهاء والمجددين، فقــال ‰ : «إن اهللا تعالى يبعث لهذه األمة على رأس كل 
مائة ســـنة من يجدد لها دينها»(1) والمراد بالمجــدد في كل عصر: أَنهُ الــذي يدعو إلى التجديد 

واإلصالح بطريق االجتهاد، ويؤيد دعوته بالدليل والبرهان.
وهذه أمثلة أو نماذج من أعــالم التجديد واالجتهاد في منتصف القرن الرابع عشــر الهجري/ 

القرن العشرين الميالدي:
1 ـ الشيخ محمد بن مصطفى المراغي (1364/1298هـ ـ 1881هـ/1945م) شيخ الجامع 
د عبــده في إصالح المحاكم  األزهــر. كان متأثرًا في دعوته اإلصالحية بتوجيهات الشــيخ ُمـَحم
الشــرعية، بالخروج عن التزام مذهب واحد من المذاهب الفقهية إلى دائرة االستفادة من بقية 
المذاهــب، وفتح بهذا بــاب التلفيق في القضاء الشــرعي على مصراعيه، ليأخــذ من المذاهب 
الفقهية ألهل الســنة وغيرهم ما يشــاء، فمنع وقــوع الطالق الثالث بلفظ واحــد أو في مجلس 
واحد، كما يذهب إليه ابن تيمية، وكون لجنة تنظيم األحوال الشــخصية، وال يجاوز في منهجه 
استنباط أحكام جديدة ليســت في مذهب من المذاهب المشــهورة وغير المشهورة، أي ولو لم 
يكن الرأي من المذاهب األربعة، وتألفت فعًال برئاســته لجنة إلصالح نظام األحوال الشخصية 
وتدوينه تدويناً عصرياً، وكان من بين أعضائها الشــيخ عبد المجيد ســليم مفتي مصر، والشيخ 
فتح اهللا ســليمان رئيس القضاة، باالعتماد على جميع المذاهب اإلســالمية وعــدم التقيد بتقليد 

مذهب واحد فحسب(2).
واختير شيخاً لألزهر سنة 1347هـ/ 1928م، ثُم اعتزل المنصب بعد أن شغله أربعة عشر شهرًا 
بضغط الملك أحمد فؤاد األول، ثُم عاد شيخاً لألزهر سنة 1935/1354 فحرص على تنفيذ رأيه في 

اإلصالح حتى توفي 5 (3).

. ƒ أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة  (1)
المجددون في اإلســالم مــن القرن األول إلى القرن الرابع عشــر، للشــيخ عبد المتعال الصعيدي: ص 588. تاريخ التشــريع   (2)

اإلسالمي للسادة الشيخ السبكي ورفيقيه.
المرجع السابق: ص 547 ـ 549.  (3)
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2 ـ الشيخ محمود شلتوت اإلمام األكبر شيخ الجامع األزهر في أواخر الخمسينات وفي الستينات 
من القرن العشرين.

يتبين من كتبه الفقهية الثالثة (مقارنة المذاهب، اإلســالم عقيدة وشــريعة، الفتاوى ـ دراسة 
لمشكالت المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة) خصائصه المتميزة في محاور خمسة:

األَول: الترجيح في المســائل الفقهية المختلف فيها بعد المناقشة واعتماد الدليل الراجح لغة 
وشرعاً ومصلحة.

الثاني: سعة األفق في اإلفادة من جميع مصادر الشريعة وقواعدها العامة.
الثالث: المعاصرة والســبق في عالج مشكالت المســلمين والدفاع القوي عن اإلسالم وعلومه، 
ا أكسبه القدرة على التفوق، وحلّ مشكالت كثيرة في تفسير القرآن،  واالستيعاب ألحداث العصر، ِمم
وبيان أساســيات العقيدة، وتصحيح عادات الناس وتقاليدهم الموروثة، وأفكارهم المغلوطة، كما أنه 
أسهم إسهاماً واضحاً ومبتكرًا في حسم مســائل االختالف بين المذاهب، وقضايا المجتمع، ومسائل 
الفقه الشــائكة العامة منهــا والخاصة، وربط الدين بالواقــع، وتجلية غاياتــه ومقاصده، وتحديد 
مفاهيمه، والجمع بين العقيدة والشريعة، فال وجود للشريعة إال بوجود العقيدة، وال ازدهار للشريعة 

إال في ظل العقيدة.
الرابع: تحديد أســباب االختالف بين المذاهب بدقة، ودعوته القوية إلــى االجتهاد بعد توافر 

األهلية وملكة االجتهاد، ونبذ التعّصب المذهبي والتقليد األعمى.
الخامس: الفهم العميق لروح اإلســالم، واإلحســاس المتدفق بتطورات الحياة، وإبانة قضايا 
اإلسالم بوضوح، مع فصاحة اللســان، وبالغة البيان، وقوة الشــخصية والتعبير، وسعة العقل وقوة 
المحاكمة، ودقة النظر والمالحظة. ويميل في اجتهاده إلى التيسير ال التشدد أو التنفير، والوسطية 
ال المغاالة، فهو مثــًال يجيز تعدد الزوجات واألصــل فيه اإلباحة مع تقييــده بضابط العدل فقط، 
ويقول بمشــروعية التطليق للضــرر، وجعل الطالق المشــروع مرة بعد مرة، مــن دون جمعه بكلمة 
واحدة، ويدعو لتوثيق عقود الزواج، ومحاربة الزواج العرفي، فهو زواج رعب وقلق، ال سكن ورحمة، 
ويدعو لتنظيم النسل ال تحديد النســل، وااللتزام بأخالق اإلســالم ووصاياه لتحقيق االعتدال في 
الحياة الزوجيــة، وااللتزام بقواعــد الميراث في اإلســالم، وينادي بأن واجــب الدولة في حماية 
االســتقالل االقتصادي، واالحتياط في العقوبة، واعتماد رأي ابن القيم في إســقاط العقوبة بالتوبة 
الخالصة الصادقة إذا أقر صاحب الجناية بها، واإلمام مخيــر بين ترك عقوبة التائب أو تطبيقها 
عليه، وهذا مســلك وســط بين من ال يجيزون إقامة العقوبــة الحدية بعد التوبــة مطلقاً، وبين من 

يقول: ال أثر للتوبة في إسقاط العقوبة البتة.
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وبه يتبين أن الشــيخ الجليل محمود شــلتوت كان ِبحقّ عالماً متمكناً، ومجــددًا واعياً ومعتدالً، 
ومجتهــدًا أحيانــاً، مقبول الــرأي واالتجاه، ويؤكــد ما ذكرت بحثــان متميزان لـه هما: «اإلســالم 
والعالقات الدولية في الســلم والحرب»، و«المســؤولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية» 
مه لمؤتمر الهاي عام 1937، ومن أشهر فتاويه وأعماله «اعتماد المذهب الجعفري مذهباً خامساً  قد

في الفقه، ومنهجه في التقريب بين المذاهب».
لكن الشيخ تورّط في بعض كتبه بالقول بإباحة فوائد البنوك، خالفاً لكتب أخرى.

3 ـ الشيخ عبد الوهاب خالف: أســتاذ الشريعة اإلسالمية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 
الخمسينات وما قبلها من القرن العشرين.

يتجلى تحليق الشــيخ خالف في آفاق الفقه وأصول الفقه والسياسة الشرعية في كتبه الشهيرة 
مثل (علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع اإلسالمي) ط 1373هـ/ 1954م، و(االجتهاد بالرأي)، 
ط 1950/1369، و(السياسة الشــرعية) المتميزة بالبساطة والسالســة والوضوح، مع العمق وإيراد 
األدلة العقلية والشــرعية، والمقارنة بين الفقه اإلســالمي والقوانين الوضعيــة، كما يبدو ذَِلك في 
(ص 255 ـ 256) مــن كتاب (أصول الفقــه)، حيث أظهر أن في عقوبة القصــاص من القاتل العمد 
حقين: حقّ للمجني عليه وهو ولــي المقتول، وحق هللا، أي للمجتمع، وجعلت حق المجني عليه أرجح، 
وأدى ذلــك إلى أن الحق في رفــع الدعوى بطلب الحكــم بالقصاص للمجني عليــه، وأن لـه الحق 
بالعفــو عن القاتل، وأن للحكومة في حال عفو المجني عليــه أن تعاقب المجني عليه بما تراه رادعاً 
له ولغيره، أمــا القوانين الوضعية فتقصر حــقّ الدعوى على القاتل من اختصــاص النيابة العامة، 

وال يملك المجني عليه عفوًا.
وعلى العكس من ذلك: عقوبة الزوجة الزانية، فهي في الشــريعة حــق هللا، أي للمجتمع، ورفع 
ا فــي القوانين الوضعية فإن رفع الدعوى من  الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العامة، َوأَم

اختصاص الزوج.
د عبده ورشيد رضا بأن اإلسالم دين السالم  وكان الشيخ خالف رائد المناداة بعد الشيخ ُمـَحم
في كتابه (السياســة الشــرعية) وأن األصل في عالقة المســلمين بغيرهم هو السلم ال الحرب، وأن 
الجهاد في اإلســالم رد على العدوان، ودفاع في وجه االعتداء، وأن آيات القرآن الكريم يحمل فيها 
 Ä Ã Â Á ﴿ :نته آيــة المطلــق على المقيــد، أي إن آيات الجهاد محمولــة على ما تضم
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å ﴾ [البقــرة: 190]، وآية ﴿  ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقــرة: 208]، لكنه انتقد بشــدة 

إلباحته التأمين التجاري ذا القسط الثابت.
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4 ـ الشيخ علي الخفيف (1309 - 1398هـ/ 1891 - 1978م):
الشــيخ أحد أعالم الفقه المجددين في المعامالت المالية المعاصــرة، كما يبدو من مؤلفاته 
الكثيرة مثل: «أحكام المعامالت الشــرعية، أحكام الوصية، أسباب اختالف الفقهاء، الحق والذمة، 
ين، التأمين وحكمه في الشريعة اإلسالمية، الملكية في  الشركات في الفقه اإلســالمي، الرهن، الد
الشــريعة اإلســالمية مع مقارنتها بالقوانين العربية، نظام الحكم، النيابة عن الغير في التصرف، 

الضمان في الفقه اإلسالمي، الكفالة، مذكرة في السياسة الشرعية .. الخ».
يتضح مــن هذه المؤلفات إقراره للشــخصية االعتبارية للشــركات، االســتبدال بالوقف األهلي 
الوصية بالمنافع للوارث، إقراره الوصية الواجبة لألحفــاد المتوفى والدهم في حياة أبيه، وهو رأي 
اإلباضية القائلين بأن الوصية للوارثين منســوخة، ورأي ابن حزم الظاهري، والطبري وإســحاق بن 
راهويــه، وتحديد مقدار الملكية في جميع األمالك أو في ملك خاص بســقف معين يراه الحاكم إذا 
اقتضت المصلحة ذلك، ونــزع ما يزيد على هذا الحد في الملكية ومنحهــا آلخرين، وفي هذا نظر 
واضح، وإباحته عقد التأمين التجاري الشــتماله على غرر يسير فقط، وهو محل نقد أيضاً، وإباحته 

االستثمار، وهو أيضاً منتقد نقدًا شديدًا(1).
ويظهر أن ما انتقد به كان في آخــر حياته، لكن آراءه جريئة ومعللة، فتحديد حد أعلى للملكية 
يتنافى مع قاعدة «األصل في األشــياء» ومنهــا الملكية اإلباحة وهي حق فطــري، فال يجوز تقييدها 
وال نزعهــا للمصلحة العامة ِإال بتعويض فــوري عادل، كما جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي في 
دورته الرابعة لعام 1408هـ/ 1988م. وكذلــك التأمين التجاري فيه غرر فاحش، كما جاء في قرار 
مجمع الفقه اإلسالمي لعام 1406هـ/ 1985م، وشهادات االستثمار قرض ربوي محرم شرعاً، كما هو 

قرار مجمع الفقه اإلسالمي لعام 1410هـ/ 1990م.
وكان الشيخ الخفيف بارعاً في بيان أسباب اختالف الفقهاء وتطبيقاتهم، وإيضاح أسس الشريعة 
اإلسالمية، من رعاية مصالح الناس في جميع األحكام الشرعية، والتيسير على الناس، والتدرج في 
بيان أحكام الشــريعة، وقلة التكاليف، واحتضان قاعدة: «درء الحدود بالشبهات» ووجوب العدل بين 
الناس في الحكم والمعامالت، والتفريــق بين الزوجين بالخلع واإليالء واللعــان والعيوب المنفرة، 
وعدم اإلنفاق، وغيبة الزوج، وســـوء العشـــرة، والردة عن اإلســالم، وإباء أحد الزوجين اإلسالم، 
وخيار البلوغ واإلفاقة، وعدم تحقق الكفاءة، وإعسار الزوج بالمهر، وعدم الوفاء بالشروط المقترنة 

بالعقد(2).

كتاب الدكتور محمد عثمان شبير عن الشيخ علي الخفيف: ص 74 ـ 110.  (1)
المرجع السابق: ص 144 ـ 154.  (2)
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5 ـ الشيخ محمد أبو زهرة (1316 - 1394هـ/ 1898 - 1974م):
د أبو زهرة المكتبة اإلسالمية بمؤلفات كثيرة ومتنوعة في علوم الشريعة: في  أغنى الشــيخ ُمـَحم
التفسير وعلومه (زهرة التفاسير) و(المعجزة الكبرى (القرآن))، وفي العقيدة والدعوة والخطابة كما 
في كتبه: (العقيدة اإلســالمية كما جاء بها القرآن الكريم، تاريخ المذاهب اإلســالمية في السياسة 
والعقائد، محاضــرات في النصرانية، مقارنــة األديان القديمة، الدعوة إلى اإلســالم)، وفي أصول 
الفقه والجدل (أصول الفقــه، محاضرات في مصادر الفقه اإلســالمي، محاضرات في أصول الفقه 
الجعفري، المصالح المرســلة، التعسف في اســتعمال الحق)، وفي تاريخ التشريع وتراجم الفقهاء: 
(تاريــخ المذاهب الفقهية، الشــافعي، أبو حنيفة، مالــك، ابن حنبل، ابن تيميــة، ابن حزم، اإلمام 
زيد، اإلمام الصادق، ابن خلدون والفقه والقضاء)، وفي الفقه اإلسالمي: (في العبادات والمعامالت 
المالية، االقتصاد اإلســالمي، الملكية ونظريــة العقد، بحوث في الربا، التأمين، مشــكلة األوقاف، 
مشــروع قانون الوصية، نظرات في قانون األســرة، مشــروع القانون الخاص بتقييد الطالق وتعدد 
الزوجات، تنظيم األسرة والنسل، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الملكية بالخالفة في الشريعة 
والقانــون الرومانــي، الميراث عند الجعفريــة، أحكام التــركات والمواريث، الواليــة على النفس، 
التكافل االجتماعي، تنظيم اإلسالم للمجتمع، المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، الجريمة والعقوبة 
في الفقه اإلســالمي، خاتم النبيين ژ ، نظرية الحرب في اإلسالم، الجهاد، العالقات الدولية في 

اإلسالم، الوحدة اإلسالمية)(1).
كان الشــيخ أبو زهرة محبباً إلى القلوب جذاباً، مرحاً، وله مكانــة علمية مرموقة، فهو أصولي 

بارع، وفقيه متمكن، ولغوي مدقق، وخطيب مصقع بليغ.
وتركز اجتهاده في تجديد الفقه اإلســالمي باعتدال، فلم يعرف عنه شــذوذ إال في قوله بعدم 
مشــروعية الرجم في عصرنا، َوأَنهُ منســوخ، وتبلورت جهوده في تنظير الفقه اإلســالمي «صياغته 
في قالــب النظريات» والمقارنة الفقهية بين المذاهب اإلســالمية، والمقارنة بين الفقه اإلســالمي 
والقوانين الوضعية، وصوغ الفقه اإلسالمي في ثوب جديد، وتقنين الفقه اإلسالمي بشدة وعنف على 

المانعين، والعمل الموسوعي المعاصر للفقه اإلسالمي(2).
أما اجتهاده في القضايا المســتجدة أو المعاصرة فكان محلقاً ومتزناً ومعقوالً في الغالب، مثل: 
القول بكون بخاخ الربو مفطرًا، وإيجاب الزكاة في المســتغالت العقارية بنســبة العشــر من صافي 
الغلة، قياســاً على وجوب العشــر في األرض الزراعية، وهو قياس مع الفارق، لتعرض المســتغالت 

كتاب الدكتور محمد عثمان شبير عن (الشيخ علي الخفيف: ص 74 ـ 110).  (1)
المرجع السابق: ص 142 ـ 145.  (2)
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للهــالك دون األرض، وهو يعارض قرار مجمع الفقه اإلســالمي لعــام (1406هـ/ 1985م) حيث لم 
يوجب الزكاة في أصول العقارات، َوِإنَما في الغلة بنسبة ربع العشر بعد حوالن الحول.

ويرى لزوم الزكاة في األســهم والسندات المســتعملة في التجارة المشــروعة، لكن السندات 
محرمة، فهي قروض ربوية ال يحلّ التعامل بها، ويرى الشيخ بحق تحريم الفوائد الربوية المختلفة، 
وحرمــة التأمين التجاري ذي القســط الثابت، وهو المتفــق مع معظم العالم اإلســالمي من علماء 
وعوام، وأجمعت القــرارات الصادرة عــن المجامع الفقهيــة بحرمته، والقول فقط بجــواز التأمين 

التكافلي أو التعاوني القائم على التبرع.
م الشيخ أبو زهرة كوبونات الصحف (المسابقات التجارية)؛ ألنها قمار أو يانصيب. وحر

والتزم الشــيخ بالدفاع القوي عن قانون األحوال الشخصية (فقه األســرة)، ورفض تقييد تعدد 
الزوجات وتقييد الطالق وجعله بيد القاضي.

وأباح زواج المسيار الستيفاء أركانه وشــروطه، ولم يخرج عما قرره الفقهاء في أن دية المرأة 
نصف دية الرجل في القتل العمد، لكن في رأيه مع مساواتها بالرجل في القتل الخطأ.

وال يرى رجم الزانــي المحصن، وإنما يعاقــب بالجلد كالزاني غير المحصن، وهو رأي شــاذ 
مخالف للثابت في السنة النبوية.

م  ويبيح تشــريح جثة الميت للحاجة الطبية ال سيما الطب الشرعي أو للشــؤون التعليمية، وحر
التلقيح الصناعي، لكن قرار مجمع الفقه القول بجوازه فقط بين الرجل وزوجته(1).

6 ـ المحامي الدكتور صبحي المحمصاني:
أســتاذ الشــريعة اإلســالمية في معهد (كلية) الحقوق في بيــروت في الخمســينات من القرن 

الميالدي الماضي:
يتبين من كتابه: (فلسفة التشريع في اإلســالم) مقدمة في دراسة الشريعة اإلسالمية على ضوء 
مذاهبها المختلفة وضوء القوانين الحديثة، أَنهُ كان رائد المقارنة بين فقه الشريعة للسنة والشيعة 
وبين مختلف القوانين الوضعية القديمة كالقانون الروماني، والمعاصرة كالقوانين العربية في مصر 

ولبنان وسورية واألردن والعراق وباكستان والهند وإندونيسيا وتركيا.
َوأَنهُ ركز على مبدأ أو قاعدة «تغير األحكام بســبب تغير المصالح»، وتغيير تفســير النصوص 
الشرعية، أو تغيير االجتهاد المبني عليها لتغير علتها، أو لتغير العرف الذي بنيت عليه، أو القتضاء 

المرجع السابق: ص 145 ـ 171.  (1)
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الضرورة والمصلحة، متأســياً بالخلفاء الراشـــدين ومنهم الخليفة عمر بن عبد العزيز، ال سيما في 
عهد عمر بن الخطاب في شــأن إيقاف نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لعدم توافر سبب العطاء، 
مادة أو المجاعة، لعدم توافر بعض ضوابط الســرقة، وإمضاء الطالق  وإيقاف حد الســرقة عام الر
الثالث الصــادر بكلمة واحدة ثالثاً، وجعل الهديــة للعمال (الموظفين) والوالة رشــوة ال هدية، ثم 
االســتهداء بفتاوى بعض الفقهاء كأبي يوســف والقرافي، وحصر معظم األحــكام المعرضة للتغيير 
والتعديل في المسائل الجزئية دون المبادئ واألصول الكلية، انطالقاً من روح الشريعة المبنية على 
السماحة واليسر، وأخذًا باألحاديث الصحيحة في شؤون الدين، ال في قضايا الدنيا، كتأبير النخل، 

عمًال بمدلول حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(1).

والواضــح أن المحمصانــي كان مجــددًا معتــدالً وملتزماً بأصول الشــريعة، وفتــاوى الفقهاء، 
ومســتفيدًا من القواعد الفقهية المذكورة في مجلــة األحكام العدلية، بدليــل تصريحه بأن تطبيق 
قاعدة «تغيير األحكام» ال يعني تغيير النصوص ـ ال سمح اهللا ـ فهي ال يجوز المساس بها بحال من 
األحوال، ولكن القصد من التغيير تغيير التفســير واالجتهاد في هذه النصوص، في ضوء الضرورة، 

أو تغير العلل والعادات التي بنيت عليها، أو انتفاء الشروط الالزمة لتطبيقها(2).

7 ـ الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (1325 - 1420هـ/ 1907 - 1999م):
أحد أعالم الفقه والشــريعة دراسة وتدريساً وممارســة في تطبيق النظريات الفقهية، وظل في 
نهاية عمره 5 متميزًا بذاكرة قوية، ولســان بليغ، وفكر حصيف، في المؤتمرات والندوات الفقهية 
وغيرها، وكان من الطــراز األول في التدريس في جامعتي دمشــق واألردن في الحقوق والشــريعة، 
وشارك في وضع مشروع القانون الموحد لألحوال الشــخصية في الجامعة العربية، وفي صوغ بعض 

القوانين المدنية اإلسالمية في البالد العربية(3).
له مؤلفات متميزة منها: (المدخل الفقهي العام (جزءان)، والفعل الضار والضمان فيه: دراسة 
وصياغة قانونية، وصياغة قانونية لنظرية التعســف باســتعمال الحق في قانون إســالمي، والتأمين 
وموقعه في النظام االقتصادي وموقف الشــريعة منه ... الخ)، ويعــد كتابه (المدخل الفقهي) أفضل 
كتاب في مادته عن أدوار الفقه والنظريات الفقهية والقواعد الشــرعية، حيث يشتمل على اجتهادات 

وأمثلة حديثة ومنظمة.

أخرجه مسلم في صحيحه.  (1)
كتابه (فلسفة التشريع..)، ص 218.  (2)

إتمام األعالم، د: نزار أباظة، 437/1.  (3)
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وكان صاحــب اجتهادات متنوعة في فقــه العبادات والمعامالت واألحوال الشـــخصية، وهي في 
الغالب مقبولة ومقنعة، ولكنه في إباحة عقد التأمين التجاري منتقد كالشـــيخ الخفيف واألســـتاذ 
 خالف، لكنه قيد الجــواز فيما إذا كانت العقــود خالية من الربا(1)، وظل كذلــك طوال عمره؛ َألن
الغرر يسير، وللدقة المتناهية في تقييم أحوال المستأمنين، ورأيه محل نظر؛ ألن الغرر فاحش غير 
يســير في الواقع، كما قرر معظم العلماء، وهي قرارات المجامــع الفقهية في مكة المكرمة، وجدة، 
والهند التي حرمت التأمين التجاري ذا القســط الثابت، وقصرت الجــواز على التأمين التكافلي أو 
التعاوني القائم على التبرع واستثمار الفائض عن تعويض األضرار، وتوزيع الربح على المستأمنين(2).

:øjô°û©dG  ¿ô≤dG  »a  áeÉ©dGh  á°UÉîdG  É¡bÉaBGh  ø«æ≤àdG  ácôM

لمس العلماء جدوى التقنينات تأثّرًا بالغرب، لما لها من أهمية في تبسيط الرجوع إلى األحكام 
الفقهية، وبعبارة موجزة بمواد قانونية محددة، وبأســلوب واضح وصريح، يسهل الرجوع إليه، ويوفر 

وقت القضاة وغيرهم في معرفة األحكام الشرعية في المعامالت واألقضية وغيرها.
والتقنين: هو صــوغ أحكام المعامالت وغيرها من عقود ونظريــات ممهدة لها، جامعة إلطارها 
في صورة مواد قانونية، ليسهل الرجوع إليها. وقد يضم إليها القواعد الشرعية كما في مقدمة مجلة 
األحــكام العدلية من إيراد (99) قاعدة فــي المواد (2 - 100) وعدد موادها (1851)، وقد باشــرت 
لجنة التقنيــن عملها عام 1869/1285م، وتــم ترتيبها وإنفاذها عــام 1293هـ/ 1876م وهي على 
المذهب الحنفي فقط، وظلت مطبقة في عهد الســلطة العثمانية وجميع البالد العربية ما عدا مصر 
إلى أواسط القرن العشــرين، وهي بمثابة تدوين القانون المدني العثماني، ومثلها (مرشد الحيران 
لمعرفة أحوال اإلنســان) للعالمة محمد قدري باشــا قبل عــام 1308هـ ، وله أيضــاً (قانون العدل 
واإلنصاف) في (647 مادة)، وهو تقنين ألحكام األوقاف واألحوال الشــخصية في مصر، وقد أصبح 
(مرشــد الحيران) المعول عليه في المحاكم الشرعية المصرية وفي غيرها من البالد اإلسالمية في 
النصف األول من القرن العشــرين، وهو بمثابة قانون مدني عصري، مأخوذ عن مذهب أبي حنيفة، 

ويشتمل على (1045 مادة)(3).
وشهد منتصف القرن العشرين إصدار عدد كبير من قوانين األحوال الشخصية(4)، منها القانون 

أعمال مؤتمر أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن تيمية، لعام 1961م: ص 511 وما بعدها.  (1)
قــرار مجمع الفقه اإلســالمي في جــدة رقــم 2/9/9، ص 60. قرار المجمــع الفقهي في مكــة المكرمة (القــرار الخامس:   (2)

ص 31 ـ 43). قرار مجمع الفقه بالهند: ص 108 ـ 113، القرار رقم 17 (5/1).
فلسفة التشريع في اإلسالم، د. صبحي المحمصاني: ص 85 ـ 92، 117.  (3)

ينظر للباحث كتاب (جهود تقنين الفقه اإلسالمي):، ص 37 ـ 47.  (4)
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السوري في عام 1953 مقتبســاً من مختلف المذاهب األربعة، وأحياناً من غيرها، كالوصية الواجبة 
من المذهب اإلباضي والظاهري، وكالتعويض عن الطالق التعسفي، ومنع الزواج بين زوجين بينهما 
تفاوت فاحش في الســن رعاية للمصلحة في المســتقبل، وتقييد تعدد الزوجات بشرط القدرة على 
اإلنفاق، وجعل الطــالق الثالث بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في مجلس واحد طلقة واحدة. وهو أول 

قانون كامل لألحوال الشخصية ما عدا الوقف، فإنه يعمل فيه بالراجح من المذهب الحنفي.
وفي مصر: صدرت عدة قوانين متفرقــة، عام 1920، وعام 1929، وعــام 1946، منها قانون 
المواريث، وقانون الوالية على المال، وقانون الوقف رقــم (48) لعام 1946، ثم صدر القانون رقم 

(180) لسنة 1952 بإلغاء الوقف األهلي.
ل بالقانون  وفي العراق: أصدر النظام الجمهوري عام 1959 قانوناً لألحوال الشــخصية، ثم عد
رقم (11) عام 1963م، وحذف منه ما يخالف الشــريعة اإلسالمية، وهو مستقى من جميع المذاهب 

الفقهية.
وفي األردن: صــدر «قانون حقوق العائلة» عام 1951 الذي حل محــل «قانون العائلة العثماني» 

وهو يشبه في الجملة القانون السوري، ثم صدر عام 1976 قانون األحوال الشخصية.
وفي المغرب األقصى: صدر قانون لعام 1957 شــامل لجميع أحكام األحوال الشخصية مستمدًا 

من المذاهب الفقهية جميعها، ومن القانون السوري.
وفي الجزائر: صدر عن مجلس الشعب قانون لألحوال الشخصية.

وفي تونس: صدر قانون لألحوال الشــخصية لعام 1958 مــن (213) مادة لكن فيه خروج عن 
بعض أحكام اإلسالم، مثل إباحة التبني، ومنع تعدد الزوجات، ومنع الطالق.

وفي ليبيا: أعد مشروع قانون لألحوال الشخصية، لم يصدر بعد في حدود علمي.
وفي الســـودان: يعمل بالراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة، إال في المســائل التي تصدر بها 

منشورات شرعية من قاضي القضاة تأخذ بغير الراجح في المذهب الحنفي من المذاهب األخرى.
وفي لبنان: ال يزال قانون حقوق العائلة العثماني الصادر عام 1917 هو المطبق على المسلمين، 

ومعظمه من الفقه الحنفي.
وفي المملكة الســـعودية: يطبق المذهــب الحنبلي على وفــق الراجح في المؤلفــات الفقهية 

المعروفة المعتمدة، مثل كشاف القناع وغاية المنتهى، وعلماؤهم يمنعون التقنين.
وفي اليمنين الشمالي والجنوبي: يعمل بالمذهب الزيدي.



أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي 75المجتـهـــدون

وفي سلطنة ُعمان: يعمل بالراجح من المذهب اإلباضي.
وفي الكويت: صدر قانون لألحوال الشــخصية عام 1983 يشــتمل على 157 مادة، وهو مستمد 

من مختلف المذاهب الفقهية من دون تقيد بمذهب معين.
وفي مملكة البحرين ودولة قطر كالسعودية يقضى فيهما بأحكام الفقه الحنبلي من دون تقنين.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة أعد مشــروع القانون االتحادي لسنة 1979بإصدار قانون 
األحوال الشخصية من (455) مادة ثُم عدل، وقد صدر أخيرًا .

هذا في مجال األحوال الشخصية، أما في مجال التقنينات المدنية:
ـهُ صدر فــي الكويــت واألردن واإلمارات والســودان قوانين مدنية مســتمدة من الشــريعة  َفِإنـ
اإلســالمية، مع التحفظ على بعض المــواد المتعلقة بالربــا في بعض النصوص، مــا عدا جمهورية 

السودان.
وال يزال في تونس تطبيق مجلة االلتزامات والعقود التونسية الصادرة عام 1906.

وصدرت في ليبيا تشريعات الحدود عام 1973.
وأما في مجال التقنين الخاص فقد أعد الشيخ أحمد القاري المكي مجلة األحكام الشرعية على 
المذهب الحنبلي، وكان الشــيخ رئيس المحكمة الكبرى في مكة المكرمــة، وهي مثل مجلة األحكام 

العدلية، ومرشد الحيران لقدري باشا.
د عامر من ليبيا تقنين المذهب المالكي في المعامالت المدنية،  وأعد الشيخ محمد ُمـَحم
وقام األزهر الشريف بإعداد تقنين في المعامالت المالية، في كل مذهب من المذاهب األربعة 
على حدة، ولكل مذهب ثالثة أجزاء عام 1392هـ/ 1972م، بعنوان «مشــروع تقنين الشــريعة 
اإلســالمية»، وأعد منه مشــروع قانون مدني مصري في عهد الرئيس السادات، ثم عرض على 
مجلس الشــعب، وفي ليلة إقراره واعتماده عزل رئيس مجلس الشعب، وأهمل المشروع، بمؤامرة 

كيدية خائنة.
وإننا لننتظر إصدار قوانين مدنية وجنائية مســتمدة من الشريعة اإلســالمية، سواء في البالد 
اإلســالمية أو البالد العربية، علماً بأنه أعد في نطاق الجامعة العربية مشــروع قانون مدني موحد، 

د اعتمادهما، كما جمد مشروع القانون الموحد لألحوال الشخصية. وآخر جنائي، ثم جم

٭ ٭ ٭
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إن منتصف القرن الرابع عشــر الهجري/ القرن العشــرين الميالدي حفل بظهور كوكبة متميزة 
من العلماء في رحاب الجامعــات العربية، الذين كان لهم اجتهادات فرعية واضحة المعالم، نجدها 
ملموســة في كتب أســاتذة الجامعات، وفي رسائل الدراســات العليا (الماجســتير والدكتوراه) عبر 

المقارنة ومحاولة التجديد والنقد، وبيان األصلح لألمة في قوانينها وتطلعات اإلصالح فيها.

وكان الفضــل في الدعــوة للتجديد واالجتهــاد لدعوات اإلصــالح الكبرى (الســلفية والمهدية 
والسنوســية)، ولمدرســة األفغاني ومحمد عبده، وفكر محمد إقبال في أواخر القرن التاســع عشــر 

والنصف األول من القرن العشرين.

ودل هــذا بنحو واضح على بقاء ظاهــرة االجتهاد على أيدي مجتهدي التجــزؤ، على الرغم من 
إقفال باب االجتهاد عمًال بمبدأ السياسة الشــرعية في أواخر القرن الرابع الهجري وما بعده، حتى 
يســد الباب أمام أدعياء االجتهاد، ال ســيما بعد ســقوط الخالفة العباســية في بغداد عام 656هـ/ 

1453م.

وقد أســهم في التجديد بعض رجال القانون، كالفقيه الكبير عبد الرزاق الســنهوري، وسار في 
اتجاهه ثُلة من كبار علماء الشريعة في مصر والعالم اإلسالمي.

وكان لالجتهاد الجماعي أثره الواضح في التجديد واالجتهاد بإصدار قرارات عديدة في قضايا 
العقيدة والمعامالت المدنية، واالقتصاد، والمســائل الطبية وغيرها من مســتجدات العصر، وذلك 
في مجمع البحوث اإلســالمية فــي القاهرة، ومجمع الفقه اإلســالمي الدولي في جــدة، وفي مكة، 
وفي الهند، وفي الســودان، وفي أوروبا، وأميركا، مع التحفظ على بعض هذه القرارات الجريئة في 

مصادمة النصوص القطعية، وإباحة الفوائد الربوية في المجتمع الغربي أو غيره.

وظهرت اجتهــادات مقبولة من أعالم الرواد في النصف الثاني من القرن العشــرين كالشــيخ 
محمد مصطفــى المراغي، والشـــيخ محمود شـــلتوت والشـــيخ عبد الوهاب خالف، والشــيخ علي 
الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور صبحي المحمصاني، والشيخ مصطفى الزرقاء وآخرين 
في البالد العربية، عمًال بمقاصد الشريعة، ورعاية للمصالح العامة، واألعراف الصحيحة المعتبرة، 

وتطورات الحياة ومستجدات التعامل.

وفي ســاحة التقنين صدرت تقنينات معتبرة ومهمــة جدًا، مثل مجلة األحــكام العدلية، ومجلة 
األحكام الشرعية على المذهب الحنبلي للشــيخ علي القاري قاضي مكة، ومجلة االلتزامات والعقود 
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د عامر للمذهب المالكي في ليبيا، وتقنين الشريعة اإلسالمية  التونسية، وتقنين الشيخ محمد ُمـَحم
في األزهر في كل مذهب من المذاهب األربعة على حدة.

وعلى الصعيد الرســمي صدرت عدة قوانين لألحوال الشــخصية في البــالد العربية، ومعظمها 
لم يتقيد بمذهب من المذاهب اإلســالمية، كما صدرت مجموعة قوانيــن في المعامالت المدنية في 

الكويت واألردن والسودان واإلمارات العربية.

ونحن جميعاً ننتظر تطبيق الشـــريعة اإلســالمية في جميــع البالد العربية واإلســالمية، عمًال 
بمقتضــى أوامر هذه الشــريعة، علــى صعيد القوانيــن المدنيــة والجنائية وغيرهــا، وحينئذ يفرح 
المؤمنون بنصر اهللا في مجال العمل والتطبيق الفعلي لشـريعة اْلـَحقّ والعدل واإلصالح، واهللا يحب 

المحسنين.
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مستشار األمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب اإلسالمية

:á```eó≤ªdG

د المصطفى  الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم علــى من ُبِعَث رحمة للعالميــن ُمـَحم
وعلى آله األئمة الهداة الميامين، وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ فقد ســادت األُمم قبل قرون الجاهلية الجهــالء، وحكمتهم النواميــس المخزية، وكانت 
تترامى بهم أمواج الضالل، حتى ظهر من بينهم الرسول األكرم ژ هادياً، ومبشرًا، ونذيرًا، حامًال 
راية الهدى، هاتفاً بما فيه إصالح البشــرية، فكان القرآن الكريم تبياناً لكلّ شــيء، وهو الدستور 

المتكفّل ألنظمة حياة األُمم العّز الخالد وسعادتها.
وكانت أوامر النبي األكرم ملسو هيلع هللا ىلص ونواهيه، وأعماله بحضرة أصحابه، قاصدًا بذلك تعبيد الجادة 
الموصلة إلى رضــوان اهللا تعالى، كما كان تقريره ألعمال الصحابــة بحضرته كالكتاب المجيد في 

تلكم األهمية؛ ألنّه ال ينطق عن الهوى إن هو إّال وحي يوحى.
وال ُيحالف البقاء أّي دعوة تعتمد على االعتقاد الداخلي أو العاطفة فقط، بل ال بّد من االلتزام 

الَعَملي ببعض الواجبات، ليكون دليًال صادقاً بها على صحة االعتقاد.
وال يمكن أن يتّم تنظيم شــؤون الحياة على النحــو الصحيح من دون مبــادئ رصينة، وأنظمة 

شاملة تضع حدًا للفرد في ذاته، وفي ِسّره وعالنيته، ليعيش في أمن واستقرار.
ولَّما كان علم الفقه يعالج الوقائع والحوادث التي ترتبــط بواقع حياة الفرد باألحكام اإللهية، 
وهي متغيّرة بحســب الزمان والمــكان، فكان وال بّد من أن ُتصقَل مســاِئلَهُ العقــول، وُتنقّح مطالبه 

األفكار، ويناله التطور الذي ينال ُكلّ علم من العلوم التي يكون لها هذا الشأن.
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وقد ظلّ الصحابة من بعد الرســول ژ وكذا التابعون من بعدهم يســتقون مسائل الشريعة من 
الســنة النبوية الشــريفة، إّال أن الُســنّة بقيت ردحاً من الزمن بين حفظ في صدور ُحفّاظها، وبين 

تدوين ضاع الكثير منها، وُدّس فيها ما ليس منها.
وتكاثرت الفروع بسبب اختالط المسلمين بغيرهم، ولم يكن لتلك الفروع نّص جلّي فيها، فمال 
بعض العلماء فيها إلى الرأي واالستحسان والقياس وغيرها. حتى يمكن القول بأن أهم الموضوعات 
الحيّة التي تتصل بالفقه اإلســالمي اتصاالً عملياً اليوم موضوع التشريع واالجتهاد واإلفتاء في تلكم 

الفروع، وأهمية هذا الموضوع تكمن في صالحيته لكفالة الحياة السعيدة لألمة كافة.
ولو كانت أحكام الشــريعة قد أُعطيت كلّها من خالل الكتاب الكريم والســنة النبوية الشريفة 
ضمن صيغ وعبارات واضحة ال يشــوبها أي شــك أو غموض؛ لكانت عملية استخراج الحكم الشرعي 

منها ميسور لكثير من الناس.
لكنّها لم ُتعط بهذه الصورة بل أُعطيت منثورة في المجموع الكلّي من الكتاب والسنّة الشريفة، 

وبصورة تفرض الحاجة إلى ُجهد علمي في دراستها، والمقارنة بينها واستخراج النتائج منها.
هذا، إضافة إلى أنّ تطور الحياة يفرض عددًا كبيرًا من الوقائع والحوادث المســتجدة لم يرد 
فيها نّص خاص جلي، فال بد من استنباط حكمها على ضوء القواعد العامة، ومجموعة ما أُعطي من 

أُصول وتشريعات.
ويزداد هذا الُجهد العلمي ضرورة كلّما ابتعد الشــخص عن زمــن صدور النّص، وامتّد الفاصل 
الزمني بينه وبين عصر البعثة بكلّ ما يحمله هذا االمتداد من مضاعفات يطول الحديث عنها، األمر 

الذي يتطلّب عنايًة بالغًة في التمحيص والتدقيق.
ا جعل التعّرف على  ا ال يمكن اإلشــارة إليه على عجالة في هذه الورقــة، ِمم كّل ذلك وغيره ِمم
الحكم الشــرعي في كثير من الحاالت عمًال علمياً معقّدًا يتطلّب ُجهــدًا وعناءً كبيرين، وإن لم يكن 

كذلك في جملة من الحاالت األخرى التي يكون الحكم فيها واضحاً.
ومن هنا وَجد كلّ إنســان أنّه ال يمكــن أن يتحمل بمفرده مســؤولية البحــث والجهد العلمي، 

وال ُيتيح لـه التعّمق في كلّ تلك النواحي بالدرجة الكبيرة.
والذي اســتقرت عليه المجتمعات البشرية هو أن يختص عدد من الناس لكلّ مجال من مجاالت 

المعرفة والبحث، محّمًال لهم المسؤولية في تقدير الموقف.
ولَّما كان الفقه اإلســالمي خير صورة عملية للبشــرية جمعاء، لما امتاز به من مبادئ العقيدة 
الصحيحة، والعبادة الســليمة، والمعاملة المســتقيمة التي تســتهدف في الحقيقــة تحقيق أغراض 
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تهذيبية للنفوس تؤدي إلى تصحيح المعامالت، والســلوك االجتماعي، فكان تطور علم الفقه بتطور 
الزمن، وتجــدده بتجدد األحداث أمرًا الزماً لطبيعــة موجوديته، وبنفس حيويتــه، وإن تمّر به أدوار 

مختلفة منذ نشأته حتى اليوم.

ولم يكلّف اهللا 4 كلّ إنســان باالجتهاد، ومعاناة البحث والُجهد العلمي، من أجل التعّرف على 
 Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :الحكم الشرعي، بل حّث على طلب العلم، ودراسة علوم الشريعة بقوله
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [التوبــة: 122]، بل أوجبه 

على البعض منهم مّمن لـه القدرة على ذلك.

كما حّث على التمسك بالعلماء والســؤال منهم بقوله تعالى: ﴿ ... * + , - . / 
0 ﴾ [النحل: 43].

كما وصف الرســول الكريم العلماء بأنّهم ورثــة األنبياء، في األثر المــروي عنه ژ أنّه قال: 
«العلماء ورثة األنبياء»(1)، إلى غير ذلك من األحاديث واألخبار التي يطول المقام بذكرها.

وأوضح أمير المؤمنين علي ‰ فضل العلم وحملته بكالم له لكميل بن زياد النخعي حيث قال: 
يا كميل هلك خزان األموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في 
القلوب موجودة. ها، إن ههنا لعلماً جّماً ـ وأشار إلى صدره ـ لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقناً(2) 
غير مأمون عليه، مستعمًال آلة الدين للدنيا، ومستظهرًا بنعم اهللا على عباده، وبحججه على أوليائه، 
أو منقادًا لحملة الحقّ، ال بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشــك في قلبه ألول عارض من شــبهة. أال 
ال ذا وال ذاك، أو منهوماً باللذة، ســلس القياد للشــهوة، أو مغرماً بالجمع واالدخار ليسا من رعاة 
الدين في شيء. أقرب شيء شبهاً بهما األنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى، 
ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة. إما ظاهرًا مشهورًا أو خائفاً مغمورًا لئال تبطل حجج اهللا وبيّناته. 
وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئــك واهللا األقلون عددًا واألعظمون قدرًا، يحفــظ اهللا بهم حججه وبيّناته 
حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، َهَجَم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا 
روح اليقين، واســتالنوا ما استوَعَره المترفون، وأنسوا بما اســتوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل األعلى، أولئك خلفاء اهللا في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى 

رؤيتهم(3).

مسند زيد بن علي: 383.  (1)
العلم ال يطبع أخالقه على الفضائل. أنّ  اللقن: بفتح فكسر: من يفهم بسرعة، إالّ   (2)

شــرح نهج البالغة البن أبي الحديد، 18: 346 (147 من كالم له ‰ لكميل بن زياد)، ورواه الثقفي في الغارات، 152/1،   (3)
والصدوق في الخصال: 186، وغيرهم الكثير.
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لذا الحديث عن االجتهاد يدعونا لنقف بيقظة إلى أنّه ال يقلل من شأن األحكام، بل يعينُنا على 
السير في الطريق المستقيم، وهذا يدعونا للتساؤل:

لماذا أُغلق باب االجتهاد، وكأنّ الســابقين من العلماء ال مثيل لهم في عالَمنا من العلم والورع 
والتقى؟!

ولماذا أغلق هذا الباب وعصرنا اختلف كلّيّاً عن عصور السابقين؟
إنّ الواقع المؤلم للمســلمين اآلن يدعو علماءنا للمســارعة والنهوض من الركود إلى االجتهاد، 
وتخفيف العبء عنهم فيما ُيســتجّد من مســائل، وما انتهت إليه من نظريات، حتى نثبت للعالم أن 

اإلسالم صالح لكلّ زمان ومكان، وأنه النجاة إلى قيام الساعة.
وقبل الحديث عن سّد باب االجتهاد، وفتح باب االجتهاد، أو إمكان االجتهاد في المسائل الفقهية 
المســتحدثة، أو اســتحالته والوقوف عند قول إمام معيّن، أو ال يجوز ألحٍد اســتنباط حكم شــرعي 
من دون أُُولئك القوم الّذين وقفت قافلة التشــريع اإلســالمي عندهم، فأصبحوا المصدر للتشريع، 
والمرجــع األعلى في الدين، فأُغلــق باب االجتهاد في وجوه بعض المســلمين، وبقيــت مفتوحة عند 
البعض اآلخر، يحسن بنا أن نعرف معنى االجتهاد لغة واصطالحاً، وأقسامه وأنواعه، ثّم نتعّرف بعد 

ذلك على أهمية االجتهاد، وأنّ سّد بابه جمود للتشريع، ووقوف أمام تطور حياة األُُّمة.

OÉ¡àL’G  ÜÉH  íàa  ,OÉ¡àL’G  ÜÉH  qó°S

المعنى والدالالت
 معنى االجتهاد:

تكلّم أهل اللغــة والفقهاء واألصوليون طويًال في معنى االجتهاد فــي البحوث المتّصلة به، كما 
اتفق جميع فقهاء المسلمين على أن االجتهاد مجاله األحكام في فروع الدين مثل: أحكام العبادات، 
والمعامالت، وما يتعلّق بها من أمور اجتماعية، فتدور األحكام بين الُحرمة والحلّية، أو االســتحباب 
والكراهة، وأحياناً تكون اإلباحة، والتي اصطلح األصوليون على تسميتها باألحكام التكليفيّة الخمسة.
كما اختلف الفقهاء في مناهج االســتنباط وفروع األحكام والقاعدة فقهيّة ـ ال اجتهاد في مقابل 
النــص ـ تفيد عدم جواز اســتنباط حكم اجتهادي مخالــف للنص، وهذا أمر بديهــي. كما ال يجوز 

االجتهاد في ما كان النّص فيه داالً على حكمه بطريقة قطعيّة.
وتتمثل مهمة المجتهد في البحث عن النّص من حيــث اعتباره دليًال أو غير دليل، ويكون ذلك 
في الســنّة النبوية، حيــث يقع االختالف في مدى الحكــم على الرواة من حيــث العدالة والضبط، 

وال ُيتصور االجتهاد في مجال القرآن من حيث الثبوت، ألنّ القرآن قطعي الثبوت.
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واختلفوا فــي االجتهاد والتقليد فــي أُصول الدين على قوليــن، والحقّ منــع التقليد في أُصول 
العقائد، لقوله تعالــى في محكم الكتاب العزيــز: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
, - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقــرة: 170]، وقوله تعالى: 
﴿ F E D C B A @? > = < ; : 9 8 ﴾ [الزخرف: 24]، وهو قول 

جمهور علماء اإلسالم، ولسنا بحاجة إلى البحث والتطويل فيهما.

تعريف االجتهاد لغًة واصطالحاً
االجتهاد في اللغة: مأخوذ مــن «الُجهد» بالضم بمعنــى الطاقة، أو «الَجهــد» بالفتح بمعنى 

المشقة، وقد يأتي بمعنى الطاقة أيضاً.

فاالجتهاد بمعناه اللغوي هو: بذل الوســع للقيام بعمٍل ما، وال يكون إّال في األشــياء التي فيها 
ثقل، فيقال: اجتهد فالن في رفع حجر ثقيل، وال يقال: اجتهد في حمل ورقة.

قال ابن األثير: «االجتهاد بذل الوســع في طلب األمر، وهو افتعال من الجهد: الطاقة. والمراد 
ــنة. ولم يرد الرأي الذي  به: رّد القضية التي تعــرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والس

يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة»(1).

االجتهاد في االصطالح: أّما معنــاه االصطالحي، فالذي يبــدو أنّ لألصوليين في االصطالح 
معنيين مختلفين: خاص وعام.

أّما المعنى الخــاص: فال يمكن تحديد مفهــوم االجتهاد بمعناه الخاص تحديــدًا دقيقاً، ولعلّ 
ذلك من جهة اختالط بعــض المفاهيم العامة بمصاديقهــا، فالذي يظهر من تتبــع كلمات العلماء 
أنّ االجتهاد عند البعض منهــم بمعناه الخاص كان المرادف للقياس، وأنّ االستحســان، والمصالح 

المرسلة ونظائرها إنّما هي من قبيل المصاديق لهذا المفهوم.

فنرى الشــافعي اعتبر القياس مرادفاً لالجتهاد حيث قال: «هما اســمان لمعنى واحد «وأضاف 
أنّ ِجماُعهما» كلّ ما نزل بمســلم ففيه حكم الزم، أو على ســبيل الحقّ فيه داللة موجودة، وعليه إذا 
كان فيه بعينه حكٌم، إّتباُعه، وإذا لم يكن فيه بعينه، ُطِلَب الّداللُة على ســبيل الحق فيه باالجتهاد، 

واالجتهاد القياس(2). ونفى أن يكون االستحسان من االجتهاد(3).

النهاية في غريب الحديث واآلثار، 1: 319 - 320، مادة: جهد. وانظر لسان العرب، 2: 135.  (1)
الرسالة للشافعي: 477.  (2)
المصدر السابق: 504.  (3)
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فمفهوم االجتهاد اصطالحاً عنده هو القياس، وال فرق بينهمــا عنده، إّال أنّ المتأخرين خالفوه 
فــي ذلك، فقالوا: بــأن االجتهاد أعّم مــن القياس، وهذا األخيــر يحتاج إلى االجتهــاد، واالجتهاد 

ال يحتاج إلى القياس.
ومنهم من جعل االجتهاد مرادفاً للرأي، فنرى مصطفى عبد الرزاق يقول: «فالرأي الذي نتحدث 
عنه هو االعتماد على الفكر في استنباط األحكام الشرعية، وهو مرادنا باالجتهاد. والقياس هو أيضاً 

مرادف لالستحسان واالستنباط»(1).
 وربما جعلوا االجتهاد مرادفاً لالستحســان، والرأي، واالستنباط، والقياس بجعلها أسماء لمعنى 

واحد.
وقال الســيد المرتضى علم الهــدى: «وفي الفقهاء من فصــل بين القيــاس واالجتهاد، وجعل 
القياس ما تعيّن أصله الذي يقاس عليه، واالجتهاد ما لم يتعيّن فيه أصل يشــار إليه كاالجتهاد في 

طلب القبلة... وفيهم من أدخل القياس في االجتهاد وجعل االجتهاد أعّم منه»(2).
ومهمــا يكن من أمٍر، فإنّ االجتهاد بهذا المعنى اســتمر من القــرن األول حتى القرن الخامس 
تقريباً، فحينما كان يطلق االجتهاد، كان يراد منه هذا المعنى الخاص، وكان مرفوض من ِقَبل أكثر 
فقهاء اإلماميّة االثني عشرية، لبطالن القياس واالستحسان عندهم، وكذا النهي عن القول بالرأي، 
لما جاء في األثر عن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال: «إّياكم وأصحاب الرأي فإّنهم أعداء السنن أعيتهم 

األحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضّلوا وأضّلوا»(3).
وفي حوالى القرن الخامس أخذ االجتهاد مفهوماً عاماً أوسع من ذي قبل.

أّما المعنى العــام: فَبعد أن كان االجتهاد عنــد الفقهاء في الصــدر األول منحصرًا في الرأي 
والقياس واالستحســان، على اختالف بين القبول والرّد، تطوّر مفهومــه، وأخذ يعطي معنى أعّم من 

معناه الخاص، فتلقته علماء اإلمامية بالقبول.
قال المحقّق الحلّي: «حقيقة االجتهاد هو في عرف الفقهاء: بذل الُجهد في اســتخراج األحكام 
الشرعية، وبهذا االعتبار يكون استخراج األحكام من أدلة الشرع اجتهادًا، ألنّها ُتبتنى على اعتبارات 
نظرية ليســت مســتفادة من ظواهر النصوص في األكثر، وســواء كان ذلك الدليل قياّساً أو غيره، 

فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام االجتهاد.

تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية: 138. وحكاه السيد محمد تقي الحكيم في مقدمة النص واالجتهاد: 15.  (1)
الذريعة إلى أُصول الشريعة، 2: 672.  (2)

سنن الدارقطني 4: 83 حديث 4236. جامع بيان العلم وفضله، 2: 135. عمدة القاري، 25: 43. فتح الباري، 13: 245.  (3)
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فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون اإلمامية من أهل االجتهاد.
قلنا: األمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة االجتهاد، فإذا استثني القياس 

كنّا من أهل االجتهاد في تحصيل األحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس»(1).
ونرى أبا حامــد الغّزالي ُيعّرف االجتهــاد بأنّه: «بذل المجهود واســتفراغ الوســع في فعل من 
األفعال، وال يســتعمل إّال فــي ما فيه كلفــة وجهد... لكن صار فــي عرف العلمــاء مخصوصاً ببذل 
المجتهد وســَعهُ في طلب العلم بأحكام الشــريعة. واالجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب بحيث 

يحّس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب»(2).
وعّرفه اإلمام أحمد المرتضى بقوله: حقيقة االجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم 

شرعي باالستدالل(3).
كما عّرفه اآلمدي في اصطالح األصوليين مخصوص: «باســتفراغ الوســع في طلب الظن بشيء 

من األحكام الشرعية على وجه يحّس من النفس العجز عن المزيد فيه»(4).
وعّرفه ابن الحاجب: «باستفراغ الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي»(5).

مة الحلّي فقد عّرفه بقوله: «االجتهاد اصطالحاً: اســتفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل  أّما العال
ظنّ بحكم شرعي».

ثّم قــال: «واألقرب قبوله للتجزئــة، النّ المقتضى لوجوب العمل مع االجتهــاد في كل األحكام 
موجود مع االجتهاد في بعضها وتجويز تعلّق المعلوم بالمجهول يدفعا الفرض»(6).

ا تقّدم أنّ االجتهاد عند البعض هو: اســتفراغ الوســع في تحصيــل الظن بالحكم  ويســتفاد ِمم
ــنة وغيرها مــن األدلة الظنيّة،  الشــرعي الفرعي بحســب الجهد والطاقة من ألفاظ الكتاب والس

وتسمى األدلة المستنبطة منها تلك األحكام الظنّية باألدلة االجتهادية.
وقد نوقــش هذا التعريف: بأنّ الدليل في األحكام الشــرعية غير منحصر بالظن، فهو تفســير 

باألخص، وعليه فهذا التعريف ساقط(7).

معارج اُألصول: 179 - 180.  (1)
المستصفى في علم أُصول الفقه: 342 (الفن األول في االجتهاد...).  (2)

شرح األزهار، 1: 7.  (3)
األحكام، 4: 162 (القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين...). وانظر: إرشاد الفحول: 250.  (4)

حكاه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، 1: 425، وكذا عّرفه الماوردي في جمع الجوامع، 2: 379.  (5)
تهذيب الوصول إلى علم األصول: 283. وحكاه عنه االسترابادي في الفوائد المدنية: 50.  (6)

انظر التنقيح في شرح العروة الوثقى (االجتهاد والتقليد): 20.  (7)
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قال المناوي: قال عياض: «االجتهاد بذل الوسع في طلب الحقّ والصواب في النازلة»(1).
وعّرفه ابن حزم بقوله: «االجتهاد في الشــريعة هو استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث 

يوجد ذلك الحكم، هذا ما ال خالف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه»(2).
كمــا َعّرفه بــدر الدين الزركشــي بقولــه: «بذل الوســع في نيل حكم شــرعي عملــي بطريق 

االستنباط»(3).
أما الســيد الخوئي فقــد عّرف االجتهاد: «ببذل الوســع لتحصيــل الحّجة علــى الواقع أو على 

الوظيفة الفعلية الظاهرية»(4).
وقال الســيد محمد تقي الحكيم: «واألنســب في ما نرى أن يعّرف بملكــة تحصيل الحجج على 

األحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية».
ا تبنّته مدرسة النجف الحديثة في علم األُصول(5). ثم قال: وهذا التعريف منتزع ِمم

وهناك تعاريف أخرى كثيرة تركتها رعاية لالختصار.

OÉ`¡àL’G  Üƒ``Lh 

يظهر من فحــوى كالم الفقهاء أنّ االجتهاد من الواجبات الكفائية على المســلمين، فإذا أهمله 
المسلمون جميعاً، ولم يتوفّر لهم مجتهد، كان الجميع آثمين؛ لقوله تعالى في محكم كتابه الكريم: 
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿
Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [التوبة: 122]. لــذا أوجب اهللا 4 على بعض أفراد هذه األُمة 
مّمن لـه االستعداد، ليقوموا بواجب التخصص الديني إلى المســتوى الذي ُيمكنهم من معرفة حكم 

اإلسالم فيما ُيستحدث لهم من النوازل.
مة الحلّي: «إنّ تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية، ويدلّ عليه ما تقّدم من القرآن،  قال العال
فإنّه دلّ على وجوب التفقه على الطائفة مــن كلّ فرقة، ولو كان واجباً على األعيان لكان واجباً على 
كلّ فرقة، وألنّ األصل عدم الوجوب، والدليل إنّما يتضّمن بالوجوب على الكفاية، والن الوجوب على 

األعيان ضرر عظيم، وهو منفي اتفاقاً(6).

فيض القدير شرح الجامع الصغير، 1: 425.  (1)
اإلحكام في أُصول األحكام، 8: 1156.  (2)

البحر المحيط في أُصول الفقه، 6: 197.  (3)
الرأي السديد في االجتهاد والتقليد: 9. والتنقيح في شرح العروة الوثقى، 1: 22.  (4)

اُألصول العامة للفقه المقارن: 563.  (5)
منتهى المطلب، 1: 8، (المقدمة السادسة).  (6)
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وقال الشهرســتاني: االجتهاد من فروض الكفايات ال من فروض األعيان، إذا اشــتغل بتحصيله 
واحد ســقط الفرض عن الجميع، وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه واشــرفوا على خطر عظيم، 
فــإنّ األحكام االجتهاديــة إذا كانت مترتبة على االجتهاد ترتيب المســبب على الســبب، ولم يوجد 

السبب، كانت األحكام عاطلة، واآلراء كلّها قائلة، فال بّد إذًا من مجتهد(1).
ثّم قال: وإذا كان مجتهــدان في بلد، اجتهد العامي فيهما حتى يختــار األفضل واألورع، ويأخذ 

بفتواه(2).
وقــال النووي: متى لم يكن في الموضــع إّال واحد يصلح للفتوى، تعيّن عليــه أن يفتي وإن كان 
هناك غيره، فهــو من فروض الكفايات، ومع هذا فال يحلّ التســارع إليه، فقــد كانت الصحابة مع 
مشــاهدتهم الوحي، ُيحيل بعضهم على بعض في الفتوى، ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما 

أمكن(3).

á q«eÉeE’G  á©«°ûdG  iód  OÉ¡àL’G

ُيعد االجتهــاد لدى أتباع مدرســة أهل البيــت 1 في طليعــة المعالم األساســية، من خالل 
االستفادة من ميراثهم الحديثي الواسع والعميق الذي ورثوه من أئمتهم 1.

ومن غير الممكن أبــدًا أن يؤدي االجتهاد في الفقه الشــيعي من دون اســتلهام علوم اإلمامين 
الباقر والصادق 6 إلى نتائج ذات قيمة.

وُيعّد اجتناب تبني طريقة القياس واالســتفادة من المصالح المرسلة معلماً بارزًا آخر َيمتاز به 
فقه أتباع مدرســة أهل البيت، فيما يزخر الفقه لدى المذاهب اإلســالمية األخرى باالستدالل وفقاً 

لطرق القياس واالستحسان والمصالح المرسلة.
فاألحكام اإللهية يجب أال تخضع لمقاييس العقل البشــري، ومن أجل هذا فقد روي عن اإلمام 
علي بن الحسين ‰ أنّه قال: «إنّ دين اهللا ال يصاب بالعقول»(4)، وروي عن اإلمام جعفر بن محمد 

الصادق ‰ أنّه قال: «إنّ السنة إذا قيست ُمِحق الدين»(5).
كما ُتعّد حيوية الفقه الشيعي ومسايرته لروح العصر معلماً آخر من معالمه، فاالجتهاد في ضوء 

الملل والنحل، 1: 205 (الباب السابع، 2، حكم االجتهاد والتقليد و...). وانظر البحر المحيط، 6: 198. وفتح الباري 13: 242.  (1)
المصادر السابقة كلها.  (2)

روضة الطالبين، 8: 87.  (3)
إكمال الدين وإتمام النعمة: 324، الحديث 9.  (4)

الكافي، 1: 57، الحديث 15.  (5)
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القواعد الفقهية اإلمامية ُيحتّم على الفقيه الشــيعي متابعة مســتجّدات القضايا واستنباط أحكامها 
الشرعية، وفقاً للدليل والبرهان.

»Yô°ûdG  ºμëdG  ´GƒfCG
من المعروف أنّ الشريعة اإلسالمية جاءت بنوعين من األحكام:

النوع األول: أحكام ثابتة قطعية، يجب اإليمان بها، وليســت موضــع اجتهاد، وال محلّ خالف، 
وليس من شــأنها أن تتغير بتغير الزمان والمكان، وال يســوغ للمســلمين أن يتفّرقوا فيها، كالعقائد 
الواجبة، وما ثبت مــن األحكام العمليــة بالتواتر، وما دلّــت عليه النصوص داللــة ظاهرة، بحيث 

ال يحتمل النّص غيرها.
النوع الثاني: أحكام اجتهادية ظنّيّة هي موضع النظــر واالجتهاد، واختالف الفقهاء من كلّ ما 

لم يرد فيه من الشرع دليل يفيد اليقين.

OÉ¡àL’G  ΩÉ°ùbCG
يمكن تقسيم االجتهاد إلى قسمين:

أحدهما: االجتهاد الكامل، ويسّمى ذو االجتهاد الكامل (بالمجتهد المطلق)، وهو المجتهد الذي 
يكون أهًال وقديرًا على اســتخراج الحكم الشــرعي من دليله المقّرر في مختلــف أبواب الفقه. وقد 

اختلفوا في تعريفه على أقوال كما تقّدم:
أّما الشيخ عبد الحسين الرشــتي فقد عّرفه بقوله: «ما يقتدر به على استنباط األحكام الفعلية 

من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقًال أو نقًال في الموارد التي يظفر فيها بها»(1).
وال ريب في أنّ المجتهد المطلق يحــرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره، وكذا يجوز أن ُيرجع إليه 

في التقليد، ويتصّدى للقضاء، ويتصّرف في أموال القُّصر ونحو ذلك.
الثاني: االجتهاد الناقص، ويسّمى صاحبه بذي االجتهاد الناقص، (أو المجتهد المتجّزئ)، وهو 
الذي يجتهد في بعض المســائل الشــرعية من دون بعض، فيكون قديرًا على استنباط أحكام ووقائع 

خاصة للوصول إلى معرفة حكمها الشرعي بالدليل، إلحاطته بما يلزم لتلك الوقائع.
وقد اختلفوا في تعريفه أيضاً، فقد عّرفه الشــيخ الرشــتي بقوله: «ما ُيقتدر به على اســتنباط 

بعض األحكام»(2).

حاشية كفاية األصول، 2: 348، (المطبوعة مع الكفاية).  (1)
المصدر السابق.  (2)
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وعندما نتحدث عن االجتهاد الخاص، أو االجتهاد الجزئي، فالقادر على هذا النوع من االجتهاد 
يحرم عليه التقليد في المسألة التي يؤدي اجتهاده إلى الحكم فيها.

وربما أوضح كالم الغزالــي في المقام ما يمكــن أن يراد من أمثال هــذا التعريف حيث قال: 
«وليس االجتهاد عندي منصباً ال يتجزأ، بل يجوز أن يقــال للعالم بمنصب االجتهاد بأنه مجتهد في 

بعض األحكام من دون بعض»(1).
وقال اآلمدي بعد أن نّص على شروط المجتهد: وذلك كلّه إنّما يشترط في المجتهد المطلق المتصّدي 
للحكم والفتوى في جميع المســائل، وأما االجتهاد في بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلّق 
بتلك المسألة وما ال بّد منه فيها، وال يضّره في ذلك جهله بما ال تعلّق لـه بها بباقي المسائل الفقهية(2).

فالمكلّف إذا حصلت لـه أهلية االجتهاد بتمامها في مســألة من المسائل، فإن اجتهد فيها وأداه 
اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكلّ علــى أنّه ال يجوز لـه تقليد غيره من المجتهدين في خالف 

ما أوجبه ظنّه.

¢übÉædG  OÉ¡àL’G  •hô°T
أما شروط االجتهاد الناقص (المتجزئ) كما ُيرى ســهلة المنــال، فليس على من أراد االجتهاد 
في مسألة من مسائل البيع أو الطالق مثًال إّال أن يعرف آيات البيع أو آيات الطالق، وأحاديث البيع 
أو أحاديث الطالق، ويعرف ما نُســخ منها وما بقي، ويعرف مواقع اإلجماع ليتجنّب المخالفة بعد أن 
يكون على بصيرة في فهم اللغة ونصب األدلة، وليس عليه أن ُيحيط بجميع األدلة، وجميع علوم اللغة 

وفنون المنطق والكالم وآراء الفقهاء.

ø«àØªdG  ΩÉ°ùbCG
وقّسم ابن قيّم الجوزية أهل الفتوى إلى أربعة أقسام حيث قال:

أحدهم: العالم بكتاب اهللا وُسنّة رسوله وأقوال الصحابة، فهو مجتهد في أحكام النوازل، يقصد 
فيها موافقة األدلة الشرعية حيث كانت، وال ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً.

فال تجد أحدًا من األئمة إّال وهو مقلّد من هو أعلم منه في بعض األحكام. وقد قال الشافعي في 
موضع من الحج: قلته تقليدًا لعطاء(3)، فهذا النوع الذي يسوغ لهم اإلفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى 

بهم فرض االجتهاد...

المستصفى: 345.  (1)
اإلحكام في أُصول األحكام، 4: 164.  (2)

وذكر ابن قيّم الجوزية في إعالم الموقعين، 2: 183، أنّ الشافعي قال في غير موضع: قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان،   (3)
وقلته تقليدًا لعطاء.
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النوع الثاني: مجتهد ُمقيّد في مذهب من ائتّم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه 
وأصوله، عارف بها، متمكّن مــن التخريج عليها، وقياس ما لم ينّص من اتّم به عليه على منصوصه 
من غير أن يكون مقلدًا إلمامه، ال في الحكم وال في الدليل، لكن سلك طريقه في االجتهاد والفتيا، 

ودعا إلى مذهبه ورّتبه وقرره، فهو موافق لـه في مقصده وطريقه معاً...
النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتســب إليه، مقّرر لـه بالدليــل، متقن لفتاويه، 
عالم بها، ال يتعّدى أقواله وفتاويه وال يخالفها، وإذا وجد نّص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة، 

وهذا شأن أكثر المصنّفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف.
وكثير منهم يظنّ أنّه ال حاجة به إلى معرفة الكتاب والســنّة والعربية، لكونه مجتزياً بنصوص 
إماَمه، فهي عنده كنصوص الشارع قد اكتفى بها من كلّفه التعب والمشقّة، وقد كفاه اإلمام استنباط 
األحكام ومؤنة اســتخراجها من النصــوص، وقد يرى إمامه ذكــر حكماً بدليلــه، فيكتفي هو بذلك 

الدليل من غير بحث عن معارض له...
النوع الرابع: طائفة تفقّهت في مذاهب من انتســبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقّرت على 
أنفُســها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنّة يوماً ما في مسألة فعلى وجه 

التبرك والفضيلة، ال على وجه االحتجاج والعمل...(1).

kAGóàHG  â«ªdG  ó¡àéªdG  ó«∏≤J

أّما تقليد المجتهد الميت ابتداءً، فقد اختلف الفقهاء في جواز تقليد الميّت ومنعه على أقوال:
أحدها: جواز تقليد المجتهد الميت، وبه قال جمهور من فقهاء المســلمين، وعبّر عنه الشافعي 

بقوله: المذاهب ال تموت بموت أربابها(2).
والثاني: منعه، أي منع تقليد المجتهد الميت مطلقاً، وعزاه الغزالي إلجماع األصوليين، واختاره 

فخر الدين الرازي(3).
وقال النووي في شــرح المهذب: «وليس له ـ أي للعامــي ـ التمذهب بمذهب أحد الصحابة @ 
وغيرهم من األوليــن، وإن كانوا أعلم وأعلى درجــة مّمن بعدهم؛ ألنهم لم يتفرغــوا لتدوين العلم 

وضبط أصوله وفروعه، فليس ألحٍد منهم مذهب محّرر مقّرر»(4).

أعالم الموقعين، 4: 162 - 164، (أقسام المفتين أربعة، الفائدة التاسعة والعشرون).  (1)
كشف القناع، 6: 387.  (2)

مواهب الجليل: 44.  (3)
حكاه البهوتي في كشف القناع، 6: 388.  (4)



الشيخ محمد مهدي نجف 91سّد باب االجتهاد، وفتح باب االجتهاد

وقال محيي الدين بن العربي: «والتقليد في دين اهللا ال يجوز عندنا، ال تقليد حّي وال ميّت»(1).
والثالث: يجوز تقليد المجتهد الميت مع فقد الحّي، وال يجوز مع وجوده.

وقال ابن عابدين الشــامي: إنّــه يجوز تقليد المفضــول مع وجود األفضل، وبــه قالت الحنفية 
والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وعن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء: ال يجوز(2).

±ÓàN’G  ÜÉÑ°SCG

لقد ذُكر لالختالف الناشئ بين الفقهاء في المســائل الفقهية المختلفة أسباب وعوامل جانبية 
كثيرة منها:

أوًال: كان الصحابة في عصر البعثة النبوية َيسألون النبي ژ عّما يقع لهم من الحوادث وحكم 
اهللا فيها، فيُفتيَهم بها، وعندما ال يتيســر لهم ذلك، َيســأل الصحابة بعضهم بعضاً ويجتهدون فيها. 
وكان الناس في البالد البعيدة عن المدينة يســألون الصحابة الموفدين إليهم من قبل الرسول ژ 

في ما يعرض لهم من األمور، فإن عرفوا أجابوا، وإّال فاجتهدوا.
لكن لــم يكن الصحابة جميعاً في العلــم والفهم ومعرفة األحاديث على حّد ســواء، فمنهم من 
الزم النبــي ژ مّدة طويلة، فســمع منه الحديث، وعلم من األحكام ناســخها ومنســوخها، وعامها 

وخاصها أكثر من غيره.
ومنهم مــن لم يظفر إّال بالنزر القليل من ذلك، فيشــتبه عليه الحال، ولــم يعرف ما عنى به 

رسول اهللا ژ.
وقد أشــار ابن حزم األندلســي إلى البعض من ذلك بقوله: «وقد كان ِعلــُم التيّمم عند عّمار 
وغيره وجهله عمر وابن مســعود، فقــاال: ال يتيّمم الجنب ولــو لم يجد الماء شــهرين. وكان حكم 
المســح عند علّي وحذيفة ^ وغيرهما، وجهلته عائشــة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون. وكان 
توريث بنت االبن مع البنت عند ابن مســعود وجهله أبو موسى، وكان حكم االستئذان عند أبي موسى 
وعند أبي ســعيد، وجهله عمر. وكان حكم اإلذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس 

وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت...
ثّم قــال: ومثل هذا كثير جــدًا، فمضى الصحابة على مــا ذكرنا، ثّم خلــف بعدهم التابعون 

اآلخذون عنهم»(3).

الفتوحات المكيّة، (الباب 88)، 2: 165.  (1)
حاشية رّد المحتار، 1: 51، و6: 742.  (2)

اإلحــكام في أُصول األحكام، 2: 239 - 240. وذكر نحو ذلك ابــن قيم الجوزية في إعالم الموقعين، 2: 192 - 193 (مثل مما   (3)
خفي على كبار الصحابة).



الـتقنيـن والتجـديـد92 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وبعد أن لحق النبّي ژ بالرفيق األعلى، وأصبحت الســلطة التشــريعية بيد الخلفاء من بعده، 
وامتدت رقعة البالد اإلســالمية شــرقاً وغرباً، وانتقل إلى هــذه البالد المفتوحــة بعض الصحابة، 
وأخذوا يحكمون ويقضون ويفتون على وفق ما فهموا من كتاب اهللا وُســنّة رسوله ژ، فإن لم يجُدوا 
في كتاب اهللا وال في سنّة رسوله ژ ما يسعفهم في ما ُيسألون عنه، أعملوا رأيهم واجتهدوا، وكانت 

حّرّية هذا االجتهاد كفيلة بالتقنين والتشريع لكلّ حاجاتهم.

فقد روى الدارمي بســنده عــن ميمون بن مهران قــال: «كان أبو بكــر إذا ورد عليه الخصم، 
نظر في كتــاب اهللا، فإن وجد فيه ما يقضــي بينهم قضى به، وإن لم يكن فــي الكتاب وعلم من 
رســول اهللا ژ في ذلك األمر ُســنّة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المســلمين وقال: أتاني كذا 
وكذا، فهل علمتم أنّ رســول اهللا ژ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمــع إليه النفر كلّهم يذكر 
من رسول اهللا ژ فيه قضاءً، فيقول أبو بكر: الحمد هللا الذي جعل فينا من يحفظ على نبيّنا، فإن 
أعياه أن يجد فيه ُسنّة من رســول اهللا ژ ، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع 

رأيهم على أمر قضى به»(1).

وعنه أيضاً بســنده عن شــريح: «إنّ عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب اهللا 
فاقــض به وال يلفتنك عنــه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب اهللا فانظر ُســنّة رســول اهللا ژ 
فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب اهللا ولم يكن فيه ُســنّة من رسول اهللا ژ فانظر ما اجتمع 
عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب اهللا ولم يكن في ســنة رسول اهللا ژ ولم يتكلم 
فيه أحد قبلك، فاختر أّي األمرين شــئت، إن شــئت أن تجتهد برأيك ثّم تقدم فتقدم، وإن شئت أن 

تتأخر فتأخر، وال أرى التأخر إّال خيرًا لك»(2).

ثانياً: إنّ األعم الغالب من حملة الحديث في عصر البعثة النبوية كانوا ال يحسنون القراءة 
والكتابة، بل كان جلّ اعتمادهم على ما تعي آذانهــم وتحفظ قلوبهم، وقد أكلت نيران الحروب 
والفتن العديــد من هؤالء، إضافة إلى ذلك فقد ســاد فــي عصر الخالفة اتجــاه منع تدوين 
ا كان له األثر في إضاعة الحديث، وإيجاد شــقّة الخالف بين  حديث الرســول األكرم ژ، ِمم

المسلمين.

لكن قابل هذا االتجاه جمع مــن الصحابة وعارضوا هذه الفكرة معارضة شــديدة، وأّكدوا بأنّ 
عترة النبي الطاهرة هم عدلٌ للكتاب العزيز، لما ورد فيهم من صحاح األحاديث النبوية الشريفة.

سنن الدارمي، 1: 58.  (1)
سنن الدارمي، 1: 60. والمصنف البن أبي شيبة 5: 358، الحديث 3، باختالف يسير في اللفظ.  (2)
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واستمر الحال حتى عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الثانية للهجرة الذي أمر بتدوين 
الحديــث، فكان ابن شــهاب الزهري المتوفى ســنة 124 أول مــن دّون الحديث، ثــم كثر التدوين 
والتصنيف من بعده. وقد ذكــر أبو نعيم األصبهاني وابن عبد البّر وغيرهما بســندهم عن مالك بن 

أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب(1).
ثالثاً: ابتعاد الناس عن القيــم الرفيعة والُمثل العليا، وانخراطهم فــي الجوّ المادي، أّدى إلى 

العيش في مفارقات متناقضة، وأجواء وهميّة كاذبة.
وكان لباعة الضميــر والوجدان اليد الطولى في تشــويه الحقائق، ألجل اكتســاب المزيد من 
الدراهم والدنانير، فنراهم يختلقون أحاديث ينســبونها تارة للنبي ژ، وأُخرى ألحد من الصحابة، 
وثالثة لنفسه ـ وهو كلّ يوم في شأن ـ فشاع الكذب، واّدعى كلّ لنفسه، أو قبيلته، أو بلده، أو زعماء 

األمر وأصحاب السلطة والقدرة المدح والثناء.
وقد ُكذب على رســول اهللا ژ حتى قام خطيباً بين أصحابه، وأعلــم األُُّمة بذلك، وحّذرهم في 

أكثر من موطن وموقف، وأكثر من لفظ، بأحاديث متواترة منها:
قوله ژ: «أيها الناس قد كثرت علي الكّذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(2).
وقوله ژ: «ستكثر علّي القالة (الكّذابة) من بعدي فمن كذب علّي فليتبوأ مقعده من النار»(3).

وقوله ژ: «من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(4).
وقوله ژ: «من قال علّي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»(5).

قال ابن تيميّة: «وطائفة وضعــوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبي ژ في ذلك، كلّها 
كذب»(6).

ـ (العلل  وقد جمع ابن الجوزي نزرًا يسيرًا من األحاديث الموضوعة والواهية في كتابه الموسوم ب
المتناهية في األحاديث الواهية)، وكتاب (الموضوعات)، والسيوطي في كتابه (الآللئ المصنوعة في 

األحاديث الموضوعة).

حليــة األولياء، 3: 363. وجامــع بيان العلم وفضله، 1: 76. وتنوير الحوالك شــرح موطأ مالــك، 1: 5. والمنتظم 7: 234.   (1)
والبداية والنهاية، 9: 243.

الكافي 1: 62، (باب اختالف الحديث)، الحديث ا.  (2)
االحتجاج: 247، (احتجاج اإلمام الجواد ‰).  (3)

ذكره اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده بأسانيد وطرق وألفاظ كثيرة منها ما ذكره في المجلد 1: 78 و130.  (4)
مسند اإلمام الشافعي: 239. ومسند اإلمام أحمد بن حنبل، 1: 65.  (5)

منهاج السنّة، 2: 207.  (6)
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قال ابن قدامة، قــال أبو حنيفة: «ال يحلّ ألحد أن يأخذ بقولنا ما لــم يعلم مأخذه من الكتاب 
نة وإجماع األُّمة والقياس الجلي في المسألة»(1). والس

وفي قول قــال: «ال ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكالمــي»(2)، وزاد في قول آخر: «فإنّنا 
بشر نقول القول ونرجع عنه غدًا»(3).

وهذا تصريح بمنع التقليد؛ ألنّ من علم بالدليل فهــو مجتهد مطالب بالحجة ال مقلّد، والمقلد 
هو الذي يقبل القول وال يطالب بحّجة.

قال مزاحم بــن زفر ألبي حنيفة: «يا أبــا حنيفة هذا الذي تفتي والــذي وضعت في كتابك هو 
الحقّ الذي ال شّك فيه؟ قال، فقال: واهللا ما أدري لعله الباطل الذي ال شّك فيه»(4).

وقال زفــر: «كنّا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوســف ومحمد بن الحســن فكنّا نكتب عنه، 
فقال يوماً ألبي يوسف: ويحك يعقوب! ال تكتب كلّ ما تسمعه منّي، فإنّي قد أرى الرأي اليوم فأتركه 

غدًا، وأرى الرأي غدًا فأتركه بعد غد»(5).
أّما مالك بن أنس فقد روي عنه أنّه قال: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلّ 

نة فاتركوه»(6). ة فخذوا به، وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسن ما وافق الكتاب والس
وهذا أيضاً تصريح منه بالمنع من تقليده.

أّما الشــافعي فقد روي عنه أنّه قال للمزني: «يا إبراهيم، ال تقلّدني في كلّ ما أقول، وانظر في 
ذلك لنفســك، فإنّه دين»(7). وقال أيضاً: «مثل الذي يطلب العلم بــال حجة كمثل حاطب ليل يحمل 
ُحزمَة حطب، وفيهــا أفعى تلدغه وهو ال يدري»(8). وقال: «ال حجة في قول أحٍد دون رســول اهللا ژ 
وإن كثروا، وال قياس وال في شــيء، ومــا ثّم إّال طاعة اهللا ورســوله بالتســليم»(9). وقال حرملة بن 

المغني، 1: 14.  (1)
االنتقاء البن عبد البر: ص 145.  (2)

ملخص إبطال القياس والرأي البن حزم: 66.  (3)
ملخص إبطال القياس: 66 - 67. تاريخ بغداد 13: 424. الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي: 74.  (4)

تاريخ ابن معين، 1: 365، برقم 2461. تاريخ بغداد، 13: 424. الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي: 74.  (5)
جامع بيان العلم وفضله، 2: 32. اإلحكام البن حزم، 6: 860.   (6)

إعالم الموقعين، 2: 200.  (7)
إعالم الموقعين، 2: 139، 147، وقال: ذكره البيهقي.  (8)

اإلنصاف: 105.  (9)
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ا يصّح، فحديث النبي  يحيى، قال الشــافعي: «ما قلت وقد كان النبي ژ قد قال بخالف قولي، ِمم
أولى، ال تقلدوني»(1).

أّمــا أحمد بن حنبل فانّــه كان يقول: «ال تقلّدنــي، وال تقلد مالكاً، وال الشــافعي، وال الثوري، 
وال األوزاعي، وخذ من حيث أخذوا»(2).

وقال: «رأي األوزاعــي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كلّه رأي، وهو عندي ســواء، وإنّما الحّجة 
في اآلثار»(3). وقــال أيضاً: «انظروا في أمر دينكــم فإن التقليد لغير المعصــوم مذموم، وفيه عمى 

للبصيرة»(4). وقال أيضاً: «من قلة فقه الرجل أن يقلّد دينه الرجال»(5).
وقال أبو داود، قلت ألحمد: «األوزاعي أّتبع أم مالكاً؟». قال: «ال تقلّد دينك أحدًا من هؤالء، ما 

جاء عن النبي ژ فخذ به»(6).

OÉ¡àL’G  ÜÉH  qó°S  ≈dEG  IƒYódG

إنّ الذيــن يحاولون الجمود ويلتزمــون بالتقليد فإنّهم عجزوا عن الوصــول إلى رتبة االجتهاد، 
واقتنعوا بعناية السلطان على ما هم فيه من النقص، فال يروق لهم بلوغ أحد رتبة االجتهاد، ونسبوا 
مّدعيه إلى الجنون، كما ذهب إليه الشــيخ داود النقشبندي في كتابه: (أشد الجهاد)، حيث يرى أنّ 

مّدعي االجتهاد ضال مبتدع(7).
ويقول الشــيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي في تقســيم طبقات المجتهدين: (الطبقة الثالثة 
من نشأ من المسلمين من رأس المائة الرابعة): ويجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب ال غير 

ـ أي ألحد المذاهب األربعة ـ المتناع وجود المستقل من هذا التأريخ حتى اليوم(8).

OÉ¡àL’G  ô°üM  QhO

 ال يمكن تحديد تاريخ دور حصر االجتهاد والدعوة إلى التقليد، وحصر المذاهب في أربعة رغم 
وجود غيرها من المذاهب، إّال أنّ المصادر التاريخية تعزوه إلى زمن العباســيين، حيث اختلفت في 

إعالم الموقعين، 2: 203.  (1)

إعالم الموقعين، 2: 139.  (2)
جامع بيان العلم وفضله، 2: 149.  (3)
أضواء على السنة المحمدية: 411.  (4)

إعالم الموقعين، 2: 139 (فصل نهي األئمة األربعة عن تقليدهم).  (5)
المصدر السابق نفسه.  (6)

أشد الجهاد لمدعي االجتهاد: 25.  (7)
رسالة اإلنصاف في بيان سبب االختالف للدهلوي: 7.  (8)
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عصرهم اآلراء، وتفرقت األهواء، وتعددت المذاهب، فاتفقت كلمة رؤسائهم على حصر المذاهب في 
أربعة، وذلك في زمن القادر باهللا العباســي المتوفى ســنة 422 هجرية، فأخذ من كلّ من الطوائف 

األربعة ماالً خطيرًا، وأبدى رسمية تلك المذاهب.
 وقال ابن قيّم الجوزية: واختلفوا، متى انســد باب االجتهاد؟ على أقوال كثيرة ما أنزل اهللا بها 
من سلطان، وعند هؤالء أنّ األرض قد خلت من قائم هللا بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم 

يحل ألحد بعد أن ينظر في كتاب اهللا وال سنة رسوله ألخذ األحكام منهما.
 ثّم قال: فقالــت طائفة: ليس ألحــد أن يختار بعد أبــي حنيفة وأبي يوســف وزفر بن الهذيل 
ومحمد بن الحســن والحســن بن زياد اللؤلؤي، وهذا قول كثير من الحنفية. وقــال بكر بن العالء 
القشــيري المالكي: «ليس ألحد أن يختار بعــد المائتين من الهجرة، وقال آخــرون: ليس ألحد أن 
يختار بعد األوزاعي وســفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبد اهللا بن المبــارك، وقالت طائفة: ليس 

ألحد أن يختار بعد الشافعي»(1).
مت  وقال ابن الفوطي في حوادث ســنة (631هـ) عند ذكر فتح المدرســة المستنصرية: «ثّم قس
أرباعاً، فُســلّم ربع القبلة األيمن إلى الشافعية، والربع الثاني يســرة القبلة للحنفية، والربع الثالث 

يمنة الداخل للحنابلة، والربع الرابع يسرة الداخل للمالكية»(2).
ثم قال في حوادث ســنة (645هـ): وفيها أحضر مدرســو المســتنصرية إلى دار الوزير وتقدم 
إليهم أن ال يذكروا شــيئاً من تصانيفهم، وال يلزموا الفقهاء بحفظ شــيء منهــا، بل يذكرون كالم 
المشايخ تأدباً معهم وتبركاً بهم... فتقدم الخليفة ان يلزموا بذكر كالم المشايخ واحترامهم فأجابوه 

بالسمع والطاعة(3).
 وذُكــر أنّ الســيد المرتضى عندما أقــدم على أخذ رســمية المذهب الجعفري مــن الخليفة، 
طالبه الخليفة بمائة ألف دينار من الذهب، وألن الشــيعة لم تقــدر على الوفاء، أو لم يريدوا أخذ 
رسمية مذهبهم بالمال، انحصرت المذاهب الرســمية على المذهب: الحنفي، والمالكي، والشافعي، 

والحنبلي(4).
 وحذا حــذو القادر باهللا العباســي، بيبــرس البندقــداري الملقب بالظاهر ملك مصر ســنة 
(661هـ) حيث بايع الحاكم بأمر اهللا أحمد العباســي، ولم يكن يقبــل قضاء غير قضاة المذاهب 

إعالم الموقعين: 196، (الوجه الحادي والثمانون).  (1)
الحوادث الجامعة: 61. وانظر البداية والنهاية البن كثير، 13: 163.  (2)

الحوادث الجامعة: 172 - 173.  (3)
انظر: الخطط المقريزية، 3: 232 - 235.  (4)
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األربعة المذكورة، وكان المتمذهب بغيرها يعادى وُينكر عليه، وال ُتقبل شهادته، وال ُيقّدم للخطابة 
واإلمامة والتدريس(1).
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ويدلّ على أهمية فتح باب االجتهــاد والتي لم تخَف على الفقهــاء والمفكرين، فاكتفى البعض 
منهم بالدعوة إلى االجتهاد فقط، إّال أنّ البعض اآلخر تجاوز النيات المعلنة إلى الُممارسة الواقعية.
قال محيي الدين بن العربي: ال يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام، ومن يفعل 

ذلك فقد ضلّ ضالالً مبيناً، وخرج عن دين اهللا(2).
وقال الشعراني: لم يبلغنا أنّ أحدًا من الســلف أمر أحدًا أن يقيّد بمذهب معيّن، ولو وقع ذلك 
منهــم لوقعوا في اإلثــم، لتفويتهم العمل بكلّ حديث لــم يأخذ به ذلك المجتهــد الذي أمر الخلق 
باتباعه وحده، والشــريعة حقيقة إنّما هي مجموع ما بأيدي المجتهدين كلّهــم ال بيد مجتهد واحد، 
ومن أين جاء الوجــوب واألئمة كلّهم قد تبرأوا من األمر باّتباعهم، وقالوا: إذا بلغكم حديث فاعملوا 

به واضربوا بكالمنا الحائط(3).
وُســئل ابن تيميّة عن رجل تفقّه على مذهب من المذاهب، وتبّصر فيه، واشتغل بعده بالحديث، 
فوجد أحاديث صحيحة ال يعلم لها ناســخاً وال مخّصصاً وال معارضاً، وذلك المذهب فيه ما يخالف 
تلك األحاديث، فهل له العمل بالمذهب، أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟ 
ــنة واإلجمــاع أنّ اهللا افترض علــى العباد طاعته  فأجاب بما هــذا نصه: «قد ثبت في الكتاب والس
وطاعة رســوله ژ ، ولم يوجــب على هذه األُمة طاعة أحــد بعينه في كلّ ما أمر بــه ونهى عنه إّال 
رســول اهللا ژ »(4). وقال ابن عابدين: «ليس على اإلنســان التزام مذهب معيّــن، وأنّه ال يجوز له 
العمل بمــا يخالف ما عمله علــى مذهبه مقلّدًا فيه غير إمامه، مســتجمعاً شــروطه، ويعمل بأمرين 
متضادين في حادثتين ال تعلّق لواحدة منهما باألُخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ 

ألنّ إمضاء القاضي ال ينقض»(5).
وقال جمــال الدين بن الجوزي: «اعلم أنّ المقلّد على غير ثقة في ما قلّد فيه، وفي التقليد 
إبطال منفعة العقــل؛ ألنّه إنّما ُخلق للتدّبر، وقبيح بمن أُعطي شــمعة يســتضيء بها أن يطفئها 

انظر: رياض العلماء، 4: 33. أدوار علم الفقه وأطواره: 214.  (1)
الفتوحات المكيّة، 2: 164، (الباب 88).  (2)

االجتهاد ومقتضيات العصر: 174.  (3)
جالء العينين لآللوسي: 107.  (4)

إعالم الموقعين، 4: 261 - 263.  (5)
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ويمشــي في الظلمة، واعلم أنّ عموم أصحاب المذاهب يعّظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله 
من غيــر تدّبر بما قال، وهــذا عين الضــالل؛ ألنّ النظر ينبغــي أن يكون إلــى القول ال إلى 

القائل»(1).
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لم تكن الدعوة إلى فتح باب االجتهاد وليدة اليوم والساعة، بل كان هناك منذ القرون األولى 
مــن غلقها من يدعو إلى فتح بــاب االجتهاد واالعتراض على ســّده، أمثال: أبو الفتح الشهرســتاني 

المتوفى سنة 548هـ (2)، وأبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790هـ (3) وغيرهما.

وهذا السيوطي المتوفى ســنة 911هـ، يعلن أنه بلغ مرتبة االجتهاد المطلق... وألّف رسالة في: 
(الّرد على َمن أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كلّ عصر فرض)، وقّدم لهذه الرسالة بقوله: 
«إن الناس قد غلب عليهم الجهل، وأعماهم حّب العناد وأصمهم، فاســتعظموا دعوى االجتهاد وعّدوه 
منكرًا بين العباد، ولم يشــعر هؤالء الجهلة أنه فرض من فروض الكفايــات في كلّ عصر، وواجب 

على أهل كلّ زمان أن يقوم به طائفة في كلّ قطر»(4).

وقال الشوكاني: «ومن حصر فضل اهللا على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة على من تقّدم 
عصره، فقد تجرأ على اهللا 8 ثّم على شريعته الموضوعة لكلّ عباده، ثم على عباده الذين تعبدهم 

نة»(5). اهللا بالكتاب والس

وقــال أبو محمد البغوي: «وفــرض الكفاية هو: أن يتعلّــم ما يبلغ رتبة االجتهــاد ومحل الفتوى 
والقضاء ويخرج من عداد المقلدين، فعلى كافة الناس القيام بتعلمه، غير أنّه إذا قام من كلّ ناحية 
واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين، فإذا قعد الكلّ عن تعلمه عصوا جميعاً، لما فيه من تعطيل 
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :أحكام الشــرع، قــال اهللا تعالــى

Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [التوبة: 122](6).

إلى غير هؤالء من العلماء الذين كانوا يدعون إلى فتح باب االجتهاد، ويقفون أمام غلقه.

تلبيس إبليس البن الجوزي: 81.  (1)
االجتهاد والتجديد في التشريع اإلسالمي: 74.  (2)

المصدر السابق: 74.  (3)

المصدر السابق: 94.  (4)

المصدر السابق: 95.  (5)
االجتهاد والتجديد في التشريع اإلسالمي: 95.  (6)
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واســتمر هذا الموقف إلى القرون المتأخرة حيث ظهر في العلماء مــن يدعو إلى فتح بابه من 
جديد، أمثال السيد جمال الدين األسد آبادي (المشــهور باألفغاني) الذي كان يقول: «ما معنى باب 
االجتهاد مسدود؟ وبأي نص ُسّد باب االجتهاد؟ أو أي إمام قال ال ينبغي ألحد من المسلمين بعدي أن 
يجتهــد ليتفقّه في الدين؟ أو أن يهتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث، أو أن يجّد ويجتهد لتوســيع 
مفهومه منهما، واالســتنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمان وأحكامه، 
وال ينافي جوهر النص؟... وأولئك الفحول من األئمة، ورجال األمة اجتهدوا وأحسنوا، ولكن ال يصح 
أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل أســرار القرآن، أو تمكنوا من تدوينها فــي كتبهم. والحقيقة أنهم مع ما 
وصلنــا من عملهم الباهــر وتحقيقهم واجتهادهم، إن هو بالنســبة إلى ما حواه القــرآن من العلوم 
والحديث الصحيح من الســنن والتوضيــح إال كقطرة من بحر أو ثانية من دهــر، والفضل بيد اهللا 

يؤتيه َمن يشاء من عباده»(1).
وجاء من بعــده تلميذه اإلمام محمد عبــده (1849 - 1905) الذي رّكز علــى اإلصالح الديني، 
حيث قال: «إن الحياة اإلنسانية للمجتمع اإلنساني حياة متطورة، ويجد فيها من األحداث والمعامالت 
اليوم ما لم تعرفه أمس هذه الجماعة، واالجتهاد هو الوسيلة المشروعة المالئمة بين أحداث الحياة 
المتجددة وتعاليم اإلســالم، ولو وقف األمر بتعاليم اإلســالم عند تفقه األئمة الســابقين لســارت 
الحياة اإلنسانية في الجماعة اإلسالمية في عزلة عن التوجيه اإلسالمي، وبقيت أحداث هذه الحياة 

في بعد عن تجديد اإلسالم إياها، وهذا الوضع يحرج المسلمين في إسالمهم»(2).
كما كان عبد الرحٰمن الكواكبي (1849 - 1902) في المشرق العربي، وعبد الحميد بن بأديس 
(1889 - 1940) في المغرب العربي ُيعّدان من أبرز هذا التيار(3). ومثلهما محمد رشــيد رضا كان 
يقــول: «ال إصالح إّال بدعوة، وال دعوة إّال بحجة، وال حجة مع بقــاء التقليد. فإغالق باب التقليد 
األعمى، وفتح باب النظر واالســتدالل هو مبــدأ كلّ إصالح، والتقليد هو الحجــاب األعظم دون 

العلم والفهم»(4).

٭ ٭ ٭

االجتهاد والتجديد في التشريع اإلسالمي: 356.  (1)
المصدر السابق: 377.  (2)

المصدر السابق: 390، حكاه عنه الشيخ الطهراني في كتابه توضيح الرشاد في تاريخ حصر االجتهاد: ص 28.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)
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وفي الختام أوّد اإلشارة إلى أنّ االجتهاد قد تباينت حوله اآلراء واختلفت فيه المواقف:
فمن قائل يقول: إن الباب قد أغلق فعًال فال اجتهاد!!... وذلك منذ مطلع القرن الرابع الهجري، 

وعادت مهمة الفقهاء مجّرد ترجيح بين األقوال أو تخريج عليها.
وآخر يقول: إن باب االجتهاد لم ُيغلق وال يملك أن يغلقه أحد، ولكن تقاصرت الهمم، وتراجعت 

العلوم والمعارف الفقهية.
وثالث يقول: إن االجتهاد لم ُيغلق بابه، والعلماء لم تتقاصر همهم، وال تناقصت علومهم، ففي 

كلّ عصر منهم أعداد كافية ال يستهان بها.
فنرى المجتهدين الذين ذاع صيتهم في العالم اإلســالمي في دور التقليد قد كثروا، فكان من 
أبرزهم: أبو جعفر الطبري، وأبو جعفر الطحاوي، والجصاص، والسرخسي، والقفال الشاشي، وإمام 
الحرمين، والرافعي، والغزالي، والنووي، وابن أبي زيد القيرواني، وابن رشــد، واللخمي، وأبو بكر 

الخالل، وابن قدامة، وابن قيم الجوزية، والسيوطي وغيرهم.
وال حاجة بنــا إلى إطالة الحديث فــي نقل أقوال المانعيــن لملكة االجتهاد لعلمــاء األُمة بعد 
المذاهب األربعــة؛ ألنّها حجج لقضية تبتنى على عدم لياقة أّي أحــٍد بعدهم لهذه الرتبة، وال أدري 
ما هذه االستحالة وعدم اإلمكان من حصول درجة االجتهاد، والحكم على الرجال بالقصور والنقص 

وحصر الكمال في عدد معيّن من دون دليل؟
ومّما يــدلّ على أهميــة االجتهاد باعتبــاره ضرورة من ضروريــات الحياة اإلســالمية لمواجهة 
مشــكالتها، ومن أجل تطوير الفكر اإلســالمي وتحريره من الجمود، ما كتبــه الكثيرون من علماء 
الفقه ومفكري اإلســالم من بحوث ومؤلفات كثيرة، كما ُعقدت لهذا الموضــوع العديد من الندوات 
والمؤتمرات ُقّدمت لها بحوث قيّمة، شــارك فيها علماء ومفكرون من العالم اإلسالمي، مثل: الملتقى 

السابع عشر للفكر اإلسالمي المنعقد بالجزائر عام 1983، والذي كان موضوعه «االجتهاد».

٭ ٭ ٭
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القرآن الكريم
علي كاشف الغطاءأدوار علم الفقه وأطواره

وزارة التربية التونسيةاالجتهاد والتجديد في التشريع اإلسالمي
أحمد بن علي الطبرسياالحتجاج

علي بن حزم األندلسي الظاهرياألحكام في أُصول االحكام
علي بن محمد اآلمدياألحكام

محمد بن علي بن محمد الشوكانيإرشاد الفحول
داود البغداديأشد الجهاد لمدعي االجتهاد
السيد محمد تقي الحكيماألُصول العامة للفقه المقارن
محمود أبو ريةأضواء على السنة المحمدية

ابن قيم الجوزيةإعالم الموقعين
الشيخ الصدوقإكمال الدين وإتمام النعمة

ابن عبد البراالنتقاء
الشاه ولي اهللا الدهلوياإلنصاف في بيان سبب االختالف

بدر الدين الزركشيالبحر المحيط في أُصول الفقه
ابن كثيرالبداية والنهاية
يحيى بن معينتاريخ ابن معين

الخطيب البغداديتاريخ بغداد
ابن الجوزيتلبيس إبليس

مصطفى عبد الرزاقتمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية
السيد أبو القاسم الخوئيالتنقيح في شرح العروة الوثقى



الـتقنيـن والتجـديـد102 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيتنوير الحوالك شرح موطأ مالك
أقا بزرك الطهرانيتوضيح الرشاد في تاريخ حصر االجتهاد

مة الحليتهذيب الوصول إلى علم األُصول الحسن بن يوسف العال
ابن عبد البرجامع بيان العلم وفضله

اآللوسيجالء العينين
الماورديجمع الجوامع

ابن عابدينحاشية رّد المحتار
عبد الحسين الرشتيحاشية كفاية األُصول

أبو نعيم األصبهانيحلية األولياء
عبد الرزاق بن أحمد الشيباني (ابن الفوطي)الحوادث الجامعة

الصدوقالخصال
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزيالخطط المقريزية

السيد المرتضى علم الهدىالذريعة إلى أُصول الشريعة
السيد أبو القاسم الخوئيالرأي السديد في االجتهاد والتقليد

ابن النجارالرد على أبي بكر الخطيب البغدادي
محمد بن إدريس الشافعيالرسالة

يحيى بن شرف النووي الدمشقيروضة الطالبين
الميرزا عبد اهللا بن عيسى أفنديرياض العلماء
عبد اهللا بن بهرام الدارميسنن الدارمي

الدارقطنيسنن الدارقطني
اإلمام أحمد المرتضىشرح األزهار

ابن أبي الحديد المعتزليشرح نهج البالغة
العينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري
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الثقفيالغارات
ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري

محيي الدين بن العربيالفتوحات المكية
محمد أمين االستراباديالفوائد المدنية

محمد عبد الرؤوف المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير
محمد بن يعقوب الكلينيالكافي

البهوتيكشف القناع
ابن منظورلسان العرب

أبو حامد الغزاليالمستصفى في علم أُصول الفقه
أحمد بن حنبلمسند احمد بن حنبل
محمد بن إدريس الشافعيمسند اإلمام الشافعي

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبمسند زيد بن علي
عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفيالمصنف في األحاديث واآلثار

جعفر بن الحسن المحّقق الحليمعارج األُصول
عبد اهللا بن قدامةالمغني

ابن حزم األندلسيملخص إبطال القياس والرأي
محمد بن عبد الكريم الشهرستانيالملل والنحل

ابن الجوزيالمنتظم
مة الحليمنتهى المطلب الحسن بن يوسف العال

تقي الدين بن تيمّيةمنهاج السنة
الخطاب الرعينيمواهب الجليل

ابن األثيرالنهاية في غريب الحديث واآلثار
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ــد النِبّي األمّي،  الصالحات، والصالة والســالم على ســيدنا ُمـَحم الحمد هللا الذي بنعمته تتم
وعلى آله وصحبه أجمعين.

ع ـ كما يبدو من عنوانه ـ إلى شطرين اثنين: وبعد: فإن هذا البحث يتفر
أحدهما: االختالفات الفقهية. ويتضمن مســألتين. األولى: بيان مشــروعية الخالفات الفقهية. 

والثانية: بيان المنهج الذي شاءه اهللا تعالى موجباً لهذه االختالفات.
ثانيهما: وظائف االختالفات الفقهية في هذا العصر. وهي متنوعة وســألفت النظر إليها مبيناً 

أثر هذه الوظائف في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

٭ ٭ ٭
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ـهُ ثغرة تعيب بنيــان الفقه  فــي الناس اليوم مــن ينظر إلى واقــع الخالفــات الفقهية على أَنـ
اإلســالمي. وِمن ثَم تشــير إلى أَنهُ ليس ِإال مجموعة أفكار بشــرية تكوّن منها نسيج متالئم، وليس 
ر ذلك،  وحياً منزالً من عند اهللا 8 . وقد كان المستشــرق األلماني «شــاخت» في مقدمــة من قر

متخذًا من االختالفات الفقهية أقوى دليل عليه.
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غير أن الحقيقــة التي ال ينبغــي أن تغيب عن بال المتأمــل المتحرر عن األســبقيات الفكرية 
والعصبيــة، هي أن االختالفــات الفقهية التــي أفرزتها اجتهــادات العلماء الذين شــهد لهم تاريخ 
التشريع اإلسالمي بعمق الدراية مع صدق االلتزام الديني واإلخالص هللا في القصد، ِإنَما هي ثمرة 

نهج شاء اهللا أن ينضبط به كل من المصدرين األساسيين للشريعة اإلسالمية: القرآن، والسنة.
ع 2  فإن انتهــاء المجتهدين إلى االختالف في بعض أحكامها، قرار قضى به المشــر وِمن ثَم
ال اختيار للفقهاء في انتهائهم إليه، أو في ابتعادهم عنه. والحكمة من هذا القرار الرباني أن تتعدد 
وجوه األحــكام المنوطة بالمصالح المتطورة، بقدر تطورها ما بين زمــان وآخر، بل بين مكان وآخر 

أيضاً.
فما هو النهج الذي شاءه اهللا ـ تبارك وتعالى ـ موجباً لالختالف عند استنباط األحكام الفقهية 

نة؟ من مصدريها القرآن والس
يتمثل هذا النهج في نوافذ متعددة، من أبرزها وأشملها خطاب الشارع عباده بصيغة محتملة لكثير 
من النصوص، بدالً مــن أن يخاطبهم بصيغة قاطعة محكمة. وهو األمر الذي يعطي الســمة الشــرعية 
الســتنباط األوجه المحتملة من النص، وِمن ثَم تسري الشرعية إلى تلك الوجوه المتعددة مهما اختلف 
ة االحتمال في ميــزان اللغة العربية وقواعد تفســير  صح بعضهــا عن بعض، ال يشــترط لشــرعيتها ِإال

النصوص، وتوافر القدرة العلمية على معرفة االحتمال األقرب واألكثر انسجاماً مع تلك القواعد.
ثُم إن الدالئل توافرت على أن االحتمال الذي هدي إليه المجتهد في فهم النص ذي االحتماالت 
المتعــددة، هو الحكم الذي خوطب به ذلك المجتهد من قبل الشــارع جلّ جالله، وال يعود بالنقض 
على ذلك تعارض االحتماالت الراجحة عند المجتهدين، سواء قلنا بمذهب المصوّبين أو المخّطئين؛ 

ألَن الكل مثاب على اجتهاده، وألن كًال منهم مكلف بالعمل طبق ما هداه إليه اجتهاده.
ومــن أبرز ما َيُدل علــى هذا حديث رســول اهللا ژ المتفق عليه: «إذا حكـــم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». فإن قلنا برأي المصوّبة فاالجتهادات 
المتخالفة ُكلّها هي اْلـَحقّ الثابت في علم اهللا، والواجب اتباعه على من هداه اجتهاده إليه، وإن قلنا 
برأي المخطئة (وهذا الحديث حجة لهم) فالحق المقرر في علم اهللا من بين تلك االجتهادات واحد. 

ولكن يغني عنه اتباع ما ظنه المجتهد هو اْلـَحقّ في علم اهللا 8 .
إذًا فاالختالفات الفقهية وظيفــة أقام اهللا أهل العلم من عباده عليهــا، رعاية لمصالح العباد، 
وســيرًا مع احتياجاتهم الفطرية المتطورة، وليست من مفرزات أفكارهم الداخلية. وقد علمنا أن من 
أبرز السبل إلى تلك االختالفات، خطاب الشــارع عباده بصيٍغ محتملة بالنسبة للنصوص المتضمنة 

أحكاماً منوطة بمصالح متطورة.
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ولنقف على بعض النماذج التي تبرز هذه الحقيقة في تلك النصوص التي اقتضت المصلحة أن 
تكون محتملة ألكثر من معنى واحد، في القرآن أو السنة.

يقول اهللا تعالى: ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 
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هذا الجزء من اآلية (233 في ســورة البقرة) تتضمن بيــان حكمين اثنين: أحدهما: جاء ضمن 
صيغــة محتِملة وهو حكم الرضاع، والثاني: جاء ضمن صيغة قاطعــة محكمة غير محتملة، وهو حكم 

اإلنفاق على الزوجة.
أما الحكــم األَول: فهو ما تضمنه قول اهللا تعالى: ﴿ z } | { ~ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ﴾ إن هذه الجملة خبرية في ما هو واضح، وليست إنشائية. وِمن ثَم فهي تحتمل 
أن تفّسر بمعناها الظاهر الحقيقي، وهو أن الرضاع حق لألم، فال يجوز للزوج اختيار مرضع لطفله 
منها، إال بعد مشورتها ورضاها. وتحتمل أن تكون إخبارًا في الشكل إنشاءً في المعنى. ويكون معناها 

إذًا: وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن.
إن المهم أن نعلم أن الشــارع أراد أن يتــوازع هذان االحتماالن اجتهــادات المجتهدين في فهم 
المعنى المراد من هذه الجملة، توخياً للمصلحة التي قد تختلف ما بين مجتمع وآخر، أو زمن وآخر، 
ولوال ذلك لجاء التعبير عن حكم الرضاع كالتعبير عن حكم اإلنفاق على الزوجة، إذ ال يوجد ـ إن 
أسقطنا هذه الحكمة ـ موجب الختالف التعبير في جملتين متجاورتين يتضمنان حكمين يفترض أنهما 

من نوع واحد، بحيث تأتي األولى إخبارًا وتأتي الثانية إنشاءً.
َوِإنَمــا جاءت الجملة الثانيــة ذات داللة قاطعة خالفاً لألولــى؛ ألَن الحكم الذي تتضمنه؛ 
وهو وجوب إنفاق الــزوج على الزوجة تابع لمصلحة ال تتبّدل مع الزمن وال تختلف ما بين صقع 

وآخر.
ولذلــك أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج في كل األزمنة وفي ســائر األحوال، 
واختلفوا في حكم رضاع األم لوليدهــا؛ أهو الوجوب من حيث هو حق عليها، أم هو اإلباحة من حيث 
هو حق لها؟ فذهب المالكية إلى أن قوله تعالى: ﴿ z } |َ... ﴾ من قبيل المجمل، 
إذ يحتمــل أن يكون إخبارًا بمعنى اإلنشــاء، فيكون المعنى: الرضاع واجب عليهــا، ويحتمل أن يكون 
إخبارًا في الظاهر والمراد، فيكون المعنى: الرضاع حق لها. وكال االحتمالين متساويان. َوِإنَما يرفع 
اإلجمال عــن الجملة في هذه الحال، العرف الدارج في مجتمع الزوجــة وبلدها. فإن ألزمها العرف 
بالرضاع كان الرضاع واجباً عليها، وإن لم يلزمها العرف به كان الرضاع في ما تدل عليه اآلية حقاً 

مباحاً لها. فهذا ما ذهب إليه المالكية.
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وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن اآلية ظاهرة في كونها إخبارًا، فيؤخذ بظاهر ما 
 تدلّ عليه، وهو أن الرضاع حق ثابت للزوجة، فال يجوز للزوج أن يســتقدم مرضعاً لوليدها ِإال

برضاها(1).
فهذا الخالف في الحكم ِإنَما تســبب عن الصيغة التي تميزت بها هــذه الفقرة من اآلية. وقد 
علمنا أن مصدر هــذه الصيغة ِإنَما هو الوحي اإللهي. فمصدر االختالف فــي معناها إذًا، هو الوحي 

وليس فكر المجتهدين.
ربما قال بعضهم: إن مصــدر االختالف في األحكام الفقهية ليس محصــورًا في النص وصيغته 
المحتملة، بل هناك مصادر أخرى له. كالدور الذي يلعبه العرف، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع 

في بعث أسباب االختالف.
إال أن الحقيقة ليســت كما يقول أولئك البعض، بل اْلـَحــقّ أن النص وحده هو مصدر ُكلّ 
مــا هو متفق عليه وما هو محلّ اختــالف، فإما أن يكون ذلك بصيغتــه، كالمثال الذي ذكرناه، 
أو بإحالته على شــيء من المصــادر الفرعية. فقيمة العــرف في الدور الشــرعي الذي يلعبه 
ِإنَما انبثقت من إحالة النص عليه، كذلك القياس وما يســمى المصالح المرسلة وسد الذرائع 

ونحوها.
فإذا كان أي من هذه المصادر الفرعية محكماً في الشــريعة اإلســالمية؛ فذلــك ألَن نّصاً، بل 

نصوصاً، من القرآن أو السنة أحال إليه وأمر باالعتماد عليه.
ولنستحضر من ذلك مثًال يبرز هذه الحقيقة.

يقــول اهللا تعالــى: ﴿ K J I H G F E ﴾ [األعــراف: 199]، ويقول 8 : 
والعــرف  [آل عمــران: 104].   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
والمعروف ما تعارف عليه الناس في بلد ما، من أنواع الســلوك الفعلية أو المصطلحات القولية. إذًا 
فاتباع العرف أو المعروف الســائد في المجتمع مطلوب بصريح النــص القرآني، ما لم يكن مخالفاً 

لحكم شرعي دل عليه صريح نص في كتاب اهللا أو في سنة رسول اهللا ژ .
ونظرًا إلــى أن األعراف كانت وال تــزال تتبدل ما بين عصــر وآخر، وتختلف مــا بين مجتمع 
ومجتمع آخــر، فهو إذًا مصدر لالختالف فــي الحكم الذي ينبغي أن يكون تابعاً له، ولكن شــرعية 

االختالف آتية من النص الذي يدعو إلى تحكيم العرف.

انظر: تفســير القرطبي عند تفســيره لقوله تعالى: ﴿ z } | ... ﴾، وأحكام القرآن للجصاص في تفســيره   (1)
لآلية ذاتها، وتفسير آيات األحكام البن العربي. 
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ونقول على ســبيل المثال أيضاً: شــرط الشــارع لصحة الشــهادة في القضاء أن يكون الشاهد 
عــدالً، أي غير مختلّ المروءة، وأحال ميــزان ذلك إلى عادة الناس في كل قطــر وبلد. وجعلها هي 
المحكّمة في ضوابط المروءة وما يخدشــها، بعد تجاوز المبدأ األساســي وهو أال يكون الشاهد قد 

ارتكب كبيرة، وأن ال يكون مالزماً لصغيرة.

واشترط الشارع قبض المبيع قبل أن يبيعه المشــتري، وجعل العرف الدارج هو المحكّم في ما 
يعّد قبضاً. وهو كما نعلم يتبدل ما بين عصر وآخر، ويختلف ما بين صقع وغيره.

وشــرع توثيق العقود مع اختالف وسائل التوثيق عرفاً، تحت ســلطان األزمنة الممتدة واألمكنة 
المختلفة.

وفّرق الشارع بين الصريح والكناية من ألفاظ الطالق في حكم وقوع الطالق بهما، وترك عادة 
الناس في اصطالحاتهم هي المحكّمة في ذلك.

وشرع خيار العيب في المبيع، وترك عرف الناس هو المحكم في حّد العيب وضبطه.

وال شك أن هذه األعراف كلها خاضعة للتبدل، وِمن ثَم فإن الحكم المنوط بها يتبعها في ذلك. 
وربما وصل الخالف في كثير منها إلى إحالل النقيض من ذلك محل النقيض.

يقول الشاطبي في موافقاته: «واألعراف المتبدلة منها ما يكون متبدالً في العادة من حسن إلى 
قبيح وبالعكس. مثل كشــف الرأس، َفِإنهُ يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح 
في البالد المشرقية، وغير قبيح في البالد المغربية. فالحكم الشرعي يختلف باختالف ذلك. فيكون 

عند أهل المشرق قادحاً في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح»(1).

وما نقوله عن العرف، هو الذي ينبغي أن يقال عن القياس واالستصالح وسد الذرائع ونحوها، 
كل ذلك مبعث لالجتهاد في اســتنباط األحكام منها، واالجتهاد يســتوجب الخالف. غير أن شرعية 

الخالف فيها آتية من النصوص اآلمرة بتحكيمها.

٭ ٭ ٭

الموافقات: 283/2 - 284.   (1)
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ولنسأل اآلن: ما هي وظائف االختالفات التي تســتوجبها النصوص، بالنسبة للظروف الحديثة 
ومواقف العلماء منها؟

نعيد هنا إلى الذاكرة ما هو معروف من أن االجتهاد عند ذويه (بعد ضرورة التبصر بقواعد تفسير 
النصوص) ال يعدو، مهما تنوع، أن يكون سعياً إلى تخريج مناط الحكم، أو تنقيحه، أو تحقيقه.

أما تخريج المناط: فهو العمل على استخراج علة الحكم.
وأما تنقيحه: فهو العمل على تنقية العلة من الشــوائب التي قد تقترن بها فتوهم أنها جزء من 
العلة، وهي ليست كذلك، كي تصفّى العلة من تلك الشــوائب التي تسربت إليها وعلقت بها. وليس 

لنا شأن في هذا المقام بهذين االجتهادين.
وأما تحقيق المناط: فهو العمل على إســقاط الحكم على وقائعه وأحداثه الكثيرة. وهو المجال 
الذي تدخل فيــه وظائف االختالفــات الفقهية، فيما ينبغــي أن ينهض به العلمــاء ذوو االجتهادات 

الحديثة.
إن االختالفات الفقهية لم تنشــأ ـ كما أوضحت ـ في فراغ، ولم تنبعث من دواع مزاجية، َوِإنَما 
نشأت من االختالف في مناط األحكام أو صيغ النصوص، وهي في مجملها تأخذ شرعيتها ـ كما قلنا 

نة. ـ من مصدري القرآن والس
ووظيفــة المجتهد اليوم أمام ذخــر هذه االختالفات، أن ينتقي األنســب منهــا؛ لتحقيق حاجة 
العصر، فيسقطه عليها. ومظهر االجتهاد في هذا العمل يتمثل في أن الفقيه ال يحق له أن يلتقط من 
ذخر االختالفات الفقهية ما يشــاء اعتباطاً أو لرغبة مزاجية، أو مصانعة لجهة ما، بل يجب أن يتبع 
في ذلك المنهج الذي يحقق الحكمة من وجود هذه المســائل الخالفية ومشــروعية الخالف فيها، 

وهي مراعاة مصالح األمة المطوية في مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ويتلخص المنهج الذي يجب اتباعه في ما يلي:

أما الخالفات الناتجة من تبدل األعراف والمصالح، وتطور الذرائع انفتاحاً وانغالقاً، فيجب  –
اعتماد ما يتفــق منها مع العرف الــدارج في ذلــك المجتمع، أو ذلك العصــر، في كل ما 
كان ســبب الخالف فيه تبدل العرف. ويجب اعتماد ما تقتضيه المصلحة المنضبطة بســلم 
المقاصد الشــرعية مقيدة بترتيبها المعتمد، في كل ما كان سبب االختالف فيه االستصالح. 
ويجب اعتماد ما تقتضيــه حال الذرائع انفتاحــاً وانغالقاً، إلى ما هو واجــب أو إلى ما هو 

مندوب أو محرم.
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وأما الخالفــات الناتجة عن االحتماالت الواردة للمعنى المراد بالنص، بســبب كون الصيغة  –
محتملة وليســت قاطعة الداللــة، فينبغــي للمجتهد أن يختار مــن األقوال الــواردة فيها ما 
هو األكثر رعاية لمقاصد الشــريعة اإلســالمية الخمســة، مع االنضبــاط بترتيبها الذي هو 
محل إجماع من علماء المســلمين عامة، ومع االنضباط بالدرجــات الثالثية لكل منها، وهي 

الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينيات.
والذي أعنيه من هذا البيان أن وجود خالف في تفســير نص ما في القرآن أو الســنة، ال يبرر 
للمجتهد أن يغمض العين عن هذه الضوابط التي هي مادة االجتهاد ومعناه، ليفتي بواحد من اآلراء 

الخالفية في تفسير ذلك النص اعتباطاً، أو بدافع هوى أو مصلحة شخصية تتحكم بنفسه.
إن وجود أقوال متعددة في مســألة ما أمــام بصيرة المجتهد، ليس ِإال خيــارات موضوعة أمامه 
تقتضيه مهمته االجتهادية أن ينتقي منها ما هو األكثر انســجاماً مع مقاصد الشــريعة اإلســالمية، 

ضمن سلم األولويات المعتمدة والمتفق عليها.

ولنذكر بعض األمثلة التطبيقية على ذلك:
1 ـ قرر جمهور الفقهاء أن التزام اآلمر بالشـــراء في بيع المرابحة غير ملِزم له قضائياً. أي 
بوســعه أن َيِعَد بالشــراء ثم يمتنع عن الوفاء بما وعد به. وذهب المالكيــة (أو جمهورهم) إلى أن 

التزام اآلمر بالشراء، ملزم له قضائياً.
وأســاس الخالف ومصدره النظر في الزمان الذي يتعلق به كل مــن الصدق والكذب، أيتعلقان 

بالمستقبل، كما يتعلقان بالزمن الماضي والحال، أم يخّصان الماضي والحال؟
ذهب الجمهــور إلى أن الصدق والكــذب مناطهما الزمن الماضي والحال، أما المســتقبل فال 
يتعلقان به؛ ألَن المســتقبل لم يأت بعد، فال يتأتى الحكم على كالم يتعلق بالمســتقبل أَنهُ صدق أو 
كذب، ونظرًا إلى أن الوعد إنما يتعلق بالمســتقبل، فال يسري عليه معنى الصدق وال الكذب. وربما 
أّيد الجمهور رأيهم هذا بما رواه أبو داود عن رســول اهللا ژ أنه قال: «إذا وعد أحدكم أخاه، وفي 

نيته أن يفي، فلم يف فال شيء عليه»(1).
ولكن القرافي نقل في فروقه تفصيًال في هذه المســألة، فقال: «واعلم أن الفقهاء اختلفوا 
في الوعد هل يجب الوفاء به شرعاً أم ال؟..»، ثُم نقل عن سحنون قوله: «الذي يلزم من الوعد 
قوله: اهدم دارك وأنا أســلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحّج وأنا أســلفك، أو اشــتر سلعة أو 
تزوج امرأة وأنا أســلفك؛ ألَنك أدخلته بوعدك فــي ذلك (أي في العمل الــذي أغريته به)، أما 

انظر المغني البن قدامة: 266/6. وبدائع الصنائع: 123/6. والحاوي للماوردي: 279/5.  (1)
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مجــرد الوعد فال يلزم الوفاء به، بــل الوفاء به من مكارم األخالق»، ثُــم نقل عن أْصَبغ كالماً 
قريباً من هذا.

ثم أّيــد القرافي هذا التفصيــل فقال: «وحينئذ نقــول: وجه الجمع بين األدلــة المتقدمة التي 
يقتضــي بعضها الوفاء وبعضها عدم الوفاء به، أَنهُ إن أدخله (أي الواعد) في ســبب يلزم بوعده (أي 
كهدم داره أو شراء متاع) لزم الوفاء به كما قال مالك وابن القاسم وسحنون .. ويحمل عدم اللزوم 

على خالف ذلك»(1).
أقول: ومن هنا قرر المالكية أن الواعد بالشــراء في عقد المرابحة ملزم بتنفيذ وعده قضائياً؛ 

ألنه من قبيل اهدم دارك وأنا أسلفك، أو اشتر هذا المتاع وأنا أسلفك.
فما الذي تقتضيه مصلحة رعاية المال ـ وهو المقصد الخامس من مقاصد الشريعة اإلسالمية ـ 
في ظل ما يتنامى وينتشر اليوم من المصارف اإلسالمية، على ضوء هذا الخالف الذي مّر بيانه في 

عاقبة إخالل اآلمر بالشراء في عقد المرابحة بالوعد الذي ألزم به نفسه؟..
ا ال ريب فيه أن المصلحة الراهنة قاضية باألخذ بقول المالكية في التفصيل الذي جنحوا إلى  ِمـم

األخذ به، والقاضي بإلزام اآلمر بالشراء بالوفاء بما التزم به، ومالحقته بذلك عند النكول قضائياً.
إذ كثيرًا ما يكون المصرف اإلســالمي هو المأمور بالشراء، وتكون الصفقة التي يجري التعاقد 
عليها كبيرة وغطاؤها المالي باهظاً مرهقاً. وِمن ثَم يلجأ التاجر إلى مؤسســة اقتصادية ذات قدرة 
عالية يوسطها لنيل هذه الصفقة عن طريق عقد المرابحة، فإذا نكث التاجر في وعده وأعرض عن 

تنفيذ التزامه وقعت المؤسسة من جراء ذلك في خسارة مالية فادحة قد يعسر التخلص منها.
فاقتضى المقصد الخامس من مقاصد الشــريعة اإلســالمية األخذ باجتهاد المالكية في إلزام 

التاجر قضائياً بتنفيذ ما وعد به، مع ما يستتبع ذلك من اإلجراءات المالية والعقوبات التعزيرية.
2 ـ الشـــركات من حيث هي أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء وعّرفوا كال منها. وقد وقع خالف بين 
األئمة فــي صحة أكثرها، واتفقــوا على صحة بعض منها كشــركة العنان، وما يتفرع عنها كشــركة 
التناقص. ولكن ما من نوع منعه بعض األئمة ِإال وفي األئمة اآلخرين من قال بصحته، وجواز اعتماده 

واألخذ به.
وهذا يعني أن ســائر تلك األنواع جائزة وصحيحة في الجملة. فإذا كانت المصالح المســتجدة 
تقتضي األخذ بها، فإن ذلك يشــكل دليًال إضافياً مســتجدًا على صحتها. وما أظن أننا بحاجة إلى 

عرض هذه األنواع والتعريف بكل منها، وبيان أقوال األئمة فيها.

الفرق الرابع عشر بعد المائتين بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد. من كتاب (الفروق) للقرافي.  (1)
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غير أن سائر تلك األنواع من الشركات كانت تتصف بالمحدودية، إذ كان التعاقد فيها يتم 
بين شركاء معدودين متعارفين. أما اليوم فقد جّدت شركات حديثه، وإن أبرز ما يميز الشركات 
الحديثة عن الشــركات القديمة أن كثيرًا منها يقوم اليوم على التالقي الجماعي الواســع بين 
عدد كبير من الشركاء الذين ال يكاد يعرف الواحد منهم اآلخر. ونعني بها الشركات المساهمة 
التــي يكون رأس مالها مجموعة أســهم تطرح للبيع بشــكل اكتتاب عام فــي الغالب، وال يكون 
المساهم فيها معنيّاً ِإال بأسهمه، وال يتحمل مسؤولية ِإال عنها. فهي تمتاز عن الشركات القديمة 

بظاهرتين اثنتين:
أوالهما: الشمول الذي يفقد الشريك في الغالب القدرة على التعرف على بقية الشركاء.

ثانيهما: أن أسهم هذه الشركات تعد بمثابة أوراق نقدية يجري التداول بها في األسواق المالية. 
وِمن ثَم يتبدل الشركاء باستمرار من دون علم اآلخرين منهم بذلك.

فدور االجتهاد الحديث أمام الشــركات القديمة المختلف في أحكامها، النظر في إمكان قياس 
شــركات المســاهمة وســائر الشــركات الحديثة عليها، ثم إخضاعها جميعاً لما تقتضيه المصالح 

االقتصادية المنضبطة بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصد الشارع جل جالله.
والذي أراه أن الشركات المساهمة هذه إن خلت أصول التعامل فيها من المحرمات المتفق على 
حرمتها، فإن جهالة الشــركاء بعضهم لبعض ال تشــكل موجباً شــرعياً بحد ذاته لبطالنها. كما أن 
طرح أسهم هذه الشركات في أســواق التداول وإخضاعها لعمليات البيع والشراء، ال يشكل هو اآلخر 
بحّد ذاته سبباً لبطالنها، بشــرط أن يكون هبوط وارتفاع قيمتها تابعين لهبوط وارتفاع قيمة السلع 
والبضائع واألجهزة التي تقوّم األسهم بها، أي بشرط أن ال يكون ربح التداول باألسهم نتيجة الخصم 
الربــوي الذي تدور غالباً علــى محوره أســواق األوراق المالية، أو نتيجة أنــواع أخرى من التالعب 

المعروف في هذه األسواق اليوم.
والقول في ســائر الشــركات الحديثة، كشــركة التضامن، وشــركة التوصية البسيطة، وشركة 
التوصية باألســهم، وشــركة المحاّصة، والشــركة المتناقصة، ينبغي أن يكون كالقول في الشــركة 
المســاهمة، بكل أشــكالها، دليل ذلك أن األصل في المعامالت اإلباحة، ما لــم يثبت الدليل على 
تحريمها، ال سيما وأن الشــركات الحديثة ترجع من حيث التكييف الفقهي إلى شركة العنان غالباً، 
أو إلى أي من الشركات األخرى التي جرى الخالف فيها. ونظرًا إلى ما قلناه من أنه ما من واحدة 
من تلك الشركات حّرمها بعض األئمة، إال وفي األئمة اآلخرين من قال بصحتها، فإذا الحظنا ظروف 
العصــر والحاجة االقتصادية إلى اعتمادها، فإن هذا يشــكل دليًال آخر مســتجدًا على صحتها، كما 

سبق أن قلنا.
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3 ـ ومــن األمثلة الجديرة بالذكر هنــا، بيع العينة. وأصح ما قيل فــي معناه أن يبيع الرجل 
سلعة آلخر بمائة إلى أجل، ويقبض المشتري السلعة، ثم يعود البائع فيشتريها منه، بأقل من ذلك 

الثمن نقدًا.
ذهــب الشــافعية والظاهرية إلــى صحته وجــوازه، واتفق الحنابلــة والحنفيــة والمالكية على 
ُحرمته، وأســاس الحرمة فيمــا ذهب إليه هؤالء مــا رواه اإلمام أحمد من حديــث عبد اهللا بن عمر 
أن رســول اهللا ژ قــال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، 

وتركوا الجهاد في سبيل اهللا أنزل اهللا بهم بالء ال يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم».
قال المنذري: في إسناده إسحاق بن أسيد الخراساني، ال يحتّج به. وفيه أيضاً عطاء الخراساني 

فيه مقال، وأعله الحافظ ابن حجر؛ ألن فيه األعمش وهو مدلس.
ولعلهم اســتدلوا أيضاً بما رواه الدارقطني من حديث عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة على 
عائشة فســألتها المرأة عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء. ثم اشترته منه بأقل 
من ذلك نقدًا. فقالت عائشــة: «بئس ما اشــتريت، وبئس ما بعت، أخبــري زيد بن أرقم أن اهللا قد 

أبطل جهاده مع رسول اهللا ژ إال أن يتوب».
ا ســبق ذكره، وأما هذا  فأما الحديث األول فلم يثبته اإلمام الشــافعي لما قيل في تخريجه ِمم
الحديث الثاني فقد ذكره الشــافعي فــي األم وأنكر صحته، وقال ال يثبت مثله عن عائشــة والمرأة 

التي روت عنها مجهولة، وقال مثل ذلك الدارقطني أيضاً.
وقال الشــافعي: «قد تكون عائشــة (لو كان هذا ثابتاً عنها) عابت عليها بيعاً إلى العطاء؛ ألَنه 
ا ال نجيزه، ال أَنهَا عابت عليها ما اشترت منه بنقد، وقد باعته إلى أجل»..  أجل غير معلوم، وهذا ِمم
 ما يراه حالالً، وال يبتاع ِإال ثم قال: «إنا ال نثبت مثله على عائشــة، مع أن زيد بن أرقم ال يبيع ِإال
مثله. فلو أن رجًال باع شيئاً أو ابتاعه نحن نراه محرماً وهو يراه حالالً، لم نزعم أن اهللا يحبط من 

عمله شيئاً».
ثم إن الشافعي ناقش من يحرم أو يبطل هذا البيع بحجج ســليمة ال يتأتى إبطالها أو التهوين 

منها(1).
ولعل أقوى ما استدل به المانعون أَنهُ من الذرائع إلى المعامالت الربوية.

فدور االجتهاد الحديث في هذه المسألة الخالفية، ينبغي أن يدور على محور المصالح المالية 
المعاصرة، والخدمات المصرفيــة التي ينبغي إخضاعها للضوابط الشــرعية. فإن اقتضى كل منهما 

األم للشافعي: 116/3 - 249. طبعة دار قتيبة.  (1)
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اللجوء إلــى هذا البيع، فإن في ما ذهب إليه الشــافعي وأصحابه من ذلك، مدعوماً بأدلة شــرعية 
ال مجال للتهوين منها، حجة يحتج بها المجتهد اليوم، باإلضافة إلى دليل المصلحة المعاصرة.

وإنه لعجيب من واضعي «المعايير الشرعية» أن ينظروا إلى بيع العينة على أنه عقد مجمع على 
حرمته وبطالنه؛ ألَن فيه رائحة ربا، من دون أي التفاتة إلى اجتهاد الشافعية والحجج التي أوردوها 
دليًال على مشــروعيته وصحته. هــذا في الوقت الذي أفتــوا فيه بجواز أخذ العمولة والرســوم على 
بطاقات االئتمان من دون أن يشــموا في ذلك شــيئاً من رائحة الربا، وأفتوا بجواز امتالك البائع أو 
المؤجر (العربون) إذا فسخ المشتري أو المستأجر العقد، من دون أن يشموا في ذلك رائحة استالب 

للمال الباطل، مستدلين على ذلك بما ظنوه دليًال لهم في مذهب الحنابلة(1).
وإذ قد ساقتنا المناسبة إلى ذكر مسألة العربون هذه، ينبغي أن نمحص القول فيها.

٭ ـ هل مسألة العربون من الخالفيات التي يمكن توظيفها في االجتهادات المعاصرة:
أوًال: محل البحث في هذه المســألة أن يشترط البائع على المشــتري دفع جزء من الثمن بين 
يدي عقد البيع، على أن العقد إن تم فهو جزء من الثمن، وإن فســخ المشــتري العقد تملكه البائع 

ولم يعد للمشتري من حق فيه. فهذا ما ال نعلم خالفاً في بطالنه.
ثانياً: ما ال عالقة له بهذه المســألة، محل البحث، أن يتبرع المشــتري فيقــول بين يدي عقد 
البيع: خذ هذا المبلغ جزءًا من الثمن فإن تم العقد فهو جزء منه، وإن نكلُت أو فســخُت فهو لك .. 
فهذا كقــول المقترض عند تســديد ما عليه، خذ هذه الزيــادة، فقد طابت لك به نفســي.. وكقول 
المكفــول لكفيله في معاملة ما، وقد أكرمه بصلة من المال: خذ هذا المبلغ جزاء لك على ما قّدمت 

لي من عون، فقد طابت به نفسي لك. وقد علمنا أن اشتراط األجر في عقد الكفالة غير جائز.
إن مــن المعلوم أن لكل من البائع والمقــرض والكفيل أْخُذ هذه الصلة الماليــة، َوأَنهُ يتملكها 

بطريقة مشروعة، ال نعلم في ذلك خالفاً قط.
فذهــب بعض أصحاب االجتهادات الحديثة إلى صحة المســألة األولى التــي ال نعلم خالفاً في 

تها. بطالنها، مستدلين عليها بالمسألة الثانية التي ال نعلم خالفاً في صح
قال قائلهم: إن أخذ العربون امتــالك جائز، ودليله أن نافعاً بن عبد الحارث اشــترى لعمر بن 
الخطاب دارًا للسجن من صفوان بن أمية، وقال له نافع: إن رضي عمر بالشراء فذاك، أي فهو جزء 
من الثمن، َوِإال فلــه ـ أي لصفوان ـ من ثمنها كذا وكذا. وأن اإلمام أحمد قال بجواز امتالكه، ومثّل 

انظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية: ص 24/ف2/4 و3/4 والصفحة: 121/  (1)
ف6/5/2.
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له ابن قدامه في المغني بأن «يشــتري الرجل شــيئاً ويعطي البائع درهماً، ويقــول: إن أخذته، وإال 
فالدرهم لك»(1).

أقول: إن هــذا الدليل الذي هو محل إجمــاع على صحته، ال عالقة له بالمدلــول، أي المّدعى 
الــذي هو محلّ إجماع على حرمته. فإن للمشــتري أن يلتــزم للبائع ـ وقد نقده جــزءًا من الثمن أو 
ـ بأن يهبه ذلك إن نكل وألغى عقد الشراء، ما لم يلزمه بذلك البائع عند العقد، ويجعله شرطاً  كله 

في صلب العقد.
٭ ٭ ٭

á``ª`JÉîdG

ولعل خير ما أختم به هذا البحث، أن أذكر بما هو معلوم من أن المســائل الخالفية التي يعتّد 
بالخالف فيها، هــي ما كان َمْدرُك االجتهــادات المختلفة فيها، خاضعاً لقواعد االجتهاد، منســجماً 
مع قواعد تفســير النصوص، فــال ريب أن اآلراء الشــاردة عن منهج االجتهــاد والخارجة عن وجوه 
االحتماالت المقبولة، في معاني النصوص وسبل تعليلها والقياس عليها، ال يجوز األخذ بها، وال تملك 

االجتهادات الحديثة أن تحيل بطالنها إلى صحة أو ضعفها إلى قوة. ورحم اهللا القائل:
الـنـظـروليس ُكّل خالف جـاء معـتـبـراً  مــــن  حظ  له  خالف   ِإال

وفي الناس اليوم من يلتقط من هذه اآلراء الشــاذة والشــاردة عن منهج االجتهاد وضوابطه ما 
قد يســتجيب لهوى، أو ينســجم مع رغبة ذاتية أو مصلحة شــخصية، فيفتي بها ويحقنها من أفكاره 

ومؤيداته بما قد يحيل ضعفها إلى قوة، أو بطالنها إلى صحة. وهيهات.
أســأل اهللا تعالى أن يمتعنا مــن الغيرة على دينه واإلخــالص لوجهه، بما يقينــا من الخضوع 
ألهوائنا، ويبعدنا عن االستجابة لمصالحنا الوهمية التي ال تتفق مع مقاصد الشارع 2 . ِإنهُ سميع 

الدعاء، وإنه ولي ُكلّ توفيق.

هذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي بجدة، في قراره ذي الرقم 72 (8/3) وهو ما أخذت به (المعايير الشرعية) كما سبق بيانه.  (1)
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إلدراك الفقه وأسســه التي أّصل عليها، ينبغي دراسة تاريخه، ومراحل تطوره، وإذا كان المقام 
ال يســمح بتتبع هذه المراحل كلها وخصائصها وســماتها، فقد رأينا أن نشــير إلى مرحلة مهمة من 
مراحل الفقه اإلباضي، وهي مرحلة التأصيل. ثم نعالج معالجــة مختصرة أيضاً مرحلة مهمة أخرى 
وهي فترة التجديد في عهد النهضة اإلســالمية، وما قام به اإلمام الصــدر إبراهيم بن عمر بيوض 
مة الشــيخ عبد الرحٰمن بكلي  (ت 1401هـ/ 1981م) مــن تجديد في فتــاواه، وما كتبه أيضــاً العال

(ت 1406هـ/ 1986) من فتاوى، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي ـ حفظه اهللا ـ .
لم يعن مؤرخو التشــريع اإلســالمي عناية كافية بتاريخ الفقه اإلباضي أقدم المذاهب الفقهية 
اإلســالمية، إلى أن بدأ بعض المستشــرقين مثل شــاخت في كتابه نشــأة الفقه اإلســالمي وأصول 
التشــريع اإلســالمي(1)، وما كتبه ماكدونالد(2) إلى أن أتى األســتاذ عمرو خليفة النامي (1986م؟) 
فكتب دراســة موثقة مســتندة إلى مؤلفات إباضية مبكرة مخطوطة، باسم «دراســات عن اإلباضية» 
كتبها لنيل درجة الدكتوراه باإلنجليزية (1971م)، وترجمت بعد ذلك ونشرت سنة 2001 بدار الغرب 
اإلسالمي ببيروت، وخصص الفصل الرابع من هذه الرسالة للفقه اإلباضي ونشأته، فهي أول دراسة 
أكاديمية علمية كتبها باحث إباضي اعتمادًا على مواد من الفقه اإلباضي نفســه، وكانت هذه المواد 

تمثل المصادر األولى من الفقه اإلباضي مثل:

Schacht, J.An Introduction to Islamic Law, Oxford, 1961. p.261.  (1)
.The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1967 ـ

MacDonald Duncan B. Development of Muslim, Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, Beirut, 1965. p.116.  (2)
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الجامع الصحيح للربيع بن حبيب. –
والمدونة ألبي غانم بشر بن غانم الخراساني. –
والديوان المعروض على علماء اإلباضية. –
روايات ضمام التي ألفها أبو صفرة عبد الملك بن صفرة. –
فتيا الربيع بن حبيب. –
كتاب نكاح الشغار لعبد اهللا بن عبد العزيز. –
ورسائل اإلمامين األولين للمذهب جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم. –

وأشار إلى أنها في حاجة إلى دراسة علمية دقيقة لنشرها، وسجل مالحظات مختصرة عن بعض 
هذه المخطوطات عسى أن تتاح له فرصة لتفصيل القول فيها.

وددت أن أســير على منهاجه فأســجل بعض مالحظات عن المدونة الكبرى التي طبعت مصورة 
م لها ونشــرها في جزأين قبل «إخراجها محقّقة منقحة» الناشر سالم بن حمد بن  عن مخطوط، قد

سليمان الحارثي الُعماني(1).
ألف هذه المدونة أبو غانم بشر بن غانم الخراساني الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري، وأوائل القــرن الثالث، دونها مؤلفها في أواخر القــرن الثاني، ورحل بها إلى جبل 
نفوســة قاصدًا زيارة اإلمام عبد الوهاب (ت 190هـ) بتيهرت عاصمة الدولة الرســتمية، فتركها عند 
عمروس بن فتح، فنســخها بإمالء أخته(2)، ويذكر الشيخ مبارك بن عبد اهللا الراشدي أنها كانت تقع 
في اثني عشــر مجلدا(3)، وأنه عثر على باقي المجلدات ســوى ما طبع، وأنها بصــدد التحقيق، كما 
أشــار إلى أن المدونة الصغرى تنســب إلى أبي غانــم، إال أنه وجدها في مكتبة الباروني منســوبة 
إلى عبد اهللا بن يزيد الفزاري(4) من علماء القرن الثالث بالمغرب، وهو فقيه نكاري وتســمى فرقته 
باليزيدية(5)، وهو من أهل القرنين الثاني والثالث هجريين، ولعلها نســبت إليه لنسخه إياها، ويرى 
بعض الباحثين أنها سميت الكبرى نظرًا لترتيب الشيخ محمد اطفيش وتعليقه عليها فأصبحت بذلك 
الكبرى(6). وتوجد المدونة الصغرى مخطوطة بدار الكتب المصرية (رقم 21582ب)، ولعل المقارنة 

وذلك في 1394/03/12هـ ـ 1974/05/04م. دار اليقظة العربية. سوريا ولبنان. في جزأين.  (1)
الدرجيني، الطبقات، ج 2، ص 344. انظر صالح باجية، اإلباضية بالجريد، تونس (1976)، ص 181.  (2)

«نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر العصور» ضمن ندوة الفقه اإلسالمي، 1410هـ/1990م، ص 188.  (3)
كتب «الغراري» والصحيح «الفزاري» انظر: معجم أعالم اإلباضية، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، 1420هـ/ 1990م.، ج 1،   (4)

ص 282.
وقيل نسبه إلى يزيد بن فندين. انظر: الفرق ألبي عمرو السوفي، ص 53. دراسات في اإلباضية، ص 202.  (5)

فرحات بن علي الجعبيري: الندوة، ص 506.  (6)
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مة محمد  بينها وبين الكبرى المنشــورة تبين الفــرق، ويظهر النص األصلي مــن دون تعليقات العال
اطفيش، وإن كان الناشــر أشــار إلى أنها مدونتان صغرى وكبرى وكالهما للخراســاني على حسب 
علمه، إال أن بعض الفقهاء أخبره بأن الكبرى ســميت بذلك نظرًا إلى تعليقات وحواشي قطب األئمة 

محمد بن يوسف اطفيش(1).

وترجمت المدونة إلى البربرية، ويذكر أبو إســحاق إبراهيم اطفيش أَنه رأى نســخة من مدونة 
أبي غانــم الكبرى مترجمة إلى البربرية(2) وبذلك فهي تســمى بالكبرى قبل ترتيب الشــيخ اطفيش 
وحواشيه عليها، وغالب الظن أنها ســميت المدونة الكبرى قبل عصر الشيخ اطفيش فإن الدرجيني 
ســماها بذلك في طبقاتــه(3). وورد فــي المدونة المنشــورة: «تمــام حديث الخدري مــن المدونة 
الصغــرى»(4) بعد عبارة «انتهى» التي تشــير إلى نهاية تعليق القطب، فالمســألة تحتاج إلى تحقيق 

بالرجوع إلى ما اكتشف من مخطوطات، وإلى مخطوطة دار الكتب المصرية التي أشرنا إليها.

والمدونة المنشــورة ألحق بها ثالثة أمور. األول: «تكملة خارجة عن المدونة»، وهي عبارة عن 
تراجــم فقهاء اإلباضية ابتداء بالربيع بن حبيب. واألمر الثانــي: «خاتمة ختمت بها المدونة الكبرى 
من غيرها»(5)، وهذه الخاتمة عبارة عن رسالة أبي بكر الصديق ƒ إلى اإلمام علي بن أبي طالب 
ـ كرم اهللا وجهه ـ وجوابه له في شــأن مناظرة الســقيفة، سقيفة بني ســاعدة التي رواها أبو حيان 
التوحيدي، وهي مشــكوك فيها. واألمر الثالث: «تفســير ما يخفى» من ألفاظ هــذه المناظرة التي 
أوردها أبو حيان، وهي رســالة لغوية مفيدة، وتاريخ نســخ هذه المخطوطة المنشــورة التي ســميت 

«المدونة الكبرى» يوم 20 ربيع األول سنة 1359هـ (أي 1940م) فهي حديثة النسخ.

ولعل الناســخ أو غيره أضاف إليها فقرات متعددة، ذات طابع وعظي وأســلوب ال يبدو أنه من 
أســاليب القرن الثاني الهجري. فقوله مثًال: «وأكثر الناس اليوم تاركــون الصالة، وهم ال يعلمون 
بسبقهم اإلمام في الركوع والســجود، والرفع والخفض، وهم عند أنفسهم صلوا، ومن أدرك زماننا 
هذا، وحال أهله صلى وحده أفضل من صالته مــع الجماعة، ألن الجماعة جهلوا كيف تمام الصالة 
وكمالها»(6). ومــن ذلك: «والناس في نقص شــديد من دينهــم عامة، ومن صالتهــم خاصة، وقد 
ضيعوها وفرطوها؟ إال ما شــاء اهللا. اإلمام في الركوع والسجود، والخفض والرفع، وإنما ينبغي لهم 

انظر: كلمة الناشر للمدونة، ج 1، ص 2.  (1)
مقدمة كتاب الوضع لإلمام أبي زكريا يحيى الجناوني، (د.ت.)، ص 11.  (2)

ج 2، ورقة 344. انظر: اإلباضية بالجريد، ص 54.  (3)
ج 1، ص 271 مشيرا إلى حديث أبي سعيد الخدري في الزكاة.  (4)

فهذه إذًا المدونة الكبرى، ولكن لم يذكر لنا من ألحق هذه األشياء هل هو قطب األئمة أم غيره.  (5)
المدونة، ج 1، ص 90.  (6)
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ا هم  أن يكونوا بعد اإلمام فــي جميع حاالتهم قد عمت المســابقة من الناس باألئمــة والتضييع ِمم
فيها، واالســتخفاف بحقها، أهل المشــرق والمغرب»(1)، من الواضح أن هذا األسلوب تنبغي دراسته 

وتحقيقه مقارنة مع نسخ أخرى مخطوطة للتحقق من النص.
كما أن النص المنشــور فيــه قفز من ص 326 إلــى ص 341، وبعد ص 344 عــاد إلى ص 327، 
واستمر إلى 340، ثم من 349 إلى 348، ثم انتقل إلى 353، ووضعت صفحة 341 قبل 340، وجاءت 
345 بعد 352، وجاءت 353 بعــد 348، وفيها بياض، ج 1، ص 225، وأحياناً ال يكتب انتهى بعد نهاية 

تعليق القطب(2)، وبالجملة فإن الكتاب يحتاج إلى تحقيق ونشرة نقدية بالرجوع إلى عدة نسخ.

٭ ٭ ٭

áfhóªdG  ∫ÓN  øe  ¢SÉ«≤dGh  OÉ¡àL’G  ∫ƒ°UCG

يرى بعض الباحثين أن «الفقه اإلباضي في بدايته مســائل متفرقة وأجوبة مختلفة في الحلق، أو 
مكاتبة لألصحاب، وهي مســائل جزئية في معظمها ال تتناول األصول والمبادئ العامة لتدوين الفقه 
ــنة فقط»(3)، ويمكــن القول بأن هذا  من إجماع وقياس، وإنمــا تكاد تعتمد على ظاهر الكتاب والس
الكالم يحتاج إلى دقة أكثر؛ فإن القياس واإلجماع والرأي من األمور التي نجدها في مواضع مختلفة 
من المدونة، وإليك هذا النص الذي يشير إلى النظر والرأي واالجتهاد وعدم التقليد: «قلت(4) عمن 
تؤثر هذا القول، وإلى من تســنده؟ قال: إلى أهل النظر من أهل الفقه واإلنصاف، وال يكون ناظرا 
وال منصفا من قال: هكذا قال فالن، ولســت أخالف فالنا صاحب هذا القــول مقلّد معّي، قلت: أما 
التقليد فقد عرفته فما المعّي؟ قال الذي يقول: أنا مع فالن، ومعي فالن، فإن هو أغفل النظر، ولم 

ينتبه إلى المسألة أتبعه في رأيه، وأعظم عليه فراقه»(5).
لئن كان أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمة التميمي البصري ـ الذي توفــي في خالفة أبي جعفر 
المنصــور (136 - 158هـ) ـ ال يميل كثيرًا إلى الرأي(6) ويميل إلــى طريقة أهل الحديث فإنه بصري 

المدونــة، ج 1، ص 247، وانظر كذلــك فقــرات الوعــظ: ص 242 ـ 243، 245، 246، 249، 250، 253 - 254، مع تكرار   (1)
ال يناســب أســاليب القرن الثاني، تابع ذلك إلى تمام كتاب الصالة: 267 ومما ورد فيها: «ونحن في زمان ضيّع فيه الناس 

الفقه والتفقه ودخلهم الكذب، وطلب الدنيا بالدين وغلب الرياء على كثير من الناس...»، ص 266 ـ 267.
انظر: ص 11، وأحيانا ينسى، قال المرتب: ويضع انتهى ص 62 وهكذا.  (2)

اإلباضية بالجريد، ص 54.  (3)
يبدو أنه كان يحاور الفقيه المتكلم عبد العزيز الذي عرف بولعه بالرأي ومخالفته أحياناً ألبي عبيدة مسلم.  (4)

قيل له: أهل ُعمان يلجأون إلى الرأي في الفتوى، قال: «ما نجوا من الفروج والدماء»، الشماخي، سيرته، 120 - 121.  (5)
المدونة، ج 2، ص 39.  (6)
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النشأة، فال يخلو فقهه من استعمال الرأي، ولذلك خالفه بعض تالميذه في ما اعتمد فيه على الرأي 
من الفقه مثــل أبي المؤرج وعبد اهللا بــن عبد العزيز، وجاء النكارية فتبعوهما. يقول الخراســاني: 
«فلســنا نأخذ بهذا من قول ابن عبــاد، والقول في ذلك كله قول ابن عبد العزيــز والربيع وقول أبي 
عبيدة والعامة من فقهائنا»(1)، كما أن عبد العزيز يخالف الربيع بن حبيب في بعض آرائه الفقهية(2)، 
كما أجاز عبد العزيــز النكاح بال ولي إذا كان الزوج كفؤًا لها، ومنعــه الربيع(3)، وقد اختلف الرأي 
أيضاً في مســألة الحيازة فزاد أبو عبيدة رواية عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد عشــر سنين 
عشرة أخرى، قال: «الربيع وأصحابنا من البصرة على هذا مجتمعون»(4)، أما عبد اهللا بن عبد العزيز 
فقال: «ما أدري ما هذا وما وجهه، وال أرى أن يبطل الحق تقادمه، غير أن أهل الحجاز قد رووا عن 
النبي ژ أنه قال: «من حاز شيئاً وعمره عشر ســـنين فهو له»... وكذلك روى أهل العراق إال أن 
أبا عبيدة يحدث عن جابــر أنه «احتاط»(5)، ونص على «أن الفريقيــن جميعاً من أهل المدينة وأهل 
العراق قد جاءوا بهذا الحديث جميعا يحملونه ويروونه عن النبي ژ ، وما قاله النبي ژ والســنة 
أحق بأن تتبع إذا كانت ســنة من النبي ژ ، وأما القياس فال ينبغي أن يبطل الحق تقادمه، والحق 
قديم ال يبطله تقادمه، قال أبو المؤرج: «القول عندنــا قول أبي عبيدة الذي رواه عن جابر بن زيد، 
وبذلك يفتي أبو عبيدة حتى خرج من الدنيا أنه ال حق لكل من ادعى شــيئا في يد أهله منذ عشرين 
ســنة يحوزونه ويعمرونه، قال فبهذا نأخذ، وعليه نعتمد، وبه جرت أحكام المســلمين، وورد جوابهم 
عن أبي عبيــدة في جميع آفاق األرض وأقطارهــا»(6). وإذا قضى القاضي بــرأي اجتهادي فال ينبغي 

نة. نقض حكمه إال إذا خالف الكتاب والس
فهــذا النص في غايــة األهمية يتعرض فيــه ألهل العراق مــن الفقهاء في ذلــك العهد، وألهل 
ا يدل على أن الخراســاني ال تخفــى عليه آراء الفقهاء مــن التابعين،  المدينة أو أهــل الحجاز، ِمم
وتابعي التابعين من أهــل الحديث وأهل الــرأي، وال يخفى أن جابر بن زيد أخــذ الحديث عن أهل 
الحجاز ورحل إلى المدينة، وكانت طريقته وسطاً بين مدرســتين: مدرسة الصحابة والتابعين الذين 
انتقلوا إلى العراق، والذين بقوا بمكة والمدينة؛ فكانت بذلك المدونة جامعة لكثير من أســس الفقه 

المدونة، ج 1، ص 269. والخالف في زكاة البقر في ما زاد على األربعين إلى أن تبلغ الستين. أما ابن عباد فيرى أن فيها إذا   (1)
حال عليها الحول مسنة وربع عشر مسنة. انظر: المدونة، ص 269.

خالفه في الزاني بأخت زوجته ال تحرم عليه. المدونة، ج 2، ص 21.  (2)
المصدر السابق، ص 36.  (3)

المصدر السابق، ص 224.  (4)

المصدر السابق، ص 225.  (5)
المصدر السابق، ص 225 ـ 226. ولم يرجع المترجم هنا في كتاب عمرو النامي إلى األصل العربي بل ترجمه ترجمة ال تؤدي   (6)
المعنى وهو قوله: «إن ما قاله الرســول ژ هو وحده الحقيقة، الســنة أوالً شــرط أن تكون الســنة موثوقة عن الرسول، أما 

القياس ولو كان قديماً فال يمكن أن يحل محل السنة»، ص 125.
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اإلباضي في أصوله وفروعــه(1)، ذلك ألن القرن الثاني ظهر فيه الفقه الزيدي الذي أنشــأه زيد بن 
علي (ت 122هـ)، والجعفري الذي يرجع إلى جعفر الصادق من آل البيت (ت 148هـ)، والفقه الحنفي 
في عهد النخعي الذي ورثه أبو حنيفــة (ت 150هـ)، ثم مالك (ت 179هـ)، والشــافعي (ت 204هـ)، 
نة واإلجماع والقياس  وأحمد بن حنبل (ت 241هـ)، وهم كلهم مشــتركون في األصول من الكتاب والس
أو الرأي. واالختالف إنما نشأ من األخذ ببعض الروايات في الحديث من دون بعضها، على حسب ما 
يثبت أو يصح عند إمام، وال يثبت عند آخر من هؤالء المجتهدين الكبار في الحديث وفي الفقه، وإن 

كان جابر أسبق زمناً واجتهادًا إال أن مصادره في الحديث يشترك معه فيها غيره ممن أتى بعده.
فبطالن الصالة ـ مثًال ـ بالقهقهة، وبطالنها من دون البســملة قبل الفاتحة، ورد عند الحنفية 
كمــا ورد لدى اإلباضية مثال، وهكــذا فجابر بن زيــد (ت 93هـ)، والربيــع (ت 171هـ)، وأبو عبيدة 
(ت 145هـ)، من الذين اســتقلوا بمذهب فقهي وانفردوا به، وخاصة اإلمام جابر بن زيد الُعماني ثم 
البصري الذي عاش بالبصرة بعد ذلك طول حياته، وتتلمذ على ابن عباس أكثر ما تتلمذ، وشهد له 
بالفقه والفتوى، وكثر ترحاله إلى مكة والمدينة حاّجاً وطالبــاً للحديث، فكان هذا التابعي العظيم 
يرجع إليــه اإلباضية وغيرهم، ويفزعون إليــه في الحديث والفتوى، وثقــه المحدثون وأخذوا ورووا 
عنه، وقال فيه عطاء عن ابن عباس قال: «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم 
علمــاً عما في كتاب اهللا»(2)، وكانت لــه حلقة في جامع البصرة يفتي فيها قبل الحســن البصري(3). 
ا يدل على تفرده  وقال قتادة يوم موته: «اليوم دفن علم أهل البصــرة، أو قال عالم العراق»(4)، َوِمم
بمذهب في الفقه أن النووي أبا زكريا (ت 676هـ) قال فيه: «اتفقوا ـ أي أســاتذته وتالميذه ـ على 
توثيقــه، وجاللته، وهو معدود في أئمــة التابعين وفقهائهم وله مذهب يتفرد بــه»(5)، معنى هذا أنه 

مجتهد وله اجتهاداته التي استقل بها َعن غيره.
بل إن بعض فقهاء اإلباضية أخذ بأقوال غيــره إذا صح دليلها عنده، فنجد ابن عبد العزيز 
في مسألة رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه يخالف رأي أبا المؤرج وأبا عبيدة وجابر بن 
زيد الذين قالــوا بجواز ذلك: «قــال عبد اهللا بــن عبد العزيز قد جاء في ذلــك اختالف من 
ن ال يجيزه، وقول إبراهيم  الفقهاء كثير، بعضهم يجيزه وبعضهــم ال يجيزه، وكان إبراهيم(6) ِمم

مبارك عبد اهللا الراشدي، المرجع السابق، ص 155، مشيرًا إلى المدونة الصغرى والكبرى المأثورتين عن الخراساني.  (1)
الذهبي، تاريخ اإلسالم، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، 2003، المجلد الثاني، ص 1200.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)

المصدر السابق نفسه.  (4)
تهذيب األسماء، تحقيق دوزي، القاهرة (د.ت)، ص 140.  (5)

إبراهيــم هنا هــو النخعي وهــو إبراهيم بن يزيد بــن قيس النخعي الكوفــي فقيه العراق لقي عائشــة، وأخذ عــن الصحابة   (6)
كالمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، توفي 95هـ. انظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم، مجلد 2، ص 1052.
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عندي أعدل، وبه نأخذ، قلت لعبد اهللا بن عبد العزيز: ســبحان اهللا، سبحان اهللا العظيم أتأخذ 
بقول إبراهيم وتدع قــول جابر وأبي عبيدة؟ قال لي: أنت رجل مقلــد، وما لي ال آخذ بقول من 
أرى قولــه عدالً نافياً لريبة نفســي، ومبعدًا عــن مقارفة الخطأ، واألخذ بالثقــة، قول إبراهيم 
فاعتمد عليه»(1). وأشــار الخراســاني إلى رأي النخعي أيضاً في صالة الجنــازة، وأنه ال قراءة 
فيها وإنما هي دعاء فحسب(2). ويشير الخراســاني في المدونة إلى الفقهاء غير اإلباضية «قلت 
ألبي المؤرج: هؤالء يقولون ويروون عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول: هذا بحر وتحته ســبعة 
أبحر وتحتها النيران وكان ينهى عن الوضوء بمــاء البحر، وكان يقول لئن أتيّمم أحب إلي من 
أن أغتســل بماء البحر. قال أبو نوح: لســنا نأخذ بهــذا الحديث عن ابن عمــر، وأنه كان أبوه 
ـ ، يقول بخالف هذا القــول، ويجيز الوضوء بماء البحر  أمير المؤمنيــن عمر ـ رحمة اهللا عليه 

واالغتسال به من الجنابة»(3).
وإذا ماتت امرأة في سفر وليس معها إال الرجال فإن أبا المؤرج قال: يغسلها زوجها، إن كان 
حاضرا، وإن لم يوجد فليغســلوها من وراء الثياب، إال أن الخراســاني قال: «قلت ألبي المؤرج إن 
هؤالء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان األمر كما وصفت لك فال يغسلها أحد من قرابتها، 
قال: فكيف إذًا يصنعون بها؟ قال: يتيممون لها بالصعيد، ويمسحون وجهها ويديها بالصعيد الطيب 
ثم يدفنونهــا، قلت: ويقولــون إن كانت معهم امرأة من أهــل الذمة أمروها أن تغســل صاحبتهم 
ويعلمونها الغسل ثم تغسلها، وكذلك الرجل إذا مات وليس بحضرته إال النساء من أخواته وقرابته 
أو بناته أو أمه، فال يغسلنه ولكن يمسحن وجهه ويديه بالصعيد، وإن وجدوا رجال من أهل الذمة 
غســله. قال (أي أبو المؤرج) ليس في ما يقولون شــيء، والقــول عندنا ما أعلمتــك به وقول أبي 

عبيدة»(4).
كما أشــار في دعاء صالة الجنازة إلى اختالف الفقهاء: «قلت: أبلغــك أنه يقال في التكبيرات 
األربع على الميــت كما يقول هؤالء ويروونه عــن فقهائهم؟ قال: وما هو؟ قلــت: يقولون ليس فيهن 
قراءة إال دعاء معروف يقولــون: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وذكورنا وإناثنا وشــاهدنا وغائبنا اللهم 
من توليته(5) فتوفه على اإلسالم ومن أبقيته منا فابقه على اإليمان، يقولون ذلك ثالث تكبيرات التي 
يلين التكبيرة األولى، ويقــرأون في التكبيرة األولى وحدها، قال: المأخــوذ به عندنا ما أعلمتك به 

المدونــة، ج 2، ص 187. أمــا القطب فلم يقبل هــذا، وأخذ برأي جابر وأبــي عبيدة في تعليقه على هــذا المحل، فهي عنده   (1)
للموصى له ولو كان وارثاً.

المصدر السابق، ج 2، ص 213.  (2)
المصدر السابق، ج 1، ص 7 ـ 8.  (3)
المصدر السابق، ج 1، ص 219.  (4)

لعله: توفيته.  (5)
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قبل هذا من قول أبي عبيــدة فاقتصر عليه»(1)، واآلن نجد المالكيــة(2) والحنفية يدعون بعد التكبير 
وال يقرأون الفاتحة في ذلك كله، ومن أصحــاب المذاهب غير اإلباضية اليوم من يفعلون في صالة 
الجنازة هذا فيقرأون الفاتحــة بعد التكبيرتين األولى والثانية، وقــال أبو المؤرج: «أبلغك أن ثالثة 
من سنن المسلمين: تعجيل اإلفطار وتأخير السحور، واألخذ باليمين على الشمال في الصالة. قال: 
قد بلغنا ذلك، ولم نســتنكر من ذلك شــيئا، وال نعيبه، غير أنا نكره للرجل أن يعتمد بيده اليمنى 
على اليســرى في الصالة، وأن يدليهما أحب إلي، وإن فعل واعتمد باليمنى على اليســرى فالصالة 
تامة إن شــاء اهللا تعالى، وتركه أحب إلينا»(3)، وهو ما نســميه بالقبض أو السدل، ويدل هذا على 
وجود هذين المذهبيــن في هذا العصر الذي كتبت فيه المدونة، وأن اإلباضية اختاروا الســدل كما 

اختاره المالكية، وإن وردت في الموطأ روايتان معاً.
كما أن أبــا عبيدة قال بــآراء فقهية اجتهادية ثم تراجــع عنها، كما روى الخراســاني عن أبي 
المؤرج أنه قال: «قد كان ذلك رأي أبي عبيدة غير أنه رجــع عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما 
وصفت لك أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي األول بعده»(4)، ثم نقل عن أبي المؤرج نفسه أنه 

ا حفظناه عنه ورجع عن أقاويله األولى فيها»(5). قال: «وأشياء كثيرة نحو هذا ِمم
ويدل هذا على أن هــؤالء المجتهدين ال يترددون في الرجوع عن آرائهم إذا تبين لهم خالف 

ذلك.
فالخالف في الرأي ال يضيق به هؤالء الفقهــاء اإلباضية، فقد ورد في المدونة هذا النص 
المهم في هذا المجال: «سألت أبا المؤرج عن االختالف في الرأي، واختالف السلف من قبلنا 
في رأيهم أليس قد يســعهم االختالف ولم يبرأ بعضهم من بعض؟ قال: بل ذلك واســع، قلت: 
فإن أخذ بعض الناس ببعض أقاويلهم، وهو خالف ما اجتمع عليه المسلمون، هل يبرأ بعض من 
بعض؟ قال لي مغضباً: ما حملك على البراءة يا هذا إنك إليها لسريع، وما يسع من كان قبلنا 

يسعنا»(6).
إن هذا الكالم يكتب بالذهــب في عصرنا هذا الذي ضاقت فيه صــدور بعض الناس، فضيقوا 

على أنفسهم وعلى الناس، وغاب عنهم هذا اللون الجميل من السماحة واللطف وسعة الصدر.

المدونة، ج 1، ص 221 ـ 222.  (1)
ومن المالكية من يرى استحباب القراءة، أي قراءة الفاتحة في األولى.  (2)

المدونة، ج 1، ص 287.  (3)
المصدر السابق، ص 288 ـ 289.  (4)

المصدر السابق، ص 289.  (5)

المصدر السابق، ص 260.  (6)
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ويؤيد هذا نص آخر رواه الخراساني منســوبا إلى أبي المؤرج أنه قال: «من أحاديث النبي ! 
ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نســخ بعض (منه) بعضاً، وقد قال النبي ژ أشياء مثل هذا ورجع عنها، 
وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشــياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد قال الســلف وأئمة المسلمين أقاويل 
كثيرة ورجعوا عن ذلك وقالوا بغير أقاويلهم ثم رجعوا إلى بعض أقاويلهم، وذلك كله اختالف منهم 
في الرأي، ولم يكن اختالفهم في كتاب وال سنة وال أثر مجتمع عليه إال اختالف في الرأي»(1). وعلّق 
على ذلك القطب بأنه «قد يكون الرجل مجتهدًا (في) المذهــب فيرغب في كل ما يوافق إمامه، ثم 

يزداد اجتهاده بأن يكون مجتهدًا مطلقاً، فيقول بخالف ما قال أوالً»(2).

ويؤخذ بما أثر عندهم عن فقهائهم قــال: «األثر عند فقهائنا الذين نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم 
أن الســنة في زكاة البقر كالســنة فــي زكاة اإلبل فيؤخذ منها مــا يؤخذ من اإلبــل ويعمل فيها ما 
يعمل في اإلبل، وليس بينهما اختالف، وقد فرعت لك من هذا في المســألة من قبل هذه وفســرته 
لك»(3). ومن أســباب االختالف الحديث الذي ثبت عند بعضهم ولم يثبت عند غيرهم، ولذلك قال 
أبو المؤرج: «وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي ژ فاهللا أعلم به، ولو نعلم أن ذلك عن معاذ عن 
النبي ژ ألخذنا به واعتمدنا عليه، غيــر أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به، وقد 

بلغهم قول من وصفت»(4).

ومن االختــالف في الحديث ما يراه ســعيد بن جبير من أن الحجامة ال تفطــر الصائم، وبيّن 
الخراســاني أنها كذلك عند اإلباضية: «قلت: أرى أناســاً من قومنا يروون عــن علي بن أبي طالب: 
أفطــر الحاجم والمحتجــم، قال: ليس فيمــا يروون عن علي شــيء، واألمر عندنــا على ما وصفت 
عن النبي ژ وابن عباس وابن عمر والحســن وســعيد بن جبير؛ ألن الســنة فــي الصيام إنما هي 
على الطعام والشــراب، وغشيان النساء، والحجامة ليست بشــيء من ذلك، إنما يمتنع منها مخافة 
الضعف، وال تمنع الحجامــة إال لخوف الضعف، فــإن احتجم فقد تم صومه، فبهــذا نأخذ، وعليه 
نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا»(5)، وكذلك من أفطر رمضان ناسيا فذلك رزق ساقه 
اهللا إليه، وال قضاء عليه اعتمادا على الحديث وعلى ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر، قال: «بهذا 

نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا»(6).

المدونة، ج 1، ص 165 ـ 166.  (1)
المصدر السابق، ص 166.  (2)

المصدر السابق، ص 274، وهذا كالم ألبي المؤرج.  (3)
المصدر السابق، ص 274.  (4)

المصدر السابق، ص 297 ـ 298.  (5)
المصدر السابق، ص 299.  (6)
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وورد االستحسان في هذه المدونة: «وإنما االستحسان عندنا أن يفعل كما فعل مسروق»(1)، الذي 
فاتته ركعتان من صالة المغرب فقعد قبل األخيرة، أما جندب فإنه لم يقعد للتشــهد إال في الثالثة، 
ا ســئل ابن مســعود عن ذلك قال: كالهما قد أصاب. وبعد طريقة جدليــة منطقية طويلة قال:  َولَم
«وهذا محال فلم نجدهم نجوا إلى خبر يقطع به العذر، وال إلى قياس، فإن كان قد قلّد ابن مسعود 
في قوله كما فعل مســروق ويفعل، فليزمه أن يقول: إن لم يقعد فصالتــه تامة، وذلك دليل على ما 
قلنا»(2). ففي هذا النص نجد الخبر، والقياس واالستحسان، واالستدالل المنطقي والطريقة الجدلية 
في اإلثبات والنفي، ومن طريقة الجدل مــا ورد في المدونة هذه، «ويقال لهم: أبخبر قلتم ذلك أم 
بقياس؟ فلم نجدهم يلجأون إلى خبر يقطع به العذر، وال إلى قياس...»(3)، فهو اســتند إلى حديث، 
وهم اســتندوا إلى رأي اإلمام علــي وابن عباس والحســن، فاعتمد على الحديث، وســلك في ذلك 
مسلك االستدالل المنطقي الجدلي(4)، وأحيانا يرى أنه ليس في رأي أبي عبيدة، وأبي المؤرج «حجة 
مجتمع عليها»(5)، ويذكر «الســنة أن الرجال والنساء ال يتلثمون في الصالة ومن فعل مضت صالته، 
وكذلك لو غطى كل وجهه، قياســه أن المحرم إن غطى رأســه ولبس الثياب لم يفسد حجه إال أن 
على المحرم الجزاء، وليس ذلك في الصالة، وإنما فيها من أخطأ ســجدتي الوهم (السهو) وليستا 
بالقياس عليــه، إنما هما على من نقص من نفس الصالة»(6)، فاســتعمل القيــاس هنا في العبادات 
نفســها، وكذلك تتابع قضاء رمضان «قلــت: إن هؤالء يقولون ويروون عن غيــر واحد أنه مخير في 
ذلك، إن شــاء قضاه متتابعاً، وإن شــاء قضاه متفرقاً، قال ليس فيما يقولون شيء، وقضاء رمضان 
عندنا بمنزلة رمضان، فال يجوز قطعــه وال تفريقه إال بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من األمور 
التي يعذر اهللا بها العبد»(7)، ويعلق على بعض اآلراء المخالفة بعبارة «اهللا أعلم بقول من ذكرت»(8).

وفي الصالة في حالة عقد المصلي شــعره ذكر الخراساني أنه: «كان الحسن يكرهه وال قياس 
فيه(9)، هذا وإنما يعلم بالســمع فال يعقد شعرا وال يرفعن ثوبا وال يكفنّ بيده، وال يعقدنه بين كتفيه 

إال أن يكون مضطرا فإن فعل شيئا من ذلك مضت صالته وال سهو عليه»(10).
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وكذلك توقــف أبو عبيدة في بعض األحاديث وأفتى برأيه: «قــال اهللا أعلم بقول النبي ! غير 
أني أرى معالجتــه ومدافعته بقطع صالته، فإن لــم يقدر عليه إال بذلك فليقــف عنه، وليمض على 
صالته»(1)، وذلك بصــدد منع من يمّر أمــام المصلي في حالة صالته. يــرى أن من وقف عند آية 
تأمر باالستغفار فاستغفر أو غير ذلك كاالستعاذة من النار إذا ذكرت في آية أثناء الصالة أن ذلك 
كرهه الســلف، ونهوا عنه، وأنه يكره ذلك أشــد الكراهة «غير أني ال أرى أنــه يقطع الصالة»(2)، 
ولكن ال يطيل في ذلــك مثل أن يقول: بلى في مثل: «أليس ذلك بقــادر على أن يحيي الموتى» كما 
ة في تعليقه على هذا المحل وأجازه الشيخ عامر، والشيخ إسماعيل. وبين القطب أن  ذكر قطب األئم
من قال: «إن األشعرية زادوا: آمين في القرآن فقد كفر نفاقا»(3) «فإنهم لم يريدوا الزيادة»(4). أما 
صاحب المدونــة فيرى أن المصلي ال يقول «آمين إذا فرغ من الفاتحــة (...) واإلنصات في كل هذا 
أحســن وأفضل، ومن فعل فليس عليه إعادة الصالة»(5)، وإذا لم يبلغ أبا المؤرج شيء في مسألة ما 
اجتهد رأيه: «قلت ألبي المؤرج: أبلغك عن أبي عبيدة فيها شيء؟ قال: لم يبلغني ولم أسمع عنه فيها 

شيئا، وإنما قلت فيها برأيي واهللا أعلم»(6).
كما أن أبا عبيدة يرجع إلى األطباء في مســألة قدرة المريض علــى اإليماء في الصالة، فروى 
اما  ج عن أبــي عبيدة أنه قال: «وإن اســتلقى (المريض) لينزع الماء من عينيــه، ويبقى أيأبو المؤر
مستلقيا وال يقعد، فقد قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة أنه يومئ إيماء وقد فعل ذلك أبو نوح فلم ينهه 
أبو عبيدة عن ذلك، والســنة في ذلك أنه مريض، وله ما للمريض فإذا خاف على عينيه صلى كما 

يأمره األطباء»(7).
وأن من لغى يوم الجمعة، ال تبطل صالته وبئس ما فعــل، «قال أبو المؤرج قد جاءني في ذلك 
أثر عن الفقهاء، وتفســير ذلك في رأينا واهللا أعلم أنه ال جمعة له»(8). وعلق على ذلك القطب بأنه 
ال جمعة له كاملة، وأضاف أبو المؤرج: «بمعنى ال فضل جمعة له واهللا أعلم بتحقيق التفسير، وأما أن 
ينقض ذلك صالته فال نقول ذلك»(9). وســأل الخراساني أبا المؤرج عن صالة الجمعة أهي فريضة 
وألح على ذلك إلحاحا شــديدا إلى أن قال له: «هي فريضة على نحــو األمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر والجهاد في ســبيل اهللا (...) قلت: أيكفر من تركها؟ قال: فما أعلم، إال أنه أجابني مغضبا. 
قال: قد أكثرت البحث والحجة في المسألة يا هذا قم عني، قلت: يرحمك اهللا تعالى إني لم أدخل 
عليك إال ما قد وقع فيه االختالف، وتفّرقت فيه الكلمات وتشعبت فيه األمة، قال: لو علمت ذلك ما 
أجبتك في هذا بحرف»(1)، وهذا يدل على وجود خالف شديد في إقامة الجمعة، ولعل ذلك كان في 
مسلك الكتمان وقد استمر هذا الخالف عندنا في المغرب إلى أوائل القرن العشرين، ويعود الفضل 
في األمر بإقامتها للمصلح الشــيخ إبراهيــم بيوض 5 تم تبعه كل من كان متــرددا في ذلك أول 

األمر، فانتقل من قوله: ال تجب وتصح، إلى قوله: تجب وتصح.

ويقول القطب تعليقــا على هذا: «وتصلي الجمعــة خلف أئمة الجور، ولو رفعــوا أيديهم، وأخذوا 
باليمين على الشــمال، وقيل: تصلي خلف الجبابرة في األمصار السبعة، واألوائل من قومنا ال يرفعون 
ن  أيديهم وال يأخذون باليمين على الشمال»(2). ويذكر الخراساني أن ابن عمر صلى خلف الصفرية ِمم
يقتل ويأخذ المال(3). وقال عبد اهللا بن عبد العزيز: إنه ال كفارة على من أصبح جنباً؛ ألنه «ليس عندي 

بمنزلة من أكل وشرب وجامع في نهار رمضان، فانظر فيها فإني إنما قلت فيها برأيي واهللا أعلم»(4).

والقيــاس هو الملجأ إذا اختلفت األمــة، «وإذا اختلفت األمة لم يثبت إال ما شــهد له القياس، 
أال تــرى أن الخبر جاء عن النبي ژ : أنكم ســـتختلفون من بعدي، فمـــا جاءكم عني فاعرضوه 
على كتاب اهللا تعالى»(5). وذهب أبو عبيــدة إلى أن المجنون ال يجب عليه صوم رمضان إذا جن قبل 
رمضان، ولم يشــف من جنونه إال بعد انقضاء الشهر، وأنه «بمنزلة الصبي الذي ال كلفة عليه واهللا 
أعلم، وانظر فيها فإنما قلت فيها برأيي»(6). وإذا سبق الماء حين المضمضة إلى حلق الشخص «وهو 
غير متعّمد فال شــيء عليه، وال قضاء (...) وهو قول أبي الشعثاء جابر بن زيد والعامة من فقهائنا، 
أال ترى أنه لو أكل ناســياً لم يكن عليه شــيء، والماء الذي ســبق حلقه أهون من هــذا»(7)، وعلل 
القطب ذلك بأن األكل نســيانا فعل باختيار، بخالف سبق الماء فإنه كان اضطرارًا ال اختيار فيه(8)، 

وقد ورد القياس مرات كثيرة في المدونة سوى ما أشرنا إليه(9).
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وال ينبغي أن يتّهم أبو ســعيد عبد اهللا بن عبد العزيز بأنه يذهــب مع الرأي، وال يراعي ما ثبت 
من السنة، بل إنه يخالف أبا عبيدة مســلم اتباعا للحديث الثابت عنده؛ «قال أبو سعيد عبد اهللا بن 
عبد العزيز: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المســألة، وآخذ بالحديث الذي بلغني عن غير واحد من 
العلماء والتابعين وجماعة من أصحاب رســول اهللا ژ يروونه أنه قــال: «إذا رأت المرأة في منامها 
ما يــرى الرجل فنامت فأنزلت فــإن عليها من ذلك ما علــى الرجل من الجنابــة»، لم أخالف أبا 
عبيدة ردا لرأيه، ولكن للحديث الذي جاء متصًال مسندًا»(1). كما يورد الخراساني رأي من يسّميهم 
العامة من غير أصحابه: «وأما العامة غير أصحابنا فقد أجمعوا على ما وصفت في أول المسألة من 

سجدتي الوهم عن النبي ! ومن دونهم»(2).

وفي صيد البحر اختالف لدى أهل االســتقامة فيــرى الربيع أنه حالل كله ســمكاً كان أو غير 
ذلك، أما عبد العزيز فقد رأى أنه «ال خير في أكل شــيء من صيد البحر ســوى السمك، وبه نأخذ 
وعليه نعتمد»(3). وعلق قطب األئمة على ذلك بأنه «هو الصحيح ألن اآلية تعم ما على صورة اإلنسان 
ا فــي البحر، وكل ذلك من ماء البحر»(4)، بل هو حالل ولو «اصطاده مشــرك وغير  أو الخنزير ِمم
كتابي، أو مات في البحر أو جزر البحر عنه ولو بصورة إنســان وحبــي في البّر، ولو خرج وحده أو 

حبي ومشى؛ ألنه لم تلده امرأة في البحر»(5).

وفي دعاء القنوت قال الخراســاني: «ســألت أبا المؤرج: هل في الصالة قنــوت؟ قال: حدثني 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه ســئل عن ذلك فقال: الصالة كلها قنوت، قال اهللا تعالى: ﴿ ¸ ¹ 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ َفالصالةُ كلّها قنوت، قلنا: يا أبا الشــعثاء، لســنا عن 
هذا نسألك، ولكن ســألناك عن الذي يفعل هؤالء بعد الركوع، يقومون ويدعون ويهللون وهم قيام؟ 

ة»(6). قال: هذا أمر محدث ال نعرفه، وال نؤثره عمن مضى من خيار هذه األم

ويمكن القول بأن الفقهاء اســتعملوا في مناقشاتهم طريقة الجدل، في هذه المدونة، مثل: يقال 
لهم (...) فإن قالوا: نعم، قيل: ... ويقال لهم: ما تقولون؟(7)
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كمــا أن اإلباضيــة يأخــذون بالمصالح المرســلة كما ذهب إلــى ذلك أبو عبــد اهللا بن حميد 
السالمي(1) وصاحب كتاب الوضع.

وأما المســح على الخفين فقد نفاه فقهاء اإلباضية في المدونــة، وأنه في رواية عن ابن عباس 
كان قبل نزول آية سورة المائدة، وال يجوز عند قطب األئمة إال للضرورة، كالمسح على الجباير(2).

ووردت فــي المدونة أمور مهمــة كالوصف التفصيلي لغســل الميت البــن عبد العزيز، ووصف 
حاتم بن منصور، وعمل أهل المغرب في رواية قطب األئمــة، ووصف أبي المهاجر وعبد العزيز في 

أثواب الكفن، وال شك أنها أوصاف أخذت عن التابعين والصحابة برواية متصلة مسندة(3).
وورد في المدونة أيضاً اإلجماع، ســواء كان إجماعا خاصا بالفقهاء اإلباضيين، أو إجماع األمة، 

مثل اإلجماع على السجود، السجود على سبعة أعضاء(4).
فقد نص على القياس واإلجماع معاً: «وهذا القياس ألنه قد أدى الســجود الذي أجمعوا عليه أن 
من تركه بطلت صالته، وليس اليدان بالســجود الذي أجمعوا عليه، وإن رفعهما في الصالة لســنة، 
والسنة المجتمع عليها أن الصالة يبطلها ترك الســجود الذي أجمعوا عليه (...)، وال يبطل الصالة 

إال ما اجتمعوا عليه أنه يبطلها»(5).
ومن ذلك: «وقول أصحابنا في التشهد األول فريضة على أن ذلك ال ينقض الصالة إال باالدعاء؛ 

ألن الفريضة ال تثبت إال باإلجماع»(6).
وبالنســبة للمريض في أداء صالته قاعدا ويومئ «والســنة في الصالة ما أجمعوا عليه، أن اهللا 

تعالى إنما حط عن المريض ما لم يستطع أن يفعله»(7).
وفي صالة الجنازة أشار إلى اإلجماع: «فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات، ليال صلوها أو نهارا»(8)، 

ولكنه إجماع أولوي ال واجب: «ولهذا اإلجماع أولوي، ال واجب، لكن األولى الثبوت عليه ال وجوبه»(9).

فــي كتابه «طلعة الشــمس» انظر: شــرح طلعــة الشــمس، ج 2، ص 143 ـ 185. وبحــث الشــيخ مصطفى الزرقــاء، الندوة   (1)
ص 691 ـ 692.

المدونة، ج 1، ص 25 ـ 27.  (2)
المصدر السابق، ص 28 ـ 29.  (3)

المصدر السابق، ص 92.  (4)
المصدر السابق نفسه.  (5)

المصدر السابق، ص 106.  (6)

المصدر السابق، ص 196.  (7)

المصدر السابق، ص 212.  (8)
المصدر السابق نفسه.  (9)



د. عمار الطالبي 131الفقه اإلباضي في مرحلة التأسيس: المدونة نموذجاً

وهكذا فإن المدونة اشــتملت على أصول فقــه اإلباضية من كتاب وســنة وإجماع ورأي من 
قياس واجتهاد واألخذ بآثار الســلف وفهومهم، وليس من بعد هذا كله شــك في اتفاق مجتهدي 
هذه األمة على هذه األصول والمصادر، وإن اختلفوا في الفروع، وهو أمر ال يضر، وال إثم فيه، 
كما قال أبو يعقــوب الوارجالني: «المذهب ما بانت به كل فرقة عــن األخرى، في الفروع التي 

ال تأثيم فيها»(1).
وإن الفروع الفقهية أيضاً ليســت متباعدة بين المذاهب اإلســالمية؛ فــكان مذهب زيد بن علي 
زين العابدين (ت 122هـ) ال يختلف عن مذهب اإلباضية إال في أشــياء قليلة، وهو معاصر لكثير من 
أئمة اإلباضية، ولذلك قال أبو إســحاق إبراهيــم اطفيش: «بينهم (الزيدية) وبيــن أصحابنا خالف 
بسيط، وهم أهل اليمن»(2)، وكان أهل الجريد بتونس من المالكية يتقاضون عند قاض إباضي في(3) 

القرن السادس الهجري.

إمامة النساء:
من الطريف أن نتعرض إلمامة النســاء مــن خالل فقه المدونة، وقد أثيــرت في عصرنا هذا، 
وخرج بعضهم عما ألفه المســلمون، ودرجوا عليه عصورا متطاولة؛ ففي المدونة: «الرجال والنســاء 
ســواء، إال أنها ال تؤم غيرها إال في نافلة، في قول بعض العلمــاء»(4)، وعلق القطب على ذلك بأنه: 
«تؤم النســاء أو األطفال غير المراهقين»(5)، وأضاف الخراســاني: «وفي قول آخر ال تؤم في فرض 
وال نفل، وهو قولنا وبه نأخذ»(6)، وأما أن يؤم الرجل النســاء فقال الخراساني: «سألت الربيع أيؤم 
الرجل النســوة، وليس معهن رجل غيره؟ قال نعم»(7)، وفي ســؤال آخر: قلت أيكــره الرجل أن يؤم 
نساء ليس معهن رجل غيره؟ قال: أما إذا كان المسجد جامعا أقيمت فيه الصالة وهو اإلمام فتقدم 
وصلى ودخل معه نسوة فصلى فال بأس بذلك، وأما أن يخلو بهن في بيت أو مكان غير المسجد فإنه 
كره ذلك، إال أن يكون معهن ذا(8) محرم(9)، ولعل هذا السؤال وجه إلى الربيع فنسب الكراهية إلى 
جابر بن زيد في هذا الموضع، وأعاد هذا الســؤال نفسه في موضع آخر: «سألت الربيع أيؤم الرجل 

مقدمة كتاب الوضع للجناوني، كتبها أبو إسحاق، ونقل هذا النص من الدليل والبرهان ألبي يعقوب الوارجالني، ص 16.  (1)
المصدر السابق، ص 16.  (2)

صالح باجية، اإلباضية بالجريد، ص 70.  (3)
المدونة، ج 1، ص 44.  (4)
المصدر السابق نفسه.  (5)
المصدر السابق نفسه.  (6)

المصدر السابق، ص 75.  (7)
كذا في األصل ولعله «ذو».  (8)
المصدر السابق، ص 120.  (9)
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النســوة وليس معهن رجل غيره؟ قال: نعم»(1). وعلــق القطب أيضاً على ذلك بأنــه: «ولو لم تكن 
محرمته فيهن، وال يصلي بواحدة إال إذا لم يمكن أن يفتن(2)».

وكذلك صالة النســاء صالة الجنازة على الميت من الرجال إذا كان وحده بينهن «قلت أفيصلين 
عليه هؤالء النســاء، إذا لم يكن أحد بحضرتــه من الرجال؟ قال: نعم، وهل يكــون إال كذلك، قلت: 
كيف يصلين عليــه؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنهن يقمن جميعا إلى جانبهــا، وتقوم التي تكبر بتكبيرها 
وســطا، ثم تكبر فيكبرن، قال: وقال عبد اهللا بــن عبد العزيز قيام المرأة التــي تصلي على الجنازة، 
وتصلي بالنســاء في رمضان تطوعا تقوم فيقمن على يســارها، وتكون هي على يمينهن، فيقمن جميعا 
على يســارها من ورائها فــال يكون منها ومنهــن إال في التطــوع، وأما في الفرض فــال تصلي امرأة 
بامرأة»(3). وعلق على ذلــك القطب: «وقال قومنا وبعض أصحابنا تصلــي الفرض، وإن صلت ثم وجد 
أجزت»(4)، ولكن أليســت صالة الجنازة فرضاً كفائيــاً؟ فعلى هذا القول تصلي المرأة إماماً للنســاء 
في الفــرض أيضاً إذا أخذنا هذا القول على ظاهره، ويرى القطب أنــه: «يجوز أن تكون المرأة إماما 
للنســاء والصبيان المتطهرين الذين لم يراهقوا وكان ژ يأمر النساء باتخاذ المؤذن رجاال، وذلك 
حيث احتجن إلى ذلك أن يؤم بعضهن بعضاً. وروي أنه زار أم ورقة في بيتها، فاســتأذنته أن تتخذ في 
بيتها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها من النساء، وكانت عائشة وأم سلمة تؤمان أهل دارهما 

من النساء، فتقفان بينهن وال تتقدمان، وذلك في الفرض والنفل، بدليل األذان وإطالق اإلمامة(5).
وأمــا زيادة عبارة: «الصــالة خير من النوم فــي أذان الفجر» فقد نقل أن بــالالً «أذن للفجر 
فقيل له: إن رســول اهللا ژ نائم، فصرخ: الصالة خير من النــوم، فأدخلت في أذان الفجر، ونحن 

ال ندخلها ألن بالالً قالها بعد فراغ األذان»(6).
وأتى برواية أخرى: «وروى قومنا أنه ژ قال: «ما أحســـن هذا يا بـــالل، اجعله في أذانك»، 
وروي أنه يقول صبحاً: «حي على خير العمل»، قال بعض قومنا: فأمره ژ أن يقول بدلها: «الصالة 
خير مـــن النوم». ورُوي أن ابــن عمر تارة يقول هــذا، وتارة يقــول هذا(7) ثم قــال: «وكذلك قال 

أبو المؤرج، ورُوي ذلك عن أبي عبيدة كما قال الربيع»(8).

المدونة، ج 1، ص 166.  (1)
المصدر السابق، ص 166.  (2)
المصدر السابق، ص 220.  (3)

المصدر السابق نفسه.  (4)
المصدر السابق، ص 45.  (5)

المصدر السابق، ص 235.  (6)
يبدو أن هذا تعليق القطب.  (7)

المدونة، ج 1، ص 46.  (8)
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يمكن القول بأن تعاليق المرتب غنية، وفيها آراء فقهية جديدة، ومعارضات لألوائل، ففي قراءة 
المتطوع بفاتحة الكتاب وحدها منعها الربيع، وذكر أنه ال بد من قراءة سورة معها في كل ركعة، أما 
القطب فذكر أنه يجوز قراءة الفاتحة فقط، قياساً على الثالثة والرابعة من الظهرين، وعلى األخيرة 

من المغرب(1)، ويقرر أحيانا أن ما رُوي عن جابر ال يصح(2).
وأحيانــاً يعترض، ويقول: «غفر اهللا له هــذا التكبير حق؛ ألنه في محلــه»(3)، ويعارض إبراهيم 
النخعــي فقيه العراق ويقول: «هذا تخليط من النخعي (...) ال يقــول بذلك عاقل»(4)، بل إنه عارض 
أبا المؤرج نفســه في وضع المرفقين على الفخذ؛ فأبو المؤرج أجازه، أمــا القطب فقال: «بل يجب 
أن ال يضعهما في الفخذين»(5)، ولكنه لم يأت بدليل في هذا الموضع، وربما اســتدل عليه في كتبه 

الفقهية، وأحيانا يقول: «هذا باطل يجب أن ال يعمل به»(6).
وال يأخذ بالحســاب في إثبات رمضان، ويقــول: هذا هو الصحيح، وبه العمل عندي ولو شــهّر 

خالفه(7).
كما رد على أبي المهاجر في عدم قراءة الفاتحة للمأموم إذا كان اإلمام يجهر بها(8)، وهو رأي 

محمد بن محبوب الُعماني، ثم رجع عنه.
وبالجملة فإن تعليقات اإلمام اطفيش تستحقّ بحثاً مطوالً بل رسالة علمية جامعية.
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من قرأ المدونة يقــف على أحداث تاريخية، ومســائل اجتماعية فــي المعامالت والعبادات 
وردت إلى الفقهــاء وأجابوا عنها، منهــا: مثًال «نحلة الجلــوة» عند المغاربة، التي ســأل عنها 
الخراساني أبا المؤرج «فقال: ما أدري ما نحلة الجلوة، قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة، وهم 

المدونة، ج 1، ص 77.  (1)
المصدر السابق، ص 42.  (2)

المصدر السابق، ص 101. في النص: «وليكبر» ولعله خطأ وصوابه «ال يكبر» حتى ال يكون اعتراضه باطال؛ فالنص يحتاج إلى   (3)
تحقيق.

المدونة، ج 1، ص 129.  (4)
المصدر السابق، ص 59.  (5)

المصدر السابق، ص 16/3.  (6)
المصدر السابق، ص 171.  (7)

المصدر السابق، ص 76 ـ 77.  (8)
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من قرابته وبني عمــه وأخواله وغيرهم من أهل رحمه، وينحلون جميعا ويتجلونها، وينظرون منها 
ومن جسدها ويلبســونها ثوبا ال يواري جسدها وينظرون إلى صدرها وســائر جسدها فيتجلونها 
(...) فضحك أبو المؤرج فقال: أســتغفر اهللا. قلت: وما اســتغفارك ها هنا؟ قال: سأل أبو عبيدة 
رجاال من أهل المغرب عن هذه المســألة وأنا حاضر عنده، فقال: ال نحلة لها على هؤالء الذي 
أعطوها على المنظر الحرام؛ ألنه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرها وثدييها وسائر 
جسدها (...)، ثم التفت أبو عبيدة إلى جميع جلسائه فقال: ما أجفى أهل المغرب! أسمعتم بمثل 

هذا قط؟»(1).
وكذلك عرفنا من هذه المدونة المرض الذي عانى منه أبو عبيدة مسلم وهو الفالج: «بلغنا أن 

أبا عبيدة مرض مرضاً أدنفه، وهو المرض الذي يسميه الناس: الفالج».
كما أورد سؤال أبي األزرق الخارجي البن عباس عن ورود أوقات الصلوات في القرآن(2).

ومنها علمنا اســم خادم جابر بن زيد وأنه غاب إلى خراسان ســنين، روى عنه أبو المؤرج عن 
أبي عبيدة عن عمارة: «قال أبو المؤرج عن أبي عبيــدة إلى عمارة، وكان عمارة خادم جابر بن زيد، 
وقد غاب بخراســان سنين، فقال عمارة: قدمت على أبي الشــعثاء فأمرني أن أرقى له نخلة في داره 
ألخترف رطبا منها، وكنت صائما، فما زلت آكل منها وأخترف، فذكرت أني صائم فاسترجعت، فقال 
لي أبو الشعثاء: ما شــأنك؟ فقلت: إني كنت صائما ونســيت وأكلت ما دمت أخترف، فقال لي: اهللا 

أطعمك وسقاك، أِتّم صومك وال قضاء عليك»(3).

نّص لجابر بن زيد:
وردت أقــوال كثيرة لإلمــام جابر، ولكــن لفت نظري أن الخراســاني نقل نصا يبــدو أنه من 
كتب جابر أو من ديوانه أو رســائله، أشــار إلى النص مرتين، األولى: «قــال جابر بن زيد: إن اهللا 
نصب اإلســالم للناس وأمرهم بطلبه والناس بيــن مصيب له ومخطئ، نســأل اهللا التوفيق والهدى 
 y x w v u t ﴿ :على الصراط المســتقيم. وقد قطع عذر كل جاهل بالعلمــاء، وقال
z ﴾، ومن ترك الســؤال لم يعذر في ما أخطأ به، وكذلك إن ســأل غير عالم»(4). والثانية: 
«كما قــال جابر بن زيــد: إن اهللا نصب اإلســالم للناس وأمرهــم بطلبه، والناس بيــن مصيب له 
ومخطئ، فنســأل اهللا أن يوفقنا لمراشــد األمور، وأن يهدينا إلى صراط مســتقيم، إن اهللا قد قطع 

المدونة، ج 1، ص 40.  (1)
المصدر السابق، ص 37.  (2)

المصدر السابق، ص 349.  (3)
المصدر السابق، ص 5.  (4)
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عذر كل جاهل بالعلماء، قال اهللا تعالــى: ﴿ z y x w v u t ﴾، وقد بلغنا في 
ا يميز(1) العلماء  ا ال يكون عند المرء به علم فليسأل عنه العلماء، وذلك أن مثل هذا ِمم كل شيء ِمم
لو سألهم عنه؛ فمن ترك السؤال، وعمل برأي نفسه أو برأي جاهل فإني أخاف أن يكون غير معذور، 
ا يصلح، وذلك أن من عصمه اهللا  وذلك أنه يقال: من عمل بغير علم كان ما يفسد من دينه أكثر ِمم
من جهله وغفلته وشــهوته وحيرته، وخلصه من مضالت الفتن، وجنبــه زالت العلماء ورزقه الفطنة، 

ونفاذ البصيرة، وأيده بالعون والتوفيق فقد نجا وسلم إن شاء اهللا»(2)
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هكذا سماه الدكتور عمرو بن خليفة النامي(3)، ونسبه إلى أبي المؤثر الصلت بن خميس البهلوي 
(ت 278هـ)، ونسب أيضاً إلى تلميذه أبي الحواري، إال أن البرادي نسبه أيضاً إلى أبي المؤثر، وأما 
المطبوع المصور فنســب إلى أبي الحواري الُعماني اإلباضي كما نســبه الدكتور مبارك بن عبد اهللا 

إلى الشيخ أبي المؤثر(4).
أما عنوانه الذي طبع بــه مصورا فهو: «الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في 

تفسير خمسمائة آية» ويظهر أن هذا العنوان وضعه المتأخرون المولعون بالسجع.
ومؤلفه هذا هو الشــيخ محمد بن الحواري أبو الحواري، مرجع الُعمانيين في عهده، تتلمذ على 
أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، عاش زمن القرامطة؛ فهو من أهل القرنين الثالث والرابع 

الهجريين.
وعنوان الكتاب كما جاء في أوله: هذا كتاب فيه «تفســير خمســمائة آية» من كتاب اهللا تعالى 
من الحالل والحرام(5)، ويذكر أن فيه رد الفقيه العالم العالمة أبي الحواري 5 (6) وهو يتألف من 

جزأين، يبدأ الثاني منهما ص 179، ويوجد عنوان آخر ص 152 وهو: تفسير الكبائر.
ويبدو أن الكتاب ألبي الحواري ال لشــيخه؛ ألنه يــرد فيه كثيرا قال الحــواري(7)، وأنه لو كان 
ألبي المؤثر شــيخه فإنه ال يروي عن تلميذه، ولم يرد في الكتاب قــال أبو المؤثر مثال، وينقل عن 

كذا في األصل ولعله: «يبين».  (1)
المدونة، ج 1، ص 17 ـ 18.  (2)

دراسات في اإلباضية، ص 122.  (3)

ندوة الفقه اإلسالمي، ص 189.  (4)
ص 2.  (5)
ص 2.  (6)

ص 26 ـ 27، 59، 113، 116، 120 - 121، 123 - 124، 133 - 134، 137، 147، 153، 179، 187، 189، 209، 212، 214.  (7)
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فقهــاء اإلباضية كالربيع(1) وعن أبي عبــد اهللا محمد بن محبوب(2)، وال تعطى الــزكاة عنده في بناء 
المساجد(3) بخالف ما ذهب إليه، في القرن الماضي، الشيخ بيوض 5 .

ويروي عن أبي عبيــدة(4) وعن جابر(5) ويمكن أن يكون «الرد» الذي أشــير إليه في أول الكتاب 
يبدأ من ص 121: «وليــس كما قال أهل العمى وأهل الجهل باهللا وبكتابه»، ويســتمر إلى ص  124 
في الرد على مسألة النبيذ وبه رسالتان: إحداهما ألبي الدرداء(6)، واألخرى لسلمان الفارسي(7)، وبه 
مسائل فقهية محدودة ال داعي لمتابعتها في هذا البحث، وِإنَما يمكن القول إن هذا يمثل أول تفسير 

آليات األحكام عند اإلباضية.

وأما تفســير محكم بن هود الهواري فلم ُيعن باألحكام كثيرًا، وبالكتــاب أيضاً العناية بالوعظ 
في مناسبات كثيرة، كما نجد ذلك أيضاً في المدونة، وما في ذلك من إنكار على أهل زمنهما، من 

نقص في التدين، وضعف في االلتزام بأحكام اهللا(8).

هذا ونقل صاحب «منهــج الطالبين وبالغ الراغبيــن» رأيه في دفع القيمة فــي الزكاة مراعاة 
للمصلحة(9)، ونقل عنه هذا الرأي سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي(10).
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ســاد الركود في الفقه بعد أبي يعقوب الوارجالني (ت 570هـ) وأبي عمار عبد الكافي وغيرهما 
من جهابــذة األصوليين والفقهــاء، وخاصة في القرنين الثاني عشــر والثالث عشــر الهجريين في 
المغرب؛ فجاء الشــيخ أبو زكريا يحيى بن صالح األفضلي (ت 1202هـ) وتلميذه الشــيخ عبد العزيز 
الثميني (ت 1223هـ) الملقب بضياء الدين، فكتب عمدة المذهب في الفقه وهو كتاب (النيل وشفاء 
العليل) الذي شــرحه القطب الشيخ امحمد بن يوســف اطفيش(11) (ت 1332هـ) فأصبح هذا الكتاب 

ص 120 ـ 228/223/121.  (1)
ص 29 ـ 94/30.  (2)

ص 31.  (3)
ص 119.  (4)

ص 211/120.  (5)
ص 295.  (6)
ص 295.  (7)

يشير عمرو النامي إلى أن الشيخ بيوض أخبره أنه توجد منه مخطوطات في مزاب: دراسات عن اإلباضية، ص 122، الهامش 4.  (8)
خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، توفي في القرن الحادي عشر الهجري، ج 5، ص 190.  (9)

زكاة األنعام، مكتبة االستقامة، ُعمان 1423هـ ـ 203، ص 229 ـ 230.  (10)
طبع في 17 مجلدًا.  (11)



د. عمار الطالبي 137الفقه اإلباضي في مرحلة التأسيس: المدونة نموذجاً

موســوعة فقهية في الفقه اإلباضــي، مع مقارنات بفقــه المذاهب األخرى يرجع إليــه الباحثون من 
الفقهاء في الموســوعة الفقهية الكويتية والمصرية، وصفه علي منصــور(1) بأنه من أجل كتب الفقه 

تأصيال وتفريعا، «وأبواب االجتهاد ـ كما قال النامي ـ مفتوحة لدى اإلباضية»(2).
جاء الشيخ الجليل إبراهيم بيوض فقام بحركة إصالحية في جنوب الجزائر، وكان مركزه القرارة، 
وواجه صعابا ومعارضات ولكنه ثبت، وأدى رســالته اإلصالحية متضامنا مع جمعية العلماء المســلمين 
الجزائرييــن، وكان عضوا فيها فعاال. والذي أقصد إليه هاهنا هــو تجديده في الفقه اإلباضي معتمدا 

على فتاواه التي أصدرها(3) وراعى أوضاع عصره، ومشاكل المجتمع اإلسالمي المستجدة.
نة، وِإنَما تختلف في طرق االستنباط  يرى الشيخ أن كل المذاهب تأخذ أحكامها من الكتاب والس
ومناهجــه، وكان ذا اتجاه بعيد عن التعّصــب، وال فرق عنده بين موافق ومخالــف(4)، ويفتي للناس 
جميعا ســواء في ذلك اإلباضي وغيره، وقد يخالف الفقهاء القدماء لتغير أحوال الناس وظروفهم، 
وهو ليس مــن الفقهاء المعزولين عن علوم عصره وقضاياه، المحصورين في دائرة أحكام بعيدة عن 

القضايا الجديدة، وتصوّرها.
تجده يشــكو من عدم وصول كتب إخوانــه المشــارقة الُعمانيين، مثل: «بيان الشــرع وقاموس 

الشريعة» و«التاج على المنهاج»(5).

مصــادره:
يرجع إلى مؤلفــات اإلباضيــة القديمة والحديثــة(6) كجابر بــن زيد المحدث الفقيه مؤســس 
ة(8) والجيطالي(9) ومســند الربيع(10) وعبد اهللا السالمي وأبي ستة(11) وصاحب  المذهب(7) وقطب األئم

رئيس اللجنة العليا لمراجعة القوانين الوضعية وتعديلها بما يتفق مع أحكام الشــريعة اإلســالمية بليبيا. انظر: شــرح النيل،   (1)
مكتبة اإلرشاد، جدة، 1392هـ/ 1972م، ص 16، وطبع الطبعة الثالثة سنة 1400هـ/ 1985م.

دراسات، ص 145.  (2)
طبعت بالمطبعة العربية، غرداية، 1988 في جزأين، رتبها وخرجها وقدمها الشــيخ بكير محمد الشــيخ بلحاج، أســتاذ بمعهد   (3)

الحياة بالقرارة، والية غرداية ـ الجزائر.
مقدمة الفتاوى، ج 1، ص 12.  (4)

الفتاوى، ج 2، ص 616، وإن كانت موجودة في مكتبة الشيخ أطفيش، والشيخ الحاج صالح بن عمر نسخ منه ولكنه يتعذر عليه   (5)
االنتقال إليها، ص 116.
الفتاوى، ج 2، ص 364.   (6)

الفتاوى، ج 1، ص 17، 22.  (7)
المصدر السابق، ص 172.  (8)
المصدر السابق، ص 175.  (9)
المصدر السابق، ص 111.  (10)
المصدر السابق، ص 67.  (11)
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اإليضاح(1) وحاشية الســالمي على الجامع(2)، وكان يدرس مسند الربيع بحاشية أبي ستة، كما يدرس 
صحيح البخاري بشــرح ابن حجر: فتح الباري درســه مدة خمس عشــرة ســنة(3)، كما درس تفسير 
البيضاوي وتفسير المنار، ويرجع إلى تفاسير الحاج أمحمد اطفيش والرازي والقرطبي واآللوسي(4)، 
وختم تفسيره للقرآن ســنة 1400هـ/ 1980م، وحضرت هذا الختم في مهرجان ضخم، جاءته وفود 

من أنحاء مختلفة من البالد.
يرجع في فتاواه إلى أهل االختصاص كاألطباء فيجتهد ويرجح، وكان يستشهد بالشيخ رشيد 
رضا ويصفه بأنه إمام حجة(5)، وكان يستنجد بالشيخ عبد الرحٰمن بكلي 5 لما له من مراجع 
ومصادر ال تتوافر لديه(6)، وعندما كان مريضا يحيل الفتوى على الشــيخ عبد الرحٰمن بكلّي(7)، 
ونود أن نعرض لبعض فتــاواه حتى يتبين القارئ نظراته الصائبــة، ويعرف أنه ذو ملكة فقهية 

نافدة.

حكم صالة الجمعة:
كان يقول في صالة الجمعة: «إنها تصح وال تجب»؛ لذلك رأى وأفتى بأن «صالة الجمعة اليوم 
تصح وال تجب؛ فمن أقيمت الجمعة قريبا منه فشــهدها وصالها صحت وأغنت عن الظهر، كما هو 
معروف، وحســنا فعل، ومن صالها ظهرًا رجونا له الصحة والنجاة»(8)، هذا رأيه في عهد االحتالل، 
ثم رجــع عن هذه الفتوى وأوجبها على كل حضري مقيم، بعد أن مهد لذلك الرأي العام، وذلك في 
أوائل محرم ســنة 1391هـ وقال: «صالة الجمعة فرض على الرجل المقيم دون المســافر، إذا كان 
ــنة، واتفاق جمهور األئمة، وبهذا نقول في زمننا الذي لنا  له إمام عادل أو جائر بنص الكتاب والس
فيه إمام»(9)، كما أجاز صالة الجمعة مع المالكية في مساجدهم(10)، وهو متسامح في تقليد أي إمام 
في المســائل االجتهادية(11)، وأنه ال يجوز النزاع في االختالفات في الفــروع االجتهادية، وال تخطئة 

الفتاوى، ج 1، ص 114.  (1)
المصدر السابق، ص 115.  (2)
المصدر السابق، ص 9 .  (3)

الفتاوى المقدمة، ج 1، ص 9.  (4)
الفتاوى، ج 2، ص 6 ـ 56.  (5)

ويصفه بالشيخ الجليل.  (6)
الفتاوى، ج 2، ص 622.  (7)

الفتاوى، ج 1، ص 126 ـ 127.  (8)
المصدر السابق، ص 127.  (9)
المصدر السابق، ص 134.  (10)
المصدر السابق، ص 143.  (11)
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المجتهدين فيها(1)، ولذلك فصالة الجمعة تؤدى في أي مســجد، ومــع أي إمام(2) وتجوز الصالة مع 
إمام أي مذهب(3).

وله اختيارات واجتهادات، فأفتى للمجلس اإلســالمي األعلى فــي الجزائر بعدم جواز إجبار 
الحاكم الناس على تحديد النســل، وبمنع اإلجهــاض بعد العلوق، أما العــزل فجائز وهو رأي 

المالكية أيضاً(4).

وأفتى في عدم جواز الــزواج بمزنية الرجل، تبعاً لفقهاء اإلباضيــة؛ فقال: «هذا هو الذي نراه 
ة المسلمين؛ فالمسألة  ونفتي به ونراه حقا، ولكننا ال نقطع عذر من خالفه وعمل بغيره من أقوال أئم

فرعية اجتهادية، ال يسوغ لنا فيها قطع عذر المخالف»(5)

وأفتى بجواز زواج الرجل بزوجة ربيبه، وخالف في ذلك اطفيش، موافقا للسالمي الذي ال يقول 
بالتحريــم، وقال: «هذا ما نراه الصــواب في القضية ونفتي به، وال نقبل ســواه لعدم اطالعنا على 

دليله»(6)، ويرى أنه ال دليل على الحرمة إطالقا(7).

كما أنه أجاز أن يعتبــر الطالق بالثالث في لفظ واحد طلقة واحدة قــال: «فإني أختار وأعتمد 
القول المشهور بين العلماء، بأن الطالق الثالث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة»(8).

وأفتى بطهارة عين الخمر(9)، وأن المسح على الخفين ليست كل األحاديث الواردة فيه موضوعة، 
وأن النبي ژ مســح أوالً وترك أخيرًا، فروى كل صحابي ما رآه ولم يره غيره، أو علمه، ولم يبلغه 
بعد ذلك ما جد غير ما علمه، وقد تفرق الصحابــة في األمصار وأطراف الجزيرة العربية، فتحدث 
كل بما سبق إليه علمه، وروى الناس عنهم ما سمعوا منهم من أحاديث، وهذا من أعظم األسباب في 

اختالف األمة في مسائل كثيرة(10).

الفتاوى، ج 1، ص 150.  (1)
المصدر السابق، ص 120.  (2)
المصدر السابق، ص 121.  (3)

الفتاوى، ج 2، ص 406 ـ 409 - 410.  (4)
المصدر السابق، ص 378 انظر: تعليق عبد الرحمان بكلي على النيل، ج 2، ص 324.  (5)

المصدر السابق، ص 353.  (6)

المصدر السابق، ص 351.  (7)
المصدر السابق، ص 426 ـ 427.  (8)

الفتاوى، ج 1، ص 75 ـ 77.  (9)
المصدر السابق، ص 86 ـ 101/87 كما حفظناه عن شيوخنا.   (10)
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وحدد مســافة القصر في الصالة باثني عشــر كلم تبعا لمــا أخذه العلماء من المســافة بين 
المدينة المنورة وذي الحليفة(1)، كما حدده في موضع آخر بستة أميال(2).

وأن األصح عنده هو أن الظهر والعصر مشتركان في الوقت، وهو ما يساعد العمال والموظفين 
في الجمع بين الظهر والعصر، رفعا للحرج وتبعا لما رواه الربيع في هذا(3).

كما أن له رأيا في صالة التراويح وعــدد ركعاتها، وخالف فيها صاحب اإليضاح واطفيش(4) في 
أنها 24 ركعة.

ومن اجتهاداته في الحج فتواه للمجلس اإلســالمي األعلى بالجزائر في جواز اإلحرام من جدة، 
وهو عنده عزيمة ال رخصة(5)، وأفتى بأن الهدي في الحج ال يجوز دفع قيمته، وِإنَما ال بد من القيام 

بذبحه «وال يعنيه بعد ذلك ما يؤول إليه أمره»(6).
أما أخذ الربا من الحكومة فأمر جائز عنده، قال: «إن الذي حفظناه عن شيوخنا أنه ال ربا مع 
الحكومة، أعني: إذا كانت هي الدافعة فخذ، وال تتحرج، فما في األمر من بأس»(7)، ومعنى هذا أنه 
ال ربا في ما يأخذه الشخص من مؤسسات الحكومة، إذا كانت هي الدافعة، إذا وضعت في خزانتها 
ماال لك حالال»، وقال: «ولم يبــق إال ما يدفعه الخازن زيادة على ما وضعته عنده أول مرة فاقبضه 
وال إثم عليك»(8)، والمسألة تحتاج إلى مناقشة فالشيخ 5 لم يذكر شيوخه الذين روى عنهم هذه 

الفتوى وال مصادره في ذلك.
وأجاز الشــيخ بيوض إثبات األهلــة بالرصد الفلكــي، مخالفاً في ذلك الشــيخ اطفيش (قطب 
ة)، أجاب بهذه الفتوى وزير الشــؤون الدينية في عهده وهو األســتاذ مولود قاســم 5 وقال:  األئم
ا كان عليه الحال في صدر اإلسالم،  ونحن اليوم أشــد طمأنينة بقطعية نتائج الحســاب الفلكي ِمم»
ة الــذي اعتمدوا الحســاب»(9)، كما أنه لما أفتــت لجنة اإلفتــاء الجزائرية بالعمل  وفــي عهد األئم
بالحســاب الفلكي كتب إليها بالموافقة على ذلك، وقال: «إنني موافق كل الموافقة على فتوى اللجنة 

الفتاوى، ج 1، ص 99.  (1)
المصدر السابق، ص 100.  (2)

المصدر السابق، ص 116 ـ 167/117.  (3)
المصدر السابق، ص 280 ـ 283.  (4)

المصدر السابق، ص 315 ـ 324 - 326.  (5)
المصدر السابق، ص 330 ـ 331.  (6)

الفتاوى، ج 2، ص 470.  (7)
المصدر السابق، ص 470.  (8)

الفتاوى، ج 1، ص 273، وهذه الفتوى تبدأ من ص 269 ـ 274، بتاريخ 11 شعبان 1391هـ/ 8 أكتوبر 1972م.  (9)
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في اعتماد الحســاب الفلكي القطعي في تعيين مواقيت العبادات، وعلى الخصوص تعيين اليوم األول 
من شهر رمضان»(1).

واجتهد في تحديد وزن المثقال الشــرعي وبين أنه 5 غرام، اســتعان في ذلك بجماعة العلماء 
والتالميذ، وجمعوا أنواع الشعير (تســعون حبة) فتحققوا أنها تساوي 5 غرامات، فالدينار وزنه أربع 
غرامات وثلثــان، والدرهم وزنه 3 غرامات وثلث فيكون نصاب زكاة الذهب غير المســكوك كالحلي 
مائة غــرام حصلت من ضرب 20×5، أما نصاب الذهب المســكوك فهو 93 غرامــاً وثلثان، تحصل 
من ضرب 20 × 4 غرامــات وثلثين، ونصاب الفضة 666 غراماً وثلثان، تحصل من ضرب 200 × 3 

غرامات وثلث(2). وهذا عمل رياضي دقيق قام به مع جماعة.
ويجوز عنده دفع الزكاة لمؤسســات التعليــم(3)، كما يجوز إعطاء الــزكاة للمخالفين(4)، وأجاز 
إخراج القيمة بشــرط أن تكون عادلة مع مراعاة مصلحة الفقراء، وللضرورة في الحلي؛ حيث رخص 
العلماء في ذلك، واألصل في الزكاة أن تدفع من أعيانها(5)، أطــال في هذه الفتوى لتكون واضحة، 
وقــال أيضاً: يجوز إخــراج القيمة إذا تعذر اإلخراج مــن العين، كما هو الغالب فــي زكاة الحلي(6) 
ر أن هذا الترخيص ضعيــف ولكن الناس مالوا إليه  بشــرط تقويمه بقيمته الحقيقية(7)، وإن كان قر

لسهولته(8).
أجاز الشــيخ بيوض أيضاً التأمين على الســيارات الذي توجبه الحكومات وتلــزم به(9)، وأجاز 

التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الرسم باألدهان واألصباغ(10)، أما التماثيل فال تجوز عنده(11).
وأجاز زرع القرنية في العين(12)، كما أنه حدد الغرة بعشر الدية(13)، في دية الجنين.

في رســالة كتبها إلى وزير التعليم األصلي والشــؤون الدينية األســتاذ مولود قاســم بتاريخ 22 رمضان 1392هـ/ 30 أكتوبر   (1)
1972م. الفتاوى، ج 1، ص 274 ـ 276.

الفتاوى، ج 1، ص 219 ـ 221، 224.  (2)
المصدر السابق، ص 237، 231.  (3)

المصدر السابق، ص 236.  (4)
المصدر السابق، ص 238 ـ 249.  (5)

المصدر السابق، ص 251.  (6)

المصدر السابق، ص 261.  (7)

المصدر السابق، ص 256.  (8)
الفتاوى، ج 2، ص 719.  (9)

المصدر السابق، ص 732.  (10)
الفتاوى، ج 1، ص 733.  (11)

المصدر السابق، ص 657.  (12)
الفتاوى، ج 2، ص 697.  (13)
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أمــا الغناء والموســيقى وآالت الطــرب، فإنه رأى أن الغنــاء حالله حالل وحرامــه حرام (أي 
مضمون الكالم)، فالتغني ليس له دخل في التحريم والتحليل، وكره آالت الطرب كالطبل والمزامير 
والعيدان، فهي عنده مكروهة كراهة شديدة، وإذا كانت مع الغناء فحكمها حكم الغناء، على تفصيل 
في ذلــك(1)، أما التلفزة فإن األمــر فيها يرجع إلى طريقة اســتعمالها وما تحتويــه، أما اآللة فهي 

صالحة للخير والشر على حسب ما يلقى فيها(2).
أما إنشــاء الفرق الرياضية، كفــرق الكرة، فإنه ال يميــل إلى ذلك، لما ينتــج عن ذلك من 

مشاكل في نظره(3).
وال غنى للباحث من الفقهاء عن أن يعود إلى هذه الفتــاوى لمعرفة تفاصيلها وأدلتها، وليكون 

على بينة تامة منها، وال يكفي االقتصار على مثل هذا البحث القصير.

:»q∏μH  øªMôdG óÑY  ï«°ûdG  ihÉàa

مــة عبد الرحٰمن بن عمر بن عيســى بكلّي المعروف  من أعالم اإلباضيــة في زمننا هــذا العال
مة الشــيخ محمد الطاهر بن عاشور بالزيتونة بتونس،  بالبكري (ت 1406هـ/ 1986) تتلمذ على العال
وغيره مــن كبار علماء الزيتونــة، ودرس العلوم العصريــة في الخلدونية، وهو من مؤسســي جمعية 
العلماء المســلمين الجزائريين، سنة 1931م، وعضو بالمجلس اإلسالمي األعلى(4)، كما أنه عضو في 

لجنة اإلفتاء به.
وهو منفتح على المذاهب اإلســالمية، ولم يقتصر على المذهــب اإلباضي، ذلك المذهب الذي 
وصفه الشيخ الفاضل ابن عاشور (ت 1970) بأنه: «استمد عناصره ومقومات خلوده من متانة أصوله 
ومرونة فروعه»(5)، له عالقة متينة بالشيخ بيوض، وكان يستشيره في فتواه، ويجتمع به، كما روى لي 
ـ : والبكري  صديقنا العزيز شريفي بالحاج ـ األستاذ بكلية العلوم اإلســالمية بالجزائر، حفظه اهللا 
ة،  نا إذا وّســعنا صدورنا آلراء مجتهدي األممولع بتجديد الفقــه، وبالفقه المقارن عموماً ويرى: «أن
ال فرق بين هذا وذاك، نَجد وال شّك من بينها ما نحلّ به كثيرا من مشاكل عصرنا»(6). كما يرى أنه 
«ليس من تقدير اإلســالم حق قدره أن نجعل من اختالف آراء مجتهــدي األمة موجب تفرقة أو أداة 

الفتاوى، ج 2، ص 737.  (1)
المصدر السابق، ص 735 ـ 736، وكذلك القول في الراديو، الفتاوى، ج 2، ص 738.  (2)

المصدر السابق، ص 739 ـ 740.  (3)
معجم أعالم اإلباضية ط 2، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1420هـ/ 1999م، ج 2، ص 249 ـ 252.  (4)

مقدمة فتاوى البكري، مكتبة البكري، 1424هـ/2003م ج 1.  (5)
النيل، تحقيق عبد الرحٰمن بكلي، ط 2، 1387هـ/ 1967م، ج 1، ص 3 (المقدمة)، وقد أهداه إلي بخط يده 5 .  (6)
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عنصرية، فنتعّصب لهذا أو ذاك، ال لقوة دليله، وإنما لمجرد انتمائه إلمام من أئمة المســلمين»(1)، 
ويذهب إلى أن آراء المجتهدين «ال يختلف غالبها في الغاية، لكن في ملحظ المجتهد فحسب، وكل 

مجتهد مصيب»(2).
فمــن فتاويه أنه من حــّرم زوجه ثالثا ومائة مــرة بأنه يمين، يحنث صاحبــه ويكفّر عن حنثه 

كفارة يمين(3)؛ ألن الشخص السائل قال: مخاطبا ابنه: إن زوجته حرام إن عملت معي في تجارتي.
أما من طلق زوجه ثالثا في لفظ واحد فقد أفتى مثل الشــيخ بيوض أنه تطلق عليه واحدة، وأن 

ذلك كان في عهد الرسول، وأبي بكر وفي ثالث سنين من خالفة عمر(4).
وســئل عن الزواج بالمزنية وقد نتج من ذلــك أوالد، فأفتى بجواز ذلك علــى بعض المذاهب 
اإلسالمية حتى ال يقع ضرر باألوالد، وأمر الشخص أن يتوب ويكفر كفارة مغلظة، وهذه الفتوى إنما 

هي خارج المذهب.
وأفتــى أيضاً بجواز دفع الــزكاة في بناء المدارس ومشــاريع أخرى كطبــع الكتب، وجعل ذلك 
داخال في قوله تعالى: ﴿  | { ~ ﴾ كما يجوز دفعها في مشــاريع التعليم، وأن ذلك بمثابة 

الجهاد في سبيل اهللا، وهو في هذا متفق مع الشيخ بيوض.
أما نصاب الــزكاة فقد حــدده 93 دينارًا، والعبرة فــي تحديد النصاب عنــده هو الذهب 
ـ 85  المسكك، وعلى هذا الفتوى عنده، وأشار إلى تحديد بعض الفقهاء غير اإلباضية النصاب ب
غراماً، ثم علق على ذلك بقوله: «والذي يبدو لي، واهللا أعلم، أن نصاب الذهب مسككا أو غير 
مســكك واحد وهو 100 غرام»، ووزن المثقال عنده كما عند الشيخ بيوض 5 غرامات(5)، والذي 
ـ 85 غراماً هو صاحب المنار(6)، كما أشــار إلى أن بعض المحقّقين قدر النصاب  حدد النصاب ب

ـ 93 غراماً(7). ب
وأفتى بجواز دفع الزكاة بالقيمة لكن بالسعر المتداول(8) حتى ال يظلم الفقراء، وإن كان ال يميل 

إلى دفع الزكاة بالقيمة.

النيل، ص 2.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)
الفتاوى، ج 4، ص 103.  (3)

المصدر السابق، ص 161.  (4)
الفتاوى، ج 2، ص 200 ـ 201 انظر: 183/163.  (5)

العدد السادس، السنة الخامسة، أفريل ـ ماي 1980م.  (6)
الفتاوى، ج 2، ص 167.  (7)

المصدر السابق، ص 201.  (8)
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لكن نجده فــي تعليقاته على النيل يرى أنه من األولى اعتبــار الذهب أصال للفضة ال العكس، 
كما ذهب إليه صاحب النيل وشارحه.

واستند في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ z y x w } ﴾ فالذهب ذكر 
أوالً(1).

أما ما يتعلق بصندوق التوفير فقد مال إلى رأي رشــيد رضا ومحمــد عبده في جواز إيداع 
األمــوال فيه، وأخـذ الربـــح أيضـاً؛ ألنـه ليس قرضـــا جّر نفعـا، ولـيس فـائــدة لديـن حـتى 

يكـون ربـا(2).
وأجاز العمل بالبنوك الربوية، وقد أفتى الشــيخ شلتوت بذلك، لدفع الحرج عن الناس(3) وقال: 

«وأنا كذلك أفتي بهذا الرأي»(4).
كما أنه أفتى في الصرف بأن الشــرع ال يمنع أن يكون الصــرف في مجلس نقدا على أن يوضع 
صرف العملــة األخرى في مكان متفق عليه، ولو في بلد آخر، واألجل هنا ال يضّر؛ ألنه غير ملحوظ، 
وال كانت في مقابلــه زيادة(5)، كما أنه يتعــذر أحيانا إخراج العملة(6) والنــاس يضطرون إلى ذلك، 

لتعذر الصرف يدا بيد.
كما أنه رأى أنه من األوفق عدم التتابع في قضاء شــهر رمضان، وهــو ما جرى عليه الجمهور، 

وليس مجرد رخصة، والموافق أيضاً لروح التشريع اإلسالمي(7).
أما تأمين الســيارات وحوادثها، فيرى أن تشــريع الحكومات المعاصرة ينــزل مصلحة التأمين 
منزلة العاقلة، وكأن ذلــك مقتبس من عمل عمر الــذي جعل أهل الديوان هــم العاقلة، لما دّونت 
الدواوين، ونظمــت الجيوش، ونقل في ذلك نصا لمحمد بن الحســن الشــيباني في كتابه الســير 

«وتناصر أهل الديوان بالديوان، ولهذا فهم يتعاقلون به»(8).
أما التأمين فقد بحثه بحثا دقيقا، واســتعرض آراء العلماء المعاصرين له كالزرقاء وأبي زهرة 

النيل، ج 1، ص 136. وهو المعيار الذي تعتبره الدول في ذلك الوقت.  (1)
الفتاوى، ج 3، ص 12 ـ 13.  (2)

المصدر السابق، ص 28.  (3)
المصدر السابق، ص 29 انظر: تعليله لذلك كله من ص 28 ـ 30.  (4)

المصدر السابق، ص 31.  (5)
المصدر السابق نفسه.  (6)

انظر: تعليقه في النيل، ج 1، ص 172.  (7)
الفتاوى، ج 3، ص 20 ـ 21، يراجع تفصيله لذلك كله.  (8)
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وغيرهما، وانتهى إلى أنــه يميل إلى رأي الزرقاء والذين معه في جــوازه على اختالف أنواعه(1) إذا 
خال من الربا(2).

أما الغّرة فقد حددها بنصف العشــر، أي خمس من اإلبل من مائة أو قيمة ذلك، ونســب ذلك 
إلى بعض الفقهــاء(3) ويبدو أن هذا التقدير ال يتفق مع ما ذهب إليه الشــيخ بيوض، فإنه نّص على 

عشر الدية كما سبق أن أشرت(4).

وأجاز تنظيم النســل، ال تحديده، وال قطعه، وإنما يجوز للضرورة كمــرض عضال أصاب األم 
ا يهدد حياتها(5)، وجواز تنظيم النسل يكون باتفاق الزوجين(6)، ويجوز  وفيه خطر، وما إلى ذلك، ِمم
عنده التبرع بالدم(7) بناء على االستحسان، وأجاز ترقيع الجسم، وتلقيم العين، الذي نعبر عنه بزرع 

األعضاء(8) ويتفق في هذا مع الشيخ بيوض.

والمواد الكيمائية إذا اســتحالت في األدوية مثال عن طبيعتها األصلية كالمســك الذي استحال 
عن صفته التي هي الدم وأصبح شــيئا آخر، ولذلك قال الشــيخ اطفيش بأنه خــرج عن صفته في 
شــرحه للنيل(9) وكالخمر يصير خال، وكذلك األدوية إذا دخلها شــيء من النجاسة فاستحالت، فال 

محذور في استعمالها لتالشيها في المواد الطاهرة(10) كاستحالة الميتة رمادًا مثال.

وأفتى بأن اســتعمال الصائم للدواء كالحقنة، ســواء كانت تحت الجلــد أم في العرق ال يجعله 
مفطرا، إال الحقنة المغذية كحقنة محلول الســكر، أو المصل (الســيروم)، وهــذا إذا كان مضطرا 
لذلك، وكذلك إذا استعمل قطرات الدواء في عينيه أو أنفه، وإذا أحس بطعم الدواء في حلقه رماه، 
وقضاء الصوم بالنســبة للذي أمره الطبيب باإلفطار في رمضان يكون متتابعــا، كما يجوز عنده أن 

يكون متفرقا(11).

الفتاوى، ج 3، ص 44 ـ 51.  (1)
انظر: استناده إلى آراء أحمد مصطفى الزرقاء، ومحمد البهي، وأحمد طه السنوسي، وعبد الرحمن بن عيسى، ومحمد يوسف   (2)

موسى. الفتاوى، ج 3، ص 72 ـ 73.
الفتاوى، ج 4، ص 117 ـ 118.  (3)

فتاوى الشيخ بيوض، ج 2، ص 697.  (4)
بكلي: الفتاوى، ج 4، ص 113.  (5)
الفتاوى، ج 4، ص 149/113.  (6)

الفتاوى، ج 1، ص 181.  (7)

الفتاوى، ج 1، ص 189.  (8)
الفتاوى، ج 2، ص 20 ـ 23.  (9)
الفتاوى، ج 2، ص 23 ـ 32.  (10)

تيسيرًا على الناس، النيل، ج 1، ص 172. الفتاوى، ج 2، ص 149 ـ 150. وقد علق على النيل ورأى أن يكون القضاء متفرقاً   (11)
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وأجــاز التصويــر الفوتوغرافــي الذي تتوقــف عليه مصالــح النــاس، وتقتضيه نظــم الحياة 
االجتماعية، ومنع تصوير ما له ظل كالتماثيل ما عدا ألعــاب األطفال، وكذلك تصوير ذي روح من 
إنسان وحيوان، أما ما ســوى ذلك كاألشجار والمنازل ومناظر الطبيعة فجائز، وكذلك عمل المصور 
الفوتوغرافي فإنه ضروري في هذا العصر لتوقف مصالح النــاس عليه «لذلك نحكم بجوازه وبعدم 

خبث كسبه»(1).
وكذلك ســماع الموسيقى ومشاهدة الســينما والتلفزة ال ضير في ذلك عند بعض العلماء، على 
ا يهيج اإلنســان، ويدفعه للرذيلة، ويفضل أن يتورع اإلنسان عن هذا  حد تعبيره، بشــرط أن تخلو ِمم

«فهو خير وأسلم»(2)، وال ينكر عنده تغير األحكام بتغير الزمان(3).

»∏«∏îdG  óªM  øH óªMCG  ï«°ûdG

إذا تعرضنا للتجديد في الفتوى في هذا الزمان عند الشــيخ بيوض والشــيخ عبد الرحٰمن بكلي 
في المغرب فيحسن أن نشير أيضاً إلى سماحة الشيخ أحمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة ُعمان.

ففي كتابه (زكاة األنعام)(4) مثًال، رجح إخراج القيمة في زكاة األنعام معتمدًا على أن المصلحة 
ينبغي أن تراعى؛ ألنها مــدار األحكام «ولما أن المصلحة مدار األحكام الشــرعية فإني أختار جواز 
إخراج القيمة عن العين في حالتيــن: عندما يكون ذلك أنفع للفقراء، وعندمــا يكون فيه رفع كلفة 
ومشقة عن صاحب المال أو الساعي»(5) مع أن الشماخي منعه، والمنع عنده أصح(6)، وكذلك اإلمام 
الثميني، في كتابه النيل، وتابعه شــارحه(7) ويميل اإلمام الســالمي إلى الترخيص بالقيمة(8) مراعاة 

للمصلحة، فالمغاربة منعوها والمشارقة أجازوها عملياً.
وفي زكاة الخيل اختار قول الجمهور، واســتدل على ذلك بأدلة كثيرة، وناقش المسألة مناقشة 

علمية مطولة، وانتهى إلى رأي اختاره اعتمادًا على نصوص متضافرة في الداللة على ذلك(9).

الفتاوى، ج 3، ص 162 ـ 163.  (1)
الفتاوى، ج 3، ص 163.  (2)
النيل، ج 3، ص 1082.  (3)

طبع مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان 1423هـ/2003م.  (4)
زكاة األنعام، ص 244، وهو كتاب في الفقه المقارن مهم إلحاطته بالموضوع، طلبه منه الشــيخ عجيل جاســم النشمي، رئيس   (5)

الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، ص 5.
اإليضاح، ج 2، ص 24.  (6)

شرح النيل، ج 3، ص 32.  (7)
زكاة األنعام، ص 229. معارج اآلمال، ج 16، ص 109.  (8)

زكاة األنعام، ص 333.  (9)
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كما أنه ذهب إلــى أن الصحيح فــي العوامل من األنعــام أنها ال تزكى: «مــن أجل ذلك أرى 
التعويل على رأي المســقطين للزكاة فيها، أخذا بما دل عليه الدليل، وال حــظ للنظر مع األثر»(1)، 

ولم يوافق في هذا الشيخ القرضاوي.
وكان نظره واســعا، وأفقه رحبا في فتواه بأن الوصية تنفّذ ولو كانت لكافر مشــرك أو منافق، 
فإن الوصية ال يشترط فيها اإليمان، فهي قربة وصلة»، والوصية ال يختلف فيها المسلم والكافر»(2).

ومنع الوقف علــى الذرية باعتبارهــم ورثة، وال وصية لــوارث(3)، ورأى أن الوقــف يأخذ حكم 
الوصية(4)، ومعنى هذا أن هذا الوقف يقســم بين الورثة على حســب أنصبائهم؛ ألن الوصية للوارث 

باطلة بالسنة واإلجماع(5).
ويرى الشيخ أبو إسحاق اطفيش والشــيخ محمد عبده أن آية الوصية غير منسوخة(6)، وهذا كما 
يقول الشــيخ اطفيش من باب العموم أريد به الخصوص، وذهب إلى هذا أبو الحســن البسيوي في 

كتابه الجامع، ووصف الشيخ الخليلي هذا القول بأنه «من القوة بمكان»(7).
وفي فتواه في المعامــالت، ومنها الجانب االقتصــادي، منع الطرف الثالث الممــوّل في البيع 
بالتقســيط؛ ألنه يعتبر قرضا جّر نفعا، وقد وقع اإلجماع على حظره، وكذلك إذا وقع بين الطرفين 
وكانــت الصفقة عامة وغيــر مجزومة(8) وذلــك لما ورد من حديــث الربيع عــن جابر بن زيد عن 

النبي ژ «أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن قرض جّر منفعة»(9).
ومنع التأمين التجاري سواء كان شامًال أو غير شامل إال للضرورة(10).

وله فتاوى في األسهم والســندات والشــركات، وأفتى بمنع التأمين؛ ألنه عقد من عقود الغرر، 
وقرر أن رأي الشــيخ الزرقاء شــاذ، وأن المجمع الفقهي لم يقبله؛ ألن التأمين على السيارات مثال 

نوع من المقامرة، وهو أيضاً بيع نقد بنقد مع تفاوت ونسيئة وهو عين الربا(11).

زكاة األنعام، ص 61.  (1)
الفتاوى، الكتاب الرابع، األجيال، مسقط ـ سلطنة ُعمان، 1424هـ/2004م، ص 16 ـ 17.  (2)

رواه الربيع في المسند (667)، وأحمد والترمذي.  (3)
الفتاوى، ص 150 ـ 151.  (4)

الفتاوى، ص 55.  (5)
الفتاوى، ص 356.  (6)
الفتاوى، ص 10.  (7)

فتاوى المعامالت، األجيال، 1423هـ/ 2003م، ص 23 ـ 24.  (8)
فتاوى المعامالت، ص 24.  (9)
فتاوى المعامالت، ص 27.  (10)

فتاوى المعامالت، ص 163 ـ 165.  (11)
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وأوجب الدية على عائلة المخطئ في حوادث الســيارات، وتحفّظ فــي حكم المحكمة بأن تدفع 
شركة التأمين هذه الدية، ودعا إلى تغيير قانون التأمين.

ويبدو أن فتاوى المغاربة ذهبت مذهب التيســير للضرورات، وتمسك الشيخ الخليلي باألصل 
في هذا.

وتحتاج فتاوى الشيخ إلى بحث مستقل مطوّل، ربما يقوم به أحد الباحثين الفقهاء في جامعتكم 
مع مقارنة باجتهادات غيره من الفقهاء.
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باحث وأستاذ أكاديمي من الجمهورية التونسية

º``jó`≤`J

االجتهاد في اللغة: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في إنجاز فعل من األفعال.
وقد حدد له القدامــى معنى مخصوصاً أو اصطالّحيــا، وهو المعروف في كتــب أصول الفقه، 
وعبّر عنه أبو حامد الغزالي (القرن 6هـ/12م) بقوله: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باألحكام 

الشرعية»(1).
واالجتهاد بهذا المعنى المخصوص هو: منهجية الســتخراج أحكام شــرعية من مصادر التشريع 
المعترف بها. وعلى هذا األســاس يكون علم أصول الفقه كله علمــاً لالجتهاد. فهذا العلم يتوزع كما 
هو معلوم إلــى أربعة أبواب، وهــي: األدلة التي تســتنبط منها األحكام، وأصنــاف األحكام، وطرق 

استنباط األحكام من األدلة، وصفات المستنبط أو المجتهد.
فالبــاب األول يحّدد مصــادر االجتهــاد، والثاني المقوالت التــي يقدم من خاللهــا االجتهاد. 
والثالث الطرق المســتعملة لالجتهاد. والرابع يجمع المســائل المتصلة بممارسة االجتهاد، مثل بيان 
أصنافه وأنواعه ودرجاته وعالقة المجتهد والمقلد. فعلم أصول الفقه يمثل في ذاته تقنيناً للممارسة 

التشريعية بما هي ممارسة اجتهادية.
ويتفق المؤرخون ـ ســواء منهم المسلمون أو غير المســلمين ـ على أن هذا العلم إبداع إسالمي 
خالص، كما يتفقون على الدور األساســي الذي اضطلــع به الفقه وأصوله في نشــر تعاليم الدين 
اإلســالمي، والمحافظة على تماســك المجتمعات اإلســالمية. ولم يكن الفقه اإلسالمي ليتطوّر لوال 

المستصفى في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م، ص 342.  (1)
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وجود المذاهب المختلفة، وما بقــي منها وما اندثر، فقد كانت مدارس لتطوير المعارف الشــرعية 
ت المذاهب انقطعت الحاجة إلى االجتهاد المطلق، وقام  على مدى األجيال والعصور. وعندما اســتقر

االجتهاد المقيد الذي يعني االجتهاد حسب أصول المذهب.
وعرف بعــد ذلك الترجيح، ويعني االختيار بين أقوال شــراح المذهب وتقديم أقوالهم بحســب 
ما يعتبر التفوق في الكفاءة. وكان الختالف األمصار والعصــور والختالف العقول والحاالت دور في 
إثراء الفقه اإلسالمي باألقوال واآلراء المتعددة، وهو ما اعتبر توسيعاً على المسلمين واعتبارًا لتغيير 

األوضاع والمصالح.
وكل المحاوالت التي قامت بعد استقرار المذاهب لم يكتب لها النجاح، ولم تحظ باالستمرارية.
ونذكر في هذا المجال ابن حزم األندلسي (ت 456 هـ) الذي اقترح مراجعة المسار السائد في 

مسألتين محوريتين.
المسألة األولى: التخلــي عن آلية القياس مقابل التوسيع في الداللة الظاهرة للنص. فإذا قلنا 
مثًال: كل مســكر حرام، النبيذ مســكر، فالنبيذ حرام، فإننا ال نستعمل بحســب ابن حزم قياساً بل 

نستخرج حكماً من الداللة العامة للفظ، باعتبار مفهوم «نبيذ» متضمنا في كلمة مسكر.
والمســـألة الثانية: هي االحتكام مباشــرة إلى النصوص التشــريعية األولى من دون وســاطة 

مدونات المذاهب.
إال أن منهجية ابن حزم لم تلق قبوالً من الفقهاء الذين تخلصوا من معارضته.

وفي القرن السادس ظهر الشاطبي (ت 592 هـ) صاحب كتاب «الموافقات في أصول الشريعة»، 
والشــاطبي خريج البيئة األندلسية التي لم تشــهد التعدد المذهبي بالكثافة المعروفة في المشرق، 
فكانت تطمح إلى التقريب بين المذاهب الفقهية. وقد برز هذا االتجاه أيضاً مع ابن رشــد الحفيد 
صاحــب كتاب «بدايــة المجتهد ونهاية المقتصــد»، ويعني االجتهــاد هنا: الترجيــح والتقريب بين 

المذاهب الفقهية المعتمدة.
لقد ذهب الشاطبي إلى أبعد من ذلك، فحاول بناء نظرية تشريعية عامة يمكن أن تكون جامعة 

لمختلف المذاهب السنية، وكانت فكرة المقاصد المدخل لهذه المحاولة.
وفي القــرن الثامن جاء ابن تيميــة (ت 728هـ) داعياً إلــى االجتهاد بمعنــى تقديم النصوص 

الشرعية على نصوص المدونات المذهبية.
وعصر ابن تيميّة الحق لفترة اســتقرار المذاهب الفقهية، ولهذا السبب كانت معارضة الفقهاء 

له قوية؛ ألنه يراجع مسارًا كان قد استقر بصفة نهائية.
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أصبحت المذاهب واقعة قائمة، وكما ذكرت ســابقا، فإن تطوّر العلــوم الفقهّية لم يكن ممكنا 
لوال تطوّر هذه المذاهب واســتمراريتها. لكن العصر الحديث هو الذي أعــاد الجدل حول القضيّة، 

وأعاد االعتبار لهذه المحاوالت.
كانــت البداية بالحركة الوهابية التي أعــادت طرح قضية االجتهاد، واســتعادت فكر ابن تيمية 
ومدرســته في ظرفيّة جديدة. وقد اصطدمت باإلمبراطورية العثمانية فــي عصر التنظيمات، ومحّمد 
علي باشــا باعث النهضة المصرية الحديثة. وكانت تركيا ومصر وكذلك تونس في الغرب اإلسالمي 

قد شهدت حركات إصالحية تدعو إلى التقنين.
ومع أن فكرة التقنين قد تجــد لها أصوالً قديمة فإنها كانت تقتبس أساســاً من فكرة المدونة 
القانونية التي أنشــأها نابليون بونابرت في فرنسا ســنة 1804. واالقتباس هنا يعني: األخذ بالشكل 

الجديد مع استقاء المضمون من التراث التشريعي اإلسالمي.
ومــن الوثائق المعبّرة عن هذا التوجه رســالة رفاعــة الطهطاوي وعنوانها (القول الســديد في 
االجتهاد والتقليد). وقد عرض فيها آراء القدامى في قضية االجتهاد، وقبل التقسيم المشهور لالجتهاد 
إلى نوعين: اجتهاد مطلــق واجتهاد على مذهب مــن مذاهب الفقهية القديمة. ويــرى الطهطاوي أن 
االجتهاد المطلوب في عصره هو اجتهاد من النوع الثاني، واستنباط األحكام للوقائع المستجدة. وهذا 
ما أكده أيضاً في كتاب (مناهج األلباب) حيث يقول: «من أمعن النظر في كتب الفقه اإلسالمي ظهر 
له أنها ال تخلو من تنظيم الوســائل النافعة مــن المنافع العمومية، حيث بوّبوا للمعامالت الشــرعية 
أبواباً مســتوعبة لألحكام التجارية كالشــركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح وغير 
ذلك. وال شــك أن قوانيــن المعامالت األوروبية قد اســتنبطت منها (...) أن المعامــالت الفقهية لو 
ا هو ســهل العمل به  انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلــت بالحقوق بتوقيفها على الوقت والحال ِمم

على من وقفت إليه لذلك من والة األمور المستيقظين. ولكل مجتهد نصيب»(1).
ليس هذا الموقف مــن اختصاص الطهطاوي، بل هو الموقف الذي اتجهت إليه طبيعياً التجارب 
المصريــة والتركية والتونســية في التحديــث. ولقد كانت المدونــات القانونية األولــى في العالم 
اإلســالمي والعربي، أي السجالت المدنية والتجارية، مســتمدة من المذاهب الفقهية مع ترجيح ما 

يبدو أكثر صالحية للعصر.
وكانت هذه المدونات مشروعاً وسطياً بين تقنين على نمط المدونة الفرنسية المشهورة بقانون 
بونابرت (1804)، ومبدأ صالحية الهيئة التنفيذية المسلمة في أن تختار بين اآلراء الفقهية المعتمدة 

مدونة أحكام شرعية صالحة للعصر.

األعمال الكاملة للطهطاوي، تحقيق محمد عماره، ج 2.  (1)
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وأنشــئت في تونس مجموعة مــن النصوص القانونية بهذا الشــكل بعد إصدار عهد األمان ســنة 
1857م، لكن األكثر شــهرة هي مجلة األحكام العدلية العثمانية التــي ترجع إلى تاريخ 1876م. وكان 
العديد من العلماء يتوجسون من أن يكون هذا المسار بداية اقتباس للقوانين الغربية. فكان األمر محل 
أخذ ورد بين المحافظين والمصلحين في هذا الجدل. فاالجتهــاد يعني هنا صالحية الهيئة التنفيذية 
في أن تختار األحكام المناسبة للعصر من بين أقوال الفقهاء. وطرحت مجلة األحكام العدلية العثمانية 
مشكلة أخرى هي كونها مســتمدة غالباً من الفقه الحنفي، فكيف يمكن أن تطبق في بيئات تغلب فيها 
مذاهب أخرى، مثل المذهب المالكي في الغرب اإلســالمي؟ ورفضت بعض األقطار اإلسالمية تطبيقها 
لســبب آخر سياســي، إذ إن التطبيق يعني الخضوع التام للخالفة. والحال أن بعض األقطار لم تكن 

تحت سلطة الخليفة العثماني، والبعض اآلخر كان حريصاً على أن تكون هذه السلطة اسمية ال غير.
إنّ خيبة التجارب اإلصالحية في عاصمة الخالفة، وفي مصر وتونس، وبداية االستعمار المباشر 

قد دفعا إلى بروز حركة جديدة مثلتها جمعية «العروة الوثقى» وصحيفتها الصادرة بهذا العنوان.
وقد دعا جمال الدين األفغاني إلى إعادة فتح باب االجتهاد واستنكر دعوى سّده.

ورأى أن المذهبية قــد تحولت إلى عامل وهن؛ ألنها تفّرق بين المســلمين بدل أن توحد بينهم 
لمواجهة االستعمار، ولتحقيق نهضة الشرق.

واعتنق محمد عبده هــذه الفكرة، لكنه كان بعد عودته إلى مصر أكثر واقعية، وقدم مشــروعا 
إلصالح المحاكم الشرعية، وعمل على إصالح التعليم الديني، ومنه التدرج في تعلم الفقه وأحكامه، 
وإرجاء مســائل الخالف للمســتويات التعليمية العليا. وإليه يرجع الفضل فــي إعادة فكرة المقاصد 
والتعريف بكتاب (الموافقات) للشــاطبي. ولم يكن هذا الكتاب مجهوالً، وقد حصل عبده على نسخة 
مطبوعة منه أثناء رحلته إلى تونس، لكنّ المهّم هو أن شــهرة عبده ذاعت في كلّ العالم اإلسالمي، 

فكان هذا هو العامل األكبر في نشر فكرة المقاصد على نطاق واسع.
وليس من الصدفة أن نجــد أعمق محاولتين إلقامــة اجتهاد مقاصدي قــد قدمهما رجالن من 
الغرب اإلســالمي تأثرا في بدايــة حياتهما العلمية بــآراء عبده، ونقصد محمد الطاهر بن عاشــور 

(1879 - 1973م)، وعالل الفاسي (1908 - 1974م).
فابن عاشور مؤلف كتاب مهّم عنوانه «مقاصد الشريعة اإلسالمية» يعرض فيه نظرية مقاصدية 
جديدة، ويقوم فيه بجهد كبير إلنشــاء نظرية حديثة للتشريع اإلسالمي، والمشكلة كما يطرحها ابن 
عاشــور تتمثل في تجديد أصول قطعية للفقه تكون في مســتوى قطعية أصول الدين، وتمثل الثوابت 
من الشرع اإلسالمي، وعلم مقاصد الشريعة عنده إعادة تركيب لعلم أصول الفقه القديم بغاية جمع 

القطعيات وطرح الظنيات.
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فتكون القطعيات موضوع العلم الجديد وتظل الظنيات مباحث ألصول الفقه. ويكتب ابن عاشور 
منتقدا الممارسة الفقهية الطاغية في عصره فيقول: «يقصد بعض العلماء ويتوجل في خضخاض من 
األغالط حين يقتصر في اســتنباط أحكام الشــريعة على اعتصار األلفاظ ويوجه رأيه إلى األلفاظ 
مقتنعا به. فال يــزال يقلبه ويخيله ويأمل أن يســتخرج لبّه. وال يعمل بما قدمناه من االســتعانة بما 
يحّف بالكالم من حافات القوانين واالصطالحات والســياق. وإن أدق مقام وأحوجه إلى االســتعانة 

عليها مقام التشريع»(1).

ويقول أيضاً: «معنى صالحية شــريعة اإلسالم ِلكُل زمان أن تكون أحكامه كليات ومعاني مشتملة 
على حكم ومصالح صالحة؛ ألن تتفرع عنها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد»(2).

ل الفاسي من المغرب، ففي كتابه (مقاصد الشريعة اإلسالمية  ده مصلح آخر هو عالهذا ما يؤك
ومكارمها) يذكر أَنه يقصد أن يثبت «تفوق شــريعتنا السمحة واستحقاقها؛ ألن تبقى القانون األسمى 

للمسلمين ولمن يريد العدالة الحق من بني اإلنسان»(3).

ي للنظرة  ومعلوم أن الفاســي كان مــن المناضلين الوطنييــن البارزين وكان يريــد التصد
االستعمارية والرد على دعوى الشعب المتوحش الذي يتولى المستعمر تعهده بالتعليم والتشريع. 
والنتيجة التي يصل إليها الفاســي تجمــع بين حرارة اإليمان الديني وحمــاس النضال الوطني، 
فهو يقول: «إن الشــرائع اإلنســانية كلها كانت تقصد إلى العدل، فلما لم تبلغ مداه بحثت عنه 
خارج مصادرها التشــريعية، بينما بقي الفقه اإلســالمي يحقق العدالة والعدل بأصوله الذاتية 

نفسها»(4).

د عبده بين الطبيعة والفطرة. فالفطرة  ق التمييز الذي كان قد أقامه محم ويواصل الفاسي ويعم
بحســب تعريفه هي صفة اإلنســانية ذاتها التي تتحقق في اإلنســان بمقتضى العقد مع خالقه. هذا 
العقد ال يحتاج إلى أن يكمله عقد اجتماعي بين البشر، وهذا سبب تفوّق التشريع اإلسالمي باعتباره 
تشريع الديانة الكاملة، أي الديانة التي تحققت بواسطتها الصورة األسمى لتعاقد الخالق والمخلوق. 
ا يعني أن التشــريع يظل االســتثناء، والقاعدة  والعقد بيــن الخالق والمخلوق عقد وجداني أوالً، ِمم
حرية تصّرف البشر في إطار المســؤولية الفردية. وفي هذا اإلطار يتنزل اهتمامه بفكرة المقاصد، 
فهي جسر بين التشــريع والواقع. وإذا كانت المقاصد اإلسالمية تلتقي بالمبادئ الحديثة مثل العدل 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 27.  (1)
المصدر السابق، ص 93.  (2)
المصدر السابق، ص 5.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)
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واحترام الكرامة البشــرية والمحافظة على النفس، فإن تفوق المقاصد اإلسالمية ال يتجلى في ذات 
المبادئ بل في القدرة على إحاللها على أرض الواقع. فنشــرها باســم الخالــق وبمخاطبة الوجدان 

يكون أقوى وأشد رسوخا من نشرها باسم الضمير أو العقد االجتماعي.

:á°UÓîdGh

إن التقنين في العصر الحديث هو إنشــاء مدونات تختار بين األقوال الفقهية المذهبية أكثرها 
مناسبة لروح العصر. أما التجديد فمن أبرز مســالكه العودة إلى فكرة المقاصد. وقد كان لمحمد 
عبده الســبق في هذا المجال في العصر الحديث. وطبق ذلك في فتاوى مشــهورة أحدثت جدالً بين 
معاصريه، مثل: إمكانية الحد من تعــدد الزوجات إذا اتضح لولي األمر ضرر التعدد على األســرة 
واألبناء، ومثل تمييزه بين الربا والفائدة إلقامة نظام اقتصادي حديث، ومثل رفعه المنع عن الرسم 
والنحــت بعد أن اختفى ما كان الســبب في هــذا المنع وهو عبــادة األوثان. والــرأي عندي تعميق 
المنهجيــة المقاصدية وتطويرها، مع اعتبــار أن التقنين والتجديد صنــوان، والتخلي عن المنهجية 

الحرفية، وعن ترديد أقوال القدامى.
فالتقنيــن من دون تجديــد ال يفي بالغــرض، والتجديد مــن دون تقنين يتحــول إلى فوضى، 

والسالم.
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باحث وأستاذ أكاديمي من الجمهورية التونسية
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ليس من المبالغة اعتبار أنّ من أبرز العوامل الفكرية الســتئناف القــول بالمصالح والمقاصد 
في العصر الحديث يرجع أّوال إلى عبد الرحٰمن بن خلدون (ت 808هـ/ 1406). إليه يعود الفضل في 
إعادة االعتبار إلى وجود أســباب للتمدن وقوانين له تلتئم لتكويــن نظرية في المجتمع. هذا التوّجه 
الخلدوني اســتطاع أن يرّكب برؤية تاريخية جانبين أساســيين: من جهة مســألة السنن االجتماعية 
المنصوص عليها في القرآن الكريم المؤكدة على الترابط بين معلول وعلّة وبين سبب ومسبب، ومن 

جهة أخرى المقولة األصولية المعتمدة في مبحث دوران المعلول مع العلّة وجودًا وعدماً.
إلى هذا الســند الفكري ارتكنت المدرســة اإلصالحية مع اإلمام محمد عبده مشــرقاً ومغرباً 
لتساير الخطى الخلدونية في سياقها النقدي للفكر السابق لها، وِلما أنتجه ذلك الفكر من معارف، 

وما اعتاده من طرق ومناهج.
على ذلك يمكن اعتبار صاحــب «المقدمة» المجدد الفكري لمقولــة المقاصد ومنطقها وذلك 
قبل أن يقع تداول موافقات الشــاطبي المعاصر البن خلدون بين أيدي رجال المدرســة اإلصالحية. 
انتهت هذه المدرســة بتمثّلها المنهج الخلدوني وبمراجعتها لواقع المسلمين المعرفي والحضاري إلى 
اعتراف واٍع بتأخر العالم اإلســالمي السياسي والتنظيمي. إلى جانب ذلك كان إدراكها لعجز البنية 
الثقافية الخاصة عن مواجهة اللحظة التاريخية عامًال حاســماً وأداة فاعلة في إعادة االعتبار لمقولة 

الشاطبي األندلسي (ت 790هـ/ 1388م) في المقاصد.
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كانت حصيلة هذا كلّه لــدى اإلصالحيين بمختلــف اهتماماتهم؛ اإلقرار الفكري بأن لإلنســان 
استعدادا للوصول إلى الحقائق عن طريق الدليل المستقرئ للنصوص التأسيسية.

هذه األرضية النظرية أفضت إلى طرح فكرّي يشــّرع للفقه المقاصدي، وذلك بالتركيز على 
غاية مشتركة هي: إعادة صوغ العقل المســلم لـتأهيله ِلـما حفلت به أدبيات اإلصالح من ضرورة 
مراعــاة روح الزمــان وطبعه واعتمده مــن قبُل صاحب المقدمــة في حديثه عــن «تقلب األحوال 

واألعصار».
لكن هذا التشــكّل المعرفي بعنصريه الخلدوني واإلصالحي ما كان لــه أن يصبح عامًال منتجاً 
لمعرفة جديدة لوال الشــرط االجتماعي والمادي الذي جعل إعادة النظر فــي البناء األصولي أمرًا 
متأكدًا ال مناص منه. لقد بلغــت الفجوة بين الواقع الموضوعي لبعض المجتمعات اإلســالمية وبين 
البنية الفقهية واآلليات األصولية المعتمدة حّدا من التباعد ال تتأّتى معالجته إال بالنظر في ضرورة 
إنتاج أصولــي جديد في وجهته ومنهجــه وصيغته. من هذه الناحية كان الســعي إلــى بناء أصولي 
تجديــدي تعبيرًا عن وعي حقيقــي بمخاطر أزمة اجتماعية سياســية يمكن أن تصبــح مدّمرة نتيجة 
الهيمنة والتغلغل االستعماريين في مؤسســات المجتمع والدولة. تلك كانت وضعية المغرب اإلسالمي 

في زمن ابن عاشور والفاسي.
لذلك غدا التوجه المقاصدي بالنســبة إلى تلك النخب اإلصالحية أشبه بالترياق المستمد من 
القدرات الكامنة في التراث والفكر الذاتيين. كان قصدها حقن جهاز المناعة وعالج خلله بما يتيح 
اســتنباط األحكام من الكليات الشــرعية لمواجهة الوقائع المســتجدة. بهذا يكون القول بالمقاصد 
مراجعة لبنية التفكير الفقهي بهدف بناء سلطة منهجية جديدة تأكيدا للذات ومصالحًة للمجتمع مع 

نفسه ومع عصره.
في ضوء هذا الطرح يكون تناولنا للجهود العلمية التي بذلهــا العلمان البارزان المغاربيان في 
العصــر الحديث. كانا وهما يعمالن كل من موقعه في مجــاالت الفكر واإلصالح ملتقيان في ضرورة 

تقليب النظر وتفصيل القول في قاعدة «درء المفاسد وجلب المصالح».
ن يصدق عليهما قولة الشــاطبي في خصــوص تحديد َمن يتجه  كان ابن عاشــور والفاســي ِمم
إليه بمشــروعه التجديدي. كان كال الرجلين «رّيانا من علوم الشريعـة، أصـولها وفروعها، منقولها 

ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعّصب للمذهب».

٭ ٭ ٭
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عندما نشــر محمد الطاهر بن عاشــور (1296 - 1879/1393 - 1973) كتابه (مقاصد الشريعة 
اإلسالمية) سنة 1947 كان قد قارب الســبعين من عمره. كان قد تقلّب في مناصب تعليمية مختلفة 
وباشر الخطط الشرعية كالقضاء والفتيا، وألّف جملة من اآلثار المطبوعة والمخطوطة التي تناولت 
أبرز المجاالت العلمية الشــرعية. [اهتم بقضايا تفسير القرآن (التحرير والتنوير) والحديث (كشف 
المغطى في أحاديث الموطأ)؛ والفقه وأصوله والسياســة الشــرعية (أصول النظــام االجتماعي في 
اإلســالم ـ الوقف وآثاره في اإلســالم ـ التوضيح والتصحيــح في أصول الفقه ـ نقــد علمي لكتاب 
اإلســالم وأصول الحكم) هذا إلى جانب قضايا اإلصالح (أليس الصبــح بقريب؟) مع اهتمام خاص 
باللغــة العربية وآدابها (موجز البالغة ـ تحقيق ديوان بشــار بن برد ـ شــرح معلّقــة امرئ القيس ـ 

الواضح في شرح مشكالت المتنبي]
في الطرف األقصى من المغرب العربي: كان عالل الفاسي (1910 - 1974) المنحدر من أصول 
أندلسية، الناشئ في عائلة علم، وتفقّه مثل ابن عاشور، لكن األصغر منه سنّا قد ألف هو اآلخر كتاباً 
في (مقاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها) فرغ من تأليفه سنة 1963. تكشف سيرة الفاسي وآثاره 
العلمية والفكرية عن اهتمام بالمسائل الشــرعية مع عناية مؤّكدة بالمسائل السياسية المحليّة التي 
واجهت بالده فترةَ االســتعمار الفرنســي (1912 - 1956). من ثم تراوحت آثاره بين محور القضايا 
العلمية الشــرعية من منظور إصالحي [دفاع عن الشــريعة ـ نضالية اإلمام مالــك ورجال مذهبه ـ 
الجواب الصحيح والنصح الخالص في نازلة فاس وما يتعلق بمبدأ الشهور اإلسالمية العربية ـ لفظ 
العبادة: هل يصح إطالقه لغير اهللا ـ تاريخ التشــريع اإلســالمي ـ شــرح مدونة األحوال الشخصية] 
ومحور النضال السياسي والوعي الوطني [النقد الذاتي الحماية في مراكش من الوجهتين التاريخية 
والقانونية الحركات االســتقاللية في المغرب العربي السياســة البربرية في المغرب ـ في المذاهب 
االقتصادية ـ اإلســالم وتحديات العصر ـ بحث مفصل عن النظريات الفلســفية المختلفة ومقابلتها 

بالحرية اإلسالمية ـ هل اإلنسان في حاجة إلى الفلسفة؟]
من هذه الناحيــة يمكن أن نالحظ أن جانَب االتفاق بين عالميــن متعاصرين ومعاصرين عالج 
كل منهما قضية المقاصد بصورة مســتقلّة فــي العصر الحديث ال ينبغــي أن يخفي عنا خصوصيات 
مهمة نشــير إليها في ثنايا هذا البحث. هــذه الخصوصيات رغم دّقتها فإنها مفيدة؛ ألنها تكشــف 
مالمح تميّز شــخصية الرجلين ومفاصل فكرهما، إلى جانب ما تشــيان به من خصوصيات األرضية 

الفكرية واإلصالحية في القطرين المغاربيين في القرن المنصرم.
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أول ما يمكن أن نبرزه في هذه المقارنة األوليّة هو أن ابن عاشــور ظل رجل علم بامتياز. واجه 
في حياته المديــدة مصاعب كبرى، كان بعضها سياســياً واآلخر اجتماعياً ســبب لــه متاعب مهنية 
وشــخصية جّمة. لكنه كان رغم توليه أعلى المناصب التعليمية [التدريس بالجامع األعظم وعضوية 
النظارة العلمية سنة 1907، وإدارة مشــيخة الجامع األعظم في سنة 1932 ثم سنة 1945، وعميدًا 
للجامعة الزيتونية ســنة 1956]، واإلدارية [حاكماً بالمجلس المختلط ســنة 1909، و قاضياً مالكياً 
سنة 1913، وشيخ اإلســالم المالكي سنة 1932]، شــديد التمّسك باســتقالليته الفكرية وقدر من 
الحرص على حياد سياســي صعب. ذلك مــا أتاح له درجــة التميّز فيما انكب عليــه من المباحث 
العلمية أعانه عليه نضج فكري واتضاح في الرؤية الحضارية سمح بهما وسطه العائلي وحركة فكرية 
متصاعدة للنخب التونســية منذ المنتصف الثاني للقرن التاسع عشــر. هذا التميّز النخبوي كان قد 
انتبــه إليه اإلمام محمد عبده إثر زيارته األولى إلى تونس ســنة 1884، فســجله في مراســلته مع 

السيد جمال الدين األفغاني ثم واصل عالقته به بعد ذلك حتى زيارته الثانية سنة 1903.
عالل الفاسي من جهته كان أيضاً ملتزما بالمطلب اإلصالحي الذي عبّر عنه في آثاره المختلفة 
والذي ساهمت فيه عالقته برجال اإلصالح من أمثال شكيب أرسالن لكن السياق السياسي االجتماعي 
في المغرب كان أشــد تأثيرا على فكره وحركته. ما تؤدي إليه قراءة ســيرته الذاتية واالطالع على 
أهّم أعمالــه تؤكد أن مدخله إلى معالجة القضايا العلمية الشــرعية كانت مختلفة إلى حد كبير مع 
المدخل الذي اعتمده ابن عاشــور. كانت أعمال الفاســي عموماً ممهورة بطابــع تاريخي فكري يميل 
إلى بحث المسائل المدروسة في مســتواها التطبيقي أكثر من الحرص على المستوى التنظيري. قد 
يكون في هذا ما يفسر أنّه ـ رغم شــديد اتصاله برجال اإلصالح في تونس ـ لم يشر في كتابه عن 

المقاصد إلى كتاب ابن عاشور الذي سبقه في الظهور بسنوات عدة.
من المفيد هنا أن نذّكر أن التحديات السياسية كانت أشد في المغرب على الوجهة اإلصالحية 
ا عرفته النخب التونســية. الظهير البربــري مثال الصادر ســنة 1340 - 1930 كان يطبق تمييزا  ِمم
إداريا وسياســيا بين العرب والبربر . هذا القانون الذي قاومه الفاسي ال يمكن أن يقارن من حيث 
الخطورة بقانون التجنيــس في تونس والصادر ســنة 1923/1333 الذي اقتصر على تشــجيع بعض 

التونسيين على التجنّس بالجنسية الفرنسية.
يضاف إلى ذلك أن قوى الجمود والتقليد الداخلين في المؤسسات التعليمية واالجتماعية كانت 
ا كانت عليه في الوضع التونسي زمن الفاسي وابن  هي األخرى أبلغ فاعلية في الســياق المغربي ِمم

عاشور.
هذا ما يتيح القول إن اهتمامات العالمين متّحدتان فــي الرؤية اإلصالحية مختلفتان في طبيعة 
المعالجــة ومجاالتها ومنهجها. هي عند الفاســي وابن عاشــور متفقة من حيث ضــرورة إعادة بناء 
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المنظومة الثقافية للمجتمــع بما يجعلها في مســتوى التفاعل مع الحضارة الصاعــدة. لكنّها تعتني 
بالحراك الفكري والسياسي االجتماعي أساسا عند الفاســي في حين تقتضي عند ابن عاشور جهدا 
تأصيليا لتجاوز تعّطل البناء الفكري الفقهي واألصولي الذاتيين. يتضح هذا االختالف في اســتبعاد 
الفاسي العمل من أجل إصالح المؤسسة التعليمية للقرويين التي عرفها طالبا ثم مدرسا وإقبال ابن 

عاشور الدائب على تغيير مناهج التعليم في المؤسسة الزيتونية العتيقة.
مع ذلك فإن الرجلين عمال كالهما لإلجابة عن التحديــات األوروبية في الفكر والعلم والواقع 

كل بحسب مقتضيات واقعه وحسب إمكاناته الشخصيّة.
من هنا جاءت أعمالهما أقرب إلى التكامل فــي معالجتهما اإلصالحية وأوضح في التدليل على 
أن المجتمعات العربية المسلمة ظلت في القرن الماضي «مجتمعات نخب» ليس للجمهور الواسع فيها 

أثر ُيذكر في ضبط التوّجهات ونحت اآلفاق.

٭ ٭ ٭
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إذا أردنــا مزيدًا من تحديد الخصوصية لدى العالمين كان لزامــاً النظر إلى كتابيهما اللذين 
بنيا فيهما اتجاههما المقاصدي مع متابعة جزئية لبعض ما ألفه كل منهما في آثاره األخرى.

من جهة ابن عاشور نجد أنّه يؤسس مقاصديته على قاعدة الزمته منذ كتاباته األولى. إنها ذات 
الرؤية اإلصالحية التي تنضوي فيها أعمال الشيخ منذ أن أدرك من أّول شبابه «أن العلم ليس رموزًا 
تحلّ وال كلمات تحفــظ وال انقباضاً وتكلّفاً ولكنه نــور العقل واعتداله... فالعلــوم تخدم غرضين: 
ارتقاء العقل إلدراك الحقائق واقتدار صاحبه على إفادة غيره». ذلك كان بعض ما سّطره في شبابه 

سنة 1910 في كتابه (أليس الصبح بقريب؟).
تلك غاية العلم؛ أّما اإلشكالية التي تبحث المسائل العلمية في ضوئها فهي ال تقلّ وضوحاً عند 
صاحب التحرير والتنوير، ضبطها في تفســيره حين قال: «ولقد رأيــت الناس حول كالم األقدمين 
أحد رجلين: رجل معتكف فيما شــاده األقدمون، وآخــر آخذ بمعوله فيهدم ما مضــت عليه القرون، 
وفي كلتا الحالتين ضر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده األقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشــا أن ننقصه أو نبيده، علماً بأن َغمط فضلهم كفران للنعمة، 

وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال األمة».
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بناء على تلــك الغاية وهذا المنهج يمكــن أن نقول إن التوّجه المقاصدي عند ابن عاشــور هو 
تأسيس للغايات المصلحية المقصودة من تشريع األحكام. القصُد من هذا التأسيس ردم الفجوة بين 
أحكام الفقه اإلسالمي وما انساقت إليه أحوال المسلمين من ارتهان إلى القوانين الوضعية. هو إذًا 
عمل من أجل انبعاث معرفي وفكري يمكّن المؤسسات التعليمية واالجتماعية التقليدية من أن تستعيد 

مصداقيتها وراهنيتها.
من ثم كان توجه ابن عاشور محددًا وقائماً على ثالثة أركان:

اعتراف بالمأزق المنهجي ألصول الفقه. –
عمل من أجل ضرورة القطع مع آليات القياس الفقهي الجزئي. –
اعتماد في استنباط األحكام على قواعد مقاصدية ال تقتصر على الدالالت اللغوية فقط. –

بناء على هذه األركان ســعى ابن عاشــور إلى التأكيد على أهمية وضع قواعــد منهجية جديدة 
ترتبط بخطاب الشــريعة لتحقيق مــا عجز عنه أصول الفقــه من تضييق الخــالف والوفاء بحاجة 

المسلمين في ما يجّد من النوازل.
يقول في مطلع تأليفه مبيناً الحاجة إلى علم جديد: «ما دعاني إلى صرف الهّمة إليه ما رأيت 
من عســر االحتجاج بين المختلفين في مســائل الشــريعة إذ كانوا ال ينتمون في حجاجهم إلى أدلة 
ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي إلى 

األدلة الضروريات فينقطع بين جميع الحجاج».
تلك هي األزمة التي آل إليها علم أصول الفقه الذي أّســس االختالف بين الفقهاء ورّسخه 
ا آل إلى توســيع شــقة الخالف المذهبي. لذلك باتت الحاجة أكيدة عند ابن عاشور للقول  ِمم
بعلم منفصل للمقاصد يتم فيه تحديد ضوابط تعتبــر المعاني والدالالت المقصودة من خطاب 

الشريعة.
أما إذا نظرنا من جهة الفاســي فــي كتابه (مقاصد الشــريعة ومكارمها) الــذي ألّفه بعد ابن 
عاشور بأكثر من خمس عشرة ســنة فإنّ األمر يقتصر عنده على دعوة مقاصدية يعتبرها تواصًال مع 
جهود سبقت وتعبيدًا لسبيل من ســيليه من الباحثين، يقول: «زدُت فيه لبنة على من سبقني وفتحت 

آفاقاً لمن يريد أن يعمل بعدي».

يعتمد الفاسي لتأكيد مشروعية المقاصد على اعتبارات ثالثة:
إن أحكام الشريعة اإلســالمية معللة كلها ما عدا التعبدي منها يقول: «إن اهللا ال يفعل إّال ما  –

تقتضيه الحكمة المودعة في نواميسه الكونية التي جعلها هو على ما هي ما عليه».
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إنّه ال بد من إحياء العقيدة وإعادة دور االجتهاد ذلك «أن الفكر الديني في اإلســالم معناه  –
الحرية الكاملة».

إن خصوصيــة المجتمعات اإلســالمية (والمجتمع المغربي بصورة خاصــة) ذات طبيعة دينية  –
باألساس فال سبيل لقيامها إّال ببعث ديني يطوّر الفهم ويحقق معاني العقل والحرية والعدل.

واضــح أن هذه االعتبــارات تختلف نوعيــاً عّما اعتمده ابن عاشــور في تأسيســه للقول باتجاه 
مقاصدي. فبقدر ما كان هذا األخير متمثّال للتســاؤالت المعرفية الشرعية والعمل على تقعيد نظري 
بديل مــن أجل تموقع للمؤسســات العلمية في العصر بقدر ما كان الفاســي فــي دعوته المقاصدية 
عامال على المحافظة على الدين من األخطار المحدقة به باعتماد العمل السياســي وســيلة لتحقيق 

تلك الغاية.
في كتابه (النقد الذاتي) يساعدنا عّالل الفاســي على مزيد التمّعن في توجهه اإلصالحي حين 
يعتبر أن للمغرب رســالًة خاصة تتمثل في ضرورة االستقالل المدخل الضروري إلحياء الماضي. في 
هذا الكتاب، الذي كان بحق، رسما بيانيا للبناء التصوّري الذي انبجس منه فكر الفاسي اإلصالحي.
ما يلفــت النظر في (النقد الذاتي) أنّــه ونظيره، كتاب (أليس الصبح بقريب؟) البن عاشــور، 

كالهما كّشاف لرؤية صاحبه اإلصالحية ومرجعيته في اتجاهه المقاصدي.
في (النقد الذاتي) يعتني الفاســي عناية خاصة بالتربية والتعليم باعتبارهما أساس كل إصالح 
مع التأكيد أن أســاس التعليم هو «العلم المصحــوب بالعقيدة والخلق المتيــن» ألنهما خير ضمان 
لكل ما يسعى إليه اإلنســان. يضيف إلى ذلك ما يسميه «خلق المواطنة» وضرورة االهتمام بالذكور 

واإلناث واألثرياء والفقراء.

ما ينبغي أن ننتهي إليه هو أن نقطتي االرتكاز لدى الفاسي هما:
بناء «أرستقراطية فكرية» ألن المفكرين هم رسل الفكر للناس محيال على قولة فولتير: «إذا  –

أردت إنهاض شعب فعلمه كيف يفكر».
اعتماد نظرة شمولية للمســائل الوطنية والفكرية منتقدًا ما يســميه تفكير القرية المقتصر  –

على المحيط الصغير. لذلك فهو ال يخفي أن اإلصالح عنده يعمل من أجل مشــروع سياسي 
معارض للرأســمالية لغياب البعد األخالقي فيها ومناهض للشيوعية ألنها نظام كهنوتي حّرم 

النظر في غير المذهب.
العبارتان المفتاحان عند الفاسي هما: العلم واآلخر.

العلم، ألن «جوهر الفكر اإلســالمي هو الثورة على المجتمع الفاسد وتحرير العقل من سيطرة 
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أي طغيــان» [ص 124]. هذا ما يبيّنه في جداله مع الماديين والالئكيين من احترام اإلســالم للعقل 
والحرية وحثه على العلم «ألن الفكر الديني في اإلسالم معناه الحرية الكاملة» .

أّما اآلخر فألن الفاســي، شــأنه شــأن كل اإلصالحيين في القرن الماضي، يعترف باآلخر أداًة 
ضرورية للوعي بالذات. ما نقرأه عن الحرية الفكرية وما أكد عليه الفاســي خاصة وابن عاشور في 
ا يجيز القول إن  نفــس الموضوع، كلّ ذلك يؤكد أن «اآلخر» عنصر أساســي في الوعي بالتأّخــر ِمم

تحديد المرجعية الفكرية لدى الرجلين إنما تتّم من زاويتين: زاوية اآلخر وزاوية الذات.
ما يميّز ابن عاشــور عن الفاســي في مشــروعه اإلصالحي هو أنّ درجة التركيــز على الذاتي 

المعرفي عنده كانت أشد منها عند الثاني. مع ذلك فإن ثنائية المرجعية أساس في الحالتين.
ما يدّعم هــذا التماثل فــي المرجعية مع اختالف فــي طبيعة المعالجة ومنهجهــا هذه الفقرة 
األساسية للفاسي التي تلتقي مع ما كنّا سجلناه من فكر لدى ابن عاشور في التحرير والتنوير. يقول 
الفاسي في فصل من (النقد الذاتي) بعنوان المعاصرة والعصرية إلى «أن الذي غمر غالبية الناس 
هو انقسام المجتمع إلى فريقين: واحد يرى أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه هو الصحيح الذي 
يجب أن ُيشــاَيع ولذلك فهو يفقد الثقة في كل ما لم تأت به األوائل أو لم يجده في تقاليد الوسط 
الذي نشــأ فيه. وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الِجّدة واالبتكار فأصبحــوا يؤمنون بأن كل ما نُقل 
من الماضي يجب أن ينقرض..... إن أســاس الغلط هو الخلط بيــن العصرية (البحث عن الجديد) 
والمعاصرة (إدراك المجدي فــي الجديد والقديم).. يجب أن نمضي قدماً مســتنيرين بعقولنا التي 
لم تقيدها أسباب القلق المعاصرة لندرس كل ما في الغرب مقتبسين ما هو صالح النبعاثنا... وفي 
كل األحوال يجب أال نبذل عقولنا وحقـها في التفكير كثمن ألية ســعادة مصطنعة أو روحية منتََحلة» 

(النقد الذاتي).

٭ ٭ ٭
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إن كان المدخل المتوخى لدى الرجلين واحدًا وهو العمــل على فتح باب االجتهاد إلصالح حال 
المسلمين فإنّ دافع ابن عاشور في توجهه المقاصدي معرفّي اجتماعّي بينما هو عند الفاسي حضارّي 
سياســّي. عند األول ال مناص من فصــل المقاصد عن أصول الفقــه ألن البنيــة األصولية بها من 
االضطراب الناشئ عن ظنيّة الداللة ما يهدد األدلة الشرعية بما ال يتيح «للفقيه تدبير أمور األّمة». 
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هذا ما جعلــه يقصر اهتمامه االجتهادي في جانب المعامالت فال يلتفــت إلى قضايا اإلصالح العام 
ومسائل االعتقاد فضًال عن المباحث السياسية.

ما يشغل هذا الفقيه المجتهد في بحثه المقاصدي هو إحياء الحركية الفقهية من داخل الحدود 
التي التزم بها من قبله عدد من األئمة المسلمين.

لذلك يقــول: «علينا أن نعمد إلى مســائل أصول الفقــه المتعارفة، وأن نعيــد ذَوبها في بوتقة 
التدوين ونعيرهــا بمعيار النظر والنقــد فننفي عنها األجــزاء الغريبة التي َغلَثت بهــا، ونضع فيها 
أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة، ونترك 

علم أصول الفقه على حاله ُتستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية».
أهّم ما في مقولة ابن عاشــور القائلة بضرورة إنشــاء علم المقاصد هو تقريره بأن بنية أصول 
الفقه لم توضع لخدمة حكمة الشــريعة ومقصدها. المقصد األسنى لألصول عنده يدور حول محور 
استنباط األحكام من ألفاظ الشارع ما يجعلها دائرة على تحديد القواعد التي تمكّن العارف بها من 
انتــزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تأذن بها تلك األلفاظ . عند ابن عاشــور هذه البنية في 
طبيعتها ال تؤدي إلى مراعاة أو بيان «حكمة الشــريعة وعن المعاني التي انبنت عليها األلفاظ، وهي 

علل األحكام القياسية».
في مقاصد الفاســي هذا التوّجه غائب في مقدمة الكتاب وفي فصوله األمر الذي أكســب عمله 
صبغة تاريخية مقارنة الغاية منه إظهار التوافق بين التشريع اإلسالمي واألنظمة السياسية الحديثة.

مع الفاســي يبرز المجتهد الذي يريد اإلصالح العام بالمنافحة عن اإلسالم لمواجهة «األفكار 
الجديدة» التي تسّربت إلى عقول المسلمين عن طريق االستعمار الروحي المفسد.

من ثم صرف اهتمامه إلى نشــأة القانون والتشــريعات في مختلف الحضارات مع اعتناء خاص 
بنظرية اإلسالم السياســية. لكن الالفت عند الفاسي أنه ال يشــير إلى كتاب ابن عاشور أو مقولته 
الداعية إلى ضرورة اســتقالل علم المقاصد عــن األصول، ولكن بعض اإلشــارات توحي رغم ذلك 
باطالعه عليه ومخالفته إيــاه الرأي لكنه يبدو مســتنكفا عن التصريح باالختــالف على عادة عدد 
من العلماء فــي التعمية مجاملــًة إلخوانهم وتجنّبا لمواجهتهم. يقول الفاســي ملّمحــا: «زعم بعض 
المعاصرين ممن ألفوا في مقاصد الشريعة أنّ لمبحث ســّد الذرائع تعلّقا قوّيا بمبحث التحيّل» وهو 

عين ما نجده في تأليف ابن عاشور حين يقول: «ولمبحث سّد الذرائع تعلّق قوّي بمبحث التحيّل» .
لذلك جاز في مجال تبيان طبيعة فكر الرجلين ومنحاهما في تناول قضية المقاصد اســتعمالنا 
في حقّهما عبارة صاحب الموافقات حين قال: «المقاصد أرواح األعمال». فالمؤكد أن تناول الرجلين 

ذاَت المسألة المقاصدية ال يجعل مقصَدهما متفقا ذلك أنّ الباعث لديهما مختلف.
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لتفسير هذا االختالف ال بد من التأكيد على الخصوصيات القطرية التاريخية التي تجمع نخب 
القطرين التونســي والمغربي في أمور، وتفّرق بينها في أخرى. هــذه الخصوصيات تتوزع على ثالثة 

روافد هي: الرافد األوروبي الكوني واإلصالحي التنظيمي والسلفي اإلحيائي.
إذا نظرنا في الرافد األّول وجدناه بارزا في التأثير الحضاري ألوروبا االســتعمارية التي ألمعنا 

إليه آنفا والذي طرح قضايا وتحديات ما كان يمكن أن تواجه بالبناء الفقهي التقليدي.
في مستوى الرافد الثاني نجد التوّجه اإلصالحي الذي ظهر في البالد العربية منذ نهاية القرن 
التاســع عشــر مثيرًا تســاؤالت فكرية ودينية واجتماعية وسياســية لم تكن مثارة داخل إطار الفكر 
اإلســالمي التقليدي من قبيل شــروط النهضة والتقدم االجتماعي واالقتصادي وإصالح المؤسســات 

التعليمية.
هذا التوجه اإلصالحي وإن لم يتمكن من تقديم إجابــات للتحديات األوروبية في الفكر والعلم 

فإنه أبرز الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في أسس الثقافة الفقهية السائدة.
هذان العامالن التاريخيان يقّربان بين نخب القطرين المغاربيين ويفّســران المنحى المقاصدي 

الذي جمع بين ابن عاشور والفاسي.
لكــن الرافد الثالث وهو العنصر الســلفي عنصٌر فارق ومهم في شــرح االختالف الواضح بين 

معالجتي ابن عاشور والفاسي لمسألة المقاصد.
للتذكير فإن البالد العربية اإلسالمية عرفت في القرن 13هـ/ 19م رؤية سلفية تعمل على إحياء 
الضمير الديني بمقاومة االنحرافات العقدية والســلوكية التي اعتبرتها تهدد جوهر اإلسالم وروحه. 
هذه الرؤية انطلقت من الذات الثقافية إلصالح نفسها بنفسها مختلفة في ذلك مع التوّجه اإلصالحي 

الشديد االحتكاك بأوروبا في مستوى القيم والمفاهيم وضرورة استساغة األفكار العصرية.
ما يعنينا هنا أن النخــب المغاربية لم يكن لها موقف واحد من هــذا التوّجه اإلصالحي الذي 
تجاوز الجزيرة العربية ليمتد إلى مختلف األنحاء من عالم المســلمين. فإذا كان المغرب قد َوالَى 

هذه السلفية اإلحيائية فإن النخب السياسية والعلمية التونسية صّدتها وقاومتها.
من أقصى المغارب اعتمد العلماء، خاصة من أقام منهم في الجزيرة العربية، الدعوةَ الســلفية 
ونشــروها في البالد مســتفيدين من تأييد عدد من الســالطين العلويين لها. لذلــك وقع التركيز 
ــنة واإلعراض عن  علــى التوجه التصحيحي للعقيدة والســلوك وضرورة األخــذ بظاهر الكتاب والس
كل تأويل كالمــي. ما تحقق في المغرب هو أساســاً دعم من الســلطان مــوالي محمد بن عبد اهللا 
(1141 - 1728/1204 - 1790) ومن بعده موالي سليمان ثم موالي عبد الحفيظ إرساء لسيادة وطنيّة 
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في وجه عالقة تاريخية بالمشــرق طالما فرضت رؤيتها السياسية والعقدية على المغرب النازع إلى 
االســتقالل. هذا الموقف السياســي الخارجي واكبه عنصر داخلي وجد في الدعوة الســلفية العاملة 
من أجل العودة إلى ســالمة معتقدات الســلف الصالح مــا يتيح مقاومة الحضــور المتزايد للطرق 
الصوفية (القادرية والشاذلية والتيجانية) التي أصبحت بانتشار نفوذها تهدد فعلياً مركزية السلطة 
أّوالً ومرجعية العلماء ثانياً. في تونس ال نجد أثرًا للوالء المغربي إلى التوّجه اإلحيائي الذي اكتسح 
المنطقة المغاربية. عداء النخب التونســية كان واضحا إزاء دعاة الســلفية، تفّسره جملة اعتبارات 
سياســية محلية وخارجية ربطت بين موقف النخب الحاكمة ورجال الشــرع لكن في سياق مغاير لما 

حصل في المغرب.
في الخصوصية التونسية كان هناك جانب الوالء للسلطة العثمانية التي قاومت الدعوة السلفية 
في الجزيرة. لكن العنصر األهم هو البناء االجتماعي الثقافي للقطر التونسي بتركيبته الفسيفسائية 
(قبائل عربية بعضها مســتقر وبعضها مترحل إلى جانب الســكان القدامى من البربر مع أندلسيين 
وأتراك وبلقانيين وزنوج وعناصر أوروبية مختلفــة إضافة إلى جالية يهودية) التي كانت تتطلب قيام 
مذهب فقهي واحد واســتبعاد كل تنوّع عقــدي أو جدل نظري في المرجعية اإلســالمية للمجتمع. ما 
كان يمكن لهذه المرجعيــة أن تتأكد لوال قيام المؤسســة الزيتونية معهدا علميــا يقوم على تكوين 
نخب موّحدة تؤطر الجهات المختلفة وتحقق التوازن االجتماعي الصعب. في الحالة التونســية كانت 
مرجعية النخب الدينية هي مركز الثقل األساسي لمقاومة السلفية مع االستفادة في ذلك من الطرق 
الصوفية التي كانــت تغطي كامل أنحــاء القطر. هذا ما جعل المؤسســة الزيتونية محــورا لتوازن 
اجتماعي وفكرّي دقيق ما كان يمكن معه لتلك المؤسســة أن توالي الخطاب السلفي. إنّها لم تر في 
اإلحيائية الســلفية إّال تهديدا لمركزها المحلّي بالتمرد على المذاهــب الفقهية والمرجعية التراثية 

بدعوى الرجوع إلى النّص المؤسس ومقاومة البدع.
بنــاء على هذين التشــخيصين التاريخييــن بروافدهما الثالثــة يمكن الوقوف علــى جانب من 
الخصوصيات الفكرية عند ابن عاشــور التونســي والفاســي المغربي خاصة في اختــالف منحاهما 

المقاصدي.
كان كل منهمــا ينهل ضمن خصوصيــة مجتمعه من تلك الروافد. أما ابن عاشــور فكان يســعى 
إلى اجتهاد مقّر بأهمية اآلخر وضرورة االنفتاح عليه لكنّه في ســعيه يظــل متمثّال للمركزية العلمية 
واالجتماعية للزيتونة. نلمس ذلك بوضوح في جهده التنظيري البعيد لقضية المقاصد تعبيرًا منه على 
أن أســباب الضعف داخلية أساســاً بما يتطلّب تجديدا من داخل التراث. أّما عّالل الفاسي فقد كان 
في إقراره بضرورة تحصين الذات واالنفتاح على «اآلخر» يعمل في مســعاه االجتهادي ضمن إصالحية 

عامة متواصلة مع تاريخية النخب الموالية للسلطان مركز التوازن االجتماعي والثقافي للبالد.
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بهذا دخل ابن عاشــور علــى المقاصد محقّقاً معرفيــاً، دأُبه إعادة االعتبــار للفقيه من خالل 
مؤسســة علمية مســتعيدة مصداقيتها المعرفية واالجتماعية في حين كان عّالل الفاسي في مسعاه 
االجتهادي ومنحاه المقاصدي يريــد للنخب الفكرية والدينية خاصة معاصــرًة ُتنهي عزلتهم عن 

النخب السياسية القائدة.

٭ ٭ ٭

ـ  5 ـ 
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ما ينتهي إليه النظر في أثري ابن عاشور والفاســي المتعلقين بالمقاصد الشرعية يؤكد طبيعة 
المنحى االجتهــادي لهذين الرائدين اإلصالحيين. لقــد أثبتا، كل بطريقته، مــا للعقل الفقهي من 
إمكانيات لتأكيد الذات عند إرادة مواجهة التحوالت والتحديــات التي كادت أن تعصف بالمجتمعات 

المغاربية خاصة.
كانت خصوصية ابن عاشــور في دعوته التأسيســية لعلــم المقاصد تنطلق من مبــدأ التراكم 
المعرفي المتصل فهو لم يدع إلى إلغاء أصول الفقه بل أثبت ضرورتها في صدارة شــروط المجتهد 
المعاصر. لكن مــا أّكده هو أن التباين بيــن المقاصد واألصول تباين منهجّي. إنّه تجاوز للتمّشــي 
المعتمد في أصــول الفقه الذي انتزعت قواعده مــن الفروع فلم تدّون إّال بعــد تدوين الفقه بزهاء 
قرنين. هــذا التباين المنهجي إقرار بأزمة أصول الفقه باعتبار أن «معظم مســائله مختلَف فيها بين 
النّظار، مســتمر بينهم الخالف في األصول تبعاً لالختالف في الفروع». هذا ما يجعل ابن عاشــور 
يطلق على المقاصد مصطلحا آخر هو مصطلح الكليّات إثباتا للصبغة اإلطارية التأسيسية التي يريد 
أن يصبغ بها ضوابطــه المقاصدية. ذات التوجه نجده عنده في التــالزم بين المقاصد والمصالح، 
تالزمــاً مقصودًا تجعل من المقاصد القواعد النظرية العاّمة بينما تكون المصالح تجســيدًا لها في 

إجراء واقعي محدد.
من جهة ثانية فإن خصوصية اتجاه ابن عاشــور المقاصدي تكتســي صبغة اســتيعاب علمي ذي 
صلة وثيقة بمنطق تاريخية األفكار. إنّه ال يريد الحّط من أصول الفقه بل هو يتيح له بذلك التجاوزَ 
واالرتقاء الضروريين في صيرورة النمو الحضاري. بذلك يســتعيد الفقيــه مصداقيته خاصة ضمن 
المؤسســات القادرة على االجتهــاد الجماعي بفضل تحديد قواعد للتشــريع تكــون قطعية. وهو في 

النهاية إثبات لحيوية الشريعة ونجاعة الفكر الفقهي للمسلمين.
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ا تجدر اإلشارة إليه أن البعد النظري في مشروع ابن عاشور حضر فيه البعد اإلجرائي  لكن ِمم
بقوّة ألنّه لم يكن ليحفَل بعلــم نظرّي ال يولّد عمًال وال يثمر فروعاً، لذلك ُعِني في القســم الثاني 

بالمقاصد الخاصة والتمثيل لها.
أما الفاســي فإن عناية الباحثين بعمله كانت أقلّ لما أواله في عمله بالجانب اإلجرائي وهو ما 

جعله لدى البعض أقرب إلى المبحث الفقهي منه إلى التقعيد والتأسيس.
مــع ذلك فإن كتاب (مقاصد الشــريعة ومكارمها) يقــّدم تطبيقا معاصرا للقراءة االســتقرائية 
للنص الشــرعي. ما ينتهي إليه بذلك هو إبراز ما للنصوص الشــرعية وألحكامها من تكامل ودعم 
لبعضها البعض. بإدراك هذا التكامل الذي تيسره العملية االستقرائية يتمكّن المقاصدي من الوقوف 

على «الغاية من الشريعة واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها».
من ثم يتم إقرار دعوة االجتهاد باســم المقاصد وذلك بجعــل المخول لفهم الخلفية المركزية 
الثاوية هو العاِلم المجتهد «المدرك لقصد الشــارع في كل مســألة». من مدخــل الفقيه المعاصر 
المتبيّن للحكمة التشريعية والمصدر للفتوى يمكن تخطي مشــكلة قبول تغيير األحكام بتغير الزمان 

ومعضلة منطقة الفراغ التشريعي.
في هذا يقول الفاسي: «إنّ الحكم الذي نأخذه بطريق المصلحة أو االستحسان أو غير ذلك من 
ضروب المآخذ االجتهادية يعتبر حكماً شرعيّاً أي خطاباً من اهللا متعلّقاً بأفعال المكلفين»، ُينشئ به 

الفقيه المجتهد أحكاماً بإذن اهللا وتوفيقه.
لهذا جاز القول بأن الطابع العملي اإلجرائي الذي تميّز به مبحث الفاســي في المقاصد والذي 
رّكزه خاصة على مجال الفكر السياسي (أســس الحكم ـ الحياة االقتصادية واالجتماعية ـ الحريات 
وحقوق اإلنسان) لم يمنعه من بعض التقعيد التنظيري. حصل ذلك خاصة في تحديد فهم المصلحة 

وربطها بمقولة «الفطرة» والتقائهما بمكارم األخالق التي هي أخالق الفطرة.
يبقى بعد كل هذا سؤال: لماذا بقي هذا البناء النظري والعملي لالتجاه المقاصدي في المغرب 

الحديث من دون تحققّ في أرض الواقع؟
بعض الباحثين يرى في ذلك عجزًا للعقل الفقهي عن مواكبة شروط الحضارة الجديدة وأطرها 

المعرفية وأنماط سلوكها.
ال نشــاطر هذه الرؤية فما نــراه مختلفاً مع هذه القــراءة تمام االختالف. فمــا عّطل االتجاه 
المقاصدي في المغرب الحديث ولم يبق له من أثر في المجال السياســي واالجتماعي هو استبعاده 

عن مشروع الدولة الحديثة القومية.
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في تلك التجارب القطرية الوطنية لم يكن هناك بحث عن المشــروعية في مصادر إســالمية، 
لذلك لم تعتمد أية سياسة من أجل تطوير نظرية التشريع اإلسالمي. كانت نماذج الدولة الحديثة 
متنوعة قد تعلن عن مواقف عدائية من اإلسالم وتراثه أو تستخدم إسالماً تقليدياً لكنها في كل حال 
كانت تزيح من مشروعيتها ومرجعيتها التشــريعية هذا المبحث االجتهادي وما يتطلّبه من مؤسسات 

جماعية من شأنها أن تطوّر هذا العقل األصولي.
من هنا جاءت قلّة العناية بتطوير المقولة المقاصدية وليس ألن «المســلم المعاصر تشبع بقيم 
الحداثة» فلم يعــد بحاجة إلى االجتهاد. ما نراه هو أن االتجاه المقاصــدي يبقى دليًال على حيوية 
العقل الفقهي للمسلمين لكنه يظل متوّقفاً لبلورة طروحاته ومواكبة المستجدات الثقافية واالجتماعية 
والسياسية إلى سياق فكري وسياســي تعددّي يتيح له ذلك ضمن حراك الواقع واستقالل المؤسسات 

وتوافقية القرار.
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عضو جمعية علماء اليمن
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د  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ُمـَحم
األمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي اهللا عن صحابته الراشدين.

وبعـد:
م نفســها كمســاهمة متواضعة في ترســيخ أهمية فقه المقاصد،  فإن هذه الورقة تحاول أن تقد
وذلك من خالل التركيز على تمخضاته العملية، وأثره في مجالين مهمين هما: االجتهاد، والتقنين، 

وهذا ما سوف يتم تناوله من خالل ثالثة فصول:
الفصل األول: مفاهيم ودالالت.

الفصل الثاني: أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد.
الفصل الثالث: أثر فقه المقاصد على حركة التقنين.

سائًال اهللا تعالى أن يجعل األعمال واألقوال خالصة لوجهه الكريم.

٭ ٭ ٭
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في ســياق الحديث عن أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد والتقنين الفقهي، تجدر اإلشارة 
أوالً إلى بعض اإليضاحات حول هذه المفردات: (فقه المقاصد ـ حركة االجتهاد ـ والتقنين الفقهي) 

نتناولها تباعاً بالشكل اآلتي:

:ó°UÉ≤ªdG  ¬≤a  : k’hCG

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية لتقدم نفسها كرســالة جامعة وشاملة، غايتها القصوى ومقصدها 
األســاس إلحاق الرحمة بالعالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النــور، ومن عبودية الخلق إلى 
عبادة الخالق، قال تعالى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذار يات: 56]، وقال تعالى: ﴿ 32 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

[إبراهيم: 1]، وقال تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107].

وتحت هذه المقاصد الواسعة تراسلت نصوص وأحكام الشريعة في تناغم وانسجام ال محل فيها 
للعبثية، وال مجال عندها للتناقض، َوِإنَما ارتبطت األســباب فيها بمســبباتها، والوسائل بمقاصدها، 
والنتائج بمقدماتهــا، وبذلك أعادت للعقل دوره ومكانته، ال بل منحتــه كل التكريم؛ إذ جعلته مناط 
التكليف ومســتقر الخطاب في جميع ما جاءت به من نصوص وأحكام، وما انطوت عليه من أســرار 
ومصالح، ولم تقف عند هذا الحد، َوِإنَما اســتمرت تحوز قصب الســبق في إعالء مقام هذا العقل 
وفي تحفيز قدراته، وإطالق طاقاته من خالل الحث المتكرر على النظر والتأمل والتفكير والتدبر... 
الخ، حتى أَنهَا ال تكاد تمّر سورة كاملة من القرآن من دون إشارة إلى أهمية الدور العقلي وضرورته 
في فهم المراد اإللهي، واستكشــاف طريقه، وبما يحقق لإلنســان المكلف خيره ومصلحته في حاله 
ومآله على حد ســواء، وينأى به عن حياة العسر والحرج، قال تعالى: ﴿ z } | { ~ ے 

̄ ﴾ [البقرة: 185].  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ ،[78 :الحج] ﴾ ¡

اء  ولذا شــاع بين الفقهاء ارتباط األحكام بمصالــح الخلق؛ إذ كل ما وردت به الشــريعة الغر
معقول المعنــى، وذو حكمة بالغة تتضافر جميع أحكامها ونصوصها فــي التأكيد على جلب المصالح 
ودرء المفاســد، فهي «عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكلّ مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، 

فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل»(1).

إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن القيم: 3/3.  (1)
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ومن هنا جــاءت الفكرة المقاصدية، لتعتمد الكليات التشــريعية والبحث في غاياتها وتحكيمها 
في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها، وبالتالي فإن المقاصد بهذا المعنى تعتبر محل رعاية الشريعة 
من أول يوم، ومن شــواهد ذلك «معاملة الرسول ژ لنصارى بني تغلب»(1)، وبقيت المقاصد كذلك 
محل اعتبــار الصحابة ومن تبعهم من األئمــة والعلماء، عدا بعض الظاهريــة، فقد كان اإلمام علي 
ـ كّرم اهللا وجهه ـ يأخــذ باألصلح في اجتهاداته، وكــذا عمر بن الخطــاب ƒ وغيرهما من كبار 

الصحابة @ كعبد اهللا بن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل.
وقد ظل الكثير مــن التابعين وأئمــة العلم يراعون مقاصد الشــريعة في فهــم النصوص وفي 
تفســيرها، وفي اســتنباط األحكام وبناء القواعد الفقهية، وهذا أمر يمكن أن نســتنتجه أو نلمســه 
بوضوح من خالل مــا روي عنهم من اجتهادات وكتب فقهية، فقد أشــار اإلمام أبو زهرة إلى شــيء 
من الحضور المقاصدي في فقه اإلمام زيــد ƒ (2)، ومثل ذلك ما نجده في فقه اإلمام الهادي إلى 

الحق يحيى بن الحسين ƒ وسياسته الشرعية.
ويوجد اليوم عشــرات األبحاث والرســائل الجامعية التي اتجهت إلى إبــراز المقاصد في فقه 

العديد من أئمة العلم والفقهاء السابقين عبر العصور.
وقد أشــار الشــاطبي (790هـ) في كتابه القيم (الموافقــات) إلى هذه الحقيقــة بقوله: «فإن 
عارضك دون هذا الكتاب عارض اإلنكار.. وغّر الظان أَنهُ شــيء ما ســمع بمثله، وال ألف في العلوم 
الشــرعية األصلية أو الفرعية ما نســج على منواله أو شكل بشــكله... فال تلتفت إلى اإلشكال دون 
اختبار، وال ترم بمظنــة الفائدة على غير اعتبــار، فإنه ـ بحمد اهللا ـ أمر قررتــه اآليات واألخبار، 
وشّد معاقده السلف األخيار، ورســم معالمه العلماء األحبار، وشيد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح 

السبيل لم يجب اإلنكار»(3).
األمر الــذي يعني بأن مقاصد الشــريعة قد امتلكت حضــورًا مبكرًا في الفقه اإلســالمي، 
وهو ما جعل بعض الباحثين ينســبون هــذا العلم إلى عصر الصحابة، أو عصــر التابعين، وقد 
يقرنون بداياته بأســماء محــددة ومعلومة كاإلمام علي بــن أبي طالــب(4)، وعمر بن الخطاب، 
وإبراهيم النخعي، مرورًا بالحكيم الترمذي فــي كتابه (مقاصد الصالة) وأبي عبد اهللا البخاري 

ينظر ذلك في (مجموع رســائل اإلمام الهادي): 603، 605. فقد قبل رســول اهللا ژ أن يأخذ الجزية منهم مع إسقاط االسم   (1)
عنهم، إضافة إلى شروط ألزمهم النبي ژ فيها بعدة التزامات، وهناك من نسب هذه المعاملة لعمر بن الخطاب. 

انظر: أبو زهرة (اإلمام زيد حياته وعصره، آراؤه وفقهه): ص 424.  (2)
الموافقات، للشاطبي: 25/1.  (3)

في فتاواه وأقضيته، وتقديم النصح والمشــورة لعمر بن الخطاب، وفي توجيهه ألبي األســود الدؤلي بوضع مبادئ النحو، وهي   (4)
أمور معروفة ومبسوطة في مظانها، مثل: نهج البالغة، وشرح النهج البن أبي الحديد، وكتب السياسة الشرعية، وغيرها.
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(346هـ) في كتابه (محاســن اإلســالم)، وأبي الحســن العامري (381هـ) فــي كتابه (اإلعالم 
بمناقب اإلسالم)، وأسماء أخرى كاإلمام مالك (179هـ) والغزالي (505هـ) والقرافي (684هـ) 
والجويني (478هـ)(1). ومثل هؤالء اإلمام يحيى بن حمــزة (749هـ) في كتابه (الحاوي لحقائق 
مة النجري (877هـ) في كتابه (معيار أغوار  األدلة الفقهية وتقرير القواعد السياســية)، والعال

األفهام في مناسبات األحكام).

بيد أَنهُ يمكن القول بأن الفقهــاء المتقّدمين قد اقتصروا على الجانــب التطبيقي في عالقتهم 
ص فإنها لم تبرز ِإال في فترات متأخرة وبحسب ما  ا العناية بها كعلم متخص بمقاصد الشــريعة، وأم
أظهرته الدراسات(2)، فقد شــكلت بعض األســماء حلقات مركزية في هذا الصدد، كاإلمام الجويني 
(478هـ)، وأبي إســحاق الشاطبي (790هـ)، وابن عاشــور (1973م)، ومن يدري لعل مسيرة البحث 
ن لم تشملها عناية الباحثين بعد ـ ذات بصمات خاصة وأدوار  العلمي تكشف عن أسماء أخرى ـ ِمـم

مماثلة في تاريخ فقه المقاصد.

المقاصد: تعابير واستعماالت:
م إلى كون الفكــرة المقاصدية عميقة ومتجذرة في فقهنا اإلســالمي، وذلك  ا تقــد ونخلص ِمم
على الصعيد العملي والتطبيقي ـ كما أســلفنا ـ أما على صعيد التنظيــر والتقعيد والتأصيل، فتبقى 
محاوالت األوائل محدودة، حيث اقتصرت عنايتهم ـ في غالبها ـ على «بيان الحكم والغايات واألسرار 
ضمن كلمات مقتضبة وإشــارات عابــرة»(3)، قد ال تتجــاوز أحياناً الصيغ المعتــادة للتعليل من قبيل 
«بســبب، ألن، لكي، من أجل..»(4)، مع مالحظة أن العلة تطلق في األصــل على الحكمة والمصلحة، 
والتعليــل ِإنَما هو إظهــار لمقصد أو لحكمة أو مصلحــة، ولكن العلة صارت تطلــق في ما بعد لدى 
الكثير من األصوليين على الوصف الظاهر المنضبط. وقد أشــار الشاطبي إلى وجود تالزم ملحوظ 
بين المعنيين، فالعلة وإن ارتبطت بالوصف إال أنها مفضية إلى حكمة ذلك الوصف ومشــروعيته(5)، 
ولذلك أخذ بعض األصوليين كالزيدية بالوصف المناسب ـ ولم يشترطوا انضباط العلة ـ في إشارة 

أوضح إلى هذا التالزم(6).

انظر: معتز الخطيب: مقاصد الشريعة مدخًال لإلصالح، 104 - 105. بتصرف.  (1)
انظر: معتز الخطيب، مرجع ســابق: 104، وانظر أيضاً: د. عبد اهللا السيد ولد أباه: المقاصد وتجديد المنظومة األصولية،   (2)

ص 149.
د. أحمد الكندي، المقاصد الشرعية لدى فقهاء ُعمان: 325.  (3)

د. محمد الحاج سالم، المقاصد والمصالح في منهج الطالبين: 484.  (4)
انظر: الموافقات: 265/1.  (5)

أبو زهرة، مرجع سابق: 430.  (6)
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وما نقصده هنا هــو أن ألفاظ التعليل قــد مثلت إحدى صور التعبير عن مقاصد الشــريعة في 
اســتعماالت بعض األوائل، وقد حصر بعض الباحثين غالب التعبيرات واالســتعماالت لكلمة المقاصد 
التي اســتخدمها العلماء قديماً وحديثاً؛ ليعنوا بها مراد الشــارع ومقصود الوحي ومصالح الخلق(1). 
ومن تلــك التعبيرات «الحكمة المقصودة بالشــريعة من الشــارع»، و«نفي الضــرر ورفعه وقطعه»، 
كما عبر عــن المقاصد «بمطلق المصلحة» ســواء أكانت جلباً لمصلحة أو درءًا لمفســدة، أم كانت 
ـ «رفع  جامعة لمنافع شــتى، أو تخص منفعــة معينة. وعبّر عنها أيضــاً بـ«دفع المشــقة ورفعها»، وب
الحرج والضيق»، و«تقرير التيســير والتخفيف»، و«استنكار التنطع والتشدد والمبالغة»، ويعبر عنها 
ـ «المصالح العامة»(2)، وبالكليات الخمس الشــهيرة، وبأســرار الشريعة ومحاســنها(3)، والتسامح،  ب

والوسطية، واالعتدال... وغيرها كثير.

تعريف المقاصد:
وهكذا عبّر العلماء عن المقاصد، ولكن من دون أن يضعوا تعريفاً تأصيلياً يتطابق بشــكل دقيق 
مع مدلول المقاصد الشرعية ومعناها ومسماها، وحتى أبي إســحاق الشاطبي ـ وهو من ينسب إليه 
ابتكار فقه المقاصد ـ من خالل كتابه (الموافقات) الذي اعتبر فتحاً جديدًا بحسب تعبير البعض(4)، 
لم يضع تعريفــاً محددًا للمقاصد الشــرعية، ومع ذلك فــإن جميع هذه الجهود ســابقاً والحقاً قد 

أسهمت بشكل كبير في «تكوين مادة هذا الفن الجليل، وصياغة نظريته العامة»(5).

ولننتقل اآلن إلى التعريفات المعاصرة لمقاصد الشــريعة، وهي كثيرة نكتفي هنا ببعضها، ومن 
ذلك:

مة التونســي محمد الطاهر بن عاشــور، حيــث عّرفها بقوله: «مقاصد التشــريع  تعريف العال
العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص 
مالحظاتهــا بالكون في نوع خاص من أحكام الشــريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشــريعة وغاياتها 
العامــة، والمعاني التي ال يخلو التشــريع عن مالحظاتهــا، ويدخل في هذا أيضــاً معاٍن من الحكم 

ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»(6).

انظر: د. نور الدين بن مختار الخادمي، االجتهاد المقاصدي: ج 48/1 - 51.  (1)
انظر: معيار األفهام في مناسبات األحكام، للنجري (خ).  (2)

االنتصار، لإلمام يحيى بن حمزة، ج 155/1.  (3)
انظر: د. عبد اهللا السيد ولد أباه (مقاصد الشرع ومحاوالت تجديد المنظومة األصولية: 150).  (4)

انظر: االجتهاد المقاصدي: 48/1.  (5)
االجتهاد المقاصدي: 52/1.  (6)
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مة المغربي، عالل الفاســي بقولــه: «المراد بمقاصد الشــريعة: الغاية منها،  وقد عّرفها العال
واألســرار التي وضعها الشــارع، عند كل حكم من أحكامهــا». كما عرفها الدكتــور المغربي أحمد 
الريسوني، بقوله: «إن مقاصد الشــريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة 

العباد».
وقد عّرفهــا الدكتور محمد رأفت عثمان بقوله، هي: «مطلوباتهــا العامة لتحقيق مصالح الناس 

الدنيوية واألخروية من خالل تطبيق الناس ألحكامها».

ويفهم من التعاريف السابقة أن مقاصد الشريعة:
هي جملــة الغايات األساســية واألهداف الكبرى التي أعلنتها الشــريعة، وتضافــرت األدلة في 
جملتها على تأكيدها، وما يندرج تحتها من معاني وحكم وقواعد، سواء كانت حكماً جزئية أو مصالح 
كلية، أو ســمات إجمالية، وما يتطلبــه تحقيقها من عوامل معرفية ووســائل تطبيقيــة لتفعيل الفقه 
األكبــر(1) باعتباره منظومــة فقهية أصولية تكاملية فاعلــة، ومؤثرة في صناعــة المجتمعات، وإنجاز 

التحوالت الحضارية.

أنواع المقاصد:
مة الغزالي: «نعني بالمصلحة:  ا تقدم يتبين لنا ارتباط معنى المقاصد بالمصلحة، قال العال َوِمـم
المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشــرع من الخلق خمســة، وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، 
ونفسهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل 

ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»(2).
مع مالحظة أن المقاصد أوسع وأعم من المصلحة، فاألخيرة تدخل تحت لواء األولى باعتبارها 
محكومة بها وليس العكس؛ فالمقاصد مظلة عامة تشــمل جميع أحكام الشريعة من عبادات وعادات 
ومعامالت وعقوبات ونحوها، أما المصالح فتتركز غالبــاً في أبواب المعامالت لتحقيق منافع الناس 

في تصرفاتهم وعقودهم وممارساتهم االقتصادية(3).
وبما أن الفقهاء قد قســموا المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحســينات، فقد جرى تقســيم 

مقاصد الشريعة وفق هذا االعتبار(4) إلى:

نعني بالفقه األكبر: الفقه الحضاري الذي أشار إليه الرسول ژ في حديثه: «من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين».  (1)
المستصفى، ألبي حامد الغزالي: 174.  (2)

انظر: أ.د/ وهبة مصطفى الزحيلي، معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية: 32.  (3)
الموافقات للشاطبي: 8/2.  (4)
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مقاصد ضرورية: وتمثل الوعاء الدائم والضابط العام لكافة الضروريات التي ال بد منها أ ـ  
في قيام مصالح الدارين، ومثــال ذلك: الكليات الخمس، وهي: حفــظ الدين، والنفس، 

والعقل، والنسل، والمال.
مقاصـــد حاجية: وهي التي تحكم كل ما يحتــاج إليه من التوســعة والرفق ورفع الضيق ب ـ  

والحرج، من قبيل التوسع في المعامالت المشروعة والترخص في تناول الطيبات.
مقاصد تحسينية: وهي مظلة عامة لكل ما يليق بمحاسن العادات ومكارم األخالق.ج ـ  

وهناك اعتبارات وحيثيات مختلفة تتنوع بموجبها المقاصد، فهي باعتبار محل صدورها تنقسم إلى:
مقاصد الشارع: وهي التي تتمثل إجماالً في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين.أ ـ  
مقاصد المكلف: وهي ما يقصده المكلف في ســائر تصرفاته اعتقادًا وقوالً وعمًال، والتي ب ـ  

يتحدد بموجبها صحة الفعل من فساده، وما هو موافق للمقاصد، وما هو بخالفها... الخ.

وهي بحسب تعلقها بعموم الشريعة وخصوصها تنقسم إلى:
مقاصد عامة: وهي التي تالحظ في جميــع أو غالب أبواب الشــريعة ومجاالتها، بحيث أ ـ  

ال تختص مالحظاتها في فرع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة 
وغاياتها الكبيرة.

مقاصد خاصة: وهي التي تتعلّق بباب معين أو أبواب معينة من أبواب المعامالت: العائلية ب ـ  
مثًال، أو المالية، أو العمل والمال والتبرعات، القضاء والشهادة... الخ.

مقاصد جزئية: وهي علل األحكام وحكمها وأسرارها.ج ـ  
وهناك من يتوسع في تقسيمها باعتبارات أخرى ال نرى حاجة إلى عرضها في هذه الورقة(1).

طبيعة فقه المقاصد وعالقته بالعلوم األخرى:
1 ـ وفي ضوء ما ســبق يصبح مــن الممكن التعرف علــى طبيعة هذا النوع مــن الفقه؛ إذ هو 
كما نالحظ أحد المداخــل المركبة التي يلتقي فيهــا النقل والعقل والفرع واألصــل والجزء والكل 
والمتشــابه والمحكم، بحيث يمكن القول بأن فقه المقاصد ذو طبيعة فقهية وأصولية قد تعني عمل 
العقل المســتند إلى النقل، ودوران الفرع في فلك األصل، أي أنه فقــه النصوص الجزئية في ضوء 

ينظر في ذلك: االجتهاد المقاصدي: 53/1 - 56.  (1)
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المقاصــد الكلية، بحيث تصبح األخيــرة هي المحور الذي تــدور حوله األولــى(1)، فمعرفة مقاصد 
الشريعة أو هذه المقاصد ذاتها قد تعبر عن الجانب الفقهي في هذا العلم.

وأما بالنظر إلى حاكمية هذه المقاصد في ضبط منهجية التفكير والبحث، ودخولها الضروري 
في عملية االســتنباط أو االلتفات إليها عند االجتهاد، فذلك ما يمثل الجانــب األصولي فيه، وهذا 
أمر تؤكده بوضوح طبيعة المخاض الذي انبثق عنه هذا الفقه، فهو إلى جانب كونه موجودًا ومعتبرًا 
في صميم الشريعة الســمحاء ـ ومن أول يوم كما أســلفنا ـ إال أن والدته بشكله المعروف قد جرت 
في ســياق ما يمكن تسميته بأزمة القياس، وانحســار فاعلية المنهج األصولي في مواجهة مستجدات 
الحياة والشــعور بالحاجة إلى تجاوز العديد من اإلشــكاالت النظرية والتطبيقيــة التي عانى منها 

المنهج األصولي منذ لحظة تأسيسه(2).
ا يعني أن علم األصول قد شكل الحضن الذي توالد في فضائه فقه المقاصد، فالعلوم عند  ِمـم
نشــأتها عادة ما تمتص مكوناتها من العلوم الســابقة لها، فمثلما نشــأ علم الفقه في أحضان علم 
الحديث، ونشأ علم األصول في أحضان الفقه، نجد أن فقه المقاصد قد ولد أيضاً ونشأ في أحضان 
د كمال إمام تعمد النظر إليه كمبحث ـ ال أكثر ـ من مباحث  علم أصول الفقه، بل إن الدكتور ُمـَحم

أصول الفقه، وذلك العتبارات مبررة ليس هنا مجال ذكرها(3).
وفي هذا كلّه ما يكشف عن الطبيعة األصولية لفقه المقاصد من جهة، كما يكشف عن عالقته 

الوثيقة بعلم األصول من جهة أخرى.
2 ـ وباعتبار أن فقه المقاصد يبحث في أهداف الدين والغايات العامة لشريعته السمحاء، فإن 

عالقاته تمتد ـ أيضاً ـ مع العديد من فنون العلم والمعارف األخرى، ومنها:
فقه النوازل: ويعني فقه المســتجدات أو فقه الواقع، وهي التي ال يجد الفقهاء لها حكماً أ ـ  

في التجريد النصي، بحيث يعودون إليه مباشــرة ويدخلون الواقعة تحت خطابه، وبالتالي 
ال يســتقيم منهج الفقهاء فــي التفكير الفقهــي لمواجهة المســتجدات إال إذا اســتعانوا 

بمجموعة من العلوم الفقهية، ومن بينها من دون شك فقه المقاصد(4).

علم السياســـة الشـــرعية: ويقصد به ســلطة ولي األمر في الحفاظ على المصالح ب ـ  
العامة للديــن والدنيا، وفي ملء المســاحات الشــاغرة التي ال يوجد نص مباشــر 

انظر: د. يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها: 228.  (1)
انظر: مقاصد الشرع وتجديد المنظومة األصولية: 142.  (2)

انظر: د. محمد كمال إمام في ورقة عمل، قضايا النوازل في فقه المعامالت بين المذاهب اإلسالمية وتجديد الفتوى: ص 8.  (3)
انظر: د. محمد كمال إمام، مرجع سابق: ص 8.  (4)
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يحكمها، وهي سلطة يباشرها ولي األمر المجتهد بنفســه، أو من خالل فقهاء األمة 
وعلمائها، إن لم يكن كذلك(1)، وهكذا ســلطة تعتبر محكومة بقاعدتين، األولى: «ال 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، والثانية: «تصرف ولي األمر منوط بالمصلحة»، 
ا يجعل العالقة بين فقه المقاصد وعلم السياسة الشرعية وثيقة ومتينة، وقد أشار  ِمم
بعض العلماء إلى كون فقه المقاصد أحد األركان األساســية التي تقوم عليها نظرية 

السياسة الشرعية(2).

فقه الوسائل: فالمقاصد الشــرعية ســواء كانت جلباً للمصلحــة أو درءًا للمفسدة، ِإنَما ج ـ  
يتوصل إليها بامتثال أوامر الشــارع واجتناب نواهيه، أو بإنشــاء األحــكام المعبرة عنها 
ا يقتضي أن تكون هذه الوسائل  اجتهادًا، وكل ذلك مرهون بتحصيل وسائله وأســبابه، ِمم
واألسباب في قوة المطالبة بها تابعة لمقاصدها ولمسبباتها، فإذا كانت مقاصد الشريعة 
على غاية من األهمية فإن الطرق المقتضية إليها تصبــح هي األخرى ذات أهمية بالغة، 
ولــو من باب «مــا ال يتم الواجب إال بــه فهو واجب كوجوبــه». وعليه فــإن العالقة بين 
الوســائل والمقاصد هي عالقة عضوية ال يتصور وجود أحدهما في غياب عالقته باآلخر، 
فالمقاصــد في غياب الوســائل الموصلة إليها تظــل أهدافاً معلقة عصيــة على التطبيق 

والتنزيل على الواقع.

وكذلك الوســائل في غياب المقاصد تصبح خطوطاً تائهة ال وجهة لها وال هدف، ولذلك قسم 
بعض العلماء(3) موارد األحكام إلى قسمين هما:

المقاصد: وتشمل المقاصد اإليجابية، وهي األمور المكونة للمصالح التي جاءت الشريعة أ ـ  
لجلبها، والمقاصد الســلبية، وهي المفاســد ذاتها التي جاءت الشــريعة لدرئها والنهي 

عنها.

الوسائل: وهي الطرق المفضية إلى المقاصد، بل قد تتداخل أحياناً الوسائل والمقاصد، ب ـ  
فيكون المقصد مثًال وســيلة لما هو أعلى، والوسيلة مقصدًا لما هو أدنى، ومثال ذلك: ما 
نالحظه في مبدأ (الجهاد) فاإلعداد له وسيلة إليه كمقصد، وهو ـ أي الجهاد ـ وسيلة إلى 

مقصد أعلى منه، هو إعالء كلمة اهللا وحفظ دينه.

انظر: د. محمد كمال إمام، مرجع سابق: 8.  (1)
انظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة: 227.  (2)

د. أم نائل بركاني، فقه الوسائل في الشريعة اإلسالمية: 22 - 26، بتصرف.  (3)
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هذا، وعالقات فقه المقاصد واسعة وممتدة بسعة وامتداد الشريعة اإلسالمية الشاملة والخالدة، 
وما ذكرناه ليس أكثر مــن نماذج، فهذا النوع من الفقه هو بطبيعته يجد نفســه في شــتى ميادين 

المعرفة للفقه فهو ذو صلة وثيقة بعلم الكالم وفلسفة الفقه(1).

بــل إن هناك من يصف بعض مباحثــه أو نتاجاته العلمية فقهية كانــت أو فكرية أو نقدية بعلم 
الكالم الجديد(2)، كما وجد من يتناول فقه المقاصد كمرادف لما يســمى (فلسفة الفقه) أو التفقه 
بأســلوب فلســفي(3)، وهو إن لم يكن هذه كلها، فهو على األقل يجد نفســه فقهاً مفتوحاً عليها وعلى 

غيرها من العلوم الشرعية والعقلية، بما فيها العلوم والمعارف الحديثة.

OÉ¡àL’G  ácôM  :kÉ«fÉK

االجتهاد لغة، هو: بذلك الوسع والمجهود في أي فعل(4).
أما اصطالحاً فيعرفه أكثر الفقهاء بأنه: بذل الوســع في تحصيل الظن بحكم شرعي فرعي(5). 
وعنه قال الشاطبي هو: «استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم»(6)، وهناك من جعله في 

ما ال أصل له كالكرخي، وبهذا فهو ال يشمل القياس.

كما أن هناك من تناوله بمعنى أعّم وأخّص(7) بحيث يشــمل ما له أصل معين وهو القياس، وما 
ا الشافعي فقد ساوى بين  ليس له أصل معين كقيم المتلفات، وأروش الجنايات ومتعة المطلقات، أم

القياس واالجتهاد.

دت أقوال العلماء في ما يتعلق بالتفاصيل إال أن األكثرية متفقة، كما أشرنا  ومهما يكن فقد تعد
على أن االجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وقد الحظ البعض على هذا 
التعريف الشائع بأنه ال يشــير إلى جوهر االجتهاد بقدر ما يشير إلى وصف الجهد المبذول أو إلى 
عمل المجتهد ولذا وجد من يعرفه بأنه: «ملكة علمية ونفســية تمكن صاحبها من استنباط األحكام 
الشــرعية من مظانهــا»(8) ـ مع مالحظة أن كلمة (ملكة) ال يعني أنها غير مكتســبة بل هي تكتســب 

عبد الجبار الرفاعي، فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة: 29.  (1)
انظر: رضوان السيد، المقاصد في كتابات العرب المحدثين والمعاصرين: 98.  (2)
د. مصطفى محقق داماد، الحقوق اإلنسانية بين اإلسالم والمجتمع المدني: 6.  (3)

المطلع على أبواب الفقه، للبعلي: 212.  (4)
الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 371.   (5)

الموافقات للشاطبي: 113/4.  (6)
صفوة االختيار، لإلمام عبد اهللا بن حمزة: 290.   (7)

د إسماعيل، الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 83.  عبد اهللا بن ُمـَحم  (8)
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بالجهد والمثابرة ـ فالملكة العلمية تمكن المجتهد من فهــم النصوص والقواعد والمقاصد وإدراك 
أبعادها وعالقاتها بحركة الزمان وتغير المكان واختالف األحوال واألشخاص كما تمنحه القدرة على 

تكييف الوقائع وفق الرؤية الشاملة، والمناسبة للشرع والواقع معاً.
ــا الملكة النفســية فهي نوع مــن الثقة والقناعة بنتائج ذلك االســتنباط إلــى درجة تجعل  َوأَم
المجتهد ال يتردد في صوغ ما توصل إليه وإصدار ذلك في صورة قرار أو فتوى أو رؤية أو موقف أو 
أي تصرف آخر، وعليه فإن ما نعنيه بحركة االجتهاد هنا هو حركة هذه الملكة (العلمية والنفســية) 
وهي حركة قد تكون ســلبية أو إيجابية وذلك بحســب مــا يحيط بها من مؤثرات ســواء كانت هذه 
المؤثــرات عوامل معرفية كفقــه المقاصد الذي نحن بصدد بيــان تأثيره، أو غيــر معرفية كالهوى 

والتشهي والتعّصب... الخ.
كما أن الحركة في معناها اللغوي تشــير إلى االنتقال(1) وهي أيضاً ضد السكون، والسكون ِإنَما 
هو توقف الحركة، فهو إذا شكل من أشــكال الحركة ولكن في صورتها السلبية، وعلى هذا األساس 
فإن حركة االجتهاد تتخذ ثالث صور: (الحركة بمعناها اإليجابي) (الحركة بمعناها السلبي) (الحركة 
ل من خاللها إلى  حركة مظاهر ومالمح يتوص الســلبية بمعنى الســكون) وكما هو معروف، فإن ِلكُل

قياس الحركة ذاتها، والوقوف على عوامل التأثير فيها.
فالفتــوى مثًال تعتبر ملمحاً من مالمح حركــة االجتهاد، والمذاهب اإلســالمية أيضاً ما هي إال 
مظهر من مظاهــر حركة االجتهاد في فهم اإلســالم وفهم المفاهيم والقيم اإلســالمية(2). ومن كل 
ملمح أو مظهر نستطيع أن نحدد طبيعة هذه الحركة وما إذا كانت سلبية أو إيجابية وكذلك نستطيع 

اكتشاف العوامل التي أثرت في طبيعة هذه الحركة.
وعلى هذا األســاس فإن منظومة المالمــح والمظاهر المعبرة عن حركة االجتهــاد، أو المؤثرة 
فيها هي ما يمكــن االعتماد عليه في بيان أثر فقه المقاصد على هذه الحركة، ومظان ذلك يشــمل 
بالتأكيد كل مــا له عالقة بتحريك االجتهاد أو الملكة العلمية أو النفســية لــدى المجتهد من جهة 

وصلة ذلك بالعامل المقاصدي من جهة أخرى، ومن هذه المظانّ:
النتاج الفقهي لحركة االجتهاد بشــقيها الســلبي واإليجابي، وتأثير هذا النتاج على سلوك  ـ  1

الناس وحياتهم.
العوامل المؤثرة في هذا النتاج وهي ذات عالقــة بمنهجية التفكير وطريقة فهم النصوص  ـ  2

والتعامل معها ومع المستجدات.

لسان العرب، البن منظور: 377/1.   (1)
شهاب الدين الحسيني، االجتهاد والتجديد في المنهج اإلسالمي: 239/1.   (2)
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الفتــوى والبحث والدراســة والتنظير والتقعيــد والنقد والمراجعة والتصحيــح والترجيح،  ـ  3
وأيضاً الفعاليات الفقهية والفكرية من الندوات والمؤتمرات التي قد تتصل بقضية التعبير 
عن خصائص الشريعة وغاياتها وسماتها، وذلك لصلتها المؤثرة في الملكة العلمية (الشطر 

األول لعملية االجتهاد كما أشرنا سالفاً).
منظومة األدلة الشــرعية باعتبار أن حركة االجتهاد قد تتأثر ســلباً أو إيجاباً بحسب رتبة  ـ  4

الدليل سندًا ومتناً وخصوصاً في ما يتصل بالسنة الشريفة وما إذا كان الدليل الذي يبنى 
عليه االجتهاد صحيحاً ثابتاً عن رســول اهللا ژ أم ال؛ ولذلك فإن نطاق االجتهاد قد يتسع 
ليشــمل ما فيه نص وما ليس فيه نص، فمقولة االجتهاد في مورد النص ال تشير إلى أكثر 
ا قد يجتهد في تطبيقه وليس في  من النص القطعي ثبوتاً وداللة، بل إن هذا النص هو ِمم
عينه كما فعل الخليفة الثاني في إسقاطه ســهم المؤلفة(1)، أما بقية النصوص سواء كانت 
ظنية الثبــوت والداللة أو قطعية الثبوت ظنية الداللة، أو ظنية الثبوت قطعية الداللة، فإن 
االجتهــاد يطالها حيث تبقى «تحت مجهــر البحث ونظر المجتهديــن وذلك لمعرفة طرق 
إثباتهــا وتوثيقها، ثم لتوضيح داللتهــا وبيانها، وهذا مجال رحــب للبحث في إطار النص 

الوارد وفق منهج توثيق النصوص وقواعد تفسيرها، وهو اجتهاد بأَتم معنى الكلمة»(2).

وهناك أيضاً اجتهاد بالمعنى الخاص وهو البحث عن حكم مســألة من المســائل لم يرد فيها 
نص وذلك باالعتماد على المصادر االجتهادية من استحســان واســتصالح وغيرها، والمهمة هنا قد 
تبدو دقيقة وغير يســيرة إذ هي مشــروطة ـ في تحقيق أغراضها ومقاصدها ـ بمدى كفاءة المجتهد 
وتوســع قدرته وإلمامه بقضايا زمانه وضرورات عصره كونه مطالب بتوليد الحكم الشرعي وإنزاله 
على الواقعــة إنزاالً يتــالءم بين مقصد الشــارع الحكيم في جلــب المصالح ودرء المفاســد وبين 
مقتضيات العصر ومستجداته(3). ذلك باختصار ما يمكن أن نعده من مظان العثور على صور التأثير 

المقاصدي في حركة االجتهاد.
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التقنين لغة: مأخوذ من كلمة قنــن، وهي تعني وضع القوانين، والقانون: هو مقياس الشــيء 
وطريقه إليه.

إعادة صياغة األمة، للشيخ الخليلي، الحلقة األولى: ص 62.  (1)
د. مصطفى صالح باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية: 792.   (2)

الشيخ الدكتور كمال الدين جعيط، االجتهاد واجب ديني وحضاري: 132.   (3)
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ـ : جمع األحــكام والقواعد التشــريعية المتعلقة بمجال من  وأما اصطالحاً فيعني ـ بوجه عام 
ى  مجاالت العالقات االجتماعية وتبويبها وترتيبها وصوغها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسم
مواد ذات أرقام متسلســلة، ثُم إصدارهــا في صورة قانون أو نظام تفرضــه الدولة، ويلتزم القضاة 

بتطبيقه بين الناس(1).
ونقصد بتقنين الفقه اإلسالمي تطبيق طريقة التقنين اآلنف الذكر على األحكام الفقهية.

وعّرفــه بعض الباحثيــن بأنه: صوغ األحــكام الفقهيــة ذات الموضوع الواحد، التــي لم يترك 
تطبيقها الختيار الناس بعبارات آمرة، يميز بينها بأرقام متسلســلة ومرتبــة ترتيباً منطقياً بعيدًا عن 

التكرار والتضارب(2).
وفكرة تقنين األحــكام الفقهية تعود في جذورها إلى عهد الخليفة العباســي كما تشــير بعض 

المصادر(3).
وقيل: ِإنهَا تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ ـ أي في عهد عمر بن عبد العزيز ـ بل إن البعض يعتبر 
كتــاب (القضاء) الذي بعثه الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موســى األشــعري فيه معنى التقنين، 
نة، وقيد اجتهاده بالقياس على األشباه والنظائر(4). باعتباره ربط قضاء األخير بنصوص الكتاب والس
ومهمــا يكن فإن عملية التقنين قد بقيت مجرد فكرة ولم تشــهد أي تطبيــق عملي لها، حتى 
ظهور المجلة (مجلــة األحكام العدلية) في عام (1869م)، وقبلها ربمــا الفتاوى الهندية المعروفة 
ـ (العالمكيرية)، وبعد ذلك سرت فكرة التقنين إلى كثير من الدول العربية واإلسالمية، وما نرمي  ب
إليه هو أن فكرة التقنين ـ ومنــذ بدايتها ـ قد جمعت حولها أنصارًا وخصوماً، فالفقهاء بين مجيز 
لهذه الفكرة يرى فيها مصلحة ـ وهم في عصرنا األكثرية تقريباً ـ وبين محّرم ال يجيزها ويعتبرها 

مفسدة.
وعليه فإن ما نعنيه بحركة التقنين في هذه الورقة هو الوقوف على منطلقات هذه الحركة وبيان 

أثر فقه المقاصد عليها، وما إذا كان هذا األثر سلبياً أو إيجابياً.

٭ ٭ ٭

انظر: المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقاء: 313/1.  (1)
تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، موقع علماء الشريعة، أنترنت).  (2)

حركة تقنين الفقه اإلسالمي، عامر بن عيسى اللهو: ص 3، بحث منشور على اإلنترنت.  (3)
د. عبد اللطيف الشيخ، جواز تقنين قانون ينظم ألحكام األسرة مستمد من الشريعة اإلسالمية. انظر: موقعه على اإلنترنت.  (4)
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في ضوء ما ســبق يمكننا القول بعضوية العالقة بين فقه المقاصــد وحركة االجتهاد، وأنها من 
الرســوخ والقوة، بحيث ال يمكن أن نتصور أي حركة إيجابية لالجتهاد مــن دونها، ولذا كان العلم 
ى لعملية االجتهــاد، وفي هذا يقول  بمقاصد الشــريعة أحد الشــروط الالزم توافرها في من يتصد
مة الشاطبي: «ِإنَما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة  العال

على كمالها، والثاني: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها»(1).

وحين تكلم الغزالي في شــروط االجتهاد وحصرها في شــرطين كان أولهمــا عنده: «اإلحاطة 
بمدارك الشــرع والقدرة على االســتنباط». بل إنهُ لم يجعل شــرطه الثاني، وهو العدالة شرطا في 

صحة االجتهاد، َوِإنَما شرطاً في صحة تقليد هذا المجتهد واعتماد فتواه(2).

ا اتفق عليه علماء األصول، بل إنه  وقد تحســن اإلشــارة إلى أن شــرط العلم بالمقاصد هو ِمم
ا لــم يتخلف فيه مذهب عن مذهب(3). ومن تعابير بعض العلماء عن هذا الشــرط ما قاله اإلمام  ِمم
عبد اهللا بن حمزة: «أن يكون المجتهد عارفا باهللا وبصفاته، عالما بأفعاله وأحكام أفعاله، وما يجوز 
عليه وما ال يجوز، وما يجوز أن يريده، وما ال يجوز أن يريده، وبهذا يصح له العلم بحكمته سبحانه 
وعدله ليصح منه االســتدالل بقوله ســبحانه على األحكام»(4)، وكذا ما أشــار إليــه اإلمام الهادي 
يحيى بن الحســين من ضرورة العلم بأصول دين اإلســالم، والقدرة على رد الفــروع إلى األصول، 
والمتشــابه إلى المحكم(5)، ومع كون مذاهب العلمــاء قد تتفاوت في بعــض التفاصيل ذات العالقة 
بإعمال هذا الشــرط ودرجة تطبيقه إال أن ما يمكن االتفاق عليه هو أن مقاصد الشــريعة قد بقيت 

حاضرة في النظرية العامة لالجتهاد.

وهكذا يتبين لنا عمق الصلة بين حركة االجتهاد وفقه المقاصد، ودونما شك فإن هذه الصلة أو 
العالقة ال بد وأن تعطي أثرها، بيد أن طبيعة هذا األثر كما سنرى ظلت تتشكل سلبا وإيجابا بحسب 

الموقف االجتهادي من فقه المقاصد أو بحسب أمرين اثنين هما:

الموافقات للشاطبي 105/4، 106.  (1)
انظر: المستصفى للغزالي: 350/2.  (2)

انظر: أبو زهرة، اإلمام زيد حياته وعصره ـ آراؤه وعلمه: 465، 468.  (3)
صفوة االختيار لإلمام عبد اهللا بن حمزة: 373.  (4)

للمزيد حول ذلك، انظر: مجموع رسائل اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين: 489 - 494.  (5)
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مدى حضور أو غياب هذه العالقة بين فقه المقاصد وحركة االجتهاد. ـ  1
طبيعة هذه العالقة وما إذا كانت وفق الشكل المعتبر شرعاً أم ال. ـ  2

ذلك أن الحديث عن أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد يقودنا إلى توجهات ثالثة ـ انبثقت 
في األساس عن مدرستين عرفتا قديما بمدرستي الرأي واألثر ـ نتناولها كما يلي:

ه األَول: التوج
وقد اتخذ أصحاب هذا التوجه موقفاً ســلبياً متشــددًا من قضية المقاصد فلم يلتفتوا إليها في 
قراءة النص وال في تعاملهــم مع الواقع، ولذا جمــدوا على حرفية النصوص واعتبــروا العقل وعاءً 
لظواهرها، فالعقل وفق هذا التوجه ليس من مهماته الغوص إلى ما تحت السطح، أو اإلحاطة بأبعاد 
النصوص أو إثارة عللها أو الحكمة من ورائها، ال بل أنكر هذا التوجه أن تكون األحكام الشرعية قد 
ربطت بحكمة أو مصلحه أصال، وأن من الجائز أن يكون المأمور به منهيا عنه، والمنهي عنه مأمورا 
بــه(1)، ولذا يمكن القول بأن هذا التوجه قد مثل الخط المتشــدد في مدرســة األثر ومن هنا عرف 
ا يتجاوزها الزمن بل  أصحابه قديما بالظاهرية، ومع كون هذه المنهجيه من الفهم هي بطبيعتها ِمم
إنها لم تعد موجودة في نظر البعض(2) ِإال أن آثارها ال تزال موجودة وصور إحيائها ال تزال تطل من 

هنا وهناك، ولذا وجد في عصرنا من ُيطلق عليهم اسم (الظاهرية الجدد)(3).

التوجه الثاني:
ويعتبر هذا التوّجه نقيضاً صارخاً للتوجه الســابق حيث وجد من يتّهم هذا التوجه باإلفراط في 
اســتعمال المقاصد(4)، وتعطيل النصوص باســم المصالح والمقاصد(5) تحت ذريعة الحماس لقضية 
التجديد، ومواكبة العصــر في ظلّ انبهار أصحاب هــذا التوجه بما وصل إليــه الغرب من النهضة 
والتقدم، ومع أن التحّمس لهذه القضية هو أمر مشــروع ومطلــوب، إال أن هذا التوجه كما يبدو لم 
يقدم رؤيــة متوازنة تصل األصل بالعصر والماضي بالحاضر، فوقع في بعض أخطاء ليســت بالهينة 
ـ كما ســيأتي ـ أُعتبرت في نظر بعض المفكرين تعبيرًا صارخاً لما ســموه (نزعة التغريب)(6)، لكن 
وألن أصحاب هذا التوجه ال يفتأون يقدمون أنفســهم ضمن اإلطار اإلسالمي كدعاة إصالح وتجديد، 

انظر: السياسة الشرعية، للقرضاوي: 238.  (1)
انظر: المدخل الفقهي العام: 190/1.  (2)

د. القرضاوي، مرجع سابق: 228.  (3)
االجتهاد المقاصدي، مرجع سابق: 145/1، وما بعدها.  (4)

د. القرضاوي مرجع سابق: 245.  (5)
انظر: كتاب قضايا إسالمية معاصرة، إشكاليات التجديد، مقدمة المحرر: 6.  (6)
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وكونهم عادة ما يتكئون في أطروحاتهم على َشْيء من اجتهادات األوائل المحسوبة على مدرسة الرأي 
ـهُ يمكننا القول بأن هذا التوجه قد مثل ما يمكن تســميته بخط  ثــم يقدمونها بفهمهم الخاص، َفِإنـ

الغلو في مدرسة الرأي.

ه الثالث: التوج
وقد اختط هذا التوجه موقفاً وســطاً بين حالة التفريط التي لمســناها في التوجه األول وبين 
حالة اإلفراط ذات العالقة بالتوجه الثاني حيث يقوم هذا التوجه على منهج االستناد إلى العقل في 
فهم النص، فيكون العقل مستكشــفا لكماالت اهللا، ويكون النص كاشفا لتلك الكماالت(1)، ويتعاونان 
معاً من خالل عملية الكشــف واالستكشــاف في بيان وتحقيق مراد اهللا من العباد، وفي أكناف هذا 

التوجه عادة ما يتم التوظيف السليم لمقاصد الشريعة ضمن العملية االجتهادية.
ولذا كان من خصائص هــذا التوجه فقه الجزئي في ضوء الكلي، والمنــاداة بقراءة الواقع في 
ضوء مقاصد الشريعة الواسعة، واالنفتاح على العلوم األخرى واإلفادة منها، والموازنة بين ما يشكل 
مصلحة، وما يشــكل مفســدة، فتجلب المصلحة حين يكون ذلك هو األصلح في التعبير عن مقصود 
الشارع، وتدرأ المفســدة حين يكون ذلك هو األولى واألجدر بتحقيق مراد الشارع ومقصوده. ويمثل 
هذا التوجه مدرســتي الرأي واألثر معاً ولكن في خطهما الوسطي والمعتدل الذي يجمع بين صريح 

العقل وصحيح النقل.
وهكذا يمكننا قراءة أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد من خالل الوقوف على كل حالة من 

الحاالت السابقة (التفريط ـ اإلفراط ـ الوسط) وذلك على النحو التالي:
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حينمــا ال يلتفت إلى مقاصد الشــريعة فــإن االجتهاد يفقد أهم شــرط من شــروطه ـ كما 
رأينا ـ وهــو ما يعني فك االرتباط أو االنفصال عن المفهــوم الحقيقي لالجتهاد األصيل، المعبر 
عن خصائص الشــريعة اإلســالمية، والتي من أهمها: «صالحيتهــا ودوامها وواقعيتهــا ومرونتها 
وقدرتها على التحقق والتفاعل مع مختلــف البيئات والظروف واألطوار»(2). ولذلك نجد أن معظم 
االنحرافــات الخطيرة واألمــراض الفتاكة الكثيــرة التي منيت بهــا أمتنا عبــر تاريخها الطويل 
ِإنَما كان وراءها إغفال متعمد وغير متعمد لعظمة هذه الشــريعة، وعجــٌز كذلك في التعبير عن 

مقاصدها، ولعل من آثار ذلك:

انظر المزيد، في: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 58 - 63.  (1)
انظر: االجتهاد المقاصدي، مرجع سابق: 59/1.  (2)
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1 ـ الجمود والحرفية في فهم النص وتفســيره ومن ثّم تطبيقه خارج المنحى التعليلي الموصل 
ا أفضى إلى هيمنة النظر الفقهي الجزئي، وتجــاوز فقه األولويات، وبالتالي  إلى غرض الشــارع ِمم
الوقوع في ما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة(1)، ولذا ظهر قديماً ما يسمى الفقه الظاهري 
القائم أساسا على المبالغة في التمسك الحرفي بظواهر النصوص، وإغفال المقاصد الجزئية أحيانا 
فضال عن ربطها بالمقاصد الكلية، ومثاالً على ذلك ما نجده من الجمود العجيب لدى ابن حزم في 
قراءته لحديث: «تستأذن البكر وإذنها ُصَماُتها»، فقد رأى أن البكر إذا نطقت صراحة بالرضا َفِإنهُ 
ال ينعقــد النكاح عليها ألنه خالف الحديث النبوي مع أن جمهــور الفقهاء قد فهم من هذا الحديث 
أن البكر ِإنَما تســتحي في الغالب ولذا كان صمتها داللة على رضاهــا، فلو أَنهَا تكلمت وعبرت عن 

رضاها صراحة لكان ذلك أبلغ في تحقق شرط الرضا.

وبذات الطريقة تعامل أيضاً مع حديث: «ال يُبولن أحدكم في الماء الدائم (الذي ال يجري) 
أ منه»، فمع أن مقصود الحديث هو اجتناب ما تقع فيه  يتوض يغتسل منه»، وفي رواية: «ُثم ُثم
النجاســات من الماء ِإال أننا نجد ابن حزم يرفض قياس الشرب على الوضوء والغسل، إذ حرم 
أ منه أو يغتسل، وفي ذات الوقت أباح له أن يشرب منه، كما رفض أن يقيس  على البائل أن يتوض
غير البائل على البائل فأجاز لغير البائل ـ إلى جانب الشــرب طبعاً ـ أن يتوضأ ويغتسل باعتبار 
أنه لم يبل فيه هو وإنما قد بال فيه غيره. وأكثر من ذلك أنه ربط الحكم بالبول المباشــر في 
الماء، فلو بــال خارجاً منه ثم جرى البــول فيه فهو طاهر عنده يجوز الوضوء منه والغســل له 
ولغيره(2)، وفي هذا من الجمود ما ينبو عنه منطق التشــريع(3) ويمجه «الــذوق الفقهي البصير 
بمقاصد الشــريعة»(4)، وعادة ما يؤدي النظر الفقهي الجزئي أو فهم النص خارج اإلطار الكلي 
لمقاصد وقواعد الشريعة إلى ما يمكن تسميته بالفتوى المتزمتة التي قد تجلب المشقة والضرر 
علــى الناس بغير حق، ولعل أقدم صورة لهذا النوع من الفتوى المخالفة لمقاصد الشــرع، تلك 
ة، وأجنب  التي أنكرها الرسول ژ ، فقد غضب رســول اهللا ژ على قوم أفتوا رجال أصابته شج
فأمروه بالغســل، ولــم يعذروه فمات، فقــال النبي ژ : «قتلوه قتلهم اهللا، هال ســــألوا إذ لم 

يعلموا، فَِإنَما شفاء العي السؤال»(5).

انظر: طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة: 78.  (1)
انظر: السياسة الشرعية: 337 - 338 بتصرف.  (2)

مــا عرضنا له مــن األمثلة ليس أكثر من اإلشــارة إلى خطورة التخلي عــن المنحى التعليلي، ذلــك أن التألق في فهم النص   (3)
مرهون به، بدليل أن ابن حزم ذاته عندما يتخلى عن ظاهريته نجده يقدم استنتاجات رائعة، وتعليقات منطقية أشار إلى بعضها 

الدكتور طه جابر العلواني في بحثه القيم: مقاصد الشريعة. انظر ذلك: ضمن كتاب قضايا إسالمية معاصرة: ص 34 ـ 35.
انظر: المدخل الفقهي العام: 195/1.  (4)

انظر: المسألة ضمن موسوعة، الضياء، للعوتبي: 252/1.  (5)
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وفي عصرنا اليوم هناك من تحجبهم النصوص الجزئية عن النظر إلى المبادئ الكلية، ولهذا 
كانت آراؤهم الفقهية أميل إلى الفقه الظاهري ومثال ذلك عدم الترخيص في أخذ القيمة في زكاة 
المال، وعدم إيجابها في النقود الورقية مهما بلغت؛ بحجة أن هذه النقود ليســت المشــار إليها في 
ــنة أي ليســت ذهباً وال فضة ولم يلتفتوا إلى قيمتها، وكذلك األمر بالنســبة لعروض  الكتاب والس

التجارة وجد من ال يرى وجوب الزكاة فيها كاأللباني ومن قبله الشوكاني والقنوجي.
2 ـ وبفعــل إغفال مقاصد الشــريعة وما يرتبط بذلك فــي العادة من إقصاء لــدور العقل في 
منحاه االستكشــافي والتعليلي بشكل عام ازدادت الحاجة إلى الدليل اللفظي، ويبدو أن هذه الحاجة 
قد أنضجها العديد من األســباب، منها ما يتعلق باعتبارات سياســية تبحث عن غطاء شــرعي لها، 
ومنها ما يتعلق باعتبارات منهجية تبحث عن صمــود ما في مواجهة المنهج اآلخر (المنهج العقلي أو 
المقاصدي)، وضمن هذا اإلطار وما تخلله من معارك كالمية وردود أفعال ظهر المزيد من التشــبث 
ا أدى إلــى ظهور القول بحجية قول  بالدليل اللفظي حتى ولو كان مجــرد أثر من آثار الصحابة ِمم
الصحابــي، وظهور ما بات يعرف بعد ذلك (بالحشــوية) الذين اتهموا بقبولهم كل حشــو مفهوم أو 
غير مفهوم من اآلثار، وفي هذا ما يعبر عن أزمة فقهية كان من آثارها أن فتحت الباب واسعاً أمام 
ــنة النبوية، في ما بات يعرف باإلســرائيليات،  الكثير من األكاذيب والتقوالت حتى طالت مجال الس

ناهيك عن المشاكل واالنحرافات والتداعيات التي انبثقت عنها.
3 ـ وفي فضاء مثل هــذا الجمود الناجم عن إغفال المقاصد نبتت معظم االنحرافات المنهجية 
الخطيرة من قبيل مفاهيم الجبر واإلرجاء والتجسيم والتشبيه إلى غير ذلك من المفاهيم المغلوطة، 
ومــا ترتب عليها من اهتــزاز الثقة باهللا، وتشــويه مفهوم الوعيد، وعزل األســباب عن مســبباتها، 

والنتائج عن مقدماتها، ورواج الظلم، وغياب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر...إلخ.
ع عليهــا العديد من التداعيــات الخطيرة التــي ظلت تعتمل خالل مئات الســنين من  وقد تفر
ة منذ ســقوط الخالفة الراشدة عام 41هـ(1)،  الفساد السياسي واالنحراف الفكري الذي عانته األم
ا ساهم في انحسار الوعي اإلسالمي وغياب التصور الصحيح، وقد انعكس ذلك على بعض الرؤى  ِمم
خت ـ على وجه الخصوص ـ ثقافة الظلم واالستبداد،  الفقهية، فتعمقت االنحرافات بشكل أكبر، وترس
ة البيضاء، وهو ما  ومقاومة اإلصالح والمصلحين، ونبــذ كل من يحاول أن يرد الناس إلــى المحج
أشــار إليه الشــيخ الخليلي ـ حفظه اهللا ـ في كتابه القيم (إعادة صياغة األمة) بقوله: «وقد وجدنا 
من الفقهاء الكبار من يقول: إن الحسين ـ سبط رسول اهللا ژ ـ ُقتل بسيف جّده، أي: أنه ثار على 
ولّي أمر المسلمين الذي تجب طاعته والخضوع له ســواء بّر أو فجر، عصى أو أطاع، عدل أو جار، 

للمزيد حول ذلك انظر: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 42 - 50.  (1)
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وال يحاسب على شــيء من أعماله، ومخالف حقيق بالقتل، فما أنزله يزيد بن معاوية بالحسين ِإنَما 
كان تطبيقاً بما جاء به الرسول!! فهكذا وصل الناس إلى هذا المستوى من ضالل الفكر»(1).

ولعل مــن صور هذا الضالل أيضاً أنك تجد من الفقهاء من قد يؤّكد فســق الحاكم، ثُم يكون 
حكم ذلك عنده عدم جواز الخروج عليه، ســواء توافرت أســباب الخروج أم لــم تتوافر، وهو خطأ 
وقــع فيه العديدون، كابن كثير(2) والشــوكاني لقوله بوجوب طاعة الظلمــة(3) وغيرهما، وفي عصرنا 
كثيرون أيضاً يرددون ذات الطريقة من التفكير، فيحكمون ـ باسم الشرع ـ على أي َشْيء بالطاغوتية 
والفسق، وباسم الشــرع أيضاً يوجبون الخضوع ِلما يعتبرونه طاغوتاً وفسقاً، على أن تشخيصهم لما 
يعتبرونه وصفاً شرعياً في كال الحكمين المتناقضين عادة ما يكون بعيدًا عن الفهم الحقيقي للواقع 

من جهة، ولرؤية الشرع ومقاصده العظيمة من جهة أخرى(4).

ة عبر مســيرتها  دهــا مصلحو هذه األموفي ذلك كله ما يفســر المعانــاة الكبيرة التي تكب
الطويلة بدءًا باإلمام الحســين واإلمام زيد بن علي وابنه يحيى، ومــرورًا بالنفس الزكية وأخيه، 
وعبد اهللا بن يحيى طالب اْلـَحــقّ وغيرهم، وانتهاء برموز حركات اإلصالح المعاصرة، ولذا وجد 
من يقول بأن الفقه السياســي اإلســالمي قد ولد في أحضان االســتبداد، ووضع أساساً لشرعنة 

ممارسات الحاكم الجائر(5).

4 ـ كمــا أن إغفال المقاصــد قد أفضى إلى اختــالط األوليات، فصارت القضايــا االجتماعية 
ال تحتل األهمية نفســها التــي للقضايا الفردية، وصار المتدين يغار ويســخط لمــا يرى مخالفات 
ا يسخط ويغار حين يرى أو يســمع بمخالفات تطال الشأن العام ـ مثال  ذات ســمات فردية أكثر ِمم
ذلك رد فعل غالب المتدينين عند رؤية امرأة ســافرة عن شــعرها، مقابل ردود أفعالهم من منظر 
طفل يمّد يده للناس(6)، وفي ذلك صورة معبرة عن حالة فقهية أنضجها اإلغراق في التنظير البعيد 
عن واقع الحياة العملي، وجمود حركة االجتهاد ضمن الدوائــر الجزئية بعيدا عن القضايا والهموم 
العامة، كأثر آخر من آثار إغفال الفقه المقاصدي. ولعل من خطورة هذه الحالة أن االســتمرار في 
ا يسهم في إظهار الشرع اإلسالمي بمظهر القانون الميت الذي ال عالقة له بالحياة  استمرائها هو ِمم

العامة للناس وتطوير مداركهم.

إعادة صياغة األمة: 32   (1)
انظر: البداية والنهاية، البن كثير: 226/8.   (2)

ينظر: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 90.  (3)
تجد مثل هذه التناقضات في كثير من الكتب واألشرطة ككتاب: صعقة الزلزال، وكتاب: غارة األشرطة، لمقبل الوادعي.  (4)

انظر: ماجد الغرباوي، إشكاليات التجديد: 159.  (5)
الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 52.  (6)
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5 ـ ويعتبر التقليد أحد أبرز اآلثار الســلبية التي منيت بها حركــة االجتهاد الفقهي أو منهجية 
التفكير بشــكل عام، ولذا شــكل منتصف القرن الرابــع الهجري واحدا من أخطــر المنعطفات في 
تاريــخ الحركة الفقهيــة، وخصوصا لدى المذاهــب األربعة، ففي هذا التوقيــت بالذات صدرت عن 
علماء المذاهب األربعة تلك الفتوى الشهيرة بإغالق باب االجتهاد ولزوم التقليد. ومع كونها استندت 
لتبريرات خاصة من قبيل «مخافة العلماء من الشذوذ الجاهل، والتخبط األهوج في األهواء العلمية، 
وخشيتهم من أن يهدم ذلك ما بناه أولئك األئمة العظام، وذلك لقعود الهمم عن اكتساب مجموعة 

الصفات والعلوم اللغوية، والشرعية بالقدر الذي يؤهل لالجتهاد في أحكام الشريعة»(1).
ا ينبغي بقاؤه  إال أن هذه التبريرات تبقى محدودة وموقتة وغير كافية باعتبــار أن االجتهاد، ِمم
واســتمراره كأداة معبرة عــن خصائص هذه الشــريعة ومقاصدهــا وصالحيتها لكل زمــان ومكان، 
وقد كان باإلمكان أن يبقى باب االجتهاد مشــرعاً لمن هو أهله بحســب األصــل، كما هو الحال في 
المذهبين الزيدي واإلباضي، خاصة وأن شروطه تغني في الواقع عن تقديم أي فتوى من هذا النوع، 
ولذلك فقد اعتبرت هذه الفتوى (قرارًا تعســفياً في نظر البعــض)(2)، (ومظهرًا من مظاهر التعّصب 
المذهبي)(3). ومهما يكن فلســنا بصدد البحث عــن تفاصيل وحيثيات الفتوى ذاتهــا بقدر ما يمكن 
اعتبارها تعبيــرًا صارخاً عن أثر إغفال المقاصد؛ لكونها أفضت إلــى التقليد الذي ال تقره مقاصد 
الشريعة وال خصائصها، إذ ُيقصد به تقليد الرموز في القضايا الدينية األساسية التي تتعلق بإيماننا 
ـ ، وفي تحديد المصالح والمفاســد التي ترتبط بحركة الزمان وتغير  باهللا وعالقتنا به ـ جل وعال 
المــكان، ثُم إن التقليد يقدم نفســه كأول وأبرز أثر مــن آثار إبعاد العقل، فهو أساســاً العمل وفق 
تفكير عقل الغير، ولذلك فهو يقضي ابتداءً على ميزة أساسية لدى الفرد هي عقله المستقل، إضافة 
إلى كونه قد أدى إلى وجود شــيء من الكهنوت داخل المجتمع المسلم، وذلك من خالل حصر أمور 
التشريع واإلرشاد الروحي بطبقة محددة في حين تلك األمور ِإنَما تستند إلى العلم كما هو مفترض، 

وليس إلى أي شكل من أشكال االنتماءات.
ا يســوغ تســليم قضية التفكير للغير حتى في القضايا غير الدينية، وهذا  بل إن التقليد هو ِمم
ــا أدى إلى ضعف العقل وتناقــص قدراته اإلبداعية،  ة الجرأة على التفكير المســتقل، ِمم أفقد األم
ناهيك عن كونه أســهم في إضعاف حرارة تأثير اإليمان، وذلك ألن الفكــرة التي تؤخذ إيماناً بعد 

فكر ونظر أشد تأثيرًا من الفكرة التي تأتي جاهزة وتؤخذ تقليدًا(4).

المدخل الفقهي العام: 203.  (1)
الغرباوي، إشكاليات التجديد: 163.  (2)

المدخل الفقهي العام ـ نقًال عن أبي زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية: 38.  (3)
انظر المزيد حول مساوئ التقليد في كتاب: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات: 44، 45.  (4)
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ثُم ِإنهُ ينطوي في العــادة على مخالفة للمقلد، فهذه الفتوى مثًال انطوت على نوع من المخالفة 
للفقهاء األربعة، الذين أكدوا جميعهم ـ بخالف الفتوى ـ على ضرورة االجتهاد، وعبّروا جميعهم بما 

ا يتنافى مع مقاصد الشرع. يذمّ التقليد(1)، وهذه األمور وغيرها هو ِمم

ولئن كانت المذاهب األربعة قد حققت بعــض المزايا ـ بعد منع االجتهاد ـ على صعيد التدوين 
والتخريج وتشــعب اآلراء الفقهية ـ كنتيجــة الختالف الروايات في كثير مــن الموضوعات عن إمام 
المذهب نفســه ـ ِإال أن الفقه داخل هذه المذاهب قد آل بعــد ذلك إلى الركود والجمود على األقل 
من منتصف القرن الســابع وحتى ظهور المجلة ســنة 1286هـ ، عدا بعض الومضــات التي انطفأت 
لكونها بدت وكأنها ســابقة لعصرها، حيث ساد الفكر التقليدي المغلق، وانصرفت األفكار عن تلمس 
العلل والمقاصد الشــرعية في فقه األحكام، إلى الحفظ الجاف وتقبّــل كل ما في الكتب المذهبية 
من دون مناقشة، فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق، وحل الفكر العامي محل الفكر العلمي 
لدى كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية ضمن هذه الفترة(2) وشــاعت كنتيجة لذلك ما ُعرف 
بطريقة المتون في التآليف الفقهية، والتــي عمد فيها المتأخرون إلى وضع مختصرات يجمعون فيها 
أبواب العلم ُكلّها في ألفاظ ضيقة يتبارون فيها باإليجاز إلى درجة قد تصل أحياناً إلى حد األلغاز، 

وهو ما جعل الشيخ أحمد القباب (شيخ الشاطبي) يصف هؤالء بأنهم (أفسدوا الفقه)(3).

6 ـ وفي أحضــان هذا التقليــد الناجم عن إغفــال المقاصــد توالدت العصبيــات المذهبية، 
واتســعت دوائر األحقاد والضغائن، فحلّت لغة العنف والكراهية ـ في أسلوب الخطاب والمعاملة بين 
المذاهب ـ محل لغة الحوار العلمي والدينــي واألخوي، حتى امتألت بعض الكتب المذهبية بمفردات 
التضليل لآلخرين والتبديع والتفســيق، بل بما هــو أكثر من ذلك، فلقد يمر قوم بمســاجد آخرين 
ـ : «أما آن لهذه  ليســوا من مذهبهم فيقولون في تغيظ وزفير ـ وهم يحسبون أنهم يحســنون صنعاً 

الكنائس أن ُتسّد»(4).

 C B A @ ? ﴿ ل في نظر معتنقيه دين اإلسالم المقّدسوهكذا باَت ُكلّ مذهب يمث
F E D ﴾ [آل عمران: 85].

وفي عصرنا ال يزال التعّصب المذهبــّي يقوم بدوره في تعميق الخالفات بين المســلمين، 
وصور ذلك ال تكاد تحصى كثرة من كتب منشــورة وفتاوى مشهورة، حتى وصل األمر إلى إفتاء 

انظر ذلك في: إعالم الموقعين البن القيم: 301/2 - 302.  (1)
المدخل الفقهي العام: 208 - 211 بتصرف.  (2)

معتز الخطيب، مقاصد الشريعة مدخًال لإلصالح: 109.  (3)
نقًال عن: الفلك الدوار، صارم الدين الوزير: 221.  (4)
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البعض بعدم جواز مجّرد الدعاء بالنصر والثبات لفئة مسلمة تقاتل عدوًا مشتركاً أهلك الحرث 
والنسل وقتل األطفال والنساء، ودنّس المقدسات، ولربما ارتفعت األصوات في بيوت اهللا لمجّرد 
مــة الصنعاني:  ـ ﴿  ! " # $ ﴾، قال العال أن مصلياً أرســل في صالتــه أو جهــر ب
«وأكثر ما ضر مّدعي العلم أَنهُ يرى لمشــايخه تعريفات وحدودًا يأخذها تقليدًا ويحمل األلفاظ 
 R Q P O  ﴿ ًالقرآنية والنبويــة عليها وليس بمحتاج إلى ذلك، فالقرآن يبيّــن بعضه بعضا
X W V U T S ﴾ [النســاء: 82]، فليس في القرآن اختالف وال في السنة، ولكن 
االختالف في أفــكار أخذت نزرًا من العلم تقليدًا، وأوهام اضطربــت ولم ترج وعدًا ولم تخف 

وعيدًا، فضلت وأضلت»(1).

7 ـ وكثيرًا ما أدى إغفال المقاصد إلى تجاوز مدخل النقد والمراجعة والتصحيح، ومن مظاهر 
هذا األثر:

أ ـ شيوع الخرافة واألســـاطير المكذوبة، واحتاللها مساحات ليست بالهينة من تراثنا الفقهي 
والمعرفي بشــكل عام، ولعــل أخبار الدجال بما فيها مــن المبالغة وما ال يمكــن أن يمتحن اهللا به 
عباده، وكذا مصطلح «مفتــي الثقلين» إحدى الصور المعبرة عن ذلــك، وكذا تصورات العالقة بين 
اإلنس والجنّ التي فرضت نفســها على بعض الفقهاء ليقولوا فيها كلمتهم مثل تشكّل الجن بأشكال 
اإلنس، إذا حدث هذا فهل يحســب هؤالء في نصــاب المصلين يوم الجمعــة؟! وموضوع زواج اإلنس 

بالجن، وادعاء الزانية الحمل من جن وهل يدرأ به الحد أم الً؟!
م بعض الباحثيــن األجانب بأن هذا الــزواج بين اإلنس والجــن أمر ممكن عند  حتــى لقد توه
المسلمين، َوأَنهُ مســتمد من قرآنهم، بيد أن بعض العلماء قد أثبت من وجهة نظر الشرع اإلسالمي 
بطالن هذا الزواج، اســتنادًا إلى قولــه تعالــى: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [النحل: 72]، 
وبالتالــي فإن اختالف الجنس مانع يحول دونه، غير أن المشــكلة تبقى فــي أن بطالن الزواج هذا 

ال يقّره جمهور العلماء، كما جاء في طبقات الشافعي للسبكي!
ا أدى إلى هذا الخالف حول اســتحالة هذا الزواج من عدمها شــرعاً، أن يحيى بن معين  َوِمـم
وفقهاء آخرين من أهل الســنة ـ كما جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي ـ ينســبون ما كان عليه بعض 
العلماء ـ الذين ذكروا أســماءهم ـ من الذكاء وســرعة الخاطر إلى أن واحــدًا من آبائهم كان من 
الجنّ كما يقال، وقد ذكر ابن خلكان أن شــخصاً كان أخاً لجني من الرضاع، حتى وصل األمر إلى 

أن يبحث بعض العلماء مسألة ما إذا كان للمالئكة والجن حق الملك والتملّك(2).

البدعة، البن األمير الصنعاني: 30.  (1)
العلواني، مقاصد الشريعة: 37 - 39، بتصرف.  (2)
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ن يقع في أمراض نفســية وعصبية تحت تأثيرات خرافية في  وفي عصرنا هناك الكثير ِمـم
معظمها، وربما كان بعض هذا الموروث وراء ما نرى ونســمع من بعض القنوات الفضائية التي 
باتت تمارس العالج على الهواء، بما يوحي للمشــاهد أن لدى ضيــف البرنامج فريقه الخاص 
من الجنّ أو نحو ذلك، وأن هذا الفريق هو من يتكفّل بتشخيص حالة المريض وتقرير الوصفة 

العالجية.
وفي هذا الخط نشــأت ـ أيضــاً ـ المبالغة الالمشــروعة في تقديس األوليــاء والصالحين من 
ــة قديماً وحديثاً، والوصول بكراماتهم إلى حــد المعجزات، بل إن منها ما ال يجرؤ  عظماء هذه األم

اإلنسان أن يتحدث به(1).
ومن الناس من قد يتحدثون أنهم رأوا فــي حّجهم عالماً أو صالحاً يطوف معهم بالبيت العتيق 
ويســعى بين الصفاء والمروة، مع كونه لم يحج معهــم أو يغادر بلده، وهذا أمــر تعلّق بالكثير من 

الصالحين األبرار، ولكنهم ما إن يسمعوا به حتى يردوه ردًا جميًال(2).
ب ـ ولعل من أهم صور تجاوز مدخل النقد كأثر من آثار إغفال المقاصد ما نجده في مجال 
األدلة، وخصوصاً علم الحديث من اهتمام بالســند على حســاب المتن، وكل هذا الدفاع المستميت 
الذي نشــهده لدى البعض عن متون ثبت بالدليل العقلي والنقلي معارضتهــا للقرآن(3)، وربما لهذا 
السبب اشــتمل الكثير من المجاميع وكتب الحديث على كثير من األحاديث المنكرة متناً في ما بات 

يعرف باإلسرائيليات.
ومثاالً على ذلك فقد أشــار الشــيخ عبد اهللا بن محمد الصديــق الغماري في كتابــه (الفوائد 
المقصودة في بيان األحاديث الشــاذة المردودة) إلى ثالثة وأربعين حديثاً حكم عليها بالشذوذ، مع 

أن أكثرها صحيح اإلسناد، وذلك لما رأى في متونها من مخالفات(4).
وقد أشــار كثيرون من قبل ومن بعد إلى هذه األحاديث، ومن هــؤالء علماء الزيدية واإلباضية، 
العتمادهم قاعدة العرض التي تعطي للمتن ذات األهمية للســند في عملية تصحيح الروايات، وهي 
قاعدة نّص عليها الحديث النبوي الشــريف، ولفظه برواية الزيدية: «ســـيكذب علي كما كذب على 

ـ (الطامات المضحكات  ا وصفه الشــيخ الخليلي ب ومثاًال على ذلك ما ورد في كتاب: الطبقات المنســوب إلى الشــعراني، ِمـم  (1)
المبكيات). انظر: إعادة صياغة األمة، مرجع سابق: 123، وكذلك ما ورد في بعض كتب العقائد الحنبلية عن كرامات وفضائل 
اإلمام أحمد أشار إلى بعضها األســتاذ/ حسن فرحان المالكي، في كتابه، قراءة في كتب العقائد ـ المذهب الحنبلي نموذجاً، 

وغيرها كثير.
إعادة صياغة األمة: 122.  (2)

ومثاًال على ذلك كتاب: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، للشيخ مقبل الوادعي.  (3)
محمد الغزالي، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل: 146.  (4)
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األنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب اهللا، فمـــا وافقه فهو مني وأنا قلته، وما 
خالفه فليس مني ولم أقله»(1).

وقد أخرجه اإلمام الربيع بــن حبيب 5 من رواية ابن عباس بلفظ: «إنكم ســـتختلفون من 
بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب اهللا، فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني»(2).

ج ـ االحتجاب ضمن الموروث ومعاناة غربة الزمان والمكان ُيعد صورة أخرى من صور إغفال 
المقاصد، وهي صورة اكتملت معالمها في سياق التجاوز لمدخل النقد والتعّصب التقليدي للموروث، 
ولذلك نجد العديد من المشــاكل واإلشــكاالت القائمة اليوم في وجه التجديد ومحاوالت النهوض، 
ليســت أكثر من انعكاس لهذه الصورة(3)، َوِإنَما يعود الســبب في ذلك إلى كــون الموروث الفقهي 
والمذهبي قد اكتســب مع الزمن ـ في نظر الكثيرين ســابقاً والحقاً ـ قدسيًة رّبما ال تبعد كثيرًا عن 
قدســية النص، األمر الذي جعل من الموروث بشــكل عام يمارس ســلطته المعرفيــة على األجيال، 
ويحجب بحضــوره النصوص، بل ويطمس معالمهــا وما تكتنزه من قــدرات ومضامين تتجاوز الفهم 

البشري لعصر بعينه.
ولعل هذه الســلطة العاتيــة للموروث بغثه وســمينه هي مــن جعلت الصاوي في حاشــيته على 
ة بأســرها إن هي لــم تقلّد األئمــة األربعة، ولــو وافق قولها ظاهــر القرآن  الجالليــن يضلّل األم
واألحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة!(4)، وهي من تدفع الكثيرين اليوم إلى تأليف الكتب وتسجيل 
األشــرطة في التحذير من كل محاولة تتجه إلى الموروث بهدف التصحيح أو المراجعة أو النقد أو 
االجتهاد والتجديد، وهناك عشرات األشرطة والكتب المملوءة أحياناً بالتهم الجزاف لكل من حاول 
من العلماء أن يصحح خطأ، ومثال ذلك خاض الشــيخ الوادعي معركــة البقاء في كتابه (ردود أهل 

حديث العــرض من األحاديث الصحيحــة الثابتة التي أخرجها اإلمام زيد بن علي ƒ في: الرســالة المدنيــة، ورواه اإلمام   (1)
الهادي إلى الحق في كتاب: شرح معاني السنة، وأورده اإلمام القاسم بن محمد في كتاب: االعتصام: 21/1، وهو بلفظ مقارب 
في أول تفسير البرهان، ألبي الفتح الديلمي، وهو في: كنـز العمال: 176/1، 175، ونحوه ص 160، وذكر أنه أخرجه أبو نصر 

السجزي في: اإلبانة، ونحوه في: مجمع الزوائد: 17/1، وفي، الجامع الصغير، للسيوطي: 74/1.
مســند الربيع: 40، وأورده الطبراني في: المعجم الكبير: 97/2: عن ثوبان: أن رســول اهللا ژ قال: «أال إن رحى اإلســـالم   (2)

دائرة» قال: فكيف نصنع يا رسول اهللا؟ قال: «أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته».
يعتبــر التقليد أحد أهم العلل فــي كل ما تعانيه األمة. انظر فــي ذلك مقالة: المنهج الوحدوي لدى الســيد جمال الدين   (3)
والشيخ محمد عبده، لألستاذ شاكر الفردان، ضمن مجلة: رســالة التقريب، العدد األَول، السنة األولى، رمضان 1413هـ/ 

1993م.
وقد علّق الشيخ الخليلي على كالم الصاوي بقوله: «وهذا كالم في منتهى الخطورة، فهو ينسف ما َيُدل عليه القرآن وما جاءت   (4)
به الســنة الصحيحة وأقوال الصحابة الذين هم خير جيل من أجلّ قول أربعة أئمــة اجتهدوا وبذلوا جهدهم من أجل الوصول 
إلى الحقيقة والحق، ولم يّدعوا ألنفســهم العصمة والســالمة من الخطأ في أي يوم من األيام، بل كانوا يدعون أتباعهم إلى 

النظر واالجتهاد». انظر كتاب: إعادة صياغة األمة: 27.
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العلم على الطاعنين في حديث الســحر) كردة فعل على موقف الشــيخ محمد عبده والشــيخ محمد 
رشيد رضا من حديث السحر، عندما أكدا بأن الحديث يصّرح بما يؤيد كالم الكفّار عن رسول اهللا، 
والذي حكاه القرآن بقوله تعالــى: ﴿  Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [اإلســراء: 47]، وقد رّده ُكلّ منهما 
ن اتجهوا  لمعارضته القرآن. وهناك كتب أخرى ال تكاد توفر أحدًا من علماء اإلسالم المعاصرين ِمـم
إلى إعادة قراءة الموروث، بل إن بعضها قد حمل عناوين يستحي المرء أن يثبتها في كتاب أو ينطق 

بها في مأل.
ت زمناً طويًال قــد هيأت الذهنية العامــة لصالح هذا التوجه  ثقافة التقليد التي اســتمر ولعل
المنغلق، فبات يطلــق التهم ويضع العراقيل في وجه كل من يحــاول اإلصالح من دون خوف من أن 

يشكل ذلك خروجاً عن المألوف.

:(•GôaE’G  ádÉM)  ÉgóMh  ó°UÉ≤ªdG  ≈∏Y  õ«côà∏d  »Ñ∏°ùdG  ôKC’G  :kÉ«fÉK

في ما تقدم رأينا كيف أن التفريط بمقاصد الشريعة قد رتب آثارًا ـ أو أضرارًا ـ انحرفت معها 
منهجية البحــث والتفكير، وتضررت معها حركة االجتهاد، كما تراســلت بموجبهــا تداعيات وأزمات 
كان لهما أثرهما وموقعهما البارزين ضمن منظومة األسباب التي قامت ـ في الماضي ـ وتقوم عليها 
اليوم صيغ الضعف والتخلف واإلعاقة في واقعنا اإلســالمي. وإذا كان ذلك التفريط قد أســهم في 
تكوين هذه الصيغ، فإن اإلفراط كذلك لن يجد نفسه إال في موقع الشريك الذي يمد يده هو اآلخر 

لتعميق صيغ المعاناة ذاتها.

ذلك أن اإلفراط في اســتعمال المقاصد، يعني المبالغة في التنكــر للجزئيات نصوصاً وأدلة، 
مقابل المبالغــة في النظــر المصلحي على أســاس االســتقاللية الكاملة للمقاصــد، بحيث تصبح 
المصلحة المجردة من ضوابطها الشرعية هي المعيار المهيمن والحاكم األول على جزئيات الشريعة 
ال فــرق فيها بين ما هــو ظني أو قطعــي، فالقاعدة األصلية عنــد أصحاب هذا التوجــه هي مقولة 

الطوفي: «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اهللا».

ولئن كانت المصلحة هي مقصود الشارع الحكيم، إال أن ذلك ال يعني بحال أن تكون المصلحة 
ـ في تجاوز النصوص التي قامت عليها في األصل مقاصد الشــريعة ذاتها ـ وما يردده هذا الفريق 
يمكن أن يكون صحيحاً في ما ليس فيه نــص، أما ما كان فيه نص أو إجماع ـ فإن التعبير الصحيح 

يصبح هكذا ـ «حيثما يكون شرع اهللا فثم المصلحة»(1).

انظر: السياسة الشرعية، 255.  (1)
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وعمومــاً فهذا الفريــق ال يجد حرجــاً اليوم فــي الدعوة إلى اســتقالل المقاصــد عن األدلة 
الشــرعية، وفي ذلك مــا يرتب آثارًا خطيــرة، ليس فقط على حركــة االجتهاد، َوِإنَمــا على حركة 

الشريعة وتماسكها البنيوي ككلّ، ولعل من صور ذلك ما يلي:
1 ـ إن اإلفراط في المقاصد، يعني إعدام الدور الشــرعي لألدلة والنصوص في ضبط النظر 
المصلحي وتنظيم حركة االجتهاد، وهو ما يفضي إلى تمييع مفهوم االجتهاد الذي يرتكز في األساس 
على التواصل الفاعل بين طرفين هما العقل والنص أو الدليل الشرعي، أو لنقل الذي يرتكز أساساً 
على عمل العقل المتشــبع بعلم األدلة والمقاصد، حيث يصبح العقل المجرد هنا عن عالقته باألدلة 
الشــرعية هو جوهر العملية االجتهادية، وبالتالي يصبح وصف المجتهد في متناول الجميع، وحينها 

تضطرب األحكام وتعّم الفوضى وتطّم.
ولذلك نجد أن معظم أصحاب هذا التوجه هم من خارج علماء الشــريعة كما أشار بعض(1)، بل 
إن فصائل منهم: «ال تفرق بين الشــريعة والفقه فيها، ولم يعرف بعضهم التراث اإلســالمي إال من 
بوابة االستشراق ومن كتابات المستشرقين، ومع ذلك فهي األخرى تفتي وتقضي وتنتج فقهاً، وتحّدد 

ة»(2). األولى واألسبق والمهم واألهم من شؤون وشجون هذه األم
2 ـ إن اإلفــراط في التركيز علــى المقاصد والضغط باتجاه اســتقالليتها قد دفع البعض إلى 
التعامل مع المصطلحات األصولية، كالقياس أو المصلحة المرســلة واالستحسان، وقاعدة الضرورة 
ونحوها ـ من زوايــا مغايرة تماماً ِلما وضعت لــه ـ فبدالً من أخذها كمصادر شــرعية بالتبعية لها 
ضوابطها وشــروطها، يتم التعامل معها وفق هــذا التوجه كأدلة فقط، أو حجــج قابلة للتوظيف في 

تثبيت الدعوة إلى استقاللية المقاصد عن األدلة الشرعية.
فاالستحســان مثًال، وما يقال عنه من أَنهُ عدول عن الدليــل الكلي أو القياس الجلي أو الدليل 
الضعيف إلى ما توجبه المصلحة ليس فــي نظر هذا الفريق إّال دليًال على مراعاة تلك المصلحة أو 
التعويل عليها انفرادًا وابتداءً، وعن العرف الذي يعني تحكيم العوائد والتقاليد وفق شروط وضوابط 
ليســت أكثر من برهان على أن المصالح مســتجيبة لألعراف، مســايرة للعادات، ولو تناقضت مع 

الشرع وقيمه وقواعده.
والضرورة تبيح الممنوع، وهي ليســت ســوى ما يخالف عادة اإلنســان في معاشــه وحياته، فإذا 
تغيرت تلك العادة ومالت عن سيرها المعهود، ولو بفقدان الطعام ليوم أو وقع خدش في الجسم، َفِإنهُ 

يجوز لإلنسان أن يتناول ما يريد من الممنوعات والمحظورات، وفقاً ِلما اضطر إليه أو أكره عليه.

السياسية الشرعية: 247.  (1)
طه العلواني، مقاصد الشريعة: 90.  (2)
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واألمور بمقاصدها ـ أي بما ينويه اإلنســان مــن خير ومحبة وعدالة ـ فالعبــرة بما في القلوب 
ال بما في المظاهر من أعمال أو عبادات وأخالق.

وهكذا تعاملوا مع بقيــة القواعد األصولية؛ ليســتخلصوا من تعاريفها ما يثبــت أحقية دعوتهم 
إلى اســتقاللية المقاصد عن بقية األدلة الشــرعية(1)، وبما يرفع من سقف الحرية في تجاوز بعض 
الثوابت الشرعية ـ كالنص القطعي أو اإلجماع ـ في عملية االجتهاد واالستنباط، وما يمكن مالحظته 
ا يقوم عليه فقه  حا بجملة من المبررات ـ هي في ظواهرها ِممهنا هو أن هذا المنهج ـ وإن بدا متوش
المقاصد إال أنهم ـ كما أســلفنا ـ ال يأخذونها كما هي بضوابطهــا أو لغرض أعمالها، َوِإنَما لغرض 
توظيفها كحجــج لالكتفاء بالمقاصد كضابط وحيد لما هو مصلحة، أي أنهم يســتعملون هذه األدلة 

في تثبيت منهج يصبح عمله مخالفاً لها، ولما تقوم عليه من معايير وضوابط.
وباإلضافــة إلى ذلك يتكئ هذا التوجه علــى كثير من التطبيقات الفقهيــة واالجتهادية ألعالم 
الســلف وأئمة الفقه وأصحاب االجتهــاد، كاجتهادات الخلفاء وخاصة عمر بن الخطاب في إســقاط 
سهم المؤلفة، وذلك فقط لتبرير قولهم باستقالل المقاصد عن األدلة والقرائن الشرعية، ولينتهوا 
إلى نتيجة مفادها: إن المقاصد الشــرعية «مطلقة عن التقييد أو الضبط بأي قيد أو ضابط، وأنها 
ا جعله الشــارع لها من مناطات أو متعلقات، فالمهم كما  مطلوبة في ذاتها وليست لما يتعلق بها ِمم

يدعي هذا الفريق هو أن تتحقق هذه المقاصد بشتى الوسائل»(2).
وعليه: يمكن القول بأن هــذه الرؤية المقاصدية المفرطة قد أفضت إلــى منهج اجتهادي ـ إن 

جاز التعبير ـ ذو خصوصية مختلفة لعل أبرز مالمحها:
حاكميــة المصلحة المجردة من أي ضابط، عدا موافقتها للمقاصد العامة للشــريعة (كما أ ـ  

يرونها).
م بإمكانية التعارض بين المصلحة القطعية والنّص القطعي.ب ـ   التوه
تغليــب المصلحة على القواطع الشــرعية من نصــوص أو إجماع أو قرائن، ال على ســبيل ج ـ  

االســتثناء أو الضرورة بمعناهما الشــرعيين، َوِإنَما على ســبيل األصل أو التوســع ـ على 
األقل ـ في معنى الضرورة واالستثناءات.

3 ـ إن اإلفراط في اســتعمال المقاصد عادة ما يؤدي إلى الخلط بين المتغيرات والثوابت، وهو 
في هذا يلتقي مع توّجه التفريط أو إغفال المقاصد، فالتفريط بمقاصد الشــريعة أدى كما أشــرنا 

انظر ذلك في: االجتهاد المقاصدي: 141/1 - 145، بتصرف.  (1)
انظر ذلك في: االجتهاد المقاصدي: 139/1، بتصرف.  (2)
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ا هو  إلى الجمود، وبالتالي إلى التوّســع في دائرة الثوابت بحيث شــملت مســاحات ليســت قليلة ِمم
متغيّر في أصله، وبذلك ســاوى التفريط بين ما هو ثابت ومتغير في حاالت كثيرة، واألمر نفسه في 
ما يتعلق بحالة اإلفراط، عدا أن اإلفراط هنا قد توصل إلى ذات النتيجة بطريقة مختلفة وذلك من 

خالل التوّسع في دائرة المتغيّرات؛ لتشمل ضمنها الكثير من الثوابت.

ك االجتهاد ضمن  ومرّد هذا الخلط بالنســبة لحالة اإلفراط هو أن اإلفــراط المقاصدي قد حر
المســاحة المحظورة، وهي مســاحة األدلة القطعية التي ال اجتهاد في موردها كما هو معلوم باتفاق 

جميع المذاهب(1).

4 ـ إن اإلفراط بالنظــر المصلحي أو األخذ بمطلق المصلحة مــن دون االلتفات إلى ضوابطها 
يؤدي في كثير من األحيان إلى الوقوع في أخطاء ليست بالهينة، وقديماً ـ على سبيل المثال ـ أفرط 

بعض الفقهاء في األخذ بالمصلحة فجوزوا قتل الثلث لصالح الثلثين.

وأجــازوا ضــرب المتهم بالســرقة اســتصالحاً، وتســاهلوا في قبــول وضع أحاديــث الترغيب 
والترهيــب(2)، وأخطاء أخرى وقع فيها بعض الفقهاء على ســبيل االســتصالح المبالغ فيه، والتي قد 
تخالف الدليل القاطع كاإلجمــاع أو النص القطعي؛ ولذلك تنبّه أئمة أهــل البيت وجمهور الفقهاء 
إلى خطورة التوســع المصلحي مــن دون قيود أو معاييــر منظمة لذلك، فوضعوا ضوابط وشــروطاً 
مة الكبير صارم الدين الوزير 5 فــي كتابه (الفصول اللؤلؤية)  للقبول بالمصلحــة، لخصها العال
بقولــه: «أن تكون المصلحة غيــر مصادمة لنصوص الشــارع، مالئمة لقواعد أصولــه، خالصة عن 

معارض، ال أصل لها معين»(3).

وقد جاءت هذه الضوابط عن رؤية شــرعية متوازنة، وقفت وســطاً بين حالة اإلفراط المفضية 
إلى مثل هذه األخطاء، وبين حالة التفريط، المفضية إلى خلو الكثير من الوقائع عن األحكام.

5 ـ وفــي عصرنا اليوم نجــد أن اإلفراط في اســتعمال المقاصد وجعلها مســتقلة قد أدى إلى 
الوقوع في أخطاء رُبَما تجاوزت في فداحتها تلك الصور القديمة؛ إذ وجد ما يمكن تسميته االجتهاد 
التبريري، ونعني به االجتهاد االستســالمي أو االنهزامي الذي ال يشــارك بحركته في صناعة الواقع 
وتحوالته المتســارعة بقدر ما تبرز حركته في ترســيخ الحالة االســتهالكية من التبعية والمحاكاة 

للمزيد حول مجاالت االجتهاد وحدوده، ينظر: الشيخ محمد بن بابه الشيخ بالحاج في: (االجتهاد في اإلسالم مجاالته وحدوده)   (1)
ضمن كتاب: (ندوة الفقه اإلســالمي ـ المنعقدة في جامعة الســلطان قابوس، من: 22 - 26 شعبان/1408هـ) مجموعة أبحاث، 

الطبعة الثانية: 894 - 924.
الفصول اللؤلؤية: 352.  (2)
المرجع السابق: 353.  (3)
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المفرطة، وخاصة في ظل انبهار البعض بما وصل إليــه الغرب من النهضة الصناعية واالقتصادية، 
حيث أطلت على عالمنا اإلســالمي من بعض أبنائه ألوان من اآلراء والمقترحات، التي ال يمكن بحال 
إدراجها ضمن تسمية االجتهادات، باعتبار أن مجال االجتهاد معروف ـ ال يدخل في مجال الثوابت إال 

في حاالت نادرة جدًا ولضرورة قصوى ـ كجواز األكل من الميتة عند اإلشراف على الهلكة.
ومن تلك اآلراء والمقترحات ـ على ســبيل المثال ـ المطالبة بإباحة الربا لمصلحة االقتصاد(1)، 
أو رفــع صفة الربا عــن المعامالت البنكية، وبطريقة قد تشــبه فقــه الحيل أو فقــه الظاهرية(2)، 
وإباحة وتنظيم البغاء والزنا لمصلحة عدم انتشار األمراض، وإباحة بيع الخمور تشجيعاً للسياحة(3)، 
واستحســان البعض جواز ظهور النساء المســلمات من دون حجاب تشــجيعاً لألجنبيات اللواتي قد 

ال يمنعهن من اعتناق اإلسالم إال استثقالهن للحجاب الذي يفرضه الدين اإلسالمي على المرأة(4).
بل وصــل بعض المقترحات إلــى أن المقصد من العبــادة هو تزكية النفــس وارتقاء األخالق، 
وبالتالي َفِإنهُ يمكن أن يتحقق مثل هذا المقصد بأي وسيلة، في إشارة إلى إمكانية استبدال الوسائل 
التعبدية التي أقرها الشــارع بهيئاتها المعروفة، ويقرب من ذلك اقتراح البعض تأدية الصالة على 
كراٍس لضمان الخشــوع والتأّمل(5)، كما اقترح البعض أن يؤدي المســلمون في أميركا صالة الجمعة 
في يوم األحد لضمان حضــور أكبر عدد من المصلين باعتبــاره يوم إجــازة(6)، وإمعاناً في محاكاة 
الوافد الغربي ترتفع األصوات النشــاز للمطالبــة بتعطيل الحدود ـ كالجلــد والرجم، والقصاص، 
وحد الســرقة.. الخ، وذلك لمصلحة إظهار اإلســالم في صورة معاصرة تنسجم مع التوجه العالمي 
السائد اليوم، وهكذا تســتمر التبريرات التي تنسف القطعيات، وتجعل األهواء هي بوابة العبور إلى 
إصدار األحكام باســم الشريعة؛ اعتمادًا على مصالح ليســت ظنية وحسب، وإنما وهمية في معظمها 
ال يعتبرها الشــرع بحال؛ ذلك أن «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المســتدفعة، ِإنَما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للحيــاة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس في جلــب المصالح العادية أو 

درء المفاسد العادية»(7).
وقد اعتبر بعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء صورًا من النظر المصلحي أو المقاصدي 
المبالغ فيه، ومن ذلك الفتوى التي قضت بتجويز اشــتراك الجندي األميركي المســلم في صفوف 

ينظر في ذلك: السياسة الشرعية: 248.  (1)
ينظر في ذلك: يحيى يحيى علي الدار، كتاب (تبرئة البنوك من الربا في الصكوك) نّص الفتوى: ص 41 ـ 57.  (2)

انظر: القرضاوي، مرجع سابق: 248.  (3)
انظر: مقبل الوادعي، البركان في نسف جامعة اإليمان: 172.  (4)

االجتهاد المقاصدي: 117/2.  (5)
المرجع السابق: 118.  (6)

الموافقات، للشاطبي: 27/2.  (7)
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الجيش األميركي المقاتل في أفغانستان المســلمة، وذلك بناءً على اعتبارات مصلحية عدها البعض 
مخالفة لضوابط المصلحة ولحاالت الضرورة المعتبرة شرعاً، بل ومناقضة العتبارات ومصالح أعلى 

منها وأهم(1).
وهكذا يتضح األثر الخطير الذي يرتبه النظر المقاصدي المفرط القائم أساساً على المبالغة 
في التنكر للجزئيات، حيث يفضي ذلك كما الحظنا إلى اإلضرار بالمقاصد الكلية ذاتها؛ ألَنهُ يمكن 

القول بأن الكليات هي نفسها الجزئيات مجتمعة، وبالتالي فإن التنكّر أليهما تنكر لألخرى.
ولعــل من أخطر تداعيات هــذا التوجه أنه أعطى ومــا زال يعطي المحتجبيــن ضمن الموروث 
ن ُيغفلون المقاصد ـ شــيئاً من المشــروعية أو المبرر لعملهم الــذي ال يتفق ـ كما رأينا ـ مع  ـ ِمـم
النظرة المعتدلة للشــريعة ومقاصدها، وهذا يجعل الحركة االجتهادية المتزنة واآلخذة بالوســطية 

واالعتدال بين فكين من اإلفراط والتفريط كالهما يضرها ويزيد من معاناتها.

(§°SƒdG  ádÉM)  OÉ¡àL’G  ácôM  ≈∏Y  ó°UÉ≤ªdG  ¬≤Ød  »HÉéjE’G  ôKC’G  :kÉãdÉK

لم يكن لآلثار السلبية المتقدمة ـ رغم وطأتها الثقيلة بطبيعة الحال ـ أن تعدم أهمية المقاصد 
الشــرعية، أو أن تمنع أثرها اإليجابي َعلَى حركة االجتهاد الفقهي األصيل، وال أن تحجب إشــراقها 
أو تجمد فاعليتها أو تحول دون إســهاماتها العظيمة في إبراز خصائص شريعة اإلسالم الخالدة في 
أصالتها وعدلها وتســامحها ووسطيتها، وفي قدرتها أيضاً على االســتمرار والعطاء، وتقديم الحلول 

والمعالجات عبر كل زمان ومكان.
فلقد كان الوعي المقاصدي حاضرًا في الذهنية الفقهية المسلمة، ومشاركاً حقيقياً في إنجاز ُكلّ 
جوانب اإلشراق الممتدة على طول المسيرة الفقهية في تاريخ الشريعة اإلسالمية الغراء، بدءًا بعصر 
القدوة واألسوة، ومرورًا بعصر الخالفة الراشدة وما تالها من العصور. وحتى في أشد العصور حلكة 
وظالمية كانت تلمع من بين الركام إضاءات مقاصدية بحيث بقيت الشريعة اإلسالمية محط إعجاب 
األمم وقبلة الباحثين والمتزودين والمقتبســين من كل البشــر ومن مختلف الشــرائع والحضارات، 
وبالتالي فإن الحديث عن أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد قد يعني أحياناً الحديث عن تاريخ 
االجتهاد والفقه اإلسالمي ككل، وهو ال شــك تاريخ طويل رُبَما بدأ مع قول رسول اهللا ژ : «الحمد 
هللا الذي وفق رســـوَل رســـولِ اهللا»، وذلك في ختام حواره المعروف مع الصحابي الجليل معاذ بن 
جبل وقت بعثه النبي ژ إلى اليمن؛ ولذلك فإن استقصاء ُكلّ التفاصيل ذات العالقة بأثر المقاصد 

ينظــر ذلك في: د. رجب أبو مليح: ورقة عمل بعنــوان: من ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل، بحث غير منشــور، من الورقة:   (1)
.107 - 96
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ا يبدو فوق  الشــرعية على حركة االجتهاد ومن ثم اســتدعاء كل مكونات الصورة عبر العصور هو ِمم
طاقة وطبيعــة هذه الورقة البحثية، وعليه ســوف نكتفي بتقديم صور إجمالية نســتوعب من خاللها 
بعض النماذج ونلتقط بعض المؤشــرات التــي قد تعبر في مجملها عن أهميــة المقاصد ودورها في 

الحركة االجتهادية وهو ما سنتناوله عبر النقاط التالية:

1 ـ االلتفات إلى روح النّص، ويعتبر صورة من الصور المقاصديــة في الفهم حيث يوفق فقه 
المقاصد بين خاصيتي األخذ بظاهر النص وااللتفات إلى روحه على وجه ال يخل فيه المعنى بالنص 
ا ينأى معه الفهم والعقل  وال العكس لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض(1) ِمم

عن الحرفية والجمود اللذين الحظناهما سابقاً لدى بعض الظاهرية كابن حزم.

وااللتفــات إلى روح النــص إنما هو بحث في معانيــه وتنقيب عن أســراره الموصلة إلى هدف 
قصده الشــارع لحكمة تقوم عليها مصلحة أو تدرأ بموجبها مفســدة، ولذلك أثره الفاعل دون شك 
في تشــكيل الوعي المقاصدي الذي يحاصر عقلية التلقين والتقليد في أضيق دوائرها، ويفتح األفق 
واسعاً أمام عقلية التفكير واالستنتاج وهو ما يعطي أثره الكبير في تحريك االجتهاد نحو فهم النص 
في ضوء مقصده الجزئي أوالً وفي ضوء المقاصد العامة ثانياً ونتيجة لذلك يتمكن الفقيه ـ بشــكل 

أكبر ـ من فهم الحكم وتحديده وتطبيقه.

2 ـ وقديماً شــكل الوعي المقاصدي للصحابة مصدرًا ملهماً في فهم النصوص الجزئية وربطها 
بكليات الشريعة وأصولها العامة، وبشكل أثرى ملكاتهم الفقهية وزاد من قدراتهم العقلية في تكييف 
الوقائع تكييفاً شــرعياً أصيًال ومدروســاً في إطار الرؤية الشــاملة والمدركة ِلــكُل االحتماالت، وما 
يترتب عليها ليتحرك النظــر االجتهادي نحو الموازنــة الصحيحة واالختيار الســليم ِلما هو أفضل 
وأصلح وأنفع لإلســالم والمســلمين، فكانت مقاصد الشــريعة وراء وضع الخراج وتدوين الدواوين 

ا لم يكن في عهد رسول اهللا. وتمصير األمصار، واتخاذ السجون ِمم

ومقاصد الشرع ذاتها هي من وجهت معاذ بن جبل إلى أخذ الثياب اليمنية بدل العين من زكاة 
الحبوب والثمار حيث قال لليمنيين: «ائتوني بخميس أو لبيس (أقمشة يمنية) آخذه منكم مكان الذرة 

والشعير َفِإنهُ أهون عليكم وأنفع للفقراء بالمدينة»(2).

والمقاصــد ـ أيضاً ـ هي التي جعلت اإلمام علي كرم اهللا وجهه يأمر أبا األســود الدؤلي بوضع 
مبادئ علم النحو حفظاً للغة القرآن وحرصاً على حمايتها بعد أن شــكَا عليه أبو األســود الدؤلي ما 

انظر: الموافقات 392/2.   (1)
معيار األفهام في مناسبات األحكام للنجري، مخطوط.   (2)
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الحظه من اللحن في كالم إلحدى بناته(1). والمصلحة المقصودة للشــرع هي أيضاً من جعلت اإلمام 
علي يضمن الصناع ما بأيديهم من أموال في حال عجزوا عن إثبات أن هالكها لم يكن بسبب، وقد 

قال ـ كرم اهللا وجهه ـ في ذلك: «ال يصلح الناس ِإال ذلك»(2).

وقد كان لهذا الوعــي المقاصدي المبكــر والمبارك أثــره الكبير في تحريــك االجتهاد لدى 
التابعين وتابعيهم، حيث تراســلت اجتهادات مشــابهة كثيرة ومتعددة، وقد ظهر ما يســمى بمدرسة 
الرأي في العراق التي نهجت نهج الصحابة في إعمال النظر الفقهي المعزز باألثر الصحيح والمؤيد 
نة وفقه الســلف صحابة وتابعين، والمدعم بمراعاة المصالح، وكثيرًا ما كانت  بتعاليم الكتاب والس
تســتند إلى فتاوى وأقضية اإلمام علي بن أبي طالــب الذي ازدادت به هذه المدرســة قوة ومكانة، 
وكذلك عبد اهللا بن مسعود ƒ ، وإبراهيم النخعي الذي أخذ عن علقمة بن قيس تلميذ عبد اهللا بن 

مسعود، والذي كان يقول: «إن أحكام اهللا تعالى لها غايات وحكم ومصالح راجعة إلينا»(3)

3 ـ وفي هذا الســياق يمكــن القول بأن الفقــه أو الوعي المقاصدي قد وفر أســباباً مهمة هي 
ا يدخل في تكويــن الرؤية المكتملة للمجتهد؛ إذ هو باســتمرار يلفــت أنظار الفقهاء  فــي العادة ِمم
إلى ضرورة المزاوجة بين الجزء والكلّ، وبين الفرع واألصل، والمحكم والمتشــابه، كما يشير على 
الدوام إلى أهمية األخذ باالستثناء ـ حين تطرأ شروطه وظروفه ـ وبشكل يوازي أهمية األخذ باألصل 
ـ حين تســتمر ظروفه وشــروطه ـ وقد جاء في الحديث النبوي: «إن اهللا يحب أن تؤتى رخصه كما 
 ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :أن تؤَتى عزائمه»(4)، وهــو مصداق قوله تعالــى ُيـِحـــب
̄ ﴾ [البقــرة: 185]، ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78]، فكان من آثار ذلك أن توجهت 
حركة االجتهاد نحو التعبير عن ســماحة هذا الدين، ورحابة شــريعته الخالــدة، وما تقوم عليه من 
أسس الرحمة، والرفق، والتيسير، والعدل، واإلحسان، ورعاية المصالح...إلخ. فنجم عن ذلك مئات 
المؤلفــات الفكرية والفقهية المعبــرة عن ذلك، ولعلنا هنــا نكتفي فقط باإلتيــان على ذكر بعض 
القواعد الفقهية ذات النمط المقاصدي لكونها األكثر التصاقــاً في موضوع االجتهاد واألكثر تأثيرًا 
أيضاً في حركته وتشغيله؛ فعليها قامت آالف المســائل واألحكام الفقهية، وعليها تقوم اليوم دعوات 
الحّث على االجتهاد والتجديد، وتقوم عليها أدلة الدفاع عن سماحة هذه الشريعة وشواهد ديمومتها 
مة القرافي  وخلودها، ولذلك عدها بعض العلماء القســم الثاني من أصول الشــريعة ومنهــم العال
حيث قال في مقدمة كتابه (الفروق): «إن الشــريعة المحمدية اشــتملت على أصول وفروع، وأصولها 

انظر: حوار أبي األسود الدؤلي مع ابنته ضمن مقدمة تحقيق، متن األجرومية، البن آجروم.  (1)
السنن الكبرى، للبيهقي، 122/6.   (2)

االجتهاد المقاصدي، 106/1.   (3)
المعجم الكبير، للطبراني: 323/11.  (4)
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قسمان: أحدهما المســمى أصول الفقه... والثاني: هو القواعد الكلية الفقهية وهي جليلة كثيرة لها 
من فــروع األحكام ما ال يحصى...»(1)، ومــن هذه القواعد المقاصدية قاعــدة: رفع الحرج والضرر 
يزال، والمصالح والمفاسد راجعة إلى خطاب الشارع، والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 
دنياهم وأخراهم(2) ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة، ومثلها قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والمشقة تجلب التيسير، أو األمر 
إذا ضاق اتســع، والضرورات تبيح المحظــورات، والعمل بالقرائن، وقاعــدة: ال ينكر تغير األحكام 
بتغير الزمان والمكان، أو تتغيّــر التكاليف بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال واألشــخاص(3)، واألمور 
بمقاصدها، واليقين ال يزول بالشك وغيرها كثير، وقد أشارت (مجلة األحكام العدلية) إلى عدد من 

هذه القواعد بلغت تسعاً وتسعين قاعدة كلية وتبعية(4).

وبالرغم مــن أن القواعد الكلية المأثورة في الفقه اإلســالمي ال يعــرف ألي منها صائغ معين 
من الفقهاء، عــدا ما كان منها نص حديث نبوي، كقاعدة «ال ضـــرر وال ضرار»، ِإال أَنهَا قد نالت 
اهتمام العديد من كبار العلماء والفقهاء على اختالف المذاهب اإلســالمية، وعلى أيدي هؤالء ربما 
اكتســبت صيغتها األخيرة صقًال وتنقيحاً وتداوالً(5)، وبقي االهتمام بها بعد ذلك محلّ اعتبار الكثير 
من الفقهاء المدركين ألهميتها في حفظ وتيســير الفقه، فنشأت المؤلفات التي تحمل اسم القواعد 
أو تبحث فيهــا داخل كل مذهب تقريباً. وفي عصرنا شــهد الفقه اإلباضي والفقــه اإلمامي اهتماماً 

ملحوظاً على صعيد استخراج القواعد جمعاً وتدويناً ونشرًا.

وال شــك أن االشــتغال بالقواعد الفقهية واألصولية هو ضرب من ضــروب العمل المقاصدي، 
ية مثل هذا العمل في تنشــيط حركة االجتهاد، وذلك ألن من هذه القواعد ما هو  ومؤشــر على أهم
مقاصدي، وألن فنّ التقعيد ُقصد به أساســاً أمورًا مقاصدية كثيرة، على نحو خدمة الفقه وتيســير 

الرجوع إليه، وتحقيق مصالح الناس ومنافعهم في االمتثال والتدين والتقاضي والتعامل(6).

وقد أشــار الدكتور رضوان الســيد إلى اهتمــام عبد الرحٰمن الكيالني بالربــط بين المقاصد 
والقواعد الفقهية ذات التوجه المقاصدي، والتي زادت عنده على الخمســين قاعدة، وفي حين ربط 
الكيالني بين القواعد والمقاصد يرى الســيد أن القواعد تقع في منزلة وسط بين فقه التعليل وفقه 

نقًال عن كتاب، المدخل الفقهي العام، 967/2، 968.  (1)
انظر: مقدمة الدكتور السالمي، في كتاب: ندوة تطور العلوم الفقهية، مجموعة أبحاث، ص: 8.   (2)

معيار األفهام في مناسبات األحكام، للنجري، مخطوط.   (3)
تنظر هذه القواعد في كتاب: تحرير المجلة: 128/1، وما بعدها.  (4)

المدخل الفقهي العام، 969/2.  (5)
انظر: االجتهاد المقاصدي: 131/1.  (6)
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المقاصــد(1)، ولذلك اعتبرت فــي نظر الدكتور عبد الرحٰمن الســالمي بمثابة الجســر بين القياس 
والمقاصد، فالعلة تعنى بالجزئيــات، والمقصد يعنى بالكليات والمعاني الكبرى للشــريعة، وبينهما 
القواعد الشرعية التي تضمن التواصل واالنفتاح بينها، وعلى هذا فالقياس لم ولن يجّمد الفقه إذا 

ظل منفتحاً على المقاصد(2).
4 ـ ويعتبر الثراء الفقهي الذي نالحظه في عموم الفقه اإلسالمي بشتى مذاهبه صورة من صور 
هذا التواصل بين جزئيات وكليات الشريعة عبر انفتاح للقياس ـ يضيق ويتسع أحياناً ـ على المقاصد 
العامة. فكل هذه الثــروة الفقهية الهائلة تعبّر فــي مجملها عن حركة اجتهاديــة فاعلة كان العامل 
المقاصدي من أهم أســبابها، إذ قلّما نجد مذهباً من المذاهب الفقهية لم يأخذ بمقاصد الشريعة 

في مناهجه االستنباطية ولو تحت مسميات أخرى.
ودونما شــّك فإنّ بإمكان الباحث أن يســتدعي مئات الصور التي تعضد هــذه الحقيقة وتعكس 
الطبيعة المقاصدية فيها، وذلك من خالل اســتقراء اجتهادات المجتهدين داخل كل مذهب، بيد أن 
األمر ال يتســع هنا للوفاء بذلك، ولهذا قد تكون اإلشارة إلى موقع المقاصد في المنهجية األصولية 
لدى هذا المذهب أو ذاك كافية للكشــف عن هذه الحقيقة. وعلى سبيل المثال فإن القياس قد مثّل 
في تاريخ الفقه المدخــل األكبر لالجتهاد، حتى عّده البعض كالشــافعي مرادفــاً لالجتهاد، بحيث 
يمكن القول إن كل هذه الثروة الفقهية، وما ال يســتطاع حصره من اجتهــادات المجتهدين قد كان 
وراءها االعتماد على القياس، فإذا علمنا أن الفكرة المقاصدية كانت في ما مضى جزءًا من القياس 
باعتبارها نشأت كضرب من ضروبه في سياق المنحى التعليلي ـ كما أشرنا سابقاً ـ َفِإنهُ يمكن القول 
بأن أثر العامل المقاصدي بشكل أو بآخر قد كان أيضاً معتمدًا ومؤثرًا في حركة االجتهاد، وبالتالي 
ى (المقاصد)  فيمــا أنتجته هذه الحركة مــن ثروة فقهية، فهو وإن لــم يكن يعمل عمله تحت مســم
قــد كان يعمل عمله تحت مســميات مختلفــة كـ (االستحســان) أو (المصالح المرســلة) أو (مراعاة 

ا يندرج إثباتها تحت مظلة المقاصد(3). الضرورة).. وهذه كلها ـ كما بين ابن عاشور ـ هي ِمم
فالحنفية مثًال عبّرت عن مقاصد الشريعة تحت ما سّمته (االستحسان)، في حين كانت المصلحة 
المرســلة أو االســتصالح هو المدخل االعتباري لمراعاة المصلحة المالئمة لمقصد الشارع بالنسبة 
للمذهب المالكي، مع اختالف بينهما قد ال يتجاوز الشــكل، فاألول اعتمد االستحســان كضرب من 

ضروب القياس، في حين اعتمد الثاني عنوان المصلحة المرسلة بشكل مستقل عن القياس(4).

د. رضوان السيد، المقاصد في كتابات العرب: 97.  (1)
انظر: المرجع السابق، مقدمة د. السالمي: 6.  (2)

انظر: د. مصطفى بن صالح باجو، المقاصد الشرعية بين الفقهين اإلباضي والمالكي، ص 459.  (3)
المدخل الفقهي العام: 120، 121.  (4)
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كما أخذ المذهب الزيدي بمفهوم القياس الموســع الذي يعتبر (المناســب المرسل) واحدًا من 
ضروبه التي يعتمدها(1).

وكذلك اعتمــد المذهب اإلباضي االلتفــات إلى مقاصد الشــرع في عملياتــه االجتهادية التي 
جسدت عملياً أخذه باالستحسان والمصلحة المرسلة(2)، وهذا ما أكده العالمة المفتي(3).

وراعى الفقه الشــافعي مقصود الشــارع أيضاً والتعليل أحياناً بما يفيد األخذ بالمصلحة، رغم 
إنــكار بعضهم على من يأخذ بالمصلحة المرســلة(4)، كما أصبح المذهــب الحنبلي يأخذ بالمصالح 

المرسلة.
وقد نجم عــن كل ذلك حركة اجتهادية رائعــة أنتجت فقهاً غزيرًا مع مالحظــة الضرر الكبير 
الذي لحق بالمذاهــب األربعة خصوصاً، نتيجة التزامها التقليد المفروض عليها منذ وقت طويل خال 

بعض المحاوالت التي قد نشير إلى بعضها الحقاً ألهميتها.
أما هنا فقد يحسن اســتدعاء نماذج من األثر المقاصدي على حركة االجتهاد وما ترتب عليها 
من نتائج راعت المصلحة الخاصة والعامة لإلسالم والمسلمين، ولكي ال يطول الحديث سوف نأخذ 
المذهبين الزيدي واإلباضي نموذجين مع شــيء من التركيز على المذهب الزيدي، ال لشيء، َوِإنَما 
لكون البحوث والدراسات قد أظهرت الكثير النافع من مقاصدية الفقه اإلباضي، في حين لم تتصل 
عناية الباحثين بالمذهب الزيدي، والحديث عنه هنا ليس أكثر من إشارة إلى أهمية أن تصله عناية 
العلماء والباحثين، ِلما يمكن أن تحققه هذه العناية من الوقوف على ما ُيثري المصلحة المنشــودة 

لعموم األمة المسلمة إن شاء اهللا.

¿ÉLPƒªf  á«°VÉHE’Gh  ájójõdG

تلتقي الزيدية واإلباضية مع بقية المذاهب اإلسالمية في عموميات المنهج االستداللي مع تقارب 
كبير أيضــاً معها في كثير من التفاصيل، أمــا في ما بينهما على وجه الخصــوص فإن هذا االلتقاء 
والتقــارب يبدوان بدرجة أكبر مع احتفــاظ كل منهما ـ طبعاً ـ بما يميزه عــن اآلخر، وهذا االلتقاء 
الكبير بيــن الزيدية واإلباضية راجع في واقعه إلى عوامل كثيرة جمعتهما، ســواء من حيث النشــأة 

وظروفها أو من حيث التاريخ، أو من حيث البيئة الموضوعية فكرًا وفقهاً.

انظر: الفصول اللؤلؤية: 353.  (1)
انظر: منهج االجتهاد عند اإلباضية: 718.  (2)

انظر: مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، للشيخ الخليلي: 18.  (3)
انظر: معنى ذلك في ما نقله القرضاوي عن القرافي، ضمن كتابه: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها): 98.  (4)
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فكالهما نشــأ في النصــف الثاني من القــرن األول، وكالهمــا ذاق مرارة االضطهــاد األُموي 
والعباســي، وكالهما قّدما العديد من الثورات التصحيحية والحــركات التحررية ضد الظلم، وهذا 
التاريخ شــبه المشــترك(1)، ِإنَما يعبر في كثير من جوانبه عن تالقي اندماجي في معظم المســائل 
العقائديــة والكالمية المتصلــة بقضايا العــدل والتوحيد والقول بالتحســين والتقبيــح العقليين(2) 
فالزيدية مثًال ال تتوقع تعارضاً بين العقل الســليم والقرآن الكريم أو السنة الصحيحة، ومثل ذلك 

رأي اإلباضية؛ ألَن الشرع عندهما ال يأتي بما يناقض العقول(3).

والزيدية تعتمد المحكم في فهم المتشــابه وتأويل النصوص التي قــد توهم في ظواهرها بما 
يخالف مقاصد الشــرع الحنيف(4)، ولذلك فهي بشــكل دائم تراعي الموازنــة والتناغم بين الفرع 
واألصل، والجــزء والكل، فالزيديــة واإلباضية يأخذون بقاعــدة العرض التي نــّص عليها الحديث 

النبوي الشريف(5).

وإذا كانت الزيدية ـ ومثلها اإلباضية ـ قد أبرزت من خالل هــذه القاعدة أهمية المتن كمعيار 
من معايير توثيق الحديث صحة وثبوتاً، فإنهم ـ أيضاً ـ يعطون األهمية ذاتها للسند، فالزيدية على 
ســبيل المثال تحرم التســاهل في أحاديث الفضائل الموضوعة من دون بيــان ضعفها أو بطالنها(6)، 

وكذلك األمر بالنسبة لإلباضية(7).

ـهُ ال يوجب العلم وإن  ـهُ ال تثبت به العقائد عنــد اإلباضية(8)؛ َألنـ وبالنســبة لحديث اآلحاد َفِإنـ
كان يوجب العمل، واألمر نفسه بالنســبة للزيدية(9) وكذلك بالنسبة لمذهب الصحابي َفِإنهُ ال يعتبر 
ة عنــد اإلباضيــة(10) تمنع االجتهاد علــى اجتهاده، وكذلك الحــال عند الزيديــة(11) وغير ذلك  حج

للمزيد حول الموضوع، ينظر: كتاب: الفكر السياسي عند اإلباضية والزيدية، للدكتور سالم بن هالل الخروصي.  (1)
انظر: عبد الرحٰمن جعفر بن عقيل، صفحات من تاريخ إباضية ُعمان وحضرموت: 160. وانظر عند الزيدية على سبيل المثال:   (2)
كتاب البيان الصريح والبرهان الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح، لإلمام المتوكل على اهللا إسماعيل ابن اإلمام المنصور 

باهللا القاسم بن محمد..
انظر: منهج االجتهاد عند اإلباضية: 638.  (3)

انظر على سبيل المثال: البساط، لإلمام الناصر األطروش: 149.  (4)
تقدم تخريجه.  (5)

انظر: الفصول اللؤلؤية: 313.  (6)
ألن اإلباضية ُعرفوا بتحري صدق الحديث، انظر: الشــيخ مبارك بن عبد اهللا الراشــدي، (نشــأة تدوين الفقه واستمراره عبر   (7)

القرون): 156.
الشيخ مبارك بن عبد اهللا الراشدي، (نشأة تدوين الفقه واستمراره عبر القرون): 155.  (8)

الفصول اللؤلؤية: 290، 291.  (9)
انظر: (نشأة تدوين الفقه واستمراره عبر القرون): 155.  (10)

انظر: الفصول اللؤلؤية: 313.  (11)
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ا أفضى إلى تقــارب حقيقي في منهجيــة التفكير والتعبير، وفــي طرائق الوصول  من المســائل، ِمم
إلى األصول التي شــكّلت بطبيعتها الوعاء الفكــري والفقهي لدى هذين المذهبيــن، وحدّدت البيئة 
الموضوعية لحركة االجتهاد، ولذلك بدت موضوعات الفقه ومنهجية االستنباط في هذين المذهبين 
ة  وثيقة الصلــة بالعقيدة أو بالفكر اإلســالمي، فأصول الدين داخلة في علــوم االجتهاد لتوقف صح

االستدالل بالسمعي عليها.

وعلى ســبيل المثال: فمقولة «ما من عام ِإال وقد خصص» والتي ُتشــير إلى داللته الظنية، 
هي مقولة صحيحة عند الزيدية ولكن بشــكل نسبي وليس بشــكل مطلق، أي أن هناك عموميات 
ال يجــوز أن يرد عليها التخصيص، مثــل قوله تعالى: ﴿ j i h g ﴾ [الكهــف: 49]، وقوله 
تعالــى: ﴿ 5 6 7 8 9 :; > = < ﴾ [األنعــام: 103]، وكذلــك 

األمر بالنسبة لإلباضية، ففي األصول الثابتة ال يمكن أن تكون داللة العام ظنية(1).

ا يعطي أثره الكبير والحتمي في  وهذا االلتقاء بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشــريعة هو ِمم
 تحريك االجتهاد وبالشــكل الذي يجعل الفقه أقرب للتعبير عن رؤية دينية شــاملة ومتزنة، ولعل
ذلك مــا باتت تدعو إليه وتنظــر له بعض الكتابات المعاصرة كأســاس النطالقــة االجتهاد نحو 
التجديد(2)، وهي محقــة في ذلك كما يبدو؛ ألن «الكثير من االعتقــادات التي نؤمن بها قابلة ألن 
ندخلها في عملية االســتنباط»(3)، وألننا نرى في الموروث الفقهي واإلباضي على حد سواء ما يعبّر 
عــن مقاصدية من هذا النــوع جعلت باب االجتهاد مشــرعاً على الدوام، وحتى حيــن أقدم فقهاء 
المذاهــب األربعة على إغالق بــاب االجتهاد وتحرير الفتــاوى بوجوب التقليد بقــي مبدأ االجتهاد 
ساري المفعول داخل هذين المذهبين، وظل بابه مفتوحاً ألهله(4). فكانت الزيدية في هذا ـ ومثلها 
اإلباضية ـ األكثر إعماالً لمقاصد الشــريعة، وهــذا بطبيعة الحال جنّب الذهنيــة الفقهية لديهما 
مزالق الوقوع في آثار إغفال المقاصد التي تقّدم ذكرها، كما أكسبها ـ في الوقت نفسه ـ خصائص 

وسمات مقاصدية لعلّ أهمها:
1 ـ االنطالق من العدل كأحد مقاصد الشــريعة، واالتصال بقضايا وهموم الناس، ولهذا تجد 
مباحث اإلمامة واألمر بالمعــروف والنهي عن المنكر حاضرة بقوة فــي الفقهين الزيدي واإلباضي، 

انظر: إعادة صياغة األمة: 25، 26.  (1)
ـ علي المؤمن، (الفكر اإلسالمي  انظر: مقدمة عبد الجبار الرفاعي في كتاب: (مقاصد الشــريعة) للعلواني: 9، وانظر ـ أيضاً   (2)

ومتطلبات المستقبل): 178/2.
د. حجة اإلســالم مبلغي، (الفتاوى الفقهية بين األدلــة والقواعد)، ورقة عمل قدمت في فقه النــوازل وتجديد الفتوى، الورقة   (3)

الرابعة. 
انظر: (منهج االجتهاد) عند اإلباضية: 787.  (4)
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نتها سير  وكان لهذا المقصد أثره الواضح في فتاواهم واجتهاداتهم وفي أقوالهم وأفعالهم، وقد تضم
أئمتهم وعلمائهم وكتبهم، وهي كثيرة(1).

2 ـ الحضور الدائم لهاجس الوحدة بين المســلمين والتأليف بينهم، وقد تجلّى ذلك من خالل 
االنفتاح المذهبــي واالطالع على ما لدى اآلخر، والتحّرك ضمن المشــترك في كثير من المجاالت، 
ومثاالً على ذلك: فــإن تكبيرات صالة الجنازة عنــد الزيدية هي خمس تكبيــرات، ولكنهم أجازوا 
العــدول عنها إلى أربع تكبيــرات إذا كان اإلمام زيدياً والمأمومون من مذهــب يرى عدد التكبيرات 
أربعاً ال خمســاً، َتمســكاً من الزيدية بمقصد الوحدة والتأليف بين المســلمين، ويقرب من هذا في 
الفقه اإلباضي ما نجده من فتوى اإلمام أبي علي موسى بن علي في قضية زواج المرأة من دون ولي 
«فهو يرى ـ على ما جاء في الحديث عن النبي ژ ـ أن الزواج من دون ولي ال يصّح، ِإال أَنهُ يقول: 
إن وقــع الدخول بينهما لم أجرؤ على التفريق بينهما، وقد علّــل العلماء فتواه هذه بأنه نظر إلى أن 

الحنفية ال يشترطون الولي في زواج المرأة»(2).

ونجد اإلمام القاســم بن إبراهيم الرســي يضع آلية تقريبية بشــأن االختالف في فهم السنة، 
فيقــول: «وأصل الكتاب فهو المحكم الــذي ال اختالف فيه، الذي ال يخرج تأويلــه مخالفاً لتنزيله. 
وفرعه المتشــابه من ذلك فمردود إلــى أصله الذي ال اختالف فيه بين أهل التأويل. وأصل الســنة 
التي جاءت على لسان الرسول ژ ، ما وقع عليه اإلجماع بين أهل القبلة، والفرع ما اختلفوا فيه عن 
الرســول. فكل ما وقع فيه االختالف من أخبار رســول اهللا ژ فهو مردود إلى أصل الكتاب والعقل 
واإلجماع»(3)؛ وهو من خالل هذا النص يضع آلية الحل ورفع االختالف بين المسلمين، وهي الحوار، 
وحددت األســس أو المرجعية التي ينبغي االحتكام إليها (أصل الكتاب ـ الذي هو المحكم ـ والعقل، 
واإلجماع). ويترتب على ذلــك: تعظيم أثر اتفاق األمة وإجماعها في مــا اتفقت أو أجمعت عليه من 
الســنة، باعتبار أن ذلك هو األصل الذي يجب أن يكون حاضرًا في أذهان المســلمين عامة، كإطار 
واســع وثابت، يجمع شــتاتهم، ويصون جوهرهم، ويشــعرهم على الدوام بوحدتهــم وتقاربهم، ومن 
جانب آخر ال يترتب على المختلف فيه ـ من السنة ـ تفسيق المخالف أو تضليله أو تكفيره؛ ألن ذلك 

فرع يجب أن يرد إلى األصل الجامع.

3 ـ وهــذا اإلمام يحيى بن حمزة في موســوعته (االنتصــار) يعرض إلى جانــب الرأي الزيدي 
آراء المذاهب المختلفة في مسائل وأبواب الفقه، ويســتوفي لكل رأي حججه بمنتهى األمانة العلمية 

لمعرفة أسماء كتب الزيدية ذات العالقة، راجع كتاب: (أعالم المؤلفين الزيدية)، لألستاذ/ عبد السالم عباس الوجيه.   (1)
انظر: مناهج التشريع والبحث العلمي: 39.  (2)

أصول العدل والتوحيد، لإلمام القاسم بن إبراهيم، ضمن مجموع كتبه ورسائله: 631 - 632.  (3)
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ومــن دون غضاضة. ثم يوازن بينها وُيعمــل نظره تأصيًال وترجيحاً الختيــار األصلح واألرجح دليًال 
ومنفعة، وربمــا خرج عن آراء فقهاء الزيدية ليوافق في رأيــه رأي مذهب آخر، ومثل ذلك قد نجده 
في موسوعة (بيان الشرع) للعالمة اإلباضي محمد بن إبراهيم الكندي النزوي(1)، فكان عملهما أشبه 
بما يدعو إليه البعض في عصرنا وهو فكرة المجمع العلمي للفقهاء، الذي يحقق مبدأ تبادل النظر، 

ويؤدي إلى تكامل الفقه وتطوره(2).
وفي مثل هاتين الموسوعتين ـ أيضاً ـ ما يؤكد نبذ ومفارقة التعّصب المذهبي الذي يقضي ـ في 
العادة ـ على الكثير من نقــاط التقارب وااللتقاء، واإلمام يحيى بن حمزة ليس إال واحدًا من نماذج 
زيدية كثيرة سابقة عليه والحقة، وهذا ما جعل الشيخ أبو زهرة يعبر عن ذلك بقوله: «وإنا نجد في 
كل مذهب تعّصباً من معتنقيه خصوصاً في القرنين الرابع والخامس ِإال المذهب الزيدي، فإنا نجد 
من معتنقيه قبوالً ِلكُل ما يكون له مســتند من الشــرع، وفي الوقت الذي نجد فيه الفتن في العراق 
وفي بالد ما وراء النهر تقع بسبب التعّصب نرى المذهب الزيدي هادئاً كالبحر الساجي، يحمل في 

سفائنه خير ما في الكنوز اإلسالمية من فقه»(3).
4 ـ وقد كان الوعي بمقاصد الشــريعة عند الزيدية يحّرك االجتهاد نحــو اقتحام الواقع واألخذ 
بزمامه وضبط إيقاعاته؛ لينتج عن ذلك فقه اجتماعي حضاري يعطي الشرعية الكاملة لمقاومة الظلم 
والجهل والمرض والتخلــف، ليحل محلها العــدل، والعلم، والصحة، والتنميــة، والحفاظ على البيئة 

والبناء والعطاء، ونشر الرحمة ليس فقط لبني اإلنسان وإنما إلى ما هو أبعد من ذلك كما سنرى.
وبــدالً من الخوض فــي تاريخ طويل على شــواهد ومظاهر مــا ذكرنا، فإننا نكتفــي هنا فقط 
باإلشارة إلى مجاالت الوقف الزيدي، والتي تعد إحدى الصور العملية لحركة اجتهادية تبلور نتاجها 
الفقهي إلى سلوك وممارســة، فكان أشبه بثقافة عامة نتمنى اليوم أن تبعث من جديد. فمن مجاالت 

هذا الوقف إلى جانب مجال المساجد والقائمين عليها(4)، ما يلي:

مجال التعليم:
ويشــمل: «وقف المدارس، وقف العلمــاء والمتعلمين، وقف األربطة، وقــف المصاحف والكتب، 
وقف المكتبات، وقف الــدرس وقراءة القرآن، وقــف المنازل (جمع منزلة) وهــي األماكن الملحقة 

بالمساجد التي يسكنها طلبة العلم».

انظر: مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي: 41.  (1)
فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة: الرفاعي، ص 340.  (2)

أبو زهرة، اإلمام زيد: حياته وعصره وآراؤه الفقهية: 489 - 490، بتصرف يسير.  (3)
انظر: مجلة الرائد للدراسات والبحوث، فصلية، العدد3، يونيو 2006م، ص: 82 - 94.  (4)
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ودونما شك فإن االهتمام بالعلم هو اهتمام بحفظ العقل أحد المقاصد الضرورية كما هو معروف، 
وهو مقصد يدور في فلك المقاصد العليا للشريعة من قبيل حفظ الدين وعبادة اهللا على يقين.

المجال الصحي:
وقف الجذمان: وهو ما تم وقفه وحدد مصرفه إلنشاء الدور التي كان يجمع فيها المجذومون  –

لمنع انتشار العدوى، إضافة إلى اإلنفاق عليهم.
وقـــف ذوي العاهات: وهــو ما تم وقفه وحــدد مصرفه لصالــح ذوي العاهات مــن معوقين  –

ومجانين ومكفوفين وعاجزين عن العمل، وغيرهم.
وقف زيارة المرضى: وهو ما تم وقفه وحــدد مصرفه لمن يتولى زيارة المرضى وطمأنتهم،  –

وشراء بعض الهدايا لهم.
وقف المنقه: وهو ما تم وقفه وحدد مصرفه لصالح المنقه الفقير (الذي خرج من المرض  –

لفترة النقاهة).
وقف ضربة الشـــمس: وهو الوقف الذي ينفق عائده على معالجة من يصاب بضربة الشمس  –

وخصوصاً من العاملين الضاربين في األرض.
وقف العالج النفسي: وهو وقف يصرف على موظفين مختصين يكلف كل اثنين منهم أن يقفا  –

قريباً من المريض بحيث يســمعهما وال يراهما، فيقول أحدهمــا لصاحبه: ماذا قال الطبيب 
عن هذا المريــض، فيرد عليه اآلخــر: إن الطبيب يقول ِإنهُ ال بأس عليــه، فهو مرجو البرء 

وال يوجد في علته ما يشغل البال، وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثالثة.
وقف مؤنس المرضى والغرباء: وهو وقف ينفق منه على عدة مؤذنين من ُكلّ رخيم الصوت  –

حسن األداء فيرتلون القصائد الدينية ليًال حتى ينام المريض أو الغريب.

مجال العبادات المختلفة:
وتشمل: وقف تســـهيل فريضة الحّج، فبالرغم من أن الحج لم يفرض ِإال على القادرين عليه 
من خالل قوله تعالــى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: 97]، ِإال أن قوة 
الشعور الديني تجعل الكثيرين يتوقون لتأدية الفريضة، وهنا يأتي دور الفقه ليحث الميسورين على 

إعانة مثل هؤالء.
وقف الجهاد في ســـبيل اهللا: وهو ما َتم وقفه وحــدد مصرفه في إعــداد المقاتلين بجميع  –

اختصاصاتهم وأعمالهــم كالرماة، والمدافعيــن، والقائمين على إصالح األســلحة وخزنها، 
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إضافة إلى فك أســرى المســلمين من أيدي األعــداء، وهذا الوقف وســيلة ـ مــن اإلعداد 
واالســتعداد ـ لتحقيق هدف الجهاد الذي يعتبر هو اآلخر وســيلة إلى حفظ الدين المقصد 

األول من مقاصد الشريعة كما هو معروف.
وقف البارود: وهو الوقف الذي يخصص ريعه لشــراء البارود الســتخدامه في حماية الدين  –

والدفاع عن المدن والقرى من أي اعتداء.
وقف يوم عاشوراء. –
وقف شهر رمضان، ويشــمل: وقف الفطارة (إفطار الصائــم)، وقف مدفع رمضان ويخصص  –

ا يظهر محاســن  ريعه لتجهيز مدفع رمضــان لإلعالن بمواعيد اإلمســاك واإلفطار، وهو ِمم
الشريعة.

وقـــف العيد، وهذا الوقــف خصص من أجل مشــاركة أكبر عــدد من الفقراء أفــراح الناس  –
وبهجتهم، ويشــمل: (وقف لحم العيد، وهو الوقف الذي يخصص ريعه لشراء األبقار واألغنام 
لذبحها يوم العيد، وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين، وقف عطر العيد، ويخصص ريعه 
لشراء كميات من العطور توزع على الفقراء والمساكين، ويعطر بها من حضر صالة العيدين.

وقف مراقبة األهلة (األرصاد) وينفق ريعه على القائمين على مراقبة الهالل في شهر رمضان  –
وغيره.

وقف البهجة: وينفق ريعه إلحياء المناسبات الدينية. –

مجال محاسن المياه:
وتشمل:

وقف األسبلة، وينصب هذا الوقف في تيســير الحصول على ميــاه الشرب للمارة، وصيانتها  –
وتزويدها بالمياه بصورة مستمرة.

وقف اآلبار، ووقف الغيول، ويخصص األول في حفر اآلبار وإنشاء مشاريع مياه الشرب، وأما  –
الثاني فيخصص في صيانة منابع الغيول، وتنظيف وإصالح مجاريها وسواقيها.

وقف المواجل (البرك) ووقــف األحواض، التي تخّصص لجمع ميــاه األمطار وإقامة حياض  –
المياه المخصصة لشرب المواشي في الطرقات والميادين العامة.

ة، ويخصص األَول إلقامة الســقايات المخصصة لجمع المياه  – وقف الســـقايات، ووقف الجر
الصالحة للشــرب، والثاني لشــراء الجرار ووضعها في الطرقات العامة فــي المدن وملئها 

بالمياه لشرب المارة.
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وقف الســـدود والحواجز، ووقف الســـلبة، ويعني األخير وقف الحبل، وهو المخصص ريعه  –
لترميم وصيانة وشراء الحبال التي تستخدم في رفع المياه من اآلبار.

مجال المواصالت:
وقف المواصالت والطرق البرية والبريد، ويشمل:

وقف الطرق والممرات والجسور. –
وقف النقيل، ويخصص ريعه لصيانة وإصالح النقيل (عقبة أو قبة في طرقات المسافرين). –
وقف حراسة وتأمين طرق المواصالت، وهي األعيان الموقوفة لإلنفاق على القائمين بمهمات  –

حراسة الطرق وتأمين المواصالت البرية بما يجعلها سالكة وبعيدة عن مخاطر قطاع الطرق.

وقف االستراحات (الخانات) ويخصص ريعها إلنشاء استراحات على امتداد طرق المواصالت  –
ليلجأ إليها المسافر عند حرارة الشمس أو نزول المطر.

وقف إطعام المســـافرين، وهي التي يخصص ريعها لتهيئة وتوفير ما يحتاجه المسافر وابن  –
الســبيل من طعام وشــراب له ولراحلته مجاناً وفق مبادئ الضيافة واالهتمام بابن الســبيل 

التي دعا إليها اإلسالم.

وقف منارات السفن: وهي األعيان الموقوفة والمخصصة ريعها لتأسيس وتسيير منارات سفن  –
المسافرين عبر البحر، وإرشادها؛ إسهاماً في سالمة المسافر عبر البحر وعودته إلى أهله.

ة والسبيل في الطرق لتوفير المياه على امتداد الطرقات. – وقف الجر
وقف الدكات والمخصص ريعها إلنشاء دكات الموانئ لرسو السفن وصيانتها بما يكفل عدم  –

تعطلها بركابها في البحر، إسهاماً مجاناً أيضاً في الحفاظ على سالمة اإلنسان أحد مقاصد 
الشريعة، وهو (حفظ النفس).

المجال االجتماعي:
ويشمل: وقف الفقراء والمســاكين، وقف رعاية األيتام، وقف تزويج الشباب العزاب من األسر 
الفقيرة، وقــف الطعمة، وهو الذي يخصــص ريعه لتوفير الطعــام في الدواويــن والمنازل إلطعام 
الغرباء والمسافرين وعابري السبيل والفقراء والمساكين، ويدخل في هذا بعض أوقاف الكفارة كما 
يشــمل أيضاً (وقف الدويدار) وهي األعيان الموقوفة والمخصص ريعها لشــراء األواني والخزف أو 
الفخار، فكل خادم كسرت آنيته وتعرض لغضب مخدومه له أن يذهب إلى هذه الدائرة من الوقف، 
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فيترك اإلناء المكســور ويأخذ إناءً بدالً عنه، وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه، الذي قد يعرضه 
ال سمح اهللا للفصل وفقدان وسيلة عيشه.

وهناك ما يسمى وقف األعراس، وهو عبارة عن مجموعة من الحلي والزينة والمالبس الموقوفة 
ليســتعير منها الفقراء ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم، وبهذا يتيســر للفقير أن يبرز يوم عرسه 
بحلة الئقة هو وعروســه، حتى يكتمل الشــعور بالفــرح، كما يدخل في هذا المجال ما يســمى وقف 
الغاضبات، وتؤســس من ريع هذا الوقف بيوت إلصالح ما يقع بيــن الزوجين من خالفات، ولحماية 

الزوجة من األذى؛ حتى يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء.
وأيضاً: هناك وقف األّمهات، أو ما يســمى وقف الحليب، وهي األعيان الموقوفة إلمداد األمهات 

المرضعات بما يحتاج إليه أطفالهن.
وفي هذا الســياق هناك وقف فرحة الوالد؛ لتشــجيع النســاء على زيارة نســاء الفقراء وحمل 

الهدايا إليهن بعد الوضع.
وهناك وقف الســكون، وهي األراضــي الموقوفة والمخصصة إلقامة المســاكن لمــن أراد من 
الفقراء والمعدمين، وكذا البيوت الموقوفة لمن ال يجد ماالً يشــتري به دارًا أو يســتأجرها فيسكن 

فيها هو وأوالده.
وقف دور الرعاية االجتماعية، وهي الدور الموقوفة للرعايــة المجانية لأليتام، واللقطاء،  –

والعجزة، والعميان، والمقعدين، وهنالك أعيان موقوفــة تخصص عائداتها إلمداد المقعدين 
والعميان بمن يقودهم ويخدمهم، ووجد أيضاً ما يسمى وقف أسر السجناء، وهو ما تخصص 

عائداتها لإلنفاق على أسر السجناء وأوالدهم من غذاء وكساء..الخ.
كما أن هناك ما يسمى وقف اإلقراض؛ إلقراض المحتاجين، ووقف المتعلمين الحفاة، ويخصص 

ريعها لشراء األحذية لطالب العلم الفقراء الحفاة بالذات.

مجال الخدمات العامة األخرى:
ومنها: وقف النظافة، وهي األوقاف التي خصص ريعها لإلنفاق على نظافة المســاجد واألسبلة 

واألحواض والبرك والطرقات، وغيرها من المحاسن بما يكفل بيئة نظيفة كما أرادها اهللا.
وقف المسرجة: وهي األمــوال التي توقف لصرف ريعها على شراء المسارج وتوفير الزيوت لها  –

وصيانتها وللقائمين عليها، والتي تستخدم في المساجد والمحالت العامة والدواوين والطرقات، 
وهي ترفد وقفيات الواقفين التي أتينا على ذكرها ســابقاً بما يحقق مبدأ التعاون الذي قصده 

الشارع في قوله تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: 2].
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في مجال الحيوان ورعاية الطيور:
 a ` ﴿ وكان للحيوان أيضاً نصيبه من اهتمام الرسالة اإلسالمية في مقصدها الواسع

d c b ﴾ [األنبياء: 107]، ومن ذلك:

وقف حمام مكة: وهي المخصص ريعها لتوفير حبوب طعام للطيور والحمام التي تتواجد في  –
ساحات الحرم المكي الشريف.

وقف الدواب والمواشي: وهي األوقاف المخصصة لتوفير المراعي واألعالف والمياه للمواشي  –
والدواب السائبة، ورفد الخيول أيضاً بما يلزمها عند الجهاد.

ويأتي مثل هذا الوقف انعكاســاً لرأي اإلمام علي بن أبي طالب ـ كّرم اهللا وجهه ـ الذي خالف 
فيــه رأي عثمان، حينمــا رأى األخير التقاط الســائبة ومن ثــم بيعها وحفظ ثمنهــا حتى ظهور من 
يملكها، فقد رأى اإلمام علي ـ كّرم اهللا وجهه ـ أن ُيبنى لها مكان تحفظ فيه لحين ظهور أصحابها، 
فإن ذلك أحفظ لها من مخاطر السرقة والضياع من ناحية، ومن ناحية أخرى أحفظ لحق صاحبها 

من أن يتصرف غيره في بيعها.

قف رعاية الحيوانات المريضة –

وقف ملطع الكلب، وهي التي ينفق ريعها على إقامة أماكن مخصصة لشرب الكالب، وتسمى  –
الواحد منها (الملطع).

وقف الغنم الجرباء: وهي األوقاف المخصص ريعها لشراء األعالف إلطعام األغنام المصابة  –
بالجرب وغير القادرة على الخروج للمرعى.

وقف تربية القطط: وهي األوقــاف المخصص ريعها لتربية القطط واالعتناء بها؛ لكي تقوم  –
بأكل القوارض في المكتبات للحفاظ على الكتب.

وبذلك تتأكد أصالة النزعة اإلنســانية الحضرية في تشــريع الوقف عند المسلمين، تحقيقاً 
 ﴾ c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿ :لقوله تعالى

[الزلزلة: 7، 8].

حيث نالحظ من خالل ما أشرنا إليه من مجاالت الوقف عند اليمنيين استيعاباً واضحاً لمقاصد 
الشــريعة القائمة على الرحمة، كمــا نلمس في تلك الصــور اتصاالً حميماً بمقاصد الشــريعة على 
اختالف مراتبها (الضرورية، والحاجية، والتحســينية) وكذا تواصًال بيــن هذه المراتب مع بعضها، 
فالمقصد التحسيني يدور في فلك الحاجي ويدعمه ويقويه، والحاجي كذلك يدور في فلك الضروري 
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ويعضده ويقويه، وهي في جملتها تعكس حيوية فقه اتصــل بهموم الناس وقضاياهم؛ خاصة وأن جل 
الواقفين هم في العادة من األئمة والعلماء والصالحين من الناس رحمهم اهللا تعالى وكتب أجرهم.

5 ـ ونجــد في الفقه الزيــدي من االجتهــادات ما قد يســاعدنا اليوم في تأصيــل الكثير من 
قضايا الفقه اإلســالمي المعاصر، وخصوصاً المتصلة بالسياســة الشــرعية، وما يسمى اليوم بفقه 
الواقع وفقه األولويات وفقه الموازنات..الخ، العتبارات لعل من أهمها: أن معظم أئمة الفقه الزيدي 
كانوا أئمــة علم بلغوا مرتبــة عالية من االجتهاد، وإلــى جانب ذلك كانوا أيضــاً أئمة حكم ورجال 
دولة، وبذلك كانت مقاصد الشــريعة تدفع آراءهم الفقهية إلى األخذ في االعتبار المصلحة العامة 
لإلسالم والمسلمين، وتكييف الوقائع على أساس متين من التقدير العالي الختالف الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص، واعتماد الموازنة واألخذ باألولويات، ونتيجة لذلك أخذوا من األصول أوسعها، 
وفرضوا االجتهاد بقوة، بحيث كان لكل زمان ومكان ما يالئمه من األحكام االجتهادية(1)، ولهذا فإن 
الزيدية ال تعد مذهباً فقهياً واحدًا، وإنما مثلــت إطارًا فكرياً موحدًا لمذاهب فقهية متعددة. فاإلمام 
زيد صاحب مذهب فقهي لــه أتباعه ومقلدوه، وكذلك األمر بالنســبة لإلمام القاســم بن إبراهيم 
الرســي، واإلمام الهادي كذلك أيضاً له مذهبه الفقهي المتبوع. وهناك أئمة آخرون من المجتهدين 
المتبوعين لــدى الزيدية كاإلمام أحمد بن عيســى واألخوين الهارونيين، وكذلــك األخوين الناصر 
والمرتضى ـ ابني الهادي ـ وفي هذا ما يعبر عن حركة اجتهادية آخذة في االعتبار مقاصد الشريعة 
التي كانت توجههم إلى تقدير عنصر الزمان والمكان وااللتفات إلى الضرورة ومصالح الناس، وهو 

ما تقوم عليه اليوم دعوات التجديد المعاصرة.

د أبو زهرة على جوانب كثيرة من األصــول الرحبة في الفقه الزيدي،  ولقد وقف الشــيخ ُمـَحم
فعبّر عن ذلك بما يشبه اإلشارة إلى اعتبار الفقه الزيدي نموذجاً في القدرة على مسايرة العصور، 
وبالتالي في تجسيد خصائص الشــريعة ومقاصدها، وهذا ما نفهمه من قوله 5 : «وإنه بمالحظة 
أصول الزيدية، يتبيــن أنهم أخذوا من األصول والمناهج أوســعها مدًى، وكلمــا كثرت األصول كان 
المذهب أكثر نماءً وأوســع رحاباً، فإذا أضيف إلى ذلك فتح باب االجتهاد والتخريج في كل العصور 
وكثرة األئمة الذين خرجوا واجتهدوا واختاروا، مع فتح البــاب لآلراء في المذاهب األربعة وغيرها، 

كان هذا المذهب أكثر المذاهب اإلسالمية نماءً وقدرًة على مسايرة العصور»(2).

وسوف نكتفي هنا كخاتمة للمقاصدية عند الزيدية بجواب ألحد أئمتها ـ وهو اإلمام الهادي ـ عندما 
ســأله أحد أتباعه عن مستنده في إعطاء الفقراء ســهمهم من الزكاة تارة ومنعهم منه تارة أخرى؛ فقد 

معيار األفهام في مناسبات األحكام ـ (مخ).  (1)
اإلمام زيد حياته وعصره: 508.  (2)
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أجاب على السائل بقوله: «وقد ســألَت عن ذلك فافهم، وإذا فهمت فاعلم أن من لم يعرف شيئاً أنكره، 
ا أن أتاه  ومن لم يعرف حقيقة أمر عظمه، أما علمت إن جهلوا، وفهمت إن غفلوا أن رســول اهللا ژ لَـم
مال من البحرين، يقال ِإنهُ ثمانون ألف أوقية من أعشار البحرين، ومن جزية ذمتها ومن صواف كثيرة 
كانت بها، فقسم الثمانين ألفاً في مجلسه على جلسائه، يعطيهم غرفاً غرفاً، وكفاً كفاً، حتى لم يبق من 
ذلك شيء، وذلك أَنهُ ژ علم أن ذلك أصلح لإلسالم في ذلك الوقت من القسم على السهام الثمانية.
وكذلك فعل في غنائم حنين، وهب للمؤلفة من خمســين بعيرًا، إلى مائة بعير، إلى مائتين إلى 
ثالثمائة، وحرم المهاجرين واألنصار في ذلك الوقــت، حتى تكلم من تكلم من األنصار، فكان منه 
من الفعل مــا قد بلغك، وذلك فلم يفعله ژ ِإال للصالح الــذي رآه، فأمضى رأيه في الغنائم، ولم 

يقسمها على أهلها نظرًا منه 0 للمسلمين واإلسالم.
وكذلك كان فعلنا في العشــر نقســم مرة، ونتركه مرة، نتحرى في ذلك اإلصالح لإلسالم إذا 
رأيناه وبان لنا وعرفناه، وإذا اســتغنى اإلسالم والمسلمون، وقلت حاجتنا إلى هذه األعشار قسمناها 
على أصنافها، أو من وجدنا منهم، وإذا احتاج المســلمون واإلســالم إليها آثرناهــم بها على أهلها 
نظرًا منا لهم، ومعرفة بأن ذلك أرجع في كل األمــور عليهم. وذلك أن الدار ال تصلح إال بالجيوش 
واألنصــار، والخيل والرجال، وال تقــوم وال تجتمع إال باألموال، فنظرنا فــإذا بالبلد الذي نحن فيه 
ليس فيه شــيء غير هذه األعشــار، وإن نحن ـ عند حاجة المهاجرين واألنصار إلى القوت، وما به 
ندفع الهلكة والموت، من دفع هذه األعشار التافهة إليهم، وردها دون االصناف عليهم ـ دفعناها إلى 
المســاكين وغيرهم من األصناف المذكورين هلكت الجنود المجندة، وتبــددت الجماعة المجتمعة، 
وافتــرق المهاجرون، وذل المســلمون، ووقعت البلية وعظمت المصيبة، وشــملت الفتنة، ولم تضبط 
البالد، ولم يصلح أحد من العباد، وعال الظالمون، وخمل المؤمنون، وبطل الجهاد، وخربت البالد، 
وشــمل البالء، وذل األمر والرجاء، فهلك في ذلك الضعفاء، وشــح األغنياء، ومــات الفقراء ووقع 
الضياع، وكثر الجياع. وعلمنــا أنا إن آثرنا بها من به قوام الدار من أهل اإلســالم من المهاجرين 
واألنصار استوســقت الســبل، وأمنت البــالد، وعاش العباد، وتجــر التجار، وعمــرت الديار، وزرع 
الزارعون، وتقلب المتقلبون، واســتغنت الرعية، وحســن حال البرية، فعــاش بينها أهل الصدقة من 
هؤالء األصناف المذكورين، وســخا األغنياء بالعطية للطالبين، وتقلب الفقراء والمســاكين في دار 
األغنياء الواجدين، وتكســبوا معهم، وأصابوا من فضلهم، وحسنت بصالح دارهم حالهم، واستقامت 
لعز اإلمام أمورهم. فلهذا المعنى قسمنا الصدقة عندما يستغني عنها اإلسالم والمسلمون، وحبسناها 
عندما يحتاج إليها ويضطر األنصار والمجاهدون، نظــرًا منا للرعية، واحتياطاً في الحياطة للبرية، 
وأداء إلى اهللا ســبحانه النصيحة لعباده، وإحســاناً وأداء إليه ما اســتأمننا عليه مــن أموال بالده، 
فصرفناها في اصالح الدين والمسلمين، ورددناها على األصناف من المسلمين حيثما كانوا اجتهادًا 
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هللا في النصيحة، وتأدية منا إليه ما حملنا من األمانة؛ إذ كنا عن ذلك مسؤولين، وبإحسان النظر 
لإلسالم والمسلمين مأمورين، وعن التفريط في ما يصلح البالد منهيين»(1). وتجدر اإلشارة إلى ما 
قاله الشــيخ الجيطالي اإلباضي في كتابه (قواعد اإلســالم): «وإن كان اإلمام محتاجاً إلى جميعها 

ـ أي الزكاة ـ في عّز الدولة ومصالح اإلسالم أخذها كلها، َوِإال فّرقها على الفقراء كما قدمنا»(2).
وعليه فإن فهم النصوص في ضوء المقاصد الشرعية، قد أعطى االجتهاد عند الزيدية ـ ومثلها 
اإلباضيــة ـ معنى الحركة واالتصــال بالواقع، ذلك أن «النظر إلى األحكام علــى أنها قواعد ذهنية 
مجردة تمارس بشــكل آلي بعيدًا عن إدراك مــا يترتب عليها ينتهي باالجتهاد إلــى العزلة عن واقع 

الحياة وتحقيق مصالح العباد»(3).
ا  6 ـ ويعد فقه الواقع أحد المالمح المقاصدية التي طبعت حركة االجتهاد المعاصرة، إذ هو ِمم
توفره مقاصد الشــريعة في مواجهة المســتجدات الهائلة التي تظهر بين الحين واآلخر. حيث تزداد 
الدعوات لتكثيف الجهود الفقهية في ســبيل إبراز هــذا النوع من الفقه، وإدخــال الزمان والمكان 
كعنصرين أساسيين في منهج االستنباط(4)؛ لما لهما من أثر في تحريك العملية االجتهادية، وإعطاء 

الفقه حيويته المطلوبة.
وقد َتمخض عن االلتفات إلى المقاصد وأثر الزمان والمكان عدد وفير من البحوث، اشــتملت 
على شيء من المعالجات الجادة التي تدعو إلى إعادة النظر في مناهج االجتهاد والعمل على تفكيك 
د الخميني  بعض أدواتها، وإعادة بنائها في ضــوء المتطلبات الراهنة(5)، ومثاًال على ذلك: فقد شــد
على إدخال عنصري الزمان والمكان في عملية االجتهاد، كما أدخل شــرط الخبرة السياسية في من 
يصدق عليه وصف المجتهد، وعلّل ذلك بقوله: «إن كثيرًا من األحكام العبادية تصدر عنها معطيات 
اجتماعية وسياسية، فعبادات اإلســالم عادة توائم سياسته وتدابيره االجتماعية.. فليس من المقبول ـ 

عنده ـ أن يقول المجتهد: إنني ال أعطي رأياً باألمور السياسية»(6).
ــل من خالل ذلك إلى نظرية واليــة الفقيه التي تحّمل الفقيه مســؤولية التصدي لقيادة  وقد توص
األمة، وبصرف النظر عن ما قد تســتحقه هذه النظرية من إشــادة أو نقد، فإن مجرد اشتراط الخبرة 

السياسية قد كان له أثره في مطالبة الفقيه بإحراز المعارف التي يضيفها أو يثيرها مثل هذا الشرط.

مجموع رسائل اإلمام الهادي: 534.  (1)
نقًال عن: د. شوقي إبراهيم عالم، المقاصد الشرعية من خالل كتابي (المصنف) للكندي و(قواعد اإلسالم) للجيطالي: 539.  (2)

انظر: د. صالح سبوعي، النص الشرعي وتأويله، الشاطبي أنموذجاً: 14، بتصرف.  (3)
للمزيد حول الموضوع ينظر: (مناهج التجديد) تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي، ط2001/1م: 35 - 56.  (4)

عبد الجبار الرفاعي، فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة: 12.  (5)
إشكاليات التجديد: 134، 135، بتصرف.  (6)



الـتقنيـن والتجـديـد216 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وإذا كان ذلك ما يتطلبه االجتهاد لمصلحة المسلمين من وجهة نظر (والية الفقيه) فإن مصلحة 
المســلمين لدى الطهطاوي وخير الدين التونســي مثًال قد اقتضت العمل على إنشــاء نظام سياسي 

لرعاية المصالح العمومية عن طريق إقامة التنظيمات والمؤسسات(1).
7 ـ وقد اقترنت بفقه المقاصد صفة اإلنقاذية؛ لكونه طبع حركة االجتهاد بإنقاذ الشــريعة من 
التهميش ـ إن جاز التعبير ـ واســتدعاء ما تكتنزه من حلول ومعالجات، واالتكاء على قدرتها الفائقة 
في تجاوز المحن وتخطي الصعاب، ولهذا قيل: إن جميع الحركات اإلصالحية في تاريخنا اإلسالمي 

القديم والمعاصر، إنما بدأت مشروعاتها في التغيير برد االعتبار لمقاصد الشريعة(2).
وحتى اإلمام الشــاطبي 5 حينما نجح في بلــورة المقاصد إلى نظرية قابلــة للبناء عليها(3) 
كان دافعــه األكبر لتحقيق هذا النجــاح من صنع ظروفه المحيطة، وما وجــده في زمنه من الفرقة 

واالختالف والتناحر بين المسلمين(4).
ولعل ما يؤكد ذلك أن فقه المقاصد قد بدأ حيويته المتجددة وخصوصاً في العقدين األخيرين 
من القرن الماضي في المغرب وليس في المشرق، وما ذلك إال ألن حجم التحديات الحضارية كان 

كبيرًا بالنسبة للمغاربة، فهم قريبون من أوروبا، وهم كانوا أصحاب أرض محتلة(5).
واليوم وقد بات العالم أشبه بالقرية الصغيرة وبات المســلمون في مغربهم ومشرقهم أمام 
تحديات واحدة ومتماثلة فإن أثر المقاصد رُبَما يتجلى في جملة من الصور والمصاديق ـ التي ال 
تزال دون التطلع المنشود ـ ولكنها رغم ذلك تبقى مهمة ومؤثرة في تفعيل حركة االجتهاد، ومن 

ذلك:
أ ـ االهتمــام المتنامــي والملحوظ بفقه المقاصــد، وقد نلمس ذلك من خــالل كثافة البحوث 
والدراســات، وكذا اعتماد هذا الفقه كمادة مســتقلة ضمن كليات الشــريعة في عدد من الجامعات 
العربيــة واإلســالمية، وحضوره في محــاور وتوصيــات العديد من النــدوات والمؤتمــرات الفكرية 

والفقهية(6).

المقاصد في كتابات العرب المحدثين والمعاصرين: 90.  (1)
انظر: االجتهاد المقاصدي: 19/1.  (2)

انظر: الموافقات: 24/1.  (3)
تأويل النص الشرعي، الشاطبي أنموذجاً: 38.  (4)

انظر: رضوان السيد: 95.  (5)
ومثاًال على ذلك: هــذه الندوة، وندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان، المنعقدة فــي: 18 - 21 صفر/1427هـ ، انظر توصيات   (6)
هذه الندوة: 609، ومثلها توصية المؤتمر الدولي الخامس عشــر للوحدة اإلســالمية، انظر البيان الختامي لهذا المؤتمر في 

نهاية الجزء الثاني من كتاب (التجديد واالجتهاد)، مجموعة مقاالت مختارة: ص 326، ومؤتمرات وندوات أخرى.
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ب ـ وتحت تأثير الوعــي المقاصدي يتبلور اليــوم العديد من الرؤى لــدى الكثير من العلماء 
والمفكرين من مختلف المذاهب، جميعها يدعو إلى اســتئناف النظــر في التراث وإعادة بناء العلوم 
اإلســالمية، وتدشــين حقول معرفية جديدة(1) تواكب الوتيرة الحياتية المتسارعة، وتجيب عما تولد 
ويتوالد على الدوام من إشــكاالت تكتنف مســيرة الفقــه والتجربة الفقهية، وبما يكشــف عن خلود 
ا يفيد عملية  وعالمية وحاكمية الدين اإلسالمي وشريعته الســمحاء، ومثل هذا التوجه ال شك هو ِمم
االجتهاد، وعلى سبيل المثال، فقد قبل بعض علماء القرن الماضي بمفهوم المواطنة وتحّددت لديهم 
ـ بموجب ذلك ـ أولويات وأفهام وأحكام فقهية جديدة، وكان ذلك نتيجة لمراجعة الموروث واستدعاء 
عناصره الحية، التي تمثلت لهم ـ بخصوص هذه المســألة ـ في ما نقله الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير عن القفال الشاشــي من إمكانية تجاوز قسمة األرض المألوفة لدى الفقهاء (دار حرب ـ دار 
إسالم ـ دار عهد) إلى دارين هما: دار إسالم، وهي التي يدين أكثر أهلها باإلسالم، ودار دعوة، وهي 
التي على المسلمين أن يوصلوا إليها الدعوة، ويبلغوها الرسالة، وأن أمم األرض وشعوبها أمتان: أمة 

إجابة، وهي األمة المسلمة. وأمة دعوة، وهي: األمم األخرى.
ج ـ ويعتبر التوجه نحو فقه النظرية إحدى صور األثر المقاصدي على حركة االجتهاد، ذلك أن 
طبيعته األصولية والفقهية تقّربه من معنى النظام الفقهي، وهو ما يمكن أن يلهم علماء اإلسالم في 
صوغ النظريات الفقهية التي تحتاجها األمة في جميــع مجاالتها ومعامالتها االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والبيئية واإلنسانية بشكل عام(2).
وقد نلمس آثار ذلك في بعض الكتابات الفقهية لدى الشهيد الصدر، وطريقة الشيخ الزرقاء(3) 
في عرضه لنظرية الملكية في الفقه اإلسالمي، وكذا نظرية العقود، وفي ما يصدر أيضاً عن المعهد 
العالمي للفكر اإلسالمي من دراسات وأبحاث، ولئن كان الشــاطبي قد اعتمد في موافقاته أطروحة 
الضروريات الخمــس «الدين، النفس، العقل، النســل، المال» فإن هناك من ينظــر إليها بوصفها 

نماذج وردت على سبيل المثال ال الحصر(4).
وقديماً أضاف السبكي «حفظ ماء الوجه» كمقصد ســادس(5)، وأضاف ابن عاشور «الحرية» 
كمقصد سادس أو ســابع، ومثله رفاعة الطهطاوي(6)، ويوجد اليوم من يدعو إلى توسعة مثل هذه 

للمزيد حول الموضوع، راجع: المحاورات التي أجراها عبد الجبار الرفاعي في كتابه: (مناهج التجديد).  (1)
للمزيد حول الموضوع، ينظر: الشيخ محمد مجتهد شبستري، فلسفة الفقه: 55 - 58.  (2)

انظر: المدخل الفقهي العام: 331/1، وما وراءها.  (3)
انظر: الشيخ سيف اهللا الصرامي، األحكام الحكومية والمصلحة: 468.  (4)

المرجع السابق: 510.  (5)
رضوان السيد، مرجع سابق: 96.  (6)
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المقاصد؛ بحيث تشمل مفاهيم وقضايا جديدة من قبيل «التنمية ـ البيئة ـ حقوق اإلنسان ـ الحرية 
ـ اإلنسانية ـ العالمية..»(1). وفي هذا ما يكشف عن مرونة فقه المقاصد وقابليته للزيادة والنماء، 
ا يطــرح اليوم من آراء ـ  وهو ما أشــار إليه الشــاطبي في كتابه الموافقات(2)، بيــد أن كثيرًا ِمم
على أهميتها ـ ال تعدو كونها مقترحــات، باعتبارها لم تحظ بالتفاعل الفقهي المطلوب إلنضاجها 
وبلورتها إلى نظريات اجتهادية مؤصلة. ودونما شك فإن ذلك يعود إلى أسباب كثيرة ومتعددة لعل 
من أهمها التشويش الكبير القادم من فريق التفريط بالمقاصد، الذي يقرن أي محاولة تجديدية 
بفكرة االستالب والتغريب واالنقالب على الماضي، ومعه ســلطة الموروث العاتية وتيارها العارم 
من الناس، وكذلك التشــويش القادم مــن جهة اإلفراط في اســتعمال المقاصد الذي ال يقل هو 
اآلخر إزعاجاً وضجة، وفي هذا الزخم المقلق والمحبط أحياناً تتراســل أسباب أخرى من أهمها: 
غياب التواصل واالتصال والتنســيق بين الفقهــاء، ومحدودية الدور اإلعالمي فــي ترويج ثقافة 
الرأي والرأي اآلخر وممارســة النقد وحشد الرأي العام حول خط الوســطية واالعتدال؛ لتكوين 
تيار عارم يســاعد في تجاوز عقبات وإشكاالت التجديد القائمة. ومع ذلك فإن مثل هذه الندوات 
الفقهيــة وااللتقاءات العلمية وكذا قيام المجمعات الفقهية وتزايد الدعوات إلى أســلمة المعارف 
وإلى االجتهاد الجماعي القائم على فكرة التكامل والتخصص..الخ، تبدو أعماالً مقاصدية ال تخلو 
ة، بما يخدم الدين ويعز اإلسالم  من فائدة وأثر على درب الوصول إلى تحقيق آمال وتطلعات األم

والمسلمين.

٭ ٭ ٭
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يمكننــا أن نتصور طبيعــة األثر المقاصدي على حركــة التقنين من خالل مــا توصلنا إليه في 
المباحث المتقدمة عن أثر المقاصد على حركة االجتهاد، فقد وجدنا أن فقه المقاصد ـ بشكل عام 
ـ يرتكز فــي جوهره على مبدأ جلب المصالح ودرء المفاســد، ولذلك كان أثــره كبيرًا في تحريك 
العملية االجتهادية؛ كونها تجســد خصائص الشــريعة، وتعمل على بلورة أهدافها الســامية وغاياتها 

العظيمة، وفي ذلك ـ ال ريب ـ مصلحة للعباد ومنفعة كما رأينا.

االجتهاد المقاصدي: 36/1.  (1)
انظر: الموافقات للشاطبي: 24/1.  (2)
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وعلى هذا األســاس يصبح أثر فقــه المقاصد على حركــة التقنين مرتبطاً بمــآل هذه الحركة 
أو بما قد يترتب عليها من مصلحة أو مفســدة، فإما أن تنتهي عمليــة التقنين إلى مصلحة ومنفعة، 
ا أن  وعندئذ يمكننا القول بأن أثر المقاصد على هذه الحركة هو أثر إيجابي وذو طبيعة داعمة، وإم
ة، وحينها سيكون أثر المقاصد الشرعية ذا طبيعة  ب على عملية التقنين الفقهي مفســدة ومضريترت

سلبية على حركة التقنين.
وفي كلتا الحالتين يكون فقه المقاصد قد أّدى دوره في جلب المصلحة ودرء المفســدة، ذلك أَنهُ: 
«يحافظ على المقاصد من جهة الوجود بفعل ما يفضي إليها، ومن جهة العدم بترك ما يؤدي إليها»(1).

لذلك يصبح السؤال الجوهري في هذه المسألة هو:
ما هي المصلحة أو المفسدة التي يمكن أن تتمخض عن عملية التقنين؟!

كمــا تصبح اإلجابة عليه بمثابة الجســر الذي قــد يوصل أو يفصل بين فقــه المقاصد وحركة 
التقنين. ودونما شّك فإن التقاط اإلجابة الدقيقة يظل أمرًا مرهوناً باستدعاء مكوناتها، وهي مكونات 

يتقاسمها في الواقع رأيان فقهيان على طرفي نقيض:
ـ أحدهما: يمنع التقنين وال يجيزه باعتباره مفسدة.

ة. ـ واآلخر: يجيزه ويدعو إليه باعتباره مصلحة، وكالهما يدعي شرعية الموقف وقوة اْلـُحج
وقد علمنا فيما تقدم أن الشــريعة معقولة المعنى، وذات حكمة بالغة تقوم عليها مصالح الخلق 
في حالهم ومآلهم.. وبالتالي فإننا سنتناول أثر فقه المقاصد على حركة التقنين من خالل محورين 

رئيسين هما:
منطلقات عدم التقنيـــن وعالقتها بالمقاصد، وســوف نتعرض تحت هــذا العنوان أيضاً  ـ  1

لمناقشة حركة التقنين وأثرها على حركة االجتهاد.
منطلقات التقنين وعالقتها بالمقاصد. ـ  2
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يتكئ هذا الفريق على جملة من األدلة في موقفهم المضاد لحركة التقنين أهمها:
1 ـ إن التقنين سوف يلزم القاضي بما رجحه واضعو التقنين في ذلك، مخالفة لقوله تعالى: 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تعالــى:  وقولــه  [المائــدة: 42]   ﴾ 9  8  7  6  5 ﴿

انظر معنى ذلك في: الموافقات للشاطبي: 8/2.  (1)
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[ص: 26]، والقســط ِإنَما هو العدل، فــإذا كان القول الملزم به قد ظهــر للقاضي من وجوه األدلة 
الشرعية أن الصحيح خالف ذلك القول المقنن صار العدل في أن يحكم وفق معتقده ال بما ألزم 
بــه، وإال كان في ذلك تقديم القــول غير المعصوم على ما يعتقده عــن المعصوم، وال خالف في 

تحريمه عند أهل العلم(1).
ا يدعم التوجــه ضد التقنين، ومن  هَا ِمم2 ـ ويســتدعي هذا الفريق صورًا من التاريــخ يرى أَن
ذلك أن التقنين بالشــكل الذي يلــزم القاضي مخالف لمــا جرى عليه العمل فــي عهد النبي ژ 

وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم.
3 ـ إن فكرة التقنين قد عرضت على بعض الســلف الصالح، كاإلمام مالك من قبل أبي جعفر 
المنصور فردها، وبين فسادها، فهي إذًا فكرة رفضها السلف(2)، ولذلك عندما طلب الملك فيصل بن 
عبد العزيــز تقنين أحــكام المعامالت من الفقه الحنبلــي، تم رفض مثل هــذا الطلب، حيث قامت 
مت هذه الدراسة لهيئة كبار  قد اللجنة المكلفة بدراسة شرعية وقانونية مستفيضة حول الموضوع، ثُم
العلماء بالمملكة، فصدر قرار األكثريــة في الهيئة برفض الفكرة وتحريمها، وقد جاء في ذلك: «إن 

التدوين المراد يؤّدي ِإلَى ما ال يحمد عقباه»(3).
ا يؤثر ســلباً علــى حركة االجتهاد، ومن ثم  4 ـ ويرى هذا التوجه أيضاً أن التقنين هو ِمم
فالتقنين من هذه الناحية يؤســس لنوع من القطيعة العامة مع الموروث، حتى إن الذين أجازوا 
التقنين في هيئة كبار العلماء بالنســبة للمملكة، إنما أجازوه فقــط في حالة أن يكون القاضي 
ـهُ ال يجوز إلزامه بالحكم وفق مذهب  ن تتوافر فيه شــروط االجتهاد َفِإنـ مقلدًا، أما إن كان ِمـم

معين(4).
كما يرى هذا التوّجه أَنهُ إذا كان هدف الفريق اآلخر هو وضع حد لتجاوزات القضاة ورفع 
االختالف في األحكام الصادرة من المحاكم، فإن ذلك ال يشكل من وجهة نظر المانعين مبررًا 
يعتبره الشرع؛ ألَن االختالف في األحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، 
حتى من القاضي الواحــد، ولم يكن ذلك داعياً إلــى التفكير في تقنين األحــكام، مع كونهم 
األكثر حرصاً على حفظ الدين وعلى ســمعته، وبالتالي يســع المســلمين اليوم ما وسع أولئك 

األوائل(5).

عامر بن عيسى اللهو، حركة تقنين الفقه اإلسالمي: 10.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

«التقنين» مدخل لتجسيد الوحدة التشريعية أم إيقاف لالجتهاد؟ عدنان الشبراوي، صحيفة عكاظ اإللكترونية.  (3)
موقع علماء الشريعة.. تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، أنترنت.  (4)

حركة تقنين الفقه اإلسالمي: 11.  (5)
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5 ـ ويضيف هذا التوّجه بأنه لم يثبت أن فكرة التقنين قد حسمت األمر في هذا الموضوع، 
فال تــزال المحاكــم المدنية في الــدول التي أخــذت بفكرة التقنيــن تصدر أحكامــاً مختلفة 
ومتناقضة، ومهما يكن فإن االختالف في اآلراء باب من أبواب الرحمة في الشــريعة اإلسالمية، 
ولذلك علل بعض الكتاب المعاصرين رفضه لفكرة التقنيــن، ال لكون التقنين يمنع أو ال يمنع 
وقوع المظالم واألحكام الجائرة ـ فشــرع اهللا منزه عن مثل هذا ـ وإنما ألنه يكتنفه حشــد من 
معاني تمييع أحكام الشــريعة وخلطها بغيرها من قوانين البشــر في إناء واحد، ثم إن التقنين 
هو وضع حكم واحد في المسألة الواحدة، وهذا في حد ذاته مخالف لشرع اهللا، ومدعاة للعنت 

والضيق كما يقولون(1).

مالحظات سريعة حول هذا التوجه:
تلــك كانت بعض المالمــح العامة التي تطبع رؤيــة القائلين بمنع التقنين وعــدم جوازه، ومن 

خاللها نستطيع إبداء المالحظات التالية، وهي:
1 ـ إن القائلين بالمنع قد اســتندوا إلى أدلة عامة؛ إذ يصعب القول بأن ما يختاره العلماء من 
األقوال الراجحة هو خالف الحق المأمور به عند الحكــم، أو أننا إذا رجعنا إلى قولهم فإننا نرجع 
ــنة، ذلك أن المفترض في هــؤالء العلماء أن تكون مرجعيتهم  في هذه الحالة إلى غير الكتاب والس
ــنة، وبالتالي فإن تحريم التقنيــن في هذه الحالة ال يعدو كونــه اجتهادًا يحتمل  هي: الكتاب والس

الخطأ والصواب.
2 ـ إن الرؤية السلفية قد شــكلت أحد المرتكزات التي يقوم عليها هذا التوجه، فقد بدا وكأن 
من أهدافه مطالبة المســلمين بأن يسعهم ما وسع األوائل في موضوع ال يشــترط فيه تقليد األوائل؛ 
ألن الضوابط التي تنظمه تجعله كذلك، ومن ناحية أخرى تصرفه ـ أيضاً ـ عن نطاق الثابت؛ ليأخذ 
محله ضمن المتغيــر، ولهذا لم تلتفت هذه الرؤية كثيرًا إلى الواقع ِإال من خالل الرّد والتعليق على 
دعوى الفريق اآلخر حول ما يقوله عن أثر التقنين فــي تقليل االختالف بين األحكام ذات الموضوع 
الواحد، فقد اكتفت في هذا الصــدد بمالحظة أن الواقع يثبت بقاء هذا االختالف رغم األخذ بفكرة 
التقنين، ومع كون هذا االختالف ال يزال باقيــاً بالفعل كما الحظه هذا الفريق، ِإال أن ذلك ال يقلل 
ا يقلص بشكل كبير ـ وال يحسم بالمرة ـ االختالف  من مصداقية من يقول بأن فكرة التقنين هي ِمم

بين األحكام الصادرة في القضايا المتماثلة.

عدنان شبراوي، «التقنين» مدخل لتجسيد الوحدة التشريعية أم إيقاف لالجتهاد؟ صحيفة عكاظ اإللكترونية.  (1)
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أثر التقنين على حركة االجتهاد واالتصال بالموروث:
ومع ذلك َفِإنهُ يحمد للمانعين مــن التقنين إثارتهم لبعض المحاذير التي قد تكتنف من وجهة 
نظرهم عملية التقنين، كاحتماليــة أن تؤثر هذه العملية على حركة االجتهــاد، أو تؤثر على اتصال 

الناس بتراث سلفهم، أو تتسبب في تمييع الشريعة... الخ.

وعندما نقول مثل هــذا الكالم فإن هذا ال يعني أننا نوافقهم الرأي، أو أن ما يثيرونه هو حتمي 
أو محقّق الوقــوع، َوِإنَما الذي نرمــي إليه هنا هو أن يتــم النظر إلى أطروحاتهم بشــكل إيجابي، 
واعتبارها مثًال كمالحظات يمكن أن يستثمرها المقنن في الوصول إلى ضوابط محددة بشأنها أو في 
أقل األحوال بحثها وإظهار حجم المخاوف التي تثيرها فعلياً، فإن الوهم ـ أحياناً ـ قد يحيل الصغير 

كبيرًا والكبير صغيرًا، وربما ال يجلي ذلك سوى الرأي والرأي اآلخر.

أ ـ وعن أثر حركــة التقنين على حركة االجتهاد فإنه يجب أال يتحول هذا األثر إلى وســيلة إعاقة 
لحركة االجتهاد، فقد قدمنا في ما ســبق ما يؤكد أهمية االجتهاد، ورأينــا أيضاً األثر اإليجابي الكبير 
ا يؤثر ســلباً على حركة االجتهاد  لفقــه المقاصد على حركته، وعندما يقال بــأن حركة التقنين هي ِمم
َفِإنهُ ال يتوقع من فقه المقاصد أن يكون داعماً ألي شيء يمكن أن يعطل حركة االجتهاد، بيد أننا سنرى 
ا يدفع بحركة التقنين إلى األمام، وهذا يعني أن حركة التقنين ال يمكن  الحقاً أن أثر المقاصد هــو ِمم
أن تثير ما يستحقّ معه القلق على حركة االجتهاد، ذلك أن حركة التقنين ما هي ِإال شكل من أشكاله.

وعليه فإن أثر فقه المقاصد على حركة التقنيــن ال يعدو ـ في نظري ـ كونه امتدادًا ألثره على 
حركة االجتهــاد، ولعل ما يؤكد ذلــك هو طبيعة التقنين التي ســنقف عليها في مــا بعد من خالل 
منطلقاته والمصالح الكبيرة التي يســهم في تحقيقها، إضافة إلى طبيعة العمل التقنيني ذاته، فهو 
عمل جماعي يقوم به عدد من كبار الذين تتوافر فيهم صفات االجتهاد ممن عرفوا بالتقوى وحســن 
المسلك والبصيرة والخبرة واالطالع على مجريات الزمان وأحداث العصر ومتطلباتها، وما يمارسونه 
عنــد التقنين هو اجتهاد بأَتّم ما للكلمة من معنى، فهم يســتعرضون جميع اآلراء ويســتعملون قواعد 
الفقه اإلسالمي في االختيار والترجيح بينها، بما يلبي الحاجة الزمنية ويحقق حفظ وصيانة مقاصد 
الشريعة، ومثاالً على هذا الجهد واالجتهاد الجماعي ما يشاع عن الفتاوى الهندية أو (العالمكيرية) 

من أَنهُ قد ُكلَف بإنجازها أربعون عالماً مجتهدًا(1).

وعليه فــإن التقنين هو عمل اجتهادي وهو من هذه الناحية ال يفيــد أي معنى إلعاقة االجتهاد. 
لذلك يبدو أن ما قصده الفريق المناهض للتقنين هو إعاقة االجتهاد بالنســبة للقاضي، وفي هذا 

ينظر حول ذلك: المدخل الفقهي العام: 236/1.  (1)
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د  الصدد يمكن القول بأن االجتهاد عند القاضي ال يتعطل أيضــاً، فإن اجتهاده مطلوب ولكنه يتحد
فقط في فهم النــص وفي تطبيقه، فالنصــوص القانونية عــادة ما تأتي بصيغة محفوفة بشــروط 
تطبيقية (زمانية أو مكانية أو شــخصية) فيتجلى دور القاضي في فهمها واتخاذ القرار بتطبيقها أو 

عدم تطبيقها، وذلك بحسب ما يتوصل إليه نظره في بحث النص وشروط تطبيقه.
كما أن النصــوص غالباً ما تتــرك للقاضي مســاحة للتقدير والنظر في ما يعرف بســلطة 
القاضي التقديرية، فالنصوص مثًال التي تضع حدين ـ أعلى وأدنى ـ هي مســاحة اختيارية يعمل 
فيها القاضي نظره واجتهاده في تقرير ما يراه بين هذيــن الحدين، وفي كل ما تقدم معنى من 

معاني االجتهاد.
وعليه فإن فكــرة التقنين ال تعني أن يصبح عمــل القاضي عمًال آلياً ال يتخللــه النظر والفهم 
بأي حال، وبالتالي فإن دائرة األثر والمخاوف على موضوع االجتهاد تضيق في هذه الحالة، ليصبح 
المعني بهذه المالحظة هو المجتهد المطلــق، بحيث يمكن القول: إن المانعين للتقنين حينما أثاروا 
مالحظتهم هذه إنما ينطلقون من كونهم ال يرون القاضي ِإال مجتهدًا مستقًال ـ وفي هذا من الحرج 
ما ال يخفى ـ وهذا أمر ال يســتحق القلق كثيرًا؛ ألن مثل هؤالء يقلون فــي عصرنا، وخاصة مع هذا 
العدد الهائل من القضاة، ومع ذلك فإن مثل هؤالء إذا ما وجدوا في سلك القضاء، فإنهم في العادة 
يكونــون في أعلى المواقع القضائيــة كمحاكم التمييز، أو النقض، وفي مثل هــذه المحاكم عادة ما 
يتــرك لكل عضو فيها حرية االجتهاد بمــا يخالف القرار الصادر باألكثريــة وتدوين رأيه المخالف 
ى  مســبباً في ذيل الحكم الصادر، كما تقضي به قوانين أصول المحاكمات(1)؛ ولذلك وجد ما ُيَســم

االجتهادات القضائية.
وحتى على فرض أن مثل هؤالء ـ على قلتهم كما أشــرنا ـ قد تتأثر حريتهم في االجتهاد بسبب 

التقنين، فإن هذا ال ينهض سبباً موجباً لمنعه في مقابل ما يحققه التقنين من مزايا ومصالح.
ومــع ُكلّ ذلك فإن إمكانيــة التفكير في إيجاد ضوابــط كفيلة بتقليص اآلثار الســلبية التي قد 

تكتنف حركة التقنين هي إمكانية متاحة(2).
ب ـ وعن خطر التقنين على قضية اتصال الناس بالمــوروث، فإنه ال خطر أيضاً، بل ربما كان 
سبيل العودة الكاملة إلى العمل بالفقه هو تقنينه(3) وصوغه في نصوص مختارة يلتزم بها الناس في 

حياتهم؛ ألن في هذا ما يذكرهم على الدوام بقيمة موروثهم من الناحية العملية.

انظر: د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، دراسة مقارنة: 905/2، 906.  (1)
انظر: تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، عبد الرحٰمن أحمد الجرعي: موقع إسالم أون الين.  (2)

سقاف بن علي الكاف، هذه شريعتنا: 140.  (3)
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ويبقى الباب مفتوحاً، أما من يريد التوســع في معرفة بقية اآلراء والموروث الفقهي بشكل عام، 
وهو من الســهولة بحيث ال نتصور أي أثر ســلبي لحركة التقنين في هذه المســألة، بل إن إمكانية 
ا كان عليه الحال في أي عصر  االطالع والمعرفة واالتصال بالموروث تبدو في عصرنا أكبر بكثير ِمم
من العصور المتقدمة، وخاصة في ظل االهتمام الملحوظ بالفقه والفقه المقارن والعمل على تحقيقه 

ودراسته وطباعة ونشر كتبه وموسوعاته(1).
وكذلك في ظل التنامي الملحوظ لعدد المدارس والجامعات اإلســالمية وكليات الشــريعة التي 
تهتّم بتدريس الفقه اإلســالمي عمومــاً، وأيضاً في ظل هذا التطور الكبير الذي يشــهده العصر في 

وسائل البحث والمعرفة لمن أراد ذلك.
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الحديث عن منطلقات التقنين يعني الحديث عن األســباب والحيثيــات التي تضغط في جملتها 
دة، بحيــث تصبح ملزمة يتقيد بها  باتجاه تقنين األحــكام الفقهية وصوغها في نصوص وقواعد محد

القاضي والخصوم على حد سواء.
وهذه األســباب والحيثيات قد تعني ـ أحياناً ـ العودة باتجاه التاريخ البعيد الســتدعاء صورها 
التي أنتجت التقنين كفكرة، ثم بلورتها في ما بعد إلى حركة، ومع أن ما يهمنا هنا هو الوقوف على 
المنطلقات المعاصرة المتعلقة بالتقنين، ِإال أننا ال نرى بأساً من استدعاء بعض المؤشرات القديمة 

وتسجيلها هنا كمالحظات عامة ال أكثر، ومنها:
إن فكرة التقنين حينما بدأت في التاريخ، سواء في عهد المنصور العباسي أو ما قبل المنصور، 
فإن ذلك يعطيها الصفة التاريخيــة، بمعنى أَنهَا فكرة قديمة، وهذا يعني أن الشــعور بالحاجة إلى 
التقنين هو شــعور قديم، وأن لهذا الشــعور أســبابه ومكوناتــه، وقد حفظ لنــا التاريخ بعض تلك 

األسباب(2).
إن فكرة التقنين التي راودت الخليفة عمر بن عبد العزيــز أو التي اقترحها عبد اهللا بن المقفع 
على المنصور، أو التــي اقترحها المنصور على اإلمام مالك ـ أيــاً كان ذلك ـ هي فكرة أخفقت في 
حينها، ولم تصادف نجاحاً، وقد كان لهذا اإلخفاق أسبابه ومكوناته، ولعل التاريخ ـ أيضاً ـ قد حفظ 

لنا شيئاً من ذلك(3).

ينظر في ذلك: هذه شريعتنا: 141.  (1)
ينظر: «مجلة االحكام» أول محاولة لتقنين الشريعة في تاريخ المملكة، أحمد ضيف، صحيفة عكاظ اإللكترونية.  (2)

المرجع السابق نفسه.  (3)
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إن فكرة التقنين قد شــهدت أول تطبيق لها في نهاية القرن الثالث عشر الهجري إبان الحكم 
العثماني، وتحديدًا فــي العام 1869م، لذلك فإن مــا يهّمنا هنا هو البحث فــي منطلقات التقنين 
منذ تحول التقنين مــن مرحلة الفكرة إلى مرحلة التطبيق والحركة، وســوف نوجز هذه المنطلقات 

وعالقتها بفقه المقاصد في النقاط التالية:
1 ـ إن التوّجه نحو الواقع واإلحاطــة بظروفه ومجرياته ورصد حركاته وصيرورته المتســارعة 
والمختلفة تعــد أحد المنطلقات الضرورية لبناء األفكار الفقهية العميقة والمســتنيرة، وهكذا أفكار 

تجد بالضرورة سندها القوي ودعمها الكامل في مقاصد الشريعة الخالدة كما رأينا سابقاً.
وفي مســألتنا هذه نجــد أن الباعــث لتقنين األحــكام الفقهية قــد نبت في ضوء المشــاهدة 
والمالحظة والتجربــة واالتصال بالواقع؛ لينتزع بذلك الصورة الكاملة لمشــهد متحرك تطورت فيه 
وســائل االتصال بالعالم الخارجــي والداخلي، وازدادت علــى إثرها المعامالت، وتنوعت واتســعت 
العالقات، وتشــابكت المصالح، ومعها ظهر ما ال حصر له من القضايا والمشــكالت والمستجدات 

النوعية، وتطلب األمر مئات المحاكم وآالف القضاة داخل كل مجتمع أو دولة.
ومع هذا الكم الهائل من القضاة لم يعــد باإلمكان أن يترك ِلكُل واحد منهم حريته في اختيار 
الحكم والطريقة التي يعتمدها كما كان عليه الحال فــي العصور القديمة، ومن هنا بدت المصلحة 
في تقنين األحكام الشــرعية، بحيث يتقيد بها القاضي، ويلتزم بها الناس جميعاً؛ خاصة وأن الوجه 
اآلخــر للواقع الذي تنطلق منه حركة التقنين يشــير إلى قلة القضــاة المجتهدين ضمن هذا العدد 
الهائل من رجــال القضاء، إضافة إلى صعوبة اإلحاطة بما ال يحصى من األحكام الفقهية، ويضاعف 
من صعوبتهــا كونها منثورة في مئات المجلدات، ومعروضة بطريقــة ال يفقهها الكثيرون، فعلم الفقه 
كما قيل (بحر ال ســاحل له) وقد الحظــت جمعية المجلة (اللجنة الرســمية لوضــع مجلة األحكام 
العدلية) هذه المشــكلة، فهــي بعد أن عرضت المشــكالت الواقعية التي نجمت عــن زيادة الحركة 
واالتصــال بين العالم، وذلك في تقريرهــا الذي رفعته للصدر األعظم في تقريرها ســنة 1286هـ 

أشارت إلى ضعف الملكة الفقهية لدى القضاة(1).
ولذلك يصبح التقنين كما أشار إليه البعض ضرورة علمية وعملية باعتباره الوسيلة إلى تبصير 

القضاة من جهة، وانتظام المجتمعات وترشيدها وإصالحها من جهة أخرى(2).
2 ـ وتنطلــق حركة التقنين مــن مبدأ تحقيق (علنيــة النظام) وذلك من خالل نشــر األحكام 
الفقهية المقننــة ووضعها بين يــدي المجتمع بكل فئاته ومؤسســاته، بحيث يتســنى لجميع الناس 

ينظر: المدخل الفقهي: 239/1.  (1)
حركة التقنين في اليمن، بحث غير منشور، للقاضي الشرعي.  (2)
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االطالع على النظام الذي يحكمهم، وما نالحظه هنا هو عمــق العالقة بين هذا المنطلق وبين فقه 
المقاصد، ذلك «أن مبدأ علنية النظام هو من بديهيات أصول الشــرائع اإللهية»(1)، كما أَنهُ يترتب 
عليه العديد من المصالح التي تستدعيها مقاصد الشريعة وتدفع باتجاهها. فمبدأ العلنية يجعل من 
وقوف المكلف على حقوقه وواجباته أمرًا ميســورًا، وهذا يجعلــه أحرص على المطالبة بتلك الحقوق 

والنهوض بتلك الواجبات.
كما أن علنية النظام تحقق مبدأ الشــفافية، وتؤّســس ـ إلى حد ما ـ لشكل من أشكال الرقابة 
العامــة على أداء القاضي، بحيث يعــرف المكلف أو الخصم الحكم المتوقــع لفعله، وهذه مزية قد 
ال نجدها بســهولة في حالة عدم التقنين، وفي ذلك كله ما يسهم في تحقيق العدالة والحرص على 

تطبيقها من قبل الجميع، فهي إذًا مصلحة تدعمها مقاصد الشريعة وتدفع باتجاه تحقيقها.
3 ـ االنطالق من فقه النظرية الذي يحقق الوحدة التشــريعية، فتقنيــن األحكام الفقهية يقوم 
به في العادة علماء مجتهدون، ويستعينون بما يلزمهم من التخصصات األخرى، ويستعرضون األحكام 

الفقهية المتعددة في المسألة الواحدة.
وعبر سلسلة من اإلجراءات والضوابط يصلون إلى االختيار األفضل، واألصل لواقع الناس وحياتهم 
 وفق رؤية فقهية، وواقعية عميقة مدركة وشــاملة، وعلى أساســها يتم صوغ جميع األحكام الفقهية ِلكُل
باب أو موضوع على حدة، ومثل هذه الطريقــة تبدو صلتها قوية ومتينة بفقه المقاصد، فمن آثاره كما 
ســبق أنه يؤدي إلى فقه النظرية، ومثل هذا الفقه إلى جانب كونــه ينطوي على صور تطبيقية إلعمال 
فقه األولويات والمقاصد، ومراعاة الواقع وعنصري الزمان والمكان بما يحقق العدالة المنشودة، َفِإنهُ 
ا يحقّق الوحدة التشــريعية التي قد تمتــد آثارها اإليجابية إلى مجــاالت عدة بعكس لو بقي  أيضاً ِمم

التعامل مع باب القضاء والحقوق طبقاً للرؤية الجزئية أو االجتهاد المنفرد(2).
ولعل من مظاهر الوحدة التشــريعية التي يحققها التقنين على المســتوى النفسي واالجتماعي 
ما لهذا التقنين من أثر إيجابي في الحد من ظواهــر التعّصب المذاهبي، وخاصة إذا كانت عملية 
التقنين تســتقي األحكام الفقهية من مختلف المذاهب، وقد أدرك هــذه الحقيقة المؤتمر الدولي 
ا يوفّر رؤية استيعابية  األول لوزراء العدل العرب عام 1977م. فالتقنين من الفقه اإلســالمي هو ِمم
أكبر ِلكُل نصوص ومقاصد الشــرع، ولذلك ينصح بعض العلماء بعــدم االقتصار على مذهب بعينه 

عند التقنين(3).

انظر: المدخل الفقهي العام: 314.  (1)
انظر: االجتهاد والتجديد، 150/2.  (2)

انظر: د. القرضاوي، مرجع سابق: 105.  (3)



الشيخ / عبد اهللا بن حمود بن درهم العزي 227أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد والتقنين

ال بــل إن التوجــه التقنينــي المعاصر قد اســتقر على أهميــة التقنين من جميــع المذاهب 
االجتهادية(1).

4 ـ ويمكننا القول إن حركة التقنين تنطوي على عمليــة اجتهادية كبيرة تنطلق من الحرص 
على جعل الشريعة اإلسالمية حاضرة بأحكامها في واقع الناس وفي حياتهم وممارساتهم العملية، 
وهو ما يجعــل العمليــة التقنينية إحدى أشــكال التعبير عــن خصائص الشــريعة والبرهنة على 
صالحيتها الدائمة لكل زمــان ومكان، وعلى قدرتها الفائقة في اســتيعاب حركــة الواقع واألخذ 
بزمامــه، وفي ذلك ما يقطع كافة التقوالت الحاقدة على هذه الشــريعة، فلقــد وجد في البلدان 
العربية من شــكك في جدوى االعتماد على الشريعة اإلسالمية إلنشــاء قوانين مدنية تتماشى مع 
ا رحل االســتعمار بعد الحرب العالميــة الثانية قامت آنذاك حركات في  هُ لَـمالعصر، ولذلك َفِإن
كثير من الدول اإلســالمية ـ كباكســتان والدول العربية كدول الشــمال اإلفريقي ـ تطالب ببقاء 
الوضع الذي خلّفه االستعمار تشريعاً وإدارة، وكان من حجج مثل هذه الحركات عدم وجود قوانين 
مدنية حديثة جاهزة ومســتمدة من الفقه اإلســالمي، وهو ما يعني أن حركــة التقنين قد تصبح 
ضرورية لرفع مثل هذه المبررات، وأنه من دون الرجوع إلى شــريعتنا اإلســالمية واســتمداد ما 
تحتاجه أمتنا من قوانين وتشــريعات فقد تجد مثل تلك المبررات طريقهــا إلى الوجدان العام، 
بحيث يصبح البديل هو اســتقبال المزيد من القوانين الوضعية التي قد نعيش مع بعض أحكامها 
كما لو كنا نعيش بــال قانون؛ ألن القوانين عادة ما تعكس ثقافة وحضــارة أهلها، وبالتالي فإنها 
ال تجد فاعليتها إال في بيئتها التي أنتجتها، وفي مثل هذه المخاطر ما يعطي حركة التقنين صفة 
ا يحفظ به الدين، ولعل هذا هو ما جعل البعض من علماء الشريعة  المقاصدية، إذ قد تصبح ِمم
المعاصرين ال يجيزون التقنين فحسب وإنما يوجبونه سدًا لذريعة التحول نحو القوانين األجنبية، 

ويرون فيه عمًال ضرورياً لمصلحة اإلسالم والمسلمين.
وقد ارتفعــت األصوات المطالبــة بالعودة إلى الحكم بمــا أنزل اهللا، وخاصة بعد أن تســّربت 
القوانين األجنبية إلى عدد من البلدان اإلســالمية لتحل محل الشــريعة، ولذلك كان أول ما ظهرت 
حركة التقنين في صورة بعض الجهود الفردية من قبيل كتاب (مرشــد الحيــران إلى معرفة أحوال 
د قادري باشا، وقد نقله من قواعد فقه المذهب الحنفي، وكذلك ما قام به  اإلنسان) لألستاذ ُمـَحم
د عامر، حيث وضع الكثير من قواعد الفقه المالكي في صورة مواد قانونية تحت  د ُمـَحم الشيخ ُمـَحم
عنوان (ملخص األحكام الشــرعية عن المعتمد من مذهب مالك) وغيرهما(2)، وصوًال إلى شــيء من 

التقنين الرسمي كما سنرى.

انظر: المدخل الفقهي العام: 259، وما وارءها.  (1)
تحرير المجلة: 20/1 - 22.  (2)
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ولذلــك رُبَما كان لحركــة التقنين أثرها أو إســهامها في وقوف اآلخرين على كفاءة شــريعتنا 
اإلســالمية، التي اســتطاعت أن تنتزع اعتــراف وإعجاب العالــم ـ بخصائصها العالميــة وقدراتها 
ات في ثالثة مؤتمرات دولية، ناهيك عن شهادات أقطاب القانون وتعابير الباحثين  العالية ـ ثالث مر

والمفكرين في ربوع العالم حول مزايا الفقه اإلسالمي(1).

نماذج ومالمح من أثر المقاصد على حركة التقنين:
م كعينة من منطلقات التقنيــن، فإن ذلك ربما يكون كافياً للقول بأن فكرة  وإذا اكتفينا بما تقد
التقنين قد انطلقت من منطلقات مقاصدية تصل في بعضها إلى حّد الضرورة لحفظ الدين وحماية 
شــريعته الخالدة من التهميش، ويمكننا بعد ُكلّ ذلك أن نورد بعض األمثلة والنماذج السريعة التي 

ا يبرز مالمح األثر المقاصدي في حركة التقنين المعاصرة: نحسبها ِمم

ًال: في مجال تقنين األحكام الفقهية: أو
ونعني بذلك تقنين األحكام الموضوعية، أو ما يســمى قوانين األحكام «وهي التي توجب وتثبت 

ِلكُل قول أو فعل موجبه وحكمه»(2).
ومن مالمح األثر المقاصدي في هذا المجال:

1 ـ إن كثيرًا من األمثلة التي مررنا بها في حديثنا عن أثر المقاصد على حركة االجتهاد تشــكل 
ـ بطبيعتها ـ مصــدرًا داعماً لحركة التقنين كتلك الموســوعات الفقهية القديمة، ســواء التي تعرض 
اآلراء الفقهيــة المختلفة داخل المذهب غالباً كموســوعة (الضياء) للعوتبي، أو تلك التي تســتعرض 
في المســألة الواحدة معظم اآلراء المذهبية المختلفة، كموسوعة (االنتصار) لإلمام يحيى بن حمزة، 
أو موســوعة (بيان الشرع) للكندي، وغير ذلك من الموســوعات القديمة أو الحديثة، وقد يبدو األثر 
المقاصدي واضحاً في هــذا المجال، وذلك فيما تحققه مثل هذه الموســوعات من تســهيل االطالع 
وتحقيــق االنفتاح المذهبــي الالزمين لحركــة التقنين، وقد يكــون من مالمح هذا األثــر االهتمام 
الملحوظ بتحقيق وتأليف ونشر الموسوعات الفقهية، وأيضاً انتقال حركة العمل الموسوعي من دائرة 
موسوعة المذهب إلى موسوعة المذاهب، ومؤخرًا من موقع العمل الفردي إلى موقع العمل المؤسسي، 
ويمكن أن نأخذ مثاالً على ذلك الموســوعة الفقهية التي بدأت عام (1956م) بناء على توصية الفقه 
اإلسالمي بباريس، فهي وإن اقتصرت على آراء المذاهب األربعة، إال أن الجهد المبذول فيها قد جّسد 

شكًال من أشكال العمل المؤسسي والجماعي، وهو ما تمثله الموسوعتان (الكويتية، والمصرية)(3).

للمزيد حول الموضوع: انظر: المدخل الفقهي العام: 306 - 310.  (1)
المدخل الفقهي العام: 230/1.  (2)

انظر: المدخل الفقهي العام: 254 - 255، وانظر: هذه شريعتنا: 141 - 142.  (3)



الشيخ / عبد اهللا بن حمود بن درهم العزي 229أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد والتقنين

2 ـ وكان من أثر فقه المقاصد في موضوع التقنين أنه نقل حركة التقنين من الدائرة الفردية 
غير الملزمة إلى دائرة التقنين الرسمي الملزم، حيث بدأت حركة التقنين كجهود فردية كما أشرنا.

3 ـ وعلى المســتوى التقنيني الملزم نجد أن حركة التقنين قد بدأت من واقع المذهب الواحد، 
أي أنــه يتم اختيــار أصلح اآلراء الفقهيــة المتعددة داخل المذهب وأنســبها للمصلحــة في موضوع 
المســألة الواحدة مــن دون االلتفات إلى آراء المذاهــب األخرى، وهو ما يمكــن أن نجد مثاله في 
مجلة األحكام العدلية لســنة (1286هـ) التي قنّنت األحكام الفقهية في مجال المعامالت من الفقه 
الحنفي، وتــم تطبيقها في بالد الخالفــة العثمانية جميعها فيمــا عدا مصر والجزائر(1)، واســتمر 
تطبيقها في كثير من البلدان العربية مثل األردن والكويت إلى وقت قريب(2) ومثلها (مجلة االلتزامات 

والعقود التونسية) التي صدرت سنة (1906م) حيث قنّنت الكثير من أحكام الفقه المالكي(3).

4 ـ ويبــدو أثر المقاصد علــى حركة التقنين واضحاً فــي كونه نقل عمليــة التقنين من دائرة 
المذهب الواحد إلى دائرة المذاهب الفقهية األخرى؛ بحثاً عن أحكام إصالحية تلبي حاجة المصلحة 
الزمنية، ولم يتّم ذلــك دفعة واحدة، َوِإنَما علــى خطوات تدريجية بــدأت باالقتصار على المذاهب 
األربعة، ثُم انتهت باالقتباس من عموم الفقه اإلســالمي، وقد بدأ تطبيــق ذلك في دائرة األخذ من 
المذاهب األربعة، وذلك من خالل قانون العائلة العثماني لســنة (1336هـ) الموافق (1917م)، وهو 
أول تقنين لمســائل األحوال الشــخصية من فقه الشريعة اإلســالمية، أو باألصح من فقه المذاهب 
األربعة(4)، فقد أخــذ هذا القانون بــرأي المذهب المالكــي ـ خالفاً لمذهب الدولــة وهو المذهب 
الحنفي ـ في مســألة التفريق اإلجباري القضائي بين الزوجين، وبذلك تمكنت المرأة من حقها في 
التخلص من زوج السوء، وهو حق شرعي تدفع باتجاهه محاسن الشريعة ومقاصدها، كما أخذ ـ من 
مذهب مالك أيضــاً ـ إطالق حرية الزواج لزوجة المفقود بعد أربع ســنين من فقدانه، بينما يقضي 
المذهب الحنفي بانتظار وفاة جميع أقرانه في العمر، فتبقى زوجة المفقود معلقة حتى شــيخوختها، 
إضافة إلى أحكام إصالحية أخرى أخذ بها هذا القانون(5)، وقد كانت مقاصد الشريعة تدفع باتجاه 
توســيع موضوعات القوانين إلى جانــب تغيير األحكام بأخرى أكثر تجســيدًا للمصلحــة المقصودة 
شرعاً، وقد نجد في قانون األحوال الشخصية السوري في عام (1953م) مثاالً على التوسع من حيث 
الموضوع، ففي الوقت الذي نرى فيه قانون العائلة العثماني اقتصر على تقنين األحكام ذات العالقة 

انظر: تحرير المجلة: 18/1.  (1)
انظر: د. القرضاوي، السياسة الشرعية: 105.  (2)

انظر: تحرير المجلة: 22/1.  (3)
تحرير المجلة: 19/1، 20.  (4)

المدخل الفقهي العام: 260/1 - 261.  (5)
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بموضوع النكاح والطالق فقط، نجد أن القانون الســوري قد نظم األحوال الشــخصية بموضوعاتها 
األربعة ـ (الزواج وما يتفرع عنه من نفقة ونســب، وحضانة وطالق، وتفريــق وعدة.. الخ ـ واألهلية 
ـ والوصاية وما يتفرع عنهــا ـ والوصية وما يتعلق بها، والميراث) ـ وقــد اعتبر أول قانون لألحوال 
الشخصية كامًال من حيث الموضوع(1). أما عن تغييرات األحكام فأمثلتها كثيرة، ويمكن الوقوف عليها 

من خالل التعديالت القانونية والمتتابعة في أي بلد من البلدان التي أخذت بالتقنين.

ا وراء المذاهب األربعة،  5 ـ كما اقتضت المصلحة أن يتحرك التقنين الفقهي نحو األخذ ِمم
وقد بدأ ذلك باقتباس القانون المصري شــيئاً من آراء المذاهب األخرى، فقد اقتبس على ســبيل 
المثال رأي المذهــب اإلباضي في الميراث بــوالء العتاقة، حيث أخره عــن ُكلّ الورثة، حتى عن 
الرد على أحد الزوجين، مع أن المذاهب األربعة كلها تجعله عقب العصبة النســبية، ويسبق فيها 
الرّد على أصحاب الفروض(2)، وفي اليمن انطلق تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية عام (1976م)، 
وقد اعتمد هذا التقنين على مذهبيــن: أحدهما من خارج المذاهب األربعة وهو المذهب الزيدي، 
واآلخر من داخلها وهو المذهب الشافعي، وربما عادت األسباب في ذلك إلى كون هذان المذهبان 
هما السائدين في اليمن، وقد شــكلت لجنة من علماء المذهبين آنذاك وفق معايير محددة، وما 
يهمنا هنا هو اإلشــارة إلى العلل التي دفعت باتجاه التقنين في اليمن، حيث نالحظ أن مقدمات 
وتقارير لجنة التقنين قد اشتملت على علل مقاصدية عبّرت جميعها بما يؤكد أن مقاصد الشريعة 
كان لهــا األثر األكبر في إصدار القوانين الشــرعية فــي اليمن(3). ومنها: قانــون المواريث رقم 
(1976/24م) ـ قانــون الوصية رقــم (1976/42م) ـ قانون الوقف رقــم (1976/78م)، وقرارات 
تشــريعية أخرى كان لها صفة القانون، وخاصة المتعلقة بشــأن تيســير الــزواج وتحديد الدية 
واألرش والجنايات العمد والخطأ وإصابات العمل(4). ومع أن التقنين اليمني قد اقتصر في بدايته 
على المذهبين الزيدي والشــافعي، إال أَنهُ قد شــهد مؤخرًا انفتاحاً على بقية المذاهب األخرى، 
ومثال ذلك توريث االبن مــن الجد بدالً عن أبيه المتوفّى، حيث كانــت القاعدة: أَنهُ ال يرث من 
ه إذا توفي األب قبل الجد(5). ويحتوي القانون المدني اليمني(6) على آراء متعددة اقتُبســت من  جد

خارج المذهبين الزيدي والشافعي.

ينظر ذلك في: المدخل الفقهي العام: 262/1 - 263.  (1)
انظر: د. أبو زهرة: 133.  (2)

القاضي محمد الشرعي، حركة التقنين الفقهي في اليمن) بحث غير منشور.  (3)
مجموعــة القوانين الموضوعية اإلســالمية، صادرة عــن وزارة العدل اليمنيــة، بتاريخ: 25/ ذي القعــدة/ 1396هـ ، الموافق:   (4)

1976/1/17م: ص 4.
الشرعي، مرجع سابق، بحث غير منشور.  (5)

صدر هذا القانون عام، 1982م) عن هيئة تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية في أربعة مجلدات، مع مذكرته اإليضاحية.  (6)



الشيخ / عبد اهللا بن حمود بن درهم العزي 231أثر فقه المقاصد على حركة االجتهاد والتقنين

6 ـ ويتجلى أثر المقاصــد على حركة التقنين في كونه يقف اليــوم وراء الكثير من األفكار 
والدعوات المطالبة باعتماد التقنين من واقع الفقه اإلسالمي بمختلف مذاهبه وآرائه االجتهادية، 
فقد رأى بعــض المفكرين من علمــاء العصر أن مجموعــة المذاهب االجتهادية يجــب أن تعتبر 
كمذهب واحد، وكل مذهب فردي منها يتم اعتباره كاآلراء واألقوال المختلفة في المذهب الفردي 
الواحــد، فيرجح علماء األمــة ويختارون منهــا للتقنين في ميــدان القضاء والفتيا مــا هو أوفى 
بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كل عصر(1) باعتبار أن مجموع الفقه اإلســالمي يتســم 
ا يمكن أن يحتويه مذهب فقهي بعينه، وأن في هذا الـمجموع  بخصوبة وسعة ومرونة أكبر بكثير ِمم
ـ باإلضافة إلى اســتمرار حركة االجتهــاد وما قد تضيفه من أحكام ـ مــا يمكن أن يلبي الحاجة 
التقنينية في جميع المجاالت التي نحتاج فيها إلى تشــريعات نموذجية، وعلى ســبيل المثال، فقد 
مثّل القانون المدني األردنــي الصادر عام (1976م) قانوناً نموذجياً، وما ذلك ِإال لكونه اســتند 
إلى الفقه اإلســالمي العام بما يمثله مــن خصوبة ورحابة، وقد صدرت معــه مذكرته اإليضاحية 
التــي واكبت مواده مادة فمادة، ووصلتهــا بمصادرها من فقه المذاهب، وقــد تدعم بعض المواد 
بقياس اجتهادي، أو بالتخريج على قاعدة االســتصالح أو المصالح المرســلة، وكلما وجدته قابًال 
للتخريج على مقاصد الشــريعة وقواعد الفقه اإلســالمي األخرى، فكان بهذه الطريقة أول قانون 
مدني حديث ـ في أســلوبه وترتيبه وتبويبه ـ يســتمد أحكامه من الفقه العام لشريعة اإلسالم(2)، 
وقــد أخذت بعض الدول هــذا القانون وطبقتــه بكامله فــي بلدانها، ومن هذه الدول: الســودان 
واإلمارات العربية المتحدة، وكذلك اســتفادت منه اليمن بشكل كبير في قانونها المدني الصادر 

عام (1982م) كما أخبرني بعض المختصين.

7 ـ وفي ظلّ هذا األثر المقاصدي أيضاً اتخذت حركة التقنين شــكل الوســيلة أو المدخل إلى 
تقديــم بعض المحاوالت على طريق الوحدة ـ التشــريعية على األقل بين المســلمين العرب ـ وذلك 
من خالل التقنين الموحد؛ نظرًا ِلما يمكن أن يحققه من مزايا تجمع وال تفرق، وتوســع وال تضيق، 
وتخفف من غلواء التعّصــب المذهبي، وقد ظهرت بعض المحاوالت على هــذا الطريق لوال أَنهَا لم 

تتجاوز وصف الفكرة أو المشروع، ومن ذلك:

مشروع القانون المدني العربي الموحد المستمد من الفقه اإلسالمي، والذي تبنته جامعة أ ـ  
الدول العربية منتصف السبعينات.

المدخل الفقهي العام: 262/1.  (1)
للمزيد حول الموضوع، انظر: المدخل الفقهي العام: 295/1 - 304.  (2)
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فكرة توحيد النظام الجنائي في البالد العربية على أساس الشريعة اإلسالمية، وقد وضع ب ـ  
الشــيخ مصطفى الزرقاء تصوره في هذا الشــأن(1) بناءً على طلب أمين المنظمة العربية 

للدفاع االجتماعي عام (1977م).

مشروع قانون األحوال الشخصية الموحد للبالد العربية، والذي تقررت فكرته في المؤتمر ج ـ  
األول لوزراء العدل العرب في الرباط عام (1977م)، وهذا هو المشــروع الوحيد ـ رُبَما ـ 
الذي تم إكمالــه وأنجزت صيغته، لكنه مع ذلك لم يحــظ بموافقة بعض الدول العربية؛ 
بســبب مخالفته في بعض األحكام لمذهبها الفقهي الســائد فيها، ولذلك تقرر أن يترك 

المشروع لكل دولة عربية مرجعاً تستمد منه ما تشاء إذا أرادت(2).

ثانياً: في مجال التقنين اإلجرائي أو الشكلي:
وفي هذا المجــال قد يتجلى ـ بصــورة أكبر ـ الدور الــذي يمكن أن يلعبه فقــه المقاصد في 
مســألة التقنين والتأثير على حركته، باعتباره مجاالً صالحاً لالبتكار أو اإلبداع القانوني المســتند 
في حقيقته إلى االجتهاد المقاصدي، وكونه مستودع الوسائل المتغيرة والمتطورة بطبيعتها، فقد رأينا 
أن المقاصد كانــت وراء الكثير من أعمال الصحابة واألئمة في إدارة شــؤون الدولة والمجتمع، وما 
يتعلق بذلك من إقامة المرافق وإنشاء الوســائل واألنظمة، وفي مجال كهذا تبدو الحاجة ماسة إلى 
ابتكار الوســائل المناسبة لتحقيق مقاصد الشــريعة وما تنطوي عليه من مصالح، وتنظيمها بقوانين 
قابلة للتعديل حذفاً وإضافة وســدًا وفتحاً للذرائع، وذلك بحسب ما تكشف عنه التجربة أو تجود به 
المســتجدات، ذلك أن فقه المقاصد ينطوي بطبيعته على األســس الكلية ـ أو النظريات واألهداف 
العامــة ـ للقوانين بصورة إجمالية، وهو ما يتيح هوامش ومســاحات واســعة لعمــل ُكلّ ما ُيمكن أن 
يحقق أهداف الدين وينســجم مــع متطلباته، ويدخل في ذلك ســن القوانين واألنظمــة التفصيلية 
الالزمــة إلدارة المجتمع؛ إذ ليس مــن المتوقع أن تمنع هــذه األهداف والمقاصــد قيام ما يفضي 
إليها ويحققها، فمن غير المعقول ـ مثًالـ االســتغناء عن نظام البلديات أو قوانين المرور، أو نظام 
التربيــة والتعليم، أو تنظيم الجيوش والقــدرات الدفاعية(3)، أو القوانيــن المنظمة لحركة القضاء 

وأداء المحاكم وإجراءات التقاضي.
وبالتالي فإن حركــة التقنين ينبغي أن تقتحم كافة الميادين التي تتكشــف ُكلّ يوم أمام حركة 

العصر المتوثبة، ولكن وفق رؤية متوازنة تجيب في آن واحد عن سؤال:

انظر: المدخل الفقهي العام: 321/1 - 326.  (1)
المدخل الفقهي العام: 226/1.  (2)

الشيخ خالد الغفوري، الفقه وفقه النظريات العامة: 149/2.  (3)
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ماذا يريد الواقع؟! وماذا تريد الشريعة؟!

ومثل هذا السؤال ِإنَما يشير في طبيعته إلى دارسة متطلبات الواقع في ضوء ثوابت الشريعة 
التي ال تتغير بتغير العصور، وســواء كانت هذه الثوابت مقاصد أو وسائل فإنما تريده الشريعة 
بصفــة عامة في هذه الحالة هو اســتثمار مطلوبات الواقع وتســخيرها في خدمــة تلك الثوابت 

وليس العكس.

ولعل من صور هذا االســتثمار المطلوب هو السيطرة أوالً على حركة الواقع التي بدونها قد 
تتضرر إرادة الشريعة ومقاصدها وثوابتها بشكل عام.

ومثاًال على ذلك: فإن غاية الشــريعة ومقصدها الثابت مــن وراء القضاء هو إقامة العدل 
وتطبيق الشــريعة بين الناس، وإذا كان ذلك ما تريده الشــريعة فإن حركــة الواقع المعاصر 
قد تراكمت من الظواهر والقضايــا المزدحمة ما يجعل القضاء ـ بطريقة العصور الســالفة ـ 
عاجزًا عن تحقيق مراد الشريعة، وهنا يصبح أثر المقاصد قوياً باتجاه تنظيم العمل القضائي 
عبر قوانين تحدد دوائره وتقســيماته المختلفة ومحاكمه واختصاصاتها الموضوعية والشــكلية 
ودرجاتهــا ومراحل الحكــم وإجراءات التقاضــي في كل مرحلــة، وهو ما تم فعــًال في معظم 
البلدان، حيث أصبح ِلكُل نوع من الدعاوى محكمة مختصــة تنظر فيها ويمتنع عليها النظر في 
ما ســواها، كالمحاكم الجنائية لمحاكمة المجرميــن، والمحاكم الحقوقيــة للنظر في دعاوى 
الحقــوق المالية.. إلى غير ذلــك من المحاكم المختصة بحســب الدواعــي الزمنية، وكذلك 
تنظيم ســجالت ومحاضر للقضاة تدون فيهــا وقائع المحاكمات والشــهادات واألحكام للتوثيق 
ا لم يكن موجــودًا في العصر األول،  وصيانة الحقوق ومنع التالعب فــي اإلثبات، وهذا كله ِمم
وهو بالتأكيد من ضروريات وضوح العمل القضائي وضبط مســاره وامتصاص ازدحام القضايا، 

وصوالً إلى إقامة العدل وتطبيق الشريعة.

وكذلك األمر بالنســبة لبقية المجاالت التي تتطلب مثل هذه القوانين المنظمة، كاألنظمة 
والقوانين المرورية والبيئية والتربوية والعسكرية... الخ.

وبالتالي تصبح حركة التقنين الشــكلي أو اإلجرائي نتاجاً شرعياً لفقه المقاصد وانعكاساً 
نها. آلثاره وآفاقه الواسعة التي دش

٭ ٭ ٭
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إن فقه المقاصد يجد معانيه األساســية في صلب الشــريعة اإلســالمية السمحاء، ومن أول  •
يوم.

إنهُ ذو طبيعة أصولية وفقهية كاشفة ومنشئة للحكم الشرعي. •

إنهُ يؤمن بالحرية الالزمة لعملية البحث واالستنباط، ويتيح المجال رحباً أمام حركة النقد  •
والمراجعة والتصحيح ِلكُل ما هو نتاج بشري قديماً كان أو حديثاً.

إنهُ يعطي الفقه حيويته في مواجهة قضايا العصر، وتبديد عتمة المســتجدات بنور الشريعة  •
السمحاء، إضافة إلى الحد من الخالفات المذهبية.

ا يقبل الزيادة والنماء والتطور. • إن فقه المقاصد هو ِمم

ا يؤثر  • إن إغفال فقه المقاصد يــؤدي إلى هيمنة النظر الجزئي، وإلى الجمود والحرفية، ِمم
سلباً على حركة االجتهاد، وُيظهر الشريعة بمظهر القانون الميت.

إن اإلفــراط في اســتعمال المقاصد مــن دون مراعاة الضوابــط الكلية يؤدي إلــى التنكر  •
لجزئيات الشريعة، ويفضي بالتالي إلى حركة اجتهادية تحكمها األهواء.

إن اإلفراط في المقاصد يدفع البعض باتجاه التفريط والجمود، والعكس صحيح. •

إن فقــه النصوص الجزئية فــي ضوء المقاصــد الكلية، هــو التعبير الســليم لمفهوم فقه  •
المقاصد، وهو بهذا المعنى ذو طبيعة إيجابية وداعمة لحركة االجتهاد السليم.

يتوافر العمل بفقه المقاصد في جميع المذاهب االجتهادية على وجه العموم، وفي المذهبين  •
الزيدي واإلباضي على وجه الخصوص.

اإلفراط والتفريط كالهما يضّران بالحالة الوسط، ويزيدان من معاناتها. •

إن فقه المقاصــد ضروري للتعبير عن صالحية الشــريعة اإلســالمية، وتأكيــد خصائصها  •
العظيمة بشكل عام.

إن الواقع الموجود اليوم ال يعبر عن الواقع المنشود. •
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إن فكرة التقنين هي فكرة قديمة. •

إن مسألة التقنين ـ بشكل عام ـ هي مسألة اجتهادية اختلفت حولها أنظار الفقهاء. •

تقنين األحكام الفقهية شــكل من أشــكال الحركــة االجتهادية المقاصديــة، التي تعبر عن  •
ديمومة الشريعة وقدرتها الفائقة في استيعاب كل جديد.

ا يعطي لحركة التقنين معناها المتصل بمصلحة المكلف، خاصة وأن  • إن فقه المقاصد هو ِمم
ا  ا يســهم في تيسير التكليف من خالل أثره في تســهيل فهمه واالطالع عليه، ِمم التقنين ِمم

يجعل المكلف أكثر حرصاً وقدرة على النهوض به.

وتحــت تأثير فقه المقاصــد تتجه حركة التقنين إلــى الفقه المقارن، وهو ما يشــجع على  •
االنفتاح المذهبي الذي يحقق المزيد من التقارب بين المسلمين.

إن أثر فقه المقاصد على حركة التقنين الفقهي هو أثر إيجابي وذو طبيعة داعمة. •

مالحظات الرؤية المضادة للتقنين تكتســب أهميتها باعتبارها محفزات للتفكير في المزيد  •
من الضوابط التي تجعل من حركة التقنين حركة ناضجة وراشدة.

أثر التقنين علــى حركة االجتهاد ال يشــكل أي خطورة يمكن أن نقلق مــن أجلها، وإمكانية  •
التفكير في جعله كذلك هي إمكانية متاحة.

قد يكون غيــاب أو ضعف العقلية المقاصدية بشــكل عام هي إحدى مشــكالت المســلمين  •
األساسية.

٭ ٭ ٭
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التأكيد على أهمية فقه المقاصد وما يمكن أن يلعبه من أدوار إصالحية مهمة، مع ضرورة  ـ  1
االلتفات إلى الضوابط الشــرعية التي تحصن الناس من التحلل واالنفالت، كما تصونهم 

من التحجر والجمود.
مضاعفة الجهــود وتكثيف عمليات البحث والدراســة فــي مجال فقه المقاصــد، باعتباره  ـ  2

الحاضن لعمليتي التجديد والتقنين.
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ضــرورة االتصال بالموروث، والعمل علــى مراجعته وتصحيحه وتنقيته من الشــوائب، إلى  ـ  3
جانب العمل على اســتدعاء عناصره الحية لإلفادة منها في بناء اآلراء واألفكار التي تصل 

األصل بالعصر.
أهمية االنفتاح على العلوم األخرى واإلفادة من تجارب اآلخرين، بما يتفق مع روح الشريعة  ـ  4

ومقاصدها.
النظر إلى كافة الصيغ التي صنعهــا اإلفراط والتفريط في واقعنــا المعيش كصيغ طارئة  ـ  5

ال ينبغي أن تثبط عزائم المصلحين، بل ينبغي التعامل معهــا كتحديات باعثة على المزيد 
من مضاعفة الجهود، ومواصلة الســير في الــذب عن قيم الشــريعة ومقاصدها ومنابعها 

الصافية وفق رؤيتها العميقة والمدركة.
العمــل على تطوير آلية التنســيق والتواصل بين العلماء والباحثين مــن مختلف المذاهب،  ـ  6

والسير معاً على أساس تكاملي يجمع وال يفرق ويوسع وال يضيق.
التأكيد على أهميــة اإلعالم وما يمكن أن يلعبه من أدوار كبيــرة وفاعلة في خدمة مقاصد  ـ  7

الشــريعة، وفي تعميم وترســيخ ثقافتها النافعة، وهو ما يعني ضــرورة التفكير في إيجاد 
البرامــج واآلليــات وتطويرها بما يمكن معها وســائل اإلعــالم المختلفة مــن أداء دورها 

المفترض في خدمة الدين وشريعته اإلنسانية الخالدة.
ضرورة إبداء المزيــد من االهتمام بحركة التقنين المعاصر، والدفع بها نحو تقنين أحكام  ـ  8

الشريعة اإلسالمية من مختلف المذاهب االجتهادية وفق أسس وضوابط توازن بين الحاجة 
إلى التقنين واســتقرار المعامالت من جهة، وبين الحاجة إلى االجتهاد والتجديد من جهة 

أخرى.
التأكيد علــى أهمية عقد مثل هــذه الندوات الفقهيــة المهمة؛ لما لها مــن دور كبير في  ـ  9

تصحيح كثير مــن المفاهيم، وفتح آفاق من الوعي الفقهــي التجديدي والتقنيني، وتقريب 
وجهات النظر.

٭ ٭ ٭
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ة، الجزء األول  ـ  1 االجتهاد المقاصدي، د. نور الدين بن مختار الخادمي، ضمن كتاب األم
العدد (65) جمادى األولى: 1419هـ ، والجزء الثاني العدد (66) رجب: 1419هـ.

أصول المحاكمات المدنية، دراســة مقارنــة، تأليف: د. عوض أحمــد الزعبي، الجزء  ـ  2
الثاني، دار وائل، الطبعة األولى/ 2003م

إعــادة صياغة األمة. تأليف الشــيخ أحمد بن حمــد الخليلي، الحلقــة األولى: الطبعة  ـ  3
األولى/ 2003م، مكتبة الجيل الواعد.

إعالم الموقعيــن عن رب العالميــن، محمد بن أبي بكــر أيوب الزرعــي، تحقيق: طه  ـ  4
عبد الرءوف سعد، دار الجيل ـ بيروت/ 1973م.

اإلمام زيد (حياته وعصره، آراؤه، وفقهه) محمد أبو زهرة، المكتبة اإلسالمية، بيروت. ـ  5
االنتصار في تقرير المختــار من مذاهب األئمة وأقاويل علمــاء األمة، اإلمام يحيى بن  ـ  6

حمزة، ج 1، تحقيق عبد الوهاب بن علي المؤيد، علي بن أحمد مفضل، الطبعة األولى/ 
2002م، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية.

البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، مكتبة المعارف ـ بيروت. ـ  7
مة علي بن إبراهيم ابن األميــر الصنعاني. تحقيق: د. مرتضى بن  ـ  8 البدعة، تأليف العال

زيد المحطوري، الناشر مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي، الطبعة األولى/ 1997م.
البركان في نســف جامعة اإليمان، الشــيخ مقبل بن هادي الوادعي، نشر وتوزيع مكتبة  ـ  9

اإلدريسي السلفية ـ صنعاء، الطبعة األولى/ 1999م.
البســاط لإلمام الناصر للحق الحســن بن علي األطروش، تحقيــق عبد الكريم أحمد  ـ  10

جدبان، منشورات مكتبة التراث اإلسالمية ـ الطبعة األولى: 1997م.
البيان الصريح والبرهان الصحيح في مســألة التحسين والتقبيح، لإلمام المتوكل على  ـ  11

اهللا إسماعيل ابن اإلمام المنصور باهللا القاسم بن محمد ـ خ ـ.
تحرير المجلة، تأليف ســماحة آية اهللا العظمى الشيخ محمد حســين كاشف الغطاء،  ـ  12

تحقيق الشيخ محمد الســاعدي، إشراف آية اهللا الشيخ محمد مهدي اآلصيفي، المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية، الطبعة األولى/ 1422هـ.
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تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق. ـ  13
الحقوق اإلنســانية بين اإلســالم والمجتمع المدني. د. مصطفى محقّــق داماد، الطبعة  ـ  14

األولى/ 2001م، دار الهادي.
ردود أهــل العلم على الطاعنين في حديث الســحر، تأليــف أبو عبد الرحٰمن مقبل بن  ـ  15

هــادي الوادعي، نشــر دار اآلثار ـ صنعــاء/ توزيع مؤسســة الريان، الطبعــة الثانية/ 
1999م.

الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات، عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل، مركز  ـ  16
الرائد للدراسات والبحوث، صنعاء، الطبعة األولى/ 2004.

السنن الكبرى. تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موســى أبو بكر البيهقي، تحقيق:  ـ  17
محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/ 1994م.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشــريعة ومقاصدها، د. يوسف القرضاوي، مكتبة  ـ  18
وهبة ـ القاهرة، الطبعة األولى/ 1998م.

صفحات من تاريــخ إباضية ُعمان وحضرمــوت، عبد الرحٰمن بن جعفر بــن عقيل، دار  ـ  19
حضرموت للدراسات والنشر، الطبعة األولى/ 2006م.

صفوة االختيار في أصــول الفقه، اإلمام المنصور باهللا عبد اهللا بن حمزة بن ســليمان،  ـ  20
منشورات مركز أهل البيت (ع) للدراسات اإلسالمية، الطبعة األولى/ 2002م.

مة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، سلطنة ُعمان ـ وزارة  ـ  21 الضياء، تأليف الشيخ العال
التراث القومي والثقافة، الطبعة األولى/ 1415هـ/ 1995م، الجزء األول.

مة المجتهد الســيد صــارم الدين إبراهيم بن محمد بن  ـ  22 الفصول اللؤلؤية، تأليف العال
عبد اهللا الوزير، دراســة وتحقيق: محمد يحيى عزان، مركز التــراث والبحوث اليمني، 

الطبعة األولى/ 2001م.
ة، العدد 120،  ـ  23 فقه الوسائل في الشريعة اإلسالمية، د. أم نائل بركاني، ضمن كتاب األم

رجب/ 1428هـ.
الفكر السياســي عند اإلباضية والزيدية، د. سالم بن هالل الخروصي، مكتبة مدبولي،  ـ  24

الطبعة األولى/ 2006م.
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فلسفة الفقه ومقاصد الشــريعة. د. عبد الجبار الرفاعي، الطبعة األولى/ 2001م، دار  ـ  25
الهادي.

الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه واآلثار، تأليف السيد صارم الدين إبراهيم بن  ـ  26
محمــد الوزير، تحقيق: محمــد عزان، مكتبة التراث اإلســالمي ودار التــراث اليمني، 

الطبعة األولى/ 1415هـ/ 1994م.
قضايا إســالمية معاصرة، إشــكاليات التجديد، ماجد الغربــاوي، دار الهادي، الطبعة  ـ  27

األولى/ 2001م.
قضايا النوازل في فقه المعامالت بين المذاهب اإلسالمية وتجديد الفتوى (ورقة عمل):  ـ  28

أ. د. محمد كمال إمام.
كتاب تبرئة البنــوك من الربا في الصكوك، تأليف القاضــي يحيى علي الدار، تحقيق  ـ  29

القاضي: نديم محمد عبادي، الطبعة األولى/ 1999م.
د بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر، بيروت. ـ  30 لسان العرب، تأليف ُمـَحم
متن األجروميــة البن آجروم، ضبط وتحقيــق: د. مرتضى المحطــوري، طبعة 1997م،  ـ  31

مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي.
مجلة رسالة التقريب ـ العدد األول/ السنة األولى/ رمضان 1413هـ/ 1993م. ـ  32
مجموع رســائل اإلمــام الهادي إلــى الحق القويم يحيى بن الحســين بن القاســم بن  ـ  33

إبراهيم (الرسائل األصولية) تحقيق عبد اهللا بن محمد الشاذلي، مؤسسة اإلمام زيد بن 
علي الثقافية، الطبعة األولى/ 2001م.

مجموع كتب ورســائل اإلمام القاســم بن إبراهيم الرســي، تحقيق: عبد الكريم أحمد  ـ  34
جدبان، الجزء األول، دار الحكمة اليمانية، الطبعة األولى/ 1422هـ/ 2001م.

المدخل الفقهــي العام، تأليف مصطفــى أحمد الزرقاء، الجــزءان األول والثاني، دار  ـ  35
القلم، الطبعة الثانية/ 2004م.

المســتصفى في علم األصول، تأليف محمد بن محمد الغزالــي أبو حامد، تحقيق:  ـ  36
محمد عبد الســالم عبد الشــافي، دار الكتب العلميــة ـ بيروت، الطبعــة األولى/ 

1413هـ.
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المطلع على أبــواب الفقه. تأليف محمد بن أبي الفتح البعلــي الحنبلي، تحقيق: محمد  ـ  37
بشير األدلبي ـ بيروت، 1401هـ.

المعجم الكبير، ســليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاســم الطبراني، تحقيق: حمدي بن  ـ  38
عبدالمجيد السلفي، نشــر: مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل، الطبعة الثانية/ 1404هـ/ 

1983م.
مقاصد الشــريعة، كتاب قضايا إســالمية معاصرة، طه جابر العلوانــي ـ دار الهادي،  ـ  39

الطبعة األولى/ 2001م.
مة عبد اهللا النجري ـ مخطوط. ـ  40 معيار أغوار األفهام في مناسبات األحكام، العال
مناهج التجديد، تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ دار  ـ  41

الفكر دمشق، الطبعة األولى/ 2000م.
مناهج التشــريع اإلســالمي والبحث العلمي، ســماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي،  ـ  42

المفتي العام لسلطنة ُعمان، المطابع العالمية ـ سلطنة ُعمان/ 2001م.
منهج االجتهــاد عند اإلباضية، د. مصطفى صالح باجو، مكتبة الجيل الواعد، مســقط/ ـ  43

ُعمان، الطبعة األولى/ 2005م.
الموافقات فــي أصول الفقه، تأليف: إبراهيم بن موســى اللخمــي الغرناطي المالكي،  ـ  44

تحقيق: عبد اهللا دراز، دار المعرفة، بيروت.
النص الشرعي وتأويله: الشاطبي أنموذجاً، د. صالح سبوعي، ضمن كتاب األمة ـ العدد  ـ  45

(117) المحرم/ 1428هـ.
هذه شريعتنا (دراســة أصولية دســتورية لنظام حكم إســالمي) تأليف سقاف بن علي  ـ  46

الكاف، الناشر/ حزب رابطة أبناء اليمن، رأي، الطبعة األولى/ 1997م.
من بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (من القرن الســابع إلى القرن العاشــر  ـ  47

الهجريين) المنعقدة خالل الفترة: 18 - 21/ صفر/1427هـ الموافق: 18 - 21/ مارس/ 
2006م، مراجعة وتنسيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني.

معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية، أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي. –
مقاصد الشرع ومحاوالت تجديد المنظومة األصولية، د. عبد اهللا السيد ولد أباه. –
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المقاصد الشرعية بين الفقهين اإلباضي والمالكي، د. مصطفى بن صالح باجو. –
المقاصد الشرعية لدى فقهاء ُعمان، د. أحمد الكندي. –
المقاصد الشــرعية مــن خالل كتابــي (المصنــف) للكنــدي، و (قواعد اإلســالم)  –

للجيطالي، د. شوقي إبراهيم عالم.
مقاصد الشريعة مدخًال لإلصالح، معتز الخطيب. –
المقاصد في كتابات العرب المحدثين والمعاصرين، د. رضوان السيد. –
المقاصد والمصالح في منهج الطالبين ـ د. محمد الحاج سالم. –

من بحوث المشهد الثقافي في إيران فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة، إعداد/ عبد الجبار  ـ  48
الرفاعي، دار الهادي، الطبعة األولى/ 2001م.

فلسفة الفقه ـ الشيخ محمد شبستري. –
األحكام الحكومية والمصلحة، الشيخ سيف اهللا صرامي. –
تأثير منظور الفقيه في الفتوى، الشيخ مرتضى المطهري. –

من بحوث ندوة الفقه اإلســالمي، المنعقدة بجامعة الســلطان قابوس فــي الفترة من:  ـ  49
22 - 26/ شعبان/ 1408هـ الموافق: 9 - 13/ إبريل/ 1988م، الطبعة الثانية/ 2006م، 

الموافق/ 1427هـ.
االجتهاد في اإلسالم مجاالته وحدوده، الشيخ محمد بن بابه الشيخ بالحاج. –
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أستاذ ومدير مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، ورئيس 
تحرير مجلة قضايا إسالمية معاصرة، ببغداد وبيروت
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تغلغلت الرؤى العقائدية في مختلف العلوم اإلســالمية، وظلت المفاهيم العقائدية التي تبلورت 
في مقوالت المتكلمين فــي ما بعد أحد أبرز مرجعيات ومفروضات المفســرين واألصوليين والفقهاء 
في صوغ آرائهم، واســتند الكثير من االختالفات في اجتهاداتهم إلى التنوع في مواقفهم االعتقادية. 
وتخطى أثر المقوالت الكالمية هذه المجاالت، وامتد ليحسم اختيارات اللغويين لمعاني األلفاظ في 
مدوناتهم أحياناً؛ فقد يرّجح أحد اللغويين معنى محددًا للفظ من عدة معان متداولة له، حين يكون 

ذلك المعنى قريباً من آرائه الكالمية، في ما يستبعد كل ما ال يقترب من شبكة آرائه العقائدية.

ا نالــه المتكلمون من تبجيــل واحترام في القــرون األولى، خاصة عنــد الخليفة  وبالرغــم ِمم
المأمون في العصر العباســي، غير أن االشــتغال بعلم الكالم أضحى مغامرة بعد المحنة، فانحســر 
نفوذ المتكلمين في البالط العباســي، وانصرف الدارسون إلى الفقه، باعتبار االختالف في الفتاوى 
واالجتهادات الفقهية ال يفضي إلى المقاضاة أو الخروج على «االعتقاد القادري» الذي جرى بموجبه 

تسييج المعتقد في إطار مغلق ال يصح تجاوزه أو التفكير خارج َمداراته(1).

ومع ذلك بقي علم الكالم حيّاً، وواصل نموه وتطوره، وتكرســت أنساقه المعروفة بعد المحنة؛ 
فالنســق المعتزلي عــرف كبار متكلميــه، ودونت أهم مصنفاته فــي الفترة الالحقــة على المحنة، 
وهي الفتــرة التي تكاملت وتبلورت فيها المنظومة الكالمية لالعتزال على يد أبي الحســين الخياط 
(ت 300هـ ـ 913م)، وأبي علي اْلُجبائي (ت 303هـ ـ 915م) وابنه أبي هاشــم (ت 321هـ ـ 933م)، 
وأبي القاسم البلخي (ت 319هـ ـ 931م)، وأبي بكر بن اإلخشيد (ت 326هـ ـ 938م)، وأبي عبد اهللا 
البصري (ت 369هـ ـ 980م)، وأبي إســحاق بن عياش (ت 386هـ ـ 996م)، وأبي رشيد النيسابوري 

ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك واألمم. بيروت: دار صادر، ج 7: ص 287. ج 8:، ص 109 ـ 110. ج 9: ص 124.  (1)
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(ت 400هـ ـ 1009م)، والقاضي عبد الجبار بن أحمد (ت 415هـ ـ 1025م)، وأبي الحسين البصري 
(ت 436هـ ـ 1044م)، وأبي محمد الحسن بن متْويه (ت 469هـ ـ 1076م)... وغيرهم.

كما أنتج التشيع اإلمامي أبرز متكلميه في هذه الفترة مثل: أبي سهل النوبختي (ت 311هـ ـ 924م)، 
والشــيخ المفيــد (ت 413هـ ـ 1022م)، والشــريف المرتضى (436هـ ـ 1045م)، والشــيخ الطوســي 

مة الحلي (726هـ ـ 1306). (ت 460هـ ـ 1067م)، ونصير الدين الطوسي (672هـ ـ 1252م)، والعال
وعرف التشــيع الزيدي كبار متكلميه زمن المحنة وبعدها، مثل: القاســم بن إبراهيم الرســي 
(ت 246هـ ـ 860م)، والحســن بن زيد (ت 270هـ ـ 884م)، ويحيى بن الحسين الهادي إلى الحق 

(ت 298هـ ـ 911م).
أما التســنن فقد ظهرت فرقه الكالمية وأبرز متكلميه يومذاك، كأبي الحسن األشعري (ت 324 هـ ـ 
935م)، وأبي منصور الماتريدي (ت 333هـ ـ 944م)، وأبي بكــر الباقالني (ت 403هـ ـ 1012م)، وأبي 
بكر بن فورك (ت 406هـ ـ 1015م)، وأبــي المعالي الجويني (ت 478هـ ـ 1085م)، وفخر الدين الرازي 

(ت 606هـ ـ 1209م)، وعضد الدين اإليجي (ت 756هـ ـ 1355م)(1).
لقد توارى المتكلمون عن الحضور في بالطات السالطين وأروقة قصور الخلفاء، واستأثر بعض 
ثين بامتيــازات وحظوة عالية في تلــك األماكن، وانصرف معظم الدارســين لتعلم  الفقهــاء والمحد
الفقه واالستغراق في مذاهبه، والتعرف على مواطن الخالف بين الفقهاء، وتعلم أساليب استداللهم 
ومناهج االســتنباط المتعارفة لديهم، ومقدماتها من العلوم، حتى أمسى الفقه مالذًا آمناً لمن يروم 

التفرغ للدراسات الشرعية.
إال أن المقوالت الكالمية واصلت حضورها في التفكير الفقهي، وترســخت بالتدريج كمرجعيات 
يصدر عنها هذا التفكير، من خالل اســتعارة أصول الفقه لهذه المقوالت، وتشــكيل قواعد استنباط 
األحكام الشرعية في ضوئها. وواصلت مفاهيم علم الكالم نفوذها على الدوام في التفكير األصولي، 
واســتمرت مهيمنة على مســارات هذا التفكير، وموجهة له، وإن كانت ال تتبدى بوضوح في مساحات 

عريضة منه، لكننا نعثر عليها مستترة خلف أصول الفقه.
فمثًال، نالحظ في كتاب (الرســالة) لإلمام للشــافعي، وهو الكتــاب األول الذي وصلنا في 
أصول الفقه، واألهم في صوغه لقضايا ومنطلقات هذا الفن؛ أن المباحث التي بنى على أساسها 
قواعده وترســيماته هي مرتكزات عقائدية، كالبحث في مفهوم الحكم، وتصور اهللا ســيدا ونحن 
عبيده، وافتراض وجود أحكام وأوامر ونواه صادرة من اهللا إلى عبيده، وأن اإلنسان إذا علم بأمر 

محمد بوهالل: إسالم المتكلمين. بيروت: دار الطليعة، 2006، ص 20 ـ 22.  (1)
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صادر من اهللا تجب عليه طاعته، باعتبار اهللا ســيدا واإلنســان عبدا، والسيد هو من تجب طاعته 
علــى العبد؛ أي: أن الدافع الذي يجعل اإلنســان يطيــع اآلمر هو اإلقرار هللا بالســيادة، واإلقرار 

بالسيادة قضية كالمية.
فعندما يقــرر األصوليون قاعدة: «إن األمر يــدل على الوجوب» تبتني هــذه القاعدة على حكم 
العقل بلزوم امتثال األمر إن كان صادرًا من ذروة عليا وجهــة متعالية، أي من مولى، مثلما يصطلح 
القدماء، ومضمــون المولوية هو وجــوب الطاعة، فافتــراض المولوية يعني افتــراض حق الطاعة، 
وافتراض وجوب االمتثال، واســتحقاق العقــاب على المخالفة. بمعنى أن مجــرد علمنا بصدور األمر 
من المولى تعالى؛ يعني: أنــه حجة، والحجية هي وجوب االمتثال. فبمجرد افتراض صدور األمر من 
مولى يعني وجوب االمتثال في رتبة ســابقة. وهذه مســألة كالمية اعتقادية قبلية تستقي منها داللة 

صيغة األمر على الوجوب(1).
وكان أبرز األصوليين كالشريف المرتضى والشيخ الطوســي والفخر الرازي من علماء الكالم 
البارزين، بل إن المباحث الكالمية هي التي دفعتهم إلى ابتكار علم األصول، وكانت آراء المتكلمين 

تدرج في مؤلفات األصوليين المبكرة، تحت عنوان «قول المتكلمين في المسألة»(2).
وفي مراجعة عاجلــة للكتابات المتأخرة فــي األصول عند اإلمامية نالحظ كثافة االســتناد إلى 
القواعد الكالمية، واشــتقاق القضايا والمفاهيم األصولية منها؛ فمثال صارت مجموعة من المقوالت 
والقواعد الكالمية مرتكزات محورية فــي بناء فرضيات ونظريات وقواعــد األصوليين، مثل: قاعدة 
(اللطف) و (الحســن والقبح العقليين) و (قبح العقاب بال بيان) و (حق الطاعة) و (عدم التكليف بما 

ال يطاق) و (عدم صدور القبيح عن الحكيم)(3).
كما استلهم األصوليون مفاهيمهم من قواعد أخرى، مثل: (اإلرادة التكوينية للواجب ال تكون 
منافيــة الختيارية أفعال اإلنســان)(4)، و (إرادة الواجــب علمه بالمصلحة والنظام األحســن)(5)، 

عبد الجبار الرفاعي: محاضرات في أصول الفقه، ج 1، بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين، ط4، 2007، ص 55 ـ 56.  (1)
المصدر السابق، ص 346.  (2)

الطوسي. العدة في أصول الفقه. قم: مؤسسة البعثة، 1417، ص 194.  (3)
المحقق الحلي. معارج األصول. تحقيق: محمد حسين الرضوي. قم: مؤسسة آل البيت، 1403، ص 112.

مة الحلي. منتهى المطلب. تبريز: 1333، ج 1: ص 148. العال
الفاضل التوني. الوافية. تحقيق: محمد حسين الرضوي. قم: مجمع الفكر اإلسالمي، 1412، ص 88.

محمد باقر الصدر. بحوث في علم األصول. تقريرات: محمود الهاشمي. قم: مج 4، ص 28 ـ 29. 
محمد كاظم الخراســاني. كفاية األصول. قم: مؤسســة النشــر اإلســالمي، 1415، ص 89. محمد حســين االصفهاني. نهاية   (4)

الدراية. قم: مؤسسة آل البيت، ج 1:، ص 167.
محمد كاظم الخراساني. مصدر سابق، ص 319 ـ 320.  (5)
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و (تخلف مــراد الواجب عن إرادته التكوينية محال ال التشــريعية)(1)، و (حدوث الممكن بال علة 
محال)(2)، و (صفات الواجب متغايرة مفهوماً ومتحدة مصداقاً)(3)، و (ما يلزم العجز والجهل في 
حق الواجب محال)(4)، و (ما ينتهي إلى ما ال يكون باالختيار فهو غير اختياري)(5)، و (وجوب دفع 

الضرر)(6).
إن اإلنتــاج الفقهي هو األثرى واألوســع من بين كافــة أنماط اإلنتاج المعرفي للمســلمين، فهو 
اإلنتــاج الذي انخرط فيــه معظم المهتمين بالدراســات اإلســالمية في العصور األخيــرة، باعتباره 
المعرفة التي تعطي مشــروعية لتالمذتها وأســاتذتها، وتضعهم في مرتبة من يمنح التفويض لغيره 
من الدارسين في الحقول األخرى للمعرفة الدينية. مضافاً إلى ما يحصل عليه المشتغلون في الفقه 
من امتيازات ومكاســب من األوقاف والفرائض المالية؛ لذلك اضمحلت دراسة المعقول في القرون 
األخيرة، ولم يتفرغ التالمذة لدراســة المنطق والفلسفة وعلم الكالم، فضًال عن التصوف الفلسفي 
والعرفــان النظري، واضطــر المهتمون بهذه المعارف إلــى االختباء والتكتم فــي تعلمها أحيانا، أو 
دراســتها على هامش دراســتهم للفقه وأصوله في بعض الحواضر العلمية المعروفــة، التي عادة ما 

تغض النظر عن التعاطي معها.
لقــد تراكم التراث الفقهي واتســع أفقيا، فدونــت الكثير من المتون الفقهيــة في كل مذهب، 
وتوالت الشروح والحواشي والتعليقات على كل متن، فتجاوزت أحياناً عشرة آالف صفحة في أكثر من 

أربعين مجلدًا.
وكان الفقــه يترهل وتســتبد به مشــكالت مزمنة يعيد تكوينهــا على الــدوام، وتتكرس أدواته 
وأســاليبه المتوارثة في االســتنباط، ويكرر ذاته باســتمرار من دون أن ينفتح على فضاءات رحبة، 

تمنحه القدرة على مواكبة الحياة، واإلصغاء إليقاع المتغيرات الشديدة التعقيد والتنوع.
وبالرغم من أن دعوات إعادة فتح باب االجتهاد، وإعادة بناء المدونة الفقهية انطلقت منذ أكثر 
من قرنين؛ بيد أن معظم هذه الدعوات تفتقر إلى تشخيص المأزق الحقيقي وانسداد اآلفاق اللذين 
انتهى إليهما الفقه، وما زالت تفسيراتها تبســيطية، تشدد على بعث أصول الفقه وتوظيف العناصر 

التقليدية في االستدالل الفقهي.

المصدر السابق، ص 88. نهاية الدراية. ج 1: ص 165.  (1)
المصدر السابق، ص 145.  (2)

المصدر السابق، ص 76 ـ 78. نهاية الدراية. ج 1:، ص 143.  (3)
المصدر السابق، ص 342، 91.  (4)

المصدر السابق، ص 88 ـ 90 و300.  (5)
الشريف المرتضى. الذخيرة في علم الكالم. تحقيق: السيد احمد الحسيني. قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، ص 223.  (6)
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وما خال االتجــاه الذي اهتم بإحيــاء مقاصد الشــريعة، ال نعثر على محاوالت جادة لتشــخيص 
االنسداد الفقهي، واكتشاف مديات بديلة لالجتهاد، بل إن االتجاه المقاصدي الحديث ما انفك غارقا 
في رؤى مقاصد الشاطبي، ولم يســتطع اإلفالت من تقليده، واجتراح مقاربة أخرى في تجديد مناهج 
االجتهاد. وتعتبر محاولة الشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور في دروســه التي ألقاهــا على طلبة جامع 
الزيتونة، ثم نشرها في كتابه الموسوم (مقاصد الشريعة اإلسالمية) عام 1947، من أفضل المحاوالت 
جدية فــي التفكير المقاصدي الحديث. ومع ذلك فإنها تقف عند حدود التغيير الشــكلي في أســلوب 

الممارسة التشريعية، كما أنها رهينة األطر المعرفية الكالسيكية، والقيم السائدة ضمنها(1).
إن إشكالية الفقه مندرجة في إشكالية التراث بأســره؛ من هنا ينبغي أن يعاد النظر في نسيج 
المعارف الموروثة المولدة للفقه، وتجــري غربلتها واختبار صالحيتها، ومعرفــة إمكاناتها وقدرتها 
على عبــور زمانها ومكانها الخاّصين، واســتجابتها للوفاء بالمتطلبات التشــريعية لكل زمان ومكان. 
وال يصح أن نســتثني القواعــد األصولية من كونها معرفــة أنتجها عقل يعيش في ســياقات تاريخية 
وثقافية ودينية محددة، وإنما يجب ان نتعامل معها في ضوء تلك الســياقات؛ أي أنها معرفة تاريخية 
ال تتوافر على إمكانات اســتثنائية تتعالى بها علــى الواقع المنتجة في داخلــه، ونمط التفكير الذي 
صاغها، ومشــاغل العصر المنبثقة فيه ومفاهيمه ورؤاه. وأن ال معنى لتجديد الفقه من دون تجديد 

مجموعة المعارف واألدوات المنتجة له.
ال يمكن تجديد الفقه ما لم نســتأنف النظر في نمط المناهج المتوارثة في دراســتنا للدين، 
ر  وللظواهر والمعارف المرتبطة به، وتجليات الدين في الحياة؛ فبدال من أن يكون الدين هو المفس
الشامل لألشــياء والكون والعالم، ال بد أن يغدو ظاهرة تخضع لما تخضع له أية ظاهرة من حيث 
إمكان فهمها، وتحليلها، واكتشــاف مدياتهــا، ومنابع إلهامها، ومعرفة آليات اشــتغالها(2). ذلك أن 
الدراسات الحديثة للدين ليســت في صدد بحث معياري أو الحديث عن الصدق والكذب والصحة 
والبطــالن؛ بل يجد الباحث في هذا االتجاه نفســه أمــام ظاهرة فريدة، هي الديــن، فينهمك في 

فهمها واكتشافها.
إن وصف الظواهر الدينية وتفســيرها من أهم أهداف البحث في الرؤية الجديدة للدراســات 
الدينية؛ بينما نجد في الرؤية التقليدية أن البحث الديني يســتهدف فهم تعاليم الدين وتفسيرها، 

وتبريرها، والبرهنة على صدقها(3).

نور الدين بوثوري، مقاصد الشــريعة: التشريع اإلســالمي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور االجتهاد. بيروت: دار الطليعة،   (1)
2000، ص 36.

محمد حمزة. إسالم المجددين. بيروت: دار الطليعة، 2007، ص 46.  (2)
أحد فرامرز قراملكي. مناهج البحث في الدراسات الدينية. ترجمة: سرمد الطائي. بيروت: معهد المعارف الحكمية، 2004، ص 85.  (3)
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وليس هدف هذه الرؤية جحود الدين، أو إنكار وظائفه الروحية والمعنوية والنفسية والجمالية 
والرمزية واالجتماعية، وإنما هدفها توظيف المكاســب الراهنة للعلوم في دراســة وتحليل ومساءلة 
التجليات والتعبيرات والظواهر الدينية في حياة الفرد والمجتمع، واكتشاف منابعها وحدودها وآثارها 
ومعطياتها. وتحليل طبيعة المعرفة الدينية، وتشــخيص مصادر تشــكيلها، وكيفيــة تكونها، والعالقة 
بينها وبين مختلف المعارف العلمية واإلنسانية، وكيف أن تطور العلوم الطبيعية واإلنسانية يقود إلى 
تحوالت مهمة في المعرفة الدينية، ويفضي إلى نمو وتكامل التفكير الفقهي؛ فإن فهم الشريعة ليس 
مســتقًال عن فهم الطبيعة، بمعنى أن للفهم والمعرفة في كل عصر هندســة خاصة، والفهم الديني 
ابن عصره، وإن اضافة ضلع أو إنقاص ضلع من هندســة المعرفة البشرية المتعددة األضالع يغيّران 
شــكل هذه المعرفة؛ ذلك أن العلــوم الجديدة حين تجتــاح عالمنا ال تترك معارفنا الســابقة على 

حالها، وإنما تتصرف في مضمونها، بحيث تسلحنا بمنظار بديل يعطيها صورة متجددة.
وإن المعرفــة الدينية كأي معرفة أخرى، هي حصيلة جهد البشــر وتأمالتهم، وهي دائماً مزيج 
من اآلراء الظنية واليقينية، والصواب والخطأ. وال شــك في أن الوعي البشــري كلما تنامى واعتمد 
على مقدمات وأدوات علمية صحيحة اتســعت لديه مســاحة الصواب وتقلــص الخطأ. وهذا ال يعني 
أن الوحي الذي أتى به األنبياء يكمله البشــر، وإنما يعني أن فهم البشــر لمضامين الوحي وكلماته 
يتكامل تبعاً لتطور العلوم والمعارف البشرية؛ أي أن المقدس والكامل هو الوحي، أما الفهم البشري 

له فإنه ليس كامًال وال مقدساً(1).
إن الدين هو الذي يتمتع بالكمــال، أما الفكر الديني وما يفهمه البشــر من الدين في مختلف 
البيئات الثقافية واالجتماعية فليس كذلك. والقراءة المتأنية العميقة للميراث الفقهي واألصولي ترينا 
أن ما تراكم من قواعد أصولية وفقهية وفتاوى إنما هي معطيات معرفية منجزة في ســياقات تاريخية 
وثقافية واجتماعية خاصة، وال يمكن تجريدها من بصمات العصر المنبثقة فيه، مثلما ال يصح فصلها 
عن المشروطية الزمانية والمكانية والثقافية لمن أنتجها، فهي منخرطة في تاريخ أصحابها، وليست 
حقائق أو جواهر مثالية متســامية على الواقع، كما أنها ليســت عابرة للمحددات والظروف والمحيط 
الــذي تبلورت في داخله؛ إنهــا مرتهنة بالفضاء الخــاص وخلفيات الفقيه واألصولــي الذي قالها أو 
دّونها، فالقبليات و«المســبقات الفكرية لكل فقيه، ونمط معرفته بالعالم الخارجي المحيط به تؤثر 
في فتاواه؛ بحيــث إن فتوى العربي تفوح منها رائحــة العرب، وفتوى األعجمي رائحــة العجم، وفتوى 

القروي رائحة القرية، وفتوى المدني رائحة المدينة»(2) بحسب تعبير الشيخ مرتضى المطهري.

عبد الكريم ســروش. القبض والبســط في الشــريعة. ترجمة: د. دالل عباس. بيروت: دار الجديد، 2002، ص 96 و102   (1)
و119 و124.

مرتضى المطهري. االجتهاد في اإلسالم. ترجمة: جعفر صادق الخليلي. طهران: مؤسسة البعثة، ص 27.  (2)
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إن الفقيه واألصولي عادة ما يصدر في النتائج التي يخلص إليها عن النظام المعرفي الســائد 
في عصــره، وعن الحاجات والضــرورات والمصالح التي كانت تفرض نفســها فــي ذاك العصر(1). 
فإنســان اليوم هو إنســان نظريات ومتطلبــات وظروف اليوم، وإنســان األمس هو إنســان نظريات 
ومتطلبات وظروف األمس، وليس بوســع اإلنســان أن يتجرد منها أو يفكر خارجهــا بال أن يتأثر بها 

بدرجة ما.
والمنظومــة الكالمية هي التي تحدد نظرة اإلنســان للعالم، وتصوغ رؤيتــه الكونية؛ فالمواقف 
حيال األلوهيــة ال تتطابق عند المتكلمين والفالســفة والمتصوفة والعرفاء وغيرهــم. وهكذا مفهوم 
اإلنسان ونمط عالقته باهللا تتشــكل في إطار رؤيتهم الكونية؛ فمثال من يستند إلى مباني أرسطو في 
إثبات وجود اهللا ال يســتطيع أن يفهم اهللا في القرآن بنحو ال ينسجم مع تلك المباني(2)، وهكذا من 
يتوكأ على منظور المتصوفة والعرفاء في إثبات وجود اهللا وعالقة اإلنسان به ال يمكن أن يفهم النص 
بشــكل مغاير لذلك المنظور. هكذا يســتقي فهم النصوص وتأويلها منظوراته مــن الرؤية الكونية، 
ويتحدد في فضائها، ويمد علم الكالم الفقه وأصوله بالرؤى والمفروضات التي تشــكل وجهة نظره 
حيال مجاالت الفقه وحدوده، وامكانات االمتداد باألحكام الشــرعية زمانيــا، وفي مختلف الظروف 

والمناسبات، أو ما يصطلح عليه باإلطالق األزماني واألحوالي لألحكام.
ويشدد أصول الفقه على أن إطالق األحكام وشمولها لكافة العصور ومختلف الظروف والحاالت 
ــنة؛ إذ إن عدم تقييد األدلة وتخصيصها يدالن  مســتفاد من األدلة اللفظية الواردة في الكتاب والس
على اســتيعابها وعمومها، بناءً على ما يعرف لدى األصوليين في هــذا العصر بقرينة الحكمة، وهي 
قرينة عامــة يفصح عنها حال المتكلم، في أنه في مقام بيان تمام مــراده بخطابه، فما لم يقله لم 
يــرده، ولما لم يقيد ما نطــق به إذًا هو ال يريد المقيــد، وإنما مراده المطلــق؛ بمعنى أن الظهور 
الحالي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة مفاده هو أن ال يكون هناك قيد من القيود دخيًال في المراد 
الِجــّدي للمتكلم إال ويبينه ويذكره في خطابــه، ذلك أن ظاهر حال المتكلم هــو أنه في مقام بيان 
ي بكالمه، فالمعاني التــي يريدها يفصح عنها في حديثــه، بينما ما ال يقوله في  تمام مــراده الِجد
حديثه ال يريده؛ أي: إن كل ما يكون قيدًا في مقصوده عادة ما يقوله في األلفاظ الصادرة عنه، فإن 
لم يقله فهو ليس قيدًا في مقصوده. وهكذا يثبت االســتيعاب واإلطــالق من خالل نفي القيد بقرينة 
الحكمة، ذلك أن نفي القيد يعني إثبات الطبيعة المجــردة لموضوعات األحكام التي تكون صالحة 
لالنطباق على أي حالة من حاالتهــا، أو فرد من أفرادها، في كل زمان ومكان. وبتعبير أصول الفقه 

محمد عابــد الجابري. وجهة نظر نحو إعــادة بناء الفكر العربي المعاصــر. الدار البيضاء: المركــز الثقافي العربي،   (1)
1992، ص 66.

عبد الكريم سروش. مصدر سابق، ص 198 ـ 199 و203 - 204.  (2)
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تكون موضوعات األحكام مأخوذة بنحو القضايا الحقيقية الشــاملة، فمتــى ما توافرت تلك الحقيقة 
فــي أي زمان أو أية حالة يثبت لها الحكم، وليســت الموضوعات مأخوذة بنحــو القضايا الخارجية 

الخاصة بزمان معين، وبذلك يستدلون على أبدية األحكام وعمومها لكافة األزمان واألحوال(1).
لكن هذا التصور غير مكتمل، ذلك أن ما يقرر شــمول األحكام وإطالقهــا األزماني واألحوالي 
ا تكشف عنه األدلة اللفظية، فإنه يحيل إلى أن ذهنية الفقيه مشبعة بمجموعة مسلمات  أبعد مدى ِمم
ومفروضات، تشكل بأسرها خلفيات ومسبقات خفية وغير معلنة، لم يلتفت إليها الفقيه حينما يمارس 
عملية االســتنباط، فهو ال يســتخلص فتاواه وآراءه من تلك النصوص المتاحة له، بل إن ضيق وسعة 
معاني ومضامين النصوص، واســتيعابها أو اقتصارها على موارد محددة، تنتجه عدة مقوالت كالمية 
يعتبرها مسلمات، وتؤطر فهمه لإلنسان وطبيعة عالقته باهللا، والوحي والنبوة وختم النبوة، واألحكام 
الشــرعية. فأبدية األحكام وامتدادها تصدر عن المواقف الكالمية بشــكل غير مباشــر، وإن كانت 

مباشرة بالنظرة األولية تبدو أنها مستقاة من مداليل األدلة اللفظية.
فعندما يفترض محمد إقبــال مفهوماً معيّناً عــن النبوة وختمها، يقوده ذلــك المفهوم إلى 
نتيجة مغايرة في إطالق وأبدية األحكام لكل العصور؛ ففي ومضة سريعة يوجز إقبال رؤيته لختم 
النبوة، بصيغة ال تتطابــق مع المفهوم المتداول في علم الكالم، قائًال: «إن النبوة في اإلســالم 
لتبلغ كمالها األخير في الحاجة إلى إلغاء النبوة نفســها، وهو أمــر ينطوي على إدراكها العميق 
الســتحالة بقاء الوجود معتمدا إلى األبد على مقــود يقاد منه. وإن اإلنســان لكي يحَصل كمال 
معرفته لنفســه، ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وســائله هو»(2). إن هذا المفهوم لختم 
النبوة يفترض أن الحاجة للنبوة تختص بمرحلة الطفولة البشــرية، قبل أن ينضج العقل وتتفتح 
ملكة النقد لديه، وهو مفهوم يرتكــز على «فهم ختم النبوة أنها ختم مــن الخارج، أي أن هذا 
الختم يضع حدا نهائيا لضرورة اعتماد اإلنســان على مصدر في المعرفة، ومعيار في الســلوك، 
مســتمدين من غير مؤهالته الذاتية. إنه إيذان بانفتاح عهد جديد في وجه البشرية قاطبة، إنه 
تدشين لمرحلة جديدة في التاريخ ال يحتاج فيها اإلنسان ـ وقد بلغ سن الرشد ـ إلى من يقوده، 
وإلى من يتكئ عليه في كل صغيرة وكبيرة. وتكون وظيفة نبي اإلســالم في هذه الحالة إرشــاد 
اإلنســان إلى مســؤوليته الجديدة، وتحميله تبعات اختياراته، مثله اذًا مثل من أغلق باب بيته ـ 
الذي هو بالنســبة إليه بيت النبوة، بيت جميع االنبياء ـ وختمه من الخارج، فلم يبق سجينا له، 

وساح في أرض اهللا الواسعة»(3).

عبد الجبار الرفاعي. محاضرات في أصول الفقه. مصدر سابق ج 1: ص 207 ـ 210.  (1)
محمد إقبال. تجديد التفكير الديني في اإلسالم. ترجمة: محمود عباس. القاهرة: 1955، ص 144.  (2)

عبد المجيد الشرفي. اإلسالم بين الرسالة والتاريخ. بيروت: دار الطليعة، 2001، ص 91.  (3)



د. عبد الجبار الرفاعي 251رؤية للمرجعيات الكالمية لالستنباط الفقهي

وتســتقي رؤية محمد إقبال لتطبيق الشريعة على األجيال الالحقة من تصوره هذا للوحي والخاتمية، 
فهو يحلل طريقة النبّي وأســلوبه في تطبيق األحكام على األمة في عصر البعثة، واعتبارها مثاال نموذجيا 
لما يأتي؛ فالمقصود ـ كما يرى ـ ليس هو تطبيق األحكام، وإنما ما يمكن استخالصه من مؤشرات قيمية 
عامة، ورفد وتنمية المشاعر المتســامية والخبرة والتجربة الدينية، يكتب إقبال: «إن القرآن ليس مدونة 
في القانون، فغرضه الرئيس هو أن يبعث في نفس اإلنســان أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين اهللا وبينه 
وبين الكون من صالت. والطريقة التي يتبعها النبي هي أن يعلم أّمة معينة، ويتّخذ منها نواة لبناء شريعة 
عالمية. وهو في هذه الحالة يؤكد المبادئ التي تنهض عليها الحياة االجتماعية للبشــر جميعا، ويطبقها 
على حاالت معينــة في ضوء العــادات المميزة لألمة التي هو فيهــا. وأحكام الشــريعة الناتجة عن هذا 
التطبيق ـ كاألحكام الخاصة بعقوبات الجرائم ـ هي أحكام يمكــن أن يقال عنها: إنها تخص هذه األمة. 

ولما كانت هذه األحكام ليست مقصودة لذاتها فال يمكن أن تفرض بحرفيتها على األجيال المقبلة»(1).
ويشــدد محمد إقبال على التجربــة الدينية الباطنيــة، ويعتبرها أحد مصــادر المعرفة الثالثة 
بموازاة الطبيعة والتاريخ. ويشــير إلى استغناء البشــرية في العصر الحديث عن الحاجة المباشرة 
إلى تعاليم األنبياء، وكأن اإلنســان يســتغني بالتدريج عن النبّي كما يستغني المريض عن الطبيب، 
والطفل عن حضانة األبوين. فاإلنســانية تتكامل تدريجياً، وتجتاز مرحلــة عقيب أخرى، كيما تنتهي 
إلى مرحلة ال تحتاج معها تعاليم األنبياء؛ ذلك أن األنبياء بشــروا بتعاليمهم ونشروها بين الناس، 
وأضحت متاحة كالماء والهواء في متناول الجميع، فانتشــرت وترســخت تلك التعاليم بنحو صارت 
حياة اإلنسان مهتدية بهدي األنبياء؛ إنها بمثابة المؤشرات والمنطلقات العامة التي أنضجت الوعي، 

فبلغ العقل من خاللها مرتبة الرشد، وتحررت معها إرادة اإلنسان(2).
من هنا يتجلى أن القول بأبديــة األحكام وعمومها لكافة العصور، يرتكز على مســلمات الفقيه 
وقبلياته الذهنيــة المضمرة، بمعنى أن المضمرات الكالمية للفقيــه أو أيديولوجيته ورؤيته الكونية، 
ونظرته لإلنســان، والفضاء الثقافي واالجتماعي والسياســي واالقتصادي المنخــرط فيه، كل ذلك 

يساهم في تحديد خياراته في الفتوى، ويدعوه لتبني وانتخاب أحد المواقف من دون سواه.
ويرتبط نمط فهم النصوص بتطلعات اإلنســان وما يترقبه من الدين؛ فاإلنســان الذي يتوقع من 
النص اســتيعابه للنظم االجتماعية والمعــارف والعلوم الطبيعية واإلنســانية نراه ينشــد انتزاع كافة 
نة، خالفا لمن ال يترقب ذلك، ويفترض أن النص يستوعب  النظم والمعارف والعلوم من الكتاب والس
ما يرتبط بهداية اإلنســان وســعادته األخرويــة فقط، وأن الدين ليــس بديال عن العقــل أو التجربة 
البشــرية، وأن العقل وما يتراكم من خبرات عبر التاريــخ هو ما يتكفل إدارة وتدبيــر وتنمية الحياة 

محمد إقبال. مصدر سابق، ص 190، 197.  (1)
عبد الكريم سروش. مدارا ومديريت. طهران: صراط، 408 - 412.  (2)
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نة بشأن العالقات  البشــرية. فمثال يذهب أحد أصحاب هذا الموقف إلى أن «ما يتضمنه الكتاب والس
العائليــة والحكوميــة والقضــاء والعقوبات والمعامــالت، وما إليها مــن إمضاءات بحتــة أو تهذيبات 
وتوجيهــات، لم يكن الهدف منها تقنين العالقــات العائلية أو االجتماعية أو ما يتعلق بشــؤون الدولة 
بقوانين ثابتة ال تتغير؛ فالثابت والخالد في هذه اإلمضاءات هو القيم. إنها هي المقصودة والمستهدفة 
ــنة، وهي المعيار والملهم إلجــراءات من هذا القبيل.  من عمليــة التعديل التي تمت عبر الكتاب والس
إن هذه القيم ليســت أمورًا مستقلة، بل هي منبثقة من ضرورات الســلوك التوحيدي، فتفسر بجوارها، 
وتكتســب قيمتها منها»(1). لم ينزل القرآن ليشــطب على الحضارات والثقافات اإلنســانية، وإنما جاء 
ليسبغ على ما هو موجود طابعا جديدا يسير به صوب التوحيد، كما أن الهداية اإللهية ال تبلغ لإلنسان 
عن طريق األنبياء وحسب، وإنما الحلول اإلنسانية لمعضالت الحياة وترتيب شؤونها هي األخرى هداية 
إلهية. ولم يكن االنتشــار السريع لإلسالم، وتغطيته لرقعة واسعة تمتد من األندلس إلى الصين، بعد 
أقل من قرن على ظهوره إال بسبب اعترافه بالتعبيرات الثقافية المتنوعة للمجتمعات، وقبوله األساليب 
المتفاوتة للحياة اإلنســانية لدى الشــعوب. وعدم إصراره على طمســها أو مناهضتها، واالقتصار على 

ترشيدها وتقويمها بالقدر الذي يضمن عدم تنافيها مع قيم اإلسالم وعقيدة التوحيد(2).
وقد استطاع اإلســالم أن يســتوعب ويهضم طائفة من أشــكال التمدن والتنظيمات والتدبيرات 
والمعــارف واآلداب والفنون الســائدة في تلك المجتمعات، ويســكبها في إطار واحــد، ويصوغ منها 

نموذجا عالميا للتمدن والتحضر.
تأسيســا على ما سبق يمكن القول: إن االســتنباط الفقهي يســتند إلى القواعد األصولية التي 
تمهد لهــذه العملية، وتشــكل المقدمات واألدوات الالزمــة لصوغ الفتاوى؛ فال اســتنباط لألحكام 
الشــرعية من دون االعتماد على األصول، وقواعد أصول الفقه تصدر عن مســلمات وآراء اعتقادية، 
تتشكل في حقل التفكير الكالمي. وبكلمة موجزة: إن االجتهاد الفقهي يعتمد على االجتهاد األصولي، 
وال اجتهــاد في أصول الفقه مــا لم يتجدد علم الــكالم؛ أي: أنه ال معنى لتحديــث الفقه من دون 

تحديث مرجعياته الكالمية.
تجدر اإلشــارة إلى أن هــذه الورقة ال تتحدث عن تاريخ نشــأة الفقه أو أصــول الفقه أو علم 
الــكالم، وال تؤرخ لــوالدة أي من هــذه المعــارف، أو تبحث فيمن هو ســابق أو الحق فــي تدوينه 
على ســواه؛ وإنما هي محاولة للكشــف عن شــيء من المضمرات والقبليات والمسبقات والمسلمات 
والمرجعيــات االعتقادية، الثاوية والمســتترة في الذهنيــة الفقهية عند االســتنباط، والتي عادة ما 

تتحدد في إطار الرؤية الكالمية للفقيه.

محمد مجتهد شبستري. هرمونتك، كتاب وسنت. طهران: طرح نو، ص 87.  (1)
محمد مجتهد شبستري. المصدر السابق، ص 210 ـ 215.  (2)
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إذا كانــت الداللة المعجمية للمفــردات واأللفاظ ضــرورة علمية ومنهجية لتحديــد المفاهيم 
والمعاني فإن مادة (قرب) لغوياً تدلّ على معنى الدنوّ من الشيء، وإذا ضعف الفعل كان من معانيه 

محاولة القرب.
والتقارب أو التقريب بين المذاهب الفقهية وفقــاً للمعنى اللغوي، يعني: محاولة أن يكون بينها 
تعارف والتقاء، وهذا يومئ إلى أن بينهما من زمن حالة من التنافر والتباعد، َوِإال لَما كان إلطالق 
لفظ التقارب معنــى، فالتقارب من ثّم وســيلة لجمع الشــمل ورأب الصدع، وتبادل حســن الظنّ، 
ة، ولهذا ال يراد به إلغاء أصل الخالف بين المذاهب، فما كان  والتقدير من أجل صيانة وحــدة األم
ألحد أن يحجــر على عقول دعاها اهللا إلى النظــر في ملكوته، أو يقصر النــاس على إحدى طرائق 
الفهم أو بعض وســائل النظر، وال يعني هــذا تحبيذا لالختالف، أو دعوة إليه، َوِإنَما ُكلّ ما يشــير 
إليه أن االختالف في مجال الدراســات الفقهية ال يعّد قدحاً، وأن الفقهاء في اجتهادهم لم يخرجوا 
 w v ﴿ :على أصول دينهم؛ فقد نهى الكتاب العزيز عن التفّرق واالختالف في قول اهللا تعالى
z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمــران: 105]، فإذا عرفنا 
أن هذا النهي منصب علــى التفّرق في أصل الدين والتوحيد، وما يطلــب فيه القطع من دون الظن 
أدركنــا أن االختالفات الفقهيــة ـ وهي تدور في فلــك األحكام الظنية وال عالقة لهــا بأصل الدين 

والتوحيد ـ ال تنسحب عليها داللة ذلك النهي.
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كذلك ال يعني التقــارب إلغاء المذاهب، أو دمج بعضها في بعــض، أو تغليب مذهب على آخر، 
فهذا ما ال ســبيل إليه، وال جدوى منه؛ ألَن بقــاء المذاهب في إطار المفهوم اإلســالمي لالختالف 
في الــرأي من عوامل ازدهار الحيــاة الفقهية ونموها، وتقديم الكثير من وجهــات النظر التي ترى 
ة سعة ويســرًا في األخذ والتطبيق بما يتالءم مع ظروف الزمان والمكان، وما دام التقريب  فيها األم
ال يراد بــه إلغاء الخالف بين المذاهب أو إلغــاء المذاهب ذاتها، أو إدمــاج بعضها في بعض؛ فإن 
الغاية منه تنحصر في أن يســود بين المذاهب المعتبرة تعاون وثيــق، وتفاهم عميق، وتقارب يزيل 

الشك ويؤكد صدق النيات، ويعبر عن األخوة اإلسالمية(1).
وتحقيق ذلك المفهوم للتقارب بين المذاهب وجعله واقعاً عملياً ُيمكن في ما أرى أن يكون بما يلي:
 أوًال: إن أصول اإلسالم التي ال اختالف عليها بين المسلمين جميعاً، وال يكون المسلم مسلماً ِإال
إذا علمها يقيناً هي: اإليمان باهللا الواحد األحد رّباً، وبمحمد ژ نبياً ورسوالً للناس كافة، وبالقرآن 
كتاباً منزالً، وبالكعبة قبلة وبيتا محجوجا، وبأركان اإلسالم الخمسة المعروفة، وبكل ما هو معلوم من 
د ژ  الدين بالضرورة، وبأنه ليس بعد اإلسالم دين، وال بعد رسوله نبّي، وبأن ُكلّ ما بعث به ُمـَحم

حق وصدق.
ة تمثّل جوهر اإلســالم أو أساســياته، َوُكل من يؤمن بها  هذه األصول المجمع عليها بين األم ِإن
فهو مســلم، قد انعقدت بينه وبين سائر المسلمين في كل مكان أخوة في العقيدة مهما يكن المذهب 
الذي ينتمي إليه، وهذه األخوة يحرم معها أن يخذل مســلم مسلماً أو يعاديه أو يؤذيه أو ينحاز إلى 

من يعاديه أو يؤذيه.
إن تأكيد أَنهُ ال اختالف بين المســلمين في األصول هو المنطلــق لتحقيق مفهوم التقارب، فقد 
وقر في األذهان والمشاعر بســبب العزلة الطويلة التي فرضها تبادل العداوات من قديم، وما نجم 
هات أعطت  عن هذا من جهل أتباع المذاهب بعضهم بعضاً، وتصديق ما شــاع عنهم من أراجيف وتر
انطباعاً غريباً منفّرًا حمل على الخيفة والتوجس، فإذا ما أدرك الجميع أَنهُم ال يختلفون حول أصول 
العقيدة، التي يؤمنون بها، فإن تلك المشــاعر الموروثة التي غذاها الجهــل ومكن لها طول الزمن 
ستخف حدتها، وتتوارى شيئاً فشيئاً، ومن ثَم تصبح النفوس مهيأة للتآلف والتعارف، ويصبح لصوت 

التقريب صدى طيب في كل ديار اإلسالم.
ثانياً: وإذا كان اإليمان بأنه ال اختالف بين المســلمين على تعدد مذاهبهم الفقهية في األصول 
يعد البداية الصحيحــة للتقارب، فــإن االختالف في الفروع يجــب أن يدرس دراســة علمية تبتغي 
الوقوف على أسباب هذا االختالف وطبيعته، فهذه الدراسة هي الوسيلة العملية لجعل التقارب حقيقة 

د. محمد الدسوقي، ... جريدة األهرام.  (1)



الشيخ / علي عبد الباقي شحاته 255التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي

واقعية؛ وذلــك ألن االختالف في الفروع كان مصدر التعّصب والتبايــن والعداء، وكان عدم الوقوف 
على أسبابه العلمية وموقف األئمة منه يحول بين أتباع المذاهب والنظرة الموضوعية إليه، ويتخذون 

منه ذريعة للتعّصب، واالتهام بالمروق من الدين أو االبتداع فيه.
ودراســة االختالفات الفقهية في القضايــا الفرعية تحقق غايتها في التقريــب إذا نهضت على 

الدعائم الثالث التالية:
التســليم بأن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست شرعاً واجب االتباع، َوِإنَما هي فهم بشري أ ـ  

لنصوص الشــريعة وقواعدهــا العامة، ولهذا تحتمــل الصواب والخطــأ، وليس لها صفة 
الثبات والخلود.

كان من وراء اختالفات الفقهاء في الفروع أســباب علمية تشــهد لالئمة بالحرص البالغ ب ـ  
على تحري اْلـَحقّ والصواب، كما تشــهد لهم بالعقلية الفاحصــة والنظرة الثاقبة والفهم 
الواعي للحنيفية السمحاء، ومعرفة هذه األسباب في دراسة االختالفات في الفروع يقضي 

عليها بالتقويم الموضوعي الذي ال يعرف اإلفراط أو التفريط.
ع واحد منهــم أن اجتهاده هو ج ـ   االقتنــاع بأن أئمــة الفقهاء لم يتعّصبــوا آلرائهم، ولم يــد

الصواب وحده، ولذا كان كل منهم يحترم رأي غيره ويطبقه، وإن لم يكن قد قال به سّدًا 
لباب االختالف، وتأكيدًا أن كل اآلراء يجب أن تلقى التقدير بدرجة سواء.

ثالثـــاً: وإذا كان الحكم على الشــيء فرعاً عن تصــوره، وإذا كان منهج اإلســالم الدقيق في 
المعرفة العلمية يقــوم على التثبت من كل خبر، ومن كل ظاهرة ومــن كل حركة قبل الحكم عليها، 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :مصداقاً لقولــه تعالــى
Ñ ﴾ [اإلســراء: 36]، فإن كثيرًا من مظاهر التعّصب واآلراء بين أتباع المذاهب مردها إلى أن أتباع 
ُكلّ مذهب جهلوا ما لدى غيرهم بوجه عام، وحصروا أنفسهم في دائرة المؤلفات المذهبية الخاصة 
يدرســونها، ويرونها وحدها الــزاد الفقهي الذي يغنــي، والنتيجة الحتمية لهــذا االنكماش الفقهي 
االقتنــاع بأن ما لدى المذهب مــن آراء هي الدين الــذي ال يجوز ألحد أن يفرط فيــه أو يخالفه، 

ويترتب على هذا تبادل التهم بين أتباع المذاهب، وزعم كل طائفة أَنهَا على اْلـَحقّ دون سواها.
رابعاً: ويســاعد على إزالة الجفوة والجهل بين أتباع المذاهــب واالنكباب على مؤلفات المذهب 

من دون غيرها، والوقوف على اآلراء واالجتهادات في التراث الفقهي كله مراعاة ما يلي:
التوسع في الدراسة الفقهية المقارنة خاصة في الجامعات وكليات الشريعة.أ ـ  
تعّدد اللقاءات والندوات العلمية بين الفقهاء المعاصرين.ب ـ  
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خامســـاً: على الفقهاء والعلماء أن يهتموا بتوعية الرأي العام بالثوابــت التي تجمع بين أبناء 
ة اإلســالمية، وأن يوضحوا لهم أن قاعدة االلتقاء بين المذاهب الفقهية عريضة، وأن مظاهر  األم
ة الواحدة،  االتفاق أكثر من مظاهر االختالف وأن هذه المظاهــر ال ينبغي أن تفرق بين أبناء األم
فهي رحمة واسعة وتيسيرًا، فال يجوز أن تصبح مصدر فتنة وتمزيق. روى ابن وهب عن القاسم بن 
د ژ  د قــال: أعجبني قول عمر بــن عبد العزيــز (ت 101هـ): «ما أحّب أن أصحــاب ُمـَحم ُمـَحم
ال يختلفون»؛ ألَنهُ لو كان قوالً واحدًا لكان الناس في ضيق، وأنهم أئّمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل 
بقول أحدهم كان ســنة؛ ويعلّق اإلمام الشاطبي على هذا بقوله: ومعنى هذا أَنهُم فتحوا للناس باب 
االجتهاد وجواز االختالف فيــه؛ ألَنهُم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، ثُم قال: «فوســع 
ــة بوجود االختالف بينهم، فكان فتحاً لألمة للدخول فــي هذه الرحمة...»(1). إذ لوال  اهللا على األم

االختالف ما وجد التفاعل.

سادساً: ولكي تنجح تلك الخطوات فــي تحقيق التقارب بين المذاهب ينبغي أن تتوقف األقالم، 
وتكّف األلسن عن لغة التشنيع واالستفزاز والتحامل، وإثارة المشاعر والخواطر على نحو يعمق سوء 
الظن والنفور والتباعد بين أتباع المذاهب، وذلك بترديد ما اشــتمل عليه التراث الفقهي خاصة في 
عصور الضعف والتقليد من أحكام وأقوال لو صدقها المسلمون اآلن الستحل بعضهم دماء بعض، كما 

حدث في الماضي، بل وكما حدث في الحاضر القريب.

إن على العلماء والمفكريــن أن يكفّوا عن اجترار تلــك الروايات واآلراء التــي ال تعبر ِإال عن 
تعّصب كريه وفقه ســقيم، ال نجني من وراء إحيائها ِإال المزيد من التفّرق والتنازع وذهاب الريح، 
واألّمة فــي عصر أحوج ما تكون فيه لجمع شــملها، والوقوف صفاً واحدًا أمــام الذين يتربصون بها 

ويكيدون لها، من دون أن يفرقوا بين أتباع مذهب وآخر.

ا ما وقع من خالف بين المســلمين في القرن األَول، وما نجــم عنه من ظهور الفرق فيجب  َوأَم
أن يــدرس في إطار البحث العلمــي والعبرة التاريخية، وال يســمح بامتداده إلى حاضر المســلمين 
ومستقبلهم، بل يجمد من الناحية العلمية تجميدًا تاماً، ويترك حسابه إلى اهللا، وفق اآلية الكريمة: 

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ ﴾ [البقرة: 134].

وبعد؛ فإن الوحدة اإلســالمية بالحكم الفقهي واجبة شرعاً، فليســت عمًال ترغيبياً يدعى إليه، 
َوِإنَما هي أمر واجب يلزم ُكلّ مســلم يشــهد بأن اهللا واحــد أحد وأن محمدًا عبده ورســوله، وهذا 
الواجب يطوق عنق ُكلّ مسلم وسيســأل عنه يوم الدين، وأخيرًا: إن مسؤولية التقارب تقع على عاتق 

االعتصام، ج 2، ص 146.  (1)



الشيخ / علي عبد الباقي شحاته 257التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي

الفقهاء فعامة الناس تبع لهم يسيرون وفق ما يقولون ويأخذون بما يفتون، فإذا نهض هؤالء الفقهاء 
ة بخطى حثيثة نحو وحدة إسالمية جامعة تكفل القوة في  بمسؤوليتهم في إحسان وإتقان ســارت األم

ُكلّ المجاالت(1).
وهذه الدراسة التي أقدمها عن التقارب بين المذاهب الفقهية هي محاولة في سبيل التغلب 
ــة بالنفع، بل يزيد من  على ُكلّ عوامل التفرق، وامتصــاص الطاقات في غير ما يعود على األم
بالئها. فاألمة في عصــر تداعت عليها فيه الذئاب من ُكلّ باب، وهــي ذئاب ال تفّرق بين أتباع 
مذهب وآخر، ِإنهَا تحارب اإلســالم تحت أي لواء، وتســلك في هذه الحرب ســبًال شتى، منها 
تأجيج نار الخالف، وإذاعة األراجيف التي تبلبل األفكار، وتضاعف من إســاءة الظنّ، وتشــغل 
ــر اهللا له،  ة بكل ما يرتد عليهــا بالبوار، ومن ثّم وجب علينا أن يعمل ُكلّ منا بقدر ما يس األم
حتى نحمي وحدتنا من كل ما يتهددها بالذبول، فهي مناط حياتنا وعزتنا، وبها نظل بحق خير 

أمة أخرجت للناس.
ا منهج هذه الدراسة َفِإنهُ بعد هذا التمهيد يقوم على أربعة مباحث وخاتمة. َوأَم

يتناول المبحث األَول: الحديث عن المذاهب الفقهية ونشأتها وتطورها. –
ويجيء المبحث الثاني: ليعرض للتعّصب المذهبي وآثاره في المجتمع اإلسالمي. –
ويعرض المبحث الثالث: للعالقة بين التقارب المذهبي والوحدة اإلسالمية. –
ويتناول المبحث الرابع: جهود األزهر في تقنين الشريعة اإلسالمية. –
وتضمنت الخاتمة: أهم نتائج الدراسة وبعض التوصيات. –

وال يسع المجال ببســط القول في كل مبحث من هذه المباحث، أو عرضها في شمول وتفصيل، 
ولهذا أعرض لقضاياها في إجمال وأطمع أن أوفق في تقديم دراسة تسهم في عمل إيجابي يعود على 

ة بالخير والنفع. األم

٭ ٭ ٭

د. محمد الدسوقي، ... مجلة كليه الدعوة اإلسالمية ليبيا (العدد العاشر).  (1)
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الفقه قبل نشأة المذاهب:
أومأت في ما ســبق إلــى أن أحكام اإلســالم نوعان: نوع ال مجــال لالجتهاد فيــه؛ ألَنهُ قطعي 
ال يحتمل شــكاً وال تأويًال، وبعبارة أخرى ال يحتمل أكثر من رأي، ونوع يجوز االجتهاد فيه، بل يجب 
عند الضرورة، وهو األحكام الظنية، فهي لــم تثبت بالدليل القطعي، فتحتمل أكثر من رأي، ويدخل 
تحت هــذه األحكام كل القضايا التي تجد فــي حياة الناس، وليس لها دليل مباشــر أو صريح من 
كتاب أو ســنة، وهذه تخضع في بيان حكمها للقواعد الكلية والمقاصد العامة للشريعة، وهي ميدان 

فسيح لالجتهاد واختالف اآلراء.
والفقــه مجاله األحكام الظنية العلمية، ومن ثّم يطلق على اســتنباط هــذه األحكام من أدلتها 
التفصيلية. أمــا األحكام القطعية فــال تدخل في مجال الفقــه، فهي ال تحتاج إلــى جهد عقلي في 

الكشف عنها.
وال يدخل فــي مجال الفقــه أيضاً األحــكام الظنية غير العمليــة، كبعض ما يتصــل باألحكام 
االعتقادية مثــل رؤية اهللا يوم القيامة ونحو هذا.. ولم يأخذ الفقــه تلك الداللة التي قصرت معناه 
على األحــكام العملية ِإال في عصر نشــأة المذاهب، أما قبل ذلك فقد كان يطلــق على ُكلّ األحكام 
الشرعية، وعلى تفهم هذه األحكام، وإلي هذه الداللة يشير حديث رسول اهللا ژ : «ُرب حامل فقه 

إلى من هو أفقه منه»(1).
والفقه بهذا المعنى الشــامل كان يطلق علــى معرفة النفس ما لها وما عليها، ســواء أكان من 

األمور االعتقادية أم العملية، وهو بهذا اإلطالق يمثل الطابع الحقيقي للتفكير اإلسالمي(2).
على أن الفقه يعّد مــن العلوم التي تعتّز بها الحضارة اإلســالمية، فهو الذي يضبط الســلوك 

البشري، وفقاً لشريعة اهللا، وبهذا وحده تسعد اإلنسانية وتفوز بخير الدنيا واآلخرة.
وهــذا الفقه الذي يمثل صرحاً علمياً شــاهقاً بدأ مــع بداية الدعوة، واكتملــت أصوله ومبادئه 
الكلية في عصر البعثة، ولحق الرسول الكريم بالرفيق األعلى، بعد أن ترك لألمة ما إن استمسكت 

به لن تضلّ بعده أبدًا: كتاب اهللا، وسنة رسوله ژ .

رواه ابن ماجه.  (1)
انظر: مناهج االجتهاد في اإلسالم، لألستاذ محمد سالم مدكور، ص 23، جامعة الكويت.  (2)



الشيخ / علي عبد الباقي شحاته 259التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي

ويعّد عصر البعثة عصر التأسيس لذلك الصرح التشريعي، الذي تعاقب على رفع قواعده أجيال 
من الفقهاء، منذ ذلك العصر وحتى اآلن، وسيظل ُكلّ جيل يحاول أن يضيف إلى ذلك الصرح لبنة، 
تؤكد أَنهُ تشريع ال يعرف الجمود، َوأَنهُ وحده أقوم عالج ِلكُل مشكالت الحياة مهما تنوعت البيئات، 

واختلف الزمان.
وبعد عصر البعثة جاء عصر الصحابة، وفيه انتشــر اإلســالم خارج الجزيــرة ودخلت في هذا 
الدين أمــم كثيرة تختلف من حيــث األعراف واللغــات واألجناس، ولذا عرف عصــر الصحابة من 
النوازل والمشــكالت ما لم يعرفه عصر البعثــة، وكان على فقهاء الصحابة أن يجتهدوا الســتنباط 
نة نصا في ُكلّ المسائل  األحكام الشرعية لتلك المشــكالت والنوازل، فلم يدع أحد أن القرآن والس
الجزئية على كل مــا كان وما هو كائن، ومن هنــا كان عصر الصحابة بداية التوســع في االجتهاد 
واالستنباط، فقد شــمل كثيرًا من القضايا الخاصة والعامة واإلدارية والمالية(1)، ولذا أصبح األصل 
الثالث بعد الكتاب والســنة، وكان للعصور التالية القدوة الحســنة، والمنــارة الهادية. فاجتهادات 
الصحابة لها منزلــة خاصة بين جمهــور الفقهاء، بل إن منهــم من ذهب إلى أن أقــوال الصحابة 
كالحديث المسند إلى رســول اهللا ژ (2)، وفي عصر التابعين شرق اإلســالم وغرب، ولهذا اتسعت 
رقعة الدولة اإلســالمية كثيرًا، فأصبحت حدود المسلمين تمتد من نهر الســند والصين شرقاً إلى 
المحيط األطلســي غرباً، ومن البحر العربي والصحراء اإلفريقية جنوباً إلى جبال طوروس شــماالً، 
وكان للبــالد المفتوحة حظها من الحضارة والثقافة، ولها أيضــاً أعرافها وتقاليدها الخاصة، وكان 
من ذلك ونحوه تفاعل العقليات وظهور كثير من المشــكالت التي لم تكن معروفة من قبل، ومن ثم 
كثرت االجتهادات واآلراء فــي مختلف أبواب الفقه، ونما بهذا الفقه نمــوًا عظيماً وأصبح هذا الفقه 
الحلقة الذهبية بين عصر الصحابة وعصر نشــأة المذاهب، لقد نقل إلــى فقهاء هذا العصر تراث 
عصر النبوة والصحابة وكذلك تــراث التابعين، بما تميز به من تجديــد وحيوية، واهتداء بمقاصد 
الشــريعة، وتغير األحكام بتغير عللها من دون جمود على حرفية النص مــع مراعاة تجدد المصالح 
وتغير األعراف بتغير الزمان والمكان، ولهذا كان فقه التابعين ممهدًا الطريق الجتهاد األئمة وظهور 

المذاهب الفقهية.
وبين عصر الصحابــة والتابعين في الفقه أوجــه التقاء وافتراق، فالعصــران يلتقيان في وحدة 
المصادر، وإن لم يعرف عصر التابعين اإلجماع والشورى، التساع الدولة وظهور الفرق، كما يلتقيان 
في عدم تدوين اآلراء الفقهية، وعدم األخذ بقواعد أصولية مدونة، وظلت الســنة في العصرين غير 
مدونة، وإن انتشــر التحديث في عصر التابعين، كما عرفت نهاية هــذا العصر محاوالت فردية في 

انظر: المدخل إلي علم أصول الفقه، للدكتور محمد معروف الدواليبي، ص 13، ط. دمشق.  (1)
انظر: إعالم الموقعين، البن القيم، ج 1، ص 248، ط. الكليات األزهرية، القاهرة.  (2)
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تدوين السنة، ومحاوالت رسمية في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ)، ولكن لم 
ا أمر به هذا الخليفة(1). يصل إلينا شيء ِمم

ويختلــف العصران من حيث إن عصــر الصحابة لم يعرف الوضع في الســنة، وكان الفقه كله 
في هــذا العصر واقعياً، على حيــن جنح بعض الفقهاء فــي عصر التابعين إلى الفــرض والتقدير، 
وظهرت بوادر الوضع في الســنة في هذا العصر على أيدي من في قلوبهم مرض من أعداء اإلسالم، 

وساعدهم على ذلك ظهور الفرق، وانتشار التحديث وعدم تدوين السنة.
ويختلف العصران أيضاً من حيث إن عصر التابعين عرف مــن االتجاهات أو المدارس الفقهية 
ما لم يعرفه عصر الصحابة، وأن علم الفقه في عصر التابعين أصبح اختصاصاً علمياً ينصرف إليه 
من ينصرف من أولئك التابعين، ولذا افترق في هذا العصر لفظ العلم عن لفظ الفقه في الداللة، 

فأصبح يراد من العلم معرفة النصوص، ومن الفقه ملكة فهم األحكام من تلك النصوص(2).
وعلى الرغم من هذا التفاوت بين العصرين في بعض الســمات، تؤكد أوجه االلتقاء بينهما 
أَنهُما يمثــالن مرحلة واحدة في تاريخ الفقه اإلســالمي، وهي مرحلة النمو واالتســاع، ونشــأة 
االتجاهات أو المدارس الفقهية، التي تعد طليعة لالجتهاد المذهب الناضج، الذي عرفه القرنان 
الثاني والثالث، اللذان فيهما نشأت المذاهب الفقهية الكبرى التي اندرس بعضها، وعاش بعضها 

اآلخر حتى اآلن.

نشأة المذاهب الفقهية:
كان القرنان الثاني والثالث هما عصر النشــأة للمذاهب الفقهية كما أشرت آنفاً وهذا العصر 
ى عصــر الكمال والنضــج، وعصر النهضة  من أزهى عصــور االجتهاد في الفقه اإلســالمي، ُيَســم

والمذاهب الفقهية الكبرى، وعصر التدوين والتأليف.
وهذا العصر ال يعّد عصر االزدهار والنهضة الفقهية فحســب، َوِإنَما هو عصر النهضة الفكرية 
والعلميــة في العالم اإلســالمي، وإن هذه النهضة كانت األســاس الراســخ للثقافة اإلســالمية في 
عصورها المختلفة، وكانت لتلك النهضة عوامل شتى منها ما يرجع إلى عامل الزمن(3)، واضطراده، 
ا كان قبــل ذلك، ومنها مــا يرجع إلى أثر  واســتبحار العمران واألخذ بأســباب الحضــارة أكثر ِمم

الثقافات األجنبية في الفكر اإلسالمي.

انظر: السنة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب، ط. القاهرة.   (1)
انظر: المدخل الفقهي العام، لألستاذ مصطفي الزرقا، ج 1، ص 166، ط. دمشق.  (2)

انظر: أبو حنيفة النعمان ومذهبه في الفقه للدكتور محمد يوسف موسى، ص 11، ط. القاهرة.  (3)
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وال ســبيل لتفصيل القول في تلك العوامل، وتكفي اإلشــارة إلى أن البحث الفقهي بوجه خاص 
في هذا العصر، كان يعيش أخصب وأزهى عصوره، َوأَنهُ أثمر من اآلراء في ُكلّ شــؤون الحياة ما لم 

يصل الفكر القانوني الوضعي إلى طرف منه إال في العصر الحاضر.
لقد أدت كثــرة الوقائع والنــوازل، وكثرة الفقهاء إلــى نهضة فقهية رائعــة، نهضة جعلت هذا 
العصر أكثر العصور نشــاطاً في االجتهاد واالستنباط، وهو نشاط اتســم بطابع الشمول والتمحيص 
والدقة وتفريع المســائل، وافتراضها، فضــًال عن وضع قواعد البحث الفقهــي وتدوينها، وكان هذا 

بداية للتأليف األصولي الذي يعد مفخرة من مفاخر الفكر اإلسالمي األصيل.
وألن العصر كان عصر نهضة شاملة، أثمر مذاهب فقهية متعددة اشتهر منها ثالثة عشر مذهباً. 

منها ما كتب له البقاء وظل له أتباع حتى اآلن، ومنها ما لم يكتب له البقاء فاندثر.

أسباب نشأة المذاهب:
كان لنشأة المذاهب وانتشار بعضها وبقائه حتى اآلن أسباب مختلفة يمكن إجمالها في ما يلي:

أوًال: ضعف الدولة العباسية، وانقسام العالم اإلسالمي إلى دول متناحرة وقوى متدابرة، وقد ارتّد 
هذا الضعف واالنقســام على الحياة الفكرية بالوهن وقلة االبتكار، ولم يكن األمر مقصورًا على الفقه، 

فقد شمل ُكلّ مظاهر الحياة الفكرية بوجه عام، ومن ثّم جنح الفقهاء إلى التقليد بمذهب خاص.
ا جعل النفوس تستروح  ة في تدوين المذاهب ونشــرها بين الناس، ِمم ثانياً: جهد تالميذ األئم
إلى هذه الثروة الفقهية الهائلة، واالســتغناء بها عن البحث واالســتنباط(1)، وأصبح من الصعب بعد 
ذلك أن يقوم قائم بمذهب جديــد؛ ألَن من فعل هذا يعّده الناس خارجــاً عن الجماعة، عامًال على 

تفريق كلمتها، وزيادة عوامل الخالف بينها.
ويؤكد أثر التالميذ وجهدهم في نشــر المذاهب ما قاله اإلمام الشافعي: «الليث بن سعد أفقه 

من مالك ِإال أن أصحابه لم يقوموا به»(2).
وليس أدل على أثر تالميذ األئمة في نشــر مذاهبهم من انتشــار بعــض المذاهب في بالد لم 
يدخلها إمــام المذهب، َوِإنَما كان التالميــذ هم حملة آراء اإلمام إليها، وهــم الذين جمعوا الناس 

حولها، ثُم ألفوا فيها كمذهب اإلمام مالك وانتشاره في مصر والمغرب العربي.

انظر: المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكريم زيدان، ص 157 ط. بغداد.  (1)
انظر: وفيات االعيان البن خلكان، ج 1، ص 455 ط. القاهرة، ولليث بن سعد فقيه مصر وامامها في القرن الثانى، توفى سنة   (2)
175هـ ، وكان بينه وبين االمام مالك (ت: 971هـ) فقيه المدينة وإمام المذهب مراســالت علمية تدل على سعة علميه وغزارة 

فقهه، مع فضله ونبله في الحوار والنقاش (انظر: الليث بن سعد فقيه مصر للدكتور السيد أحمد خليل).
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ثالثاً: اعتناق بعض الحكام بعض المذاهــب، وجعل القضاء(1) مقصورًا على فقهائه، وقد ورد أن 
مذهبين انتشرا في أول أمرهما بالسلطان: الحنفي بالمشرق، والمالكي باألندلس.

وقد يضاف إلى هذه األسباب رغبة أهل ُكلّ إقليم أو قطر فيمن نبغ فيهم من الفقهاء وإعراضهم 
عن غيرهم.

هذه أهم أسباب نشأة المذاهب، ومنها يتضح أن انتشار المذاهب وبقاء بعضها ال يرجع إلى أن 
مذهباً أقوى علمياً من غيره، َوِإنَما يرجع إلى ما أوجزنا القول فيه آنفاً.

وتشير هذه األســباب إلى أن اتباع مذهب ما اآلن كان يمكن أن يكونوا اتباع مذهب آخر؛ ألَنهُم 
لم يختــاروا ما يتبعون، َوِإنَما هيأت أســباب وظروف متباينة على أن يقلدوا مذهبــاً معيناً، وتوارثت 

األجيال المذاهب، وأيقن أتباع ُكلّ مذهب أن ما هم عليه هو اْلـَحقّ وحده.
والجدير بالتنويه به أن المذاهب لم تنشــأ في حياة األئمة، فما كان يدور بخلد واحد منهم أن 
ة ســتتفرق إلى طوائف متعددة، ُكلّ طائفة تنحاز إلى إمام تتعّصب له وتقلد آراءه وتحمل اسمه،  األم
قــال أبو طالب المكي في قوت القلوب(2): «إن الكتب والمجموعــات محدثة، والقول بمقاالت الناس، 
والفتيا ِبمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله، والحكاية له من ُكلّ َشْيء، والتفقه على مذهبه، لم 

يكن الناس قديماً على ذلك في القرنين األول والثاني».
والمذاهب الفقهية المعتبرة التي انتشــرت وظلت حتى عصرنا الحاضــر، هي المذاهب األربعة 
الســنية المشهورة، والمذهبان الشــيعيان الجعفرى (اإلمامي) والزيدي، ثُم المذهب اإلباضي، وهذا 
المذهب يعزوه بعض المؤرخيــن إلى الخوارج، وإن كان أتباعه اآلن ال يــرون أَنهم ينتمون إلى هذه 

الفرقة، ويذهبون إلى أَنه أقدم المذاهب الفقهية.
ــا المذاهب المندثرة فكثيرة، وبعضها اشــتهر ولــه آثار عملية باقيــة كالمذهب الظاهري،  َوأَم
وبعضها اآلخر لم يشــتهر، وليس له آثار عملية، وإن كانت له بعض اآلراء واالجتهادات التي سجلتها 

أمهات الكتب الفقهية وغيرها، مثل كتب التفسير وشرح مجاميع السنة.

تطور المذاهب الفقهية:
ت المذاهب بعد قيامها وتبلور مناهجها في النصف الثاني من القرن الثالث بثالث مراحل: مر

بدأت المرحلة األولى بعد قيام المذاهب، وظلت نحو ثالثة قرون، أي إلى ســقوط بغداد ســنة 

انظر: مقدمة كتاب االحوال الشــخصية للشــيخ محمد أبو زهرة ص، 7، 8 ط. دار الفكر العربي بالقاهرة، وايران من الداخل   (1)
لالستاذ فهمي هويدي ص 57 ط. االهرام الثالثة.

ج 1، ص 324 ط. الحلبي بالقاهرة.  (2)
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ا المرحلة الثانية فبدأت بعد سقوط بغداد، وظلت إلى ظهور مجلة األحكام العدلية سنة  656هـ ، َوأَم
1293هـ ، وبدأت المرحلة الثالثة بعد ظهور المجلة وما زالت حتى اآلن.

في المرحلــة األولى نَما الفقــه وتطور، وعــرف لوناً من االجتهــاد، ولكنه اجتهــاد في نطاق 
المذهــب، وليس اجتهادًا في نطاق الشــرع، ولهذا انحصر نشــاط الفقهــاء، أو اجتهادهم في هذه 
المرحلــة في إظهار علل األحــكام التي قال بها األئمــة، والترجيح بين اآلراء فــي المذهب الواحد، 
واالهتمام بدراســة علم الخالف بين الفقهاء، كما تضاعف االهتمام بعلــم أصول الفقه، فكتبت فيه 
مؤلفات كثيرة بعضها موجز وبعضها مطوّل، وبرزت العنايــة بوضع قواعد كلية تندرج تحتها األحكام 

الفقهية.

وأهم ما َتمتاز به هذه المرحلة هو تنظيم وترتيب الفقه المذهبي، فقد كان من أثر الدفاع عن 
المذاهب والدعاية لها والعمل على نشــرها، تأليف الكتب التي تجمع شــتات المسائل في المذاهب 
مع تعليلها وتخريجها على أصول معتمدة مأخوذ بها، ودعمها، باألدلة، وذكر المســائل الخالفية مع 

المذاهب األخرى، وتحرير أوجه الخالف وبيان رجحان المذهب.

وكان نشــاط الفقهاء في هذا المجال لوناً من الســباق العلمي الذي خــدم الفقه ورتب أبوابه 
وفصوله، وفي الوقت نفســه كان من األســباب التي حفظت لنا فقه األئمة المجتهدين، وعملت على 

تنميته وكثرة الكتابة فيه، كتابة موسوعية وموجزة في آن واحد.

وفي المرحلة الثانية غلب التقليد على النشاط الفقهي، وكان من أهم العوامل التي ساعدت على 
هذا، ضعف السليقة العربية لدى عامة الفقهاء، وإهمالهم دراسة العلوم العربية واألدبية، وسوى هذا 
ا يحتاج إليه الفقيه لتستقيم لغته ويتسع أفقه، ويضاف إلى هذا تمّزق العالم اإلسالمي وضعفه،  ِمم
واستبداد الحكام وتطاحنهم من أجل النفوذ والسلطان، وقد نجم عن ُكلّ هذا انهيار الحياة العقلية 
والفقهية، وانتشار البدع والضالالت وحرص الفقهاء على المناصب يطلبونها من الحكام، وكانوا في 

القرون الخالية ال يطلب الحكام غير رضاهم(1).

وتجلى التقليــد في هذه المرحلة في اجترار التراث الفقهي في عصــر تدوينه وازدهار التأليف 
فيه، وذلك عن طريق شــرحه واختصــاره، أو نظمه مــن دون إضافة جديد، كمــا تجلى في طغيان 
المباحث اللفظية والمســائل االفتراضية بصورة غير عقلية، ولهذا بعــد الفقه عن الحياة، فلم يهتم 
ا أتاح الفرصة للتالعب باألحكام الشــرعية وتســخيرها  بما اســتحدث بين الناس من معامالت، ِمم

لألهواء والرغبات الذاتية.

انظر: اإلسالم والحضارة العربية، لألستاذ محمد كرد علي، ج 13، ط. دار الكتب المصرية.  (1)
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ومع هذا لم يخــل الفقه في المرحلة الثانية من بعض الفوائد العلمية، بل كان مشــحوناً بكثير 
من التحليل والتمحيص، كم حفظ التراث الفقهي لألئمــة وتالميذهم ونقله إلى األجيال، وإن طغى 

فيه الشكل على الجوهر.
وكان ظهور مجلة األحكام العدلية(1) بداية لمرحلــة جديدة في البحث الفقهي ما زالت قائمة 
حتى اآلن؛ فقد أخذت الدراســات الفقهية بعد ظهور هذه المجلة تشــق طريقهــا رويدًا رويدًا نحو 
التجديد والتطوير ومواكبة العصر ومشكالته المختلفة، وكانت العوامل التي هيأت لهذه الدراسات 
أن تتطور مادة وأســلوباً متنوعــاً، منها ظهور عدد مــن المصلحين الذين قــادوا حركة التجديد، 
وحذروا مــن الجمود والركــود، ومنها التطور الزمنــي، ونمو المعارف البشــرية، واالحتكاك بين 
الحضارات، وتيســر سبل االتصال بين األمم، وانتشــار التعليم وظهور الصحافة والمجالت. ولكن 
الفقه اإلسالمي اليوم، على الرغم من كثرة معاهده ومؤسســاته ومؤتمراته وندواته ومؤلفاته، ما 
زال يعيش في دائــرة النظر أكثر من دائرة التطبيــق، وهو إلى هذا يعاني مــن متطفلين وأدعياء 
يحســبون أنفســهم من أهل االجتهاد، فيقولون في قضايــا خطيرة أقواالً ينقصهــا العمق والدقة، 
ومعرفة أصول البحث، ويشغل هؤالء غيرهم بالرد عليهم ومناقشتهم، وبذلك تبذل جهود ال جدوى 
منها في األخذ والرد، كمــا أن الفقه المعاصر ما زال يعاني من آثار التقليد والتعّصب، وما زالت 
هناك هوة بيــن أتباع بعض المذاهــب تؤثر في وحدة األمــة، كما تعوق التعاون مــن أجل تطبيق 

الشريعة في مختلف مجاالت الحياة.

٭ ٭ ٭

:»fÉãdG  åëÑªdG
»eÓ°SE’G  ™ªàéªdG  »a  √QÉKBGh  »ÑgòªdG  Ö q°ü©àdG

بعد نشأة المذاهب لألســباب التي أوجزت القول فيها فيما سلف، عرفت الحياة الفقهية ظاهرة 
التقليد لألئمة، ثــم التعّصب للمذاهب، وأضحى هذا التعّصب مصدرًا ِلمــا عرفه تاريخ الفقه، منذ 
نحو عشــرة قرون وحتــى العصر الحاضر، مــن تحامل وخصام وصــراع بين الفقهــاء، لقد أضفى 
التعّصب على آراء المذاهب صفة القداســة، وصارت كأنها شــرع ملزم تحرم مخالفته، فال غرو أن 
تبارى أتباع ُكلّ مذهب في الذود عن مذهبهم، ولم يكن دفاعهم علميّاً َيتَغيا احترام اْلـَحقّ ونصرته، 

مجلة األحكام العدلية: صدرت في تركيا في سنة 1293هـ ، وهي أول عمل علمي في مجال تقنين الفقه، وإن جاء هذا التقنين   (1)
فــي نطاق المذهب الحنفي، ولكنها كانت بداية للتوســع في تقنين الفقه في جميع البالد اإلســالمية من دون التقيد بمذهب 

خاص، وإن ظل للمذهبية في هذا التقنين وجود.
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َوِإنَما كان دفاعاً تســوده روح المكابــرة والمباهاة والغلبــة، ولهذا تبادل الفقهاء فــي دفاعهم عن 
مذاهبهم عبارات الســخرية واالزدراء، والعداوة والبغضاء، وزعموا أنهــم بهذا ينصرون الدين، بيد 

ة. أنهم كانوا يخذلونه بتفريق كلمة األم
وســاعد على حدة التعّصب المذهبي النزعات العرقية واإلقليمية، كما ســاعد عليه أيضاً أهواء 

بعض الحكام، أولئك الذين اتخذوا من الخالف والتفرق وسيلة لحماية استبدادهم وجورهم.
د عبده (ت 1323هـ): «والسبب في بقاء قوة سلطان الخالف والنزاع هو انتشار  يقول اإلمام ُمـَحم
الجهل، وتعّصــب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي ينتســبون إليها، وبجاهها يعيشــون ويكرمون. 
وتأييد األمراء والسالطين لهم، اســتعانة بهم على إخضاع العامة، وقطع طريق االستقالل العقلي على 

ا يحبون من الفساد واإلفساد»(1). هذا أعون لهم على االستبداد، وأشد تمكيناً لهم ِمم ة؛ ألَن األم
لقد عرف التاريخ الفقهي ألواناً من التعّصب الكريه بيــن أتباع المذاهب تجلت بعض صوره 

فيما يلي:
أوًال: المناظرات غير العلمية: كانــت المناظرات في عصر أئمة المذاهــب تتخذ طابع البحث 
العلمي الذي يتغيا اســتخالص النتائج من مقدمات منطقية، فهي مناظرات موضوعية ال تعرف الفَلَج 
ِباْلـَحق أو الباطــل، َوِإنَما تعرف األمانة والصــدق، والتعاون العلمي الصحيــح، ولذلك عادت هذه 
المناظرات على الفقه فــي عصر األئمة بفوائد جمة، منها أَنهَا عمقت األفكار، وأدت إلى بلورة اآلراء 

وتمحيصها، وكانت من عوامل االزدهار والدقة في التأليف الفقهي.
ولكــن المناظرات في عهد تالميذ األئمــة، وبخاصة في عصور الضعــف والتقليد، لم تعد كما 
كانت في عصر أئمة المذاهب، فلم يكن الغرض منها تمحيص المسائل وإظهار اْلـَحقّ، َوِإنَما محاولة 
إفحام الخصم ِباْلـَحق أو بالباطل، روى عن بعضهــم قوله: إن الكالم يجرى في مجلس الجدل على 
ختل الخصــم ودفعه ومغالبته، فلســنا نتكلم لوجه اهللا خالصــاً، ولو أردنا ذلك لــكان خطونا إلى 
الصمت أســرع من تطاولنا في الــكالم، وإن كان في كثير من هذا نبوء بغضــب اهللا، فإنا مع ذلك 

نطمع في سعة رحمة اهللا(2).
ويقول اإلمام الغزالى (ت 505هـ): «وانظر اليوم إلى مناظري زمانك كيف يســود وجه أحدهم 
إذا اتضح اْلـَحقّ على لســان مناظره، وكيف يجتهد في مكابرته بأقصى ما يستطيع، ويبلغ به الغيظ 

أن يداوم على الطعن فيمن أفحمه طول عمره»(3).

تفسير المنار، ج 2، ص 254، ط. القاهرة.  (1)
انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي، للشيخ محمد الخضري، ص 431. ط. القاهرة.  (2)

إحياء علوم الدين، ج 1، ص 45، ط. دار الصابوني.  (3)
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إن التعّصب هو الذي أحال مناظرات الفقهــاء إلى صراع جدلي ال يعرف الموضوعية أو األمانة 
العلمية، َوِإنَما يعرف قصد الغلبة والتظاهر بالعلم والفضــل، ففقدت هذه المناظرات بذلك مهمتها 
في صقل اآلراء وتعميقها وتنمية األفكار وتطويرها، وأمست من عوامل ضعف الحياة العلمية، وتعميق 

هوة الخالف بين المذاهب الفقهية وتوهين روابط الوحدة اإلسالمية.
ثانياً: اآلراء الفاســـدة: كان من أوزار التعّصب المذهبي أن تبادل أتباع المذاهب عبارات الذم 
والسخرية، وأن تصدر عن الجميع أقوال وآراء فاسدة ال ينبغي لمسلم أن يتفوه بها، أو أن ينعت بها 
أخاه المســلم، أو يزعم بها أن ما هو متبــع له من المذاهب هو اْلـَحقّ وحــده، ومن ذلك أن بعض 

الشافعية سئل عن حكم الطعام الذي وقعت عليه قطرة نبيذ؟ فقال: يرمى لكلب أو حنفي.
ويقابل هذا القول الفاســد ما قاله حنفي ســئل: هل يجوز للحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية؟ 

فقال: إن ذلك ال يجوز؛ ألَنها تشّك في إيمانها(1)، واإليمان ال يصح ِإال إذا كان مقطوعاً به.
ويفتي حنفي آخر بأنــه يجوز للحنفي أن يتزوج الشــافعية ال على أَنهَا مؤمنة بل بقياســها على 

الكتابية اليهودية أو النصرانية التي تجوز للمسلم باتفاق(2).
وجاء في موســوعة «جواهــر الكالم» وهي في الفقــه اإلمامي عن الطــالق المعلق، وأن من 
اإلمامية من يرى أن هذا الطالق يقع، أن مؤلف الموســوعة رد هذا الرأي ثُم قال: وهو كما ترى 
ال يرجع إلى محصل ينطبق على أصول اإلمامية، َوِإنَما هو مناســب لخرافات العامة، ولذا أطبقوا 
ا ابتلى به خلقه  على الجواز فيــه، ومألوا كتبهم من فروعه والحمد هللا الذي عافانا مــن كثير ِمم

ولو شاء لفعل(3).
فمثل هذا النصر الذي يزدري آراء أهل السنة في الطالق المعلق ويصفهم بالعامة، ويذهب إلى 
أن موقفهم من هذا الطالق بالء عافى اهللا منه اإلمامية أســلوباً علمياً في الحديث عن أمر خالفي، 

وهو يحمل أهل السنة على الرد عليه بنحوه أو بأشد منه.
وقال بعــض المالكية: إن من حلف على جميــع ما في كتاب موطأ مالك مــن األحاديث صحيح 
ال يحنث. أما من حلف على أن جميع ما في البخاري ومســلم من األحاديــث صحيح َفِإنهُ يحنث في 

يمينه(4).

يشير بذلك إلى أن الشافعي يجيز أن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء اهللا، وبدل أن يحمل المفتي الحنفي قول الشافعي: «إن   (1)
شاء اهللا» على قصد التبرك كما صرحوا به، حمله هو على الشك وأصدر فتواه بتكفير ماليين المسلمين.

ما ال يجوز الخالف فيه بين المسلمين، للشيخ عبد الجليل عيسى، ص 65، ط. دار القلم بالقاهرة.  (2)
جواهر الكالم، للشيخ محمد حسين النجفي، ج 32، ص 79، ط. بيروت.  (3)

ما ال يجوز الخالف فيه بين المسلمين، ص 67.  (4)
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ويذهب أبو الحسن الكرخي وكان رئيس األحناف بالعراق، وتوفي عام 340هـ إلى أن كل آية أو 
حديث يخالف ما عليه إمامه هو مؤول أو منسوخ(1).

فمثــل هذه األقوال واآلراء التي كثيرًا ما كانت تجري عليه ألســنة أئمة الفقهاء، والتي ذم فيها 
أتباع المذاهب بعضهم بعضاً، أو وضع كل منهم مذهبه فوق مستوى النقد والمراجعة كانت تعبر عن 

مبلغ سطوة التقليد والتعّصب، وأذكت نار الخالف والشقاق بين المسلمين.
ة  ثالثاً: محاربة طريقة الســـلف في االجتهاد: كان أئمة الفقهاء والســلف الصالــح من األم
ال يرون آلرائهم قداســة، فهي عرضة للصــواب والخطأ، وكانوا يحضون من يأخذ عنهم بأن يســلك 
ســبيلهم في االجتهاد، قال المزني في أول مختصــره: اختصرت هذا من علم الشــافعي ومن معنى 
قوله، ألقربــه على من أراد، مع إعالمه نهيه عــن تقليده وتقليد غيره، لينظــر فيه لدينه، ويحتاط 

لنفسه، أي مع إعالم من أراد علم الشافعي نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره(2).
ـهُ قال: ليس ألحد مع اهللا ورســوله كالم. وقال أيضــاً لرجل: ال تقلّدني  وجــاء عن اإلمام أحمد أَنـ
نة(3). وال تقلدن مالكاً وال األوزاعي وال النخعي وال غيرهم، وخذ األحكام من حيث أخذوا من الكتاب والس

ولكن أتباع المذاهــب، وبخاصة المتأخرين منهم، صوروا المذهبية علــى التزام مذهب معين، 
وال يجوز ألحد أن يعمل بغير، وعليه أن يقبل آراء المذهب من دون مناقشــة لها، أو اعتراض عليها، 

وقد أفتى بعضهم بأنه ال يجوز االنتقال من مذهب إلى آخر وأن من فعل هذا يعّزر(4).
لقــد دفع التعّصب المذهبــي إلى العكوف على تقليــد المذاهب والدفاع عنهــا، وعدم الخروج 
عليها، وإن اشــتملت على بعض اآلراء الضعيفة أو المخالفة للكتاب والســنة، بل كان أتباع المذاهب 

يتحايلون لدفع ظواهر النصوص، ويحملونها على غير وجهها الصحيح، نصرة للمذهب وإمامه.
يقول الشيخ عز الدين بن عبد الســالم (ت: 660هـ) عن مدى تعّصب أهل التقليد آلراء أئمتهم: 
ومــن العجيب أن الفقهــاء المقلدين يقف أحدهم علــى ضعف مأخذ إمامه، بحيــث ال يجد لضعفه 
ــنة واألقيســة الصحيحة لمذهبهم،  مدفعاً، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شــهد الكتاب والس
ــنة، ويتأولهــا بالتأويالت البعيدة  جمــودًا على تقليد إمامــه، بل يتحايل لدفــع ظواهر الكتاب والس

الباطلة، نضاالً عن مقلده.

تاريخ التشريع اإلسالمي، ص 325.  (1)
حجة اهللا البالغة، للدهلوي، ج 1، ص 327، ط. القاهرة.  (2)

المصدر السابق، ص 332.  (3)
انظــر: الدر المختار المطبوع على هامش رد المحتار، البن عابدين، ج 3، ص 702. والتعزير: عقوبة غير مقدرة تجب حقاً هللا   (4)

أو آلدمي في ُكلّ معصية ليس فيها حد وال كفارة.
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وقال أيضاً: وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر ألحدهم خالف ما وّطن نفســه عليه 
تعّجــب منه غاية التعجب من غير اســترواح إلى دليل، بل أَلفه من تقليــد إمامه حتى ظن أن الحق 
منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبر لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، 

فالبحث مع هؤالء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجدها(1).
ولم يقف التعّصب المذهبي عنــد الجمود على آراء األئمة ومن اتبعهــم وتوطين النفس عليها، 
وعدم النظر العقلي فيها، أو عرضها على النصوص وموازنتها بغيرهــا من اآلراء، َوِإنَما أضاف إلى 
هذا المناهضة والمقاومة ِلكُل من يخرج على آراء الســابقين، كان له من العامة سند في النيل من 
ُكلّ عالم يتمتع بدرجة من االســتقالل في التفكيــر، حتى أثر بعض العلماء الذيــن كانوا يضيقون، 
وينفرون من التعّصب الســكوت على إنكار مواقف المقلدين الجامدين، تقية وخوفاً من أذاهم، يقول 
الشوكاني: (ت 1250هـ): فإذا تكلم عالم من علماء االجتهاد بشيء يخالف ما يعتقده المقلدة قاموا 
عليه قومة جاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب الســلطان فإذا قدروا على اإلضرار به في 
بدنه وماله فعلوا ذلك، وهم بفعلهم مشــكورون عند أبناء جنســهم من العامة والمقلدة؛ ألنهم قاموا 
بنصرة الدين بزعمهم، وذبوا عن األئمة المتبوعين، وعن مذاهبهم التي قد اعتقدها أتباعهم، فيكون 
لهم بهذه األفعال التي هي عين الجهل والضالل، من الجاه والرفعة عند أبناء جنســهم ما لم يكن 

في حساب.
ا ذلك العالم المحقّق المتكلم بالصواب، فاألحرى أال ينجو من شــرهم ويسلم من ضرهم،  َوأَم
ا عرضه فيصير عرضة للشــتم والتبديع والتجهيل والتضليل، فمن ذا ترى ينصب نفســه لإلنكار  َوأَم

على هذه البدعة، ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة؟!
ثُم يقول: هل يعد ســكوت علماء االجتهاد على إنكار بدعة التقليد مع هذه األمور موافقة ألهلها 
على جوازها؟ كال واهللا، َفِإنهُ سكوت تقية ال سكوت موافقة، ولكنهم مع سكوتهم عن التظاهر بذلك 
ال يتركون بيان ما أخــذ اهللا عليهم بيانه، فتارة يصرحــون بذلك في مؤلفاتهم، وتــارة يلوّحون به، 
وكثيــر منهم يكتم ما يصرح به من تحريــم التقليد إلى ما بعد موته، كما روى اإلدفوي عن شــيخه 
اإلمام ابن دقيق العيد (ت 702هـ) أَنهُ طلب منه ورقة وكتبها في مرض موته، وجعلها تحت فراشــه، 

ا مات أخرجوها فإذا هي في تحريم التقليد مطلقاً(2). َفلَم
ويبدو من مجموع ما أوردتــه من نصوص وآراء حول التعّصب المذهبــي، وموقفه من اجتهادات 
الســلف، أن هذا التعّصب كان قذى في عيون المجتهدين، َوأَنهُ عــاق حركة االجتهاد والتجديد التي 

انظر: الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل عصر فرض، لإلمام السيوطي، ص 135.  (1)
انظر: القول المفيد في أدلة االجتهاد والتقليد، للشوكاني، ص 20، ط. القاهرة.  (2)



الشيخ / علي عبد الباقي شحاته 269التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي

حاول بعــض األعالم الذين ظهروا في عصور الضعف والركود أن ينهضوا بها عن االنطالق، وكســر 
ة ـ من دون وعي منها ـ على أن تسير في ركب  طوق المذهبية الذي خنق الحرية الفكرية، وأكره األم
التبعية المطلقة لآلراء واالجتهــادات التي خلت، التي إن صلحت لعصر فلن تصلح بالضرورة لغيره، 
األمر الذي أطال أمد تخلفها، وكســوف شــمس نهضتها، وفرق بين أبنائها، وأعطى للدخالء فرصة 

للسيطرة عليها والسعي لغزوها عسكرياً وفكرياً.
رابعاً: الصراع الدامي: كانت تلك الصور المؤســفة للتعّصب المذهبي في دائرة القول، وكانت 
على جرائرها أيســر وقعاً وأخف وزناً من هذه الصورة المحزنة التي تمثلت في الصراع الدامي بين 

أتباع المذاهب، حتى في المساجد من دون مراعاة لحرمتها.
يروى أَنهُ في ســنة 326هـ حصل في مصر قتال بين أتباع المذهب الشافعي والمذهب المالكي 
والمذهب الحنفي في المســجد الجامع العتيق، وقد وصل أمر هذا القتال إلى اإلخشــيد الذي كان 
واليها في ذلك الحين، فتدخل لفض النزاع، ولم يتمكن من ذلك ِإال بعد إرســال فرقة من الجنود 
طردت الفقهاء من المســجد، ثُم أمر بإغالقه، وأّال يفتح ِإال في أوقات الصالة، وقد ســمح للفقهاء 

بعد ذلك بالتدريس في المسجد بعد شفاعات(1).
وجاء في معجم البلدان لياقوت عند الحديث عن مدينة أصفهان: وقد فشا الخراب في نواحيها؛ 
لكثرة الفتن والتعّصب بين الشافعية والحنفية، والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلّما ظهرت طائفة 

ة(2). وال ذم نهبت محلة األخرى وأحرقتها، وخربتها ال يأخذهم في ذلك إال
ويتحدث ابن كثير عما وقع من فتن بين أرباب المذاهب والعقائد في بغداد، فذكر أَنهُ في ســنة 
414هـ حصل بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة فتن ال تحصى، حصل فيها قتل ونهب وسلب وسخف 

ال ينحصر وال ينضبط(3).
ويقول أيضاً: وفي عام 422هـ أغلق الشيعة األســواق وعلقوا المسوح وخرجوا يبكون في األزقة، 
فأقبل عليهم أهل السنة في الحديد واقتتلوا اقتتاالً شديدًا، وقوي عليهم أهل السنة فقتلوا منهم خلقاً 

كثيرًا(4).
وجــاء في البدايــة والنهاية أيضــاً: إن الحنابلة في بغــداد في عام 447هـ قــوي جانبهم على 
األشاعرة وحالوا بينهم وبين شهود الجمعة، والجماعات، كما حاول الحنابلة منع الشافعية من الجهر 

انظر: االجتهاد في الفقه اإلسالمي، للدكتور محمد الدسوقي، ص 123، ط. القاهرة.  (1)
انظر: معجم البلدان، ج 1، ص 209، ط. بيروت.  (2)

انظر: البداية والنهاية، ج 12، ص 58، ط. القاهرة.  (3)
المصدر السابق، ص 31.  (4)
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ـ «بســم اهللا الرحمن الرحيم»، والترجيع فــي األذان والقنوت، وكادت تحصل فتــن كبيرة لوال أن  ب
ُحملوا على السكوت آخر األمر(1).

وهذا الصراع الدامي بقي حتى العصر الحاضر، فقد نشرت الصحف في عام 1382هـ أن رجال 
الشرطة في مدينة كراتشــي أعلنوا أن 120 شخصاً من المســلمين قد قتلوا، كما أصيب 16 شخصاً 
آخرين على إثر معارك دامية نشــبت بين الســنة والشــيعة في قرية ثاري، التي تبعد 25 ميًال عن 
العاصمة الباكستانية، وأن النيران اشتعلت في القرية التي دارت فيها المعارك، وأن اشتباكاً مماثًال 

وقع في الهور راح ضحيته شخصان(2).
وكان من ثمــرات ذلك الصراع المؤســف تعدد الجماعات في المســجد الواحــد وبخاصة في 
المســاجد الكبيرة، كالجامع األموي بدمشق، والجامع األزهر بالقاهرة، فقد أصبح ألتباع ُكلّ مذهب 

محراب وإمام، كما تعدد القضاة، بحيث كان ِلكُل مذهب قاض يمثله.
وال مراء فــي أن ما كان يجري بين أتباع المذاهب من فتن تــراق فيها الدماء يعبر عن تعّصب 
أرعن، وجهل أحمق مكن للكراهية والتفرق بين المســلمين، وأن هــؤالء األتباع بما كانوا يفعلون وإن 
ظنوا ـ وهو ظن باطل ـ أَنهُم يجاهدون في ســبيل اْلـَحقّ، قد أتوا أمرًا إّدًا، وارتكبوا جريمة منكرة، 
وأســاؤوا إلى العقيدة التي اســتظلوا جميعاً بلوائها، وفتحوا ثغرة دخل منها أعداء اإلسالم لمحاربته 
وتشويه مبادئه والمؤمنين به، في محاولة لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم، ولتنفير غير المسلمين من 

اإليمان به.

آثار التعّصب المذهبي في المجتمع اإلسالمي:
أشــرت في غضون الحديث عن مظاهر التعّصب إلى طرف من آثاره، وهــذه اآلثار تكاد تلتقي 
عند تمّزق المجتمع وتفــرق كلمته، ثم تعطيل العقل عن النظر المســتقل، وقد نجم عن هذا وذاك 

ة وذهب ريحها. تبدد الطاقات في شتى المجاالت، فتخلفت األم
إن األمم ال تنهض ِإال على دعائم من التفكير الناضج والحرية الرشيدة، وإفساح المجال أمام كل 
القدرات والطاقات لإلبداع والعطاء، وســيطرة مفاهيم اإليجابية والتعاون واإليثار على نشــاط األفراد 

والجماعات، فال سلبية أو فردية، َوِإنَما هو العمل في إحسان للمصلحة العامة والخاصة على السواء.
ة الواحدة، واســتبداد بعض  وقد كان التعّصب المذهبي من وراء قتل الحرية العقلية وتفرق األم
ا قضى عليها بالضعــف والتخلف عدة قرون، وقد أتاح هذا ألعدائها الفرصة  الوالة والحكام بها، ِمم

المصدر السابق، ص 66.  (1)
انظر: مجلة رسالة اإلسالم، المجلد 14، ص 130، وهي مجلة كان يتصدرها دار التقريب، بالقاهرة.  (2)
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لكــي ينقضوا عليها، ويثــأروا منها، فهم لم ينســوا جراحاتهم في «حطين» وغيرهــا من المعارك، 
ولهذا سلبوا األندلس وصقلية وجزر البحر المتوسط وفلسطين، واحتلوا كثيرًا من أقطارها، وفرضوا 
عليها قوانين وعادات تباعد بينها وبين أصالتها، وتسير بها شيئاً فشيئاً إلى الغربة الكاملة عن دينها 

وتراثها.
ة اإلســالمية تنعم في حاضرها باالســتقالل والحرية فهي مــا زالت تعاني من  وإذا كانت األم
تلــك اآلثار، وليس أدل على ذلك من أَنهَا تملك كل أســباب القوة والنهضة، ومع هذا تصنف ضمن 
األمم الضعيفة المتخلفــة، أو األمم النامية، ألنها ما زالت تجتر تاريخــاًً بغيضاً يمنعها من الوحدة 
والتعاون، واالنتفاع بما تملك من إمكانيات هائلة؛ وألنها في الوقت نفسه ـ بسبب تفرقها، واهتمامها 
بما ال ينبغي أن تهتم به أو تصرف جهودها إليه ـ لم تبلغ في ثقافتها وعلمها مبلغاً يؤهلها ألن تلحق 

باألمم التي سبقتها في مضمار الحضارة والتقدم.

٭ ٭ ٭

:ådÉãdG  åëÑªdG
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ة اإلسالمية بجملة من الخصائص التي ال تتمتع بها أمة أخرى، وهي خصائص واضحة  تتمتع األم
ة ويقرأ تاريخها، ويدرس حاضرها، فهي تحتل موقعاً جغرافياً متميزًا، من  لمن يفقه عقيدة هذه األم
حيث المناخ وخصوبة التربة، وتنوع البيئة، وهو موقع يحتل وســط العالم، ويربط بين شرقه وغربه، 

فله بذلك أهمية دولية خاصة.
ة اإلسالمية من حيث الكثافة السكانية نحو خمس  وباإلضافة إلى هذا الموقع الفريد، تمثل األم

العالم، فهي ثروة بشرية هائلة، والبشر في كل األزمنة والعصور هم صناع التقدم والحضارة.
ة إلى هذا تتمتــع بثروة مادية طائلة، فهي تمتلك األراضي الشاســعة المزروعة والصالحة  واألم
للزراعــة، وفي بالدهــا تجري أهــم األنهار، وتحــت ترابها أنهار أخــرى من النفط، وفــي جبالها 

وصحرائها كل المعادن التي ال غنى للناس عنها.
ة العقيدة التي  وفضًال على خصائص الموقع والثروة البشرية والثروة المادية، فلدى هذه األم
تحمي البشــرية من ضالالت الوثنية، والتشــريع الذي يكفل العدل للجميع، ويســوي بين الناس 
في الحقوق والواجبــات، وينقذ المجتمعات اإلنســانية من فوضى التجــارب القانونية، والنظرات 

والمذاهب الوضعية.
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ة على ما تمتع به من تلك الخصائص وسواها قد حل بها الوهن، وفقدت  ولكن ما بال هذه األم
المنزلة التي بوأها اهللا إياها، وتعرضت للعدوان عليها من مختلف األمم؟!

ة التي تمتلــك ُكلّ مصادر القوة بمفهومها الشــامل أمة ضعيفة ال يقيم  ما الــذي جعل هذه األم
لها العالم وزناً، وكانت من قبل صاحبة القيادة والســيادة، وكان الكل يخطب ودها، ويسعى لألخذ 

عنها؟!
ة، ومع اختالفهم وتنوع مشاربهم  تختلف تعليالت الباحثين والمفكرين فيما آل إليه حال هذه األم
ة وشعوبها، ثُم ما يخطط لها  الفكرية والسياســية يكادون يتفقون على أن التفرق بين أبناء هذه األم

أعداؤها لكي ال تنهض من كبوتها، أو تسترجع قوتها أهم أسباب الضعف والتخلف.
والذي ال مراء فيه أن التفــرق وما نجم عنه من ضعف وذهاب ريح كان نتيجة لضعف العقيدة، 
وتســرب األوهام واألفكار الفاســدة إلى األفئدة والمشاعر، ومن ثم يصبح الســعي الجاد في سبيل 
أن يكون للعقيدة في النفوس ســلطانها الفاعل وتأثيرها الكامل، هو البداية الصحيحة للتخلص من 

األفكار الفاسدة والمفاهيم الباطلة التي مزقت األمة، وفي مقدمتها التعّصب المذهبي.
ة على  إن التقارب بين المذاهب هو في جوهره محاولة لكسر شــوكة التعّصب، وجمع كلمة األم

أصول عقيدتها والمبادئ األساسية لدينها.
إن الوحدة الفكرية مقدمة ضرورية للوحدة السياسية، واألمة اإلسالمية يوحد بينها فكرياً القيم 
ة  الخالدة لدينها، واألصول األساســية لعقيدتها، ولكــن التعّصب المذهبي جعل بيــن أبناء هذه األم
قوا بيــن ما يجب اإليمان به  وأصول عقيدتها وقيم دينها ســتارًا كثيفاً من الجهل والنســيان، فلم يفر
وبين المعارف الفكرية التي تختلف فيها اآلراء، من دون أن تمــّس القيم واألصول الكلية للعقيدة(1)، 
ولذا تفرقوا وتنازعوا وأصبح بأســهم بينهم شــديدًا قديماً وحديثاً، ولن تتحقق الوحدة الفكرية من 
دون تقارب بين المذاهب يلغي التعّصب الكريه من جهة، ويقود إلى الوحدة الجامعة من جهة أخرى..

وإذا كانت األصــوات ترتفع اآلن تطالب بتطبيق أحكام الشــريعة كلها، والتحــّرر من القوانين 
الوضعية فإن التعّصب المذهبي ســاعد على دخول هذه القوانين إلى الديار اإلسالمية؛ ألَن الفقهاء 
ا  اختلفوا، وحــاول أتباع ُكلّ مذهب أن يكون لفقه مذهبه الكلمة األولــى في تطبيق هذه األحكام، ِمم
حمل الحكام على أن يســتوردوا القوانيــن األجنبية، ما دام الفقهاء لم يتفقــوا ويتعاونوا في تقديم 
ة فهو أيضاً سبيل للتطبيق الكامل  قانون التقارب بين المذاهب إن كان ســبيًال للوحدة بين أبناء األم
ألحكام الشريعة؛ ألَن الشباب في ُكلّ أمة هم رجال مستقبلها وطليعة نهضتها يجب أن يوّجهوا الوجهة 

انظر: رسالة اإلسالم، المجلد اَألول، ص 93.  (1)
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الســديدة التي تنير أمامهم الطريق نحو غد مشرق بالخير والعّز والحضارة والتقدم، وهذا التوجيه 
في أمتنا أساسه اإلســالم عقيدة وشريعة، غير أننا إذا أمعنا النظر في واقعنا المعاصر، وحاولنا أن 
ة فإننا نالحظ أن هذا الشباب، بوجه عام، لم يجد من يقدم له  نعرف المســار الفكري لشباب األم
التراث الفقهي نقياً من شوائب اآلراء الفاسدة والمواقف الجائزة، ومن هنا ولّى وجهه نحو الثقافات 
األجنبية من دون تمييز بين غثها وسمينها، ونظر إلى التراث اإلسالمي كله نظرة امتعاض وامتهان، 
فلم يقبل عليــه، أو يهتم به، وقد ترتب على هذا أن هان على الشــباب تاريخهم، وصغر في أعينهم 
عطاء حضارتهم وتراثهم، بل كاد أن يصبح الدين غير عزيز عليهم، وال أثيرًا لديهم وهذا أخطر ما 

ة بسبب التعّصب المذهبي، وما جّره عليها من التفرق والتنازع. منيت به األم

وقد كان غزو العالم اإلسالمي، وفرض النظم التعليمية الغريبة، فضًال على األعراف والتقاليد 
والقوانين التي تنكرها العقيدة اإلســالمية، من العوامل التي ساعدت على غربة الشباب عن دينهم 

وتاريخهم، وظهور الثنائية الثقافية؛ بسبب ازدواجية التعليم، وتقسيمه إلى ديني ومدني.

وكان رّد الفعل لهذه الغربة، ومحاولة الغرب طمس معالم األصالة اإلسالمية في شتى المجاالت 
ة من  روا األمهــو العمل للعودة إلى هــذه األصالة، فظهر عدد من الدعــاة والمصلحين الذين حــذ
مغبة َتمّزقها الفكــري، وخصامها غير العقلي لتراثها وتاريخها، وبينوا لها أن ســبيل نهضتها يكمن 
في االعتصام بدينهــا اعتصاماً يحقق معنى األخوّة اإلســالمية تحقيقاً كامــًال، وأثمرت جهود هؤالء 
ى الصحوة اإلسالمية، والمطالبة بأن يكون التشريع اإلسالمي هو وحده  ة ما يسم الدعاة فعرفت األم
القانون الذي نتحاكم إليه في كل َشــْيء، ولكن هذه الصحوة تتعرض اآلن لخطر ال يقل ضررًا عن 
خطر التعّصب المذهبي، ويتمثل هذا الخطر في الجماعات اإلســالمية، فكل جماعة تعمل لصالحها، 

ا يشوه صورة اإلسالم أمام غير المؤمنين به. والصراعات بينها عنيفة، وبخاصة في بالد الغرب ِمم

ــة إلى هذا تعاني من مشــكالت جمة، فهي تعاني من حرب ضروس يشــنها عليها األعداء  واألم
بأسلحة متنوعة، من أحداثها هذا الغزو الفكري الذي تحمله إليها األقمار الصناعية، وهذا التخطيط 
المتآمر الذي يسعى لوأد كل جهد إســالمي يســتعلي على مباذل الحضارة المعاصرة، ويثبت كيانه 
ووجوده أمام الغطرسة الصليبية الحاقدة، كما يجري اآلن بالنسبة للمسلمين في مختلف دول أوروبا 
وآســيا وأميركا وبخاصة في فلسطين، فهناك حرب إبادة لشعب مسلم من دون أن تتحرك المنظمات 
الدولية تحركاً إيجابياً لمنع هذه الحرب ومن دون أن تعمل الدول التي ترفع شعار الحرية والحقوق 

اإلنسانية على وقف المذابح وانتهاك الحقوق.

إن الصهيونية العالمية تســعى إلنهاء الوجود اإلسالمي كقوة فاعلة ومؤثرة؛ ألَنها تدرك أن هذه 
القوة هي وحدها التي تقــف ضد أطماعها التوســعية، وأهدافها العدوانية فــي العالم وبخاصة في 
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ة من أخطــار داخلية تمثلها تلك  العالم اإلســالمي، وفضًال على هذه األخطــار الخارجية تعاني األم
النزاعات والخالفات المزمنة حول المشــكالت الثقافيــة واالجتماعية والحدودية بين شــعوبها، ثم 
ة فكرياً، حتى ال تلتقي على  تيارات اإللحاد الوافدة، واندفاعها الخبيث لزعزعة العقيــدة وبلبلة األم

كلمة سواء.
ة من غربة فكرية، ومشــكالت متعددة، وتخطيط من قبل أعدائها لجعلها  ما تعاني منه األم َوُكل
أمة مســتهلكة ال منتجة، ومتخلفة ال متقدمة، ومتخاصمة ال متحابة، مرده إلى التفرق والتدابر الذي 
ة سالحاً  شغلنا عما يجب أن نقوم به ونسعى إليه، فأمست الطاقات واإلمكانات التي منحها اهللا لألم
للتدمير ال للتعمير، وللتفريق ال للتجميع، وأصبح مثل المسلمين الذين احتفظوا بخالفاتهم، وأنصتوا 
لداعي الفرقة كمثل شــعب قامت فيه حرب أهلية طاحنة، فهي تشغل أبناءه وتستنفد قواهم، وتضيع 
جهودهم، وتلهيهم عن إصالح أحوالهم وتقويم معوجهم، وتعين عليهم أعداءهم، وتكون ســبباً دائماً 

في إثقال كواهلهم بما ال يحتملون من األعباء، وفي إلباسهم لباس الذل والخوف والشقاء..
يقول الشيخ عبد المجيد سليم (ت 1374هـ) شيخ الجامع األزهر: «لقد عشت طول حياتي معنياً 
ا تورطوا فيه من الضعف والتخاذل واالنحراف  بأمر المســلمين، مفكرا في ما يصلحهم وينقذهم ِمم

عن الصراط السوي، في العلم والعمل، فوجدت أال سبيل إلى ذلك ِإال بأمرين:
أولهما: أن يؤمنــوا إيمانا عن بينة وبصيــرة بأنه ال صالح لهم ِإال بهــذا الدين الذي صلح به 
أولهم، َوأَنهُم على حســب مــا ينحرفون عن تعاليمه ومبادئه يصابون في بالدهم وأنفســهم وســائر 

أحوالهم بالضراء وألوان الشقاء.
وثانيهما: أن ينســوا أحقادهم وميــراث عداواتهم الذي أورثتهم إياه عوامــل الضعف وعهود الذلة 
والخوف، وتســلط األعداء، فيعودوا كما تركهم رســول اهللا ژ أمة واحدة عزيزة كريمة تشــعر بعزتها 
وكرامتها، وال غرض لها إال إعالء كلمة اهللا ونشر دينه، والدفاع عن اْلـَحقّ حيثما وجدت لذلك سبيًال».

ثُم يقــول مؤكدًا على وجــوب االتحاد وائتالف القلــوب والغض عن كل ما يثيــر األحقاد وينكأ 
ة منذ قرون قطعت ذات بينها، وأفسدت كثيرًا من خطط  حرب الفرقة قد ألحت على األم الجراح؛ ألَن
اإلصالح على واضعيها: فليتدبر المسلمون موقفهم، وال سيما في هذا الوقت العصيب الذي فغرت فيه 
المطامع أفواهها البتالعهم، والذي أصبحت القوة فيه والتكتل هي لغة التخاطب الســائدة، وأسلوب 
التفاهم المفيد، ولينســوا ما بينهم من الخالفات التي أوهنتهم وثبطت من عزائمهم، وليقفوا صفّاً 
واحدًا إلنقاذ أنفســهم ودينهم، بل إلنقاذ العالم من المطامع الفاسدة والمبادئ الخطرة فإنهم أهل 

فكرة َوُوراث رسالة، وإن اهللا سائلهم عما أورثهم(1).

انظر: المصدر السابق، المجلد الثالث، ص 22، 25.  (1)
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وبعد؛ فإن هذه الوحدة اإلســالمية بالحكم الفقهي(1) واجبة شرعاً، فليســت عمًال ترغيباً ُيدعى 
إليه، َوِإنَما هي أمر واجب يلزم ُكلّ مســلم يشــهد بأن اهللا واحد، وأن محمدًا عبده ورســوله، وهذا 
الواجب يطوق عنق ُكلّ مســلم وسيســأل عنه يوم الدين، ولهذا كان ُكلّ ما يــؤدي إلى الوحدة فهو 
ة على األصول  به فهــو واجب، والتقارب بين المذاهب يجمــع األم ما ال يتم الواجب ِإال واجــب؛ ألَن
الكلية، وال يجعل لالختالفــات الجزئية أثرًا في الوحــدة، فهو بهذا يكون أمرًا مطلوباً شــرعاً؛ ألَنهُ 

وسيلة إلى غاية مفروضة، والوسيلة تأخذ حكم الغاية ما دامت تنتهي إليها.
وأخيرًا؛ فإن مســؤولية التقارب بين المذاهب تقــع على عائق الفقهاء، فعامــة الناس تبع لهم 
يســيرون وفق ما يقولون، ويأخــذون بما يفتون فإذا أدرك هــؤالء الفقهاء مســؤوليتهم كما قام بها 

ة بخطى حثيثة نحو أخوة ووحدة إسالمية، تكفل القوة في كل المجاالت. أسالفهم لسارت األم
لقد آمن بفكــرة التقريب كوكبة من كبار العلمــاء والمفكرين، أمثال الشــيخ عبد المجيد 
د تقي القّمي والشيخ محمود شــلتوت والشــيخ عبد الحليم كاشف الغطاء  ســليم والشــيخ ُمـَحم
د  والشــيخ محمد المدني والشيخ محمد رضا الشــبيني والشــيخ محمد أبو زهرة والسيد ُمـَحم
صدر الدين شــرف الدين والدكتور محمد البهي والشــيخ هبة الدين الشهرســتاني واألســتاذ 
د  محمود فياضي والســيد محمد صادق الصدر والشــيخ محمد علي علوية باشــا والشيخ ُمـَحم
عبد اهللا دراز والشيخ عبد المتعال الصعيدي واألســتاذ محمد فريد وجدي واألستاذ احمد أمين 
واألســتاذ علي عبد الواحد وافي واألســتاذ عباس محمود العقاد واألســتاذ الشيخ علي الخفيف 
والشيخ سيد سابق والشيخ عبد العزيز عيسي والشيخ أقا حسين البروجدي والسيد محمد جواد 

مغنية... وغيرهم الكثير.
ولقد ترســم اإلمام األكبر الشــيخ محمود شــلتوت جهود كبــار العلماء الذين ســبقوه في هذا 
المضمار، أمثال الشــيخ محمد مصطفى المراغي والشــيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ عبد المجيد 
ســليم والذين ارسوا فكرة التقريب قبله، ووجد فيهم أسوة وقدوة وعوناً في تحقيق أمله المنشود من 

أجل وحدة المسلمين، ونبذ الفرقة التي استحكمت بينهم.
فقد وجد فكرة التقريب هوى في نفســه ورغبة في قلبه، فبذل جهده في هذا المضمار بحماس 

وإخالص، واعتبر أن هذه الدعوة هي دعوة التوحيد والوحدة واإلسالم والسالم.
وفي هذا يقــول 5 : «إن مذهبي وما ذهــب إليه جهــدي وعلمي أنني ال أبيــح ألحد تقليدي 
واتباعي مــن دون أن ينظر ويعلــم من أين قلت مــا قلت، فإن الدليل إذا اســتقام فهــو عمد لي، 

انظر: أعمال ندوة الفقه اإلسالمي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في شعبان سنة 1408هـ، ص 864. ط. ُعمان.  (1)
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والحديــث إذا صح فهو مذهبي، لقد آمنــت بفكرة التقريب كمنهج قويم وأســهمت منذ أول يوم في 
جماعتها وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة»(1)

وفي إطار دعم فكرة التقريب، قام اإلمام األكبر الشــيخ محمود شــلتوت بعد أن تولى مشــيخة 
األزهر بإصدار فتواه الشــهيرة بجــواز التعبد على المذاهب اإلســالمية الثابتة األصــول، المعروفة 

المصادر المتبعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الشيعة االثني عشرية كما جاءت الفتوى المرفقة.

مشيخة األزهر، األستاذ علي عبد العظيم، ص 119.  (1)
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في هذا الباب أحاول أن أقرر الجهد المبذول من األزهر الشــريف في موضوع تقنين الشريعة 
اإلســالمية والذي أوضحته مقدمة فضيلــة المرحوم الدكتــور/ محمد عبد الرحٰمــن بيصار (األمين 
العام لمجمع البحوث اإلسالمية األسبق) في صدر الطبعات األولى لتقنين المذاهب الفقهية األربعة 

الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، على الوجه التالي:
يسّر األمانة العامة لمجمع البحوث اإلسالمية أن تقدم هذه الطبعة التمهيدية من مشروع تقنين 

. ƒ د بن إدريس الشافعي الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام ُمـَحم
ومجمع البحوث اإلســالمية إذ يقدم هــذه الطبعة كخطوة على الطريق في ســبيل الوصول إلى 
إبراز الشــريعة اإلســالمية في صورتها األصلية، ســهلة التناول، صالحة للتطبيق فــي هذا العصر، 
يجد فيها المســؤولون عن التشــريع والقضاء في البالد اإلســالمية المختلفة غنية عن اللجوء إلى 
التشــريعات والقوانين الوضعية، وهم بصدد إرساء دعائم مجتمعهم، على أسس من اْلـَحقّ واألصالة 

والعقيدة الصحيحة...
يوّد أن يعرب عن تقديره ِلما تنطوي عليه هذه المهمة من دقة وجالل، سواء من الناحية العملية 

البحتة، أو من الجانب االجتماعي والتاريخي الذي َتمر به الشعوب اإلسالمية في هذا العصر...
لذلك َفِإنهُ إذ يقّدم هذه الطبعة التمهيدية كمشــروع تحضيري، يؤكد أن الذين قاموا بإعدادها 
هم نخبة من كبار علماء الشــريعة اإلســالمية باألزهر، وكبار رجال القانون، ذوي الحرص الشديد 
على أن تأخذ الشــريعة اإلسالمية مكانتها الجديرة بها في حياتنا التشــريعية والقانونية، وأنهم قد 
بذلوا من الجهد ـ وال يزالون يبذلون ـ الكثير المحمود، من أجل الخروج بهذا المشروع إلى حياتنا 
العامة، ليكون دليًال عملياً على صالحية الشــريعة اإلســالمية للتطبيق في كل زمان ومكان، ووثيقة 
يستعين بها المشرعون والمســؤولون في البالد اإلســالمية على تنفيذ ما جاء في دساتيرهم من أن 

تكون الشريعة اإلسالمية مصدرًا رئيسياً للقانون.

كما يؤكد أن البحث ال يزال جارياً للوصول بهذا المشــروع إلى درجة الكمال أو ما يقرب منه، 
ولذا فإن المجمع يتقبل بكلّ ترحيب ما يبديه المتخصصون من إســهام بالرأي، وعلى أية صورة من 
صور هذا اإلســهام، وأن ذلك كله سوف يكون موضع الدرس المســتفيض والبحث الدقيق، والعناية 
الكاملة من أعضاء اللجنة العامة لتقنين الشــريعة اإلســالمية، التي تقــرر تأليفها من بين أعضاء 

ن ترى االستعانة بخبرتهم. مجمع البحوث اإلسالمية، ومن ينضم إليهم، ِمـم



الـتقنيـن والتجـديـد278 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ة  ا يثير العجب، ويدعو للدهشــة، ويحّز في نفس ُكلّ مســلم غيــور، أن تلجأ األم ولقد كان ِمم
اإلســالمية، وتســتعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشــر، ولو أن واضعه كان ينتمي إلى 
أمتنا اإلسالمية لهان األمر، ألنه ال محالة كان يلجأ إلى دستورها اإلسالمي ليستنبط منه مواد ذلك 

القانون، ولكن الحقيقة أن واضعه ال ينتمي لألمة اإلسالمية، وال يدين بدينها.
وقد يظن البعض أو يعتقد أن الشــريعة اإلســالمية ال تفي بحاجيات العصــر الذي ظهرت فيه 
معامالت جديدة لم تكن موجودة في العصر اإلســالمي األول. والواقع أن هؤالء في ظنهم مخطئون، 
ة على مر العصور واألزمان من عصر  وعن تاريخ أمتهم اإلسالمية غافلون، فلو تتبعوا تاريخ هذه األم
اإلســالم األَول إلى أن تغلغل اإلســالم في بالد الفرس والروم، وبعض بالد أوروبا لتبين لهم كيف 

كانت تحكم هذه البالد بهذا الدين اإلسالمي الحنيف.
لقد خاضت الشــريعة اإلســالمية ميدان التجربة بنجاح مئات الســنين في ظــروف متفاوتة 
متباينة وتجارب شــديدة وخرجت ظافرة بعــد أن تفوقت في مختلف األجــواء والعصور والتقلبات. 
فمن المؤكد الذي ال مراء فيه أن نظام اإلسالم قد عالج بنجاح تام مصالح الدولة اإلسالمية في 
أوج توسعاتها مئات الســنين، وأقامت الشريعة صرح نظام ومؤسســات تجارية وبحرية ومصرفية، 
ومصالح ثقافيــة وعمرانية واجتماعية متينة البنيــان وال يكون ذلك ـ بطبيعة الحــال ـ إال لمتانة 
أصولها وأحكام أسسها، فإن الشريعة اإلسالمية التي ظهرت في مجتمع بدائي منحصر في صحراء 
الجزيرة، قــد واجهت بكل كفاية وثبــات احتياجات ســكان اإلمبراطوريتين الفارســية والرومانية 
الشرقية، وأثبتت علوها وتفوقها على نظمهم القديمة، عندما زادت بها المعامالت رقياً، والحضارة 
تقدما وازدهارًا، ثم إن هذه الشــرعية حكمت التجارة البحرية المزدهرة بين الشرق وجمهوريات 
ايطاليا عبر البحار، ووضعت أســس القانونيــن التجاري والبحري الحديث، واســتوفت احتياجات 
الحضارة الزراعية، والصناعية والتجارية في بالد اإلسالم المختلفة. وال نجد في أنواع المعامالت 
الحديثة واالحتياجات المعاصرة ما يمكن أن يند عن أصول الشرع، ِإال أن يكون مستهجنا في ذاته 
غير موافق للمثل الفاضلة وغير مرغوب في إقراره، فعند ذلك يجدر عالجه بدواء الشرع وتخليص 

ه ووباله. المجتمع من شر
ونظرة سريعة إلى األســس التي تقوم عليها النظم التشــريعية األخرى، نجد أَنهَا ال تدعو إلى 
القدر الكافي لتدعيم الثقة بها. فمثًال النظم الرأســمالية تقوم على أساس من النظريات الفردية، 
التي جعلت أســاس الحياة هو المنفعة الفردية وســعي ُكلّ إنســان إلى بلوغ منفعتــه، وفي ظل هذه 
النظريات انقطعت صلة التعامل بالضمير، وصار االســتغالل مشــروعاً للقوي مكفوال له وأدى ذلك 
إلى تحكم رأس المــال في الضعفاء. أما النظــم الجماعية المتطرفة فقد أدت إلى تســخير الفرد 
لصالح الجماعة تسخيرًا تاماً وأســقطت من حسبانها الكفاية والكيان الفردي، والنوازع الشخصية، 
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وجعلت اإلنسان ترساً في آله كبيرة يفني فيها، وأدى ذلك إلى تبديد الثقة والطمأنينة كلية من جو 
التعامل، وصبغه بصبغة القلق والخوف وعدم االستقرار.

لهذا لم يكن بدعاً أن يوافق مجلس المجمع في جلســته رقم (27) في 1967/3/8م على أن من 
مهمة المجمع العمل على إيجاد مشروع قانون شامل لألحوال المدنية والجنائية وغيرها، إذا ما تقرر 

في الدستور اتخاذ الشريعة اإلسالمية أساساً للتقنين.
ثُم أوصى المؤتمر الرابع للمجمع المنعقد في 1968/9/27م بما يأتي:

«يوصي مؤتمــر مجمع البحوث اإلســالمية بتأليف لجنة مــن رجال الفقه اإلســالمي والقانون 
الوضعي، لتضطلع بوضع الدراســات ومشــروعات القوانين التي تيســر على المســؤولين في البالد 
اإلسالمية األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية في قوانين بالدها كقوانين العقوبات والقانون التجاري، 

والقانون البحري وغيرها».
ة المرحلية ألعمال لجان  كما وافق مجلس المجمع بجلســته رقم 62 في 1970/1/7م على الخط
ة لجنة البحوث الفقهية، كما اقترحتها  المجمع ومن بينها «تقنين الشريعة اإلسالمية» الوارد في خط

بجلستها رقم (20) بتاريخ 1969/10/11م.
وقد عقدت لجنة البحوث الفقهية عدة اجتماعات وضعت فيها خطة العمل في مشــروع التقنين. 

واستقر الرأي على السير في هذا المشروع على النحو التالي:
تقنين المذاهــب الفقهية التي يعمل بها في البالد اإلســالمية، ويبدأ في المرحلة الحالية  ـ  1

بتقنين المذاهب األربعة: الحنفية ـ الشــافعية ـ المالكية ـ الحنابلة. ويقنّن كل مذهب على 
حدة، وتصاغ أحكامه في مواد، على أن يصاغ مــن كل مذهب الرأي الراجح فيه، وعلى أن 
تلحق ُكلّ مادة بمذكرة تفسيرية تذكر فيها اآلراء األخرى، كما يذكر فيها الرأي الذي يرى 

أَنهُ األنسب للتطبيق في العصر الحاضر.
بعد الفراغ من تقنيــن ُكلّ مذهب على حَدة، يبــدأ العمل في وضع قانــون مختار من بين  ـ  2

المذاهــب جميعاً، وبذلك يمكــن للمجمع أن يقّدم ِلــكُل بيئة من البيئات اإلســالمية التي 
ترتبط بمذهب معين قانوناً إســالمياً يصور ذلك المذهب في أمانــة، كما يمكنه أن يقدم 

قانوناً إسالمياً مختارًا من بين المذاهب المعمول بها يفي باحتياجات البيئات التي تطلبه.

وجهات النظر حول منهج السير في تقنين الشريعة اإلسالمية:
تســتخلص وجهات النظر التي تدور حول هذا الموضوع وأســانيد ُكلّ منها، واالعتراضات التي 

وجهت إليها، ومن محاضر ومناقشات اللجان األساسية والفرعية على الوجه التالي:
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وجهة نظر ترى أن يكتفــى بمراجعة القانون الوضعــي إلقرار ما ال يكون مختلفاً مع الشــريعة  ـ  1
اإلســالمية، وتعديل ما يكون مخالفاً، وإضافة مــا ال يكون مدرجاً بهــذا القانون وله حكم في 

الشريعة. وتستند وجهة النظر هذه إلى ما يأتي:
إن هذا النهج يحقق السرعة المطلوبة.أ ـ  

إن كثيرًا من القوانين الوضعية مقتبس من الشريعة اإلسالمية وتنحصر أوجه الخالف في ب ـ  
دة. مواضع محد

وتعارض وجهة النظر هذه بما يأتي:
إن مصطلحات القانون الوضعي تختلف في معانيها عن مصطلحات الشريعة اإلسالمية وان أ ـ  

اتفقت معها في ألفاظها في بعض األحيان.

إن القانــون الوضعي ـ كأي قانون آخــر ـ صادر عن عرف خاص، وبيئة خاصة، وفلســفة ب ـ  
خاصة تختلف كثيرًا أو قليًال عن الروح اإلســالمية، ومن ثّم فإن إقــرار ما يبدو منه في 
ظاهره متفقاً مع الشــريعة اإلســالمية يجر حتماً إقــرارًا للروح الغربيــة التي صدر عنها 

القانون الوضعي.

وإلى ذلك كانت إشارة فضيلة الشيخ يس سويلم في جلسة لجنة البحوث الفقهية التاسعة عشرة 
بقوله: «نريد تقديم قانون روحه وجسمه إسالمي».

مثال ذلــك: إن مراجعة بعض مواد القانون الجنائي قد تســفر ـ بحســب هذا المنهج عن 
ـ ، لكنه إذا نظر إلى أن هذا  اتفاقها مع ما يقتضيه مبدأ التعزير في اإلســالم من سعة ومرونة 
القانون الوضعي يعبر عن قيم أخالقية معينة سادت في المجتمع الغربي في عصر من العصور، 
وأن مبــدأ التعذير في اإلســالم ينبغي أن يكون مرتبطــاً بالقيم األخالقيــة الخاصة بالمجتمع 
اإلسالمي، ونظرة اإلســالم إلى الثواب والعقاب َفِإنهُ يصبح من الواجب تجنب القانون الجنائي 
الوضعي، واالتجاه إلى صوغه من واقع الشــريعة اإلســالمية والفقه اإلســالمي على هدي قيم 

اإلسالم ومثله العليا...
إن هذا االتجاه يختلف مع ما قرره مؤتمر المجمع ومجلســه ولجنة البحوث الفقهية، حيث ج ـ  

ر (تقنين الشريعة اإلسالمية) ال مراجعة القانون الوضعي. تقر

وجهة نظر ترى: أن تقنّن الشــريعة اإلســالمية أساســاً على أن ترتب ـ من مبدأ األمر ـ وفقاً  ـ  2
لترتيب القانون الوضعي وأبوابه.
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وتستند وجهة النظر هذه إلى أن هذا االتجاه هو الذي يحقق سهولة تطبيق الشريعة في العصر 
الحديث، وسرعة إنجاز المطلوب. وتعارض وجهة النظر هذه بما عورضت به وجهة النظر األولى من 

اختالف المصطلحات بين الجانبين، ومن صدور ُكلّ منهما عن فلسفة خاصة.
مثال ذلك: إن القانون الوضعي وقــد جمع أنواع العقود المختلفة تحت بــاب واحد كان متأثرًا 

بنظريته في العقد وإطالق إرادة المتعاقدين بينما الشريعة اإلسالمية ال تذهب هذا المذهب.
على أن الذين يسوقون هذه المعارضة ال يستبعدون إمكان التقريب بين الترتيب الذي يؤخذ به 
هنا، والترتيب الذي يؤخذ به هناك، وذلك في مرحلة ثانية من مراحل العمل، بعد أن تصاغ المواد 

من الشريعة اإلسالمية مباشرة، فتتوفر لها الروح اإلسالمية الخالصة.

وجهة نظر ترى أن تقنن الشريعة اإلسالمية من مبدأ األمر في قانون موحد مختار من المذاهب  ـ  3
الفقهية اإلسالمية.

وتعارضها وجهة نظر أخرى ترى: أن تقنّن أوالً المذاهب الفقهية اإلسالمية المختلفة، ُكلّ منها 
على حدة، ثُم ينظر ثانياً في وضع القانون الموحد المختار.

وتستند وجهة النظر األولى إلى:
إن ذلك يحقق السرعة المطلوبة.أ ـ  

ِإنهُ يحقق الوحدة اإلسالمية المرجوة، ويبتعد بالمسلمين عن إثارة الخالفات المذهبية.ب ـ  

إن المذاهب الفقهية اإلســالمية تكاد تكون مقننة في متونها القديمة، وال يحتاج إظهارها ج ـ  
في صورة مواد قانونيــة ِإال إلى فصل عباراتها بعضها عن بعض، ووضــع أرقام ِلكُلّ منها 

على أَنهَا مادة مستقلة.

وتستند وجهة النظر الثانية إلى:
إن السرعة يمكن تعويضها بمزيد من الجهد ومواالة العمل.أ ـ  

إن اختــالف المذاهب واقــع ال يمكن تجاهله، كمــا ال يمكن تجاوزه والوحدة اإلســالمية ب ـ  
ــنة بمقدار مــا تتأثر بالتعّصب  ال تتأثر بوجود هذه المذاهب المســتندة إلى الكتاب والس

األعمى لبعضها.

إن وضع القانون الموحد المختار ال بد أن يســبق ـ عمليــاً ـ بتحضير مواده من المذاهب ج ـ  
المختلفــة، ليجري بعــد ذلك الترجيــح بينها واالختيــار منها ومن هنــا كان من الالزم 



الـتقنيـن والتجـديـد282 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

تحضير هذه المواد مــن المذاهب أوالً: فكانت الدعوة إلى إغفــال تقنين المذاهب دعوة 
إلــى إهدار جهد يتم بالضرورة وكانــت الدعوة إلى تقنينها قبل البــدء في وضع القانون 
الموحد المختار دعوة إلى االحتفاظ بهذا الجهد وتنظيمه، وتقديمه للبالد التي تطلبه أو 

تقديمه في وضع القانون الموحد المختار كمادة للبحث.
إن عبارات بعيدة إلى حــد كبير عن الوفاء بأغراض التقنيــن وال يصح القول أنها تتحول د ـ  

إلى مواد قانونية لمجرد فصلها وترقيمها وذلك لألسباب اآلتية:

إن عبارات المتــون غامضة أو مختصــرة إلى حد، صارت به ســبباً في اختالف الشــراح  ـ  1
وأصحاب الحواشي، فال تصلح أن تكون مادة قانونية قبل توضيحها، وتجلية غموضها.

إن المتون قــد تجمع بيــن اآلراء الراجح منها وغيــر الراجح، والتقنين يأخــذ بما يتبين  ـ  2
رجحانه.

إن المتو ن قد تجري على أقوال رجح الشارح خالفها، والتقنين يأخذ بقول الشارح في بعض  ـ  3
األحيان، بل قد يأخذ بما جاء في الحواشي والتقارير.

إن أحــكام المتون غالبها جزئي، والتقنين جعلها قواعد كليــة يمكن تطبيقها على كثير من  ـ  4
الجزئيات.

إن المتون تشــتمل على أحكام تعبّدية، ال تعرض عادة على التقاضي، فال يصّح ذكرها في  ـ  5
مواد القانون.

إن المتون كغيرها من أســاليب الكالم اإلنســاني، تخضع لحكم البيئــة والزمن، فمن ثم  ـ  6
كان النظر إليها على أَنهَا وصلــت إلى حّد الكمال، وصارت تســتحق الخلود مع طبيعتها، 
وكان ال بد من أسلوب صوغ جديد ِلكُل زمن جديد، تراعى فيه احتياجاته من حيث اإليجاز 
واإلطناب واإلجمال والتفصيل والشرح والتمثيل والتقديم والتأخير، وغير ذلك من أساليب 

الكالم وأبوابه.
اها إلى وضع ما تقتضيه من شرح، أو  ـ  7 َما تتعدعملية التقنين ال تقتصر على صوغ المواد، َوِإن

مذكرة تفسيرية.
وأخيراً: فلقد سار العمل في ِلجان التقنين، وفقاً لوجهة النظر التي ذهبت إلى تقنين المذاهب 
الفقهية ُكلّ على حدة، بعيدًا عن التأثر بروح القانون الوضعي ونظرياته كمرحلة أولى، تتلوها مراحل 
التقريب واالختيــار، والمجمع في المرحلة الراهنة بصدد اســتكمال خطوات هذا المشــروع، ووضع 
تها،  القانون الموحد من بين أحكام المذاهب، وقد ألفت اللجنة المســؤولة عن ذلك وباشــرت مهم
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ونرجو أن تفرغ منه في وقت يناســب أهمية هذا العمل، كما يناسب الحاجة الملحة إلى إصداره في 
د عبد الرحٰمن بيصار»(1). أقرب فرصة. ُمـَحم

ر هنا، أن اللجان الفقهية بمجمع البحوث اإلســالمية، قد انتهت من مشروع تقنين  وإنني إذ أقر
الشريعة اإلسالمية. حيث َتم طبع ُكلّ مذهب في عدة أعداد جاءت على النحو التالي:

الشافعي: قسمان.
الحنفي: أربعة أقسام.

المالكي: قسمان.
الحنبلي: خمسة أقسام.

هذا، وقد تضمن هذا العمل الضخم ُكلّ أبواب الفقه، بجانب المذكرة اإليضاحية ِلكُل مادة من 
مواد المشروع، لتبسيط المعلومة وتأكيدها.

٭ ٭ ٭
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ُيمكن القول بعد الحديث عن منهج التقارب في تلك المباحث أن أهم النتائج التي انتهت إليها 
الدراسة ـ على إيجازها ـ هي ما يلي:

ًال: الفقه اإلســالمي ثورة تشــريعية لم تعرف البشــرية نظيــرًا لها في تاريخهــا الطويل،  أَو
والمذاهب الفقهية مظهر من مظاهر الحرية الفكرية في اإلسالم.

ثانياً: ال اختــالف بين المســلمين قاطبة في األصــول التي ال يكون المســلم مســلماً ِإال بها، 
واالختالف في الفروع له أسباب علمية، وهو آية من آيات يسر التشريع ومرونته.

له التاريــخ عن أتباع  ة، وكان من وراء ما ســج ثالثاً: فرق التعّصــب المذهبي بين أبنــاء األم
المذاهب من تبادل اآلراء الفاسدة، واألحكام الباطلة، والصراعات الدموية المؤسفة.

رابعاً: التقارب بين المذاهب ضرورة دينية وحياتية، والسبيل إليه االلتقاء حول ما اتفقنا عليه، 
وأن يعذر بعضنا بعضاً في ما اختالفنا فيه، وأن تخضع أحكامنا وآراؤنا للدراسة العلمية، والمناقشة 

الهادئة وروح التسامح واإلنصاف.

األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية األسبق.. مقدمة مشروع تقنين الشريعة اإلسالمية، ص 5.  (1)
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ة في حاضرها لتحديات كثيرة وخطيرة تهّدد مستقبلها، وال مناجاة لها من  ض األم خامساً: تتعر
هذه التحديات ِإال بالعودة الجادة لدينها، والتعاون بين شعوبها على أساس الوحدة اإلسالمية.

سادساً: الوحدة اإلسالمية واجبة شرعاً، والتقارب بين المذاهب من أهّم الوسائل إليها، فهو من 
ة إليه. واجب ديني، وعلى العلماء أن يقوموا به، ويقودوا جمهور األم ثم

٭ ٭ ٭
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أما التوصيات التي ترشد إليه الدراسة أهمها ما يلي:
أَوالً: التوّسع في الدراســة الفقهية المقارنة، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تجمع بين فقهاء 

المذاهب ليعرف بعضهم بعضا على هدي وبصيرة.
ثانياً: تخليص المذاهب الفقهية من الدخيل الذي من شأنه أن يفسد هذه المذاهب أو يشوهها.

ثالثاً: تجنب القضايا الخالفية ونسيانها، ومراعاة أدب الحوار عندما نتناقش أو نختلف.
رابعاً: الحــرص على الجماعة والتحذير مــن الفرقة، والتصدي لعالج المشــكالت التي تواجه 
ة حتى نصل إلى اإلخاء والتكامل  ة بالقيم اإلســالمية، وأن تسود العالقات بين شــعوب هذه األم األم

والتعاون.
خامساً: اليقظة لما يبذره أعداء اإلسالم من بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين باسم البحوث 

العلمية وإحياء الكتب القديمة، وما إلى ذلك من أسماء خداعة براقة من ورائها السّم الزعاف.
واهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

٭ ٭ ٭
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أستاذ الفقه وأصوله بجامعة األمير عبد القادر 
بالجمهورية الجزائرية

:ó«``¡`ªJ

تتناول هذه الورقة موضوعاً في غاية األهمية، بما يحمله من مضامين متعددة ومتشــابكة، إذ إن 
له ثالثة جوانب يستحق كل منها دراسة مستقلة:

أولها: جانب التجديد في الفقه اإلسالمي.

ثانيها: منهج الفقه الُعماني المعاصر في هذا التجديد.

وثالثها: التقنين الفقهي وأثر الفقه الُعماني المعاصر في هذا التقنين.

ومن المنهجــي أن نتناول بالبيــان قضية التجديد ابتــداء، ثم نعرج على واقــع الفقه الُعماني 
المعاصر، ومظاهر التجديد فيه، وأثر ذلك على التقنين الفقهي.

وسأحاول رصد معالم الموضوع على شساعته بشيء من االختصار، ممهدًا السبيل، وفاتحاً 
الشهية لمن سيشبعه بحثاً واســتقصاء، باعتباره مجاالً بكرًا، لم تطرقه أقالم الدارسين بعد. 
وبهذه االعتبارات تكون الكتابة في هذا الموضوع تأسيســاً، والمسؤولية بالطبع تغدو ثقيلة في 

آن معاً.

٭ ٭ ٭
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أفاق المســلمون في بداية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميالدي، على عالم يمور 
باألحداث ويصطخب بالتحوالت، ويصطرع الناس فيه على احتالل الصدارة في شــتى مواقع الحياة، 
ونظروا حولهــم فرأوا أنهم يقفون بعيدًا عــن القافلة بعدة قرون، واســتبصر الحكماء منهم فوجدوا 
علومهــم ال تصلهم بواقعهم بتاتــا، ومن تلك العلوم فقــه األحكام، الذي يعّد ركــوده صورة صادقة 

لركود حياتهم.

وكان هــذا الواقع دافعــاً حفّز العلمــاء والمصلحين، فســعوا لتخليص األمة مــن براثن الجهل 
والتخلف، فكان من مجاالت ســعيهم الدعوة لتجديد الفقه بتجديد الحياة، والدعوة لألخذ بأسباب 

النهوض التي دعا إليها القرآن.

وانطلقت الجهود لمواكبة التطور، وعمت دعوات فتح باب االجتهاد بعدما شــاع إغالق بابه ألمد 
طويل، ورأينا آثارًا طيبة تناولت تجديد الفقه، محاِولًَة صبغ الحياة بصبغة اهللا.

وكان لكليات الشــريعة ومجالس الفتــوى ومجامع الفقــه، ومراكز البحوث اإلســالمية بعامة، 
والفقهية بخاصة دور ال ينكر في تجديد الفقه، وإعادة صلته بالحياة؛ ليكون رائدًا ومســددًا لمسيرة 
الحضارة اإلســالمية، وحامياً للمجتمع من االنحراف، ورابطاً لها بحبل اهللا، ليظل في حمى الشــرع 

ال يحيد عنه وال يزيغ.

وأراد هؤالء المجددون استثمار نتاج الفقه اإلسالمي بما فيه من أصالة وثراء، بيد أن صيغته 
كانت بلغة تختلف عن معهود الناس في األعصر المتأخرة، تأليفا وترتيبا، وصوغاً وتركيبا. فدعوا 
أيضاً إلــى التجديد في طرائق العرض وأســاليب الكتابــة، مع االهتمام بالتأصيــل واالجتهاد في 
عــرض آراء الفقهاء مقرونة بالدليل، اســتجابة لالتجاه الســائد وهو أال يقبل حكمــاً أو رأياً إال 
 É È Ç ﴿ مشفوعاً بمستنده، مدعوماً بحجته. بل إن هذا هو عين ما دعا إليه القرآن
ÌË Ê ﴾ [البقرة: 111، والنمل: 64]، وزكاه علماء اإلســالم بقولهم: «إن كنت ناقًال 

فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل».

من هــذه المنطلقات، ولهــذه الغايات جاء االهتمــام بقضية تجديد الفقه إلحيــاء هذه الثروة 
الثمينة التي تعّد أكمل وأشمل وأعدل منظومة تشريعية عرفتها البشرية عبر التاريخ.

في مســتهل الحديث يقتضينا المقام تحديد مفهوم التجديد الفقهي؟ وكيف تراءى للناس على 
صعيد الواقع تنظيرًا وتطبيقاً؟
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قضية تجديد الفقه اإلسالمي تعتبر قضية الدين كله، ولها ارتباط بخصائص اإلسالم من جهة، 
وتعلّق بواقع الحياة من جهة ثانية.

بل إن تجديد الفقه يعّد قضية محسومة نظرًا لكون رسالة اإلسالم رسالة خالدة عالمية، شاملة 
لكل مناحي الحياة. ولكون الحياة ووقائعها متجددة متالحقة على امتداد الزمن ال تنقطع وال تتوقف 

إلى قيام الساعة.
ومن سوء الطالع أن يقع االختالف الكبير حول هذه القضية التي نالت من الجدل وأسالت من 

الحبر ما لو صرف في غيرها لكان أجدى على األمة نفعاً، وعلى الفقه ثراء.
ولعل مرّد ذلك أساســاً يعود إلى عــدم وضوح الرؤية حــول معنى التجديد، ومــا يقتضيه من 
أحكام، فوقع اللبس والخلط بين مقتضى التجديد، وهو التغيير المســتمر، وبين مميزات الشرع وهو 

الثبات والدوام.
وال ريب أن صفــة الثبات والــدوام تقتضي أن يتميز اإلســالم بصفتين رئيســتين هما: الثبات 

والتطور؛ ثبات المبادئ واألصول، وتطور الوسائل واألساليب.
فقضايا التوحيد وأحكام العبادات والمعامالت أصول مفصلة مستقرة ال تجديد فيها وال تبديل، 
إال ما يتعلق بالمصالح المتغيرة، فما ُبني منها على االجتهاد المصلحي فهو يقبل التغيير بحسب تغير 

المصلحة، بناء على القاعدة الفقهية المقررة: «ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان».
والفقه اإلســالمي باعتبار ثرائه وشــموله غنــّي بهذه االجتهــادات المرنة التي اســتطاعت أن 
تستوعب الحضارة والعادات واألعراف المتباينة للمجتمعات اإلســالمية على امتداد أربعة عشر قرناً 

من الزمان.
وثمة جانب آخر يقبل التجديد، أال وهو جانب العرض والتأليف، وأساليب االستشهاد واالستدالل.

وقد شهد الفقه اإلســالمي تطورًا كبيرًا في هذا المجال منذ الصدر األول لإلسالم، وأفادت منه كل 
المدارس الفقهية، ومنها المدرسة اإلباضية، وتجلى ذلك في نتاج علمائها وفقهائها في القديم والحديث.
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تعتبر دعوات تجديد الفقه اإلســالمي نتيجة منطقية، واســتجابة فطرية لشــعور المســلمين 
بوجوب إعــادة إحياء األمة بإحياء دينها، وال يتحقق ذلك من دون ريادة الفقه، ألنه دســتور حياة 

األمة وضابط مسيرتها.
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والدعوة للتجديد لم تنحصر على عصر أو مصر بعينه، وال على مدرســة أو مذهب بمفرده، بل 
كانت حركة متجددة امتدت عبر التاريخ اإلســالمي، وتجلت في جهود طيبــة ألفذاذ األمة وعلمائها، 
فرأينا أبا حامد الغزالــي يكتب (إحياء علوم الدين)، وتجدد النداء مــن ِقبل أعالم ُكثر منهم العز 
ابن عبد السالم، وابن تيمية، وصوال إلى الشاطبي ثم الشــوكاني، ومحمد عبده، واألفغاني، ووحيد 

الدين خان، إلى المودودي الذي كتب (موجز تجديد الدين وإحياؤه).
وغدا مصطلح التجديد مقصدًا لكل مصلح يريد بعث األمة واســتنهاضها، ومســتند الجميع في 
ذلك حديث الرسول ژ الذي رواه أبو داوود وغيره: «إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة 

سنة من يجدد لها دينها»(1).
ورأينا دعوات التجديد الفقهي تحديدا وقد تنامى في الســنوات األخيرة، بصورة الفتة لالنتباه، 
بدءًا بجهود عبد الرزاق السنهوري، كما تجسدت في أعمال طيبة لعلماء أجالء كالشيخ أحمد إبراهيم 
وعلي الخفيف ومحمد أبو زهــرة وغيرهم كثيرين، كانت كتاباتهم الفقهية إســهاماً عملياً في ميدان 

تجديد الفقه.
ثم تواصلت الدعوات إلى ترســيخ الفكرة لدى المعاصرين، وترسخت ومنها دراسة الدكتورين 
جمال الدين عطية، ووهبــة الزحيلي التي يمكن اعتبارها من الكتابات الجــادة العملية التي طرقت 

هذا الموضوع.
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يتصدر الدكتور عبد الرزاق الســنهوري دعاة تجديد الفقه اإلســالمي الحديث، وينطلق تصوره 
لتجديد الفقه اإلسالمي باعتباره تشريعا شامال لكل مناحي الحياة، بيد أن جانب التعبد منه خاص 
ن تظللهم راية الحكم اإلسالمي. ويرى  بالمسلمين، أما جانب المعامالت فيعم المسلمين وغيرهم ِمـم
فوق ذلك أنه يمكن االستفادة من تشريعات األمم األخرى باالســتناد إلى شرع من قبلنا ما لم يأت 

نسخه في كتاب وال سنة.
ويــرى أن الفقه بهذا يصلــح لمواكبة الحياة، وهو علــم متطور متجدد؛ ألن أحكامه األساســية 
ــنة على شــكل مبادئ عامة، وفلســفة موجهة ال غير، ويبقى على المجتهدين  مدونة في الكتاب والس
استنباط األحكام التفصيلية بحسب الحاالت والظروف، شريطة االلتزام بضوابط الشريعة وأحكامها 

األساسية في الشريعة متمثلة في القرآن وسنة المصطفى ژ .

سنن أبي داود، كتاب العلم.  (1)
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وبناء على هذا التصور أبان حقيقة الفقه وعالقته بالتطور، ودعا إلى ضرورة إقامة مؤسســة 
علمية وتعليمية للنهوض بهذه الدراســات الحديثة، ووضع لها المالمح والمعالم لتجســيدها في 

الواقع.
ــا اقترحه إنشــاء أقســام متخصصة فــي الجامعة تمنح درجــة الدكتوراه فــي الفقه  وكان ِمم
اإلســالمي، تمهيدًا إلنشــاء «معهد للفقه اإلســالمي»، يتضمــن تخصصات في الفقــه المقارن بين 
المذاهب اإلســالمية، والمقارن بالقانون، وتخصصا ألصول الفقه، وآخر لتاريخ الفقه. كما دعا إلى 
إنشاء مجلة متخصصة للفقه اإلسالمي، ونشر كتب ورســائل هذا الفقه في سلسلة علمية متخصصة. 

وظل هذا المشروع يوجه السنهوري في أبحاثه ومؤلفاته طيلة حياته.
كما يعتبر الدكتور محمد ســليم العوّا(1) من أبرز دعاة التجديد حين دعا إلى نهضة شــاملة في 
العالم اإلسالمي في كل المجاالت لتخليص العقلية اإلســالمية والواقع اإلسالمي من الركود، فقال: 
«لقد عانى المســلمون طويًال من إحجام كثير من المؤهلين لالجتهاد عن القيام به بســبب الدعوى 
الباطلة التــي نادت بأن (باب االجتهاد مغلق). ومع تقديرنا لألســباب التي دعت إلى الزعم بإغالق 
باب االجتهاد فإننا ال نستطيع التســليم بصحة هذا الزعم وال باستمرار أثره، وإال حكمنا على فقهنا 

بالعجز عن الوفاء بحاجات الخلق وكفى بهذا مأثماً ينأى العاقل بنفسه عنه».
كما برر الدكتور حسن الترابي الدعوة إلى تجديد الفقه بقوله: «إن حركة اإلسالم منذ أن 
تجاوزت العموميات النظرية التي طرحتها ألول عهد الدعوة لتذكر الناس بأصول الدين وكلياته 
التي كانت عهدئٍذ منكرة أو مجهولة. ومنذ أن تقدمت إلى قضايا أكثر مساساً بالواقع وأقرب إلى 
منازل الفروع في األحكام، أصبحت مدعوة إلى أن تعالج مسائل الفقه المفصل، وأصبح مسيرها 
ال يتقدم ِإال بالتفقه األدق بمقتضــى دين اهللا 4 في مجتمعنا المعاصر، فالناس قد ســلّموا أو 
اقتنعوا بالعموميات وغــدوا يطلبون من الدعاة بــأن يوافوهم بالمناهج العمليــة لحكم المجتمع 
وإدارة اقتصاده وتنظيم حياته العامة لهداية سلوك الفرد المسلم في هذا المجتمع الحديث»(2).
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ومن جهة أخرى رأينا فريقاً آخر يرفض التجديد جملة وتفصيًال، ويرى فيها افتئاتاً، أو انفالتاً 
من التراث وأحكامه الضابطة لمسار المجتمع المسلم، فردًا وجماعة ودولة.

محمد سليم العوَّا: مفكر إسالمي مصري، يشــغل منصب األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس جمعية مصر   (1)
للثقافة والحوار، يتميــز فكره باالعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم اإلســالمي والغرب. حصل العوّا على 

دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972. (من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة).
حسن الترابي، تجديد أصول الفقه.   (2)
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ويعتبر مقال الدكتــور عبد العظيم المطعني «تجديــد الفقه بين القبول والرفــض»(1) من هذا 
اللون الرافض لتجديد الفقــه؛ إذ فصل القول في ذلك مبينا أن أصــول الفقه ال تجديد فيها، وقد 
عرض موضوعاته مفصلة، موضحا عدم الحاجة إلى التجديد فيها، ثم عرج على أحكام الفقه، وذكر 
انقســام أدلتها إلى القســمة الرباعية الشــهيرة، من حيث قطعيتها وظنيتها ثبوتاً وداللًة، فما كان 
دليله قطعي الثبوت كالقرآن وكثير من األحاديث النبوية، وقطعي الداللة. أو كان ظني الثبوت قطعي 
الداللة فال تجديد فيه، وأما ما كان دليله ظني الثبــوت والداللة معاً، وما كان دليله قطعي الثبوت 

وظني الداللة، فيمكن إعادة النظر فيه. ولكن ذلك صحيح نظرياً ال واقعياً.
وأوضح مجال هو فقه العبادات كالصالة والزكاة والحج والصيام؛ إذ ال يخضع للتجديد، بل إن 

دعاته أنفسهم ال يقصدون هذا المجال، بل قصدهم «فقه المعامالت».
ولكننا حتى في هذا المجال، ومن خالل تجربة عملية ودراسة نموذجية ألحكام الفقه االجتهادي 
عند الســلف وجدناهم في كل مسألة اجتهادية اســتوعبوا فيها كل ما يمكن أن يقال، لذلك فإن من 

العسير على المجتهدين المعاصرين أن يجدوا منفذا يأتون فيه بجديد لم يقله األقدمون.
وضرب لذلك أمثلة من قوله تعالى: ﴿ L K J I H ﴾ [البقرة، آية 228]. 
ــر القرء بالطهر، وبعضهم فســره بالحيضــة الواحدة. فإذا أعدنا فيهــا النظر فما الذي  بعضهم فس

سنقوله جديدًا في المسألة؟
ومثال آخر: إذا طلبت امرأة المفقود الطالق بعد انقطاع أخبار زوجها وتضررها بالغيبة، وحكم 

لها القضاء بالتطليق، ثم تزوجت بآخر، ثم عاد زوجها األول. فلمن تكون حينئذ؟
بعضهم قال: هي لــألول ويفرق بينها وبين الثاني، وبعضهم قــال: للثاني وال ُيَمكّن منها األول، 

وبعضهم قال: هي لألول ِإال إذا أنجبت من الثاني.
فإذا أعدنا النظر في هذه المسألة، فهل بقي لنا شيء جديد نقوله فيها؟

ومثال آخر في الجنايات: إذا أكره رجل رجًال آخر على قتل أحد فقتله، فعلى من يقع القصاص؟ 
على المكِره الذي أمر بالقتل؟ أم على المكَره الذي قام بالقتل؟

بعضهــم قال: يقتص من االثنين معــاً؛ اآلمر بالقتل والقاتل حتــى وإن كان فاقد اإلرادة، صونا 
للدماء. وبعضهم قال: يقتص من اآلمر ألنه الســبب وال يقتص من القاتــل؛ ألَنهُ مكره فاقد اإلرادة. 
وبعضهم قال: ال قصاص على أحد منهما ألن اآلمر بالقتل لم يباشــر فعل القتل، وألن القاتل مجبور 

المقال منشور في األنترنت.  (1)
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ال إرادة لــه. وبعضهم قال: يقتــص من القاتل ألنه هو الذي باشــر القتل، وعلى اآلمــر بالقتل دية 
االثنين دية المقتول عدواناً وظلماً، ودية المقتول قصاصاً.

هذه مســألة اجتهادية لم يرد حكم لها في الكتاب وال في السنة، وقد اســتوعب الفقهاء فيها 
أقسام الحكم العقلي، فإذا أعدنا فيها النظر فما الذي نضيفه فيها من جديد؟

وهكذا صنع الفقهاء األقدمون في المسائل االجتهادية كلها.
إذًا فإن إخضاعهــا لمبدأ «تجديد الفقــه» وإن كان ممكنــاً نظرياً فإنه ال جــدوى منه عملياً، 
واألحرى بالمنادين بتجديد الفقه القديم وإحالل فقه جديد محله، أن يرصدوا كل المستجدات وأن 
يبحثوا لها عن أحكام فقهية مناسبة، بدل أن يصبوا جام غضبهم على جهود علماء كبار أفذاذ مألوا 

الدنيا نورًا وهدى(1).

»¡≤ØdG  ójóéàdG  ºdÉ©e

رغم هذا النقد واالعتراض لدعوات التجديد، فإنها لقيت استجابة وقبوال، وتجسدت في مشاريع 
عملية متعددة الوجوه، وتنامى االهتمام بها في مشاريع تبنتها مؤسسات ومنظمات وأفراد، وذلك أمر 

منطقي استجابة لخصائص اإلسالم وطبيعة الحياة، كما أشرنا إلى ذلك في مستهل هذه الورقة.

ولئن حدد الدارســون معالم الصورة الجديدة للفقه اإلسالمي، بحسب اجتهادات متعددة، فإننا 
من باب اإلنصاف نشــير إلى أن معظم هذه االجتهادات كانت تتســم بالعمــوم والجزئية، فلم تحظ 

هذه القضية بدراسة شاملة مستوعبة لمجاالت التجديد أو مجسدة له بتفصيل وتدقيق.

ومعظم هذه الدراسات تتعرض لتجديد الفقه اإلسالمي بصورة عرضية عند الحديث عن تجـديد 
الفكر اإلســالمي عموماً، أو عــن تجديد أصول الفقه، وضــرورة تطوير العلوم الشــرعية على وجه 
الخصوص. والقليل الذي قّدم دراســة مســتقلة في الموضوع رّكز في الغالب على الدراسة الوصفية 

التحليلية لواقع الفقه اإلسالمي أكثر من تركيزه على معالم تجديده.

ومن هذه الدراسات:
دعوة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «شريعة اإلســالم، خلودها وصالحها للتطبيق في كل 

زمان ومكان» إلى أمور مهمة تتمثل في:
اختيار أرجح األقوال الفقهية. –

عبد العظيم المطعني، «تجديد الفقه بين القبول والرفض» مقال منشور في األنترنت.  (1)
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العودة إلى النصوص الثابتة، والتفقه فيها، في ضوء المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية. –
ضرورة االجتهاد في القضايا المستجدة. –

د كمال الدين إمام فقد تناول في كتابه (أزمة المنهج في الدراسات الفقهية  أما الدكتور ُمـَحم
المعاصرة)، أزمــة المنهج في الفقه اإلســالمي المعاصر في عرض مســتوعب لتطــوره التاريخي، 
محلل ألســباب األزمة، مبرزًا مظاهرها في محورين رئيســين، أولهما: اســتبعاد التشريع اإلسالمي 
عن التطبيق؛ وثانيهما: ابتعاد الفقه اإلســالمي عن الحياة. واقترح مخرجاً من هذه األزمة بفتح باب 

االجتهاد، وتقنين أحكام الفقه اإلسالمي.
كما بحث الدكتور حســن الترابي موضوع التجديد الفقهي في كتابه (قضايا التجديد، نحو  –

منهج أصولي)، مبرزًا المبررات التاريخية والعلميــة والواقعية لتجديد المنهج األصولي من 
خالل قراءة تحليلية نقدية في التراث الفقهي.

وأكد الدكتور عباس حســني محمد في كتابــه (الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره)، على تطوير  –
الفقه اإلسالمي بتنظيم وتقنين أحكام الفقه، واستخراج النظريات الفقهية.

ولكن الدراســة المتميزة التي حددت مالمح التجديد بصورة واضحة هــي كتاب الدكتورين  –
جمال الدين عطية ووهبة الزحيلي حول (تجديد الفقه اإلسالمي).

وقدم الدكتور عطيــة مالمح التجديــد الفقهي، وجعلها اثني عشــر ملمحاً، موضحــاً التأصيل 
الشرعي والمسلك المنهجي لهذا التجديد.

á«£Y  øjódG  ∫ÉªL  óæY  Oƒ°ûæªdG  ójóéàdG  íeÓe

مهّــد الدكتور عطية لمالمحه بالتذكيــر بجهود التجديد الفردية للســنهوري وعبد القادر عودة 
وصبحي المحمصاني، ثــم بالجهود الجماعية متمثلة في موســوعة جمال عبد الناصر، والموســوعة 

الكويتية.
ونبّه إلى أن التجديد يكون في الشــكل كمــا يكون في الموضوع، ولكــن الثاني منهما أهم من 

األول.
كما ذّكر بتالزم تجديد الفقه مع تجديد أصول الفقــه، وإن كان األخير أصعب تحقيقاً، وأطول 

زمناً، وبحكم الضرورة فيمكن أن نبدأ بالفقه، ثم يتم تجديد األصول الحقاً(1).

د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2002، ص 17.  (1)
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وحدد الدكتور عطية اثني عشر ملمحا لتجديد الفقه، هي:
الملمح األول: تجديد المادة الفقهية(1)

ويتم ذلك بعدة أمور، منها:
أ ـ  تقديم اجتهادات جديــدة لقضايا قديمة. مراعــاة لتغير الزمان والمــكان. وذكر لها أمثلة 

عديدة، منها:
انبثاق مؤسسات اجتماعية عن فريضة الزكاة. –
تحويل زكاة الركاز إلى صندوق تنمية للعالم اإلسالمي. –
تطوير مؤسسات عامة: القضاء، الوقف، الخالفة، االجتهاد، الشورى، الحسبة. –
أثر نظرية االستخالف في الملكية والتكافل. –
تطوير فقه المرأة بعد أن اختلف وضعها من حيث االستطاعة والطاقة. –
تطوير فقه األقليات بعد اندماجهم في المجتمع. –
تطوير تقسيم الدار: إلى دارين أو ثالث. –

وتأســف الدكتور عطية على جهود كثيرة تبذل فــي هذا المجال، ولكنها تظــل خارج االعتبار، 
بعيدة عن االســتثمار. فقد أنفق علماء متخصصــون اجتهادات طيبة في هذه القضايــا ولكنها بقيت 
خارج جسم الفقه، فال تدرس في كليات الشــريعة وال تدخل في الكتب الفقهية المتداولة، بل تظل 
كتب الفقه والتراث هي المعتمدة والرائجة تدريســا ومطالعة. نعم نقلد أســالفنا في أنهم عاشــوا 

عصرهم، وال نقلدهم في آرائهم وننصرف عن اإلبداع في عصرنا(2).
ب ـ  تقديــم اجتهادات في المســائل المســتحدثة. وهذا أمر أصبــح مقبوالً وواقعــاً في العالم 

اإلسالمي.
ولكــن المالحظ تهيب كثير من الفقهاء من القول في هذه المســائل بحجة عدم توفر شــروط 

االجتهاد.
وبعضهم يطلق الفتاوى من دون بيان دليله الشرعي.

وبعضهم يقيس على أقوال المتقدمين في مســألة مشابهة أو غير مشــابهة، مع أن القياس على 
نة ال على قول البشر. الكتاب والس

د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2002، ص 18.  (1)
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وال ينكر فضل االجتهادات الســديدة خاصــة الصادرة عن العمل الجماعــي كالمجامع الفقهية 
العديدة. ولهذا النوع نمــاذج كثيرة: مثل في الشــخصية االعتبارية عموماً، وبعض صور الشــركات 

المستحدثة، والممارسات الطبية الحديثة، والتصرفات في األجنة، واالستنساخ وغيرها.
ج ـ  المجال الثالث: ربط األحكام ببعضها، وربط األحكام الجزئية بالمقاصد الكلية للشــريعة، 
فالحديث عن نظام العاقلة، ال يجوز أن ينســينا الحديث عن نظــام النفقات بين األقارب 
ونظام المواريث، لتتضــح الصورة الكلية، ويتقابــل جانبا الغرم والغنــم، وتتجلى العدالة 

الكاملة.
د ـ   ضرورة العناية بمفهوم الفقه بمعناه الشــامل، وفق االســتعمال القرآنــي لكلمة الفقه التي 
تتضمن العقائد واألخالق إلــى جانب العمل والمعامالت(1)، ولم يرتــض معهود الفقهاء من 
قصر الفقه على األحكام العملية، واقترح إعادة ربط العقيدة باألحكام، وبيان أثرها على نحو 
قريب من ربط األحــكام بالمقاصد، ولكن من دون إدخال بحوث علــم الكالم ضمن الفقه. 

وطالب بأن يفعل األمر نفسه بالنسبة لألخالق واآلداب الشرعية والمقاصد والقواعد.
كما أرشــد إلى أهميــة توضيح األحــكام المتعلقــة بالعلوم الطبيعيــة واإلنســانية واالجتماعية 

المعاصرة، لتستظل بمظلة الشريعة.
الملمح الثاني: تجديد المصادر الفقهية(2)

وفي ما يتعلق بمصادر المادة الفقهية فقد تناول فيه ثالث مجموعات.
المجموعة األولى: كتب التراث، وبيّن الفوارق بين هذه الكتب، سواء التي ألفت للفقه واألحكام 
استقالال، وهي تشــكل الســواد األعظم لهذا النتاج، أم بين كتب النوازل والفتوى التي تعد معالجة 

خاصة لمسائل نازلة، وبين كتب القضاء التي تتعلق بالخصومات والمنازعات.
المجموعــة الثانية: وتتضمن الكتب الفقهية المعاصرة ســواء كانت لكبــار الكتاب أو لألجيال 
الجديدة من طالب الماجستير والدكتوراه، وهي دراسات لم يتم نشرها واالستفادة منها في الغالب، 

إال عدد محدود منها. وهي مهمة لإلفادة منها في حل مشاكل العصر.
والمجموعة الثالثة: البحوث العلمية التي قدمت لمؤتمرات وندوات علمية، أو نشرت في مجالت 

علمية محكمة، هي بحاجة لالستثمار أيضاً.
وأخيرًا نتاج المجامع الفقهية من قرارات وتوصيات كانت نتيجة اجتهادات جماعية سديدة.

د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2002، ص 23 ـ 24.  (1)
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الملمح الثالث: في التوثيق والتأصيل(1): ويكون توثيق اآلراء الفقهية ببيان مواضعها في المراجع 
األصلية، وبيانات المصدر من طبعة ونشر، ومكان صدور، ونحو ذلك.

كما يكون تأصيل المســائل واألحكام ببيان األدلة الشــرعية التي يســتند إليهــا الفقيه. قرآنا 
وسنة، ودرجة صحتها.

الملمح الرابع(2): بث الــروح في الكتابة الفقهيــة، وإبراز الجانب المقاصدي في كل مســائل 
الفقه، عبادات ومعامالت.

الملمح الخامس(3): ضرورة إجراء الدراسات المقارنة بين كل المذاهب اإلسالمية الثمانية، بل 
وحتى المندثرة، ومذاهب التابعين الذين لم تنتشر آراؤهم.

والمقصــد من هذا تدعيــم الوحدة اإلســالمية، ببيان ثــراء فقه األمة، والكشــف عن الجهود 
المتضافــرة لبناء هذا الصرح التشــريعي العظيم، وعالج التعّصب المقيت الــذي هيمن على العقل 
المســلم، ووجه القلب إلى الصــراع والتنافر ال إلى التعــاون والتكامل. وهــذه المقارنة خطوة إلى 

تقنين الفقه اإلسالمي.
علماً بــأن من ضوابط عمل قوانين األحوال الشــخصية فــي البلدان العربية أال يلتزم المشــرع 

مذهباً فقهيّاً معيناً. بل يختار األنسب من اآلراء من أي مذهب كان.
وهذه خطــوة إيجابية من التقنين نحــو الفقه المقــارن، وثمرة طيبة للفقــه المقارن من جهة 

أخرى. فالوجهان متكامالن، والفائدة متحققة بيقين.
الملمح السادس(4): يشمل المقارنة بالقوانين الوضعية، في مجال المعامالت من دون العبادات. 

وهي خطوة ضرورية لحركة تقنين الفقه.
الملمح السابع(5): االهتمام بالجانب التنظيري سواء من الناحية الكلية كنظرية عامة للشريعة، 
أو مــن الناحية الجزئية في مقدمات األبواب والفصول. تجديدًا لســبق الفقهاء المتقدمين في وضع 

أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية العامة.
الملمح الثامن(6): إعادة تصنيف المادة الفقهية تصنيفا جديدًا، تراعى فيه جوانب عديدة، منها:

د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2002، ص: 29.  (1)
المصدر السابق، ص: 30.  (2)
المصدر السابق، ص: 36.  (3)
المصدر السابق، ص: 39.  (4)
المصدر السابق، ص: 43.  (5)
المصدر السابق، ص: 45.  (6)
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ربط الفقه بالعقيدة، وإعادة األخالق واآلداب والسياسة الشرعية إلى حضيرة الفقه، والعناية  –
بالضوابط الشرعية للعلوم الطبيعية واإلنسانية.

إعادة تحجيم بعض األبواب المضخمة، وتبسيط المسائل المعقدة، وبخاصة في مجال الحكم  –
واالقتصاد والعالقات الدولية، وغيرها.

عمل فهارس فنية للمصطلحات التراثية والحديثة. –
تســيير الوصول إلى المعلومة باستعمال الحاسوب، لســرعة البحث، والوصول إلى المسألة  –

بأيسر طريق.

الملمح التاسع(1): تخطيط البحوث.
الملمح العاشر(2): تيســير وتبســيط فهم الفقه. وهو ما أخذ يظهر جلياً فــي الكتابات الفقهية 
المعاصــرة. وإن ظلت بعــض المعاهد تدرس بعــض الكتــب التقليدية التي كتبت فــي عصر تراجع 

الحضارة اإلسالمية.

الملمح الحادي عشر(3): ربط الفقه بالواقع، وذلك بسبل شتى، منها:
استبعاد المباحث واألمثلة التي لم تعد صالحة لهذا العصر، كأحكام الرق والرقيق. –
تطويــر التطبيقــات الحديثة علــى األحــكام المتقدمة، مثل موضــوع الشــركات، وعالقتها  –

بالتقسيمات الحديثة كشركات التضامن والتوصية وشركات األسهم.
تحديد المقادير الشرعية بالمعايير المعاصرة، كالصاع والوسق والدينار بقيمتها الحالية. –

الملمح الثاني عشر(4): مخاطبة المســتويات المختلفة للناس، من الكتب المبسطة للعامة، إلى 
الكتب المطولة للمتخصصين، وما بين ذلك درجات.
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تأثر علم أصول الفقه بالركود الذي أصاب النتــاج الفقهي، واالجترار واالنفصال عن مجريات 
األحداث، فــآل إلى المصير نفســه، ورأينــا المؤلفات األصولية تتناســخ في تطابــق ال جديد فيه 

وال إبداع، إال استثناءات محدودة، كما حدث في مؤلفات الشاطبي، والشوكاني، على سبيل المثال.

د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2002، ص: 49.  (1)
المصدر السابق، ص: 51.  (2)
المصدر السابق، ص: 54.  (3)
المصدر السابق، ص: 55.  (4)
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وكانت هذه الثمرات نتيجة إلغالق باب االجتهاد، فأصاب الفقــه واألصول ما أصابهما، وتعطل 
العقل المسلم عن االبتكار واإلبداع.

ثم أفاق بعد ســبات طويل، وطرق أبواب الحياة من جديد، فجاءت الدعوات لفتح باب االجتهاد 
من جديد، والســعي إلى تجديد الفقه اإلســالمي، وهذا يقتضي بالضرورة تجديد علم أصول الفقه 
ليستوعب المستجدات، ويســتجيب للتحديات الكبرى التي تواجه المسلم في حياته، فردا وأمة، من 

النواحي الفكرية والتشريعية.
بيــد أن األطروحات النقديــة الداعية إلى تجديد أصــول الفقه، لم تقدم فــي مجملها منهجا 

واضحا، وبديال متكامال لعلم األصول وفق الصورة المأمولة.
وكان لهذا الغموض أثره في مسار حركة تجديد األصول.

إذ تعاور القضية تياران، داع إلى التجديد بال قيــود، ورافض له جملة وتفصيال، متهم للفريق 
األول بالسعي إللغاء أساس الفقه، وهدم أعظم منظومة تشريعية عرفتها البشرية، بنقض مستندها، 

وهو علم أصول الفقه.
ومن دون إســهاب في الجــدل الذي دار بيــن الفريقين، فــإن المتأمل في األطروحــات النقدية 
ا عاق عن تحقيق التجديد المنشود. للمنهجية األصولية يجدها تفتقر إلى إشكالية واضحة وموحدة، ِمم

وقد اتجهت دعــوات بعض المتأثرين بالتــراث الوافد إلى إلغاء علم األصــول الموروث، ودعوا 
إلى اســتبداله باألنساق الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واأللســنية، وما إلى ذلك من ألوان الحداثة 
في المتناســخة التي اهتمت بتحليل النصــوص، ولكنهم تجاهلوا طبيعة اللغة التي نشــأت فيها تلك 
المفاهيم، ومنطلقاتها الفكرية، وأنها غريبة عن لغة القرآن ومفاهيم اإلسالم، ونابية عن خصائص 

الشرع وحقائق العرف.
وإن وجدنا فريقا آخر يدعو إلى اطراح القديم وســلوك منهج التجديد ولكن من دون اســتيراد 
النمط الغربي، بل يدعو إلى اســتقاء األحــكام واالجتهادات من مصدر الوحي مباشــرة، بدعوى أن 
النظر والتأمل في النص القرآني يغني ـ بحســب تصورهم ـ في اســتلهام األدوات المعرفية الكفيلة 
الالزمة لفهم نصوص الشــارع، وتحديد منهجيــة جديدة لالجتهاد، وفق حاجــة العصر ومقتضياته 
وطبيعة مشــاكله وقضاياه. وهؤالء المجددون لم يفصلوا لنا أساســيات هذا المخطط المقترح، ولم 
يضعوا أيدينا على منهجية واضحة لهذه العملية، فتركوا العقل المســلم في تيه، ال أمســك بالقديم 
المنقود، وال أدرك الجديد الموعود. فزادوا األمر تعقيدا حين وعدونا بالخروج من الفراغ التشريعي 

الكبير، فأوقعونا في الفراغ المنهجي الخطير.
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بينما كانــت دعوة الغالب األعم مــن المتخصصين في الفقــه وأصوله إلى نقــد نمط الكتابة 
األصولية، وما شــابها من دخيل في المسائل واألســلوب، والمصطلحات والمنهج أيضاً، فأطروحتهم 

تمثل نقدًا للنتاج األصولي من داخل المنظومة األصولية.
وهذه نظرة موضوعية ســديدة تقتضيها ضرورة إعــادة النظر في كثير مــن قضايا علم أصول 
الفقه، ومن ضمن ذلك إعادة تحرير بعض المصطلحات وضبطها، وجعلها أقرب إلى الواقع العملي، 
مثــل مفهوم اإلجماع، والتنازل عن بعض شــروطه حتى يظل مفهوماً مجردًا فــي عالم المثل، نظرياً 

ال يعرف إلى التطبيق سبيًال.
كما يقتضي التجديد في باب القياس إعمالَ الحكمة موازاًة مع العلة، واعتماد قياس المصلحة، 
والعدول عن القياس الجزئي؛ وضبط شروط االجتهاد واقعيا، باالقتصاد في شروطه، وحذف الشروط 

التعجيزية المثبطة، حتى نخلص إلى تحديد فعلي ألهل االجتهاد.
وفي عرض المادة األصولية يقتضي التجديد إعادة تصنيفها وفق تقسيمات جديدة، توائم نمط 

التفكير، وآليات العقل المعاصر في مناهج العلوم.
ومن أبرز ما تجب مراجعته في هذا الصدد، إلغاء ما ليس مــن علم األصول، وإعطاء األولوية 

لمقاصد الشريعة، وتنمية دراستها، والعمل على وضع قواعد وضوابط لها.
وبعد أن يصفّى علــم األصول من الدخيل، يكــون النظر إلى الروافد المســاندة له من العلوم 
الحديثة، فيكون التجديد بتوظيف العلوم الحديثة اإلنسانية منها والتجريبية في ضبط بعض مفاهيم 
وآليات أصول الفقه، مثل العرف، والعادة، والمصلحة، والضــرر، والحاجة والضرورة. حتى تضبط 

هذه المفاهيم وتوّظف في مسايرة الفقه للواقع البشري المعاصر.
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لقد نالت قضية التقنين األصولي اهتماماً كبيرًا، نظرًا لمكانة علم األصول ضمن مصادر الفقه 
والفكر اإلسالمي معاً. ونجتزئ من هذه القضية ضبطا لمعناها من دون الدخول في تفاصيل الجدل 
الذي دار حولها، إذ ال يختلف في جوهره عما حصل في قضية تجديد الفقه، ألن التقنين ال يعدو أن 

يكون وجها من أوجه هذا التجديد.

فما مفهوم التقنين الفقهي، وما المراد منه؟
يقصد بتقنين الفقه صوغ اآلراء واألقوال الفقهية في عبارات مختصرة واضحة، على شكل قواعد 
مضبوطة، ومواد مرقمة، تتسلســل في اطــراد، بحيث يأخذ بعضها برقاب بعض، وتشــكل بمجموعها 
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ا ييســر أمر الرجوع إلــى هذه األحكام ســواء للقاضي للفصل في  تصورهــا للموضوع وأحكامه، ِمم
القضاء، أم للباحث والدارس لمعرفة األحكام.

وقــد انتصر لهذه الفكــرة عدد وفير مــن العلماء والمفكريــن، كما قام فــي وجهها فريق من 
المعارضيــن، فتجاذبها المد والجــزر بين األنصار والخصــوم، ولكن القضية لم تحســم بعُد بين 
الفريقين، ولــكل فريق رؤية وحجج تدعمه، وال يزال الحوار مفتوحــاً بينهما، ولكن اتجاه المؤيدين 

كان أقرب إلى الواقع، وأوفق بمقاصد الشارع، والحكَم الفصل هو الميدان.
وبعد هذا العرض عن مســيرة التجديد في الفقه اإلســالمي بعامة، واإلشــارة إلى تجديد علم 

األصول، نعرج إلى واقع الفقه الُعماني المعاصر وصلته بهذا التجديد.
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إن الكتابة في معالم الفقه الُعماني المعاصر، وتجديد الفقه في هذا النتاج الفقهي، وأثر ذلك 
على تقنين الفقه، موضوع بالغ األهمية، نظرًا لوطيد العالقة بين الفقه والواقع، وتشــابك الصالت 
بين الفقه اإلباضي بعامــة، والفقه الُعماني بخاصة وفقه المذاهب األخــرى منذ فجر التأليف، إلى 

العصر الحاضر.
وليس جديدًا أن نذكر بأن الفقه الُعماني ال يختلف كثيرا عن نظيره من نتاج المدارس الفقهية 
األخرى في خصائصه العامة قديما وحديثا، باعتبار وحدة المصــدر، واتحاد المنهج، ووحدة الغاية 
والوظيفة، فمصدره هو الوحــي، ومنهجه أصول الفقه وأدلته، ووظيفته أنه دليل المســلم في حياته 

على جميع األصعدة والمجاالت.
ومن الجدير بالتنبيه مفارقة الوفرة الكاثرة من الفقه الُعماني عبر القرون، والجهل المطبق به 
من ِقبل جمهور المســلمين. فكل مطلع على هذا الفقه يتملكه االندهاش لما تميز به من ثراء وتنوع 
وشــمول، ويرى كيف اتصل نهر هذا الفقه غزيــرا لم ينضب معينه، ولم تشــح منابعه منذ الصدر 

األول لإلسالم حتى العصر الحاضر.
وغدا الحديث عن موســوعات الفقه اإلســالمي التي ســطرتها أنامل علماء ُعمــان حديثاً 
مكرورًا، ومشــهورا لدى العام والخــاص، امتدت من القــرن الرابع كالضيــاء للعوتبي، مرورًا 
بموســوعة «المصنف» ألحمد بــن عبد اهللا الكنــدي(1)، و«بيان الشـــرع» لمحمد بــن إبراهيم 

أحمد بن عبد اهللا بن موســى الكنــدي، أبو بكــر (ت: 557هـ). يعتبر خاتمة العلماء الفطاحل في القرن الســادس. من ســمد   (1)
نزوى. تلقى العلم على يد الفقيه أبي بكر النزواني وأحمد بن محمد بن صالح الغالفي. ترك آثارا في شــتى العلوم والفنون، 
=أهمهــا: كتاب «المصنف» في األديان واألحكام يقع في اثنين وأربعين جزءًا، وله كتاب «التخصيص» في الوالية والبراءة، وله 
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الكندي(1)، التي كانت واســطة العقد في هــذه المنظومة، وصوال إلى القرن الثالث عشــر في 
(قاموس الشريعة) لجميّل بن خميس الســعدي»(2)، و(معارج اآلمال) وغيرها من مؤلفات اإلمام 

نور الدين السالمي(3)، في القرن الرابع عشر.
ا ذهب ضحيــة الفتن والمحن التي  ام، وثمة الكثير ســواه ِممعلماً بأن هذا مــا حفظته يد األي

اجتاحت نصيبا موفورا من نفائس الفكر اإلسالمي.
وقد ظل الفقه الُعماني متســما بهذه الســمة لم تنفــك عنه ولم يتخل عنها، إلــى اليوم، وإن 

تخفف منها معظم المؤلفين المعاصرين مقارنة بمن سلف.

كتاب «االهتداء» في قضية النزوانية والرســتاقية بُعمان، وكتاب «التســهيل» في الميراث، وكتاب «التيسير» في النحو، وكتاب 
«التقريب» في اللغة، وكتاب سيرة البررة، وكتاب «جوهر المقتصر»، وكتاب «الذخيرة»، وله أشعار في األدب والفقه. هو الذي 
قام بترتيب أبواب كتاب بيان الشرع، وهو الذي سماه بهذا االسم. كانت وفاته عشية االثنين 15 ربيع اآلخر 557هـ. المصادر: 
االهتداء، 195. منهج الطالبين، 626/1. قالئد الجمان، 19. البطاشي، إتحاف األعيان، 237/1. معجم أعالم اإلباضية، قسم 

المشرق.
محمد بن إبراهيم بن ســليمان الكندي، أبو عبد اهللا، (ت: 508هـ). من أجل علماء القرن الخامس، وهو من ســمد نزوى، تلقى   (1)
العلم على يدي القاضي أبي علي الحسن بن أحمد العقري النزوي. نبغ في جملة من العلوم، تتلمذ على يديه الشيخ أحمد بن 
عبد اهللا الكندي صاحب (المصنف). قضى حياته بين التأليف والفتوى والقضاء. من آثاره: موســوعته المشــهورة بيان الشرع، 
وهي في نيف وسبعين جزءا، حوى فيها أصول الشرع واألحكام واألديان. وله كتاب (اللمعة المرضية في أصول الشرع وفروعه). 
ولــه أرجوزة (النعمة) فــي األديان واألحكام. توفي عشــية الثالثاء 10رمضان ســنة 508هـ ، وقيل: ليلة 23 شــعبان 507هـ. 
المصــادر: تحفة األعيــان، 181/1. أصدق المناهــج، 56. دليل أعالم ُعمــان، 143. بيان الشــرع، 92/39. إتحاف األعيان، 

236/1 - 246. شقائق النعمان، 2/3. معجم أعالم اإلباضية، قسم المشرق.
الشــيخ جميل بن خميس بن خلفان الســعدي، ولد ببلدة القرط في والية المصنعة حالياً، وهو مــن علماء النصف الثاني من   (2)
مة ناصر بن جاعد الخروصي والشــيخ  القرن الثالث عشــر. تلقى الشــيخ جميل عن فطاحل علماء ُعمان منهم: الشــيخ العال
المحقق ســعيد بن خلفان الخليلي والشيخ حمد بن خميس السعدي. من مؤلفاته أكبر موســوعة فقهية من الفقة اإلباضي وهو 

(قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة). ويقع في تسعين مجلدا. طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة ُعمان.
العالمة نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي، ولد في بلده الحوقين التابعة ألعمال الرستاق سنة 1286هـ ، وكانت وفاته   (3)
سنة 1332هـ./1914م. ببلدة تنوف في ســفح الجبل األخضر. فقد بصره صغيرًا، ولكن همته كانت عالية فتفرغ للعلم حتى 
صار أشــهر علماء ُعمان في العصر الحديث، باعث نهضتها العلمية، ومؤسس مدرسة إصالحية امتدت آثارها إلى كافة ربوع 
ُعمان. له مواقــف قوية في قضايا التجديد والدين والسياســة واإلصالح االجتماعي. عاصر القطــب اطفيش وكانت بينهما 
مراســالت علمية وتعاون على اإلصالح. كوّن علماء وتالميــذ عدة انبثوا في أرض ُعمان وخارجها، كما دون مؤلفات تشــهد 
لســعة علمه ومقدرته واجتهاده، طبع أكثرها واســتفاد منها خلق كثير. له حرص بالغ على الوحدة اإلســالمية، ومنهجه في 
علوم الشــريعة تأصيلي تجديدي. تالميذه كثيرون، وكتبه أيضاً، ومن مؤلفاته: (شــرح الجامــع الصحيح للربيع بن حبيب)، 
(أنوار العقول أرجوزة في التوحيد)، شــرحها في كتاب (مشــارق أنوار العقول)، (شــمس األصول) أرجــوزة في أصول الفقه، 
شرحها في (طلعة شــمس األصول). (معارج اآلمال) شــرح منظومته (مدارج الكمال)، (تحفة األعيان)، (اللمعة المرضية من 
أشــعة اإلباضية)، وغيرها من الكتب المهمة. أنجزت دراسات جامعية عديدة حول فكره وحركته اإلصالحية ومؤلفاته. ينظر: 
مبارك بن ســيف الهاشمي، السالمي وآراؤه في اإللهيات، دكتوراه، جامعة القاهرة؛ مصطفى شريفي، اإلمام السالمي وآراؤه 

اإلصالحية، ماجستير، جامعة الجزائر.

=
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وحديثنــا عن فقه ُعمان المعاصر، تأكيــد لهذه الحقيقة في غزارة النتــاج الُعماني في مضمار 
الفقه، وتنــوع الكتابات فيه بين موســوعية ومختصرة، وبيــن نثر ونظم، وبين شــامل ألبواب الفقه 

ومتخصص في موضوع واحد ال يعدوه.
وال بد قبل بيان منهج التجديد في هذا النتاج، من التعرف عليه عن كثب، وتقديم صورة وافية 

عنه، تمكن القارئ من تصور هذا النتاج في أبرز معالمه ومؤلفاته.
والمســاحة التي تتعرض لها هذه الورقة تنحصر في نتاج فقهاء ُعمــان المعاصرين، وعصرهم 
تمتد من بعد اإلمام محمد بن عبــد اهللا الخليلي(1)، لتضم ثلة ميمونة من الفقهاء العلماء، أســهموا 
في إثراء المكتبة الفقهية بما أخرجوا من مدونات فقهية شــاملة، ومؤلفــات في موضوعات محددة، 
ومنظومات فقهية، وفتاوى أجابت عن إشكاالت السائلين، فضال على ما يمكن أن يضاف إلى نتاجهم 

من البحوث األكاديمية، والرسائل الجامعية، والمؤتمرات العلمية المختلفة، والمقررات التربوية.
ونظرًا لغزارة هــذا النتاج، فقد عمدنا في هــذا العرض إلى التمثيل ال الحصر واالســتقصاء، 
ا تقصر عنه هذه الورقات التعريفية الوجيــزة. وارتأينا عرضها وفق الترتيب التاريخي  ألن ذلك ِمم

لمؤلفيها، بما يفيد في رصد تطور هذا الفقه بصورة أوفى.

ô°UÉ©ªdG  »fÉª o©dG  »¡≤ØdG  êÉàædG

ًال: المؤلفات المستقلة. أَو
أبو مالك عامر بن خميس المالكي(2): له كتاب (موارد األلطاف بنظم مختصر العدل واإلنصاف)(3)، 

اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي، ينســب إلى أسرة ماجدة من ســاللة العلم والفضل بُعمان، ولد عام 1299هـ ، ونشأ في حجر   (1)
مة نور الدين السالمي حتى خلفه في إمامة العلم.  مة عبد اهللا بن ســعيد الخليلي وقرأ على علماء عصره، والزم العال والده العال
ثم تولى إمامة ُعمان عام 1338هـ خلفاً لإلمام ســالم بن راشد الخروصي فسار بالناس سيرة حسنة كسيرة الخلفاء الراشدين، 

حزما وعدال وتواضعا، وزهدا واجتهادا في العبادة، وتشجيعا للعلم والعلماء.وكانت وفاته يوم 29 شعبان سنة 1373هـ.
الشــيخ عامر بن خميس المالكي، ولد في وادي بني خالد بالمنطقة الشــرقية ما بين 1280هـ و1282هـ. من شــيوخه: العالمة   (2)
ســعيد بن علي الصقري والشــيخ صالح بن علي الحارثي واإلمام نور الدين الســالمي. كان ركنا رئيســا فــي إمامة الخروصي 
والخليلــي، وقد تولى منصب قاضي القضاة في نــزوى وكان يخلف اإلمام عند غيابه عنها. كما تولى القضاء بالشــرقية. عرف 
بسداد الرأي والقوة في الحق. من تالميذه: محمد بن سالم الرقيشي وسعيد بن أحمد الكندي وسعيد بن ناصر السيفي وسعود بن 
سليمان الكندي وسعود بن عامر المالكي، وغيرهم. توفي بنـزوى في 5 رمضان 1346هـ عن عمره يناهز 66 سنة. ودفن بها. ترك 
كتبا عدة، منها: (غاية المرام في األديان واألحكام)، في أربعة مجلدات نظم، تزيد على 22 ألف بيت جمع فيها أصول الشــريعة 
وفروعهــا، (غاية المطلوب في األثر والمنســوب)، (موارد األلطاف بنظم مختصر العدل واإلنصــاف) في أصول الفقه. المصادر: 

مقدمة الشيخ سالم بن حمد الحارثي لكتاب الدر النظيم للمالكي نفسه. معجم أعالم اإلباضية، قسم المشرق.
الكتاب طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بُعمان، وتتوفر من مخطوطته نسخ عديدة في مكتبات ُعمان وميزاب بالجزائر.  (3)
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الكتاب منظومة في أصول الفقه، تقع في خمســين ومائتين وألف بيتــاً: (1250)، تناول فيها المالكي كتاب 
أبي العباس الشماخي (مختصر العدل واإلنصاف).

واقتصر الشــيخ عامر في نظمه علــى خالصة كتاب الشــماخي مكتفياً بالمعنــى االصطالحي، 
وتأكيد ما ذهب إليه المصنف. وقد يرجح قوالً إن لم يفعل ذلك الشــماخي. وجاء أســلوبه واضحاً 

سلساً، بينما تحتاج عبارة الشماخي أحياناً إلى تأمل وتركيز، إلمعانها في اإليجاز.

كتاب (الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم):
ومضمون الكتاب أســئلة وأجوبة عن مســائل فقهية، وجاءت األســئلة في قالب شعري، ثم كان 
الجواب عنها بمثلها شــعرا. فهي نموذج لتأصل النظم في كتب الفقه، وقد وردت األسئلة من تالمذة 
الشــيخ أنفســهم أمثال: ســعيد بن ناصر الســيفي، ومنصور بن علي الفارسي، وســعيد بن سليمان 

الكندي، وراشد بن حمد الحجري.
والكتاب نموذج للفتاوى والمسائل التي كانت تشغل بال العلماء آنذاك.

سالم بن سيف األغبري(1): له عدة كتب نتناول منها:
نية في األجوبة على المســـائل النثرية): وهــو كتاب فتاوى وأجوبة عن  كتاب (عقد الالئي الس

مسائل عدة في األحوال الشخصية من الحقوق الزوجية، وأحوال الطالق والنفقة.
كما تضمن جانب المعامالت وعيوب المبيع، وموضوعات أخرى كاألحرف السبعة ونزول القرآن 

بها، وكان جوابه عنها مطوال (من ص 22 إلى ص 29).
كما حوى الكتاب أيضاً مســائل يحتاجها الواقع المعاصر، من مثل ســؤال عن نساء يغيب عنهن 
أزواجهــن طويًال، وال يقدرن على الصبر عن المباشــرة، فهل لهن حق طلــب التفريق من القاضي، 

خشية الوقوع في الفاحشة؟
وكان جواب الشــيخ أن قياس ضرر الجوع والعراء الذي يشــرع له التطليق ال يستقيم مع ضرر 
عــدم الوطء، فهو قياس غير صحيح، لوجــود الفارق، فال حياة بال أكل وشــرب، ولكنها ممكنة بال 

وطء. وفي المسألة نقاش طريف لتحديد مفهوم الضرر وحدوده(2).

هو الفقيه القاضي ســالم بن ســيف بن حمد األغبري، تولى القضاء في عدة واليات بســلطنة ُعمان، نظم أراجيز منها (غاية   (1)
المطلوب في األثر المنسوب)، له أشعار جمة منها: قصيدة رثى بها والده، وله أجوبة نظمية. كان مولعا بالتأليف رغم مرضه 

في آخر عمره.
المصادر: شقائق النعمان، 43/3. دليل أعالم ُعمان، 76. معجم أعالم اإلباضية، قسم المشرق.  

األغبري، عقد الآللئ، ص 3 ـ 5.  (2)
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كما تحدث عن مســألة امرأة تريد الزيادة وال يكفيها زوجها، فقال بأن هذا كالم بارد ال يحتج 
به وال يلزم فيه الجواب(1).

ولكنه جعل تحديد مدة الغيبة إلى اجتهاد الحاكم بحســب الحال واألشــخاص من غير تفريط 
وال إفراط(2).

والالفت لالنتباه في كتاب األغبري هذا استشهاده بآراء القطب اطفيش والمحقّق سعيد الخليلي 
في التمهيد، ونقاشه لها أيضاً، وذكره آراء الشيخ محمد بن عبد اهللا الخليلي.

كما حوى الكتاب مســائل في السياسة الشــرعية والشــفاعة عند الحاكم، والبراءة من الولي 
وسبه، وأبوابا في المواريث والوصايا، وغيرها من أبواب الفقه.

وهناك مراســالت بين الشــيخ وبين اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي والشيخ عيسى بن صالح 
الحارثي، تشير إلى معالجة قضايا الواقع الُعماني آنذاك.

وأما عــن منهج الكتاب فيتســم باالختصار فــي عرض األجوبة غالبــاً، باســتثناء بعض األجوبة 
المطولة. وتتســم بعض الفتاوى ببراعة االســتهالل كمــا نجد ذلك في الجواب عــن حكم أكل لحم 
القرد، فقال بأنه حرام لكونه من الخبائث، وال نعلم عربياً اســتطاب لحمه، ولكونه شبيها باإلنسان، 
وهو من جملة الســباع، وألن اهللا خســف على شــكله، وشــكل الخنزير أمة من األمم الستوائهما في 
الخسة. وقد ورد النص في الخنزير، فيلحق به القرد في الحكم، ولكن ال نقطع عذر من أحله متأوال. 

وال عذر لمن قال بكراهته حامال لحديث النهي عن أكل ذوات األنياب والمخالب على التنزيه(3).
والمؤاخذ على الكتــاب فقدانه للفهرس، واحتواؤه على مزيج من الفتاوى في موضوعات شــتى، 
من دون تنســيق وال عرض منهجي، ويفتقد إلى التبويب، فال فواصل وال حدود بين موضوعاته، وكله 

سؤال وجواب، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. ويبلغ حجمه 308 صفحات.
كتاب (النظم المحبوب في غاية المطلوب): والكتاب نظم ألصــل منثور، وهو «غاية المطلوب 

في األثر المنسوب» للشيخ عامر بن خميس المالكي.
وهو نظم فقهي يقع في 245 صحيفة، اختار المؤلف النظم فيه بســهولة عبارته ويسر حفظه، 
وإقبال الناس على الشــعر أكثر مــن النثر، فيعم نفعه الجميع، وســلك فيه نهــج االختصار وحذف 

التكرار.

األغبري، عقد الآللئ، ص 3 ـ 5.  (1)
المصدر السابق، ص 5.  (2)

المصدر السابق، ص 64 ـ 65.  (3)
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أما محتــواه فيبدأ بالنيــة، وابتداء الوحــي وكيفياته، ونــزول القرآن وفضل العلــم، ثم كتاب 
الطهارات، فالصالة، فســائر األركان، ثم الكفارات والنذور، واألشــربة إلى أبواب النكاح والعتاق، 
والبيوع، والتجارة، والقراض والســلَم والشــفعة، والشــهادة، والوصايا والميراث، واألمر والجهاد، 

والقضاء، والتوبة.
ومنهجــه االكتفاء بالمعتمد مــن آراء اإلباضية، من دون تفصيل أو التزام باالســتدالل، أو عقد 

مقارنات ِإال لماماً، وهو ما ينسجم ومهمة الكتاب باعتباره نظما ملخصا لكتاب آخر.
ومن نماذج مقارناته قضية أكل متروك التســمية، فذكر قول ابــن عبد العزيز بجواز أكله لمن 
نســي التســمية من دون المتعمد، وهو المروي عن جابر، بينما يرى الربيع تحريمها بإطالق، ورجح 

الترخيص في حال النسيان، وهو األنسب بضعف اإلنسان(1).

سيف بن حمد بن شيخان األغبري(2):
كتابــه (فتح األكمام عن الورد البســـام في رياض األحـــكام): يقع في مجلد واحــد يبلغ 395 

صحيفة. وهو نظم لكتاب (الورد البسام) للشيخ عبد العزيز الثميني.
والمؤلــف يعرض تجربته وخبرته في مجال القضاء الذي تواله منذ الرابعة والعشــرين من 
عمره، وقضى فيه زهرة حياته إلى وفاته وهو ابن إحدى وســبعين ســنة. فظهر هذا التمرس في 
كتابه الذي أنشــأه في أخريات أيامه، بعد بلوغه تمام النضج والتضلع في الفقه والقضاء، وأراد 
أن يقدم عصارته للفقهاء والقضاة وعموم المســلمين. (الكتــاب انتهى من تأليفه في 23 محرم 

1364هـ).
يتجلى لنا األغبري في منظومته ذا أسلوب رقيق، وذائقة أدبية، وقدرة على صوغ األحكام الفقهية 

في قالب أدبي رائق.
والكتاب صــورة لبراعة فقهاء ُعمــان في نظم العلوم، تســهيال لحفظها واالستشــهاد بها عند 

الحاجة.

األغبري، النظم المحبوب، ص 127.  (1)
الشــيخ سيف بن حمد بن شيخان األغبري (ولد في 1309هـ/ وتوفي في: 1380هـ/ 1960م). ولد بقرية سيما من والية إزكي،   (2)
مــات أبوه وهو فــي الرابعة من عمره، ولكنه حفظ القرآن وهو ابن ســت ســنوات، عاصر ابن بلدته الشــيخ خلفان بن جميّل 
السيابي، وألّف بينهما طلب العلم، وبقيا توأمين يشعان علماً حتى فّرق بينهما الموت. أساتذته: تتلمذ على اإلمامين: محمد بن 
عبد اهللا الخليلي، والزم اإلمام نور الدين السالمي وكان قارئه في جل أوقاته حتى وفاته. وكان قاضيا لإلمام سالم بن راشد. 
ترك الشيخ األغبري العديد من المؤلفات والرسائل واألجوبة والفتاوى، منها: (فتح األكمام على الورد البّسام)، و(فتح الرحمن 
في الكفارات واأليمان) و(البدر الســافر في صالة المســافر). ترجم له بتفصيل واٍف: ســيف بن يوسف بن سيف األغبري في 

مة سيف بن حمد األغبري). كتاب (سيرة العال
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وقد تتبع كتاب الثميني جملة وتفصيال، وجاء في بيان سبب تأليف كتابه قوله:
قـد رغبـوا فــــي النظـم دون النـثروحيــــث إن جــــل أهــــل العـصـر
لـلـذهـنرأيـــت أن أنظـم فـي هــــذا الـفـن حـســـنـه  يــــروق  نظمـاً 
كالـورد عــــن عبد الـعزيز المغـربيفلم أجد في كتـــب هـذا الـمـذهـب
فـلـم للثـمـينــــي  فيـه  يزد ســــوى أن كـان نثـرا فـانتظـموالفضــــل 

وواضح من البيت األخير أن ال جديد في الكتاب غير تبديل النثر بالشعر، واتباع كتاب الثميني 
حذو النعل بالنعل.

خلفان بن جميل السيابي(1):
من أشهر فقهاء ُعمان المعاصرين، ترك أثرا طيبا في النهضة العلمية والحركة الفقهية بصفة 

خاصة بمؤلفاته المتميزة، التأصيلية المقارنة. ومن أشهرها:
(ســـلك الدرر): الكتاب منظومة شعرية تبلغ ثمانية وعشــرين ألف بيت، وتقع في مجلدين 
ضخمين، فيهما تناول أحكام الفقه بأبوابه الشاملة بدءًا بالعبادات إلى المعامالت بكل تفاصيل 
أبوابهــا، وختم الكتاب بعــد الجنايات والحدود، باألخالق واألفعال المنجية، والســير، ونســب 
الرســول وخالفة الخلفاء األربعة، ثم ذكر أئمة ُعمان إلى القرن الرابع عشــر، عهد ســعيد بن 

تيمور.

كتاب (فصل الخطاب في المسألة والجواب)(2):
بدأ الجزء األول بالمســلك المعتاد، التوحيد وأصول الدين، ثم الطهــارات، فالصالة، فأركان 

اإلسالم تباعا، ثم األيمان والنذور، فالنكاح، والفُرق الزوجية، والعدد والنفقات والحضانة.
أما الجزء الثانــي فكان للبيــوع والعقود والشــفعة والوصايا والمواريث واألحــكام والصلح  –

ومصالح األموال، والدماء والمتفرقات.

الشــيخ خلفان بن جميل الســيابي (ت 1392هـ): هو العالمة الشيخ خلفان بن جميل الســيابي، من أجل علماء ُعمان في القرن   (1)
الرابع عشر الهجري. نشأ في سمائل، في أحضان عائلة فقيرة، وانقطع له طالبا متفرغا، وتحصن له بالزهد والورع والتقوى، 
وبلغ فيه شأوا بعيدا بالعصامية واالنكباب على التعلم، ومن بين شيوخه اإلمام نور الدين السالمي. تولى وظيفة التدريس زمنا، 
وشــغل منصب القضاء في عدة مناطق رئيسية في ُعمان. منها الرستاق وسمائل، ومطرح، وصور. وظل قاضيا حتى استعفى منه 
في كبر سنه. مجالســه كانت تغص بالزائرين بين مسترشد ومستفت. وظل مشــتغال بالعبادة والتأليف، إلى أن ضعف بصره. 
ترك مؤلفات عدة وثمينة في الفقه اإلســالمي. ينظر: جالء العمى، المقدمة. ـ محمد ناصر، قراءة في التراث الُعماني، (مخ) 

1/2 - 5. ـ دليل أعالم ُعمان، 58. ـ معجم أعالم المشارقة. 
الكتاب طبعته وزارة التراث في مجلدين، سنة 1404هـ/1984م.  (2)
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نة، وآراء الصحابة والقياس،  منهج الكتاب االستشهاد باألدلة الشرعية، من نصوص الكتاب والس
والرجوع إلى أقوال أئمــة المذهب. كما يستشــهد أحيانا بآثار تروى عن عيســى 0 ، كقوله: «ال 

تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها، وال تمنعوها أهلها فتظلموهم»(1).
كما قاس المتأول على المشرك في عدم وجوب رد المظالم عليه عند بعض الفقهاء؛ ألنه يستند 
إلى دليل في ما فعل، خالفا للمنتهك الذي يجب عليه ذلك لفقدانه الحجة في فعله، واعتقاده خطأ 

فعله من األساس(2).
وعرضه للمسائل المالية نمطي ليس فيه تجديد رغم أنه يعيش في القرن العشرين(3).

بيد أنه كان بصيرًا فــي الفتاوى المتعلقة بالقضاء بحكم التجربة والمعايشــة، مثل قضية طلب 
دائنين من القاضي الحجر على مدينهــم الذي هرب إلى خارج حدود الدولــة، ولم يكن لهم بينة 
علــى ديونهم، فكان رأي الســيابي أنه ليس للقاضــي أن يجيبهم إلى طلبهــم إال بإقامة البينة على 

دعواهم(4).
وفي صالحية القضاء لما لم يعينه له السلطان، قال بأن الخالف فيها واقع بين الفقهاء، ومال 

إلى منع ذلك رعاية للمصلحة(5).
كتاب (جالء العمى شـــرح ميمية الدما)(6): أنشأ الشــيخ خلفان منظومة ميميمة تناولت أحكام 
الجــروح والقتل وما فيها من قصاص وأروش، وتبلغ 417 بيتاً. وجاء كتاب جالء العمى شــرحا وافيا 

لهذه المنظومة.
وجــاءت القصيــدة متضمنة أبوابــاً عدة ابتــدأ بالحمد هللا والصــالة على رســول اهللا، وخطبة 

القصيدة، ثم مقدمات في تعريف الديات وأنواعها، وأحكامها.
وكان الباب األول في الجروح وقياســاتها وأحكامها. والباب الثاني في دية كل عضو وأرشه على 

حدة. وخصص بابا للضروس وأحكامها، وللحية، ثم لسائر األعضاء.
وكان الباب الثالث في القصاص فــي األعضاء، بدءًا بالقتل، ثم الضــرب والجروح، وجنايات 

العبيد والمشركين والجنايات عليهم، وأحكام الغرة، وخاتمة في القسامة.

خلفان السيابي، فصل الخطاب، ج 1، ص 19.  (1)
المصدر السابق، ص 13 ـ 14.  (2)

المصدر السابق، ج 2، ص 26 ـ 29.  (3)
المصدر السابق، ص 180 ـ 182.  (4)
المصدر السابق، ص 178 ـ 179.  (5)

صدر الكتاب بدمشق بتصحيح وتعليق عز الدين التنوخي، ثم أعيد تصويره في وزاة التراث الُعمانية، سنة 2007م.  (6)



د. مصطفى بن صالح باجو 309مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين

كتاب (فصول األصول)(1): وللشيخ خلفان إنتاج أصولي يتمثل في كتابه «فصول األصول»، ويمتاز 
بحسن التبويب والتنظيم، واالختصار في إيراد المســائل وإن كان شامًال لجل مباحث علم األصول. 
ولعله أراده كتابا مدرسيا لتوضيح مسائل هذا العلم للطلبة والناشئة، فلم يرد إعناتهم بالدخول في 

متاهات القضايا الكالمية والجدلية التي اصطبغت بها المؤلفات األصولية في العهود المتأخرة.

حمد بن عبيد السليمي(2):
كتاب (العقد الثمين فـــي أحكام الدعوى واليمين)(3): الكتاب واضــح من عنوانه أنه مخصص 

لمسائل القضاء، وتحديدًا في باب الدعاوى واليمين، وطرق إثبات األحكام بها.
ثم تطرق ألحكام اإلجارات وأحكام األكرية، وأجرة الدّالل، وأحكام الســيارات البرية والبحرية 

والجوية، وأحكام الصلح.
وبيّن أحكام الدعوة واليمين واإلقرار في مختلف الموضوعات، في الهبة والعطية والبيوع والقتل، 

والتهمة على الزوجة، وبين الوالد وولده، واألزواج، والوصية والوصي، وغيرها.
والطريف في الكتاب تعرضه لقضايا معاصرة، وهي أحكام الخطإ والحوادث الواقعة بين وسائل 
النقــل الحديثة، البرية والبحرية والجويــة، ونقل فيها فتوى اإلمام محمد بــن عبد اهللا الخليلي في 
حكم اصطدام الســيارات، أن هذه الســيارات إذا أصابت شــيئا وأفسدته فعلى ُمســيّرها ضمان ما 
أفسدت. وجعل ما أصابته من مقدمها عمدا، وقول مسيّرها هو خطأ مخالف للظاهر، وما أصابته من 

مؤخرها خطأ في الظاهر.
كما نسب إلى الشيخ إبراهيم العبري القول بأن إصابة السيارات البرية والبحرية والجوية هي 

أشبه بالخطأ، وعلى الحاكم أن يجتهد فيها بنظره.

حقق الكتاب الباحث سليم آل ثاني في رسالة ماجستير باألردن، وطبعته وزارة التراث الُعمانية سنة 2006م.  (1)
الشــيخ أبو عبيد حمد بن عبيد السليمي. ولد بقرية ســدي من والية إزكي عام 1295هـ الموافق 1878م وتوفي عام 1391هـ ،   (2)
مة أحمد بن ســعيد الخليلي وغيره من علماء عصره. اشتهر بالفطنة  أخذ العلم وهو في الخامســة من عمره بسمائل على العال
والذكاء والحنكة والدهاء، تولى القضاء في عهد اإلمامين سالم بن راشد الخروصي، ومحمد بن عبد اهللا الخليلي، حتى طلبه 
الســلطان سعيد بن تيمور ليعمل مدرساً بمسجد الخور بمسقط فبقي هناك حتى عمي بصره وعاد إلى سمائل وبقي معلما يرجع 
إليه طلبة العلم من مختلف البلدان. من مؤلفاته: (الشمس الشارقة في التوحيد، العقد الفريد، مشكاة األصول، بهجة الجنان 
في وصف الجنان، خزانة الجواهر، هداية المبصرين، كرسي الفرائض، قالئد المرجان)، وغيرها كثير. من تالميذه: القاضي 
ســعيد بن خلف الخروصي، وســالم بن حمود الســيابي، وعبد اهللا بن علي الخليلي، وخلفان بن جميل الســيابي، وأبو ســرور 
حميد بن عبد اهللا الجامعي، وغيرهم. توفي بســمائل يوم الجمعة في الثامن والعشرين من ذي الحجة لعام 1391هـ. المرجع/ 
كتاب (بهجة الَجنان في وصف الِجنان)، ألبي عبيد حمد بن عبيد بن مســلم الســليمي، تحقيق انتصار بنت محفوظ السليمية، 

صدر عن مؤسسة ُعمان للصحافة واألنباء والنشر، مسقط، 2006م.
الكتاب طبعته وزارة التراث الُعمانية سنة 1404هـ/ 1984م.  (3)
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ثم فّصل صور االصطدام بين السيارات بما يعتبر اجتهادًا فقهياً ثرياً، بحسب احتماالت اإلصابة 
وكون السيارات أو أحدها واقفة أو معترضة في الطريق، إلى آخر ما هنالك من الصور(1).

وتعد هذه المســألة من التجديد الملحوظ في الفقه بالنظر إلــى معالجتها لقضية جديدة من 
قضايا الواقع المعاصر. ولم نعثر على نماذج كثيرة لهذه المســائل فــي الفقه الُعماني أوائل القرن 

العشرين نظرًا لقلة التحديث في حياة المجتمع، إال بعد عهد السبعينات من القرن العشرين.
سالم بن حمود السيابي(2): هو عالم قاض له عديد من المؤلفات الفقهية، نختار منها:

كتاب (إرشاد األنام في األديان واألحكام): وهو منظومة فقهية تقع في ثالثة أجزاء.
ويذكر الشيخ ســالم أن سبب تأليفه للكتاب عدم وجود نظم يشــفي الغليل في مجال الفقه إال 
نظم (ســلك الدرر الحاوي غرر األثر) ونظم (غاية المراد)، ويثني خيرًا على شيخه خلفان بن جميل 

السيابي صاحب سلك الدرر.
ولم يكلفنا عنتا حين بين منهجه في تأليف الكتاب، فهو:

يعتمد الجمع بين األصول والفروع. •
ويوضح العبارة فال تجد فيها إشكاالً. •
ويمهد للحكم وينقله عن أهله بأمانة. •
ويبحث فيه بحسب الوسع. •
ويذكر أصله في الشرع. •
ويورد قول األصحاب من اإلباضية. •
وما يميل إليه القلب، وما يؤيده الدليل وتشهد لحقه العقول. •
ويرجح بحسب قوة الدليل. •
ويؤصل الحكم من القرآن ثم السنة، ثم الصحابة، ثم اآلثار. •

السليمي، العقد الثمين، ص 102 ـ 107.  (1)
الشــيخ سالم بن حمود بن شامس الســيابي ولد بقرية غال من أعمال والية بوشر بمحافظة مســقط، سنة 1326هـ ـ الموافق   (2)
1908م. حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين. ودرس على علماء عصره، خلفان بن جميّل السيابي وحمد بن عبيد السليمي، 
كما استفاد من اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي والشيخ سعيد بن ناصر الكندي ومحمد بن سالم الرقيشي. تقلب في مناصب 
القضاء والوالية في مواطن عدة من ُعمان، منذ 1350هـ. حتى عين قاضيا لالســتئناف على مســقط، وظل بها حتى وفاته في 
آخر يوم من 1993م. ودفن في سمائل. تزيد مؤلفاته على العشرين كتاباً، منها: ـ إرشاد األنام في األديان واألحكام. ـ العنوان 

في تاريخ ُعمان. ـ ُعمان عبر التاريخ. ـ جوهر التاريخ المحمدي. ـ طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب اإلباضي. 
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وينسب المذاهب ألصحابها. مقدماً رواية الربيع. •
وهذا النظم يكوّن الفقيه إذا كان نبيها. لما فيــه من مميزات التأصيل والتفريع والترجيح،  •

والموضوعية واالستقصاء.
ولكنه ـ كما يقرر صاحبه ـ عمل بشري ال يخلو من نقص وقصور.

وأمــا محتوى الكتاب فقد بدأ بباب العلم وأدواته، وشــرفه وفضله، وأهميتــه في درك التوحيد، 
وعلم األحكام، وبه يتفاضل الناس، بحسب نوع العلم.

وأجل العلوم علم التوحيد وعلم الفقه.
ثم أفاض في مسائله، وتحدث عن خطر الفتوى بغير علم(1).

وثنى بعد العلم بمبحث النية، وذكر أن المقاصد هي مناط الحكم على األفعال، وهو ما تحدده 
النية في حديث «إنما األعمال بالنيات»(2).

وأســهب في هذا الباب، ثم عرج إلــى الوحي، ثم القــرآن وعلومه، تفصيــًال، وثبوت الحجة، 
واإليمان واإلســالم، والكفر والشــرك، والقضاء والقدر، والطب في اإلســالم، ثم شــرع في أبواب 

الطهارة، ثم الصالة، واستطرد معها بحسب النسق المعهود.
يتميز الكتاب بتقصي المســائل، وتفصيل األدلة، ونقدها، واســتقصاء اآلراء واألقوال أيضاً، ثم 

الخلوص إلى الرأي الراجح عند المؤلف.
ونماذج هذه الميزة في الكتاب عديدة، نشير إلى مســألة البسملة في الصالة، ونقاشه لقضية 
الصــوم والجنابة، وانتصاره لــرأي اإلباضية فيهــا، وأن الجنابة تنافي الصوم مثــل حدثي الحيض 

والنفاس، وتوجيه أدلتهم في هذا الباب(3).
كما رد على القول بالرفع والقبض في الصالة ورجح رأي اإلباضية، وأورد أدلتهم(4).

والكتاب في مجمله مستوعب ألبواب الفقه المعهودة في أجزائه الثالثة التي تبلغ 1357صحيفة. 
وقد تضمن الجزء األول موضوعات التوحيد، والطهارات وأحكام المياه والصالة، وكان الجزء الثاني 
للسنن والجنائز، والصوم والزكاة، واختص الجزء الثالث بالحج والجهاد واألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، واألمة.

سالم السيابي، «إرشاد األنام»، ج 1، ص 5 ـ 12.   (1)
الحديث صحيح، رواه أصحاب الصحاح والسنن، انظر: البخاري، كتاب اإليمان، حديث 1.  (2)

سالم السيابي، «إرشاد األنام»، ج 1، ص 288 ـ 289.  (3)
سالم السيابي، «إرشاد األنام»، ج 1، ص 331 ـ 333.  (4)
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كتاب (العقود المفصلة في األحـــكام المؤصلة): والكتاب منظومة شــعرية مطولة تقع في 
ثالثة أجزاء(1).

تضمن الجــزء األول مقدمة أصولية حــول أدلة األحــكام ومباحث األلفــاظ، والترجيح عند 
تعارض األدلة(2).

ثــم جعل الكتاب عقودًا، وخص العقــد األول للطهارات وما يتعلق بهــا، والعقد الثاني للصالة، 
والثالث للزكاة، والرابع للصوم، والخامس للحج.

أما الجزء الثاني فكان لبقية أبواب الحج، ثم ِعْقد الجهاد في اإلســالم، وانقطعت العقود هنا، 
ليكتفي الحقاً بذكر اسم الباب فقط: األيمان، النذور، الذبائح، المواريث، وفصل في ميراث المولى 

والعتق والكتابة والتدبير. ثم انتقل إلى الجنايات والقصاص، والنكاح ومسائله.
وكان الجــزء الثالث في خيار اإلعســار بالصداق، واألنكحة الفاســدة، والطــالق وأحكامه، 
والرجعة والِعدد. ثــم الحديث عن البيوع والجوائح، والصرف والســلم وبيع الخيــار، والمرابحة 
واإلجارات والجعالة، والقراض والشركات وأنواعها، والشفعة، وقســمة األموال والرهن، والعارية 

والهبة والوصايا.
والكتاب تقليدي في منهجه، من حيث تقســيم الموضوعات وعرض المســائل واآلراء، وإن أبدع 
في ختامه بذكر مباحث طريفة في بــاب الوصايا، ومنها نصيحة مواطن لمواطن، للتناصر والتالحم 
وطاعة الحاكم، ودرء األعداء، ورد األفكار الدخيلــة المهددة لوحدة الوطن. والتذكير بماضي ُعمان 
وأمجادها، الستلهام التاريخ لمواصلة مسيرة اإليمان، ثم ختم الكتاب بوصية عامة لعموم المسلمين 
بالوحدة والحذر من الشــيطان واألخالق الذميمة. وكلل الكتاب بالدعــاء واالبتهال. وهذه نفحة لم 

نعهدها في المؤلفات الفقهية السالفة وال المعاصرة.
كتاب «معالم اإلسالم في األديان واألحكام»: للشيخ سالم السيابي أيضاً، ويقع في جزء واحد 
تضمن منظومات شــعرية في مواضع شــتى، دينية وعلميــة، ففيها أول قصيدة فــي الصالة تقع في 
حوالى ألف بيت (976 بيتاً)، وقصيدة أخرى في األحكام والقضاء، وثالثة في ذم البخل، والفرائض، 
والنكاح والطالق، واألولياء في النكاح، واشــتراط الكفء، واشــتراط رضا المرأة، والطالق، ونكاح 
العبيد، وتحريم المرأة، والشــهادات، وقصيدة أيضاً في الرد على القول بعدم خلق القرآن، وأحكام 

الحضانة، واإلجارات، ومكارم األخالق، وأصول الفقه، واألفكار الواعية.

الكتاب طبعته وزارة التراث القومي والثقافة الُعمانية، سنة 1402هـ/1982م.  (1)
سالم السيابي، العقود المفصلة، ج 1، ص 6 ـ 9.   (2)
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ويتضح من مضمون القصائد أنها ال تنتظم تحت عقد واحد، فهي كشــكول معظمه في مواضيع 
فقهية، وال تعطينا صورة عن كتاب فقهي منهجي، وال يمكــن اعتبار الكتاب مصدرًا معتمدًا للتدريس 

أو التكوين.

كتاب (هدي الفاروق): تضمن الكتاب رسالة عمر بن الخطاب الشهيرة في القضاء. وشرحها  –
في قصيدة رائية بلغت اثنين وســتين بيتا، ثم شــرح القصيدة، وتضمن الشــرح أهم قواعد 
القضاء التي جاءت بها رســالة عمر، ثم ما أّصله المســلمون في هذا البــاب، وفي موضوع 

الشهادات وإثباتها، وفي أخالق القضاة، والتقاضي.
واعتمد األدلة الشرعية، وأكثر من اإلحالة واالستشــهاد بنصوص من المصادر اإلباضية كالنيل 
والجواهــر، وأقوال فقهائه كالقطب اطفيش، وأبي إســحاق الحضرمي، ولكنه لم يســتطرد في ذكر 

أقوال الفقهاء.
وقد صرح المؤلف بأن مراده من الكتاب أن يكون سندا لمن يريد اإلفادة منه في باب القضاء.
وقد جّمل كتابه بما ضمنه من حكم ونصائح استقاها من رسالة عمر نفسها، وأهم تلك النصائح 

التذكير برقابة اهللا، ولزوم تقواه، تأميناً للقاضي أن تزل قدماه، أو يستزله هواه.
وفهرس الكتاب يقدم لنــا صورة وافية عن الموضوعــات التي تناولها الكتــاب، الذي يقع في 

162 صحيفة.
ويعتبر الكتاب تجديدًا لمنحى سابق في التأليف الفقهي لدى اإلباضية وهو اختيار موضوع واحد 
من دون ســائر أبواب الفقه. وقد فعل ذلك أبو زكرياء الهجاري في كتابــه (اإليضاح في األحكام)، 

والثميني في (الورد البسام في رياض األحكام) وغيرهما من المشارقة والمغاربة.
وجلي أن الكتــاب كان ثمرة لالشــتغال بمجال القضاء لفتــرة طويلة من عمــر المؤلف، فرأى 
وضع معالم هادية لمن يبتلى بهذه المســؤولية ليقيم العدل وينصف المظلوم، وتلك غاية التشــريع 

اإلسالمي.

ُمـَحمد بن شامس البطاشي(1):
له إسهام طيب في التأليف الفقهي المعاصر.

الشــيخ محمد بن شامس البطاشي، ولد بالشرقية، سنة 1330هـ نشأ يتيما منذ السنة الرابعة من عمره، رحل إلى نزوى سنة   (1)
1343هـ ودرس علــى اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي، وبرع في العلوم نثرا وشــعرا، وتولى قضاء قريات والحمراء وغيرهما، 
الزم اإلمام الخليلي، وله كتابه الشــهير: (غاية المأمول في أصول الدين والفقه)، ثم نظم شــرح النيل في «سالسل الذهب» 

وإرشاد الحائر، نشأ عفيفا كريما محبا للعلم رفيع األخالق.
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ومن جملة كتبه:
كتاب (غاية المأمول في علم الفروع واألصول): حجم الكتاب يقع في تسعة مجلدات(1).

ومادة الكتاب اســتقاها من كتب اإلباضية، وأكثر فيه من النقل عــن األئمة: الثميني والقطب، 
وخميس الشــقصي، ونور الدين الســالمي، واعتمد على ترجيحاتهم في مســائل الخالف، وعول في 
تصحيحها علــى تصحيحهم، لقصور باعــه عن مجاراتهم، كمــا قال. وجمع في كتابــه من األصول 

والفروع ما يحتاج إليه المبتدئ ويرغب فيه المنتهي.
والجزء األول جعله قســمين: قســم للتوحيد ومســائله، وقســم في علم أصول الفقــه وقضاياه 

تفصيًال.
أما الجزء الثاني فكان للطهارات والصالة والجنائز، واأليمان والنذور، والذبائح والحقوق.

ثم كان الجزء الثالث للزكاة والصوم والحج.
والجزء الرابع للنكاح والفرق الزوجية.

والخامس: للبيوع والمعامالت المالية والديون.
والسادس: لإلجارات والشركات، والقسمة والرهن، والشفعة.

السابع: للحريم والطرقات، والهبة والعارية والعبيد.
والثامن: لألحكام والشهادة، والحيازة والصلح، والنفقات.

والتاسع: لإلمامة والدماء والحدود والمواريث.

أما منهج الكتاب فيبدأ بعرض الحكم األســاس في المســألة، ثم يفرع إلــى صورها الجزئية، 
ويذكر الراجح من اآلراء، ويســتند إلــى اختيار القطب والســالمي، ويعضد ذلك بالســنة واألدلة 

المختلفة.
أســلوب الكتاب واضح، وتقسيمه للمســائل محدد، وعناوينه دالة على مضمونها، ولكن استناده 
إلى القطــب جعل نصيباً معتبــرًا من الكتاب منقــوالً عن غيــره. إذ تتكرر فيه كثيــرا عبارة: «قال 

القطب 5».
ولكن المسائل الفرعية غير محددة بعناوين مناسبة فيصعب الوصول إليها ِإال بعد قراءة الباب 
كامًال، وإن كانت أبوابه مختصرة ال تقاس بصنيع القطب في أبواب شــرح النيل المستبحرة الكثيرة 

المسائل والتفريعات.

الكتاب طبعته وزارة التراث الُعمانية سنة 1404هـ/1984م.  (1)
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كما أنــه يحذو حذو القطب في وضــع بعض العناويــن العامة أو المبهمة، مثــل: تتمة، فصل، 
تنبيهات..

أما األدلة ففي بــاب المعامالت تقوم في غالبهــا على القياس، وتخريج المســائل على قواعد 
عامة، وتأكيد الرأي بنقل نصوص القطب بصورة بارزة(1).

ونجــد تقيدًا بعبارات القطب حتى في إيراد األدلة واســتخراج الحكم منهــا، كما في باب أدلة 
الحكم باألمارة(2).

كتاب (سالسل الذهب في األصول والفروع واألدب): يعتبر هذا الكتاب الموسوعة الثانية للشيخ 
محمد البطاشي، وهي منظومة تبلغ مائة وعشــرين ألف بيت، صدرت في عشرة مجلدات، نظم فيها 

شرح كتاب النيل للقطب اطفيش كامًال.
والنظم سلس واضح، أزال اإلشكال عن كثير من العبارات التي وردت في شرح النيل.

وهذا زبدة التجديد في الكتاب. وقــد حذا حذو القطب والتزم خطه فلم يكن له مجال لإلبداع 
أكثر من ذلك.

كتاب (إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر): جمع فيه البطاشي زبدة ما في المصادر األخرى 
كشرح النيل ومنهج الطالبين وبعض الجوامع، وفيه التصحيح والترجيح.

والكتاب متخصص في موضوعه، يتعلق بأحكام الحج والعمرة، اســتقاه من شــرح النيل وبعض 
كتب مذاهب األمة كما صرح بذلك في مقدمته(3).

تضمنت أبوابه: تعريف الحج وحكمه، والعمرة، وما يحج به، وحج المرأة، وهل الحج على الفور 
أو التراخي، والحج علــى الغير، واألجرة على الحــج، والوصية بالحج، المواقيــت، زمان اإلحرام، 
وكيفيته، واإلفراد والتمتع والقران، مــا ال يفعله الحاج، منع المحرم من الطيب والحلي والنســاء، 
والصيد. وما يجــوز للمحرم فعله، وكيفية دخول مكة، والطواف والســعي، والخــروج إلى منى، ثم 
عرفات، واإلفاضــة، والرمي والجمار، وفوات الحج، والفدية والجــزاء والهدي واألضاحي، والوداع، 

وزيارة قبر النبي ژ ، وخطبة الوداع.
والكتاب له نظائر فــي العناية بباب واحد من أبواب الفقه، بحســب حاجة الناس إليه لمعرفة 

أحكام الحج والعمرة. وقد استحسنه الناس، وذاع بينهم، وأصبح معتمدهم في أداء هذه المناسك.

ينظر مثًال باب: ضمان المبيع بعد العقد: ج 5، ص 127 ـ 128. باب الصرف: ج 5، ص 147 ـ 148.  (1)
البطاشي، غاية المأمول، ج 9، ص 91 ـ 92.  (2)

البطاشي، إرشاد الحائر، ص 6.  (3)
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سالم بن حمد الحارثي(1):
اشتغل بتحقيق كتب الفقه المتقدمة، وتأليف كتب حديثة، نذكر من مؤلفاته:

كتاب (المســـالك النقية إلى الشريعة اإلســـالمية): تناول في بداية كتابه قضايا التوحيد 
وأصول الدين، ثم عرج إلى أركان اإلســالم األخرى، وهي: الطهارات والصالة والزكاة والصوم 
واأليمان والكفارات، والحج والذبائح، والمشروبات والمأكوالت، وفضل ذكر اهللا ثم ختمها بفصل 

في الدعاء.
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :وكان اختيار اســم الكتاب تفاؤالً بقوله تعالى

Ù Ø ﴾ [الزمر: 21].

وأوضح منهاجه بقوله: «وتراني أســتعرض األدلة والحجج، وأقارن بهــا غالبا أقوال المخالفين 
للمذهــب»، كما اعتبر كتابه هذا اختصــارًا لألحكام الفقهية ال يعدو أن يكــون رؤوس أقالم، مؤمًال 

ِإْتَباعه بتأليف واسع مستقبًال(2).
وتناوله للمســائل يبدأ بالمعنى اللغوي أوالً، ثم يعرج إلى الحكم الفقهي. كقوله: «الســهو في 

اللغة الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره»(3)، والركاز في اللغة...(4).
ويعرض األحكام في صورة حاســمة جازمة، مكتفيا بالرأي الراجح، دون عناية باختالف اآلراء، 

ِإال قليًال.

الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، من علماء ُعمان األجالء، ولد ببلدة المضيرب بوالية القابل سنة 1352هـ. في أسرة   (1)
علم وفضل منذ دولة اليعاربة، درس على علماء عصره، كاإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي بنـزوى، والشــيخ ناصر بن ســعيد 
مة خلفان بن جميل الســيابي وغيرهم. ثم ســافر إلى زنجبار. وأخذ عن علمائها. قضى حياته قاضيا ورحالة  النُعماني، والعال
ا حققه، كتاب: (بيان الشــرع)، في 71 مجلــدًا، و(منهج الطالبين)،  باحثــا يجمع المخطوطــات، ويبعثها تحقيقا وطباعة. َوِمـم
وكتاب (المصنــف) في42 مجلدا، و(لباب اآلثــار)، و(كتاب الضياء) فــي18 مجلدًا، وكتاب (العدل واإلنصــاف) في مجلدين، 
و(الدليــل والبرهان) في3 مجلدات. مــن مؤلفاته: (العقود الفضية في أصــول اإلباضية) و(النخلة) و(كتاب المســالك النقية 
إلى الشــريعة اإلسالمية). وله ديوان شعر مطبوع باســم (ديوان الحارثي). عاش للعلم وتربية األجيال، في مدينته المضيرب، 
وترك مكتبة تعد ثالث أغنــى مكتبة بنفائس المخطوطات في ُعمان، بعد مكتبة وزارة التراث، ومكتبة الســيد محمد بن أحمد 
البوســعيدي. مات في 2006م. ترجم للشــيخ ولده عبد اهللا في كتاب (ســالم بن حمد الحارثي، ذكرى بنوة ألبوة)، فصل فيه 
الحديــث عن آثاره ومؤلفاتــه وتحقيقاته، وأقوال العلماء والشــعراء في رثائه. كما أورد نماذج من آراء الشــيخ الفقهية، بين 
موجزة ومطولة، كرأيه في وصول اإلنســان إلى القمر، وكانت مثار جدل حاد بين الناس، فرأى الشيخ أنه ليس في القرآن ما 

يدل على المنع وال الجواز، فهي اجتهادية، وال يقع التخطئة فيها، فال قطع فيها (ص 298).
سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 21 ـ 22.  (2)

سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 191.  (3)
سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 278.  (4)
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ومن عباراته في ذلك قوله: «وجب اســتقبال القبلة باإلجماع»، «وال يصلّى إلى سارية المسجد 
الحرام ساترة للكعبة»(1). والركوع والسجود فرضان باإلجماع(2).

وقد برزت عنايته باالستشــهاد بأدلة الســنة، واعتمــاده على آراء القطب اطفيــش ونور الدين 
الســالمي بصفة بارزة، وأحيانا يذكر الخالف بين اإلباضية في المسألة إن كان، كقوله: «واختلفوا 
في التســليم، قال القدماء من أشــياخنا كأبي عبيدة والربيع: تجزئ تســليمة واحدة، وقال آخرون: 

تسليمتان كل واحدة إلى جهة. والكل مروي عن رسول اهللا ژ »(3).

أبو سرور حميد الجامعي: (معاصر)
له عديد من المؤلفات الفقهية نثرا وشعرا، نذكر منها:

كتاب (الوحدة اإلسالمية في المســـائل الفقهية)(4): يعتبر هذا الكتاب إضافة جادة إلى مكتبة 
الفقه اإلسالمي، نظرًا لبنائه المسائل على أقوال األئمة من مختلف المدارس الفقهية.

تناول جل الموضوعــات الفقهية، إذ خصص الجزء األول منها للطهــارات والصالة والزكاة  •
والصوم والحج. وكان الجــزء الثاني لأليمان والنذور والذبائح واألَضاحي والحقوق والنكاح 
والفَُرق الزوجية. أمــا الثالث فحوى موضوعــات متنوعة أبرزها البيوع، ومســائله العديدة، 
والوكالة والكفالة، واإلجارة، والقراض، وبعض الشــركات، والقســمة، والرهن، والشفعة، 
والعطايا، والهدية، واللقطة، والضمان في األموال، والحريم ومســائله، والوصايا والحدود 

والدماء والدعاوى والبينات، والجهاد. إضافة إلى موضوعات أخرى.
تتجلى أهمية الكتاب في نســقه القائم على الفقــه المقارن. وهو ما تتجه إليه الدراســات  •

الفقهية الحديثة.
لغة الكتاب واضحة، يستوعبها المثقف والمتخصص على حد سواء. •
اتســم المؤلف ِبُخلُق رفيع، إنصافاً للعلماء، وتواضعاً معهم في ما يختار المؤلف أو يرجحه من  •

اآلراء. مع بيان أسباب اختالف الفقهاء، وهو ما يجلّيه عنوان الكتاب نفسه، الداعي إلى الوحدة 
اإلسالمية، عن طريق المسائل الفقهية، من خالل ترجيحه وموازنته بين اآلراء بأدب جم، وروح 

وحدوية بارزة. واختياره أقرب األقوال إلى العدل، وأدناها إلى تحقيق مقاصد الشريعة.

سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 167.  (1)

سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 186.  (2)

سالم الحارثي، المسالك النقية، ص 189.  (3)
الكتاب طبعته وزارة التراث والثقافة بُعمان، سنة 2006م.  (4)
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برز في عرض المســائل فقه المؤلــف للواقع واســتفادته من قضايا العصــر أثناء العرض  •
والتمثيل. وبخاصــة قضايا المجتمع الُعمانــي، وظهر ذلك بصورة أوضح فــي أبواب النكاح 

والمعامالت المالية.

كتاب (الفقه في إطار األدب): يقع في أربعة مجلدات، وخصص الخامس لألدب.
تناول فيه الفقه بأسلوب ســلس، مكنته قدرته اللغوية على صوغ المسائل وإيراد األقوال واألدلة 
بلغــة طلية. مهد للكتــاب بقصيدة تقديمية فــي التوحيد، فــكان بذلك متوافقا مع منهــج المؤلفات 

اإلباضية في الجمع بين العقيدة واألحكام.
ثم شرع في بيان آداب قضاء الحاجة والطهارة، ثم الصالة فسائر األبواب.

تصنيف الكتــاب تقليدي، تضمن عناوين عامة غير محددة، مثل: مســائل فــي الوضوء، خاتمة 
الوضوء، مسائل مهمة في الصيام، فوائد، مسائل أخرى.

اتسم بالمقارنة بين آراء الفقهاء، والترجيح بحسب قوة الدليل، كما فعل في مسألة حكم تارك 
الصالة(1)، وفي مسألة زكاة الحلّي ومقدار الحلّي الذي تجب فيه الزكاة(2).

كما قد يرجح قوالً لغير فقهاء اإلباضية، مثل قضاء رمضان بالنســبة لمن انتهك حرمته عمدًا، 
فالمذهب أنه يقضي ما مضى، أبو سرور أنه يقضي ما أفطره من أيام فقط(3).

ونجد هذا النســق مســتمرًا في منظومة أبي ســرور، ملتزماً ذكر آراء الفقهــاء وترجيح أقواها 
عنده، وهي فــي الغالب معتمد اإلباضية. ورغــم ذلك فإنه يفتح أفق الترجيح لمن يريد أن يشــفي 
غليله بنفســه، فال يحسم في المسألة بل يترك المجال لغيره، كما فعل في قضية الجمع بين الرجم 

والجلد في حد الزنا، فلم يستسغ هذا الجمع، ولكن لم يحسم المسألة برأي قاطع(4).

مؤلفات الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: (معاصر)
تنوعت كتابات الشــيخ أحمد الخليلي بين المؤلفات المســتقلة، وبين الفتاوى، والبحوث المعدة 
للمؤتمرات، والمحاضرات الســمعية المنقولة إلــى الكتب، بعضها يعيد الشــيخ تحريرها، وبعضها 

يكتفي بمراجعتها.

أبو سرور، الفقه في إطار األدب، ج 1، ص 100.  (1)

أبو سرور، الفقه في إطار األدب، ج 1، ص 213.  (2)

أبو سرور، الفقه في إطار األدب، ج 1، ص 236.  (3)
أبو سرور، الفقه في إطار األدب، ج 4، ص 272 ـ 273.  (4)
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ولذلك كان من العسير علينا أن نخلص منها بتصور واحد لطبيعة االتجاه الفقهي نحو التقنين، 
أو الضبط على أقل تقدير.

ونذكر من مؤلفات الشيخ الخليلي: (الفتاوى) في خمسة مجلدات(1):
كان الجزء األَول: لموضوع الصالة والزكاة والصوم والحج.

والجزء الثاني: لفتاوى النكاح. وجاء في قسمين فتاوى الزواج، وفتاوى الفُرق الزوجية. وختمه 
ببحث مطول حول أســس الــزواج الناجح واختيار الزوجين، وتيســير الصــداق، والحذر من الترف 
والحكمة من تحريم بعض النساء وتحريم نكاح المزنية عند اإلباضية، وعالج بعض األخطاء كنكاح 

الشغار والخلوة بالخطيبة وأخطاء الطالق.
والجزء الثالث: فــي فتاوى المعامالت. مهد لــه بمقدمة حول روح االقتصاد في اإلســالم، ثم 
تعرض لفتاوى البيوع والربا والديون والشــركات، وأوجه من المعامالت المختلفة، من البيوع والربا 
والديون والشــركات. ثم بحوث مفصلة في موضوعات مخصصة، هي: بيع اإلقالة، والهبة، والهدية، 

وبيع العينة.
والجزء الرابع: للوصية، والوقف، وبيت المال، والمساجد، والمدارس واألفالج. وتخصيص جزء 
مستقل لفتاوى الوصية والوقف والمساجد والمدارس واألفالج، يقدم صورة عن أهمية هذه القضايا 

في المجتمع الُعماني، وحرص الناس واهتمامهم بمسائلها وكذلك األمر في األوقاف والوصايا.
أمــا الجزء الخامس: فــكان لأليمان والنــذور والكفارات في قســم، والقســم الثاني للذبائح 

واألطعمة والتدخين.
والجديد في هذا الجزء تناوله لألطعمة الحديثة المستوردة والمصنعة في بالد غير المسلمين، 
وخصص بحوثا مطولة، منهــا بحث حول الذكاة الشــرعية وتحققها في اللحوم المســتوردة، وبحث 
لألطعمة واألجبان واإلنفحة والدهون الحيوانية والخنـزير، وبحث للقهوة والخمر وأحكامهما. وختمها 

ببحث حول التدخين. وكل هذه موضوعات جديدة في الفقه اإلسالمي.
(األساس في أحكام الحيض والنفاس): أصل هذا الكتاب محاضرة مخصصة لموضوع الحيض 
والنفاس، ألقاها الشيخ على جمع من النســوة، وتناولته بالتحرير الباحثة حليمة الشقصية، وقدمت 
له بمقدمة تعريفية بالشــيخ، ثم بنظرة علمية للموضوع، ثم بنص المحاضرة. مع التخريج والتوثيق 

والتراجم والتعليق.

األجزاء الخمسة لفتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي جمعتها ورتبتها ونشرتها دار «مكتبة األجيال» مع مراجعتها من قبل مكتب   (1)
اإلفتاء بوزارة األوقاف، وصدرت تباعاً من 2003 إلى 2006م.
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والمحاضرة فقهية قدمت خالصة آراء الفقهاء في الموضوع، وما ترجح عند الشــيخ منها، كما 
تجلى فيهــا الرجوع إلى خبرة األطباء في القضية، وزادها الشــيخ جالء بمــا أعقب المحاضرة من 

أسئلة أجاب عنها بتفصيل. فجاءت صورة للفقه المتجدد، تأسيساً وإفتاء.
(اإليالء): يعتبر تأليفا في الفقه المقارن فــي قضية من أبواب النكاح، تتعلق بالفرق الزوجية، 

ا يكثر الوقوع فيها، وتمس حاجة الناس لمعرفة حكم الشرع فيها. ِمم
وقد أشــبعها بحثــا ببيان مفهــوم اإليــالء وآراء الفقهاء فيها، واســتعراض أدلتهم باســتفاضة 

ومناقشتها بعمق، والخلوص إلى الرأي الراجح في نظر الشيخ.
(زكاة األنعام): كتاب في فقه الزكاة، يتعلق بأحد أوعية الزكاة، وهي األنعام.

حدد فيه تعريف األنعام وشــروط زكاتهــا ونصابها، ومقادير فرائــض كل صنف منها، وصفات 
ما يخرج في زكاتهــا بكل أصنافها من غنم وإبل وبقر. ثم في أثــر الخلطة في زكاتها، وحكم زكاة 

األنعام السائمة. وتفصيل مسألة زكاة غير الخيل واآلراء فيها واختياره عدم الزكاة فيها(1).
وتعرض لزكاة الشركات التجارية في الثروة الحيوانية، وفي المنتوجات الحيوانية أيضاً(2) وأورد 
االختــالف فيها، وفّصله وأّصله رغم عســر الترجيح بين اآلراء فيها، هل تكون زكاة هذه الشــركات 

زكاة أنعام أم زكاة تجارة. ومال إلى اعتبارها زكاة تجارة مع تفصيل شروط ذلك(3).
وقد تناول الشيخ هذا الباب باستفاضة وتحليل عميق أبان عن سعة اطالع ومقدرة على التأصيل 

والترجيح بين آراء الفقهاء.
(كذبة أبريل): رســالة وجيزة حول عادة غربية استشــرت في العالم وأصاب شررها المسلمين، 
وأضرت بالناس في عديد من األحيان، فتناولها بالعرض التاريخي وبيان منشــأها، ثم تأصيل حكم 
الشــرع فيها، وتحمل اإلنســان نتائج التعامل بها، ســواء من الناحية الدينية األخرويــة، أم ناحية 
الضمان وجبــر الضرر المترتب عنها. والتحذير من تقليد الكفار فــي هذه العادات والبدع المنكرة 

التي ال يقرها عقل وال دين.
(جواهر التفسير): الكتاب في تفســير القرآن وبيان أسراره وإعجازه، وفي آيات األحكام يتناول 
المسائل من الناحية الفقهية ويســتقصي فيها آراء الفقهاء ويؤصل ويقارن ويرجح، ويتجلى في هذا 
ســعة أفق ومقدرة على االجتهاد واســتيعاب لفقه الصحابة والمذاهب بصورة موسوعية تنم عن جهد 

أحمد الخليلي، زكاة األنعام، ج 348 - 349.  (1)
أحمد الخليلي، زكاة األنعام، ص 355 ـ 360.  (2)
أحمد الخليلي، زكاة األنعام، ص 355 ـ 360.  (3)



د. مصطفى بن صالح باجو 321مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين

طيب لتجديد الفقه بالعودة به إلى األصول، وابتنائه على أدلته الشرعية وتوظيفه لمقاصد الشريعة 
اإلســالمية، وهو مطمح نظري لكثير من دارســي الفقه اإلسالمي، بيد أن الممارســة العملية تقعد 

بالكثير في الخطوات األولى.

مميزات فتاوى الخليلي: يالحظ عليها مميزات بارزة، أهمها:
إنها ليســت مؤلفاً متكامًال للفقه، وإنها ليســت من ترتيب الشــيخ الخليلي، وإن وافق عليها  ـ  1

الحقا. وال تستوعب كل أبواب الفقه.
كانت أجوبة عن أسئلة واقعية تعبر عن ما يشغل بال الناس. ـ  2
يتميز جواب الشيخ الخليلي باالستدالل ولو بإيجاز، واالعتماد على السنة ورواية األحاديث كثيرا. ـ  3
االعتماد على المعنى اللغوي في استنباط بعض األحكام، مثل قوله بعدم لزوم إتباع رمضان  ـ  4

بستة أيام من شــوال، وال بتتابعها، وقال بأن «ثم» في اآلية ليســت للترتيب حتما، بل قد 
ترد للمهلة الرتبية ال الزمنية، بل هو الغالب عليها في عطف الجمل، كما في قوله تعالى: 

̂ ﴾ [مريم: 70](1).  ] \ [ Z Y X W ﴿
االختصار في إيراد الجواب. وذكر ما يحتاج المستفتي بإيجاز. ـ  5
تضمنت أجزاء الفتــاوى بعض الفتــاوى المطولة، وهي بحوث مســتقلة فــي مواضيعها، مثل:  ـ  6

مشروعية تثمير أموال الزكاة، وحكم اإلسبال، وحكم الخطبتين والجلوس فيهما، وحكم الوصية 
ببناء مسجد الضرار، وقد فصل القول في هذه المسائل واختار ما يراه راجحاً حسب اإلمكان.

أحياناً يتشــدد في الفتوى كاعتبار المعاصي ناقضاً للوضوء عند اإلباضية، فحكم بنقض وضوء  ـ  7
من يتلــذذ بذكره في نهار رمضان(2) بينمــا جعل المعصية غير ناقضة مــن مصافحة األجنبية 
في نهار رمضان(3)، كما أفتى بجواز تقبيل الزوجــة ومعانقتها في نهار رمضان، وإنما الكراهة 

خشية إثارتها وإفضائها إلى المحرم، أما إذا كان الرجل ضابطا لغريزته فال مانع(4).
كما أفتى بقضاء يوم واحد لمن أخر الغســل من الجنابة في نهار رمضان، وهو رأي وسط بين  ـ  8

من يلزمه قضاء ما مضى، وبين من ال يلزمه بشيء(5).

أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 332 ـ 333.  (1)
أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 338.  (2)
أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 342.  (3)
أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 342.  (4)
أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 345.  (5)
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االكتفاء من األقوال بالراجح عند الشيخ، وإيراد األقوال األخرى للمقارنة والترجيح. ـ  9
االقتصاد في إيراد األدلة ِإال في األجوبة المطولة، فتتميز بالتأصيل واستقصاء األدلة واإلفاضة  ـ  10

في تحليلها ومناقشتها، للخلوص بعد ذلك إلى الرأي الراجح.
نة، مع بيان  ـ  11 ويبدو االتجاه إلى التأصيل في رد المســائل إلى أدلتها الشرعية من الكتاب والس

سبب االختالف، وتوجيه األقوال بناء على هذا التأصيل.
أول ما يرد إليه المسألة كتاب اهللا، ثم سنة رسول اهللا، ثم آراء الصحابة فاألئمة، والقياس،  ـ  12

وتعليل األحكام واالجتهــادات بالمصالح، وربطهــا بالمقاصد، وهذا جوهر علــم أصول الفقه 
تنظيرا وتطبيقا.

االهتمام بالفقه المقارن، وبخاصة في المسائل المطولة واألبحاث المستقلة، كما في (اإليالء)  ـ  13
و(زكاة األنعام) وبحوثه حول بيــع اإلقالة، واألطعمة المســتوردة، وغيرها، فهو ال يقتصر على 
آراء المدرســة اإلباضية، بل يتناول في المســألة آراء الفقهاء من مختلــف المذاهب. ويربط 

الفروع باألصول والفقه بالسنة، ويعتمد ما اعتضد بالدليل.
وهذا االتجاه يعتبر تجسيدًا للفقه المقارن الذي اعتمدته المدرسة اإلباضية منذ فجر تدوينها، 
متمثــال في مؤلفات ابــن بركة في القــرن الرابع في كتابــه الجامع، وتصانيف أبي ســعيد الكدمي 
كالمعتبــر واإلشــراف، وأبي المنــذر العوتبي في موســوعته الفقهيــة الضياء، واســتمر كذلك إلى 

المتأخرين وفي صدارتهم اإلمام نور الدين السالمي.
واألمر نفســه نجده في الجناح المغربي للمدرسة اإلباضية متمثًال في نتاج ابن خلفون المزاتي، 
وأبي عمار عبد الكافي، وأبي يعقوب الوارجالني في القرن السادس الهجري، وظل خطه متصال إلى 

نتاج القرن العشرين في مؤلفات قطب األئمة الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.
فكان الشــيخ أحمد الخليلــي حلقة موصولة في هــذا االتجاه، ومعلما متميزا في هذا المســار. 
وفتاويه ومؤلفاته غزيرة النماذج على المقارنات المســتوعبة لكل نتاج الفقه اإلســالمي بمدارســه 

وأعالمه.
ومن شــواهد ذلك ما جاء في فتواه في مســألة هل القصر في الســفر عزيمة أم رخصة؟ وهي 
مســألة اختلف فيها الفقهاء(1). يمكن أن تكون المادة الفقهية للفتاوى، مدخًال للتقنين الفقهي، إذا 

أحسن استغاللها في صوغ المشروع المنتظر للفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد.

أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 160 ـ 162.  (1)
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سعيد بن خلف الخروصي: (معاصر)
كتاب (قواعد الشـــرع في نظم كتاب الوضع) يتضح من اســمه أنه نظم لكتاب الوضع للشيخ 
أبي زكرياء بن أبي الخير الجنّاوني، بغية تيسير حفظه واســتيعابه لطلبة العلم. وهو نظم سلس في 

متناول الجميع.
ا تقتضيــه الضرورة، والحال أن كتــاب الوضع في  ويظل الســؤال مفتوحاً: هل هــذا النظم ِمم
صورته األصلية واضح ميســور، مدعم بالحجج واألدلة، محدد العبــارة ومضبوط الحكم، فهو كتاب 
مبســط واضح ال يحتاج إلى تعليق وال شــرح وال نظم، وهو منهجي في العــرض والتبويب والتقرير 

واالستدالل.
ومثلــه أيضاً كتاب (الوهـــب الفائض على يتيمة الفرائض) للشــيخ محمد بن راشــد بن عزيز 
الخصيبي، إذ نظم قصيدة فــي المواريث ثم علق عليها في هذا الكتاب. وأورد فيها خالصة مســائل 
الميراث من دون تفصيل أو إطناب في االستدالل. (الكتاب طبعته وزارة التراث، في 1402هـ/1982م).

وشــبيه ذلك كتاب زهران بن ناصر بن ســالم البراشــدي، (جهد المقّل في الديات واألروش 
والقتل)، إذ تحدث فيه عن موضوع الجنايات، على األنفــس وما دونها، وبين حد الجزء في كل نوع 
منها، وشروط القصاص فيها، ومقادير الديات واألروش، وهو ما فصله الفقهاء في أحكام الجنايات.
والكتاب واف جمع هذه األحكام وفق تصنيف معهــود في كتب الفقه، ولكن مع ذلك فقد حاول 
تجديد تقسيم الموضوع وخصص الفصل األول لجناية العمد، وجعله في ثالث وثالثين مسألة. بينما 

كان الفصل الثاني في حكم الخطأ، وجعله في أربع وثالثين مسألة(1).
وكان الفصل الثالث في الجروح واألروش، وجعله في عشرين مسألة.

وختم الكتاب بنصوص أجوبة وفتاوى لبعض فقهاء وعلماء ُعمان في هذه المسألة، ثم ذكر أيضاً 
قول عمر بن الخطاب، وكانــت الخاتمة تنبيها لموضوعات وثيقة الصلة بمحاور الكتاب، وهي أحكام 
الســفن البرية والحربية والتجارية. وجرح العجماء، والتبر والمعادن. وهــذا هو الوجه الجديد في 

الكتاب.
سعيد بن مبروك القنوبي: (معاصر)

للشــيخ ســعيد القنوبي فتاوى عديدة، ولكنها لم تنشــر بعد في كتاب، وهــو يرتجي تحقيقها 
وتأصيلها بصــورة أوفى حتى تخرج للناس. وقــد تفرقت بعض فتاويه المخطوطــة بين الطلبة، وهي 

من المســائل التي ذكرهــا في هذا الفصل «ما تضمنه األم»، و«دية المعيون، وحكم العائــن». وكان مما قاله إن عليه الدية،   (1)
وقيل: القصاص إن تسبب العائن حقيقة في موت المعيون». (جهد المقل، ص 161 ـ 162).
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بحاجة إلى جمع لدراســة محتواها ونصيــب التجديد فيها. كمــا عني بعض الطلبــة بتحرير فتاواه 
الشفوية في حلقاته المختلفة، وبخاصة حلقات «ســؤال أهل الذكر» بالتلفزة الُعمانية. ولكن صيغتها 

بحاجة إلى ضبط وتنقيح وتأصيل حتى تصلح للدراسة والتحليل.

ثانياً: البحوث والرسائل الجامعية والمقررات الدراسية:
إضافة إلى مؤلفات الفقهاء والقضــاة من علماء ُعمان المعاصرين، فــإن ثمة جهودا طيبة من 
دارســين وباحثين أكاديميين قدموا رســائل وأطروحات حول الفقه الُعماني تحليــال ونقدا وتأصيال، 
وأســهموا في إثراء النتاج الفقهي الُعماني المعاصر، وال يتســع المقام الســتقصاء هذه الدراسات، 
ولكن تجدر بنا اإلشــارة إلى بعضها من باب التنبيه، والدعوة لتناولهــا بالتقويم والنقد والتحليل. 
بغية تقويمها وبيان مدى دفعها لحركية الفقه، وإحيائه لتكون روافد لنهر المجتمع الُعماني الحديث.

ففي مجال الدراسات الجامعية، نذكر على سبيل المثال(1):

٭ ـ موسى بن خميس البوسعيدي، (الشخصية االعتبارية للوقف)(2).
وهو دراسة أكاديمية تأصيلية لموضوع الشخصية االعتبارية للوقف، تناوله ماضياً وحاضرًا، مع 
تطبيق الدراسة على المديرية العامة لتنمية األوقاف وبيت المال في ُعمان، ومقارنة الموضوع ببلدان 

إسالمية أخرى مثل الكويت ومصر وإيران.
والموضوع جدير بالتناول واالســتثمار في تنظيم الوقف واإلفادة منه في عالج كثير من مشاكل 

األوقاف.
والدراسة فيها الجديد سواء في القســم التأصيلي الشرعي، أم في القسم التطبيقي الميداني، 

كما ضمت وثائق عدة ومهمة في إدارة األوقاف.

٭ ـ شريفة بنت سالم آل سعيد (أثر الخطأ في العقوبات الشرعية).
البحث رســالة أكاديمية في الجامعة األردنية. ويتركز موضوعها حــول وصف الخطأ وأثره في 
العقوبات في الفقه اإلسالمي، ســواء وقع الخطأ في الجنايات على اإلنسان في نفس كاملة، أم على 
ما دون النفس في الجروح، أم في الجنين. كما فصلت الباحثة القول في الخطأ في إثبات الجرائم، 

والحكم بالقصاص فيها، أو في تنفيذ العقوبات.

ينظر الملحق الخاص بالرسائل الجامعية الُعمانية في الفقه واألصول، بعد هذا البحث.  (1)
طبع الكتاب برعاية وزارة األوقاف والشؤون الدينية في ُعمان.   (2)
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دراســة الكتاب مقارنة بين المذاهب، وتعتبر خطوة طيبة لباحثــة ُعمانية في هذا الموضوع 
الحســاس الحاســم. فطرقته مقارناً بين اآلراء مدعماً كل رأي بما لديه من حجج، ومســتعمًال 
المنهج الحديث في التوثيق والمقارنات. مستوعباً لمصادر الفقه بمذاهبه الثمانية. كما استوعبت 
الباحثة مصادر الفقه اإلباضي، وســائر المراجع، وبخاصة منها الدراسات القانونية، واألصولية 

واللغوية..

٭ ـ أفلح بن أحمد الخليلي: (المساقاة: مشروعيتها، وشروطها، وأحكامها).
والبحث عبارة عن مذكرة تخرج من معهد العلوم الشرعية بمسقط. البحث أكاديمي وفق المنهج 

الحديث، شكًال وتقسيماً وتوثيقاً. ومقارنة بين المذاهب واهتماماً باألدلة والترجيح.
وموضوع البحث في جانب مــن أبواب المعامالت، وهو عقد المســاقاة، وتمس الحاجة إليه في 
تعامل الناس في مجــال الزراعة، حيث تتضافر الخبرة البشــرية مع القــدرة المالية وهي األرض 
الزراعية لالســتثمار وتحقيق العوائد والفوائــد من الثمار واألرباح. والنــاس بحاجة لمعرفة الحكم 
الشــرعي في هذا العقد الــذي وقع االختالف فــي جوازه منذ عصــر الصحابة. فجــاء البحث فيه 
اســتجابة لهذه الحاجة الواقعية واالقتصادية، وبخاصة في ظل تطور العلوم وتقدم وســائل الزراعة 

ونشوء شركات كبرى تعمل في هذا المجال.

٭ ـ ماجد بن محمد الكندي: (المعامالت المالية والتطبيق المعاصر)(1):
وهــو كتاب في فقــه المعامــالت، عرض المــادة العلمية في ثــوب معاصر من حيث التقســيم 

والتبويب، والمقارنة والترجيح.

٭ ـ خليل بن سليمان الكندي: (التعزير بالمال ـ دراسة فقهية مقارنة)(2).
٭ ـ حمد بن هالل اليحمدي: (زكاة الحلي): وال ينتظم هذا البحث في الدراســات األكاديمية، 
وإن كان متخصصاً في مســألة جزئية في الزكاة، وهي زكاة الحلي، التــي اختلف فيها الفقهاء منذ 
عصر الصحابة، واختــار اإلباضية وجوب الزكاة فيهــا، وتناول الباحث المســألة بتأصيل وتفصيل، 
وأورد أدلة اإلباضية على اختيارهم. وناقش أدلة غيرهم، واستفاد من مصادر الفقه اإلسالمي بعامة، 

وقد بلغت أربعة وأربعين مصدرًا.

٭ ـ إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، هو أســتاذ جامعي معاصر، له كتب متعددة في علم 

نشر مكتبة الجيل الواعد، مسقط، 2005م.  (1)
رسالة ماجستير في أصول الفقه، جامعة آل البيت، سنة 2003م.  (2)
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أصول الفقه، منهــا: (أصول الفقه واألدلة النصية)(1)، (األدلة االجتهادية)(2)، (الحكم الشرعي في 
الميزان األصولي)(3)، (األهلية عند األصوليين وعوارضها المكتسبة)(4).

وهي مؤلفات تتسم بالطابع األكاديمي، وتميل إلى االختصار في تحليل الموضوع، وقد برز طابع 
التجديد فيها في عرض المادة األصولية وفق المتعارف عليه في مناهج التدريس الحديثة.

ثالثاً: الكتب والمقررات الدراسية:
وتعتبر الكتابة في هذا المجال تجديدًا أيضــاً، وإن كان ضيقاً محدودًا، نظرًا لمحدودية الكتب 
الدراســية في موضوعاتها وطبيعة قرائهــا، فهي ال تتناول الفقــه كله، بل تنتقي مســائل أو قضايا 
وتعرضها بأســلوب تربوي تعليمي يقصد منه تغذية ثقافة الدارس مــن دون تكوينه تكويناً تخصصياً 
في هذا العلم. ولكنها مع ذلك أثمرت وعياً بضرورة التجديد في مجال الفقه وتناول قضاياه بأسلوب 

يناسب منطق العصر.
وقد نأخذ على ســبيل المثال مقرر التربية اإلســالمية للصف الثاني الثانوي، من إصدار وزارة 
التربية، الذي تناول عدة محاور: تتعلق بـ: القرآن، والســنة، والعقيدة، والفقه، والســيرة، والنظام 
السياسي في اإلسالم. وتناول محور الفقه: األسرة في اإلسالم، بيانا ألهميتها، والحكمة من الزواج، 
وحكم الــزواج، وكيفية اختيــار الزوجة، ومعايير االختيــار الصحيح، وواجبــات الزوجية. ثم تناول 
المحور: موضوع الرهــن، وأحكامه، وموضوعاً معاصرًا هو التلقيح الصناعي، وأطفال األنابيب، وبيان 

طرق التلقيح وحكم الشرع فيها.
والدروس كلها مشفوعة بالتوثيق واألسئلة االستنتاجية واالستيعابية، والمصادر في نهاية المحور، 

لمن أراد المزيد من التفصيل والتوسع.
ونشــير هنا إلى النماذج الطيبة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم في مقرر التربية اإلسالمية 
لمختلف المستويات إلى آخر ســنوات التعليم الثانوي. كما ننوه بجهود معهد العلوم الشرعية، الذي 
أصدر مجموعــة متكاملة من كتــب الفقه المنهجي، إضافــة إلى المقررات الدراســية األخرى التي 

يدرسها المعهد، وهي كلها في مجال الدراسات اإلسالمية.
والمالحظة نفسها نسجلها في ما أصدرته المعاهد اإلسالمية التابعة لديوان البالط السلطاني، 

نشر في مسقط، د ن. د. ت.  (1)
نشر دار البيان، القاهرة. د. ت.  (2)

نشر: دار قتيبة، د. ت. د. م.  (3)
وهو رسالة ماجستير نوقشت في 1403هـ/1983م، بالجامعة اإلسالمية، في المدينة المنورة.  (4)
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وما اجتهدت فيه أيضاً أقسام الدراسات اإلسالمية في كليات التربية وكلية الشريعة والقانون سابقاً، 
وقد اجتهد مدرســوها في إصدار مذكرات دراســية فقهية للطالب، تتســم بالجدة والجدية، واتباع 

المناهج الحديثة في التدريس.
ومن الضروري أن تــدرس هذه الثمرات ضمن إطارها كوســيلة تعليمية تربويــة هادفة، غايتها 
تكوين الملكة الفقهية لدى الطالب الباحث، وتكوين المهارات العملية التي تنضبط بأحكام الشريعة 
اإلسالمية لدى التلميذ والطالب على حد ســواء. ألن غاية كل المناهج التربوية الوصول إلى تقويم 
المكتسبات الفعلية لدى الطالب، سواء من الناحية المعرفية أم الوجدانية أم السلوكية، وتلك غاية 

الفقه اإلسالمي كما حدده القرآن: ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [التوبة: 122].
فمن باب التفاؤل دعونا لتناول هذا النتاج، جمعاً ودراســة حتى يمكن مــن تقديم صورة طيبة 
عن جهود العلماء والمفكرين في تطوير الفقه في ُعمان المعاصرة. ويمكن من دعم مسيرة التجديد 

والتأصيل للفقه الُعماني، واعتماده المقارنات مع سائر نتاج المدارس الفقهية اإلسالمية.
وهذه ثمرة طيبة تحســب لفائدة دعم الفقه المقارن، وترســيخ منهجه، لإلفادة المثلى من كل 
جهود فقهاء اإلســالم في معالجة قضايا الواقع المعيش، وما تفرزه الحضارة المعاصرة من مسائل 

ومشاكل ال نهاية لها.
وثمــة ضميمة تضــاف إلى هذه الجهــود وهي البحــوث الفقهية التــي تعد للمجــالت العلمية 
والمؤتمرات المتخصصة، التي يشــارك فيها علمــاء وفقهاء ُعمان، من الباحثيــن المتخصصين في 
الدراسات اإلسالمية، وهم منبثون في عديد من المؤسســات العلمية في أرض ُعمان المعطاء، ولهم 
إسهام في مناســبات علمية عديدة، ومنظمات علمية وإسالمية مختلفة خارج وداخل ُعمان، مثل بحوث 
الشيخ أحمد الخليلي وغيره ضمن مجمع الفقه اإلســالمي الدولي بجدة، ومؤسسة آل البيت لبحوث 
الحضارة اإلسالمية باألردن، والندوات الفقهية التي درجت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الُعمانية 
على إقامتها كل سنة، والندوات الســنوية التي تقيمها كلية الحقوق (كلية الشريعة والقانون سابقاً)، 

وندوة الفقه اإلسالمي التي أقامتها جامعة السلطان قابوس سنة 1988، وغيرها كثير.
وال نغمــط حق البرامج اإلذاعيــة والتلفزيونية الجادة في مجال الفقه، مثل برنامج ســؤال أهل 
الذكر لسماحة الشيخ أحمد الخليلي، وما ينشر عبر مواقع األنترنت الُعمانية من بحوث ونقاشات في 

مسائل فقهية تمس الواقع المعيش للفرد والمجتمع في ُعمان.
كل ذلك يعد تجديدًا في الفقه، وجهدًا طيباً في هذا المضمار يحســب لمن أســهم فيه، ويعتد 
به ويحتاج إليه، ويتخذ مجاالً للدراســة والنقد والتقويم، لتجلية خصائص الفقه الُعماني المعاصر، 

ومدى إسهامه في تجديد الفقه شكال ومضمونا، منهجا وأسلوبا.
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التجديد أمر نسبي يختلف بحســب العصور والمجتمعات، والعدل أن يقاس بمعيار عصره بكل  ـ  1
مالبساته. وبالنظر إلى الوضع الداخلي لُعمان قبل سنة 1970، فقد كانت منكفئة على نفسها، 
ثم تفتحت على العالم بعد ذلك. ولذا لم يكن منتظرًا من فقهاء هذا العهد اإلبداع والتجديد 
ا أبدعوا؛ ألن الفقه اإلســالمي عبــر العصور ابن بيئته، وصــورة صادقة للعصر الذي  أكثر ِمم

عاشه الفقهاء.
إذا استقرأنا الواقع التاريخي، وعدنا إلى مرحلة التأسيس وجدنا من خصائص الفقه الُعماني  ـ  2

عدم االهتمام بالجمع والتنظيم في بعض نتاجــه، وبخاصة وأن عددًا من الجوامع الُعمانية لم 
يصنفها أصحابها، بل ُتركت نثارًا، ثم جمعها تالمــذة المؤلف من بعده، فال نجد فيها صبغة 
الكتاب بشــموليته وحسن تبويبه وتصنيفه. ورأينا الصورة نفســها في بعض المؤلفات الفقهية 
التي ال تنضبط بنســق منهجي واضح المعالم، وإنما هي جمع لموضوعات متناثرة، أو أراجيز 

علمية متنوعة.
غلب على كثير من هذا النتاج صبغة النقل والنســخ عن النتاج الســابق من دون إضافة تذكر  ـ  3

ِإال في أطر محــدودة، ِإْن في المادة العلميــة، أو في المنهج واألســلوب والعرض. ولكن هذا 
ال ينــال من جهد هؤالء الفقهاء في توفير المادة الفقهية للدارســين والفقهاء، وهذا يحســب 

منقبة لهؤالء الفقهاء حين حفظوا لنا مادة علمية ثمينة من مصادر نادرة أو مفقودة.
بعض المؤلفات برز عليها االهتمام بالتعقيب على الكتب السابقة أيضاً، شرحاً، وتعليقاً. ـ  4
ال يعني هذا غياب التجديد في مســلك النقل لدى هؤالء الفقهــاء، فبرغم ذلك فإن في هذا  ـ  5

الفقه نماذج طيبة، أحســنت االختيــار، فوجدنا فيها جمعــاً ذكياً للمادة الفقهيــة، تجلت فيه 
القدرة على االختيار والفهم واالســتيعاب، ولم يكن عملهم مجرد جمــع ونقل حرفي، بل كان 

سديدًا موفقاً في كثير من جوانبه وموضوعاته.
ظهر في بعض هذه المؤلفات طابع التجديد واالبتكار في العــرض والتبويب، وتناول القضايا  ـ  6

المستحدثة، كما في كتب الفتاوى التي تعبر عن واقع الناس المعيش.
برزت صفة المقارنة بين اآلراء وتأصيل األقوال، بل ونسبتها إلى أصحابها، وهو ما يمكّن من رسم  ـ  7

خارطة شاملة لنتاج الفقهاء اإلباضية في القرون األولى ثم من بعدهم من الفقهاء المؤلفين.
ســلكت بعض المؤلفات مســلك االختصار، بينما اتســم بعضها اآلخر بالتوســع فــي التفريع  ـ  8

واالستدالل، ولكن من دون خروج عن معهود التأليف في األعصر السابقة.
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تعتبر ظاهرة النظم الفقهي وتصنيف األراجيز العلميــة غالبة على عدد غير قليل من مؤلفات  ـ  9
األعصــر المتأخرة في ُعمان، وهي امتداد للون من التأليف نشــأ في ُعمــان منذ عصر مبكر، 
كانت بداياته مع كتــاب (النعمة) ألبي عبد اهللا محمد الكندي، فــي القرن الخامس الهجري، 
وابن النظر في (الدعائم) ثم انتشر وساد الحقاً، حتى عرف العصور المتأخرة بعصور «الفقه 

المقفّى»(1).

كما رأينا تناغما واضحا في المراوحة بين النثر والشــعر، بنظم المنثور، ونثر المنظوم، وإن  ـ  10
غلب اللون األول بصورة بارزة، وهو ما رأيناه في عديد من مؤلفات هؤالء العلماء.

استمرار غلبة الســجع والصناعة اللفظية في وضع عناوين الكتب، ولم يتخلص منها كثير من  ـ  11
المؤلفين حتى اليوم. وكان ذلك على حساب المضمون الدقيق للمصنفات.

لم يغفل فقهــاء ُعمان المعاصــرون توظيف مقاصد الشــريعة في الفقه والحكــم على أفعال  ـ  12
المكلفين، بناء على النظرة الشــاملة للدين عقيدة وعمال، وظهر أثر اعتبار النيات في الفقه 
واإلفتاء بصــورة عامة، وهو مبدأ قام عليه الفقه اإلباضي وظــل الفقهاء أوفياء له على امتداد 
القــرون. فلم نجد في كتبهم فقه الحيل، وال الجمود على حرفيــة النصوص. بل كانوا يراعون 

روح الشريعة ومقاصدها، وال يكتفون بالظاهر ما وجدوا إلى ذلك سبيال.

كانت المقارنة مع ســائر المذاهب مؤشــرًا لتجديد هــذه الروح في الفقــه اإلباضي، وإحياء  ـ  13
مسارها بعد أن ساد التقوقع واالنغالق على الذات لعدة قرون. وهو تجديد بالمعنى الدقيق في 

الفقه الُعماني المعاصر.

ن ســبق إلى إعادة مفهوم التجديد في كتابه  ـ  14 يعتبر الشيخ خميس بن ســعيد الشقصي ِمـم
«منهج الطالبين» الذي ألفه في القرن الحادي عشــر الهجري (ت 1088هـ) بقوله: «وال 
مزيد على ما صنفه الســلف الماضون، وال يدرك غايتهم المتأخرون، ولكن ال بد في كل 
زمــان من تجديد ما طال بــه العهد ودرس منه البعــض، تنبيها للغافــل وتعليما للجاهل 
وتقريبا للمطالعة، وتخفيفا لمن أراد جمع أصول الشــريعة، ألن كتب أهل ُعمان السالفة 
منها المختصرات التي هي دون الوصول إلى المراد، ومنها المطوالت التي يشــق جمعها 
على أهل الطلب واالرتياد. وهذا الكتاب يكتفى به عن المختصرات والمطوالت ألنه جامع 

ألكثر المعاني بألفاظ مختصرة»(2).

مهنى التواجيني، أشعة من الفقه اإلسالمي (3)، الفقه والتشريع مدخال وتاريخا، ص 156.  (1)
الشقصي، منهج الطالبين، ج 1، ص 24.  (2)
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رأينا آثار العهد الجديد الزاهر في ثمار البحوث الجامعية والدراســات الحديثة، وانتشــرت  ـ  15
المقارنــات في هذه البحوث، وأصبحت شــرطا في قبــول البحــوث، وإال رّدت على أصحابها. 
فكان مــن مظاهر التجديد في الفقه الُعماني المعاصر، االســتفادة من خبرة أهل االختصاص 
وتوظيفهــا في تجديد الفقــه، بناء على هذا األســاس. وتوظيف ثمرات علــوم اللغة والحديث 
والتفسير واألصول لمعالجة قضايا الفقه بل والعلوم الحديثة كالطب واالقتصاد والقانون، كما 

يتجلى ذلك في الدراسات األكاديمية الُعمانية الحديثة.
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القاســم المشــترك بين كثير من فقهاء ُعمان المعاصرين أنهم كانوا قضاة، مثل خلفان الســيابي، 
وسالم الســيابي، وسالم الحارثي، وأبي ســرور الجامعي، فظهر في مؤلفاتهم الضبط وتحديد المسائل، 

وهو معبر بالغ األهمية إلى ميدان التقنين. كما اتسمت كتاباتهم بالوضوح ويسر العبارة، ودقتها معاً.
بل إن كتاب (سالسل الذهب) للبطاشــي الذي يعتبر نظماً لكتاب شرح النيل، يعد أيسر للفهم 

من أصله المنثور.
ووجدنا األثر نفســه حتى في المؤلفات األصوليــة، مثل كتاب (موارد األلطــاف بنظم مختصر 

العدل واإلنصاف)، للشيخ أبي مالك عامر بن خميس المالكي(1).
فقد كان اشــتغال الفقهــاء بالقضاء ميزة ظهر أثرهــا على نتاجهم الفقهــي، ذلك أن القضاء 

يقتضي الضبط والتقعيد، وتحرير العبارة بأسلوب واضح دقيق.
ولكننا نأسف من جهة أخرى أن هؤالء العلماء دونوا الفقه ولم يدونوا القضاء، فكان اجتهادهم 
القضائي تطبيقا ال تدوينا، ولم نســتطع الوصول إلى ما دّون من تلــك األحكام. وال ريب أن نصيبا 

معتبرا منها محفوظ في سجالت المحاكم ووزارة العدل.
ويستثنى من هذا ما ألف في باب القضاء تنظيرا أيضاً وقد عرضنا لنماذج من هذه الكتب.

كما أن عددا من الفقهاء القضاة لم يشتغلوا بالتأليف فلم تستثمر اجتهادهم األجيال الالحقة، 
مثل الشيخ إبراهيم بن ســعيد العبري الذي كان مفتي ُعمان، وسارت بأخبار قضائه الركبان، ولكن 

موروثه المقروء لم يحفظ أو لم ينشر، أو لم يحفظ أصال، ونالته عوادي الزمان.
فالمؤســف أن كثيرا من هؤالء العلماء لم يتركوا مؤلفات نرصد من خاللها جهودهم وإسهامهم 

في تطوير الفقه نحو التقنين، وصوغه في شكل بنود قانونية محددة المعالم، يسيرة التطبيق.

ينظر كتابنا: أبو يعقوب الوارجالني أصوليا. ط2، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 2007م.  (1)
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ُيمكن اإلشارة إلى ما تميز به الفقه الُعماني المعاصر في هذه العناصر:
إبقاء الصالت الوثقى بين التوحيد والفقه، أو ما يعرف بالفقهين األكبر واألصغر بكل قضاياهما  ـ  1

وأبوابهما، وبروز ذلك فــي جل الكتابات الفقهيــة المعاصرة. وإن تفاوتــت الكتب الفقهية في 
طريقة التناول سعة أو اختصارا، بحسب حجم الكتاب المراد.

اإلفاضة في الكتابة واســتمرار اإلنتاج الموســوعي، الذي تميز به التأليــف الُعماني منذ القرن  ـ  2
الثاني الهجري.

فقه الواقــع، ومعاينة حاجة األمــة واإلجابة عن إشــكاالتها، وهذا ما يتجلــى واضحاً في كتب  ـ  3
الفتاوى التي عرفها النتاج المعاصر.

قيامه على التعليل والتأصيل، وإيراد أدلة اآلراء المختلفة، ومناقشــتها، والخلوص بعد ذلك إلى  ـ  4
الرأي المختار.

توظيف مقاصد الشــريعة، وإعمال النيات في الحكم على كثير مــن األفعال، وفي الترجيح عند  ـ  5
اختالف األقوال.

تأكيد مسار الفقه المقارن، الذي عرفه نتاج المدرسة الفقهية اإلباضية منذ عصوره األولى. ـ  6
اتسامه بالتسامح في عرض آراء المذاهب وعدم الجمود أو التعّصب للفقه المذهبي. ـ  7
اإلفادة من دعوات التجديد في الكتابة الفقهية، فكان التجديد في التأليف والتصنيف، والتقنين  ـ  8

في الصوغ والتعبير.

٭ ٭ ٭
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يمكننــا أن نقدم مقترحاً لتفعيل مســار التجديد الفقهــي بعامة، والفقــه الُعماني بخاصة، في 
البنود اآلتية:

تبسيط الفقه ليسهل استيعابه بلغة العصر. •
إعادة تنظيم أبوابه ومباحثه بصورة أكثر ترابطاً وانسجاماً. •
العناية بتجميع مســائل الفقه في أبــواب كبرى عرفــت بالنظريات الفقهيــة، كنظرية الضمان،  •

ونظرية الضرر، ونظرية العقد، ونظرية الملكية، ومثيالتها.
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االتجاه إلى المقارنة، ودراســة مواضيع فقهية مســتقلة دراسة تأصيلية مســتوعبة، تعتمد األدلة  •
األصولية، وتوظف المقاصد للتحليل والمقارنة والترجيح.

السعي إلعادة صوغ الفقه في شكل مواد قانونية، عرفت بتقنين الفقه اإلسالمي. •
إنشاء موســوعات فقهية شاملة لنتاج فقهاء اإلسالم، في شــكل موضوعات مرتبة ترتيباً ألفبائياً،  •

وتجميع الطاقات المتخصصة إلنجاز هذا العمل، فتجلت فيها خصائص العمل الموسوعي الجماعي 
المتكامل.

الدعوة إلى تناول الفقه الُعمانــي المعاصر، مؤلفات وقضاءً ودراســات وبحوثا جامعية، وجمعها  •
وتوفيرها للدراســة، حتى يمكن من تقديم صورة طيبة عن جهود العلمــاء والمفكرين في تطوير 
الفقه في ُعمان المعاصرة. ويمكن من دعم مســيرة التجديد والتأصيل للفقه الُعماني، واعتماده 

المقارنات مع سائر نتاج المدارس الفقهية اإلسالمية.

والهدف من هذه الدراسة تحقيق النتائج اآلتية:
ضرورة العناية بنماذج التجديد في تراثنا الفقهي، ودراســتها دراسة ناقدة تفيد من إيجابياتها،  –

وتصوب مآخذها. مع اعتبارها في إطارها التاريخي، وتحديد منهجية االستفادة منها وتطويرها.

تأكيــد المعنى الصحيح لتجديــد الفقه، بعــد أن كان ضبابي التصور، اســتهجنه من لم يدرك  –
حقيقته، وكذلك األمر بالنسبة لتقنين الفقه، فهو ضرورة عصرية، ووسيلة لتقييد الناس بأحكام 

الشرع، فيؤمن المتشككون، ويزداد الذين آمنوا إيماناً.

يتمحور مشــروع التجديد في تفعيل عملية االجتهاد، باســتثمار قواعد علم أصول الفقه، ذلك أن  –
االجتهاد هو العامل المؤســس للوحدة الفقهية بين المســلمين، بما يمتلكه من مبادئ الموضوعية 
واإلنصاف، لتوجيه الفقهاء إلى التفكير الفقهي الســديد، واالنفتاح على التراث الفقهي واإلفادة 

منه من دون إقصاء وال استثناء.

إن البعث الحضاري المنشــود يحتاج إلى إعادة تشــكيل بنية العقل المسلم من األساس، وذلك  –
بإقامته على مبدأ االجتهاد.

يجب أن يشمل مشروع تجديد الفقه اإلسالمي جـميع مكونات العملية الفقهية: التنظير والتنـزيل،  –
البحث والصوغ، التصنيف والتدريس.

إعادة بعث الفقه وتجديده من حيث الموضوع، بعد أن انكمش في الموضوعات المعهودة ال يخرج  –
عنها شكًال وال مضموناً، وظل حبيس ذلك النهج لعدة قرون.
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إحياء منهج االستنباط واالستدالل الذي قام عليه الفقه في عهده الذهبي، وتفعيل العقل الفقهي  –
ليكــون عقل فهم ونقد، ال مجــرد حفظ وترديد، يــدرك العلة ويرمي إلى المقصد، ويســتهدف 

الغايات التي قررها القرآن وجسدتها سنة المصطفى في حياة اإلنسان.
ضرورة اإلفــادة من العلــوم االجتماعية ومناهجها فــي تجديد الفقه اإلســالمي، وصوغ منهجية  –

تكاملية بين هذه العلوم.
ضرورة إعادة الصلة بين الفقهاء باعتبارهم رعاة مؤسسة االجتهاد وبين مؤسسات الحياة العامة،  –

وبخاصة في مجال التشــريع والقضاء، للتعاون على صوغ األحكام الفقهية االجتهادية في شــكل 
قواعد قانونية منضبطة، تضمن التطبيق في الواقع المعيش.

أخيرًا، إعادة الفقه إلى موقعه في الحياة، ليكون موجها لســلوك اإلنســان فردًا وجماعة، في كل  –
الميادين، بعد أن أقصي في غفلة من الدهر تحت شــعارات شــتى، تبين أنها دعوى ال تســتقيم، 
وتأَكد للبشــرية أن الفقه اإلسالمي هو منقذها من التيه والشــقاء، ورائدها إلى رياض السعادة 

الغناء.

٭ ٭ ٭
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(أثر الخطأ في العقوبات الشــرعية): آل ســـعيد؛ شـــريفة بنت سالم. (ماجســتير، الجامعة  ـ  1
األردنية، 1996).

(فقه الجاليات اإلسالمية في المعامالت المالية والعادات االجتماعية): آل سعيد؛ شريفة بنت  ـ  2
سالم. (دكتوراه، الجامعة األردنية، 2001).

(مسقطات الحضانة (دراســة فقهية مقارنة)»: البلوشي؛ إبراهيم بن حسن. (ماجستير، جامعة  ـ  3
آل البيت، 2002).

(المدخل إلى الفقه االباضي): األغبري؛ إســـماعيل بن صالح. (ماجســتير، جامعة اليرموك،  ـ  4
.(2002

(كتاب فصــول األصول تأليــف خلفان بن جميــل الســيابي) (1392هـ/ 1972م): أوالد ثاني؛  ـ  5
سليم بن سالم. (ماجستير، جامعة آل البيت، 1998).

(مصادر الفقه اإلباضي فــي القرنين األول والثاني الهجريين): (ماجســتير، جامعة الزيتونة،  ـ  6
.(2002
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(أحكام المســابقات في الفقه اإلســالمي): الجابري؛ خليفة بن سعيد. (ماجستير، جامعة آل  ـ  7
البيت، 2002).

(االســتصحاب عند األصوليين وتطبيقاتها الفقهية: دراسة مقارنة): الحجي؛ مرهون بن زايد.  ـ  8
(ماجستير، جامعة آل البيت، 1999).

(مذهب الصحابــي وأثره في الفقه اإلســالمي): الحديدي؛ خميس بن عبد اهللا. (ماجســتير،  ـ  9
الجامعة األردنية، 1995).

(الرقابة اإلدارية في الشــريعة اإلسالمية): الحديدي؛ خميس بن عبد اهللا، (دكتوراه، الجامعة  ـ  10
األردنية، 2001)

(نفقة األقارب (دراســة فقهية مقارنة): الحوســـني؛ صالح بن سعيد. (ماجســتير، جامعة آل  ـ  11
البيت، 2001).

(اإلمام أبو عبيدة التميمي وفقهه 45 - 145هـ): الراشـــدي؛ مبارك بن عبد اهللا. (ماجســتير،  ـ  12
جامعة الزيتونة، 1989).

(الســلطة القضائية في تونس وُعمان من خالل الفقه والقانون: دراســة مقارنة): الراشـــدي؛  ـ  13
مبارك بن عبد اهللا. (دكتوراه، جامعة الزيتونة، 1994).

(كتــاب إغاثة الملهوف بالســيف المذكر فــي األمر بالمعــروف والنهي عن المنكر: دراســة  ـ  14
وتحقيق): الربخي؛ صالح بن سليم. (ماجستير، جامعة آل البيت، 1998).

(برنامج تعليمي محوســب لتدريس الفقه وأثره في تحصيل طالب الصف العاشــر واتجاههم  ـ  15
نحو المادة): الرواحي؛ محمد بن مبروك. (ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 2004).

(الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن حميد السالمي (1332هـ/ 1914م) في المدرسة  ـ  16
اإلباضية من خالل كتابه معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال) الســـيابي؛ 

خالد بن سالم. (ماجستير، جامعة آل البيت، 2004).
(إثبات األحكام الشــرعية باليمن كما وردت في رســالة ســيدنا عمر بن الخطاب ألبي موسى  ـ  17

̂ : دراســة فقهية مقارنة): السيابي؛ ســـليمان بن سعيد. (ماجســتير، جامعة آل  األشــعري 
البيت، 2002).

(دور الوقت في المعامالت المالية من خالل منظور إســالمي): الســـيابي؛ سليمان بن سعيد.  ـ  18
(دكتوراه، جامعة الزيتونه، 2005).
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(آثار الــوطء المحرم على عقد النكاح (دراســة فقهية مقارنة)): العامري؛ ثاني بن ســـالم.  ـ  19
(ماجستير، جامعة آل البيت، 2004).

(فقه اإلمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة): العبري؛ سعيد بن عبد اهللا. (ماجستير، الجامعة  ـ  20
األردنية، 1991)

(قواعد الكناية عند األصوليين وتطبيقاتها الفقهية): العبري؛ سليمان بن عبد اهللا. (ماجستير،  ـ  21
جامعة ال البيت، 2005).

(عمارة البيــوت وأحكامها في اإلســالم): العبري؛ عبد اهللا بن مبارك. (ماجســتير، جامعة آل  ـ  22
البيت، 2002).

(اإلمامة في الفقه اإلسالمي: (دراســة مقارنة)): العبري؛ علي بن هالل. (ماجستير، الجامعة  ـ  23
األردنية، 1991).

(مدى سلطة الدولة في رعاية البيئة من منظور إســالمي): العبري؛ علي بن هالل. (دكتوراه،  ـ  24
الجامعة األردنية، 1999).

(داللة النص عند األصوليين وتطبيقاتها الفقهية): الغماري؛ ابراهيم بن راشـــد. (ماجستير،  ـ  25
جامعة آل البيت، 2003).

(الضمان بســبب االشــتراك في إتالف المال (دراســة فقهية مقارنة)): الفارسي؛ منصور بن  ـ  26
علي. (ماجستير، جامعة آل البيت، 2002).

(األهلية عنــد األصوليين وعوارضها المكتســبة): الكنـــدي؛ إبراهيم بن أحمد. (ماجســتير،  ـ  27
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 1983).

(أحاديث جامع أبي الحسن البسيوي ـ تخريج ودراسة): المنذري؛ خلفان بن محمد. (ماجستير،  ـ  28
جامعة القاهرة، 1992).

(مختلف الحديث وأثــره في الفقه اإلباضي): المنذري؛ خلفان بـــن محمد. (دكتوراه، جامعة  ـ  29
القاهرة، 1998)

(لطائف الحكم في صدقات النعم. للشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلي): الناعبي؛ ســـلطان بن  ـ  30
خميس. (ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، 1998).

٭ ٭ ٭



الـتقنيـن والتجـديـد336 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

åëÑdG  QOÉ°üe  ºgCG

الخليلي؛ أحمد بن حمد، (الفتاوى)، 5 أجزاء، نشر دار األجيال، مسقط. ـ  1
الخليلي؛ أحمد بن حمد، (األساس في أحكام الحيض والنفاس)، نشر مكتبة الضامري،  ـ  2

مسقط.
المطعني؛ عبد العظيم المطعني، (تجديد الفقه بين القبول والرفض). ـ  3
محمد كمال الدين إمام؛ (أزمة المنهج في الدراسات الفقهية المعاصرة). ـ  4
حسن الترابي، (نحو منهج أصولي). ـ  5
عباس، حسني محمد، (الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره). ـ  6
عبد اهللا بن ســالم بن حمد الحارثي، (ســـالم بن حمد الحارثي، ذكرى بنوة ألبوة)،  ـ  7

ط2007، مسجل بوزارة الثقافة، اإلمارات العربية المتحدة. د. ن. د. م.
زهران بن ناصر بن سالم البراشدي، (جهد المقّل في الديات واألروش والقتل)، ط1،  ـ  8

1426هـ/2005م. د. ن.
شريفة بنت ســالم آل سعيد، (أثر الخطأ في العقوبات الشرعية). ط 1. الدار الُعمانية  ـ  9

للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1422هـ/ 2002م.
إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، (أصول الفقه واألدلة النصية)، نشر في مسقط،  ـ  10

د ن. د. ت.
إبراهيم بن أحمد بن ســليمان الكندي، (األدلة االجتهادية)، نشر دار البيان، القاهرة.  ـ  11

د. ت.
إبراهيم بن أحمد بن ســليمان الكنــدي، (الحكم الشرعي في الميزان األصولي) نشر:  ـ  12

دار قتيبة، د. ت. د. م.
إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، (األهلية عند األصوليين وعوارضها المكتسبة).  ـ  13

رسالة ماجستير نوقشت في 1403هـ/1983م في الجامعة اإلسالمية، بالمدينة المنورة.
ماجد بن محمد الكندي (المعامالت المالية والتطبيق المعاصر). نشــر مكتبة الجيل  ـ  14

الواعد، مسقط، 2005م.
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خليل بن سليمان الكندي، (التعزير بالمال ـ دراسة فقهية مقارنة)، رسالة ماجستير في  ـ  15
أصول الفقه، جامعة آل البيت، سنة 2003م.

موسى بن خميس البوســعيدي، (الشـــخصية االعتبارية للوقف)، ط1، وزارة األوقاف  ـ  16
والشؤون الدينية، ُعمان، 1422هـ/ 2002م.

روي، ط2،  ـ  17 االســتقامة،  مكتبــة  نشــر  الحلـــي)،  (زكاة  اليحمــدي  هــالل  حمد بــن 
1411هـ/1990م.

محمد بن شامس البطاشــي، (سالســـل الذهب في األصول والفروع واألدب). مطبعة  ـ  18
األلوان الحديثة، مسقط، 1402هـ/ 1982م.

أبو مالك عامر بن خميس المالكي، (الـــدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم)،  ـ  19
مكتبة الضامري، سلطنة ُعمان، ط2، 1416هـ/1996م.

د. مبارك بن عبد اهللا الراشدي، (نشـــأة التدوين للفقه واستمراره عبر القرون) ط1،  ـ  20
1422هـ/2001م. د. م. د. ن.

مة القاضي سيف بن حمد بن  ـ  21 سيف بن يوسف بن ســيف األغبري، (سيرة الشيخ العال
شيخان األغبري)، ط 1421هـ/2001م، د. ن. د. م.

مهنى التواجينــي، (أشعة من الفقه اإلسالمي (3)، الفقه والتشريع مدخًال وتاريخاً).  ـ  22
نشر مكتبة االستقامة. مسقط.

جمال الدين عطية ووهبة الزحيلي، (تجديد الفقه اإلسالمي)، دار الفكر، دمشق. ـ  23
خميس بن ســعيد الشــقصي، (منهج الطالبين وبالغ الراغبين)، طبعة مكتبة مسقط،  ـ  24

ط1، 1427هـ/2006م.
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إن التدوين والتقنين من األمور التي اعتنى بها المسلمون األوائل إضافة إلى سعة ملكاتهم 
وعلومهم وأهليتهم العلمية، مع ما يضاف إلى ذلك من ورع واســتقامة وحرص على وضع األمر 

في نصابه.

وإن التشــريع اإلسالمي هو تشــريع رّباني ال يفّرق بين بني البشــر، وال يرّجح في العدالة 
والمساواة مسلماً على غيره، وال شريفاً على وضيعٍ، وال قوّياً على ضعيٍف... وهو الذي انتشر في 
ربوع العالم تطبيقاً وعرفاً وعادًة، شرقاً وغرباً.. ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 14]، 

وإن أنكره َمن أنكره بأثره وريحه وظله، ولكن عامة القوانين جلّها انبثق من الفقه اإلسالمي.

وال بد من أن أبيّن أن مراحــل التقنين للقوانين المختلفة كانت تمر بأدوار مختلفة ومراحل 
عدة. وهكذا قررت الخالفة العثمانية يوماً من األيام على يد السلطان عبد العزيز تقنين الفقه 

اإلسالمي.

وإن كانــت ربوع الدولة تنعم في مؤسســاتها المختلفة بمظلة الشــريعة اإلســالمية، ولكن 
دونما نص يضبط ذلك، فيرجع كل قاٍض وكل أهل محلّة إلى ما عم لديهم من أحكام المذاهب 
المختلفــة، وربما تنازعت القضايا واألحكام والناس في ذلــك، ولهذا فإن ضبط االختالف في 
التنفيذ أمــر مهم الزم، بينما االختالف في العلم والكتب أمر مثمر ثري ســري، يكثر ويوضح، 
ويحقق مصلحة المشــّرع بإمعان وتدقيق.. وكذلك ال بد من عموم تحقق المصالح للبشــر بكل 

أطيافهم ومذاهبهم بل وِنَحِلهم أيضاً.
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وهنا وفي هذا البحث أســتعرض المجلــة بمباحثها ومنهجها ومحاســنها واالنتقادات عليها 
ومصيرها لالســتفادة من هذه التجربة عموماً، وخاصًة في القوانين المدنية واإلثبات وغيرها.. 
ا استعرضته المجلة، وإن أكملت الجهود التشريعية للدولة العثمانية بما تبع المجلة من جهود  ِمم

سأشير إليها.
راجياً اهللا تعالى التوفيق والســداد، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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المطلب األول: التقنين لغًة واصطالحاً:
التقنين لغًة: من َقنَّــنَ، والقَن: تتبع األخبــار، واقتننا: اتخذنا، واقتن: اتخــذ، والِقنة: القوة 

والجبل الصغير، وقنة كل شيء: طريقه ومقياسه، ومنه: التقنين(1).
قال ابن فارس: القاف والنون أصالن يدلّ األول على المالزمة، واآلخر على العلو واالرتفاع(2).

التقنيـــن اصطالحاً: هو جمع أحكام المســائل في باب علــى هيئة مواد مرقمــة، يقتصر في 
المســألة الواحدة على حكم واحد مختــار من اآلراء المختلفــة التي قالها الفقهــاء فيها، وذلك 
ليسهل األمر على القضاة في معرفة الحكم المختار وتطبيقه وحده على الناس من دون بقية اآلراء 

المخالفة للرأي المختار(3).

المطلب الثاني: التدوين والتقنين
إن فكرة التدوين قد نشأت في الدولة اإلسالمية منذ والدتها، وذلك عندما جمع القرآن، وكتب 
الكتبة األولى من صدور الرجال والحفاظ ومن األلواح والصحف في عهد الخليفة األول ســيدنا أبي 
بكر الصديق ƒ ، ثم استقر هذا األمر وترسخ عندما كتب الكتبة الثانية في عهد سيدنا عثمان بن 

عفان ƒ بجمع المسلمين على نسخة الكتبة األولى وبث هذه النسخة في األمصار.

لسان العرب: 205/12 - 206. القاموس المحيط: 1105.   (1)
معجم مقاييس اللغة: 29/5.   (2)

المدخل إلى الفقه اإلسالمي، الطنطاوي، هامش ص 166.   (3)
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وخالل ذلك جرت محاولة لكتابة السنة المشــرفة أبى فيها سيدنا عمر ƒ كتابة السنة؛ لئال 
ينشــغل الناس بها عن القــرآن الكريم، مع وجود بعــض الصحف كصحيفــة عبد اهللا بن عمرو بن 
العاص، وصحيفة همام بــن منبه، إلى عصر ســيدنا عمر بن عبد العزيز، ومحاولــة الزهري وأبي 

بكر بن حزم كتابة السنن.
وجاء ابن المقفع في رســالة الصحابة إلى أبــي جعفر المنصور لوضع تدوين وتقنين شــامل 

للبالد كلها.
وقد طلب أبو جعفر المنصور من اإلمــام مالك حمل الناس على كتابه الموطأ ومذهبه فيه فأبى 
اإلمام مالك ـ هذه الفرصــة الذهبية ليعظم بها أمره ومذهبه كما هو حــال الكثيرين اليوم ـ حمل 
الناس على رأيه قائًال: «إن لكل قوم سلفاً وأئمة، فإن رأى أمير المؤمنين ـ أعز اهللا نصره ـ قرارهم 

على حالهم فليفعل».
وبقي القضاة والناس يرجعون إلى كتب الفقهاء كل مشــاكلهم وأقضيتهم مع االعتماد على كتب 

الفتاوى.
واســتمر أمر المســلمين في التقنين على هذه الحال مــع كون القضــاة والمفتين علماء في 
أمور دينهم ودنياهم، إلى أن أمر الســلطان سليمان القانوني العثماني في القرن العاشر الهجري 
الشــيخ أحمد الحلبي بجمع خالصة كتب المتون الحنفية، فجمعها في كتاب ملتقى األبحر. وهكذا 
إلــى أن جاء الســلطان محمد أورنك زيــب بهادر عالمكير فــي القرن الحادي عشــر الهجري ـ 
من ســالطين اإلمبراطورية المغولية ـ وأمر بكتابة ظاهر الروايــات من المذهب الحنفي، وفتاوى 
ا اتفق عليه أو تلقى بالقبول من عامة العلماء، وســمي هــذا العمل بالفتاوى  العلمــاء والنوادر ِمم

الهندية والعالمكيرية(1).
وقام نابليون بونابــرت بوضع قانونه الشــهير، والذي ترجم فيه الفقه اإلســالمي مع حذف ما 
يتعلق بالدين اإلســالمي كما ينص المؤرخون الفرنســيون، معتمدًا كتاب األم للشافعي لتأتي أحكام 

األحوال الشخصية على نسق لم يعرفه الغربيون قاطبة.
تتابعــت التقنينات فظهرت المدونــات القانونية، فصــدرت قوانين كثيرة خالل القرن التاســع 
عشــر الميالدي من قوانين التجــارة والجزاء وأصول المحاكمــات؛ وهنا برزت فكــرة تقنين الفقه 
اإلســالمي. وقد كانت اآلراء الفقهية متعددة كثيرة فصدرت اإلرادة الســلطانية في الدولة العثمانية 

ومثلها: الفتــاوى الخانية للقاضي خان الحســن بن منصــور (ت 592هـ.)؛ والفتاوى البزازية وهي البن البــزاز (ت827هـ.)؛   (1)
والفتــاوى الخيرية لخيــر الدين المنيــف الفاروقي الرملــي (ت 1581)؛ والفتاوى المهدية للشــيخ محمد العباســي المهدي 
ت1252هـ. والفتاوى الكبرى البن حجر الهيثمي. وفتاوى ابن تيمية. ومؤلفات الشيرازي. راجع: تاريخ القانون والفقه: 206. 
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لوضع مجموعة من األحكام الشرعية بصفة قانون مدني مقتبساً من المذهب الحنفي... وكونت لجنة 
برئاسة أحمد جودت باشا ناظر ديوان األحكام العدلية(1).

وأّمــا كلمة قانــون فإنها قــد اســتعملت قديماً، فقــد اســتعملها الغزالــي في كتابــه: «قانون 
التأويــل»، والمــاوردي فــي كتابــه «قوانيــن الــوزارة وسياســة الملــك»، وابن ســينا فــي كتابه 
«قانون المشــهور»، وابن جزي في كتابه «القوانين الفقهية»، واســتخدم هذا المصطلح ابن الجوزي 

والرازي وابن تيمية وابن فرحون وابن خلدون(2).

المطلب الثالث: قاعدة أمر اإلمام بالمباح ملزم
ف القرافي حكم الحاكم وأمره بالمســائل المجتهد فيها بأنه: «إنشــاء إطالق أو إلزام في  عر

مسائل االجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا».
وإنشاء اإلطالق: أي جعل الشيء مباحاً ال مقيدًا بقيد المنع، أو اإللزام بقول مجتهٍد فيه، حرصاً 

على مصالح الدنيا واآلخرة(3).
فإذا أمر الحاكم بأمــٍر جائز وجب على المســلمين طاعته وكذلك نهيه. وقــد ثبت ذلك بالقرآن 
الكريم: ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [النساء: 59]. وأولو األمر هم الحكام.
ع األطراف». ر عليكم عبٌد حبشي ُمجدوبالسنة المشرفة بقوله ژ : «اسمعوا وأطيعوا، وإن أُم

وألن اجتماع الكلمة وعدم تفرق الشمل ال يحصل إال بوجوب الطاعة(4).
ولهذا إذا اختلف المســلمون إلى عدة أقوال، فأمر اإلمام بواحٍد منهــا ارتفع االختالف، ويرجع 
المخالف عن مذهبه إلى حكم اإلمام، وهو القول الصحيح من مذاهب العلماء، كما يقول القرافي(5)؛ 
وذلك الستقرار األحكام، وارتفاع الخصومات، وانتفاء التشاجر والتنازع، واستئصال الفساد والعناد. 
وكأن الحاكم منشــئ لحكم اإللزام، فهــو مخبر عن اهللا تعالــى بذلك الحكم، بل أمــره بالجائز 
كالنص الــوارد من قبل اهللا تعالى في الواقعــة المحكوم فيها، فيصير حكمــه خاّصاً بها، والخاص 

مقدم على العام، والعام هو األحكام األخرى(6).

تاريخ القانــون والفقه، 209. وقد ذهب عامة العلماء إلــى جواز التقنين، حركة التقنيــن: 10 - 12. وراجع: المدخل الفقهي   (1)
العام: 299/1. 

حركة التقنين: 5 - 7. وراجع: فقه النوازل: 17 وما بعدها.   (2)
اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام: 20 - 25.   (3)

مغني المحتاج: 132/4.   (4)
الفروق: 103/2.   (5)

المصدر السابق: 104/2 - 105.   (6)
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وعليه ال يســوّغ للمفتي أن يفتي بخالف حكم الحاكم، ويتعين قولٌ واحٌد بعد حكم الحاكم على 
األوضاع الشرعية، وذلك في االجتهادات المختلف فيها(1).

ويعد حكم الحاكم غير العدل والعادل نافذًا لضــرورة الرعايا عدالء، فإن كانوا عادلين نفذت 
تصرفاتهم من بــاب أولى؛ وذلك ألنــه ال انفكاك للناس عنهــم، وإال فســدت أحوالهم واضطربت 
شــؤونهم(2). وإن كان يلزم الوالة التصرف بما هو األصلح للرعية درءًا للضرر والفســاد وجلباً للنفع 

والرشاد، وال يقتصر على الصالح مع القدرة على األصلح(3).
وذهب بعض العلماء إلى أنه ال يقلد غيره، وإنما يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع في تطبيق 

الناس للشرع(4).
وهو ما قررتــه المجلة إذ قال علي حيدر في درر الحكام في شــرح المــادة (1801): «إذا أمر 
السلطان قضاة الشــرع بالعمل بالمذاهب األخرى في بعض المسائل فيصح األمر وتجب الطاعة له؛ 

ألنه أمر بما ليس بمعصية وال مخالف للشرع بيقين، وطاعة ولي األمر في مثله واجبة»(5).

٭ ٭ ٭
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المطلب األول: نشأة القوانين العثمانية:
إن أول نشــأة القوانين العثمانية نشأت باســم القانون نامة الباديشــاهي للسلطان محمد 
الفاتــح (1451 - 1481)، وســماه «قانون نامــة آل عثمان»، وكتــب آخر أيام ســلطنته وهو في 
الحقيقة ما يمليه الســالطين ـ المجاهــدون وهذا لقبهم ـ علــى الكاتب (التوقيعــي). ونامة: 

العريضة المكتوبة(6).
ووجدت الدواوين تبعاً لوجود مؤسســة القصر (السراي). وقد كانت الدواوين تجمع بين مهمات 

إدرار الشروق البن الشاط: 114/2. وراجع: الفروق: 48/4 و82.   (1)
قواعد األحكام: 79/1.   (2)

المصدر السابق: 89/2.   (3)
المصدر السابق: 160/2.   (4)
المصدر السابق: 603/4.   (5)

التاريخ العثماني، 71 - 74.   (6)
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مجلس الوزراء ومجلس األمة، ويباشــر (الباديشاه) الملك سلطاته التشريعية واإلدارية معاً من خالل 
الدواوين(1).

ويتألف الديوان من قضاة العسكر وقاضي السلطنة والوزراء والعاملين (دفتر دار) والمجاهدين 
القائمين، وقواد الجيش وبيكوات (البيكوات: المالك الكبار)، وأمير العالم، ورئيس الحجاب، وأمير 

اإلسطبل(2).
وقد تبنت الدولة العثمانية المذهب الحنفي رسمياً منذ عهد السلطان سليم األول، فأصبح شيخ 

اإلسالم، والمفتون والقضاة يحكمون ويفتون وفق المذهب الحنفي(3).
وُعد ذلك خطوة في تقنين الفقه اإلســالمي، وقد بين ذلك وأكده أن أمر الحاكم فيما ليســت 
فيه معصيــة بعد ملزماً، وهو ما أكدته المجلة في المادة (م1801).. «لو صدر أمر ســلطاني بالعمل 
برأي مجتهد فــي خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق، ولمصلحة العصر أوفق، فليس للحاكم أن يعمل 

برأي مجتهد آخر مناٍف لرأي ذلك المجتهد، وإذا عمل فال ينفذ حكمه».
وتؤكد ذلك المادة (16) من المجلة: االجتهاد ال ينقض بمثله.

وقد صدر قانون األراضــي العثماني 1858م، ونظام الطابــو 1858م، والقانون الموقت النتقال 
األموال غير المنقولة 1331هـ وغيرها.

ولم تلتزم الدولــة العثمانية في ما بعد المذهب الحنفي، وإنمــا خرجت إلى المذاهب األخرى 
كما في قانون حق العائلة.

ثُم خرجت الدولة العثمانية إلى القوانين غير المنبثقة عن الفقه اإلســالمي منذ عام 1840م؛ 
إذ أخذت قانون العقوبات الفرنسي سنة 1840م، والقانون التجاري الفرنسي 1850م(4).

المطلب الثاني: عصر مجلة األحكام العدلية وُمْصِدُرها
إن عصــر مجلة األحكام العدلية هو عصــر تكثر فيه الفتن والحــروب والمؤامرات على الدولة 
العثمانية، مع كثرة تدخل الدول األخرى في شؤون الدول اإلسالمية وقضمهم أجزاء كثيرة من جسم 

الدولة بالحيلة حيناً وبالحرب والدسيسة أحياناً.

التاريخ العثماني: 126.   (1)
المصدر السابق: 130 - 131.   (2)

حركة التقنين، 14.   (3)
حركة التقنين، 14 - 16.   (4)
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فقد كان السلطان عبد العزيز بن محمود المولود سنة 1245هـ حيث عين خليفة سنة 1277هـ/ 
1861م؛ مؤكدًا المســاواة والعدالة، وغبطة حال الجميع بالثروة واليسار، واالستقالل المهم للدولة 
العليــة العثمانية، وإصالح أحوالها مــع تألب جميع الــدول األخرى عليها، واقتطــاع أجزائها ونهب 

خيراتها.
وفي هذا العصر تآزرت مملكة الصرب في الجبل األســود مع روسيا، وكانت الوقائع الحربية مع 

الدولة العلية مستمرة، وتدخلت الدول الغربية لمصلحة أعداء الدولة العلية في كل القضايا.
ومثل ذلك كان يحدث في بالد الهرســك، بل حظر على المســلمين أّياً كانوا السكنى في بالد 

غير المسلمين، والتي هي تحت حكم المسلمين.
وكذلك فــي واليتي األفالق والبغــدان (رومانيا)، فقــد تنازعت الدول األوروبيــة المختلفة بين 
مصالحها، وتخوف البعض من روســيا من انقضاضها على ثروات العثمانيين فجعلوا رومانيا موحدة 

اإلقليمين لكون شعبها مخالفاً للروس، ومثل ذلك البلغار ليكونوا ضد روسيا.
 وقد كانت الظروف الداخلية بذات الســوء فقد كان الصدر األعظم محمد أمين عالي باشا، ثُم
أقاله السلطان ســنة 1278، وعين فؤاد باشا صدرًا أعظم، وحاول جهده في إصالح المالية وإفالس 

الدولة وكثرة ديونها.
وخالل ذلك نشــبت حرب اســتقالل اليونــان، وُدمرت أســاطيل العثمانيين فاضطــرت الدولة 
إلى االســتدانة بالفوائد الكبيرة %8 ســنوياً لتجديد أسطولها وتقوية جيوشــها، ولكن ما لبثت أن 
قامت حروب الشــام مع مصــر والدولة العلية، ثم جرت حــرب القرم مع الــروس، والدولة تزداد 
في االقتراض، والفساد يستشــري، وناظر المالية مصطفى باشــا تم عزله لسياسته اإلنفاقية التي 
لم تتفق مع الصدر األعظم فؤاد باشــا. وكان أصحاب األموال ال يثقــون بمالية الدولة فال يضعون 
أموالهم لديها، فاســتبدل فؤاد باشــا بمحمد رشدي باشــا ســنة 1866، وما كادت أن تستقر شؤون 
الدولة المالية؛ إذ قامت ثورة جزيرة كريت لسلخها عن الدول العلية ومطالبة اليونان بها، ولم يتم 

لهم هذا لتآزر العساكر المصرية والعثمانية وعدم رغبة األوروبيين في ضم الجزيرة لليونانيين.
ثم استقال محمد رشــدي ســنة 1867، وعين مكانه محمد أمين علي باشــا ثانياً إلى أن عزل 
الســلطان عبد العزيز وعين الســلطان مــراد ســنة 1293هـ/ 1876م، بمؤامرة خسيســة من الدول 
األوروبية انتهــت بقتل عبد العزيز؛ ألنــه أراد تقوية الدولة والتخلص من نفــوذ األوروبيين، وتعزيز 
عالقته بالروس، واتهم بأنه قتل نفســه. ومما يؤكد عدم قتله نفسه رسالته إلى السلطان قبل وفاته 
بيوم، وفيها: «بعد اتكالي على اهللا تعالى وجهت اتكالي عليك فأهنئك بجلوسك على تخت السلطنة، 
وأبين لــك ما بي من األســف على أني لم أقــدر على أن أخدم األمة حســب مرادهــا، فأؤمل أنك 
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أنت تبلغ هذا األرب، وأنك ال تنســى أني تشبثت بالوســائل الفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها، 
وأوصيك بأن تتذكر بأن من صيرني إلى هذه الحالة هم العســاكر الذين سلحتهم أنا بيدي، وحيث 
كان من دأبي دائماً الرفق بالمظلومين وشــملهم بالمعروف الذي تقتضيه اإلنسانية، أرغب إليك أن 
تنقذني من هذا المكان الضيق المعنّى الذي صرت إليــه، وتعين لي محًال مالئماً لي، وأهنئك بأن 

الملك انتقل إلى ذرية أخي عبد المجيد خان». ثم أمضى السلطان عبد العزيز الوثيقة(1).
ا يؤكد هذا وهو أنه قد قيل: إنّ ضابطاً جركسياً يتبع ابن السلطان عبد العزيز قام في 23  َوِمـم
جمادى األولى سنة 1293 بعد عزل السلطان عبد العزيز في 6 جمادى األولى بقتل كل من ساهم في 

عزل السلطان عبد العزيز بعد مقتل السلطان عبد العزيز(2).
وأن اإلصالحات التي جرت في عصر الســلطان كثيرة، منها: إصــدار قانون قاٍض بجواز انتقال 

األراضي الخراجية (األميرية) والموقوفة لورثة صاحب المنفعة سنة 1284هـ.
والقوانين المبيحة لألجانب امتالك العقارات سنة 1285.

ومنهــا: مجلة األحكام العدليــة ليعمل بها في المحاكــم النظامية التــي كان جارياً إصالحها، 
فتقدمت بتقرير لجنة المجلة المعنية إلى الصدر األعظم عما تريد القيام به في سنة 1286هـ(3).

وآخره: «فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب 
العمل بقوله..»(4).

المطلب الثالث: نص تقرير لجنة األحكام العدلية
وضعت اللجنة من أشهر مشرعي هذا العصر، فقدمت تقريرًا لما كلفت به في مهمتها في تقنين 
الفقه اإلســالمي، وهذا نص التقرير الذي قدمته اللجنة إلى محمد أمين عالي باشا الصدر األعظم 

في غّرة محّرم سنة 1286:
«ال يخفى على حضرة الصدر العالــي أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه كما أنها 
تنقســم إلى مناكحات ومعامالت وعقوبات، كذلك القوانين السياســية لألمم المتمدنة تنقسم إلى 
هذه األقسام الثالثة، ويسمى قسم المعامالت منها: القانون المدني؛ لكنه لما زاد اتساع المعامالت 
التجارية في هذه األعصار مست الحاجة إلى اســتثناء كثير من المعامالت كالسفتجة التي يسمونها 

تاريخ الدولة العلية، ص 322.   (1)
المصدر السابق: 323 - 324.   (2)

تاريخ الدولة العلية العثمانية: 287 و298 و319 و320.   (3)
المصدر السابق بتصرف: 303.   (4)
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«حوالة»، وكأحكام اإلفالس وغيرهما من القانون األصلي. ووضع لهذه المســتثنيات قانون مخصوص 
يســمى قانون التجارة، وصار معموالً به في الخصوصيــات التجارية فقط. وأما ســائر الجهات فما 
زالت أحكامها تجري علــى القانون المدني. ومع ذلك فالدعاوى التي تــرى في محاكم التجارة إذا 
ظهر شــيء من متفرعاتها ليس له حكم فــي قانون التجارة مثل: الرهن والكفالــة والوكالة، يرجع 
فيه إلى القانــون األصلي، وكيفما وجد مســطورًا فيه يجري الحكم على مقتضــاه. وكذا في دعاوى 
الحقــوق العادية الناشــئة عن الجرائم تجــري المعاملة بها علــى هذا المنوال أيضــاً. وقد وضعت 
الدولة العلية قديمــاً وحديثاً قوانين كثيرة تقابــل القانون المدني، وهي وإن لــم تكن كافية لبيان 
جميع المعامالت وفصلها، ِإال أن المســائل المتعلقة بقسم المعامالت من علم الفقه هي كافية وافية 
لالحتياجات الواقعــة في هذا الخصوص، ولقلما يرى بعض مشــكالت في تحويل الدعاوى الســابق 
إلى الشــرع والقانون؛ غير أن مجالــس تميّز الحقوق لما كانت تحت رئاســة حكام الشــرع، فكما 
أن الدعاوى الشــرعية تصير رؤيتهــا وفصلها لديهم كذلك؛ كانت المــواد النظامية التي تحال إلى 
تلــك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم أيضاً، وبذلك يجري حل تلك المشــكالت، من حيث إن أصل 
القوانيــن والنظامات الملكية ومرجعهما هــو علم الفقه. وكثير من الخصوصيــات المتفرعة واألمور 
التي ينظر فيهــا بمقتضى النظام يفصل ويحســم على وفق المســائل الفقهية. والحــال أن أعضاء 
مجالس تمييز الحقوق ال اطالع لهم على مســائل علم الفقه، فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في 
تلك الفروع بمقتضى األحكام الشــرعية ظن األعضاء أنهم يفعلون ما يشاؤون خارجاً عن النظامات 

والقوانين الموضوعة، وأساءوا بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل والقال.
ثُــم إن قانون التجارة الهمايوني هو دســتور العمل فــي محاكم التجارة الموجــودة في ممالك 
الدولــة العلية. وأمــا الخصوصيات المتفرعــة عن الدعــاوى التجارية التي ال حكم لهــا في قانون 
التجــارة فيحصل بها مشــكالت عظيمة؛ ألنه إذا صــارت المراجعة في مثل هــذه الخصوصيات إلى 
قوانيــن أوروبا، وهي ليســت موضوعة باإلرادة الســنية؛ فال تصير مدار الحكم فــي محاكم الدولة 
العلية. وإذا أحيل فصل تلك المشــكالت إلى الشــريعة الغــراء فالمحاكم الشــرعية تصير مجبورة 
على اســتئناف المرافعة في تلك الدعوى، وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما 
تغاير األخرى في أصول المحاكمة ينشــأ عنه بالطبع تشعب ومباينة؛ ففي مثل هذه األحوال ال يمكن 
لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشــرعية. وإذا قيل ألعضاء محاكم التجــارة أن يراجعوا الكتب 
الفقهية فهذا أيضاً ال يمكن؛ ألن هؤالء األعضاء على حّد سواء مع أعضاء مجالس تمييز الحقوق في 

االّطالع على المسائل الفقهية.
وال يخفى أن علم الفقه بحر ال ساحل له، واستنباط درر المسائل الالزمة منه لحل المشكالت 
يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية، وعلى الخصوص مذهب الحنفية؛ ألنه قام فيه مجتهدون كثيرون 
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متفاوتون في الطبقــة، ووقعت فيه اختالفات كثيرة، ومع ذلك فلم يحصــل فيه تنقيح كما حصل في 
فقه الشــافعية؛ بل لم تزل مســائله أشــتاتاً متشــعبة، فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل 
ـهُ بتبدل األعصار تتبدل  واألوقات المختلفة، وتطبيق الحوادث عليها عســير جدًا، وما عدا ذلك َفِإنـ
المســائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف؛ مثًال: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد 
شــراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها، وعند المتأخرين ال بد من رؤية كل بيت منها على حدة؛ وهذا 
االختالف ليس مستندًا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختالف العرف والعادة في أمر اإلنشاء والبناء، 
وذلك أن العادة قديماً في إنشــاء الــدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متســاوية وعلى طراز واحد، 
فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية ســائرها. وأما في هذا العصر فحيث جرت العادة 
بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على االنفراد. 
وفي الحقيقة فالالزم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري؛ ومن ثم لم 
يكن االختالف الواقع في مثل المســألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشــرعية، وإنما تغير الحكم فيها 
بتغيــر أحوال الزمان فقط. وتفريق االختــالف الزماني واالختالف البرهانــي الواقع هنا وتمييزهما 
محوج إلى زيادة التدقيــق وإمعان النظر، فال جرم أن اإلحاطة بالمســائل الفقهية وبلوغ النهاية في 
معرفتها أمر صعب جدًا؛ ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضالئه لتأليف كتب مطولة مثل: كتاب 
ـ «الفتاوى الهندية»، ومع ذلك فلم يقدروا على  الفتاوى التاتارخانية والعالمكيرية المشــهورة اآلن ب

حصر جميع الفروع الفقهية واالختالفات المذهبية.
وفي الواقع فإن كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث 
على القواعد الفقهية، وأفتيت به الفتاوى في ما مر من الزمان. وال شك أن اإلحاطة بجميع الفتاوى 
التي أفتى بها علماء الســادة الحنفية في العصور الماضية عســر للغاية؛ ولهذا جمع ابن نجيم 5 
كثيرًا مــن القواعد الفقهية والمســائل الكلية المنــدرج تحتها فروع الفقه، ففتح بذلك باباً يســهل 
التوصل منه إلى اإلحاطة بالمسائل، ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل 

أثره طريقاً واسعاً.
ا اآلن فقــد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشــرعية في جميع الجهــات. وفضًال على أَنهُ  وأَم
ال يمكن تعيين أعضاء فــي المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتــب الفقهية وقت الحاجة 
لحل اإلشــكاالت، فقد صار من الصعب أيضاً وجود قضاة للمحاكم الشــرعية الكائنة في الممالك 

المحروسة.
بناء على ذلك لم يزل األمل معلقــاً بتأليف كتاب في المعامالت الفقهية يكون مضبوطاً ســهل 
المأخذ، عارياً من االختالفات، حاوياً لألقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد؛ ألنه إذا وجد 
كتاب على هذا الشــكل حصلت منه فائدة عظيمة عامة لكلّ من نواب الشــرع ومن أعضاء المحاكم 
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النظامية والمأمورين باإلدارة، فيحصل لهم بمطالعته انتســاب إلى الشرع ولدى اإليجاب تصير لهم 
ملكة بحســب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف، فيصير هذا الكتاب 
معتبرًا مرعى اإلجراء في المحاكم الشــرعية، مغنياً عن وضع قانــون لدعاوى الحقوق التي ترى في 

المحاكم النظامية.

ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت ســابقاً جمعية علمية فــي إدارة مجلس التنظيمات، 
وحرر حينئذ كثير من المســائل، ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل؛ فصــدق مضمون قولهم: إن األمور 
مرهونة ألوقاتها، حتى شــاء اهللا تعالى بــروز ما في هذا العصر الهمايوني الــذي صار مغبوطاً من 

جميع األعصار بظهور مثل هذه اآلثار الخيرية المهمة.

وألجل حصــول هذا األمر مع ســائر اآلثار الحســنة الكثيرة التــي هي من التوفيقــات الجليلة 
السلطانية المشهودة بعين االفتخار للبرية، أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا إتمام هذا المشروع 
الجميل واألثر الخيري الســديد، لتحصل بــه الكفاية في تطبيق المعامــالت الجارية على القواعد 
الفقهية على حســب احتياجات العصــر. وبموجــب اإلرادة العلية اجتمعنا في دائــرة ديوان األحكام، 
وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل واألمور الكثيرة الوقوع الالزمة جدًا من قسم المعامالت 
الفقهية، مجموعة من أقوال الســادة الحنفية الموثوق بها، وقسمت إلى كتب متعددة وسميت األحكام 

العدلية.

وبعد ختام المقّدمة والكتاب األّول منها أعطيت نســخة منهما لمقام مشــيخة اإلســالم، ونسخ 
أخــرى لمن له مهارة ومعرفة كافية فــي علم الفقه من الذوات الفخام. ثُــم بعد إجراء ما لزم من 
التهذيب والتعديل فيها بناء على بعض مالحظات منهم، حررت منها نســخة وعرضت على حضرتكم 
العلية. واآلن حصلت المبادرة إلى ترجمة هذه المقّدمة والكتاب إلى اللغة العربية، وما زال االهتمام 

مصروفاً إلى تأليف باقي الكتب أيضاً.

فلدى مطالعتكــم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالــة الثانية من المقّدمة هي عبارة 
عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن ســلك مسلكه من الفقهاء رحمهم اهللا تعالى؛ فحكام الشرع 
ما لم يقفــوا على نقل صريح ال يحكمون بمجّرد االســتناد إلى واحدة من هــذه القواعد إال أن لها 
فائدة كلية في ضبط المســائل. فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المســائل بأدائها، وســائر 
المأموريــن يرجعون إليها فــي كل خصوص، وبهذه القواعد يمكن لإلنســان تطبيــق معامالته على 
الشــرع الشــريف أو في األقل التقريب؛ وبناء على ذلك لم تكتب هذه القواعد تحت عنوان كتب أو 
باب، بــل أدرجناها في المقّدمة واألكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المســائل مخلوطة مع المبادئ، 
لكن في هذه المجلة حرر في أّول كل كتاب مقّدمة تشتمل على االصطالحات المتعلقة بذلك الكتاب، 
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ثُم نذكر بعدها المســائل الساذجة على الترتيب. وألجل إيضاح تلك المسائل األساسية أدرج ضمنها 
كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل.

ثُم إن األخــذ والعطاء الجاري فــي زماننا أكثره مربوط بالشــروط، وفي مذهــب الحنفية أن 
الشــروط الواقعة في صلب العقد أكثرها مفســد للبيع؛ ومن ثم كان أهّم المباحث في كتاب البيوع 
فصل البيع بالشــرط، وهذا األمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤالء العاجزين، ولذا 

رؤي مناسباً إيراد خالصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه اآلتي، فنقول:
إن أقــوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشــرط يخالف بعضها بعضــاً؛ ففي مذهب المالكية 
إذا كانت المــّدة جزئية. وفي مذهــب الحنابلة على اإلطالق يكون للبائع وحده أن يشــرط لنفســه 
منفعة مخصوصة في المبيع، لكن تخصيص البائع بهذا األمر من دون المشــتري يرى مخالفاً للرأي 
ن عاصروا اإلمام األعظم ƒ وانقرضت أتباعهم، فكل  والقياس. أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة ِمـم
منهما رأى في هذا الشــأن رأياً يخالف رأي اآلخر، فابن أبي ليلى يرى أن البيع إذا دخله أّي شرط 
كان فقد فســد البيع والشــرط كالهما. وعند ابن شبرمة أن الشــرط والبيع جائزان على اإلطالق. 
فمذهب ابن أبــي ليلى يرى مبايناً لحديث «المسلمون عند شـــروطهم»، ومذهب ابن شبرمة موافق 
لهذا الحديث موافقة تامة؛ لكن المتبايعين ربما يشــرطان أّي شــرط كان جائزًا أو غير جائز، قابل 
اإلجراء أو غير قابل؛ ومن األمور المســلمة عند الفقهاء أن رعاية الشــرط إنما تكون بقدر اإلمكان، 

فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص واالستثناء.
ولذا اتخذ طريق متوســط عند الحنفية، وذلك أن الشــرط ينقســم إلى ثالثة أقســام: شرط 
جائز، وشــرط مفســد، وشــرط لغو. بيان هذا: إن الشــرط الذي ال يكون من مقتضيات عقد البيع 
ا يؤيده وفيه نفع ألحد المتعاقدين مفسد، والبيع المعلق به يكون فاسدًا. والشرط الذي ال نفع  وال ِمم
فيه ألحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح؛ ألن المقصود من البيع والشــراء التمليك والتملك؛ 
أي: أن يكون البائع مالكاً للثمن، والمشــتري مالكاً للمبيع بال مزاحــم وال ممانع. والبيع المعلق به 
نفع ألحــد المتعاقدين يؤدي إلــى المنازعة؛ ألن المشــروط له النفع يطلب حصولــه، واآلخر يريد 
الفــرار منه؛ فكان البيع ال يتم، لكن بمــا أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جوّز البيع مع الشــرط 

المتعارف على اإلطالق.
أما المعامــالت التجارية فهــي من أصلها في حال مســتثنى كمــا تقّدم. وأكثــر ذوي الحرف 
والصنائع قد تعارفــوا على معاملة مخصوصة تقــررت بينهم، والعرف الطــارئ معتبر؛ فال يبقى ما 
يوجب البحث إال بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط في المعامالت المتفرقة في األخذ 
والعطاء، وليس لهذه المعامالت شــأن يوجب االعتناء بالبحث عنها؛ فما مســت الحاجة في تيسير 
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معامالت العصر إلى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية، ولهذا حصل االكتفاء بذكر 
الشروط التي ال تفسد البيع عند الحنفية.

في الفصل الرابــع من الباب األّول كمــا وقع في ســائر الفصول قد ذكر في المادة الســابعة 
والتسعين بعد المائة، والمادة الخامســة بعد الثمانين: أَنهُ ال يصح بيع المعدوم. والحال أن ما كان 
مثل الورد والخرشــوم من األزهار والخضراوات والفواكه التي يتالحــق ظهور محصوالتها يصح فيه 
البيع إذا كان بعض محصوالتها ظهر وبعضها لم يظهر؛ ألنه لما كان ظهور محصوالتها دفعة واحدة 
غير ممكن، وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شــيئاً بعد شيء؛ اصطلح الناس في العالم على بيع جميع 
محصوالتها الموجود والمتالحقة بصفقة واحدة. ولذا جوّز اإلمام محمد بن الحســن الشيباني 5 
هذا البيع استحســاناً، وقال: «اجعل الموجود أصًال والمعدوم تبعاً له»، وأفتى بقوله اإلمام الفضلي 
وشــمس األئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم اهللا تعالى. وحيــث إن إرجاع الناس عن عادتهم 
المعروفة عندهم غير ممكن، كما أن حمل معاملتهم بحســب اإلمكان على الصحة أولى من نســبتها 
إلى الفســاد وقع االختيار لترجيــح قول محمد 5 في هذه المســألة، كما هو منــدرج في المادة 

السابعة بعد المائتين.
وفــي بيع الصبرة كل مّد بكذا؛ عنــد اإلمام األعظم ƒ يصح البيع في مــّد واحد فقط. وعند 
اإلمامين رحمهما اهللا تعالى يصح في جميع الصبرة، فمهما بلغت الصبرة يأخذها المشــتري، ويدفع 
ثمنها بحساب المّد بســعر ما جرى عليه العقد. وحيث إن كثيرًا من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد 
اختاروا قول اإلمامين في ذلك تيسيرًا لمعامالت الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد 

المائتين على مقتضى قولهما.
ــام، وعند اإلمامين تكون المــّدة على قدر  وأكثر مّدة خيار الشــرط عنــد اإلمام 5 ثالثة أي
ــا كان قولهما هنا ـ أيضاً ـ أوفق للحــال والمصلحة وقع عليه  ام. َولَـم ما شــرط المتعاقدان من األي

ام الثالثة في المادة الثالثمائة. االختيار، وذكر من دون مّدة األي
وهذا الخالف جار أيضاً في خيار النقد إال أن عدم تقييد المــّدة بثالثة أيام، وصحة تقييدها 
بأكثر من ذلك هو قول محمد 5 فقط. وإنما اختير قوله في هذه المســألة أيضاً مراعاة لمصلحة 

الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثالثمائة.
وعند اإلمام األعظم أن المستصنع له الرجوع بعد عقد االستصناع، وعند اإلمام أبي يوسف 5 
أَنهُ إذا وجــد المصنوع موافقاً للصفــات التي بينت وقت العقــد فليس له الرجوع. والحــال أَنهُ في 
هذا الزمان قد اتخــذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر (الفابــورات) ونحوها بالمقاولة؛ 
وبذلك صار االســتصناع من األمور الجارية العظيمة، فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه 
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يترتب عليه اإلخالل بمصالح جسيمة. وحيث إن االستصناع مستند إلى التعارف، ومقيس على السلم 
المشروع على خالف القياس؛ بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أبي يوسف 5 في هذا مراعاة 

لمصلحة الوقت، كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثالثمائة من هذه المجلة.
فإذا أمر إمام المســلمين بتخصيص العمل بقول من المســائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل 
بقوله. وإذا صارت هذه المعروضات المبســوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجري توشيح 

أعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني، واألمر لولي األمر.

مفتش األوقاف الهمايونيةناظر ديوان األحكام العدلية
السيد خليلأحمد جودت

ـ من أعضاء شورى الدولة
ـ من أعضاء ديوان األحكام العدلية، رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومجلس انتخاب الحكام:

سيف الدين
السيد أحمد خلوصي

من أعضاء شورى الدولةمن أعضاء ديوان األحكام العدلية
محمد أمين الجنديالسيد أحمد حلمي

من أعضاء الجمعية
عالء الدين بن ابن عابدين

ثم أضيف إلى ســيف الدين والســيد خليل وأحمد جودت وأحمد حلمي وأحمد خلوصي القاضي 
بدار الخالفة العلية: أحمد خالد، ومعاون مميز اإلعالمات الشــرعية: عبد الســتار، ومستشار مفتش 

األوقاف: عمر حلمي سنة 1293 هـ(1).

المطلب الرابع: أسباب وضع المجلة واختصاصاتها واستمدادها(2)
وأبين ذلك بذكر خالصة التقرير المقدم إلى محمد أمين عالي باشــا الصدر األعظم في غرة 

محرم سنة 1286هـ وذلك إلقرار المجلة.

تاريخ الدولة العلية العثمانية: 298 - 304. وراجع: جامع األدلة: 500.   (1)
راجع: عقد التحكيم: 62 وما بعدها، و84 وما بعدها.   (2)
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تعد مجلة األحكام مرعية اإلجراء في المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية لتطبيق المعامالت  ـ  1
الجارية علــى القواعد الفقهية وفــق احتياجات العصر، وذلك ألن أمــر ولي األمر بتخصيص 

العمل بقول من األقوال موجب العمل به.
ندرة المتبحرين في العلوم الفقهية الشرعية في جميع الجهات، وصعوبة وجود القضاة األكفاء  ـ  2

ا يقتضي التأليف في المعامالت الفقهية بكتاب  للمحاكم الشرعية في الممالك المحروسة، ِمم
ا يفيد نواب الشــرع وأعضــاء المحاكم النظامية  حــاٍو لألقوال المختارة، ســهل المطالعة ِمم

والمأمورين باإلدارة، ويحصل لهم ملكة تمكنهم من التوفيق بين الدعاوى والشرع الشريف.
تسمية المجلة «األحكام العدلية»، وصوغها أوالً باللغة التركية تترجم إلى اللغة العربية وتعتمد  ـ  3

بها.
يعد النقل الصريح هو المســتند في األحكام من دون االكتفاء بمجرد االستناد إلى واحدة من  ـ  4

القواعد الكلية المذكورة في المقالة الثانية من المجلة، مع ما لهذه القواعد من فوائد جليلة 
في ضبط المسائل، مع لزوم ذكر أدلتها على األحكام والمسائل.

حررت كتب المجلة على نســق يذكر فيها أول كل كتاب: مقدمة توضح مصطلحاته، ثم مسائله  ـ  5
البسيطة األساسية، مع المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى عليها.

أصل القوانيــن والنظامات الملكية ترجع إلى علم الفقه، ولذا ينــاط بمجالس تمييز الحقوق  ـ  6
ـ والتي هي برئاسة فقهاء الشرع الشريف ـ الفصل في الدعاوى الشرعية لحل تلك المشكالت 

من دون الخروج عن النظام والقوانين الموضوعة.
التمييز والتفريق بين االختالف البرهاني واالختــالف الزماني، والذي يحتاج معهما إلى كتب  ـ  7

الفتــاوى، والتي هي عبارة عــن «مؤلفات حاوية لصــور ما حصل تطبيقه مــن الحوادث على 
القواعد الفقهية وأفتي به في ما مر من الزمان»، وهو ما سهله ابن نجيم.

ا يلزم بناؤه على العرف والعادة، كشــراء  ـ  8 بناء األحكام التي يمكــن تبدلها لتبدل األعصار ِمم
البيوت في لزوم رؤية كل بيت منها على حدة عند المتأخرين، وبخالفه عند المتقدمين.

فتجة) الحوالة، واإلفالس وإنما تبحث  ـ  9 ال تتعلق مجلة األحكام العدلية ببعض المعامالت (كالس
في قانون التجارة.

الدعــاوى التي تبحث في محاكم التجارة إذا ظهر أن فروعهــا أو بعضها ال عالقة له بمحاكم  ـ  10
التجارة كالرهن والكفالة تبحث في القانون األصلي ـ المجلة. وكذلك دعاوى الحقوق العادية 
الناشــئة عن الجرائم تتناول على نفس المنــوال. وال يحق لمحاكم التجــارة وغيرها مراجعة 

ا يصعب معه تمييز القول الصحيح. المحاكم الشرعية، لكثرة اآلراء وتشعبها ِمم
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التخير من أقــوال المذهب الحنفــي(1)، وأحياناً من غيره في ما يتوافق مــع المصلحة وأحوال  ـ  11
الناس ومن ذلك:

مراعاة الشرط بقدر اإلمكان في جواز الشــرط المتعارف عليه على اإلطالق، توسطاً بين  ـ  1ً
اآلراء بين مذهب ابن أبي ليلى المفسد للشرط والبيع، وابن شبرمة المصحح لكل شرط 
جائز وغيره ممكن أو ال، ومتوسط الحنفية بجواز الشرط الذي فيه نفع ألحد المتعاقدين 
ا جرى به التعارف. وكذلــك يعتد بالعرف الطارئ، وإذا مســت الحاجة إلى قول ابن  ِمم

شبرمة لتيسير معامالت الناس جاز ذلك.
جواز بيع المعدوم الوارد على التبع ال األصل استحســاناً، كما ذهــب إليه اإلمام محمد،  ـ  2ً

حمًال لمعاملة الناس على الصحة ما أمكن لصعوبة إرجاع الناس عن عرفهم هذا.
جواز بيع الصبرة بحســب قول الصاحبين في جميع الصبرة بحساب المد بالسعر المتفق  ـ  3ً

عليه، من دون قول أبي حنيفة في جوازه في مد واحد فقط.
اعتبار مدة خيار الشرط بحسب شرط المتعاقدين أخذًا بقول الصاحبين مراعاة للمصلحة  ـ  4ً

ام. من دون أبي حنيفة بمدها بثالثة أي
وكذلك في خيار النقد اعتد بقول اإلمــام محمد في عدم تقييد المدة بثالثة أيام مراعاة  ـ  5ً

للمصلحة.
لزوم عقد االستصناع عند موافقته للمواصفات والشروط المذكورة في العقد، أخذًا بقول  ـ  6ً

أبي يوسف(2).

مراجعة المجلة من قبل مشيخة اإلسالم ومن ذوي المهارة والمعرفة الكافية في علم الفقه من  ـ  12
ذوي األهلية الــذوات الفخام، واعتبار تهذيباتهم وتعديالتهــم ومالحظاتهم، ويتم ذلك كتاباً 

فآخر.

٭ ٭ ٭

والمجلة في قواعدها الكلية في المقالة الثانية مسبوقة بكتب القواعد الفقهية المختلفة. راجع: شرح القواعد الفقهية للزرقاء:   (1)
41. القواعد الفقهية للندوي: 162.. 

درر الحكام: 9/1 - 13. تاريخ الدولة العلية العثمانية: 298 - 303. جامع األدلة على مواد المجلة: 9 - 16.   (2)
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المطلب األول: أبواب المجلة وفصولها
تتألف المجلة من المقدمة وستة عشر كتاباً، وتتألف المقدمة من مقالتين: األولى لتعريف علم 
الفقه وتقسيمه بمادة واحدة. والثانية: في بيان القواعد الفقهية، ثم تذكر تفصيالت الكتب الفقهية 

بقواعد فقهية خاصة باألبواب الفقهية، وهي تسمى في علم القواعد بالضوابط الفقهية.
وتتألف المقالة الثانية من تسع وتسعين قاعدة، أقرب ما تكون جلها إلى القواعد الكلية العامة.

ثُم تذكر كتب المجلة، وهي:
البيوع، واإلجــارات، والكفالــة، والحوالة، والرهــن، واألمانات، والهبــة، والغصب واإلتالف، 
والحجــر واإلكراه والشــفعة، وأنواع الشــركات، والوكالة، والصلــح واإلبراء، واإلقــرار، والدعوى، 
والبينات والتحليف، والقضاء؛ فهي ســتة عشر كتاباً. وتنقسم إلى أربعة وســتين باباً. وأكثر األبواب 

وجلها تنقسم إلى فصول. وقليل من الفصول إلى مباحث. كما يوجد بعض اللواحق.
ويلحظ أن المجلة تحتوي ما يقابل القانون المدني والدعاوى والبينات؛ أي وسائل اإلثبات، كما 

تتكلم عن أصول التقاضي والخصومات وتنظيم ذلك كله.
بينما خلت المجلة من أبواب فقهية أخرى هي: العبادات، واألحوال الشخصية، والعقوبات.

وأما تفصيل أبواب المجلة وفصولها، فهو كالتالي:
الكتاب األول: البيوع: ويبدأ بالمادة (101)، وينتهي بالمادة (403). ويتألف من مقدمة وســبعة 
أبواب. ويوجد في المقدمة بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة بالبيوع من المادة (101) إلى المادة 

.(166)
الباب األول: في المســائل المتعلقة بعقد البيع وفيه: خمســة فصول هي: مــا يتعلق بركن البيع 
(م167 - 176)، وبيان لزوم موافقة القبول لإليجاب (م177 - 180)، وحق مجلس البيع (م181 - 185)، 

وحق البيع بالشرط (م186 - 189)، وإقالة البيع (م190 - 196).
الباب الثاني: في بيان المســائل المتعلقة بالمبيع، وفيه أربعة فصول هي: في حق شروط المبيع 
وأوصافــه (م 197 - 204)، ما يجوز بيعه وما ال يجــوز (م205 - 216)، في بيان المســائل المتعلقة 

راجع: المدخل الفقهي العام: 43/1.   (1)
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بكيفية بيــع المبيع (م217 - 229)، في بيان مــا يدخل في البيع من دون ذكــر صريح وما ال يدخل 
(م230 - 236).

البـــاب الثالث: في بيان المســائل المتعلقة بالثمن وفيــه فصالن: في بيان المســائل المترتبة 
على أوصــاف الثمن وأحواله (م237 - 244)، في بيان المســائل المتعلقة بالبيع بالنســيئة والتأجيل 

(م245 - 251).
الباب الرابع: في بيان المســائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد، ويشتمل على 
فصلين: في بيــان حق تصرف البائع بالثمــن (م252 - 253)، في بيان التزييــد والتنزيل في الثمن 

والمبيع بعد العقد (م254 - 261).
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلّم وفيه ستة فصول:

في بيان حقيقة التســليم والتســلم وكيفيتها (م262 - 277)، في المواد المتعلقــة بحبس المبيع 
(م278 - 284)، في حق مكان التسليم (م285 - 287)، في مؤنة التسليم ولوازم إتمامه (م288 - 292)، 
في بيان المواد المترتبة على هالك المبيع (م293 - 297)، في ما يتعلق بســوم الشــراء وسوم النظر 

(م298 - 299).
الباب الســـادس: فــي بيان الخيــارات: ويشــتمل على ســبعة فصول: فــي بيان خيار الشــرط 
(م300 - 309)، فــي بيان خيار الوصــف (م310 - 312)، في حــق خيار النقــد (م313 - 315)، في 
بيان خيــار التعييــن (م316 - 319)، في حق خيــار الرؤيــة (م320 - 335)، في بيان خيــار العيب 

(م336 - 355)، في الغبن والتعزير (م356 - 360).
الباب الســـابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه: وينقســم إلى ســتة فصول: في بيان أنواع البيع 
(م361 - 368)، فــي بيــان أحــكام أنــواع البيــع (م369 - 379)، في حــق الســلم (م380 - 387)، 
في بيــان االســتصناع (م388 - 392)، في أحكام بيع المريــض (م393 - 395)، في حــق بيع الوفاء 
(م396 - 403). وقــد ذيل آخر هذا الكتاب بمــا يلي: تحريرًا في 2 ذي الحجة ســنة 1286هـ وفي 
21 شباط ســنة 1886م من أعضاء ديوان األحكام العدلية: أحمد خلوصي؛ من أعضاء شورى الدولة 
سيف الدين؛ ناظر ديوان أحكام العدلية: أحمد جودت؛ من أعضاء الجمعية: عالء الدين؛ من أعضاء 

شورى الدولة: محمد أمين؛ من أعضاء ديوان األحكام العدلية: أحمد حلمي.
الكتاب الثاني: في اإلجارات ويشــتمل علــى مقدمة وثمانية أبواب، ويبــدأ بالمادة 404 وينتهي 

بالمادة 611:
المقدمة: في االصطالحات الفقهية المتعلقة باإلجارة (م404 - 419).
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الباب األول: في بيان الضوابط العمومية (م420 - 432).
الباب الثاني: في بيان المســائل المتعلقة باألجر، ويشــتمل على أربعة فصول: في بيان مســائل 
ركن اإلجارة (م433 - 443)، في شــروط انعقاد اإلجارة ونفاذها (م444 - 447)، في شــروط صحة 

اإلجارة (م448 - 457)، في فساد اإلجارة وبطالنها (م458 - 462).
الباب الثالث: في بيان المســائل التــي تتعلّق باألجرة، وفيــه ثالثة فصول: في بــدل اإلجارة 
(م463 - 465)، في بيان المســائل المتعلّقة بســبب لــزوم األجرة وكيفية اســتحقاق األجر واألجرة 
(م466 - 481)، فــي ما يصــح لألجيــر أن يحبس المســتأجر فيه الســتيفاء األجــرة وما ال يصح 

(م482 - 483).
الباب الرابع: في بيان المسائل التي تتعلق بمدة اإلجارة (م484 - 496).

الباب الخامس: في الخيارات ويحتوي ثالثة فصول: في بيان خيار الشــرط (م497 - 506)، في 
خيار الرؤية (م507 - 512)، في خيار العيب (م513 - 521).

الباب الســـادس: في بيان أنواع المأجور وأحكامه، ويشــتمل على أربعة فصول: في بيان مسائل 
تتعلــق بإجــارة العقــار (م522 - 533)، فــي إجــارة الُعــروض (م534 - 537)، في إجــارة الدواب 

(م538 - 561)، في إجارة اآلدمي (م562 - 581).
الباب السابع: في وظيفة اآلجر والمستأجر وصالحيتهما بعد العقد، ويشتمل على ثالثة فصول: 
في تسليم المأجور (م582 - 585)، في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد (م586 - 590)، في 

بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته (م591 - 595).
الباب الثامن: فــي بيان الضمانات: ويحتوي ثالثة فصول: في ضمــان المنفعة (م596 - 599)، 

في ضمان المستأجر (م600 - 606)، في ضمان األجير (م607 - 611).
الكتاب الثالث: في الكفالة، ويحتوي على مقدمة وثالثة أبواب (م612 - 672):

المقدمة: في اصطالحات فقهية تتعلق بالكفالة (م612 - 620).
الباب األول: في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين: فــي ركن الكفالة (م621 - 627)، في بيان 

شرائط الكفالة (م628 - 633).
الباب الثاني: في بيان أحكام الكفالة: ويحتوي على ثالثة فصول:

في بيــان حكم الكفالة المنجــزة والمعلقة والمضافــة (م634 - 641)، في بيــان حكم الكفالة 
بالنفس (م642)، في بيان أحكام الكفالة بالمال (م643 - 658).
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الباب الثالث: في البراءة من الكفالة: ويحتوي ثالثة فصول: في بيان بعض الضوابط العمومية 
(م659 - 662)، في البــراءة من الكفالة بالنفــس (م663 - 666)، في البراءة مــن الكفالة بالمال 

(م667 - 672). وآخره: تحريرًا في غرة ربيع األول 1287هـ.
الكتاب الرابع: في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين (م673 - 700):

المقدمة: في بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة بالحوالة (م673 - 679).
الباب األّول: في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين: في بيان ركن الحوالة (م680 - 683)، 

في بيان شروط الحوالة (م684 - 689).
الباب الثاني: في بيان أحكام الحوالة (م690 - 700).

وقبل اآلتي كتب: بسم اهللا الرحمن الرحيم.
بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب الخامس: في الرهن، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب (م701 - 761):
المقدمة: في بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة بالرهن (م701 - 705).

الباب األول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن، وينقسم إلى ثالثة فصول:
في المسائل المتعلقة بركن الرهن (م706 - 707)، في بيان شروط انعقاد الرهن (م708 - 710)، 

في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن (م711 - 715).
الباب الثاني: في بيان مسائل تتعلّق بالراهن والمرتهن (م716 - 721).

الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون، وينقسم إلى فصلين:
في بيان مؤونة الرهن ومصاريفه (م722 - 725)، في الرهن المستعار (م726 - 728).

الباب الرابع: في بيان أحكام الرهن، وينقسم إلى أربعة فصول: في بيان أحكام الرهن العمومية 
(م729 - 742)، فــي تصرف الراهن والمرتهــن في الرهن (م743 - 751)، في بيــان أحكام الرهن 

الذي هو في يد العدل (م752 - 755)، في بيع الرهن (م756 - 761).
بسم اهللا الرحمن الرحيم

بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتاب السادس: في األمانات، ويشتمل: مقدمة وثالثة أبواب (م762 - 832):
المقدمة: في بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة باألمانات (م762 - 767).
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الباب األول: في بيان أحكام عمومية تتعلق باألمانات (م768 - 772).
الباب الثاني: في الوديعة ويشتمل على فصلين: في بيان المسائل المتعلقة بعقد اإليداع وشروطه 

(م773 - 776)، في أحكام الوديعة وضمانها (م777 - 803).
الباب الثالث: في العارية، ويشتمل على فصلين: في المســائل المتعلقة بعقد اإلعارة وشروطها 

(م804 - 811)، في بيان أحكام العارية وضماناتها (م812 - 832).
وآخره: في 24 ذي الحجة سنة 1288هـ.

بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتاب السابع: في الهبة، ويشتمل مقدمة وثالثة أبواب (م833 - 880)، وجعلها علي حيدر شارح 

المجلة بابين.
المقدمة: في بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة بالهبة (م833 - 836).

الباب األول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة، ويشتمل فصلين:
في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها (م837 - 855)، وال يوجد سواه؛ بينما جعله علي 
حيدر شارح المجلة موجودًا، إذ جعل الباب الثاني هو الفصل الثاني، وجعل كتاب الهبة بابين فقط.

الباب الثاني: في بيان شرائط الهبة (م856 - 860)، وهو ما جعله علي حيدر الفصل الثاني.
الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة ويشتمل فصلين: في حق الرجوع عن الهبة (م861 - 876)، 

في هبة المريض (م877 - 880).
تحريرًا في 29 محرم سنة 1289هـ.

بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتاب الثامن: في الغصب واإلتالف ويشتمل مقدمة وبابين (م881 - 940):

المقدمة: في بيان االصطالحات الفقهية المتعلقة بالغصب واإلتالف (م881 - 889).
الباب األول: في الغصب ويحتوي ثالثة فصول: في بيان أحكام الغصب (م890 - 904)، في بيان 

المسائل المتعلّقة بغصب العقار (م905 - 909)، في بيان حكم غاصب الغاصب (م910 - 911).
الباب الثاني: في بيان اإلتالف ويحتوي أربعة فصول: في مباشــرة اإلتالف (م912 - 921)، في 
بيان اإلتالف تســبباً (م922 - 925)، في ما يحدث فــي الطريق العــام (م926 - 928)، في جناية 

الحيوان (م929 - 940). في غرة 23 ربيع اآلخر سنة 1289هـ.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني. (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتاب التاسع: في الحجر واإلكراه والشفعة، ويشمل مقدمة وثالثة أبواب (م941 - 1044).

المقدمة: في االصطالحات الفقهية المتعلّقة بالحجر واإلكراه والشفعة (م941 - 956).
البـــاب األول: في بيان المســائل المتعلقــة بالحجر، وينقســم أربعة فصول: فــي بيان صنوف 
المحجورين وأحكامهم (م957 - 965)، في بيان المســائل التي تتعلق بالصغيــر والمجنون والمعتوه 

(م966 - 989)، في السفيه المحجور (م990 - 997)، في المديون المحجور (م998 - 1002).
الباب الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق باإلكراه (م1003 - 1007).

الباب الثالث: في بيان الشفعة، وينقسم أربعة فصول: في بيان مراتب الشفعة (م1008 - 1016)، 
في بيان شرائط الشفعة (م1017 - 1027)، في بيان طلب الشــفعة (م1028 - 1035)، في بيان حكم 

الشفعة (م1036 - 1044).
بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب العاشر: في أنواع الشركات، ويشتمل مقدمة وثمانية أبواب (م1045 - 1448).
المقدمة: في بيان بعض اصطالحات فقهية (م1045 - 1059).

الباب األول: في بيان شركة الملك، ويشــتمل ثالثة فصول: في تعريف شركة الملك وتقسيمها 
(م1060 - 1068)، في بيان كيفية التصرف في األعيان المشتركة (م1069 - 1090)، في بيان الديون 

المشتركة (م1091 - 1113)، وكانت المادة 1113 معنونة بـ: الحقة.
البـــاب الثاني: فــي بيان القســمة ويشــتمل تســعة فصول: فــي تعريف القســمة وتقســيمها 
(م1114 - 1122)، في بيان شرائط القسمة (م1123 - 1131)، في بيان قسمة الجمع (م1132 - 1138)، 
في بيان قســمة التفريــق (م1139 - 1146)، فــي بيان كيفيــة القســمة (م1147 - 1152)، في بيان 
الخيارات (م1153 - 1155)، في بيان فســخ القســمة وإقالتهــا (م1156 - 1161)، فــي بيان أحكام 

القسمة (م1162 - 1173)، في بيان المهايأة (م1174 - 1191).
الباب الثالث: في بيان المســائل المتعلّقة بالحيطان والجيران، ويشــتمل أربعة فصول: في بيان 
بعض قواعد في أحــكام األمالك (م1192 - 1197)، في حق المعامــالت الجوارية (م1198 - 1212)، 

في الطريق (م1213 - 1223)، في بيان حق المرور والمجرى والمسيل (م1224 - 1233).
الباب الرابع: في بيان شــركة اإلباحة، ويشــتمل سبعة فصول: في بيان األشــياء المباحة وغير 
المباحة (م1234 - 1247)، في بيان كيفية اســتمالك األشــياء المباحــة (م1248 - 1253)، في بيان 
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أحكام األشــياء المباحة العمومية (م1254 - 1261)، في بيان حق الشرب والشفة (م1262 - 1269)، 
في إحيــاء المــوات (م1270 - 1280)، في بيان حريم اآلبــار المحفورة والمياه المجراة واألشــجار 
المغروســة باإلذن الســلطاني في األراضي الموات (م1281 - 1291)، في بيان المسائل العائدة إلى 

أحكام الصيد (م1292 - 1307).
الباب الخامس: في بيان النفقات المشتركة، ويشتمل فصلين: في بيان تعميرات األموال المشتركة 

ومصاريفها السائرة (م1308 - 1320)، في حق كري النهر والمجاري وإصالحها (م1321 - 1328).
الباب السادس: في بيان شركة العقد، ويشتمل ستة فصول:

في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها (م1329 - 1332)، في بيان الشرائط العمومية في شركة 
العقد (م1333 - 1337)، في بيان الشــرائط المخصوصة في شــركة األموال (م1338 - 1344)، في 
بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد (م1345 - 1355)، في بيان شركة المفاوضة (م1356 - 1364)، في 

حق شركة العنان ـ األموال واألعمال والوجوه (م1365 - 1403).
الباب السابع: في حق المضاربة، ويشتمل ثالثة فصول: في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها 
(م1404 - 1407)، فــي بيــان شــروط المضاربــة (م1408 - 1412)، في بيان أحــكام المضاربة 

(م1413 - 1430).
البـــاب الثامن: فــي بيــان المزارعــة والمســاقاة، وينقســم فصليــن: فــي بيــان المزارعة 

(م1431 - 1440)، في بيان المساقاة (م1441 - 1448).
وآخره قاضي دار الخالفة العلية سابقاً: سيف الدين؛ أمين الفتوى: السيد خليل؛ ناظر المعارف 
العمومية: أحمد جودت؛ عن أعضاء مجلس تدقيقات شــرعية: أحمــد خالد؛ عن أعضاء ديوان أحكام 

عدلية: أحمد حلمي؛ مفتي دار الشورى العسكرية: أحمد خلوصي.
بسم اهللا الرحمن الرحيم. صورة الخط الهمايوني. (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب الحادي عشر: في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثالثة أبواب (م1449 - 1530):
المقدمة: في بيان بعض االصطالحات الفقهية المتعلقة بالوكالة (م1449 - 1450).

الباب األول: في بيان ركن الوكالة وتقسيمها (م1451 - 1456).
الباب الثاني: في شروط الوكالة (م1457 - 1459).

الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة ويشــتمل ستة فصول: في بيان األحكام العمومية المتعلقة 
بالوكالــة (م1460 - 1467)، فــي بيــان الوكالــة بالشــراء (م1468 - 1493)، في الوكالــة بالبيع 
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(م1494 - 1505)، في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور (م1506 - 1515)، في حق الوكالة بالخصومة 
(م1516 - 1520)، في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل (م1521 - 1530). تحريرًا في 20 جمادى 

األولى سنة 1291هـ.
بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب الثاني عشر: في الصلح واإلبراء ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب (م1531 - 1571):
المقدمة: في بيان بعض االصطالحات الفقهية المتعلقة بالصلح واإلبراء (م1531 - 1538).

الباب األول: في بيان من يعقد الصلح واإلبراء (م1539 - 1544).
البـــاب الثاني: فــي بيــان بعض أحــوال المصالــح عليــه والمصالح عنــه وبعض شــروطهما 

(م1545 - 1547).
الباب الثالث: في المصالح عنه ويشتمل فصلين: في الصلح عن األعيان (م1548 - 1551)، في 

بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق (م1552 - 1555).
الباب الرابع: في بيان أحــكام الصلح واإلبراء، ويشــتمل فصلين: في بيان المســائل المتعلقة 
بأحكام الصلح (م1556 - 1560)، في بيان المســائل المتعلقة بأحــكام اإلبراء (م1561 - 1571). في 

6 شوال سنة 1291هـ.
بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب الثالث عشر: في اإلقرار ويشتمل على أربعة أبواب (م1572 - 1612):
الباب األول: في بعض االصطالحات الفقهية (م1572 - 1578).

الباب الثاني: في بيان وجوه صحة اإلقرار (م1579 - 1586).
البـــاب الثالث: في بيان أحــكام اإلقرار، ويشــتمل ثالثة فصــول: في بيان األحــكام العمومية 
(م1587 - 1590)، في بيان نفي الملك واالســم المستعار (م1591 - 1594)، في بيان إقرار المريض 

(م1595 - 1605).
الباب الرابع: في بيان اإلقرار بالكتابة (م1606 - 1612). في 9 جمادى األولى سنة 1293هـ.

بسم اهللا الرحمن الرحيم. صورة العمل الهمايوني. (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتاب الرابع عشر: في الدعوى، ويشتمل مقدمة وبابين (م1613 - 1675):

المقدمة: في بيان بعض االصطالحات الفقهية المتعلقة بالدعوى (م1613 - 1615).
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الباب األول: في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها، ويشتمل أربعة فصول: في بيان شروط صحة 
الدعوى (م1616 - 1630)، في دفع الدعوى (م1631 - 1633)، في بيان من كان خصماً ومن لم يكن 

(م1634 - 1646)، في بيان التناقض (م1647 - 1659).
الباب الثاني: في حق مرور الزمن (م1660 - 1675). في 9 جمادى اآلخرة سنة 1293هـ.

بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني. (الملكي) ليعمل بموجبه:
الكتــــاب الخامــــس عشــــر: فــي البينــات والتحليــف: ويشــتمل مقدمــة وأربعــة أبواب 

(م1676 - 1783).
المقدمة: في بيان بعض االصطالحات الفقهية (م1676 - 1683).

البـــاب األول: في الشــهادة: ويشــتمل ثمانيــة فصول: فــي بيان تعريــف الشــهادة ونصابها 
(م1684 - 1686)، فــي بيــان كيفيــة أداء الشــهادة (م1687 - 1695)، في بيان شــروط الشــهادة 
األساســية (م1696 - 1705)، في بيان موافقة الشــهادة للدعوى (م1706 - 1711)، في بيان اختالف 
الشــهود (م1712 - 1715)، في تزكية الشــهود (م1716 - 1727)، في رجوع الشــهود عن شهادتهم 

(م1728 - 1731)، في التواتر (م1732 - 1735).
الباب الثاني: في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة: وينقســم فصليــن: في بيان الحجج 

الخطية (م 1736 - 1739)، في بيان القرينة القاطعة (م1740 - 1741).

الباب الثالث: في بيان التحليف (م1742 - 1752). الحقة (1753).
البـــاب الرابع: فــي بيــان التنــازع وترجيح البينــات، وفيــه أربعة فصــول: في بيــان التنازع 
باأليــدي (م1754 - 1755)، في ترجيح البينــات (م1756 - 1770)، في القول لمــن وتحكيم الحال 

(م1771 - 1777)، في التحالف (م1778 - 1783)، في 26 شعبان سنة 1293هـ.
بسم اهللا الرحمن الرحيم. بعد صورة الخط الهمايوني. (الملكي) ليعمل بموجبه:

الكتاب السادس عشر: في القضاء، ويشتمل مقدمة وأربعة أبواب (م1784 - 1851):
المقدمة: في بيان بعض االصطالحات الفقهية (م1784 - 1791).

الباب األول: في الحكام، ويحتــوي أربعة فصول: في بيان أوصــاف الحاكم (م1792 - 1794)، 
في بيــان آداب الحاكم (م1795 - 1799)، في بيان وظائف الحاكــم (م1800 - 1814)، يتعلق بصورة 

المحاكمة (م1815 - 1828).
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الباب الثاني: في الحكم، ويشــتمل فصلين: في بيان شروط الحكم (م1829 - 1832)، في بيان 
الحكم الغيابي (م1833 - 1836).

الباب الثالث: في رؤية الدعوى بعد الحكم (م1837 - 1840).
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم (م1841 - 1851).

المطلب الثاني: نماذج من اختيارات المجلة:
وأبين في هذا البحث بعض المســائل التي ذهبــت فيها المجلة إلى قول آخــر غير معتمد عند 

الحنفية، ولكنه من مذهب الحنفية، ذاكرًا بعض هذه المسائل مع أرقام موادها:
(م119) «بيع االستغالل هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع»: ـ  1ً

يعد بيعاً باطــًال ولكنه صحيح رهناً، وقيــل: يصح بيعاً، وقال الزيلعي: عليــه الفتوى، إذا ذكرا 
الفســخ بعد العقد وعدًا، ولزم الوفاء به؛ وذلك أن ذكر الشــرط الفاسد بعد العقد ال يفسد العقد 
عند الصاحبين، وقد جوز لحاجة الناس إليه بشرط سالمة البدلين لصاحبهما، وعلى ذلك الزيلعي، 

مع أَنهُ بيع ورهن وقرض(1).

(م357) «إذا غر أحد المتبايعين اآلخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ  ـ  2ً
البيع حينئذ».

خالفت هذه المادة المذهــب الحنفي في القول المعتمد في ظاهــر الرواية، فذهبت إلى جواز 
الفسخ بالغبن الفاحش رفقاً بالناس مع أن الفسخ بشرط وجود التغرير، وهذه المخالفة لوجود فتوى 
بذلك، مع رفض ابن عابدين لها، وكتابته رســالة بذلك ســّماها: تحبير التحرير في إبطال القضاء 

بالفسخ بالغبن الفاحش(2).

(م621) «تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط...». ـ  3ً
ذهــب الطرفان إلى لزوم اإليجــاب والقبول من الكفيــل والمكفول له. وذهب أبو يوســف إلى 
انعقادها باإليجاب فقط، وللمكفول له على أحد قوليــن: تتوقف الكفالة على قبوله، وإما تنفذ، وله 
الرد وهو األصح من قوليه. وفي البزازية والدرر: على قول أبي يوســف الفتوى، وفي أنفع الوســائل 

وغيره بل الفتوى على قولهما.
وبهذا يعرف أن مادة المجلة ذهبت إلى قول أبي يوسف... مع أن الراجح قولهما(3).

رد المحتار والدر المختار: 246/4 - 247.   (1)
حاشية ابن عابدين: 159/4.   (2)

رد المحتار: 251/4.   (3)
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(م714) «إذا رهن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضاً. ـ  4ً
مثًال: لو رهن أحد في مقابلة ألف قرش ســاعة ثمنهــا ألفان، ثُم أخذ أيضــاً في مقابلة ذلك 

الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابلة ألف وخمسمائة».
هذا ما ذهب إليه أبو يوسف، فالرهن في الدين كالثمن في البيع والدين كالمثمن، فكما تجوز 
الزيادة في الثمن والمثمن تجــوز في الدين والرهن. ومذهب الطرفين عدم جواز زيادة الدين، ألن 
الرهن يشــيع في الدين، فإذا زيد الدين ُجعل بعض الرهن مقابل الديــن األول والثاني، وال يجوز 

جعل شيء لدينين. وهو ما عليه الفتوى، وخالفت المجلة ذلك(1).

(م777) «الوديعــة أمانة في يد الوديع بناء عليــه إذا هلكت بال َتَعّد من المســتودع ومن دون  ـ  5ً
صنعه وتقصيره في الحفظ، فال يلزم الضمان إال أنه إذا كان اإليداع بأجرة على حفظ الوديعة 
فهلكت أو ضاعت بســبٍب يمكــن التحرز منه لزم المســتوَدع ضمانها، مثًال لو وقعت الســاعة 
جل أو  المودعة من يد الوديع بال صنعه فانكســرت ال يلزم الضمان، أما لو ُوِطئت الساعة بالر
وقع من اليد عليها شيء فانكســرت لزم الضمان، كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر وأعطاه 

أجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستوَدع الضمان».
وقال في الدر المختار: واشــتراط الضمان على األمين باطل، وعليــه الفتوى. مع أنه قال قبله: 
وهي أمانة ال تضمن بالهالك مطلقــاً إال إذا كانت الوديعة بأجر عند الزيلعي. وقال في رد المحتار: 

وما جرى عليه العرف من الضمان مع أخذ األجرة مقابل الحفظ فالفتوى على عدم الضمان(2).

(م845) «للمشتري أن يهب المبيع قبل قبضه من البائع» ـ  6ً
وهو قول اإلمام محمد، واألصل عدم جوازه إال في العقار، فيجوز اتفاقاً عند الحنفية (م253)، 

فيكون أوالً نائباً من المشتري وثانياً قابضاً لنفسه(3).

(م1034) «لو أخر الشــفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير واإلشهاد شهرًا من دون عذر  ـ  7ً
شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته».

قال في الدر المختار: «وبتأخيره مطلقاً بعذر وبغيره شهرًا أو أكثر ال تبطل الشفعة حتى يسقطها 
بلســانه وبه يفتى، وهو ظاهر المذهب. وقيل: يفتى بقول محمد إن أخره شــهرًا بال عذر بطلت دفعاً 

للضرر. قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره باألخذ أو الترك».

رد المحتار والدر المختار: 337/5. درر الحكام: 118/2.   (1)
الدر والرد: 494/4.   (2)

درر الحكام: 236/1 - 238 و411/2.   (3)
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وقال ابن عابديــن: «وبه ظهر إن أفتاهم بخالف ظاهر الرواية لتغيــر الزمان فال يرجح ظاهر 
الرواية عليه، وإن كان مصححاً أيضاً»(1).

وعليــه يبيــن أن المادة رجحت قــول محمد على قــول ظاهــر الرواية مع صحتهــا وترجيح 
الحصكفي لها.

(م1530) «تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل». ـ  8ً
قال في الدر المختار: ينعزل الوكيل بموت أحدهما، وجنونه مطبقاً َسنَة على الصحيح، وهو قول 

محمد وبه يفتى، ويفتى بانعزاله بجنونه شهرًا وهو قول أبي حنيفة.
ونص المادة دال على بطالن الوكالة بالجنون المطبق مباشرة(2).

(م1670) «إذا ترك المورث الدعوى مدة، وتركها الوارث أيضاً مدة، وبلغ مجموع المدتين  ـ  9ً
حد مرور الزمان فال تسمع».

وفي الدر: «لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة فسمعها لم ينفذ».
وفي رد المحتار: ال تســمع الدعوى النعزال القاضي عن ســماعها بنهي السلطان؛ ألن القضاء 

يتخصص، وال منافاة مع مبدأ عدم سقوط الحق بالتقادم.
وذلك أنه يجب على السلطان نفســه سماع الدعوى بعد مرور هذا الزمن أو يأمر بسماعها لئال 
تضيع الحقوق.. ثم ســاق أوجهاً عدة تدل بمجموعها على ســماع الدعوى، وخاصــة إذا وجد العذر 

وانتفى التزوير والشبهة وإال لم تسمع(3).
والمالحــظ هنا علــى المجلة إطالق المدة وتســميتها بحدود مــرور الزمان، وشــارحها قيدها 
بخمس عشرة ســنة، والنص الفقهي قيدها بتقييد اإلمام ال بمطلق الزمان.. وإن كانت أقوال الحنفية 

المتعددة في ذلك تشير إلى جوازه مطلقاً(4).

المطلب الثالث: شروح المجلة
1 ـ جامع األدلة على مواد المجلة: نســـقها ورتبها: عّزتلو نجيب بــك هواويني، وكيل دعاوى 
صاحب شــهادة من مكتب الحقوق الســلطاني، طبعة لبنان ســنة 1305هـ ، وهو مجلــد واحد عنون 

رد المحتار والدر المختار: 144/5.   (1)
الدر المختار: 417/4، درر الحكام: 651/3 - 652.   (2)

الدر والرد: 342/4 - 344.   (3)
درر الحكام: 315/4.   (4)
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بـ(المجلة) أيضاً. ومزية هذا الشــرح أنه شــرح المجلة بنصوص المجلة ذاتهــا من خالل اإلحاالت 
لكل كلمة ترد في نص كل قاعــدة إلى قاعدة أخرى توضح هذه الكلمــة المصطلح؛ من ذلك مثًال: 
قول المجلة: (م444) يشترط في (انعقاد 104) (اإلجارة 405) أهلية (العاقدين 162)؛ يعني كونهما 

(عاقلين مميزين 943 و986).
فــإذا رجعنا إلى المــادة 104 وجدنا نصهــا: (م104) االنعقــاد تعلق كل مــن (اإليجاب 101) 

و (القبول 102) باآلخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
وإذا رجعنا إلى (م101) نجد نصها: اإليجاب أول كالم يصدر من أحد المتعاقدين ألجل إنشــاء 

التصرف به ُيوجب ويثبت التصرف.
وإذا عدنــا إلى المــادة (444) وإحالتها إلى المــادة (405) فنصها: اإلجارة فــي اللغة بمعنى 
(األجرة 404) وقد استعملت في معنى اإليجار أيضاً. وفي اصطالح الفقهاء بمعنى (بيع 120) المنفعة 

المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
ثم إحالتها إلى المادة (162) فنصها: المتبايعان هما (البائع 160) و (المشتري 161) ويسميان 

عاقدين أيضاً.
وإذا رجعنا إلى المادة (160) فنصها: البائع هو من (يبيع 120).

وإذا رجعنا إلــى المادة (120) فنصها: (البيــع 105) باعتبار (المبيع 151) ينقســم إلى أربعة 
أقسام: القسم األول: بيع (المال 126) (بالثمن 152). وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى البيع 
المطلق. القسم الثاني: هو (الصرف 121). والقسم الثالث: (بيع المقايضة 122). والقسم الرابع: 

لَم 123). الس)
وإذا عدنا مرة أخرى إلى المادة (444) وإحالتها إلى المادة (943) فنصها:

الصغير غير المميز هــو الذي ال يفهم (البيع 120) والشــراء، أي ال يعلم كون المبيع ســالباً 
(للملك 125) والشــراء جالباً له، وال يميز (الغبن الفاحش 165)، مثل أن يغش في العشرة بخمسة 

من الغبن اليسير، والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له: صبي مميز.
وكذلك إحالتها إلى المادة (986) ونصها: مبدأ ســن البلوغ في الرجل اثنتا عشــرة سنة، 
وفي المرأة تسع ســنين، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة ســنة. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة 
سنة ولم يبلغ يقال له: المراهق، وإن أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها: المراهقة إلى أن 

يبلغا.
وبعد كل هذه اإلحاالت تكون المادة (444) قد وضحت جيدًا.
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2 ـ درر الحكام شرح مجلة األحكام:
لنابغة الفقهاء وفخر القضــاة والعلماء علي حيدر أفندي، مدرس المجلــة في كلية الحقوق في 

اآلستانة، ورئيس محكمة التمييز، وأمين الفتيا، ووزير العدل السابق في الدولة العثمانية.
ووصف معرب الكتاب المحامي فهمي الحســيني عمل وشرح علي حيدر بأنه شرح واٍف مغٍن عن 
الرجوع إلى غيره، ويطرح مؤونة البحث في مطوالت الكتب قائًال: «يفتح المغلقات ويجلو الغامضات 

ويحل المعضالت ويزيل اإلبهام وينير األفهام ويبدد األوهام»، طبع الكتاب مرارًا.
ثم يقول المحامي الحســيني: «ولما كان طبعه يحتاج إلى مال كثير ونفقة كبيرة ومؤونة عظيمة 
وأعباء ثقيلة ال طاقة لنــا بها وال يد لنا بحملها.. كدنا نحجم عن القيــام بطبعه لوال أن قيض اهللا 
تعالى حضرة األديب الفاضل الســيد رشــيد الحاج إبراهيم، والصحافي القدير السيد كمال عباس 

صاحب جريدة (الحقيقة) فآزراني في إنجاز هذا المشروع...».
ثم يقول: «من الواجب علي في هذا المقام أن أنوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة األستاذ 
الشــيخ عبد اهللا أفندي القلقيلي، وحضرة األديب فوزي أفندي الدجانــي ركني تحرير مجلة الحقوق 
اللذين كانا العــون األكبر على القيام بهذا العمل... بل يعود عليهما الفضل األكبر في مشــاطرتهما 

لي في القيام بهذا العبء..»(1).
ويقع كتــاب علي حيدر في أربعــة مجلــدات (ط. دار الجيل) ضخمة مليئة باإلحــاالت إلى كتب 

ا يشير إلى حجم الكتاب. الحنفية المختلفة وبخط طباعي صغير (قياس 12) ِمم
إضافة إلى كون شــارحه التزم المنهج الدقيق في البحث بالرجوع إلــى كتب اللغة والتعريفات 
االصطالحية، مع ذكر اإلحاالت إلى مــواد المجلة، ذاكرًا أقوال الفقهاء من مصادر الحنفية الفقهية 
وأدلتهم، مع عودة إلى كتــب الفتاوى المختلفة (الخانية الهنديــة..)، وكذلك كتب القواعد الفقهية 

المختلفة وشروحها.
3 ـ شرح المجلة لمفتي حمص محمد خالد األتاسي: إذ شــرح من كتاب البيوع (م101) إلى 
المادة (1728)، وضاع من شــرحه من المادة (388) إلى المادة (397) عشر مواد مقدار كراسين، 
وأتم شــرح الباقي من أول المجلــة والمواد العشــر، وآخرها ابنه محمد طاهر األتاســي وهو مفتي 

حمص أيضاً بعد والده.
ويتميز هذا الشــرح بذكر النصوص الفقهية للمذاهب األخرى وخاصة الشافعية، مع ذكر األدلة 

على األقوال من المصادر الشرعية المختلفة.

مقدمة درر الحكام: 3 - 5.   (1)
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ويقع الكتاب في ســتة مجلدات متوسطة بمطبعة الســالمة 1356هـ/1937م. وأقوم بتدريس هذا 
الكتاب لطالب الدراسات العليا منذ عقد من الزمان تقريباً.

وهناك شروح أخرى كثيرة كشرح ســليم باز اللبناني سنة 1888م، وذكره األتاسي(1)، وهو كتاب 
ضخم سهل، معزز بذكر المصادر المأخوذ عنها.

وشــرح أحمد جودت باشــا رئيس جماعة العلماء التــي وصفت المجلة، وذكــره المحامي فهمي 
الحسيني في مقدمة درر الحكام(2).

ومنها: مرآة مجلة أحكام عدلية تأليف: مفتي قيصري السابق مسعود أفندي، المطبوع باآلستانة 
سنة 1299هـ ، وهو مطبوع باللغة العربية، بينما المجلة باللغة التركية.

ومرآة المجلة في جزأين للسيد يوسف آصاف، طبع في مصر 1894م.
وكتاب األدلة األصلية األصولية شرح مجلة األحكام العدلية في قسم الحقوق المدنية: ألفه 
األستاذ محمد سعيد مراد الغزي ســنة 1919، وهو أحد أساتذة معهد الحقوق في دمشق، وهو ثالثة 

مجلدات، وفيه نص المجلة وبعض المقارنات الجيدة.
شرح المجلة لألستاذ محمد سعيد المحاسبي، وهو ثالثة أجزاء. والمحاسبي أستاذ المجلة في 

معهد الحقوق بدمشق، وقد حذف منه المراجع مع ذكر المقارنات بالقوانين الحديثة.
شرح المجلة للســيد منير القاضي عميد كلية الحقوق ببغداد، وهــو خمسة أجزاء مبوبة بحسب 

الموضوعات ال بحسب أرقام المواد(3).

المطلب الرابع: محاسن المجلة
تحويل الفقه اإلســالمي من متون وشــروح وحواٍش وأقــوال وترجيحات كثيــرة متعددة في  ـ  1

المذهب الحنفي إلى قول واحد معتمد.
جعل القول المعتمد في كل مسألة على حدتها في مادة قانونية ملزمة. ـ  2
التخلص من االختالف الفقهي المضر في التطبيق. ـ  3
تحديد المرجع القانوني للقضاة عند الحكم في القضايا المختلفة. ـ  4
مظهر من مظاهر وحدة المسلمين في القوانين ذات الصلة. ـ  5

في شرحه 17/1.   (1)
درر الحكام: 4/1.   (2)

فلسفة التشريع في اإلسالم: 97 - 100. عقد التحكيم: 79 وما بعدها.   (3)
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حصر القضاء وفقاً للمذهب الحنفي، حســماً لمادة النزاع والفوضــى في الحكم وفق كل  ـ  6
مذهب أو قول يشاؤه القاضي.

ابتداء المجلة في كل كتاب بمقدمة تبين المصطلحات الالزمة االتباع. ـ  7
أخذ المجلة بالقول األصلح من مذهب الحنفية، من دون التقيد بالراجح أو بظاهر الرواية  ـ  8

عند الحنفية(1).
حماية القضاة وسمعتهم، وحفظ هيبتهم وإشراف الدولة على ذلك(2). ـ  9

المطلب الخامس: عيوب المجلة:
قْصر المجلة علــى المذهب الحنفي من دون الخروج إلى غيــره من المذاهب المقررة في  ـ  1

الفقه اإلســالمي، وذلك مع قبول الدولــة لهذه المذاهب والتعايش معهــا. وهذا فيه حمل 
ألتباع المذاهب األخرى على المذهب الحنفي.. ومع أنه للحاكم حمل الناس على قول يراه 
األصلح لهم، ولكن ربما كانت بعض األقوال المخالفة للمذهب الحنفي هي األصلح، وذلك 

كما في نظرية الفساد والشروط في العقود وعدم اعتبار مالية المنافع.
كثرة التكرارات في المجلة بخلوها من النظرية العامة للعقود وااللتزامات، وإن وجدت هذه  ـ  2

األحكام مقررة في فصولهــا مفصلة، ولكنها مكررة في كل كتاب من كتب المجلة، مع جعل 
كتاب البيع مشتمًال على قواعد اإليجاب والقبول المتعلقة بجميع العقود.

شمول المجلة لموضوعات عدة؛ فهي تشمل القانون المدني، وأصول التقاضي والمحاكمات،  ـ  3
والدعاوى، وكثيرًا من مباحث القانون التجاري.

ا يجعلها أشبه بكتب الفقه أحياناً. ـ  4 طول عبارات المواد في المجلة، وكثرة التفصيالت فيها، ِمم
خلت المجلة من األحوال الشخصية، فلم تبحث موضوعات الزواج والطالق والنفقة والنسب  ـ  5

والوالية والوصية والوصاية والحضانة واإلرث والمفقود واألوقاف، ويرجع ذلك إلى سياسة 
التسامح التي قصدتها المجلة في ذلك.

ا يترتب عنه الجمود في الحركة االجتهادية(3). ـ  6 اإللزام برأي واحد ِمم

حركة التقنين الوضعي: 44 - 47. وكتب ظاهر الرواية واألصول هي كتب محمد الســتة: المبسوط والزيادات والجامع الصغير   (1)
والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير، وسميت بذلك لرواية الثقات لها عنه، وهي مسائل مروية عن أبي حنيفة وأبي 

يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: رسائل ابن عابدين: 16/1 - 17. 
المدخل الفقهي العام: 319/1. الوضع القانوني بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: 14 - 15.   (2)

راجع: فلسفة التشريع في اإلسالم: 94 - 97. حركة التقنين: 7 - 8.   (3)
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المطلب السادس: تعديالت المجلة ومصيرها:
أصدرت المادة (64) من قانون أصول المحاكمات الصادر سنة 1332هـ ونصها:

إن أحكام جميع المقاوالت والتعهدات إذا لم تكن ممنوعة بالقوانين واألنظمة المخصوصة،  ـ  1
أو لم تخل بــاآلداب وانتظــام العامة، ولم تخالف األحوال الشــخصية كأهليــة العاقدين 
والقواعد واألحكام المتعلقة بــاإلرث واالنتقال وبالتصرف في العقــود والعقارات الموقوفة 
واألموال غير المنقولة؛ هــي مرعية ومعتبرة في حق العاقدين، ولكن إذا كان المعقود عليه 

غير ممكن الحصول فتسمع الدعوى ببطالن العقد.
كل ما كان ماالً متقوماً يصلح أن يكون معقودًا عليه ما تعورف تداوله من األعيان والمنافع  ـ  2

والحقوق علــى اإلطالق هو في حكــم المال المتقــوم، وإن المقاوالت التــي تعقد على ما 
سيوجد في المستقبل هي أيضاً مرعية معتبرة.

إذا اتفــق العاقدان فــي نقاط المقاولة األساســية عد العقد تاماً ولــو تركت النقاط  ـ  3
الفرعية مســكوتاً عنها، وإذا لم يتفق العاقدان في النقــاط الفرعية فتعينها المحكمة 
ناظرة بنظر الدقة إلى ماهيــة القضية، ويلحظ أن هذه المادة قــد قيدت المجلة في 

ما يلي:
حصر الشروط المفسدة بالمنصوص عليه في هذه المادة، وفي هذا خروج عن قاعدة  ـ  1

الشــرط في المذهب الحنفي، فكثير من الشروط الفاســدة صارت صحيحة، وكذلك 
االلتزامات السلبية؛ إذ أصبحت الشــروط العقدية جائزة إال ما خالف الجهات الستة 

المذكورة.
تحديد المالية لألشياء بكونها حقاً أو منفعة أو عيناً طالما لم يخالف الشرع، اعتبارًا  ـ  2

للعرف، وهو مخالف للمذهب الحنفي في اشتراط عينية المال.

وبهذا أقرت الملكية الفكرية والحقــوق المعنوية، وإذا تردد في معنى التقوم صارت الخمور.. 
ماالً.

كما صدرت تعديالت تتعلــق بقانون أصول المحاكمات العثماني الصادر ســنة 1880م، وعدلت 
به بعض أحكام البينات، وخاصة منع اســتعمال البينة الشخصية في القضايا المدنية إلثبات خالف 

مضمون السند الخطي(1).

راجع: حركة التقنين الوضعي: 48 - 51.   (1)
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لقد تخلت تركيا أوالً المصدرة للمجلة عن مجلة األحكام العدلية مستبدلة لها بالقانون المدني 
السويسري مع بعض التعديالت.

وقد تخلت الــدول العربية واحدة تلو األخــرى عن المجلة؛ إذ تخلى لبنان عنها ســنة 1947م، 
فسوريا 1949، فالعراق 1952، فاألردن 1976، وآخرها الكويت. وبهذا أضحت القوانين الغربية هي 

المطبقة في ربوع العالم اإلسالمي(1).
هــذا مع العلــم أن المجلة لم تطبق فــي بلدان العالم اإلســالمي التي لم تكــن تابعة للدولة 

العثمانية كالجزيرة العربية واليمن ومصر.
وكان األولى اإلبقاء على المجلة وتعديلها وترميمها للوصول إلى المكانة المستقلة فكرًا وقانوناً 

في قانون مدني وغيره، منبثق عن الفقه اإلسالمي بمدارسه المختلفة.
يقول األستاذ مصطفى الزرقاء أســتاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة دمشق: «كنا قد 
استهللنا شــرح عقد البيع هذا بمقدمة بينا فيها هذه الجريمة القومية التي ارتكبها الشعوبيون أعداء 
ا سنحت لهم فرصة االستظالل بظل الحكم االنقالبي اإلرهابي في سوريا سنة  العروبة واإلسالم، لَـم
1949، وذلك بأخذهم قانوناً مدنياً لسوريا أجنبي األصول، ودفنهم الفقه اإلسالمي الذي هو أعظم 
تراث عربي خالد، والذي كانت مســتمدة منه مجلة األحكام العدلية، وهــي قانوننا المدني القديم 

السابق قبل هذا القانون المدني الجديد األجنبي»(2).

٭ ٭ ٭
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المطلب األول: التقنين بعد مجلة األحكام العدلية
1) قانون حق العائلة:

صدر هذا القانون سنة 1326هـ ، وكان مختصاً بأحكام الزواج والطالق والتفريق، ولم يقتصر 
فيه على المذهب الحنفي.

راجع: حركة التقنين: 51. عقد التحكيم: 52 - 53.   (1)
شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة: 4. وراجع: الوضع القانوني بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: 78 وما بعدها.   (2)
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2) مرشد الحيران في معرفة أحوال اإلنسان:
مة قدري باشا، وطبع عام 1890م، وهو خاص بالمعامالت. وهو من وضع العال

3) العدل واإلنصاف في مشكالت األوقاف:
مة قدري باشا، وطبع عام 1893م. وكذلك وضعه العال

4) الهبة والحجر واإليصاء والوصية والميراث:
مة قدري باشا المصري، ولم تطبقها مصر رسمياً جميعها. وكذلك وضعه العال

5) قانون األحوال الشخصية في مصر:
وهو مستمد من المذاهب األربعة، وذلك سنة 1915 برئاسة وزير الحقانية، وأعد هذا المشروع 

وطبع عام 1916م، ولكنه لم يصدر لمعارضته من بعض العلماء.
ثم صدر عام 1920 قانون رقم 25 في بعض مســائل الزواج والنفقة والعدة والطالق والنســب 

والمهر والحضانة والمفقود.
ثم صدر عام 1923 قانون رقم 56 في وضع حد أدنى لسن الزواج.

وفي ســنة 1936 ألفت لجنة من العلماء لوضع قوانين األحوال الشــخصية من عامة المذاهب، 
فأصدرت القانون رقم 77 ســنة 1943 المتعلــق بالمواريث، والقانون رقم 48 ســنة 1946 المعدل 

لبعض أحكام الوقف، والقانون رقم 71 سنة 1946 المتعلق بالوصية.

6) مجلة االلتزامات والعقود التونسية 1906:
وذلك لتقنين الفقه المالكي جزئياً، إذ ألفت لجنة ســنة 1896 لوضع مشروعات القوانين في 

تونس، واستمر عملها عشر سنوات لوضع هذا القانون.

7) مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد:
وقام بهذا العمل الشيخ أحمد القاري. وهي تعد شبيهة بمجلة األحكام العدلية.

وقد قام مجمع البحوث اإلســالمية بمشــروع تقنين الفقه اإلسالمي ســنة 1969م وأوشك على 
االنتهاء منه.

ومما يلزم علــى المجالس النيابيــة المختلفة الحرص على أن تكون الشــريعة اإلســالمية هي 
المصدر األساسي للتشريع(1).

راجع: حركة التقنين الوضعي: 57 - 58.   (1)
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8) الدراسات المقارنة:
وذلك بدراســة الفقه اإلســالمي بمذاهبــه الثمانية ـ الحنفــي والمالكي والشــافعي والحنبلي 
ـ ، ومقارنتها مــع بعضها اآلخر أوالً، ومــن ثم مقارنتها  واإلباضــي والزيدي والظاهــري والجعفري 
باألوضاع التشــريعية المختلفة في العالم كله، لبيان ما في الفقه اإلســالمي مــن نظريات وأحكام 

تصلح حياة الناس.
وقد أثبتت هذه الدراسات سبق الفقه اإلســالمي للقوانين الوضعية، وهذا ما أكده قوله تعالى: 
 i h g f e d c ﴿ :0 1 2 3 4 5 ﴾ [اإلســراء: 9]. وقوله تعالــى / ﴿
 ﴾ 2  1  0  /  .  - [فصلــت: 42]. وقولــه تعالــى: ﴿ ,   ﴾ p  o  n  m  lk  j

[الملك: 14]؛ فالخالق أعلم بخلقه وبما يصلح حالهم.

وهو ما نبهنا إليه حديث رسول اهللا ژ : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمّسكتم بهما كتاب 
اهللا وسنة نبيه ژ »(1).

وهذا مــا ينبغي أن يحرص عليه طالب الدراســات العليا في (الماجســتير والدكتوراه)، ليبينوا 
فضل الفقه اإلســالمي على غيره، وســبقه وأهمية تطويــر التقنينات المختلفة للوصــول إلى اختيار 

أحسن الحلول وأنجعها.
وهللا الحمــد والمنة فهــو ما يحرص عليــه عامة الباحثيــن، وكذلك كليات الشــريعة والقانون 

والحقوق في عامة بلدان العالم اإلسالمي(2).
ويمكنني أن أقرر شيئاً كبيرًا وهو أن القوانين الغربية المقننة كانت منبثقة عن الفقه اإلسالمي 
في معظمها؛ إذ حكم العثمانيون أوروبا الشرقية، وال يزال المسلمون فيها منذ القرن الخامس عشر، 
وكذلك في الغرب دخل المســلمون األندلس في القرن الثامن الميالدي القرن األول الهجري، وبقوا 
فيها إلى القرن الخامس عشــر الميالدي القرن التاســع الهجري. وكان الحكم في كل ربوع أوروبا 
للفقه اإلسالمي في فض المنازعات ونظم المعامالت والعادات، وهي كلها عربية إسالمية، بل سادت 
فيهم مع الوقت على أنها العرف والعادة، ولو قارنا التشريعات الغربية مع استثناء ما ال يتناسب مع 
العقلية األوروبية من أمور الدين نجد عامة التشريعات ال تتفق في كونها منبثقة عن الواقع األوروبي، 
بل من التشريعات اإلسالمية، ونعرف هذا خالل المقارنات التشريعية. ثم عادت إلينا هذه القوانين 

على أنها فرنسية أو سويسرية أو إيطالية أو غيرها(3)...

موطأ اإلمام مالك: كتاب القدر، باب: النهي عن القول بالقدر: 644، رقم: 3.   (1)
راجع: تراث الفقه اإلسالمي تأليف جمال الدين عطية.   (2)

راجع: المقارنات التشريعية لسيد عبد اهللا علي حسن: 72/1 - 74..   (3)
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المطلب الثاني: المؤتمرات اإلسالمية والندوات العلمية:
تنعقد هذه المؤتمرات دورياً، وتبحث فيها الموضوعات المختلفة، ومن هذه المؤتمرات:

المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلســالمي 1396هـ/ 1976م، وذلــك في جامعــة الملك  ـ  1
عبد العزيز بجدة.

مؤتمر الفقه اإلســالمي في الرياض 1396هـ/ 1976م، في جامعة اإلمام محمد بن ســعود  ـ  2
اإلسالمية، وأهم ما توصلوا إليه: وجوب تطبيق الشريعة ونظام القضاء اإلسالمي والحدود 
الشــرعية، وأثرها في اســتقرار المجتمعات، والنظــام االقتصادي والمصارف اإلســالمية 

والتربية اإلسالمية.
النــدوة األولى لعمــداء كلية الحقــوق بالجامعات العربية ســنة 1973 فــي جامعة بيروت  ـ  3

العربيــة، والثانية في بغداد 1974 للعودة إلى الفقه اإلســالمي، وعده المصدر األساســي 
للقوانين، وتدريس الشريعة في كل الكليات لربط الجيل بوطنه ومصالحه االستراتيجية.

المطلب الثالث: المؤسسات العلمية:
نشــأ في العصر الحديث العديد من المؤسســات االختصاصيــة المكونة مــن العلماء األثبات 

المختصين في العلوم الشرعية، الذين انبروا إلى تقنين الفقه اإلسالمي، ومن ذلك:
مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر الشريف للدراسات اإلسالمية سنة 1961م، ومن مزية  ـ  1

هذا المجمع تأليفه من علماء جميع البالد اإلسالمية.
ويقوم هذا المجمع باالنعقاد ســنوياً ليناقش األبحاث مناقشــة علمية دقيقة، ثم لينشر ما يراه 

صائباً، وليعمل بذلك على تقنين الفقه اإلسالمي بما يمكن تطبيقه في الواقع اإلسالمي.
المجلس األعلى للشؤون اإلســالمية في وزارة األوقاف بمصر ســنة 1959. ومن مزية هذا  ـ  2

المجلــس اعتناؤه بالعلوم المختلفة والشــرعية والتقنينية منها لينشــر األبحاث والمؤلفات 
للخبراء والمختصين.

مجمع البحوث الفقهية في مكة المكرمة. ـ  3
مؤسسة آل البيت للبحوث الفقهية. ـ  4
المجمع الفقهي في بغداد. ـ  5
مشــروع جمعية الدراســات اإلســالمية بالقاهرة، وذلك للمذاهب الثمانية برئاســة الشيخ  ـ  6

محمد أبو زهرة، وصدر الجزء األول 1965.
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المطلب الرابع: المشاريع العلمية:
الموسوعة الفقهية: وتعتني هذه الموســوعة بكل اآلراء والمذاهب بدقة مرتبة على األحرف  ـ  1

ا تعد معه من الموسوعات القانونية المعاصرة. الهجائية، ِمم
وأهم ما تفيده سهولة الرجوع إلى المذاهب الثمانية، مع ذكر المصادر لمن أراد االستزادة. 
ومن مزايا هذه الموســوعة أنها قامت بالتآلف بين العلماء الســوريين أوالً ـ وهم المؤسسون لها 
ـ ، وبقيام الوحدة الســورية ـ المصرية قامت الموســوعة برجال العلــم المختصين  عــام 1956 
من القطرين، وســميت: (موســوعة جمال عبد الناصر للفقه اإلســالمي)، وتولى المجلس األعلى 

إصدارها.
الموســوعة الفقهية الكويتية: قامت وزارة األوقــاف الكويتية بتأســيس إدارة بكفاية عالية  ـ  2

لإلشراف على هذه الموسوعة في عام 1967 مع مراجعة المختصين وتأليفهم فيها في ربوع 
العالم اإلسالمي إلى أن تم العمل بها، وبلغت أجزاؤها 39 جزءًا.

هات الكتب الفقهية عن الفروع  ـ  3 معاجم الكتب الفقهية: تسهل المعاجم البحث الفقهي في أُم
الفقهية المتشــعبة. وقد صدر في كلية الشــريعة في جامعة دمشــق: (معجم فقه ابن حزم 
الظاهري) ســنة 1966 في مجلدين. كمــا صدر كذلك (معجم المصطلحــات الفقهية) في 

مجلدين أيضاً.
وصدر في وزارة األوقاف الكويتية (معجم الفقه الحنبلي) مستخلصاً من المغني البن قدامة.

٭ ٭ ٭
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لقد عشــُت في ربوع المجلة وما تالها وما سبقها، ولقد عايشــتها وكأنني أعيش مع أشخاصها 
وشخوصها، وقد امتأل عصرها ألماً وآالماً، وكثرت فيها المالحم والفتن، وتألب األعداء من الداخل 
والخارج، واضطرب أمر الخلفاء ونظامهم ورجاالتهم. ورغم الواقع المأساوي المدلهم عاش مصلحو 
الدولة همومها، وحملوا هممهم إلى عنان الســماء من رجاالت التشريع وأساطينهم، يطاولون بذلك 
كيد األعداء حولهم وينافحونهم بكل ما أوتوا من قــوة وحيلة؛ فكانت مجلة األحكام العدلية، ولكنها 
لم تلب طموحات العلماء وشعوب المسلمين لما فيها من استمســاك بالمذهب الواحد، وكان األولى 
االســتفادة من عامة المذاهب واألقــوال في ما يحقق مصلحة الواقع والمســتقبل فــي صيانة حقوق 

المسلمين ومصالحهم.
ولكن تبقــى المجلة خطوة رائدة في عصٍر كثرت صعوباته، وادلهمــت خطوبه ودواهيه، وتكالب 

فيه أعداء المسلمين من داخل الدولة العثمانية وخارجها.
وواجب العرب والمســلمين أن يتطلعوا بأمل فســيح مــن دوحة الفقه اإلســالمي وغراس مجلة 
األحكام العدلية ليعيدوا الفقه اإلســالمي إلى نصابــه الحقيقي لتحقيق هوية العرب والمســلمين، 

وعدم تبعيتهم لآلخرين.
وال بــد من تكليف طالب الدراســات العليا بإشــراف المختصين الســتكمال مشــروع التقنين، 
والذي ينبغي أن تكون له مؤسسات خاصة فاعلة تواكب التطورات، وتلبي الحاجات، وتقرر المصالح 

ومقاصد الشارع، وإن األمل باهللا تعالى ألسأل أن يكون موصوالً، وبشرعه تعالى مرضياً..
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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لسان العرب البن منظور، دار صادر. –
القاموس المحيط للفيروزآبادي، دار الفكر. –
معجم مقاييس اللغة البن فارس، دار الكتب العلمية. –
قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم، دار الجيل. –
المدخل إلى الفقه اإلسالمي، د. محمود الطنطاوي، مكتبة وهبة. –
تاريخ القانون والفقه اإلسالمي، د. علي جعفر، الجامعة اللبنانية. –
حركة التقنين الوضعي، شحادة السويركي، رسالة ماجستير في الجامعة األردنية. –
اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام، القرافي، مكتب المطبوعات اإلسالمية. –
جامع األدلة على مواد المجلة، عّزتلو نجيب بك هواويني، المطبعة الشرقية 1305هـ. –
الوضع القانوني بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، طارق البشري، دار الشروق. –
فقه النوازل، بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة. –
المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار القلم. –
مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، دار إحياء التراث العربي. –
التاريخ العثماني، حكمت مفلجملي، دار الجيل. –
الفروق وإدرار الشروق البن الشاط القرافي، عالم الكتب. –
تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، دار الجيل. –
عقد التحكيم في الشريعة والقانون، د. فاطمة العوا، المكتب اإلسالمي. –
المقارنات التشريعية، سيد عبد اهللا علي حسين، دار السالم. –
شرح القواعد الفقهية، الزرقاء، دار القلم. –
القواعد الفقهية، الندوي، دار القلم. –
الطرق الحكمية، ابن القيم، دار الكتب العلمية. –
فلسفة التشريع في اإلسالم، د. صبحي المحمصاني، دار العلم للماليين. –
درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، دار الجيل. –
شرح المجلة، األتاسي، مطبعة السالمة. –
شرح القانون المدني السوري، الزرقاء، مطبعة فتى العرب. –
مجموعة رسائل ابن عابدين، محمد أمين بن عابدين. –
الموطأ، اإلمام مالك، دار الحديث ـ القاهرة. –
تراث الفقه اإلسالمي، جمال الدين عطفة، دار الفتح. –
المقارنات التشريعية، محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي، دار السالم. –
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي. –
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رئيس مركز البحوث اإلسالمية (إسام) ـ إستانبول

إن تطبيــق القيم الدينية فــي المجتمع كما يعتمد بال شــك على دور ارتباط المنتســبين لهذا 
الدين بهذه القيم، كذلــك القوانين المبنية على تلــك القيم تلعب دورًا ال يمكــن تجاهله في هذا 
المجال. ولن يستطيع أحد أن يالحظ وجود القيم الدينية بالمجتمع على أكمل وجه وإقامتها بالحياة 
اليوميــة من دون وجود عنصر التأييد من ِقَبل األحكام التشــريعية. وللعملــة وجه آخر؛ إذ إن هناك 
وال بد نظاماً شامًال للقيم الدينية أو الفلسفية تحت تلك المبادئ القانونية، وكذلك ينبغي أن تكون. 

فنظام القيم هذا هو الذي يكون سبباً لكسب القانون الحيوية الداخلية.
وعلى ســبيل المثال، فإن كانت العالقة بين الرجل والمرأة عالقة مشروعة داخل األسرة والتي 
تعتبر قيمة دينية مهمة ـ وهي موجودة في جميع األديان ـ فلن تكســب تلــك العالقة الوجود إال بعد 
التأييد مــن ِقَبل القانون. فإذا كان النظــام القانوني ينظر إلى العالقة بيــن الرجل والمرأة ـ وإن 
كانت بــال عقد نكاح ـ على أســاس مبدأ الحرية المطلقــة للطرفين، فتحقيق هــذه القيمة الدينية 
في الحياة ســتكون بصعوبة بالغة. وفي المقابــل؛ فحتى يكون لمنع القانون لمثــل هذه العالقة غير 
المشروعة احترام ونفاذ لدى األفراد، يلزم أن تكون القيم الدينية أو الفلسفية بالمجتمع تعتبر تلك 
العالقات غير سوية وغير شرعية أيضاً. نستطيع أن نكثر من تلك األمثلة. فالدين والقانون ظاهرتان 

متالزمتان غير متفارقتين.
ومن هنا نســتطيع أن نصل إلى النتيجة التالية: إن وجود القيم اإلســالمية بالمجتمعات المسلمة 
يعتمد على النظام القانونــي المبني على تلك القيــم؛ أي يعتمد على وجود الفقه اإلســالمي وإمكانية 
تنفيذه بالمجتمع. فالمجتمعات التي ال ُيطبق فيها الفقه اإلسالمي ال يمكن تثبيت القيم الدينية وإقامتها 
بتلك المجتمعات إلى أمد بعيد في أكمل وجه. وهذا ال يتعلق فقط بالدين اإلســالمي، بل باألديان كلها؛ 

فإن اليهودية أو المسيحية أيضاً بناءً على االحتياج نفسه قامتا ببناء نظام التشريع الخاص بهما.
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هذا هو الجانب األول من الموضوع. وأما الجانــب اآلخر فهو ضرورة تجاوب األحكام القانونية 
المطبقة مع احتياجات المجتمع التشريعية واالجتماعية والتجارية واالقتصادية؛ ألن األحكام القانونية 
إنما توضع في األصل لتنظيم تلك المجاالت. ويعني ذلــك أن النظام القانوني ينبغي عليه االهتمام 
بالتغيــرات واالحتياجات الحاصلة في تلــك المجاالت؛ فإذا لــم يهتم النظام بها ســتكون األحكام 

القانونية بالتالي غير مطبّقة بالمجتمع على مرور الزمن.

فالمفهــوم من ذلــك أن الدول اإلســالمية عليهــا أن تحافــظ على القيــم الدينيــة وإقامتها 
بمجتمعاتهم، وذلك عن طريق تطبيقها التشــريع اإلســالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى عليها أن 
تقوم بتجديد وإصالح هذا التشريع حتى يلبي احتياجات العصر. وهنا تظهر أهمية التقنين من حيث 
تأمين تطبيق التشريع اإلســالمي من جهة، ومن حيث جعله متطابقاً مع احتياجات المجتمع من جهة 
أخرى. ومن المالحظ أن السلطة السياسية واإلدارية هي التي تستطيع أن تقرر تلك االحتياجات على 
ا يمكنها من تحديد  أحسن وجه؛ ألن السلطة هي التي لها عالقة مباشرة بجميع طبقات المجتمع ِمم
تلك االحتياجات بالصورة الكاملة. فلذلك نســتطيع القول بأن التقنينات هي الوســيلة المثلى لوضع 
أحكام القانون اإلســالمية على وجه شــامل من جهة، كما تفتح الباب من جهة أخرى لالستفادة من 

التفسيرات واالجتهادات المعاصرة.

ونحن في هذه المحاضرة ســوف نحاول أن نقدم مختصرًا حول تقنين التشــريع اإلسالمي لدى 
الدولــة العثمانية في قرنها األخير، والدروس التي نســتطيع االســتخالص منها. فالفقه اإلســالمي 
في أصله تشــريع اجتهادي؛ وبعبارة أخرى، فإن الشريعة اإلســالمية ثمرة اجتهادات قام بها الفقهاء 
ــنة النبوية. ولدى  المجتهدون باالعتماد على جميع المصادر اإلســالمية، وعلى رأســها الكتاب والس
االطالع على اآلراء القائمة في المذاهب الفقهية وتقييمها ســنرى أن سبب ثراء الفقه اإلسالمي من 

ناحية أحكامه االجتهادية هو طريقة تشكله؛ أي كونه تشريعاً اجتهادياً.

في منتصف القرن التاســع عشــر نشــاهد الخطوات األولى لتقنين الفقه اإلسالمي في الدولة 
العثمانية، وذلك تحــت تأثير حركات التقنين في الــدول الغربية من جهة والتطــورات االقتصادية 
والتجاريــة واالجتماعية التي ظهرت في القرن التاســع عشــر من جهة أخرى. ففي هــذا المضمار 
ظهر قانونان مهمان؛ أحدهما: مجلة األحكام العدلية التي تعتبــر القانون المدني للدولة العثمانية. 

وثانيهما: هو قانون األسرة العثماني.

ـة األحكام العدليــة تعتبر المثال األول لهــذا النوع من التقنين؛ وقــد قام بتحضيرها  مجلـ إن
لجنة برئاســة أحمد جودت باشــا، رجل الدولة والقانون المشــهور في عصره، وذلك خالل مدة 8 
ســنوات. وهي تتضمن 1851 مادة قانونية، تحتوي على قانون الموجبات والعقود والقانون التجاري 
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والقانون القضائي. وباختصار نستطيع القول بأنها تتضمن قسم المعامالت الموجود في كتب الفقه 
اإلســالمي. فاللجنة (هيئة المجلة) التي أعّدت هذا القانون قد قامت بمحاولة ناجحة بالنسبة إلى 
عصرهــا إلى حد كبير، وخاصــة إذا أخذنا في االعتبــار كونها تمثل أول حركــة تقنينية في تاريخ 

التشريع اإلسالمي.
وفي الحقيقــة فإن بداية جهود تقنين الشــريعة اإلســالمية تمتد إلى العصــور األولى لتدوين 
الفقه اإلســالمي. فأول محاولة في هذا المجال نراها في الرسالة التي بعث بها ابن المقفع األديب 
المشهور إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (ت 145هـ/ 762م)، حين رأى الفوضى التشريعية 
التي ســببها اختالف القضاة المجتهدين، حيث قال فيهــا: «فلو رأى أمير المؤمنيــن أن يأمر بهذه 
األقضية والســير المختلفة، فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، 
ثم نظر أميــر المؤمنين في ذلك، وأمضى فــي كل قضية رأيه الذي يلهمــه اهللا تعالى ويعزمه له، 
وينهى عن القضــاء بخالفه، وكتب بذلــك كتابا جامعا عزمــا لرجونا أن يجعــل اهللا هذه األحكام 
المختلطة الصواب بالخطأ حكمــا واحدا صوابا، ورجونا أن يكون اجتماع الســير قربة إلجماع األمر 
برأي أمير المؤمنين وعلى لســانه، ثم يكون ذلك من إمام آَخر آِخر الدهر إن شــاء اهللا»(1). فطلب 
أبو جعفر من اإلمام مالك أن يضع كتاباً يجمع الناس عليــه لتحقيق هذا الهدف. ومما يلفت النظر 
إشــارته لإلمام مالك للنقاط التي يراعيها عند تأليفه هذا المتن القانونــي حيث قال له: «تجنب 
ئه للناس توِطئَة». إال أن اإلمام  فيه شــدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مســعود، وَوط
مالــك رفض طلبه هذا بدعــوى احتمال خطأه في بعــض اجتهاداته، وكون بعــض األحاديث المروية 
عن رسول اهللا ژ لم تصله. ولما كان عهد هارون الرشــيد أراد هو ـ أيضاً ـ أن يحمل الناس على 

الموطأ إال أن مالكاً لم يقبل هذه المرة أيضاً لنفس األسباب.
وقد اســتمر تطور الفقه اإلسالمي كتشــريع معتمد على االجتهاد، وحققت المؤلفات التي دونت 
فيه المفتى به من آراء المذاهب المختلفة أو المرجح داخل المذهب الواحد، تطبيقا موحدا للشريعة 

اإلسالمية، وقضت على الفوضى التشريعية.
وتبــرز من بين هــذه المؤلفات ما ألفــت بجهود وعناية رجــال الدولة مثل: الفتــاوى الهندية 
والفتــاوى التاتارخانية. كما أن كتابي الّدرر للمال ُخْســَرْو وملتقى األبحــر إلبراهيم الحلبي يعتبران 
كتابين شبه رسميين في الدولة العثمانية بسب كونهما مرجعين رئيسين للقضاة في هذه الدولة. مع 

هذا فمثل هذه الكتب تعتبر كتباً علمياً وليست متوناً قانونياً.

األوضاع التشــريعية في الــدول العربية: ماضيها وحاضرهــا، لصبحي محمصانــي، ص 145 ـ 146، دار العلم للماليين،   (1)
بيروت، 1962.
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ولهذا تعتبــر مجلة األحــكام العدلية أول تدوين على شــكل متــن قانوني في تاريخ التشــريع 
اإلسالمي؛ إال أنها ـ مع ميزتها هذه ـ كانت محاولة ناقصة من ناحية عدم اهتمامها االهتمام الكامل 
بمراعاة ظروف العصر والمجتمع في حينه. فعلى ســبيل المثال، حينمــا يعّرف مفهوم «المال» الذي 
يعتبر اصطالحــاً مهّماً في فقه المعامالت لم يســتطع هذا القانون أن يخرج خــارج نطاق المذهب 
الحنفي الــذي كان المذهب الحاكم لدى الدولــة العثمانية، فعرفوه تعريفاً يشــمل األموال المادية 
فقط، ولم تدخل في التعريــف الحقوق والمنافع(1). ومهما يظهر من أن هذا مجرد تعريف بســيط، 
إال أنه إذا ُتِركت الحقوق والمنافع خارج مفهوم «المال» فإن هذا ســوف يكون ســبباً لتضييق مجال 
التصرفات القولية، ولن يمكن بالتالــي الحفاظ على تلك الحقوق والمنافــع أمام األفعال الضارة. 
فعلى ســبيل المثال فإن حقوق االرتفاق لن تكون موضوعاً في عقد مســتقل للبيع بهذا المفهوم الذي 
ذكرنــا؛ وكذلك عند غصب الحقوق والمنافع لن يتولد حق الضمــان لتلك المنافع. فإذا كان البيت 
مثًال قد ُغصب واســتُخدم مدة طويلة، فلصاحب البيت حق الضمان للنقص الوارد في البيت، إال أنه 
لن يكون لصاحبه حق الضمان في اســتالم أجر مثله لمدة اســتخدام الغاصب. وفي يومنا الحاضر 
قد اتسعت ميادين الحقوق والمنافع، فلذلك سيســبّب تضييق مفهوم «المال» مشاكل قانونية متعددة 

ال حاجة إلى شرحها.
وهناك مثال آخر في المجلة حول األموال المنقولة واستحالة بيعها قبل استالمها؛ فمن المالحظ 
أن الفقهاء كانوا حذرين جدًا في عصور نشــأة الفقه اإلســالمي، خصوصاً في مسائل تتعلق بالغبن 
والغرر؛ فلهذا الســبب لم يجوّزوا بيع األمــوال المنقولة بعقد جديد قبل قبضها من قبل المشــتري. 
فالمادة 253 من المجلة أيضاً ُدّونت مطابقة لهــذا الرأي. غير أنه في مقابل ظهور إمكانات جديدة 
لتحديد المواصفات التي تقلل احتمال الغرر والغبن في المنتوجات الصناعية الجديدة، ال يســتطيع 

أحد أن يبّرر أحقية هذا الحذر نفسه والدفاع عنه لمراعاته حتى اليوم في حياتنا التجارية.
فنســتطيع أن نكثّر من تلك األمثلة؛ إذ هذه األمثلة تثبت لنا أن العلماء أعضاء هيئة المجلة لم 
يتصرفــوا بالمرونة الالزمة لمراعاة تغيّــر الظروف بالمجتمعات. والســبب وراء ذلك كان إما عدم 
استطاعة الفقهاء أو المشّرعين قراءة تلك التغيرات الحاصلة في الحياة االجتماعية والتجارية قراءًة 
صحيحة، وإما أن الحقوقي أو المشّرع رأى تلك التغيرات ولكنه بقي ملتزماً باآلراء التقليدية أو آراء 
مذهب معيّن. ففي كلتا الحالتين تبقى األحكام الفقهية وراء الواقع االجتماعي أو القانوني للمجتمع. 
ــنة وســائر المصادر  ومهما يكن الفقه اإلســالمي نظاماً تشــريعياً يعتمد أساســاً على الكتاب والس
اإلسالمية، إال أن الفقهاء الذين عاشوا وســط الظروف االجتماعية والسياسية والثقافية بين القرن 

األول والقرن الرابع الهجريين كانت آلرائهم واجتهاداتهم مكانة مهمة في تشكّل هذا الفقه.

انظر: مجلة األحكام العدلية مادة 126.  (1)
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بل نستطيع القول بأن التشريع اإلسالمي كان ثمرة اجتهادات هؤالء الفقهاء. وبعبارة أخرى فإننا 
نســتطيع القول بأن اآلراء في الفقه اإلســالمي قد تأثرت في الواقع بالمحيط االجتماعي والسياسي 
والقومي والثقافي في تلك القرون األربعة. ويعني ذلك أن الفقهاء أنفســهم لو كانوا يعيشــون اليوم 
ويقدمون آراءهم في نفس المسائل تحت الظروف االجتماعية والسياسية والثقافية لعصرنا الحاضر 

لكانت النتائج التي وصلوا إليها مختلفة في كثير من الجوانب.

وعندما أقول ذلك، ال أقصــد أن تكون األحكام الفقهية تابعاً للتغيرات والمســتجدات الحاصلة 
بالمجتمع من دون أي قيد أو شــرط. وممــا ال جدال فيه فإن المبادئ العامــة للّدين ال بد أن تكون 
موضع االهتمــام من ِقَبــل القواعد القانونية فــي جميع العصور. غيــر أنني أحاول القــول بأنه في 
المجاالت التي تبقى خارج هذه المبادئ الضرورية فعدم مواكبة وقائع الحياة االجتماعية والتشريعية 
بحجة التمســك فقط بآراء تقليدية واجتهــادات علمائنا القدماء الكرام ســوف تكــون نتيجتها دفع 
القانون إلى خارج المجتمع المعاصر. اســمحوا لي هنا أن أشــرح أقوالي هذه وأن نناقشها في مثال 

قانون األسرة لدى الدولة العثمانية، والذي أود أن أتناوله بالتفصيل.

إن المشــّرع العثماني فــي المجلة قد بقــي ملتزماً إلى حــد بعيد باالجتهادات الحنفية بســبب 
الظروف التي كانت ســائدة في المجتمع حينئذ؛ غير أن قانون األســرة العثماني الذي أُعّد بعد 40 
سنة من المجلة قد فتح طريقاً أوســع آلراء المذاهب األخرى. فقد كان قانون األسرة العثماني الذي 
يتكون من 157 مادة تنظــم أحكام الزواج والطالق تحتوي بجانب المذهــب الحنفي على اجتهادات 
المذهب المالكي والشافعي والحنبلي بشكل واسع. فهناك البعض من هذه األمثلة تتعلق بآراء جديدة 
دخلت قانون األســرة العثماني بناء علــى اجتهادات واردة في مذاهب فقهية أخرى نحو مســألة عدم 
الزواج قبل الوصول إلى ســن معيّنة، وعدم جواز الزواج أو الطالق عــن إكراه، وعدم صحة طالق 
السكران، وتوسيع حدود الشروط في الزواج، وتوسيع إمكانية التفريق بين الزوجين بقرار المحكمة.

ففي كل هــذه التغيرات نســتطيع أن نرى آثار التجربة العثمانية لتطبيق الشــريعة اإلســالمية 
عبر ســتة قرون من ناحية، وآثار التغيرات التي تركتها ظاهرتا التمدن والثورة الصناعية في البنية 

االجتماعية وفي مؤسسة األسرة في تلك الفترة المتأخرة.

فاســمحوا لي أن أقدم لكم هنا مثالين متعلقيــن بالتعديالت القانونية التي تشــير إلى هاتين 
الظاهرتيــن؛ أحدهما: جواز الزواج أو الطــالق عن إكراه في المذهب الحنفي؛ ولســت أود هنا أن 
أناقش األســس النظرية لهذه الظاهرة، غير أنه من الثابت تاريخياً بأن هذا الرأي قد سبّب مشاكل 
كثيرة أثنــاء تطبيقه في تاريخ القانــون العثماني. وفي فتــرات معيّنة عند انعــدام األمن بالمجتمع 
العثماني أحياناً كانت هناك ظاهرة خطف البنات أو النساء، ولم تكن هذه ظاهرة نادرة. وفي كثير 
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من عمليات الخطف هذه كانت غالبية المخطوفات يتــم تزويجهن مع رجل عن إكراه، فكانت ُتعطَى 
لهذا الــزواج صورة عقد نكاح صحيح. وهذه الظاهرة كانت تســبّب في المجتمع مشــاكل اجتماعية 
ا يطرأ على البال. وفي ضوء هذه التجارب لجأ قانون األسرة العثماني إلى االبتعاد  وأَســرية أكثر ِمم
عن رأي المذهب الحنفي وأتى برأي آخر تحت ضوء آراء ســائر المذاهب، فقرر بعدم جواز الزواج 
أو الطالق عن إكراه. وهذا النوع من التعديالت القانونية قد وقف على األقل أمام هؤالء الســالكين 

لطرق غير مشروعة من أن يلجأوا في تحقيق أهدافهم إلى حماية القانون.
إن القرن التاســع عشــر الميالدي يعتبر قرنــاً قد جرت فيه حــروب كبيرة في أنحــاء الدولة 
العثمانية. ففــي الفترة التي بدأت منذ عام 1830م إلى عــام 1917م كانت الحروب اآلتية: الحرب 
الواقعة بين الجيش العثماني وبين محمد علي باشا ـ والي مصر ـ كانت في عام 1830م. وبعد ذلك 
قامــت الحرب في عام 1850م في ِقِرم مع الجيش الروســي، تال ذلك الحــرب التي جرت في عام 
1876م مع قوات الصرب والجبل األسود ثُم مع الجيش الروسي في شبه جزيرة البلقان. ثم مع قوات 
اليونان في عام 1890م. ثم مع قوات البلغار في عام 1914م. ثم بدأت الحرب العالمية األولى التي 
أُجِبَرت الدولة العثمانية فيها أن تحارب ضد قوات االئتالف وعلى رأســها فرنسا وإنكلترا. وقد كان 
أكثر من حضروا تلك الحروب من المحاربين لم يعودوا إلى أســرهم وعائالتهم؛ واألســوأ من ذلك 
كلــه أن البعض منهم لم يصل خبر موتهم إلى أوطانهم. فهذا القســم األخيــر من المحاربين نعبر 
عنهم بمصطلح «المفقود» في الفقه اإلسالمي؛ ويعني ذلك الشخص الذي ال ُيعَرف عنه هل هو حّي 
أم ميت، كما ال ُيعَرف مكان وجوده إن كان على قيد الحياة. فلكي ُيحكَم على هذا الشخص بالموت، 
وُيسَمح بزواج امرأته من شخص آخر إن أرادت ذلك، ويمكن تقسيم تِرَكته بين الورثة يجب االنتظار 
لكل ذلك في المذهب الحنفي إلى الســن الخامس والســبعين أو الســن التســعين . فانظروا إلى 
الشــخص الذي ذهب مع الجيش وعمره 25 عاماً فلم يعد، ولم ُيعَرف خبــر وفاته؛ فعلى امرأته أن 
تنتظر 50 عاماً حتى تستطيع الزواج بشــخص آخر. فهل تستطيعون التفكير في المشاكل االجتماعية 

التي تظهر نتيجة تلك الظاهرة؟
غير أن المشــّرع العثماني بقي فــي ذلك أيضاً في دائرة الفقه اإلســالمي، فاســتفاد من آراء 
سائر المذاهب الفقهية، فقرر جواز فســخ عقد النكاح من ِقَبل المرأة إما بوصول خبر وفاة زوجها، 
وإما بعدم وصول خبره بفترة تبدأ من ســنة إلى أربع ســنوات. فالمشّرع الذي يالحظ تلك األحداث 
االجتماعية عن قريب ليس له عمل شــيء غير ذلك؛ إذ طبّق صريحاً حكماً واردًا بالمجلة: «ال ُينكَر 

تغير األحكام بتغيّر األزمان» (المادة 39).
ومن المالحظ أن بعــض المحافظين من رجال العلم قــد منعوا تطبيق هــذا القانون بعد عام 
ونصف عام مــن بداية تنفيذه بالمجتمع؛ وذلك لســبب واحد، وهو أن هذا القانون قد اســتفاد من 
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آراء ســائر المذاهب الفقهية، فبعد إلغاء العمل بقانون األسرة العثماني أعيدت مرة أخرى تطبيقات 
المذهب الحنفي في تلك المجاالت.

وعند سقوط الدولة العثمانية وتأســيس الجمهورية التركية قد اقتُرح في أّول األمر إعادة تنفيذ 
قانون األسرة العثماني، ثم تراجع المسؤولون عن النظر في هذا االقتراح ألسباب متعددة ال نريد أن 
ر ترجمة القانون المدني السويســري حتى يصبح القانون المدني  ندخل في تفاصيلها؛ وبالتالي ُتقر

التركي الذي تضّمن بداخله قانون األسرة أيضاً.
ومن المالحظ أن هؤالء المحافظين من رجال العلم المعارضين للقانون الذي اســتفاد من آراء 
ســائر المذاهب الفقهية لم يســتطيعوا في ظروف تلك األيام أن يرفعوا أصواتهم في مسألة األخذ 
بالقانون المدني السويسري الذي أُِعّد طبقا لبنية اجتماعية كاثوليكية. وبالطبع ال أوّد هنا أن ألقي 
بالمســؤولية كلها في هذا التغير الجذري على عاتــق هؤالء المحافظين من رجــال العلم؛ غير أننا 
ال نســتطيع أن ننســى أن آراءهم التي لم تهتم إطالقاً بالتغيرات االجتماعية قد كان لها دورها في 

هذه النتيجة التي وصل إليها المجتمع التركي.
هذا، وقد قلت في البداية بأننا نستطيع اإلكثار من تلك األمثلة؛ غير أنه ال داعي لذكر جميعها 

هنا. فأود أن أعود مرة أخرى إلى ما قلته في البداية حتى أنِهَي كالمي بذلك:
إننا إذا أردنا إقامة القيم اإلسالمية في الحياة اليومية بالمجتمعات المسلمة، فلن تكون إقامتها 
إال بتأييدهــا باألحكام القانونية المبنية على تلك القيم. وإذا لم يكن هذا التأييد حاصال فلن يكون 
في حيز اإلمكان إقامة تلك القيم الدينية بالمعنى الكامل. غير أنني أود أن أضيف هنا شيئا؛ عندما 
أقول بأنه ينبغي تأييد تلك القيم باألحكام القانونية فال أعني بذلك إجبار أفراد المجتمع على قبول 
هذه القيم. ال أعني ذلك على اإلطالق. وفي مقابل ذلك فعلى النظام القانوني أن يالحظ التغيرات 
التشــريعية واالجتماعية والتجارية واالقتصادية بالمجتمع عن قريب، وأن يأخذ موقفاً مناســباً لتلك 

التغيرات من دون المساس بالقيم الدينية.
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مة لألحوال الشــخصية أو األسرة منذ بداية  ظهرت األفكار الداعية إلى مراجعة األحكام المنظ
القرن الماضي. وفي نفس التاريخ تقريباً صدرت نصوص بالصيغة التشــريعية الحديثة، كانت أولها 

مجلة األحوال الشخصية التي أصدرها الخليفة العثماني عام 1917، وتناولت الزواج والطالق(1).
وتتابع بعد ذلــك صدور مدونات األحوال الشــخصية فــي أكثر الدول اإلســالمية مع تعديالت 
متتالية لبعض موادها، يتفاوت مضمونها من مدونة إلى أخرى. وقــد نتج هذا التفاوت عن التيارات 

الفكرية الرائجة في المجتمعات اإلسالمية والتي يمكن تصنيفها إلى:
التيار المحافظ الذي يتمســك بصورة تكاد تكون مطلقة بأحكام األحوال الشخصية كما هي  –

مدونة في المذهب المطبق في القطــر المعني، ويعارض حتى إمكانية اقتباس بعض األحكام 
من أحد المذاهب الفقهية األخرى.

التيار اإلصالحــي الذي يرى في االجتهاد الفقهي المذهبي تراثــاً ال غنى عنه؛ غير أن تغير  –
ظروف الحياة االجتماعية يفرض االســتفادة من كل المذاهــب الفقهية واقتباس ما يبدو من 
أحكامها محقّقاً للمصلحة في الواقع المعيش، فضًال عن إمكانية تجاوز كل المذاهب والرجوع 

نة وتفسيرها بغير ما فسرتها به مراجع الفقه المذهبي. مباشرة إلى نصوص الكتاب والس
التيار العلماني أو الالئكي الذي يمكن نسبة تأسيسه إلى مصطفى أتاتورك إثر قيامه بثورته  –

عام 1922. وهذا يدعــو إلى قطع الصلة نهائيــاً بالموروث الفقهي وحتــى بنصوص الكتاب 

ولم تطبق هذه المجلة بسبب اندالع الحرب العالمية األولى، ثم ثورة مصطفى أتاتورك المعروفة.  (1)



الـتقنيـن والتجـديـد388 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ــنة التي وردت فيها بعض األحكام المتعلقة باألســرة التي يعيشــها، بعيدًا عن الوصاية  ُوالس
الفقهية أو المرجعية الدينية.

والتيارات الثالثة كانت حاضــرة كلها في الجهود المبذولة لتطوير قوانين األحوال الشــخصية 
طيلة القرن الماضــي وفي ما مضى من القرن الحالي، وإن كان تأثيرهــا متفاوتا في ما تطبقه كل 

دولة إسالمية من أحكام األسرة.
ولتقريب الجهود المبذولة في تطوير قوانين األحوال الشخصية نعرض بإيجاز:

أوًال: أمثلة من جهود تطوير قوانين األسرة.
ثانياً: لماذا تتعثر مراجعة قوانين األسرة؟

٭ ٭ ٭
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كل الدول اإلســالمية تقريباً قامت بجهود لمراجعة األحكام التــي دونها فقه كل مذهب لتنظيم 
األســرة؛ دعاها إلى ذلك تغير ظــروف الحياة، وعالقــات التعايش بين أفــراد المجتمع، مع ظهور 
األفكار اإلصالحية التي دعت إلى «االجتهــاد» ومراجعة الكثير من األحــكام الفقهية التي أصبحت 

بحكم تغير الظروف ال تحقق القيم العليا والمقاصد التي شرعت من أجلها.
وأهم جهد أنجز في الموضوع هو جمع أحكام األحوال الشخصية في «مدونة» بالصيغة المتعارف 
عليها في القوانين الحديثة التي من مميزاتها االختصار والوضوح، وقبل ذلك توحيد الحكم وتفادي 

تعدد اآلراء الفقهية الذي نادرا ما يخلو منه أي حكم اجتهادي.
يضاف إلى هذا الجهد أحكام وإجــراءات تنظيمية مثل: توثيق عقود الــزواج والطالق وأحكام 

القضاء وضبط األجهزة المساعدة له ...
أما األحكام الموضوعية لألحوال الشــخصية، فيمكن تصنيفها إزاء مــا لحقها من مراجعة إلى 

ثالثة أصناف:
األول: بقــي بعيدًا عن أية مراجعــة، ونجده في الــدول التي ال تزال تطبق الفقــه المدون في 

المذهب من دون أّي مساس به، وهذا النموذج قد ال نجده خارج المملكة العربية السعودية.

أعتــذر عما قد يكون مــن خطأ في بعض ما أقدمه مــن أحكام القوانين المختلفــة نتيجة عدم االطالع علــى التعديالت التي   (1)
لحقتها. فال وسيلة متيسرة لمواكبة كل ما يطرأ من تعديل على مدونات األحوال الشخصية.
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والثاني: بالغ فــي التطوير، فغَيــر أحكاماً يراها الكثيــرون من الثوابت غيــر القابلة للتعديل. 
والمثال علــى هذا الصنــف القانون التركي الــذي يمكن أن يضــاف إليه رغم اختــالف األهداف 
القانونان الصومالي واليمني الجنوبي(1)، اللذان أصدرتهما الثورة الشــيوعية التي قامت في البلدين 

مع بداية العقد السابع من القرن الماضي.
والصنف الثالث الذي يشمل غالبية الدول اإلسالمية ألحقت المراجعة فيه أحكاماً اجتهادية من 
دون المســاس بالثوابت واألحكام القطعية، مع تفاوت كبير بين قوانين هذه الدول في نسبة التطوير 

والتجديد. وأهم الموضوعات التي مسها التعديل:

1 ـ تعريف الزواج وتوثيقه:
تجاوزت التشــريعات الصادرة في األحوال الشخصية التعريف الفقهي لعقد الزواج(2)، واعتبرته 
عقدًا رضائياً بين الزوجين بهدف تكوين أسرة مستقرة وتحّمل أعبائها برعاية الزوجين(3)، أو برعاية 

الزوج(4)، أو قوامته(5)، أو من دون إشارة إلى من يتولى الرعاية(6).

2 ـ أهلية الزواج:
ا استحدثته تشريعات األســرة تحديد ســن أهلية الزواج، وتتراوح غالباً بين سني 15 و20؛  ِمم
ومع ذلك يجيز معظمها للقاضي أو للولي(7) تزويج من لم يبلغ ســن األهلية من دون تحديد للســن 

الذي يمنع النزول عنه(8).

3 ـ الوالية:
صيغة أحكام الوالية على المرأة في عقد زواجها اختلفت من قانون إلى آخر. فالقانون التونسي 

مما جاء في تقديم قانون اليمن الجنوبي: «وحرصا من الدولة على ضرورة تنظيم عالقات األسرة تنظيما يتماشى مع مبادئ وأهداف   (1)
برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، وينهي إلى األبد كافة العالقات القديمة التي حكمت األسرة اليمنية وأعاقتها عن القيام بدورها 

اإليجابي في بناء المجتمع ...». والقانونان معا ألغيا بعد انتهاء الحكم الشيوعي في الصومال وتوحيد شطري اليمن.
فــي مذهب مالك يعّرفه ابن عرفة بقوله: «عقد على مجرد متعة التلذذ بآدميــة غير موجب قيمتها ببينة قبله» ـ الحطاب على   (2)
مختصر خليل، 403/3. وعند ابن عابدين في حاشيته (258/2): «عقد يفيد ملك المتعة؛ أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم 

يمنع من نكاحها مانع شرعي». وعند الكاساني في البدائع (234/2): «النكاح معاوضة البضع بالمال».
م. 4 من القانون المغربي.  (3)
م. 4 من القانون الُعماني.  (4)

م. 1 من القانون الموريتاني.  (5)
م. 4 من القانون الجزائري.  (6)
م. 7 من القانون الموريتاني.  (7)

القانون الكويتي ينص في م. 26 على أنه «يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامس عشــرة، ويتم الفتى   (8)
السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق».
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نص في المادة 9 على أن «للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفســهما، وأن يوكال من شــاءا ...». 
وبالمقابــل جاء في المادة الخامســة من القانــون الموريتاني أن الولي مــن «أركان عقد الزواج»، 
وأضافت المادة التاســعة أنــه «ال يصح تزويج المــرأة البالغة من دون رضاهــا، وال أن تتزوج من 
دون وليهــا، إذن البكــر صمتها». وقريب مــن هذا المادة (19) مــن القانون الُعمانــي التي تقول: 

«يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها»(1) .
وبين هذين الطرفين نجد صيغاً أخرى للوالية مثل القانون الجزائري في م. 11 التي ورد فيها: 
«تعقد المرأة الراشــدة زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره». 
والقانون المغربي الذي قرر في م. 25 أن: «للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها 

أو ألحد أقاربها»(2).

4 ـ تعدد الزوجات:
من الموضوعات الشــائكة التي واجهت تشــريعات األحوال الشــخصية: التزوج بأكثر من زوجة 

واحدة؛ وكانت المواقف إزاءه متباينة.
فبعض القوانين فضلت الســكوت عنه، تاركــة للقضاء تطبيق األحكام الفقهيــة المعروفة، مثل 
القانونين الُعماني والكويتي(3)؛ بينما فضلت أخرى تقنينه، ولكن بنفس األحكام المدونة في الفقه(4). 
ومجموعــة ثالثة ـ وهي األكثر ـ ربطت التعدد باإلذن القضائي فــي صيغة عامة غير واضحة الداللة 
مثل القانون الســوري الذي جاء في مادته 17 «للقاضي أن ال يــأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته 

إال إذا كان لديه مسوغ شرعي، وكان الزوج قادرًا على نفقتهما»(5).

جــاء في م. 8 من القانون الكويتي: «ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما». وأضاف   (1)
في م. 29 «ب. يشــترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها». واإلشارة في هذه القوانين إلى رضا المتزوجة ليس له أي أثر ما 
دامــت لم تفرض حضورها لتصرح برضاها أمام موثق العقد؛ لذلك يتم تزويج المرأة في كثير من الحاالت من دون رضاها، 

بل ورغم معارضتها في حاالت غير قليلة.
وفقاً إلحصاءات وزارة العدل بلغ عدد النســاء الالئي عقدن زواجهن عام 2007 بأنفسهن (62162) فتاة. وذلك من بين عقود   (2)

الزواج المبرمة خالل السنة وعددها (196 559) عقدًا.
ومثلهما القانون المصري الذي اكتفى بالنص على أنه «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها   (3)

ضرر مادي أو معنوي، يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أال يتزوج عليها».
فالقانــون الموريتاني الذي نّص فــي م. 28 وم.29 على أن الزوجة التي اشــترطت عدم التزوج عليهــا، يحق لها أن تطالب   (4)
بالتطليــق إذا أخل الزوج بالشــرط الذي التزم به. وأضاف في م. 45 أنه: «يســمح بتعدد الزوجات إذا توفرت شــروط ونية 

العدل، ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة والالحقة إن كان ثمة شرط».
جاء في م. 3 من القانون العراقي:  (5)

... 4 ـ ال يجوز الزواج بأكثر من واحدة إال بإذن القاضي، ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق الشرطين التاليين:
=أ ـ أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة.
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ب ـ أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5 ـ   إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فال يجوز التعدد، ويترك ذلك للقاضي.

6 ـ  كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خالفا لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســنة، 
أو بالغرامة بما ال يزيد على مائة دينار أو بهما.

7 ـ  استثناء من أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة: يجوز الزواج بأكثر من واحدة، إذا كان المراد الزواج بها أرملة». 
وجاء في م. 8 من القانون الجزائري: «يســمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشــريعة اإلســالمية متى وجد 
المبرر الشــرعي، وتوفرت شروط نية العدل. يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة، والمرأة التي يقبل على الزواج بها، 

وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكــن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما، وأثبت الزوج المبرر الشــرعي وقدرته على توفير 

العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية».
«م. 8 مكرر: في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق».

«م. 8 مكرر1: يفســخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها 
في المادة 8 أعاله».

وخصص القانون المغربي لموضوع التعدد سبع مواد (40 - 46) مفصال ألحكامه الموضوعية واإلجرائية.
«م. 40: يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها».

« م. 41: ال تأذن المحكمة بالتعدد:
ـ إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي.

ـ  إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة األسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة».
«م. 42: في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان األسباب االستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية».

«م. 43: تســتدعي المحكمــة الزوجة المــراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شــخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تســلم 
االســتدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشــعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلســة المحدد 

تاريخها في اإلنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب فــي غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل 

إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان ســبب عدم توصل الزوجة باالســتدعاء ناتجا عن تقديم الزوج ـ بســوء نية ـ لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم 
الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي، وذلك بطلب من الزوجة المتضررة».

«م. 44: تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق واإلصالح، بعد استقصاء الوقائع 
وتقديم البيانات المطلوبة.

للمحكمــة أن تــأذن بالتعدد بمقــرر معلل غير قابل ألي طعــن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي االســتثنائي، وتوفرت شــروطه 
الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها».

«م. 45: إذا ثبت للمحكمة من خالل المناقشــات تعذر اســتمرار العالقة الزوجية، وأصرت الزوجــة المراد التزوج عليها على 
المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا الستيفاء كافة حقوق الزوجة وأوالدهما الملزم باإلنفاق عليهم.

يجــب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ال يتعدى ســبعة أيام. تصدر المحكمة بمجرد اإليداع حكما بالتطليق، ويكون 
هذا الحكم غير قابل ألي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية.

يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل األجل المحدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد.
فإذا تمســك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المــراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا 

مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده».

=

=
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وأخيــرًا نجد توجــه القانــون التونســي الذي منــع صراحــة التعــدد، وعاقــب كل من خرق 
هــذا المنع؛ وذلــك بنصــه فــي م. 18علــى أن: «تعــدد الزوجــات ممنوع. فــكل من تــزوج وهو 
في حالــة الزوجيــة وقبل فــك عصمــة الــزواج الســابق يعاقب بالســجن لمــدة عــام، وبخطية 
قدرهــا مائتــان وأربعــون ألف فرنــك (مليــم)، أو بإحــدى العقوبتيــن ـ ولــو أن الــزواج الجديد 

لم يبرم ـ طبق أحكام القانون».

5 ـ دور الزوجة في التقرير في شؤون األسرة وتسييرها:
غالبية القوانين لم تشــر إلى مشاركة الزوجة للزوج في التقرير والتسيير لشؤون األسرة، وهو 
أمر منسجم مع نص هذه القوانين على أن الزوج هو راعي األسرة أو القَيّم عليها، إضافة إلى تحمله 

نفقاتها(1).
وبعضها تضمن «رعاية الزوجين» لألسرة، و«التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون 
األســرة واألطفال وتنظيم النســل» (م. 4 و51 من القانون المغربي)، و«التشــاور في تسيير شؤون 

األسرة وتباعد الوالدات» (م. 36 من القانون الجزائري).
لكن يبدو أن مثــل هذه العبارات ليس لها تأثير فعلي على التقرير في شــؤون األســرة ما دام 
الزوج هو الملزم بالنفقة، والوالية على األبناء قاصرة على األب ما دام حيّاً. (م. 231 ـ مغربي و87 

جزائري).

6 ـ إنهاء العالقة الزوجية:
بسبب التركيز في بناء العالقة الزوجية على «امتالك» الزوج «حق» المتعة الجنسية بالزوجة(2)، 

«م. 46: في حالة اإلذن بالتعدد، ال يتم العقد مع المراد التزوج بها إال بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها 
متزوج بغيرها ورضاها بذلك.

يضمن هذا اإلشعار والتعبير عن الرضا في محضر رسمي».
أتينا بنصوص هذه القوانين لالستدالل بصياغتها على الخلفية الثقافية المتناقضة التي تتحكم في توجيه المشرع.

فمن ناحية توجد رغبة واضحة لدى شــرائح غير قليلة من المجتمع تسعى إلى اإلنهاء الكلي لتعدد الزوجات ألسباب ال يسمح 
المجال ببيانها، ومن ناحية ثانية نجد الخطاب الفقهي الغالب يعتبر التعدد من أحكام الشريعة التي ال يجوز المساس بها ولو 

بمجرد التقييد أو وضع بعض الشروط، وسنرى بعض األمثلة الحقا.
هذا ما جعل المشــرع يحاول إرضاء الفريق األول بربط التعدد باإلذن القضائي، والفريق الثاني باالستجابة لطلب التعدد متى 

وجد «المبرر الشرعي» أو «توفرت شروطه الشرعية» أو «مسوغ شرعي».
وبعضهــا تجاوز صفة الراعي أو القيّم، فألزم الزوجة بطاعة زوجها وتنفيــذ أوامره مثل القانون اليمني الذي جاء في م. 37   (1)

منه: «للزوج على زوجته حق الطاعة في ما يحقق مصلحة األسرة وعلى األخص في ما يلي: ...
3 ـ امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها...».

يؤيــد ما قلنــاه تعريف عقد الزواج الذي أوردناه فــي الهامش (3)، وكذلك تعريف الطالق بأنه «رفــع الحل الذي به صارت   (2)

=

=
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فإن إنهاء هذه العالقة ربط بإرادة الزوج المطلقة؛ تطبيقاً لمبدأ حرية صاحب الحق في التنازل عن 
حقه متى شاء.

والرأي المبالغ فــي الفقه ُيخرج الطالق مــن التصرفات اإلرادية العاديــة، ويعتبره نافذًا ولو 
كان مخالفاً للســنة أو تعلق بنســاء لم يتزّوْجهن المطلق بعد، أو كان في حالة سكر أو إكراه(1)، أو 

هازالً(2).
والرأي اآلخر فرض بعض القيود على المطلق إذا لم يراعها كان طالقه غير نافذ؛ فهنالك من 

يرى عدم نفاذ الطالق البدعي في جميع صوره أو في بعضها.
وهنالك من يشترط صيغة محددة وال يقع الطالق بغيرها(3).

لكــن الذي انتصر ِفقهاً وقضاء هو الرأي األول؛ ولذلك كان النقد شــديدًا لبعض التشــريعات 
التي فرضت إجراءات يجب على الزوج القيام بها لتوقيع الطالق.

وموقف قوانين األحوال الشخصية من موضوع إنهاء الزوج للعالقة الزوجية يمكن تصنيفه إجماالً 
إلى:

1 ـ  نفاذ طالق الــزوج بمجرد صدوره منه، من دون أية رقابة قضائيــة. هذا ما نجده مثًال في 
القانون الكويتي الذي اكتفى بالنــص في م. 102 على أنه «يقع طالق كل زوج عاقل، بالغ، 

مختار، واع لما يقول ...»(4).

الزوجــة محال للنكاح» كما يقول السرخســي في المبســوط (2/6). أو أنه «صفــة حكمية ترفع حلية متعة الــزوج بزوجته». 
الحطاب على مختصر خليل (18/4).

يقول ابن رشد عن الخالف حول نفاذ الطالق المخالف للسنة: «فمن شبه الطالق باألفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون   (1)
الشروط الشــرعية فيها، كالنكاح والبيوع قال: ال يلزم. ومن شــبهه بالنذور واأليمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي 
صفة كان، ألزم الطالق كيفما ألزمه المطلق على نفســه، وكان الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطالق سدا للذريعة» بداية 

المجتهد ـ 61/2.
اســتنادا إلى حديث «ثالث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطالق والرجعة»، الذي يقول عنه الشــوكاني في نيل األوطار   (2)

(20/7): «في إسناده عبد الرحٰمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه. قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره».
مــن هذا الرأي: قول ابن حــزم: «ال يقع طالق إال بلفظ من أحد ثالثة ألفاظ: إما الطالق، وإما الســراح، وإما الفراق مثل:   (3)
أن يقول: أنت طالق، أو يقول: مطلقة أو قد طلقتك ... أو أنت مســرحة أو قد ســرحتك أو أنت السراح، أو أنت مفارقة أو قد 
فارقتك أو أنت الفراق ...، وما عدا هذه األلفاظ فال يقع بها طالق البتة نوى بها طالقا أو لم ينو» المحلى ـ 185/10 و186.

وما جاء في «فقه اإلمام جعفــر الصادق» (8/6) لمحمد جواد مغنية: «الركن الثالث الصيغة، وكما أن عقد الزواج ال يقع إال 
بلفظ «زوجتك وأنكحتك» تعبدا من الشــارع؛ كذلك الطالق ال يقع إال بلفظ «طالق» تعبدا من الشارع. فإذا قال: أنت الطالق 

مع األلف والالم، أو المطلقة، أو طلقتك أو الطالق وما إلى ذلك كان لغوًا».
ومثلــه القانون المصري الذي جاء فــي م. 5 مكرر 2 منه: «على المطلق أن يوثق إشــهاد طالقه لدى الموثق المختص خالل   (4)

ثالثين يوما من إيقاع الطالق».

=
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2 ـ  نفاذ تصريح الزوج بالطالق، مع تدخل محدود جدا للقضاء. ومن أمثلة هذا التوجه:
ـ القانون الُعماني الذي جاء في م. 81 وم.89 منه:

«م  81: 1 ـ الطالق حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً ...
2 ـ يقع الطالق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما، فباإلشارة المفهومة».

«م. 89: أ ـ يثبت الطالق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو باإلقرار.
ب ـ يقع الطالق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ج ـ على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصالح ذات البين».
ـ القانون الموريتاني الذي ورد في مادته 83:

«الطالق هــو حل العصمة بواســطة اإلرادة المنفردة للــزوج. على الــزوج الراغب في الطالق 
أن يمثل أمام القاضــي أو المصلح من أجل تدوينه؛ وفي هذه الحالة يســتدعي القاضي أو المصلح 

الزوجة لمحاولة الصلح بينهما.
إذا أصر الزوج على الطالق سجل القاضي أو المصِلح طالقه، ويحدد باتفاقهما لوازمه».

3 ـ  الطــالق يتــم بالنطق به مــن الزوج، مــع فرض تدخــل القضــاء إلثباته أو لــإلذن به. 
هذا ما قرره القانونان الجزائري والمغربي.

القانون الجزائري يعترف بنفاذ طــالق الزوج بمجرد النطق به؛ هذا مــا يؤخذ من المادة 50 
التي تقول: «من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح ال يحتاج إلــى عقد جديد»؛ ألن الرجعة ال تكون 
إال للزوجــة المطلقــة، ولكن من ناحيــة أخرى حصر إثبات الطالق في وســيلة واحــدة هي الحكم 

القضائي(1) الذي يصدر بعد فشل محاولة الصلح، أي: إن الزوج يمكنه:
ـ أن يصرح بالطالق ثم يطلب من القاضي إثبات تصريحه بحكم.

ـ أو أن يبلغ القاضي عزمه على الطالق، ويطلب منه إصدار الحكم بإثبات تصريحه بالطالق.
وفي كال الحالين يجــري القاضي محاولة الصلح طبقا للمادة 49. إذا تحقق الصلح اســتمرت 
العالقة الزوجية في الحالة الثانية، واســتؤنفت من دون عقد جديد في الحالة األولى. وإذا فشــلت 

محاولة اإلصالح أثبت القاضي في حكمه الطالق بتاريخه الذي صرح به الزوج.

تنص م. 49 على أنه «ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاضي من دون أن تتجاوز مدته ثالثة (3)   (1)
أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى».
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أما القانون المغربي فإنه تفادى النص صراحة على عدم االعتراف بطالق الزوج بمجرد النطق 
به(1)، ولكنه حقق نفس النتيجة باشتراط اإلذن القضائي لقبول تصريح الزوج بالطالق أمام العدلين 
المكلفيــن بالتوثيق؛ فقد نص فــي م. 79 على أنه: «يجــب على من يريد الطــالق أن يطلب اإلذن 
من المحكمة باإلشــهاد به لدى عدليــن منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمــة التي يوجد بها بيت 

الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب».
ع المغربي وفّق في األســلوب الذي عالج به موضوع طالق الزوج، فلم يصادر  ونعتقد أن المشــر
حقه في إنهــاء العالقة الزوجية، وإنما قيد اســتعماله لهــذا الحق بالحصول علــى إذن المحكمة. 
وهذا القيد مشــروع؛ ألن الهدف منه أمران اثنان: محاولة إصالح ذات البين، وفي حالة الفشل في 
اإلصالح ضمان تمكين المطلقة واألطفال ـ في حالة وجودهم ـ من حقوقهم الشــرعية المقابلة لحق 
الزوج فــي الطالق. فالعدالة تفرض إلزام من يرغب في اســتعمال حقه بــأداء االلتزامات المقابلة 
لهذا الحق؛ ومن الحيف الظاهر الســماح بممارسة الحق من دون أداء االلتزامات المقابلة بأن يقبل 
من الزوج توقيع الطالق، ثم يقــال للزوجة واألطفال: لكم أن تطالبوه بحقوقكم الناشــئة عن هذا 
الطالق، مع األخــذ في االعتبار الصعوبات والعقبــات التي تعترض المرأة من إجــراءات التقاضي، 

وعدم توفر األطفال على أهلية التقاضي، واألب المطلق هو نائبهم القانوني.
لذلك تبدو عادلة المقتضيات التي نصت عليها مدونة األسرة في المادة 79، وكذلك اإلجراءات 

المقررة في المواد 83 - 88 في حالة تعذر الصلح بين الزوجين(2).

من المؤكد أنه فعل ذلك مراعاة لالعتقاد السائد الذي ال يزال يرى انتهاء العالقة الزوجية بمجرد صدور عبارة أو إشارة من   (1)
الزوج تفيد الطالق صراحة أو كناية.

وتنص هذه المواد على ما يلي:  (2)
«م. 83: إذا تعــذر اإلصالح بيــن الزوجين، حددت المحكمة مبلغــا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمــة داخل أجل أقصاه 

ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال الملزم باإلنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين».
«م. 84: تشــمل مســتحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العــدة، والمتعة التي يراعى فــي تقديرها فترة الزواج 

والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطالق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تســكن الزوجة خالل العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مســكن مالئم لها وللوضعية الماديــة للزوج، وإذا تعذر ذلك 

حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة».
«م. 85: تحدد مســتحقات األطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشــية والتعليمية 

التي كانوا عليها قبل الطالق».
«م. 86: إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعاله، داخل األجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في 

الطالق، ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة».
«م. 87: بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.

يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت اإلذن بالطالق».
=«م. 88: بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معلال يتضمن:
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4 ـ  الــزوج يحق له إنهاء العالقــة الزوجية، ولكن التصريح بالطالق ال يصــدر منه وإنما من 
المحكمة. هذا ما ورد في القانون التونسي الذي جاء في م. 30 وم. 31 منه:

«م. 30: ال يقع الطالق إال لدى المحكمة.
م. 31: يحكم بالطالق:
1 ـ بتراضي الزوجين.

2 ـ بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

3 ـ بناء على رغبة الزوج إنشاء الطالق أو مطالبة الزوجة به.
ويقضى لمن تضــرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطالق في 

الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعاله ...».
وبمقتضى هذين النصين ال يتــم الطالق في جميع األحوال إال بحكــم قضائي. وفي حالة رغبة 
الزوج إنشاء الطالق تكون المحكمة بعد فشــل محاولة الصلح ملزمة باالستجابة لرغبته، مع الحكم 

عليه بالتعويض (الجراية) للمطلقة عما لحقها من ضرر بسبب الطالق.
نكتفي بهذه النماذج للجهود التي بذلت في اتجاه تطوير مدونات األحوال الشخصية، ويتأكد منها أن 

التطوير ظل متواضعاً. فالخالصة التي يمكن الخروج بها من القراءة المتأنية لتلك المدونات هي:
اقتصار عــدد منها على نســخ األحكام المدونة فــي المذهب الذي كان مطبقــا قبل إصدار  –

«المدونة».
المدونات التي قامــت بتعديل بعض األحكام الفقهية كانت صيغتها لها غير متناســقة، مثل:  –

وضع األســرة تحت رعاية الزوجين وتشــاورهما في تسيير شــؤونها، مع إلزام الزوج وحده 
باإلنفاق واختصاصه بالوالية على األبناء. أو متســمة بالعمومية وعدم الوضوح، مثل: صيغتها 

للوالية وتعدد الزوجات.
االحتفاظ بمصطلحات لم تبــق لها داللة محددة في الواقع المعيــش مثل: الكفاءة، وصداق  –

المثل ...

1 ـ أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما.
2 ـ ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، واإلجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة.

3 ـ تاريخ اإلشهاد بالطالق.
4 ـ ما إذا كانت الزوجة حامًال أم ال.

5 ـ أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة.
6 ـ تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 أعاله، وأجرة الحضانة بعد العدة.

قرار المحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية.

=



د. أحمد الخمليشي 397مدّونات األحوال الشخصية وجهود تطويرها

?Iô°SC’G  ø«fGƒb  á©LGôe  ôã©àJ  GPÉªd  :kÉ«fÉK

في هذه الفقرة نعرض بعض الوقائع المؤكدة لوجود تعثر أو تردد في مراجعة قوانين األســرة، 
وأسباب التعثر، وأخيرًا مناقشة هذه األسباب.
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في البداية نســتبعد بعض الحاالت التي حدث فيها التراجع عن قوانين أصدرتها سلطة سياسية 
متحمسة إليديولوجية بعيدة عن واقع شــعبها وثقافته، مثل ما وقع في اليمن الجنوبي والصومال في 
فترة الحكم الشيوعي، وبعض التعديالت التي كانت أدخلت على القانون العراقي عقب االنقالب على 

الحكم الملكي عام 1958.
فالتطويــر الذي نقصــده هو الذي يتم فــي دائرة احترام األحــكام القطعية، وقــراءة نصوص 

الشريعة في ظل ما تهدف إليه من العدل والرحمة وتفادي الظلم والعسر.
وفي هذا المجال يمكن القول بوجود تردد ومقاومة إلدخال أّي تعديل على أحكام األسرة المدونة 

في مراجع المذهب المعمول به في كل بلد إسالمي. ومن األمثلة المثبتة لما نقول:
أ ـ أن غالبية الدول العربية واإلسالمية لم تصدر فيها قوانين لألحوال الشخصية إال في العقود 

الثالثة األخيرة.
ب ـ في المغرب الذي صدرت فيه مدونة األحوال الشخصية عام 1957:

هيّئ مشروع تعديل عام 1961 من لجنة كوّنت من رؤساء بعض المحاكم. –
هيئ مشروع آخر عقب صدور قانون توحيد القضاء (1965/1/26). –
في يونيو 1979 أسســت «اللجنة الملكية للتدوين» التي راجعت مشــروعاً تمهيدياً مكوناً من  –

(504) مــواد، وأعادت صوغه فــي (336) مادة، وأعلــن وزير العدل يوم 5 مــاي 1981 أن 
المشروع سيصدر قريباً ولكن لم يصدر شيء.

قدمت قبل ذلك إلى البرلمان تعديالت لبعض المواد تتعلق برفع سن الزواج، وإخضاع تعدد  –
الزوجات للرقابة القضائيــة، وتوقف نفاذ الطالق على التصريح به أمام القاضي، ولم يقبل 

البرلمان أي تعديل منها.
في بداية التسعينات اشــتد الجدال بين المطالبين بتغيير مدونة 1957 وبين المعارضين له؛  –

فتدخل الملك الحســن الثاني، وطلب من الفريقين رفع طلباتهم إلى الديوان الملكي، وبعد 
رفعها عين لجنة تولت دراستها وقدمت االقتراحات التالية:
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توقيع الزوجة على عقد الزواج. ـ  1
للرشيدة التي ال أب لها أن تبرم عقد زواجها بنفسها. ـ  2
إذن القاضي بتعدد الزوجات. ـ  3
إذن القاضي بتوثيق الطالق. ـ  4
إمكانية إدماج التعويض في المتعة إذا ثبت للقاضي أن الطالق ال مبرر له. ـ  5
ترتيب األب بعد األم مباشرة في استحقاق الحضانة. ـ  6
تخويل المحضــون البالغ (12) عاماً للذكر و (15) عاماً لألنثى حــق اختيار من يقيم معه من  ـ  7

أقاربه.
الفصل في دعاوى النفقة بشكل استعجالي. ـ  8
تخويل األم الوالية على أطفالها بعد وفاة األب أو فقده لألهلية. ـ  9

إحداث «مجلس العائلة» لمساعدة القاضي المكلف بشؤون القاصرين. ـ  10
وصودق على هذه المقترحات، وصدرت بظهير مؤرخ في 1993/9/10.

هذه مســيرة المد والجزر في محاوالت التعديــل لمدونة األحوال الشــخصية طيلة نصف قرن 
تقريبا، إلى أن اشــتد النقاش مرة أخرى عام 2001؛ حيث عيّنت لجنة من ســتة عشر عضوًا عكفت 
لمدة عامين، استمعت في البداية إلى عشــرات الجمعيات والهيئات، وتلقت منها مقترحاتها، وأعدت 
مشــروع مدونة األســرة الحالية التي َغيّرت فيها كثيرا من أحكام المدونة الســابقة، وصودق عليها 

بالقانون رقم 03.70 الذي صدر بظهير مؤرخ في 3 فبراير 2004.

ج ـ وفي مصر يقول الشيخ محمد أبو زهرة(1)رحمه اهللا: إنه في أوائل سنة 1915 ألفت لجنة من 
كبار العلماء، وأعدت مشروعاً راعت فيه المذاهب األربعة، ورأت «من الحسن أن تعرضه على جمهرة 
العلمــاء وذوي الفكر من األمة ... فجاءتها انتقادات ومقترحــات، وعصفت على عملها عواصف ممن 
تضيق صدورهم بكل جديد، وإن كان يستمد من القديم عناصر تكوينه ووحدات تأليفه؛ إذ يحسبون 
أن ما هــم عليه وحده هو التدين واألخذ بالعروة الوثقى. ولقد صعب على اللجنة التوفيق بين عملها 
واعتراض هؤالء المعترضين، وأحوال البالد في ذلك اإلبان ما كانت تســمح باإلقدام على عمل أثار 
اعتراضات لبســت لبوس الدين ... لهذا نام مشروع اللجنة وطوي في ســجالت وزارة العدل، حتى 
واتت األحوال وسنحت فرصة فظهر جزء قليل منه مع تغير طفيف في القانون رقم 25 لسنة 1920».

كتابه: األحوال الشخصية، ص 10 وما بعدها.  (1)
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وإنه صدر بعد ذلك القانون رقم 56 لســنة 1923 في مادتين «مضمونهما أنه ال تسمع دعوى 
الزوجية إذا كانت ســن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة، وســن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة 
... وقد تلقاه الكثيرون بالنقد والتزييف، وقامت مســاجالت قلمية فيها صخب ولجب وفيها حجج 

وأدلة...».
ثم ألفت «في أكتوبر 1926 لجنة مؤلفة من رجال ذوي جرأة، وجلهم من تالميذ األستاذ اإلمام 
الشــيخ محمد عبده الذين تأثــروا بدعواته؛ فوضعت اقتراحــات لم تكن مقيــدة بالمذاهب األربعة 
ال تعدوهــا، بل تجاوزت ذلــك النطاق إلى آراء فقهاء اإلســالم عامــة، تقتبس منها مــا تراه أنفع 
نة تستنبط منهما، ولو ناقضت في ذلك ما قاله  لألسرة، بل تجاوزت ذلك وارتقت إلى الكتاب والس

السابقون».

ومما كانت سطرته في مشروعها:
تقييد التعدد بإذن القاضي. –
عدم نفاذ طالق السكران والمكره والطالق المعلّق. –
الطالق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة. –
كل طالق يعتبر رجعيا إال المكمل للثالث، أو على مال، أو قبل الدخول، أو بنص القانون. –
إذا التزم الزوج بشــرط فيه منفعة للزوجة وال ينافي مقاصد العقد، ثم أخل به كان للزوجة  –

حق فسخ الزواج.

وأضاف الشــيخ أبو زهــرة: «وقد قامت ضجة شــديدة حول هذا المشــروع تجاوبــت أصداؤها 
في دار النيابــة، وكان من آثارها أن نام المشــروع في أضابيــر وزارة العدل إلى أن اســتيقظ في 
ســنة 1929، فقد صــدر المرســوم بقانون رقــم 25 لســنة 1929، واقتصر في هــذا القانون على 

ما جاء في المذاهب األربعة ولم يتجاوزه».
وقد توالــى في مصر بعد ذلــك وطيلة نصف قرن تأليــف لجان وصوغ مشــاريع كاملة لقانون 
األحوال الشخصية، وتعذر الوصول إلى الهدف المقصود بسبب المقاومة العنيدة لكل تغيير لألحكام 

الفقهية المألوفة.
في عام 1979 أصــدر رئيس الجمهورية(1) المرســوم بقانون رقــم 1979/44 ومما تضمنه هذا 

المرسوم:

أصدر المرسوم ما بين فترتي انعقاد البرلمان لتعذر نيل موافقته لو عرض عليه بصيغة مشروع قانون.  (1)
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اقتران الزوج بزوجة أخرى مــن دون رضا األولى يعتبر إضرارًا بهــذه األخيرة، يخولها حق  •
طلب التطليــق، وإمكانية بقاء المطلقة في بيــت الزوجية أثناء العــدة والحضانة، وإمكانية 

الحكم لها بتعويض في حالة الطالق التعسفي.
وقد ألغت المحكمة الدســتورية هذا المرسوم وعوض بالقانون رقم 1985/100 الذي تراجع  •

عن األحكام المنتقدة من المرسوم 79/44.
نكتفي بهذين النموذجين للعقبات التي تقف في وجه تطوير مدونات األحوال الشخصية. وننتقل 

إلى الفقرة الموالية:
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يمكن التأكيد أن الســبب األساســي يرجع إلــى «الثقافة» التــي تمزج بين نصوص الشــريعة 
وبين تفســيرها؛ فال تميز بين األحكام الواردة في النصوص قطعية الــورود والداللة، وبين األحكام 
االجتهادية المؤسسة على تفســير النصوص المحتملة ألكثر من داللة أو على الترجيح في ما بينها. 

هذا ما تشرحه ردود الفعل على التعديالت أثناء اقتراحها وحتى بعد إقرارها.

ولتفادي اإلطالة نكتفي بثالثة أمثلة: الوالية، وتعدد الزوجات، والطالق.

أ ـ الوالية على المرأة في عقد الزواج:
قدم المرحوم إبراهيم بن الصديق إلى لجنة إعداد مشــروع «مدونة األسرة» ـ التي كان عضوا 

فيها ـ مذكرة حول وجوب تولي الولي تزويج المرأة. ومما جاء في المذّكرة:
«قال رسول اهللا ژ : «ال نكاح إال بولي»، هذا الحديث ورد عنه ژ بطريق التواتر».

وحديث: «أيما امرأة نكحت بغيـــر إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 
وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له». أخرجه 
أبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، 
والبيهقي، وأبــو نعيم في الحليــة وغيرهم ... وصححه ابــن حبان، وابن الجــارود، وأبو عوانة، 
والحكم وغيرهم. وأعلــه الطحاوي بما اعتبر تعســفا ظاهر البطالن منــه، ورد عليه ابن حبان، 
والحاكم، والبيهقي وابن حزم فأجادوا ... وله مع ذلك شــواهد من حديث جماعة من الصحابة 

فالحديث صحيح ال شك فيه».
وأضافت المذكرة أن وجوب الوالية علــى المرأة في عقد زواجها هو «إجماع الصحابة» و«اتفاق 

ا هو معلوم بالضرورة عند المسلمين». فقهاء التابعين بالمدينة» وأن «اعتبار الولي في النكاح ِمم
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هكذا تقدم الوالية على المرأة في عقد زواجها بأنها ثابتة بالتواتر وبإجماع الصحابة وأنها من 
المعلوم من الدين بالضرورة والبداهة.

وصدرت مقــاالت وفتــاوى بعد إصــدار مدونة األســرة عــام 2004 تؤكــد أن الوالية شــرط 
صحــة في عقــد الــزواج، وهــي «عمل تعبــدي وإذعــان ألوامــر اهللا 8 ، وهــذا مقصد شــرعي 

كبير...».

ب ـ تعدد الزوجات:
ا انتقد به في مصر المرســوم بقانون 79/44، وأدى إلى إلغائه أنه كان ينص على أنه «يعتبر  ِمم
إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها»، وهو ما يخولّها حق طلب التطليق؛ لكن المنتقدين 
قالوا: إن هذا تحريم لما أحل اهللا «إذ لو ركبنا دليال بديهي اإلنتاج، وقلنا فيه: اقتران الزوج بأخرى 
بغير رضاها إضرار، وكل إضرار حرام؛ إذن اقتران الزوج بأخــرى بغير رضاها حرام، وهذا ... يؤدي 
... إلى أن الخلفاء الراشــدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم كذلك فعلوا الحرام واإلضرار، إذ لم 

يثبت أن األمة ـ ولو في حالة واحدة ـ قبلت من األولى طلب الطالق للزواج بالثانية».
وفتوى نشــرت في جريدة يوميــة بالمغرب بتاريخ 28 ينايــر 2008 جواباً عن ســؤال يقول فيه 
صاحبه: إنــه «متزوج منذ مدة، ولم يرزقنــي اهللا تعالى بالذرية الصالحة نظــرًا لضعف الخصوبة 
ا جعل والدي يِلّح علّي بالزواج مرة أخرى، عسى اهللا أن يكون ذلك سبباً في رزق الذرية،  عندي، ِمم
إال أن زوجتي لم تتقبل األمر، وتصرح أنها تريد الطــالق إذا أقدمت على هذه الخطوة، علما بأنها 

تحسن معاشرتي؛ فهل إذا تزوجت امرأة أخرى أكون ظالماً لزوجتي؟».
جواب المفتــي: «ال يحق لهذه الزوجة أن تطلب الطالق ألن زوجها يريد أن يتزوج امرأة ثانية، 
فهذا اعتراض على شــرع اهللا، وخاصة إذا كانت الظروف المادية مناســبة ومتوفرة، فهو أمر رباني 

ال دخل لمخلوق فيه».
ومن أغرب مــا قرأته عن التعــدد ما كتبه الشــيخ أبو زهرة 5 من أن إباحــة التعدد مقيدة 
بشــرطين: العدل والقدرة على النفقة. وكل زواج يعقده المتزوج وهو يعتقد عدم العدل والعجز عن 

النفقة يكون حراماً، ومع ذلك فالزواج صحيح، ويحاسبه اهللا على الجور.
ثم يختم بقوله: «إن االجتماع في مصر ما يزال يفرض إباحة التعدد ما دامت الشهوات مستحكمة، 
وما دام الشــعب لم يتعلم، وما دام الرجال يتــرددون بين حالل معيب وحرام ال شــك فيه، والحالل 

المعيب هو الزواج مع التعدد. علّموا الشعب وارفعوا مستوى حياته وال يكون بعد ذلك تعدد»(1).

كتابه: األحوال الشخصية، ص 103 و108.  (1)
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فكيف يكون الزواج حراماً وحالالً؟
وكيف يكون الجهل والفقر ســببا النتشــار التعدد، والعلم وارتفاع مســتوى الحياة ينهيانه. ومع 

ذلك نقول: إن التعدد هو «قانون اإلسالم»؟.

ج ـ الطالق:
يقول المرحــوم أبو زهرة في مقدمــة كتابه «الزواج في اإلســالم»: «لم نعن فــي بيان أحكام 
الزواج في اإلســالم ببيان القانون التونسي، أو ما سموه المجلة التونسية؛ ألن هذا القانون عد تعدد 
الزوجات جريمة، ووضع لها عقابا بالحبس مع الحكم ببطالن الزواج الثاني، ولو كان بغير ما أنزل 
اهللا. وكذلك قرر منع الطالق وعقاب من يطلــق، وبالبناء على ذلك ال يكون الطالق واقعا فيحل ما 

حرم اهللا.
إنــه قانون ولكنه ليس إســالمياً، وهو أقــرب إلى أن يكون َكنَســيا؛ ألن الفــارق بين قانون 
الكنيســة وقانون اإلســالم في الزواج هو إباحة التعدد وجواز الطالق في اإلســالم، ومنعهما في 

الكنيسة».
كون بعض النســاء  ويعتقــد الشــيخ القرضــاوي أن «هنــاك طائفة مــن الرجــال الذيــن يحر
العصريــات، هــؤالء وأولئــك يريــدون أن يفرضوا علــى المجتمع اإلســالمي في الــزواج والطالق 
قوانين غير إســالمية. إنهــم يحاولون أن يدخلوا على هذا المجتمع المســلم الــزواج والطالق على 
الطريقة األوروبية التي تأخذ شــكل النصرانية، وهي في الواقع إباحية ال دينية. يريدون أن يحرموا 
تعــدد الزوجات ليبيحــوا من ورائــه تعدد الخليــالت. يريدون أن يقيــدوا الطالق ليعاشــر الرجل 
فــي الحالل من يكــره، ويبحث فــي الحرام عّمن يحــب، وهــؤالء ال يبالون بالحــرام وال ينكرونه 
وال يسخطون عليه، كل ما يهمهم أن ينقلوا التقاليد األوروبية االنحاللية إلى البيئة اإلسالمية إرضاء 

لسادتهم أو لشعور خِفي في أنفسهم»(1).
فما مدى صحــة هذه االنتقــادات الالذعة الموجهة باســم اإلســالم إلى أّي مســاس بالثقافة 

الموروثة عن الوالية في الزواج، والتعدد والطالق؟ هذا ما نتناوله بإيجاز في الفقرة التالية:
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رأينا األوصاف التي تضفي على الوالية على المرأة في الزواج، وتعدد الزوجات، والطالق، وهو 
ما نود مناقشته.

كتابه: الحل اإلسالمي فريضة وضرورة ـ ص 85.  (1)
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أ ـ الوالية:
بالنســبة للوالية كفانا الجواب ما دّون في المدونة عن اإلمام مالك الذي هو أكبر المتشددين 
في القول بالواليــة، حتى إنه يكاد ينفرد بالقول بالوالية اإلجبارية علــى البنت البكر، وإن تجاوزت 

ا جاء في المدونة: البلوغ بسنين. ِمم
ســئل ابن القاســم عن علة قول مالــك: إن زواج المــرأة بغير ولي يفســخ بطــالق، فأجاب: 
«ألن فســخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح، ولم يكــن عنده باألمر البين. 
(قال): ولقد سمعت من قول من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من 
اهللا وال من رســوله، أجازه قوم وكرهه قوم؛ أن ما طلق فيه يلزمه، مثل المــرأة تتزوج بغير ولي أو 
المرأة تزوج نفســها ... وكل نكاح كان حراما من اهللا ورسوله فإن ما طلق فيه ليس بطالق، وفسخه 

ليس فيه طالق»(1).
فهل بلغت األحاديث التي أوجبت الوالية مرتبــة «التواتر» كما يقول المرحوم بن الصديق، ومع 

ذلك لم تصل إلى مالك الذي قضى عمره بالمدينة دارساً ومدرّساً ومفتياً؟!
وكيــف تكون الوالية ثابتــة في الدين بالضرورة، ومع ذلك يقول عنها ابن القاســم: إن فســخ 
الزواج من دون ولي لم يكن عند مالك على وجه تحريم هذا الزواج، وإنه بحســب ما ســمعه ممن 
يرضى من أهــل العلم يندرج ضمن الزواج الــذي «اختلف الناس فيه ليس بحــرام من اهللا وال من 

رسوله، أجازه قوم وكرهه قوم»؟!
وهــل الثابــت بنــص متواتــر والمعلــوم مــن الديــن بالضــرورة يقبــل أن يقول عنــه مالك 
«ما فســخه بالبين ولكنه أحــب إلي»؟ أال تؤكد هــذه العبارة أن تفضيله للواليــة راجع إلى العرف 

والتقاليد االجتماعية المرعية؟

ب ـ تعدد الزوجات:
من البدهي أنه يمكن أن يناقش موضوع تقييــد أو منع تعدد الزوجات بإثبات رجحان المصلحة 
في اإلبقاء عليه من دون قيد أو شــرط. وهذا ما ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق دراســة الواقع 
وتحليله؛ أي: دراســة حاالت التعدد المعيشــة، وســلوك األفراد الذين لديهم رغبة فعلية في التعدد 
ومنعوا منه(2)، وانعكاس كل ذلك على الحياة العامة للمجتمع. وهذا ما لم يقم به أحد من المنتقدين 

لتقييد التعدد أو منعه.

مدونة اإلمام مالك ـ 32/4.  (1)
هل أدى حرمانهم من التعدد إلى اتخاذ الخالئل؟ وهل التعدد يحمي فعًال من الخدانة؟  (2)



الـتقنيـن والتجـديـد404 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

القرآن صريح في تقييد التعدد ومنعه بمجرد «الخوف» من عدم القدرة على العدل، وصيغة  –
اآلية ال تحتاج إلى بيان.

ادعاء إســناد أمر التعدد إلى إرادة الراغب فيه وحده، وأنه ال صالحية للمجتمع في التدخل  –
فيه، يبدو غير مقبول ألكثر من سبب:

كيف ينســب إلى اإلســالم بأن الزواج الذي يعقد مــع اعتقاد عدم العدل والعجــز عن النفقة 
حــرام، ومع ذلك هو زواج صحيح؟ وأين يوجد ســلوك حرام وله عالقة بالغيــر، ومع ذلك ال يجوز 

تقييده وال منعه؟
التعدد سلوك يمس حقوق اآلخرين: الزوجات واألوالد، وال يوجد في شريعة اإلسالم سلوك يمس 
حقوق الغير وترك إلرادة القائم به وحدها؛ فكيف يســتثنى التعدد وحده فيمنع التدخل فيه ولو أضر 

بالغير، وكان بذلك حراماً؟
على فرض أن التعدد مباح من دون شروط، ألم يجمع الفقه على جواز تقييد المباح؛ فما دليل 
اســتثناء التعدد من هذا المبدأ الكلي؟ حتى الزواج بواحدة اتفق الفقه كذلك على خضوعه بحســب 
حال المتزوج إلى أحد أحكام التكليف الخمسة، فكيف يقتصر حكم الزواج بثانية أو بثالثة أو برابعة 

على حكم واحد هو اإلباحة، ولو في حالة توفر شروط الحرام فيه كما يقول المرحوم أبو زهرة؟

ج ـ الطالق:
لــم يمنع قانون عربــي واحد الــزوج من حق إنهــاء العالقــة الزوجية عن طريــق الطالق(1)، 
ومــا فرضته عــدة قوانين من إلــزام الزوج برفع األمــر إلى المحكمــة ليس فيه «منــع» للطالق، 

وإنما الهدف منه أمران:
محاولة اإلصالح. –
تمكين المطلقة واألطفال ـ إن وجــدوا ـ من حقوقهم الواجبة على المطلق من متعة وســكن  –

ونفقة وتعويض عند االقتضاء.
وكل هذا تفرضه المصلحة ومبادئ العدل واإلنصاف، فمحاولة اإلصالح تعيد الوئام إلى نســبة 
مهمة من حاالت التصدع األسري قد تصل إلى أربعين في المائة. كما أن إلزام الزوج بأداء ما عليه 
من حقوق مادية ينصــف المطلقة واألطفال، ويحميهم من تحمل المطالبة القضائية بطول إجراءاتها 

وارتفاع تكاليفها، ال سيما بالنسبة لألطفال الذين يكون مدينهم هو نفسه نائبهم القانوني.

فهــو الذي ينطق به أمام القاضي أو أمام الموثق، باســتثناء القانون التونســي الذي خول القضــاء إعالن الطالق عن طريق   (1)
الحكم؛ لكن المحكمة ملزمة بإعالن الطالق متى أصر عليه الزوج ولو من دون سبب.
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فأي محذور شرعي في هذا اإلجراء المتخذ من أجل مصلحة واضحة ال جدال فيها؟

وهل يمكن القول مثًال: إن هذه القوانين خالفت شــريعة الزواج عندمــا فرضت على الراغبين 
اإلدالء ببعض الوثائق، وألزمتهم بتوثيقه أمام الجهاز الرسمي المنتدب لهذه المهمة؟

الخالصة: إن أحكام األحوال الشــخصية ليســت عبادات تخص عالقة الفــرد بخالقه ومن ثم 
تتســم بالتعبد وعدم التعليل، وإنما تتعلق بتنظيم عالقات بين األفراد؛ وبالتالي تندرج ضمن أحكام 
المعامــالت القائمة على التعليل، وعلى المبــادئ الناظمة لعالقات األفراد في مــا بينهم من العدل 
واإلحسان، ومنع الظلم واإلضرار بالغير من دون مساس بما حّرمته الشريعة أو فرضته بنص صريح 

مثل ما هو الشأن في كل أبواب المعامالت.

وإتماماً للمناقشــات النظرية الســالفة أختم بإحصاءات أصدرتها وزارة العدل المغربية تشكل 
مؤشرات عن آثار التعديالت التي أدخلت على «مدونة األســرة» في بداية 2004. ونقتصر منها على 

المتعلق بموضوعي الزواج والطالق.

أوًال: الزواج:
1) عقود الزواج خالل عشر سنوات:

نسبة التغييرحاالت الزواجالسنوات
ـ1998217662
 ـ 19992169200,34%
20002277414,99%
20012303841,16%
20022462066,87%
20032635537,05%
 ـ 200423657410,24%
20052447953,48%
200627298911,52%
20072976609,04%
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يتبين من الجدول أن الرســم البياني لعقود الزواج اســتأنف اتجاهه التصاعدي بعد 2004 (1)، 
وهو ما يؤكد أن األحكام التي أدخلت في مدونة األسرة لصالح المرأة واألطفال لم تحدث أّي تخوف 
لدى الرجال من االلتزامات الجديدة التي وضعت علــى كاهلهم، ومعلوم أن ارتفاع أو انخفاض عدد 
عقود الزواج يرجع أساســاً إلى الرجل الذي تفرض التقاليد واألعــراف أن يصدر طلب الزواج منه 

وليس من المرأة.

2) حاالت المتعاقدين:

مراجعة رجعةعدد رسوم الزواج بحسب الحاالت أسفله
(تجديد 
عقد 
الزواج)

مجموع 
رسوم 
الزواج الزوجان 

راشدان
زواج 

الراشدة 
التي 
عقدت 
زواجها 
بنفسها

دون
سن 
األهلية

المصاب التعدد
بإعاقة 
ذهنية

معتنقو 
اإلسالم 
واألجانب

حصيلة 
سنة 
2007

19655962162298478752761562681766297660

النسب 
المئوية

66,03%20,88%10,03%0,29%0,01%2,07%0,09%0,59%100%

ا يثير االنتباه في هذا الجدول: ِمم
عدد الراشــدات الالئي عقدن زواجهن بأنفســهن إذ بلغ عددهن (62162)، مقابل (60095)  –

عــام 2006؛ وذلك نتيجة لنص مدونة األســرة فــي المادة 25 على أن «للرشــيدة أن تعقد 
زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها».

ارتفاع عدد المتزوجين دون ســن األهلية، وذلك راجع إلى السن المحدد ألهلية الزواج وهو  –
(18) عاماً، والحال أن النضوج الجنسي يكون سابقاً على هذه السن.

َتراُجُع عقود الزواج عام 2004 ربما يرجع إلى صدور مدونة األســرة في بدايته، حيث رافقت هذا الصدور ادعاءات بأن النص   (1)
الجديد جرد الرجل من كثير من حقوقه، وحتى أمواله يفرض عليه قسمتها مع زوجته عند الطالق أو الوفاة، ولكن سرعان ما 

تبينت الحقيقة واستأنفت الحياة مسيرتها.
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3) بيانات عن زواج القاصرين عام 2007:

النسبالعددالموضوع
 ـ 38710الطلبات المسجلة

%3790,98طلبات الذكور
%3833199,02طلبات اإلناث

%2032452,50الطالبون القاطنون بالبادية
%1838647,50الطالبون القاطنون بالمدينة

%5981,54طلبات المشتغلين
%3811298,46طلبات من هم من دون مهنة
سنة ازدياد الطالب (ة) في 

مجموع الطلبات المسجلة
1990199119921993

2576798652730348العدد

%0,90%7,05%25,48%66,56النسبة

النسبالعددالطلبات المحكومة
%3359686,79الطلبات المقبولة(٭)
%415110,72الطلبات المرفوضة

%9632,94الطلبات المتنازل عنها
(1)

بلغ عدد رسوم الزواج الخاصة بالقاصرين 29847 رسماً. (٭) 
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االجراءات المتخذة في 
الطلبات المقبولة

النسبالعدد

%1043031,25البحث
%1461043,49الخبرة

%855625,47الخبرة والبحث معاً
سنة ازدياد الطالب (ة) في 
مجموع الطلبات المقبولة

1990199119921993

2334682291862159العدد

%0,47%5,54%24,49%69,49النسبة

النسبالعددموقف النائب
%3745396,75موقف النائب بالقبول
%12573,25موقف النائب بالرفض

يوضح الجدول:
إن طلبات الزواج دون سن األهلية تخص أساساً الفتيات، وهذا مرتبط بتقاليد متوارثة يرغب  –

فيها اآلباء وبعض األزواج كذلك.
إن المعنيات بالتزويج في سن مبكرة كلهن تقريباً من دون مهنة، وال يحتاج ذلك إلى تعليق. –
إن الراغبين في الزواج قبل الثامنة عشــرة معظمهم في الســنة السابعة عشرة، وقليل منهم  –

(%0.90) في سن الخامسة عشرة.
نسبة قليلة جدًا (%3.25) هي التي طلبت اإلذن بالزواج من دون موافقة الولي القانوني. –
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ثانياً: الطالق:
1) تطور حاالت الطالق:

نسبة التغييرحاالت الطالقالسنوات
ـ199850763
 ـ 19994206917,13%
 ـ 2000384388,63%
 ـ 2001375932,20%
20024145010,26%
2003449228,38%
 ـ 20042691440,09%
20052966810,23%
 ـ 2006282394,82%
 ـ 2007279041,19%

يؤكــد الجدول أن المنحنى الكاشــف لحاالت إنهــاء العالقة الزوجية بالطــالق ليس ثابتا في 
وتيرته، وما يهمنا هو أنه يســير عموما في اتجاه االنخفاض منذ صدور المدونة عام 2004، ويبدو 
هذا راجعا إلى بعــض االلتزامات الجديدة التي أصبــح المطلق يتحملها؛ ولذلــك يتفادى كثير من 

األزواج الطالق، ويلجأون إلى طلب التطليق للشقاق كما سنرى بعد قليل.
والنتيجة هي أن حــاالت الطالق التي بلغت عــام 1998 (763 50) انخفضــت عام 2007 إلى 
(904 27) أي حوالــى النصف(1). وفي المقابل التطليق للشــقاق الذي لم يكــن موجودا عام 1998 

صدر به عام 2007 (562 18) حكماً، جزء منها بناء على طلب الزوج.

علما بأن هذا الرقم يشــمل الطالق الخلعي (8253). والطالق االتفاقي (8243) اللذين يكونان برغبة من الزوجين معا أو من   (1)
أحدهما.
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2) طلبات الطالق وما انتهى منها بالصلح:
سجل خالل ســنة 2007 (599 40) طلباً باإلذن باإلشهاد على الطالق، أنهت المحكمة (8512) 

طلباً بالصلح(1)، ووثق (27904) رسم طالق؛ موزعة كاآلتي:
الرجعي (6330)، والخلعي (8253)، وقبل البناء (4862)، واالتفاقي (8243)، والمملك (129)، 

والمكمل للثالث (87).

3) التطليق:
الطلبات أسباب طلب التطليق

المسجلة
المنتهية
بالصلح

أحكام
التطليق

رفض
الطلب

5629046 40728584718الشقاق
788141447438اإلخالل بشرط أو الضرر

928106703316عدم اإلنفاق
21621321362502الغيبة
5411224العيب

53174230اإليالء والهجر
4472362442132810356المجموع

وما يمكن التعليق به على هذا الجدول هو أن األحكام القضائية بالتطليق أصبحت تقارب حاالت 
الطالق الذي يصدره الزوج (27904) حالة عام 2007.

والسبب يرجع إلى تضمين مدونة األسرة ســبباً للتطليق لم يكن معموالً به، وهو الشقاق الذي 
ــر للزوجة االلتجاء إليه، بعــد أن كان حصولها على التطليق بســبب الضرر نــادرًا ما تفلح في  َيس
الوصول إليه لصعوبة اإلثبات؛ بل إن الزوج يلتجئ إلى طلب التطليق للشقاق تفاديا لتكاليف الطالق 
أو التخفيف منها على األقل. فخالل سنة 2007 قدم (728 40) طلب تطليق للشقاق: قدمت الزوجة 

منها (547 26)، وقدم الزوج (14181) طلباً؛ أي نسبة 34.82%.

4012) حالة كان الزوجان فيها من دون أوالد. و (4500) كان للزوجين فيها أوالد.  (1)
والصلح توصلت إليه المحكمة مباشرة في (3364) حالة، أو بواسطة الحكمين في (1037) حالة، أو بواسطة مجلس العائلة في 

(573) حالة، أو بوسيلة أخرى في (3538) حالة.
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وأخيرًا: يتعين التأكيد أن األســرة الســعيدة والهادئة ال يبنيها القانون وحده، وإنما الذي يثبت 
هذا البناء أساساً هم طرفاها: الزوج والزوجة، إضافة إلى الوسط االجتماعي والثقافة السائدة فيه. 
ومن المؤلم أن هؤالء جميعاً الزوج والزوجة والمجتمع ضعف تحملهم لتكاليف األســرة ومسؤولياتها 
المادية والمعنوية، وهو ما جعلها تتراجع أيــا كانت مرجعية القانون الذي ينظمها: دينية أو علمانية 

أو حتى شيوعية.
فالواقع أن حضارة إنســان اليوم مهددة بتراجع نظام األسرة الذي من دونه ال ندري ماذا يبقى 

من مفهوم «مجتمع اإلنسان»؟
وعسى أن يستيقظ الضمير، ويتم تجاوز حياة اللحظة والتفكير في المآل والمصير.
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الحمد هللا الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين، فلم يجعل له عوجاً... والصالة والســالم على من 
دعا إلى اإلسالم ديناً وشرعاً ومنهجاً... وعلى آله وصحبه ومن اتبع صراطه المستقيم.

وبعد؛
إن الحديــث عــن «تقنيــن الفقــه اإلســالمي» يســتلزم أوالً االتفاق علــى مدلــول عديد من 
االصطالحات، فما المقصود بالتقنين وعالقته بالقانون؟ وما هو مفهوم الفقة اإلسالمي؟ وهل يتعين 
التمييز بينه وبين الشريعة اإلســالمية؟ ومن ثُم ما الذي يجوز أن يكون محًال للتقنين؟ وماذا يعني 
اصطالح التشــريع اإلســالمي؟ وما هو موقف الدولة أو باألحرى األنظمة المعمول بها فيها من هذه 

األمور؟ وبناء على ذلك يمكننا تحديد رأينا في هذا الموضوع.

٭ ٭ ٭
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للتقنيــن معنيان وإن كانــا متكاملين، فهو من ناحية يطلق على كل تشــريع عــام يتضمن جميع 
النصــوص القانونية التي تنظم فرعــاً بأكمله من فروع القانون أو مســألة من المســائل القانونية 
الكبرى في مجــال العالقات االجتماعية؛ بحيث يمكــن العمل بها واتباعها مــن دون أن يكون هناك 

اختالف أو تعارض في األحكام التي يتضمنها التقنين.
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ومن ناحية أخــرى: يعتبر التقنين من أهم وســائل الصياغة القانونية التــي تلجأ إليها الدولة 
إللزام الناس بما في التقنين من أحكام أو قواعد كمصدر رســمي للقانون، وذلك من خالل تجميع 
وتبويب وترتيب القواعد القانونية الحاكمة لفرع من فروع القانون أو أحد مواضيعه بواسطة السلطة 
المختصة بالتقنين أو بإعداده، وفقاً لخطة معينة يتحقق عن طريقها التنســيق والتوفيق بين األصول 

والفروع، ويزيل شبهه التعارض بين أحكام هذه القواعد القانونية المقننة.
وعلى ذلك ال يجوز علــى اإلطالق أن يوصف أي تجميع لقواعد أو نصوص يقوم به أحد الفقهاء 

أو الهيئات العلمية بأنه تقنين.
وما من شك في أن أهم مزايا التقنين هي توحيد القانون واجب التطبيق، ومن ثُم توحيد سلوك 
األفراد فــي المجتمع، وخاصة في البالد التي تحكمها قواعد عرفية مختلفة أو تشــريعات متعددة أو 

متنوعة المصدر.
أما أهــم عيوبه فهي ما قد يــؤدي إليه التقنيــن من جمود للقانــون كما لو كان شــيئاً ثابتاً 
ال يتغير، بما مؤداه ضياع مرونته وقدرته على التطور والتحديث، ما لم يتخذ القضاء ـ بمســاعدة 
الفقه ـ موقفا مرنا عند التطبيق؛ بأن يقوم بتطويع النصوص الواردة في التقنين بما يحقق العدل 
ولو أدى ذلك إلى تخطي قصد المشرع أو تعديل مدلول النصوص، وهو األمر الذي يرفضه جانب 

كبير من الفقه.

٭ ٭ ٭
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يسلم علماء المسلمين بصفة عامة بأن األحكام الشرعية اإلسالمية نوعان:
نة على نحو قطعي الثبوت وقطعي الداللة، وبها يلتزم  1 ـ نوع وردت به نصوص القرآن والس
المشــرع في كل عصر وينبغي إعماله؛ فال يجوز طرحه أو إهداره، وتســتوي في ذلك األحكام 
الكلية أو التفصيلية فيها؛ إذ إن علم اهللا قد ســبق في ثبــات هذه األحكام وتوحدها في مختلف 
األزمان واألماكن والظروف، ومن ثم منها ما ال تختلف باختالف األئمة؛ إذ ال مجال فيها لتطور 

وال تجديد.
وهذا النوع من األحكام الشــرعية هو الــذي يطلق عليه في تقديرنــا ـ وعليه وحده ـ اصطالح 
الشريعة اإلسالمية، وعلينا جميعاً االلتزام بها فهي المصلحة بعينها والرحمة كلها والعدل كله؛ ألنها 

حكم اهللا.
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وعليه يمكن تعريف الشريعة اإلســالمية بأنها: مجموعة األحكام التي شرعها اهللا تعالى للناس 
جميعاً عن طريق الوحي المنزل على سيدنا محمد لتصلح أحوال الناس في دنياهم وآخرتهم.

وبعبارة أخرى هي: مجموعة من األوامر والنواهي والتوجيهات الملزمة تتميز بالثبات واالستمرار؛ 
ألنها صالحــة للتطبيق في كل زمان ومكان بســبب مصدرها اإللهي، ومن ثم ال يجــوز تغييرها؛ إذ 
ليســت هناك ضرورة تدعو إلى التغيير، حيث صيغت أحكامها بحيث ال تتعارض مع الطبيعة األصلية 

لإلنسان والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري في كافه األزمنة والعصور.

ومن هنا نجد أنها لم تتناول بأحكامها إال المبادئ العامة للمسائل التي تتأثر بطبيعتها بالتطور 
االجتماعي لإلنســان، تاركة بذلــك المجال للتغييــر والتحديث الذي يقتضيه الزمــن في الجوانب 
ا ال يمســها التغيير حتما نتيجة للتطور االجتماعي،  الفرعية لهذه المســائل ما لم تكن المسألة ِمم
كالعالقات اإلنسانية بين الناس والتي تبتعد كل البعد عن التأثر بالتغير الزمني أو بظروف المكان. 

نة، ولذلك فهي من الثوابت التشريعية. وتنحصر مصادر هذه األحكام في القرآن والس

2 ـ أما النوع الثاني من األحكام الشــرعية اإلســالمية فهي تلك التي استنبطها المجتهدون في 
األمة بأي من طرق االستنباط من خالل االجتهاد واالستدالل من األدلة الكلية أو العلم بها، وتخضع 
هذه األحكام لقاعدة: «تغير األحــكام بتغير الزمان والمكان والظروف»؛ لتكــون قادرة على الدوام 
على مواجهة المشــكالت الواقعية، ومن ثــم فهي قواعد مرنــة بطبيعتها ـ خالفاً ألحكام الشــريعة 
ـ ، قابلة للتغيير بحســب اقتضاء المصلحة لذلك زماناً أو مكاناً أو حاالً، فهي تتبدل مع  اإلســالمية 
تبدل المصلحــة، وهذه األحكام هي التي يمكــن أن يطلق عليها وحدها اصطالح الفقه اإلســالمي، 
ومصادرها الرأي بصفة عامة. ومع ذلك يخلط جانب كبير من علماء الدين بين أحكام ومصادر كل 
من الفقه اإلسالمي والشريعة اإلســالمية؛ فبعضهم يراها كلها فقهاً إسالمياً، وآخرون يرونها جميعاً 
شريعة إسالمية، وجانب يرى أن الفقه اإلسالمي هو العلم باألحكام الشرعية أياً كان مصدرها، على 

حين يرى جانب آخر منهم أن الفقه اإلسالمي هو تلك األحكام نفسها.

والحقيقة أن الفقه اإلسالمي ليس كله مجرد نظريات وفروع؛ وإنما يتضمن كذلك أبنية تشريعية 
متكاملة مستنبطة بطريق االجتهاد والنظر، فهي جميعها أحكام اجتهادية غير ملزمة، ومع ذلك فإنه 
يمكن للمشــرع في كل عصر أن يختار منها ما يلزم به النــاس، ولكن له كذلك أن يتجاوزها ويأتي 
بما هو أصلح لعصره وزمانه، تأسيساً على أن رأي أي مجتهد ليس حجة ملزمة على المسلمين، وأنه 
ليس على أي إنســان إلزام بأن يأخذ بمذهب معين من مذاهــب المجتهدين، من دون أن ينفي ذلك 
أن الفقه اإلسالمي ـ بهذا المعنى ـ هو تراث وتجارب وعقول تضاف إلى أعمارنا وعقولنا وتجاربنا. 

وواجبنا أن نعمل على اإلفادة منه وعلى استلهامه، ولكن من دون التنكر للعقل وبراهينه.
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وليس ثمة شــك في أن اإليمان بأحكام الشــريعة اإلســالمية ال يتجافى مع مراعــاة المصالح 
المتجددة والمتطــورة بتجدد الحياة وتطورهــا؛ ألنها معصومة. أما أحكام البشــر فهي غير كذلك، 
فالبشــر يؤخذ من كالمهم ويترك، ويقبل من آرائهم ويرفض، ويناقشــون في مــا يقولون ويفعلون، 
والتسليم لهم بغير مناقشة ذلّ وعبودية وإهدار لنعمة العقل وملكة البحث؛ إذ من المؤكد أن يختلف 
فهم فقيه عن فهم فقيــه آخر. وفهم كل واحد مهما عــال قدره يحتمل الخطــأ والصواب؛ ألنه غير 

معصوم، والتخطئة هنا تنصرف إلى فهم الفقيه ال إلى النص الشرعي.
والمســلم الحق يعرف أن النصوص التي تضمها الشريعة اإلســالمية لم تتناول بالتفصيل كل 
شــيء، وأن اهللا تعالى بيّن لنا حكمه في أشــياء وســكت رحمة بنا عن أشــياء أخرى. وهذا السلوك 
تفويض لنا باالجتهاد، ودعوة إلى اســتعمال العقول واستجالء وجوه المصالح والمفاضلة بين الحلول 
والبدائل؛ فكيف يتســنى القول بأن بــاب االجتهاد قد قفل؟ صحيح أن فقهاء اإلســالم قد خلّفوا لنا 
تراثاً عظيماً من األحكام الشرعية التي كانت أثرًا الجتهادهم، وروعيت فيها مصالح الناس وعرفهم 
في الوقت الذي اســتنبطت فيه؛ ولكن دعونا نســأل كيف نقنن هــذه اآلراء الفقهية االجتهادية، هل 
نقيــم التقنين علــى مذهب واحد كما فعلــت الدولة العثمانية فــي مجلة األحــكام العدلية؟ أم يتم 
التقنين على المختار من المذاهب كلها؟ ومن سيختار؟ وهل سيتم ذلك من بين مذاهب السنة فقط 
أم الشيعة فقط أم اإلباضية وحدها؟ أليس من شــأن ذلك المزيد من التعّصب الفقهي بين البلدان 

اإلسالمية؟
في تقديرنا أن الشــريعة اإلســالمية توحد الشــعوب والدول اإلســالمية حيــث ال خالف حول 
أحكامها، بينما الفقه اإلسالمي يفرق بينها فهو مصدر للخالف وربما التعّصب، ولذلك فإن التمسك 
بالشــريعة هو طريق اإلبقاء على اإلســالم فــي المجال التشــريعي. ولذلك فإننا ندعــو إلى تقنين 
الشريعة اإلسالمية وليس الفقه اإلسالمي، وليس في ذلك حط للشريعة أو إهدار لمكانتها. ومحاولة 
إذكاء الفتنة بالقول بأنه ال يجوز للشــريعة أن تكون رافدًا من روافد القانون هي محاولة فاسدة من 
األساس؛ فالشــريعة هي جوهر القانون، والقانون هو وسيلة وأداة تطبيق الشريعة إلى جانب القضاء 

في العالم المعاصر.
وإذا كانت الشــريعة هــي الماضي والحاضر والمســتقبل، فهي األولى بالتقنيــن وبذل الجهود 
لوضعها موضع التطبيق من خالل التشريع الملزم. أما الفقه فهو الماضي إذا تم تقنينه، وهو تأكيد 
على قفل باب االجتهاد، وتعطيل لحكم اهللا وما أنزله على المســلمين من ضــرورة أن يكون أمرهم 
شــورى بينهم؛ إذ لن يكون لنا إال التقليد بدالً من االجتهاد، واجتراء آراء الفقهاء القدامى حتى ولو 
تباعدت عن الحياة المعاصرة، وسيقتصر االجتهاد على بســط فكرة أو تبسيط عبارة ومن ثم جمود 

فقهاء العصر.
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ومن هنا فإننا نرى أن محل التقنين ال يجوز أبدًا أن يكون الفقه اإلسالمي، وإنما الواجب علينا 
أن نعمل على تقنين الشريعة اإلسالمية، وبعد ذلك سيكون طبيعياً على المشّرع أن يستفيد ـ إذا أراد 
ـ من التراث العظيم من األحكام الشــرعية التي خلفها لنا الفقه اإلســالمي. وفي كل األحوال سواء 
أخذ المشــّرع بأّي منها أم لم يأخذ فإن ما يصدر عنه من تشــريعات يمكن أن توصف بأنها تشريع 
نة، أو من الفقه اإلسالمي الذي  إسالمي مستمد، إما من الشريعة اإلسالمية بمصدريها الكتاب والس
يضم كذلك مصادر االجتهاد وهي: اإلجماع والقياس والمصالح المرســلة واالستحسان واالستصحاب 
والعرف، ليستنبط منها ما يراه المشرع صواباً ومناســباً لحال الناس وظروفهم، من دون أن يضاد 

نصاً أو يخالف معلوماً من الدين بالضرورة.
إن تقنين الشــريعة اإلســالمية من دون الفقه اإلسالمي ســيؤدي إلى وجود قانون أعلى في كل 
دولة إسالمية يعلو على كافة القوانين الوضعية بما فيها الدســتور، ولن يختلف هذا القانون األعلى 
من دولة ألخرى، ولســنا في حاجة إلى تدخل ســلطة إلقرارها، ولن تقدر دولة إسالمية على إنكاره 
أو رفض إعماله، ما دام بعيدًا عن اجتهاد البشــر؛ ولذلك ستكون الشــريعة اإلسالمية حاكمة بحق 
على حين أن الفقه محكوم بكل ما يحكم عمل الفقهاء وسلوكهم في الجماعة. والطاعة الواجبة على 
المسلم إنما هي طاعة الشــريعة وليس طاعة الفقه ورجاله. ولنترك كل ما عدا الشريعة اإلسالمية 
لالجتهاد الفقهي الحر مع احترام الــرأي اآلخر واالمتناع عن تكفيــره. فاالجتهاد نعمة فوضها اهللا 
إلى جميع المســلمين وال يعقل أن يخالف بشر حكم اهللا في إباحة االجتهاد مهما كانت العلل لذلك؛ 
ألنها إهدار لما أنزل اهللا، فبالقطع تعني الشورى االجتهاد وتؤدي إليه حتماً؛ فالشورى ال تعني فقط 
الحاجة إلى آراء من يستشــارون، ولكن تعني كذلك أن يقوم هؤالء باالجتهاد في اســتخراج الوجه 
األصلح للمســألة محل الشــورى من دون مفاخرة أو مناظــرة أو تباٍه بما حقق أســالفنا من نتائج. 

فالعبرة بما نملكه من وسائل للتفكير واإلبداع واالجتهاد حتى ال يضيع بذلك أجرنا وعمرنا.

٭ ٭ ٭
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ذهب المشــرع في كثير من الدول العربية واإلســالمية إلى االعتداد بالشــريعة اإلســالمية أو 
مبادئها كمصدر رئيس للتشــريع (الكويت واإلمــارات)، أو المصدر الرئيس له (مصر)، أو كأســاس 
للتشريع (سلطنة ُعمان). ولم يتبن دستور أية دولة عربية أو إسالمية ـ في ما نعلم ـ الفقه اإلسالمي، 
أو يعترف له بدور في التشريع أو مصادر القانون، باستثناء ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور 

الكويتي من خلط بين الشريعة والفقه.
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وقد اعتنق القضاء الدســتوري في مصر التفرقة المشــار إليها، وحددت المحكمة الدســتورية 
العليا موقفها المؤيد لما سبق عرضه في هذا الصدد فقضت بما يلي:

أ ـ بالنسبة للشريعة اإلسالمية فهي قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه، «فال يجوز لنص 
تشــريعي أن يناقض األحكام الشــرعية القطعية في ثبوتها وداللتها باعتبار أن هذه األحكام وحدها 
هي التي يكون االجتهاد فيها ممتنعاً؛ ألنها تمثل من الشــريعة اإلســالمية مبادئهــا الكلية وأصولها 
الثابتة التــي ال تحتمل تأويًال أو تبديًال. ومن غيــر المتصور بالتالي أن يتغيــر مفهومها تبعا لتغير 
الزمــان والمكان؛ إذ هي عصية على التعديــل، وال يجوز الخروج عليها أو االلتــواء بها عن معناها. 
وتقتصر والية المحكمة الدستورية العليا في شــأنها على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة 
قانونية تعارضهــا. ذلك أن المادة الثانية من الدســتور تقــدم على هذه القواعد أحكام الشــريعة 
اإلسالمية في أصولها ومبادئها الكلية؛ إذ هي إطارها العام وركائزها األصلية التي تفرض متطلباتها 
دوماً، بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خالفها، وإال اعتبر ذلك تشــهياً وإنكارًا لما علم 

من الدين بالضرورة».
ب ـ أما بالنســبة إلى االجتهاد أو الفقه اإلسالمي فإنه ال يتمتع بنفس القوة الملزمة التي تتمتع 
بها أحكام الشــريعة اإلســالمية القطعية، ولذلك تنحصر دائرة االجتهاد في األحــكام الظنية غير 
المقطوعــة بثبوتها أو بداللتها أو هما معاً، وال يمتد لســواها، «وهي بطبيعتهــا متطورة وتتغير بتغير 
الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختالفها، تنظيماً لشــؤون العباد 
بما يكفل مصالحهم المعتبرة شــرعاً، وال يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون االجتهاد 
دوماً واقعاً في إطار األصول الكلية للشريعة بما ال يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج 
االستدالل على األحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافًال صون المقاصد العامة للشريعة 
بما تقوم عليه من حفاظ على الديــن والنفس والعقل والعرض والمــال... وليس االجتهاد إال جهدًا 
عقلياً يتوخى استنباط األحكام الشــرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك ال يجوز أن يكون 
تقليدا محضا لألولين، أو افتراء على اهللا كذبا بالتحليــل أو التحريم في غير موضعيهما، أو عزوفا 

عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم.
وإعمال حكم العقل في ما ال نص فيه، توصال لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل اهللا ورحمته بين 
عباده، مرده أن هذه القواعد تســعها الشــريعة اإلســالمية؛ إذ هي غير منغلقة على نفسها، وال تضفي 
قدســية على أقوال أحد من الفقهاء في شــأن من شــؤونها، وال تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدالها 
بغيرها. فاآلراء االجتهادية ليس لها ـ في ذاتها ـ قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها. وال يجوز بالتالي 
اعتبارها شــرعاً ثابتاً متقررًا ال يجوز أن ينقض، وإال كان ذلك نهياً عــن التأمل والتبصر في دين اهللا 
تعالى، وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد؛ بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً، 
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ومن ثم صــح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليــس أحق باالتباع من اجتهاد غيــره، وربما كان أضعف 
اآلراء سندا أكثرها مالءمة لألوضاع المتغيرة، لو كان مخالفا ألقوال استقر عليها العمل زمنا».

ج ـ ووفقا ألحكام المحكمة الدســتورية العليا، فإنه «ولئن جاز القــول بأن االجتهاد في األحكام 
الظنية وربطها بمصالح الناس ـ عن طريق األدلة الشرعية النقلية منها والعقلية ـ حق ألهل االجتهاد، 
فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لولي األمر يســتعين عليه ـ في كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها ـ 
بأهل النظر في الشــؤون العامة، إخمادا للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحــر ويبطل الخصومة. على 
أن يكون مفهوما أن اجتهادات الســابقين ال يجوز أن تكون مصدرًا نهائياً أو مرجعا وحيدا الســتمداد 
األحكام العملية منها، بل يجوز لولي األمر أن يشــرع على خالفها، وأن ينظم شــؤون العباد في بيئة 
بذاتها تســتقل بأوضاعها وظروفها الخاصة بما يرد األمر المتنازع عليه إلى اهللا ورســوله، مستلهما 
في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناســبة لمقاصد الشريعة، متالقية معها، 
وهــي بعد مصالح ال تتناهى جزئياتها أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنهــا تتجدد تبعا لما يطرأ عليها من 
تغيير وتطور؛ ومن ثم كان حقا عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان واجبا 
كذلك أال يشــرع ولي األمر حكما يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا، وإال كان مصادما 
لقوله تعالى: ﴿  X W V U T S R ﴾ [المائدة: 6]. والزم ذلك أن االجتهاد حق 
لولي األمر في الدائرة التي شرع فيها، ليكون كافال وحدة الشريعة، ميسرا لقواعدها؛ بإمدادها دوما 

بما يعين على اكتمال نمائها».

د ـ وعليــه، فإن «أية قاعدة قانونية، ولو كان العمل قد اســتقر عليها أمدا، ال تحمل في ذاتها ما 
يعصمها من العدول عنها، وإبدالها بقاعدة جديدة ال تصادم حكما شرعيا قطعيا، ورودا وداللة، وتكون 
في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشــؤونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي يجوز أن تشرع األحكام 
لتحقيقها، وبما يالئمها؛ فذلك وحدة طريق الحق والعدل وهو خير من فســاد عريض. ومن ثم ســاغ 
االجتهــاد في المســائل االختالفية التي ال يجوز أن تكــون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشــريعة 
ومرونتها... وتغير الزمان يدعو إلى العدول عن هذا االجتهاد، إعماال للمرونة التي تســعها الشــريعة 
اإلســالمية في أحكامها الفرعية المســتجيبة للتطــور، توخياً لربطهــا بمصالح النــاس واحتياجاتهم 
المتجددة، وأعرافهم المتغيرة التــي ال تصادم حكماً قطعياً، وهي مرونــة ينافيها أن يتقيد ولي األمر 
بــآراء بذاتها ال يريم عنهــا، أو أن يقعد باجتهاده عنــد لحظة زمنية تكون المصالح المعتبرة شــرعا 
قد جاوزتها. وتلك هي الشــريعة اإلســالمية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضــرورة، نابذة الجمود، 

ال يتقيد االجتهاد ـ في ما ال نص عليه فيها ـ بغير ضوابطها الكلية وبما ال يعطل مقاصدها».
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مثلت فكرة التقنين في مفهومهــا الحديث جزءًا من مطالب رواد النهضة العربية الحديثة، فقد 
شغل بها ودعا إليها رفاعة الطهطاوي في «مناهج األلباب المصرية»، وخير الدين التونسي في «أقوم 
المسالك»، وعبد الرحمن الكواكبي في «أم القرى». كما احتلت فكرة التقنين ـ مقوماتها وغاياتها ـ 
مساحة كبيرة في مدرســة األستاذ اإلمام محمد عبده، رسم مالمحها اإلمام في تقريره الشهير حول 
إصالح المحاكم الشــرعية في السنين األخيرة من القرن التاسع عشــر، واهتم بها تالميذه تنظيرًا 
وتنفيذًا، وفي مقدمتهم: محمد مصطفى المراغي، وطه حبيب، وأحمد إبراهيم، وفرج السنهوري؛ بل 
إن عددًا من أساتذة مدرسة الحقوق السلطانية الفرنسيين في مصر شجع عليها، وفي مقدمة هؤالء: 

«إدوار المبير» والذي تولى إدارة هذه المدرسة لسنوات عدة.
واالهتمام الواسع بالتقنين لرصيدنا المذخور من الفقه يؤكد على أمرين:

األول: إن شريعة اإلســالم شــريعة حية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بما انطوت عليه 
من مرونة وحيوية وقابلية للتطور، يتعلق بتخريج أحكام لمستجدات الحياة على أصول الشرع الثابتة، 

وكلياته، ومقاصده، وهذا هو الفقه الواقعي المتحرك.
الثاني: إن الشريعة اإلســالمية هي مصدر استقاللنا التشــريعي، وهو استقالل نعتبره ضروريا 
للحفاظ على هوية األمة وخصوصياتها الحضارية، وال يكتمل اســتقالل أمة وقد اســتبدلت القوانين 

المستوردة بشريعتها الخالدة.
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ولن يفلت العقل الفقهي اإلســالمي من أزمته الراهنة إال بقوارب نجاة ثالثة هي: التزام كامل 
بالنص الثابت (القطعي)، واستخدام متزايد لالجتهاد، واحترام واع بالواقع.

ويبدو أن لفظ «التقنين» جاء ملتبسا منذ نشــأته، فاختلف الكاتبون في مضمونه؛ واتجه بعض 
رجال الشــريعة والقانون إلى العودة بإرهاصاته إلى رســالة الصحابة لعبد اهللا بــن المقفع، وإلى 
مة أبو زهرة  محاولة الرشــيد تعميم موطأ مالك باعتباره المرجع القضائي الملــزم. ويرجعها العال
إلى عصر الخلفاء الراشدين، ويدلل على ذلك بكتاب القضاء الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب 

إلى قاضيه أبي موسى األشعري.
والرأي عندي أن تدوين الراجح في أي مذهب بقصد الرجوع إليه من القاضي والمفتي والفقيه 
ولو تم إدراجه في مــواد ال يعد تقنينا؛ إن التقنيــن ليس مجرد تبويب وترقيــم واختصار، إنهُ علم 

وصياغة وإلزام.
إنه علم ينظر علماؤه إلى الفقه اإلســالمي في مجموعه، أو من خالل المذهب السائد جغرافيا 
في دولة معينة، وفي هذا العنصر يتحرك العقل الفقهي من أجل الوصول إلى أنسب األحكام لحماية 
المصالح محل الرعاية، بآلية اختيار تعتمد علــى قوة الدليل ورجحان البرهان، من دون أن تتجاهل 
ظروف الواقع واألوان. وهنا تتســع دائرة أهل االختصاص لتســتوعب مع رجال الفقه علماء ثقات في 
االجتماع والسياســة واالقتصاد؛ ألن الخطاب التشريعي يتحرك في كل هذه المجاالت، ويتم تصنيف 
المادة الفقهية على كل فروع القانون، وهو أيضاً صياغة؛ ألن التشريع اإلسالمي غايته ـ مثل كل بناء 
تشريعي ســديد ـ حماية مجموعة من المصالح التي يقوم عليها أمر المجتمع، وتحتكم إلى قواعدها 
حركــة الحياة. وكل نص تشــريعي ـ أيا كان مصــدره ـ هو في حقيقته خطــاب للعقالء ينطوي على 
قسمين: قسم يأمر وينهى، وهو شق الحكم في القاعدة التشــريعية؛ وشق يضبط ويحاسب، هو شق 

الجزاء في القاعدة ذاتها.
والخطاب التشــريعي وهو يعبــر عن المجتمع المنظــم أو النظام في المجتمــع يجب أن يصاغ 
في قالب مــن األلفاظ، يقرأها المخاطب أو يســمعها فيفهم ما يراد له ومنــه دون نقص أو زيادة. 
والصياغة على هذا النحو فن، له قواعده ومناهجه الدقيقة؛ ألن كتاب التشــريع هو دنيا الناس في 
جوانبها األخالقية واالقتصادية والسياســية. والخطاب التشريعي هو نصوص تتناهى، لتحكم الوقائع 

التي ال تتناهى.
وصياغة النص التشــريعي هي األداة الرئيسة إلى حسن فهمه وتفســيره، وبالتالي إلى إمكانية 

تفعيله وتنزيله.
وأخيــرًا: إن التقنين إلــزام؛ ألن القاعدة التشــريعية ال يكتمل وجودهــا إال بعنصر اإلجبار 
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الذي يجعل االمتثال إلى حكمها ال يكتفي بالتراضي، بل يستدعي فرضه بالتقاضي. واإللزام هنا 
صاعد ونازل:

صاعد؛ بمعنى أنه يلزم سلطة التشريع بأمرين:
األول: أال تبدل قواطع الشــرع، وأال تأتي بما لم يأذن به اهللا، فــال طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق.
الثاني: أال تناقض المصالح القطعية والضرورية الكلية للجماعة؛ ألن تصرف ولي األمر منوط 

بمصلحة الرعية.
ونازل؛ بمعنى أنه قاعدة ملزمة لكل المخاطبين به، بغض النظر عن تعدد اآلراء الفقهية، وتنوع 

االنتقاءات المذهبية؛ فاختيار ولي األمر يرفع الخالف.
فالتقنيــن إذًا هو اختيــار األحكام الشــرعية في المعامالت فــي مكان معين وزمــان معين مع 
تصنيفها في فروع، وترقيمها في مواد، وإصدارها من الســلطة المختصة تشــريعاً يلتزم به القاضي 

ويحتكم إليه المتقاضي.
وإنتــاج النص في داخل التقنين القائم على المرجعية اإلســالمية ال يتحرك في الفضاء العقلي 

المتغير، بل إنه مقيد باعتقاد فردي وجماعي حاسم، األحكام فيه على نوعين:
األول: أحكام دائمة، مصدرها النصوص القطعية الثبوت القطعية الداللة. وسلطة التشريع إزاء 
هذه األحكام ال صلة لها بشق األمر والنهي، وال بشق الرد والجزاء، وإنما دورها يستوعب الصياغة 
التــي ال تغير الحكم، والتصنيف الــذي يفصل المدني عن التجاري عن الجنائــي إلى آخره؛ بل إن 
ســلطة التشــريع في الغالب ال تلتزم جوهر الحكم فحســب، بل قد تلتزم بألفاظه ومصطلحاته كما 
نة. وال تمنع قطعية النصوص من مرونة الجانب اإلجرائي الذي يتسع  وردت في نصوص الكتاب والس
لتنوع درجات التقاضي، وال يضيق بضوابط واقعية تكفل تنزيــل النص المجرد على الواقعة المعينة 
عند التطابق، وهو جهــد دقيق يبدأ بوصف الواقــع، وينتهي بقيده في دائرة النــص المالئم لينزل 
القاضي حكمه. وهي عمليــة ال ينبغي أن نخلط فيها بين يقين القاضي الذي هو بالضرورة نســبي، 

وبين قطعية النص الدائم الذي هو بطبيعته مطلق.
الثاني: األحكام االجتهادية، وجوهرها إمكانية التغير؛ سواء كانت اختيارا من تراثنا المذخور 
عبر اجتهادات العقل المســلم في عصوره المختلفة، أو كانت اجتهــادا يتجاوز اختيار الحكم إلى 
اســتنباطه من مصادره. وهذه العملية في عصرنا ـ بــل وفي كل العصور ـ مزلــة أقدام وأفهام، 
ويحســن فيها االجتهاد الجماعي، وهي في كل األحوال ال تتحرك خارج النسق اإلسالمي الثابت، 
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بمصادره المحددة، ومقاصده الكلية، وقواعده الضابطة لذهن الفقيه. وهنا يحســن اإلشارة إلى 
الفارق الذي نراه بين التجديد الذي يتم في النظم واألنســاق ويشارك فيه أهل االختصاص من 
كل علم، وبين االجتهاد والذي هو بذل الوســع والطاقة للوصــول إلى حكم عملي ظني. واالجتهاد 
ال يصدر إال من أهله حتى ينزل في محله، وهي مســؤولية الفقيه وولــي األمر وحدهما، وعليهما 
واجب الشورى االجتماعية؛ ألن للمجتمع دوره في تحديد المصالح والوصف الدقيق للوقائع الذي 
ال يستغني عنه الفقيه وهو يستنبط، وال يستغني عنه ولي األمر وهو يختار ويلزم. والرقابة عليهما 
في هذا المجال مزدوجة، رقابة ضمير تجعلهما أهال لحراســة الديــن، ورقابة أمة تجعلهما أهال 

لسياسة الدنيا.

٭ ٭ ٭
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التقنين بالمفهوم الذي حددناه حديث النشــأة، يعبر عن دور جديد للدولة، وعن غياب لسلطة 
القاضي المجتهد، وعن معالجة لواقع احتاج إلى حركة إصالحية في مجال التشريع تحمي األمة من 

خطرين:
األول: خطر اســتبعاد الشــريعة من الحياة اإلســالمية ليصنع الواقع على نحو غير إســالمي، 
وليحتكم الناس إلى شــرائع مستجلبة، وقوانين مســتوردة؛ تفصل الواقع اليومي عن نصوص الكتاب 
نة، وتمأل الجغرافيا البشرية التي أصبحت شاغرة بقواعد تكرس القطيعة بين اإلنسان المسلم  والس
وعقيدته، وبين المجتمع وذاته الحضارية؛ فيسهل امتالكه سياسيا، ونهبه اقتصاديا، وهزيمته ثقافيا. 

وهذا ما يحدث بالفعل، بحيث أصبحت النخب أهم عوائق التقنين ذي المرجعية اإلسالمية.
الثاني: خطر انفالت الواقع تحت وطأة تطبيق للشــرع؛ لحمته فوضى األحكام، وسداه شخصنة 
الفهم الشرعي بما يحول دون التطبيق الســليم للشريعة، ويجعلها محال التهامات األعداء والخصوم 
بالجمود وعدم التطور وإخاللها بكليات العدل واإلنصاف، واهللا يدعو إلى العدل واإلحسان، والشريعة 
عدل كلها ومصلحة كلها. فالتقنين الملزم والمسطور يصون موقع القاضي، ويحمي حقوق المتقاضي؛ 

وفي مقدمتها حقه في معرفة الحكم المخاطب به.
وتالفي هذا الخطــر يحققه التقنين بما يتضمنه من أحكام موضوعية وإجرائية، وبما يســتلزمه 
من نظم قضائيــة؛ تبدأ بإعداد جهاز قضائي كفء، واختيار نظام متكامل لســير الدعاوى من بداية 
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رفعها إلى مرحلة إصــدار الحكم فيها. وال تؤتي هــذه الجهود ثمارها إال من خــالل أدوات لتنفيذ 
األحكام الشرعية ال تجعلها في التطبيق العملي حبرًا على ورق.

إن تقنين الشــريعة هو بنية معرفية متكاملة ال تقبل التبعيض، فهي جهد علمي يقوم به العلماء، 
وقرار سياسي يصدره أولو األمر، واستجابة طوعية تبديها كل طوائف المجتمع.

والرأي عندي أن مجلة األحكام العدلية هي أول محاولة لوضع مجموعة قانونية متكاملة تتحرك 
على الجانبين الموضوعي واإلجرائي، وتســتمد مباشــرة من الشــريعة، وقام بوضعها عدد من كبار 
علماء المذهب الحنفي؛ األمر الذي يجعل من 26 شــعبان سنة 1293هـ ـ وهو تاريخ صدور المجلة ـ 
حدثا بالغ األهمية في تاريخ التشــريع اإلســالمي الحديث. ومجلة األحكام العدلية مجموعة شاملة 
للمعامالت الشرعية أو بتحديد أدق للقانون المدني اإلسالمي، ولكنه قانون مدني غير متكامل حيث 
لم تســتوعب المجلة أحكام األحوال الشــخصية، والتــي ظلت تراوح مكانها حتى عــام 1914 موعد 

صدور قانون العائلة العثماني.
والطريقة التي اتبعت في استنباط أحكام المجلة العدلية يمكن حصرها في ما يلي:

إنها في حقيقتها تقنين للمذهب الحنفي؛ ألنه المذهب الرسمي للدولة العثمانية.
إن واضعي المجلة رجحوا في بعض نصوص المجلة الرأي الذي يتفق مع األعراف الجارية؛ مثال 
ذلك: ما نصت عليه المادة 207، والتي قضت بجواز بيع المعدوم في ما تتالحق أفراده، أي: في ما 
ال يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء، وهذا ترجيح لقول محمد بن الحسن ـ وليس هو الراجح في 
المذهب الحنفي ـ الذي أجاز هذا البيع استحســاناً، وقال: أجعل الموجود أصًال والمعدوم تبعاً له. 
وكذلك األخذ برأي أبي يوســف في أحكام عقد االســتصناع، أخذًا بالمصلحة والعدول عن رأي أبي 

حنيفة، وهو الراجح في المذهب.
اكتفت المجلة بالمقدمة التي ضمت القواعد األصولية والفقهية، ولم يحاول علماء المجلة وضع 
نظرية عامة في االلتزامات، وهو ما تداركته مجلة االلتزامات التونســية، حيث اهتمت بوضع نظرية 
مة  عامة لاللتزامات. ويعزو البعض هذا التقدم المنهجي في فن الصياغة التشريعية إلى تأثير العال

«سانتالنا» وعدد من األساتذة الفرنسيين.
والرأي عنــدي أن اهتمام الفقه اإلســالمي بالفــروع، والتركيز على وضع الحلــول الجزئية 
للوقائع الالمحدودة التي يضج بها الواقع ال يعني أنــه ال يحتكم إلى األصول، أو أنه يقدم عليها 
الحلــول العملية. وقد فهم البعض خطــأ ما قاله «الحموي» في (غمز عيــون البصائر): «ال عبرة 
بما في كتب األصــول إذا ما خالف ما ذكر في كتــب الفروع»؛ «فالحمــوي»؛ هنا ال يتحدث عن 
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أصول الفقه، بل عن قواعــده. وألن القواعد في مجملها أغلبية، وهي تقوم على االســتقراء الذي 
قد ال يكون تاما، وهي قد ال تســتغرق كل مفرداتهــا. فعبارة «الحموي» تســتقيم في فهمنا دون 
أن تكــون ـ كما ظن البعض ـ مصادرة على األصول لصالح الفــروع الجزئية؛ ألن البحث الفقهي 
الدقيق ـ حتى في مجــال القانون الوضعي ـ ليس في تحكم الفرع فــي األصل، وإنما في تخريج 
الفروع على األصــول. وفي هذا يقول «ليون مازو» الفقيه الفرنســي المشــهور: «الذين يغوصون 
في أغوار البحث القانوني، كلمــا أوغلوا في البحث وأمعنوا في االســتقراء أظلمت عليهم اآلفاق، 
وتشعبت بهم المســالك، ووجدوا من الفروع نثيرا ال يحصى، وهم في محاولتهم ردها إلى أصلها 
واستكناه أسبابها يقســمونها إلى وحدات متجانسة، ويلحقون األشباه بأشباهها، واألمثال بأمثالها. 
وبعد جهد وأناة وصبر ال يستطيعه إال أولو العزم من الرجال، الذين يصلون إلى تأليف مجموعة 
قد تناسبت أجزاؤها، وتماســكت وحداتها، والتقى فيها جالل الحقيقة، وطرافة الكشف، وسالمة 
البنيان». وهذا ما فعله فقهاء اإلسالم، بل إن عبارة «ليون مازو» تضمنين أمين لما سبق التأكيد 
عليه فــي كتابات «القرافــي»، وعباراته في «الفروق» تكاد تتطابق لتشــير إلى منهج اســتخدمه 
المســلمون وهم يرفعون البناء الفقهي الســامق، والذي هو بغير إجحــاف أو تعاطف أعظم بناء 

فقهي أقامته مجموعة بشرية على امتداد التاريخ التشريعي كله.
ومجلة األحكام العدلية كانت حدثا مهما في تاريخ التشــريع، لما صدر بعدها من تقنينات، 
ولمحاوالت فردية حاولــت اتخاذها نموذجا في إعــداد القانون مثل: محاوالت قدري باشــا في 
مجموعة من كتبه الفقهيــة التي وضعت الراجح في المذهب الحنفي فــي وعاء مواد مرتبة، في 
كتبه الثالثة التي أعدها في أواخر القرن التاســع عشــر، وهي: «مرشــد الحيران»، ويتكون من 
1045 مادة، «وكتاب العدل واإلنصاف في حل مشكالت األوقاف»، ويتكون من 646 مادة، وكتاب 
«األحكام الشــرعية في األحوال الشــخصية» في 647 مادة، وهي محاولة اعتمدت على المذهب 

الحنفي؛ ولكنها تجاوزت مجلة األحكام العدلية في جودة الصياغة وشمول الموضوعات.
وفي هذا الســياق يمكن اإلشــارة إلى محاولة القاضي الليبي محمد محمد عامر في كتابه: 
«ملخص األحكام الشــرعية على المعتمــد من مذهب مالــك». «ومجلة األحكام الشــرعية على 

المذهب الحنبلي» ألحمد عبد اهللا القاري المكي.
بــل إن أصداء مجلة األحكام العدلية أســفرت عن تقنينات شــرعية في دول غير إســالمية 
أو من خالل الســلطات المســتعمرة لبعض الدول اإلســالمية؛ مثال ذلك: ما قامت به الحكومة 
الروســية عام 1909 عندما أصدرت قانونا لمســلمي تركستان الروســية، يتضمن قانون األسرة 
وأحكام المواريث. وفي الجزائر ـ وبالتحديد سنة 1898 ـ نشر المستشرق الفرنسي «سيسوناس» 
تقنينا مدنيا إســالميا على نمط التقنين الفرنســي وفقــا لمذهب مالك. كما وضــع «مارتينو» 
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مجموعة نصوص مأخوذة من مختصر خليل وشــروحه مرتبة في مواد بصورة منهجية، ووضع هذا 
العمل تحت تصرف لجنة تم تشكيلها عام 1905 لتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية المطبقة على 
المواطنين المســلمين في الجزائر. والغريب أن عمل هذه اللجنة في هذا التقنين كان منحصرا 
في الفقه الســني والحنفــي والمالكي، من دون نظر إلــى الفقه األباضي ـ ولــه مكانه الكبير 
ـ ، وهي مســألة تثير االستغراب وتحتاج إلى مزيد بحث لفهمها  على خريطة الواقع في الجزائر 

وتعليلها. وفي سنة 1907 ُوضع تقنين إسالمي لمحاكم أفريقيا الغربية البريطانية.
وال أريد االستفاضة في الصدى العلمي لهذه المجلة، فقد أدى صدورها وتطبيقها في العديد 
من الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية إلى تحريك المياه اآلســنة في الفقه اإلســالمي، 
والسعي إلى تجديد أنظمته ومؤسساته، وتجســد ذلك في إصالحات قضائية، وفي حركة علمية؛ 
كان محورها الشــروح المتعددة التي صدرت لمجلة األحكام العدلية باللغتين التركية والعربية. 
وتكفي اإلشــارة إلى شــروح علي حيدر، وعبد الســتار القريمــي، وأحمد جودت باشــا، وخالد 
األتاسي، وسليم رســتم، وعمر حلمي، ومنير القاضي، إضافة إلى شروح مستقلة لقواعد المجلة. 
وقد شــارك في تدريس مادة المجلة في العراق، ولبنان وســوريا، وتركيــا، عدد من كبار رجال 
النهضة، وأساتذة التشــريع والفقه، منهم: اإلمام محمد عبده الذي كان أســتاذًا لمادة المجلة 
في مدرســة الحقوق ببيروت، ومحمد سعيد المحاسني أســتاذ المجلة في معهد الحقوق بدمشق، 
وعلي حيدر أســتاذ المجلة في مدرســة الحقوق باآلستانة، وعبد الرزاق الســنهوري أستاذ مادة 
المجلة في كلية الحقوق العراقية في بداية الثالثينات. وهذه الحركة العلمية كان لها أثرها في 
توجيه القرار السياســي نحو تبني تطبيق الشريعة اإلســالمية، وكان لها أثرها في رسم خريطة 
متكاملة للنهوض القانوني، شــملت إنشاء مؤسســات وكتابة أطروحات، وسيادة مناهج للدراسات 
المقارنة؛ بل وحضور الشــريعة اإلســالمية في مؤتمرات القانون المقارن، واالعتراف بها نظاما 
قانونيا بين العائالت القانونية المعاصرة، وتقف باقتــدار أمام المجموعة الالتينية، والمجموعة 

االنغلوسكسونية.
وفي العقود األخيرة نشــطت حركة التقنين اإلســالمية، خاصة بعدما عــال صوت المنادين 
باالستقالل التشريعي والعمل على تطبيق الشريعة اإلسالمية، وهو ما تجسد في نصوص دستورية 

في العديد من البالد العربية واإلسالمية.

٭ ٭ ٭
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اتخــذت حركة التقنين ـ كمــا يقول البعــض بحق ـ اتجاهين فــي إعداد مشــروعات القوانين 
اإلسالمية:

صوغ فقه مذهب معين، أو اتخاذ هذا الفقه أساساً في إعداد هذا التقنين، مع األخذ بغيره عند 
الضرورة. وفي هذا الطريق سارت مجلة األحكام العدلية، وجهود قدري باشا، وما صدر في باكستان 
من تشريعات إســالمية اعتمدت المذهب الحنفي، وهو األسلوب الذي اتبعه مجمع البحوث اإلسالمية 
فــي مصر في محاولته جمع فقه األئمة األربعة في إطار منهجي مقســم إلــى موضوعات، ومدرج في 

مواد.
وعيب هذه الطريقة أنها تحبس التقنين في إطار مذهبي قد تضيق به حركة الواقع بما يســبب 
حرجا، وال يحقق مصلحة؛ األمر الذي دفع ســلطة التشــريع إلى األخذ بحلول في المذاهب األخرى 

عند الضرورة كما فعلت الدولة العثمانية في قانون العائلة.
صوغ الفقه اإلســالمي في مجموعه؛ أي: اعتباره وحدة متكاملة ال تفاريــق مذهبية والتخير بين 
اآلراء االجتهاديــة، أو العمل على اســتنباط جديد عند الضــرورة، من دون التقيــد بمذهب معين. 
وهذا منهج دعا إليه رجــال النهضة، وتمكن اإلمــام محمد عبده وتالميذه مــن اعتماده منهجا في 
كل محاوالت الفقه المصري لتقنين الشــريعة اإلســالمية منــذ القانون رقم 20 لســنة 1920 إلى 
القانون رقم 10 لســنة 2004. وهذا المنهج اكتســب أولويــة واقعية في كل جهود تقنين الشــريعة 
اإلسالمية؛ ألنه يتجاوز العصبية المذهبية، ويرفع الحرج عند ضيق المذهب، ويضفي مشروعية على 
فقه المذاهب اإلسالمية باعتباره نهرًا متدفقاً ترتوي منه كل روافد التشريع بما هو أقرب للمصلحة، 

مع مراعاة الحاالت الظرفية في كل مجتمع إسالمي.
وينبغــي النظر إلى هــذا التطور على أنه تحــول إيجابي ال يمنــع تعدد المذاهــب الفقهية بل 
يســتدعيها، تأكيدًا على أهمية إثراء الحياة الفقهية بكم من الفروع، أساســه تنوع المناهج في ظل 
الشــريعة الواحدة، ولكنه تطــور يمنع ضيق الصدر فــي التعامل مع اآلراء الــواردة من غير مذهب 
الفقيه، ويصاحبه انفتاح على المذاهب بقصد فهمها واســتيعاب مصادرها وقراءة متونها، وهو أعدل 

الطرق إلى التالقي على ثقافة فقهية واحدة رغم ثرائها وتنوعها.
ولعل أهــم ما ينبغي رصــده في منهجيــة التقنين الجانب العلمــي وتطــوره، والجانب العملي 

وأساليبه، ونشير إلى األمرين من خالل ما يلي:
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األمر األول: الجانب العلمي وتطوره:
بعد قرنين من محاوالت تقنين الشريعة اإلســالمية اعتمد العقل الفقهي منهجاً ربما يكون عاماً 

ومقبوالً في معظم المحافل العلمية، وهذا المنهج يعتمد على األسس المنهجية اآلتية للتقنين:
النظر إلى الفقه اإلسالمي باعتباره وحدة متكاملة ال تفاريق مذهبية، وهو ما يدعو إلى االختيار 
من كل مذاهب الفقه اإلســالمي، ووفق رؤية ال تقف عند حد الراجح من مذهب معين، بل الترجيح 

بين اآلراء المذهبية من خالل قواعد ال تتوقف عند أرجحية الدليل فحسب.
مة فرج السنهوري، وهو من صك هذا  اعتماد التلفيق في التشريع الذي يعني ـ كما يقول العال
المصطلح على األقــل من زاوية اللفظ ـ: تخير ولي األمر من مختلــف المذاهب الفقهية المعتبرة 
مجموعــة من األحكام لتكــون قانوناً يقُضى وُيفتى بــه بين من يخضعون له، ويراعــى في التلفيق 

القواعد اآلتية:
اختيار الرأي األرجح دليًال، وعدم العدول عنه إال لضرورة.

المصلحة المرسلة لها اعتبارها عند االختيار باعتبارها من عناصر الترجيح.
التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشــريعة ومن قواعدها، وااللتزام بها عند االختيار التشريعي 

يعتبر ضرورة منهجية.
ويتحرك التلفيق في التشــريع في الجانب الموضوعي على أن طاعة ولــي األمر واجبة إذا أمر 
بمباح أو نهى عنه، وأن طاعة أوامره ونواهيه واجبة ما لم تكــن بمعصية متيقنة، ومتى كان الباعث 

عليها مصلحة األمة. وهنا يمكن التساؤل حول مصير النص المخالف لألحكام القطعية؟!
كما يتحرك التلفيق في الجانب اإلجرائي على ســلطة ولي األمر في تخصيص القضاء، فهو في 
ا يقبل التخصيص بالزمان والمكان والحوادث واألشخاص، ويمكنه من خالل  الشريعة اإلســالمية ِمم
هذه القاعدة المنع من ســماع بعض الدعاوى إال بتنظيم خاص؛ ألن المنــع التام مصادرة على حق 
التقاضي، وهو غير جائز شــرعاً وقانوناً. وهنا أيضاً يمكن الحديث حول التدرج في تطبيق التقنين؛ 

أي: تطبيقه في بعض المجاالت قبل األخرى.
والرأي عندي أن الشريعة اإلسالمية وإن كانت نظاماً كلياً ال يقبل التبعيض، إال أن إمكانية 
التدرج في تطبيق القوانيــن بعد إصدارها يعتبر أمــرًا مقبوال؛ ألن التطبيــق الفوري قد يرهق 
الحاكم وقد يرهق المجتمع. ورفع الحرج بالتدرج في التطبيق يسد الباب على خصوم الشريعة 
والمتربصين بها، إال أن التدرج باعتباره تطبيقا مرحليــا، ال ينبغي أن يخل باإلصدار المتكامل 
للتقنين الشرعي؛ ألن الشريعة وحدة ال تتجزأ، وكل دائرة منها تتبادل التأثير والتأثر بالدوائر 
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األخرى في بلوغ الغايات، وســالمة التطبيــق. فالتدرج ال يعني إال تمهيــد األرض للعودة باألمة 
إلى قانونها األصل، فال يفســر على أنه تعليق لجانب وأخذ بجانب آخر؛ ألن صالحية الشريعة 
للتطبيق في كل المجاالت هي جزء من االعتقاد الذي يتســاوى أمامه قانون األســرة مع قانون 
الجزاء مع قانون المعامــالت المدنية مع قانون المعامالت الدولية؛ فــكل هذه الدوائر ترتبط 
بمنهج متكامل للحياة اإلنسانية يكفل سالمة الروح والجسد وســالمة الفرد والجماعة، ويرعى 

مصالح الدنيا ويحقق مصالح اآلخرة.

فالتدرج هنا ـ كما قيل ـ ال يزيد على إصدار تقنين شرعي على أن يطبق في جزء منه بعد فترة 
محددة أو بداية من تاريخ معين.

األمر الثاني: الجانب العملي وأساليبه:
دار جدل كثير في لجان تقنين الشــريعة اإلســالمية في الدول التي عاشــت تحت وطأة قوانين 

مستوردة حول أسلوب العمل من أجل التقنين، وهنا تجدر اإلشارة إلى ثالثة أساليب:

األســـلوب األول: يرى أنه يكتفى بمراجعة النصوص القائمة؛ وما هو موافق للشريعة اإلسالمية 
يبقى، وما هو مخالف للشريعة اإلسالمية يجرى تعديله. وينتهي األمر عند هذا الحد.

األســـلوب الثاني: يرى إعادة النظر فــي كل النظــام القانوني القائم المســتمد من القانون: 
الروماني، واالنغلوسكســوني، والجرماني، وقلبه رأســاً على عقب. وهذه الصورة هي التي اتبعت في 
أواخر القرن التاســع عشــر في بعض دول العالم اإلســالمي عند فرض القانون الوضعي واستبعاد 

الشريعة اإلسالمية.

األسلوب الثالث: وقد اســتخدمته اللجان التي شكلت لتقنين الشريعة اإلسالمية في مصر عقب 
إصدار الدســتور الدائم عام 1971، والذي ينص على أن الشريعة اإلســالمية هي المصدر الرئيس 
للتشريع. وهذا األسلوب يتمثل في اعتبار الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع، وعدم األخذ 
بأي حكم في القوانين الوضعية مخالف للشــريعة اإلســالمية واســتبعاده. وال يتوقف األمر عند هذا 
الحد، بل تراجع كل القوانين، ونأخذ بما يتفق مع مبادئ الشريعة، ونستحدث ما يتفق معها، ونبقي 
ما يتفق معها؛ أخــذا بعدة اعتبارات أهمها: التــراث القانوني الذي تراكم، فعلينــا أن نحافظ عليه 
ما دام ال يخالف الشــريعة، مع ربطها بأصول شــرعية وقواعد فقهية تقطع صلتهــا بالقوانين التي 
جاءت منها، حتى يصبح التقنين كال متكامًال في قواعد تفسيره، ومرجعية فهمه وتحريره. فال نعود 
إلى متون القوانين األجنبية أو مجموعاتها القضائية، بل ـ عند التفســير ـ إلى الشــريعة اإلسالمية 

وقواعدها.
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وقد أقام المشرع المصري مشروعات قوانينه التي لم تصدر بعد على المبادئ اآلتية:
ربط التقنين المنشــود بمصادره الشرعية من كتاب اهللا وسنة رســوله، أو بإجماع أو رأي أ ـ  

من آراء الفقهاء المدونة في كتب الفقه اإلســالمي، ليكون الرجــوع من القاضي والفقيه 
إلى تلــك األصول ومرجعيتها اإلســالمية، ال إلى القوانين األجنبيــة عند اختالف وجهات 

النظر في التفسير والتطبيق.

عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه اإلســالمي ولــو كان المذهب الحنفي، وذلك ب ـ  
خروجا مــن ضيق المذهب الواحد إلى ســعة شــريعة اإلســالم بمذاهبهــا المختلفة؛ إذ 
المذاهب اإلسالمية ليســت إال وجهات نظر ألصحابها ال تقيد غيرهم إال بما يقوم الدليل 

على صحتها، وعلى تحقيقها المصلحة المعتبرة شرعا.

إنه بالنسبة للمواد التي تعالج األمور المستحدثة التي ليس لها أصول شرعية وال تخالف ج ـ  
هذه األصول، سيكون وضعها استنادا إلى قاعدة المصالح المرسلة التي تجيز لولي األمر 

وضع النظم المناسبة لتحقيق مصالح المجتمع.

عــدم محاولة اســتقصاء كل التفاصيل والفــروع أو النص على حكمها، اكتفــاء بالكليات د ـ  
تحقيقــا لفرض المرونــة، وتمكينا للقضاء والفقه مــن دورهما في االســتعانة بالكليات، 

وتنزيلها على الواقعات وفقا للقواعد المقررة في الفقه اإلسالمي.

وبعد، هذه رؤوس أقالم في موضوع بالغ األهمية، ترتبط بنيته المعرفية بعدد من العلوم البينية 
إســالمية خالصة وإنســانية عامة. وال يمكن التصدي لدراسة هذه المســألة بعمق، بعيدا عن رؤية 

واسعة فيها مصادر الشريعة، وعلوم الفقه وإنجازات العصر، وواقع المسلمين.
والحمد هللا رب العالمين ...
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الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:

فإن المجتمع البشــري يرتبط دائماً بالنظام فال يســتقيم وال يتطور المجتمــع إال بوجود نظام 
تتحدد فيه الحقوق والواجبات بين أفراده، وإال ســادت شــريعة الغابة التي تفرض الغلبة والسيطرة 

لصاحب القوة.
منذ أن شــاءت إرادة اهللا أن يجعــل آدم وذريته خليفة له في هــذه األرض للقيام بعمارتها 
وفق منهج اهللا القائم على العدل، أرســل اهللا رســله وأنزل كتبه على بني آدم ليبين لهم طريق 
الهداية وسبيل الرشاد ﴿ & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ﴾ 

[البقرة: 38].

وكان كلما ضلت البشــرية أرســل اهللا لهم رســوال ليقوم اعوجاهم، حتى ختم اهللا الرســاالت 
السماوية بخاتم الرسل ژ ، فكانت شريعته خاتمة وناســخة للرساالت السابقة، فال رسول وال نبي 

بعده، ولهذا امتازت شريعته ژ عن الرساالت السابقة باآلتي:

العمومية: فهو رســول إلى الثقلين إنســهم وجنهم، فلم تكن رســالته مخصوصة بقوم أو  ـ  1
 | { z y x w v }﴿ مجتمع معين، بل إلــى الناس كافة

{ ~ ے ¡ ﴾ [سبأ: 28].
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الشمولية: جاءت شريعته ژ بما اشتملت عليه من آيات القرآن الكريم أو السنة المطهرة  ـ  2
حاوية بنصوصهمــا ومفاهيمها ومبادئها كل ما يحتاجه البشــر في كل زمــان ومكان. فهي 
تقوم على ثوابت ال تقبل التغييــر والتبديل، وعلى متغيرات قابلة للتكييف في كل عصر وفق 

المبادئ واألسس العامة للشريعة.
حفظ اهللا لهذه األمة كتابها القــرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطــل من بين يديه وال من  ـ  3

خلفه، كما قيض اهللا من هذه األمة من يشــتغل بحفظ ســنة نبيه، وبيان صحيح وسقيم ما 
روي عنه. وبهذه الخاصية فإنه مهما بعد المســلمون عن منهج اهللا بسلوكهم فإن الشريعة 
اإلســالمية تبقى صافية ناصعة. فمن أراد العودة إليها واالستفادة من معينها يجدها عذبة 
المذاق قريبة المنــال مهما عظمت الفتن وكثرت البدع. وال يتطلــب األمر أن ينزل الوحي 

من السماء ليميز الحق من الباطل.
فالمجددون المصلحون في هذه األمة هم علماؤها الذين يقيضهم اهللا من فترة إلى أخرى لهذه 
األمة كما جاء فــي بعض الروايات: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين 

وانتحال المبطلين وتحريف الغالين»(1).
إن المتأمل في تاريخ هذه األمة بعد انتقال رسولها إلى الرفيق األعلى يتبين له أن تاريخها لم 
يســر على وتيرة واحدة فهي بين مد وجزر، فتمر عليها فترة من الزمن في حالة ركود وانحطاط ثم 

تفيق من نومها وتعود إلى رشدها بجهود علمائها والمصلحين من أبنائها.
فالشريعة المحمدية بال شــك وال ريب صالحة لتنظيم شــؤون هذه األمة وقادرة على استيعاب 
متطلباتها ومتغيراتها، وســنحاول أن نســلط الضوء في هذا البحث على مشــكلة من المشاكل التي 

تعرضت لها هذه األمة وجرى األخذ والرد فيها وهي ما يعرف بالتقنين.
وأرى من الضروري قبل الحديث في إشــكاليات التقنين أن نبدأ بلمحــة تاريخية مختصرة عن 

المراحل التي مر بها الفقه اإلسالمي والفقه، وذلك وفق الخطة اآلتية.

٭ ٭ ٭

البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: ســنن البيهقي الكبرى، ن: مكتبة الباز/ مكة المكرمة، سنة: 1414هـ ،   (1)
مح: محمد عبد القادر عطاء، 209/10. 



أ. هالل بن محمد بن ناصر الراشدي 435اإلشكاليات بين التقنين والتطبيق في الشريعة اإلسالمية

:∫hC’G  åëÑªdG
¿ƒfÉ≤dGh  ¬≤Ø∏d  ïjQÉàdG  πMGôªdG

»eÓ°SE’G  ¬≤Ø∏d  á«îjQÉàdG  πMGôªdG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

قســم الباحثون في التشــريع اإلســالمي مراحل تطوير الفقه إلى تقســيمات متعددة، كتقسيم 
الثعالبي في كتابه (الفكر الســامي) إلى: طور الطفولة والشــباب والكهولة والشــيخوخة. وكتقسيم 

األستاذ مصطفى في كتابه (المدخل الفقهي العام)، والذي قسمه إلى:
عصر الرسالة من بعثته ژ إلى وفاته. ـ  1
عصر الخلفاء إلى منتصف القرن األول الهجري الذي استتب األمر فيه لألمويين. ـ  2
من منتصف القــرن األول إلى أوائــل القرن الثاني الــذي ظهر، وتكونــت فيها المدارس  ـ  3

الفقهية (المذاهب).
أوائل القرن الثاني إلى منتصف القــرن الرابع حيث بلغ الفقه أوجه في االجتهاد والتدوين  ـ  4

والتفريغ المذهبي، وتم فيه وضع أســس علم أصول الفقه. وهذا الدور هو دور الكمال في 
الفقه اإلسالمي.

مــن منتصف القرن الرابع إلى ســقوط بغداد في أيدي التتار في منتصف القرن الســابع،  ـ  5
وفيه نشطت حركة التحرير والتخريج والترجيح في المذهب.

منذ منتصف القرن السابع إلى ظهور مجلة األحكام العدلية 1293هـ ، وهو دور االنحطاط  ـ  6
الفقهي.

من عهد ظهور المجلة إلى اليوم، وهو عصر محاولة التجديد وإعادة النشاط الفقهي. ـ  7
هذا، وهناك تقســيمات أخرى، ينظر كل باحث فيها من الزاوية التــي يبحثها، وبما أن موضوع 
بحثي هذا يتعلّق بإشــكاليات تقنين الشريعة اإلســالمية، فإني أرى تقســيم المراحل التاريخية إلى 

اآلتي:

ًال: مرحلة التشريع، وهي: من بعثته ژ إلى وفاته أو
هذه فترة التشــريع وإرساء قواعد ومبادئ الشريعة اإلســالمية، سواء كان مصدر ذلك التشريع 
هو القرآن الكريم أم كان مصدره الســنة المطهرة القولية أم الفعليــة أم التقريرية. فكل نازلة أو 
واقعة تحدث يكون مرجعها إلى اهللا ورســوله، ولم ينتقل الرسول ژ إلى الرفيق األعلى إال بعد أن 
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 P O N M L K ﴿ أكمل اهللا على يديه هذا الدين وأتم نعمته على هذه األمة
U T S R Q ﴾ [المائدة: 3].

ثانياً: مرحلة التطبيق عصر الخلفاء الراشدين
بعد انتقال الرســول ژ إلى الرفيق األعلــى، انقطع الوحي وانتهت فترة التشــريع وبدأت فترة 
تطبيق التشريع؛ وذلك بالرجوع إلى كتاب اهللا وسنة رسوله، وعند عدم وجود النص أو إجماع سابق 

يرجع إلى االجتهاد عن طريق القياس والقواعد والمبادئ العامة للشريعة.
إن الجو اإليماني الذي عايشــه الصحابة مع رســول اهللا ژ ، وفهمهم العميق ألصول الشــريعة 
وفروعها، وحبهم لآلخرة، وزهدهم في الدنيا كان عامًال أساسياً في تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. 
ولهذا عندما واجهتهم أول مشكلة من أكبر المشاكل وهي من يخلف رسول اهللا ژ كانت هينة بسيطة، 

فاتفقت كلمة المسلمين على مبايعة أبي بكر الصديق، وهكذا كان األمر في خالفة عمر وعثمان.
والذي يعنينا هنا أن تعاليم الشــريعة اإلســالمية كانت مطبقة في الواقــع، وفي جميع مجاالت 

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

ثالثاً: مرحلة انتقال الخالفة إلى ملك
اســتمر الوضع على ما هو عليه في عهد أبي بكر وعمر والعصر األول من خالفة عثمان إلى أن 
ظهــر الخالف في آخر خالفة عثمان والــذي أدى إلى مقتله؛ ومن ثم وقعت الفتنة بين المســلمين، 
ونتج عنها أول خروج عن نهج اإلســالم، وكان أخطره هو تغير الخالفة اإلسالمية إلى ملك ووراثة، 
باستيالء معاوية على الخالفة وفرضه بالقوة مبايعة ابنه يزيد من بعده. وبتحقق ذلك وقع شرخ كبير 
في الجانب السياســي في اإلسالم، وهو عالقة الراعي بالرعية وحقوق كل منهما على اآلخر، وأصبح 
الحديث عن سياسة الخليفة في إدارة شؤون الدولة يمثل خطاً أحمر يعرض من دخل فيه للعقاب بعد 

أن كان في عصر الخلفاء الراشدين شورى بين الراعي والرعية(1).
أما فــي ما يتعلق بغير الجانب السياســي من العبــادات والمعامالت فإن الســلطة تركت ذلك 
للفقهــاء ولم تتعرض لــه، وكان لهذا تأثير كبير فــي الجانب الفقهي حيث انحصــر جهد الفقهاء 
وبحثهــم في الجانب العقدي، وفقــه العبادات والمعامــالت؛ أما ما يتعلق بالفقه السياســي وعالقة 
السلطة باألمة فهو نادر إن لم يكن منعدماً. واستمر هذا الوضع في عهد بني أمية وبني العباس إلى 

أن بدأ ظهور المذاهب الفقهية والتحزبات المذهبية(2).

محمد الخضـري بك، تاريخ التشـريع اإلسالمي (بيروت: دار القلم، د. ت) ص 197.   (1)
كانت الســلطة تعين من الفقهاء من يقوم بالفصل والقضاء بين المســلمين في ما يتعلــق بينهم من الخالف وفقاً لكتاب اهللا   (2)=
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رابعاً: مرحلة ظهور المذاهب الفقهية
بعد انقراض عصر الصحابة وكبار التابعين ودخول غير العرب في اإلســالم بدأت تطرأ تغيرات 
في الواقع، أثرت تأثيرا كبيرا علــى آليات االجتهاد؛ ومن أهم هذه التغيــرات: ظهور الكذب ووضع 
الحديث وانتحال صفــة العلماء، كما أن دخول العجم في اإلســالم واختالطهم بالمســلمين أثر في 

عربيتهم التي انعكست على ملكتهم في استنباط األحكام.
وللتغلــب على هــذه المتغيرات اجتهــد الفقهاء والعلماء فــي وضع العلوم المســاعدة والمقيدة 
لالستنباط، فوضعوا علم الحديث وقواعد أصول الفقه واللغة العربية. فأصبح القول في الشريعة من 
غير بيان المستند ووجه االســتدالل غير مقبول بعد أن كان في عصر الصحابة غير مطلوب للتسليم 

بملكتهم الفقهية ونزاهتهم، وانتفى الوضع والكذب.
وبعد تبلور هــذه القواعد أصبح االحتكام إليها فــي بيان األرجح من األقــوال واالنتصار للرأي 
المختار، وألفت الكتب وصنفت العلوم، وظهر االنتصار للرأي عن طريق تعضيده باألدلة وبيان وجه 
االســتنباط، وتكونت المذاهب الفقهية، وكانت عامال لثراء الفقه اإلســالمي. واســتمر الوضع إلى 
أن انقرض عصر الفقهاء المجتهدين وحل محلهم متفقهة المذاهــب المقلدون، وبدأ ظهور التعّصب 

المذهبي.

خامساً: مرحلة التعّصب المذهبي
اتصفت هذه المرحلــة بالركود والجمود والتعّصب المذهبي، وفيهــا أغلق باب االجتهاد(1). وزاد 
الوضع ســوءًا بعد الغزو المغولي حيث ظهــر التعّصب وتغليب المذاهب، وَحــل التخريج على مذهب 
ــنة، وجعل المســتند هو قول إمام المذهب وليس قول اهللا  اإلمام مِحلّ االســتنباط من الكتاب والس
ورســوله(2)؛ بل وصل الحال إلى تقديم قول إمام المذهب على قول اهللا تعالى ورسوله، وتخطئة من 

خالف قول إمام المذهب(3). واستمر الحال إلى دخول االستعمار وظهور التقنين الوضعي(4).

والســنة وقواعد الشــريعة، وكان الذين يتولون القضاء من الفقهاء المجتهدين كشــريح وغيره. محمد الغزالي، كيف نتعامل 
مع القرآن، ط1 (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلســالمي، 1991م) ص 75؛ عبد المجيد النجار، فقه التدين فهماً وتنزيًال، 

سلسلة كتاب األمة (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 1410هـ) 131/1 - 132. 
محمد الدسـوقي، االجتهاد والتقليد في الشـريعة اإلسالمية، ط1(الدوحة: دار الثقافة، 1987م)، ص 182.   (1)

محمد مصطفى أمبابي، الجديد في تاريخ الفقه اإلسالمي (القاهرة: دار المنار، 1986م)، ص 252 ـ 255.   (2)
ومن ذلك قول أبي الحســن الكرخي الحنفي: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ». رسالة اإلمام   (3)
أبي الحســن الكرخي في األصول، طبعت ضمن كتاب: تأســيس النظر، لإلمام أبي زيد الدبوســي الحنفــي (بيروت: دار ابن 

زيدون، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية)، ص 169 ـ 171. 
هذا هو الوضع العام إال أن تاريخ الفقه اإلســالمي في عصر التقليد لم يعدم نماذج مســتثناة من هذا الوضع، فهنالك فقهاء   (4)
مــن مختلف المذاهب اإلســالمية من نبذوا التقليد، ودعوا إلــى االجتهاد، وقادوا حركات تجديدية هدفهــا بعث وإحياء الفقه 

=

=
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المطلب الثاني: المراحل التاريخية لظهور التقنين في الدول العربية
يمكن أن نعرض لمحة مختصرة عن بداية التقنين ونختار مصر نموذجا(1):

في أواخر القرن الثامن عشــر وأوائل القرن التاسع عشــر كانت الحملة الفرنسية القائمة على 
شؤون مصر تصارع في محاوالتها األخيرة االستقرار فيها.

ولقد أتت هــذه الحملة بعــدة تنظيمــات قضائيــة كانت البواكيــر األولــى التصال مصر 
بالتنظيمات القضائية الحديثــة في أوروبا. وبتاريخ 1798/9/10م أمر نابليون بتشــكيل «محاكم 
تجارية» في كل من القاهرة واإلسكندرية ورشيد ودمياط، وأسند إليها اختصاص نظر المنازعات 
التجارية التي تنشــأ بين التجار والوسطاء، وجعل رئاســة هذه المحاكم لمندوب فرنسي يعينه 
القانون العام لمدة ثالث ســنوات، ويعاونه قضاة ينتخبهم التجار المقيمون في دائرة المحكمة. 
ثم أوقف كليبر العمل بهذا التنظيم، وجاء بعــده الجنرال مينو الذي أصدر بتاريخ 1800/10/2 
تنظيمــاً متكامًال للقضــاء، إال أن هذا التنظيم انتهــى في العام التالي لوضعــه بعد أن غادرت 

الجيوش الفرنسية مصر(2).
وعقب مغادرة الفرنسيين، وتولية محمد علي السلطة ســنة 1805م الذي اتخذ سياسة االنفتاح 
على الغرب؛ بدأ بوضع تنظيمات قضائية كديوان الوالي الــذي عهد إليه انضباط األمن في البالد، 
وفض المنازعات التي تقع بين األهالي أو مع األجانب. وإنشــاء مجلس جمعية حقوقية، وكان يرأسها 
تســعة أعضاء من العنصر العســكري، بجانب عالمين: أحدهما حنفي واآلخر شافعي. واستمر العمل 

بهذه المجالس حتى العام 1883هـ الذي أنشئت فيه المحاكم األهلية.

اإلسالمي ليحافظ على المكتسبات، ويواكب المستجدات، فقد خلّفت دعوتهم هذه صدى بالغاً في العصر الحديث، فظهرت في 
هذا العصر نهضة فقهية هدفها التأكيد على قدرة الفقه اإلســالمي على مواجهة الواقع، وامتالكه نظريات في التشريع تزاحم 

النظريات الحديثة وتفوقها. 
أما في تونس فبدأت حركة التنظيمات بعد زيارة أحمد باي إلى فرنســا، واســتقبل اســتقباًال حافــًال في باريس، وبدأت   (1)
سياســة التعاون، وعهد إليهم بإنشــاء المدارس وتدريب الجيش. وفي عام 1857م أصدر محمد باشــا اســتجابة لرغبة 
القناصل األوروبيين القانون األساســي لتونس، وهو بنســبة دستور عرف باســم عهد األمان، حيث بناه على قواعد. غير 
أن الحرية والمســاواة التامة بين المسلمين وغير المســلمين أمام القانون. وفي عهد الباي محمد الصادق باشا وبفضل 
جهود الوزير خير الدين باشــا التونسي تم تعديل عهد األمان، فصدر أول دستور في العالم اإلسالمي على اإلطالق سنة 
1861م، وبحســب هذا الدستور يتولى البابي السلطة التنفيذية، ويعاونه وزراء يقوم هو باختيارهم وهو الذي يقوم أيضاً 
بإصدار التشــريعات بمعاونة مجلس تشــريعي مكون من (60) عضوًا يقوم الباي بتعيينهم من الفرنســيين أو أي جالية، 
ثــم بدأ العمل في إصدار قانون مدني وآخر جنائي بعد صدور هذا الدســتور وكان خير الدين «هو العقل المنظم لهذه 
الحركــة، ومن لــه النصيب األكبر في وضع القوانين لمجلس شــورى منتخــب»، فقد كان هو الرئيــس الفعلي للمجلس 

التشريعي بجانب توليه لوزارة الحربية. 
محمد فتحي نجيب: التنظيم القضائي المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 2002م، ص 47.   (2)

=
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وصدرت الئحــة بتاريخ 7 صفر ســنة 1284هـ الموافــق 10 يونيو ســنة 1867م مكنت هذه 
االمتيازات األجنبيــة الدول الغربية من إقامــة محاكم قنصلية خاصة لهــم للفصل بين رعاياهم 
وبين أهل البالد بلغت سبع عشرة َمحكمة، والقوانين المعمول في تلك المحاكم هي قوانين أجنبية 

والقضاة أجانب.
وكان لهذه المحاكم آثار ســلبية كبيرة تضرر منها الشــعب المصري، كما أن تضارب األحكام 
التي تصدر من تلك المحاكم بدأت تثير إشــكاليات كبيرة، مما اضطر الحكومة المصرية في عصر 
الخديوي إسماعيل إلى الســعي إلى إنشــاء المحاكم المختلطة عوضاً عن القضاء القنصلي، والقت 
الفكرة معارضة شــديدة من الدول األوروبية حتى تم التوصل إلى اتفاق فأنشئت المحاكم المختلطة 
سنة 1875م، وشــاركت فيه معظم الدول األجنبية الدائنة لمصر. واســتدعى ذلك إصدار القوانين: 
كالقانون المدني والقانــون التجاري والقانون البحــري وقانون العقوبات وقانــون تحقيق الجنايات 

وقانون المرافعات(1).
ثم بدا للحكومة المصرية تنظيم القضاء والمحاكم الوطنية التي كانت تعمل بنظام المجالس، 

فأنشأت في سنة 1883م المحاكم األهلية، وألغيت المحاكم الشرعية وضمت إلى المحاكم األهلية.
وبالرغم من ذلك كلــه، فإن وجــود المحاكم المختلطة واســتقاللها بتشــريعاتها كان يعد 
انتقاصاً من الســيادة القضائية المصرية، وهو ما جعل مصر تســعى جاهدة لتوحيد القضاء في 
البالد في قضــاء وطني بحت، وقد تمكنت معه مــن بلوغ هدفها عندما وقعــت مع الدول صاحبة 
االمتيازات معاهدة مؤنزية في 8 مايو 1937م، والتــي تضمنت أحكامها إلغاء المحاكم المختلطة 
تها اثني عشــر عاماً، وتم إلغاء القضــاء المختلط بانقضــاء هذه الفترة  بعد فترة انتقاليــة مد

االنتقالية يوم 4 أكتوبر 1949م(2).

٭ ٭ ٭

وقد أخذ التقنين المدني المختلط في مصر كل التقنين المدني الفرنســي، كما نقل بعض المســائل عن القضاء الفرنســي.   (1)
وأيضــاً نقل من التقنين المدني اإليطالي القديم الذي صدر في ســنة 1866م. ويقول د. الســعيد مصطفى الســعيد «أســتاذ 
القانون الجنائي»: وبالطبع فقد تم وضع القانون باللغة الفرنســية، ثم شكلت لجنة تكفلت بعد ذلك بترجمته وسائر القوانين 
المختلطة إلى اللغة العربية. وفي 1883/10/28م صدر التقنين المدني الوطني ثم التقنينات الخمســة األخرى في 13 نوفمبر 
ســنة 1883. وقد وضعت هذه التقنينات الوطنية كلها باللغة الفرنســية...، وفي ســنة 1936م ظهرت الحاجة إلى تعديل هذه 
التقنينات وشــكلت المجتمعات، وفي يونيو سنة 1938م تشكلت اللجنة الثالثة، وفي 15 أكتوبر سنة 1949م بدأ العمل بالقانون 

المدني الجديد. 
رمضان أبو السعود: الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر/ اإلسكندرية، سنة 2003م. ص 33.   (2)

محمد فتحي نجيب: التنظيم القضائي المصري، ص 59. 
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بعد هذه اإلطاللة للمرحلة التاريخية التي مر بها التشــريع اإلســالمي في الشــريعة اإلسالمية 
والقانون الوضعي، نحاول أن نستخلص مفهوم التشريع وآلياته في الجانبين وذلك في مطلبين:
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لفهم التشريع اإلسالمي يجب التفرقة بين الشــريعة(1) والفقه(2)؛ فالشريعة: هي مجموع أحكام 
ــنة النبويــة التي تنظم أفعال الناس، فالنصــوص ثابتة ال تتغير  اهللا تعالى الثابتة في القرآن والس
وال تتبدل، وهي مصدر الســتنباط األحكام منها في كل مكان وزمان. أما الفقه فهو الفهم للشــريعة 
نصوصاً ومقاصد، وبناء األحكام على ضوئها ونهجها، وهذا الفهم قابل لالختالف والتغيير باختالف 
الظروف واألحــوال. فالفقيه يعبر عن فهمه لداللــة النصوص، وقد يوافقه علــى ذلك الفهم غيره 

ويخالفه آخر، وقد يعدل عنه ذاته(3).

الفرع األول: مفهوم التشريع اإلسالمي:
ــنة النبوية على صاحبها أفضل  مصدر التشريع في الشريعة اإلسالمية هو القرآن الكريم والس

الصالة وأزكى التسليم(4).
ومن هذيــن المصدرين(5) نســتنبط األحكام، ويضــاف إليهمــا اإلجماع. فإذا لــم يوجد نص 

وال إجماع يرجع إلى القياس والقواعد والمبادئ العامة للشريعة.

فقد عرفها التهانوي بأنها: «ما شــرع اهللا تعالى لعباده من األحكام التي جاء بها األنبياء صلى اهللا عليهم وعلى نبيّنا وســلّم،   (1)
ســواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتســمى فرعية عملية، ودّون لها الفقه. أو بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، ودّون لها 

علم الكالم». راجع: محمد بن علي التهانوي، كشاف مصطلحات الفنون والعلوم (بيروت: دار صادر)، 759/2. 
فقد عرفه الجرجاني بأنه: «العلم باألحكام الشــرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية»، انظر: علي بن محمد الشريف   (2)

الجرجاني، التعريفات (بيروت: مكتبة لبنان، 1990م)، ص 175. 
محمد هشام األيوبي، االجتهاد ومقتضيات العصر (ُعمان: دار الفكر)، ص 188.   (3)

وحقيقة التشريع يرجع كله إلى اهللا 8 حتى ما ثبت بالسنة، ألنها وحي من اهللا، ولهذا جاء الوحي معاتباً للرسول ژ ومصححاً   (4)
لــه كقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + ,- . / 0 ﴾ [التحريم: 1]. وقوله: ﴿ » ¬ ® ¯ 
° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [األنفال: 67]. وإذا الرسول ژ ليس له أن يأتي بشئ من نفسه خالف الوحي، فمن باب 
أولــى ليس ألصحابه ومــن بعدهم أن يخالفوا ما جاء عن اهللا ورســوله ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + 

, - . / 0 ﴾ [األحزاب: 36].. 
وانتقل الرســول وهذان المصدران لم يجمعا ويدونا في كتاب واحد، وإنما كانا محفوظين في صدور الصحابة، فكان أول جمع   (5)
=للقرآن في مصحف واحد في عهد عثمان بن عفان. أما الســنة فلم تجمع إال في وقت متأخر، وبعد أن انتشــر الوضع والكذب 
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وتبدأ فترة التشريع(1)من بعثته ژ وتنتهي بوفاته، وبانتقاله إلى الرفيق األعلى سّد باب الوحي 
والتشريع، فالرسول خاتم األنبياء والمرسلين، وشريعته خاتمة الشرائع السماوية.

الفرع الثاني: آلية تطبيق التشريع «الفقه»
انتهت فترة التشــريع بموته ژ ولم يعد هناك مجال لتشريع جديد أو تعديل أو نسخ لما ثبت 
في عصره ژ ، والفترة التي بعد عصره ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ ليست فترة تشريع، وإنما هي 

فترة تطبيق للتشريع وهو ما اصطلح عليه «الفقه».
ولتطبيق التشــريع اإلســالمي على الوقائع قواعد ومبادئ ثابتة، يمكن أن نختصرها على النحو 

التالي:
ــنة تبيــن حكم الواقعــة، فيجب تطبيقهــا والحكم  أوًال: أن توجــد نصوص مــن الكتاب والس

بمقتضاها، وهذه األحكام تنقسم إلى قسمين: قطعية وظنية.

أ): الحكم القطعي:
الحكم القطعي: أي الذي يقطع فيه عذر المخالف، ويجزم بأن هذا الحكم حكم اهللا وشــرعه، 
ومن خالفه مخالف ما شــرع اهللا. ويشــترط فــي النص الذي يســتند إليه أن يكــون قطعي الورود 

والداللة:
فقطعي الورود بمعنى أنه ثابت قطعاً عن اهللا ورســوله؛ فإن كان هذا النص هو آية من كتاب  –

اهللا فهو نص قطعي، أما إن كان منقوالً عن رســول اهللا فيشــترط فيــه أن يكون منقوال نقًال 
تواترياً حتى يقطع بثبوته، وإال كان ظنياً.

كما يجب أن تكون داللة النص على المعنى داللة قطعية ال تحتمل الخالف؛ فإن كانت قابلة  –
للتأويل والتفسير فهي داللة ظنية.

ب): الحكم الظني:
وهو الحكم الــذي يدل عليه النص داللة ظنيــة، وذلك إذا كان النص ظنــي الداللة؛ أي: أنه 
يحتمل داللة أخرى غير تلك الداللة الظاهرة، أو أنه ال يمكن القطع بثبوت ذلك النص عند الشارع 

على رســول اهللا ژ انتبه علمــاء هذه األمة، فوضعوا قواعد لقبــول الحديث عرف بمصطلح الحديث؛ بهــذه القواعد ميز بين 
الحديث الصحيح والسقيم. وحتى اآلن ال يوجد كتاب في الحديث متفق عليه، يجمع كل ما ثبت عنه ژ . فعلى من أراد البحث 
أن يرجع إلى مجمــوع ما صنف في الحديث، ويطبق عليها القواعد ليصل إلى معرفة الصحيح من الســقيم؛ فيعمل بالصحيح 

ويترك الضعيف. 
والســمة العامة للتشريع أنه لم يوضع دفعة واحدة، بل كان يرد بحسب وقوع النوازل فكل نازلة تقع تنزل آية لبيان حكمها أو   (1)

يبين حكمها رسول اهللا ژ بقوله أو فعله أو تقريره. 

=
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لروايته بطريق غير متواتــرة. وفي هذه الحالة يجــب العمل بما دل عليهما الدليــل الظاهر وعدم 
العدول عنه بمجرد الهوى ورغبة النفس، ولكن مع ذلك ال يصح تخطئة من عمل خالف الظاهر إن 

كان له وجه من التأويل.
ثانياً: أن توجــد واقعة وال يوجد نــص ينطبق عليها، ففــي هذه الحالة يلجــأ الفقيه إلى 
االجتهــاد بطريق القياس وتطبيــق القواعد العامة والمصالح المرســلة. وما يصــل إليه الفقه 
باجتهاده ال يعد تشــريعاً، وإنما هو مجرد رأي واجتهاد لمــن قاله. فإن أجمعت األمة على ذلك 
االســتنباط ارتفع إلى درجة اإلجماع، وأصبح له حجيته؛ بناء علــى داللة الحديث «ما كان اهللا 

ليجمع أمتي على ضالل»(1).
وهنالك بعض الحاالت يصل فيهمــا الرأي واالجتهاد إلى درجة اللزوم وحرمة مخالفته مع عدم 
وجود النص القاطع. ومن هذه الحاالت حكم القاضي في نزاع بين المتخاصمين فإنه يجب االنقياد 
لحكمه وتحرم مخالفتــه، وإن كان المحكوم عليه يرى خالف اجتهاد القاضي، ومنها أمر الخليفة أو 
 É È Ç ﴿ إمام المســلمين بأمر لتحقيق مصلحة من مصالح المسلمين، وذلك لقوله تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [النساء: 59].

ويمكن القول بــأن هذه القاعدة طبقــت التطبيق الصحيح فــي فترة الخلفاء الراشــدين وقبل 
الفتنة، ويرجع العامل األساسي في ذلك إلى:

الوازع الديني حيث كان هم الصحابة مرضاة اهللا تعالى واتباع ســنة نبيهم، وعدم طغيان  ـ  1
الهوى وشهوة الدنيا، فكان هذا ســببا كبيرا في اتباعهم للحق وقبول النصيحة، ومحاسبة 

النفس قبل أن تحاسب؛ فلم يكن هناك مانع أو حاجز بين الراعي والرعية.
العلم والمعرفة والفهم الصحيح لشــرع اهللا تعالــى(2)، ومعايشــتهم الواقعية لتطبيق  ـ  2

الرســول ژ لتعاليم اإلسالم؛ أكســبهم ملكة تؤهلهم التطبيق السليم لمبادئ الدين، 
فالقرآن في صدورهم والســنـــة بين ســمعهــم ونظرهـم، والحـكم شـــورى بينهـم. 
فالخليفة ال يقطع أمرًا يتعلق بمصالح المسلمين إال بعد مشاورة كبار الصحابة ومعرفة 

آرائهم.

مسند اإلمام الربيع، رقم 15.   (1)
ولــم تكن اجتهادات الصحابة متفقة، بل كانت وجهات النظر مختلفة. ومع ذلــك لم يعب أحد منهم على اآلخر؛ ألن المقصد   (2)
والهدف لكل منهم الحق، مع إقرار كل منهم لآلخر بالعلم والفقه والورع. ولم يكن هناك مجال للتهمة أو الشــك. وفي هذه 
الفترة لم يكن القرآن مكتوباً وال السنة مجموعة، ولم يوضع قواعد لعلم األصول والحديث أو القواعد الفقهية أو اللغة، إال أن 

هذه القواعد هي موجودة في أذهان الصحابة، وتطبق بصلتهم وفطرتهم التي نشأوا عليها وعايشوها مع رسول اهللا. 
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القانون ليس وليــد العصر الحديــث، بل هو قديم، وقــد نقل عن الحضــارات القديمة بعض 
القوانين مثل: قانون حمورابــي، والقانون الروماني، ومجموعة (صولــون) اإلغريقية(1)وغيرها. وهذه 
القوانين هي وليدة تجربة حضارات أو فكر فيلســوف(2). فاإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه أن يعيش 
بمعزل عن المجتمع كما أن المجتمع البشري ال يمكنه أن يتكون إال تحت نظام يحكم عالقة أفراده(3) 
أيا كان ذلك النظام، أكان نظاماً عادالً أم ظالما يستمد سلطته من القوة والهيمنة، ويفرض وجوده 

على اآلخرين.

وبدأ يتبلور التنظيم القانوني بحســب فلسفته الحديثة مع قيام ثورات الشعوب واإلطاحة بالنظم 
االستبدادية، ومطالبة الشعوب بحقوقها وفق العدل والمساواة والحرية(4).

وال يهمنا هنا أن نبحث النظــم القانونية القديمة بقدر ما يهمنــا أن نلقي الضوء على النظام 
القانوني الحديث، ومن ثم ننظر في مدى مالءمته من معارضته للشريعة اإلسالمية.

الفرع األول: مفهوم التقنين
تعريف القانون: هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم ســلوك األفــراد في المجتمع، وتقترن 

بجزاء عند مخالفتها(5).

ينظر: األشقر؛ عمر سليمان: تاريخ الفقه اإلسالمي (الكويت: مكتبة الفالح، ط1، 1402هـ/ 1982م)، ص 188.   (1)
وهنالــك نظامان: نظام يعتمد على التشــريع الصادر من الســلطة المختصة التــي تضع تنظيماً متكامًال لــكل نوع من أنواع   (2)
العالقــات بين أفراد المجتمع. أما النظام الثاني فهو ال يعتمد على إصدار التشــريعات، وإنما يعتمد على الســوابق القضائية، 
فكل واقعة تعرض على القضاء ويفصل فيها تعتبر ســابقة قضائية بمثابة التشــريع تســير على نهجهــا المحاكم. فالقانون هو 

مجموع تلك السوابق القضائية التي فصلت فيها المحاكم. 
ولهذا اختلفت المدارس في فلسفة نشأة القانون وعالقته مع المجتمع، ومن هذه المدارس:  (3)

القانون الوضعي: وتذهب أيضاً هذه المدرســة أن القانون وليد إرادة الســلطة الحاكمة وعقليتــه؛ فالقانون هو الذي يؤثر في 
المجتمع وُيكَيّفه بحسب المنهج الذي اختاره لسلوك المجتمع.

القانون الطبيعي: يرى أصحاب هذا المذهب أن هناك قانوناً طبيعياً ثابتاً أزلياً ال يتغير من حيث المكان أو الزمان أودعه اهللا 
في األرض، وينحصر دور العقل البشري في اكتشاف أسرار هذا القانون.

التطور التاريخــي: يذهب أنصار هذه النظرية إلــى أن القانون جزء من موروث األمة وثمرة لتطورهــا ونموها وتقدمها، فهو 
كاللغة والدين ال يمكن حصره في تقنين ثابت. سليمان الناصري: المدخل للعلوم القانونية. ص 35. 

ويمكن القول بأن القانون له تأثير على ســلوك المجتمع كمــا أن المجتمع يؤثر على القانون. واألصل أن القانون غير مكتوب،   (4)
وإنما هو نمط ســلوك تعارف عليه المجتمع بحســب األعراف والتقاليــد، وما يفرضه الدين واالعتقاد علــى المجتمع. ونظرا 
للبســاطة التي تعيشــها المجتمعات قبل التطور الصناعي والتكنولوجي وقيام دولة المؤسسات أصبح من الصعب االعتماد على 

األعراف والتقاليد، بل ال بد من تنظيم وتقنين تلك األعراف والمبادئ ووضعها في قوالب قانونية مكتوبة. 
سليمان الناصري: المدخل للعلوم القانونية، ص 13.   (5)
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من خــالل هذا التعريف للقاعدة القانونيــة، فإنه ال يمكن أن نطلق القانــون إال إذا كان ذلك 
التشــريع صادرًا من الســلطة المختصة مراعياً فيه القواعد الشــكلية والموضوعية التي نص عليها 

القانون، وله صفة اإللزام.

خصائص القاعدة القانونية:
أرى من المناسب هنا أن أذكر خصائص القاعدة القانونية:

أوًال: القاعدة القانونية عامة ومجردة
يجب أن تتصف القاعدة القانونية بالعموميــة والتجريد بمعنى أنها موجهة إلى الكافة، وتنطبق 
على جميع الوقائع واألشخاص متى تحققت الشروط المطلوبة. فالعموم والتجريد؛ يعني: عدم التمييز 
بين شــخص وآخر أو واقعة محددة وأخرى. ولهذا تعتبر صفة العمومية والتجريد متوافرة ولو كانت 
القاعدة القانونية ال تنطبق إال على شــخص واحد أو فئة معينة، وذلك إذا كانت تخاطبهم بصفتهم 
ال بشخصهم، وذلك كالقواعد القانونية التي تحدد مركز رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، أو تخاطب 

فئة التجار أو قائدي المركبات.

ثانياً: القاعدة القانونية تنظم سلوك األفراد:
الهدف من القانون هــو ضبط النظام في المجتمــع ولهذا ال يتدخل القانــون ِإال عندما يأخذ 
التصرف المخالف للقانون شــكل ســلوك خارجي ظاهر فال دخل للقانون في النيات واألحاســيس، 
ولكن قد يتدخل القانون إن كان هناك شــروع أو قصد لتنفيذ تلك النيــات؛ فمن بيت نية القتل أو 

شرع في جريمة القتل فإن النية يكون لها أثر باعتبارها عنصرا لتشديد العقوبة.

ثالثاً: القواعد القانونية ملزمة تقترن بجزاء
ضبط ســلوك أفراد المجتمع وفقاً للقانون ليس أمرًا اختياريــاً وإنما إلزامي؛ ولهذا تتصف 
القاعدة القانونية باإللزام، ويترتب على مخالفتها جزاء تنفذه وتوقعه السلطة المختصة، وليس 
األفراد. وهذا الجزاء يختلــف باختالف القاعدة القانونية فقد يكون الجــزاء َبَدِنياً يتراوح بين 
الحبس وحتى اإلعدام، وقد يكــون غرامة مالية، أو يكون الجزاء البطالن والفســخ للعقود في 

القانون المدني.

مراتب القاعدة القانونية
للتشريع في القانون الوضعي مراتب من حيث القوة:
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المرتبة األولى: الدستور(1) (النظام األساسي):
وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة من تشريعية 
وتنفيذية وقضائية، وتــوزع االختصاص بينها وعالقاتها ببعضها، وحقــوق األفراد في مواجهة الدولة 

كالحرية الشخصية والمساواة واالنتخاب والعمل والدين(2).

المرتبة الثانية: القوانين
القانــون بالمعنى العام هو: مجموعة القواعد التي تنظم عالقات وســلوك األفراد في المجتمع، 

وتضع السلطة العامة جزاء لمخالفتها(3).
وهذه الســلطة التي تصــدر القوانين تكون منتخبة من الشــعب «البرلمان: مجلس الشــعب أو 

مجلس النواب». ويجب عند إصدار أي قانون أال يتعارض مع الدستور.

المرتبة الثالثة: الالئحة
وتسمى بالتشريع الفرعي: وهو ذلك التشريع الذي تسنه السلطة التنفيذية. واللوائح التي 
تصدرها الســلطة التنفيذية قد يقصد بها تنفيذ القوانين فيطلق عليهــا اللوائح التنفيذية. وقد 
يقصد بهذه اللوائح تنظيــم المرافق العامة فيطلق عليها عندئذ اللوائــح التنظيمية. وأخيرًا قد 
يكون المقصود من إصدارها حفظ النظام العام والســكينة العامــة، فيطلق عليها عندئذ لوائح 
الضبط. ويجــب أال تتعارض هذه اللوائح مــع القانون، ومن باب أولــى أال تتعارض أو تخالف 

الدستور.

تقسيمات القانون:
يقسم القانون إلى قانونين: خاص وعام:

القانون الخاص: هو مجموعة قواعــد تنظيم العالقة بين األشــخاص بوصفهم أفرادًا في  ـ  1
المجتمع متساوين من دون تميز، وكذلك بين األفراد والدولة عندما ال تكون الدولة طرفاً 

ذا سيادة في العالقة.

ونظرًا إلى استحواذ السلطان أو الملك في النظم القديمة على السلطات الثالث، فإن الدستور في الحقيقة هو تقليص سلطات   (1)
الحاكم، وعادة يصدر الدستور وفق أربع أو خمس طرق نذكر منها طريقتين:

األولى: وهي منحة من السلطان أو الملك، وذلك بتنازله شخصياً عن بعض صالحياته للشعب.
وثانياً: عن مؤسســة منتخبة من الشــعب، وذلك ثمرة نضال الشــعب ومكافحته للوصول إلى حقوقه، فعند وصوله إلى سلطته 

ينتخب مجموعة لوضع الدستور. رمضان أبو السعود: مقدمة القانون المدني، ص 120. 
سليمان الناصري: المدخل للعلوم القانونية، المكتب الجامعي الحديث/ اإلسكندرية، سنة 2005م، ص 39.   (2)

سليمان الناصري: المدخل للعلوم القانونية، ص 13.   (3)
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القانون العام: وهو مجموعة القواعــد القانونية التي تنظم العالقة بيــن الدولة والدولة  ـ  2
األخــرى، أو بين الدولة واألشــخاص العاديين عندمــا تظهر الدولة فــي العالقة كطرف 

صاحبة سيادة وسلطة.
وينقسم القانون الذي تكون الدولة طرفا في العالقة إلى قسمين:

أَوًال: القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام، وينظم عالقة الدولة بالدول األخرى أو 
المنظمات الدولية.

ثانياً: القانون الدولــي الداخلي، وينظم عالقة الدولة باألفراد كالقانون: الدســتوري واإلداري 
والجنائي(1).

الفرع الثاني: فلسفة العمل بالنظام القانوني
يقوم النظام القانوني على ثالث ســلطات في الدولة، كل منها مســتقلة عن األخرى: الســلطة 

التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

أوًال: السلطة التشريعية:
التشريع: هو قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة. وهذه 

السلطة تكون منتخبة من الشعب، ويطلق عليها مصطلح البرلمان أو مجلس الشعب غالباً.
فإذا دعــت الحاجة إلى تنظيم أي عالقة لحســن ســير العمل فــي أي مجال تتولى الســلطة 
التشريعية القيام باإلجراءات القانونية الموضوعية منها أو الشكلية التي نص عليها القانون في آلية 

إصدار القانون، وهكذا الحال في تعديل أو إلغاء أي قانون.

ثانياً: السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتسيير مؤسسات الدولة وإدارة المرافق العامة بحسب ما نصت 
عليها القوانين واللوائح كل في مجال اختصاصه. ســواء كانت هذه السلطات متمثلة في الوزارات أو 

ا تدخل تحت الهيكل اإلداري للدولة. الهيئات العامة للدولة أو غيرها ِمم

ثالثاً: السلطة القضائية
وهي الســلطة المختصة في الفصل في النزاعات، ســواء أكان النزاع بين األفراد في ما يتعلق 
بالحقوق وااللتزامات، فيطبــق القانون الخاص. أو كان النزاع بين األفراد وبين الســلطة التنفيذية 

رمضان أبو السعود: مقدمة القانون المدني، ص 115.   (1)
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فيما يتعلّق بتطبيق القانون في إدارة المرافق العامة، فيخضع النزاع لتطبيق القانون اإلداري. أو كان 
النزاع واقعا في مشروعية القوانين ودستوريتها، فتفصل في هذا النزاع المحكمة أو الهيئة الدستورية 

التي خوّلها القانون في ذلك.
ا ســبق يتبين أن الســلطة التشــريعية هي الجهة التي تصدر القوانين، والسلطة التنفيذية  ِمـم
تقوم بتطبيقها. أما الســلطة القضائية فهي تراقب مشــروعية القوانين ودســتوريتها، كما تفصل في 

سالمة تطبيق السلطة التنفيذية للقانون في عملها.

٭ ٭ ٭
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ثــار جدل بين فقهاء الشــريعة في جواز التقنين بيــن مؤيد ومعارض، وكل فريــق حاول تبرير 
موقفه، والمتأمل في وجهات النظر يجد أن سبب الخالف يرجع إلى عدم تحرير موضع الخالف أو 

عدم استيعاب الموضوع على حقيقته، وهذا ما سنحاول عرضه في هذا المبحث.

والمحلل لوجهة نظر المانعين للتقنين يرجع ســبب ذلك إلى األحوال واألوضاع التي ظهر فيها 
التقنين. فمن رجع إلــى تاريخ ظهور التقنين لتبيــن أن مصدره هو االســتعمار؛ إذ لم يكن معهودًا 
بصورته التنظيمية لدى المســلمين من قبــل، مع أن المناديــن بالتقنين في أول ظهــوره نقلوه عن 
ـ ، أمــا في ما لم يجدوا لــه نظيرًا كتنظيم  المســتعمر، وطبقوه حرفياً ـ كمــا هو الحال في مصر 

عالقات النكاح أو ما يعرف باألحوال الشخصية فإنهم تركوه للقضاء بال تنظيم حتى وقت متأخر.

فالمحاكــم األهلية في مصر والمتزامنــة مع المحاكم المختصة كانت فــي الحقيقة تطبق ذات 
القوانين التي تطبقها المحاكم المختلفة والتي هي قوانين غربية؛ فالموقف المانع من التقنين على 

هذه الحالة لم يكن موقفاً خارجاً عن الصواب.

أما المؤيدون للتقنين فإنهم نظروا إلى الواقع الذي تغير فيه نمط الحياة وأسلوب التعامل بين 
الدول وبين الدولة واألفراد أو بين المؤسســات في ذات الدولة، فلم تعد الحياة التقليدية البسيطة 
التي كانت في الســابق موجودة في الواقع؛ فالدولــة التقليدية لم تكن دولة المؤسســات تقدم أي 
خدمات لمواطنيها، بخالف الدولة العصرية التي تقوم على المؤسســات، وتقدم من خاللها خدمات 
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لمواطنيها. فوضع نظام يضبط ســير تلك المؤسســات في ما بينها ضروري حتــى ال يقع التضارب 
والتعارض في عملها، وكذلك لضمان العدل والمساواة في الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما أن الطفرة االقتصادية والتكنولوجية أحدثــت تعقيدات في المعامالت االقتصادية، وفرضت 
علــى الواقع وجود نظام وقانــون يضبط المعامالت؛ فالمســتثمرون في المشــروعات العمالقة التي 
تتعامــل بالمليارات ال يمكن أن يقبلــوا بالتعامل مع مجتمع ال ينظمه القانــون، وقائم على قضاء هو 

رهين الجتهادات شخصية.
وهذا الرأي له وجاهته ومنطقيته، ويســانده الواقع، وال يمكننا االعتماد على األسلوب القضائي 

التقليدي المتبع في العصور الماضية لعدة اعتبارات منها:
أن القضاء التقليدي يقوم على أساس دعامتين أساسيتين؛ إحداهما: الثقة في النزاهة والعدالة. 

وثانيتهما: الثقة في القدرة العلمية للقاضي.
فالذي يعين للقضاء يجب أن يكون مشهودًا له بالنزاهة والورع والعلم الواسع بحيث إن الخصوم 
يخضعون لحكمه بمجرد صدوره من غير مطالبة لــه باإلفصاح وتبرير النتيجة التي توصل إليها في 
حكمه، وذلك للثقة التامة في ورعه وعلمه الذي يؤهله للفصل في كل حادثة وتطبيق شرع اهللا فيها.

وهذا يكاد يتعذر في عصرنا؛ فالفقهاء المجتهدون الذين يمتلكون المقدرة العلمية لتنزيل حكم 
الشرع على كل واقعة نادرون إن لم نقل منعدمين. ومع ندرتهم هذه تتصادم مع الواقع الذي يتطلب 
أعدادًا كبيــرة من القضاة؛ ولهــذا ال بد من تنظيم القضــاء من خالله، يضع ضوابــط في اختبار 

القضاء، ويبين إجراءات التقاضي وإلزامهم بالنصوص القانونية التي يحتكمون إليها.
الخالصة: تبين لنا أن وجهة المؤيدين والمعارضين للتقنين وجهتان نظرتاهما صحيحتان، كلّ 

في الجهة التي نظر منها.
فرفض التقنين والبقاء على األســلوب القضائي التقليدي غير مقبول، وال يجد له موقعا في هذا 
العصر؛ وذلك لألسباب التي ذكرناها. كما أن نقل القوانين األوروبية بحذافيرها وتطبيقها من غير 
مراعاة لنصوص ومبادئ الشــريعة اإلسالمية غير مقبول. فالمســلمون مأمورون أن تكون تصرفاتهم 
ومعامالتهم خاضعة للشريعة اإلسالمية في مصدر التشريع، وكل نظام أو تقنين يتصادم مع نصوص 
ــنة الثابتة مرفوض ديانة عند المســلمين؛ ألن الحاكم هو الشــرع وليس العقل. وهذا  الكتاب والس
بخالف القوانين األوروبية والتي ال مقيد لها من شــرع اهللا، فهذه القوانين وإن كانت في كثير منها 
مبنية على قواعد العدالة والمســاواة، أو مأخوذة من الفقه اإلسالمي وذلك عندما أخذ نابليون كتب 

التراث اإلسالمي ونقلها إلى أوروبا؛ فهي قوانين منها الموافق والمخالف للشريعة.
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ومما ال شك فيه أن تنظيم الدولة وفق مؤسســات تقوم كل منها في مجال اختصاصها، وتحدد 
الواجبات وااللتزامات ال يتنافى مع الشــريعة اإلسالمية التي قامت مبادئها على النظام واالنضباط. 
والتنظيم القانوني الحديث ـ بحســب ما ذكر ســابقاً ـ جائز العمل به؛ ألنــه يدخل تحت المصالح 
المرســلة، بل يجب العمل به إذا تعذر إقامة العدل والمســاواة إال به وهــو الواقع؛ ألنه من المتعذر 
في عصرنا الحاضر أن تقوم مؤسســات الدولة بمهماتها، وتؤدي وظائفها إال بناء على نظام قانوني 

منضبط، والقاعدة الفقهية: «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب».
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يرجع في نظري عوائق التقنين الصحيح إلى عاملين أساسين: األول: يرجع إلى الناحية العلمية 
المتمثل في الفقهاء. والثاني: يرجع إلى الناحية السياسية والتي ترجع إلى الحكام.

الفرع األول: إشكاليات التقنين من الناحية العلمية
التقنين حتى يكون وفقاً لنصوص وقواعد الشريعة يجب فيمن يتولى صياغته أن يكون على اطالع 
واسع بعلوم الشريعة اإلسالمية من نصوصها وقواعدها وضوابطها، وهو ما يعبر عنه بدرجة االجتهاد؛ 
أي أن يكون لديه الملكــة الفقهية التي تمكنه من تنزيل حكم اهللا علــى الواقعة. كما يجب أن يكون 
على اطالع بمســائل الواقع التي يطلب منهم تقنينها؛ ألن القاعدة «الحكم على الشيء فرع تصوره»؛ 

فكيف يصوغ المواد القانونية الحاكمة لألشياء من لم يكن على اطالع وتصور لموضوعاتها.
كما يجب أن يكون ملماً بالمبادئ القانونية، وفلســفة التشــريع الوضعي، والتجربة الغربية في 
التنظيم التشريعي؛ فيأخذون منها ما يوافق الشريعة ويتركون ما خالفها، إال أن الضعف لدى فقهاء 

المسلمين في هذه الجوانب ظاهر جلي يتبين من اآلتي:
المرحلــة التي ظهر فيــه التقنين مرحلــة تصنف من فتــرات االنحطاط في جميــع المجاالت: 

السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية.
ففي مــا يتعلّق بمجــال الفقه وعلوم الشــريعة لم يقف الضعــف فيها إلى مســتوى العجز عن 
االجتهاد والركون إلى التقليد فحســب؛ بل تجاوز إلى التعّصب المذهبــي، ورفع قول فقهاء المذهب 
إلى مســتوى أعلى من قول اهللا ورســوله، حتى قال بعضهم: إذا تعارض قول اهللا تعالى ورســوله مع 
قول فقهاء المذهب يقدم قول فقهاء المذهب، ويحمل قول اهللا ورسوله على التأويل. بل أفتى بعضهم 

بنقض حكم القاضي إن حكم بقول مخالف المذهب المعمول به وإن كان راجحاً عند القاضي(1).

أفتى ابن عبدالســالم بنقض حكم الحاكم المعلــوم المذهب إذا حكم بخالف مذهبه، وإن كان له رتبة االجتهاد. الســيوطي؛   (1)=
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وكذلك التخلف المعرفي عن اإللمام بالوقائع المعاصرة، وما يطرح فيه من إشــكاليات؛ ويرجع 
ذلــك إلى أمرين: أحدهما: إمــا انعزال الفقهــاء أو عزلهم عن الواقع بســبب خوفهم من االندماج 
والذوبان فــي الحضارة األوروبية التي يعتبرونهــا تنازالً عن المبادئ الدينية. أو أن عزلهم بســبب 

إبعاد الساسة لهم باعتبارهم يعيقون التقّدم لرفضهم التجديد والتطور.
ويبرهن على هذا الواقع العملي الذي ســلكته الســلطة؛ فمــا إن أصبح التقنين أمــرًا ضرورياً 
ال محيص عنه، فإن الســلطة السياسية قررت فرضه. وعندما لم تجد لدى الفقهاء البديل استوردت 
التقنيــن بحذافيره من الدول األوروبيــة، وتركت للفقهاء ما يتعلق بالعبــادات والمعامالت كاألحوال 

الشخصية؛ ألنها تقرب من العبادات.
أما موقف الفقهاء عندما أحســوا بالواقع الذي وصل إليه األمر ـ وهو تطبيق القوانين األوروبية 
في البالد اإلســالمية ـ أخذوا يبحثون في أساس المشــكلة، فتبين أن الطريقة التقليدية المتبعة في 
العصور الماضية غير مالئمة للعصر الحالي فال بد من التقنين، فأخذوا يبحثون عن الســند لفكرة 

التقنين وعن آلية لتطبيقه بما ال يتعارض مع الشريعة.
ويستشــف الباحث بالرجوع إلى ما كتب في التقنين بأن الجمــود والتقليد متأصل لدى الفقهاء 

حتى بالنسبة لمن نادى بالتقنين، ويتبين ذلك من ناحيتين:
الناحيــة األولــى: والتي ترجع إلــى تأصيل فكــرة جواز التقنيــن، وهي محاولــة البحث 
لمســتند التقنين من أقوال الفقهاء المتقدمين، وكأن لســان الحال يقول: إذا لم يوجد لفكرة 
التقنين مســتند من أقوال الفقهــاء المتقدمين يعتبر بدعة يجب رفضهــا، ولهذا تكلفوا البحث 
عن المســتند، والذي هو في الحقيقة ال ينطبق وفكرة التقنين بالمنظــور القانوني؛ ومن ذلك 
إرجاعهــم فكرة التقنين إلى فكرة المنصور العباســي الذي أراد أن يلــزم الناس العمل بكتاب 

الموطأ لإلمام مالك(1).
ومنهم من أراد أن يجعل مســتند ذلك كتاب ابن جزي (القوانيــن الفقهية) إلى اعتباره تطبيقا 
لفكرة التقنين. وبالغ بعضهم واعتبر كتاب ابن حزم (المحلى)، أو (الفتاوى الهندية) أساســاً لفكرة 

التقنين، مع أنهما كتابان فقهيان كغيرهما(2).

عبد الرحٰمن بن أبي بكر محمد: األشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ن: دار الكتب العلمية/ بيروت، ط: األولى، 
سنة 1403هـ ، ص 104 ـ 105. 

ينظر: معوض؛ علي محمد؛ وأحمد؛ عادل: تاريخ التشريع اإلسالمي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ/ 2000م)، ج 2،   (1)
ص 294 ـ 295. 

عطية؛ جمال الدين: التنظير الفقهي (د. بلد نشر، مطبعة المدينة، ط1، 1407هـ/ 1987م)، ص 212 ـ 214.   (2)

=
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أما الناحيــة الثانية: والتي ترجع إلى الجهود العملية المقدمة مــن الفقهاء، وهي جهود فردية 
وجهود جماعية، وســيتبين التقليد المذهبّي في معظمها إن لم نقل على إطالقها، وسنحاول أن نذكر 

بعضاً منها وليس جميعها؛ ألنه ليس هدفنا الحصر.

فمن الجهود الفردية(1):
جهود محمد قدري باشــا (الوزير المصري): له ثالثة مشــاريع لتقنين الفقه، بناها على أ ـ  

أســاس المذهب الحنفي منها: مرشــد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنســان، ويحتوي على 
(941) مادة، وطبع عام 1890م. وكتاب األحكام الشــرعية في األحوال الشخصية. وكتاب 

قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف(2).

ـة أحمد القارئ المكي المتوفى ب ـ   ة القارئ: وضع هذه المجلـة األحكام الشــرعية، ومجلمجل
عام (1393هـ)، وهو رئيس المحكمة الكبرى في بالد الحرمين الشــريفين، واحتوت على 
 ة األحكام العدلية، ومرشــد الحيران ِإال19 كتاباً و«2383» مادة، ووضعها على منهج مجل

أَنهُ اعتمد فيها على المذهب الحنبلي.

ملخص األحكام الشــرعية علــى المعتمد من مذهــب مالك: في هذا الكتــاب قنن الفقه ج ـ  
اإلسالمي على مذهب مالك محمد محمد عامر، وكان تركيزه على المعامالت الدينية.

أما على أساس العمل الجماعي فنذكر منها(3):
مجلة األحكام العدلية: وضعت هذه المجلة بناء على إرادة الدولة العثمانية فشــكلت لجنة  ـ  1

من ســتة علماء برئاســة أحمد جودت باشــا ناظر ديوان األحكام العدلية، وأعطت الصفة 
الرســمية لتطبيقها في تركيا والدول التابعــة لها، وكانت أول عمل تقنيــن، والمعتمد هو 
المذهب الحنفي، وكان ذلك ما بين عامــي 1869 - 1876م، وتحتوي المجلة على (1851) 
مــادة قانونية موزعة على 16 كتاباً، وهي: 1. البيوع 2. اإليجــارات 3. الكفالة 4. الحوالة 
5. الرهن 6 األمانــات 7. الهبة 8. النصــب واإلتالف 9. الحجر واإلكراه والشــفقة 10. 
الشــركات 11 الوكالــة 12 الصلح واإلبــراء 13. اإلقــرار 14. الدعــوى 15. البينات 16. 

التحليف.

وهبة، جهود، ص 54 ـ 55.   (1)
وكان العمــل بتفويض من الحكومة المصرية، ويرى بعض الباحثين أن الهدف من هذا التفويض هو امتصاص غضب الشــارع   (2)

المصري الناتج عن تحكيم قانون نابليون، ولم يهدف منه التطبيق في الواقع العملي. 
راجع: حمد بن ناصر الشيباني: تقنين الفقه اإلسالمي بين الجواز والمنع. بحث ماجستير. ماليزيا. غير منشور.   (3)
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ثم أتبع هذا العمل بقانون العائلة، والذي أصدرته الدولــة العثمانية ويعد مكّمًال للمجلة وكان 
ذلك ســنة 1917م، ويتضمن أحــكام الزواج والطالق، ويشــتمل على (157) مــادة واعتمد فيه نزل 

المذهب الحنفي.
محاولة مجمع البحوث لتقنين الفقه اإلســالمي على المذاهب األربعة: وهو مشروع متكامل  ـ  2

لتقنين المعامالت يقع في 165 جزءًا صغيرًا، قرنت فيه كل مادة بتذييل يبين المراد منه.
مشروع الدكتور صوفي أبو طالب: بتوجيه من أنور السادات لتقنين الفقه اإلسالمي، فألف  ـ  3

الدكتور صوفي أبو طالب الذي كان رئيساً ِلمجلس الشــعب ِلجاناً لهذا المشروع، واشتمل 
هذا المشــروع تقنين المعامالت المدنية ويحتوي على (1044) مادة، وقانون اإلثبات الذي 
يشــتمل على (935) مادة، وقانون التجارة الذي يحتوي علــى (776) مادة، وقانون التجارة 

البحرية وتضمن (443) مادة؛ إال أن هذه التقنينات ظلت حبيسة األدراج ولم تر النور(1).

من خالل تلك األعمال يمكن أن نبرز بعض اإلشكاليات التي تعد معوقاً في سبيل التقنين:
عدم الفهم الصحيح لمعنى التقنين؛ فالتقنين ال يراد به مجرد الجمع ألقوال الفقهاء. فالتقنين 
هو وضــع تنظيم لعالقات أفراد المجتمع وفــق اجتهادات عصرية تأخذ بالمســتجدات، وترتكز على 
نصوص الشــريعة وقواعدها العامة. وال تتقيد باجتهادات الفقهاء السابقين إال ما يتوافق مع العصر 
والشريعة اإلسالمية؛ فاجتهادات الفقهاء ليســت هي الشريعة، وإن كانت مقبولة في عصرهم، فإنها 

قد تكون غير مقبولة في عصرنا لتغير األحوال، فيرجع إليها لالستئناس وليس للتقييد.
انحصار األعمال ومشروعات التقنين سواء الفردية أم الجماعية في معظمها على تقنين المعامالت 
المدنية واألحوال الشــخصية، وعدم التطرق إلى الموضوعات األخرى إال نادرًا؛ وهذا قد يكون مؤشــرًا 
عن الضعــف الفقهي؛ ذلك لكون فقه المعامالت واألحوال الشــخصية من الســهل تقنينها؛ ألن مادتها 
موجــودة، وال تتطلب إال إعــادة الصياغة. أما المواضيع التــي ظهرت حديثاً ولم يتعــرض لها الفقهاء 
قديماً كالقانون التجاري، وقانون الشركات والمصارف، أو تنظيم عالقة الدولة باألفراد أو المؤسسات؛ 

فإن الكتابة فيها نادرة لتطلبها اجتهادا حديثا يتواكب مع معطيات العصر، وال يتنافى مع الشريعة(2).

إمام؛ محمد كمال الدين: تاريخ الفقه اإلسالمي (اإلسكندرية: منشأة المعارف، ط1، 2000م)، ص 24.   (1)
ولقد الحظ هذا األمر كثيـر من الباحثين، منهم الدكـتور عبد الرزاق الســنهوري في كتابه: (فقه الخالفة)؛ إذ أشــار إلى أن   (2)
القانون العام ـ الدستوري، المالي، الدولي ـ في الفقه اإلسالمي أقل تطورًا من القانون الخاص ـ المعامالت، شؤون األسرة، 
ـ ، وأنه ال يزال في مراحله األولى. وأرجـع ذلك إلى قيام أنظمة متعاقبة في التاريخ اإلســالمي تقمع أي حركة فقهية  القضاء 
تريد إقامة أصول الحكم على أســس من الحرية السياســية. أمــا القانون الخاص فقد تقدم تقدماً كبيــرًا؛ ألن هذه األنظمة 
لم يكن يضيرها تقدمه. انظر: عبد الرزاق الســنهوري، فقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شــرقية، ط2 (مصر: الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1993) ص 47 ـ 50. 
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معظم تلك المشــروعات تعتمد على مذهب معيــن وفي هذا مظهر من مظاهــر التوليد، وعدم 
القدرة على االجتهاد وإبراز القول المناسب مجردًا من التبعية المذهبية، بل يصل التعّصب المذهبي 
إلى معارضة التقنين، كما هو عليه الحال عندما قررت الحكومة المصرية إلغاء المحاكم الشــرعية 
وضمها إلى المحاكم الوطنية؛ رأت وضع قانون لألحوال الشخصية ينظم تلك العالقة، فشكلت عدة 
لجان من العلماء لوضع القانون إال أنه بسبب االعتراضات تأجل تطبيق واعتماد تلك المشروعات(1).

الفرع الثاني: إشكاليات التقنين من الناحية السياسية
للعامل السياســي الدور الكبير في تخلف المســلمين وتقهقرهم في جميــع المجاالت، فعندما 
استولى على الســلطة من ليس أهًال لها وال هم له إال شــهوة بطنه وفرجه؛ فإنه لم يهتم بمصالح 
المســلمين والســهر على تطور حضارتهم والرقي بثقافتهم. فمنذ تســلط بني أميــة على الخالفة 
اإلسالمية ومن سار على شاكلتهم أقصي العلماء والفقهاء عن المجال السياسي، ولهذا كان البحث 
والكتابة في األحكام التي تحدد العالقة بين الحاكم والمحكوم، وواجب الدولة تجاه األمة، وتنظيم 
دولة المؤسسات مغيب عن الساحة؛ ألن الحكام ال يســمحون بالتدخل في ما يعيق تحقيق رغباتهم 
وشــهواتهم، ولهذا ال بد من إقصاء الشريعة وفقهائها عن الساحة السياسية، والذي نتج عنه غياب 
المؤسسات في الدولة اإلسالمية(2)، وانكماش الفقه من الناحية الموضوعية؛ فكان إنتاجه في الفقه 
السياسي واالقتصادي والدولي أقل توسعاً بالنسبة إلى فقه العبادات والمعامالت كّماً ونوعاً. وساعد 
على ذلك موقف فقهــاء ذلك العصر(3) الذيــن قادوا األمــة علميّاً عندما فّضلوا عــدم االصطدام 

المباشر بالنظام القائم(4).
وإذا كانت السلطة لم تتدخل في العبادات وعالقة األفراد في ما بينهم، وأوكلت ذلك إلى 
الفقهاء؛ فإن األمر تغير بعد دخول االســتعمار، وما تبعه من انبهار الســلطة بالحضارة الغربية 

شلبي؛ محمد مصطفى: المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي (بيروت: دار النهضة العربية، ط. 1985م)، ص 159 ـ 160.   (1)
فقد كانت بداية هذا العصر بداية قيام الدولة العباســية، هذه الدولة التي قّرب خلفاؤها الفقهاء، وأحضروهم إلى مجالسهم   (2)
ــنة لتسيير بعض القطاعات العامة، كما فعل هارون  العلمية، وطلب بعضهم من بعضهم وضع قوانين مســتمدة من الكتاب والس
الرشيد، إذ طلب من أبي يوســف وضع كتاب ينظم من خـالله الحياة االقتصادية، فألف كتاب (الخراج)، تعّرض فيه لكل ما 

يتعلق بجباية األموال. 
ولهذا نجد الفكر السياســي لــدى الفقه اإلباضي أكثر نضجاً من المذاهب األخرى، وذلك لمواقفه الرافضة التســليم للحكم   (3)
االستبدادي، واعتبارهم أن منصب القيادة العظمى لألمة المتمثلة في الخليفة أو اإلمام يجب أن يكون وفق الشريعة اإلسالمية 
ومنهــج الخلفاء الراشــدين. ولهذا كان لهم فكرهم السياســي في التعامل مــع األوضاع التي يظهر فيها الحكم االســتبدادي 
واألوضاع التي يتمكنون فيها من إقامة اإلمامة العظمى. وفعًال أقاموا اإلمامة العظمى في المناطق الموجودين فيها، وسجل لهم 

التاريخ تلك المواقف العظيمة. انظر: د. حسين عبيد غباش: ُعمان والديمقراطية اإلسالمية. 
محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، ص 76.   (4)



الـتقنيـن والتجـديـد454 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وما جاءت بــه من تقّدم صناعي وتنظيــم قانوني، وتأثرها بالفكرة الســائدة «إن الدين أفيون 
الشــعوب، وأســاس تخلفها ورجعيتها، والعائق أمام التقدم الحضاري». ولهــذا أقصت الفقهاء 
عن الســاحة، وطبقت القوانين الغربية، وطلبت من المحامين وأســاتذة القوانين الغربي وضع 

القوانين(1).
والمقارن بين القانون المصري المدني والقانــون العراقي يظهر له أن القانون المصري أقرب 
إلى القانون الفرنســي؛ ألن اللجنة التي وضعته ليست من الفقهاء المســلمين ـ وإن كان من بينهم 
ـ ، فــإن تأثيرهم واضح علــى القانون المصري؛ بينمــا القانون العراقــي والذي وضعه  الســنهوري 
الســنهوري هو أقرب إلى الشــريعة؛ ألن مصدره مجلة األحكام العدلية ومرشــد الحيران. فالسلطة 
العراقيــة عندمــا أرادت أن يكون القانون المدني مســتمدا من الفقه اإلســالمي قــد تحقق، بينما 
الحكومة المصرية التي اتجهت اإلرادة أن يكون الفقه اإلسالمي أحد المصادر للتقنين، وليس أساس 
التقنين جاء أقرب إلى القانون الفرنســي، مع أن هناك مجموعة من المشــاريع التي قدمت ســواء 

الفردية أم الجماعية، التي كان يمكن االستفادة منها.
وإذا كان ما ذكرته متعلقا بالقانون المدني والذي تعد الفوارق في عمومها ليست كبيرة جدا، 
فإن الباحث يلمس الفــرق الكبير في بعض القوانين األخرى مثل القانون الجنائي والذي يتعارض 
مع الشــريعة اإلســالمية، وباألحرى ما يتعلّق بالحدود؛ فإن الضغوطات الغربيــة على الحكومات 
اإلسالمية والعربية حالت دون تقنينه وفق الشريعة اإلســالمية إال بعض الدول كالسودان، والتي 
ما زالت تعاني من ضغوطات خارجية وانتقادات المؤسســات الغربيــة المدعية بالدفاع عن حقوق 

اإلنسان.

٭ ٭ ٭

ينظر: الراشــدي؛، مبارك بن عبد اهللا: نشــأة التدوين للفقه واستمراره عبر القرون (د. دار نشــر، ط1، 1422هـ/ 2001م)،   (1)
ص 122. 
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الشريعة اإلسالمية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ونصوصها وقواعدها ومبادئها التي  ـ  1
تجمع خاصيتين الثبوت والمتغيرات، تستوعب كل متطلبات الحياة اإلنسانية.

ضعف المســلمين وتقهقرهم ال يضر الشريعة اإلســالمية، فإن نصوصها ومبادئها ال تتأثر  ـ  2
بتأثر أتباعها، بل تبقى صافية نقية يمكن الرجوع إليها في أي وقت كان.

يجب التفريق بين الشــريعة اإلســالمية التي هي نصوص وقواعد ومبــادئ، وبين المذهب  ـ  3
واالجتهادات الفقهية؛ فال يصح أن نرفع آراء الفقهاء إلى مرتبة نصوص الشريعة اإلسالمية 
ونقدمها على النصوص، ونســد باب االجتهاد. فتقديس األئمــة والتعّصب األعمى ألقوالهم 
السبب األساسي الذي أوصل المســلمين إلى الجمود الفكري والمعرفي، ووقف عائقاً أمام 

التقدم الحضاري.
المسلمون أمة واحدة سياسيهم وفقيههم؛ فالكل مخاطب بالشريعة ومتعبد بها ومكلف بعمارة  ـ  4

األرض وفق منهج اهللا، فالسياســي يجب أن يكون متفقهاً كما يجب علــى الفقيه أن يكون 
سياســياً جامعاً بين أمر الدنيا واآلخرة. فتطور األمة المســلمة ورقيها رهين اتحاد الحكام 

والعلماء، وانحطاطها وتخلفها يكمن في اختالفهم وتناحرهم.
الشــريعة اإلســالمية ال تتعارض مع التقنين كنظام يضبــط عالقات األفــراد مع بعضهم  ـ  5

ومؤسســاتهم ويحدد الحقوق والواجبــات؛ ألن االنضباط والنظام من خصائص الشــريعة 
اإلسالمية ومبادئها الثابتة.

يجب أن يســند التقنين إلى سلطة مســتقلة مختصة في الدولة وهي المعبر عنها بالسلطة  ـ  6
التشريعية، وهي إحدى الســلطات الثالث: القضائية والتنفيذية والتشريعية. كما يجب أن 
تكون الســلطة التشــريعية مســتقلة تضم عددًا كافياً من الفقهاء المختصين في الشريعة 
بمختلف تخصصاتها ومن أساتذة القانون المتمكنين بمختلف تخصصاتهم، ومن متخصص 
في المجال السياســي واالقتصادي واالجتماعي والطبي وسائر التخصصات الفنية األخرى. 
ويجب أن ينظم عملية التشــريع بقانون يبيــن آلية وخطوات إصدار القانــون وآلية تعديل 
وإلغاء القوانين، بقدر ما يضمن بها توافقه مع الشــريعة وخدمتــه لمصلحة األمة وتحقيق 

العدل والمساواة واالنضباط في تصرفات مؤسسات الدولة ومواطنيها.

٭ ٭ ٭
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ُيقال: إنــك إذا أردت أن تعرف مقدار تقــدم أي أمة من األمم وباعها فــي الحضارة والرقي، 
فانظر إلى تشريعها المتمثل في القانون الذي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها وتحتكم إليه في 

جميع شؤونها. فمن خالل مستوى تشريع كل أمة يمكن معرفة مدى تقدمها وإسهامها الحضاري.
واألمة اإلسالمية هي كغيرها من أمم األرض ال تشذ عن هذه القاعدة في إمكان تقييمها بميزان 
تشــريعها. والتشــريع اإلســالمي هو ـ في مادته ومضمونه ـ أضخم وأشمل تشــريع عرفته البشرية 
عبر تاريخهــا، فال تدانيه في شــموله وثرائه غيره من التشــريعات األخرى قديمهــا وحديثها، بما 
فيها التشريع الروماني زمن «ُجوســتنيان» مفخرة األمم الغربية حتى عصرنا الحاضر. أما في شكله 
ومظهره، فهو من أعسر التشريعات الفتقاره إلى حسن الصياغة والترتيب والترقيم وسهولة العبارة، 

وغيرها من السمات الضرورية اليوم للقوانين المعاصرة.
وال خالف في أن القانون في كل أمة أو مجتمع هو حاجة أكيدة ال غنى للجماعة عنها، فهو الذي 
ينظم المجتمع ويضبط ســلوك أفراده بميزان ثابت، ُيحتكم إليه في ظل العدل والحرية والمساواة، 
ويرسم للحاكم مجال سلطاته، وللمحكوم حقوقه وواجباته، وبه تستفيد الجماعة من طاقات أفرادها، 
فيتحقق لهم األمان واالســتقرار، فيمّحضون جهودهم للكســب واالنتفاع ألنفســهم ونفع مجتمعهم... 
والبديــل المؤكد عن القانون هو الفوضى واالضطراب األمني وفْقد ســائر المصالح الضرورية التي 

تتوقف عليها حياة الناس ومغزى اجتماعهم.
وطالمــا أن القانون علــى هذه الدرجة مــن األهمية، فــإن عملية التقنين بحســن صياغة 
التشــريع بطريقة تضمن تطبيقه، وتحقيق أهدافه بأفضل صورة وعلى أحسن وجه؛ إنما تستمد 
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مشروعيتها من مشروعية صدور ذلك القانون نفســها، و«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب». 
إذ إن االستفادة من أحكام متناثرة ال يجمعها جامع وال ينظمها ناظم وال تخضع لترتيب وحسن 
تبويب هو اليوم مــن الصعوبة بمــكان، إن لم يكن أمرا متعــذرا. وِمن ثم فــإن العمل بالفقه 
اإلســالمي ـ الذي هو قانون المســلمين ورصيدهم التشــريعي ـ قد أصبح اليوم متعذرا ما لم 
تتم إعادة صياغة مادته بمنهج عصري عملي، ُيســهّل على القائميــن عليه الرجوع إليه، والعمل 

بأحكامه بال مشقة وال إرهاق.
وما كان اإلســالم دين أشــكال ومظاهر ليتمســك بالقشــور ويزهد في األلباب، وال كانت 
حكمة العلي الحكيم لتقضي بتعطيل تشريعه وحرمان المسلمين من هدايته لهم؛ بدعوى الجمود 
على معهود عبارات القدامى، وما ألفوه من صياغة وترتيب وتبويب مناســب لعصور دون عصور 
وأجيــال دون أجيــال، وكأن االبتالء به قــد قصرت غايته علــى أولئك دون غيرهــم ممن يأتي 
بعدهم. والحــال أن هذا دين اهللا الذي اتســم من مبدأه بعمومه وشــموله وصالحه لكل زمان 
ومكان. فكيف ُيستساغ والحال تلك مجرد التساؤل في جدوى التقنين وفائدته فضال على جوازه 

ومشروعيته؟!
ونظرا لمكانة الشــريعة اإلســالمية في نفوس المســلمين، فقد اتجهت همــة بعض رجال 
ـ وهو  القانون ـ بدوافع بعضها ذاتية وبعضها رسمية ـ إلى دراسة الفقه اإلسالمي في جانب منه 
المعامالت ـ إلعــادة صياغته بطريقة عصريــة، مماثلة للصيغ القانونيــة المعتمدة في القانون 
الوضعي، باعتبار أن ذلــك خطوة ال بد منها في طريق تطبيق أحكامه. وفي نفس الوقت اتجهت 
أنظار بعض الفقهاء ـ وخصوصا ممن جمعوا في دراســاتهم بين الشريعة والقانون ـ إلى إعادة 
دراسة الفقه اإلسالمي وصياغته بطريقة تحاكي الصيغ القانونية، بغية تسهيل دراسته والرجوع 
إليــه. بحيث التقــت إرادة الطرفين في غاية واحدة هــي إيجاد قانون إســالمي صالح لتنظيم 
الحياة االجتماعيــة والتطبيق في المحاكم من دون الرجوع إلى الموســوعات الفقهية التقليدية 

المضنية.
وهذه الدراســة ال تتعلق مــن التقنين ِإال بجزء مــن موضوعه، وهو تقنيــن الفقه الجنائي 
اإلسالمي وما يتعلق به من مسائل، ســيعمل البحث والتقصي على كشف بعض قضاياها وتجلية 
قدر من غوامضها.. وهي بال شــك من أكثر مسائل الفقه اإلسالمي حساســية وتعقيدا في هذا 

العصر، وليس من السهل الخوض فيها والجوْس خاللها، بغية كشف مكامنها ورسم معالمها.

٭ ٭ ٭
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قبل الولوج في صلب مســألة تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي يحسن تتبع دالالت المصطلحات 
المتعلقــة بالموضــوع أو التي لها صلة بــه؛ لكي تكون معانــي األلفاظ االصطالحيــة الواردة في 
الدراســة واضحة، ونكون على بيّنة من أمرنا في الجوْس خالل مســالك البحث، نمشــي معاً على 
صراط مســتقيم. ومن أهم هــذه المصطلحات التــي تمثل كلمــات مفاتيح ال مناص مــن تبيّنها 
الســتيضاح ما تفيده من معان مرادة لها، قصد الوقوف على أرضيــة داللية واحدة، ألفاظ: الفقه 
والتشريع، والشــريعة والجناية والجريمة، والتقنين، وهي مصطلحات تلوح ابتداءً واضحة الداللة 
وفق اســتعماالتها المتداولة، وال تحتاج إلى بيان وتوضيح، ولكنها بعد التحقيق هي في حاجة إلى 

مزيد نظر وتدقيق.

1 ـ مدلول الفقه والتشريع:
 ﴾ ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ² ﴿ :الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم(1)، ومنه قولــه تعالى

[طه: 27، 28]، وقوله تعالى: ﴿ J I H G F E D  ﴾ [هود: 91].

واصطالحاً: هو «العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»(2). أي معرفة 
أحكام الحــالل والحرام المتعلقة بالفروع والمســائل الفقهية العملية. ولفــظ «الفقه» بهذا المعنى 
مرادف للفظ «التشريع»، إال أن «الفقه» مختص بالتشريع اإلسالمي من دون غيره، بحيث إن داللته 
عليه علَمية، بخالف مطلق «التشــريع» فيصح نســبته لكل ما ُيضاف إليه، فيُقال: تشــريع حّمورابي 

والتشريع الروماني... وال ُيقال عن ذلك فقهاً.

2 ـ مدلول الشـــريعة: الشــريعة في اصطالح علماء الشــريعة عبارة ُتطلق لتدل على معنيين 
اثنين: أولهما عام، وثانيهما خاص:

أ ـ المعنى العام: وهو الذي عبّر عنه اإلمام ابن تيمية بقوله: «اسم الشريعة والشرع والِشرعة 
ينتظم كل ما شــرعه اهللا من العقائد واألعمال»(3). أو هو «مجموعة األصــول، والعقائد، والمبادئ، 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار البراعم لإلنتاج الثقافي، ط1، دت، ص 482.   (1)
علي بــن محمد بــن علــي الجرجاني، كتــاب التعريفــات، تحقيــق إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب العربي، بيــروت، ط2،   (2)

1413هـ/ 1992م، ص 216. 
ابن تيمية، تقي الدين أحمد، مجموع الفتاوى. جمع وترتيب: عبد الرحٰمن النجدي وابنه محمد، 1399هـ ، ج 19، ص 306.   (3)
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واألنظمــة السياســية واالجتماعية واالقتصاديــة والجنائية، التي شــرعها اهللا لتنظيــم حياة الفرد 
والمجتمع على األرض، وفق مراده 2 »(1).

ب ـ المعنى الخاص: وهو اصطالح الفقهــاء حيث أُطلق لفظ «الشــريعة» ليدل على األحكام 
التكليفية العملية، كوجوب الزكاة وحرمة الخمر وإباحة البيع... فالشــريعة إذًا هي الفقه ذاته وفق 

هذا المعنى.
وتجدر اإلشــارة إلى أن هذا االســتعمال ليس قاصرا على فقهاء الشــريعة وحدهــم، بل نجده 
مســتعمال وفق داللته الخاصة عند بعض القانونييــن أيضاً، من ذلك ما جاء فــي الباب األول من 
«قانــون الجزاء الُعمانــي» من عبارة «البــاب األول في الشــريعة الجزائية»، حيث تكــرر فيه هذا 

االستعمال واستعمال «الشريعة الُعمانية» في عدة مواضع، كلها بمعنى «القانون الُعماني»(2).
وهذا المعنى الثاني الخاص هو المراد بلفظ الشــريعة في هذا المقام. وتجنباً لهذا االشتراك 
اللفظي(3) لعبارة «الشريعة» في الدائرة االصطالحية الشــرعية ذاتها؛ سيتم استعمال لفظ «الفقه» 
من دون عبارة «الشريعة»؛ ألن داللة «الفقه» أوضح وأنأى عن االشتراك الموِرث لإلبهام واإلشكال.

3 ـ مدلول الجناية والجريمة: الجناية في أصلها اللغوي ـ كما في مختار الصحاح ـ «من جنى 
الثمرةَ من باب رمى، واجتناها بمعنى: التقط... وجنى عليه، يجني جنايًة. والتجنّي مثل التجّرم وهو 

أن يّدعي عليه ذنبا لم يفعلْه»(4). فقد رادف بين داللتْي «التجنّي» و«التجّرم».
و«الجناية» بالمفهوم الفقهي هي كل ما حظره الشــارع وزجر عنه بعقوبة... والفقهاء يستعملون 
لفظة «الجناية» للداللة على «الجريمة» أيا كان نوعها، في النفس والدماء أو األموال أو األعراض. 

إال أنه غلب وشاع استعمال لفظ «الجناية» لما يقع على النفس والدماء خاصة»(5).
وقد عّرف الماوردي الجرائم بأنها «محظورات شــرعية زجر اهللا تعالى عنها بحد أو تعزير»(6). 

وعّرف الجرجاني الجناية بقوله: «هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها»(7).

قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط1، 2000م، ص 249.   (1)
انظر: عبارات الفصل األول والمادة األولى (1) منه، والفصل الثاني والمواد (2) و (3) و (5) و (6) و (7) و (8) و (10) و (12)   (2)
و (13). كمــا جاء فــي المادة (31) من الباب الثاني قول المشــّرع الُعمانــي: «إذا انطبق على الفعل نّص عام من الشــريعة 

الجزائية ونص خاص، فيؤخذ بالنص الخاص»، انظر: قانون الجزاء الُعماني، سلطنة ُعمان، شرطة ُعمان السلطانية. 
وهذا االشــتراك في لفظ «الشريعة» بين المعنيين المذكورين يجدر تجنبه بإبقاء اللفظ داال على المعنى األول العام لمختلف   (3)

جوانب الدين اإلسالمي، واختصاص لفظ «التشريع» للداللة على األحكام الفقهية العملية، كما هو متعارف لدى الفقهاء. 
الرازي، مختار الصحاح، ص 120، 121.   (4)

رائف محمد النعيم، المبادئ العامة للتشريع الجنائي اإلسالمي، جهينة للنشر والتوزيع، األردن، ط1، 1425هـ/ 2005م، ص 7.   (5)
علي بن محمد بن حبيب الماوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص 273.   (6)

الجرجاني، كتاب التعريفات، ص 107.   (7)
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فمع وضــوح اختالف عبــارة الرجلين نظرا الختــالف زاوية نظــر كل منهما؛ حيــث انصّب نظُر 
الماوردي على الجانب الجزائي، في حين ركز الجرجانــي نظره على جانب الضرر المترتب على فعل 
الجاني.. فالنتيجة في النهاية واحدة، تتفق في أن الفقه الجنائي هو القانون اإلسالمي المبيّن ألحكام 

الجنايات أو الجرائم التي اعتبرها اإلسالم مخالفات شرعية رّتب على مقترفها جزاء زاجرا.
4 ـ مدلول الفقه الجنائي اإلسالمي: الفقه الجنائي اإلسالمي أو التشريع الجنائي اإلسالمي 
أو نظــام العقوبــات في اإلســالم، أو غيرها مــن مرادفاتها ذات معنــى واحد، يشــمل كل ما تعلق 

بالجنايات أو الجرائم التي حظرها الشرع اإلسالمي، واعتبرها مخالفات تترتب عليها عقوبات.
«فالفقه الجنائي جزء من الفقه اإلســالمي الشــامل يبحث في الجرائم بيانا وثبوتا وشروطا، 
وفي عقوباتهــا والقواعد ـ المبادئ ـ التي تحكمها ســواء كانت تلك الجرائم حــدودًا أو قصاصاً أو 

تعازير»(1).
وعّرف األســتاذ محمود نجيب حســني الفقه الجنائي اإلســالمي بأنه «مجموعة الدراسات التي 
تتناول التنظيم الشرعي اإلســالمي للجريمة كظاهرة اجتماعية، يحددها الشــارع ابتغاء مكافحتها. 
والتنظيم الشــرعي اإلسالمي للعقوبة وما يســاندها من تدابير باعتبارها وســائل المجتمع لمكافحة 

الجريمة كضرر وخطر اجتماعي»(2).
5 ـ مدلول القانون الجنائي: عبارة القانون الجنائي عند القانونيين مركب نعتي داللته لقَبية، 
ُتطلق على فــرع معيّن من فروع القانون، يهتم بالجنايات مــن دون غيرها، فهو «تعبير ينصرف إلى 
مجموعة القواعــد الجنائية التي تحكم نظرية المســؤولية الجنائية، بكل مــا تنهض به من تحديد 
للجريمــة والمجرم والجــزاء (عقوبة وتدبيــرًا احترازيــاً)، والقواعد التي تحدد مفــردات الجرائم 
والعقوبــات المقررة لها، وكذا القواعــد اإلجرائية التي تحكم الدعوى الجنائيــة من حيث إجراءات 
مباشــرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها. ومعنى ذلك، أن مصطلــح القانون الجنائي 

يشمل قانوني: العقوبات واإلجراءات الجنائية»(3).
ولم ير بعض القانونيين مبررا للتفريــق بين عبارات «القانون الجنائــي» و«القانون الجزائي» 
و«قانون العقوبات» و«قانون الجرائــم» و«القانون العقابي»، فكل ذلك بمعنــى واحد؛ يقول الدكتور 
ـ : «اختلفت تســمية القانون الذي يحدد مبادئ التجريم  مصطفى العوجي ـ أستاذ القانون الجنائي 

رائف محمد النعيم، المبادئ العامة للتشريع، المرجع السابق نفسه.   (1)
محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي اإلسالمي، (الجريمة)، دار النهضة العربية، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص 3.   (2)

محمد عبد الشافي إسماعيل، تطوير القانون الجنائي طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م،   (3)
ط1، ص 3. 
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والعقاب باختالف البلدان، وما جرى عليه لسان أهل القانون من تسميات محلية ليست حتما تسميات 
نابعة من تحليل معين لمضمونها، بل نتيجة لعرف وعادة ال يثيران أي شك حول هذا المضمون؛ ألنه 
معروف من الجميع. فنرى ترادفاً بين كل من القانون الجنائــي والقانون الجزائي وقانون العقوبات 

وقانون الجزاء وقانون الجرائم والعقوبات والقانون العقابي»(1).
في حيــن مال البعض اآلخــر من القانونييــن إلى التفصيــل والتدقيق فرادف بيــن بعض تلك 
العبارات، وخصص معنى البعض اآلخر، يقول الدكتور محمود نجيب حسني أستاذ القانون الجنائي: 
«... ونحــن نخلص من ذلــك إلى رفض تعبيــر «القانون الجزائــي»، وإقرار صحــة تعبيري «قانون 
العقوبات» و«القانون الجنائي»، والقول بجواز اســتعمالهما كمترادفين، وإن ســاغ أن ُيستعمل الثاني 

في معنى أشمل»(2).
ويقول الدكتور محمد عبد الشــافي إســماعيل: «إن مصطلــح القانون الجنائي يشــمل قانونْي: 
العقوبات واإلجراءات الجنائية. ونستطيع في عبارة موجزة أن نقول: إن قانون العقوبات هو «القانون 

الجنائي الموضوعي»، وإن قانون اإلجراءات الجنائية، هو «القانون الجنائي اإلجرائي»(3).
6 ـ مدلول التقنيـــن ومجاله: لفهم معنى التقنيــن ال بد من تعريف القانــون أوالً؛ وهو عند 
علماء القانون «مجموعــة القواعد الملزمة التي تحكم ســلوك األفراد في المجتمــع»(4). وهو بعبارة 
أوســع «مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تحكم ســلوك األفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء 

دنيوي والتي تلزمهم السلطة العامة باحترامها ولو بالقوة إذا لزم األمر»(5).
أما التقنين فعّرفه الشــيخ وهبــة الزحيلي بأنه «صياغــة أحكام المعامــالت وغيرها من عقود 

ونظريات ممهدة لها، جامعة إلطارها في صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها»(6).
فالتقنين إذًا هو عملية صياغة القانون في قواعد عامة ومجردة (أي: تتسم بالعموم والتجريد)، 
وتخضع لتبويب وترقيم معين ثابت، وُتصاغ تلك القواعد لغرض تنظيم سلوك أفراد المجتمع، بحيث 

يتم إلزام الناس بأحكامها وتحميلهم نتيجة مخالفتها بتسليط العقاب عليهم...
أما مجال التقنين وما يدخل فيه فقد بيّنه األســتاذ محمــد عبد الجواد محمد من خالل توضيح 
العالقة بين االصطالحات المذكــورة وربط عملية التقنين بها في قوله: «الفقه اإلســالمي هو جزء 

مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، مؤسسة نوفل، بيروت، ط2، 1988م، ج 1، ص 19.   (1)
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1404هـ/ 1984م، ص 4.   (2)

محمد عبد الشافي إسماعيل، تطوير القانون الجنائي طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ص 3.   (3)
جاسم علي جاسم الشامسي، النظرية العامة للقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 2000م، ص 11، 12.   (4)

عوض أحمد الزعبي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، ط2، 2003م، ص 8.   (5)
وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408هـ/ 1987م، ص 26.   (6)
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من الشــريعة اإلســالمية. ألن الشــريعة تعني كل ما شــرعه اهللا لعباده. وكل ما ورد فــي القرآن 
الكريم فهو شريعة. سواء في التوحيد والعقيدة، أو العبادات، أو المعامالت، أو القصص. أما الفقه 
فقاصر على العبادات والمعامالت فقط. والتقنين قاصر فقط على المعامالت، أي على أحد قســمي 
الفقه. والمعامالت تشــتمل على جميع فروع القانون المعروفة، من القانــون العام بفروعه، وأهمها: 
القانون الدولي العام، والقانون الدســتوري، والقانون اإلداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي، 
والقانون القضائي. وكذلك القانون الخاص بفروعه، وأهمهــا: القانون المدني، والقانون التجاري، 
وقانون العمل، والقانون الدولي الخاص. وهــذه القوانين وغيرها هي المقصودة بعملية تقنين الفقه 

اإلسالمي، وليست الشريعة اإلسالمية بمعناها الواسع، ومضمونها اإلجمالي»(1).

فقد ورد من جملة فروع القانون التي تطالها عملية التقنين: القانون الجنائي، وهو ما يســميه 
البعــض القانون الجزائــي، أو قانون العقوبــات، فهو موضــوع للتقنين كغيره من مجــاالت القانون 

األخرى.

»eÓ°SE’G  »FÉæédG  ¬≤ØdG  ø«æ≤J  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  πeGƒ©dG  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

حقيقة أن الفقه الجنائي اإلسالمي هو جزء ال يتجزأ من عموم الفقه أو التشريع اإلسالمي، هي 
حقيقة تلقي بظاللها على مشاعر المسلمين حكاما ومحكومين إذا ما قصروا في حق هذا القسم من 
الفقه بتجاهله تماما أو حتى بالتلكؤ في تطبيقه والعمل به لتبرئة ذممهم من هذا االلتزام مهما بدا 

عبئا ثقيال في هذا العصر..
ومهما واجهه من صعوبات، فإنه تبقى للفقه الجنائي اإلســالمي دواع وعوامل مســاعدة ال تكاد 

تخطئها عين الناظر المنصف، لعل من أهمها ما يلي:
1 ـ الداعي الشـــرعي: يتجه أكثر الباحثين المهتمين بهذه القضية ســواء من فقهاء الشــريعة 
أو رجــال القانون إلى اإلقرار بفائدة تقنين الفقه اإلســالمي في مختلف مجاالتــه المعلومة، بل هي 
عندهم مســألة ضرورية ملزمة تستمد مشــروعيتها من وجوب تطبيق شــرع اهللا في أرضه، باعتبار 
أن التقنين قد أضحى اليوم شــرطا ال محيد عنه، يتوقف عليه مســعى تطبيق األحكام الشرعية في 
المجتمع المسلم؛ يقول الشيخ وهبة الزحيلي بعد إيراده لدعاوى مساوئ التقنين: «ونحن مع تقديرنا 
لهذه المعطيات واألســباب النظرية إلى حد ما، نجد أن مزايا التقنين تفوق بكثير عيوبه ومساوئه؛ 
إذ إن تلك المعطيات واألســباب ملحوظة عند صياغة القانون، بــل ال يمكن إهمالها، وإنما يجب أن 

بحوث في الشــريعة اإلســالمية والقانون، تقنين الشريعة اإلســالمية، محمد عبد الجواد محمد، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   (1)
1411هـ/ 1991م، ص 12. 
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يكــون دور صائغي القانون دور المجــدد، والذي يصطفي ويختار من أحكام الفقه اإلســالمي دليال 
واضحا على صالحية الشريعة اإلسالمية للتطبيق في كل زمان ومكان، وهو مطلب إسالمي ملح، نابع 
من حكم القرآن بإيجاب تطبيق شــرع اهللا ودينه. وللتقنين مزايا وفوائد كثيرة أولها: سهولة الرجوع 
إلى أحــكام القانون. ثانيها: ضبط األحكام الشــرعية وبيــان الرأي الراجح. ثالثهــا: وحدة أحكام 

القضاة»(1).
2 ـ الداعي العملي: ال شــك أن مسعى تقنين الفقه اإلســالمي عموما، واالتجاه إليه والحرص 
عليه هو داللة واضحة على إرادة تطبيقه، والعمل به في واقع المجتمع المسلم على المستوى الرسمي. 
فمشــروع التقنين هو جزء ال غنى عنه من مشــروع تبنّي السلطات الرســمية أو مؤسسة الدولة له، 
وعمل المحاكم ورجال القانون به. إذ ال ُيتصوّر تطبيٌق ألي حكم من أحكام الشــريعة اإلسالمية في 
أي باب من أبوابها، بدون صياغته قانونيا في شــكل قاعدة أو مادة قانونية؛ بحيث يتوفر فيه ما يجب 
أن يتوفر في كل قاعدة قانونية من الشــروط الثالثة الالزمة، وهي: التجريــد، والعموم، واإللزام، 
التي ال تتحقق مجتمعة في أحكام الفقه اإلسالمي المتعارف عليها في الموسوعات الفقهية التقليدية 

التي وضعها فقهاء الشريعة لبيان أحكام المسائل الفرعية في معزل عن سلطة القانون.
أما شرطا التجريد والعموم؛ فمردهما إلى الصياغة، وهما ال يتحققان في األصول التشريعية 
إال نادرا، نظرا لتردد تلك األصول (النصوص الشرعية) بين الصيغة الخبرية، والصيغة اإلنشائية. 
والثانية تتناسب مع غاية الهداية الذاتية أو التهذيب والتعليم، وال تتناسب مع التطبيق والتنزيل. 
وهي مع ذلك مجرد مسألة شكلية، تحتاج إلى جهد خاص من قبل متخصصين مخلصين يجمعون 
بين المعرفة الشــرعية والدراية القانونية إلنجاز المطلوب، بتحويل تلك الصيغ الفقهية إلى صيغ 

قانونية.
وأما شــرط اإللزام، فيتوقف على وجود الســلطة التنفيذيــة الراعية له والقائمــة عليه. بحيث 
ال يجزئ تحقق الشرط األول ـ أي تجند من يتكفل بعملية التقنين ـ في انتقال تلك الصيغة القانونية 

إلى مرحلة التنفيذ، وإال تظل بدون فائدة ُترجى غير محقّقة للغاية من إنجازها.
وســلطة القانون بدورها ال تتحقق ِإال في ظل إرادة الدولة واتجاهها إلــى تحويل ذلك الحكم 
الفقهي من مجرد رأي فقيه مبِيّن لحكم ال ســلطة له على الناس، إلــى حكم ثابت معمول به، تقف 
وراءه إرادة الدولــة التي أذنت بصياغته القانونية، ثم أجازته ليعمل بــه رجال القانون والمنفذون، 
كل في دائرة ســلطته؛ التشــريعية االبتدائية في مرحلته األولى، أو القضائيــة التقريرية في مرحلته 

الثانية، أو التنفيذية العملية في مرحلته الثالثة األخيرة.

وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلسالمي، ص 28.   (1)
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3 ـ وحدة الهدف بين الفقه اإلســــالمي والقانون الوضعي: ال شــك أَنهُ ما من قانون أو 
تشــريع مهما كان مصدره ِإال وهو يهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع 
الذين ما جاء ذلك القانون ِإال لتنظيم حياتهم وضبط سلوكهم بسلطة الدولة في ما يصطلحون 
عليه أو يصطلح عليه ممثلوهم لضمان اســتقرار اجتماعهم، وهو جوهر مسؤولية الهيئة الحاكمة 
المشرفة على ذلك القانون مهما كان مصدره. إذًا فالهدف نظرياً واحد وهو أساس مبرر تأسيس 

الدولة.

كما أن الشريعة والقانون يلتقيان أيضاً في مهمة التوجيه، وقد كانت مهمًة تنفرد بها التشريعات 
ا كانت مهمة القوانين الوضعية الحديثة قاصرة على تنظيم  السماوية ومنها التشريع اإلســالمي، لَـم
المجتمع وتحقيق العدالة مــن دون التدخل في هداية الناس أو توجيههم إلى هدف ســلوكي معين، 
ِإال «أن القانون الوضعي حين تحول أخيرًا عن أصلــه األول فصار يوضع لتوجيه الجماعة، إنما أخذ 
في ذلك بنظرية الشريعة اإلســالمية التي تجعل األصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم 
ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشــريعة وسبقت إليه من ثالثة عشر قرنا، 
فإذا ما قال علمــاء القانون الوضعي: إنهم وصلوا لنظرية جديدة، قلنا لهم: كال، ولكنكم تســلكون 

طريق الشريعة وتسيرون في إثرها»(1).

وال يهمنا هنا الجدل الدائر بين علماء القانون أنفسهم على اختالف خلفياتهم المذهبية في ما 
إذا كان الحياد عن مهمــة التنظيم إلى مهمة التوجيه في القوانين الوضعيــة مرّده تأثر القانونيين 
بنهج الشــريعة اإلســالمية وركونهم إليها، أم هي محض التجربة العملية والخبــرة المتراكمة التي 
أقنعتهم بجدوى مهمة التوجيه من دون اســتحضار النظرية الشــرعية. فالحصيلة في النهاية واحدة 
وهي اتفاق القانون الوضعي مع التشريع اإلســالمي في هذا الهدف الذي أصبح مشتركا في الواقع، 

فضًال على هدف التنظيم وتحقيق العدالة.

 4 ـ اتفاق الشريعة والقانون في مفهوم الجريمة: من خالل التعريفات الواردة للجريمة في كل
من الشريعة والقانون يتبين بوضوح أن «الشــريعة تتفق تمام االتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة 
في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعــّرف الجريمة بأنها إما عمل يحّرمه القانون، وإما امتناع عن 
عمــل يقضي به القانون، وال ُيعتبر الفعــُل أو الترك جريمة في نظر القوانيــن الوضعية ِإال إذا كان 

معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي»(2).

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط14، 1418هـ/1997م، ج 1،   (1)
ص 24. 

بالقانون الوضعي، ج 1، ص 26.  عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً   (2)
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فليس من محاســن الصدف أن تتفق الشــريعة اإلســالمية مــع القوانين الوضعيــة في تعريف 
الجريمة التي هي من أكثر مسائل كل منهما حساسية. بل إن وحدة التعريف راجع أساساً إلى وحدة 

الهدف منهما معاً.
إال أن تالقي القوانين الوضعية مع الشريعة اإلسالمية في مفهوم الجريمة ـ كما في غيرها من 
المفاهيم الجنائية ـ كان قاصرًا على الجانب اإلجرائي منه، بخالف الجانب الجزائي. فالبوْن فيه 
شاســع وحاد بين ما تراه النظريات القانونية المعاصرة من عقوبــات زجرية كفيلة عند أصحابها 
بتحقيق الهدف من صدور القانون المتمثل في ردع المجرمين، وهي زواجر تستبعد نهائيا العقوبات 
البدنية، وبين العقوبات الجنائية اإلســالمية التي تعتمد في جانب مهم منها ـ وهو الحدود ـ على 
تلــك العقوبات البدنية، من منطلــق أنها عقوبات وقائيــة أكثر منها جزائية، وهنا محل اإلشــكال 

والتنافر بينهما.

٭ ٭ ٭
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تواجه محاوالت تقنيــن الفقه الجنائي اإلســالمي صعوبات تعرقل مســيرته، ســواء في طريق 
القانونييــن الذين اتجهــوا صوب المصنفــات الفقهية الموســوعية ألخذ المــادة المضمونية منها، 
متســلحين بما لديهم من خبرة قانونية تســاعدهم على إعــادة صوغ المادة الفقهية وفق الشــروط 
القانونية المعاصرة. أو في طريق القانونيين الذين اتجهــوا وجهة أخرى لتحقيق نفس الغاية، وهي 
االتجاه صوب النصوص القانونية الوضعية لقسم من أقسام القانون، ومراجعتها وإعادة النظر فيها 
في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي الواردة في نفس الموسوعات الفقهية التي اتجه إليها الطرف األول. 
وِمن ثم فقد تعددت الصعوبــات القائمة في طريق هؤالء الحرصاء، بله غيرهم ممن ال همة لهم في 

عملية التقنين أصًال.
وهذه الصعوبات على اختالفهــا ال تخرج عن كونها ذاتية، راجعة إلى أشــخاص القانونيين في 
نظرتهم إلى الشريعة اإلسالمية وطبيعة تكوينهم العلمي... أو موضوعية راجعة إلى العراقيل الواقعية 
التي تقف فــي طريق العلمــاء المقتدرين والمخلصين لهــذا العمل ـ من فقهــاء وقانونيين ـ خالل 

محاوالتهم في مسعى التقنين.



د. محمد البشير الحاج سالم 469الفقه الجنائي اإلسالمي ومحاوالت التقنين

á«JGòdG  äÉHƒ©°üdG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

1 ـ جهل رجال القانون بالفقه الجنائي اإلســـالمي: يقول المرحوم عبد القادر عودة في سياق 
تبريره لمبادرته إلى إعادة صوغ الفقه الجنائي اإلسالمي قبل غيره من أبواب الفقه األخرى: «ولقد 
بدأُت بالقسم الجنائي؛ ألنه القسم المنبوذ المظلوم في الشريعة. فنحن معشر القانونيين ال ندرس 
من الشريعة إال الجزء الخاص باألحوال الشخصية، وما عدا ذلك فهو مهَمل إهماال يكاد يكون تاماً، 
وبخاصة القســمين المدني والجنائي. وقد أدى بنا هذا اإلهمال إلى نتيجة ال بد منها وهي أنا نجهل 
أحكام هذين القسمين جهال فاضحا. ولكننا بالرغم من ذلك نعترف بأن الشريعة بلغت في المسائل 

المدنية مستوى ال يقل عن المستوى الذي بلغته القوانين الوضعية»(1).
ومــع أن كالم المرحوم عبد القــادر عودة قد مر عليــه أكثر من نصف قرن مــن الزمن، وهي 
مدة تكاثر فيها عــدد القانونيين الذين دفعهم حرصهم الذاتي ـ الدينــي أو الوطني ـ إلى االطالع 
الجيد على أحكام الشريعة اإلسالمية بما فيها األحكام الجنائية، أو الذين جمعوا في دراساتهم بين 
الشريعة والقانون بعد أن تأسست الكليات الجامعة بين ذينك االختصاصين..؛ مع كل ذلك فإن جهل 
القانونيين بالفقه اإلســالمي ظل هو الحال الغالب، فأكثر القانونيين حتى اليوم يضعون بينهم وبين 
دراسة الفقه اإلسالمي حاجزا نفســيا ســميكا يفصلهم عنه، فيبقون على موقف المقاطعة والمعاداة 
له، ومن طبائع األمور أن من جهل الشــيء عاداه. والذين ال يجهلون أحكام الفقه اإلســالمي تماما 
منهم، غالبا مــا ال تكاد معرفتهم تتجاوز من الفقه اإلســالمي ظاهر أحكام الحــدود دون حقيقتها 
ا يسهم في مزيد معاداته وتذكية  وشروطها وأهدافها والفلسفة التشريعية التي تقوم عليها، وهذا ِمم
القطيعة بينهم وبينه. بدليل أنه بعد ما يزيد على ثالثة عقود على كالم المرحوم عودة كتب األستاذ 
محمد مصطفى القللي يقول: «لم يكن لدراسة األحكام الشرعية في المسائل الجنائية إلى عهد غير 
بعيد حظ كبير، وكان جل االهتمام منصرفا إلى أحكام المواد المدنية واألحوال الشخصية. ولم ُيعن 
أغلب الباحثين من فقهاء القانون الوضعي بدراســة أحكام الجرائم والعقوبات في الشــريعة الغراء 
دراســة مفصلة، ومقارنتها بما عليه الحال في القوانين الحديثة القائمة. وكان هذا نقصاً حال بيننا 

وبين معرفة حقيقة ما لدينا من تراث زاخر مجيد»(2).
2 ـ نظرة القانونيين للفقه الجنائي اإلسالمي: وهي نظرة يغلب عليها االستعالء تجاه الفقه 
اإلســالمي عموماً، وفقه الجنايات منه خصوصاً؛ يقول الدكتور أحمد حســني أحمد طه: «لقد قرأت 
كثيــرا في عصرنــا الحاضر من فكر بعــض كتابنا المعاصرين من أن تطبيق الشــريعة اإلســالمية 

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 8.   (1)
من مقدمة الدكتور محمد مصطفى القللي، المســؤولية الجنائية في الفقه اإلســالمي، ألحمد فتحي بهنسي، (دراسة مقارنة)،   (2)

بيروت، دار الشروق، ط3، 1404هـ/ 1984م، ص 7. 
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وخاصة في مجال العقوبة إنما هــو عوْد إلى الجاهلية االجتماعية األولى. وال يحق لشــعب حضارته 
حوالى ســبعة آالف ســنة أن يكون كذلك. وأن العقوبــات البدنية خصوصا منافية لإلنســانية، فوق 
أنها تهدر كرامة اإلنســان، وال تتفق مع حريته، وأنه يجب النظر إلى تلك العقوبات على أنها تراث 
بال»(1). وهذا الكالم ال يكاد يختلف في شــيء عما قاله المرحوم عبد القادر عودة قبل ذلك بنصف 
قرن عندما صرح بأن «القســم الجنائي في عقيدة جمهور رجال القانون ال يتفق مع عصرنا الحاضر 
وال يصلح للتطبيق اليوم، وال يبلغ مستوى القوانين الوضعية. ـ واستدرك بقوله ـ وهي عقيدة خاطئة 
مضللة. وإذا حاول أي شــخص منصف أن يعرف األساس الذي قامت عليه هذه العقيدة فسيعجزه أن 
يجد لها أساسا سوى الجهل، وسيدهشــه أن يعلم أننا نحكم على القسم الجنائي في الشريعة بعدم 

الصالحية ونحن نجهل كل الجهل أحكام الشريعة الجنائية مجملة ومفّصلة»(2).
وهنا نرى مرة أخرى أن تلك الشبهات والدعاوى التي كانت شائعة منذ عقود مازالت تصدر عن 
الكثير من القانونيين بصوت عال ال اســتحياء فيه.. بما يعني أن الكفة ظلــت راجحة إلى اليوم في 
اتجاه طرف القانونيين الجاهلين ألحكام الشريعة ممن استمروا في نظرتهم الدونية للشريعة مقابل 
ا جعل مجرد التفكير في تقنين الفقه اإلسالمي عموما  القانون، واستعالئهم على الفقه اإلسالمي؛ ِمم
والجنائي منه خصوصا ضربا من المستحيل بالنســبة إليهم. وال شك أن هذا االنطباع الغالب لدى 
رجــال القانون وكثيرين من مؤيديهم مــن االتجاهات العلمانية في المجتمعات اإلســالمية، قد جعل 

مهمة تقنين الفقه اإلسالمي صعبة عسيرة، وتقنين الفقه الجنائي منه أبعد وأصعب.
ولكن مع ذلك فإن هذه النظرة الغالبة لدى عموم القانونيين لم تمنع بعض األساتذة الكبار منهم 
إلى تنبيه هؤالء إلى الخطأ الذي وقعوا فيه خالل تقييمهم للشريعة اإلسالمية من خالل منظور القوانين 
الوضعية المعاصرة ذاتها؛ حيث جعلوا النظريات القانونية الوضعية موضوعا للمقارنة ـ إلى جانب الفقه 
اإلســالمي ـ ومعيارا لعمليــة التقييم في الوقت ذاته. فهذا األســتاذ محمود نجيب حســني رئيس جامعة 
القاهرة ســابقا يقول: «إن الشريعة اإلســالمية ال تســتمد قيمتها العلمية من مقارنتها بالنظم القانونية 
المعاصرة، بحيث يقال: إن ما اتفقت فيه معها كان مظهر تقدم وما خالفتها فيه كان دليل تخلف، فذلك 
نهج غير علمي يفتِرض أن النظم المعاصرة هي مقياس التقــدم أو التخلف، ويفتِرض أنها المثل األعلى 
ر قيمة الشــريعة اإلســالمية بما استندت إليه من منطق،  للنظم القانونية، وهذا غير صحيح. وإنما ُتقد
وما تبنته من قيم، وما اســتهدفت تحقيقه من مصالح. وإن الدراســة الموضوعية لها، واستظهار نتائج 

تطبيقها ـ حيث أتيح لها التطبيق ـ يثبت أنه قد توافرت لها جميع هذه العناصر اإليجابية للتقييم»(3).

أحمد حسني أحمد طه، العقوبات البدنية: شرعيتها ودورها في حماية المجتمع، جامعة األزهر، ط2، نوفمبر 1996م، ص 3.  (1)
عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 9.   (2)

محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي اإلسالمي، ص 1.   (3)
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3 ـ توّجس كثير من المثقفين المسلمين من أحكام الحدود: وهؤالء من الدارسين المثقفين 
الذين يستوحشــون مجرد التفكير في تطبيق أحــكام الحدود في هذا الزمــن، بحيث يعزز هؤالء 
رأي القانونيين المعارضين لتطبيق أحكام الشــريعة والنخب السياسية التي تسير في ركابها. وقد 
تحدث عن هؤالء الفقيه القانوني الشــيخ مصطفى الزرقاء منذ بداية خمســينات القرن الماضي 
فقال فيهم: «إن فريقاً من الناشــئة اإلســالمية التي نشــأت في جو ثقافي ال يتيــح لها أن تعرف 
الحقائق والقابليات الواســعة في النظام القانوني من الشريعة، يرون عدم إمكان تطبيق الشريعة 
اإلســالمية في العصر الحاضر؛ ألن هناك مشــكالت زمنية تعترض ســبل هذا التطبيق وال تتسع 

الشريعة لحلها في نظرهم»(1).

ثم ذكر الشيخ الزرقاء أربع مشاكل اعتبرها األساسية التي تقف وراء موقف هؤالء، من جملتها 
العقوبات الحدية.
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1 ـ صعوبـــة تقنين الفقه اإلســـالمي ذاته: وذلك بســبب صعوبــة الكتب الفقهيــة القديمة 
والموســوعات الفرعية التي اتبع فيها أصحابها منهجا صعبا معقدا، ال يتالءم مع األجيال الحاضرة 
التي اعتادت ســهولة العبارة ووضــوح المنهج في عرض األحــكام مبوبة مرتبة ترتيبــا ثابتا واضح 
المعالم؛ بينما «كتب الفقه القديمة فليست مفهرســة، وليس من السهل على من يحب االطالع على 
مســألة معيّنة أن يعثر على حكمها في الحال، بل عليه أن يقرأ بابــاً وأبواباً حتى يعثر على ما يريد، 
خصوصا إذا لم يكن له من يرشده. وقد ييأس الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه اهللا فيعثر 
عليــه مصادفة في مكان لم يكــن يتوقع أن يجده فيــه»(2). وحتى بعد تصنيف الفقهــاء المعاصرين 
ـ حيث  للعديد من الموسوعات الجامعة والمقارنة بين المذاهب الفقهية السائدة في العالم اإلسالمي 
تيســر اليوم أكثر عبءُ التقنين على رواده ـ ؛ فإنه مع ذلك يبقى عمــال صعبا مضنيا، حتى عندما 
يأخذ مسعى رســميا بأن يدعوَ إليه ويتكفل بمصاريفه الباهظة الحكاُم أنفُســهم، فيخففون من ثقل 

أعبائه وتكاليفه على القائمين به.

2 ـ صعوبة تطويـــر القانون: في مقابل نمط تقنين الفقه اإلســالمي مــن خالل الرجوع 
مباشرة إلى المصنفات الفقهية المتداولة، يوجد نمط للتقنين من خالل رجوع بعض القانونيين 
للقواعد القانونية الوضعية ذاتها في ضوء أحكام الفقه اإلســالمي؛ بحيث يكون فرعا من فروع 

مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، 1967م، ط9، ج 1، ص 48.   (1)
عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 10.   (2)
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قانون وضعي معين ـ كالقانون الدستوري أو التجاري أو الجنائي... ـ موضوعا للنظر والمراجعة 
قصد إعادة صوغه، ويكون الفقهُ اإلســالمي المعيارَ المعتمد لتلك المراجعة وإعادة الصوغ، في 
ما يصح تســميته بأســلمة القانون الوضعي، أو تأصيله بالتماس وجه مــن التوافق بين قواعده 

وأحكام الفقه اإلسالمي.

ولكن هذه العملية بدورها ال تخلو مــن صعوبات ومحاذير جمة، ال تقل عن صعوبات تقنين 
الفقه اإلســالمي وفق النمط األول. والســبب األساســي في ذلك هو أن القانوني يظن أَنهُ قد 
ســلك الطريق األقصر واأليســر لعملية التقنين من خالل إلحاق تعديــالت بالصيغة القانونية 
مع إبقاء أصولها على حالها، وإذا به يجد نفســه في مواجهة متاهات فقهاء الشريعة واختالف 
اجتهاداتهم في المســألة الواحــدة، فيرتبك ذهنه ويذهب عزمه ويغلب عليــه اليأس والقصور، 
ويتملكه اإلحباط والفتور. يقول الدكتور محمد عبد الشافي إسماعيل أستاذ القانون الجنائي في 
سياق حديثه عن الصعوبات التي واجهته في بحث تطوير القانون الجنائي طبقا ألحكام الشريعة 
اإلســالمية أن منها: «عدم وجود كتابات في هذا الموضوع على حد علمي، وكيف يروم الباحث 
كتابات في هذا الموضوع، والكتابة فيه ال تعدو أن تكون انعكاســا لفكر الكاتب؟ آية ذلك تعدد 
االجتهادات الفقهية في المسألة الواحدة، وال جدال في أن ما يميل إليه باحث من اجتهاد معين 
قد ال يصادف ذات الميول لدى باحث غيره؛ ولهذا فإنك لو طلبت من عشــرة أشــخاص ـ مثال 
ـ تطوير نص بعينه وفقا ألحكام الشــريعة، وكان موضوع النص اجتهاديا، لقُدمت إليك عشــرة 
نصوص كل منها يغاير اآلخر مغايــرة كلية أو جزئية»(1). وهذا الــكالم جديد صادر في مفتتح 

األلفية الميالدية الثالثة أي قبل بضع سنوات فقط.

وواضح أن هذا النمط من التقنين ينطلق من اعتقاد ســائد عند كثير من فقهاء الشــريعة 
وعلماء القانون على حد سواء، مفاده أن االختالف بين أحكام الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 
هو وضع اســتثنائي، وأن األصل التوافق والتالقي بينهما، ومن ثم مــا على عالم القانون ـ ولو 
كان فــردًا ـ ِإال االنتباه أثناء عملية المســح التي يجريها على القانــون لوضع يده على مواضع 

الخالف تلك، وإلحاق تعديالت بخصوصها ليصبح القانون كله إسالميا(2).

تطوير القانون الجنائي طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، محمد عبد الشافي إسماعيل، ص 4.   (1)
يقول األســتاذ محمد عبدالجواد محمد: «في كل لجنة لتقنين الفقه اإلســالمي، شــاركنا فيها، أو حضرناها، أو سمعنا عنها،   (2)
يبدأ العمل بأسئلة تكون أحيانا بريئة، وأحيانا استنكارية، أو اعتراضية، مثل: القانون الساري ال يختلف مع الشريعة اإلسالمية 
إال في بعض المواضع التي يمكن تعديلها»، ثم علق في الهامش بالقول: «ولذا فقد أنشــئت لجان، في ليبيا، وفي الســودان، 
لتعديل القوانين بما يرفع الخالف مع الشريعة اإلسالمية، كضرورة عاجلة، ومقدمة لتقنين الشريعة اإلسالمية»، انظر: محمد 

عبدالجواد محمد، بحوث في الشريعة اإلسالمية والقانون، ص 50. 
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وهذا اعتقاد ال يســلم ألصحابه من أساسه، فعملية التقنين ليســت بهذه البساطة؛ إذ ال يصلح 
االنطالق من قانون وضعي جاهز وجعله موضوعا للتقنين، وال يمكن أن يقوم بهذا العمل الجليل رجل 
واحد. كما أن الخوض في دراســة الفقه اإلسالمي ـ سواء لتقنينه أو لجعله معيارًا في مراجعة قانون 
وضعي جاهز ـ يتطلب جهدًا كبيــرًا ووقتاً طويًال.. ذلك فضًال عن أن تقنين الفقه الجنائي بالذات ـ 
وجرائم الحدود منها خصوصا ـ ال ينطبق عليها هذا الوصف بحال، إال في دائرة التعازير ـ إلى حد 

ما ـ باعتبار أن أحكامها اجتهادية.

3 ـ اختالف النظم القانونية في البالد العربية: وهذا يرجع أساســا إلى العامل التاريخي 
الذي مزق العالم اإلســالمي إلى أقطار خاضعة إلى إحدى الدول األوروبية المستعمرة، التي لم 
تــأل كل منها جهدها في نقل قانونها إلى بالد المســلمين ليكون معموال بــه ملزما لكل من يقع 
تحت طائلته باعتباره رمزا للســيادة. فتعددت بذلك المصادر القانونية الوضعية بتعدد أصحابها. 
وحتى بعد اندحار االســتعمار إثر الحرب العالمية الثانية التي أفنت شــباب المســتعمر وأوهنت 
قبضته، فإن النخب المحلية التي انتقلت إليها سلطات اإلشراف كانت من الطينة العلمانية التي 
أُشربت قوانين الغرب ونظمه في الحياة بمعزل عن التأثير الديني وهديه وتوجيهه. يقول الدكتور 
محمد عبد الجواد محمد في ســياق حديثه عن جهود الجامعة العربية في مسعى التقنين باعتباره 
من المداخل األساســية للتقارب بين البلدان على توحدها في المستقبل: «إن سير العمل بعامة، 
والتقنيــن بخاصة، في الجامعة العربية بطيء، بل أكثر من بطيء. وذلك بســبب اختالف النظم 
القانونية، بــل وتعارضها، في البالد العربيــة. واألمل معقود على مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربي، أن ينجز في ما ينجز من أعمال مختلفة تقنين المعامالت في الفقه اإلسالمي، في فروع 
القانون المختلفة، ويطبقه فعال، ليكون أنموذجا ُيحتذى ولتنقله البالد اإلســالمية األخرى التي 

تريد ذلك»(1).

فالرجل يشــعر باإلحباط بســبب ذلك البطء في عملية التقنين، إلى درجة أَنهُ نفض يديه من 
الجامعة العربية، وظل يعلق آماله على مجلس التعاون الخليجي وحده.

٭ ٭ ٭

محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة اإلسالمية والقانون، ص 30.   (1)
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لقد تعددت محاوالت تقنين الفقه اإلســالمي عموماً في بلدان عربية وإسالمية كثيرة، وبخاصة 
منه القانون المدني؛ بخالف الفقه الجنائي، فقد كانت مســاعي تقنينه قليلة وبطيئة، وقاصرة غالباً 

على غير الحدود، وهو الفرع األكثر حساسية بين أبواب الفقه اإلسالمي.
رة منها والتعازير، واقتصار بعضها  فقد تراوحت تلك المساعي بين شمول بعضها للمقد ومن ثَم

اآلخر ـ وهو األكثر ـ على التعازير دون الحدود والقصاص.

ومن أهم تلك المحاوالت ما يلي:
1 ـ مجلـــة األحكام العدلية: هناك إجماع بيــن أهل االختصاص ـ من فقهاء الشــريعة ورجال 
القانون على حد ســواء ـ على أن «مجلة األحكام العدلية» هي أول عملية تقنين رسمية جادة ظهرت 
في العالم اإلســالمي، وحظيت بالتطبيق العملي بعد إقرار الســلطات السياســية لها؛ يقول الدكتور 
محمد فاروق النبهان: «تأتي أهمية ظهور هذه الموســوعة (مجلة األحكام العدلية) في أواخر العصر 
العثماني ـ كقانون مدني مســتمد من الفقه اإلســالمي ـ من أن هذا الحدث ُيعتبر أول تقنين منظم 
لألحداث الفقهية، قامت به لجنة علمية مكلفة من جهة رســمية. ثُم صدرت إرادة ســلطانية باعتماد 

هذا التقنين كقانون مدني معمول به في المحاكم»(1).
وقد اشــتملت «مجلة األحــكام العدلية» على قواعــد عامة في هيئــة مواد قانونيــة بلغ عددها 
1851مادة، وتمت المصادقة عليها في الســادس والعشرين من شهر شعبان ســنة 1293هـ الموافق 
لعام 1876م، وهي تتعلق بجوانب مختلفة من الفقه اإلسالمي وأبوابه، ومنها ما تعلق بالجنايات مثل 

الغصب واإلتالف واإلكراه...

ومن موادها ذات الصلة بمجال الجرائم والعقوبات:
مادة «األصل براءة الذمة». –
مادة «الضرورات تبيح المحظورات». –
مادة «إذا زال المانع عاد الممنوع». –

محمد فاروق النبهان، المدخل للتشريع اإلسالمي، دار القلم، ط2، 1981م، ص 351 بتصرف.   (1)



د. محمد البشير الحاج سالم 475الفقه الجنائي اإلسالمي ومحاوالت التقنين

مادة «الضرر ال ُيزال بمثله». –
مادة «االضطرار ال ُيبطل حق الغير». –
مادة «التابع ال ُيفرد بالحكم». –
مادة «أن ُيضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن ُمجَبرًا». –
مادة «إذا اجتمع المباشر والمسبب ُيضاف الحكُم إلى المباشر». –
مادة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد». –
مادة «المتسبب ال يضمن ِإال بالتعمد». –
مادة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». –
مادة «جناية العجماء جبار». –
مادة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». –
مادة «تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة»(1). –

والمالحــظ من هذه المــواد ومن غيرها مــن المواد القانونيــة الواردة فــي «مجلة األحكام 
العدلية» أنها مســتفادة من القواعد الفقهية المعروفة في التشريع اإلسالمي، بل وبعضها مأخوذة 

منها بعبارتها.

2 ـ إصدار القانون الجزائي الكويتي لســـنة 1960م: ورد في مقدمة قانــون الجزاء الكويتي 
لسنة 1960م قول المشّرع: «كل الجرائم الواردة في هذا القانون إنما هي ضروب التعزير، خصص 
ولــي األمر فيها القضاء من حيث الموضــوع، فأوجب عليه أن يحكم في هــذه الجرائم دون غيرها. 
وأن يحكم بعقوبات عين لها حدودها القصوى فال يتجاوزها. ولكن يجوز له أن ينزل عنها إلى الحد 
الذي يراه، ناظرا في ذلك إلى ظروف كل قضية وما يحيط الجاني من مالبســات شخصية. وليس 

في كل ذلك إال مسايرة للمبادئ المقررة في باب التعزير كما دّونها فقهاء الشريعة»(2).
وجاء عن اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ما يلي: 
«إزاء ما لقانــون اإلجراءات والمحاكمات الجزائيــة من أهمية خاصة، بحســبانه القانون الذي ينظم 
النشاط الذي تباشره السلطات العامة في الدولة حيال ما يقع من جرائم لضمان تطبيق صحيح حكم 

القانون بشأنها، من حيث الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ األحكام الصادرة فيها.

مجلة األحكام العدلية، تنســيق نجيب هواويني، بيروت، مطبعة شعاركو، ط5، 1388هـ (هذه المواد منقولة من مواضع متعددة   (1)
من المجلة). 

العوْجي، القانون الجنائي العام، ص 160.   (2)
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وقد قامت اللجنة الفنية المختصة بمراجعة نصوص القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون 
اإلجراءات والمحاكمــات الجزائية القائم البالــغ عددها (304) مواد، وخلصت إلى إعداد مشــروع 
متكامل يتفق وما تم اســتحداثه من جرائم في مشــروع قانون الجزاء كجرائم الحدود والقصاص، 
ويعالج أوجه القصور التي كشــف عنها التطبيق العملي للقانون القائم خالل األربعين سنة الماضية 
على تطبيقه، فضًال عن مواكبته النظريات القانونية الحديثة في موضوعه بما ال يتعارض مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وقد وقع المشروع في 306 مواد تناولت كافة األحكام الموضوعية واإلجرائية ابتداءً من الضبط 
واإلحضار، مــرورًا بالتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وانتهاءً بتنفيذ األحــكام ومحو اآلثار التي تترتب 
عليها. كما يتضمن المشروع القواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكام الحدود التي تم استحداثها في مشروع 

قانون الجزاء(1).
3 ـ إصدار القانون الجنائي اإلسالمي في ليبيا: أصدرت ليبيا قانوناً رقمه 148 سنة 1972م 
أقام حد الســرقة والحرابة، عّدل فيما بعد بموجب القانون رقم 8 ســنة 1995م. كما أقام القانون 
رقم 70 لسنة 1973م حد الزنا. والقانون رقم 52 لسنة 1974م حرم الخمر وأقام حد تعاطيه. هذه 
القوانين كلها أقامت العقوبات البدنية، بينما ال نجد لها من أثــر في كافة القوانين المعاصرة، إال 

ما خص الجزيرة العربية واليمن وقطر والبحرين حيث ما زالت عقوبة الجلد قائمة»(2).
وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا القانون (قانون حّدْي السرقة والحرابة) ما يلي: «ولقد يحلو 
لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة القطع (أي في حّدْي السرقة والحرابة) بأنها ال تتفق 
مع المدنية والتقدم، ويرمونها بالعنف والغلظة. وهؤالء يركزون النظر على شــدة العقوبة، ويتناسون 
فظاعة الجريمة وآثارها الخطيرة على المجتمع؛ إنهم يتباكون على يد سارق أثيم تقطع، وال تهولهم 
جريمة الســرقة ومضاعفاتها الخطيرة. كم من جرائم ارُتكبت في ســبيل الســرقة، كم من جرائم 
اعتداء على األشــخاص وإحداث عاهات جســام وقعت على األبرياء بســبب الســرقة، كم من أموال 
اغتصبت وثروات ُسلبت وأناس تشردوا بسبب السطو على أموالهم ومصدر رزقهم، كل ذلك ال يخطر 

ببال المشفقين على أيد قليلة ُتقطع في سبيل أمن المجموع واستقراره»(3).
4 ـ قانون العقوبات االتحادي في دولـــة اإلمارات العربية المتحدة: «تم تشــكيل لجنة عليا 
للتشــريعات، انبثقت منها لجان فرعية، أنيط بكل منها مســؤولية التفرغ إلعداد قانون خاص، وكان 

www.sharea.gov.kw  (1)
مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، ج 1، ص 161.   (2)

نقًال عن وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، ج 6، ص 15.   (3)
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من بيــن هذه اللجان لجنــة القوانين الجنائية. وقد أعــدت هذه اللجنة مشــروعا لقانون العقوبات 
االتحادي يقوم في بنيانه وعمده على أحكام الشــريعة اإلسالمية الغراء، ولكن لحقت بهذا المشروع 
الكثير من التعديالت ليصدر في صورته الحالية في عام 1987م، حيث اقتصرت فيه أحكام الحدود 
والقصاص والديات على مــادة واحدة، ُتركت تفصيالتها الجتهاد القضاة في ضوء المذاهب الفقهية 

المختلفة»(1).
وقد صدر قانون العقوبات االتحادي في 8 ديسمبر ســنة 1987م، وُعمل به بعد ثالثة أشهر من 
تاريخ نشــره في الجريدة الرســمية. وقد حرص في المادة األولى من قانون إصداره على أن يعمل 

القانون المرفق في شأن الجرائم والعقوبات، وُيلغي كل نص مخالف أحكامه(2).
وقد نصت المادة الخامســة (5) من مشــروع قانــون العقوبات اإلماراتي على ما يلي: «يســري 
في شــأن جرائم الحدود والقصاص والدية ما ورد بشــأنها من نصوص في هــذا القانون، فإذا لم 
يوجد نص ُطبّق المشــهور في مذهب اإلمام مالك، فإذا لم يوجد حكٌم في المشــهور طبقت أحكام 
األبواب األول إلى العاشر من هذا القانون، وذلك في ما ال يتعارض مع النصوص المتعلقة بالجرائم 

المذكورة ومع المشهور في مذهب اإلمام مالك».
وفي تعليقه على نص هذه المادة يقول الشيخ وهبة الزحيلي: «وبناء عليه وعلى استعراض أحكام 
مواده هو قانون إسالمي المبنى، شكلي التنظيم على وفق القوانين الحديثة؛ ألن العقوبات المنصوص 
عليها إما حدوٌد مستمدة من النصوص الشرعية، وإما تعزيرات أو عقوبات مفوضة، فوض النظر في 

تقديرها إلى الحاكم، وقد قدر الحاكم هذه التقديرات، فصار ما فيه موافقا ألحكام الشريعة»(3).
5 ـ محاوالت تطوير القانون الجنائي المصري وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: يقول الدكتور 
محمد عبد الشافي إسماعيل: «اتخذت مصر خطة حاسمة في سبيل العودة إلى تراثنا القانوني، وهو 
الشريعة اإلسالمية، فنصت المادة الثانية من دســتور جمهورية مصر العربية الدائم لسنة 1971م، 

عمر؛ ســالم، دراسة نقدية لقانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1،   (1)
2000م، ص 1، 2. 

وقد علق الدكتور عمر سالم على هذا القانون بالقول: ومن الواضح أن هذا القانون يتميز بالحداثة مقارنة بالقوانين العقابية   (2)
األخرى، ولكن هذه الحداثة ال تعني هجره ألحكام الشــريعة اإلســالمية واألعراف السائدة في الدولة، والتي تفجرت في نبع 
الشــريعة اإلســالمية الغراء، فقد جمع بين دفتيه عناصر من األصالة وأخرى من المعاصــرة أو الحداثة، ولكنه في ما يتعلق 
باألصالــة جمع وأجمل، وفي المعاصرة فصل وحدد. وبيان ذلك أنه عندما أحال إلى الشــريعة اإلســالمية اكتفى بمادة واحدة 
هي المادة األولى التي تنص على أن تســري في شــأن الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة اإلسالمية، وتحدد الجرائم 
والعقوبــات األخرى التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابيــة األخرى. وعندما تعلق األمر بالحداثة أو المعاصرة، 

وجدناه قد فّصل وأسهب، لتحتوي نصوصه على 333 مادة. انظر: عمر سالم، المرجع السابق، ص 3. 
وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلسالمي، ص 88.   (3)
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والمعدلة طبقا لنتيجة االســتفتاء الذي أجري يوم 22 مايو 1980م على أن «اإلســالم دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرســمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع». وإنفاذا لهذا 
التوجيه الدســتوري، شــكل مجلس الشعب ـ في ديســمبر ســنة 1978م ـ لجنة من أعضاء المجلس 
ومن المتخصصين في الشــريعة لتقنين أحكامها، وقد أنجزت اللجنة المهمات المنوطة بها؛ بيد أن 

أعمالها لم تر النور بعد، ونأمل أن يتاح لها ذلك في القريب العاجل ـ إن شاء اهللا تعالى ـ.
وكان الدكتور إســماعيل معتوق 5 قد قدم مشــروعا بتعديل قانون العقوبــات المصري طبقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، لكن المشروع سقط بوفاة مقدمه طبقا لالئحة الداخلية لمجلس الشعب. 
وكان وزيــر العدل المستشــار عادل يونس 5 قــد أصدر قرارا بتشــكيل لجان لتعديــل القوانين 
المصرية كي تتالءم مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، وخص بالذكر قانونْي العقوبــات واإلجراءات 

الجنائية.
وفي 7 - 1 - 1976م أصدر شــيخ األزهر آنذاك الشــيخ عبد الحليم محمود القرار رقم 3 لسنة 
1976م، بتشكيل لجنة عليا لمراجعة التشريعات الوضعية وتعديلها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
وقد أعدت اللجنة مشــروع قانون الحدود الشرعية وقدم إلى لجنة االقتراحات بمجلس الشعب، لكن 

المجلس لم ينظر حتى اآلن أيا من تلك المشروعات»(1).
6 ـ قانون العقوبات الســـوداني: جاء في المذكرة التفســيرية المرفقة بنص القانون الجنائي 
السوداني لسنة 1991م في إشــارة إلى األصول التي اســتُمد منها القانون الجنائي ما يلي: «اعتمد 
المشــروعُ الشــريعَة اإلســالمية كمصدر رئيس للتشــريع بحيث ُتبنى أحكاُمه على أصولها ومبادئها 
العامة، وتتضمن أحكام الحدود والقصاص والديات، وأخذ المشروع في أحكام الجنايات والجزاءات 
باجتهاد ُيراعي أصول الشــرع ويعتبر بالمذاهــب الفقهية، وُيقّدر مســتجدات العصر ويالئم ظروف 

البالد.
كما اســتعمل المصطلــح الفقهي لوصــل القانــون بالتراث الفقهــي والعربي بقدر ما يناســب 

المصطلح الحديث والجاري في السودان»(2).
وقد جاء قانون العقوبات السوداني لسنة 1991م ليلغي قانون العقوبات السوداني لسنة 1983م، 

حيث جاء في مفتتحه ما يلي:

تطوير القانون الجنائي طبقاً ألحكام الشــريعة اإلسالمية، محمد عبد الشافي إســماعيل، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة،   (1)
2000م، ص 23، 24. 

المــادة الثالثة من مذكرة إرفاق القانون الجنائي الســوداني لســنة 1991م، المطبعة العســكرية (نقال عن دراســات في االجتهاد   (2)
والتقنين، من إصدارات كلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا، دار التجديد، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص 92). 
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1 ـ  هــذا القانون «القانــون الجنائي لســنة 1991م وُيعمل به بعد شــهر من تاريخ نشــره في 
الجريدة الرسمية.

2 ـ ُيلغى قانون العقوبات لسنة 1983م»(1).
7 ـ مشـــروع القانون الجنائي العربي: لقد «قــرر وزراء العدل العرب فــي مؤتمرهم الثاني 
الذي حوّل نفســه في ما بعد إلى مجلس (ســنة 1981م) تكليف لجنة(2) لوضع مشروع قانون جنائي 
موحد وفق أحكام الشــريعة اإلســالمية، مع األخذ في االعتبار ظروف المجتمع العربي في كل قطر. 
وقد أتمت اللجنة أعمالهــا على مراحل فوضعت تحديــدا للجرائم في المادة األولى من المشــروع 
مفاده «يحــدد القانون الجنائــي العربي الموحد األفعال التــي يعدها جرائم بســبب ما تحدثه من 
إخالل بمبادئ الشريعة اإلسالمية، وبأمن وســالمة المجتمع، ويوجب فرض عقوبات أو تدابير وقائية 
على مرتكبيها». وحددت المادة الخامســة عشــرة (15) العقوبات بأنها في الحد والقصاص والدية: 
اإلعدام والدية والرجــم والقطع والقصاص بما دون النفس والجلد. وحددت المادة الثامنة عشــرة 
(18) العقوبــات األصلية الجنائية باإلعدام والســجن المؤبد والســجن الموقت مــن خمس (5) إلى 
عشــرين (20) ســنة، واإلقامة الجبرية والتجريد من الحقوق المدنية. كما حددت المادة التاســعة 
عشــرة (19) منه العقوبات األصلية في الجنح: الحبس من شهر إلى خمس سنوات والجلد والغرامة. 
على أن يســري هذا القانون على كل من يوجد في إقليم إحدى الــدول العربية من مواطنين وأجانب 
وعديمي الجنســية، مع مراعاة االســتثناءات المقررة في القانون العام الداخلــي أو الدولي (المادة 

الحادية عشرة (11) من المشروع).

ومنذ ســنة 1983م كان هذا المشــروع ُيعرض على مجلــس وزراء العدل العــرب في كل دورة 
من دوراتــه إلقراره، إال أن المجلــس كان يقرر في كل مــرة إعادته للجنة التــي وضعته للنظر في 
المالحظات، والتحفظات، وطلبــات إلغاء بعض المواد التي كانت ترد من الــدول العربية؛ وهذا ما 
حصــل أيضاً في دورة المجلس المنعقدة في ُعمان خالل شــهر نيســان ســنة 1987م. ويبدو لنا أن 
بعض الدول العربية تبدي تحفظات تجاه بعض ما جاء في المشروع، ال سيما في ما تعلق بالعقوبات 
الجســدية، وبتحديد األفعال التي ُجّرمت؛ بينما لم يرد تجريٌم لها فــي القوانين الجزائية المعمول 

القانون الجنائي لسنة 1991م، وزارة العدل، جمهورية السودان.   (1)
وقد بدأت هذه اللجنة عملها.. في تقنين الفقه اإلســالمي، بــدءًا بالمعامالت المدنية وأتمت بالفعــل أجزاء منه. وفي مؤتمر   (2)
وزراء العدل العرب، الذي انعقد في صنعاء اليمن، ســنة 1981م، صدر «إعالن صنعاء» باعتبار الشــريعة اإلسالمية المصدر 
األساســي الوحيد لقوانين الدول العربية، وتشــريعاتها المدنية، والتجارية، والجنائية، وتوحيدها على أســاس أن ذلك خطوة 
مهمة على طريق الوحدة العربية المنشــودة»، انظر: محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة اإلسالمية والقانون، ص 28 

(بتصرف). 
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بهــا، إذ إن هذه الدول تميز في تشــريعاتها الجزائية بين المفاهيم الشــرعية للســلوك المنحرف 
والمفاهيم االجتماعية للسلوك الذي يجب أن ُيجّرم»(1).

ولم يمنع هذا التباطؤ الملحوظ والتلكؤ الدائم في بعث هذا القانون العربي المرتقب الكثيرين 
من رجال القانون خصوصــا ومن غيرهم من المهتمين بالشــأن العربي عمومــا أن يعلقوا على هذا 

المشروع آماال عريضة، ولكنه ظل مع كل ذلك حبرا على ورق.

¬MÉéf  ΩRGƒdh  »FÉæédG  ¬≤ØdG  ø«æ≤J  ¥ÉaBG  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

مع ما شابت عمليات التقنين ســالفة الذكر من عراقيل وصعوبات نغصت مسعى التقنين فبّطأت 
مسيرته أو ضيقت دائرته في بعض تلك المحاوالت، وعطلته تماماً وشلت حركته في بعض المحاوالت 
األخرى.. مــع ذلك فإن تلك الجهود تعتبر ســابقة ال تخلو من فائدة وتجربة، يجدر اســتثمارها في 
المســتقبل إلثراء مســاعي التقنين القادمة. ولعل من أهم تلك الفوائد واالستنتاجات الملحوظة في 

ذلك ما يلي:
1 ـ عملية التقنين منطلقها المصنفات الفقهية: قــد يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن أي مجال 
من مجاالت القانون اإلســالمي ـ ومنه الجنائي ـ ألي دولة مسلمة تتبناه هو ال يزيد عن كونه قانونا 
وضعيا في مادته وصياغته، ُيطوّع بطريقة ما ليتماشــى مع أحكام الشــريعة اإلســالمية. ومرّد هذا 
االنطباع هو مجرد السبق التاريخي للقوانين الوضعية في صيغته المتداولة اليوم، وهو انطباع خاطئ 
قد بان بطالنه وتســرع أصحابه في تقديرهم للجهد المطلوب في التقنيــن(2). وإنما الصواب هو أن 
اكتمال أي فرع من فروع القانون اإلسالمي ال يتســنى له أن يتم ويكتمل إلى درجة النضج إال داخل 
رحم الفقه اإلســالمي، وال يمكن له أن يخرج ســليماً معافى إال من رحم المصنفات الفقهية ذاتها، 
بحيث ُتدرس دراســة رصينة متأنية من قبل رجال يجمعون بين الكفــاءة واإلخالص من خيرة علماء 
الفقه والقانون، يجعلون منطلقهم األول هو كتب الفقه ولكن بطريقة القانون، وإال يكون مجرد عمل 

متعجل ال يحقق غرضه وتلفظه الشريعة ذاتها قبل الواقع.

انظر: العوجي، القانون الجنائي العام، ص 162، 163.   (1)
وكأننا باألســتاذ عبد الرزاق الســنهوري يشــير إلى هؤالء المتعجلين عندما قال فيهم قبل نصف قرن: «وقد حاول بعض رجال   (2)
القانون أن يســتبقوا الحوادث، فدرسوا الشريعة اإلسالمية دراسة سطحية فجة ال َغناء فيها، وقدموا نموذجا يشتمل على بعض 
النصوص في نظرية العقد، زعموا أنها أحكام الشــريعة اإلسالمية، وهي ليست من الشريعة اإلسالمية في شيء... وبديهي أن 
الشــريعة اإلسالمية ال ُتخدم عن طريق أن ُينســب إليها ما ليس منها، وإنما تخدم عن طريق دراستها دراسة علمية صحيحة، 
وأول شــرط لهذه الدراســة هو األمانة العلمية. وال يعيب الشريعة اإلســالمية أنها ال تطاوع في بعض نظرياتها ما وصل إليه 
القانــون الحديث من نظريــات معروفة، ولكن يعيبها أن تشــوّه مبادئها وأن ُتمســخ أحكامها. انظر: عبد الرزاق الســنهوري، 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1، هامش ص 50. 
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يقول األســتاذ عبد الرزاق الســنهوري: «... هذا هو الحد الذي وصل إليه التقنين الجديد في 
األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية، عدا المســائل األخرى التي أخذها بالذات من الفقه اإلسالمي... 
أما جعل الشــريعة اإلسالمية هي األســاس األول الذي يبنى عليه تشــريعنا المدني، فال يزال أمنية 
من أعز األماني التي تختلج بها الصدور، وتنطــوي عليها الجوانح. ولكن قبل أن تصبح هذه األمنية 
حقيقة واقعة، ينبغي أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة اإلسالمية في ضوء القانون المقارن. 
ونرجو أن يكون من وراء جعل الفقه اإلســالمي مصدرًا رســمياً للقانون الجديد ما يعاون على قيام 

هذه النهضة»(1).
وال يخفى أن كالم األستاذ السنهوري يتجه في ذلك الوقت إلى من سعوا إلى صوغ قانون مدني 
إسالمي انطالقا من اســتحضارهم للنظريات القانونية الحديثة، وهو عمل أيسر من غيره من أبواب 
الفقه األخرى، فما بالك إذا تعلق األمر بتقنين الفقه الجنائي ـ أكثر أبواب الفقه اإلسالمي حساسية 

ـ من خالل االنطالق من قانون وضعي معين!
2 ـ عملية التقنين سندها القواعد الفقهية: الناظر في حركة التقنين منذ ظهور مجلة األحكام 
العدليــة وإلى اليوم ال يفوتــه أن يالحظ أن القوانين اإلســالمية العصرية لم تســتفد من القوانين 
الغربيــة التي غزت بلدان العالم اإلســالمي وحكمتها لعقود طويلة، ال في مادتها التي جاءت أساســا 
لنقضها واســتبدالها، وال فــي طريقة صياغتها؛ بــل إن مادتها مأخوذة من المصنفــات الفقهية، أما 
صياغتها فيعود الفضل فيها إلــى القواعد الفقهية التي ظهرت كتبها إلــى الوجود قبل عصر التنوير 
الذي عرفته أوروبا بفترة طويلة... يقول الشيخ مصطفى الزرقاء في سياق حديثه عن التطور التاريخي 
للقواعد الفقهية بعد ابن نجيم ومحمد أبو سعيد الخادمي: «... ثم جاءت مجلة األحكام العدلية تحمل 
في صدرها مجموعة كبيرة من هذه القواعــد، مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي، مضافا 
إليه بعض قواعد أخرى، فبلغت تســعا وتســعين قاعدة في 99 مادة (من المادة 2 حتى المادة 100) 

استُهلت بها أحكام المجلة بعد المادة األولى التي تضمنت تعريف الفقه وتقسيم مباحثه»(2).
وقد قام أحــد الباحثين المعاصرين المهتمين بموضوع التقنين(3) بدراســة تتبع فيها الصلة بين 
ـة األحكام العدلية والقانون الســوداني، وَبْين  مواد بعض القوانين اإلســالمية، وخصوصاً منها مجلـ

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ص 48.   (1)
أحمد محمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، ط6، 1422هـ/ 2001م، ص 41، (من مقدمات الشيخ مصطفى   (2)

أحمد الزرقاء، ص 41). 
انظر: محمد خير حســب الرســول، بحث بعنوان: «أثر القواعد الفقهية في التشــريع والتقنين الحديث» دورية دراســات في   (3)
االجتهاد والتقنين، من إصدارات كلية الشــريعة والقانون، جامعة العلوم اإلســالمية بماليزيا، دار التجديد، كوااللمبور، ط1، 

1426هـ/2005م، ص 89 وما بعدها. 
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القواعد الفقهية المعروفة، وخصوصاً منها قواعد اإلمام الســيوطي في أشــباهه، وتوصل إلى نتيجة 
طريفة نوجزها بشيء من االختصار والتصرف، مع اقتصارنا فيها على مجال الفقه الجنائي باعتباره 

مدار هذه الدراسة:

ًال: مقارنة القواعد الفقهية بقانون العقوبات السوداني لسنة 1983م: أَو
ذكر الســيوطي في كتاب «األشــباه والنظائر» القاعدة األربعين، وهي: «إذا اجتمع الســبب أو 

الغرور المباشر، ُقدمت المباشرة»(1)، وذكر من فروعها:
لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهال به، فال ضمان على الغاصب في األظهر. ـ  1
لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهال به، فال ضمان على الغاصب ويبرأ. ـ  2
ولو حفر بئرا فأرداه فيها آخر، فالقصاص على المردي. ـ  3
لو أمسكه فقتله آخر، فالقصاص على القاتل. ـ  4
أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقّده، فالقصاص على القاد. ـ  5

ثم استثنى السيوطي صوَرًا من القاعدة نبه عليها ومنها:
إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فالضمان على الغاصب قطعا. ـ  1
ومنها: إذا استأجره لحمل طعام فســلمه زائدا، فحمله المؤجر جاهال، فتلفت الدابة ضمن  ـ  2

المستأجر في األصح.
ومنها: إذا أفتاه أهل الفتوى بإتالف ثم تبين خطأه، فالضمان على المفتي. ـ  3
ومنها: قتل الجالد بأمر اإلمام ظلما وهو جاهل، فالضمان على اإلمام. ـ  4
ومنهــا: وقف ضيعة على قــوم، فصرفــت غلتها إليهم، فخرجت مســتحقة ضمــن الواقف  ـ  5

لتغريره.

أ ـ قانون العقوبات السوداني لسنة 1983م:
المادة الثامنة والســبعون (78) فــي األفعال التــي يرتكبها عدة أشــخاص تحقيقا لقصد  ـ  1

مشترك بينهم. إذا شارك عدة أشــخاص فعال جنائيا تحقيقا لقصد مشترك بينهم جميعا، 
كان كل منهم مسؤوال عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده(2).

المادة الثمانون (80) المساهمة بارتكاب فعل من أفعال متعددة تكون جريمة. ـ  2

جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، ص 162، (نقال عن المرجع السابق).   (1)
قانون العقوبات السوداني، لسنة 1983م، المطبعة العسكرية، ص 24.   (2)
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إذا ارتكبــت جريمة مكونة من أفعــال متعددة، فإن كل من يســهم عن قصد فــي ارتكاب تلك 
الجريمة بأي فعل من تلك األفعال سواء بمفرده أو باالشــتراك مع أي شخص آخر ُيعد مرتكباً لتلك 

الجريمة(1).
فنالحــظ التطابق إلــى مدى بعيد بيــن ما كتبه الســيوطي ومــا ورد في المادتيــن من قانون 
العقوبات، فاألمر يرجع إلى نفس القاعدة. كما نالحظ أن تعبير السيوطي في تقديم المباشرة أكثر 
دقة مع أنه ال يشــترط أن يفهم منه نفي المسؤولية عن المتســبب غير المباشر، لكن قد ُيفهم أن 

عقابه يكون أقل من الذي باشر العمل بنفسه.

ثانياً: مقارنة القواعد الفقهية بقانون اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة 1983م:
أ ـ   ورد في الكتاب الثاني من أشــباه الســيوطي القاعدة الخامســة (5): تصــرف اإلمام على 
الرعية منوط بالمصلحة. ومن فروعها: أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا؛ ألنه خالف 

المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص، أو في الدية أخذها(2).
ب ـ  وقد ورد فــي قانون اإلجراءات الجنائية الســوداني، في المادة (211): ســلطة اســتبدال 
العقوبة بعقوبة أخرى: يجوز لرئيس الجمهورية أن يستبدل بغير رضا المحكوم عليه عقوبة 
اإلعدام بأية عقوبة أخرى يجيزها القانون، أو يســتبدل عقوبة الســجن بعقوبة الغرامة ما 
لم يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية»(3). فنالحظ التطابق في المعنى العام مع 

االختالف في اللفظ.

ثالثاً: مقارنة القواعد الفقهية بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م:
نالحظ عند المقارنــة بالقانون الجنائي لســنة 1991م عدم وجود تعارض أو اختالف بالنســبة 
لألمثلة الواردة في النصوص السابقة، مع التسليم بإمكانية وجود االختالف في التبويب والترقيم وميل 
القانون الجنائي لسنة 1991م لالختصار، مع األخذ باالعتبار أن كال القانونْين؛ قانون العقوبات لسنة 

1983م والقانون الجنائي لسنة 1991م مستندان في نصوصهما على أحكام الشريعة اإلسالمية(4).

3 ـ الرجوع إلى كل المذاهب الفقهية بال اســـتثناء: فاالقتصار على مذهــب فقهي واحد هو 
تضييق ال سند له من شرع وال واقع؛ فبمنطق الشرع هو كله اجتهاد وليس هناك مذهب بعينه يمتلك 

قانون العقوبات السوداني، مرجع سابق، ص 25.   (1)
جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، ص 121.   (2)
قانون العقوبات السوداني، لسنة 1983م، ص 103.   (3)

انظر: محمد خير حسب الرسول، المرجع السابق، ص 91.   (4)
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حق االنفراد باالجتهاد أو ادعاء الصــواب فيه، وبمنطق العقل والواقع: من شــأن حصر التقنين في 
مذهب بعينه أن يضيّــق على الفقهاء والقانونييــن القائمين بعملية التقنين ويمنعهم من اســتقاء ما 
يرونه أنســب وأدنى لجلب المصلحة بتوسيع دائرة الترجيح.. يقول األســتاذ عبد الرزاق السنهوري: 
«وفي رأينا أنه حيث ينبغي الرجوع إلى الفقه اإلســالمي في كتبه المعتمدة، ســواء أكان هذا الفقه 
هو المصدر الرسمي الذي تســتمد منه األحكام أم كان هو المصدر التاريخي الذي تفسر في ضوئه 

النصوص التشريعية، يجب أن ُيراعى أمران جوهريان:
األمر األول: هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه اإلســالمي، فكل مذاهب الفقه يجوز 
الرجوع إليها واألخــذ منها. وال محلّ للوقوف عند أرجح األقوال من مذهــب أبي حنيفة، بل وال للتقيد 
بالمذهب الحنفي في جملته. ولعلنا نذهب إلى مدى أبعد، فنقول إنه ال موجب للتقيد بالمذاهب األربعة 

المعروفة، فهناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية ومذهب اإلمامية، يمكن االنتفاع بها إلى حد بعيد.
واألمر الثاني: هو أن يراعى في األخذ بأحكام الفقه اإلســالمي التنســيق ما بين هذه األحكام 
والمبــادئ العامة التي يقوم عليها التشــريع المدني فــي جملته. فال يجوز األخــذ بحكم في الفقه 

اإلسالمي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتى ال يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه(1).
ويقول الشــيخ مصطفى الزرقاء: «يرى بعض المفكرين من علماء العصر أن مجموعة المذاهب 
االجتهادية يجب أن تعتبر كمذهب واحد كبير في الشريعة، وكل مذهب فردي منها كالمذهب الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها يعتبر في هذه المذاهب العامة، كاآلراء واألقوال المختلفة في 
المذهب الفــردي الواحد، فيرجح علماء األمة ويختارون منها للتقنين فــي ميدان القضاء والفتيا ما 

هو أوفى بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كل عصر، وهذا رأي سديد»(2).

4 ـ تفنيد شـــبهة االنتقام في شـــريعة القصاص: وهي دعوى صدرت عن بعض المستشرقين 
سرعان ما تناقلها عنهم سائر الدارسين للقوانين الوضعية وبعضهم من أبناء المسلمين الذين تلقوا 
دراســاتهم في الجامعات الغربية أو في جامعات البالد اإلســالمية ذات المناهج العلمانية. وقد رد 
عليهم اإلمــام محمد أبو زهرة في قوله: «تهجــم بعض الكتاب على شــريعة القصاص التي هي لب 
العقاب في الفقه اإلسالمي بالنسبة للجرائم التي يكون فيها حق األشخاص غالباً على حق المجتمع، 
فقالــوا: إن هذا اتجاه في اختيار االنتقام أساســاً للعقاب، وهذا من الهمجيــة األولى، وال يتفق مع 
التحضــر ورقي الفكر والنفــس، واعتبار العقاب تهذيبــاً وإصالحاً لنفس الجانــي؛ ونحن نقول: إن 

التفريق بين االنتقام والقصاص من وجهين:

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 49/1، 50.   (1)
الزرقاء، المدخل الفقهي العام، 1/ص 209، 210.   (2)
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الوجه األول: إن االنتقام ال يتقيد فيه المنتقم بالمســاواة بين ما فعلــه المجرم، وبين العقاب 
النازل به. واالنتقام قد يتجه إلــى عقاب غير المجرم، كما كان يجري فــي الجاهلية، وكما يجري 
اآلن في قرى الصعيد لشــيوع األخذ بالثأر. أما القصــاص، َفِإنهُ يتجه إلى المســاواة بين الجريمة 
والعقوبة مســاواة دقيقة، وإذا لم يكن التساوي كما في بعض الجروح، فإنه يعدل عن القصاص إلى 

عقوبة أخرى، وبذلك يفترقان وال يتالقيان.

الوجه الثاني: إن االنتقــام كان يقع من الملوك على رعاياهم إذا شــقوا عصا الطاعة، أو قتل 
أحد األمــراء، فإن االنتقام كان يصوب إلى الجناة، أو من يشــتبه في أمرهــم فيؤخذ البريء بظلم 

السقيم.

أما القصاص فإنه يكون بحكم من القاضي، وهو يســري على الراعي والرعية، فإنه يقتص من 
الحاكم األعظم إذا وقع منه ما يوجب القصاص»(1).

ويقول الدكتور مصطفى العوْجي أســتاذ القانون الجنائي تحت عنوان «تلطيف النزعة لالنتقام 
بتحديد ردة الفعل الفردية»: «اتسمت أحكام الشرع اإلسالمي المتعلقة بالجريمة بنزعة نحو تلطيف 
ردة الفعل علــى الجريمة، وتلطيف العادات التي كانت ســائدة في تلك المجتمعــات، ومنها ضرورة 
االنتقام من المعتدي وبأية وســيلة كانــت، وإن كان يؤدي ذلك إلى قتله. فجــاءت أحكام القصاص 
تفرض عقوبة موازية تماماً للضرر الذي لحق بالمجنــي عليه ملطفة بالتالي ردة الفعل الثأرية التي 
كانت تجتاح هذا األخير. ومن ثــم تضمنت األحكام القرآنية دعوة مســتمرة إلى الصفح جاعلة من 

العفو كفارة لمن يعفي عن ضرر لحق به أو جرم ارتكب»(2).

5 ـ تشّرب المجتمع بالثقافة اإلســـالمية المتقبلة لنظامه العقابي: وذلك بالعمل على غرس 
الثقافة اإلسالمية في عقول ونفوس أفراد المجتمع اإلسالمي بتنشئتهم النشأة اإلسالمية منذ الصغر، 
واالســتعانة في ذلك بالوســائل التربويــة والتعليمية العامة، ومــن مناهج تعليمية ووســائل إعالمية 
وغيرهــا. وذلك قبل اإلعالن عن تطبيق الحــدود في الواقع ليتقبلوها باقتنــاع، وليعملوا على دعمها 
والتمكين لهــا، باعتبارها واجبا دينيا، وباعتبارها مصلحة اجتماعية حقيقية، ال مجرد قرار سياســي 

فوقي صادر عن أطراف منفّذة مستعلية على المجتمع.

أما في األحوال التي ينتفى فيها شــرط معرفة المجتمع الذي هو موضوع تطبيق أحكام الحدود 
بحقيقة تلك األحكام وأهدافها، فإن العمل بها فيه محاذير شــديدة الخطورة قد تنقلب على مســيرة 

محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، ص 54.   (1)
مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، ص 148.   (2)



الـتقنيـن والتجـديـد486 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

العمل بها بالبطالن ونفور المجتمع نفسه منها. وقد وصل التوجس من هذا المحذور بأحد المفكرين 
اإلسالميين المعاصرين إلى مناشدة القائمين عليها لتعطيلها(1).

6 ـ التضييـــق في تطبيق الحدود بعدم التمـــاس الجاني: إن النبي 0 كان يلتمس الســتر 
على من يرتكب جريمة عقوبتها حدية، بدليل حادثة ماعز فــي الخبر المعروف، يقول اإلمام محمد 
أبو زهرة: «قال النبــي ژ : «ادرأوا الحدود بالشبهات فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». وقال ژ : «أيها الناس من ارتكب شيئا من 

هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر اهللا، ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد».
وإن هذين الحديثين يدالن على أمرين:

أحدهما: أن يدفع الحد بكل شبهة تذهب باليقين في األمر الموجب للحد.
وثانيهما: أن الجريمة إذا ارُتكبت في غير إعالن يجب االستمرار في سترها، ومنع كشفها. وفي 
ا  فتح الباب إلقامة الحد فيما استتر من جرائم، وتحري طرق اإلثبات، وإعالنها من األضرار أكثر ِمم
في إقامة الحد في ذاته؛ إذ فيه تجســس منهى عنه بقوله تعالــى: ﴿ ... - . ﴾ [الحجرات: 12]، 

وقوله ژ : «وال تجسسوا وكونوا عباد اهللا إخوانا».
وإن هذا بال ريــب تضييق للعقــاب، وجعله رمــزا مانعا، بــدل أن يكون عاما جامعا، وحْســب 
المؤمنين أن تكــون هناك يد مقطوعة كل عــام، ليكون ذلك مانعا زاجرا، يجعل كل ســارق يترقب 
مثل ما نزل بغيره، فيكون االمتناع عن الســرقة. وحْســب أرباب الشــهوات أن يكون بين أيديهم حد 
يقام للزنى، يشهده طائفة من المؤمنين، حتى يتجهوا إلى الزواج، ويفروا من عار العقاب إلى أمن 

البراءة وطريق االستقامة»(2).

7 ـ إقامة نظامٍ تتحقق فيه المبادئ اإلســـالمية السياســـية واالجتماعية: من شــروط نجاح 
العمل بنظام العقوبات اإلسالمي في المجتمع المســلم هو إقامة نظام سياسي واجتماعي تتحقق فيه 

يقــول الدكتور طارق رمضان: «نحن نناشــد كل الذين يلتزمون بهذه الدعوة أن يصطفوا معنــا وأن يرفعوا أصواتهم مطالبين   (1)
بالتعليــق الفوري لتطبيق الحدود في العالم اإلســالمي حتى يتم إرســاء أســس لنقاش جاد حول هذا الموضوع. نقول باســم 
اإلســالم وباسم نصوصه ورسالة العدل ال يمكننا االستمرار بقبول تعرض النساء والرجال للعقوبة والموت، بينما نظل ملتزمين 
الصمت، ونكون شركاء في عملية تتســم بالخسة. لن يصلح حال المجتمعات عبر الوسائل القمعية والعقوبات، وإنما من خالل 
االنخراط في عملية التأســيس لحكــم القانون وتكوين مجتمع أهلي واحترام اإلرادة الشــعبية، وكذلك التشــريع العادل الذي 
يوفر الضمانة للمســاواة بين الرجال والنساء والفقراء واألغنياء أمام القانون. إنه من الضروري أن ندشن لحركة ديمقراطية 
تخرج الجماهير من الهوس بما يعاقب عليه القانون إلى ما يجب أن يحميه القانون وهو باألساس ضميرهم وحريتهم وحقوقهم 

. http://www.tariqramadan.com/call.php8 ،2005 وكرامتهم»: انظر موقع طارق رمضان، جنيف، بتاريخ 18 مارس
محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006م، ص 188.   (2)



د. محمد البشير الحاج سالم 487الفقه الجنائي اإلسالمي ومحاوالت التقنين

المبادئ اإلسالمية من عدالة وشورى ومساواة، بحيث تكون تلك األحكام في مأمن من سوء التوظيف 
واســتخفاف البعض بها أو التالعب بتطبيقها، وأن يكون الفرد المســلم مطمئنــا لتحقق العدل، في 
مأمن من التعرض ألي نــوع من الظلم. بخالف ما إذا كان المجتمع تغلب عليه مظاهر المحســوبية 
والمحاباة، وتشيع فيه الرشا ومظاهر الفساد السياســي واالجتماعي، وتنتشر بؤر التفسخ واالنحالل 
األخالقي... فإن وقف العمل بأحكام الحدود وتعطيلها أولى وأوكد من إعمالها والتشــبث بأشــكالها 
ومظاهرها، مع فْقد جوهرها وفوْت أهدافها. إذ في هذه الحالة كثيرا ما ُترتكب باسم أحكام الدين 
مظالم وخطايا تتجاوز في خطورتهــا األخطاء التي ُيعاقب الجناة ألجلها. ومــن أوكد هذه المبادئ 
اليوم مبدأ فصل الســلطات الذي يؤّمن للسلطة القضائية استقاللية قرارها في إصدار األحكام، فال 
تتحول إلى أداة في يد الســلطة التنفيذية لتصفية الخصوم باســم الشريعة اإلســالمية، أو التنكيل 
بالرعيــة لترهيبها وإخضاعها بالعقوبات الجســدية التــي تتحول إلى أداة بيد الجبابرة لالســتبداد 

بالمجتمع، ال وسيلة ربانية لوقاية المجتمع من الجرائم والفواحش.
يقول الدكتور الحســيني ســليمان جاد: «األصل في العقوبات البدنية في الفقه اإلســالمي أنها 
ُجعلت لتُنفذ عندما يكون نظام الدولة قائما على أصول اإلسالم، وتكون حياة الناس مدنيا واجتماعيا 
وسياسيا ـ من باب أْولى ـ على ما وضع اإلسالم من أسس ومناهج، والعلة في ذلك أن منهج اإلسالم 
كلي ال يقبل التجزئــة. فمثال عقوبة الجلــد أو الرجم أو القطع وهي العقوبات التي ُيكاد لإلســالم 
باســمها من بعض الجهلة أو الخائنين أو المأجورين، هذه العقوبات عالقتها وثيقة بقواعد اإلســالم 
االجتماعية... بمعنــى أنه ال محل إلقامة حد الرجم أو الجلد على رجــل أو امرأة في مجتمع قوانينه 
ال تحرم العري وروايات الجنس المرذولة في كل مكان... وهنــا لو نُفذت العقوبة فإن تنفيذها أمر 
يجافي حكمة الشــرع؛ ألن األصل في العقوبة أنها دفاع شــرعي عن المجتمع، وال محل لشرعيتها إال 

في مجتمع مسلم متكامل في كل شيء حتى تجد العقوبة محال لها»(1).
ومنتهى القول: إن نظام العقوبات هو آخر نظام ُيطبق في اإلســالم، فــال يكون االبتداء به، بل 
يكون االنتهاء عنده، وال نصل إليه ِإال في نهاية مسيرة تطبيق أحكام سائر أنظمة اإلسالم االجتماعية 
والسياســية. وفي حال تعثر تلك المســيرة في أي مرحلــة من مراحلها التي يجــب أن تكون بدورها 
متدرّجة، فإن مرحلة تطبيق القانون الجنائي اإلســالمي ســتتأخر بالتأكيد، إلى أن تتحقق شــروطه 
بالتمام ويصبح الوضع االجتماعي مناسبا لتحمل أحكامه، وبخاصة منها أحكام الحدود. وحتى سائر 
العقوبات البدنية ال يجدر الركون إليها إال بعد أن يستعد لها المجتمع اإلسالمي من جميع النواحي. 
وكما أن خطأ اإلمام في العفو خيــر من خطأه في العقوبة، فإن خطأه في تأخير تطبيق الحدود خير 

من خطأه باستعجال العمل بها.

الحسيني؛ سليمان جاد، العقوبة البدنية في الفقه اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، 1411هـ/ 1991م، ص 13 ـ 14.   (1)
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مع أن مهمة قطاع القضاء هي تطبيق القانون في المحاكــم والفصل في المنازعات عمليا، بما 
يعني أن مهمة القاضــي تقتصر على العمل بالقانــون بعد صياغته، وال دخل له فــي عملية التقنين 
ذاتها، بل هو يتلقــى القانون جاهزا ويجتهد في تنفيــذه؛ مع ذلك فإن مهمتــه جليلة القدر عظيمة 
النفــع، فهو الذي يحوّل القانون من مجــرد قواعد قانونية نظرية إلى حكــم عملي نافذ. وهو بذلك 
صاحب ســلطة فعلية في تقرير األحكام التي يســتثمرها من القانون. ومن ثم كان ال بد من متابعة 
مســيرة القانون مع القاضي بعد مرحلة التقنين، بتوفير ما يجــدر توفيره من مقتضيات إنجاح مهمة 
القاضي، كي ُتتوّج مســيرة القانون بالنجاح إلــى آخر مرحلة فيها، وال ترتد علــى أعقابها أو تمنى 
بالفشــل ـ رغم تحقق شــروط نجاحها في المراحل السابقة ـ بســبب قصور في السلوك القضائي، 
أو تقصير في اتخاذ أسبابه وشــروط العمل به في هذا العصر الذي تعقدت فيه القضايا الجنائية، 
وصاحبها من الغموض ما ال يتســنى فّك رموزه عند التشــبث ببعض األحكام الموروثة أو الوســائل 

التقليدية التي تجاوزتها أشكال الجريمة في هذا العصر.
ومن أهــم تلك المقتضيات التي تمس إليهــا الحاجة لضمان نجاح القانــون الجنائي بين يدي 

القاضي ما يلي:

1 ـ توســـع القضاء في العمل بقاعدة درء الحدود بالشـــبهات: فدرء الحدود بالشــبهات قاعدة 
ثابتة في مجال القضاء، وال خالف فيها لقوله ژ : «ادرأوا الحدود بالشـــبهات»(1). وقد ترّسخت هذه 
القاعدة في أذهان المسلمين وواقع ممارساتهم القضائية منذ عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين 

وخيرة قضاة المسلمين عبر تاريخهم. فهي من المسائل الثابتة القطعية التي ال مجال إلنكارها.
وقد حفلت كتب الحديث وسيَر الخلفاء الراشــدين والقضاة النابغين بشواهد ال تكاد تقع تحت 
حصر في تأكيد العمل بهذه القاعدة المهمة؛ منها ما أورده القاضي أبو يوسف في قوله: «وإذا شهد 
أربعة من الشــهود على رجل بالزنا ووّقتوا وقتا متقادماً، ولم يمنعهم عن أداء الشــهادة ُبعدهم عن 
اإلمام؛ لم ُتقبل شهادتهم وُدرئ عنه الحد في ذلك. وكذا إن شهدوا على رجل بسرقة تساوي عشرة 

دراهم أو أكثر ووقتوا وقتا متقادما ُدرئ عنه الحد في ذلك أيضاً، ولكن يضمن السرقة»(2).

رواه ابن عدي، وروي عن ابن مسعود موقوفاً، وعن عمر بن عبد العزيز مرسًال.   (1)
أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 182. قال أبو يوسف: «وال قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف كلها، وال في النبيذ وال في شيء   (2)
من الطير وال الصيد، وال في شــيء من الوحش، وال في النوى، والتراب والجــص والنورة والماء. وقد كان أبو حنيفة 5 يقول: «ال 
قطع في طعام يؤكل ـ يعني الخبز ـ وال في فاكهة رطبة وال في الحطب وال في الخشب وال في الحجارة كلها الجص والنورة والزرنيخ 
والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج، وال في الســمك المالح منه والطري، وال في شيء من البقول والرياحين وال في 

األنوار وال في التبن وال في التختج وال في المصحف وال في الصحف التي فيها شعر»، المرجع السابق، ص 187. 
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ومما ورد عن اإلمام علــي ـ كرم اهللا وجهه ـ «أنه أُتي برجل قد نقــب وأُخذ على ذلك الحال، 
فلم يقطعه. قال (أبو يوســف): وحدثنا عاصم عن الشــعبي قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع 

من البيت»(1).
وجاء في األشباه والنظائر قاعدة «الحدود ُتدرَأ بالشــبهات» من الفقه الحنفي ما نصه: «ومن 
الشبهة: وطء امرأة اختُلف في صحة نكاحها. ومنها: شرب الخمر للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه، 
.. وال قطع بســرقة ماِل أصِله وإن عال، وفرِعه وإن ســفل، وأحد الزوجين، وسيده وعبده، ومن بيت 

مأذون بدخوله وال في ما كان أصله مباحاً»(2).
ودرء الحدود لتلك الشــبهات يقتضي مــن القاضي معرفة أعيان الوقائع التــي يفصل فيها وما 
شابها من خصوصيات، ليتسنى له كشف أي شــبهة طارئة على أفعال المكلفين فيها، بما يمكّنه تبعا 

من درء الحدود عنهم في تلك الوقائع.
وال بد أن يكون المتهَم الماثل أمام القاضي في أمان تام ال يخيفه شيء، فال يجوز بحال استعمال 
أي وسيلة من وســائل اإلكراه كالضرب أو التهديد أو اإلهانة. قال أبو يوســف: «ومن ُظن به أو توّهم 
عليه ســرقة أو غير ذلك، فال ينبغي أن ُيعّزر بالضرب والتوّعد والتخويف، فإن من أقر بسرقة أو بحد 

أو بقتل وقد ُفعل ذلك به، فليس إقراره ذلك بشيء، وال يحل قطعه وال أخذه بما أقر به»(3).

2 ـ اســـتعمال األمارات والفراســـة في القضاء: في كثير من القضايا ينعدم الشهود، وال يقر 
المدَعى عليه، وال يتمكن المدعي من اســتحضار أي دليل من أدلة اإلثبات، ويوشــك حقه أن يضيع 
لو اكتفى القاضي بالفصل بناءً على يمين المدَعى عليــه. وهنا يأتي دور خبرة القاضي ومهارته في 
استعمال طرق التحّري والفراسة واألمارات(4)والحيل، لكشــف الحقائق الخفية وحماية حقوق الناس 
بتمكينهم من اســترجاعها بواســطة تلك الطرق التي هي طرق شــرعية، يجوز اعتماُدها في ممارسة 
القضاء سياســة ال نّصاً. يقول اإلمام ابــن القيم: «والحاكم إذا لم يكن فقيــه النفس في األمارات 
ودالئل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات األحكام؛ 
أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطالنه، وال يشــكون فيه، اعتمادا منه على 

نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله»(5).

المرجع السابق، ص 186.   (1)
زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1980، ص 128.   (2)

أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 190.   (3)
 | { z y x w v u t s r ﴿ :من أقوى األدلة على جواز استعمال األمارات قوله تعالى  (4)

{ ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [يوسف، 26، 27]. 
محمد بن أبي بكر الزرعي، (ابن قيم الجوزية)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة   (5)=
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وقد أورد اإلمام ابن القيم في طرقه الحكمية قصصا كثيرة عن مشــاهير قضاة المسلمين مثل: 
القاضي شــريح، والقاضي أبي حــازم، والقاضي إياس بن معاوية؛ أثبت فيها مدى جدوى اســتعمال 
األمارات والحيل والفراســة في فض المنازعــات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها بالعدل دون شــهادة 

وال إقرار.
وأثنى اإلمام ابن القيم على الحكام الذين يجتهدون في إرجاع الحقوق إلى أصحابها باستعمال 
الفراسة واألمارات بقوله: «ولم يزل حّذاق الحكام والوالة يستخرجون الحقوق بالفراسة واألمارات، 
فإذا ظهــرت لم يقّدموا عليها شــهادة تخالفها وال إقــرارا. وصّرح الفقهاء بــأن الحاكم إذا ارتاب 
بالشــهود فّرقهم، وسألهم: كيف تحّملوا الشــهادة؟ وأين تحّملوها؟ وذلك واجب عليه متى عدل عنه 
أثم وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى ســأل المدعي عن ســبب الحق، وأين كان؟ ونظر 
في الحال: هــل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قولــه والمدعى عليه، وجب عليه 
أن يستكشف الحال ويســأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال. قلّ حاكم أو وال اعتنى بذلك 

وصار له فيه ملَكة إال وعرف المحقّ من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها»(1).
واختلــف العلماء في اعتبار النكول أمــارة على كذب المّدَعى عليه فيقضــي القاضي به، أم أنه 
ال يكفي نكوله للقضاء في القضيــة، وال بد من إحالة اليمين إلى المّدعي لدعم دعواه قبل حســم 
النــزاع. وممن كان يقضي بالنكول القاضي شــرْيح، فقد ورد عنه «أنه نكل عنــده رجل عن اليمين 
فقضى عليه شــريح. فقال الرجل: أنا أحلف، فقال شــريح: قد مضى قضائــي. دل الحديث على أن 
ن يرى القضاء بالنكــول ال رد اليمين. وهذه المســألة اختلف فيها الســلف، قال  شــريحا كان ِمـم
بعضهم ـ فيهم شــريح ـ: يقضــي بالنكول وبه قال أصحابنــا. وقال بعضهم ـ فيهم الشــعبي ـ: يرّد 

اليمين على المّدعي. وبه قال أصحاب الشافعي 5 »(2).

3 ـ قبول شـــهادة النســـاء في الحدود والقصاص: ذهب أغلب العلماء قديمــا إلى عدم قبول 
شــهادة النســاء في الحدود والقصاص، ولم يخالف من المتقدمين إال بعض الفقهاء، ومنهم عطاء 

الســنة المحمدية، القاهــرة، 1953، ص 4. وأورد في موضع آخر قوله: «... ســألني أخي عن الحاكــم، أو الوالي يحكم 
بالفراســة والقرائن التي يظهر له فيها الحق واالســتدالالت واألمارات. وال يقف مع مجرد ظواهر البينات واألحوال، حتى 
إنه ربما يتهدد أحد المدعين إذا ظهر له أنه مبطل. وربما ســأله عن أشــياء تدله على بيان الحال. فهل ذلك صواب أم 
خطأ؟ (قال ابن القيم) فهذه مســألة كبيرة، عظيمــة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكــم أو الوالي أضاع حقاً كثيرًا. 
وأقام باطًال كبيرًا. وإن توسع وجعل معوّله عليها، دون األوضاع الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد». انظر: الطرق 

الحكمية، ص 3. 
ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 24، 25.   (1)

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف، أدب القاضي، شــرحه اإلمام عمر بن عبد العزيز، تحقيق أبو الوفاء األفغاني وأبو بكر محمد   (2)
الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994، ص 17. 

=
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وحماد وابن حزم الظاهري، ونُسب لإلمام الحسن البصري قبوله شــهادة المرأة في الزنا فقط(1). 
ويبدو من عبارة اإلمام ابن القيم أنه رّجح هذا الرأي عندما قال: «وقال بعض الفقهاء: تجوز شهادة 
النســاء في الحدود. فاألقوال ثالثة. أرجحها أنه تجوز شــهادة النســاء متفرقات فيما ال يطلع عليه 

الرجال غالبا»(2).

وال شــك أن مواطن اطالع النســاء دون الرجــال على بعــض القضايا في هــذا العصر كثيرة 
في المجتمعات اإلســالمية خالفــا للمجتمعات الســالفة، ولذلك ذهب بعض الباحثيــن المعاصرين 
إلى هــذا الرأي(3)؛ ســندهم في ذلك عدم وجــود دليل نصي قطعــي في منع المرأة من الشــهادة 
في الحدود والقصــاص، وأن أوضاع المرأة قد تغيرت عن ســالف األزمان التي قــرر فيها الفقهاء 
القدامى أحكامهم، وهي أوضاع ال يتســنى فيها للمرأة عادة االطالع على تلــك القضايا والجرائم، 
لعدم مخالطتها الرجال في أعمالهم اليومية، وبعدها عن مشاغب الحياة ومشاكلها االجتماعية خارج 
حدود األسرة. بخالف هذا العصر فقد تغير حال المرأة؛ إذ أصبحت تزاحم الرجال في كل أعمالهم 

وبإمكانها االطالع على الكثير من القضايا.

لذلك فإن التمســك بمذاهب غالب العلماء القدامــى في عدم قبول شــهادة المرأة في قضايا 
الحدود والقصاص في هذا العصر من شــأنه أن يفوّت على كثير من الناس حقوقهم، ويتيح الفرصة 
للجناة والمجرمين اإلفالت من العقاب، وخاصة في األماكن المخصصة للنســاء التي ال يوجد فيها 
رجال للقيام بواجب الشهادة، كاألماكن التي تخصصها بعض الشركات التجارية أو الصناعية إلقامة 
العامالت فيها، واألجنحة النســوية في المشافي والســجون وداخليات الطالبات... «فلو افترضنا أن 
رجًال تســلل خفية إلى داخلية الطالبات البالغات العاقالت ـ حيث يمنــع اقتراب الرجال أو الدخول 
بتاتا ـ وزنى بامرأة، وقبض عليه عدد من الحارســات أو الطالبات، أليس يدعو إلى السخرية وسط 
المجتمعات القانونية الحديثة أن نأبى تطبيق العقوبة الشــرعية عليهما؛ ألن الشــاهدات نســاء قد 

يبلغن عشرا أو مائة»(4).

واألمر ينحو منحــى أكثر خطورة فــي هذا العصر بخصــوص جرائم االغتصاب التي انتشــرت 
كثيرا في بعض المجتمعات اإلســالمية، ومن شأن االستمرار على رفض شــهادة النساء فيه أن يجعل 

دليل المانعين ورود لفظ الشــهداء في اآليتين (النــور 4 و 13) بصيغة المذكر. ودليل المجيزين قياس الشــهادة في الحدود   (1)
والقصاص على الشهادة في األموال (البقرة، 282). 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 79.   (2)
انظر تفاصيل ذلك في: عبلة جواد، بحث بعنوان: «شــهادة المرأة في اإلسالم»، مجلة الرسالة، العدد الثاني، ديسمبر 1999،   (3)

ص 123 وما بعدها. 
المرجع السابق، ص 137. والرأي المذكور فيه للدكتور محمد عطا السيد، الحدود، ص 146.   (4)
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المرأة ـ العاملة أو الســاكنة المتواجدة في بعض األماكن التي ال يتواجد فيها الرجال عادة ـ عرضة 
لالعتداء على عرضها من دون مساءلة قضائية، إذا كان القانون الجنائي للدولة المسلمة غير مراع 
لعامل تغير األزمــان، وتغير وضع المرأة عما كانــت عليه قديما زمن صدور تلــك األحكام المانعة 

للمرأة من الشهادة في الحدود.

ا ُيشترط  4 ـ قبول شـــهادة الصبيان في الدماء: إن المثول لدى القاضي لإلدالء بالشهادة ِمم
فيه تحقق البلوغ لدى الشــاهد(1) في مختلف القضايــا، إال أن األمر إذا تعلــق بالدماء حيث ُتزهق 
األرواح وال شــاهد حاضرًا غير األطفال، فــإن المالكية أجازوا قبول شــهادة الصبيان حفظا لحقوق 
المجنى عليه؛ ألن التمســك بهذا الشــرط في األحوال التي ال يحضرها البالغون عادة قد يؤدي إلى 

هدر دماء البعض.
خالفا لجمهور العلماء القاضي بوجوب تحقق شــرط البلوغ التابع لشــرط العدالة. وفي تحقيق 
ذلك يقول الفقيه المالكي ابن رشــد الحفيد: «والنظر في الشــهود في ثالثة أشــياء: في الصفة، 
والجنس، والعــدد. فأما عدد الصفــات المعتبرة في قبول الشــاهد بالجملة فهي خمســة: العدالة، 
والبلوغ، واإلســالم، والحرية، ونفي التهمة... وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أَنهُ ُيشترط حيث ُتشترط 
العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. فردها جمهور فقهاء 
األمصار لما قلناه من وقوع اإلجماع على أن من شــرط الشهادة العدالة، ومن شرط العدالة البلوغ؛ 
ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك، وإنما هي قرينة حال، ولذلك اشترط فيها أال يتفرقوا 

لئال يجبنوا»(2).
والذي دفع المالكية إلى مخالفة رأي الجمهور والتســامح في قبول رواية الصبيان، هو مســيس 
الحاجة إلى ذلك لكثرة وقوع الجنايات في ما بين األطفال(3)، فهو رأي قائم على أصل المصلحة في 

السياسة الشرعية(4). وال يغيّر من حقيقة قبولهم لذلك كونها شهادة أم هي قرينة حال.
والمصلحة في هــذا العصر تقتضي اتباع هذا الرأي وترجيحه علــى مذهب الجمهور. خاصة في 
ظل انتشــار وقوع الجنايات بين األطفال في بعض المجتمعات اإلســالمية بشــكل مزعج ال يجدر معه 
التشــبث بشــرط البلوغ، وإال ضاعت حقوق آالف الضحايــا، ويكون ذلك مانعاً ـ للحــكام المقررين 

انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ابن رشد الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، د.ت.، 2/ص 346.   (1)
ابن رشد، المرجع السابق.   (2)

يقول اإلمام الشــوكاني: «وقد روى جماعة إجماع أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على بعض في الدماء لمسيس   (3)
الحاجة إلى ذلك لكثرة وقوع الجنايات في ما بينهم، إذا انفردوا ولم يحضرهم من تصح شــهادته، وقيّدوه بعدم تفّرقهم بعد 

الجناية حتى يؤدوا الشهادة»، انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول، دار الفكر، د.ت.، ص 50. 
يقول ابن رشد: «وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة»، انظر: بداية المجتهد، 2/ص 347.   (4)



د. محمد البشير الحاج سالم 493الفقه الجنائي اإلسالمي ومحاوالت التقنين

للقوانين وللقضاة في المحاكم ـ مــن الفصل في تلك القضايا الجنائية الخطيــرة، وتتبع حيثياتها، 
وتفاصيل وقائعها بالعدل. بل قد يكون ذلك التشــدد في هذا الشرط مشــجعاً لألطفال على ارتكاب 
الجرائم، طالما أنه يتعذر الفصل فيها، ويتمكنون بذلك من التفّصي من المساءلة القضائية. خاصة 
وأن األطفال اليوم أصبحت مناسبات اجتماعهم وحدهم من دون حضور الكبار كثيرة، كما في مالعب 
الكرة بأنواعها وأحواض الســباحة ومقاهي األلعاب اإللكترونية، وغيرها من األماكن التي ال يرتادها 
ا هو منتشر في المدن ويتكرر وقوعه من دون رادع بما ال مثيل له في أزمنة فقهائنا قديما. غيُرهم، ِمم

5 ـ اســـتعمال الوســـائل العلمية في اإلثبات: لقد تطوّر العلم في هذا العصر، وتطوّرت معه 
الوســائل واألدوات المستعملة في مختلف األغراض، ومن ضمنها وســائل اإلثبات في الجرائم وسائر 
المخالفات القانونية، كاســتعمال وســيلة أْخذ البصمات وفحص الدم والحمض النووي، وســبر آثار 
الجريمة على أجســاد وأمتعة المتضررين بالمجاهر الدقيقة، لكشــف المجرمين وإيقافهم، وكذلك 
وسائل التســجيل الصوتي والبصري لتعقّب المخالفين للقانون ومعاقبتهم، ووسيلة المورّثات لمعرفة 

نَسب المولود وحْسم النزاعات فيه...
ال شــك أن هذه الوســائل ُتعتبر بيّنة قوية، وقد تصل درجة القطع في إدراك الحقائق وكشــف 
غوامض أعقد القضايا الجنائية. بل إن وســائل اإلثبات العلمية الحديثــة هي بالتأكيد أقوى وأصوب 
من شهادة الشــهود الذين قد يتواطأون على الزور، ومن أيمان المّدَعى عليه الذي قد يتعّمد الحلْف 
كاذبا. بل هي أقوى حتى مــن إقرار المتّهم الذي قد تحيط به بعض الشــبهات. فهي نوع من البيّنة 
الواردة في قولــه ژ : «البينة علـــى المدعي». يقول اإلمام ابــن قيم الجوزيــة: «والمقصود: أن 
«البيّنة» في الشرع اســم لما يبيّن الحق ويظهره. وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثالثة بالنص 
في بيّنة المفلس. وتارة شــاهدين، وشــاهدا واحدا، وامرأة واحدة، ونكوال ويمينا، أو خمسين يمينا، 
أو أربعة أيمان. وتكون شــاهد الحال فــي الصور التي ذكرناهــا وغيرها، فقولــه ژ «البّينة على 
المّدعي»؛ أي: عليه أن ُيظهر ما يبيّن صحة دعواه، فإذا ظهر صْدقه بطريق من الطرق ُحكم له»(1).

لذلك فإنه ليس من الحكمة تجاهل تلك الوســائل العلمية(2) في القضايــا والمنازعات الواقعة 
بين المسلمين، مع قدرتها الفائقة على كشــف الحقائق وتحديد الجناة مهما أوتوا من ذكاء وحنكة 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 24.   (1)
«لم تعد الدراسات الجنائية مجرد دراســات قانونية خالصة، أي أنها لم تعد مقتصرة على مجرد شرح نصوص القانون، فقد   (2)
كشــف البحث العلمي عن أهمية الدراسات التجريبية التي تقوم على مالحظة الوقائع واستقرائها واستخالص القوانين العلمية 
التــي تحكمها... والعلوم المســاعدة للقانون الجزائي عديدة، أهمهــا: علم اإلجرام، وعلم العقاب، وعلــم اإلحصاء الجنائي، 
والبوليــس الفنــي، والطب الشــرعي. وال تتعادل هذه العلوم مــن حيث أهميتها لرجــل القانون ومقدرته على دراســتها وفهم 
مشاكلها، وأهم العلوم وأقربها إليه مناالً علمان: علم اإلجرام وعلم العقاب»، انظر: محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 

اللبناني، القسم العام، ص 10 ـ 11. 
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في حْبك جرائمهم وإتقانها، وبالتالي األخذ بأيدي المحقّقين والقضاة ووضعها على مفاتيح القضايا 
المســتعصية، واإلســهام بذلك بفاعلية محمودة في إرجــاع الحقوق إلى أصحابهــا، ومعاقبة الجناة 

والمجرمين والضرب على أيديهم اآلثمة.
وذلك أمر مشروع وإن لم يتعارف عليه قدماء علمائنا ـ باعتباره من المستجدات ـ فهو من سبل 
جلب المصالح ودرء المفاســد في هذا العصر، وأصل االستصالح يستوعبه وهو عليه دليل، وسماحة 
الشريعة تسعه كما وسعت غيره من الوسائل التي تجلب المصالح للناس وتحقق عدل اهللا في أرضه.
وخالصة القول في هذا المجال أن حكّام المســلمين عموما وقضاتهم خصوصا، ال يجدر بهم 
التزّمت في معالجة قضايا الناس وفصل منازعاتهم بسبب الشطط في التحوط من استعمال وسائل 
اإلثبات غيــر المنصوصة، ورهن قضايا النــاس ومصالحهم بوجود الشــهود وبالعدد المطلوب في 
الحاالت العادية. وإال أدى بهم ذلك إلى التقصير في إرجــاع الحقوق إلى أصحابها بالحق، وإلى 
التفويت في مصالح المظلومين وعدم دفع الضّر عنهم. خاصة وأن الظلمة والمحتالين ال يتورعون 
عن ركوب مختلف وســائل المكر والتفنن في التخطيط لمخالفاتهم بدهاء من دون أن تطالهم يد 

القانون أحياناً.
وينبغي على القضاة خاصة اســتعمال كل ما ينفع في كشــف الحقائق من وســائل اإلثبات مهما 
تطورت وتعقدت، وفارقت وســائل اإلثبات المعهــودة لفقهائنا وقضاتنا القدامى، طالمــا أَنهَا كفيلة 
بتحقيق العدل بيــن الناس ودفع الظلم عــن المظلومين؛ ألن ذلك هو المقصد الشــرعي من إقامة 
المحاكم وتنصيــب القضاة، فكلمــا كانت الطريقة أو الوســيلة مجديــة في إحقاق الحــق وإبطال 
الباطل بالعدل ودفع المظالم عن الخلق جازت نسبتها إلى الشــرع. وفي المقابل، بقدر ما يستهين 
الحاكم بتلك الطرق ويشــترط في االقتصار على التشبث بأشكال القواعد الشرعية من دون أهدافها 
ومقاصدها، بقدر ما يمعــن في التفويت في مصالح الناس والتفريط فــي حقوقهم، وتمكين الظلَمة 
والمحتالين منها. وفي ذلك من المفاســد ما ال تخفى عواقبه. يقول ابــن القيم: «وهذا موضع زلّة 
أقــدام ومضلة أفهام، وهو مقــام ضنك ومعترك صعــب، فّرطت فيه طائفة فعطلــوا الحدود وضيعوا 
الحقوق، وجّرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم بمصالح العباد، محتاجة 
إلى غيرها. وســّدوا على أنفســهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ لــه وعّطلوها، مع 
علمها وعلم غيرها قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشــرع... والذي أوجب 
لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على اآلخر»(1).

٭ ٭ ٭

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 13.   (1)
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مسألة تقنين الفقه الجنائي اإلسالمي قد تلوح بادئ الرأي ضيقة األفق لضيق مجال هذا الجزء 
من كل الفقه اإلســالمي، ولكنها عند التحقيق تبدو مســائلها متباعدة في بعض متعلقاتها، متشابكة 
في البعض اآلخر، واضحة المعالم في جانب منها، مشــكلة ومعقدة في جوانــب أخرى. ومما يمكن 

استخالصه من خوضها وتتبع سائر متعلقاتها ما يلي:
إن عملية تقنين الفقه اإلســالمي ـ عموماً ـ هي ضرورة أكيدة ال بد منها إلبقاء الفقه اإلســالمي  –

حيّاً معموالً به في حياة المسلمين، باعتبار أن التقنين هو مدخل وال مدخل غيره في تطبيق الفقه 
واالحتكام إليه في المجتمع اإلسالمي، ومن دونه يظل الفقه عاطال عن العمل في غير التزامات 

األفراد الشخصية النابعة من إرادتهم الذاتية.
إن الفقه اإلســالمي هو جزء من الشريعة اإلســالمية، وإن عملية التقنين متعلقة بجزء من الفقه  –

وهو المعامالت، بل هي شــاملة لجميع أبواب المعامالت من الفقه اإلسالمي، ومن ثم فإن الفقه 
الجنائي مندرج فيها وال يخرج عنها.

إن الفقه الجنائي اإلســالمي بالنظر إلى العقوبات المترتبة على الجرائم شــامل لجانبين منه،  –
هما: العقوبــات المحدودة (أو المقّدرة)، وتشــمل الحدود والقصاص والديــات، والعقوبات غير 

المحدودة، وهي التعازير. وأن كال الجانبْين موضوع للتقنين.
إن تطبيــق أحكام الحدود هو موضوع ذو حساســية مفرطــة في هذا العصــر، وأن تعذر تطبيقه  –

لتأخر شــروطه أو ألي مانع مــن الموانع الظرفيــة ال يعني بحال اإلعراض عن أحكام اإلســالم 
الجنائية جملــة، بل تبقى أحكام التعزير علــى األقل مطبقة، نظرا لكونهــا اجتهادية راجعة إلى 
أنظار المشرعين في التقنين والقضاة في التنزيل. وال مساغ العتبار تعذر العمل بالحدود ذريعة 

لتعطيل أحكام التعازير المستقاة من الفقه اإلسالمي.
إن تقنين الفقه الجنائي عمل مطلوب تقتضيه عدة دواع وتشــجع علــى إنجازه عدة عوامل إذا ما  –

روعيت فتكاتفت مع جهود أهل االختصاص، فإن مســعى التقنين قد يحظى بالنجاح، ولعل منها: 
الداعي الشــرعي، والداعي العملي، ووحدة الهــدف بين الفقه والقانــون، واتفاقهما في مفهوم 

الجناية. فهي بالتأكيد من العوامل المساعدة على توفق مسيرة التقنين في بعض تجاربها.
إن مسعى تقنين الفقه الجنائي اإلســالمي يواجه مصاعب جمة تعيق مسيرته، بعضها ذاتية،  –

من أهمها: جهل الكثيريــن من رجال القانون بحقيقة الفقه الجنائي اإلســالمي، واســتعالء 
البعض اآلخــر عليه. وبعضهــا موضوعية، منها: صعوبــة عملية التقنين ذاتهــا حتى مع توفر 
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العوامــل الذاتية إلنجاحها، كذا صعوبة عملية تطوير القانــون وتبين عدم جدواها، واختالف 
النظم القانونية المعمــول بها في الدول العربية، التي يتمســك بها أصحابهــا فيزيدون في 

عرقلة مسيرة التقنين.

إن بعض الجهود التي عملت على تقنين الفقه الجنائي كانت جادة وحققت نتائج واقعية ملموسة،  –
ولكنها كانــت ضيقة ال تكاد تتعدى دائرة بعــض دول مجلس التعاون الخليجــي. في حين تعثرت 
مســيرته في بلدان أخرى وخصوصا في مصر وجامعة الدول العربيــة. أما معظم البلدان العربية 
األخرى وبخاصة منها المتأثرة بالقانون الفرنســي، فلم تكد تشارك بشيء في هذا المسعى، بل 

هي أسهمت في زيادة عرقلته.

إن أول عملية رسمية جادة في تقنين الفقه عموماً ظهرت ثمرتها في مجلة األحكام العدلية، وقد  –
كان عملهــا رائدًا بمقاييس عصرها، ولكن حــظ الفقه الجنائي منهــا كان زهيدا ال يكاد يتعدى 

بعض األحكام التعزيرية.

إن عمليــة التقنيــن عموما، وتقنين الفقــه الجنائي منهــا خصوصا؛ إنما منطلقهــا الصحيح هو  –
المصنفــات الفقهية لدى محقّقــي الفقهاء من مختلــف المدارس الفقهية، وســندها المكين هو 
القواعــد الفقهية لدى متأخري األصوليين الفقهاء، كالســيوطي وابن نجيــم والخادمي. بخالف 
االنطالق في عمليــة التقنين مــن القوانيــن الوضعية الجاهزة قصــد تعديلها في ضــوء الفقه 

اإلسالمي، فهو عمل غير مأمون وال جدوى منه.

إن الرجوع إلى كل المذاهب الفقهية اإلسالمية بال استثناء، هو ضمان من ضمانات نجاح مسعى  –
التقنين، وإنجازه على أحســن وجه؛ حيــث يتيح للقائمين بعملية التقنين مجاالً أوســع الســتقاء 
األحكام مع مراعــاة ظروف الزمان، وخصوصيات المجتمعات اإلســالمية من دون التقيد بمذهب 

معين؛ ألن في ذلك تقييدًا ال مساغ له في محل وسعته شريعتنا الغراء.

وجوب العمل على نشــر ثقافة إســالمية يدرك النــاس بفضلها حقيقة أحكام الحدود وفلســفتها  –
وأهدافها، وِمن ثَم أهميتها في حماية المجتمع من شــرور الجريمة، قبــل اإلقدام على تطبيقها؛ 
لكي تكون نفوســهم مهيأة لها فال ينكرونها، ويستوحشــونها، بل يتقبلونها قبوالً حسناً، ويعملون 

على دعمها والتمكين لها.

وجوب البــدء بإقامة نظام سياســي واجتماعي تتحقق فيه مبادئ العدالة والمســاواة والشــورى  –
والحرية، وتكافؤ فرص التنافس في العمل والكسب واالنتفاع، من دون محاباة أو غبن للبعض من 

دون البعض.
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التأكيــد على أن الحدود هي أحكام وقائية ال جزائية لالنتقام والتشــفي من الجاني، وأن غايتها  –
إخافة المخالفين بالعقوبة قبل اإلقدام عليها، ال التربص به إليقاعه فيها. ومن ثم وجوب التوسع 
فــي درئها، وعدم التمــاس مرتكبيها إذا الذوا بالســتر في غيــر حقوق العبــاد المتضررين من 

الجناية.

كما أن من لوازم نجاح قانون العقوبات في الشــريعة اإلسالمية عدم االكتفاء باألنماط اإلجرائية  –
القديمة للقضاة، وذلك بالتوســع في إتاحة كل ما من شأنه أن يسهم في كشف حقيقة الجناية، 
وبمراجعة بعض األحكام االجتهادية الموروثة التي تقف في بعض األحيان مانعاً من معاقبة الجناة 
وإســعاف المجنى عليهم باســتعادة حقوقهم ودفع آثار الظلــم عنهم. ويتجلى ذلــك بوضوح في 
المسائل التالية: التوســع في العمل بقاعدة درء الحدود بالشبهات، واستعمال األمارات والفراسة 

في القضاء، وقبول شهادة النساء في الحدود، وقبول شهادة الصبيان في الدماء.

واهللا أعلم بالصواب

٭ ٭ ٭
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مستشار النطاق الشرعي بموقع «إسالم أون الين. نت»، 
وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

:á``eó`≤e

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشرف المرسلين ســيدنا محمد وآله وصحبه 
ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد..

فهذه ورقة نقاشــية حول تقنين أحــكام العقوبات في الفقه اإلســالمي، ليس الهدف منها ســرد 
األحــكام الفقهية في باب العقوبات، فهي ال تتســع لذلــك، كما أنها ال تتحدث عــن التقنين في باب 
العقوبات ألنه أهم من غيره، فالشريعة كلها سواء ال يجوز االجتزاء منها أو النقصان أو الزيادة عليها.

ولكــن الهدف األول من هــذه الورقة هو طــرح النقاش حــول أهمية التقنين فــي هذا العصر 
الذي حدث فيه تغيير للنظام القضائي الذي كان يعتمد على قضاة يتعاملون مع النصوص مباشــرة، 
فاســتبدل بهؤالء مؤسســات قضائية تحكم وفق نظام معيــن يعتمد فيه القاضي علــى قوانين ونظم 
ولوائح أعدت له سلفا، ويتيح لمن يمثل أمام القضاء أن يعترض أو يستأنف هذه األحكام وفق نظام 

محدد أيضاً.
والهدف الثاني هو طرح إشكاالت ظهرت في العصر الحديث نتيجة ما يسمى الحوار مع اآلخر، 
ســواء أكان داخلياً أم خارجياً. وهذه اإلشــكاالت أثارت مخاوف لدى هذا اآلخر من تطبيق الشريعة 
اإلســالمية، وعلينا أن نجليها أمامه ـ كما هي ـ حتى ال تتحول هذه المخاوف إلى حقائق يؤمن بها، 

ويرى أنه لن يأمن على ماله ونفسه وعرضه في ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية.
وقــد جاءت هذه الورقــة في مقدمة وتمهيــد وأربعة فصول؛ يتنــاول التمهيــد تعريفاً موجزًا 
للتقنين، وللعقوبات، والفصل األول: حول ضوابط تقنين العقوبات ومراعاة مقاصد الشــريعة من 
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تشــريع العقوبة، والفصل الثاني: حول قضايا القصاص والدية. والفصــل الثالث: حول القضايا 
المتعلقة بقضايا الحدود، والفصل الرابع: حول جهود المجامــع الفقهية في تقنين العقوبات، ثم 

الخاتمة ونتائج البحث.
واهللا من وراء القصد.

٭ ٭ ٭
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يتناول تعريفا موجزا للتقنين، وللعقوبات:
التقنين لغة: مصدر «قنن» بمعنى «وضع القوانين»، وهي كلمة مولدة (أي غير عربية األصل)، 

والقانون «مقياس كل شيء وطريقه».

والتقنين اصطالحا هو: صوغ األحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين 
الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية... الخ، وذلك لتكون مرجعا ســهال محددا، يمكن بيسر أن يتقيد 

به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون.

أو هو: «صوغ أحكام المعامــالت وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لهــا، جامعة إلطارها، في 
صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها».

وعرفه بعض الباحثين بأنه: صوغ األحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها 
الختيار الناس، بعبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلســلة ومرتبة ترتيبــاً منطقياً بعيدًا عن التكرار 

والتضارب.
وهذا التعريف احتوى على العناصر التالية للتقنين:

الصيغة: وهي ميزة التقنين عن الفقه المدون. ـ  1
الترتيب والترقيم: وهي ميزة أخرى تجعل الرجوع لألحكام سهال. ـ  2
قوله: «اآلمرة» هــو للتمييز بين مجرد بيــان األحكام، واإللزام بهــا، وهو من طبيعة  ـ  3

القوانين.
قوله: «لم يترك تطبيقها الختيـــار الناس»؛ أي: ليس لهم أن يمتنعــوا عن تطبيقها فإن  ـ  4

امتنعوا فإنها غير متروكة لهم، بل تدخل في جوانب أخرى بذلك، كالعقوبات.
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ذات الموضوع الواحد: ألن القوانين عــادة تفصل بين كل موضوع وآخر، وال يمنع ذلك أن  ـ  5
يكون مجموع هذه المواضيع يمثل تقنين الفقه اإلسالمي(1).

وقد أجاز التقنيــن جمهور الفقهــاء المعاصرين، ومنهم بعــض أعضاء هيئة كبــار العلماء في 
المملكة العربية السعودية، كما تبين ذلك في وجهة نظر المتحفظين على قرار الهيئة بمنع التقنين 
من أقوال الفقهاء وهم: الشــيخ صالح بن غصون، والشــيخ عبد المجيد بن حسن، والشيخ عبد اهللا 
خياط، والشــيخ عبد اهللا بن منيع، والشــيخ محمد بن جبير، والشــيخ راشــد بن خنين. وممن يرى 
الجواز كذلك من أعضــاء هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبد اهللا بــن حميد، ومن المجيزين 
للتقنين كذلك الشــيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشــيخ، والدكتور عبدالرحمن القاسم؛ 

حيث كتب فيه بحثا واسعا خلص فيه إلى جواز التقنين، بل وضرورته.
ومن مشــاهير المعاصرين الذين رأوا جواز التقنين: الشــيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد 
رضا والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد أبو زهرة والشــيخ مصطفى الزرقاء والشيخ علي الطنطاوي 

والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ محمد بن الحسن الحجوي.
وقــال بالمنع طائفة مــن المعاصرين ومنهم: الشــيخ محمد األمين الشــنقيطي، والشــيخ بكر 

أبو زيد، والشيخ عبد اهللا بن عبدالرحمن البسام.
حيث نقل الشيخ بكر أبو زيد عن الشيخ الشــنقيطي 5 كالما طويال له في مخاطر التقنين. 

وأما الشيخ بكر فله بحث منشور ضمن كتابه فقه النوازل وعنوان بحثه (التقنين واإللزام).
والشيخ البسام له رسالة بعنوان (تقنين الشريعة.. أضراره ومفاسده).

وممن قال بالمنع كذلك: هيئة كبار العلماء في المملكة العربية الســعودية حيث تناولت موضوع 
التقنين تحت عنوان: (تدوين الراجح من أقوال الفقهاء)، وقســمته إلى جزأين: األول حول التدوين، 

والثاني حول اللزوم. وصدر قرارها بالغالبية بالمنع من التقنين(2).
ولم أعثر على رأي للمجامع الفقهية في هذه المسألة المهمة، وأعجب من عدم تناولها من قبل 
المجامــع حتى اآلن فيما اطلعت عليه من بحوث وقــرارات، وإن كان واقع حال المجامع الفقهية يرى 
جواز هذا، وما تصدره من قرارات بعد مناقشــة البحوث والتعقيب عليها يعتبر صورة قريبة جدا من 

صور تقنين الشريعة اإلسالمية.

تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي، موقع اإلسالم اليوم.   (1)
المصدر الســابق نفســه، وينظر أيضاً مدخل لدراســة الشــريعة، د. يوســف القرضاوي، ص 297 المدخل لدراسة الشريعة،   (2)

د. عبد الكريم زيدان، ص 127، 128. االجتهاد المعاصر بين االنضباط واالنفراط، د. يوسف القرضاوي، ص 21. 
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وأحســب أن القول بالجواز أو الندب ـ مــا لم يكن الوجوب ـ هو الــرأي الراجح اآلن، بعد أن 
تحول القضاء مــن أفراد مجتهدين (هم الذين يســتنبطون األحكام العملية مــن النصوص الجزئية 
ثم يحكمون بها) إلى مؤسســات تحكم وفق قوانين معدة مســبقا، وهذا يضمن االســتقرار لمؤسسة 

القضاء، ويضمن للماثلين أمامها حق االستئناف أو النقض أمام دوائر أخرى.
ث جليل،  مة الدكتور يوســف القرضاوي كِلمات ُمِضيئة لعاِلم كبير، وُمَحد وقد نقل شيخنا العال
ــنة يجب أن  مة الشــيخ «أحمد محمد شــاكر» 5 في محاضرة له بعنوان: (الكتاب والس هو العال
يكونا مصدري القوانين في مصر) ألقاها منذ نحو نصف قرن من الزمان، قال 5 في بيان الخطة 

العملية القتباس القوانين من الشريعة:
«ال َتُظنوا أني حين أدعوكم إلى التشــريع اإلســالمي أدعوكــم إلى التقَيد بما نــص عليه ابن 
عابدين أو ابن نجيم مثال، وال إلــى تقليد الفقهاء في فروعهم التي اســتنبطوها غير منصوصة في 
؛ فأنا أرفض التقليد كله وال أدعو إليه، سواء أكان  ة، وكثير منها فيه حَرج شديد، كالــن الكتاب والس
تقليدًا للمتقدمين أم للمتأخريــن... ثُم االجتهاد الفردي غير ُمنِْتج في وضع القوانين، بل َيكَاد يكون 
ُمحاال أن يقوم به فرد أو أفراد. والعمل الصحيح الُمنِْتج هو االجتهاد االجتماعي (أي الجماعي)، فإذا 

ُتُبوِدلَت األفكار، وتدوولت اآلراء، ظهر وجه الصواب، إن شاء اهللا.
فالخطة الَعَملية، في ما أرى: أن نختار لجنة قوية من أســاطين رجال القانون وعلماء الشريعة، 
لتضع قواعد التشــريع الجديد، غير ُمقَيدة بــرأي، أو ُمقَلدة لمذهب، إال نصوص الكتاب والســنة، 
وأمامهــا أقوال األئمة وقواعد األصــول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها آراء رجــال القانون كلهم، ثم 
ا يدخل تحت قواعد الكتاب  تستنبط من الفروع ما تراه صواباً، مناســباً لحال الناس وظروفهم، ِمم

نة، وال يصاِدم نّصاً، وال يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة. والس
وهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد، ُيكَون منها لجنة ُعلْيا، تضع األُسس وَتْرِسم المناهج، 
ــم العمل بين ِلجان فرعية، ثم تعيد النظر فيما صنَُعوا وَوَضُعوا، لتنسيقه وتهذيبه، ثم َصوْغه  وُتقَس
في الصيغة القانونية الدقيقة، فيُْعَرض كامال علــى األمة، ليكون موضع البحث والنقد العلمي، حتى 

إذا ما استَقَر الرأي عليه، ُعِرض على السلطات التشريعية، إلقراره واستصدار القانون للعمل به.
وأول ما يجب علــى اللجنة العليا عمله أن تدرس ـ بنفســها أو باللجان الفرعية ـ مســائل علم 
أصول الفقه، ومســائل علم الحديــث (مصطلح الحديث) لتحقيق كل مســألة منهــا، وتوحيد منهج 
االستنباط من األدلة. فتَُحقق المسائل التي ُيْرَجع فيها لداللة األلفاظ على المعاني في لغة العرب، 
ــر والمجَمل، وسائر قواعد  من نحو الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والصريح والمؤول، والُمفَس

األصول، كأبواب القياس واالستحسان والمصالح الُمْرَسلة، وما إلى ذلك.
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وُتَحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته، من ناحية المتن وناحية اإلســناد، وما يكون به 
الحديث صحيحاً يصلُح لالحتجاج ويجب األخذ به، وما يكون به ضعيفاً ال يصلح لالحتجاج.

وُتَحقق القواعــد الجليلة الدقيقة، التي لــم ُيَحقْقها أحد من العلمــاء المتقدمين ـ في ما 
نعلــم ـ إال أن القرافي أشــار إليها إشــارة موجزة في الفرق الســادس والثالثيــن من (كتاب 
فه باإلمامة، وبين  ف رسول اهللا ژ بالفتوى والتبليغ، وبين تصر الفروق)، وهي الفَْرق بين تصر
تصرفه بالقضاء(1). وهو بحث أساســي لدرس األحاديث واالســتدالل بها درساً صحيحاً، فيفرق 
بين األحاديــث التي جاءت عن رســول اهللا ژ تصرفاً منه باإلمامة، فليســت لها صفة العموم 
والتشــريع، بل المرجع في أمثالها إلى ما يأمر به اإلمام من المصالح العامة، وبين األحاديث 
في أقضية جزئية، تصرفاً منه ژ بالقضاء، فيكون الحديث عن قضية بَعْينها، ُيْســتَنَْبط منه ما 

ى في عصرنا: (المبدأ القضائي). ُيَسم
وقد حقْقــُت مثاال من ُمُثــل هذه القاعــدة العظيمة في شــرحي على (كتاب الرســالة) لإلمام 

الشافعي (ص 240 ـ 242).
وأجل عمل وأعظمه أثرًا أن ُتَحقق اللجنة باب (تعــارُض األدلة والترجيح بينها)، فذلك هو علم 

األصول على الحقيقة، وذلك هو ميدان االجتهاد، وذلك هو أساس الفقه واالستنباط.
فإذا تم هذا، وُوحَدت القاعدة التي ُيْبنَى عليها االســتدالل واالستنباط، نُِظر في القواعد العامة 
ْتها  قَْت عليها قواعد األصول التي أقرالتي َيْرِجع إليها الفقهاء في فقههم على اختالف مذاهبهم، وُطب
ــنة  اللجنــة العليا أو اللجنة العامــة (أصول الفقه وأصول الحديــث) ثم ُوِزنَت بميزان الكتاب والس

الصحيحة، وأُِخذ منها ما قام الدليل على صحته وموافقته للتشريع الصحيح.
ثم َتــْدرس اللجنة القواعد العامــة الوضعية، على اختــالف مبادئها وأنواعهــا، وَتِزنها بميزان 
ا ال يعارض نّصاً  القواعد التشريعية اإلسالمية، فتختار منها ما َتْقِضي المصلحة العامة باختياره، ِمم
من نصوص الكتاب والســنة، وال يناقض شــيئاً معلوماً من الدين بالضرورة، وال قاعدة أساسية من 

قواعد التشريع اإلسالمي.
وبعد هذا كله، بعد أن َتْســتَِقر القواعد التي ُتْســتَنَْبط الفروع والمســائل على أساسها، وُتوَضع 
ــم أبواب الفقــه بين اللجان  ب الطــُرق بالُمْجتَِهد، ُتقَسنة، حتى ال َتتََشــعالموازيــن الصحيحة الَبي
ْت، وتَضَع لها األحكام الصحيحة  الفرعية، لتطبق فروع المســائل وجزئياتها على القواعد التي أُِقــر

التي تقتضيها األدلة الصحيحة نّصاً أو استنباطاً.

وينظر أنوار البروق في أنواع الفروق ألحمد بن إدريس القرافي، 201/1 - 205. عالم الكتب.   (1)
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وهذا عمــل كبير ضخم، ال يضطلع به إال العلماء األفذاذ المخلصون، من علماء الشــرع وعلماء 
ا قد  َغبات الشخصية واألهواء الحزبية، وما إلى ذلك ِمم القانون، فيجب أن َيْسُموَ اختيارهم على الر

فُه. يفسد االختيار أو ُيَضع

وســيدعوهم هذا العمل إلى أن َيْفُرُغوا له وحده، فال يجوز أن ُيْعهَــد إلى أي واحد منهم بعمل 
ال إلى الغرض  غيره، حتى يكون وقتهم كله َوْقفاً عليه، ليســير على وتيرة واحدة، ســيرًا حثيثاً موص
المقصود منه في أقرب وقت وأوجِزه. وســيدعو إلى اختيار عَشَرات كثيرة من األعضاء والمساعدين، 

ولعله مع كل هذا ال َيِتم في أقل من عشرين سنة» اهـ(1).

وهذا الذي نادى به الشيخ 5 منذ أكثر من نصف قرن هو ما نصبو إليه اآلن، ونأمل أن 
تقوم بها المجامــع الفقهية، أو اللجان المتخصصة في الفقــه والقانون؛ حتى تصدر لنا تقنينا 
ال يقف عند مذهب فقهي بعينه، ولكنه يضع كل المذاهب الفقهية المعتبرة ـ ســواء كانت سنية 
أو غيرها ـ أمامه؛ ليأخذ منها مواد القانون المســتمد من الشريعة اإلسالمية، ويكون الضابط 
في القبــول أو الرد هو قوة الدليل، ومناســبة التطبيق للزمان والمــكان ومراعاة األحوال التي 
يطبق فيه هذا القانون، وتكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لتلقي المشاكل التي تنشأ من خالل 

التطبيق والسعي لحلها.

نعم ثمة جهود مشــكورة بذلت في موضوع التقنين، لكنها ما زالت حبيسة األدراج لم تر النور 
بعد، وال يمكــن الحكم عليهــا أو تقييمها إال إذا طبقت علــى أرض الواقع. فالفقــه كائن حي ينمو 
ويزدهر في البيئات التي يعمل فيها، ويقود حركة الحياة؛ ليؤثر فيها ويتأثر بها، ويجمد وينزوي في 

البيئات التي تكتفي بالتنظير والتقعيد من دون أن تنزل به ألرض الواقع.

هذا عن التقنين أما العقوبات:
فالعقوبة في اللغة: اســم من العقاب، والِعقاب بالكســر والمعاقبة: أن تجزي الرجل بما فعل 
من السوء. يقال: عاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذه به، كما في قوله تعالى: ﴿ ² ³ ´ 

º¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [النحل: 126].

والعقوبة في االصطالح: هي األلم الذي يلحق اإلنســان مســتحقا على الجناية، كما عرفها 
الطحاوي. وعرفها بعضهم بالضرب أو القطع ونحوهما، ســمي بها؛ ألنها تتلو الذنب، من تعقبه: 

إذا تبعه(2).

لقاءات، ومحاورات.. حول اإلسالم وقضايا الَعْصر للعالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. مكتبة وهبة.   (1)
الموسوعة الفقهية، 269/30، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الكويت.   (2)
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ويقول اإلمــام ابن تيمية 5 : «وجماع ذلــك: أن العقوبة نوعان: أحدهمــا: على ذنب ماض 
جزاء بما كسب نكاال من اهللا، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق. والثاني: العقوبة 
لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإال قتل، 
وكما يعاقب تارك الصــالة والزكاة وحقوق اآلدميين حتى يؤديها. فالتعزير في هذا الضرب أشــد 
منه فــي الضرب األول؛ ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة، حتى يؤدي الصالة الواجبة، أو يؤدي 

الواجب عليه»(1).

٭ ٭ ٭

:∫hC’G  π°üØdG

IÉYGôeh  äÉHƒ≤©dG  ø«æ≤J  §HGƒ°V  ∫ƒM
áHƒ≤©dG  ™jô°ûJ  øe  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e

العقوبات في التشريع اإلسالمي شرعت من أجل أمرين مهمين هما من أهم مقاصد الشارع من 
فرض هذه العقوبات.

المقصد األول: الجبر، ونعني به جبر الضرر الذي لحق بالمجنى عليه من جراء الجاني.
والجبر في اللغة خالف الكســر. يقال: جبــر عظمه جبرا؛ أي أصلحه بعد كســر. ويأتي بمعنى 
اإلحســان إلى الرجل، فيقال: جبره جبرا إذا أحســن إليه، وأغناه بعد فقر. ويأتــي بمعنى التكميل 
فيقال: من ترك واجبا من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيــه جبره بالدم. كما يقال: جبر المزكي 
ما أخرجه إذا لم يجد السن الواجب في زكاة إبله فأخرج ما دونه ودفع الفضل، ويسمى دفع الفضل 
جبرانا. ويأتي بمعنى اإلكراه على الشــيء، فيقــال: جبره على األمر جبرا، وحكــى األزهري: جبره 

جبورا وأجبره إجبارا: أكرهه عليه(2).
وفــي االصطالح الفقهي يعرف بأنه إصالح ما وقع من خلــل، أو تكميل ما حصل من نقص، أو 

استدراك ما حدث من فوات في حكم من األحكام الشرعية العملية(3).

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، 156 - 157. مكتبة ابن تيمية.   (1)
راجع المصباح المنير، ولســان العرب، مادة: جبر. والموسوعة الفقهية، 102/15. والمغرب لناصر بن عبد السيد أبو المكارم   (2)

المطرزي، ص 74، دار الكتاب العربي. 
نظرية الجبر في الفقه اإلســالمي: دراسة تأصيلية تطبيقية لألستاذ وصفي عاشور أبو زيد، ص 24، ط1، دار السالم للطباعة   (3)

والنشر والتوزيع. 
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المقصد الثاني: الزجر، والزجــر في اللغة المنــع والنهي. ويقصد به النهي عــن إتيان فعل 
محذور بأســاليب متعددة، منها الوعيد والتهديد، ومنها العقوبة ســواء كانت مقدرة أو غير مقدرة. 

وثمة فوارق يذكرها القرافي 5 بين الزجر والجبر فيقول:
وتحرير هاتين القاعدتين العظيمتين أن بينهما فرقا من وجوه:

الوجه األول: إن الزواجر مشــروعة لدرء المفاســد المتوقعة، والجوابر مشــروعة الســتدراك 
المصالح الفائتة.

الوجه الثاني: إن معظــم الزواجر على العصاة زجــرا لهم عن المعصية، وزجــرا لمن يقدم 
بعدهم على المعصية؛ وقد تكون مع عدم العصيان كما في الصبيان والمجانين فإنا نزجرهم ونؤدبهم 
ال لعصيانهم، بل لدرء مفاسدهم واستصالحهم. وكما في البهائم، وكقتال البغاة درءا لتفريق الكلمة 
مع عدم التأثيم؛ ألنهم متأولون. ومعظم الجوابر على من ال يكون آثما، فقد ُشــرع الجابر مع العمد 

والجهل والعلم والنسيان والذكر وعلى المجانين والصبيان.
الوجه الثالث: إن معظم الزواجر؛ إما حدود مقدرة وإما تعزيرات غير مقدرة، فهي ليست فعًال 
للمزجورين بل يفعلها األئمة بهم. وإنما الجوابر فعل لمن خوطب بها، وقد اختلف في بعض الكفارات 
هل هي زواجر لما فيها من مشــاق تحمل األموال وغيرها، أو هي جوابــر؛ ألنها عبادات ال تصح إال 
بنيات، وليــس التقرب إلى اهللا تعالى زاجرا بخالف الحدود والتعزيرات فإنها ليســت قربات؛ ألنها 

ليست فعال للمزجورين كما علمت.
الوجه الرابـــع: إن الجوابر تقع فــي النفوس واألعضــاء ومنافع األعضاء والجــراح والعبادات 
واألموال والمنافع، بخالف الزواجر فإنها إنما تقع في الجنايــات والمخالفات، ففي بداية المجتهد 

البن رشد: والجنايات التي لها حدود مشروعة خمس:
أحدها: جنايات على األبدان أو النفوس واألعضاء، وهو المسمى قتال وجرحا.

وثانيها: جنايات على الفروج، وهو المسمى زنا وسفاحا.
وثالثها: جنايات علــى األموال؛ وهذه ما كان منها مأخوذًا بحراب ســمي حرابــة إذا كان بغير 
تأويل، وإن كان بتأويل ســمي بغيا، وما كان منها مأخوذًا على وجه المعافصة من حرز يسمى سرقة، 

وما كان منها مأخوذا بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا.
ورابعها: جناية على األعراض، وهو المسمى قذفا.

وخامسها: جنايات بالتعدي على اســتباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب؛ وهذه إنما 
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يوجد فيها حد في هذه الشــريعة في الخمر فقط، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشــرع صلوات 
اهللا وسالمه عليه. اهـ(1).

القصاص والدية ومراعاة مقاصد التشريع:
إذا نظرنا إلى عقوبات القصاص والدية، فإن العقل البشــري مهما ســما وعــال، ومهما نضج 
وارتقى فلن يصل إلى حكم أعــدل من القصاص الذي جعله اهللا حيــاة للناس ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª » ﴾ [البقــرة: 179]. ومهما علت الصيحات الحاقدة على اإلســالم 
وأهله من أن عقوبة القصاص عقوبة شــديدة، وفيها إزهاق للنفــوس وغير ذلك؛ فإن هؤالء مخطئون 
ويعلمون أنهم مخطئــون، ولو اكتوى أحدهم بهذه النــار فقتل أحد عزيز لديه لصــرخ بأعلى صوته 
وقال: إن القصاص ال يكفي ألخذ حقي وتعويضي عن مصابي. وإن في تمكين الشريعة ولي الدم من 
أخذ القصاص، مع التلويح له بأنه إن عفا فله أجره عند اهللا تعالى ألكبر دليل على حرص الشريعة 
 ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ﴿ اإلسالمية على الدماء، وصيانتها
 ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿
 ¢ ے¡   ~  }  | ﴿ [النحــل: 126 - 128].   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 º ❁ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £
 Î Í Ì Ë ❁ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الشورى: 40 - 43].

فالشــريعة أحرص على الدماء من هؤالء األدعياء، ولكي تظل هذه الدمــاء محفوظة ال يعتدي 
عليها أحد، فال بد من عقوبة القصاص. أما ما يحدث اآلن من أن ولي الدم يرى قاتل أخيه أو أبيه 
أو ابنه يمشــي على األرض ويأكل ويتمتع ولو بعد حين، فإن هذا يحــرك الثأر في قلبه ويدفعه ألخذ 
الثأر، وربما يكون الثأر مضاعفاً، أو يؤخذ الثأر من غير القاتل وندخل في سلســلة متعاقبة من أخذ 

الثأر والرد عليه فتسيل الدماء غزيرة.

والحاصل أن هــؤالء الناس ال يخفــى عليهم هــذا الكالم، ويعرفونــه جيدًا؛ لكنهــم بدال من 
أن ينخلعوا من اإلســالم كلية، ويطعنوا فيه صراحة، يلبســون عباءة اإلســالم ويطعنون في شــرائعه 
وتعاليمه. وما ينطبق على عقوبة القصاص ينطبق تماماً على عقوبة الدية التي ال يحكم بها القاضي 
إال في حالــة عدم توافر الشــروط على عمدية القتــل، أو أن يعفو ولي الدم عــن القصاص ويقبل 

الدية، وهي عقوبة للقاتل من جهة، وتعويض ألولياء المقتول من جهة أخرى.

أنوار البروق في أنواع الفروق، 211/1 - 212.   (1)
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ولو ألزمت الشــريعة القاتل بالقصاص فقط فلربما وقع الضرر علــى أولياء المقتول في بعض 
الحــاالت التي يكون فيهــا األولياء محتاجيــن للتعويض الــذي يعوضهم عن فقد عائلهــم أكثر من 
احتياجهــم للقصاص الذي يكون بقدر ما يذهب الغيظ ويشــفي صدورهم ال يعود عليهم بشــيء من 

النفع، وسبحان العليم الذي شرع ما ينفع خلقه ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 14].
وإذا نظرنا إلى التفريعات في هذا الباب لوجدنا مدى الروعة والحكمة التي تتمتع بها الشريعة 
اإلســالمية، فهي تنصف المرأة وتجعل لها الحق في القصاص مثل الرجل، وهذا في الرأي الراجح 
لدى الفقهــاء، وتنصف أهل الذمــة وتحرم دماءهم وتعصمهــا من أن يتناولها أحد بســوء، وتجعل 
ـ ، وتقف في وجه المحتالين إلسقاط  المســلم يقتل بالذمي ـ كما هو عند األحناف خالفا للجمهور 
القصاص في قتل الجماعة بواحد، وتعصم األطراف وتجعل لكل طرف وكل عضو من أعضاء الجسم 
حرمته، والتعويض المناســب له إذا لم يتمكن القاضي من تطبيق القصاص، وتقدر المعاني وتجعل 
لها حرمة األعضاء تماماً كالبصر والســمع والــكالم والجمال وغير ذلك، وتجعــل للجنين حرمته 
وتحميــه حتى من أمه وأبيــه وهم أولى الناس به وأشــفقهم عليه، ولكــن اهللا 4 أرحم به من أمه 

وأبيه، ويجعل العقوبة على أمه لو حاولت أن تتخلص منه، بعد مرحلة معينة من عمره.
كل هــذا وغيره كثير يجعلنا على يقين تام أن هذه الشــريعة هي أولى الشــرائع بالتطبيق على 

المسلمين وغير المسلمين، إن أرادوا عدال حقيقيا وإنصافاً واقعياً.

:á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  IÉYGôeh  OhóëdG

أما إذا نظرنا إلى الحدود فإننا نجد أن الشريعة تتعامل معها معاملة خاصة؛ فإذا كانت أعطت 
الحق لولي الدم أن يقتــص، أو يعفو ويقبل الديــة، أو يعفو عن القصاص والديــة معاً؛ فإن األمر 
يختلف تمامــاً في الحدود، فإن حق العفــو ال يملكه ولي األمر، وال ولي الــدم، إنما هو هللا تعالى. 
وال يســقط بحاٍل من األحوال إال إذا فقد شرطاً من شروطه، سواء الخاصة بالحد أو المحدود؛ ومن 
ثم نعرف أن إقامة الحد واجبة، أما القصاص فهو حق. وإذا كان لإلنسان أن يتنازل عن حقه فليس 

له أن يقصر في أداء واجبه.
ودعوى العنف والقسوة دعوى زائفة، بان زيفها لمن له أدنى اطالع بالشريعة اإلسالمية وروحها 
التشــريعية العامة، وهي ال تخرج إال من أناس أســنت نفوســهم، وخربت قلوبهم، وتمرغوا في وحل 
المعصية، وشربوا من كأس الرذيلة حتى ثملوا، وأحسوا بضعفهم وخيبتهم؛ فراحوا يلقون باللوم على 
الشــريعة وأحكامها، فهم أولياء للشــيطان الذي لما لم يســتطع تنفيذ األمر لكبر في نفسه، أخذ 

يفتش له عن حجة واهية، وأنه أفضل من آدم 0.
وسوف أتحدث في عجالة عن كل حٍد من هذه الحدود:
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1 ـ حد الردة(1):
 ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :لقد كفلت الشريعة اإلســالمية حرية التدين لكل الناس، يقول اهللا تعالى
 ﴾ ...L K J I H G FE D C B ﴿ ،[256 :البقــرة] ﴾ Ú Ù Ø × Ö

[الكهف: 29].

وأعطى الشــرع ألهل الذمة ـ علــى الرغم من أنــه ال يقرهم على دينهم ـ الحق في ممارســة 
عباداتهم وطقوسهم بحسب ما يرون، وحافظ على كنائسهم ومعابدهم، ولم يجبرهم على دخول هذا 
الدين، وطلب منهم أن يفكروا جيدًا قبل أن يدخلوا هذا الدين، وال يدخلوه إال وقد اقتنعوا به تماماً.

وزيادة في التحري والدقة، أخبرهــم أن من يدخل هذا الدين، ويخرج منه مرة ثانية؛ فإن هذا 
األمــر يكلفه الكثير، فهــو يكلفه عمره إن أصر على الخــروج من هذا الدين. فــإذا كانت األحزاب 
األرضية، والمذاهب البشرية تشترط على من يريد أن يلتحق بها شروطاً، وتجعل عليه واجبات ال بد 
أن يقوم بها؛ فأولى بشريعة اهللا 8 أن تشترط ما تراه من الشروط، وتوجب من الواجبات ما ينظم 
أمر الداخلين فيها، وإال لتحول األمر كما أراده المشــركون من أهــل الكتاب في صدر هذه الدعوة، 
وفي حياة النبي ژ حيث يخبرنا اهللا تعالى عن نيتهــم الخبيثة، وطواياهم العليلة فيقول: ﴿ , 
 > ❁ < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 U T SR Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?

Z Y X W V ]\ [ ^ _ ﴾ [آل عمران: 72 - 73].
فحد الردة ال قســوة فيه، وال ظلم ألحد، ما دام اإلنسان يدخل هذا الدين طائعاً من دون إكراه 
من أحد، كما أن الشــريعة تعطي الحق لهذا المرتد أن يناظــر ويفهم حتى يزول ما عنده من لبس 
أو غموض، ويستتاب حتى يأخذ الفرصة في الرجوع إلى دين اهللا، فإن أصر فال هوادة وال شفقة به؛ 

ألن دين اهللا ليس لعبة لمن يريد أن يلعب به.

2 ـ حد البغي(2):
تتعامل الشريعة اإلســالمية مع الواقع من دون أن تحلق في عالم المثل والخيال الذي ال يوجد 
إال بيــن المالئكة، فما دام هناك حاكــم ومحكومون فغالباً ما يحدث التنــازع، وقد يصل األمر إلى 
حد الخروج على الحاكم؛ ســواء كانت الفئة الخارجة على حق أم على باطل، والشــريعة اإلسالمية 

ينــازع عدد من الفقهاء المعاصرين في اعتبار الردة حدا مــن الحدود المقدرة، ويرجحون كونها عقوبة تعزيرية تترك لإلمام   (1)
يطبقها بحسب ظروف المرتد، واعتبار خطورته على المجتمع؛ وسنولي هذا الموضوع اهتماما خاصا عند الحديث عن التقنين. 
ينازع أيضاً بعض العلماء المعاصرين في جعل البغي حدا، حتى ال يكون أداة في يد الطغاة والظالمين وسيفاً مصلتاً على رقاب   (2)

كل من يخالفهم الرأي، ولو طبق الحد بضوابطه الرتفع هذا الخوف. 
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تتعامل مع هــذه الظاهرة بهدوء أعصاب ال مثيل له في التشــريعات األرضية، فهي ال تكفر فئة على 
حساب األخرى؛ ولكنها تتعامل مع الفئتين كمؤمنين سواء المخطئ منهم والمصيب، يقول اهللا تعالى: 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿
 ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} | { z

̧ ﴾ [الحجرات: 9، 10].  ¶ μ ´ ³² ± °
والبغاة لهم حقوق في الشريعة اإلسالمية، منها:

1 ـ أال يتبع مْدبرهم، أو يجهز على جريحهم، وال تسبى نساؤهم وأوالدهم.
2 ـ أال يستعين الحاكم على قتالهم بكافر حتى ال يسلط عليهم أحدًا من غير دينهم.

3 ـ ال يضمن البغاة ما أتلفوا في حالة الحرب.

3 ـ حد الحرابة(1):
قد تقسو الشريعة في بعض عقوباتها، ولكنها قسوة الطبيب الذي ينظر إلى عضو من المريض 
فال يجد له دواء ِإال البتــر فيقوم ببتره، وربما ينفطر قلبه على هــذا العمل، ولكنه ال بد منه؛ فهي 

قسوة ظاهرة تنبع من قلب رحيم، يعرف مصلحة المرء أين تكون.
هكــذا نجد حد الحرابــة، يجد الناظر فيــه ألول وهلة أَنهُ عقوبة قاســية، ولكن الــذي ينظر إلى 
 L K ﴿ :هُ عدل السماء الذي ال تقوم األرض إال به، وصدق اهللا العظيم إذ يقولالجريمة يوقن أَن
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 m l k j ih g f e d cb a ` _ ^ ] \

z y xw v u t s r q p ❁ n } | { ﴾ [المائدة: 33، 34].
ويفصل الفقهــاء في هذه العقوبة فيقولون: إن قتلوا وأخذوا المــال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم 
يأخذوا مــاال قتلوا، وإن أخذوا المــال ولم يقتلوا، تقطــع أيديهم وأرجلهم من خــالف، وإن أخافوا 

السبيل ولم يقتلوا أو يأخذوا ماال، نفوا من األرض.
والذي ينظر إلى خطورة هذه الجريمة، وما تسببه للناس من فزع ورعب، وأنهم ال يأمنون على 
أنفســهم وأموالهم وأعراضهم؛ يرى أن هذه عقوبة عادلة، ويرى أن الشــريعة على صواب؛ إذ جعلت 
هذه الجريمة من الحدود ولم تكتف بالقصاص؛ ألن القاتل في الحرابة ال يقصد غالباً فردًا بعينه، 
ولكنه متســلط على رقاب الناس جميعاً، فمن األولى أن تكون من الحــدود التي هي من حقوق اهللا 

تعالى، حتى ال يملك أحد تخفيف العقوبة عليه أو إلغاءها.

ينازع األســتاذ الدكتور طه جابــر العلواني في حد الحرابة، ويرى أن ســياق القرآن يحتم أن تكون هــذه اآليات خاصة ببني   (1)
إسرائيل، ويرد الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة، وهذا تأويل بعيد ال نوافقه عليه. 
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4 ـ حد الزنى:
قضت الشريعة اإلســالمية بعقوبتين لحد الزنى: العقوبة األولى الجلد، وهذه العقوبة تطبق إذا 
كان الزاني أو الزانية بكرًا أي لم يسبق له أن تزوج وهذه وردت في قول اهللا تعالى: ﴿ + , 
 C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -

F E D ﴾ [النور: 2].
والعقوبــة الثانيــة: الرجم وهذه ثبتــت من خالل الســنة القولية والعملية لرســول اهللا ژ ، 
وثمة تناســب وتوافق بين الجريمتين وبيــن عقوبتيهما؛ ففي الزاني غير المحصن تكتفي الشــريعة 
اإلســالمية بعقوبة الجلد والتشــهير ﴿ F E D C B ﴾. أما الزاني المحصن فال 
هوادة معــه وال رأفة به بعد أن عرف الطريــق إلى الحالل، وأبى إال أن يقحم نفســه في الحرام، 
وترك اللحم الطيب الناضج وأكل من النتن الخبيث، وترك الطهارة والعفة ومرغ نفسه في الوحل 

فهذا ال يستحق أن يحيا.
والشــريعة اإلســالمية تحتاط في إثبات هذه الجريمة احتياطاً كبيرًا فال تقبــل في إثباتها أقل 
من أربعة شــهود، وال بــد أن يصفوا الحــادث وصفاً دقيقــاً وأن يكون الوصف موحــدًا ال زيادة فيه 
وال نقصان. وكأن الشريعة تريد أن تعجز الشهود وأن تصرفهم عن هذه الشهادة؛ ألنها تريد الستر 
في هذه المعاصي، وفي كل ما هو حق هللا تعالى. ولعل من يراجع أحاديث النبي ژ ومحاولة صرفه 

للمعترف بهذا الحد يرى إلى أي مدى تريد الشريعة الستر في هذا الحد.
عقوبة الجلد عامة وكيفية تنفيذ الحد واشتراط الفقهاء أن ال يقام الحد في يوم شديد الحر أو 
شديد البرد، وأن يكون الجلد مفرقاً على سائر الجسد، وأن يتقي الجالد الوجه واألماكن الحساسة 
في جسد الجاني؛ كل هذا يبين مدى الرحمة والشــفقة بهؤالء الجناة، ويرد على المتشدقين الذين 
يتهمون الشــريعة بالقســوة، وتأخذهم الرحمة والشــفقة على الجناة في الوقت الــذي تلطخت فيه 

أيديهم بدماء األبرياء.

5 ـ حد القذف:
تغار الشــريعة على حقوق أتباعها غيرة شــديدة، وتحمي الضرورات التي ال يســتطيع أن يعيش 
المســلم عيشــة هنيئة إال بحفظها؛ ومن هــذه الضرورات حمايــة العرض. فكما حافظت الشــريعة 
اإلسالمية على حماية األعراض من أن تدنس دنساً مادياً بجريمة الزنى، وجعلت لها عقوبة؛ حافظت 
أيضاً على األعراض أن تدنس دنساً معنوياً وهو الذي ربما يكون أشد وقعاً من الدنس المادي، وكما 

يقول الشاعر:
التئـــام الــلــســانجـراحـــات الســـهام لهـــا  جـــرح  مـــا  ــام  ــت ــل ي وال 
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ولذلك نجــد العقوبة هنا شــديدة ربما فاقت فــي محصلتهــا النهائية عقوبة الزنــى من غير 
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :المحصن، يقــول اهللا تعالى

z y x w v u t s r q ❁ o n m lk j i }  ﴾ [النور: 4، 5].
والعقوبة هنا مركبة من ثالث عقوبات:

الجلد ثمانون جلدة.أ ـ  
عدم قبول الشهادة.ب ـ  
الحكم عليه بالفسق.ج ـ  

ولو أخذ الناس في عصرنا هذا بهذه العقوبة لخرســت ألسنة طالما خاضت في أعراض الناس 
خوضاً عظيماً، ولحميت أعراض طالما انتهكت بألسنة الفاسقين؛ ولكن في غياب الحكم بكتاب اهللا 
نجد أن القذف أصبح سهال، يقذف الرجل أخاه بسهولة، وربما يقبلها منه المقذوف بسهولة أيضاً، 
حتى أصبح القذف أمرًا مألوفاً تستعمله بعض الطبقات المنحطة في مزاحها من دون أدنى غضاضة 

أو امتعاض!!
ولو علم القاذف أنه لو نطق بهذه الكلمة الكتوى ظهره بثمانين جلدة، وســقطت شهادته، وكان 
فاســقاً بين الناس؛ لعفت األلســن وتحصنت األعراض، وصدق اهللا العظيــم إذ يقول: ﴿ ¶ ¸ 
 "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

5 6 7 ﴾ [النساء: 26 ـ 28].
وفي تطبيق حدي الزنــى والقذف صيانة لضــرورة مهمة من ضرورات اإلنســان، وهي ضرورة 

العرض، أو حفظ النسل.

6 ـ حد السرقة:
من الضرورات التي حافظت عليها الشريعة اإلسالمية حفظ المال، ولذلك شرعت حد السرقة. 
وقد يظن الناس أن الشــريعة اإلســالمية بهذه العقوبة تتســبب في خلق أفراد عاطلين ذوي عاهات 
يحتاجون من يعولهم، وبذلــك تخلق عبئاً على المجتمع، إلى غير ذلك مــن الدعاوى التي ظاهرها 

الرحمة وباطنها العذاب.
والشريعة اإلســالمية قبل أن تفرض عقوبة السرقة تحتم على ولي األمر قبل أن ينفذ الحد أن يكفل 
حياة كريمة يأمن الناس فيها على الحد األدنى للمعيشة، وإن عجز ولي األمر عن ذلك فمن الواجب عليه 

. ƒ أن يوقف تنفيذ هذا الحد حتى تزول هذه الشدة عن الناس كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب
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والشــريعة ال تقطع األيدي في كل صغيرة أو كبيرة، ولكنها تشترط نصاباً معيناً وهو ربع دينار 
من الذهب؛ أي: ما يقارب خمســين جنيهاً مصرياً في هذا الوقت. ثُم إنها ال تعاقب ِإال على جريمة 

كاملة، أي: بعد أن يتم إخراج المسروق من حرز مثله.
وتبلــغ الرحمة منتهاها عنــد كثير من الفقهاء عندمــا يرون أن العائد في الســرقة للمرة 
الثالثة، بعد أن تقطع يده اليمنى ورجله اليســرى َفِإنهُ يســتودع الســجن، وينفق عليه من بيت 
مال المسلمين. ويقول اإلمام علي في ذلك: «إني ألستحي من اهللا أال أترك له يدًا يأكل بها أو 
يستبرئ بها من بوله أو يتوضأ بها، ويجتهد أيضاً في قطع القدم ويترك الكعب حتى يقف عليه 

السارق».
والــذي ينظر إلى جرائم الســرقة وتكرارها في هــذا العصر الذي تحولت فيــه العقوبة من 
القطع إلى السجن ليعرف مدى فضل الشــريعة اإلسالمية على البشرية، فكثيرًا ما يذهب السارق 
ا يجد مقاومة من صاحب المنزل يقتله، وربما يقتــل أهله؛ فإذا ضبط تبين أن هذه  ليســرق، َولَـم
هي المرة العاشــرة أو أكثر. ولو كانت يده مقطوعة ورجله ما اســتطاع أن يتسلق على البيوت، أو 
أن يمسك مسدســاً ويقتل به األبرياء. وعلى الرغم من ذلك نسمع هذه التهم التي تسلط في وجه 
 F E D C B A @ ﴿ :الشــريعة بغير حق من هؤالء الذين قال اهللا تعالى فيهــم

I H G ﴾ [األعراف: 45].

7 ـ حد الخمر:
جاء النبي ژ إلى الجزيرة العربية وهي تعب من الشهوات عبّاً، وتغرق في اآلثام إلى آذانها، 
وعلى رأس هــذه المعاصي واآلثام كانت تتربــع الخمر، فلقد كانت الشــراب المفضل لهم؛ ولذلك 
تدرجت الشريعة في تحريمها، ولم تحرمها مرة واحدة، ولوال هذا التدرج ما استطاعت الشريعة أن 
تنتزع حب الخمر من القلوب. ولقد حاول كثير من البالد التي تحكمها القوانين البشــرية أن تحرم 
الخمر دفعــة واحدة، وبعدما أنفقت ماليين الجنيهات باءت بالفشــل الذريع؛ ألنهــا لم تأخذ بمبدأ 
التدرج، وحاولت تحريــم الخمر بمفردها، وتركت كثيرًا من المعاصي التي توصل اإلنســان وتدفعه 
إلى الســكر مثل الزنى وغيره. وثمة فرق بين أن يحــرم اهللا خالق العباد، وبيــن أن يحرم مخلوق 

ال يرى الناس له ميزة أو فضال عليهم.
ـ ، ولكن جمهور الفقهاء يعدها  وعقوبة الخمر هي إلى التعزير أقرب منها إلى الحد ـ في رأيي 
وســط الحدود. والقصد من هذه العقوبة التوبيــخ والزجر ال اإلتالف والقتــل، ولذلك كان اإلمام 
علي ƒ يقول: «مــا أقيم على أحد حدًا فيموت منه وأجد في نفســي عليــه إال صاحب الخمر؛ ألن 

الرسول ژ لم يسنه لنا».
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والكفارات في الشــريعة اإلســالمية ذات شــقين: شــق أقرب إلى العقوبة ككفــارة القتل 
الخطأ، وشــق أقرب إلى العبادة كاإلطعام بدال من الصوم كما في كفــارة الفطر في رمضان 
لمن ال يطيق الصوم. وشرعت الكفارات في الشريعة اإلســالمية لتكفير الذنوب؛ أي: محوها، 

وتطهير المسلم منها.

ومن خالل العقوبــات التي فرضت على المخالفات التي يســتحق صاحبهــا أن يكفر عنها 
نرى مدى حرص الشريعة اإلسالمية على تعليم المسلم خلق المراقبة على لسانه كما في كفارة 
الظهــار والحنث في اليمين، وعلى أفعاله التي لم يقصدها ككفــارة القتل الخطأ، وعلى حرمة 

الطير والحيوان في الحرم كما في كفارة االعتداء على صيد الحرم.

وعقوبة التعزير فرضت في الشــريعة اإلســالمية، حتى ال يفلت الجناة مــن العقوبات التي 
فرضت مقدرة محددة على الجرائم، بحجة أن هذه الجريمة لم تثبت كاملة على الجاني.

فلقد حــرم اهللا 4 الزنى ومقدماته من بداية النظر إلى المــرأة األجنبية إلى الوقوع في 
هذه الجناية، واقتضت حكمة اهللا 4 أال يفرض عقوبة مقدرة ِإال على هذه الجريمة، وتقع قبلها 
فــي الغالب مخالفات كثيرة؛ منها: النظــر إلى المرأة أو الخلوة بها أو تقبيلها، أو مراســلتها، 
أو غير ذلك. ولو فرضت الشــريعة اإلســالمية لكل مخالفة من هذه المخالفات عقوبة مقدرة 
لتضخمت العقوبات في الشــريعة اإلسالمية واحتاج اإلنســان إلى وقت طويل لحفظها، ولكانت 
بذلك جامدة ال تســتطيع أن تتفهم الظروف التي وقعت فيها هذه الجريمة، واألشخاص الذين 
وقعت منهم هذه الجريمــة، والعقوبة المالئمة لكل ظرف من هذه الظروف ولكل شــخص من 

هؤالء األشخاص(1).

٭ ٭ ٭

يراجع فقه العقوبات عند اإلمام علي ƒ في ضوء فقه الصحابة واألئمة األربعة، رسالة ماجستير لكاتب هذه السطور؛ نوقشت   (1)
في قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم العام 1996. 
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ة قضايا مطروحة للنقاش أمام من يقوم بعمليــة التقنين في باب العقوبات ال بد من اإلجابة  ثَم
عنها، وحسم موطن الخالف حولها، ومن هذه القضايا:

:ógÉ© oª`dG  º∏°ùªdG  ô«¨H  º∏°ùªdG  πàb  : k’hCG

يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشــافعية والحنابلة أن المســلم ال يقتــل بالكافر، أّي كافر 
كان، ســواء كان معاهدا أو غير معاهد. ويرى الحنفية أن المســلم يقتل بالذمــي المعاهد، ودليلهم 
في هذا هو عمــوم القرآن الذي قضى أن النفس بالنفس والعين بالعين، من دون أن يفرق بين نفس 
مســلم وغير مسلم. ويفســرون الحديث الذي اســتدل به جمهور الفقهاء تفســيرا آخر، وهو حديث 
النبي ژ «ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد في عهده»(1)؛ أي: ال يقتل مسلم بكافر محارب، وال ذو 

عهد في عهده بكافر محارب أيضاً(2).
يقول اإلمام الصنعاني: «... عدم قتل المسلم بالكافر قودا، وإلى هذا ذهب الجماهير، وأنه 
ال يقتل ذو عهد، (فذو العهد) الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان، فإن قتله محرم على 
المســلم حتى يرجع إلى مأمنه. فلو قتله مســلم؛ فقالت الحنفية: يقتل المســلم بالذمي إذا قتله 
بغير استحقاق، وال يقتل بالمســتأمن. واحتجوا بقوله في الحديث: «وال ذو عهد في عهده»، فإنه 
معطوف على قوله مؤمن، فال بد من تقييد في الثانــي كما في الطرف األول فيقدر، وال ذو عهد 
في عهده بكافر، وال بــد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربــي؛ ألن الذمي يقتل بالذمي 
ويقتل بالمسلم. وإذا كان التقييد ال بد منه في المعطوف، وهو مطابق للمعطوف عليه، فال بد من 
تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه فيكون التقدير، وال يقتــل مؤمن بكافر حربي، ومفهوم حربي 
أنه قتل بالذمي بدليل مفهــوم المخالفة. وإن كانت الحنفية ال تعمــل بالمفهوم فهم يقولون: إن 
الحديث يدل على أنه ال يقتل بالحربي صريحاً. وأما قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى: ﴿  £ 
¤ ﴾. ولمــا أخرجه البيهقــي من «أنه ژ قتل مســلماً بمعاهد، وقال: أنـــا أكرم من وفى 
بذمته»، وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحٰمن بن البيلماني، وقد روي مرفوعا؛ قال البيهقي، 

صحيح البخاري، كتاب العلم، ح 111. سنن الترمذي.   (1)
يراجع: المحلى باآلثار لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، 181/11 - 182، دار الفكر العربي. أحكام القرآن لمحمد بن عبد اهللا   (2)
األندلســي (ابن العربي) 90/1 - 91، دار الكتب العلمية. تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي، 103/6، 
دار الكتاب اإلســالمي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي 117/10، دار إحياء التراث 

العربي. الفقه اإلسالمي في طريق التجديد للدكتور محمد سليم العوا، 137 - 141، ط3، دار الشروق، 1427 / 2006. 
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وهو خطــأ. وقال الدارقطني إن ابن البيلماني ضعيف ال تقوم بــه حجة إذا وصل الحديث، فكيف 
بما يرسله؟! قال أبو عبيد القاسم بن ســالم: هذا الحديث ليس بمسند. وذكر الشافعي في األم 
أن حديث ابن البيلماني كان في قصة المســتأمن الذي قتله عمرو بــن أمية الضمري. قال: فعلى 
هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ ألن حديث «ال يقتل مسلم بكافر» خطب به النبي ژ يوم الفتح كما 
في رواية عمرو بن شــعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمــان. هذا، وأما ما ذكرته 
الحنفيــة من التقدير، فقــد أجيب عنه بأنه ال يجــب التقدير؛ ألن قولــه ژ : «وال ذو عهد في 
عهده» كالم تام، فال يحتاج إلى إضمار؛ ألن اإلضمار خالف األصل، فال يصار إليه إال لضرورة 

فيكون نهيا عن قتل المعاهد.
وقولهم: إن قتــل المعاهد معلوم، وإال لم يكن للعهد فائدة، فال حاجــة إلى اإلخبار به. جوابه: 
أنه محتاج إلى ذلك؛ إذ ال يعرف إال بطريق الشــارع، وإال فإن ظاهر العموميات يقضي بجواز قتله، 
ولو ســلم تقدير الكافر، فال يســلم اســتلزام تخصيص األول بالحربي؛ ألن مقتضــى العطف مطلق 

االشتراك ال االشتراك من كل وجه(1).
وأحسب أن رأي الحنفية هو األصوب في هذا الزمان، وقد ذهب إليه بعض الصحابة كعمر بن 
الخطاب فــي إحدى الروايات عنه، وهو ما يتوافق مع عقد الذمــة، ومفهوم المواطنة؛ إذ ال يعقل 
أن ندخله بأمان وعهد أنه آمن على نفسه وماله ثم ننتقص أو ننقض هذا العهد حيث ال نقتل من 

قتله عمدا.

:»eòdG  ájO  :kÉ«fÉK

من المســائل التي كثر حولها الخالف قديما وحديثا مســألة دية الذمي، فيرى بعض الفقهاء 
أنها على النصف من دية المســلم، ويرى بعضهم أنها مثل دية المسلم، ويرى فريق آخر أنها ثلث 

دية المسلم.
ذهب المالكيــة والحنابلة، وهــو مذهب عمر بــن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شــعيب أن دية 
الكتابي الذمي والمعاهد نصف دية الحر المســلم؛ لما روى عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ژ قال: «دية المعاهــد نصف دية الحر». وورد من حديث عبد اهللا بــن عمر: «دية المعاهد 
نصف دية المســلم». وأهل الكتــاب هم اليهــود والنصارى. ودية المجوســي ثمانمائــة درهم عند 
المالكية والحنابلة، وبه قال عمر وعثمان وابن مســعود @ وكذلك المرتد عند المالكية.. وهذا في 

دية النفس.

سبل السالم لمحمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني، 342/2، دار الحديث.   (1)
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قال المالكيــة: ودية جراح أهــل الكتاب كذلك على النصــف من دية جراح المســلمين. وقال 
الحنابلــة: جراحات أهل الكتاب من دياتهم كجراح المســلمين من دياتهــم، وتغلظ دياتهم باجتماع 

الحرمات عند من يرى تغليظ ديات المسلمين.
والصحيح عند الحنفية أن الذمي ـ كتابيا كان أو غيره ـ والمســتأمن والمسلم في الدية سواء، 
وهذا قــول إبراهيم النخعي والشــعبي، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مســعود ومعاوية @. فال 
 E  ﴿ :يختلــف قدر الدية باإلســالم والكفر عنــد الحنفية؛ لتكافــؤ الدماء، وذلك لقولــه تعالى
O N M L K J I H G F ﴾ [النساء: 92]. أطلق 4 القول 
بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد. وروي «أن عمرو بن 
أمية الضمري قتل مســتأمنين فقضى رسول اهللا ژ فيهما بدية حرين مســلمين». وروى الزهري أن 
أبا بكر وعمر ^ قضيا في دية الذمي بمثل دية المســلم؛ وألن وجوب كمال الدية يعتمد على كمال 
حال القتل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا وهي الذكورة والحرية والعصمة وقد وجدت. ونقل عن بعض 

الحنفية أنه ال دية في المستأمن.
وقال الشــافعية: دية كل من اليهــودي أو النصراني إذا كان له أمان وتحــل مناكحته ثلث دية 
المســلم نفســا وغيرها. ودية الوثني والمجوســي إذا كان لهما أمان ثلثا عشــر دية المسلم، ومثل 
المجوســي عابد الشــمس والقمر والزنديــق ممن له أمان؛ وذلك لما روى ســعيد بن المســيب أن 
عمر ƒ جعل دية اليهــودي والنصراني أربعة آالف درهم ودية المجوســي ثمانمائــة درهم، وهذا 
التقديــر ال يفعل بال توقيف، فأما غيــر المعصوم فدمه هدر. وهذا كله فــي الذكور. أما اإلناث من 
الكفار اللواتي لهن أمــان فديتهن نصف دية الذكور منهم اتفاقا؛ قال ابــن قدامة: ال نعلم في هذا 

خالفا، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل(1).

وأساس هذا االختالف أمران:
األمر األول: هو اختالف اآلثــار الواردة في ذلك وتعارضها فبعضها ينطق بالتســوية، وبعضها 

ينص على التنصيف، وأخرى ترى الثلث كافيا في ذلك.
األمر الثاني: هــو اختالفهم فــي العوامل المؤثــرة في نقصــان الدية وهي (األنوثــة والكفر 

والعبودية)(2).

المدونة لمالك بن أنس األصبحي، 627/4، دار الكتب العلمية. األم للشــافعي، 113/6 - 114. المبسوط للسرخسي، 84/26 - 85،   (1)
دار المعرفة. بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، 254/7. المغني البن قدامة، 290/8، دار إحياء التراث العربي. أسنى المطالب 

شرح روض الطالب، 48/4 - 49، دار الكتاب اإلسالمي. الموسوعة الفقهية، 61/21 - 62، وزارة األوقاف الكويتية. 
بداية المجتهد، 4/ 196.   (2)
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فالجمهور يــرى أن الكفر منقص للدية واألحنــاف ال يعتبرون الكفر كذلــك. وهذا الخالف 
«مبني على الخالف في أن دم غير المسلم كدم المسلم بحيث يقتل المسلم إذا قتل غير مسلم أم 

ال يقتل به»(1).

ويمكن لمن يقــوم بالتقنين في العصــر الحالي األخذ بــرأي الحنفية، في حالــة اندماج أهل 
الكتاب ضمن الجماعة الوطنية، فلها ما لها وعليها ما عليها، وبعد أن يتأكد من إخالصهم وانتمائهم 
للوطن الذي ينعمون ويعيشــون في خيراته، حتى يأمنوا على أنفســهم ودمائهــم وأموالهم. ويمكننا 

تعزيز رأي الحنفية بما يلي:

أوًال: إن الحنفية يجعلون غير المسلم مســاوياً في الدم ـ ما دام معصوم الدم ـ بالمسلم؛ (ألن 
االعتداء على اآلدمية، وهي متســاوية، وكفره ال ينقص من آدميته، فكل النــاس آلدم، وبالبناء على 

ذلك تكون ديته كدية المسلم من غير نقصان)(2).

يقول الشــيخ محمود شــلتوت: «قرر اإلســالم التكافؤ بين الناس جميعا في الدماء، ولم يجعل 
لدم أحد فضال على دم آخر، ولم ير في المجموعة البشرية من هذه الناحية شريفا ال تمس حياته 

بجريمته، وغير شريف يلقى بجريمته للحيوانات المفترسة»(3).

واإلســالم ليس مانعا من التكافؤ، فإذا تكافأ األشخاص فقد تساوت دياتهم وال عبرة بما بينهم 
من اختالفات طبيعية أو غير طبيعة(4).

ثانياً: قال ابــن التركماني: «وفي التهذيب البــن جرير الطبري ال خــالف أن الكفارة في قتل 
المسلم والمعاهد سواء، وهو تحرير رقبة فكذلك الدية»(5).

ثالثاً: إن األحاديث الواردة عن رســول اهللا في دية الذمي متعارضة؛ فبعضها ينص على النصف 
من دية المسلم، وبعضها يرى ديته كاملة كالمسلم.

كما أن اآلثــار الواردة عن الصحابة والتابعين مختلفة ومتعارضة في ما بينها، حتى في ما يروى 
عن الصحابي الواحد مثل: عمر وعثمان، أو التابعي الواحد مثل عمر بن عبد العزيز وعطاء، ما بين 

قائل بالثلث وقائل بالنصف وقائل بالمساواة.

العقوبة، ص 429، فقرة 406.   (1)
المصدر السابق نفسه.   (2)

اإلسالم عقيدة وشريعة، ص 312.   (3)
التشريع الجنائي، 2/ 160.   (4)

الجوهر النقي البن التركماني، 8/ 103.   (5)
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أقول: هذا التعارض واالختالف اللذان جعال كل فريق من الفقهاء يقدح في اآلثار التي اســتند 
إليها غيره انتصارًا لرأيــه وتضعيفا لرأي اآلخرين؛ يجعلنا نطمئن إلى مــا وافق الكتاب منها، وهو 

المساواة في الدية بينهما، فهذا وحده هو الذي يمكن القول بصحته.

رابعاً: ورود هذا االختالف بين الفقهاء دليل على أن المسألة اجتهادية، ويبقى أن للرأي القائل 
بالمساواة في الدية بين المســلم والذمي وجاهة تقتضي أن نرجحه للمساواة في اإلنسانية، كما أنه 
الذي يتفق مع أصول الشــريعة التي قامت علــى تحقيق العدل الكامل بين النــاس في الدنيا، وفي 

اآلخرة متسع للتفاضل.

خامســـاً: رأى الشــيخ محمد الغزالي في فعل عثمان الذي أكمل فيه دية الذمــي، وكانت على 
النصف من دية المســلم، رأى في هذا المســلك (ما يدل على إمكان التغييــر إذا تغيرت األوضاع، 
ويبدو أن أهل الذمة اندمجوا في المجتمع اإلسالمي عن إخالص فرأى عثمان طمأنتهم على مكانتهم 

بتعزيز دياتهم)(1).

وهذا المســلك ـ إذا صح تعليله ـ هو الذي يتعين اليوم ســلوكه مع أهــل الذمة لطمأنتهم على 
مكانتهم، وإشــعارهم بأنهم مواطنون من الدرجة األولى، ال من الدرجة الثانية. وال يعقل أن تســوي 
القوانين الوضعية بين الذمي والمسلم في الدية، وتسلك مســلك الطمأنة والمساواة في الجنايات، 
ونصر نحن على مجافاة الواقع باســم الشريعة في ما فيه سعة، ونســلك طريق التمييز والتفرقة إن 

نحن ذهبنا إلى غير قول األحناف.

سادساً: إن هذا التنوع في االجتهادات، وهذه الثروة الفقهية الكبيرة الموروثة تفتح للمجتهدين 
والباحثين «أوســع األبواب لتخير القانون الذي تنظم به شــؤون المجتمعات اإلسالمية على اختالف 
ظروفهــا، غير معتمديــن فيما يختارون إال على شــيء واحد وهــو عدم المخالفة ألصــل من أصول 
التشــريع القطعية، مع تحري وجوه المصلحة، وســبيل العدل، وكان ذلك أساســا لدوام الشــريعة 

اإلسالمية، وصالحيتها لكل زمان ومكان»(2).

وفي القول بالمســاواة بين الذمي والمسلم في الدية ســبيل العدل، وإصابة عين المصلحة وهو 
الذي يتفق مع أصول التشريع القطعية(3).

السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص 26.   (1)
اإلسالم عقيدة وشريعة، ص 550.   (2)

ضوابط االجتهاد المعاصر في التشــريع الجنائي دراســة مقارنة للزميل األستاذ فتحي محمد أبو الورد، رسالة ماجستير قدمت   (3)
لقسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة. 
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اختلف الفقهاء حــول القصاص بين الرجل والمرأة في القتل العمــد، فيرى جمهور الفقهاء أنه 
يجب القصاص بين الرجل والمرأة في القتــل العمد. ويرى بعضهم أنه يجب على أولياء المرأة دفع 

نصف الدية ألولياء الرجل. ويرى بعضهم أن أولياء المرأة ال يدفعون شيئا.
قال الشافعي 5 : ولم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية 
واإلســالم؛ فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها، وإذا قتلته قتلت بــه، وال يؤخذ من المرأة وال من 
أوليائها شــيء للرجل إذا قتلت به وال إذا قتل بها، وهي كالرجل، يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا 
اقتص لها أو اقتص منها، وكذلك النفر يقتلون المرأة والنسوة يقتلن الرجل. قال الشافعي: وكذلك 
جراحه التي فيها القصاص كلها بجراحها إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح التي هي أقل من 
النفس، وال يختلفان في شــيء إال في الدية؛ فإذا أراد أولياؤها الدية فديتها نصف دية الرجل، وإن 
أراد أوليــاء الرجل ديته من مالها فديته مائة من اإلبل ال تنقــص لقتل المرأة له، وحكم القصاص 
مخالف حكم العقل. قال الشافعي: ووالة المرأة وورثتها كوالة الرجل وورثته ال يختلفان في شيء إال 

في الدية(1)
وعن أنس بن مالك ? : «أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك 
هذا: فالن، فالن حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأســها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رســول اهللا ژ أن 

يرض رأسه بين حجرين». متفق عليه، واللفظ لمسلم(2).
وقتل الرجل بالمرأة، فيه خالف: ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم، وحكى ابن المنذر اإلجماع 
على ذلك لهذا الحديث. وعن الحســن البصري أنــه ال يقتل الرجل باألنثى، وكأنه يســتدل بقوله 

.﴾ g f ﴿ :تعالى
ورد بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه النــاس بالقبول أن الذكر يقتل باألنثى، فهو 

أقوى من مفهوم اآلية.
وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقــاد بالمرأة، ويوفى ورثته نصف ديتــه؛ قالوا: لتفاوتهما في 
̄ ﴾، ورد بأن التفاوت في الديــة ال يوجب التفاوت في  الدية، وألنه تعالى قــال: ﴿ ® 
النفس، ولــذا يقتل عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشــرون، وقد وقعت المســاواة فــي القصاص؛ ألن 

المراد بالمساواة في الجروح أال يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح(3).

األم لمحمد بن إدريس الشافعي، 22/6 - 23، دار المعرفة.   (1)
مسلم، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، ح 3167.   (2)

سبل السالم لمحمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني، 343/2 - 344. دار الحديث.   (3)
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والراجح الذي يستقيم مع مقاصد الشــريعة في حفظ األنفس، وال يتعارض مع نصوص القرآن 
قطعية الثبوت والداللة أن الرجل يقتل بالمرأة، وال يدفع أولياؤها ألوليائه شــيئا، ويقاد لها منه في 

النفس وما دون النفس.
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ذهب الفقهاء إلى أن دية األنثى الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم، هكذا روي 
عن النبي ژ وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت @ . قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع 
أهل العلم علــى أن دية المرأة نصف دية الرجــل؛ لما روى معاذ عن النبي ژ قــال: «دية المرأة 
على النصف من دية الرجل»(1). وألنها في الشــهادة والميراث على النصف من الرجل، فكذلك في 

الدية، وهذا في دية النفس.

أما في دية األطراف والجروح فاختلفوا: فقال الحنفية والشــافعية: إنهــا على النصف من دية 
أطراف وجراح الرجل أيضــاً؛ لما روي عن علي ƒ قال: عقل المرأة علــى النصف من الرجل في 
النفس وفي ما دونها. وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وأبو ثور، واختاره ابن المنذر؛ ألنهما شخصان تختلف ديتهما في النفس، فاختلفت في األطراف. وقال 
المالكية والحنابلة: تســاوي المرأة الرجل في دية األطراف إلى ثلث ديــة الرجل، فإذا بلغت الثلث 
رجعت إلى عقلهــا، فإذا قطع لها ثالث أصابــع فلها ثالثون من اإلبل كالرجــل. وإذا قطع لها أربع 
أصابع فإنها تأخذ نصف ما يأخذه الرجل؛ أي: تأخذ عشــرين مــن اإلبل، وروي ذلك عن عمر وابن 
عمر وزيد بن ثابت @، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعروة والزهري، وهو قول 
فقهاء المدينة الســبعة؛ وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهللا ژ : 

«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»(2). وهو نص يقدم على ما سواه(3).
ومع قول ابــن المنذر بإجماع أهــل العلم على ذلك، فــإن ابن قدامة 5 نقــل قوله المتقدم 
وكذلك قول ابن عبد البر، ثُم قــال: «وحكى غيرهما عن ابن علية واألصــم أنهما قاال: ديتها كدية 
الرجل لقولــه 0 : «في النفس المؤمنة مائة من اإلبل»(4). ثُم عقب على ذلك قائال: «وهذا قول 

البيهقي في السنن، 69/8.   (1)
سنن النسائي، باب: عقل المرأة، ح 4723.   (2)

األم للشــافعي، 114/6. المنتقى شــرح الموطأ، 81/7. المبســوط، 79/26 - 80. بدائع الصنائع، 254/7 - 255. المغني البن   (3)
قدامة، 314/8. 

ـ ، (1544). ســنن النســائي في القســامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول  الموطأ، في العقول ـ باب ذكر العقول   (4)
واختالف الناقلين له، (4853). السنن الكبرى للبيهقي، 8/ 73. 
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شــاذ يخالف إجماع الصحابة وســنة النبي؛ فإن في كتاب عمرو بن حزم «ديــة المرأة على النصف 
ا ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفســرًا لما ذكروه  من دية الرجــل»، وهي أخص ِمم

مخصصا له»(1).
وقد تطابقــت مصادر الفقــه المذهبي فــي القول بأن ديــة المرأة على النصــف من دية 

الرجل(2).
والحق أن ورود مخالفــة ابن علية وأبي بكر األصم لجمهور الفقهاء يجعل دعوى اإلجماع غير 
مســلمة، وهذا ما حدا بنا إلى القول بأن جمهور الفقهاء يرى أن دية المرأة على النصف من دية 

الرجل.

نقصان الدية لألنوثة:
وقد اعتبر فقهاؤنــا ـ رحمهم اهللا ـ أن األنوثة مــن العوامل المؤثرة في نقصــان الدية، وهذه 

العوامل ثالثة كما ذكرها ابن رشد وهي: «األنوثة والكفر والعبودية»(3).
اســتدلوا لذلك باإلجماع والقياس، ولعل الكاســاني الحنفي يعبر عن أدلــة الجمهور في هذا 

الصدد خير تعبير:
أوًال: «إجماع الصحابة @. فإنه روي عن ســيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
رضوان اهللا تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه 

أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً».
ثانياً: «وألن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها»(4).

ثالثاً: «ألن في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل)».
ا ذكروه، وهمــا في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفســرًا لما ذكروه مخصصا  وهي أخص ِمم
له، وذلك في معرض الرد على دليل ابن علية واألصم وهو قوله ژ : «في النفس المؤمنة مائة 

من اإلبل»(5).

المغني 11/ 508.   (1)
بدائــع الصنائــع، 103/8. الهداية، 320/4. بداية المجتهد، 196/4. حاشــية الدســوقي، 413/4. مغنــي المحتاج، 5/ 303.   (2)

األحكام السلطانية ص 240. المغني  11/ 508. 
بداية المجتهد، 196/4.   (3)

بدائع الصنائع، 254/7 - 255.   (4)
المغني، 314/8.   (5)
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رأي كثيرين من المعاصرين في دية المرأة:
وإذا كان جمهــور الفقهــاء قديماً رأى أن دية المــرأة نصف دية الرجل واســتدلوا لذلك، فإن 

جمهور الفقهاء المعاصرين يرون أن دية المرأة مساوية لدية الرجل، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة.

يقول الدكتــور القرضاوي في مقدمة بحثه عن دية المرأة: «قد دعاني المجلس األعلى لشــؤون 
األسرة في قطر إلى المشــاركة في (مائدة مســتديرة) عقدت في تاريخ 22 - 12 - 2004م لمناقشة 
موضوع (دية المرأة في الشريعة اإلسالمية)، وهل تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل أمر ال يقبل 
االجتهاد، أم هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا اقتضاه تغير الزمان والمكان واإلنسان؟

وهذا مــا دعاني إلى البحث في القضيــة من خالل الرجوع إلى مصادرنــا األصلية المعصومة: 
القرآن الكريم والســنة المشرفة، وما يخدمهما من مصادر التفســير، وشروح الحديث، ومن خالل 
مراجعنا الفقهية على اختالف المذاهب والمشــارب؛ فقه الصحابــة والتابعين واألتباع، ومن بعدهم 
من األئمة المتبوعيــن وغير المتبوعين. وقد ُغْصت في كتب التفســير والحديث، وفي كتب الســنن 
واآلثار، وفي كتب الفقه واألصول، مناقشــا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى األدلة التي تســتنبط 
ــنة واإلجماع والقياس  منها األحكام، والتــي يعتمد عليها أهل الفقه واالجتهاد والفتوى: القرآن والس

والمصلحة وأقوال الصحابة.

وبعد مناقشــة األمــر بحياد وموضوعيــة تبين لي أن هذا الحكم الذي اشــتهر لــدى المذاهب 
المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي اســتمر قرونا معموال به ال يســنده نص 
صحيح الثبوت صريح الداللة من كتاب وال سنة، كما ال يسنده إجماع وال قياس، وال مصلحة معتبرة، 
وال قول صحابي ثابت، وإْن كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين اهللا؛ ألنه يتوارد عليه 
الخطأ والصواب، وال معصوم غير رســول اهللا، ما لم يجمع الصحابة على شيء فيكون إجماعهم هو 

الحجة الملزمة»(1).

على أيــة حال ليس هنا موضوع بحث لهذه المســألة المهمة، ولكن على مــن يقومون بالتقنين 
في باب العقوبات أن يخلصوا إلى رأي راجح في هذه المســألة؛ ألنهــا وإن كانت غير مطروحة لدى 
فقهائنــا القدامى بهذه الكثرة وهذا الحجم، فإنها من القضايا المطروحة اآلن وخاصة بعد انتشــار 
مة يوســف القرضاوي بحق: «وقد تساءلت: لماذا  حوادث النقل الجماعي، وكما يقول شــيخنا العال
ســكت المجتهدون والمجددون طوال العصور عن هذه القضية، ولم تظهــر فيها آراء تجديدية، كما 

ظهر في قضية الطالق عند اإلمام ابن تيمية ومدرسته؟...

.(http://www. islamonline.net) وموقع إسالم أون الين ،(http://www.qaradawi.net) موقع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  (1)
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تبينــت أن قتل المرأة خطأ أو شــبه عمد في األزمنــة الماضية كان من النــدرة بمكان، وليس 
كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ في حوادث الســير، وتصاب فيها المرأة كما يصاب الرجل، فلم 

تثر مشكلة حول الموضوع حتى تستدعي اجتهادا جديدا من العلماء»(1).

زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص:
نظرا للتقدم العلمي والطبي المعاصر رأى بعض النــاس إمكانية زراعة أي عضو بتر في حد أو 
قصاص، وبالتالي نجمع بيــن أمرين: األمر األول: تطبيق الحدود، والثانــي: جبر الضرر الذي وقع 

على من يقام عليه الحد بإعادة زرع العضو الذي استؤصل.

وألن هذا ال يتصور ِإال إن كانت هناك استعدادات طبية خاصة كأن يستأصل العضو داخل غرفة 
العمليات المجهزة، ثُم يتم زرعه مرة أخرى؛ فإن مقاصد الشــرع من تطبيق الحد تكون قد انتفت، 
فال زجر للجاني الذي غالبا ما ســيكون تحت تأثيــر المخدر أثناء البتر والــزرع. وال جبر الضرر 
الذي نشــأ عن تصرفه فقطع عضو إنســان ولم يتمكن مــن زرعه. ولذلك درس مجمــع الفقه هذه 

المسألة وخلص بالقرار التالي:

إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
الســعودية من 17 - 23 شــعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مــارس) 1990م، بعد اطالعه على 
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو اســتؤصل في حد أو قصاص، واســتماعه 
للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، 
وإبقاء للمراد مــن العقوبة بدوام أثرها للعبــرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظــرا إلى أن إعادة 
العضــو المقطوع تتطلب الفورية في عــرف الطب الحديث، فال يكون ذلــك إال بتواطؤ وإعداد طبي 

خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته. قرر ما يلي:

أوًال: ال يجوز شــرعا إعادة العضو المقطــوع تنفيذا للحد؛ ألن في بقــاء أثر الحد تحقيقاً 
كامًال للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في اســتيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في 

الظاهر.

ثانياً: بما أن القصاص قد شــرع إلقامــة العدل وإنصــاف المجنى عليه، وصــون حق الحياة 
للمجتمع، وتوفير األمن واالســتقرار، فإنه ال يجوز إعادة عضو اســتؤصل تنفيــذا للقصاص، إال في 

الحاالت التالية:

المصدر السابق نفسه.   (1)
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أ ـ أن يأذن المجنى عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.
ب ـ أن يكون المجنى عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.

ثالثاً: يجوز إعــادة العضو الذي اســتؤصل في حد أو قصاص بســبب خطأ فــي الحكم أو في 
التنفيذ. واهللا أعلم.

٭ ٭ ٭
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ثارت شبهات عديدة في الفترة األخيرة بعد أن نحيت الشريعة اإلسالمية من التطبيق في معظم 
دول العالم اإلســالمي، وطبقت تطبيقاً جزئياً فــي بعض األماكن، وخرجت أجيــال ثقافتها الفقهية 
والشــرعية محدودة، ونظرت إلى التقدم الذي وصل إليه غيرنا وهو ال يقيم لهذه الحدود وزنا، بل 
يتهم كل من ينادي بتطبيقها بالرجعية والقسوة واالعتداء على حريات الناس وأموالهم وأبدانهم بغير 
حق. وألن بعض المســلمين ال يعرف من تطبيق الشريعة إال القطع والرجم والصلب تنادت األصوات 
من الداخل والخــارج تارة بتعليق الحدود إلى أجل غير مســمى، وتارة بإلغائهــا بالكلية؛ حيث إنها 
تقف في طريق نهضتنا، وتعمل على سوء العالقة بيننا وبين الدول المتقدمة التي تجعل عدم تطبيق 

الحدود شرطا أوليا من الشروط التي تقبلنا بسببها.
ومن ثــم فعلى القائميــن بالتقنين جهد كبيــر في توضيح هــذه المســائل أوال، والرد على 
الشبهات ثانياً. وعليهم أيضاً توضيح عظمة التشــريع اإلسالمي الشامل، وليس القاصر على باب 

العقوبات فقط.
وكما نشــأت قضايا في مجال القصاص والدية نشــأت قضايا في مجال الحــدود، تتناول هذه 
القضايا مــا يدخل ضمن هذه الحدود وما يخرج منها، كما تتناول كيفية تطبيق الحدود والشــروط 

التي يجب توافرها فيمن يطبق عليه الحد.
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نشــأ اختالف بين الفقهاء المعاصرين حول حــد الردة، وهل هو عقوبة مقــدرة ال يمكن ألحد 
االجتهــاد في التخفيف منهــا أو الزيادة عليها، أم أنهــا عقوبة تعزيرية تتــرك للحاكم أو من يقوم 
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مقامه بتطبيقها حســب خطورة المرتد؟ وهــل يجمع بين الردة وبين الخروج علــى المجتمع، أو من 
يدعو إلى هذه الردة بما يمثل خطرا على المجتمع الذي يعيش فيه؟

ونستطيع أن نوجز آراء المعاصرين في موضوع الردة في ثالثة اتجاهات أو آراء:
الرأي األول: يرى أن الــردة جريمة عقوبتها حدية، يســتحق فاعلها القتل حــدا، كما وضحت 

السنة المطهرة القولية والعملية.
الرأي الثاني: يرى أن الردة جريمة عقوبتها التعزير تخضع للزمان والمكان واألحوال، وليســت 

حّدًا مقدرًا.
الرأي الثالث: يرى أن الردة جريمة؛ لكن عقوبتها في اآلخرة، وال سلطان ألحد على المرتد في 

الدنيا، وإنما حسابه في اآلخرة.
الرأي األول يمثله من الفقهاء المعاصرين فضيلة الشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي، وسنذكر 

خالصة رأيه في هذه المسألة حيث يقول:
... أجمع فقهاء اإلســالم على عقوبــة المرتد، وإن اختلفوا في تحديدهــا، وجمهورهم على أنها 

القتل، وهو رأي المذاهب األربعة، بل الثمانية.
وفيها وردت جملة أحاديــث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موســى ومعاذ 

وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
وقــد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: «من بـــدل دينه فاقتلوه» (رواه الجماعة إال 
مســلما، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإســناد حســن، وعن معاوية بن حيدة بإســناد رجاله 

ثقات)(1).
 وحديث ابــن مســعود «ال يحل دم امرئ مسلم يشـــهد أن ال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا، ِإال
بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (رواه الجماعة)(2).

وفي بعض صيغه عن عثمان: «... رجل كفر بعد إســـالمه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً 
بغير نفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (رواه الجماعة)(3).

مة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين. قال العال

صحيح البخاري، باب ال يعذب بعذاب اهللا، ح2794. وحكم المرتد والمرتدة واستتابتهما، ح6411.   (1)
مسلم، باب ما يباح به دم المسلم ح 3175.   (2)

سنن النسائي، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، ح3952.   (3)
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وقد ذكر ابن تيميــة: أن النبي ژ قبل توبة جماعة من المرتديــن، وأمر بقتل جماعة آخرين، 
ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن األذى والضرر لإلســالم والمسلمين؛ مثل أمره بقتل مقيس بن 
ا ضم إلى  حبابة يوم الفتح لما ضم إلى ردته الســب وقتل المســلم، وأمر بقتل ابن أبي صــرح لَـم
ردته الطعن واالفتراء. وفرق ابن تيمية بين نوعين: أن الردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي 

فيها محاربة هللا ورسوله والسعي في األرض بالفساد ال ُتقبل فيها التوبة قبل القدرة.
روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: أن أنســاً عاد من ســفر فقدم على عمر، فسأله: ما فعل 
الســتة الرهط من بكر بن وائــل الذين ارتدوا عن اإلســالم، فلحقوا بالمشــركين؟ قــال: يا أمير 
المؤمنين، قوم ارتدوا عن اإلســالم، ولحقوا بالمشــركين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر ـ أي قال: 
ـ ، قال أنس: هل كان ســبيلهم ِإال إلى القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم   ﴾ G F E D C ﴿
اإلســالم فإن أبوا أودعتهم الســجن. وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: وهو الرأي 

الذي نأخذ به، وفي لفظ له: «يؤجل ما رجيت توبته».
ثم يعلق فضيلة الشــيخ على هــذه الرواية في الهامــش فيقول: «ومعنى هــذا األثر: أن «عمر» 
لم ير عقوبة القتل الزمة للمرتــد في كل حال، وأنها يمكن أن تســقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة 
إلســقاطها أو تأجيلها. والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤالء المرتدين من المشــركين وخوف 
الفتنــة عليهم، ولعل عمر قاس هــذا على ما جاء عــن النبي ژ في قولــه: «ال تقطع األيدي في 

الغزو»، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو.
وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون رأي «عمر» أن النبي ژ حين قال: «من بدل دينه فاقتلوه» 
قالهــا بوصفه إماماً لألمة، ورئيســاً للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات الســلطة التنفيذية، وعمل 
من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغاً عن اهللا، تلزم به األمة في كل زمان ومكان وحال؛ 
فيكون قتل المرتد وكل من بــدل دينه من حق اإلمام ومن اختصاصه وصالحية ســلطاته، فإذا أمر 

بذلك نفذ، وإال فال.
على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث «من قتل قتيال فله سلبه». وما قال الحنفية في 

حديث «من أحيا أرضاً ميتة فهي له».
إن المرتــد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر باإلســالم، بل هو حرب عليــه وعلى أمته؛ فهو 
مندرج ضمن الذين يحاربون اهللا ورسوله ويســعون في األرض فسادًا. والمحاربة كما قال ابن تيمية 
نوعان: محاربــة باليد، ومحاربة باللســان. والمحاربة باللســان في باب الدين قــد تكون أنكى من 
المحاربة باليد. وكذلك اإلفســاد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من األديان 
ا تفســده اليد، فثبت أن محاربة اهللا ورسوله باللســان أشد، والسعي في األرض  قد يكون أعظم ِمم

فسادا باللسان أوكد.
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والذي أراه أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بيــن المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين 
بيــن الداعية وغير الداعيــة، وكذلك يجــب أن نفرق في أمر الــردة الغليظة والخفيفــة، وفي أمر 

المرتدين بين الداعية وغير الداعية.
فما كان من الردة مغلظاً كردة سلمان رشــدي، وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه؛ 
فاألولى في مثله التغليظ في العقوبة، واألخذ بقول جمهور األمة وظاهر األحاديث؛ اســتئصاال للشــر 

وسدًا لباب الفتنة. وإال فيمكن األخذ بقول النخعي والثوري، وهو ما رُوي عن الفاروق عمر(1).
ويمثل االتجاه الثاني األستاذ الدكتور محمد ســليم العوا األمين العام التحاد علماء المسلمين، 

وبعد أن يذكر اآليات القرآنية التي تحدثت عن حد الردة يقول:
خلصنا في مــا تقدم إلى أن القــرآن الكريم لــم يحدد للــردة عقوبة دنيويــة، وإنما توعدت 
اآليات التي فيها ذكر الردة بعقوبــة أُخروية للمرتد. وبينا أن الفقهاء يســتندون إلى أحاديث نبوية 
صحيحــة لبيان حكم المرتد، وأنهم يذهبون ـ بصفة عامة ـ إلــى أن المرتد ُيقتل لردته عمال بقول 

رسول اهللا ژ : «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه الجماعة إال مسلماً).
وعلى الرغم من االتجاه الظاهر في الفقه اإلسالمي إلى تضييق نطاق توقيع العقوبات، والتوسع 
الملحوظ في مختلف المذاهب فــي إعمال قاعدة درء العقوبات بالشــبهات؛ فإننا نالحظ أن اتجاها 
مغايرًا يظهر في شــأن جريمة الردة وعقوبتها؛ حيث ثمة توســع في التجريم، يترتب عليه توسع في 

حاالت توقيع العقاب.
ومع التســليم بتجريم الردة، فإننا نتــردد في القطع بأن العقوبة التي قررها لها اإلســالم هي 

عقوبة اإلعدام، وأن هذه العقوبة من عقوبات الحدود.
وقد سبقنا إلى مثل هذا التردد المرحوم الشيخ محمود شلتوت، فقال بعد أن بيّن مستند الفقهاء 
في تقرير عقوبة الردة، وخالفهم في مدى إعمــال الحديث النبوي في قتل المرتد: «وقد يتغير وجه 
النظر في المســألة؛ إذ لوحظ أن كثيرًا مــن العلماء يرى أن الحدود ال تثُبــت بحديث اآلحاد، وأن 
الكفر بنفســه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم 

عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من اآليات تأبى اإلكراه في الدين».

من الممكن مطالعة البحث كامال من خالل هذا الرابط على موقع إسالم أون الين:  (1)
http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2a.shtml

كمــا يمكننا الرجوع إلــى كتب الفقه على ســبيل المثــال إلــى: المدونــة، 227/2 - 228. األم، 367/8 - 368. المبســوط، 
108/10 - 109. األحــكام الســلطانية للماوردي، 68 - 69، دار الكتب العلمية. المغني، 16/9 وما بعدها. شــرح النيل وشــفاء 

العليل لمحمد بن يوسف اطفيش، 597/17 - 598، مكتبة اإلرشاد. 
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إن أقوى ما يســتند إليه الفقهــاء في إثبات عقوبة القتــل حدًا للمرتد هو األمــر الوارد في 
قوله ژ : «من بدل دينه فاقتلوه». والســؤال الذي يجب أن نتصــدى لإلجابة عنه هنا هو: هل 
األمر الوارد في هذا الحديث يفيد الوجوب، أو أنه أمر قد أحاطت به قرائن صرفته عن الوجوب 

إلى غيره؟

وتتلخص هذه القرائن في األمور التالية:
األمر األول: من هذه القرائن التي تصــرف األمر في الحديث عن الوجــوب إلى اإلباحة، أن 
 األحاديث التي ورد فيها أن رسول اهللا ژ قتل مرتّدًا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن ُيقتل، كلها ال تصح

من حيث السند، ومن ثَم فإنه ال يثبت أن رسول اهللا ژ عاقب على الردة بالقتل.

األمر الثاني: ما رواه البخاري ومســلم من أن «أعرابيا بايع رســول اهللا ژ فأصاب األعرابي 
وعك بالمدينة، فأتى النبي ژ فقال: يا محمد أقلني بيعتــي، فأبى. ثم جاءه فقال: يا محمد أقلني 
بيعتــي؛ فأبى. فخرج األعرابــي، فقال رســول اهللا ژ : إنما المدينة كالكيـــر تنفي خبثها وينصع 
طيبها». وقد ذكر الحافظ ابن حجر واإلمام النووي نقال عن القاضي عياض أن األعرابي كان يطلب 
من رســول اهللا ژ إقالته من اإلســالم فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول اهللا ژ 

الرجل وال أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة من دون أن يتعرض له أحد.

األمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس ƒ قال: «كان رجًال نصرانياً فأسلم، وقرأ البقرة وآل 
عمران، فكان يكتب للنبي ژ ، فعاد نصرانيا، فــكان يقول: ما يدري محمد إال ما كتبت له، فأماته 
اهللا فدفنوه، فأصبح وقــد لفظته األرض…». الحديث. ففي هذا الحديــث أن الرجل تنصر بعد أن 

أسلم، وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك لم يعاقبه النبي ژ على ردته.

األمر الرابع: هو مــا وردت حكايته في القــرآن الكريم عن اليهود الذين كانــوا يترددون بين 
اإلســالم والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن اإلسالم، قال تعالى: ﴿ , - . 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [آل عمــران: 72]. 
وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة، والدولة اإلسالمية قائمة، ورسول اهللا ژ حاكمها؛ ومع 
ذلك لم ُيعاقب هؤالء المرتدين الذين يرمون ـ بنص القرآن الكريم ـ إلى فتنة المؤمنين في دينهم 

وصدهم عنه.

وليس من اليســير علينا أن نســلم مــع وجود هــذه الوقائع المتعــددة للردة ومــع عدم عقاب 
الرســول ژ للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حــّدًا؛ إذ من خصائص الحدود ـ 

كما قدمنا ـ وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.
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وإذ كان حديث الرســول ژ : «من بدل دينه فاقتلوه» حديثا صحيحاً من حيث الســند، فإننا 
نقول: إن الرسول ژ إنما أراد بهذا الحديث ـ واهللا أعلم ـ أن يبيح ألمته قتل المرتد تعزيرا.

وحاصل ما تقدم أن عقوبــة الردة عقوبة تعزيريــة مفوضة إلى الســلطة المختصة في الدولة 
اإلســالمية، تقرر بشــأنها ما تراه مالئما من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي 
تقررها الدولة اإلســالمية للردة هي اإلعدام؛ وبذلك نجمع بين اآلثــار الواردة عن الصحابة، والتي 
ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها اآلخر عدم قتله. وعلى ذلك أيضاً نحمل رأي 

إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أن المرتد يستتاب أبدًا وال ُيقتَل.
وعلــى الرغم من مخالفة مــا انتهينا إليه لما ذهب إليــه جمهور الفقهــاء؛ إذ رأينا جواز قتل 
المرتد عقاباً على الردة، ورأوا وجوب كون العقوبة قتله؛ فإن ما قدمناه من أدلة يشهد ـ في نظرنا ـ 

له، فإن يك صوابا فالحمد هللا، وإن يك خطأ فمني وأستغفر اهللا»(1).

الرأي الثالث: ويمثله جمال البنا، ومدرسة القرآنيين:
 ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :وقد وقــف جمال البنــا عنــد قــول اهللا تعالــى
[البقرة: 256]، وعند قولــه تعالى: ﴿  L K J I H G ﴾ [الكهف: 29]. وهو يتهم الفقهاء 
بأنهم اخترعوا حّد الــردة من بنات أفكارهم، مجاملة للحكّام الظالميــن؛ ففقهاء المذاهب الثمانية 
من بداية تدوين الفقه وقبله متهمون عند (جمال البنا) أنهم مدلسون يشترون بآيات اهللا ثمناً قليال، 
ويخترعون حد الردة، فيقول: «إذا لم يكن في القرآن ما ينــّص على عقوبة دنيوية على الردة، وإذا 
لم يكن في عمل الرســول أو قوله ما يتضمن مثل هذه العقوبة، وإذا جاءت مواقف معظم الصحابة 
بعيــدة كل البعــد عن تكفير مســلم أو الحكم بردتــه أو فرض عقوبــة عليه؛ فمن أيــن جاءت تلك 

األحاديث المستفيضة والمسهبة عن حّد الردة؟!
لقد جاء بها الفقهاء عندما أرادوا أن يدونوا ويقنّنوا األحكام، وكان ذلك في أواخر الدولة األموية 
وأوائل الدولة العباســية؛ عندما احتدمت العداوات السياسية والخالفات المذهبية، وهددت وحدة األمة 
وكيانها، عندئذ وقف الفقهاء موقف حماة القانون والنظام والسلطة. وكأن المناخ أملى عليهم أن يبتروا 
من المجتمع كل خارج عليه، ووجدوا من األحاديث والســوابق التي وضعت أو رويت بطريقة مشــوهة أو 

اصطنع لها سند قوي ما يمكن معه أن يضفوا صفة شرعية على عملية البتر هذه»(2).

 .http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml :يراجع البحث كامال من خالل هذا الرابــط  (1)
الفقه اإلسالمي في طريق التجديد للدكتور محمد سليم العوا، 251 - 255، سفير الدولية للنشر، ط3، 1427/ 2006.  وأيضاً 
جمال البنا، تفنيد حد الردة، القاهرة: دار الفكر اإلسالمي، (د. ت.)، ص 32 - 33. وينظر: أشواك في طريق التجديد الفقهي   (2)

(جمال البنا نموذجا) للباحث وآخرين قيد الطبع، وهو كتاب من ثالثة أجزاء للرد عن شبهات جمال البنا ومدرسته. 



د. رجب أبو مليح محمد 533حول تقنين أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي

وبالتالــي يرى (جمال البنــا) أنه ال عقوبة في الدنيا على المســلم الذي َغيــَر دينه وارتّد عن 
اإلسالم، سواء كان مسلماً بمولده من أبوين مسلمين، أو غير مسلم دخل اإلسالم وخرج منه، حتى لو 
تكرر هذا الفعل منه كل يوم؛ يدخل اإلسالم إن شــاء ويتركه متى أراد، من دون تدّخل من المجتمع 
أو الحكومة المســلمة. بل ذهب (جمال البنــا) إلى أبعد من هذا حيث يرى أننا كحكومة مســلمة أو 
مجتمع مســلم ال نســتطيع أن نرتب أي عقوبة على المرتد؛ فال نطلق منه زوجتــه ِإال إذا أرادت هي 
ذلك وطالبت به، وال ُيْحرم من الميراث، وال يمنع من الدفن في مقابر المسلمين، وال حتى نستطيع 
أن نقول: إنه إن مات على الكفر فســيخلّد في النار أو يدخل النار أصال؛ ألن هذا أمره إلى اهللا إن 

شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
وأحســب أن المهتمين بأمر تقنين العقوبات في الفقه اإلســالمي ســيقفون أمام الرأيين األول 
والثاني ليرجحوا أيهما أولى بالقبول وأنســب للعصر الذي نحيا فيه؛ أما الرأي الثالث فال يســتحق 

الوقوف عنده أو اإلطالة في مناقشته.

:≈fõdG  óM  :kÉ«fÉK

لم يختلف الفقهــاء المعتبرون قديمــاً وال حديثاً أمام عقوبة الزاني غيــر المحصن؛ ألنها 
ثابتــة بنص قرآني قطعي الثبوت قطعي الداللة، يقــول اهللا تعالى: ﴿ + , - . / 
 E D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0

F ﴾ [النور: 2].
ولكنهم اختلفوا حول عقوبة الرجم للزاني المحصن، هل هي عقوبة حدية أم عقوبة تعزيرية؟ أم 

أنها ال حدية وال تعزيرية؟
كما اختلفوا حول تحديد مفهوم اإلحصان، فهل يصير الرجل محصنا إذا تزوج ولو ليلة واحدة 
ثم طلق أو ماتــت زوجته فيلزمه هذا الوصف طوال عمــره؟ أم أن اإلحصان هو أن تكون له زوجة 
في وقت ارتكاب جريمة الزنى وبالتالي تغلظ عليه العقوبة بسبب تركه للحالل وسعيه إلى الحرام 

بغير مسوغ؟
أما عن عقوبة اإلحصان وهي الرجم فقد حكى اإلجمــاع عليها كثير من الفقهاء، ولم يخالف 
في هــذا األمر إال الخوارج؛ ألن الرســول ژ طبق هــذا الحد على الزاني المحصــن في حياته، 
فأصبحت ســنة قولية وسنة فعلية ال يمكننا إنكارها أو تجاوزها. يقول ابن قدامة: «وهذا قول عامة 
أهل العلــم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء األمصــار في جميع األعصار، وال نعلم 
فيه مخالفا إال الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب، لقول اهللا تعالى: ﴿ + , - 



الـتقنيـن والتجـديـد534 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

. / 0 1 2 ﴾ [النــور: 2]. وقالــوا: ال يجوز ترك كتــاب اهللا تعالى الثابــت بطريق القطع 
واليقين ألخبــار آحاد يجوز الكــذب فيها، وألن هذا يفضي إلى نســخ الكتاب بالســنة، وهو غير 

جائز»(1)، ويمكن الرجوع إليها من خالل كتب الفقه في المذاهب الفقهية المعتبرة(2).
لكن الخالف وقع حول شروط اإلحصان؛ فبعض الفقهاء توسع في هذه الشرط، وبعضهم ضيق، 

وبعضهم اقتصد.
اتفق الفقهاء على بعض شــروط اإلحصان في جريمة الزنى، واختلفوا فــي البعض اآلخر؛ فمن 
الشــروط المتفق عليها: البلوغ والعقل، وهما شــرطان ألصل التكليف، فيجب توفرهما في المحصن 
وغير المحصن وقت ارتكاب الجريمة. والوطء في نكاح صحيح. والحرية؛ ألن الرقيق ليس بمحصن. 

واإلسالم وهو محل خالف بين الفقهاء(3).
وإذا كانت عقوبة الرجم للمحصن حّدًا مقررًا في التشــريع الجنائي اإلســالمي ـ ذكرًا كان أو 
أنثى ـ فمن ذا المحصن الذي تنطبق عليه تلكم العقوبة متى ارتكب جناية الزنى بأوصافها المقررة 

فقهاً؟
هل المحصن هو مــن جامع في نــكاح صحيح ولو مرة واحــدة في دهره، كما هــو مقرر لدى 

الفقهاء القدامى(4) ؟
وقد تســاءل الشــيخ محمد أبو زهرة عن تعريف المحصن وقال: «أهو الذي تزوج ولو انقطعت 

الحياة الزوجية؟ أم هو الذي يستمر متزوجاً؟»(5).
ـ ؛ فإنه «لو ماتت زوجة الرجل أو زوج المرأة أو طلقها  وبناء على تعريف الفقهاء ـ رحمهم اهللا 

فإنهما يعتبران محصنين إلى األبد، ولو لم َيُعْد أحدهما إلى زواج بعد ذلك قط»(6).
والســؤال الذي يطرح نفســه إزاء تعريف الفقهاء للمحصن: ما أســاس التفرقــة الذي اعتمده 

الفقهاء قديماً للتمييز بين المحصن وغير المحصن؟

المغني البن قدامة، 38/9 - 39.   (1)
األم، 144/6 - 145. المنتقى شــرح الموطأ، 132/7 - 133. المبسوط، 38/9 - 39. شرح النيل، 348/7. البحر الزخار الجامع   (2)

لمذاهب علماء األمصار ألحمد بن يحيى المرتضى، 159/6 - 160، دار الكتاب اإلسالمي. 
المنتقى شرح الموطأ، 231/3 - 232. المغني، 43/9 - 44. التاج المذهب ألحكام المذهب ألحمد بن قاسم العنسي الصنعاني،   (3)

215/4، مكتبة اليمن. الموسوعة الفقهية الكويتية، 223/2 - 224. 
صحيح مسلم بشرح النووي، 11/ 333.   (4)

العقوبة: الفقرة 72 ص 77.   (5)
في أصول النظام الجنائي اإلسالمي، د. محمد سليم العوا، ص 272.   (6)
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«إذا كانت التفرقة بين الشــخصين قائمــة على مجرد كون أحدهما تزوج واآلخر لم يســبق له 
الزواج، فإن كالم الفقهاء يبقى صحيحاً. وإن كانت التفرقة على هذا النحو فال يمكننا فهم أساسها 

المنطقي»(1).
وإن كنا ال نقبل هذه التفرقة من دون فهم أساسها وتعليل وجهتها لسببين:

األول: إن هذه المسألة ليســت من األمور التعبدية التي مبناها في الجملة على التعبد من دون 
االلتفات إلى المعاني كما يقرر اإلمام الشاطبي(2) 5 ـ.

الثاني: أن واقع الخالف بين الفقهاء في تعريف المحصن وشــروط المحصن بدا معلال ومبررًا 
في الجملة.

أما إذا كان أســاس التفرقة بين المحصن وغيــره هو «كون األول قــادرًا باعتباره متزوجاً 
على أن يقضي شــهوته بطريق شــرعه اهللا وهو الزواج، واآلخر غير قــادر على ذلك فإنه ال بد 
من إعادة النظر في كالم الفقهاء حول هذا الشــرط واســتمراره بجماع ولو مرة»(3). وقد ذهب 
الدكتور إســماعيل ســالم إلى ما ذهب إليه الدكتــور العوا، ودعا إلى إعــادة النظر في قضية 

اإلحصان وشروطها(4).
وقد عالج أحد الباحثين الجادين هذه المسألة في بحثه المقدم لقسم الشريعة اإلسالمية لنيل 
درجة الماجســتير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وبعد أن عــرض لمفهوم اإلحصان في اللغة 
ــنة وأقوال الفقهاء؛ خلص إلى أنه يشــترط بقاء الزوجية قائمة أثناء وقوع الزاني في  والقرآن والس

جريمة الزنى حتى يصدق عليه صفة اإلحصان(5).
وهو أمر جدير بالنظر حيث ِإنهُ يتسق مع مقصد الشارع في تغليظ العقوبة على المحصن الذي 

كان عنده ما يستغني به عن الحرام، لكنه لم يفعل.

:±ò≤dG  :kÉãdÉK

ال خالف حول عقوبة القذف في اإلســالم، وقد جاءت اآليات واضحة جلية في هذه المســألة، 
وطبقها النبــي ژ تطبيقاً عملياً في حادث اإلفك الذي تعرضت له أم المؤمنين عائشــة # ؛ يقول 

في أصول النظام الجنائي اإلسالمي، ص 272.   (1)
الموافقات في أصول الشريعة، 2/ 256. وانظر: السياسة الشرعية، د. يوسف القرضاوي، ص 272.   (2)

في أصول النظام الجنائي، ص 272.   (3)
نفاة الرجم وفقه آية التنصيف، ص 40.   (4)

ضوابط االجتهاد المعاصر في التشريع الجنائي، مرجع سابق.   (5)



الـتقنيـن والتجـديـد536 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

 lk j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :اهللا تعالــى
z y x w v u t s r q ❁ o n m } ﴾ [النــور: 4، 5]. ولكنهم اختلفوا 
حول المحصن الذي إن قذف وجب إقامة الحد على قاذفه. ومن أهم المســائل المطروحة اآلن أمام 
البحث الفقهي هي مســألة قذف غير المســلم بالزنى، فعند جمهور الفقهاء أن اإلســالم شرط من 

شروط اإلحصان؛ فهل يعفى قاذف غير المسلم من العقوبة؟(1).

إن كثيرًا من الفقهاء قد أوجبوا الحد إذا قذف مســلم غير مسلمة، وكانت زوجة لمسلم أو أُّماً 
له، نظرًا لحق المسلم؛ ألنه يلحقه العار بســبب هذا القذف. لكن معظمهم لم يلتفت إلى أن العار 
قد يلحق غير المسلم نفسه وأهله، وبخاصة في المجتمعات المحافظة كما يحدث في بعض المناطق 
من مصر وغيرها، حيث تعتبر جريمــة الزنى من الجرائم التي تلطخ ســمعة العائلة كلها، وتصمها 
بالعار والشــنار، وهذا أمر يتفق فيه المسلمون وغير المســلمين. ولذلك لو ذهب التقنين المعاصر 
إلى تجريم قذف غير المسلم وترتيب عقوبة القذف له كقذف المسلم سواء بسواء لكان ذلك أقرب 
إلى روح التشــريع ومقاصد العقوبات، وبخاصة أنه ال يعارض أدلة قطعية الثبوت قطعية الداللة في 

هذا الشأن، ويمكننا االستئناس لهذا الرأي باألدلة التالية:
ـ ،  ـ  1 إننا لم نفرق بين الذمي والمســلم المحصنين إذا زنيا في عقوبة الزنــى ـ جلدًا أو رجماً 

وهي أســاس القذف وفق شــرعنا على الراجح عند الفقهاء وفي ميزان الســنة؛ فإن التفرقة 
بينهما في حد القذف ال مسوغ لها، وإقامتنا عليهم حد الزنى تقتضي حد من يقذفهم به.

على الرغم من اشــتراط الفقهاء البلوغ ـ كأحد شــرطي التكليف ـ في المقذوف إلقامة الحد  ـ  2
على قاذفه، فإن الحنابلة ومالك أوجبوا الحد على قــاذف الصبي والصبية عند إطاقة الوطء 
ـ وحددوا أدناه تسع ســنوات للبنت وعشــر ســنوات للغالم ـ ما دام يطأ مثله أو يوطأ مثلها، 

وعللوا لذلك بأنهما يتعيران بالزنى.

ونفس العلة قائمة في الذمي الــذي يتعير بالزنى، والذي من أجلها شــرع حد القذف؛ وبذلك 
يسقط شرط اإلســالم في اإلحصان، كما يسقط شرط البلوغ عند الحنابلة ومالك لتحقق العلة التي 

من أجلها شرعت العقوبة في كليهما.

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أَنهُ إذا ســرق المسلم مال الذمي قطع فيه، والقياس على قذفه  ـ  3
أولى؛ ألن العرض مقدم على المال في سلم األولويات الشــرعية، وليس المال بأكثر احتراما 

من العرض.

المدونة، 517/4 - 518. األم، 60/7 - 61. المنتقى شرح الموطأ، 148/7 - 149. والمغني 76/9 - 77.   (1)
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إن دعوى عدم التســوية بين المســلم والذمي في عقوبة القذف يناقض العدل والقسط الذي  ـ  4
 O N M L K J I ﴿ :أمرنا به في التعامل مع الذميين في كتاب ربنا، قال تعالى

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].  ] \ [ ZY X W V U T S R Q P

وإن العدل في حقيقته «هو المساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وإقامة الحدود»(1).
إن القول بالتسوية بين المسلم والذمي في القذف هو الذي يتفق مع سماحة اإلسالم، وما سنه من  ـ  5

قوانين إلقامة العدل بين الناس، وهو «أدنى إلى العدالة، وإلى مواثيق حقوق اإلنسان، وإلى احترام 
النفس البشرية من دون نظر إلى البياض والسواد، أو الحرية والعبودية، أو الكفر واإليمان»(2).

إن القول بالتســوية هو الذي يتفق مع الحكمة من تشــريع حد القذف، وهو صيانة األعراض  ـ  6
وحفظها.

إن القول بعدم التســوية معناه تقنين للظلم تحت ستار العدالة، كما أن معناه «حماية الرذيلة  ـ  7
واإلثم واالعتداء باسم اإلسالم، واإلسالم ال يحمي االعتداء وال الرذيلة»(3).

إن العدل بالتســوية هو الذي يتفق مــع القاعدة الفقهيــة العظيمة التي تقــول: «لهم ما لنا  ـ  8
وعليهم ما علينا»، والتي تعد من مفاخر العدالة عند المســلمين، كما أن عقد الذمة بني على 

ذلك؛ وأن هذا بال ريب يوجب التسوية في حد القذف، وإال انخرمت هذه القاعدة(4).
إن القول بالمســاواة بين المســلم والذمي في حد القذف فضًال عن أنــه «يحقق لهم األمان  ـ  9

والراحة والطمأنينة، ربما يكون ســبباً العتناق أهل الذمة اإلســالم الذي يســوي بين المسلم 
وغير المســلم» في الجنايات؛ ألن عقد الذمة هو بمثابة طريق يتعرف من خالله غير المسلم 

على اإلسالم(5).
إن حد القذف حق لآلدمي ـ كما هو رأي أكثر الفقهاء مالك والشــافعي وأحمد وأبي يوســف،  ـ  10

وبعض األحناف الذين يغلبون فيه حق العبد(6) ـ يستحق بالطلب ويسقط بالعفو؛ بخالف سائر 
األحناف الذين يغلبون فيه حق اهللا(7).

سيرة ومناقب عمر البن الجوزي، هامش ص 89، من تعليق المحقق حامد الطاهر.   (1)
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص 25. والعبارة واردة في القصاص بين المسلم والذمي ووجدناها منطبقة هنا كذلك.   (2)

العقوبة، ص 226، فقرة (5). والعبارة واردة في القصاص بين المسلم والذمي ووجدناها منطبقة هنا كذلك.   (3)
من عبارة شبيهة للشيخ أبي زهرة في وجوب القصاص بين المسلم والذمي، العقوبة، ص 266، فقرة 251.   (4)

قتل المسلم بالكافر، ص 232. والعبارة واردة في القصاص بين المسلم والذمي ووجدناها منطبقة هنا كذلك.   (5)
تفســير القرطبي، 7/ 202. األحكام السلطانية للماوردي، ص 237. مغني المحتاج، 5/ 476. كشاف القناع، 6/ 105. الهداية،   (6)
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الهداية شرح البداية، 2/ 386.   (7)
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وعلى هذا فالقول بالتســوية في حد القذف هو الذي يتناسب مع القول بأنه حق لآلدمي «وجب 
للجناية على عرض المقذوف، والجناية ال تختلف بالرق والحرية»(1)، وال باإلسالم وضده.

:ôªîdG  Üô°T  :kÉ©HGQ

ال خالف بين الفقهاء أن شــرب الخمر جريمة من الجرائم الكبرى التي تهدد استقرار األسرة 
والمجتمع، وأنها تغيب العقل وهو نعمة من أجل النعم التي أنعم اهللا بها على اإلنسان، وحفظ العقل 
من المقاصد األساســية التي جاء اإلســالم بحفظها، وأقام الكثير من التدابيــر الواقية من الوقوع 
فيها؛ لكنهم اختلفوا حول مقدار العقوبة التي قررتها الشــريعة اإلسالمية لمن يقترف هذه المعصية 

على قولين:
القول األول: ذهب إليه الحنفيــة والمالكية والحنابلة في الراجــح عندهم، وهو مقابل األصح 
عند الشافعية إلى أن الحد ثمانون جلدة، ال فرق بين الذكر واألنثى، وبه قال الثوري. واستدلوا على 
ذلك بإجماع الصحابة؛ َفِإنهُ روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحٰمن بن عوف: 
اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن 

عليا قال في المشورة: ِإنهُ إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون.
القول الثاني: ذهب الشــافعية في األصح عندهم والحنابلة في رواية ثانيــة اختارها أبو بكر وأبو 
ثور إلــى أن قدر الحد أربعــون فقط، ولــو رأى اإلمام بلوغه ثمانيــن جاز في األصح عند الشــافعية؛ 
 والزيادة على األربعين تكون تعزيرات. وقد اســتدلوا على ذلك بأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثُم

قال: «جلد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أربعين»، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل ُسنة، وهذا أحب إلي(2).
والراجح من خــالل هذه األقوال أن العقوبــة تعزيرية تترك للقاضي يقدرها بحســب الظروف 

واألحوال، وبحسب إصرار الجاني وإدمانه على المعصية.

:»¨ÑdG  :kÉ°ùeÉN

بغى على الناس بغيا: أي ظلم واعتدى، فهو باغ. والجمع بغاة. وبغى: ســعى بالفساد، ومنه الفئة 
الباغية.

والفقهاء ال يخرجون في الجملة عن هذا المعنــى ِإال بوضع بعض قيود في التعريف؛ فقد عرفوا 
البغاة بأنهم: الخارجون من المســلمين عن طاعة اإلمام الحق بتأويل، ولهم شــوكة. ويعتبر بمنزلة 

تفسير القرطبي، 7/ 199. وينظر: ضوابط االجتهاد المعاصر في التشريع الجنائي دراسة مقارنة، مرجع سابق.   (1)
المدونة، 523/4. المحلى، 365/12. المنتقى شرح الموطأ، 141/3 - 142. المبسوط، 9/24 - 10.   (2)
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الخروج: االمتناع من أداء الحق الواجب الذي يطلبه اإلمام، كالزكاة. ويطلق على من ســوى البغاة 
اسم (أهل العدل)، وهم الثابتون على مواالة اإلمام.

والبغي حرام، والبغاة آثمون؛ ولكن ليس البغي خروجا عن اإليمان؛ ألن اهللا سمى البغاة مؤمنين 
 v u t s r q po n m l k j i ﴿ :في قوله تعالى
 ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :إلى أن قال ﴾ ..} | { z y x w
̧ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]. ويحل قتالهم، ويجب على الناس معونة اإلمام في قتالهم. ومن قتل من أهل 
العدل أثناء قتالهم فهو شــهيد، ويســقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر اهللا. ويقول الصنعاني: إذا فارق 
أحد الجماعة ولم يخرج عليهم وال قاتلهم يخلى وشأنه؛ إذ مجرد الخالف على اإلمام ال يوجب قتال 
المخالف. وفــي حديث رواه الحاكم وغيره قال النبي ! البن مســعود: «يا ابن مسعود: أتدري ما 
حكم اهللا فيمن بغى من هذه األمة؟ قال ابن مســعود: اهللا ورســوله أعلم، قال: حكم اهللا فيهم أال 

يتبع مدبرهم، وال يقتل أسيرهم، وال يذفف على جريحهم».

ويرى الشــافعية أن البغي ليس اســم ذم؛ ألن البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، لكنهم 
مخطئون فيه، فلهم نوع عذر؛ لمــا فيهم من أهلية االجتهاد. وقالوا: إن مــا ورد في ذمهم، وما وقع 
فــي كالم الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفســق محمول على من ال أهلية فيه 

لالجتهاد، أو ال تأويل له، وكذلك إن كان تأويله قطعي البطالن.

يقول اإلمام الشافعي 5 : روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين ـ رضي 
اهللا تعالى عنهما ـ قال: دخلت على مروان بن الحكم، فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك، ما 

هو إال أن ولينا يوم الجمل، فنادى مناديه: ال يقتل مدبر، وال يذفف على جريح.

قال الشــافعي: فذكرت هذا الحديث للدراوردي، فقال: ما أحفَظــه؛ يعجب بحفظه. هكذا ذكره 
جعفر بهذا اإلســناد. قال الدراوردي أخبرنا جعفر عن أبيه أن علياً ƒ كان ال يأخذ سلبا، وأنه كان 

يباشر القتال بنفسه، وأنه كان ال يذفف على جريح وال يقتل مدبرا.

قال الشــافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ƒ قال في ابن 
ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، إن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت 

استقدت، وإن مت فقتلتموه فال تمثلوا(1).

األم، 229/4. المحلى، 333/11. المبسوط، 127/10. بدائع الصنائع، 140/7 - 141. المغني، 3/9. شرائع اإلسالم في مسائل   (1)
الحالل والحرام، 307/1، لجعفر بن الحســن الهذلي (الحلي)، مؤسســة مطبوعاتي إســماعيليان. شــرح النيل وشفاء العليل، 

396/14. الموسوعة الفقهية، 130/8 - 135. الفقه اإلسالمي في طريق التجديد، 239 - 242. 
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والفقهاء يعتبرونهــم مخطئين في الخروج، ويوجبون مقاتلتهم لكفهم عنه ورد عدوانهم عن 
الحاكم الشــرعي ومن معه؛ ولكنهم ال يكفرونهم وال يفســقونهم بهذا الخروج؛ ألنهم يخرجون 

بتأويل، وإن أخطأوا فيه. وال يرى الفقهاء أن اسم البغي يفيد الذم.
ولذلك يذهب رأي راجح في الفقه اإلسالمي إلى أن الذين يخرجون على اإلمام لظلم وقع 
عليهم ليسوا من أهل البغي. وعليه (أي على اإلمام) أن يترك الظلم وينصفهم. وال ينبغي للناس 

أن يعينوا اإلمام على البغاة؛ ألن فيه اإلعانة على الظلم(1).
وال بــد أن يعاد تقنين أحكام البغاة وفق ضوابط المعارضة السياســية في العصر الحالي. 

ولقد أسس اإلمام علي ƒ لهذا الفقه فسبق زمانه بقرون كثيرة.
ويخطئ كثير من الناس ســواء أكانوا من المتخصصين في الفقه أم ال حينما يخلطون بين 
البغاة والمحاربين، ويقذفون بآية الحرابة في وجه كل من تسول له نفسه مخالفة الحاكم سواء 
أكان محقا أم غير محق، وأنهم يغرون الحكام بالبطش بكل من تســول له نفســه أن يقول: ال، 
حتى لو كانت المعارضة وفق ضوابط العمل السياســي المعاصر، وأنها معارضة مدنية ال تحمل 
 N M L K ﴿ :السالح في وجه أحد؛ فنراهم يحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 ﴾ n m l k j ih g f e d cb a ` _^ ]

[المائدة: 33].

والفارق بين البغاة والمحاربين ال يخفى على أحد، وإنما هو تحريف آليات القرآن الكريم 
وتوظيفها توظيفاً سياســياً، يزيد الظالم ظلما ويشــجعه على ظلمه، ويضعــف المظلوم ويضيع 
حقوق األمة باســم القرآن. وما جاء القرآن إال لرفع الظلم والضيم عــن رقاب الناس، وإقامة 

العدل في األرض وإنصاف الناس كل الناس، سواء أكانوا حكاما أم محكومين.

٭ ٭ ٭

الفقه اإلسالمي في طريق التجديد، 241.   (1)
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لم تفرد أي المجامع الفقهيــة دورة خاصة أو جزءا من دورة لموضوع التقنين. وال أجد ســببا 
يمكن االعتذار به عن عدم التطرق لمثل هذه الموضوعات المهمــة، غير أن بعض المجامع الفقهية 
أو معظمها مارس شــيئا قريبا مــن تقنين األحكام الفقهية مــن خالل ما يتوصل إليــه من قرارات 
وتوصيات. وقد قمت بتجميع ما صدر من قرارات عن المجامع الفقهية فيما يخص العقوبات؛ ألنه بال 

شك يمثل خطوة على طريق التقنين.
بعض قرارات المجامع الفقهية المتصلة بباب العقوبات:

:»eÓ°SE’G  ôªJDƒªdG  áª¶æe  øY  ≥ãÑæªdG  ¬≤ØdG  ™ªée  : k’hCG

1 ـ زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص(1):
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 

السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطالعه على البحــوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو اســتؤصل في حد 
أو قصاص، واستماعه للمناقشــات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في 
الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبــة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، 
 ونظرا إلى أن إعــادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطــب الحديث، فال يكون ذلك ِإال

بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، قرر ما يلي:
أوًال: ال يجوز شــرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد؛ ألن في بقاء أثر الحد تحقيقا كامال 

للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
ثانياً: بما أن القصاص قد شــرع إلقامــة العدل وإنصــاف المجنى عليه، وصــون حق الحياة 
للمجتمع، وتوفير األمن واالســتقرار، فإنه ال يجوز إعادة عضو اســتؤصل تنفيــذا للقصاص، إال في 

الحاالت التالية:
أ ـ  أن يأذن المجنى عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.

ب ـ أن يكون المجنى عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.

مجلة المجمع، (ع 6، 3/ 2161).   (1)
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ثالثاً: يجوز إعــادة العضو الذي اســتؤصل في حد أو قصاص بســبب خطأ فــي الحكم أو في 
التنفيذ. واهللا أعلم

2 ـ قرار مجمع الفقه بشأن حوادث السير(1):
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي 

دار السالم، من 1 - 7 محرم 1414هـ الموافق 21 - 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير.

وبعد اســتماعه إلى المناقشــات التي دارت حوله، وبالنظــر إلى تفاقم حوادث الســير وزيادة 
أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن األنظمة المتعلقة بترخيص المركبات 
بما يحقق شروط األمن كســالمة األجهزة، وقواعد نقل الملكية، ورخص القيادة، واالحتياط الكافي 
بمنح رخص القيادة بالشــروط الخاصة بالنســبة للســن والقدرة والرؤية، والدراية بقواعد المرور 

والتقيد بها، وتحديد السرعة المعقولة والحمولة،
قرر ما يلي:

أوًال:
أ ـ   إن االلتزام بتلك األنظمة التي ال تخالف أحكام الشــريعة اإلسالمية واجٌب شرعا؛ ألنه من 
طاعة ولي األمر فيما ينظمه من إجــراءات بناءً على دليل المصالح المرســلة. وينبغي أن 

تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ا تقتضيه المصلحة أيضاً ســنّ األنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنهــا التعزير المالي لمن  ب ـ  ِمم
يخالف تلك التعليمــات المنظمة للمرور؛ لردع من ُيعّرض أمن الناس للخطر في الطرقات 

واألسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل األخرى، أخذا بأحكام الحسبة المقررة.
ثانياً: الحــوادث التي تنتج عن تســيير المركبات تطبــق عليها أحكام الجنايــات المقررة في 
الشــريعة اإلســالمية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والســائق مســؤول عما يحدثه بالغير 
من أضرار، ســواء في البدن أم المــال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضــرر، وال يعفى من هذه 

المسؤولية ِإال في الحاالت اآلتية:
أ ـ   إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة ال يســتطيع دفعها، وتعذر عليه االحتراز منها، وهي كل 

أمر عارض خارج عن تدخل اإلنسان.

مجلة المجمع، (ع 8، 171/2).   (1)
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ب ـ  إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
ج ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها األضرار التي تنجم عن 
فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

رابعاً: إذا اشترك الســائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف 
من اآلخر من نفس أو مال.

خامساً:
أ ـ   مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن األصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما 

المتسبب فال يضمن ِإال إذا كان متعديا أو مفّرطا.
ب ـ  إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المســؤولية على المباشر دون المتسبب ِإال إذا كان 

المتسبب متعديا والمباشر غير متعّد.
ج ـ  إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين 
المسؤولية بحسب نســبة تأثيره في الضرر. وإذا اســتويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد 

منهما فالتبعة عليهما على السواء. واهللا أعلم.

3 ـ قرار مجمع الفقه بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي المنعقد في 
دورته السادســة عشــرة بدبي (دولة اإلمــارات العربية المتحــدة) من 30 صفر إلــى 5 ربيع األول 

1426هـ ، الموافق 9 - 14 نيسان (أبريل) 2005م.
بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضــوع العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة 

في تحمل الدية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أوًال: تعريف العاقلة:
هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غيــر القتل العمد، من دون أن يكون لها حق 
الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشــريعها، وأهــل ديوانه الذين بينهم النصرة 

والتضامن.
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ثانياً: ما ال تتحمله العاقلة:
العاقلة ال تتحمل ما وجب من الديات عمدًا وال صلحـاً وال اعترافـاً.

ثالثاً: التطبيقات المعاصرة:
عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، 

بناء على أن األساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي:
التأمين اإلســالمي (التعاونــي أو التكافلي) الذي ينــص نظامه على تحمــل الديات بين أ ـ  

المستأمنين.

النقابات واالتحــادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحــدة، وذلك إذا تضمن نظامها ب ـ  
األساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم.

الصناديق الخاصة التي يكونهــا العاملون بالجهات الحكوميــة والعامة والخاصة لتحقيق ج ـ  
التكافل والتعاون بينهم.

ثالثاً: التوصيات:
يوصي مجمع الفقه اإلســالمي مختلف الحكومات والدول اإلسالمية بأن تضع في تشريعاتها  •

نصوصا تضمن عدم ضياع الديات؛ ألنه ال ُيَطل (ال ُيهدر) دم في اإلسالم.
على الجهات ذات العالقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل في مختلف أفراد الجماعة  •

والتجمعات التي تربط بين أعضائها رابطة اجتماعية. ويتحقق ذلك باآلتي:
تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأ تحمل الديات.أ ـ  

قيام شــركات التأمين اإلســالمية في مختلف دول العالم اإلســالمي بعمل وثائق تشــمل ب ـ  
تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميســرة وأقساط مناسبة. ومبادرة الدول اإلسالمية 
إلى تضمين بيت المــال (الخزانة العامة) مهمة تغطية الديــات عند فقد العاقلة؛ وذلك 
لتحقيق األغراض االجتماعيــة التي تناط ببيت المال ـ ومنها تحمــل الديات ـ باإلضافة 

إلى دوره االقتصادي.

دعوة األقليات اإلســالمية في مختلف مناطــق العالم إلى إقامة تنظيمــات تحقق التعاون ج ـ  
والتكافل االجتماعي في ما بينهم، والنص صراحة على تغطية تعويضات حوادث القتل وفقا 

للنظام الشرعي.
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توجيه رسائل إلى الحكومات والهيئات والجمعيات والمؤسســات االجتماعية لتفعيل أعمال د ـ  
البر واإلحســان، ومنها الزكاة والوقف والوصايا والتبرعات كي تســهم في تحمل الديات 

الناتجة عن القتل الخطأ. واهللا أعلم.

4 ـ قرار مجمع الفقه بشأن ضمان الطبيب:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي المنعقد في 
دورته الخامسة عشرة بمســقط (ســلطنة ُعمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 - 11 

آذار (مارس) 2004م.
بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد اســتماعه 

إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أوًال: ضمان الطبيب:
الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة اهللا تعالى في أداء  ـ  1

عمله، وأن يؤدي واجبه بإخالص بحسب األصول الفنية والعلمية.
يكون الطبيب ضامنا إذا ترتب ضرر بالمريض في الحاالت اآلتية: ـ  2

إذا تعمد إحداث الضرر.أ ـ  
إذا كان جاهال بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.ب ـ  
إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.ج ـ  
إذا أقــدم على العمل مــن دون إذن المريض أو َمن يقوم مقامــه «كما ورد في قرار د ـ  

المجمع رقم 67 (7/5)».
إذا غرر بالمريض.هـ ـ  
إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله، وال تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.و ـ  
إذا أفشى سر المريض من دون مقتضى معتبر «بحسب قرار المجمع رقم 79 (8/10)».ز ـ  
إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحاالت اإلسعافية (حاالت الضرورة).ح ـ  

يكون الطبيب ـ وَمن في حكمه ـ مســؤوال جزائيا في الحاالت الســابق ذكرها إذا توافرت  ـ  3
شــروط المســؤولية الجزائية في ما عدا حالة الخطأ (فقرة «و») فال ُيسأل جزائيا ِإال إذا 

كان الخطأ جسيما.
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إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطأه تطبيقا  ـ  4
للقاعدة «إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التســبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن 
المتسبب أولى بالمســؤولية منه». ويكون رئيس الفريق مسؤوال مسؤولية تضامنية عن فعل 

معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.
تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن األضرار إذا قّصرت في التزاماتها،  ـ  5

أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى من دون مسوغ.
ويوصي بما يأتي:

إجراء دراسة خاصة بمشكالت التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعا. ـ  1
إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام. ـ  2
الطلب من الحكومات اإلســالمية توحيد التشــريعات الخاصة بتنظيم األعمال الطبية مثل:  ـ  3

قضايا اإلجهاض، وموت الدماغ، والتشريح... إلخ.
الطلب من الجامعات في الدول اإلســالمية إيجــاد مقرر خاص بأخالقيــات وفقه الطبيب  ـ  4

لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
الطلب من الحكومات في الدول اإلسالمية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي،  ـ  5

واإلشراف عليها، ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من األضرار.
حّث وسائل اإلعالم على ضبط الرسالة اإلعالمية في المجال الصحي والطبي. ـ  6
تشجيع األطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية. ـ  7

واهللا الموفق.

5 ـ  قرار المجمع الفقهي بشأن: مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) واألحكام 
الفقهية المتعلقة به(1):

إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره التاســع بأبــي ظبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995م.

بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتســب 
(اإليدز) واألحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (8/13).

مجلة المجمع (ع 8، ج 3، ص 9)، (ع 9، ج 1، ص 65).   (1)
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وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أوًال: عزل المريض:

حيث إن المعلومات الطبيــة المتوافرة حاليا تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشــري 
(مرض نقص المناعة المكتســب) (اإليدز) ال تحدث عن طريق المعايشة، أو المالبسة، أو التنفس، 
أو الحشــرات، أو االشــتراك في األكل، أو الشــرب، أو حمامات الســباحة، أو المقاعد، أو أدوات 
الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية 

بإحدى الطرق التالية:
1 ـ االتصال الجنسي بأي شكل كان.

2 ـ نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3 ـ استعمال اإلبر الملوثة، وال سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحالقة.

4 ـ االنتقال من األم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والوالدة.
وبناء على ما تقدم فإن عــزل األم المصابة مع طفلها إذا لم ُتْخَش منــه العدوى عن زمالئهم 

األصحاء غير واجب شرعا، ويتم التصرف مع المرضى وفق اإلجراءات الطبية المعتمدة.

ثانياً: تعّمد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور 
التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب واآلثام، كما أنه يســتوجب العقوبــة الدنيوية، وتتفاوت 

هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على األفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشــاعة هــذا المرض الخبيث فــي المجتمع، فعمله هــذا يعد نوعا من 
 K ﴿ الحرابة واإلفســاد في األرض، ويســتوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 l k j ih g f e d cb a ` _ ^ ] \ [

n m ﴾ [المائدة: 33].
د نقل العدوى إعداء شــخص بعينه، وتمت العــدوى، ولم يمت المنقول  وإن كان قصده من تعم
إليه بعد؛ عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناســبة. وعند حــدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة 

القتل عليه.
ا إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شــخص بعينه، ولكــن لم تنتقل إليه العدوى؛  وأَم

فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
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ثالثاً: إجهاض األم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز):
نظرا ألن انتقــال العدوى من الحامل المصابــة بمرض نقص المناعة المكتســب (اإليدز) إلى 
جنينها ال تحدث غالبــا إال بعد تقدم الحمل ـ نفخ الروح في الجنيــن ـ أو أثناء الوالدة، فال يجوز 

إجهاض الجنين شرعا.

رابعاً: حضانة األم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
ا كانت المعلومــات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هنــاك خطر مؤكد من حضانة األم  لَـم
المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتســب (اإليدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في 
ذلك شأن المخالطة، والمعايشــة العادية، فإنه ال مانع شرعا من أن تقوم األم بحضانته، ورضاعته 

ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.

خامساً: حق الســـليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص 
المناعة المكتسب (اإليدز):

للزوجة طلــب الفرقة من الزوج المصــاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتســب (اإليدز) 
مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية باالتصال الجنسي.

سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز) مرض موت:
يعّد مــرض نقص المناعة المكتســب (اإليدز) مرض موت شــرعا، إذا اكتملــت أعراضه وأقعد 

المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
ويوصي بما يلي:

أوًال: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع اإلصابة باإليدز، الستكمال بحثه.
ثانياً: ضرورة االســتمرار على التأكد في موســم الحج من خلو الحجاج من األمراض الوبائية، 

وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز).
واهللا الموفق.

6 ـ قرار مجمع الفقه بشأن أجهزة اإلنعاش(1):
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقــد في دورة مؤتمــره الثالث بُعمــان عاصمة المملكة 

األردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ/ 11 - 16 تشرين األول (أكتوبر) 1986م.

مجلة المجمع، (ع 3، 523/2).   (1)
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بعد تداوله في ســائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة اإلنعاش واســتماعه إلى شــرح 
مستفيض من األطباء المختصين،

قرر ما يلي:
يعتبر شرعا أن الشــخص قد مات، وتترتب جميع األحكام المقررة شــرعا للوفاة عند ذلك إذا 

تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين:
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه. –
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطال نهائيا، وحكم األطباء االختصاصيون الخبراء بأن هذا  –

التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يســوغ رفع أجهزة اإلنعــاش المركبة على الشــخص وإن كان بعض األعضاء، 

واهللا أعلم. كالقلب مثال، ال يزال يعمل آليا بفعل األجهزة المركبة. 

:»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  á£HGôd  ™HÉàdG  »¡≤ØdG  ™ªéªdG  äGQGôb  :kÉ«fÉK

1 ـ حول المسؤولية عن أضرار األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة.
حول المسؤولية عن أضرار األشياء من حيوان وبناء، وكل ما تتطلب حراسته عناية خاصة:

الحمــد هللا وحده، والصالة والســالم على من ال نبي بعده، ســيدنا محمد وعلــى آله وصحبه 
وســلم، أما بعد: فنظرًا لما نشــاهده في عصرنا الحاضر، عصر اآللة والتقانة (التقنية) المتطورة، 
وما تحدثه من أضــرار وإصابات بين فئة العمــال، وتقصير بعض الفنيين في القيــام بواجب أمانة 
العمل وإتقانه، وعدم المباالة بحقوق اآلخرين، فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم 
اإلسالمي في دورته الرابعة عشــرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 
1415هـ/1995/1/21م، نظر في موضوع: المســؤولية عن أضرار األشــياء من حيوان وبناء وكل ما 

تتطلب حراسته عناية خاصة، وقرر ما يلي:
أوًال: أضرار الحيوان، األصل الشــرعي في جناية الحيوان والضرر الذي ينشــأ منه أنها هدر، 
للحديــث الثابت: «الَعْجَماءُ ُجَبــاٌر»، ما لم يكن الحيــوان المملوك أو الذي تحــت الحيازة معروفاً 
باإليذاء من عقر أو غيره، أو فرط المالك في حفظه بالتعدي أو التقصير. ويكون ســبب المسؤولية 
هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي، والمســؤول عن الضمان هو المالــك ومن في حكمه، كالغاصب، 
والســارق، والمستأجر، والمســتعير، والراكب، والســائق والقائد. ويســأل هؤالء عن إتالف الزرع، 
والشــجر ونحوه، إن وقع الضرر ليًال، لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه في الليل، وحفظ أصحاب 
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الزروع ونحوها لها نهــارًا، كما ورد في حديث البراء بن عــازب ƒ : «قضى نبي اهللا ژ أن على 
أهل الحوائط (البســاتين) ِحْفَظها بالنهاِر، وأن ما أفَسدت المواشــي بالليِل ضاِمنٌ على أهِلها»، أي: 

مضمون.
ثانياً: انهيـــار البناء.. يكون مالك البناء، وناظــر عقار الوقف، وولي اليتيــم، والقيم على ناقص 
األهلية مسؤوال إذا شيد البناء من أصله مصحوباً بالخلل، بسبب اإلهمال، أو التقصير، أو الغش. وللمالك 
الرجوع على من تســبب في ذلك، وكذلك على هؤالء ضمان التلف بانهيار البناء بســبب الخلل الطارئ 

عليه. وصلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا. والحمد هللا رب العالمين.

2 ـ قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقّياً:
الحمــد هللا وحده، والصالة والســالم على مــن ال نبي بعده، ســيدنا ونبينا محمــد وعلى آله 
وصحبه وســلم، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، في دورته 
الثانية عشــرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الســبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 
فبراير/شــباط 1990م إلى يوم الســبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في 
هذا الموضوع. وبعد مناقشــته من قبل هيئــة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب الســعادة األطباء 

المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر باألكثرية ما يلي:
ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، فال يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد 
أنه مشوه الخلقة، إال إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من األطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه 

خطر مؤكد على حياة األم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهاً أم ال، دفعاً ألعظم الضررين.
ـ قبــل مرور مائة وعشــرين يوماً على الحمــل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنــة طبية من األطباء 
المختصين الثقات ـ وبناء على الفحوص الفنية، باألجهزة والوســائل المختبرية ـ أن الجنين مشــوه 
تشــويهاً خطيرًا، غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في موعده فســتكون حياته سيئة، وآالماً عليه 

وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي األطباء والوالدين بتقوى اهللا، والتثبت في هذا األمر. واهللا ولي 

التوفيق.

3 ـ قرار المجمع الفقهي بشأن المالكمة والمصارعة:
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة قد نظر في موضــوع المالكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، هل 

تجوز في حكم اإلسالم أم ال تجوز؟
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وبعد المداولة في هذا الشــأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تســفر عنها هذه األنواع التي 
نســبت إلى الرياضة، وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البالد اإلســالمية وغيرها. وبعد 
االطالع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من 
ا حدث فعال في  قبل األطباء ذوي االختصاص، وبعد االطالع على اإلحصاءات التي قدمها بعضهم عم
بالد العالم نتيجة لممارســة المالكمة، وما يشــاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، 

قرر مجلس المجمع ما يلي:
المالكمة: يرى مجلس المجمع باإلجمــاع أن المالكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعال 
في حلبات الرياضة والمسابقة في بالدنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة اإلسالمية؛ ألنها 
تقوم على أســاس اســتباحة إيذاء كل من المتغالبين لآلخر إيذاء بالغاً في جسمه، قد يصل به 
إلــى العمى، أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكســور البليغــة، أو إلى الموت، من 
دون مســؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، واالبتهاج بما حصل لآلخر من 
 v u      ﴿ :األذى، وهو عمل محرم مرفوض كليّاً وجزئيّاً في حكم اإلســالم، لقوله تعالى
yx w ﴾ [البقرة: 195]. وقوله تعالى: ﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النســاء: 29]. 

وقوله ژ : «ال َضَرَر وال ِضَراَر».
وعلى ذلك فقد نص فقهاء الشــريعة على أن: من أباح دمه آلخر، فقال له: «اقتلني» فال يجوز 

له قتله، ولو فعل كان مسؤوال ومستحقّاً للعقاب.
وبناءً على ذلك يقرر المجمع أن هذه المالكمة ال يجوز أن تســمى رياضة بدنية، وال تجوز 
ممارســتها؛ ألن مفهـوم الرياضة يقوم على أسـاس التمريـن من دون إيذاء أو ضـرر. ويجب أن 
تحذف من برامج الرياضة المحلية، ومن المشــاركات فيها فــي المباريات العالمية. كما يقرر 
المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية، كيال تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول 

تقليده.
ثانياً: المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يســتبيح فيهــا كل من المتصارعين إيذاء 
اآلخر واإلضــرار به، فإن المجلس يرى فيها عمال مشــابهاً تمام المشــابهة للمالكمة المذكورة وإن 
اختلفت الصورة؛ ألن جميع المحاذير الشــرعية التي أشير إليها في المالكمة موجودة في المصارعة 
الحــرة التي تجــري على طريقــة المبارزة وتأخــذ حكمها في التحريــم. وأما األنــواع األخرى من 
المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية، وال يستباح فيها اإليذاء فإنها جائزة شرعاً وال يرى 

المجلس مانعاً منها. واهللا أعلم.
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:çƒëÑdGh  AÉàaEÓd  »HhQhC’G  ¢ù∏éªdG  äGQGôb  :kÉãdÉK

1 ـ حكم تناول الخل المصنوع من الخمر:
الخمــر إذا تخللت ـ أي تحولت إلى خل ـ بنفســها فهي حالل وطاهــرة باإلجماع. وإذا كانت 
تخللــت بمعالجة وعمل متعمــد، كوضع ملح أو خبز أو بصــل أو خل أو مــادة كيميائية معينة، فقد 
اختلــف فيها الفقهاء؛ فمنهم مــن قال: تطهر ويحــل االنتفاع بها، النقالب عينهــا وزوال الوصف 
المفســد فيها. ومنهم من قال: ال تطهر، وال يحل االنتفاع بها؛ ألنــا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل 

اقتراب منها، فال يجوز.
وبعد أن اســتعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهــب األول وهو طهارة الخل 
وحل االنتفاع به؛ وذلك ألن التخليل ـ مثل التخلل ـ يزيل الوصف المفسد وهو اإلسكار، ويثبت وصف 
الصالحيــة؛ ألن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، وألن علة التنجيس والتحريم هي اإلســكار، 
وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدماً. وتأكد هذا بقوله ! : «نعم اإلدام الخل»، من غير 

تفريق بين خل وآخر، وال طلب منا البحث عن أصله ماذا كان.
ا يــدل على المنع من تخليلهــا، فإنما هو من باب الردع والتشــديد  ومــا روي بخالف ذلك ِمم

عليهم في أول األمر، حتى ال يتهاونوا فيها بحال.

٭ ٭ ٭
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ا سبق إلى: نخلص ِمم
إن مسألة التقنين مسألة مهمة وبخاصة في الوضع الحالي؛ ألنه يسد حاجة عند القضاء الذي  ـ  1

تحول من أفراد مجتهدين يتعاملون مع النصوص وفق اجتهادهم ومحاولة إسقاطها على أحكام 
المكلفين إلى مؤسسات مستقرة تحكم وفق قوانين محددة، وال بد أن يقوم بهذا العبء مؤسسة 
متكاملة من الفقهاء الشرعيين والفقهاء الدســتوريين وعلماء القانون واالجتماع واالقتصاد كل 

بحسب تخصصه والمجال الذي يجيده.
على من يقومون على مسألة التقنين أن يعتمدوا على تراث األمة كله ال يسقطون منه شيئا،  ـ  2

فأمامهم القرآن الكريم بتفاسيره المتنوعة، وأمامهم الســنة المطهرة وكتبها التي عنيت 
بشــرحها وبيان مدى صحة الحديث وضعفه، وأمامهم تراث الفقهاء في المذاهب الثمانية 
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المشــهورة والمذاهب غير المشــهورة، وقبلها ومعها آثار الصحابة والتابعين، ال يسقطون 
منه شــيئا ابتداء، ثم يعملون المنهج العلمي الجاد في ما يقبــل االجتهاد من هذا التراث 
كله على ضوء النظريات السياســية واالقتصادية واالجتماعية الحديثة؛ حتى يصلوا إلى ما 
يرونه أقرب إلى الصــواب والنفع العام، من دون التقيد بمذهب فقهي واحد يحمل الناس 

عليه دون غيره.
على مــن يقومون بهذا التقنين إعــادة النظر في ما نقــل إلينا من إجماعات ســابقة ال تثبت  ـ  3

أمام النقد العلمي الجاد، فلعــل الناس قد اختلفوا ولم يصل الخالف إلينا. وإن كان من عذر 
لدى أســالفنا في عدم وصول كل اآلراء إلينا فال عذر لنا وقد حدثت هذه الثورة التكنولوجية 
الهائلة في حفظ التراث على أقراص سهلة الحمل والبحث بحيث نستطيع بسهولة ويسر اختبار 

ما نقل إلينا من إجماع سابق، فربما ال يكون إجماعا.
بعض هذه اآلراء أسس على أحاديث ضعيفة لم يصل ضعفها إلى أسالفنا من الفقهاء ـ رضوان  ـ  4

اهللا عليهم أجمعين ـ فأفتوا وفق ما وصل إليه اجتهادهم وهم مأجورون إن شاء اهللا تعالى على 
هذا االجتهاد؛ لكننا ال عــذر لنا إن وصلنا الضعف (أي ضعف الحديث) وظللنا نصر على هذه 

اآلراء، وال نبحث فيها وفق ما أسست عليه.
ال يجوز ـ من وجهة نظري ـ أن نقوم بتطبيق باب من أبواب الشــريعة ونترك األبواب األخرى،  ـ  5

حتى ال نظلم شريعتنا ونظلم أنفسنا؛ فبعض الناس ال يعلمون من الشريعة إال تطبيق العقوبات 
حتى استقر في أذهانهم أن الشــريعة نزلت لقطع األيدي وضرب األجساد وقطع الرقاب، ولم 
يروا عظمة التشريع بتمامه وكماله في شتى نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
 O N ML K J I H  ﴿ فنكون كمن قال اهللا تعالى فيهم
 a `_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P
e d c b ﴾ [البقــرة: 85]، أو الذيــن قــال اهللا 8  فيهم: ﴿  ! " # 

$ ﴾ [الحجر: 91].

إن عظمة التشــريع لن تتضح إال إذا أخذ كامال، فيعرف الناس حقوقهم وواجباتهم، ويقيمون 
عالقاتهم الداخلية والخارجية وفق هذا الفقه الشامل المتوازن.

أرى أن التطور الطبيعي، واالمتداد المســتقبلي للمجامع الفقهية ـ التي انشغلت طول ما يقرب  ـ  6
من ثلث قــرن بالقضايا الجزئية، وهي على أهميتها وفائدتها فــي الوقوف على حلول وإجابات 
عن قضايا مســتجدة ـ هو موضوع التقنين؛ ألنه مشروع لألمة بأثرها، فلعلها تقوم بهذا العبء 

وتحمل هذا الواجب، ونسأل اهللا لها العون والتوفيق.
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على مــن يقومون بعمليــة التقنين عدم إغفــال عناصر الزمــان والمكان واألشــخاص، فلهذه  ـ  7
العناصر جميعها دور في مســألة االختيار والتقنين، وأال يغفل التقنين األقليات المســلمة في 
بالد غير المسلمين، ولذلك ال مانع من تعدد التقنينات واختالفها من قطر إلى قطر ما دامت 

ستراعي أحوال الناس والزمان والمكان.

ضوابط تقنين العقوبات في الفقه اإلسالمي:
بعد مراعاة قصد الشــارع فــي فرض هــذه العقوبات، ومراعــاة عدم تعــارض المقاصد مع 
النصوص الشــرعية قطعية الثبوت قطعية الداللة، ســواء كانت في ما يخص القصاص والدية أو 
كانت في الحــدود، ال بد من مراعاة الضوابط والقواعد الحاكمة لموضوع العقوبات ونســتطيع أن 

نوجزها في ما يلي:
ال جريمة وال عقوبة إال بنص قطعي ثابت. ـ  1
الحدود تدرأ بالشبهات، ولئن يخطئ اإلمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ـ  2
األصل براءة الذمة. ـ  3
الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تنزل منزلة الضرورة أحيانا. ـ  4
ال تمييز بين الناس في الجريمة والعقوبة على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو المنصب  ـ  5

وغير ذلك.

واهللا تعالى أعلى وأعلم
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التـقنيــن الفقهي يمثل خالصــة آراء وأقوال فقهـية ألحكام شــرعية إلهيــة المصدر، وإلظهاره 
بالصورة المرضية المشــرقة فال بد من أسس ومناهج علمية حديثة ومدروســة ليقوم عليها، ونجاح 
الشــيء مرهون ـ بعد توفيق اهللا له ـ بما يـبنى عليه من أســس ومبادئ، فلــذا كان لزاماً علينا أن 

نـتطرق ألهم األسس العلمية المقترحة لنجاح التقنين المنشود.
وقبل الشــروع في ذلك نـتطرق أوالً إلى قضية اخـتيار االسم المناســب الالئـق ليتعارف عليه 
لهذا الـتقنين، وأقـترح أن يكون هذا االســم هو: «مدونة القانون اإلســالمي»؛ وذلك لعدة اعتباراٍت 

مهمة، بيانها في البنود التالية:
األول: كونها «مدونة»، اســٌم شــاع اســتعماله كثيــرًا عند الفقهاء ســابقاً، فال يســتغرب هذا 
المصطلح وال يعتــرض عليه. وفيه إشــارة إلى ما تحويه المدونــة من أحكام فقهية شــرعية، وهي 
بهذا االعتبار شــاملة األحكام التي تمس حياة الناس، وتتصل بهم اتصاالً مباشرًا في شؤون حياتهم 

وعالقتهم ببعضهم.
الثاني: كونه «قانوناً»، يحمل بين طياته معاني عديدة، منها: النظام، الدســتور، ويحمل ضمناً 
معنى الهيـبــة والصرامة. وهي نفــس المعاني التي ألفها النــاس في حياتهم من احتــرامٍ للقانون 
الوضعي والتزامهم العمل به؛ فإضفاء هذا للمدونة فيه توافٌق لما ألفه الناس في واقعهم المعيشي، 

وفي هذا مسايرة وتـثبيت لما رسخ في األذهان من معاني الهيبة واالحترام وغيرها.
الثالث: كونه «إسالمياً»، وهذه أهم صفة فيه، وفيه إشارة إلى المصدر المأخوذ منه.
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يمكن تقسيم هذه األسس إلى ثالثة محاور رئيسية، وهي كالتالي:
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هذا المحور يتصــدر المحاور األخرى، وهو في طليعتها. وُيعنــى بالمجتمع وتأهيله لتقبل أحكام 
التقنين، ويركز على مرحلة أساسية تسبق تطبيق التقنين الفقهي في المجتمع، وهي مرحلة التأهيل، 
وفهم األحكام، ومعرفة طبيعتها وغايتها التي من أجلها شرعت، وما يتعلق بها من أمور، ثم تقريرها 

في عقل المسلم وتسهيلها له، ويتأتى ذلك بعدة أسس، تفصيلها كالـتالي:
1 ـ االستكشـــاف: طرق استكشــاف األحكام تتعدد مســالكها بحســب القــدرات الذهنية لدى 
اإلنسان، وبحســب اســتيعابه للعلوم المختلفة التي توصله إلى معرفة األحكام وفهمها؛ يقول الدكتور 
عبد المجيد النجار: «ويســتلزم هذا العمل االستكشــافي أن يكون الفهم مقيــدًا بضوابط نصية من 
قانون اللســان العربي وقواعده في الداللة علــى المعاني، وبضوابط من المقاصد العامة للشــريعة 
اإلسالمية والقواعد الكلية لها، وبهادياٍت من القرائن المساعدة على كشف المراد اإللهي كمناسبات 
النـزول وحقائق العلم الكوني وسنن االجتماع اإلنساني؛ ففي حدود هذه الضوابط والقرائن يتصرف 

العقل لفهم األحكام اكتشافاً ال إنتاجاً»(1).
ولتحقيق ذلــك ال بد من إزالــة العوائق التي تعيق العقل عن ممارســة نشــاطاته وقدراته في 
الفهم، كالتقليــد األعمى الذي يلغي العقل عن عمله، وقد ذمــه اهللا 8 في أكثر من موضع، فقال: 
 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :ً5 6 7 ﴾ [البقرة: 170]. وقال أيضا
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Â ﴾ [التوبة: 31].
ا يعيق العقل أيضاً: الهوى؛ الذي يأخذ بلب اإلنسان بعيدًا عن المنهج الصحيح الذي يجب  وِمـم
للعقل أن يسلكه. وتفســير ذلك أن الهوى إذا تدخل في الحكم على األشــياء، فإنه يفسد وال يـبني 
شــيئاً، وذلك الختالف األهواء وعدم اتفاقها. وذم اهللا تعالى الهوى أيضــاً كما ذم التقليد األعمى، 
 å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó .. ﴿ :فقــال

النجار؛ عبد المجيد، المقتضيات المنهجية لتطبيق الشــريعة في الواقع اإلســالمي الراهن (ماليزيا، حركة الشباب اإلسالمي،   (1)
ط1، 1413هـ/1992م)، ص 18. 



أ. حمد بن ناصر الشيباني 557األسس العلمية المقترحة لتقنين الفقه اإلسالمي 

 m l k j ih g f e d c b .. ﴿ :[ص: 26]. وقــال ﴾ ç æ
n ﴾ [المائدة: 48].

وكذلك ذم اهللا 8 الظن المذموم في الحكم على األشــياء أو في الفهم واالســتيعاب؛ فالظن 
 O NM L K J I H G .. ﴿ :ال يـبنى عليه شــيء من ذلك، وقد ذمه اهللا في قوله
 a` _ ^ ] \ [ Z Y .. ﴿ :ً[األنعام: 148]. وقال أيضا ﴾ V U T S R Q P

d c b ﴾ [النساء: 157].

وغير ذلك الكثير من اآليات التي تذم هذه الطرق في كســب األحكام، والقرآن بهذا يؤكد على 
قيام العلم الصحيح وتأسيس اليقين على أساٍس من النظر واالستدالل العقلي السليم(1).

2 ـ التجريد: وهو تجريد فهم الخطاب عن التشــخيص ليشمل اإلنسان المطلق؛ ذلك ألن أحكام 
الشريعة متعلقة في األصل باإلنســان ككل، وليس باإلنسان كفرد، إال ما قد يستـثنى فإن له حكٌم آخر 
في حاالت االضطرار لحفــظ الحياة(2). ومن أمثلة ذلك: أكل الميتة حكمها المطلق لإلنســان المطلِق 
التحريُم، وهذا هو األصل في الشــريعة؛ أما حكمها االضطراري باإلنســان كفرد هــو تحليلها(3). وهذا 
يعني أن اإلنســان إذا نظر في واقع حياته إلى جميع أحكام الشــريعة من زاوية مطلقة، يدرك ماهية 
هذه األحكام فيتجرد من الذاتية والخصوصية في فهم تلك األحكام واستيعابها وتطبيقها؛ فيعلم أن ما 
هو عليه كفرد من الواجبات أيضاً غيره كذلك، فيكون بذلك حاله كحال األمة اإلســالمية بأكملها، إال 
ما استثني في حاالت الضرورة. وهذا المسلك يربي المسلم على اعتبار نفسه مسؤوال كفرد في مجتمع 
ينطبق على أفراده ما ينطبق عليه، فتكون المسؤولية مشــتركة ويخاطب بها الكل. وبالتالي يجب على 
كل فرد ترشــيد نفسه وفق تلك األحكام وفهمها وتطبيقها من دون االعتماد على شخص آخر، وهذا هو 
 Å Ä Ã ﴿ :ً[المدثر: 38]، وقال أيضا ﴾ Û Ú Ù Ø ×  ﴿ :األصل في الشــريعة، قال تعالى

Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ ﴾ [األنعام: 164].

وهذا يعني أن أحكام التقنين أحكاماً مطلقة كما هو في الشريعة، فيتقبلها المسلم لكونه واحدًا 
من أفراد الجنس البشري الذي تنطبق عليه تلك األحكام الواجبة التطبيق واالعتبار.

3 ـ التكامل: ولكي يترسخ في المجتمع المسلم فهم أحكام التقنين الشرعي، عليه أن يدرك أن 
تلك األحكام متكاملة وتحقق المصلحة الشاملة. كما أن فهم األحكام يـبنى على ذلك فيجب أن يكون 

إســماعيل؛ فاطمة إسماعيل محمد، القرآن والنظر العقلي (فرجينيا، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط1، 1413هـ/ 1993م)،   (1)
ص 104 ـ 108، بتصرف. 

النجار، مرجع سابق، ص 8، بتصرف.   (2)
المرجع السابق والصفحة نفسهما، بتصرف.   (3)
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فهماً تكاملياً، وذلك «برد األحكام إلى بعضها المتأخر منها إلى المتقدم، والناســخ إلى المنسوخ، 
والمطلق إلى المقيــد»(1). وبهذه الطريقة ينشــأ الفهم ويتكــون المجتمع الواعــي المدرك ألحكام 
الشــريعة المقننة كأحكام تكاملية ال يمكن تجزئتها، فال يمكن أن تــؤدى بعض األحكام المفروضة 
ويـترك بعضها اآلخر، ِإال عند الضرورة. وإدراك الفهم ومعرفة مكنون الشريعة وأسرارها يتم بالنظر 

إلى تلك األحكام، وردها إلى بعضها بتلك الطريقة السابقة.
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وهي عبــارة عن المضامين الرئيســة التي يجــب على العلمــاء المقننين لألحكام الشــرعية 
مراعاتها واعتبارها ضمن أســس التشــريع، وهذه المضامين هي نفســها مضامين الشــريعة التي 

تحويها، وهي كالتالي:

4 ـ إظهار روح الشــريعة وبـثها في نفوس الناس، وبيان ســموها ومغزاها ومقصدها السامي(2) 
من تحقيق الخير والحفاظ على سالمة اإلنسان ووجهته في الحياة؛ يقول الدكتور محمد عمارة: «إن 
كثيرًا من األحكام الفقهية التي تعود إلى فترة تراجع العقل المســلم والحضارة اإلسالمية قد وقفت 

عند شكل األحكام وشكل العبادات، ووقفت عند الطقوس وغاب منها الروح اإلسالمية»(3).

ومثال ما يجب بـثه من روح تشــريعية في األحكام: بيان روح التشــريع في تحريم الخمر، وهي 
أنها رجس من عمل الشــيطان الذي يريد إيقاع العداوة والبغضــاء بين الناس، في حين أن اهللا 4 
يريد أن يكون طاهرًا من كل ذلــك ليكون قريباً من ربه مؤدياً واجباتــه من صالة تقربه إلى اهللا، 
وتنهــاه عن الرذائل؛ قــال تعالــى: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,

> = < ? @ E D C BA ﴾ [المائدة: 90، 91].

واألحكام الشرعية ليســت مجرد عقاب أو انتقام، وإنما هي أسمى من ذلك؛ فهي تربية وإرشاد 
ومصالح. فمثًال: تحريم أكل لحم الخنـزير الغاية والمقصد منه هو الحفاظ على ســالمة اإلنســان 
وصحتــه، والواقع أثبت ذلك من خالل اكتشــافات الطــب الحديث له، فوجد أنه يســبب كثيرًا من 
األمراض الفتاكة؛ فلذا حرم اإلســالم كل ما يضر بالصحة، وإال فإن األصل في األشــياء اإلباحة ما 

لم يوجد دليٌل بالتحريم، والتحريم ُبِني على تحقيق المصلحة لإلنسان.

النجار، مرجع سابق، ص 21.   (1)
ينظر تفصيل هذا الموضوع وأساليب النظر في تحقيق الصياغة المقصدية، المرجع السابق، ص 67.   (2)

عطية جمال الدين، ووهبة الزحيلي، تجديد الفقه اإلسالمي (دمشق: دار الفكر، ط1، 2000م) ص 31.   (3)
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5 ـ ربط الفقه بالواقع: وهذا يعني أن الفقه ال بد أن يعالــج الوقائع العصرية بربط األحكام 
الفقهية بما يدور في حياة الناس، وإيجاد حلوٍل فقهية لألحداث والمتغيرات.

6 ـ االهتمام بالجانب التنظيري: وهو يعني وضع نظريات عامة أو مبادئ لألحكام الفقهية.
7 ـ الـتأطيـر العقـدي: جميع أحكام الشريعة تدور في فلٍك عقدي، فما من حكم ِإال وله مغزًى 
عقدي ســامي؛ يقول الدكتور عبد المجيد النجار: «إن األحكام الشرعية شرعت كلها في إطار أحكام 
العقيدة، فهذه هي األصل في الدين، وعنها تفرعت كل التعاليم المتعلقة بالســلوك؛ ولذلك فإن كل 
اجتهاد في أحكام الشــريعة بالفهم المباشر وغير المباشــر أو بالتطبيق صياغًة وتنـزيًال ينبغي أن 

يكون محكوماً بالمبادئ العقدية»(1).
فال بد من ربط الشــريعة بالعقيــدة والوصل بينهما، فهمــا وجهان لعملٍة واحــدة. ويتخذ هذا 

التأطير صورتين، يكون حسن مراعاتها عند التقنين، وهما:
أ ـ أن يدرج كل من محاور الشريعة األساســية في مبحث يتعلق به في مقدمة كل قسم، فمثًال: 
قسم المعامالت يتقدمه بحث في المال من الناحية العقدية من حيث الملكية في المفهوم الشرعي، 

ودورها في الخالفة في األرض، وضوابط ذلك من أخالق وغيرها. وهكذا في بقية األحكام(2).
ويقترح الدكتور جمــال عطية أن يتم إنجاز تصنيف ـ مســتقل عن مدونة القانون اإلســالمي ـ 
تمتزج فيه أمور العقيدة واألخالق والمقاصد واآلداب بمســائل الفقه على وجه العموم(3). وهذا عمل 
جيد يظهر الفقه بثوٍب جديد وشكٍل آخر غير ما ألفه الناس، ويكون مرجعاً دسماً المتزاجه بالجوانب 

المختلفة من عقيدٍة وأخالٍق وغيرها.
ب ـ إقــران كل حكم بمغزاه العقدي، مثــال ذلك: أحكام الملكية في اإلســالم يقرن به المبدأ 
العقدي: وهو أن المال حقيقًة هو ملك اهللا، واإلنسان مستأمنٌ ومستخلٌف فيه(4). وكذلك إن حكم بحٍد 
من الحدود الشــرعية، يقرن ذلك بالمبدأ العقدي وهو: الحفاظ على حرمات اهللا والحقوق العامة، 
وهو حق اهللا وحق األفراد؛ فإن كان حٌد في الســرقة فإن الحد جــاء من مبدأ عقدي وهو عدم جواز 
االعتداء على مال اهللا ِإال بوجه من الوجوه الصحيحة، فال يجوز االعتداء على محارمه ونواهيه التي 
نهى عنها وزجر. أما في حقوق األفراد فهو للحفــاظ على المال الذي هو مال اهللا حقيقًة، فاالعتداء 
على أموال األفراد من دون حق هو اعتداء على مال اهللا 8، فهذه هي مبادئ عقدية يجب مراعاتها 

عند التقنين الفقهي، وهكذا يكون في بقية األحكام الشرعية.

النجار، مرجع سابق، ص 43 ـ 44.   (1)
المرجع السابق، ص 49، بتصرف.   (2)

ينظر: عطية، ووهبة، تجديد، مرجع سابق، ص 36.   (3)
النجار، مرجع سابق، ص 50 ـ 51، بتصرف.   (4)
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والصــورة األولى تبدو أنها أنســب من الثانية، وذلــك للحفاظ على المــواد المقننة من طول 
العبارات، ومن اإلســهاب فيها، ويكفي أن يتم بيان المبدأ العقدي في مقدمة كل قســم بصورة عامة 

من دون الحاجة إلى بيان ذلك في جميع المواد.
8 ـ البنـاء التـكامـلي: هذا البناء يراعى عند التقنين ضمناً، وهو يعني تكامل التشريع بجميع 

أحكامه مع جميع الوقائع والمؤثرات الموجودة في الحياة، ويتحقق ذلك بالعناصر التالية:
أ ـ فهم التشابك في الصور الواقعية: وهو أن يفقه المقننون العالقة التشابكية بين األحكام من 
جهة، والعالقة التشابكية التي يعيشها المسلمون في واقع حياتهم من جهٍة أخرى، وربطهما ببعضهما.

فهناك تشــابك في التأثر والتأثيــر، ومن أمثلة ذلك: تأثير وســائل اإلعالم في حياة األســرة 
وتربية األطفال، وتأثر الحياة االقتصادية بالواقع السياســي(1)، أو تأثــر األفراد بالوضع االقتصادي 
ا اضطره إلى ترك تطبيق حد  كما حدث في عهد ســيدنا عمر من مجاعة نتيجة أزمة اقتصادية، ِمم

السرقة إلى حين يتحسن فيه الحال.
ب ـ توجيه األحكام بحســب المآل: وهذه هي الخطــوة الثانية بعد فهم التشــابك الذي غايته 
توجيه األحكام بحســب المآل، ولبناء تلك األحكام ال بد من تقدير مآالتها. والمآل الذي يبنى عليه 
الحكم لمعالجة وضعٍ ما ينظر فيه بحسب ما يحققه ذلك الحكم من أثٍر صالح، فهذا األثر هو مآل 
الحكــم الذي عليه يبنى. ومثال ذلك: الحكم بإباحة الزواج لمن ال حاجة له في النســاء وال رغبة، 

والحكم بوجوبه لمن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وهكذا ينظر في بقية األحكام(2).
ج ـ إحكام الفقه االجتماعي: ويعني أن الفقه ال ينحصر لفئٍة معينة، وإنما يشمل عموم المجتمع.

د ـ التـكامل الزمـني(3): وهو يعني مراعاة التدريج في تطبيق األحكام المقننة حتى تقوم األمور، 
ويسيطر على الحال والوضع في بالد المسلمين؛ فالفقر مثًال حالة منتشرة في كثيٍر من بلدان العالم 
اإلســالمي، فيجب مراعاة تطبيق حد السرقة في هذه الحالة حتى يتم القضاء على الفقر والمجاعة 
المدقعة في البلدان التي تعاني من ذلك، تأســياً بمسلك ســيدنا عمر اآلنف الذكر. وهكذا في بقية 

األحكام، مع وجوب الحزم وعدم ترك األمر من دون متابعة وترشيد.
هـ ـ اعتماد التشــريع القطاعي: ويقصد به هو أن يتم تقنين الفقه اإلسالمي من دون إهمال 
القطاعات المختلفة الموجودة في المجتمع؛ فمثًال هنــاك قطاع اإلعالم، وقطاع االقتصاد، وقطاع 

ينظر: النجار، مرجع سابق، ص 84.   (1)
ينظر: المرجع السابق، ص 86.   (2)
ينظر: المرجع السابق، ص 94.   (3)
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التربية والتعليم، وقطاع الصحة، وقطاع النقل وغيرها؛ فال بد لكي ينتظم التقنين ويسود الترابط 
بين األحكام والتكامل بينها بصورٍة أفضل من مراعاة هذه األشياء التي تحقق نظاماً شامًال يكون 

رديفاً لواقع الحياة(1).
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أسس هذا المحور مهمة لتطبيق األحكام على الواقع لتحقيق مقاصدها، وال بد منها لجني ثمار 
 الفهم واإلدراك، وهي تمثل تطابقاً بينها وبين الفهم، فيتحقق بذلك الخير والفالح لإلنسان، وال بد

من مراعاتها عند التقنين، وعند التطبيق على حٍد سواء، وهي كالتالي:
9 ـ التجزئة واإلفراد: ويعني أن تطبيق الحكم الشــرعي ال ينظر إلى عموم الحال الســالك 
مســلكاً ملتزماً، وإنما ينظر إلى ما شــذ عن القاعــدة وأدى إلى ضرٍر فاحــش؛ كالذي يحدث في 
االحتكار عندما يشــتري شــخٌص ما ســلعًة محتكرة بأســعاٍر مرتفعة ال يعاقب على هذا، فال يعمه 
الحكم وإنما الحكم يخص المحتكر نفســه. وكذلك الحال في احتكار سلعة ال يؤدي احتكارها إلى 
ضرر ـ غير المواد الغذائية األساســية ـ فإن الحكم ال يدخل في هذا النوع من االحتكار(2)، وإنما 

على ما يقع فيه الضرر.
وهذا ال يعني التساهل في شيٍء من األحكام أو محاولة التهوين منها، وهذا يعني أيضاً أن 
يتم تطبيق الحكم على أفراٍد شــذوا عن عامة الناس الملتزمين بما أنيط لهم من تعاليم إلهية 
مقدســة؛ فالســارق مثًال يعاقب بنفســه وال يدخل أهله معه أو قبيلته التي ال ذنب لها في ذلك 

الفعل(3).
10 ـ تحقيـق المـناط: ويعني عند علماء أصول الفقه: أن يـثبت الحكم بمدركه الشرعي، 
وهو يتعلق باالجتهــاد التنـزيلي(4). وتحـقيق المناط ضروري، وهو يعني أن األحكام الشــرعية 
تصدر بحســب أفعال اإلنســان بالنظر إلى نوع الفعل، فال يمكن تطبيق الحكم على أية واقعة 
ما لم يتم التحقق من الفعل حتى يناط له ذلك الحكم؛ فالذي يسطو على منـزٍل ما ال يمكن 
أن يناط له فعل السرقة أو القتل أو االغتصاب حتى يتم التحقق من الفعل المناط، ليناط له 

حكماً يناسبه.

المرجع السابق، ص 92 ـ 93. بتصرف.   (1)
هذا رأٌي لكثيٍر من العلماء، ويوجد رأي آخر يعتبر االحتكار واقعاً في كل حالٍل ينتفع به مهما كان نوعه.   (2)

النجار، مرجع سابق، ص 22، بزيادة وتصرف.   (3)
ينظر: مجلة التجديد (كوااللمبور، الجامعة اإلســالمية العالمية، العدد 14، جمادى اآلخرة 1424هـ/ أغســطس2003م)، بحث   (4)

لألستاذ الدكتور سانو قطب بعنوان مسائل االجتهاد بين اإلقرار واإلنكار، ص 44. 
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11 ـ تحقـيق المـآل: ويعني ضرورة التحقق من مآل الحكم وأهدافه وثمراته وإيجابيـاته(1)؛ فال 
بد عند التقنين من مراعاة ما يحققه الحكم مــن غايات عند الصياغة وعند التطبيق، والتحقق من 

جدواه وآثاره.
ومثال لما يجب النظر في تحقيق مآله: ضرورة التســعير في بعض الحــاالت، والحكم بوجوبه 
إن كان عدمه يؤدي إلى اإلضرار بالمســتهلك أو الفقير الذي ال يسعفه حاله المعسور من شراء ما 
ارتـفع ســعره من ضروريات الحياة ارتفاعاً ال يطاق حده، وال شيء يـبرره. فالحكم بوجوب التسعير 
في هــذه الحالة ناتج من دراســة جدوى مــآل الحكم وتحقيقــه لألهداف، وهو هنــا رفع الضرر، 

والقاعدة الفقهية «ال ضرر وال ضرار» تؤيده وتسانده.

٭ ٭ ٭
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يقصد باألســس الموضوعية هي مجموعة األحــكام والمواضيع المختلفة التي تعتبر أساســاً في 
التقنين الفقهي والمقصودة في ذلك، وهي تلك األحكام المراد صياغتها وإعدادها لتكون على شكل 

مواد قانونية حديثة.
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يراعى عند التقنين الفقهي انـتقاء األحكام الشــرعية التي تـتعلق بحياة الناس تعلقاً مباشــرًا، 
والتي تدخل في تنظيم شؤون حياتهم المختلفة. ويشمل أيضاً األحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وردع 

الظالم ونصرة المظلوم والتسوية بين الخصوم.
وســنركز على ذكر األســس الموضوعية كخطوط عريضة مبدئياً، ونـتــرك دقائق األحكام التي 
تـتفرع منها، وهي أكثــر من أن تحصى وتعد في هذه العجالة، ويتــرك ذلك للجان المخـتصة عند 

حينه وساعة إقراره، ويمكن بيان هذه األسس بحسب الترتيب التالي:
أحكام المعامالت، المدنيـــة والتجارية: تـتصدر أحكام المعامالت جميع األســس الموضوعية 
للتقنين الفقهي، لما لها من أهمية عظيمة وحاجة ملحة لكثرة تداولها في المجتمع، فما من شخٍص 

ِإال ويضطُر إليها، وهي تلك األحكام التي تـتعلق بشؤون الحياة وما يشملها من عقوٍد وتصرفات.

ينظر: النجار: مرجع سلبق، ص 25.   (1)
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أحكام األسرة أو األحوال الشخصية: وهي األحكام التي تـتعلق بشؤون العائلة.
1 ـ أحكام الجرائـم والعـقـوبات:

وتشمل جميع الجرائم وجميع العقوبات الرادعة، وتقسيمها كالتالي:
جرائــم االعتداء على النفس وما دونها، ويشــمل: القتــل العمد والقتــل الخطأ، الجراح،  ـ  1

الشجاج، فصل األطراف، الضرب، التشهير.
جرائم االعتداء على العرض، كالزنا والقذف والسب والشتم. ـ  2
جرائم االعتداء على المال، ويشــمل: الســرقة، النصــب، الربا، خيانة األمانة، الميســر،  ـ  3

إحراق مال الغير أو إتالفه، القمار.
الجرائم المضــرة بالمصلحة العامة وأمن الدولة، وتشــمل: البغي، التجســس، الحرابة،  ـ  4

الردة، إشاعة الفاحشة، الرشــوة، تجاوز الموظف حدود وظيفته وتقصيره في أدائها، سوء 
معاملــة الموظفين ألفراد الناس، تزيـيــف النقود، تزوير الوثائق، اختــالس المال العام، 

غش المكاييل والموازين(1).
جرائم أخرى، مثل: المجاهرة باإلفطار في رمضان، التدخين(2)، أكل الخنـزير، شــهادة الزور، 

انتهاك حرمة الحياة الشخصية، تجارة المخدرات وغير ذلك.

2 ـ الحـقوق والواجـبات:
أوًال: الحقوق: وهي حقوق عامة ومشــتركة ومتبادلة، ســواءً كانت حقوق دولة أو حقوق أفراد، 
وســواءً كان حقوق األفراد تجاه بعضهم كحقوق اآلباء على األبنــاء أو العكس، وحقوق الزوج وحقوق 
الزوجة، وســواءً كان حق فرد أو أفراد. وهي حقوٌق يشترك فيها الرجال والنساء، كٌل بحسب طبيعته 
التي فطر عليها، وتشمل: حق الحياة واألمن، وحق الحرية الشخصية، وحق إبداء الرأي والفكر (إن 
كان ال يتعارض مع الشريعة)، وحق المشــاركة في الحياة العامة، وحق الحكم العادل، وحق الصحة 

ينظر: تـفـصيل ذلك ـ شامل أنواع العقوبات ـ المرجع السابق، ص 107 ـ 115.   (1)
يذهــب معظم العلماء اآلن إلــى تحريمه بعد أن تبين خطره وأضــراره الفتاكة التي ال تقل خطرًا عــن أضرار المحرمات   (2)
األخرى كالمخدرات (الحشــيش واألفيون والخمر)، وأثبت الطب الحديث ذلك وأنه يســبب الكثيــر من األمراض المهلكة 
والخبيثة كالســرطان والسل وفقدان الشــهية وضعف القدرة الجنســية وضعف الذاكرة وضعف البدن عموماً، ويكفي تلك 
الروائح الكريهة التي تنبعث من فم المدخن باإلضافة إلى رائحة الدخان السامة والكريهة التي يصل أذاها لغير المدخن 
ممــن يكون قريباً منــه، وغير ذلك الكثير من األضرار الناتجــة منه كإضاعة المال وهدره في مــا ال جدوى منه. وتعتبر 
المحافظة على النفس والمال من مقاصد الشــريعة اإلســالمية، وفي عادة التدخين مخالفــة صريحة لذلك ال تحتاج إلى 

مزيد بيان. 
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والغذاء، وحق التعلّم والثقافة، وحق الســكن والزواج(1). باإلضافة إلــى جميع الحقوق األخرى التي 
نادت بها المؤسســات الحقوقية العالمية والتي ال تتعارض مع الشــريعة اإلســالمية، كحق المواطنة 
والجنسية، وهي حقوق ليســت بغريـبة على الشــريعة؛ فالمتأمل لو نظر إلى الشريعة قرآناً أو سنة 
لوجد تلك الحقوق وأكثر منها، وهي تشــمل حتى الحيوان، كما في الحديــث الوارد في قصة الهرة 
التي ماتت بســبب امرأة حبستها ولم تطعمها، فدخلت بســببها النار(2)، وكالحقوق التي نصت عليها 
األحكام الشــرعية في ما يتعلق بأهل الذمة في بالد المســلمين، وكحقوق الفقراء والمســاكين من 

إخراج الزكاة والصدقات لهم، وغير ذلك الكثير.

ا ينبغي تقنينها للعمل بها، وإلظهار إعجاز الشــريعة وما كفلته لإلنســانية  وكل هذه الحقوق ِمم
جمعاء من حقوق ُمْحكَمــة ال تتزعزع، تراعي المصلحة وتعتبرها من األولويــات التي جاء من أجلها 

اإلسالم ليعم نوره أرجاء المعمورة.

ثانياً: الواجبات: وهي الواجبــات المنوطة على عاتق كل فرد تجاه اآلخر، وهي واجباٍت متبادلة 
كالحال في الحقوق، وتشمل: واجبات الزوج والزوجة، كٌل منهما تجاه اآلخر وتجاه األبناء. وواجبات 

اإلنسان تجاه مجتمعه واإلصالح فيه. وواجبات الدولة تجاه المجتمع واألفراد.

3 ـ األحكام المتعلقة بالحكم وسياســـة الدولة واإلدارة العامة: وهي جميع أحكام السياســة 
الشــرعية المتعلقة بإدارة دفة الحكم، والقيام بأمر الرعية وإصــالح المجتمع، وإقامة العدل واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك.

4 ـ القضاء ومتعلقاته: يعتبر القضاء في الشــريعة اإلســالمية من األنظمة النـزيهة والمخولة 
إلقامة العدل في المجتمع، وهي سلطة لها صالحياٍت واسعة تمكنها من محاسبة كل فرٍد في المجتمع 
حتى الســلطات العليا في الدولة وجميع الموظفين فيها، واستدعاء كل مطلوٍب للمثول أمام القاضي؛ 

وهذا هو األصل في الشريعة اإلسالمية.

ويشمل أصول المحاكمات وشروط القاضي والجهة التي تعينه، واإلجراءات القضائية المختلفة، 
والمدعي والمدعى عليه والمدعى به، والطعن في الحكم واالســتئناف فيه، وتنفيذ الحكم، واإلقرار 

والشهادة، واإلثبات والتحليف والبينات، وما يتعلق بكل ذلك.

ينظر: عطية والزحيلي، مرجع سابق، ص 89 ـ 92.   (1)
نّص الحديــث: حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد األعلى حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ^ عن النبي ژ قال:   (2)
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشـــاش األرض». اللفظ للبخاري: 3140، ورواه أيضاً: 

مسلم: 904، وابن حبان: 2838، وأحمد: 6763. 
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5 ـ شـــؤون الدولة وعالقاتها مع الدول: هناك الكثير من القضايــا واألمور المتعلقة بالدولة 
وعالقاتها مع الدول األخــرى. ويمكن تقنين األحكام العامة التي تشــترك فيها الــدول مع بعضها؛ 
أمــا ما يتعلق بالبالد اإلســالمية على وجــه العموم فإن ذلك أيســر حاالً من تلك األحــكام العامة 
التي تشترك فيها جميع دول العالم، ويشــمل ذلك: قضايا الدفاع ونصرة المظلوم، وقضايا الهجرة 
والجنســية، والوحدة والدفاع المشــترك في حالة التهديــدات الخارجية وجميع األحــكام المتعلقة 
بالجهــاد، والقضايا المتعلقة مع الدول الخارجة عن نطاق البالد اإلســالمية وأســس التعامل معها 
وحدود العالقــات الممكنة والمعاهدات الســلمية، والتعاون فــي المجاالت الممكنــة معها في وقت 

السلم، وغير ذلك(1).
6 ـ اقتصـــاد الدولة والمال العام: وهذا األســاس يمثل ركيــزة مهمة في الدولــة، وهو قطاعٌ 

ال غنى عنه، وتعتمد عليه الدول في حياتها وبناء أركانها ومرافقها المختلفة.

»¡≤`ØdG  ø«æ`≤à∏d  á«`°SÉ°SC’G  á£`îdG  :kÉ«fÉK

الحديث عن الخطة يشــمل جميع المـتعلقات التي من شأنها تحقيق التقنين والبدء فيه والعمل 
به، كما يشــمل األسس الممهدة للقيام بهذه المهمة، وكل ما يـيســر انتظامه بطريقٍة معقولة، بعيدًا 

عن الفوضى واالختالف والمشادة التي قد تنجم قبل الشروع في التقنين.
فمــن هذا المنطلــق حاولنا التركيز علــى أهم الخطوات واألســس التي تعين علــى نجاح هذا 
المشروع. ويجب االتفاق على خـطة العمل قبل البدء في التقنين، ليتسنى تحقيق العمل منذ لحظاته 
األولى في جٍو يســوده التفاهم والهدوء، وصفاء القلوب بين جميع المذاهب اإلســالمية. وبيان هذه 

الخطة يكون حسب األولوية واألهمية وهي كالتالي:
1 ـ االتفاق على إطار التقنين: وهو هــل يكون تقنين األحكام في إطــار المذهب الواحد؟ أم 

عموم المذاهب؟ هناك عدة آراء أثيرت حول ذلك:
األول: تقنيــن أحكام كل مذهٍب على حدة، كخطوة أولى، ثم تقنينه في إطار جميع المذاهب(2)؛ 
إال أن هذا الرأي ال يحل مشــكلة الخالف الــذي قد يقع. وتعليل ذلك أن تقنيــن أحكام كل مذهٍب 
على حدة يكون ســابقاً لتقنين الفقه في إطار جميع المذاهب، وهذا يؤدي إلى أن يتمسك كل مذهٍب 
برأيه الذي قننه في الخطوة األولى الذي يعتبره أرجح اآلراء عنده، وبالتالي يكون التنازل عنه أمرًا 

عصيـباً، فيحدث االختالف.

ينظر: تجديد، عطية والزحيلي، مرجع سابق، ص 134 ـ 135.   (1)
هذا رأٌي للدكتور محمد عبد الجواد مغنية، ينظر كتابه: التطور التشريعي، ص 228.   (2)
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الثاني: تقنين الفقه فــي إطار المذهب مــع اعتبار المرونــة واالقتباس مــن اآلراء الراجحة 
للمذاهب األخرى بما يحقق المصالح الزمنية(1)، وهذا الرأي ال يحقق المطلوب وهو كسابقه.

الثالث: االكتفاء بوضع إطار توجيهي يمكن أن تخـتلف داخله التشــريعات من بلد آلخر من دون 
أن تخرج عنه، كما فعلت الدول األوروبية في منظمة الســوق المشتركة في التقريب بين تشريعاتها، 

ويحق لكل دولة تعديل قانونها بما يتفق مع األطر التوجيهية من دون الخروج عنها(2).
ويحبذ أال يســلك إلى هــذا الرأي؛ ألنه مــن المعلوم أن أســباب عدم اتفاقهــم يعود إلى 
اختالف القوانين الوضعية التي يعتمدون عليها، وليس لديهم مصدر تشــريعي أساسي كالقرآن 
كما عندنا. كما أنهــم أجناٌس وأقواٌم ال يجمعهــم دينٌ واحد، وإن جمعهم شــيءٌ من ذلك فهو 
قاصر، واالختالف ال بد قائم؛ فاإلنجيل ليس هو اإلنجيل كما نزل، والتوراة ليســت هي التوراة 
كما نزلت، وإنما هما اآلن تحريٌف بعد تحريف، وفوق ذلك هم ال يعتمدون عليها في التشــريع 
ِإال ما ندر. ويمكن أن يستفاد من هذا الرأي بعٌض منه، وســنـتطرق إليه بعد ذكر جميع اآلراء 

في ذلك بإذن اهللا.
الرابع: تقنين الفقه فــي إطار جميع المذاهب من دون اســتثناء(3). ويرى بعــض المفكرين أن 
مجموعة المذاهب الفقهية يجب أن تعتبر كمذهب واحد كبير في الشــريعة، وكل مذهب فردي منها 
يعتبر كاآلراء واألقــوال المختلفة في المذهب الفــردي الواحد؛ فيرجح علماء األمــة ويختارون منها 

للتقنين ما هو أوفى وأرفق بالحاجة الزمنية ومقتضيات العصر(4).
الخامس: تؤخذ اآلراء بالغالبية من جميع المذاهب، ويحســم الخالف والتعدد بهذه الطريقة. 
وهذا مقترح لوزراء العدل لمجلس التعاون الخليجي في جلســتهم الثانيــة التي عقدت لالتفاق على 
بنود التقنين الفقهي(5)، وال أعلم هل تحقق شــيء من ذلك التقنين أم ال. وهذا التوجه قد ال يرضي 
جميع األطراف لعدم وجود المرونة حول المختلف حوله من آراء. والرأي الذي يمكن أن يكون أكثر 
إرضاءً ـ في نظري ـ لجميع المذاهب، ويحقق المصلحة بصورٍة أفضل هو غير ما ذكر من تلك اآلراء؛ 
إال أنه يجمع بيــن الثالث والرابع مع االختالف فــي بعض الوجوه، وهو كما فعلــت الدول األوروبية 
في تقنين تشــريعات سوقها المشــتركة باســتـثناء اإلطار التوجيهي الذي حددته. ويتم ذلك بتقنين 

رأٌي ساقه الدكتور مصطفى الزرقاء، ينظر كتابه: الفقه اإلسالمي، ص 207. وله رأي آخر، ينظر: الرأي الرابع.   (1)
هذا الرأي ذكره الدكتور عطية ولم يتـبناه.، ينظر كتابه: التنظير الفقهي، ص 216.   (2)

ذهب إلى هذا الرأي الشــيخ القرضاوي واألستاذ الدكتور محمد كمال، والدكتور مصطفى الزرقاء، ينظر كتبهم على الترتيب:   (3)
المدخل، ص 269؛ تاريخ الفقه، ص 294؛ الفقه اإلسالمي، ص 209 ـ 210. 

ينظر: الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، ص 209 ـ 210.   (4)
ينظر: محمد كمال، مرجع سابق، ص 41.   (5)
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أحكام الشــريعة باختيار أوفق اآلراء وأرجحها دليًال وأكثرها تجاوباً مع روح العصر وأكثرها تحقيقاً 
للمصالح وتيسيرًا ألحوال الناس بعيدًا عن الحرج والعسر، مع ضرورة تقديم اجتهاد جماعي لألمور 
المستجدة ولألحكام المختلف فيها، وتضييق شــقة الخالف وحصرها في آراء قليلة، ينـتقى أرجحها 
دليًال وأقربهــا إلى الواقع والحاجة الزمنيــة، وبهذا تخرج المدونة بــآراء مقبولة. مع ضرورة ترك 
حرية التغيـيــر ـ كما فعلت الدول األوروبية ـ لكل مذهب في ما يتعــذر االتفاق عليه، ويمكن تحقيق 

ذلك بعدة طرق:
إنشاء مدونة تكميلية في إطار المذهب على غرار المدونة الرئيسة، تشمل فقط اآلراء التي  ـ  1

يختلف فيها ذلك المذهب عن المذاهب األخرى، ويكون هذا العمل بمجهود كل مذهب على 
حدة.

إعطــاء كل مذهب صالحية تغييــر اآلراء التي ال توافقه في «مدونة القانون اإلســالمي» ـ  ـ  2
المدونة في إطار جميع المذاهب ـ في نسخته الخاصة به فقط.

أن يتم ذكر عــدة آراء في المســائل المختلف فيها فــي نفس المدونة عنــد تقنين الفقه  ـ  3
اإلســالمي في إطار جميع المذاهب؛ ليكون في ذلك ســعة ومرونة أكثر يستطيع كل مذهب 
االعتماد على الــرأي الذي يراه أوفق في نظره. وهذا المســلك هو األنســب على ما يبدو 

تالشياً لما قد يحدث من فوضى في الطرق السابقة.
العصرية وتقديم اجتهاداٍت  ـ  1 المســتجدات  والتجديد في األحكام: وخصوصاً  تفـعيل االجتهاد 

جديــدة لبعض األحكام التي لــم يعد لها صالحية فــي الزمن الحاضــر. وال يخلو أي عصر 
من العصور من المســتجدات التي تطرأ علــى المجتمع وخصوصاً هذا العصــر نتيجة التقدم 
العلمــي في جميع المجاالت؛ فال بد من االجتهاد والتجديد فــي األحكام. ومن أمثلة ما يحتاج 
إلــى تجديٍد في االجتهاد في حكمه: مســألة تحديد مدة غيـبة المفقــود التي حددها الفقهاء 
القدامى، وهي عشرات الســنين عند بعضهم، وذلك يوم كانت وســائل النقل بدائية، ووسائل 
االتصال منعدمة أو بطيئة للغاية(1)؛ فيتوجب تجديد هــذا الحكم في هذا الزمان الذي تغيرت 
ا ال جدال فيــه أن ذلك الحكم هو  فيها تلك الوســائل إلى األفضل بكثيــٍر جدًا اليوم، وهو ِمم

اجتهادي ال حرج في النظر فيه بما يتوافق مع الحال والتطور في هذا الزمان.
االتفاق علــى بنٍد معين يتيــح للمقنين تغيير بعض األحــكام المقننة التي ربما ســيظهر عدم  ـ  2

مالءمتها للواقع أو تغير الظروف واألحوال، ويكون ذلك بإحدى الطرق:

ينظر: الســليماني؛ عبد السالم، االجتهاد في الفقه اإلسالمي، ضوابطه ومستقبله (المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،   (1)
د.ط.، 1417هـ/ 1996م)، ص 453. 
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تحديد مــدة معينة تراجع فيها «مدونة القانون اإلســالمي»، وليكن مثًال على كل خمس أ ـ  
أو عشــر ســنوات. ويرى القرضاوي ضرورة اعتبــار المالحظات التــي يبديها القضاة 
والمهتمون بشؤون القانون، وتعديل ما يحتاج إلى ذلك، وإضافة ما يحتاج إلى إضافة(1). 

وهذا ال حرج فيه بحكم أن الكثير من األحكام هي اجتهادية قابلة لذلك.

تغيـير األحكام كلما استجد أمر أو تغير الحال، فيراعى تغيير ذلك وفق الحاجة.ب ـ  

تكاتف الجهود وتجنيد الخبرات وإشراك العلماء من جميع التخصصات: األطباء والمهندسون  ـ  3
والطيارون والقانونيون، وعلماء الشريعة، وغيرهم.

ضرورة تجاوب األنظمة الحاكمة في البالد اإلسالمية مع هذا المشروع الحيوي المهم، ودعمه  ـ  4
بجميع الطاقات المادية والمعنوية.

اإلعالن عن هذا المشروع عند البدء في إعداده عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة، وبيان أهدافه  ـ  5
وإيجابياته وسموه، وذلك لتهيئة المجتمع وتسخينه لمرحلة ما بعد اإلعداد وهي مرحلة التطبيق.

إعداد لجــان متخصصة لمختلف الفروع لتســهيل العمل وانســيابه بصورة هادئــة، بعيدًا عن  ـ  6
الفوضى والعجلة لتحقيق جودة العمل وإتـقانه.

اعتبار اللغــة العربية هي اللغــة المعتمدة في التقنيــن الفقهي؛ لكونها لغة القــرآن الكريم.  ـ  7
وال يمنع أن يتكفل كل قوم بترجمة المدونة إلى لغته الخاصة بعد االنتهاء من إعدادها.

اعتبار المصطلحات الفقهية هي األســاس الذي يقوم عليه المشروع، وضرورة عدم إهمالها أو  ـ  8
التغاضي عنها.

إفســاح المجال للمصطلحــات القانونيــة الوضعية إذا دعــت الضرورة لذلك، وال ســيما في  ـ  9
المستجدات العصرية.

تنظيم وترتيب األحكام بحسب األهم فالمهم، ويراعى ترتيب األسس الموضوعية السابقة على حسب  ـ  10
ترتيـبها المذكور، ويدرج تحت كل منها األحكام المتعلقة بها بالدقة المتناهية والتنظيم المرتب.

استعمال األسلوب الحديث الذي يتناسب مع التطورات الحديثة في الكتابة، واستعمال األسلوب  ـ  11
الميسر ومراعاة سالمة التركيب من الغموض وضروب االحتمال(2). ويراعى فيه أيضاً التخطيط 

المنظم، وعالمات الترقيم من فواصل ونقاط وغيرها.

ينظر: القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1997م)، ص 270.   (1)
ينظر: محمد كمال، مرجع سابق، ص 37 ـ 38.   (2)
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صوغ األحكام على شــكل مواد مرقمة، وبعباراٍت تراعى فيها دقة الحكم وتســهيل فهمها، من  ـ  12
ا قد يؤدي إلى ركاكـته، أو نقصانه. ويكون تـقسيم المدونة إلى أبواٍب  دون اإلخالل بشــيٍء ِمم
أساسية تحتوي على المواضيع العامة المذكورة ســابقاً، ثم فصوٍل وتحتوي على أحكام رئيسة، 

ثم فروع تخرج من األحكام الرئيسة وما يتعلق بها من جزئيات.
وأخيرًا: االعتماد الرســمي الدولي اإلســالمي لمدونة القانون اإلســالمي، وتطبيقها في جميع  ـ  13

ربوع العالم اإلسالمي.
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يقصد باألسس المعرفية: هي تلك األدوات الالزمة من المعارف المختلفة التي تكون مرجعاً مهماً 
ومادة خاماً، يتوجه إليها ويســتعان بها للتوصل إلى األحكام واســتخراجها عند الحاجة إليها. وتكمن 
أهمية المعرفة بأنها الحجر األساس لكل فكٍر تربوي وليس في التقنين فحسب؛ إذ عليها تبنى المناهج 
واألفــكار، وبها يوجه التعليــم، وتقوم به المشــاريع المختلفة، وتكون المعرفة البشــرية من المعارف 
العامــة والخاصة التي تأتي لإلنســان من طرق مختلفة. ويعتبر الفكر اإلســالمي هــو الفكر الوحيد 
الذي اســتطاع وضع نظرية المعرفة في إطارها المتكامل السليم بواســطة الجمع بين مصادر المعرفة 
الحاصلة عــن طريق الوحي والعقــل(1). ويرى الدكتور عبد الحميد أبو ســليمان ضــرورة توليد الفكر 
والمفاهيم والمعرفة بأنواعها؛ إلعداد جيل المســتقبل وتهيئة المنطلقات الســليمة والوسائل المناسبة 
للقيام والنهوض واالســتقالل في جميع المجاالت الحياتية. ويرى أنه ال بد من إسالمية المعرفة، وهي 
تعني: «سالمة التوجه، وسالمة الغاية، وسالمة الفلسفة التي تـتوخاها أبحاث تلك العلوم واهتماماتها 

وتطبيقاتها وإبداعاتها؛ فيصبح الِعلم إسالمياً إصالحياً إعمارياً توحيدياً أخالقياً راشدًا»(2).

ولتحقيق المعرفة الشاملة ال بد من األسس التالية:
1 ـ جمع المعـارف والـعلوم المخـتلفة: وتشمل العلوم التالية:

الشريعة اإلســالمية عموماً، وتشــمل جميع متعلقاتها من عقيدة وفقه وسيرة وحديث وتفسير. أ ـ  
وتعتبر الشريعة أهم العلوم التي يرجع إليها المقننون عند تشريعهم لألحكام، فالعقيدة مثًال 
تعتبر جانباً أساســياً مهماً في التقنين؛ ألن كل ما يدور في صلب األحكام يجب أن يكون وفق 

العقيدة، وال يتعارض معها؛ فهي أساس التوحيد الذي يبنى عليه هذا الدين.

ينظر: جنزرلي؛ رياض صالح، الرؤية اإلسالمية لمصادر المعرفة (بيروت، دار البشائر، ط1، 1414هـ/1994م)، ص 66 ـ 67.   (1)
ينظر: أبو سليمان؛ عبد الحميد أحمد، أزمة العقل المسلم (هيرندن، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط1، 1412هـ/1991م)،   (2)

ص 214، 220. 
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التربـية وأســاليـبها: وهذا جانٌب مهٌم أيضاً، وهو واسٌع ومتشــعب، ومن سيرة الرسول ژ ما ب ـ  
يدل على اهتمامه بهذا الجانب، من خالل تربيته للمجتمع منذ اللحظات األولى لبعثـته، وربى 

مجتمعه على الطهارة المعنوية والمادية وصفاء القلوب واإلخالص في القول والعمل.
اللغة العربية وآدابها: وتشــمل كل ما له صلة باللغة العربية من إعراب وصرف وبالغة وشعٍر ج ـ  

ونثٍر. وتعتبر اللغة العربية هي المعول عليه في فهم النصوص الشرعية واألحكام الفقهية.

علوم االقتصاد والتجارة: لكونها متعلقة بالمعامــالت المتداولة بين الناس بكثرة، وال غنى  –
عنها في حياة الشعوب والمجتمعات.

الطب ومتعلقاته: وهو مهنة قديمة مارســها اإلنســان البدائي في حياتــه المتواضعة. وهو من د ـ  
المجــاالت المهمة في حياة النــاس، وال غنى عنه فيمــن يطلب العالج ويســعى إليه؛ وهناك 
قضايا حديثة لــم تكن معروفة من قبل كنقل الدم من إنســاٍن آلخر، والتبــرع باألعضاء بعد 
الوفاة، أو في حال الحيــاة كالتبرع بالكلى، وكالعالج بالمواد المحرمة كالمخدرات أو بالمواد 

المستخرجة من حيوانات محرٌم أكلها كالخنـزير والسباع، وغيرها.
علم النفس واالجتماع: وهو من العلوم المهمة التي تبحث في سلوك اإلنسان وتصرفاته.هـ ـ  
علم التاريخ: ال سيما التاريخ اإلســالمي، وهو علٌم يصور الممارســات والنشاطات المختلفة و ـ  

ا يكثر استعماله وتوظيفه في بناء  للشــعوب القديمة، وفوائد التاريخ واالستشــهاد بأحداثه ِمم
فكرٍة ما، أو تأيـيدها.

علم الفلك والحســاب والرياضيات: ســعى العلماء المســلمون األوائل إلى دراســة هذا العلم ز ـ  
وبرعوا فيه، ولهم في ذلك نظريــاٌت مختلفة. وهذه العلوم في الوقت الحاضر ال تـقل أهميتها 
ا يتعلق بها كاالستعانة بالحساب  عن تلك العهود، فما زالت هناك قضايا لم يبت في أمرها ِمم

الفلكي في تحديد أوائل الشهور وغيرها.
علم الفضـاء والطيـــران: هناك أحكام كثيرة قد تنجم من مجــال الفضاء والطيران، يقول ح ـ  

الدكتور محمد عبد الجواد: «.. أعدت هيئة األمم المـتحدة مشــروع قانون للفضاء الخارجي 
لمواجهة المشاكل التي تنـتج عن هذا السباق المحموم بين أميركا وروسيا في غزو الفضاء، 
وما نتج عنه من وجود مئات الكواكب الصناعية، والســفن الفضائية، والصواريخ التي تسبح 
في الفضاء، علــى غير هدى، في حالة تعطــل بعض أجهزتها، وما يمكــن أن يحدث لبعض 
الناس من أضرار ومصائب قد تنـزل على رؤوســهم من السماء»(1). وما من دولة إال وتملك 

محمد كمال، مرجع سابق، ص 41.   (1)
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طقماً من الطائرات التي ُتسيـُر رحالت يومية إلى جهاٍت مختلفة فمن هذا المنطلق يجب أن 
تقنن أحكام الفضاء.

الحيوان والنبات (األحياء): هذا العلم يبحث في الحيوان، ويشــمل اإلنســان واألحياء المائية ط ـ  
والحشرات والطيور والنبات وغيرها.

الفيزياء والكيمياء: تـتركــز علوم الفيزياء حــول الطبيعة الحركية لألشــياء والقوة المؤدية ي ـ  
إليها، وتعتبر نظرية نيوتن من النظريات المشهورة في هذا المجال. أما الكيمياء فإنها تبحث 
في التفاعالت المختلفة التي تحدثها المادة الكيماوية سواءً كانت مادة سائلة أو جافة. وال بد 

من االهتمام بهما ليتمكن المقننون من الرجوع إليها عند الحاجة الداعية إليها.
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والصناعات المختلفة: وهي مــن المعارف الحديثة التي تقوم ك ـ  

عليها األمم في اقتصادها ورفاهيتها وقوتها، واالهتمام بها يكشــف أمورًا كثيرة تعين المقننين 
الرجوع إليها عند الحاجة لبناء األحكام.

2 ـ إصدار الموسوعات في جميع المجاالت: وال ســيما المتخصصة منها في مجال معين؛ فمثًال 
تكون هناك موســوعة طبية شــاملة جميع الجوانب المتعلقة بالطب، وموســوعة فقهية شــاملة جميع 
الجوانب المتعلقة بالفقه، وموســوعة فــي علم الصناعات والتكنولوجيا الحديثة، وموســوعة في علم 

النبات والحيوان، وموسوعة في علم الفيزياء والكيمياء، وهكذا في جميع المجاالت.
3 ـ االهتمام بالبحوث والدراســات المختلفة التي يمكن أن يســتفاد منها في التقنين الفقهي، 
كالدراسات المقارنة بين جميع المذاهب الفقهية، والدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون. أيضاً 
كتابة البحوث والرســائل المختلفة التي تناقش القضايا الشــائكة والمتعلقة بالعصر الراهن، وبهذا 

تتكون التصورات المعرفية التي يستعان بها في التقنين الفقهي.
4 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات المختلفة التي من شأنها أن تطور الجوانب المعرفية المختلفة.

5 ـ إنشــاء دائرة معارف عامة عالمية إسالمية، يجمع فيها جميع إنجازات المقترحات السابقة: 
المعارف والموسوعات والدراســات والبحوث وأعمال الندوات والمؤتمرات، تكون مرجعاً عاماً لجميع 

البالد اإلسالمية من باحثين ودارسين وغيرهم.
6 ـ وأخيرًا: إنشــاء دوائــر فرعية علمية في كل بلــد من البلدان اإلســالمية، تخـتص بالجانب 

المعرفي بنطاقه الواسع والشمولي.
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أسـتاذ في كلية الشريعة، بجـامـعة قـطـر)

الحمد هللا رب العالمين والصالة والســالم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الهادي األمين، 
وعلى إخوانه من األنبياء والمرســلين، وعلى آله المطهرين وصحبــه الطيبين، ومن تبع هداهم إلى 

يوم الدين..
وبعد؛

فإن التجديد يعني: إصالح ما أفســدته الدهور، وترميم ما خربته األيــدي، وإزاحة الغبار عما 
تركته األزمان والعصور، وإعادة الشــيء إلــى ما كان عليه في عصر شــبابه وجماله، ولكنه بعرض 
جديد، وإضافة المؤثرات العصرية إليه حتى يظهر في ثوب قشيب، وحلية جميلة رائعة شيقة جذابة.

لذلك فالتجديد بهذا المعنى مشروع في األديان؛ بل ِإنهُ مطلوب حتى في اإلسالم الذي هو دين 
الكمال، والجمال، والدين الخاتم لجميع الرساالت.

ونحن في هــذا البحث نتحــدث عن التجديد فــي االقتصــاد والمعامالت الماليــة من خالل: 
مقدمة في الحديث عن التجديد بصــورة موجزة، ثم تخصيص المبحث األول لـ: كيفية التجديد في 
االقتصاد والمعامالت المالية، والمبحث الثاني لـ: ضوابط هذا التجديد وشروطه، والمبحث الثالث 
لـ: مجاالت هذا التجديــد وأنواعه، والمبحث الرابــع لـ: مزالق هذا التجديد فــي نطاق االقتصاد 

والمعامالت المالية المعاصرة.
واهللا أسأل أن يوفقنا جميعاً في ما نصبو إليه، وأن يكتب لنا السداد في شؤوننا كلها، والعصمة من 
الخطأ والخطيئة في عقيدتنا، واإلخالص في أقوالنا وأفعالنا، والقبول بفضله ومنّه لبضاعتنا المزجاة، 

والعفو عن تقصيرنا، والمغفرة لزالتنا، ِإنهُ حسبنا وموالنا، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير.
٭ ٭ ٭
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إن اهللا تعالــى أراد لهذه األمــة الدوام والخلــود فجعلها اهللا تعالى خير أمــة أخرجت للناس، 
 ¼ » º ¹ ﴿ :وجعلها األمة الخاتمة بختم الرســالة المحمدية والنبوة األحمدية، فقال تعالى

½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [األحزاب: 40].

وهذا يعني في ذاته كمال الرســالة اإللهية المتمثلــة في القرآن العظيم بحيــث ال تحتاج معها 
 S R Q P O N M L K  ﴿ :إلى رســالة أخرى، ولذلك قال تعالى
U T ﴾ [المائدة: 3]، ولكن ختم النبوة وكمال الدين يعنيان في الوقت نفسه أن رسالة هذا الدين 
صالحة لــكل زمان ومكان، وقادرة لحل المشــاكل وعالج الحلول الناجعة لمختلــف القضايا الدينية 
والفكرية والثقافية، والعلمية والسياســية واالجتماعية واالقتصادية... وحينئذ تكون شــاملة لعنصرين 

أساسيين، ومقررين لهما، وهما:
أ ـ   الثوابــت التي ال تتغير، والمتمثلة فــي: األصول العامة والمبادئ الشــاملة لمفاصل الحياة 
الكلية، وفي جوهرها هي الحماية لألمة من االنصهار في بوتقة الغير بالذوبان، واالنسالب 

الحضاري، وفقدان الهوية.
 e d ﴿ :ب ـ  التطوير والتجديــد، وهذا من خالل االجتهاد واالســتنباط، كما قــال تعالى
o n m l k j i h g f.... ﴾ [النســاء: 83]. وسواء كان 
ــنة لمن كان قادرًا على ذلك  ذلك االجتهاد اجتهادًا واســتنباطاً مباشــرًا من الكتاب والس

ومتوافرًا فيه الشروط، أم كان اجتهادًا انتقائياً ترجيحياً بين االجتهادات السابقة.
واالجتهاد ليس خاصاً بدائرة الفقه الفرعي، بل هو شــامل لجميع النصــوص القابلة لالجتهاد 
وللحاالت التي ليس فيها نص، (وهي منطقة العفو كما في حديث ســلمان الفارســي ƒ )(1)، سواء 
كانت في دائرة العقيدة، أم الفكر، أم الفقه، أم غيرها. وبما أن اهللا تعالى ختم الرساالت بالقرآن 
الكريم، واألنبياء والمرســلين بســيدنا محمد ژ ، فإن اهللا تعالى جعل لهذه األمة علماء ومجددين 
وطائفة منصورة تبقى على الحق وتدافع عنه، وتجــدد الدين وأمره حتى تعيده إلى ما كان عليه في 

روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما بســندهم عن ســلمان الفارسي قال: سئل رسول اهللا ژ عن الســمن والجبن والفراء،   (1)
فقــال: «الحالل ما أحل اهللا في كتابه، والحرام ما حرم اهللا في كتابه، وما ســــكت عنه فهو مما عفا لكم». وفي رواية 
 é è ﴿ :أخرى رواها الحاكم والبزار بلفظ: «فهو عفو فاقبلوا من اهللا عافيته، فإن اهللا لم يكن لينســــى شــــيئاً، وتال

ë ê ﴾ [مريم: 64]». 
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عصر الرســول ژ وآله وصحبه أجمعين؛ حيث يقول الرســول ژ : «ِإن اهللا يبعث لهذه األمة على 
رأس كل مائة ســـنة من يجدد لها دينها»(1). ولفظ «من» في الحديث عام للفرد والجمع، كما قال 
ابن األثير: «واألولــى العموم، فإن «من» تقع على الواحد والجمــع، وال تختص أيضاً بالفقهاء، فإن 
انتفاع األمة يكون أيضاً بأولي األمــر، وأصحاب الحديث، والقراء، والوعــاظ؛ لكن المبعوث ينبغي 

كونه مشارًا إليه في كل من هذه الفنون»(2).
يقول فضيلة الشــيخ القرضاوي: «والذي أراه أن الحديث يفيد أنه ال يبــزغ قرن إّال ويبزغ معه 
فجر جديد، وأمل جديد، وبعث جديد، حتى تســتقبل األمة المســلمة القرن بقلــوب يحدوها الرجاء 
مة على عمل أمثل، ونيات صادقة في تغييــر الواقع بما يوافق الواجب،  في غد أفضل، وعزائــم مصم
وخصوصاً أن المفروض في األمة أن تقف على رأس القرن مع نفسها وقفة محاسبة وتقويم، محاولة 
أن تســتفيد من ماضيها، وتنهض بحاضرها، وترقى بمستقبلها، مبتهلة إلى ربها أن يكون يومها خيرًا 

من أمسها، وغدها خيرًا من يومها»(3).

تجديد الدين أو تجديد الفقه:
أسند الرسول ژ في الحديث نبذة موجزة عن حركة االجتهاد والتجديد في الفقه اإلسالمي.

إذا ألقينــا نظرة فاحصة في تأريخ فقهنا العظيم لوجدناه قد مــّر بعدة أدوار من صعود وإبداع 
وابتكارات، نهضت معه األمة وانتعشت في مختلف مجاالت الحياة، ثُم ضعف وانحسار وظهور التقليد 
وما صاحبه من نوع من الجمود، ثُــم ال يلبث أن ينهض مرة أخرى على أيدي مجتهدين مجددين لم 

يخل منهم أي عصر من العصور.
ولكن حديثنا في هذه العجالة عن ســمات العصور الســابقة بالنسبة لالجتهاد والتجديد؛ حيث 
كان عصر الصحابة التابعين وعصر من بعدهم مباشرة كان من أعظم العصور اإلسالمية التي شهدت 
حركة اجتهادية واســعة، وحركة حضارية، وعلمية، ودعوية نتجت عن االحتكاك السابق التجديد إلى 
الدين نفســه؛ وهو ال يعني تغيير الدين اإلســالمي أو تبديله، أو الزيادة فيــه أو النقص، أو تغيير 
أحكامه أبدًا؛ فالتغيير في الدين ليس من حق أحد ســوى اهللا تعالى، فقال تعالى: ﴿ 3 4 5 
B A @ ? > = <; : 9 8 7 6... ﴾ [يونس: 15]. فاإلسالم مصون ومحفوظ في 

الحديث رواه أبو داود في ســننه، الحديث رقم 4270. والحاكم في المســتدرك (522/4). ورواه غيرهما، وذكره األلباني في   (1)
سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 599. 

جامع األصول: 320/11 - 324.   (2)
د. يوســف القرضاوي: بحثه الموســوم: تجديد الدين في ضوء السنة، المنشــور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، العدد   (3)

الثاني، 1407هـ ، ص 25. 
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نصه القرآن، فقال تعالى: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: 9]. وبما أن الســنة بيان له 
فهي أيضاً محفوظة. ولذلك يكون التجديد عبارة عن إحياء معالمه، «ومحاولة العودة به إلى ما كان 
عليه يوم نشــأ وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد؛ وذلك بتقوية مــا قهر منه، وترميم ما بلي، 
ورتق ما انفتق، حتى يعود أقرب ابتلى نقدًا قديماً، ثُم أعيد بفعل فاعل إلى ســيرته األولى المحددة 
ما يكــون إلى صورتــه األولى»(1)؛ إذ إن ما لشــيء المجدد موجــود، ولكن أصاب هذا إذا فســرنا 
«دينها» الوارد في الحديث بالديــن الصحيح؛ ولكن يتبادر إلى ذهني معنى جديد له، وهو ما دانت 
ا أدخل فيه بغير حق من البدع والخرافات، ومن اإلفــراط والتفريط، فيأتي  له األمة اإلســالمية ِمم
طين ـ  المجدد ـ فردًا أو جماعة ـ فينفي عنه تحريف الضالين، وإفــراط المفرطين، وتقصير المفر
شديد الراء المكسورة ـ كما قال الرســول ژ : «ال يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 

اهللا وهم ظاهرون»(2).
وتفســير «دينها» بمعنى: ما حققت ودانت له األمة مقبول في اللغة، ومؤيد بأن الرســول ژ 
أضاف «دين» إلى األمة، ولم يضفه إلى اهللا تعالى، أو اإلســالم. وهذا يعني أن ما دانت له األمة 
اإلســالمية وإن كان في ظاهره وأكثر هو دين اإلسالم، ولكنهم أدخلوا فيه أشياء، أو تركوا أشياء، 
فخضعــوا لهذا المجموع، فيأتى المجدد فيبدد هذه الشــبهات، ويعيد الديــن إلى صفائه ومنهجه 
ليحيي بفطرتــه التي فطر اهللا المؤمنيــن عليها. وهذا ال يعنــي أيضاً وجود تحريــف في الكتاب 
نة، وإنما إن الناس يظنون أن هذه الزيادات أو التروك من الدين، ثم يتبين الحق على أيدي  والس

هؤالء.
وظل االجتهاد مزدهــرًا إلى المنتصف من القــرن الرابع الهجري، وال ســيما في ظل الخالفة 
العباســية التي أعطــت األولوية للفقه، وشــجعت العلماء في مختلــف العلوم على اإلنتــاج واإلبداع، 
والترجمة من مختلف الحضارات؛ بــل طلب بعض خلفاء بني العبــاس 5 تأليف كتب كانت األمة 
بحاجة ماسة إليها، مثل ما طلب أبو جعفر من اإلمام مالك في تأليف الموطأ، وطلب هارون الرشيد 

من اإلمام أبي يوسف أن يؤلف كتاباً لتنظيم الحياة االقتصادية للدولة، فألف كتاب الخراج.
أدت إلى هذا االزدهار مجموعة من العوامل من أهمها: التواصل بين مؤسستي الخلفاء والعلماء؛ 
ا يثرى به الفقــه. فمثًال أدت حركة  حيــث إن التطبيق العملي يؤدي إلى حل مشــاكله اليوميــة، ِمـم
المؤسســات المالية اإلســالمية (البنوك والتأمين) إلى حركة اجتهادية واســعة في مجال االقتصاد 

والمعامالت المالية.

أ. د. يوسف القرضاوي: تجديد الدين في ضوء السنة، بحث منشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، العدد   (1)
72، 1987م، ص 29. 
الحديث متفق عليه.   (2)
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وباإلضافة إلى هذا العامل فقد ســاعد على هذا النمو الفقهي العامــل االجتماعي، المتمثل في 
ازدهار المجتمعات وثقافتها وتنوع علومها. وكذلك العامل العلمي، حيث دونت العلوم األساســية مثل 

علوم التفسير، والقرآن، والسنة النبوية المطهرة، وعلوم الحديث، وكذلك علم أصول الفقه.
وكان من أهم ســمات هذا العصر مــن الناحية االجتهاديــة هو االجتهاد المباشــر من الكتاب 
ا تركه السابقون، ومن علوم العصر، إضافة  ة؛ وبالتالي العودة إليهما مباشرة مع االستفادة ِممن والس

إلى دراسة الواقعة التي تحتاج إلى اجتهاد من كل جوانبها لتنزيل النص عليها بصورة صحيحة.
ومنذ أواخــر القرن الرابع، أو بداية القــرن الخامس ظهرت العناية بكتــب المذاهب الفقهية، 
بل منهج التخريج واالســتنباط من نصوص أئمة المذاهب، ناهيك عن شــرحها واختصارها ونظمها؛ 
وبذلك اتجه الفقه االجتهادي منحى آخر غير منحاه السابق، وحدث خلل، بل انقالب في أصل منهج 

االستنباط واالستدالل.
وحدث أمر آخر في تقرير األحكام، حيث كان الفقه في السابق على فقه التنزيل من خالل ربط 
االجتهاد بالواقعة فقط، واالنطالق من الواقعة إلى الحكــم؛ ولكن حدث العكس حيث انطلق العالج 
مــن التنظير إلى الواقعة، وظهــر منهج التقرير لألحــكام المجردة؛ ولذلك قلــت العناية بمقاصد 

الشريعة، وفقد المصالح والمفاسد، والعرف، فقلب فقه الفهم على فقه التنزيل(1).
ونحن في هذه العجالة ال ننكر دور علماء المذاهب الفقهيــة في إثراء الفقه المذهبي، وعالج 
مشــكالت العصر، ولكن ال أحد يســتطيع أن ينكر ضمور االجتهاد والتجديد إذا قسنا هذه العصور 

بالعصور الثالثة األولى.
غير أن الذي أضعف الفقه بصورة واضحة هو سقوط الخالفة العباسية على أيدي المغول والتتر 
بســقوط بغداد عام (656 هـ)، وتمر في األمة ويالت؛ ولكن الوحدة لألمــة عادت مرة أخرى بدعم 
ا دفع بتنشيط الحركة العلمية، والفقهية والحديثية  من نور الدين الزنكي، وصالح الدين األيوبي ِمم
في مصر وبالد الشام، والعراق وغيرها. فانطلق صالح الدين من االجتهاد إلى الجهاد، ومن توحيد 

األمة إلى تحريرها(2).
والخالصة: إن الفقه اإلســالمي منذ العصور األخيرة قد ضعف دوره، وأن االجتهاد أو التجديد 
فيه قد قل؛ ليس لســبب واحد، وإنما ألســباب كثيرة ال يســع البحث الخوض فيهــا، ولكن أهمها: 
هات الكتب  منهجية التأليف التي ركزت على االختصار، ثم الشرح، ثم الحواشي، وانقطاع الصلة بأم

وتنزيًال، ضمن سلسلة األمة الفطرية (68/1). ومعالم  يراجع: المراجع السابقة، ود. عبد المجيد النجار في: فقه التدين فهماً   (1)
تجديد المنهج الفقهي، نموذج الشوكاني، سلسلة كتب األمة. 

بحث للدكتور علي القره داغي بالعنوان األخير ألف في جامعة قطر بمناسبة ذكرى صالح الدين.   (2)
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األصلية لفقهاء المذاهب. واالعتماد على الحفظ المجرد مــن دون الفهم والتحليل والتأمل. وأخطر 
نة. من ذلك كله عدم العودة إلى الينبوع الصافي المتمثل بالكتاب والس
وقد اكتشف ابن خلدون سلبية هذه الطريقة، وبين أضرارها، فقال:

ــا أضر بالناس في تحصيل العلم، والوقوف علــى غاياته كثرة التأليف، واختالف  اعلم أنه ِمم»
االصطالحــات في التعاليم، وتعدد طرقها، ثــم مطالبة المتعلم والتلميذ باســتحضار ذلك، وحينئذ 
يســلم له منصب التحصيل؛ فيحتاج المتعلم إلــى حفظها كلها أو أكثرها ومراعــاة طرقها، وال يفي 
عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجّرد لها، فيقع القصور ـ وال بد ـ من دون رتبة التحصيل»(1).

وضرب ابــن خلدون لذلك مثًال بالمدونة فــي مذهب مالك، وما كتب عليها من الشــروح التي 
اختلفت فيها طرق الكاتبين، من علماء قرطبة، وبغــداد، والقيروان، ومصر؛ فإن المتعلم ـ كما قال: 
ـ «ال يصل إلى بغيته من التحصيل، وال يسلم له منصب الفتيا ِإال إذا أحاط بهذه الطرق علماً وميّز 

بينها، مع أن أحكام طريقة واحدة منها يستنفد العمر»(2).

الفقه في عصر االستعمار الحديث:
فقد أصيب العالم اإلسالمي بنكسة كبيرة في مختلف مجاالت الحياة، وبكارثة خطيرة من خالل 
االحتالل المباشر وغير المباشر، منذ القرن السابع عشــر الميالدي للهند، ثم الجزائر، والمغرب 
العربي، وأفريقيا، والشــرق األوســط، بل ومعظم العالم اإلســالمي؛ حيث فرض المحتلون هيمنتهم 
السياســية واالقتصادية عليه، ولم يكتفوا بذلك، بل أبعدوا أحكام الشــريعة عن الحياة السياســية 

واالجتماعية والعلمية، وفرضوا قوانيهم الوضعية على البالد اإلسالمية رسميّاً.
فبعد إسقاط الدولة العثمانية قام الرئيس الجديد لتركيا مصطفى كمال بإلغاء جميع القوانين 
واألحكام الشــرعية المطبقة في البالد، وإحالل القانون السويسري محلها عام 1926م. وقبل ذلك 
فرضت القوانين الفرنســية على الجزائر والبالد التي احتلتها فرنسا. بل إن خديوي مصر إسماعيل 
قد فرض هــو اآلخر نيابة عن فرنســا القانون المدنــي المختلط الذي كان نســخة غير مهذبة عن 
القانون المدني الفرنســي في عام 1876م. وفرض القانون اإلنجليزي في مصر والعراق، ثم تبعتها 

سورية ومعظم العالم العربي. والقانون اإليطالي في ليبيا، الصومال، وهكذا...
فقد ترك هذا الواقع الجديد الذي لم يشهد مثله حتى في عصر المغول. وأثر آثارًا سلبية على 
حياة المسلمين بصورة عامة، وعلى الفقه اإلسالمي بوجه خاص من حيث المنهج والتأليف واإلنتاج، 

واالجتهاد والتجديد.

المقدمة، ط. دار الفكر، بيروت، ص 231.   (1)
المصدر السابق نفسه. ومعالم تجديد المنهج الفقهي...   (2)
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النهضة الحديثة:
بدأت الصحوة فــي معالم النهضــة الحديثة منــذ القرن الثالث عشــر، حيث ظهــر عدد من 
المصلحيــن والمجدديــن في العقيــدة والفكر والفقــه أمثال األصفهاني، والشــوكاني فــي اليمن، 
والشــيخ محمد عبد الوهاب بالحجاز، ثم األفغاني، ومحمد عبده، والسيد رشيد رضا، وحسن البنا، 

والمودودي، والشيخ سعيد النورسي بتركيا، وهكذا.
مة محمد  ـة األحكام العدلية، ومجموعــات العال وظهرت بدايــة النهضة الفقهية من خالل مجلـ

قدرس باشا، ثم المقارنات، وفقه المعامالت.
وأمــا النهضة الحديثــة لالقتصاد اإلســالمي فقد بدأت فعــًال بعد إقرار حكــم مجمع البحوث 
اإلســالمية برفضه فوائد البنوك، وأنها الربــا المحرم الذي نزلت فيه اآليــات القرآنية واألحاديث 
النبوية في عام 1964م، حيث تم فعًال إنشاء أول بنك إســالمي بدبي عام 1975، ثم بنك التنمية. 
وتوالت البنوك اإلســالمية تترى إلى أن وصلت إلى المئات وعشرات اآلالف من الفروع والصناديق، 

من المؤسسات المالية اإلسالمية.
وبما أن الفكر يتطور مع التطبيق فإن الفقه اإلســالمي في مجال المعامالت المالية اإلسالمية 
تطــور تطــورًا هائًال اســتطاع أن يحل المشــاكل المعقــدة لمئات ـ بــل آالف ـ المســائل والوقائع 

والمستجدات في عوالم المال واالقتصاد والبنوك.

أركان التجديد:
د  د، والمجد تتكون أركان التجديد وعناصره األساســية من أربعة أركان، وهي: الشــخص المجد

د به: وهو أدوات التجديد، ووسائله. د له: وهو األمة، والمجد ـ : وهو الدين، والمجد ـ بفتح الدال 
ونحاول أن نذكر هذه األركان األربعة بشيء من اإليجاز:

د، وهو الشــخص الذي تتوافر فيه شروط التجديد في المجال الذي يوفقه  الركن األول: المجد
اهللا تعالى للتجديــد؛ فقد يكون التجديد في األمــور العقائدية والفكرية التي شــابها تصورات غير 
صحيحة، وبــدع وخرافات، فيقوم المجدد بتصحيحها، ونشــر العقيدة الصحيحــة والفكر الصحيح، 

والتصورات الصحيحة، وهكذا... كما سيأتي.
د: فهــو الدين بمعناه الشــامل للعقيدة، والفكر، واألخــالق والعبادات،  الركن الثاني: المجد
والمعامالت، والسياســة واالقتصاد، والجهاد، والقضــاء، والعالقات االنســانية. ولفظ «دينها» في 
الحديث يشمل كل ما يسمى ديناً، وبالتالي فالتجديد ال بد يشمل كل هذه الجوانب، ولكن بالمعنيين 

اللذين ذكرتهما للحديث.
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ومن المعلوم أن التجديد له تحقيق أمور:
نة. ـ  1 ث الكتاب والس معرفة دين اهللا الصحيح كما حد
معرفة ما أدخل فيه من الزيادات أو نقص منه.. ـ  2
االجتهاد فيه بمنهجية واضحة لبيان كماله وشــموله، وصالحيته لكل زمان ومكان، وقدرته  ـ  3

على الحلول الناجحة، بل تقديم هذه الحلول فعًال التي تستقى من أصوله العامة، ومبادئه 
وقواعده الكلية، أو نصوصه الجزئية.

عرضه العرض المطلــوب بلغة العصر، وخطاب مؤثر جذاب إلظهار جماله وروعته وســبقه  ـ  4
وتفوقه. إذًا فمجاالت التجديد شاملة لكل فروع الدين والشريعة.

الركن الثالث: المجــدد له، وهو: األمة اإلســالمية، والتي تكون مســتعدة للتجديد، أو يعدها 
المجددون له، مثل هذه الصحوة المباركة التي قام الدعاة والمصلحون بها في شتى مجاالت الحياة 

الفقهية، والفكرية، والسياسية واالجتماعية، واألخالقية...
الركن الرابع: أدوات التجديد، وهي كثيرة، من أهمها: العلم بشتى أنواعه: الفكر، والفقه سواء 

كان فقهاً في العبادات، أم في المعامالت، أو نحوها. أو فقهاً سياسياً، أو اقتصادياً...
وقد تكــون أدوات التجديد تتم من خالل التخطيط للفتوحات والجهاد بشــتى أنواعه؛ فمثل نور 
الدين الزنكي مجدد من خــالل تخطيطه. وأما صالح الدين مجدد من خــالل التخطيط والتحرير 
والفتح المبين، وهكذا. وقد يتم التجديد بالمشــروعات االقتصادية واالجتماعية، حيث يقدم شخص 
(أو جماعة) مشروعاً اقتصادياً معينا فيؤدي إلى إنعاش األمة (أو جزء منها)، وتنميتها، واإليصاء بها، 
وإنقاذها من الفقر والمجاعة، أو من البطالة أو التضخم... وقد يقدم مشروعاً اجتماعياً فتتحقق به 

إغاثة األمة والخروج بها من أزمة اجتماعية، وهكذا.
فأدوات التجديد كثيرة تتحقق بالقــول والعقل، والفكر، والفقه، وبالتقنيات الجديدة، واألفكار، 

والمشروعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

بين التجديد واالجتهاد:
إن من لــوازم التجديد االجتهاد، فــال يمكنه أن يكــون هناك تجديد حقيقــي مع التقليد 
والتعّصــب األعمى، وال بد أن يعلم هنــا أن التقليد المنبوذ هو غير االتبــاع والقدوة، والموافق 
واآلخذ رأي أهل العلم من لم يكن عنده العلم، فقد قال تعالى: ﴿  * + , - . / 

0 ﴾ [النحل: 43].
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فالتقليد المرفوض هو الجمود على فكر شخص أو مذهب معين، وعدم تزحزحه عنه مهما كانت 
األدلــة واضحة قوية. ثــم إن الناس في العلم مراتــب؛ منهم من لديه القدرة علــى االجتهاد يجب 
عليه االجتهاد ما دامت شــروطه متوافرة. ومنهم من هو قادر على الترجيــح وله أهلية فعليه إن فعل 
ذلك. ومنهم من ليس له أهلية العلم؛ فهؤالء يجب عليهم أن يســألوا أهل الذكر، لكن ال يجوز لهم 

التعّصب لرأي مطلقاً حتى لو لم يكن له دليل.

٭ ٭ ٭
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المقصود بالتجديد في فقه االقتصاد والمعامالت المالية المعاصرة هو تحقيق ما يأتي:
1 ـ تجديد الفكر االقتصــادي والنظام االقتصــادي، والنظريات االقتصاديــة من خالل أصول 
فكرية متكاملة، وحلول عملية ناجعة لكل المشــاكل االقتصادية المحلية والعالمية، وربط محكم بين 
األصــول والحلول، وبين الجزئيــات والكليات، وبين المســائل الفرعية واألدلــة الجزئية والمقاصد 

العامة للشريعة الغراء.
2 ـ تجديد أصول االستنباط للقضايا االقتصادية ومناهجه حتى تكون قادرة على تجديد الفقه؛ 
وذلك ألن أي تجديــد للفقه ال يتم إّال من خــالل تجديد في مناهجه، وذلــك ألن أصول الفقه هو 
منهج االســتنباط التي ينبثق منه الفقه مباشــرة. وال يقصد بتجديد أصول الفقه التقليل من شــأن 

القواعد األصولية، أو التشكيك فيها، أو تغييرها، وإنما المقصود بذلك ما يأتي:
أ ـ إعادة النظر في ما ليســت له عالقة بعلم أصول الفقه واستبعاده من خالل منهج أصولي 
واضح كما فصله اإلمام الشافعي 5 في الرسالة، وكما بينه اإلمام الشوكاني؛ حيث بيّن أهمية 
التجديد في علم أصول الفقه؛ ألن فيه بعض المســائل تؤدي إلــى التقليد، بدل االجتهاد؛ ولذلك 
فرض على نفســه في كتابه الحصري (إرشــاد الفحول إلى علم األصــول): أن يبين الراجح من 
المرجوح، والســقيم من الصحيح، وما يصلــح إلدخاله في علم أصول الفقــه، وما ال يصلح من 
ــنة، حيث قال: «ويخرج بطريق االستنباط: نيل  خالل ربط االجتهاد باالســتنباط من الكتاب والس
األحكام من النصوص ظاهرًا، أو حفظ المســائل، أو اســتعالمها من المفتي، أو بالكشــف عنها 
في كتب العلــم، فإن ذلك وإن كان يصدق عليــه االجتهاد اللغوي، َفِإنهُ ال يصــدق عليه االجتهاد 
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االصطالحي»(1). كما حصر االجتهاد في االجتهاد المطلق المباشر؛ ولذلك ذكر شروط هذا النوع 
ــنة وبخاصة ما يتعلق باألحكام، ومعرفة مســائل اإلجماع، والعلم  فقط، وهي العلم بالكتاب والس
بأصول الفقه، والناسخ والمنسوخ، وباللغة العربية التي شدّد فيها فاشترط أن يكون له فيها ملكة 

تمكنه من معرفة معاني األلفاظ، وخواص تركيبها، ولطائفها ومزاياها(2).
ب ـ ربط الجزئيات بالمقاصد العامة، والمبادئ العامة، والقواعد الكلية، والتوازن بين الوسائل 
والغايات، وبين الفرعيات والكليات، وبين سد الذرائع وفتحها، وبين فقه المآالت واألحكام الظاهرة.
ج ـ استحداث بعض األصول المهمة التي تساعد على الفهم واالستنباط، مثل فقه الميزان الذي 

ال يستغني عنه باحث، ومثل المنهج الزوجي في الفهم بدل المنهج األحادي.

3 ـ السعي الســتخراج كليات وقواعد عامة، أو ما يســمى المبادئ العامة، أو النظريات العامة 
لتنتظم من خاللها فروع كثيرة ومسائل مختلفة.

فاالهتمام بالتنظير والتخريج والتقعيد يعتبــر من أهم أنواع التجديد في عصرنا الحاضر، وقد 
نشطت هذه الحركة من خالل الرسائل الجامعية في مختلف المبادئ والنظريات الفقهية مثل: مبدأ 
الرضا في العقود، ومثل نظرية التعســف في اســتعمال الحق، وغيرهما، حيث جمعت كل المســائل 
الخاصة بموضوع المبدأ أو النظرية، ورتبت ترتيباً جيدًا سهل على الباحثين الرجوع إلى الموضوع، 

وأعطاهم فكرة جامعة مانعة شاملة.
4 ـ المقارنــات الفقهية داخل المذاهــب الفقهية كلها مــن الحنفية، والمالكية، والشــافعية، 
والحنابلــة، والزيدية، واإلباضية، والظاهريــة، واإلمامية، بل وصلت إلــى آراء المذاهب المندثرة، 

وآراء الصحابة والتابعين.
فهذه المقارنات أحدثت حركة فقهية واسعة أدت إلى إحياء الفقه المقارن، وال سيما إذا التزمت 

بالمنهج الصحيح اآلتي:
ذكر آراء جميع المذاهب من مصادرها الموثوقة بدقة وموضوعية.أ ـ  
تحرير محل النزاع، وبيان ما هــو المتفق عليه، وما هو المختلف فيه؛ أي تحديد الخالف ب ـ  

بدقة وعمق، مع بيان آثار الخالف إن وجدت.
ذكر أدلة كل فريق بأمانة وصدق.ج ـ  
مناقشة كل دليل من أدلة المختلفين.د ـ  

إرشاد الفحول، ص 250، وما بعدها.   (1)
المصدر السابق، ص 251 ـ 252.   (2)
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بيان الراجح الذي يرجحه الدليل من دون تعّصب ألي رأي مهما كان الرأي.هـ ـ  
أدلة الرأي الراجح، وتطبيقاته، وآثاره على الواقع.و ـ  

نة. 5 ـ يربط االجتهاد بفقه الميزان الذي يساعد كثيرًا على فهم الكتاب والس
6 ـ تعمم دائرة الفقه لتشمل فقه األولويات، وفقه الموازنات واألوزان، وفقه الواقع ومعرفة فقه 
المراحل؛ ففقه التمكين غير فقه االستضعاف (فقه المرحلة المكية كان غير فقه المرحلة المدنية)، 
وفقه الســنن، ســنن العرض الحاكمة للكون، وســننه الحاكمة في الكون وصناعة الحياة، وصناعة 
الموت، حيث البقاء والتمكين والظفر والنصر، والقوة لألحسن، حيث يقول اهللا تعالى ﴿  ! " 

# $ % & ' ) ( ❁ + , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 1، 2].

فبهذا الفقه الشمولي، وبهذا الفكر المتعمق يتحقق التجديد الحقيقي.

7 ـ العنايــة القصوى بفقه التنزيل مع فهــم النص؛ أي تنزيل النص علــى الواقعة، حيث يظهر دور 
االجتهاد بشــكل كبير مع جمــع النصوص بما فيهــا النصوص القطعيــة. حيث نرى أن الخليفة الراشــد 
عمر ƒ ال يطبق النص القطعي المجمع عليه في حد الســرقة من خالل فقــه التنزيل؛ ألن ذلك النص 
القطعي ال ينطبق على حالة المجاعة، ألنه خالص بكامل أركان الجريمة، وهذا ال يتفق مع حالة المجاعة.

ومن باب فقه التنزيل الشروط والضوابط التي وضعتها الشريعة، أو الفقه لتحقيق الواجب، أو 
المحرم...

ولعدم االلتفات إلى هذا الفقه والتجديد منه وقعت ـ وما زالت تقع ـ أخطاء جسيمة، وال سيما 
لدى الشــباب المخلص المتحمس الذي يطبق نصوص الجهاد والقتال والغنائم من دون النظر إلى 

الفقه. وبذلك طعن فقه الفهم والداللة على فقه التنزيل والتحقيق.
وألجل تحقيق هذا الفقه وضع المحقّقون من علماء الفقه واألصول مجموعة من األصول المهمة 
العامة، فمثــًال وضع جماعة من الفقهــاء ـ وبخاصة الحنفية ـ االستحســان، والعــرف لكبح جماح 

القياس. كما وضع آخرون مقاصد الشريعة لخدمة فقه التنزيل، وهكذا.

8 ـ المقارنة بين الفقه اإلسالمي بمذاهبه، وبين القوانين الوضعية، أو النظم الوضعية األخرى 
االقتصادية، أو السياسية.

هذه المقارنة بيــن النظامين (اإلســالمي) و (الوضعي) تفيد الفقه اإلســالمي فائدة كبيرة من 
حيث العالج، ولكن بشرط واحد، وهو أال نضحي بمنهجية الفقه وأصوله وضوابطه في سبيل الوصول 

إلى قاعدة قانونية.
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حيث ال يجوز أن يقــرأ أصول الفقه من خالل قواعــد القانون، وال الفقه فــي إطار النظريات 
القانونية؛ وإّال دخلنا في عالم التقليد، والمحاكاة للغير، وهو أشد سلبية من التقليد الداخلي.

9 ـ ربط االجتهاد الفقهي بالعلوم اإلنسانية، وبخاصة العلوم االجتماعية والنفسية والتربوية، بل 
العلوم ذات الصلة بالموضوع مثل الطب، فال يســتقيم للفقيه رأيه حول موضوع اجتماعي أو نفســي، 
أو تربوي إّال إذا كان لديه إلمام بهذه الجوانب، أو أن يستعين بأحد المختصين فيها. وكذلك األمر 
في ما يتعلق بالقضايا الطبية مثل: أحكام الجنيــن، وموت المريض في حالة حركة القلب بالجهاز، 

ولكن مع موت الدماغ، وقضايا البصمة الوراثية، وغيرها(1).
وقد كان األئمة السابقون يولون العناية بهذه العلوم، فكان معظمهم موسوعيين جمعوا بين الفقه 
واألصول، والعلوم األخرى، واســتثمروها لصالح الفقه مثل الغزالي، وابن رشد، والرازي، وغيرهم. 
ولذلك شــدد الغزالي النكير على من يفصل بين علوم الشريعة وغيرها، فيقسم العلوم كلها إلى ما 

هو من فروض العين، أو الكفاية، أو االستحباب، واإلباحة(2).
وفي مجــال االجتهاد فــي االقتصاد والتجديــد فيه، فال يمكــن أن يتحقق ذلــك ِإال من خالل 

المعرفة العميقة بالعلوم االجتماعية، والسياسية ونحوها.

10 ـ االجتهاد الجماعي: وقد عــرف بأنه االجتهاد الصادر من المجامــع الفقهية، مثل: مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة 
العالم اإلســالمي، والمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ومجمع الفقه اإلسالمي بالهند، والسودان، 

ويلحق بها المؤتمرات الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة.
إن هذا النوع من االجتهاد يقوم على المشــاورة والمناقشــة بين األعضاء والحاضرين للوصول 
إلى رأي، أو فتوى، أو قرار يصدر بإجماع الحاضريــن، أو بغالبيتهم. وهذا ليس جديدًا، بل كان هو 
األصل في عصر الخالفة الراشدة بالنسبة للقضايا االجتهادية التي تهم األمة اإلسالمية، حيث سار 
الخليفة األول أبو بكر الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين @ جميعاً ـ على هذا المنهج، فقد 
كانوا إذا عرضت عليهم مســألة جديدة نظروا في كتاب اهللا تعالــى، فإن لم يجدوا فيه نصاً نظروا 
في ســنة رســول اهللا ژ ، فإن لم يجدوا فيها جمع الخليفة علماء الصحابة وكبارهم، واستشــارهم 
في القضية المعروضة. فقد روى البغوي والبيهقي بســند صحيح عــن ميمون بن مهران، قال: «كان 
أبو بكر الصديــق إذا ورد عليه الخصوم نظر فــي كتاب اهللا، فإن وجد فيه مــا يقضي بينهم قضى 

يراجــع لمزيد من البحث: أ. د. علي محيي الدين القره داغي، و أ. د. علي يوســف المحمدي: فقه القضايا الطبية المعاصرة،   (1)
ط. دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 2005م. 

إحياء علوم الدين، ج 1.  (2)
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به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رســول اهللا ژ في ذلك األمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج 
فســأل المسلمين عن الســنة، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رســول اهللا ژ قضى في ذلك 
بقضاء؟.... فإن أعياه ذلك جمع رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء 
قضى به، وكان عمر يفعل ذلك...، فكان إذا رفعت إليه قضية، قال: ادعوا لي عليّاً، وادعوا لي زيدًا، 

وكان يستشيرهم، ثم يفصل بما اتفقوا عليه»(1).

وقد بعث عمر ƒ رسالة إلى القاضي شــريح الكندي (ت 78هـ) عندما واله قضاء الكوفة قال 
فيها: «فإن أتاك ما ليس في كتاب اهللا ولم يسن رسول اهللا ژ ، فاقض بما أجمع عليه الناس...»(2).

بل إن أبا هريرة ƒ وصف رســول اهللا ژ بكثرة المشــاورة ألصحابه، فقال: «ما رأيت أحدًا 
أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللا ژ»(3).

وعقد البخاري باباً ترجم له: باب قول اهللا تعالى ﴿ p o n ﴾ [الشورى: 38]، ﴿ = 
< ? ﴾ [آل عمران: 159]، ثم ذكر مشــاورة النبي ژ ألصحابه يوم أحــد في القيام، والخروج فرأوا 
له الخروج... وقال: «وشــاور علياً وأســامة في ما رمى بــه أهل اإلفك عائشــة... وكانت األئمة بعد 
النبي ژ يستشــيرون األمناء من أهــل العلم في األمور المباحــة ليأخذوا بأســهلها.. وكان القراء 

أصحاب مشورة عمر كهوالً كانوا أو شباناً...)(4).

وذكر الحافظ ابن حجر عددًا كبيرًا من استشارات الخلفاء الراشدين @(5).

ا  وقد ســار على هذا المنهج كبار التابعين، فهذا هو الخليفة الخامــس عمر بن عبد العزيز لَـم
ولي المدينة جمع عشــرة من فقهائها(6)وقــال لهم: «إنما دعوتكم ألمر تؤجــرون عليه، وتكونون فيه 

أعواناً على الحق، ما أريد أن أقطع أمرًا إال برأيكم، أو برأي من حضر منكم»(7).

فتح الباري، 342/13. وأعالم الموقعين، 62/1.   (1)
أعالم الموقعين، 65/1. ويراجع: مجموع الفتاوى البن تيمية، 200/19 - 201.   (2)

رواه الترمذي في سننه، كتاب الجهاد ـ مع تحفة األحوذي ـ 375/5.   (3)
ـ ، 339/13 - 340.  صحيح البخاري ـ مع الفتح   (4)

فتح الباري، 342/13.   (5)
وهم: عروة بن الزبير (ت 94هـ)، وأبو بكر بن عبدالرحمن (ت 94هـ)، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن زيد (ت 98هـ)، وخارجة بن زيد   (6)
(ت 100هـ)، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر (ت 105هـ)، وسالم بن عبد اهللا بن عمر (ت 106هـ)، وسليمان بن يسار (ت 107هـ)، 

والقاسم بن محمد (ت 108هـ)، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة (ت بضع و80هـ). 
تاريخ الطبري، ط. دار المعارف، بيروت، 427/6 - 428. ويراجع لالجتهاد الجماعي: الدكتور يوسف القرضاوي: االجتهاد في   (7)
الشــريعة اإلسالمية ط. دار القلم بالكويت 1985، ص 101 وما بعدها. ود. شعبان محمد اسماعيل، ط. دار البشائر اإلسالمية، 

بيروت، ص 24 ـ 25. 
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وهذا المنهج االجتهادي القائم على المشــورة طبقه هؤالء الخلفاء الراشــدون تنفيذًا ألمر اهللا 
تعالى بالشــورى في كل األمور، وألمر رسول اهللا ژ وسيرته العطرة؛ فقد أمر اهللا تعالى بالشورى، 
 ﴾ p o n ﴿ :فقال تعالــى: ﴿ = < ? ﴾ [آل عمــران: 159] ووصف المؤمنيــن بقوله

[الشورى: 38].

وروى مالك والطبراني عن سعيد بن المسيب عن الخليفة الراشد علي ƒ أَنهُ قال: «قلت 
يا رســول اهللا، األمر ينزل بنا ما لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك ســنة؟ قال: «أجمعوا 
له العالمين، ـ أو قال: العابدين ـ من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، وال تقضوا فيه برأي 

واحد»(1).
ولكن االجتهاد الجماعي على الرغم من أهميته فــال يغني عن االجتهاد الفردي، وال يمنع منه؛ 
إذ االجتهاد الفردي هو أهم الروافد له، كما أنه هو األكثر احتكاكاً بمشاكل األمة اليومية، وقضاياها 

المتجددة ونوازلها الكثيرة.
11 ـ تجزؤ االجتهاد: المهم في هــذا الميدان ما ذكره جماعة مــن األصوليين مثل الغزالي(2) 
الــذي تبعه جمهور األصوليين فــي تجزؤ االجتهاد(3). ويقصــد به أن يكون العالــم مجتهدًا في باب 
واحد، مثل المعامالت، أو في مسألة واحدة منها وال يكون مجتهدًا في غير ذلك. وهذا هو ما يحدث 
في عصرنا الحاضر من خالل الرسائل العلمية المتخصصة للدكتوراه؛ حيث يمكن أن يصبح صاحبها 

مجتهدًا في موضوع رسالته إذا توافرت شروط االجتهاد.
12 ـ تقنين الفقه اإلســالمي وصوغ قانوني على شــكل مــواد منظمة مرتبة، حتى يســهل فهمه 
والرجوع إليــه، وحتى يعــرف المتخاصمان الــرأي الذي يطبــق عليهما، ولكن مــن دون التضحية 

بخصائص الفقه اإلسالمي.
وقد بدأ تقنين الفقه اإلسالمي منذ البدء بمجلة األحكام العدلية 1285هـ/ 1869هـ ، ثُم صدور 
المرسوم بتطبيقها في شــعبان 1293هـ حيث تحتوي على 1851 مادة تخص المعامالت في المذهب 

الحنفي، وضمت في صدرها 99 قاعدة، ورتبت أبوابها وفصولها على غرار القانون المدني(4).
وأصدرت الدولة العثمانية بعد ذلك قانون حقوق العائلة عام 1336هـ .

رواه الخطيب بســنده عن مالــك، ورواه الطبراني كذلك في األوســط؛ يراجع: مجمــع الزوائد، 178/1. وإعــالم الموقعين،   (1)
 .254/2

المستصفى.   (2)
شرح الكوكب المنير.   (3)

األستاذ الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 198/1.   (4)
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مــة محمد قدري باشــا (ت 1306هـ) بإصدار ثالثة كتب بصوغ قانوني وهي: مرشــد  وقام العال
الحيران في معرفة أحوال اإلنســان في المعامالت الشــرعية على مذهب أبي حنيفة في 1049 مادة. 
واألحكام الشــرعية في األحوال الشــخصية في 647 مــادة. وقانون العدل واإلنصــاف للقضاء على 

مشكالت األوقاف في 646 مادة على المذهب الحنفي(1).
مة مصطفى الزرقاء بجهود حثيثة للتقنين وتأصيله، وبخاصة في كتابه: قانون األحوال  وقام العال

الشخصية الموحدة.
وفي مجال فقه المعامالت واالقتصاد اإلســالمي تعتبر المعايير الشــرعية والمحاسبية من أهم 

التقنيات المعاصرة.

13 ـ التشجيع على االجتهاد بنوعيه، مع توفير مستلزماته:
أ ـ االجتهاد القائم على دراســة ما لدى األمة اإلســالمية من ثروة فكريــة وفقهية وحضارية، 
ثُم ترجيح ما يرجحه الدليل ومقاصد الشــريعة اإلســالمية الغراء، والقيام بعملية انتقائية متجردة 

للوصول إلى ما فيها من كنوز وخبرات وبركات(2).
وهذا االنتقــاء والترجيح، أو التصفيــة والتخريج ال ينبغي أن يقف عند حــدود الفقه وأصوله، 
ا سطره األوائل في عالم التفسير، والحديث،  بل ال بد أن يشــمل كل ثروتنا الفكرية والحضارية ِمم

واالجتماع، والنفس باإلضافة إلى الفقه وأصوله.
ويكون الغرض من هذا االجتهاد تحقيق أربعة أهداف:

أحدها: االســتفادة من الحلول الموجودة ـ كما هي ـ داخل هذه الثروة العظيمة، حيث إن معظم 
المشاكل قديمة وجديدة، تتكرر مع تكرار الزمن، وأن األسئلة عنها تتكرر مع مّر العصور واألزمان.

الثاني: االســتفادة مــن حلول الفقه والفكر اإلســالمي وأصوله من خالل شــيء مــن التعديل 
والتقويم، أو إلباســه ثوب العصرنة، أو من خالل التوفيق المقبول بيــن اآلراء، فمثًال: إن الجمهور 
 P O N M L K ﴿ :يقولون بأن عقوبــات الحرابة المذكورة في قوله تعالــى
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
` n m l k j ih g f e d cb a ﴾ [المائــدة: 33] تنزل 
كل واحدة منها على فريق معين من المجرمين؛ فالذي يقتــل ويأخذ المال يقتل ويصلب...، وهكذا. 

المرجع الســابق، ود. محمد زكي عبدالبر: تقنين الفقه اإلسالمي، ط. قطر، ص 61. وأ. د. محمد الدسوقي، ود. أمينة الجابر:   (1)
مقدمة في دراسة الفقه، ط. دار الثقافة، قطر، ص 190 ـ 194. 

الدكتور القرضاوي: االجتهاد، ص 114 ـ 115؛ حيث سمى هذا االجتهاد االنتقائي، والنوع الثاني االجتهاد اإلنشائي.   (2)
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فــي حين أن المالكية يعطون الحرية لإلمام أو من ينوب عنه في االختيار بحســب ما يراه مصلحة، 
فيمكننا اليــوم أن نجعل قول الجمهور هو األصــل، وقول المالكية في حــاالت معينة ينص عليها في 

النظام (القانون) العقابي ـ مثًال ـ .
الثالث: إعادة النظر في األدلة التــي اعتمد عليها الفقهاء واألصوليون والمفكرون القدامى من 
النصوص الظنيــة داللة وثبوتاً، أو داللة فقط، أو ثبوتاً فقط؛ فهذه األنواع الثالثة تحتاج إلى إعادة 
النظر في معانيها وسياقها ومراميها، حيث تتجدد بتجدد العصر، فمثًال فإن جل االجتهادات السابقة 
في معنى قولــه تعالى: ﴿ ? @ ﴾ [البقــرة: 177] تدور حول أَنهُ يقصد بــه العبد المكاتب الذي 
يريد التحرير، أو تحرير الرقيق مباشرة. وبما أن الرق قد انتهى، وأن هذه النهاية مقصودة للشارع 
من خالل تشــريعاته، وبما أن نصوص القرآن خالــدة أعدنا النظر في معنــاه، فوجدناه ليس نصاً 
في معناه الســابق؛ بل يقصد به من أذلت رقبته، وهو معنى خالــد ال ينتهي، حيث يطبق اليوم على 

الشعوب المحتلة من قبل المستعمرين، وعلى األسير والمختطف، فتصرف حصته على هؤالء(1).
ويدخل في هــذه المجال إعادة النظر على ما بني على ما ادعى مــن اإلجماع حيث تبين في ما 
بعــد أن االجماع األصولي لم يتحقق؛ بل كان إجماعاً ســكوتياً، أو أنه ثبتــت مخالفة البعض، أو أن 

االجماع كان مبنياً على العرف، أو المصلحة فتغير العرف اليوم أو المصلحة المبتغاة من ذلك.
وكذلك ما بني على العرف فينبغــي إعادة النظر فيه؛ ألن العرف المطلوب هو العرف المقارن 
وليس العرف الســابق؛ يقول اإلمام القرافي: «ألن األحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما 
دارت. وتبطــل معها إذا بطلت؛ كالنقود فــي المعامالت والعيوب في األعراض فــي البيوعات ونحو 
ذلك. فلو تغيرت العادة في النقد والســكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند اإلطالق على 
السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها. وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا 
به المبيع فإذا تغيرت العادة وصــار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيــادة الثمن لم ترد به. وبهذا 
القانون تعتبر جميع األحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء ال خالف فيه، 
بل قد يقع الخالف في تحقيقــه هل وجد أم ال؟ وعلى هذا التحرير يظهر أن عرفنا اليوم ليس فيه 
الحلف بصوم شــهرين متتابعين فال تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به، فال ينبغي الفتيا به، وعادتهم 
يقولون: عبدي حر، وامرأتي طالق، وعلي المشــي إلى مكة، ومالــي صدقة إن لم أفعل كذا؛ فتلزم 
هذه األمــور. وعلى هذا القانون تراعى الفتــاوى على طول األيام، فمهما تجــدد في العرف اعتبره 
ومهما سقط أسقطه، وال تجمد على المســطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير 
أهل إقليمك يســتفتيك ال تجره على عرف بلدك، واســأله عن عرف بلده واجره عليه، وأفته به من 

انظر بحثنا: «وفي الرقاب»، مقدم إلى الندوة األولى للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي عقدت في القاهرة.   (1)
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دون عرف بلدك والمقرر في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في 
الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطالق 
والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقــد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية 

صريحا مستغنية عن النية»(1).
وكذلك إعــادة النظر في بعض األحــكام المأخوذة مــن األحاديث النبوية الشــريفة من حيث 
ا قاله  هَا ِممتصنيفها على أســاس ما قاله الرســول ژ بالغاً من رب العالمين، أو على أســاس أَن
بحكم كونه إماماً، أو قاضياً، أو أنه نطق به ألنه من األعراف الســائدة في عصره ژ ، مثل وصف 

بعض األدوية السائدة في عصره(2).
الرابع: إحياء بعض اآلراء الفردية لغير المذاهب المشهورة التي هجرتها العصور السابقة بسبب 
شهرة المذاهب المعتمدة في العالم اإلسالمي، وهي اآلراء النادرة لبعض الصحابة، أو التابعين، أو 
علمــاء األمة على مّر العصور؛ فمثًال كان رأي ابن تيمية المعتمــد على رأي ابن عباس في عدم وقوع 
الطلقات الثالث بلفظة واحدة يعد في السابق من اآلراء الشاذة التي حورب من أجلها. واليوم أصبح 

هذا الرأي مطبقاً في معظم قوانين العالم اإلسالمي الخاصة باألسرة، بل فيه إنقاذ لألسرة.
ب ـ االجتهاد اإلنشــائي الــذي يعالج به القضايــا الجديدة التي ليس لها ســابقة في العصور 
السابقة، وهي كثيرة في عالم االقتصاد، والمعامالت المالية؛ فهناك مستجدات لم تكن موجودة في 
العصور السابقة، مثل الشركات المســاهمة، واألسهم، والنقود الورقية، والتأمين، والبنوك وما فيها 
من حســابات واســتثمارات، واعتمادات وخصم للكمبياالت وغير ذلك كثير، حيث إن كل ذلك يحتاج 

إلى اجتهاد جديد.
وهنــاك من المعاصرين مــن يقــول: إن كل ذلك ال بــّد أن يعالج من خالل الفقــه الموجود، 
مرددين قول من يقول: لم يترك األوائل لألواخر شيئاً، بل الصحيح ما قاله أهل التحقيق: كم ترك 

األوائل لألواخر(3).
نعم، إن االجتهاد في هذه القضايا مقيد بالمبادئ العامة، ومقاصد الشريعة، والضوابط العامة 

لالجتهاد، وشروطه التي يجب توافرها.
واالجتهادات في عصرنا الحاضر متاح ألهله؛ بل هو أيســر من الســابق؛ ألن تقنيات العصر 
سهلت على المجتهد تســهيًال لم يكن متوافرًا في الســابق، فالكتب الكثيرة المطبوعة المتوافرة 

الفروق للقرافي، 176/1 - 177.   (1)
يراجع: فقه القضايا الطبية المعاصرة، ص 131 ـ 135.   (2)

الدكتور القرضاوي: مرجع سابق، ص 102 ـ 107.   (3)
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في جميع المذاهب، والعلوم لم تكن متوافرة في الســابق مثل اليوم، ناهيك عن وسائل التصوير 
والوسائل االلكترونية التي تعطي الباحث الكثير من البحوث والمعلومات بمجرد إدخال المصطلح 
في جهاز الحاســوب، ناهيك عن الكتب الجامعية للفقه أو للحديث، أو التفســير....، وســهولة 
التصوير والنقل. يقول األســتاذ أحمد إبراهيم بك: «وليعلم أن بيــن أيدينا اآلن كنوزًا ثمينة من 
ا لم يكن ميسورًا وجوده  المصنفات القيمة في التفسير وموســوعات السنة وشــروح الحديث ِمم
كله مجموعاً عند ســلفنا الصالح، الذين كان يرحل أحدهم إلى البــالد النائية لطلب الحديث 
ا كان عليه  الواحد، أو الحديثين... وبالجملة فاالجتهاد ميسور اآلن لتكامل عدته تكامًال أكثر ِمم

الحال من قبل»(1).
14 ـ العناية القصوى بالعقل وتنشــيطه، وإعادة دوره في ظالل الوحــي، فالعقل خادم للوحي، 

وال نجد ديناً وال نظاماً أولى عنايته القصوى بالعقل مثل اإلسالم.
والمســلمون اليوم ـ بل منذ فترة قصيرة ـ بين إفراط وتفريط في حق العقل؛ فمنهم من يحاول 
عزله، وإبعاده أو تقليل دوره وشــأنه. ومنهم من يعطيــه أدوارًا تخرج عن دائرتــه وقدرته، ويجعله 
حاكماً على الشرع، وهذا لم يقل به أحد من علمائنا السابقين، حتى المعتزلة قالوا: بأن الحاكم هو 

الشرع، ولكن للعقل دورًا في بيان العلل، والحكم، وكشف الحسن والقبيح.
لذلــك فعصرنا الحاضر يحتــاج إلى أن يأخــذ العقل دوره فــي الحياة الفكريــة واالجتهادية 

والحضارية في إطار توازن تام وتكامل شامل بين الوحي والعقل.
والحق أن العقــل ـ باإلضافة إلى كونــه مناط التكليــف ـ َفِإنهُ الوســيلة الوحيدة الفعالة 
لالجتهاد واالستنباط واالنتقاء والترجيح، وأن دور العقل يصاحب جميع مصادر الفقه وأصوله، 
وجميع النصــوص، حتى لو كان النص قطعياً فإن دوره لن ينتهــي حيث يبحث عن فقه التنزيل 
والواقــع وكيفية التطبيق والتدرج، كما فعل الخليفة الراشــد عمر في عام المجاعة بشــأن حد 

السرقة.
ا مــع بقية أنواع النصوص الثالثة (ظنــي الثبوت والداللة معاً، وظنــي الثبوت فقط، وظني  وأَم
الداللة فقط)؛ فإن دور العقل كبير من حيث االجتهاد واالستنباط والبحث عن كل ما يحيط بها من 

ظروف ومالبسات.
ا اذا لم يوجد نص كما في منطقة العفو فإن دور العقل يتفاقم، ويتضخم أكبر للوصول إلى  وأَم

رأي متوازن.

علم أصول الفقه: ط. دار األنصار بالقاهرة، ص 108.   (1)
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ولكن العقل في جميع أنواع االجتهاد يسترشــد بنور الوحي، ويســتنير بمصابيح المبادئ العامة 
والقواعد الكلية للشريعة الغراء.

15 ـ تجديد أســاليب تعليم الفقه ـ ومنــه الفقه االقتصادي ـ وتدريبــه، والتأليف فيه، ووضع 
البرامج الشاملة لتنشيط االجتهاد والتجديد.

16 ـ إنشــاء مؤسســات تهتم بصناعة المجتهديــن والفقهاء، كما فعل نظــام الملك بالمدارس 
النظامية في بغداد وغيرها، فأراد بها إحياء علوم الدين مرة أخرى، فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه 

المؤسسات التي تقوم بصناعة الرجال، رجال الفكر والفقه.

17 ـ االستفادة من حركات التأريخ، ودورات الحضارة، والترابط الوثيق في الحضارة اإلسالمية 
بين حظْي العلم والتكليفية، والعلوم الطبيعية حيث سارا بخطى ثابته متوازنة ومقارنة. لذلك وجدنا 
علماء مجتهدين عظاماً في مختلف العلوم الشــرعية في الوقت الذي وجدنا علماء عظاماً في العلوم 

التطبيقية من الطب والكيمياء والفلك...

إن توقــف المد الحضــاري وظهور التقليــد والجمود يؤدي إلــى توقف حركة العلــم واالجتهاد 
والتجديد، كما أن هناك ارتباطاً آخر بين الكبت السياســي ومنع التجديد؛ أشار القرآن الكريم إلى 
أن الشعب الذي ليس له حرية ال يؤمل منه الخير؛ بل يصبح عالة حتى على الدولة الكاتمة نفسها، 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿ تعالــى:  فقــال 
 ` _ ^ ] ❁ [ Z Y X WV U TS R QP O N M

 r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

z y x wv u t s } ﴾ [النحل: 75، 76].

التجديد الحقيقي بتحقيق األســاليب المعاصرة في التعليم والتعليم، والتدريس والتأليف، حيث 
إننا نجدها على عدة طرق، منها:

ما يكمن في طرق التعليم والتدريس المطبقة في وزارة التربية والتعليم في عالمينا اإلســالمي 
والعربي. فهي في معظمها ال تصنع الملكة الفقهية، والعقلية األصولية، وال الطرق التحليلية، إضافة 

إلى أن برامجها فيها العمق الفقهي واللغوي...

٭ ٭ ٭
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ال شــك أَنهُ يعتبر من أهم الضوابــط للتجديد أو االجتهــاد، بل إن أولها هــو توافر القدرات 
الذاتية، والمؤهالت العلمية التي ذكرها علماؤنا بالتفصيل عند تناولهم شروط المجتهد بكل أنواعه، 
وشــروط المفتي من علمه باللغة العربية نحوًا وصرفاً، وبياناً وبالغة، وفقه لغة، وبعلم أصول الفقه، 

نة، والمجمع عليه، والمختلف فيه على تفصيل ليس هذا محله... وبالكتاب والس
َوِإنَما نحن نتحــدث في هذه العجالة عن أهم الضوابط األخرى الخاصة بالتجديد في االقتصاد 

والمعامالت المالية اإلسالمية، وهي باإلضافة إلى الشرط السابق كاآلتي:
أوًال: االلتزام بالثوابت الشــرعية، والمبادئ الكلية لإلسالم، فال يجوز ألي اجتهاد تحت غطاء 
التجديد ـ أو غيــره ـ أن يخرج عن النصوص القطعية (داللة وثبوتــاً)، أو يتعارض معها؛ فال يجوز 
تحت أّي غطاء تحليل الربا (الفوائد الربوبية) ِإال في حاالت الضرورة بالنســبة للمدين، وهي تقدر 

بقدرها.
ولكن هذا الشــرط لن يشــل حركة االجتهاد والتجديد، بل يضبطها بالثوابت التي تحمي األمة 
مــن االنصهار والذوبان، والتشــريع من التحريــف والتضليل، ويبقــي األمة علــى تمايزها الفكري 

والعقدي، والتشريعي واألخالقي.
وهذا الشــرط في حقيقته يعمل في دائرة ليســت واســعة؛ إذ إنهُ يبقي لالجتهاد مجاالً واسعاً، 

وليجد مكاناً رحباً في أربع دوائر واسعة يسمح بها اإلسالم أن يصول فيها ويجول، وهي:
نة. ـ  1 دائرة نصوص ظنية الداللة فقط، وهي كثيرة جدا من القرآن والس
دائرة نصوص ظنية الثبوت فقط، وهي تشمل معظم األحاديث ما عدا المتواتر. ـ  2
دائرة نصوص ظنية الداللة والثبوت معاً، وهي أيضاً ليست قليلة من األحاديث الشريفة. ـ  3
دائرة العفو ـ أي المنطقة التي لم يرد بها نص ـ كما سبق. ـ  4

ثانياً: معرفة باالقتصاد علماً ونظاماً، واقتصادًا كلياً أو جزئياً، ونظريات، وســواء كان رأسمالياً 
حرًا، أو مقيدًا، أو اشــتراكياً، أو شــيوعياً؛ فمعرفة هذا العلم بوجهات نظره المختلفة تفيد الباحث 
الشــرعي إفادة عظيمة. وإن أكبر مشــكلة عندنا اليوم هو ندرة من يجمع بين العمق الفقهي والعمق 
االقتصادي، وهذا يتطلب فعًال دراســة هــذا العلم بجانب فقه المعامالت واالقتصاد اإلســالمي حتى 

يكون قادرًا على االجتهاد واإلبداع بعيدًا عن التكرار واالستجرار.
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ثالثاً: أن يكون لديه إلمــام بعلوم العصر من العلوم اإلنســانية والتطبيقيــة بالقدر التي 
يحتاج إليه اجتهاده، يقول اإلمام الشــوكاني: «ولقد وجدنا الكثير من العلوم التي ليســت من 
علم الشــرع نفعاً عظيماً وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعّصبين وأهل الرأي والبحث، ومن 

االشتغال بالدليل»(1).
رابعاً: معرفة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، حيث إن لهذه 
التغيرات دورًا كبيرًا فــي الحياة االقتصادية؛ فقد حدثت تغيــرات ضخمة في عصرنا الحاضر، 
وال ســيما في المجال االقتصادي وظهرت مشــاكل كبيرة، وأزمات اقتصاديــة أدت إلى الركود 
االقتصادي، وارتفاع معدل التضخم والبطالة بشكل مخيف. وهذه األوضاع ال تأتي منفردة أيضاً، 

بل هي مرتبطة باألوضاع السياسية واالجتماعية والسياسة العالمية، وسياسة الحرب والسالم.
ولذلك ينبغي لالجتهاد اإلسالمي أن يتجه نحو إيجاد هذه الحلول من منطلقات تحل مشكلة 
الفقر، والفروق الطبقية، والتضخم ونحو ذلك، ويتجه نحو تحقيق وسائل التنمية الشاملة، وهذا 
ما يوجه الفقه االقتصادي إلى ترجيح األقوال التي تشــد أزر هؤالء، وتــؤدي إلى تحقيق مقاصد 
الشــريعة في االســتخالف والتعمير؛ فمثًال حينما ندرس األقوال واآلراء االقتصادية لفقهائنا فإن 
المطلوب أن نرجح ما يحقق هذه المقاصد، ولذلك يتجه الفقه االقتصادي المعاصر إلى ترجيح 
قول أبي يوسف في تفسير االحتكار بأنه: «كل ما يضر بالناس حبسه فهو احتكار، سواء كان قوتاً 
أم غيره». وترجيح قول الشــافعي في تحقيق تمــام الكفاية للفقير بحيث يعطــى له من حصيلة 
الزكاة ما يغنيه طــول العمر من خالل إغنائه بتمليكه وســائل حرفته، أو تجارتــه. وترجيح قول 
ابن تيمية في جواز التســعير، بل وجوبه إذا تحقق تالعب التجار باألسعار، واحتكروا السلع لرفع 
الضرر عن النــاس، وجواز تدخل الدولــة لحماية الطرف الضعيف. وترجيــح قول ابن حزم في 
وجوب التكافــل بين أغنياء كل بلــد وفقرائهم، بحيث يجبرهم الســلطان على ذلــك إن لم تقم 

الزكاة بهم..(2).
ثُم إن معرفة الفقيه االقتصادي باألزمات االقتصادية، وأسبابها، وحلولها، وبالتجارب الناجحة، 
أو الفاشلة، والنظريات المتنوعة تعود بفائدة كبرى عليه، وعلى حلوله؛ وذلك ألن التجارب البشرية 
هي ملك للجميع، وأن المطلوب أن تبدأ حيث انتهى اآلخر. ولذلك أخذ ســيدنا عمر بنظام الدواوين 
المطبق في االمبراطورية الفارســية، وبذلك بدأ االحتــكاك الحضاري اإليجابــي، والتفاعل العلمي 

واالجتماعي في وقت واحد.

يراجع: إرشاد الفحول، ص 156.   (1)
يراجع: أ. د. يوسف القرضاوي: المرجع السابق، ص 121 ـ 122.   (2)
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فاالقتصاد اإلســالمي، وحتى الفقه ـ ما عدا ثوابتهما المتمثلة فــي النصوص القطعية والمبادئ 
الكلية ـ اجتهاد بشــري وإنتاج عقلــي وإن كان في ظل الوحي، ولذلك ال بد أن يســتفيد من تجارب 

الماضي وواقع العصر.
خامساً: أن يتم التجديد داخل المنظومة الفقهية من أصول الفقه ومصادره، والقواعد والتخريج، 
وليس داخل دائرة الغير من االقتصاد أو القانون أو غيره فال بّد ـ كما يقول األســتاذ الســنهوري ـ 
«أن توضع التصورات العامة للفقه اإلســالمي من داخل هذا الفقه نفســه، ومن مناهجه ومرجعياته 
الموثوق بها؛ فتقريب الفقه اإلســالمي من القانون الوضعي يبتعد به عن الجــدة واإلبداع)(1). وهذا 

ال يؤدي في نظري إلى منع تجديد الصيغة واالستفادة من آليات العالج والحلول...

مصادر الحق، 6/1.   (1)
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باحث في وزارة األوقاف، بسلطنة ُعمان

:á```eó`≤ªdG

إن كل أمة من األمم تســعى جاهدة من أجل ســن قوانين، واســتحداث نظم مســتمدة من بيئة 
المجتمعات، وتتناسب والثقافة السائدة في تلك المجتمعات. فإن كان األمر كذلك فإنه ال تنافر بين 
القانون وبين ثقافة المجتمع؛ ألنه منها قــد أخذ. وحيث إن هذه المجتمعات تتطور بتطور الزمن في 
جميع جوانب حياتها السياســية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية؛ فإن المشــرع أو المقنن يراجع 

تلك المواد القانونية بين فترات متباينة، فيقوم بتعديل ما يلزم منها، أو باإلضافة إليها وتجديدها.
إن إفرازات الحياة، وتداخل مصالح الناس التي تشوبها أحيانا أصناف من الخالف واالختالف 
يستدعي ســن القوانين المنظمة لتلك الحياة، وإيجاد حلول تتناســب والبيئة المستهدفة. وال بد أن 
تصاغ هذه المواد بصورة موجزة على شكل فقرات يهتدي إليها بكل يسر وسهولة الحاكم والمتحاكم 

والمحامي، بل وعامة الناس.
لقد أفرزت النهضة والطفرة الحديثة في أوروبا تطورات كبيرة لصالح تلك المجتمعات، ولكنها 
أيضاً أوجدت بين أفراد تلك المجتمعات ســلبيات عديدة، فتصدى عقالء تلــك المجتمعات فتواطأوا 

على سن قوانين بها يحكمون، وإليها يتحاكمون، مستمدين محتواها من البيئة التي ستطبق عليها.
إن القانون هو خط ســير المجتمعات، وال بد أن تكون مواده خالية من الغموض، ومن هنا جاز 

القول بأن القانون ال يحمي غير المنتبهين له.
ا يميز الشــريعة اإلســالمية ديمومتها وصالحيتها، واهللا تعالى خاطب المنتســبين إليها  إن ِمم

بوجوب التحاكم إليها، فهي خالصة النظم وقمة القوانين.
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لم يخل عصر من العصور اإلســالمية مــن فقهاء مجتهدين أو مقلديــن، وال أدل على ذلك من 
هذه الثروة الفقهية الهائلة، وتزاحمت المجلدات الفقهية التي تجاوز بعضها التسعين جزءا كقاموس 
الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة لجميل بن خميس الســعدي (ق13هـ)(1)، وبيان الشرع الذي تجاوز 
الســبعين جزءا لمحمد بن إبراهيم الكنــدي (ت 508هـ)(2)، وكتاب المصنف الــذي تجاوز األربعين 

جزءا ألبي بكر أحمد الكندي (ت 557هـ)(3).
تزاحمت هذه الثروة الفقهية على المكتبة اإلسالمية، شروح وأراجيز واختصارات، تحوي اآلالف 
من أقوال المجتهدين والمقلدين، وهي أقوال وآراء فقهية بغض النظر عن قوة أدلة كثير منها. وحيث 
ا يصعب  أنهــا مبثوثة في مختلف كتب الفقهاء، وكثير منها ِمم إن هذه األقوال ال تخرج عن الحق ِإال
الوصول إليه للمختصين في العلوم اإلســالمية، فضال عن عامة الناس أولي االختصاصات األخرى. 
وهذه األقوال عدد منها قد ال يتناسب والعصر، وإن كان رائقا في عصور غابرة. وقد يكون القول في 

عصر من العصور الغابرة مهجورا أو شاذا لكنه قد يغدو اليوم قوال راجحا.
إن عدم تفعيل كثير من أبواب الفقه اإلســالمي يؤدي إلى ركون وجمود تلك األبواب، وال يتأتى 
تفعيل عدد منها إال بتخيرها بحسب ما يناســب العصر، وذلك عن طريق صوغها في قوالب قانونية 

ومواد يسهل الرجوع إليها.
إن القانون في البالد اإلســالمية يستمد من الفقه اإلسالمي؛ ألنه يخاطب أبناء الدين والثقافة 
اإلسالمية، ويتناســب مع متطلباتهم، وهو األقرب إلى حل مشكالتهم. فالدعوة إلى تقنين الفقه هي 

خدمته، وترغيب الناس فيه، وإخراجه من بطون الكتب إلى الفضاء الواسع.
إن تعــدد األقوال الفقهية في القضيــة الواحدة ظاهرة صحية، تتيح لوالة األمر بعد تشــاورهم 
مع المختصين تخير أنســب األقوال مع العصر، وأقربها إلى روح الشــريعة ليصير الناس إليها عند 
التخاصم بدال من الصيرورة إلى مواد ونظم ال عالقة لها بواقع المجتمعات اإلسالمية وثقافة البيئة.
إن مســألة تقنيــن الفقه اإلســالمي هي من المســائل الجديــرة بالبحث، وهي من المســائل 
المستحدثة والمثيرة للجدل بين أهل الفقه الشرعي أنفسهم كشأن كثير من القضايا المعاصرة التي 

تثير في بداية ظهورها أخذا وردا، ثُم ال يلبث الناس أن يتقبلوها بقبول حسن.

عالم وفقيه من أهل ُعمان، من مؤلفاته: قاموس الشــريعة الحاوي طرقها الوســيعة، وعدد أجزائه فاقت التســعين جزءا، وهو   (1)
موسوعة في العقيدة والفقه والسير والتاريخ. محمد ناصر، سلطان الشيباني، معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 89. 

عالم محقق، فقيه بارع، قضى حياته في العلم والقضاء والفتوى، من مؤلفاته: بيان الشرع في نيف وسبعين جزءا، وجله في أصول   (2)
الشرع واألحكام واألديان، وله كتاب اللمعة المرضية في أصول الشرع وفروعه. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 371. 

أحمد بــن عبد اهللا الكنــدي، عالم مجتهد فقيه، من مؤلفاته: كتــاب المصنف في األديان واألحكام، ويقــع في اثنين وأربعين   (3)
جــزءا، وله كتاب التخصيص في الوالية والبراءة، وله كتاب االهتداء في افتراق أهل ُعمان، وله كتاب التســهيل في الميراث. 

معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 56. 
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التقنين لغة: القانون: مقياس كل شيء وطريقه. وأصلها: رومي، وقيل: فارسي.
التقنين في االصطالح: هناك عدة تعريفات اصطالحية لمعنى التقنين منها:

صوغ األحكام في صورة مواد قانونية مرتبــة مرقمة على غرار القوانين الحديثة من مدنية  ـ  1
وجنائية وإدارية(1).

ـ : صوغ أحكام المعامالت وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها وجامعة  ـ  2 وعّرفه الزحيلي ب
الطارها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها(2).

صوغ األحكام الفقهيــة ذات الموضــوع الواحد، التي لــم يترك تطبيقهــا الختيار الناس  ـ  3
في عبارات آمرة، يميز بينها بأرقام متسلســلة، ومرتبة ترتيبا منطقيــا، بعيدا عن التكرار 

والتضارب.
لعــل التعريف األخير هو األقــرب إلى معنى التقنيــن، فهناك من القوانيــن ذات الموضوع 
الواحد ما تعلق منها باألحوال الشخصية (شؤون األسرة)، وهناك ما تعلق منها باألحوال الجنائية 
(الحدود والجرائم)، ومنها ما تعلق بالتجارة، ومنها ما يتعلق بالسياســة ونظام الحكم، وتداول 

السلطة.
والناس خاصة عند التحاكم والتخاصم ال خيار لهم ِإال القبول بما ينطق به الحاكم أو القاضي 

من مواد ذلك القانون وفقراته؛ ألن أحكام القضاة ملزمة، أما فتاوى المفتين فُمعِلَمة.
إن هذه المــواد قد تم ترتيبها بطريقة أشــبه بطريقة تناول الفقهاء للموضــوع؛ فمثال قوانين 
األحوال الشــخصية تبتدئ بالِخطبة وأحكامهــا، ثُم الزواج وحقوق الزوجين، ثُــم الطالق واإليالء 
والخلــع، ثُم الحضانة، إلى آخر ذلك التسلســل، ِإال أن ما يميز هذه الفقــرات اإليجاز واالقتصار 

غالبا على قول واحد مختار يتناسب والعصر. وصيغت هذه المواد بطريقة تتناسب أيضاً والعصر.
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ن يتبنى  إن موضــوع تقنين الفقه اإلســالمي من المواضيع المســتجدة، فقــد حاول كثيــر ِمـم
الموضــوع أن يجد لما صــار إليه مرتكزا يؤيــد به وجهة نظــره، وإن كان االستشــهاد ببعض تلك 

الشواهد فيه تكلف واضح، فقد تلمس بعض ما يشبه ومضات أو محاوالت للتقنين، ومنها:

عبد الرحٰمن بن أحمد الجرعي، تقنين أحكام الشريعة، ص 2.   (1)
وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلسالمي، ط1، 1408هـ/ 1987م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 29.   (2)
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أ ـ أورد المؤرخون أن الخليفة العباســي هارون الرشيد أراد أن يجعل من موطأ اإلمام مالك بن 
أنس معتمدا للفقه والفتوى، وذلك بتوزيع نســخ منه في األقطار، وإصدار ما يشبه اليوم بالمراسيم 
الســلطانية أو الملكية أو الجمهورية ليكون كتاب مالك ملزما؛ لكــن مالك بن أنس لم يرتض هذه 
الخطوة، ألن فقهاء األمصــار قد توزعوا، وشــهرت أقوالهم، والناس ارتضوا مســالك أولئك(1). إن 
العصر الذي عــاش فيه مالك كان عصرا ذهبيــا، فقد تزاحم فيه الفقهــاء المجتهدون من مختلف 
المدارس الفقهية، باإلضافة إلى ازدهار العلوم األخرى. كما أن الفقه آنذاك في ميالد مســتمر حتى 
يصير في ما بعد وقد اســتوى على ســوقه، واشــتد عوده. مع مالحظة أن الدولة اإلسالمية في غابر 
زمانها لم تكن لديها كثير وال كبير معامالت مع الدول غير اإلســالمية، بل وتلك الدول تفتقر إلى 
التنظيم المعهود حاليا. إن اقتراح هارون قد يكتســب الشرعية لو وافق على ذلك اإلمام مالك، وقد 
يصير َمعلما من معالم التقنين الفقهي لو صار مذهب مالك مذهبا إلزاميا للناس في أمور حياتهم.

ب ـ مجلة األحكام العدلية، والتي أصدرتهــا الدولة العثمانية عام 1869م، واحتوت على 1851 
مادة، وقد كانت موادها مأخوذة من مصادر الفقه الحنفي، الذي عليه الخلفاء العثمانيون. واتخذت 
ا يعني أن فقــه الحنفية هو الفقه الذي  ة صفة اإللزام في معظم العالم اإلســالمي، ِممهــذه المجل
يحكم به والة األمر على الناس دون سائر فقه المدارس اإلسالمية األخرى، ولعلها أول تجربة عملية 

في طريق تقنين الفقه اإلسالمي.
ت ـ الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، ومواضيعها محاولة تقنين العبادات والمعامالت 

والعقوبات.
ث ـ هناك محاوالت شخصية للتقنين وهي:

1 ـ مشاريع محمد قدري باشا والمتمثلة في:
مرشــد الحيران إلى معرفة حقوق اإلنســان فــي المعامالت، وهذا مســتمد من فقه أ ـ  

الحنفية، وبلغت مواده 1045 مادة.
األحكام الشرعية في األحوال الشخصية على مذهب الحنفية.ب ـ  
قانون العدل واالنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف، ويتكون من 646 مادة.ج ـ  

2 ـ مجلة األحكام الشـــرعية على مذهب أحمد بن حنبل لمؤلفه أحمد بن عبد اهللا القاري، 
وهي تحتوي على 2382 مادة.

عبد الغني الدقر، اإلمام مالك بن أنس، ط3، 1419هـ/ 1998م، الدار الشامية، بيروت، ص 135.   (1)
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3 ـ ملخص األحكام الشرعية على مذهب مالك لمحمد محمد عامر.
4 ـ قيام مجمع البحوث اإلسالمية في مصر بتقنين المعامالت على المذاهب األربعة(1).

إن التقنين على هذا المفهوم هو أشبه ما يكون باللوائح اإلرشادية التي يسير عليها المجتمع 
المسلم. وقد يتجلى هذا التقنين بمفهومنا الشائع من خالل تعيين أبي يوسف الحنفي في منصب 
قاضي القضاة في عهد الدولة العباســية، فأبو يوســف مــا كان ليعين قاضيا أو يشــير به إلى 
ا يعني أن التحاكم والتخاصم  إن كان حنفيا أو على األقل قريبا من الحنفيــة(2)؛ ِمم الخليفــة ِإال
والقضاء ال يخــرج ِإال على أصول وفروع الســادة الحنفيــة، فهذا تقنين وإن بالمعنى الواســع. 
وارتضاء المذاهب األربعة مــن دون غيرها في الحكم والقضاء واإلفتــاء والتدريس خاصة أيام 
صالح الدين األيوبــي هو نوع من التقنين. وارتضاء دولة ما أن تتخذ مذهبا معينا هو ضرب من 
التقنيــن، واعتماد كتب معينة في مذهب ما هو نوع من التقنيــن. واتخاذ األرجح من األقوال في 

مذهب ما هو نوع من التقنين.

¬«YGhOh  ø«æ≤àdG  á«ªgCG

إن العالــم اليوم غدا قرية مصغرة، ولم يعد مصطلح ما يســمى بالعالقة بين دار الحرب ودار 
اإلسالم هو السائد؛ بل تداخلت األمم والشــعوب، ليس من خالل العالقات الدبلوماسية والقناصل، 
وإنما قامت بين األمم والشعوب ـ بغض النظر عن االنتماء الديني والعرقي واللغوي ـ عالقات وطيدة، 
وصداقات متينة، وتشابكت المصالح بين الدول واألفراد، سياسية أو تجارية أو ثقافية. وهناك تعاون 
بين الدول في ما يتعلق بالجرائم، ومعرفة آليات التقاضي وكيفيــة صدور األحكام. وتباينت مراتب 
المحاكم ودرجاتها من ابتدائيــة وعليا وتظلمات، وهناك من المحاكم ما هو عســكري وآخر مدني. 

ولتوفير أكبر قدر ممكن من العدالة استحدث نظام المرافعة والمحاماة.
إن هذا االنفتاح على العالم والتداخل بين أممه وشعوبه ودوله، وكذلك تغير أنماط القضاء من 
الحالة المعهودة الخالية من التعقيد، والتي كان يمكن للقاضي أن يقضي في المســجد أو البيت أو 
غيرهما(3)، مع إمكانه البت في القضية في ســاعته لمجرد سماع الشهود أو وجود األدلة إلى أنماط 

أخرى للقضاء هيبته، وللمكان خصوصيته.

عبد الرحٰمن أحمد الجرعي، تقنين أحكام الشريعة، ص 4.   (1)
محمد أبو زهرة، أبو حنيفة: حياته وعصره، د. ط، د. ت، دار الفكر العربي، بيروت.   (2)

أبو بكر الكاســاني، بدائع الصناثع، حققه علي معوض وعادل عبد الموجود، ط1، 1418هـ/ 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت،   (3)
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ولم تكن المحاماة والمرافعة من مكمالت القضــاء، بل من ضروريات تحقق العدالة. ولم يعد 
القاضي الواحد يحكم فيمــا يتعلق بالعبادات والمعامــالت والجنايات، فالقانــون المدني له أهله، 
والقانون التجاري له أهله كذلك. ولم تعد مســائل القضاء محصورة في نزاع على ساقية أو قنطرة 
أو نافذة مطلة على دار من الــدور، ولم تقتصر خصومات الناس على مــا تواضع من األمور؛ وإنما 
ضرورات العصر، والتقدم العلمي والتقني أفرز إشــكاليات وأحدث قضايــا معقدة ليس بين األفراد 

فحسب، بل بين الدول أيضاً في البر والبحر والجو.
لقد أحدث الغرب قوانين تنظم العالقات بين أفراده، وأوجد مواد وكأنها خطوط عريضة يعرف 

من خاللها الخصوم ما لهم وما عليهم، وهذه القوانين مستمدة من البيئة.
لقد أبدع فقهاء اإلسالم باســتفراغهم الوســع وبذلهم الجهد في ما عرض من أحكام، وال أدل 
على ذلك من هذه الثروة الفقهية التي أفرزتها المدارس الفقهية اإلســالمية، وقد يتعدد قول اإلمام 
في المســألة الواحدة حتى يصل إلى ثالثة أحيانا، وهكذا شــأن أهل مذهبه من المجتهدين، وكذا 
شــأن أهل المدارس اإلســالمية األخرى. وهذا يعني وفي عصرنا الحاضر صعوبة الوصول إلى تلك 
األقوال المتعددة في المسألة الواحدة، نظرا لما تحتاجه من وقت للبحث عنها في األجزاء المتعددة، 

كما أنه يصعب على المرء العادي التمييز بينها أو تخير أنسبها.
أمــا المحامي والمترافع فإن ترافعه موقوف على معرفة األســاس الذي ســيحكم به القاضي أو 
الخط الذي ستســير عليه األمور؛ فإن لم يعلم القــول الذي صار إليه القاضي فــإن أمر المحاماة 
غامض. وكذلك فإن هذه األحكام الصادرة في عالمنا اإلسالمي لن تكون محصورة فيه، بل إن تلك 
األحكام والوثائق قد يحتاج إليها إلبرازها في الدول غير اإلسالمية، وال يمكن لغير المسلم أن يطلب 

منه العودة إلى بطون الكتب، واستفراغ الوسع لالستهداء إلى الحكم من خالل تلك المجلدات.

ø«æ≤àdG  ø«Hh  ø«©e  ÖgòªH  »°VÉ≤dG  ΩGõdEG  RGƒL  ø«H  ∫ƒ≤dG  ø«H  ábÓ©dG

لقد تناول الفقهاء مســألة جواز إلزام ولي األمر قاضي المســلمين بأن يحكم بحسب مذهب 
معين، فمنهم من ال يرى جــواز ذلك؛ ألن في ذلك تقييدًا لحريــة القاضي، والتي هي من أخص 
شــروط القاضي مع العدالة والبلوغ والعقل، كما أن الشــرط يخل بشــرط آخــر وهو وجوب كون 
القاضي مجتهدا. فإلزامه بالقضاء وفق مذهب معين يعني تعطيل ما يمكن أن يتوصل إليه اجتهاده 

من أحكام.
وطائفة أخرى من فقهاء المسلمين لم تر بأسا من التزام القاضي بمذهب معين يستحضره 
للحكم بين الناس وفق قواعده على أن يكون ذلك المذهب مشــهورا فــي تلك البلدة أو الدولة 
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حتى قال الخطاب الرعيني المالكي: «وعليه عمل أهل بلده، نهي عن الخروج عن ذلك المذهب 
وإن كان مجتهــدا أداه اجتهاده إلى الخروج عنه، لتهمته أن يكــون خروجه حيفا أو هوى. وهذا 
القول عمــل بمقتضى السياســة، ومقتضى األصول خالفه، والمشــروع اتبــاع المجتهد مقتضى 

اجتهاده»(1).
إن المتتبع في كتب التاريخ خاصة تاريخ القضاء يجد أن هذا الرأي هو الذي ساد في القضاء، 
فإن لم يكن توجيها وأمرا فال أقل من أن يكون تواطؤا. وقد مر سابقا أن القاضي أبا يوسف الحنفي 
عندما عين في القضاء لم يكن ألبي يوســف ليعين ِإال من كان على مذهبه أو على أقل تقدير قريبا 
منه، وكذا كان األمر في عهد الدولة العثمانية. ولعل هذا يفســر لنا أحد أســباب انتشــار المذهب 
الحنفي وشهرته في األصقاع. وهذا المســلك معمول به إلى وقتنا هذا في عدد من الدول اإلسالمية 
بما في ذلك عدد من دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن عددا منها ال يخرج القضاة في قضائهم عن 
المذهب الرســمي، كما أن بعضا من هذه الدول تحرص على االستعانة بقضاة شرعيين من السودان 

وموريتانيا ودول شمال أفريقيا ليقضوا بحسب مذهب مالك بن أنس.
إن االلتزام بمذهب معين في القضاء والفتوى هو نوع من التقنين، وحيث إن القائلين بذلك هم 
ممن لهم قدم راســخة في العلم جاز أيضاً القول بتقنين الفقه؛ والفارق فقط أن أولئك لم يســموه 

تقنينا، وكذلك لم تصغ المواد الفقهية على شكل قوالب وعبارات موجزة.

:¬≤ØdG  ø«æ≤J  RGƒL  ádOCG

لقد استأنس القائلون بجواز تقنين الفقه اإلسالمي بآيات من كتاب اهللا تعالى، واستحضروا في 
ا ورد في أصول الفقه والقواعد الفقهية، ومن هذه األدلة: ذلك بعضا ِمم

أ ـ اآليــات الدالة على وجوب طاعــة أولي األمر فيما لــم يكن فيه مخالفة شــرعية كقوله 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :تعالــى
ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [النســاء: 59]. فــإن هــذه المواد 
مأخوذة من الفقه اإلســالمي خاصة ما تعلق منها باألحوال الشخصية، من زواج وطالق ومواريث 
مة  وعدد إلى غير ذلك من األحوال، فليس في هذه القوانين ما يصادم شريعة اإلسالم؛ قال العال
محمد بن إبراهيم الكندي (ت 508هـ): «... غير أن على الجميع من فقهاء المســلمين أن ينقادوا 
ويستسلموا لما حكم به أولو األمر منهم برأي من اآلراء، ويكونوا لحكمه متبعين، وألمره في ذلك 
مطيعيــن، وإن خالف حكمه آراءهم ما لم يحكم بخالف حكم الكتاب أو خالف حكم الســنة، أو 

الخطاب الرعيني، مواهب الجليل، طبعة خاصة، 1423هـ/ 2003م، دار عالم الكتب، الرياض، 80/8.   (1)
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حكــم بخالف ما اجتمعت عليه فقهاء األمــة»(1). وأكد الكندي أن هذا هــو رأي ومنهج أبي عبيدة 
التميمي (ت 145هـ)(2).

ب ـ روعــي في هذه القوانين مناســبة موادها للعصر والبيئة، وهو مــا يعنيه محمد بن محبوب 
(ت 260هـ)(3)، بقولــه: «الحاكم إلى رأيه أحوج من حفظه؛ ألنه تــرد عليه من األمور ما لم ترد به 
اآلثــار، فيقيس بعضها ببعض، وينظر الفــرق بين أصولها وفروعها»(4). وقد أوضح اإلمام الســالمي 
(ت 1332هـ)(5) لســائله بالمراد من عبارة الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره بقوله: «فإذا حكم 
فيها بأثره، وخالــف ما اقتضاه الحال صارت مفســدة عظيمة؛ ألن الحاكمين فــي تلك القضية في 
األثر لو شــاهدوا هذا الحال لحكمــوا عليه بخالف ما مضى، فوجب علــى الحاكم إمعان النظر في 
القضايا». ودلل اإلمام 5 على ذلك بموضوع تقدير النفقة الوارد في كتب األقدمين، وأشــار إلى 
أَنهُ ال يمكن أن تقدر النفقة، وال مادتها بحســب التقدير الســابق(6). فمواد القوانين روعي فيها ما 

يتناسب والعصر، كما أنها تخضع بين فترة وأخرى لمراجعات وإضافات.
ت ـ حكــم الحاكم قاطع للخــالف، وهذا ما يؤكــده الفقهــاء إذا تعددت اآلراء في المســألة 
الواحدة، ولم يكن من ســبيل لالتفاق؛ كان لولي األمر تخير ما يراه من تلك اآلراء، وعلى الجميع 
مة محمد بن إبراهيم الكندي: «إذا حكم الحاكم بأحد  التسليم لرأيه، حسما لمادة النزاع. قال العال

اآلراء انقادت له الرعية كأسنان المشط»(7).
ث ـ العمل بفتوى مفتي العصر، وهي مســألة بحثها فقهاء اإلباضية في أصول الفقه، ويعنون بها 
ن ســبقه. وهم في ذلك يراعون ما  تقليد مفتي العصر واألخذ برأيه، وإن خالف أســاطين العلم ِمـم
يســتجد من أحوال، وما يطرأ من قضايا قد ال يمكن أن تستوعبها آراء الفقهاء المجتهدين السابقين 

محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، 136/28.   (1)
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، من فقهاء اإلباضية، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وروى عنه، فهي رواية تابعي عن تابعي،   (2)

كما روى عن أنس بن مالك، وأبي هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري. ناصر؛ الشيباني، معجم أعالم اإلباضية، ص 445. 
مــن فقهاء اإلباضية القدامى، عاش في البصرة، يكنى بأبي عبــد اهللا، وهو المقصود في األثر اإلباضي، تحتل آراؤه مكانة في   (3)
الفقــه اإلباضي، تولى رئاســة العلماء في عهد اإلمام الصلت بــن مالك (ت 272هـ)، لم يزل على صحــار قاضيا حتى توفي. 

ناصر؛ الشيباني، معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 425. 
الكندي، بيان الشرع، 28/ 126.   (4)

عبد اهللا بن حميد الســالمي، فقيه مجتهد، يعتبر شــيخ النهضة العلمية في ُعمان، لقب بنور الديــن، وأول من لقبه هو قطب   (5)
األئمة محمد بن يوســف أطفيش، من مؤلفاته: مشارق أنوار العقول، بهجة األنوار في العقيدة، وجوهر النظام ومدارج الكمال، 
معارج اآلمال، في الفقه، وتشرح صحيح الربيع في الحديث، وتحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان في التاريخ، والمنهل الصافي في 

العروض والقوافي. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 271. 
السالمي، جوابات اإلمام السالمي، ط3، 1422هـ/ 2001م، 5/ 62.   (6)

بيان الشرع، 128/28.   (7)
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للعصر الالحق. وقد ساروا على هذا المنهج بدليل أن اإلمام جابر بن زيد (ت 93هـ) كانت أقواله في 
وا على أقوال أبي عبيدة  ا خلفه تلميذه أبو عبيــدة التميمي (ت 145هـ) َعض لَـم عصره هي المتبعة، ثُم
ا آلت القيادة الفقهيــة لصاحب الجامع  بالنواجذ دون غيرها، وكأنه لم يســبق بأقوال شــيخه، َولَـم
الصحيــح الربيع بن حبيب (ت 170هـ)(1) أصبحت أقواله هي المعتمــدة من دون غيرها؛ بل إن الناس 
خاصتهم وعامتهم صاروا تبعا لرأي الفقيهين ابن بركة (ق4هـ)(2) وأبي سعيد الكدمي (ق4هـ)(3). وفي 
عصر المحقّق الخليلــي (ت 1287هـ)(4) أصبح هــذا المحقّق مدارا للفتوى، والتــزم الناس خاصتهم 
ا جاء عصر  لَـم وعامتهم قوله، ومالوا إلى رأيه وإن خالف من عاصرهم أو من سبقه من الفقهاء. ثُم
اإلمام نــور الدين الســالمي (ت 1332هـ) كان قوله هو الفصل وإن خالف المحقّــق الخليلي وغيره، 
وغدا الناس عامتهم وخاصتهم ملتزمين فتاواه، ويحفظون آثاره كمدارج الكمال ومعارج اآلمال وجوهر 
النظام، وقلمــا يلتفتون حتى إلى مــا ورد في بيان الشــرع لمحمد بن إبراهيم الكنــدي (ت 508هـ) 
أو المصنف ألبــي بكر الكنــدي (ت 557هـ)، ولم تزل آراء اإلمــام إلى يومنا هــذا غالبة على آراء 
ن سبقه. ثم صار الناس اليوم يأخذون بفتاوى مفتي العصر وهو سماحة المفتي العام  المجتهدين ِمـم
للســلطنة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، والتزموا قوله في القول بوجوب صالة الجماعة مثال رغم 
أن جمهور اإلباضية يــرون وجوبها على الكفاية، وكذلك عمل النــاس خاصتهم وعامتهم في ما يتعلق 

بالتوسع في إقامة صالة الجمعة في القرى والمدن والبوادي، وهو أمر لم يكن معهودا عندهم.
ويبررون ذلك بأن مفتي العصر ـ أي عصر ـ لديه من الملكات ومن وسائل المعرفة ما لم يكن 
لدى غيره، وكذلــك َفِإنهُ يعايش الواقع ويتعامل مع أحداث تســتلزم معالجتها خبرة بأحوال العصر، 

وال يكفي مجرد التعويل على فتاوى مضت عليها قرون، وإن كانت صادرة عن أساطين العلم.
فالخالصــة: إن القول بتقليد واعتمــاد فتاوى مفتي العصــر قد روعيت فيهــا المصلحة، وتغير 
الظــروف واألحوال، وهذا القول يلتقي مع قــول المجوزين للتقنين؛ ألن كليهمــا تقنين، وكًال منهما 

روعي فيه أحوال الناس ومستجدات العصر.

إمام داعية محدث، أقام بالبصرة، تتلمذ على يد جابر بن زيد وأبي عبيدة التميمي، أشرف على حملة العلم إلى ُعمان واليمن   (1)
وخراســان، من مؤلفاته: الجامع الصحيح مســند الربيع بن حبيب، آثار الربيع بن حبيب، مجموعة فتاوى في مدونة أبي غانم 

الخراساني. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 152. 
عبد اهللا بــن محمد بــن بركة، فقيه، أصولي، متكلم، أول مــن كتب في أصول الفقه في مذهب اإلباضيــة، من مؤلفاته: كتاب   (2)
الجامع، ورسالة التعارف والتقييد، وكتاب المبتدأ في خلق السماوات واألرض. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 285. 

محمد بن سعيد بن محمد، فقيه ومحقق، أطلق عليه اإلمام السالمي لقب إمام المذهب، لما قام به من تحقيق للمسائل، ولما   (3)
له من دور في رأب الصدع، من مؤلفاته: كتاب االستقامة، وكتاب المعتبر. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 398. 

ســعيد بن خلفان الخليلي، من أشــهر الشــخصيات الُعمانية في المستويين العلمي والسياســي، لقبه العلماء بالمحقق لشهرته   (4)
بتحقيق وتأصيل المســائل وقرنها بالدليل، من مؤلفاته: النواميس الرحمانية في تســهيل الطرق إلــى العلوم الربانية، تمهيد 

قواعد اإليمان. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 179. 



الـتقنيـن والتجـديـد604 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ج ـ اعتبار القاضي نائبا ووكيال عن ولي األمــر، وحيث إن النائب ليس له أن يخرج عن حدود 
الوكالة؛ بل عليه االلتزام الحرفي بحدود الوكالة، فعلى القاضي أن يلتزم بما اختاره ولي األمر من 

أقوال فقهية، ومن هنا فإن اإلمام السالمي يقول:
لـلقاضــــي وال  للـوالـــي  يزيـــد فوق مـــا اإلمــــام قـاضـيوليـــس 
اإلمــــام عـيــــن  فيمـــا  ـــالم(1)يحكـــم  ــــ ــه ي ـــ ــإن ــــإن يـــــــزد ف ف

فهذه المــواد القانونية المأخــوذة من الفقه اإلســالمي، والتي أوعزت الســلطة لمجموعة من 
المتخصصين في علوم الشــريعة تخير أنســب األقوال، وأكثرها مالءمة للعصر؛ أصبحت ملزمة بعد 
صدور مرسوم من ولي األمر يقضي باعتمادها، ولذلك فإن من التحق بسلك القضاء أو خاصم أحدا 

يكون خاضعا لها.

ح ـ لقد اشترط أكثر الفقهاء بلوغ القاضي مرتبة االجتهاد، لكن الواقع اليوم غير ذلك؛ فكثير 
ممن يعمل في ســلك القضاء قد ال يملــك أدوات االجتهاد، لذلك ال بد من تخير ولي األمر أنســب 
األقوال الفقهية، وأكثرها مواءمة للعصر، وعلى القاضي أن يسير عليها بعد صدور مرسوم ملزم بها. 
 بل إن اإلمام الســالمي ذكر أن المجتهد ليس له أن يقلد أو يأخذ بخــالف ما أدى إليه اجتهاده ِإال
في حاالت ثــالث، منها: إذا حكم الحاكم بأمــر أو اختار قوال فقهيا أراد تعميمــه على الناس، فإن 
المجتهد ينزل عن رأيه إلى ما اختاره الحاكم(2)؛ بل إن القاضي ليس له أن يحكم في القضية بناء 
على علمه كما بين اإلمام ذلك(3)، واإلمام نفســه أكد أنه يمكن أن يخلــو عصر من العصور من أي 

مجتهد، ونسب هذا القول إلى الجمهور(4).

خ ـ لقد تناول األصوليون مســألة المصيب والمخطئ من المجتهديــن مع اتفاقهم أن المخطئ 
ال إثم عليــه؛ فذكر اإلمام الســالمي أن مذهــب إباضية ُعمــان باســتثناء ابن بركة هــو أن جميع 
المجتهدين علــى صواب. أما إباضية المغرب باســتثناء أبي يعقوب الوارجالنــي (ت 570هـ)(5)فإنهم 

قالوا: إن المصيب واحد، والمخطئ غير آثم(6).

السالمي، جوهر النظام، ط14، 1427هـ/ 2006م، مكتبة اإلمام السالمي، مسقط، 235/4.   (1)
السالمي، بهجة األنوار، ط1، 1410هـ/ 1989م، وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية، ص 45.   (2)

السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 47/5.   (3)
السالمي، طلعة الشمس، ط2، 1405هـ/1985م، وزارة التراث والثقافة، 301/2.   (4)

يوســف بن إبراهيم بن مناد، من أشــهر علماء اإلباضية في الجزائر، مــن مؤلفاته: الدليل والبرهــان في علم الكالم،   (5)
والعدل واإلنصاف في أصول الفقه، ومرج البحرين في علم المنطق. مصطفى باجو، إبراهيم بحاز: معجم أعالم اإلباضية 

في المغرب 481/2. 
السالمي، طلعة الشمس، 279/2.   (6)
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إن ما جاء به المقنن ال يخرج عن واحد من القولين. ونص الفقهاء أن من أخذ بقول من أقوال 
المسلمين ال يعنف.

د ـ إن تقنين الفقه تفعيل للفقه وليس تجميدًا له؛ ذلــك أن عدم التقنين هو الذي جعل كثيرا 
من الدول اإلسالمية تلجأ إلى دساتير وقوانين ال تتفق والشريعة اإلسالمية، إما بسبب عدم االهتمام 

بالموضوع أصال، أو بسبب عدم موافقة بعض الفقهاء على موضوع التقنين.

ø«`æ≤àdG  É`jGõe

للتقنين مزايا كثيرة منها:
ســهولة الرجوع إلى األحكام المقننة، فكتــب الفقهاء تتعدد فيها األقــوال الفقهية للعالم  ـ  1

الواحد مــن المذهب الواحد، فضال عن تعــدد تلك األقوال لعلماء ذلــك المذهب؛ فكيف 
بآراء علماء المذاهب اإلسالمية األخرى.

ضبط األحكام وبيان الراجح، فالمشــرع أو المقنن قد اختار من تلك األقوال المتعددة ما  ـ  2
غلب على ظنه أَنهُ أنسب األقوال.

وحدة أحكام القضاة في الدولة الواحــدة(1). فتعدد األحكام من والية إلى أخرى، وتفاوتها  ـ  3
بين شخص وآخر وفي نفس الوقت والقضية واحدة؛ يؤدي إلى البلبلة والطعن في الشريعة 
ن ال عالقة لهم بالعلوم الشرعية، وال يعرفون مستند القاضي  اإلسالمية، كما أن كثيرا ِمـم

قد يشككون في ذمم القضاة، لجهلهم بما استند إليه القاضي في حكمه.
حماية القضاء من التأثيــرات الخارجية؛ إذ ال مناص للقاضي من الحكم بحســب المواد  ـ  4

القانونية المستمدة من الفقه اإلسالمي(2).
يعمل قانون األحوال الشخصية على سد الثغرات التي تؤدي إلى التخلخل االجتماعي(3). ـ  5
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بما أن مسألة التقنين مستجدة، وهي مسألة اجتهادية أيضاً، فإنه من غير المستغرب أن يختلف 
الناس حولها، وللمعترضين على التقنين أدلة نذكر منها:

وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلسالمي، ص 27 ـ 28.   (1)
المجلس األعلى للمرأة، استطالع للرأي حول تقنين أحكام األسرة في مملكة البحرين، د. ط، د. ت، ص 9.   (2)

المجلس االعلى للمرأة، تقنين أحكام األسرة في البحرين، ص 10.   (3)
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أ ـ لــم يكن هذا األمر معهودا على عهد ســلف هذه األمــة. ِإال أنه يمكن الــرد على ذلك بأن 
التقنين ال يشــمله قول الرســول ژ في مــا رواه أبو عبيدة عــن جابر بن زيد عن ابــن عباس عن 
النبي ژ قــال: «من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»(1)؛ ألن الحــدث المنهي عنه ما كان في 
صلب الشــريعة، من تحليل للحرام، أو تحريم للحالل. أما ما تعلق بتنظيم شــؤون الناس، فهو من 
البدع الجائزة؛ ألنها راجعة على أصل شرعي(2). والتقنين أخذ بقول من أقوال المسلمين، وقصد منه 

خدمة الشريعة ال مناهضتها.
ب ـ إن هذا التقنين فيه تقليد لما هو ســائد في الغرب. ويمكن الرد على هذه الشــبهة بأن 
الحكمة ضالة المؤمن أنــى وجدها أخذها؛ فكثير مــن العلوم الحديثة لم تكــن معهودة في ديار 
ا ال ينبغي تجاهله. وكذلك أفرزت الثورة العلمية والتقنية طفرة  المسلمين، وأصبح تعلمها اليوم ِمم
كبيرة فــي التقنيات الحديثة مرئية ومســموعة ومقروءة، فأصبحت الشــبكة العالمية أو ما يعرف 
(باإلنترنت) عامًال مهماً من عوامل التعريف باإلســالم، وكذلك فإن األشرطة واألقراص المدمجة 
هي من وســائل التعريف بهذا الدين؛ فال قائل بعدم جواز االســتفادة منها، بسبب أن الغرب كان 
سباقا إليها. كما أن المسلمين استفادوا من غيرهم حتى في ما يتعلق باستصدار شهادات الميالد، 
وأصبحت هذه الشــهادات من خاللها يمكن معرفة كم بلغ حاملها مــن العمر، وعن طريقها يمكن 
معرفة إمكانية شغل شــخص ما لهذه الوظيفة أو ال، ومن خاللها يمكن االستناد إليها في إحاالت 
التقاعد. فالهيئة والشكل في التقنين قد يكون مأخوذا من هناك، لكن المضمون والمحتوى مأخوذ 

من الشريعة الغراء.
ت ـ التقنين قد يؤدي إلى الجمود والحد من االجتهاد. ويمكن مناقشة هذا القول بأنه ال تعارض 
بين التقنين االجتهاد؛ ألن التقنين في معظمه ال يشــمل كل جوانب الشــريعة اإلسالمية. وأيضاً فإن 
كثيرا ممن يعمل في ســلك القضــاء قد ال يمتلــك أدوات االجتهاد ومؤهــالت المجتهدين، علما بأن 
االجتهــاد غير ممنوع حتى في مــا نص عليه القانــون. وال أدل على ذلك من أن ســماحة مفتي عام 
الســلطنة يرى أن طالق الثالث واقع ثالثا، ألنــه يعتبر أن الطالق يتبع الطــالق؛ بينما نص قانون 
األحوال الشــخصية الُعماني على أن طالق الثالث يعتبر طلقة واحــدة. وكذلك من حيث عدم تقييد 
سن الزواج، وعدم اشتراط سماحته فيما يتعلق بالكفاءة في الزواج سوى الخلق والدين. وقد يجتهد 
القاضي ـ إن كان من أهل االجتهــاد ـ فيما ال نص فيه. أما ما كان منصوصا عليه في القانون فعليه 
أن يحكم بــه، درءا لتفاوت األحــكام بين والية وأخرى فــي الدولة الواحــدة. فالخالصة أن هناك 

تكامًال بين التقنين واالجتهاد.

صحيح الربيع، الباب (7)، رقم الحديث (49).   (1)
السالمي، شرح صحيح الربيع، د. ط، د. ت، مكتبة مسقط، 86/1.   (2)
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ث ـ إن التقنين فيه تضييق لواسع؛ ألن المقنن قد اختار قوال واحد ملزما من دون سواه. ويمكن 
الرد على ذلك بأن الفقهــاء نصوا أن لولي األمر إذا اختلف الفقهــاء أن يتخير من تلك األقوال ما 
يراه أنســب للعصر. وقد سئل اإلمام السالمي عن الرجل يرى رأيا، فحكم عليه اإلمام أو من يقضي 
له بغير ذلك الرأي؟ فأجاب اإلمام: إذا حكم الحاكم في شيء من المسائل االجتهادية برأي ال يراه 
المحكوم عليه فإن على المحكوم عليه التسليم لحكم الحاكم في ذلك، وإن كان يرى أن األرجح في 
نظره خالف ما حكم به الحاكم(1). وال يغيب عن البال أن المصلحة تقتضي أحيانا حمل الناس على 

رأي معين.
 » º ¹ ¸ ﴿ ج ـ إن اهللا تعالــى قــد أمر أن يحكم النــاس بما أنزل من الحــق
¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [النساء: 105]. فالحكم بما أنزل 
اهللا هو الحــق، وال يتعين هذا الحق بالراجح من أقوال الفقهاء، وهو راجح بحســب ظنهم، لكنه 
قد يكون مرجوحا في حقيقته. ورد على هذا االعتراض بــأن اآلخذ بقول من األقوال الفقهية ليس 
مصادما للحق بــل موافقا له، والفقيــه يضع نصب عينيه كتاب اهللا وســنة رســوله، ألنه منهما 

استخرج حكم المسألة(2).
ح ـ إن هذه القوانين قد يعتريها بين فترة وأخرى التبديل والتعديل، وهذا يشــكك الناس في 
أحكام الشريعة اإلسالمية(3). ويمكن الرد على ذلك بأن األحكام الفقهية غير القطعية تتغير بتغير 
األزمنة واألمكنة، وهذا دليل على مرونة الشــريعة اإلســالمية. وإذا كان الفقيه المجتهد يمكن أن 
يكون له أكثر من رأي في المســألة الواحدة بين فترة وأخرى كما هو شــأن اإلمام جابر بن زيد. 
وكذلك خالل انتقاله من مكان آلخر، فيكون له مذهب قديم وجديد كما هو شــأن اإلمام الشافعي 
من دون إنكار عليه؛ فكذلك في مســألة إعادة النظر في القوانين، ألن تعديلها هو انتقال من قول 

فقهي إلى قول فقهي آخر.
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المقصود بقانون األحوال الشــخصية هو عبارة: عن مجموعة من القواعد القانونية، التي تنظم 
عالقة األفراد في ما بينهم من حيث صلة النســب والزواج والمصاهرة، والحقــوق والواجبات التي 

تنشأ عن هذه العالقة في جميع مراحلها(4).

السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 43/5.   (1)
عبد الرحٰمن الجرعي، تقنين الشريعة، ص 6.   (2)

المرجع السابق ص 8.   (3)
المجلس األعلى للمرأة، تقنين أحكام األسرة في مملكة البحرين، ص 7.   (4)
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لعل قانــون األحوال الشــخصية الُعماني هو من بواكيــر القوانين المســتمدة موادها من الفقه 
اإلسالمي في ُعمان. وقد صدر قانون األحوال الشخصية الُعماني بمرسوم سلطاني رقم 97/32، وكان 

صدوره بتاريخ 28 من شهر محرم سنة 1418هـ ، الموافق 4 من يونيو سنة 1997م.

محتوى قانون األحوال الشخصية الُعماني:
يحتوي قانون األحوال الشخصية الُعماني على 282 مادة، ومقسم إلى خمسة كتب.

الكتاب األول: الزواج، وفيه 79 مادة، ويناقش ما يتعلق بأحكام الخطبة، وأركان وشــروط أ ـ  
الزواج، ثــم المحرمات علــى التأبيد، والمحرمات علــى التأقيت من النســاء، ثم حقوق 

الزوجين.

الكتاب الثاني: الفرقة بين الزوجين، ويبدأ من المادة 80، وينتهي بالمادة 137، ويناقش ب ـ  
الطالق والمخالعة والفسخ، وآثار الفرقة بين الزوجين من عدة وحضانة.

الكتاب الثالث: األهليــة والوالية، ويبدأ من المادة 138، وينتهــي بالمادة 197. وتتضمن ت ـ  
مواده الحديث عن الرشد والترشيد وعوارض األهلية، ثُم الحديث عن والية األب والوصي 

والمشرف، ثم تتطرق مواده لتصرفات الوصي وانتهاء الوصية، والغائب والمفقود.

الكتاب الرابع: الوصية، ويبــدأ بالمادة 198، ويختتم بالمادة 231، ويتطرق المشــرع أو ث ـ  
المقنن إلى أركان وشــروط الوصية، ثــم الصيغة والموصي والموصــى له، ثم مبطالت 

الوصية، فالوصية الواجبة، ويختتم الكتاب مواده بتزاحم الوصايا.

الكتاب الخامس: اإلرث، ويبدأ المقنن هذا الكتاب من المــادة 223، وينتهي في المادة ج ـ  
282. وتتطرق مواده إلى أصناف الورثة وحقوقهم.

مزايا قانون األحوال الشخصية الُعماني:
لقد أشرنا سابقاً إلى أن المقنن يختار من األقوال الفقهية ما يتالءم والعصر، ويراعي الظروف 

السائدة في مجتمع ما، وذلك ما تجلى في هذا القانون، فمن هذه المزايا:
1 ـ اســتطاع المقنن أن يبعد القانون عمــا يمكن أن يثقل مواده من نصوص تفســيرية، وذلك 

بتجنبه الغموض أو كثرة التأويالت في كثير من مواده.
2 ـ تجنــب المقنن اإلشــارة أو تضمين القانون مــواد ال عالقة لها بما هو متعــارف عليه في 
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المجتمع الُعماني المســلم. ومثال ذلك أنه لم يتطرق عند حديثه عن عقــد الزواج إلى عقوبة من 
لم يقم بتسجيل العقد أو اطالع المحكمة بشيء من ذلك، بخالف بعض قوانين األحوال الشخصية 
في الدول اإلســالمية التي تتضمــن موادها غرامات وعقوبات ســجن من لم يســجل عقد الزواج؛ 
ألن الســائد في المجتمع الُعماني عقد الزواج بمجرد االتفاق بين األســرتين من دون الحاجة إلى 
التســجيل أو إعالم جهة ما، ومن دون أن يكون هناك أشــخاص بعينهم يقومون بعقد القران. وإنما 
ن لديه إلمام بطريقة العقد، وهذه  يختار أهل الزوج أو الزوجة من يرونه مناسبا لعقد القران ِمـم
هي الطريقة المعروفة في العصور اإلسالمية األولى. وإنما قد يلجأ األزواج للحصول على عقد زواج 
إذا اضطروا للســفر للخارج إن طلب منهم ما يثبت أنهم متزوجون من الدول التي يقصدونها. ففي 
المــادة (6) من الباب الثاني من الكتــاب األول يقول المقنن: يوثق الزواج رســميا ويجوز اعتبارا 

لواقع معين إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.
3 ـ تخير المقنن أيســر األقوال، وأقربهــا إلى روح العصر، مراعيا تعقيــدات الحياة وهمومها؛ 
فرغــم أن الفتوى فيمن طلق زوجته ثالثا تعتبر الطالق واقعا ثالثا، وأنه ال ســبيل إلى رجوعها إلى 
زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا(1)؛ اختار المقنن في مادته (86) الفقرة (ب) من الباب 
األول من الكتاب الثاني ما يلي: ال يقــع الطالق المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشــارة ِإال طلقة 
واحدة. فالمقنن أخذ بقول من أقوال المســلمين. واإلمام الســالمي يرى أن اآلخــذ بقول من أقوال 

المسلمين في مسائل الرأي ال يهلك(2)، فالمقنن أخذ بقول اإلمام جابر بن زيد(3).
4 ـ تعمد المقنن إغفال بعض األمور المتعلقة باألســرة، والتي فيها خــالف مذهبي مثل: زواج 
المتعة، وحكم زواج الزاني بمن زنى بها؛ فبالرغم من أن اإلباضية يفتون بنسخ نكاح المتعة، لحديث 
أبي عبيدة التميمي عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن ألبي طالب قال: «نهى رســول اهللا ژ 
عن متعة النســاء يوم خيبــر»(4). وأنه مصادم للحكمة من مشــروعية الزواج، وهو الســكن والمودة 
واالســتقرار. وأن في نكاح المتعة مجرد تغليب لشــهوة الرجل، وفيه امتهان للمرأة(5). إال أن المقنن 
لم يشــأ أن يشــير إليه، وربما يعود هذا إلى محاولة المقنن عدم إعطــاء الموضوع صبغة مذهبية؛ 
ذلك أن هناك مذهبا من مذاهب المســلمين لم يزل يرى بقاء مشــروعية زواج المتعة، وهذا القول 

مطبق عمليا عند أتباع هذا المذهب في بعض دول العالم اإلسالمي.

السالمي، جوابات اإلمام السالمي 193/3.   (1)
المصدر السابق، 397/6.   (2)

يحيى بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ط1، 1407هـ/ 1986م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ص 428.   (3)
صحيح الربيع، كتاب النكاح، الباب (25) ما يجوز من النكاح وما ال يجوز، رقم الحديث (518).   (4)
محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل، ط3، 1405هـ/1985م، مكتبة اإلرشاد، جدة، 318/6.  (5)
مصطفى أرشوم، النكاح صحة وفسادًا، ط1، 1424هـ/ 2002م، مطابع النهضة، مسقط، ص 223. 



الـتقنيـن والتجـديـد610 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أما ما يتعلق بإغفال المقنن حكم زواج الزاني بمن زنى بها رغم أن اإلباضية يرون حرمة ذلك 
ــنة. وكذلك لمراعاتهم  قوال واحدا(1)، ويفرق بينهما دخل بهــا أو لم يدخل، ألدلة من الكتاب والس
ن زنى بها يجعله  القصد من الزواج وهو حصول المودة والرحمة والطمأنينة، وألن تزوج اإلنسان ِمـم
في شــك دائم إن تأخرت أو خرجت أو اتصلت أو كلمت أحدا ولو ابن عم أو ابن خال أو جار(2)؛ إال 
أن قانون األحوال الشخصية الُعماني لم يشر إلى ذلك. وربما يعود ذلك إلى أن المخالفين القائلين 

بجواز ذلك لديهم من األدلة ما اطمأنوا إليها، فالمقنن راعى خالف المخالفين لرأي اإلباضية.
5 ـ مرونة قانون األحوال الشــخصية الُعماني؛ إذ من المالحظ أن كثيرا من فقراته تركت للقاضي 
مســاحة ال بأس بها ليعمل فيها نظره. فعبارة (حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك ســائغا شرعا) في المادة 
(108) من الباب الثالث من الكتاب الثاني، وعبــارة (... إال إذا قدرت المحكمة خالف ذلك) في الفقرة 
(أ) مــن المادة (127) من البــاب الخامس من الكتــاب الثاني، وعبارة (... إال إذا قــدر القاضي خالف 
ذلــك) من المادة (128) والمــادة (129) والمــادة (130) من نفس الباب والكتــاب، وكذلك في المواد 

(132) و (133) و (137)؛ دليل على أن للقاضي أن يستفرغ وسعه، ويبذل جهده في عدد من القضايا.
 6 ـ أثبت المقنن خاصة في ما يتعلق بالطــالق والميراث المتفق عليه في المذهب اإلباضي ِإال
أنه لم يشأ إلزام المخالف بتلك األحكام إن لم يقبلها؛ فاإلباضية مثال يرون وقوع الطالق من دون 
اشتراط التطليق بحضور فقيه أو عالم أو إمام أو مرجع، ولكن نظرا لوجود أحد المذاهب اإلسالمية 
تشــترط ذلك فإن الفقرة (ب) من المادة (281) تقول: إذا كان مذهب الزوج يقتضي لوقوع الفرقة 
بين الزوجين توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معينة ال ينص عليها القانون التزم القاضي بمراعاة 
تلك الشــروط واإلجراءات. أما ما يتعلق بالميراث فإن اإلباضية يرون أن الجد يحجب اإلخوة حجب 
حرمان كامل من الميراث، إال أن هناك مذاهب إســالمية ال ترى ذلــك؛ لذلك فإن الفقرة (ج) من 
المادة (281) تقول: في حالة اختالف أحكام ميراث البنت والجد وذوي األرحام في مذهب المورث 
عن األحكام الــواردة في هذا القانون يطبق القاضي أرجح األقوال فــي مذهب المورث ما لم يطلب 
الورثة باإلجماع تطبيق نصــوص القانون. وال يخفى مــا في قانون األحوال الشــخصية الُعماني من 

مرونة وتسامح، وعدم إقصاء لرأي المخالف مهما كان حجم ذلك المخالف ونسبته.
إن هناك دوال إسالمية تتجنب إلى يومنا هذا وضع قانون يتعلق باألحوال الشخصية ليس للقول 
بعدم جواز التقنيــن، َوِإنَما لتعدد المذاهب فيها أو لغلبة مذهب المواطنين على المذهب الرســمي. 
ولو سادت روح التسامح واحترام رأي المخالف مهما كان ألمكن حل تلك (اإلشكالية) بيسر وسهولة؛ 

ألن أقوال المخالف ـ أي مخالف ـ ال تخرج عن الدائرة اإلسالمية الواسعة.

السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 548/2.   (1)
أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، ط2، 1423هـ/ 2003م، مكتبة األجيال، 151/2 - 153.   (2)
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لقد أشــرنا ســابقا إلى محاســن وحجج من يرى جواز التقنين، ومنها تخير أنســب األقوال 
وأقربها إلى روح العصر، ولذلك فإن قانون األحوال الشــخصية الُعماني راعى تلك المحاسن كما 

سيرد الحقا.

1 ـ مسألة في أهلية الزواج
ورد في المــادة (7) من الباب األول من الكتاب األول ما يلي: «تكمل أهلية الزواج بالعقل، 
وإتمام الثامنة عشــرة من العمر). إن هــذه المادة تقودنا للحديث حول مســألة بحثها الفقهاء 
قديما، وهي مســألة زواج الصبي والصبية؛ فرأي اإلمام جابر بــن زيد عدم جواز ذلك، ألنهما 
ال يعقالن وغير مخاطبين. وزواج النبي ژ بعائشة هو خصوصية من خصوصياته، بحسب تأوله 
للحديث عن أبي عبيدة التميمي عن جابر بن زيد قال: كانت عائشة تزوجها النبي ژ وهي بنت 
ست ســنين، وابتنى بها وهي بنت تسع ســنين(1). لكن فقهاء اإلباضية لم يميلوا إلى رأي اإلمام 
جابر بن زيد، بل إن اإلمام الســالمي ألف كتابا اسّماه إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان، 
فأورد اختالف الفقهاء في المسألة إلى ثالثة أقوال: عدم الجواز أصال. أو أن تزويجها موقوف 
إلى البلوغ، فإن أتمته تم وإال فال. أو أن تزويجها صحيح؛ لكن اإلمام اســتعرض حجج األقوال 
الثالثــة، وأخذ ينقض حجــج المانعين، وانتصر لقــول القائلين بالجواز مــن دون حصر ذلك 
بالنبي وعائشة(2). لقد غدا قول جابر مهجورا حتى عند أتباعه، لكن المقنن كأنه مال إلى رأي 
جابر بن زيد؛ ألن قول جابر هو األنســب واألقرب إلى روح العصر، وهذا األمر غير منكر. فكم 
من قول كان من قبل شائعاً صار مهجورا، وكم من رأي فقهي كان من قبل شاذا أو مهجورًا صار 

اليوم مشهورًا.
ــا تجب مالحظته أن واقع المجتمع يســير على غير ذلك، فــإن الناس ال يلجأون إلى  َوِمـم
توثيق عقود الــزواج، وليس هناك عاقــد مخصص لعقد الــزواج، َوِإنَما يعقد الــزواج أي فرد 
يراه األولياء صالحا، وقد يتم تزويج من لم يبلغ ســن الثامنة عشرة من العمر. فإذا ما رغب 
الزوجان في استخراج عقد زواج، فإن الكاتب بالعدل يرفع األمر إلى القاضي، والقاضي بدوره 
يجيز الزواج؛ ألن شــروط الزواج من الناحية الشــرعية قد تمت. وكذلك فــإن القاضي راعى 

واقعا سائدا غير مخالف للشرع الشريف.

صحيح الربيع، كتاب النكاح، الباب (25): ما يجوز من النكاح وما ال يجوز، رقم الحديث (552).   (1)
السالمي، إيضاح البيان، د. ط، د. ت، مكتبة اإلمام السالمي، ص 28.   (2)
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2 ـ مسألة في الكفاءة
ورد في الفقــرة (ب) من المــادة (20) من الباب الثالــث من الكتاب األول مــا يلي: «تراعى 
الكفاءة حين العقد، ويرجع في تقديرها على الدين ثُم العرف». واالختالف في هذه المســألة بين 
الفقهاء على أشــده؛ والذي يفتى به حاليا أن ال اعتبار ألي شرط إال شــرط الخلق والدين، لدالئل 
ــنة، ولما كان معموال به بين الصحابة أنفســهم(1). وألن ما ورد من شــروط أخرى إما  الكتاب والس
أن يكون ســندها غير صحيح، أو أن الرأي كان وليد نزعات وغرائز حســب رأي الصنعاني(2). لكن 

المقنن اختار غير ما يفتى به، وله في ما اختاره دالئل وأسانيد.

3 ـ مسألة في أقل الصداق
تجنب المقنن في المادة (22) مــن نفس الباب والكتاب تحديد أقل الصــداق أو أكثره، َوِإنَما 
اكتفى بالقول: «كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا»؛ ذلك أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، 
مة محمد بــن إبراهيم الكنــدي (ت 508هـ) أورد أقوال العلماء في أقــل الصداق، وبم يصح،  فالعال
فقيل: بغنم أو أو نخيل، أو دنانير، أو دراهم. وعن الســيدة عائشة أن صداق النبي ژ ألزواجه اثنا 
عشــر أوقية، وأن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم، وزوج ابن عمر بناته على 
عشرة آالف درهم، وتزوج الحسن بن علي بألف درهم، وتزوج ابن عباس وأنس بعشرة آالف درهم، 
وأجاز موسى بن علي (ت 230هـ)(3) الزواج على أربعة دوانق، وقيل: أقله عشرة دراهم، وقيل: نواة من 
ذهب(4). فالمقنن كان مرنا، ولم يشــأ الركون إلى قول بعينه، كما أن التوجيهات الســامية لسلطان 

البالد في عدم المغاالة في المهور ساهمت مساهمة فاعلة في الحد من تلك المغاالة.

4 ـ مسألة في الرضعات المحرمة
تجنب المقنن تحديد عدد الرضعات المحرمة، ففي المادة (33) من نفس الباب والكتاب قال: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النســب إذا وقــع الرضاع في العامين األوليــن»؛ ألن القيد الذي 
جاء في آخــر المادة ليس فيه كبير اختالف، وإنما ورد اختــالف الفقهاء في تحديد عدد الرضعات 
المحرمة؛ فقالت طائفة: ال تحرم المصة وال المصتان، وتحرم الثالث فما فوقها، وهو قول أبي عبيد 

أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، 47/2 - 48.   (1)
محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السالم، ط4، 1379هـ/ 1960م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 129/3.   (2)

عالم، فقيه مجتهد، عاصر اإلمام غســان بن عبد اهللا، كان قاضيا لإلمام عبد الملك بن حميد، عارض عزل اإلمام بسبب كبر   (3)
ســنه، وتولى تسيير الدولة بنفســه، بايع كال من اإلمام المهنا بن جيفر عام 226هـ ، واإلمام الصلت بن مالك عام 237هـ ، 

معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 463. 
محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، 5/49.   (4)



إسماعيل بن صالح بن حمدان األغبري 613تقنين الفقه اإلسالمي

وأبي ثور. وقالت طائفة: المحرم خمس رضعات، وهو قول الشــافعي. وقالت طائفة: عشــر رضعات. 
أما مذهب مالك وأبي حنيفة فإن قليل الرضاع وكثيره ســواء(1). واإلباضية قوًال واحدًا: قليل الرضاع 
ولو مصة واحــدة وكثيره ال فرق بينهما. قال العوتبــي (ق5 - 6هـ)(2): ال يحل له تزوج امرأة أرضعته 
رضاعا قليــال أو كثيرا، ولو كانت مصة أو مصتين، وال تحل أخته من الرضاعة... وال تحل عمته من 
الرضاعــة، وال خالته...(3). فالمقنن كان مرنا إذ لم يلزم القاضــي اتباع رأي معين، بل له الخيار، 
ولــو كان هذا الرأي غير معهود عنــد اإلباضية، فهم ينصون أن من أخذ بقول من أقوال المســلمين 

ال تثريب عليه، وهذا عين التسامح.

5 ـ مسألة في موضوع النفقة:
لقــد تطرق المقنن إلــى موضوع النفقــة، ففي المــادة (45) من الباب الخامــس من الكتاب 
األول ما يلي: «يراعى في تقدير النفقة ســعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع االقتصادي زمانا 
ومكانا». فالمقنن لم يشــأ تحديد النفقــة ومقدارها، بل جعل أمر ذلك إلــى القاضي؛ ألن الناس 
يتفاوتــون غنى وفقرا. وكذلك تختلف احتياجاتهم بحســب معايشــهم؛ فأهل البادية أو ســاكنو قمم 
الجبال تختلف أنماط حياتهم المعيشــية عن أهل المدن، وتكاليف المعيشــة فــي عواصم المناطق 
وعاصمة الدولة ليست كتكاليف المعيشة في غيرها. وكذلك ال بد من النظر في مؤهالت من وجبت 
عليه النفقة ومعرفة درجته المالية، وأعماله التجارية. وقد تنبه اإلمام الســالمي (ت 1332هـ) 5 
إلى ذلك، فقال في جواب لســؤال: والســعة والضيق يختلفان باختالف األزمان واألحوال واألمكنة، 
والمأكل والملبس يختلفان باختالف األحوال أيضاً، ولكل قوم عاداتهم، وتمييز ذلك مفوض إلى نظر 
الحاكم... فلو قضى رجل بالنفقــة المقدرة في األثر في الزمان األول لكان من الغباوة بمكان(4). بل 
تختلف النفقة باختالف الدول من حيث العســر واليســر. ولذلك نجد هــذه المراعاة واضحة حتى 
في ما يعرف بعالوات بدل الســفر، ومســتحقات البعثات الدراســية؛ فمن اتجه في دراسته نحو بلد 
عرف بالرخاء وغالء المعيشة كان له من المخصصات ما لم يكن لغيره، وكذلك من جاء ليعمل في 
دولة ما ينظر إلى أحوال الدولة القادم منها، وبحســب حال تلك الدولة يقدر له راتبه. إن التفاوت 

في تقدير النفقة في القانون يعتبر محمدة وليس مذمة، لمراعاة المقنن الواقع والعصر.

ابن رشد، بداية المجتهد، ط4، 1398هـ/ 1978م، دار الباز، مكة المكرمة، 35/2.   (1)
ســلمة بن مســلم من بلد عوتب من مدينة صحار الُعمانية، فقيه، لغوي، نســابة، من مؤلفاته: موســوعته الشهيرة الضياء في   (2)
أربعة وعشرين جزءا، وله في اللغة كتاب اإلبانة، وله في األنساب كتاب األنساب، ومعجم الخطابه. معجم أعالم اإلباضية في 

المشرق، ص 206. 
العوتبي، الضياء، ط1، 1411هـ/ 1991م، وزارة التراث والثقافة، 151/8.  (3)

السالمي، شرح صحيح الربيع، د. ط، د. ت، 47/3. 
السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 56/3.   (4)
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(6) مسائل في الطالق
1 ـ جــاء في الفقــرة (ب) من المــادة (83) من البــاب األول من الكتاب الثانــي ما يلي: «ال 
يقع طالق المجنــون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد التمييز بســكر أو بغضب أو غيرهما). اختلف 
الفقهاء في وقوع طالق الســكران، فورد عن اإلمــام جابر بن زيد روايتان، روايــة تفيد بعدم وقوع 
طالق السكران، وهو مروي عن شيخه ابن عباس وطاووس وعطاء؛ ألن السكران مثل المعتوه، وحيث 
إن طالق المعتوه ال يعتد به، فكذلك طالق الســكران، وألن العقل منــاط التكليف وال عقل لهؤالء. 
وقيل: طالقه واقع، وهي رواية أخرى عن جابر، وقال به الحســن البصري وابن المســيب والنخعي، 
ومالك وأبو حنيفة والراجح عند الشــافعي، ولهم فــي ذلك أدلة منها: إن الســكران تعمد معصية 
اهللا بســكره، فال يزول عنه اإلثم والخطاب، وذلك عقوبة له وزجــرا(1). فمن اإلباضية من لم يوقع 
مة الشقصي (ت 1090هـ)(2)(3). ومنهم من أوقعه  طالق السكران، وهذا ما يمكن فهمه من كالم العال

كالعوتبي (ق5 - 6هـ)(4)والسالمي (ت 1332هـ)(5).
وحيث إن المقنن يســعى إلى تجنيب المتحاكمين الدخول في معمعة االختالف، ولكي يســتبين 
األمر لدى المحامين والمتخاصمين على ما استند إليه القاضي في فصله اختار المقنن القول بعدم 

وقوع طالق السكران.
واختلف الفقهاء أيضاً في طالق المكره، فجابر بــن زيد أوقعه(6). لكن جمهور اإلباضية اختاروا 

عدم وقوع الطالق(7). واختار المقنن ما اختاره الجمهور.
2 ـ ورد في قانون األحوال الشــخصية الُعماني من الفقرة (أ) من المادة (86) من نفس الباب 
ا وقع فيها  والكتاب ما يلي: «ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق أو الحرام». إن هذه المســألة ِمم
االختالف بين الفقهاء، وصورتها: قول الرجــل لزوجته مثال بالطالق أو بطالق الثالث إني لم أفعل 
كذا وفعله؛ فقد ذكر اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي (ت 1373هـ)(8) أن ســعيد بن بشــير الصبحي 

يحيى بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ص 420.   (1)
خميس بن سعيد الشقصي، فقيه مجتهد، من أقطاب العلم والسياسة، عاصر من أئمة ُعمان ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف،   (2)
من مؤلفاته الموسعة الشهيرة: منهج الطالبين وبالغ الراغبين في عشرين جزءا. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 134. 

الشقصي، منهج الطالبين، ط1، 1427هـ/2006م، مكتبة مسقط، 359/2.   (3)
الضياء، 205/9.   (4)

السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 106/3.   (5)
العوتبي، الضياء 204/9.   (6)

اطفيش، شرح كتاب النيل، 510/7.   (7)
إمــام عادل، وعالم مجتهد، تولى أمر ُعمان عام 1919م، عرف عنه العدل وســعة العلم، والميل إلى المصالحة والمســالمة،   (8)
تفرد بأقوال لســعة علمه واجتهاده، له أجوبة جمعت تحت عنوان الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل. معجم أعالم اإلباضية في 

المشرق، ص 412. 
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(ت 1159هـ)(1)والمحقّق الخليلي (ت 1287هـ) واإلمام السالمي (ت 1332هـ) يرون عدم وقوع الطالق، 
وأنه ال يترتب عليه كفارة. أما غير هؤالء فيــرون وقوعه، وانتصر اإلمام الخليلي للرأي األخير؛ «ألن 
القائــل بطالق الثالث لم يرد به نفس تعظيم الطالق، بل يريــد إيقاعه إن كان حانثا»(2). لقد أخذ 
المقنن بما هو أيســر، وأراد تضييــق ألفاظ الفرقة والطــالق مراعاة للظروف، حرصــا على بقاء 

األسرة، فاآلخذ بقول من أقوال المسلمين ناج ـ إن شاء اهللا ـ .
3 ـ ورد في الفقــرة (ب) من نفس المادة والباب والكتاب ما يلــي: «ال يقع الطالق المقترن 
ا كثر فيــه األخذ والرد  طلقــة واحدة). إن هذه المســألة ِمم بالعــدد لفظا أو كتابة أو إشــارة ِإال
بيــن الفقهاء منذ القرون الهجرية األولــى؛ فمنهم من لم ير وقوعه، ألنه طــالق بدعة(3). ومنهم 
من أوقعه ثالثــا؛ ألن الطالق يتبــع الطالق، وهو قول كثير مــن الصحابة، وجمهــور التابعين(4)، 
وأئمة المذاهب األربعة(5)، وهو رأي جمهور اإلباضية بحســب ما نص عليه ابــن بركة (ق4هـ) وإن 
خالفهــم في ذلك القول، فإنــه أخذ برأي مؤســس المذهب جابر بن زيد الذي يــرى أن الطالق 
ال يتبع الطالق(6). وانتصر لرأي جابر إبراهيم بيوض (ت 1401هـ)(7)(8). هذا وقد أخذ المقنن برأي 
القائلين بأن طالق الثالث واحدة، وهو رأي الشــيخ إبراهيم بن سعيد العبري (ت 1395هـ) المفتي 
العام السابق للسلطنة، بل وشــجع علماء البحرين لألخذ به في رده لسؤالهم الموجهة إلى قضاة 
المحكمة الشرعية بمســقط(9). أما سماحة الشــيخ أحمد الخليلي مفتي عام السلطنة الحالي فإنه 
يفتي بوقوع طالق الثالث(10). وهذا يدل على أنه ال تعــارض بين التقنين واالجتهاد، فاالجتهاد حق 
مشروع لمن ملك أدواته ِإال من ألزمه ولي األمر برأي شــرعي خاصة من عمل في سلك القضاء، 

فإن رأي ولي األمر قاطع للتنازع.

فقيه، كان واليا لإلمام ســيف بن ســلطان، من مؤلفاتــه: الجامع الكبير فــي الفقه والعقيدة. معجم أعــالم اإلباضية في   (1)
المشرق، ص 184. 

اإلمام الخليلي، الفتح الجليل، د. ط، د. ت، ص 312.   (2)
العوتبي، الضياء، 21/9.   (3)

ابن رشد، بداية المجتهد، 61/2.   (4)
بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ص 428.   (5)
بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ص 428.   (6)

فقيــه وعالم جزائــري، ذو مواهب متعددة، له دور بارز في اإلصالح، قام بتدريس شــرح صحيــح الربيع بن حبيب، ثم انتقل   (7)
إلى تدريس فتح الباري شــرح صحيح البخاري مدة خمسة عشر عاما، قام بشــرح طلعة الشمس في األصول للسالمي، وكتاب 
النيــل في الفقه للثميني، ودالئل اإلعجاز للجرجاني. إبراهيم بحاز، مصطفــى باجو، معجم أعالم اإلباضية في المغرب، ط2، 

1420هـ/ 1999م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 20/2. 
بيوض، فتاوى اإلمام بيوض، ط2، 1411هـ/ 1990م، مكتبة أبي الشعثاء، السيب، ص 415.   (8)

إبراهيم العبري، رسالة في أحكام الطالق الواحد بلفظ الثالث، ط1، 1423هـ/2002م، ص 22.   (9)
أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، 251/2.   (10)
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(7) مسألة في العدة:
تطرق قانون األحوال الشــخصية الُعماني إلى موضوع عدة المتوفى عنها زوجها، ومما نص عليه 
فــي الفقرة (ب) من المــادة (127) من الباب الخامس مــن الكتاب الثاني ما يلــي: «تنقضي عدة 

الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة».
إن اختالف الفقهاء في هذه المسألة مشــهور، منذ زمن الصحابة الكرام؛ فابن عباس يرى أن 
ام(1). واألصل في ذلك  عدتها أبعد األجلين. وأمــا أبو هريرة فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعــد أي
ما رواه الربيع فــي صحيحه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبــاس قال: «اختلفت أنا وأبو 
ســلمة بن عبد الرحٰمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر 
األجلين. فقال أبو سلمة إذا وضعت حلّت. فجاء أبو هريرة فسئل؟ فقال أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا 
مولى ابن عباس إلى أم ســلمة، فســألها عن ذلك؟ فقالت: ولدت سبيعة األســلمية بعد وفاة زوجها 
بليال، فذكرت ذلك لرســول اهللا ژ فقال: قد حلت». قال الربيع بن حبيب: «قال أبو عبيدة: وهذه 
رخصة من النبي لألســلمية، وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس، وهــو المأخوذ به عندنا، وهو قول 
اهللا 8 »(2). لكن فتوى مفتي عام الســلطنة تنص على أن عدة المتوفــى عنها زوجها وضع حملها(3). 

والمقنن حسم األمر باختياره الرأي األخير.

(8) مسألة في الحضانة:
لقد تناول قانون األحوال الشخصية الُعماني حق الحضانة، وحيث إن الفقهاء اختلفوا في مراتب 
الحضانة، ومن هو األحق بها، فإنه تخير من تلك األقوال في المادة (130) من نفس الباب والكتاب 
ما يلي: «الحضانة من واجبات األبوين معا، مــا دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي لألم، 
ثُم لألب، ثــم ألم األم، ثُم ألقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته ثُم جدته ألبيه وإن علت، 
ثم أخته، ثم خالة أمه، ثُم عّمة أّمه، ثُم عّمته، ثُم عّمة أبيه، ثُم خالة أبيه، ثُم بنت أخيه، ثم بنت 
أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثُم ألم، ثُم ألب، ما لم يقدر القاضي خالفه لمصلحة المحضون».
ومع وجود االختالف بين الفقهاء فيمن أولى بالحضانة ترتيبا ِإال أن المقنن حســنا فعل عندما 
أعطى القاضي أو المحكمة مســاحة ال بأس بها من النظر في مصلحة المحضــون، فقد يختار غير 
ذلك الترتيب. وقــد يكون األولى بالحضانة جــاف الطبع، حاد المزاج، فتنتقــل بحكم قضائي إلى 
األبعد، مراعــاة لمصلحة المحضون. كمــا أن المقنن في الفقرة (أ) من المــادة (127) أكد أن من 

السالمي، شرح صحيح الربيع، 121/3.   (1)
صحيح الربيع، كتاب الطالق والخلع والنفقة، الباب (29)، رقم الحديث (540).   (2)

أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، 385/2.   (3)
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شروط حق الحضانة خلو المرأة من زوج أجنبي، ِإال أنه لم يغفل من إعطاء القاضي الضوء األخضر 
ليقــدر مصلحة المحضــون. وكأن المقنن مال إلى رأي اإلمام الســالمي، الذي يــراى أن األم أحق 
بالحضانة على أي حال، ولو تزوجت، ولم يقل بهذا القول أحد قبل اإلمام من اإلباضية، وإنما تابعه 
مة إبراهيم بن ســعيد العبري (ت 1395هـ)(1)(2) وال يخفى ما في قول اإلمام من بعد  على ذلك العال
نظر؛ فاألم وإن تزوجــت ِإال أنها أحن على ولدها، والولد ألصق ما يكــون بأمه، وإن أكرمه والده. 

ففي هذا القول من البعد اإلنساني ما ال يخفى.

(9) مسألة الغائب والمفقود:
لقد فرق المقنن في المادة (190) من البــاب الثاني من الكتاب الثالث بين الغائب والمفقود؛ 
فالغائب هو: الشــخص الذي ال يعرف موطنــه، وال محل إقامتــه. أما المفقود فهــو: الغائب الذي 
ال تعرف حياتــه وال وفاته. وقد اختلف الفقهاء في مدة انتظار كل منهما، فقيل: ينتظر المفقود أربع 
ســنين، وهو قول الخليفة عمر بن الخطاب وقول أبي المؤثر (ت 278هـ)(3). وقيل: ســبع سنين، وهو 
قول ابن مســعود. أما الغائب قيل: ينتظر مئة سنة. وقيل: مئة وعشــرين. وقيل: مئة وثالثين. وقيل: 

مدته ثمانون سنة من مولده. وقيل: يقاس الغائب على موت أترابه.
والمفقود كمن دخل في حرب، ثُم لم يعثر عليه، أو ركب سفينة فغرقت في البحر، ولم يوجد له أثر(4).
من المالحظ أن هــذه األقوال ال يهتــدي إليها عامــة الناس، وكذلك فإن تــرك القضاة 
يتخيــرون أحدها قد يؤدي إلى لبــس في األحــكام، وتفاوتها من والية إلى أخــرى في الدولة 
الواحدة، كمــا أن هذا يعقد األمر بالنســبة للمحامين والمتخاصمين معا، وكذلك ال يســتطيع 
قضاة االستئناف النظر في القضية لعدم معرفتهم على مستند القاضي في حكمه. أما المحامي 
فال يمكنه الطعن واالستئناف، ألنه ال يعلم أيضاً المادة التي احتكم إليها القاضي؛ لذلك كان 
لزاما أن يتخير المقنن أعدل األقوال وأنســبها، ليعرف المحامــون والمتخاصمون، بل والقضاة 
األعلون المادة التي استند إليها القضاة في حكمهم. ومن هنا فإن المقنن وإن فرق في التعريف 
بين الغائب والمفقود ِإال أَنهُ في الفقرة (ب) مــن المادة (194) قال: «للقاضي أن يحكم بموت 
الغائــب أو المفقــود إذا مرت على الغيــاب أو الفقد أربع ســنوات». وكأنه ســاوى بين الغائب 

 من أشهر فقهاء وقضاة وعلماء ُعمان في العصر الحاضر، اشتغل في القضاء في واليات عدة منها: عبري، صحار، مسقط، تم  (1)
للسلطنة، من مؤلفاته: تبصرة المعتبرين في تاريخ العبريين. معجم أعالم اإلباضية في المشرق، ص 47.  تعيينه مفتياً عاماً 

أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، 220/2.   (2)
الصلت بن خميس الخروصي، عالم وفقيه، واحد من ثالثة ضرب بهم المثل في ُعمان حتى قيل: رجعت ُعمان إلى أصم وأعرج   (3)
وأعمــى، وكان أبو المؤثر أعمى، عاصر عددًا من أئمة ُعمان، من مؤلفاته: األحداث والصفات، وتفســير آيات األحكام. معجم 

أعالم اإلباضية في المشرق، ص 248.
محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، 171/62 ـ 181.  (4)



الـتقنيـن والتجـديـد618 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والمفقود، وهو رأي لإلمام محمد بــن عبد اهللا الخليلي (ت 1373هـ)(1). واعتبره ســماحة مفتي 
عام الســلطنة وجيها، بالنظر (إلى ما حصل من قرب البعيد، وإمكان تقصي الحقائق، ولو مع 

تنائي الديار)(2)، وإن كان سماحته فرق بين المفقود والغائب.
والمقنن حســم األمر أيضاً في ما يتعلــق برجوع المفقود أو الغائب بعــد أن حكم الحاكم بموتها. 
فالفقهاء قد اختلفوا في أمر الزوجة إن تزوجت بعد الحكم على الغائب أو المفقود بالموت؛ فمنهم من 
قال: هي بالخيار. ومنهم من قال: هي لألول. ومنهم من قال: هي لمن تزوجته أخيرا. ويبدو أن المقنن 
قد اختار القول األخير بقوله في الفقرة (2) من المادة (197): «تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج، 
ويقع الدخول بها». فإرجاعها لألول قهرا، وقد طابت لها الحياة مع الثاني، وكذلك تطليقها من الثاني 
مع تمســكه بها قد ال يتناســب مع ما وقع لها من اســتقرار، وكذلك األمر بالنســبة للتخيير؛ ألن فيه 
تجاهًال لحق الزوج الثاني. أما إن لم تطب لها الحياة مع الزوج الثاني فذلك سبيل معالجته والفصل 

فيه ـ إن لم يفلح الوسطاء ـ حكم المحكمة ال إرجاعها إلى زوجها األول، فحسن ما ارتآه المقنن.

(10) مسألة وجوب الوصية:
ورد في الفقــرة (أ) من المادة (229) من البــاب الخامس من الكتاب الرابــع ما يلي: «تجب 

الوصية لألقربين».
اختلــف الفقهاء في حكم الوصيــة، فذهب جمهور الفقهــاء من الحنفية والمالكية والشــافعية 
والحنابلــة إلى أن الوصية دائرة بين الندب واالســتحباب(3)، ألن أكثر أصحاب رســول اهللا لم ينقل 
عنهم وصية، ولــم ينكر عليهم أحد ذلــك(4). وذهبوا إلى القــول بأن اآلية الكريمــة التي تضمنت 
 ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ الوصيــة
½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 180]  منســوخة بقول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + , - . / 0 21 3 4 ﴾ [النســاء: 7] ، وهــو قــول 
ابن عباس. أما ابن عمر فيرى أن آية المواريث هي الناســخة(5). وقيل: هي منسوخة بقوله ژ ، عن 
أبي عبيدة عــن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال: «ال وصيــة لوارث، وال يرث القاتل 

المقتول عمدا كان القتل أو خطأ»(6).

اإلمام الخليلي، الفتح الجليل، ص 382.  (1)
أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، 373/2.  (2)

وزارة األوقاف والشــؤون الدينية، ندوة الفقه اإلسالمي، ط2، 1427هـ. 2006م، ص 745. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،   (3)
د.ط، د.ت، ار إحياء التراث العربي، بيروت، 259/1.

يحيى بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ص 569.  (4)

يحيى بكوش، فقه اإلمام جابر بن زيد، ص 570.  (5)
صحيح الربيع، كتاب اإليمان، الباب (48)، رقم الحديث (676).  (6)
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أما رأي اإلباضية فإن الوصيــة عندهم واجبة لألقربين بدليل قول اهللا تعالى ﴿ ® ¯ ° 
± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 180] ، 
فكتب بمعنى فرض، والخير بمعنى المال. فالوالدان واألقربــون الوارثون هم الذين ال وصية لهم. بل 

يمكن الوصية للوالدين إن لم يكونا وارثين.
واستدلوا على وجوبها من السنة بما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول اهللا ژ قال: «ال يحل المرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إال ووصيته 
مكتوبة عند رأسه»(1)؛ قال اإلمام السالمي: ألن ظاهره (أي الحديث) يحرم تركها لمن كان له شيء 

يوصي به(2). هذا وقد أخذ القانون برأي القائلين بوجوب الوصية لألقربين.

(11) مسألة في الميراث:
لقد نص قانــون األحوال الشــخصية الُعماني في المــادة (239) من البــاب األول من الكتاب 
الخامس على ما يلي: «ال توارث مع اختالف الدين»، لقوله ژ فيما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد قال: بلغني عن أســامة بن زيد قال: قال رسول اهللا ژ : «ال يرث الكافر المسلم، وال 
المسلم الكافر»(3). فاتفق المسلمون أن غير المسلم ال يرث المسلم مهما كانت درجة القرابة. وكاد 

أن يتفق الفقهاء أن ال يرث مسلم غير مسلم(4).
ا مات أبو طالب ورثه عقيــل وطالب، ولم يرث جعفر وال علي؛ ألنهما كانا  قال جابر بن زيد: لَـم
مسلمين. قال السالمي: وهو (أي الحديث) يدل على منع التوارث بينهما مطلقا. وقد أخذ بعمومه جمهور 
قومنا. كما أورد اإلمام الســالمي أن معاذ بن جبل ومعاوية وســعيد بن المســيب ومســروق واألوزاعي 

يقولون بأن المسلم يرث الذمي، بحجة أن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه. وكذلك شبهوه بالنكاح(5).
وقانون األحوال الشــخصية الُعماني صريح في منع التوارث بين المسلمين وغير المسلمين مهما 

كانت الصلة ودرجة القرابة، عمال بالحديث، واقتداء بآثار المسلمين.
لقد تخيرت تلك المواد من قانون األحوال الشــخصية الُعماني لبيان أن هذا القانون قد اختار 

أعدل األقوال.

صحيح الربيع، كتاب اإليمان. الباب (48)، رقم الحديث (677).  (1)
السالمي، شرح صحيح الربيع، /440.  (2)

صحيح الربيع، كتاب اإليمان، الباب (46)، رقم الحديث (671).  (3)
محمد الخطيب الشــربيني، مغني المحتاج، د.ط، د.ت، دار الفكر، بيروت، 24/3. محمد بن أبي ســهل السرخسي، المبسوط،   (4)

د.ط، 1406هـ، دار المعرفة، بيروت، 132/10.
اإلمام السالمي، شرح صحيح الربيع، 428/3 ـ 429.  (5)
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كما أنه كان َمِرنا بحيث ترك فــي كثير من مواده للقاضي االجتهاد والنظر في ما يمكن النظر 
فيه، خاصة في ما يتعلق بتقدير النفقات بحســب األمكنة واألزمنة وعسر الناس أو يسارهم، وكذلك 

كان َمِرنا في ما يتعلق بحضانة األطفال.
كما أن المقنن أبدى تســامحا حتى مع اآلراء الفقهية والتي تبدو أَنهَا شــاذة أو غير معمول بها 
ن  بحسب الفكر السائد في البالد، فإنه لم يمنع من التحاكم إليها. ولم يعب على من يأخذ بها ِمـم
ينتسبون إلى أي فكر إســالمي آخر. فالقانون يتيح للمتخاصمين إن كانوا ينتمون لفكر إسالمي آخر 
أن يطلبوا من القاضي أن يحكم بينهم بحســب الســائد في فكرهم اإلســالمي إن كان في المسألة 
اختالف فقهي مثل عدم وقوع الطالق ما لم يكن بين يدي مرجع ديني أو شــهود، وكذلك في مسألة 
ميــراث اإلخوة مع وجود الجد، ألن بعــض المدارس الفكرية ترى أن الجــد ال يحجب اإلخوة حجب 

حرمان.
وحرص المقنن أيضاً على تجنب اإلشــارة إلى مســائل للمخالف فيها أدلته التي يعتد بها مثل 
زواج المتعة الذي يرى جمهور األمة بمن فيهم اإلباضية عدم صحته، وكذلك تجنب المقنن الحديث 
حول زواج الزاني بمن زنى بها، وإذا ما وقع شــيء من ذلك فإن القانون في فقراته (ب، ج، د) من 

مادته األخيرة رقم (281) ما يكفل إيجاد الحلول المناسبة.

٭ ٭ ٭
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نحمدك اللهم ونستعين بك، ونصلي ونسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه.
وبعد؛

فهذه قراءة تحليلية لموضوع تجديد الفقه في اإلفتاء الُعماني المعاصر من خالل فتاوى سماحة 
مة الخليلي ـ حفظه اهللا ـ وقد اشتملت على مدخل، وأربعة محاور كالتالي: الشيخ العال

األول: التعريف بسماحة الشيخ وذكر بعض جهوده التعليمية واإلصالحية.
الثاني: حركة االجتهاد والتجديد عند سماحته.

الثالث: القيم األخالقية لفقه االختالف عند سماحته.
الرابع: منهج اإلفتاء عند سماحته.

ثُم وضعت خاتمة لهذا العمل بأهم النتائج المستخلصة منه.
أسأله سبحانه أن يبارك هذا العمل ويتقبله برحمته.

٭ ٭ ٭
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قبل أن يســري الحديث في متعلقــات ومحاور هذا الموضــوع رأيت أن أقف قليــًال مع مفردات 
ـ (التجديد والفقه والفتوى) تعريفاً إجمالياً. عنوانه فأعرف ب
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ـ التجديد في اللغة: قال ابن منظور: تجدد الشيء: صار جديدًا، وأجده وجدده واستجده؛ أي: 
صيره جديدًا، والجدة مصدر الجديد. وقال أبو علي وغيره: جد الثوب والشــيء َيِجّد بالكسر: صار 

جديدًا، وهو نقيض الَخلق، وعليه وجه قول سيبويه: ملحفة جديدة(1).
والتجديد في االصطالح إذا ما قرن بالفقه فــإن معناه: إدخال الجدة عليه أو تصييره جديدًا. 

ـ (تنزيل المطلق ـ الوحي ـ على الواقع ومحاكمته به)(2). وال يكون كذلك ِإال ب
الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له، واشتقاقه من الشق والفتح. ويأتي بمعنى الفطنة 

والحذق(3).
في االصطالح: هو الفهم في الدين قال تعالى: ﴿  È Ç Æ ﴾ [التوبة: 122]، أي ليكونوا 
علماء به، ودعا النبي ژ البن عبــاس ^ «اللهم فقهه في الدين، وفقهه في التأويل»؛ أي: فهمه 
تأويله ومعناه. وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشــريعة ـ شرفها اهللا تعالى ـ، وتخصيصاً بعلم الفروع 

منها(4).
الفتوى في اللغة: بمعنى اإلبانة، أفتاه في األمر: أبانه له. ويقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا 

أجابه(5).
في االصطالح: الفتيا والفُتوى والفَتوى: ما أفتى به الفقيه والفتح في الفتوى ألهل المدنية(6).

طريقة القرآن والسنة في بيان األحكام الشرعية:
للقرآن الكريم والســنة المطهرة ـ على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التســليم ـ طريقتان في 

بيان األحكام:
األولى: بيان بغير سؤال واستفتاء وهو األكثر في القرآن الكريم.

الثانية: بيان بعد ســؤال واســتفتاء بصيغة «يســألونك»، وهي األكثر اســتعماال فــي كتاب اهللا 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ﴿ :تعالى، كما في قولــه تعالــى
Ã Â Á À ﴾ [البقرة: 219] . وقوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ﴾ [البقرة: 189] .

ابن منظور، لسان العرب، ط3، دار إحياء التراث العربي، 1419، 1999 ج2 ص 202.  (1)
أحمد بن حمد الخليلي، االجتهاد وأثره في التجديد، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، المؤتمر الخامس، ص 157.  (2)

ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص 305.  (3)
المرجع السابق، ص 305.  (4)
المرجع السابق، ص 183.  (5)
المرجع السابق، ص 183.  (6)
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وصيغة «يستفتونك» مثل: قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % &... ﴾ [النساء: 176].
وقد ينزل الجواب بغير هاتين الصيغتين مثل ما أخرجه الترمذي أن رجًال سأل النبي ژ فقال: 
مُت علي اللحم؛ فأنزل اهللا تعالى:  إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شـــهوتي، فَحر»

﴿ l k j i h g f e d c b a... ﴾ [المائدة: 87] .
وفي أسباب النزول ما يفيد كثرة هذا في القرآن الكريم.

ـ وفي السنة المطهرة ما يكون جواباً لسؤال أو ما يكون ابتداء من دون سؤال من أحد فيه تعليم 
لجاهل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق... الخ، أنواع البيان النبوي للكتاب العزيز.

ومثال ما كان جواباً على سؤال:
أن طارق بن ســعيد ســأل النبي ژ عن الخمر فنهاه أن يصنعها، فقال: إنمــا أصنعها للدواء، 

فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء»(1).
و فتاوى النبي ژ تتناول شتى نواحي الحياة.

واستمرت الفتوى بعده عليه الصالة والسالم إلى يومنا هذا...
وقد تركت لنا المكتبة اإلســالمية كنوزًا في هذا الجانب من مختلف المذاهب اإلســالمية وقد 

رتبها العلماء في الغالب األعم على أبواب الفقه.
ـ فمن هذه الكتب في المذهب اإلباضي(2):

1 ـ المدونة ألبي غانم بشر بن غانم الخرساني (ق 2هـ).
2 ـ جامع محمد بن أبي جعفر (ق 3هـ).
3 ـ الجامع المفيد ألبي سعيد (ق 4هـ).

4 ـ جامع أبي الحواري لمحمد بن الحواري (ق 4هـ).
5 ـ جامع أبي الحسن البسيوي (ق 4هـ).
6 ـ المصنف ألبي بكر الكندي (ق 5هـ).

7 ـ بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي (ق 6هـ).
8 ـ جواهر اآلثار لمحمد بن عبد اهللا بن عبيدان (ق 11هـ).

رواه مسلم.  (1)
ينظر: إسماعيل األغبري، المدخل إلى الفقه اإلباضي، رسالة ماجستير 2002م، جامعة اليرموك ص 216.  (2)
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9 ـ جامع الجواهر لجمعة بن علي الصائغي (ق 12هـ).
10 ـ لباب اآلثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي (ق 12هـ).
11 ـ مكنون الخزائن لموسى بن عيسى البشري (ق 13).

ـ ومن هذه الكتب في المذهب الحنفي: الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر، والبزازية والطهرية 
والزينية والحامدية والفتاوى الهندية والمهدية وغيرها.

ـ وفي المذهب الشافعي: فتاوى ابن الصالح والنووي والسبكي والشيخ زكريا وابن حجر الهيتمي 
وغيرها.

ـ وفي المذهــب الحنبلي: اشــتهرت فتاوى ابــن تيمية صدرت فــي 35 مجلدًا، جمعها الشــيخ 
عبد الرحٰمن النجدي، وطبعت على نفقة الدولة السعودية.

ـ كتب الفتاوى في العصر الحديث:
وفي هــذا العصر عرفت فتاوى الشــيخ محمــد عليش شــيخ المالكية، وهو كما يصفه الشــيخ 
القرضاوي يمثل المدرســة التقليديــة بما لها من مزايا فهــو ال يهتم كثيرًا بمشــكالت عصره، وال 
يعترف بما طرأ علــى المجتمع من تغيير، وكان معاصرًا للشــيخ محمد عبده ومــن ألد خصومه في 

اتجاهه هذا(1).
مــة المجدد محمد رشــيد رضا، والتي كان ينشــرها في مجلته اإلســالمية  ومنهــا فتاوى العال
الغراء (المنار). وقد جاءت فتاواه اســتجابة لقراء المجلة، فشملت مشكالت العديد من أقطار األمة 

اإلسالمية.
ـ ومنها فتاوى الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي (ق 14هـ) (تمهيد قواعد اإليمان).

ـ ومنها فتاوى الشيخ محمد بن يوسف اطفيش (ق 14هـ) (كشف الكرب).
ـ ومنها أجوبة الشيخ صالح بن علي الحارثي (ق 14هـ).

مة السالمي (ق 14هـ) المسماة (جوابات اإلمام السالمي) في سبعة مجلدات. ـ ومنها فتاوى العال
ـ ومنها فتاوى الشيخ أبو زيد الريامي (ق 14هـ) (حل المشكالت).

ـ ومنها فتاوى الشيخ بيوض (ق 15هـ).
ـ ومنها فتاوى سماحة الشيخ التي هي موضوع حديثي، وقد ظهر منها إلى اآلن خمسة مجلدات.

يوسف القرضاوي، الفتوى بين االنضباط والتسيب ط1، دار الصحوة، 1408هـ ـ 1988م، ص 16.  (1)
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إن هذه الكنوز الفقهية لعلماء المذاهب اإلسالمية عبر تأريخها الطويل لَتؤكد على حقيقة مهمة 
وهي أن الفقه اإلسالمي قد وضع لكل حادثة حكما، وأنه قد ساير األمة في كل أطوارها قوة وضعفاً 
وتأثر بأوضاعها ســلبا وإيجاباً، وصور حالها أحســن تصويــر، فالفقه ليس ِإال فهما بشــرياً للوحي 

اإللهي قرآنا وسنة.
ال ريب أن علماء المسلمين يتفاوتون في قوة مداركهم ومدى فهمهم للنصوص وفي إصابة تطبيق 
 النص على الواقع أو تكييف هذا الواقع بحســب ما تمليه النصوص. وما اجتهادات هؤالء العلماء ِإال
هي نموذج َحّي يؤكــد لنا هذا التفاوت، كما يزيدنــا يقيناً بأنهم كانوا يراعون المقاصد الشــرعية 

ومصالح الناس المتفاوتة بحسب الزمان والمكان.
ومن هنا يمكــن القول أيضاً بــأن هذه الكنــوز وغيرها من كتــب الفقه هي دليــل عملي على 
خصائص الفقه اإلسالمي، وما اتصف به من شــمول وتوازن، وجمع بين المرونة والثبات، باإلضافة 

إلى أصالته واستقالليته.

٭ ٭ ٭

:∫hC’G  QƒëªdG
»∏«∏îdG  ï«°ûdG  áMÉª°S  IÉ«M  øe  íeÓe

نسبـه:
مة المجتهد أبو ســليمان بدر الديــن أحمد بن حمد بن ســليمان بن ناصر بن  هو الشــيخ العال
ســالمين الخليلي الخروصي. وبنو خروص من أزد ُعمان منهم أئمة اشــتهروا بالعدل، وعلماء عرفوا 

بالتقوى والفضل.
كان والد الشــيخ لبيباً عاقًال حكيماً من ســكان الخضراء بوالية بهالء، رحــل إلى زنجبار عام 

1341هـ، وتزوج بها، وعاش عيشة جهاد وكفاح في طلب الرزق.
وأما جده الشــيخ: ســليمان بن ناصر؛ فهو أحد القضاة الورعين الذين ال يخشون في اهللا لومة 

الئم، وكان مرجعاً ألهل بهالء(1).
ويتبين من نسب الشيخ أَنهُ ينحدر من ساللة آباء عرفوا بالعلم واشتهروا بالمجد، منهم: اإلمام 
الخليل بن شاذان الخروصي بويع باإلمامة ســنة 445هـ، قال عنه اإلمام السالمي في التحفة: فسار 

زايد بن سليمان الجهضمي، معالم الفكر التربوي عند الشيخ الخليلي، مطابع النهضة 2003، ج1 ص 21.  (1)
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بهم ـ أي أهل ُعمان ـ ســيرة جميلة، ودفع عنهم الجبابرة، وأمنت بعدله البالد، واستراحت في ظله 
العباد، ودانت له الممالك، ووفدت إليه الوفود لظهور العدل وانتشار الفضل(1).

وهو من ســاللة اإلمام الصلت بن مالك الخروصي بويع باإلمامة سنة 237هـ، وهو الذي حرر 
جزيرة ســقطرة من النصارى بعد أن نكثــوا العهد، وقد كتب لقائده محمد بن عشــيرة ذلك العهد 

الرائع الذي يمثل نزاهة اإلسالم ومثاليته في التعامل مع األعداء(2).

مولده
ولد ســماحة الشــيخ أحمد بأرض زنجبار في الســاعة الثامنة صباح يوم الثاني عشر من شهر 
رجب عام 1361هـ الموافق له الســابع والعشرون من شــهر يوليو من عام 1942فســماه أبوه بهذا 

االسم وهو في بطن أمه(3).

أخالقه وصفاته:
امتاز ســماحته ـ حفظه اهللا ـ بأخالق رفيعة أهلته ليصبح إمام الدعوة وقدوة السالكين في هذا 
الزمان، (فهــو عالم رباني زاهد في الدنيا، وال يهتم إال بأمور اإلســالم ومصلحة المســلمين، داره 
مفتوحة لكل طالب حاجة ولكل من لديه مشكلة... يعامل اآلخرين بقلب مفتوح ينبض باإليمان وطاعة 

الرحٰمن)(4).
ويقول الدكتور ناصر الدين األســد في رســالة كتبها إليــه إثر زيارته لُعمان عــام 1412هـ/ 
1991م: «وكان ألخي ـ صاحب الســماحة ـ األثر األكبر في كل ذلك بفضل ما رزقه اهللا من شمائل 
فكرية ونفســية، نعرفها فيه ونعتــرف بها له، بين تمكن فــي العلم، وتصرف في فنــون القول، مع 
التواضع الجم، والذوق الرفيع، والمؤانســة الرقيقة، والمباسطة المحمودة الرفيقة، فتبوأ بذلك في 

نفوسنا ونفوس كل من اتصل به المنزلة العليا من المحبة واالحترام»(5).
ويقول الدكتور مصطفى عبد القادر النجار بمجلة الشرطة: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي 
ظاهرة ُعمانية حضارية تجمع بين التــراث والمعاصرة، حبا اهللا بها ُعمان، فأصبح يعبر عن همومها 
الســلفية من جهة وحياتها اليومية من جهة أخرى، فيشرح ويفصل ويحكي ويحاضر، ويخطب ويكتب 
في كل مجال يتهيأ له وتصل إليه يده فأعطى لوطنه أبجدية الروح في هذا الزمن الحائر، فال ينكر 

عبد اهللا بن حميد السالمي، تحفة األعيان، مكتبة االستقامة ج1 ص 295.  (1)
زايد الجهضمي، معالم الفكر التربوي عند الشيخ الخليلي، ص 23.  (2)

المرجع السابق، ص 25.  (3)

المرجع السابق، ص 45.  (4)
المرجع السابق، ص 108 ـ 109.  (5)
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أحد ســعة اطالعه، وشدة تواضعه، وفتح قلبه لكل ســائل صغيرًا كان أو كبيرًا مثقفاً أو أمياً، يتبادل 
معهم الفكر والفقه بكل تفاصيله وال يمل لهم مجلساً، وال يشعر بضيق أو يرفض لهم سؤاالً(1).

وجامع القول: إن لســماحته ـ حفظه اهللا ـ القــدح المعلى في كل جانب مــن جوانب األخالق، 
فهو يجمع إلى لين الطبع وحســن المعشر شدة في الحق وصالبة في إحقاقه من غير محاباة، يجود 
بما عنده ويرجو ما عند اهللا، وفي المعاملة، متفائل بالخيــر ال تراه ِإال جادا في الصالح واإلصالح 
بالقول والعمل (أحرز قصب السبق في الكثير من الســمات والذروة في الخلق والمعاملة والقمة في 

حسن االقتداء بالنبي ژ)(2).

نشأته العلمية:
نشأ ـ حفظه اهللا ـ في تلك البيئة الخضراء، وبدأ يتعلم القراءة والكتابة وتالوة القرآن الكريم 
على يد والديه، وفي سن التاسعة أنهى الشيخ حفظ القرآن الكريم ثُم اعتمد على نفسه في القراءة 
والمطالعة. وكان مع ذلك يتردد على شــيوخ زنجبار في ما أشكل عليه، وربما قرأ على بعضهم شيئاً 
مــن العلوم. ومن ذلك: أنــه كان يذهب إلى محلة أخرى قريبة من مســكنه للتعلم على يد الشــيخ 
عيسى بن سعيد اإلســماعيلي فقرأ عنده تلقين الصبيان، وكان يحفظه إياه عن ظهر قلب. كما درس 
عنده كتاب أركان اإلســالم وكالهما في الفقه. ومن العربية ملحة اإلعــراب والنحو الواضح والمية 
األفعال البن مالك مع شرح بحرق عليها ومتن قطر الندى مع شرح ابن هشام، ثُم متن شذور الذهب 
مع شرحه البن هشــام؛ وقد درس الشــيخ هذه الكتب وهو يناهز العشر ســنوات. ثُم درس على يد 
الشيخ خلفان بن مسلم الخراصي جوهر النظام، ولكنه ما أتمه عليه لظروف حالت بينه وبين ذلك. 
 فانتقل إلى الشــيخ حمود بن سعيد الخروصي فقرأ عليه مســند اإلمام الربيع 5 وأتم حفظه، ثُم
قرأ على الشيخ أحمد بن زهران الريامي كتاب جوهر النظام للمرة الثانية بتوسع. ثُم تعلم المواريث 

على يد الشيخ سعيد بن محمد الكندي.
وعندما قدم إلى زنجبار الشــيخ أبو إســحق اطفيش استغل الشــيخ فرصة وجوده فدرس على 
يديه بهجة األنوار ومشارق األنوار، وكالهما للشيخ الســالمي 5 . وكان الشيخ أبو إسحاق 5 
حريصاً على البقاء بجانب الشــيخ الخليلي ليســاعده في طلب العلم والنهل مــن ينابيع المعرفة، 
ولكنه لم يســتمر ِإال نحو ثالثة أشهر، وبعدها سافر إلى مصر، وهنا أبدى الشيخ أبو إسحق أسفه 
ا جاء في رسالة له بعثها إلى الشيخ الخليلي: «... وكم كنت أود أن  على عدم تحقق األمنية، َوِمـم
أســتمر هنالك ألكون بجانبك كي أساعدك على نيل ما تصبو إليه من المعالي حتى تنال قبساً من 

المرجع السابق، ص 109.  (1)
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العلم النافع لتفيد وتســتفيد وتســتنير وتنير، ولكن القدر الذي له الحكم النافذ، هو غاية ال بد 
من حصولها»(1).

جهوده اإلصالحية وأهم خصائصها:
لست مبالغاً إن قلت: إن الروح اإلصالحية عند الشيخ بدأت منذ نعومة أظفاره واختلطت بدمه 
 ﴾ Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä  ﴿ ولحمه، فكان وال يزال شــعاره في الحيــاة

[هود: 88] .

فالبداية كانت بمســقط رأســه زنجبار حيث ترصد لنا األخبار أَنهُ في عام 1376هـ قام خطيباً 
أمام رئيس الجمعية العربية والجالية العربية بزنجبار الشــيخ عبد اهللا بن ســليمان الحارثي مطالباً 
إياه بإنشاء المدارس في الريف وفتح باب التعليم على مصراعيه. وقد لقيت دعوته هذه أثرًا محمودًا 

بيد أن تصارع األحزاب السياسية آنذاك حال بينها وبين التطبيق.
وتوجه الشــيخ أيضاً بمثل هــذه الدعوة إلى الشــيخ أحمد بن حمــدون وكان مفتيــاً لإلباضية 
ا قاله ســماحته فــي هذا األمر: «وقــد كان يقنعنا أحياناً بالموافقة، ولكن مع األســف  بزنجبار؛ ِمم
الشديد لما جبل عليه مشــايخنا من الجمود كان ســرعان ما يغلق الباب الذي يكاد ينفتح، واعتذر 

أكثر من مرة لما كنت أسعى إليه»(2).
وبعدما رجع ســماحته إلى ُعمان عام 1384هـ، ونزل في بهالء موطن آبائه وأجداده تابع جهوده 
الرامية إلى إصــالح المجتمع بكل ما آتاه اهللا من قــوة وحكمة واقتدار؛ «حيــث كانت ُعمان تنتظر 

أمثاله كما تنتظر األرض المجدبة الغيث من السماء»(3).
فبدأ بالتعليم في بهالء وعمل مدرســاً، ومن الصعوبات التي واجهت ســماحته كما يقول بنفسه: 
«الجهل من ناحية، وعدم تقبل الناس بســبب الجهل أيضاً؛ فلم يكن هناك حماس لهذا الشيء كله 

فقد كان شيئاً غريباً بالنسبة إليهم»(4).
وكان ينتقل إلى البلدان والقرى معلماً ومرشدًا، باذالً في سبيل اهللا كل جهده ووقته. ومن األمور 
التي عالجها الشيخ وتصدى لها في ذلك الوقت ظاهرة اإللحاد والمد الشيوعي البغيض، حيث فند 
شبههم وأبطل دعوتهم، وكشف عن مســاوئهم وأبان عن زللهم. وكل هذا مع التعريف باإلسالم وأنه 

رمز التقدم والرقي ودين العدل والمساواة.

المرجع السابق، ص 95.  (1)

المرجع السابق، ص 45.  (2)
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وبعد أن انتقل ســماحة الشيخ ـ حفظه اهللا ـ إلى مسقط عام 1385هـ قام بالتدريس في مسجد 
الخور بمعية الشــيخ الربيع بن المر، وكان يتولى تدريس المســتوى األعلى من الطلبة، واستمر على 
ذلك إلى عــام 1393هـ/ 1973م، حيث ُعيّن مديرًا للشــؤون اإلســالمية، وبعد عاميــن عينه جاللة 

السلطان مفتياً عاماً لُعمان(1).
ومع كون منصب اإلفتاء يحتاج إلى التفرغ إال أن سماحة الشيخ ـ حفظه اهللا ـ واصل الطريق في 
مهمة اإلصالح الداخلي بُعمان حتى تمكن من انتشالها من براثن الجهل وظلمات الحيرة، فقد طالب 
بإنشــاء المعاهد اإلســالمية بربوع ُعمان لتعليم أبنائها أمور دينهم فكان كالمــه محل تقدير وقبول 
من المســؤولين، ففتحت معاهد في مناطق كثيرة ومنها معهد العلوم الشــرعية؛ والشيخ يعتني بهذه 
المعاهد من أجل تطويرها وتحديث مناهجها، كما أنه يهتم ـ حفظه اهللا ـ بطالبها ال سيما المعاهد 
القريبة منه، فيزور الطالب ويجلس معهم ويحاضر فيهم، ويتابع سير العملية التعليمية. وبذل جهودًا 
مضنية من أجل التحاق الطالبات بمعهد العلوم الشــرعية حتى تم هــذا األمر بفضل اهللا ثُم بعناية 

الشيخ ـ بارك اهللا في حياته ـ .
ومع هذا وذلك كانت ـ وال تزال ـ له إســهامات فاعلة في اإلصالح الخارجي، فهو يهتم بقضايا 
األمة ويحل مشكالتها ويدعو إلى النهوض بها، ومن شواهد ذلك دعوته المباركة لذلك في مؤتمري 

طشقند وباكستان(2).
ويحرص ســماحته أيضاً عند زيارته للغرب أن يكون داعياً إلى اإلسالم قوال وعمال فيحاور أهل 
العقول منهم، فقد التقى بالدكتور موريس بوكاي صاحب كتاب (العلم في التوراة واإلنجيل والقرآن)، 
وناقشــه في بعض المســائل؛ كما أَنهُ فعل ذلك مع الطبيب اليهودي األميركي (هيمن) الذي عالجه، 

فحاوره في موضوع اإليمان باهللا واليوم اآلخر.
ويهتم الشيخ في هذا الجانب أيضاً بهموم األمة وبشرح قضاياها المصيرية كقضية األقصى على 
سبيل التمثيل. وساهم الشيخ مساهمة مادية ومعنوية في المشاريع اإلسالمية، وخير شاهد على ذلك 

جمعية االستقامة بزنجبار(3).
ل سماحة الشيخ للنجاح في الجانب اإلصالحي كونه متفائًال في كل أحواله، فلم يعرف  ا أه َوِمـم
اليأس إلى قلبه ســبيًال؛ ولذلك تذللت له الصعاب وحققت له أمنيته التــي كان يخطط لها، ومما 
يذكره عن نفســه مجيباً لصحافي كويتي: «إن الشــدة بعدها فرج، وإن مع العســر يســرا كما نص 

المرجع السابق، ص 143.   (1)
ينظر: المرجع السابق، ص 140.   (2)
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القرآن الكريم، وعندما يضيق بالعبد األمر وتشــتد حلقاته يأتي الفرج مــن عند اهللا تعالى، وهذا 
األمــر جربته كثيرًا ولذلك أنــا كثير التفاؤل»(1). ويقول: «أما أنا فال أتشــاءم قــط والحمد هللا أنا 

متفائل، وال ريب أنني أرى أن يقظة المسلمين اليوم هي خير منها باألمس»(2).

مناصبه
من المناصب الرسمية التي يشغلها سماحة الشيخ ما يلي:

ـ المفتي العام لسلطنة ُعمان.
ـ رئيس مجلس إدارة معاهد السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية.

ـ رئيس معهد العلوم الشرعية.
ـ عضو لجنة التظلمات (أعلى هيئة قضاء في السلطنة).

ـ رئيس لجنة المطبوعات وتحقيق الكتب بوزارة التراث القومي والثقافة.
ـ عضو لجنة مطالعة األهلّة بالسلطنة.

ـ عضو لجنة الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.
ـ عضو مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية).

ـ عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم أباد بباكستان(3).

مؤلفاته
الكتب:

1 ـ جواهر التفسير، أنوار من بيان التنزيل. طبع منه أربعة أجزاء.
2 ـ الحق الدامغ: كتاب في بعض مسائل العقيدة: الرؤية، الخلود، خلق القرآن.

3 ـ الفتاوى، خمسة أجزاء.
4 ـ شرح غاية المراد: شرح مختصر لمنظومة الشيخ السالمي في العقيدة.

5 ـ وسقط القناع: يرد فيه سماحته على بعض االفتراءات في جانب العقيدة.
6 ـ عوامل تقوية الوحدة اإلسالمية في الشعائر الدينية.

7 ـ إعادة صياغة األمة: يحوي بعض مالمح المنهج الذي تسير عليه األمة في حاضرها.

المرجع السابق، ص 186.   (1)
المرجع السابق، ص 169.   (2)
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8 ـ زكاة األنعام: أصله بحث مطول شــارك فيه ســماحته في ندوة «الهيئة الشــرعية العالمية 
للزكاة» بالكويت عام 1422هـ / 2001م.

9 ـ المحكم والمتشابه.
10 ـ الدين والحياة.

البحوث:
1 ـ ومن البحوث التي قدمها سماحته في المؤتمرات:

الذبائح وأثرها في إنجاز الذكاة: بحث ألقي في الدورة العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي  –
بجدة عام 1418هـ/1998م.

الدعوة اإلســالمية مهمة ثقافية روحية أو غزو عســكري: بحث ألقي في مؤتمر الجامعة  –
اإلسالمية العالمية بباكستان عام 2002م.

االجتهاد ودوره في التجديد: بحث في المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة اإلسالمية  –
بطهران عام 1423هـ/2002م.

الحقوق في اإلســالم وفق المذهب اإلباضي: بحث لندوة الحقوق في اإلسالم بُعمان عام  –
1413هـ/1992م.

مشروعية اســتثمار أموال الزكاة: بحث بندوة الحوار بين المســلمين بمؤسسة آل البيت  –
بّعمان عام 1415هـ/1994م.

العبادات والمعامالت وأثرها في المجتمع (قدم لملتقــى القرآن الكريم بالجزائر) عام  –
1401هـ/1981م.

2 ـ وحي السنة في خطبتي الجمعة.
3 ـ الذكاة الشرعية.

4 ـ الغصب: بحث منشور في آخر كتاب فتاوى المعامالت.

األجوبـة المطولة:
1 ـ بيع اإلقالة، مطبوع في كتيب.

2 ـ التدخين، مطبوع في كتيب.
3 ـ كذبة إبريل، مطبوع في كتيب.

4 ـ نبذ التعّصب المذهبي، مطبوع في كتيب.
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5 ـ المعتدة بين البدعة والسنة، مطبوع في كتيب.
6 ـ حكم اإلسبال، منشور على شكل مذكرات.

الردود العلمية
1 ـ الحجج المقنعة في نفي رؤية اهللا، (الرد على الشيخ إبن باز).

2 ـ الرد على المفتري النصراني.
3 ـ الرد على أحد المغرضين، أو (منهج سلفنا الصالح).

4 ـ جواز نقل الدم، (تعقيب على رأي أحد العلماء).
5 ـ مسألة الكحل في اللغة العربية، (تعقيب على رأي أحد الدكاترة).

وهناك بحوث عن أعالم ُعمان:
1 ـ العوتبي بين الفقه واألدب.

2 ـ التأصيل الفقهي عند اإلمام أبي سعيد الكدمي.
مة أبو نبهان الخروصي ومنهجه الفقهي. 3 ـ العال

4 ـ الخليلي فقيهاً ومحقّقاً.
5 ـ البهالني فقيهاً وأدبياً.

6 ـ ابن بركة والبحث العلمي.
7 ـ إضاءات في حياة الشيخ أبي مسلم البهالني.

8 ـ ابن النظر بين الفقه واألدب.
9 ـ الشيخ خميس الشقصي ومنهجه الفقهي.

مة الكندي بين الفقه واألدب. 10 ـ العال
11 ـ األثر العلمي والحضاري في الوجود الُعماني بزنجبار.

وللشيخ محاضرات كثيرة جدًا منها المطبوع ومنها المرئي والمسموع(1).

٭ ٭ ٭

زايد الجهضمي، معالم الفكر التربوي، ص 17 - 179.   (1)
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1 ـ طبيعة الحركة وسياقها التأريخي
االجتهاد في لغة العرب: مأخوذ من الجهــد (بفتح الجيم وضمها): وهو المشــقة، ومنه قوله 

تعالى: ﴿ º « ¼ ½ ﴾ [األنعام: 109]. وهو: بذل الوسع في طلب األمر(1).
وهو عند علماء الشـــريعة(2): يأتي بمعنى: اســتفراغ الجهد في درك األحكام الشرعية. أو هو: 
بذل المجتهد وســعه في طلب العلم بأحكام الشــريعة. أو هو: اســتفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم شــرعي. وهنالك تعريفات أخرى، وليس المقصود هنا اســتيعابها فضًال عن الوقوف عند كل 

تعريف، ولكن قادني إليها سياق المناسبة فقط.
إن حقيقة ما يدعو إليه ســماحته في موضــوع االجتهاد هو العودة إلى االستمســاك بكتاب اهللا 

وسنة رسوله ژ واالحتكام إليهما.
فاالجتهــاد الصحيح عنده مركب من شــيئين (الثابــت والمتغير)، فإذا غــض المجتهد الطرف 
عن األول مال إلى العلمانية، وإذا تمســك به من دون النظر إلى الطــرف اآلخر مال إلى الجمود؛ 
فاالجتهاد ال يمكن أن يلغي الثابت إذ مجاله المتغير وال يطول قواطع النصوص إذ مجاله الظنيات(3).

ا ما يدعو إليه سماحته من التجديد فيتمثل في: وأَم
أ ـ  تطهير اإلسالم من أدناس الجاهلية.

ب ـ  إعادة الطرح اإلسالمي بصيغة مناســبة لمقتضى العصر أو تسليط الضوء على الجديد من 
القضايا التي لم تطرح سابقاً والحكم عليها وفق معطيات الدليل(4).

ا عن العالقة بين االجتهاد والتجديد: وأَم
فيرى ســماحته أن الثاني متوقف على األول، فهو المحرك األساســي له؛ ويستشــهد ســماحته 
بالواقع التاريخي على الترابط بينهما حيث يقول: «فال تكاد تجد متصفاً بأحد الصفتين ِإال وله قدر 

ال يستهان به من األخرى على تباين في المراتب»، ﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ [يوسف: 76](5).

ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 397.   (1)
نادية شريف العمري، االجتهاد في اإلسالم، مدرسة الرسالة، 1405، 1485م، ص 9.   (2)

أحمد بن حمد الخليلي، االجتهاد وأثره في التجديد، ص 15.   (3)
المرجع السابق، ص 100.   (4)

انظر: المرجع السابق، ص 100.   (5)
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هذه هي الصــورة المكتملة التي يقدمها ســماحته في بيان معنى التجديــد واالجتهاد، مع 
مة أبــي األعلى المودودي الــذي حصر التجديد في (تطهير اإلســالم من  اســتدراكه على العال

لوثات الجاهلية).
وفي هذا الجانب لم يكتف ســماحته بالتنظيــر العلمي (تأصيل القواعد) فقط، بل شــارك في 
االجتهاد وأسهم إسهاماً عملياً قوياً مؤثرًا في تحريك عجلته إلى األمام، وال يزال كذلك ـ متعنا اهللا 
ـ ؛ فاجتهاداته تعد مثاالً عملياً لالمتداد الطبيعي لحركــة االجتهاد عند اإلباضية، والتي لم  بحياتــه 
يســجل عليها أي توقف حتى يومنا هذا، وإن ضعفت في بعض الفترات ألسباب داخلية وخارجية كما 
هو الحال فــي أيام دولة بني نبهان أو مــن يليهم من اليعاربة الذين أعطوا للجانب السياســي جل 

اهتمامهم لمالحقة البرتغاليين ذلكم الخطر الذي كان يتهدد األمة اإلسالمية بأسرها.
أما بالنســبة للجانب اإلصالحي فإن لســماحته ـ حفظه اهللا ـ مدرســته اإلصالحيــة المتميزة، 
نة، مع حرصه على االستفادة من تجارب  والتي شــيدها على التصور الصحيح لمفردات الكتاب والس

ـ . المدارس اإلصالحية المتقدمة أو المعاصرة له ـ حفظه اهللا 
يقول ســماحته مبيناً موقفه من المدرســة اإلصالحية التي أرســى دعائمها السيد جمال الدين 
األفغاني (ت 1897/1315م): «هي مدرســة آتت أكلها وكانت ثمارها طيبة، ولكن مع ذلك ال نستطيع 

أن نبرئها من كل خطأ فال بد من أن يؤخذ الصواب ويترك الخطأ».
ويقول عن تجربته مــع اإلمامين أبي األعلى المودودي وأبي الحســن النــدوي: «فهوالء أفادونا 

فائدة كبيرة فيمكن أن نستفيد من هذه التجارب جميعاً»(1).
وهكذا نجد ســماحته يتتبع حسنات هذه المدارس جميعاً من دون تمييز فهو بهذا ال يحسب على 
واحدة منها؛ إذ له منهجه المســتقل وفكره المتميز، يقول سماحته: «ال نحصر دعوتنا هذه في إطار 

ضيق وتجربة خاصة من دون غيرها»(2).
لكنه، وكما ال حظ بعض الباحثين أن هذه الحــركات التجديدية القائمة لم تكن بالقدر الذي 

يؤصل حركة االجتهاد، ويصوغ من الشريعة ما يتناسب مع الواقع(3).
ويقترح هذا الباحث في هــذه الحالة أن يلجأ إلــى االجتهاد الجماعي كحل لهذه اإلشــكالية. 

ا يدعو للتفكير الجدي في االجتهاد الجماعي أمرين: وقال: إن ِمم

أحمد بن حمد الخليلي، إعادة صياغة األمة، ط1، مكتبة األجيال، ص 135.   (1)
المرجع السابق، ص 311.   (2)

يوسف الكتابي، التجديد واالجتهاد مظهر أصالة اإلسالم، المجمع العالمي، المؤتمر الخامس، ص 311.   (3)
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أولهما: التسارع التكنولوجي الذي يزداد يوماً بعد يوم، والذي ال نستطيع أن نالحقه ِإال بالجهد 
الكبير.

ثانياً: الفوضى العارمة التي انتشــرت في مجال الفتوى واختالفها، وخاصة بالنسبة لموضوعات 
حساسة مهمة منها:

ـ قضية استئجار األرحام.
ـ قضية نقل النطف واالحتفاظ بها إلى ما بعد الوفاة.

ـ نكاح المسيار.
ـ قضية االستنساخ(1).

ويرى ســماحته بأن المجامــع الفقهية يمكن أن يعــول عليها في هذا الجانــب «... بها علماء 
متمكنون وبإمكانهم مع اجتماعهم أن يقوموا بدور ال يقومون به فرادى فاإلنســان قليل بنفسه كثير 

باآلخرين»(2).

2 ـ أهمية الحركة ودوافعها:
يرى سماحة الشيخ أن أهمية االجتهاد تكمن في ستة أمور:

1 ـ كثرة المسائل الطارئة على الساحة فال بد أن يوازيها في المقابل مهارة الفقهاء.
2 ـ  ظهور االكتشــافات العلمية (الحقائق من دون النظريات) التي تفيد في مجال التحقيق كما 

تفيد في تفسير المجمل وتأويل الظاهر أو تأكيده أحياناً وهي على ضربين:
أ ـ   أمر متعلق بالقضية المطروحة كالمعطيات الجديدة في مسألة الحساب الفلكي لتبدلها 

عن المالبسات القديمة.
ب ـ أمر يتعلق بالقضية مباشرة ِإال أنها قد تجلي لنا قرينة تؤيد القول السابق أو تخالفه.

3 ـ  بروز علوم نظرية جديدة فال بد من اتخاذ مواقف إزاءها وتأطيرها باإلطار الشــرعي عند 
قبولها.

4 ـ  تبدل األحكام والمصالح باختالف الزمان والمكان، فلربما كانت المصلحة في يوم مفسدة 
في يوم آخر، وقد تتبدل بتبدل األعراف والذرائع التي أمر الشــارع بســدها وبتنوع ألفاظ 

اإلقرار واأليمان والنذور وغير ذلك.

المرجع السابق، ص 311.   (1)
أحمد بن حمد الخليلي، إعادة صياغة األمة، ص 76.   (2)
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ويضيف سماحته: «الذي اشترط بعض العلماء للفتوى معرفة أحوال الناس، وذلك واضح في ما 
يتبدل؛ أما في الثوابت ال يشترط ذلك».

5 ـ  الحاجة إلــى تفنيد البدع، فهــي أحياناً تفتقر إلــى االجتهاد لصعوبة التمييز بين الســنة 
والبدعة.

6 ـ  الغزو الفكــري لمظاهره البراقة التي تســتهوي الناظرين فال بد من مقابلته بأســلوب 
أقوى منه(1).

ولخطــورة هذه األمور التي ذكرها ســماحته كان ال بــد من تحرك فوري من قبــل علماء األمة 
لتدارك هذا األمر حتــى تعود المياه إلــى مجاريها، فنرى تطبيقاً كامًال لإلســالم في مؤسســاتنا 
ومجتمعاتنا. وحتــى يقضى على هذه االزدواجية التي طغت على ســلوكنا بالتزام الدين في العبادات 

والبعد عنه في المعامالت (كما أدت أيضاً إلى انقسام الشباب إلى فريقين:
ـ فريق يرى أن اإلسالم دين عبادات فحسب، وأن تنظيم المعامالت يترك فيه المجال للقوانين 

الوضعية.
ـ فريق آخر: شباب الصحوة الذين يعتقدون بأن اإلسالم دين ودولة حكم ونظام)(2).

أما عن دوافع حركة االجتهاد والتجديد فكثيرة:
فإلى جانب اإللحاح الشديد للخروج من الواقع المرير الذي تعيشه األمة اليوم في كل أوضاعها 
السياســية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية حيث ال منقذ لها ِإال العودة الصادقة إلى اإلســالم، 
وال يكون ذلك منها حتى تشــفى من االنهزاميــة والتبعية لآلخر فترى أن دينها دينــاً قويماً يواكب 
كل جديد مفيد، ويصلح بمقوماته لقيادة العالم قيادة راشــدة؛ وكل هــذا إنما يتوقف على بعث روح 

اإلسالم من جديد، وهنا يأتي دور االجتهاد والتجديد.
نة وكذلك  إلى جانب هذا، هنالك دوافع أخرى كما يســتظهرها سماحة الشيخ من الكتاب والس

من مناقشات علماء األصول؛ منها:
1 ـ  صريح أمر اهللا باتباع كتابه وســنة رســوله ژ أعظم األدلة على مشــروعية االجتهاد؛ ألن 

تطبيقها على القضايا المتجددة موقوف عليه.
2 ـ اآليات الكثيرة التي تدل على فعل العقل والتعقل والتدبر التفكر...

أحمد الخليلي، االجتهاد، ص 79، 98، 99 بتصرف.   (1)
يوسف الكتابي، التجديد واالجتهاد ص 299 بتصرف.   (2)
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3 ـ أحاديث كثيرة تدل على عظيم الثواب فيه.
4 ـ مناقشات األصوليين تضمنت بعض المسائل التي تعتبر من أقوى الدعائم المشجعة عليه:

قولهم بحرمة التقليد على القادر على االجتهاد (وهو قول اإلباضية)، وعليه جمهور أهل  ـ  1
العلم.

قول بعضهم بعدم جواز خلو الزمان من مجتهد. ـ  2
قول البعض بوجوب تقليد عالم العصر، فيسعى العارف لبلوغ هذه المنزلة ليحيي اهللا  ـ  3

على يديه األمة.
اشتراط بعضهم االجتهاد في المفتي والقاضي. ـ  4

وينبه سماحته إلى أن االجتهاد صار أســهل من ذي قبل لتوفر المراجع وتنوعها، وهذا من أهم 
المشجعات عليه بالطبع(1)

هذا ملخص ما ذكره سماحته، وهو يعطي صوره واضحة على أهمية االجتهاد وشأنه العظيم؛ فهو 
كما يقول اإلمام الشاطبي: «المجتهد قائم مقام النبي ژ في جملة أمور منها:

أ ـ  الوراثة على الشريعة بوجه عام.
ب ـ إبالغ هذه الشريعة للناس.

ت ـ تعليمها للجاهل بها.
ث ـ اإلنذار بها.

وساق اإلمام على هذا أدلة من السنة: «العلماء ورثة األنبياء»، «بلغوا عني ولو آية».
ولهــذه األهمية قال هذا اإلمام أيضــاً: «إن االجتهاد ال يمكن أن ينقطع حتــى ينقطع التكليف، 

وذلك عند قيام الساعة»(2).
ويضيف د. بشير ما يؤكد هذه األهمية من كتاب اهللا تعالى حيث:

1 ـ أمر اهللا تعالى برد األمر عند استشكاله إلى أهل االستنباط والفهم عن اهللا ورسوله ژ .
2 ـ  جعل اهللا تعالى الشــورى دأب المؤمنين، (والشورى عملية استكشــافية للرأي األصوب عبر 

االجتهاد)(3).

أحمد الخليلي، االجتهاد، ص 103 - 106 بتصرف.   (1)
نادية العمري، االجتهاد في اإلسالم، ص 4.   (2)

بشير بن مولود الجحيشي، االجتهاد التنزيلي، ط1، كتاب األمة، 2003/1424م، ص 36.   (3)
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ولهذه األهمية القصوى نجد أئمة العلم والفكر أطبقوا علــى التنديد بفكرة غلق باب االجتهاد، 
وقد ألفوا كتباً قيمة في بيان األثر السلبي الذي تجرعته األمة من ذلك.

يقول المفكر اإلســالمي محمد إقبال: «ولكن بما أن األحوال قد تغيرت والعالم اإلسالمي يتأثر 
اليــوم بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من عقالها؛ تطور الفكر اإلنســاني تطــورًا عظيماً في كل 
مناحيه، فإني ال أرى موجباً الستمرار التمسك بهذا الرأي ـ أي تقليد مذاهب الفقه المشهورة ـ، وهل 
ادعى أصحاب المذاهب الفقهية أنفسهم أن اســتنباطهم لألحكام هو آخر كلمة تقال فيها؟ إنهم لم 

يزعموا هذا أبدًا»(1).
ن جاء بعد األئمة أَنهُ حــرم االجتهاد على غيره،  ويقول الشــيخ أبو زهرة: «.. ولم يقل أحد ِمـم

وجعل االستنباط مقصورًا على طبقة ال يحدها ِإال الزمان، بل إنه مفتوح لمن استوفى شروطه»(2).
ويقول الشيخ محمود شلتوت: «وهنا نذكر باألسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى وقف 

االجتهاد وإغالق بابه. ونؤكد أن نعمة اهللا على المسلمين بفتح باب االجتهاد»(3).

3 ـ أهدافها ومواصفاتها
تطرق سماحته إلى أهداف حركة االجتهاد والتجديد، ومواصفات الطرح المنشود.

فقال في األهداف:
نة. ـ  1 صياغة الناس العقلية والنفسية لتوافق هدي الكتاب والس
محاكمة القضايا الجديدة بالمنظار الشرعي وفق دليله. ـ  2
ترميم وصياغة المناهج (الكتب، أســاليب التعليم، طرق الدعوة، اإلذاعة، التلفاز، الشبكة  ـ  3

العالمية).
إعادة المصطلحات التــي غيبها الناس إلى مجاريها (الربا بالفوائد، الخمر بالمشــروبات  ـ  4

الروحية، الزنا بالحب.... الخ)(4).

وقال سماحته في مواصفات الطرح الجديد:
المواءمة بين مطالب الروح ومطالب الجسد. ـ  1

ان ـ األردن، ص 257.  محمد هشام األيوبي، االجتهاد ومقتضيات العصر، دار الفكر، عم  (1)
المرجع السابق، ص 257.   (2)

المرجع السابق نفسه.   (3)
أحمد بن حمد الخليلي، االجتهاد ص 114 بتصرف.   (4)
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العموم والشمول ليشمل جميع متطلبات الحياة. ـ  2
أســلوب الطرح الجذاب، (وهذا ال يختص بالمجتهد فيما تداول طرحه، أما ما لم يســبق  ـ  3

طرحه فاالجتهاد شرطه األساسي).
استخدام شتى الوسائل اإلعالمية ليبلغ صوت الحق قوياً مسموعاً. ـ  4
إدراك األوليات وتقديم األهم على المهم. ـ  5
ا يؤكد واقعية الدين ويســهل  ـ  6 التطبيــق الواقعي حتى ال يقع التنافي بيــن القول والعمل ِمم

عملية االقتداء بوجود النموذج(1).

ا يمكن أن يضاف إلى الجانب الفقهي من هذه األهداف التي ذكرها سماحته ما يلي: َوِمـم
صياغة المناهــج [الفقهية] حتــى تجمع بين النظريــة والتطبيق فتربط الفــروع باألصول  ـ  1

ليتمكن الطالب من التطبيق.
إعادة النظر في بعض شروط االجتهاد التعجيزية التي تحول دون بلوغ مرتبته. ـ  2
النظر في القواعد واألســس الفقهية ألجل ضبط االجتهاد ويعلل سماحته هذا األمر األخير  ـ  3

بقوله: «البحث في األسس من شأنه أن يسهل النظر في الفروع»(2).
ويوافق سماحته على هذا الرأي د. عمار الطالبي حيث يقول: «بداية العمل التجديدي في الفقه 
وتيسيره هي العناية بتجديد المنهج األصولي لتكون أســس التجديد للفروع واضحة. وإن كان بعض 
زمالئنــا ومنهم جمال عطية يقــول بأن العناية بأصــول الفقه ضرورية، ولكنها تؤجــل موقتا ويتجه 

التجديد والتيسير إلى الفروع الفقهية لالستجابة الضرورية الملحة في هذا المجال»(3).

وثمة اختالف أيضاً فــي قضية إعادة صياغة الفقه على النســق القانونــي الغربي بين مؤيد 
ورافض للفكرة، خوفاً على الفقه من انسالخه عن تراثه وأصوله؛ ومن هؤالء الرافضين: د. حسام 
الدين األهواني ود. عمار الطالبي ود. وهبة الزحيلي، حيث يســمي هذه الطريقة (التقريبية)، وال 
يرتضيها منهجاً؛ ويميل إلى الطريقة الوســطية التي تحافظ على ثوابت الشرع وتراعي المصالح 
المرســلة في مقتضيات التطور. ودعا الفقيه القانوني الدكتور السنهوري إلى نهضة علمية لدراسة 
الشريعة اإلســالمية في ضوء القانون المقارن وشــرح طريقته في ذلك: «لن يكون همنا في هذا 

المرجع السابق، ص 115 - 116 بتصرف.   (1)
المرجع السابق، ص 120؛ وينظر إعادة صياغة األمة، ص 21 - 26.   (2)

عمار الطالبي، تجديد الفقه وتيسيره، المجمع العالمي، المؤتمر الخامس، ص 388 بتصرف.   (3)
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البحث إخفاء ما بين الفقه اإلســالمي والفقــه الغربي في الصنعة واألســلوب والتصوير، بل على 
النقيض من ذلك سنعنى بإبراز هذه الفروق ليحتفظ الفقه اإلسالمي بطابعه الخاص، ولن نحاول 
أن نصطنع التقريب ما بين الفقه اإلســالمي بطابعــة الخاص، والفقه الغربــي... وتقتضي الدقة 

واألمانة العلمية أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته»(1).
ونخلص من هذا كله أن تجديد الفقه اإلســالمي وطرحه بأســلوب مبتكر ال بــأس به ما دام 
ســيحافظ على مادته ومحتواه، وال يخــل ذلك بمصــدره أو بمضمونه الشــرعي؛ فالحكمة ضالة 

المؤمن.
ويقول علي آل هاشــم: «إننا ندعو إلى التجديد ونشجع عليه مع التزام مناهج التجديد السليمة 
التي تعطي لفكرنا الفقهي الحيوية والقدرة على مواجهة حركة التغيير االجتماعي، كما نريد التجديد 
الذي يلغي ذلك التصنيف المعتاد للمدارس الفكريــة (القديم والحديث)، كما نريد التجديد الذي 

يعيد االعتبار للنصوص الشرعية»(2).

4 ـ شروطها
عي أي شخص أَنهُ مجتهد،  ال شــك أن عملية االجتهاد تحتاج إلى شــروط ال بد منها حتى ال يد
وأنه يريد أن يجدد لهذه األمة. وقد مر معنا أن االجتهاد بشــروطه أصبح أســهل من ذي قبل لتوفر 
الكتب كما مر معنا رأي سماحته بإعادة النظر في شروط االجتهاد التعجيزية، غير أَنهُ هنالك بعض 

العلوم ال بد للمجتهد أن يحرزها ويتقنها ومن ذلك:
أن يكون ضليعاً في اللغة العربية بقدر ما يتمكن من الفهم واإلدراك والتمييز. ـ  1
أن يتضلع في علم أصول الفقه بقدر ما يتمكن من استنباط األحكام الشرعية. ـ  2
المعرفة بعلوم القرآن وعلوم الحديث وسيرة النبي ژ . ـ  3
المعرفة بمقاصد الشريعة. ـ  4
فقه الواقع(3). ـ  5

وهذه الشــروط هي التي حث عليها الشــيخ محمود شــلتوت بقوله: «وما على أهل العلم إال أن 
َيِجّدوا ويجتهدوا في تحصيل الوسائل التي يكونون بها أهًال لالجتهاد في معرفة حكم اهللا»(4).

المرجع السابق، ص 389 - 399 بتصرف.   (1)
علي بن السيد عبد الرحٰمن آل هاشم، األصالة والمعاصرة في الفقه اإلسالمي، المجمع العالمي، المؤتمر الخامس، ص 292.   (2)

رسالة المسجد، مركز السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية، العدد 10/113 - 15/114و16.   (3)
محمد هشام، االجتهاد ومقتضيات العصر، ص 258.   (4)
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وقد ال حظ بعض الباحثين جانباً مهما في المجتهد، وهو ما يتمثل في االســتعدادات النفســية 
لديه، وما للبيئة من أثر عليه في ذلك(1). وفي ما اشــترطوه على المجتهد من فقه الواقع يقول ابن 
القيم: «وهذا أصــل عظيم... بل يحتاج إلــى معرفة مكر الناس وخداعهــم، وعوائدهم وعرفياتهم، 

والعلم الذي يتناول هذا هو العلم االجتماعي»(2).
ويقول الدكتور حســن الترابي: «ِإنهُ كما ال يمكن أن يجتهد في الفقه اإلسالمي من لم تكن له 
دراية في علوم الشريعة، فال يصح كذلك أن يجتهد في الشــريعة من لم يكن على علم وتمكن من 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية تمكناً كافياً»(3) .
ويقول سماحته شــارحاً لهذا الجانب المهم: «والتجديد كما يستلهم معطياته من النصوص فهو 
د أن يســتنير بســنن اهللا تعالــى في الكون... وهذه  أيضاً يتميز بالواقع، فلذا كان لزاماً على المجد
الســنن تشــمل القواعد الكونية في مختلف المجاالت التي يحتاج إليها اإلنسان فتعم علوم االجتماع 

والنفس والعلوم الفلكية»(4).
ويقول: «وعدم تصور الواقع يجعــل المرء ال يتمكن من تحقيق المناط؛ ألنه ال يعرف الجزئيات 
التــي ينزل عليها الحكم الكلي، وال يمكنه أن يقيس لعدم تمكنه مــن معرفة تحقق العلة في الفرع، 

وبذلك ينهار بنيان التجديد واالجتهاد معاً»(5).

5 ـ التحديات التي تمر بها:
بين سماحة الشــيخ ـ حفظه اهللا ـ جملة من التحديات الناشئة عن االنحرافات البارزة في هذا 
المجال، ومن خالل وقوفــي على بعض ما قاله رأيت أن هذه األمور؛ إما أن تكون ناشــئة في بيئتهم 
اإلسالمية، ناتجة عن الجهل بروح اإلســالم وطبيعته. أو جاءت من أعدائهم فتلقفوها عنهم من دون 

تمحيص، وزعموا أنهم أرادوا خيرًا بذلك وهم واهمون.
يقول سماحته مبيناً خطورة الجمود: «ولقد مرت فترة جمدت فيها حركة اإلبداع عند األئمة، 
وقل النظر واالجتهاد، وســلم الناس تسليماً بكل ما وجدوه عن أســالفهم، وقد وصلت المغاالة 
ا نجده من النصوص العجيبة التي في كتب العقيدة  في ذلك إلى حد بعيد؛ وال أدل على هذا ِمم
والتفسير وغيرها التي تجعلنا نحار من أمرها وقائليها، مثال ذلك ما يقوله الصاوي في حاشيته 

علي، األصالة والمعاصرة، ص 289.  (1)
عمار، تجديد الفقه، ص 392.   (2)

المرجع السابق، ص 395.   (3)
أحمد بن حمد الخليلي، االجتهاد، ص 110.   (4)

المرجع السابق، ص 111.   (5)
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على الجاللين أنه يجب على جميع الناس أن يقلــدوا األئمة األربعة، ومن لم يقلدهم فهو ضال 
مضل»(1).

وذكر سماحته أيضاً جملة من الطرق الملتوية التي يسلكها الناس بدعوى االجتهاد والتجديد:
1 ـ فمنهم اْلَمْصلَِحيون، وهم الذين جعلوا المصلحة مطية امتطوها لرد النصوص القطعية.

2 ـ  المتســاهلون: وهؤالء خاضوا في أعمق المســائل، وركبوا الحرام بغير مبــرر ومن دون أن 
يستفرغوا الوسع، بل لم يمعنوا النظر أصًال.

3 ـ المبهورون بالغرب، وللهزيمة النفسية أثرها في توجيه هؤالء.
4 ـ الظاهريون، وهم الذين اقتصر نظرهم على القشور من دون اللب.
5 ـ المنهزمون: وهم الذين تصوروا أن غاية االجتهاد هو تبرير الواقع.

6 ـ  العقالنيون: وهــؤالء وقعوا في ما وقع فيــه المصلحيون في تصور الثنائيــة المتعارضة بين 
العقل والنقل، ولذلك حاكموا النصوص القطعية بعقولهم وأهوائهم.

7 ـ المعجبون بالقديم لقدمه والجديد لجدته(2).
هذا ملخص ما ذكره ســماحته في هذا الجانب ونســتنتج منــه أنهم بين ُمفــِرط وُمفَّرط، وقد 

قادهم هذا المنهج إلى تعسفات واضحة بعيدة عن روح الدين وفكره.
وعزا أحد الباحثين أســاس هذا الغلط إلى عدم التفريق بين مدلــول التجديد ومدلول التغيير 
ا يــؤدي بهم إلى القول: بتغيير شــامل لما وجدوا عليه النــاس، مجاراة ألحوال  والخلط بينهما، ِمم

العصر وخضوعاً لناموس التطور(3).
ويدعو د. عامر الكفيشي إلى التفرقة بين النص الديني والفكر الديني أو قراءة النص؛ فالنص 
وضع إلهي خالد معصــوم مجرد عن قيدي الزمــان والمكان، أما قراءته أو فقهه فهو وضع بشــري 

تأريخي يتقادم قابل لألخذ والعطاء(4).
والحق الذي يرتضيه ســماحته هو المنهج الوســطي المعتدل الذي يحمل الخيرية لإلنســانية 

بأسرها(5).

أحمد الخليلي، إعادة صياغة، ص 27.   (1)
أحمد الخليلي، االجتهاد، ص 100.   (2)

يوسف الكتابي، التجويد واالجتهاد، ص 301.   (3)
عامر الكفيشي، مقومات النهوض اإلسالمي، دار الهوى، 2006م، ص 474.   (4)
ندوة الفقه اإلسالمي بُعمان، ط1، وزارة األوقاف، 1408/ 1988م، ص 98.   (5)
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تشــكل القيم األخالقية في الحضارة اإلســالمية شــرطاً أساســياً في منهجية البحث في جميع 
العلوم، ومنها علم الفقه. ولهذه القيم الهيمنة على القيم األخرى سواء كانت قيما علمية أو منهجية 
أو فنية أو اجتماعية... ويضاف إلى ذلك أنها تعد األرضية الخصبة والمناسبة لنمو التجديد الفقهي 

ليعطي ثمرات صالحة لمجتمعه بل لإلنسانية بأسرها.
وإنه من خالل الجمع بيــن هذه القيم لفقه االختــالف، وغيرها من القيــم الحضارية العامة 
التي نادى بها اإلسالم؛ جاءت الفتوى الُعمانية المعاصرة بما فيها من الحيوية والتجديد لتؤكد على 
احترام اإلنسان كإنسان بشكل عام. وعلى احترام المسلم كمسلم بشكل أخص وأدق وأعمق، فهي وال 

ريب تعطي صورة واضحة لإلسالم الحنيف بكل ما يحمله من تسامح وصفاء ورحمة.
إن حسن الظن بالمســلمين والتماس العذر لهم، والحوار الهادئ الهادف معهم بقصد الوصول 
إلى الحقيقة هو القلب النابض لهذه المؤسســة اإلفتائية، ويصح القول: إنها اآلية والســمة البارزة 
للمدرسة اإلباضية منذ نشأتها األولى على يد إمامها األكبر التابعي الجليل (مفتي البصرة) جابر بن 
زيد  ƒ ، مرورًا بالربيع وأبي عبيدة، فحملة العلم إلى المشــرق والمغرب، فالعلماء المجددين في 
كل قرن  @ أجمعين ـ إلى وقتنا الحاضر حيث ال تزال هذه القيم ـ وهللا الحمد ـ غضة طرية تؤتي 

أكلها كل حين بإذن ربها.
يقول ســماحته مبيناً لما يجب أن يهتم به المســلمون في هذا العصــر ويجعلونه نصب أعينهم: 
«هناك قواسم مشتركة ما بين األمة جميعاً، فحسب األمة أن تكون جميعاً متفقة على أركان اإلسالم؛ 
هذا مــا يجب أن يراعى في الوحدة بين األمــة... فلماذا ال نذكر دائماً باإليمان بدالً من أن نســعى 

دائماً في الحديث عن االختالف الذي يعود إلى التفسيرات والجزئيات؟»(1).
ويقول في مراعــاة مصلحة األمة: «فإن مصلحتهــا في االتحاد، والظروف يجــب أن تقدر، فما 
الداعي في هذه الظروف الحالكة المكفهرة التي عبســت في وجه هــذه األمة، ما الداعي أن تعتني 

هذه األمة بما يزيدها اختالفاً ووهنا؟»(2).
وقد انعكســت هذه الرؤية الثاقبة على المؤسســة اإلفتائية إيجابياً، فأعطت إسهاماً فاعًال على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.

مجلة رسالة المسجد، العدد 123، ص 12.   (1)
المرجع السابق، ص 13.   (2)
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يقول األســتاذ الدكتور مصطفــى عبد القادر: «ُعمان لم تنصف في الكشــف عــن كنوز فكرها 
الخالق، تحتاج في عصر العولمة األلفية الجديدة من يسلط الضوء على مبدعيها، ويأتي على رأسهم 
سماحة الشيخ الخليلي الحجة الفكرية العربية والتاريخية اإلسالمية الذي تجاوزت أعماله حدود وطنه 
ُعمان إلى العالمية، ليأخذ على عاتقه الدفاع عن اإلســالم وشــرح أصوله ومنهجه وفكره وفلسفته... 
مبتعدًا عن العواطف الهوجاء التي تبعد الحقيقة عن ذاتها، وتستســلم إلى رقة الكالم المنمق. لقد 
لخص سماحته صفحات التاريخ العربي عبر عصوره بآراء وأقوال واجتهادات بلغ بها الذرى؛ أفال يحق 
للمؤمنين أن يعطوه صفة (مفتي العروبة واإلســالم)، ويســلطون الضوء على قدراته الخالقة، وأفكاره 

النيرة، وأقواله المأثورة التي عجزت عن النطق بها مؤسسات علمية ومراكز بحثية»(1).
وحتى ال يطول النظر إلى دقائق وجزئيات هذا الموضوع أراني مضطرًا أن أكتفي هنا بذكر أهم 

القيم التي صاحبت فتوى سماحته في هذا الجانب: .

1 ـ اإلخالص والتجرد من األهواء:
اإلخالص هــي القيمة التي يــدور عليها رحى العمل في اإلســالم عموماً، ومــا يتصل بالميدان 
العلمي خصوصاً، ال ســيما علم الفقه أو ما يتعلــق بالفتوى؛ لذا فإن أي انحــراف عن هذا الجانب 

يالزمه ميل إلى الهوى كما يالزمه القصور في النظر والبعد عن الصواب.
إن ما يدور اليوم فــي أروقة بعض المؤتمرات التي صممت في األصل لجمع الكلمة من شــجار 
وخــالف، وربما تنابز باأللقاب لَيَِنّم ويشــي عن قلة المبــاالة بالعواقب من غيــر أن نتهم أحدًا في 
ــة أن تجتمع وتتحــد إذا كان كل فريق يجعل غاية ســعيه وأكبــر همه االنتصار  ى ألمإخالصــه. وأَن
لقضيته فحســب، بغض النظر عن عدالتهــا أو قناعته بها أو الوســيلة التي يركبهــا لبلوغ مطمحه 
ومــراده. وهذا ما يدعو ـ لعمر الحق ـ إلى الحزن واألســى، وهنا يأتــي دور اإلخالص للحق وحده 

ليكون البلسم الشافي لما تعانيه هذه األمة اليوم من فرقة وضياع.
غير أنه ـ وهللا الحمد ـ يوجد في األمة اإلســالمية علماء مخلصون جادون منتشــرون في أصقاع 
األرض يحملون هم اإلســالم، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل اســتعادة هــذه األمة لمكانتها بين 

األمم والحضارات..
وإذا كان اإلخــالص أمرًا معنويــاً ال يعرف ِإال بآثــاره وتجلياته، وكما ال تــدرك ماهيته كذلك 
ال يمكن قياس مقداره؛ فإنه يمكن مع ذلك االســتدالل على وجوده ومقدار ترسخه في النفس ومدى 

استحواذه على القلب والجوارح.

زايد الجهضمي، معالم الفكر التربوي، ص 10.   (1)
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فنحنــن على يقين بأن النجاحات التي يحرزها ســماحة الشــيخ في كل ميــدان هي دليل قاطع 
بإخالصه ألمته ومجتمعه، وحيث إن حديثنا عن الجانب الفقهي فإن أعمال سماحته في كل الجوانب 
ســواء كانت أعماالً كتابية (فتاوى أو بحوث أو دراسات) أو مقالية (خطب ومحاضرات، دروس فقهية، 

فتاوى شفوية) أو إدارية (مشاركة في المؤتمرات واللقاءات)؛ لتشهد له بأنه يسعى إلى كلمة سواء.
فلينظر طالب الحق ـ إن شاء على ســبيل المثال ـ إلى فتاوى سماحته من ألفها إلى يائها يجد 
أَنهَا ال تخرج قيد شعرة عن هذا السياق، ولينظر ـ إن شاء ـ إلى مؤلفات سماحته في هذا الجانب، 
وما اســتوعب تفســيره من بحوث فقهية وغيرها، ولينظر طالب الحق كذلك فــي أعمال المؤتمرات 

التي كان سماحته فيها رئيساً أو عضوًا مشاركاً.
يقول ســماحته فــي أعمال نــدوة الفقه اإلســالمي المنعقــدة بجامعة الســلطان قابــوس عام 
1408هـ/1988م، وكان رئيســاً لهــا: «وقد أتت والحمــد هللا ثمارها من حيث التعــارف الذي يثمر 
المــودة في النفوس، ويزيل الوحشــة من القلوب، ويربــط بين هذه القلوب بعــد تنافرها، ويذكرنا 
 Q P O N M L K J I H  ﴿ :منة اهللا تعالى على هــذه األمة؛ إذ يقــول

T S R ﴾» [آل عمران: 103](1).

2 ـ عذر اآلخرين في المختلف فيه
وعن هــذه القيمة األخالقية يقــول عثمان بن عبد اهللا األصــم 5 : «وإذا االختالف في حكم 

الحادثة بالرأي لم يجز لكل فريق من أهل الرأي أن يخطئ صاحبه»(2).
وجاء عن صاحب قاموس الشريعة 5 : «إن اهللا تعالى من كرمه ورحمته أوسع على عباده في 

أمور والهم الحكم فيها، وفوضها إليهم، وأمرهم باالجتهاد فيها...»(3).
وعبر هذه البوابة الواســعة لمفهوم الرحمة والكرم اإللهي والتوســعة علــى العباد يؤكد هؤالء 
العلماء المخلصــون النابهون أن اتفاق الناس في الفروع ال يمكن، فاالختالف في فهم األحكام ال بد 

منه فهو ضرورة ملحة أوجبتها عدة عوامل:
أ ـ   منها: إن اهللا تعالى أراد أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمســكوت عنه، وأن يكون 
في المنصــوص عليه المحكمات والمتشــابهات والقطعيات والظنيات لتعمــل العقول في ما 

يقبله االجتهاد.

انظر: كتاب ندوة الفقه اإلسالمي، ص 1024.   (1)
جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة وزارة التراث، سلطنة ُعمان، 1404هـ/ 1983م، ج، ص 26.  (2)

المرجع السابق، ص 142.   (3)
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ب ـ  من حيث اللغة: ففي نصوص القرآن الكريم اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، 
وفيها الحقيقة وفيها المجاز.

ج ـ من حيث طبيعة البشر فقد خلقهم اهللا تعالى مختلفين في التفكير والطباع والصفات.
واالختالف في الفروع ثروة فكرية لألمة ينمو الفقه في ظاللها وتتسع دائرته حولها، ويستطيع 

المجتهد الفقيه أن يجدد لمنفعة العباد وصالح البالد.
ومن هذا المسلك القويم يتجه ســماحته في فتواه اتجاهاً بعيدًا عن التشنجات التي تحصل بين 
الحين واآلخر عند بعض العلماء على الفروع الفقهية؛ يقول سماحته في فتوى له: «ال ينبغي للمسلمين 
أن تشتد الخصومة بينهم في مسائل فرعية، لالجتهاد فيها مجال رحب ما دام كل مجتهد فيها يتعلق 

بما يراه حجة ويرتضيه دليًال شرعياً اجتمع فيه وصفان: قطعية متنه ونصية داللته.....»(1).
ويقول في موضــوع آخر: «لم أتعــرض في جوابي لصالة الشــافعي وال غير الشــافعي جوازًا وال 
بطالناً، وما كان لي أن أحكــم ببطالن صالة أحد يتمذهب بمذهب ويــؤدي صالته طبق تعاليم ذلك 
المذهب؛ فإن علماء المسلمين لهم اجتهادات وآراء في الصالة وغيرها من العبادات، وال يعد الخالف 

في ذلك من القضايا المفضية إلى اإلشكال؛ ألنه اختالف فرعي يكون حتى في المذهب الواحد»(2).

3 ـ إحسان الظن باآلخرين:
وهذا مبدأ سار عليه ســماحته في تعامله مع المســلمين عموماً، ومع علمائهم خصوصاً؛ فيستمع 
ألقوالهم وينظر في كتاباتهم ويدقق فيها بتأٍن وحســن نية وصالح طوية، يلتمس لهم األعذار ويبرر 
مواقفهم إن كانت تحتمــل وجهاً من وجوه الحق، بعيدا كل البعد عن اتهــام أحد في نيته أو الحكم 

عليه في سريرته.
يقول ســماحته معقباً على الدكتور: أحمد عبد الــرؤوف في مداخلته في نــدوة الفقه المنعقدة 
بجامعة السلطان قابوس، وقد ذكر حزنه الشــديد على التساهل الحاصل من بعض علماء المسلمين 
في بعض القضايا التي عد التســاهل فيها فجيعة في أعز شــيء لدى المســلم في الحياة، وسماها 
(التراجعــات واالنهزامات في عالمنا اإلســالمي): «شــكرًا لفضيلة الشــيخ على هــذه الغيرة وهذه 
الصراحة، وعلى كل حال هــذه القضايا التي ذكرها قضايا مهمة، وهي معتبرة إن شــاء اهللا. وإنما 
أردت أن أقول بأن علماء المســلمين نحســن بهم الظن، وإنما قد يكون هناك أناس محســوبون على 
علماء اإلسالم، ومحســوبون على العلم، يصدرون فتاوى يتجاوزون فيها حدود ما شرعه اهللا سبحانه 

أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الصالة، ط2، وزارة األوقاف، سلطنة ُعمان، 1419هـ/1998م، ج 1، ص 140.   (1)
المرجع السابق، ص 142.   (2)
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وتعالــى؛ فال ينبغــي أن يدان جميع المســلمين بفعل أولئك، هــذا أمر واقع، وعلى كل حال نشــكر 
لفضيلة الشيخ هذه الغيرة(1).

4 ـ اإلنصاف لآلخرين والبعد عن تجريحهم:
يســير اإلفتاء الُعماني المعاصر على هذا المنهاج الذي ســار عليه سلفه الصالح حيث لم يؤثر 
عنهم تجريح بعضهم بعضاً رغم اختالفهم، وال أدل على هذا من ذلكم الود والصفاء والحب واإلخاء 
ـ ، رغم ما  بين الصحابيين الجليليــن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنهم أجمعين 

بين مدرستيهما من خالف؛ وكالهما ينشد الحق وكالهما على حق.

يقول اإلمام السالمي 5 مبيناً هذا المسلك القويم:
وال نعـــد الشـــتم دينـــا يـرتـضـىنحن األولى نســـكت عما قد مضى
تـلــقـــى ال  بــالدنـــــا  نـطـقـافـهــــذه  قطـــا  الصحب  لســـب  بها 
العـبــــادا نطــالــــب  ال  اعـتـقــــاداونحــــن  شـــهـادتيـهـم  فــــوق 
قـلـنـا بالجملتيـــن  أتــــى  إخـواننــــا وبـالحقـــوق قـمـنــــا(2)فـمـــن 

مة أبو إســحق اطفيش 5 (وهو شــيخ ســماحته) فــي معرض الرد على األســتاذ  ويقول العال
محمد بن عقيل العلوي الذي شــتم اإلباضية، ونســب مذهبهم إلى الخوارج: (إنه مــن اعتقادنا أن 
الشتم ليس بعبادة، وما فائدة شتم الناس؛ يا ترى أعبادة؟! فاهللا ال يعبد بالشتم، أم معصية؟! فأهل 

الورع ال يتعمدون ارتكابها)(3).
ومنهج سماحة الشــيخ ـ حفظه اهللا ـ في هذا الجانب يجرى على نفس الخطة ويسير على نفس 
األســلوب فهو يؤثر الســكوت وعدم الخوض في ما جرى بيــن الصحابة  @ من خــالف كما يقول 
ســماحته: «قضية ما جرى بين الصحابــة: ﴿ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ ﴾ [البقــرة: 134] وأين 
نحن من صحابة رسول اهللا ژ أولئك قوم اختارهم اهللا 8 لصحبه خير األنام، وظهر على أيديهم 

وألسنتهم هذا الدين وانتشر في أرجاء األرض...»(4).
ومن خالل تتبعي لفتاوى ســماحته فإني أجد حضور أئمة المذاهب اإلســالمية في الكثير منها، 
وأجده يذكرهــم بالتبجيل واالحترام، وينزل كل واحد منهم منزلتــه العلمية التي تليق به، فيطالعنا 

كتاب ندوة الفقه اإلسالمي، ص 446.   (1)
عبد اهللا بن حميد السالمي، مفتاح السعادة، ط1، مكتبة نور الدين، 2003م، ص 201 - 203.   (2)

أبو اسحق أطفيش، النقد الجليل، ط1، مكتبة الضامري، 1993/1414م، ص 36.   (3)
كتاب ندوة الفقه اإلسالمي، ص 784.   (4)
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على ســبيل المثال في الجزء األول من فتاوى العبادات العبارات التاليــة: «إمام المحدثين الحافظ 
مة السيد  مة العيني، والعال مة الســهرنفوري، األئمة مالك والشــافعي وأحمد، العال ابن حجر، العال

مة ابن رشد، اإلمام زيد»(1). مة المراغي، العال محمد رشيد رضا، العال

5 ـ الحوار الهادئ الهادف
الحوار بهذا المعنى يعني قيمة حضارية ينبغي الحرص عليها والتمسك بها وإشاعتها على جميع 

المستويات.
وهذا ما أكده ســماحته قوالً وصدقه عمًال جاء في بعض فتاواه أنه يرى أن الحوار مطلوب لكن 

يكون الحوار يجمع وال يشتت، ويؤلف وال ينفر ويقوي وال يضعف ويقرب وال يبعد(2).
وأهم ما يميز أسلوب سماحته في الحوار:

أ ـ  الحلم والوقار، وتقوى اهللا في كل كلمة تصدر منه.
ب ـ اختياره ألرق التعابير وألطفها.

ج ـ تركيزه على المتفق عليه من غير تضخيم للمختلف فيه.
د ـ  مستعد للتنازل عن رأيه متى بان له خطأه وصواب ما عند اآلخر.

وبالرجوع إلى البحوث الفقهية لســماحة الشــيخ ـ وهــي مبثوثة في كتب الفتــاوى وغيرها ـ يمكننا 
أن نتعرف على أســلوبه في المحاورة عند بحثه للمســائل ورده على االعتراضات ومناقشته لألقوال؛ تجد 
العبارات التالية «وقد يتســاءل بعض الناس لم هذه العناية بهذه القضيــة التافهة؟ فالجواب. وقد يقول 
قائل: إن كان األمر كما تدعون فما بال بعض كبار علماء السلف؟ فالجواب. فإن قيل: فالجواب... الخ»(3).

وأختم هذا المحور بالقول: إن حرص سماحته على هذه القيم الفاضلة كان له مردوده اإليجابي 
الواضح علــى الصعيديــن الداخلي والخارجي، وهــو ما أكده الواقع وشــهد به النــاس؛ يقول أحد 
الباحثين: «إن لفكر الشــيخ الخليلي المعتدل والوســطي األثر الكبير على المجتمــع الُعماني عامة 
والمذهب اإلباضي خاصة، بحيث غــدت ُعمان في طليعة الدول العربية واإلســالمية الداعية للحوار 
والتقريب بين المذاهب اإلســالمية باعتباره أنجح ســبيل للتفاهم بين الناس، وتحت مظلة التسامح 
هذه قامت مؤسســات المجتمع الُعماني وعلى رأسها المفتي العام لســلطنة ُعمان بفتح دائرة الحوار 

حول عدة قضايا منها: االجتهاد في اإلسالم والتقريب بين المذاهب اإلسالمية»(4).

ينظر أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 174، 469، 493، 515، 522، 523.   (1)
رسالة المسجد، العدد 113، ص 9.   (2)

المرجع السابق، العدد 112، ص 40.   (3)
مقال للدكتور سامي صقر والدكتور محمد عبد الكريم.   (4)
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ومن خالل هذا المحور ســأحاول بحــول اهللا أن أقف على الخطوط العامة التي حددت مســار 
ســماحته، وهو يناقش أو يفتي في مسائل الفقه. وحســبي من ذلك أن أعرج على أهم المعالم، وال 
أزعم أنني أقدم صورة مكتملة في هــذه العجالة المقتضبة؛ على أن هذه المعالم فيها من التجديد 
في الجانــب الفقهي ما ال يخفي، وكنت أود أن أتوســع بالمقارنة بين منهج ســماحته وبين ما كان 
عليه بعــض العلماء المتقدمين عليه ليتضــح لنا الجديد والتجديد أكثر فأكثــر، لوال أني خفت أن 
يطول األمر ويفضي إلى الخروج عن الدائرة المحددة للبحث، وإليك أخي القارئ بعض سمات هذا 

المنهج التجديدي.

1 ـ التحرر من العصبية والتقليد
مة الخليلي ـ حفظه اهللا ـ من تجاوز قنطرة التعّصب المذهبي الضيق التي لم يسلم  تمكن العال
منه كثير من أهل العلم والفهم، وذلك ما تنطق به بحوثــه وفتاواه؛ فما هي في حقيقتها ِإال ترجمة 
حية لســعة صدره ورحابة فكره وانفتاحه على اآلخرين، وقد بــات لديه الهدف ـ من ذلك ـ واضحاً 
وسامياً، وال يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه، أال وهو الوصول إلى الحق بغض النظر عن صاحبه 

أو مكانه أو زمانه.
إن بحوث سماحته تعكس حقيقة العالم المستقل الذي بلغ درجة االجتهاد المطلق؛ فسماحته (ال 
يعرف الحق بالرجال وإنما يعرفهــم بما عندهم من الحق)، وأرى أن ألقــي بين يديك أيها القارئ 

الكريم بعض الشواهد على ما أوضحته لك سابقاً لتتبين صوابه وأنه الحق بإذن اهللا:
أ ـ ربما جاءت الفتوى عند سماحته مخالفة لما عليه علماء المذهب، فمتى كان الدليل أقوى في 
المسألة والمصلحة راجحة فيها كانت هي الفتوى المعول عليها بقطع النظر عن القائلين بخالف أو 

وفاق معها؛ ومن هذا الباب:
أفتى ســماحته بفرضية صالة الجماعة على األعيان، وهي في حقيقتها جــاءت ملبية لحاجة  –

األمة التي يراد لها الوحدة بين أفرادها، كما يــراد لها أن تمتلك زمام القيادة في األرض، 
وال يمكن بحــال أن تصل إلى هذا الســؤدد ِإال إذا انضبط أمرها في صــالة الجماعة، كما 

جاءت هذه الفتوى ـ وال ريب ـ منسجمة مع قوة الدليل(1).

أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوي، ط2، األجيال، سلطنة ُعمان، ج 1، ص 53.   (1)
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كما أفتى ســماحته بحرمة ربا الفضــل: وهو بيع الجنس بجنســه متفاضًال يــدًا بيد؛ جاء في  –
الفتوى: الراجح ما مال إليه اإلمام أبو يعقوب الوارجالني، وأشار إلى اختياره القطب، ورجحه 
اإلمام الخليلــي ـ رحمهم اهللا جميعــاً ـ، وعليه في عصرنــا إمام المعقول والمنقــول القنوبي 

ـ حفظه اهللا ـ وهو عدم جواز ربا الفضل وذلك لألحاديث الواردة في ذلك، واهللا أعلم(1).
ـ : (وذلك لألحاديث الواردة في ذلــك) لتعلم أَنهُ يعول على قوة  فانظــر إلى قوله ـ حفظه اهللا 

الدليل ورجحانه.

ب ـ يهتم ســماحته ـ حفظه اهللا ـ بتتبع بحوث العلماء من الســلف والخلف، ويستعرض لألقوال 
المختلفة فيها ويوازن بين أدلتها، وينظر في مســتنداتها النقلية والعقلية ليختار منها ما كان أسعد 
بنصوص الشــرع، وأقرب إلى مقاصده وأولى بمصالح الناس؛ فهو بهذا ال يتغافل عن نتاجات علماء 

المسلمين على اختالف مذاهبهم.
ج ـ يرى سماحته أن المســائل االجتهادية كلها ليس االختالف فيها شــديدًا، وأن االختالف مع 

المذاهب كنفس االختالف في المذهب الواحد(2).
ومن أمثلة ما خالف فيه ســماحته الجمهور متشــبثاً بالدليل األقوى رأيه في بعض مسائل كفارة 

القتل:
قال ســماحته: اختلف العلماء: إذا اشــترك جماعة في القتل كيف تجب عليهــم الكفارة ـ فقول 
الجمهــور ـ ومنهم الحســن وعكرمة والنخعــي والحارث العكــي ومالك والشــافعي والثوري وأحمد 
وإســحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعليه أكثــر أصحابنا ـ بأن على كل واحد منهــم كفارة واحدة. 
وقيل: بالتفريق. وال ريب أن رأي الجمهور أحوط وأســلم وأورع، لكن الفتيــا ِإنَما تبنى على الدليل 
األرجح، والــذي يرجح عندي في هذا بالدليل قول من أوجب على الجميع كفارة واحدة ســواء كانت 

عتقاً أو صياماً(3).

2 ـ االهتمام بالفقه الواقعي
الفقه الواقعي الذي يناقش القضايا المستجدة في المجتمع، ويبدي رأيه في النوازل التي حلت 
ا ليس له حكم ســابق، أو فيما يكون له حكم ســابق ولكنه يحتاج إلى إعادة نظر لتغير  بالناس ِمم

ظروف الناس وتبدل أحوال العصر بجريان الزمان واختالف المكان.

المرجع السابق، ج 3، ص 177.   (1)
أحمد بن حمد الخليلي، ، فتاوى المرأة المسلمة، ط1، الجيل الواعد، 2007/1428، ص 89.   (2)

الفتاوى، ج 5، ص 110.   (3)
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يقول سماحة الشــيخ في هذا الجانب: «وإذا كان عهد الخلفاء الراشــدين اتسم بحركة فكرية 
فقهيــة للتعدد فــي الوقائع فكيــف بحال عصرنــا، والحوادث فيه ال حصــر لها مع تعــدد جوانبها؛ 
فالجنايات وقرائنها المتنوعة كالبصمة وغيرها، والنسب ودالئل ثبوته بالخصائص الوراثية، ومختلف 
االبتكارات الطبية الجديدة كالرحم المســتعار واالستنساخ ونقل األعضاء وغيرها، كل تلك القضايا 
تســتدعي النظر في حكمها. كما أن عجلة األيام ما زالت تدور فــي المجال االقتصادي كالمعامالت 

البنكية المتعددة فأَنى تحل بغير االجتهاد؟!»(1).
ومن خالل الوقوف على فتاوى ســماحته في هذا الجانب نجد أَنهُ يحاكم هذه القضايا الحادثة 
بالمنظار الشــرعي وفق دليلــه فيتبين صالحها من فاســدها مع مراعاته لمصالــح الناس وتقديره 
لضروراتهم. يقول ســماحته في قضية االستنســاخ: أنا قلت من أول مرة عندما بدأ االستنســاخ بأن 
ا يؤدي بطبيعة  الســير في هذا المنهاج يؤدي إلى تمرد اإلنسان وخروجه عن سير الفطرة، وذلك ِمم
الحال إلى المفاســد الكبيرة، وفتح هــذا الباب يترتب عليه ما يترتب من دخــول الكثير من األمور 
الشاذة التي تنحرف باإلنســان ذات اليمين وذات اليسار ليخرج عن المنهج الصحيح؛ َوِإنَما قلنا ما 
آتاه اهللا ســبحانه وتعالى اإلنسان من علم يجب أن يستغل في ما يعود بالصالح على اإلنسان، يمكن 

أن يستنسخ أعضاء اإلنسان إن كان بحاجة إليها...»(2).
ا يعطي  وهنالــك الكثير من هذه الفتــاوى العصرية التي تناولها ســماحته وبين فيها رأيــه ِمم

الصورة الواضحة على التجديد الفقهي عند سماحته ـ حفظه اهللا ـ .

3 ـ تغليب روح التيسير والبعد عن التشدد
ِإنهُ بمجرد النظرة األولى في نتاجات سماحة الشيخ الفقهية ينطبع لدى قارئها مراعاته لجانب 
أصيل في الحنيفية الســمحة أال وهو جانب التيســير ورفع الحرج، مســتندًا فــي ذلك إلى معطيات 

الكتاب الحكيم والسنة القويمة. ويحضرني في هذا المقام بعض الشواهد:
أ ـ ِإنهُ كثيــرًا ما ترد فتاوى ســماحته وبحوثه القيمــة مطعمة باآليات واألحاديــث الدالة على 
معنى اليسر بهدف ترســيخ هذا المفهوم في قلوب المسلمين. يقول سماحته في فتاوى الصالة: «من 
 W V U  ﴿ :ال يســتطيع االتجاه إلى القبلة في الصالة يصلي كيفما أمكنه فــإن اهللا تعالى يقول
Z Y X ] ﴾ ويقول: ﴿ § ¨ © ª » ¬﴾. والنبي ژ يقول: «إذا أمرتكم بشيء 

فأتوا منه ما استطعتم...»(3).

أحمد بن حمد الخليلي، االجتهاد وأثره في التجديد، ص 97.   (1)
رسالة المسجد، العدد 107، ص 5.   (2)

الفتاوى، ج 3، ص 144.   (3)
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ب ـ ومن ذلك أن سماحته ـ حفظه اهللا ـ ال يحجر على الناس أن يأخذوا برأيه، فيدل مستفتيه 
إذا ما اشــتد عليه أمر في نازلة من النوازل أن يترخص بقول من أقــوال أهل العلم، مع أن مقتضى 
أقوالهم على غير ما يرجحه سماحته، كما جاء هذا في مســألة حكم التبرع بالكلى. يقول سماحته: 
«هذه القضية بحثت في المجامع الفقهية وغيرها، وللعلماء فيها رأيان: منهم من تشدد على المبتلى 
أن يصبــر إلى أن يأتــي اهللا بالفرج، وهذا الذي هــو معافى ليس له أن يؤثر على غيره شــيء من 
جســمه؛ ألن اإليثار ليس بالنفس، ِإنَما اإليثار على النفس. ومنهم من قــال ـ وهذا قول أكثر علماء 
العصر ـ : إذا لم يكن ذلك تجارة ولم يكن ذلك من شخص ال يملك أمره وال بتأثير ضغوط نفسية 
أو غيرها، َوِإنَما ذلــك اختيار فال مانع من نقل الكلى. ونرى أن من توســع بهــذا الرأي فنرجو أن 

ال يؤاخذه اهللا تبارك وتعالى»(1).
ومثله في حكم إقراض المنافع «... وإن توســع أحد بحيث أخذ بــرأي المجيزين َفِإنهُ ال ُيعنف، 

واهللا تعالى أعلم»(2).
ج ـ وتتوسع دائرة التيســير عند ســماحته في ما تعم به البلوى، وخاصة أن طبيعة هذا العصر 
ا يقتضي ويســتوجب رفع الحرج ودفع  قاســية، وقد نجم من طغيان المادية مشكالت مســتعصية ِمم
ـ : ِإنهُ  المشقة وجلب التيسير. وهذا مقرر عند العلماء الســابقين؛ قال أبو سعيد: يقال ـ واهللا أعلم 

ليس العالم من حمل الناس على ورعه، ولكن العالم من أفتاهم بما يسعهم من الحق(3).
ومفهوم التيســير عند سماحة الشيخ ـ حفظه اهللا ـ يجري وفق حدود وضوابط معينة، وليس من 
ا جاءت به الشــريعة الغراء. ولســماحته نظرة ثاقبة فيما يحتاج إليه  التيســير التنازل عن شيء ِمم
الناس من الفتوى التي تشــفي مريضهم وتداوي عليلهم؛ فتارة يفتي ســماحته بما هو أحوط مراعاة 
لحال الســائل أو حال المجتمع في ما إذا كان التســاهل معــه في أمر من األمور يجــر عليه وعلى 
مجتمعه ما ال تحمد عقباه. قال أبو المؤثر 5 : «ينبغــي للمفتي أن يتحرج، وال يضيق على الناس 

ما هو واسع لهم، وال يوسع لهم ما هو ضيق عليهم»(4).
ومثاله: فتوى ســماحته في حكم قيادة المرأة للســيارة؛ فهو يرى أَنهُ من األســلم لها ترك 
القيادة لما يترتب على ذلك مــن أخطار دينية ِإال إن دعت الضــرورة لذلك، فالضرورة تقدر 

بقدرها(5).

المرجع السابق، ج 1، ص 24.   (1)
المرجع السابق، ج 3، ص 200.   (2)

جميل بن خميس السعدي، ج 2، ص 139.   (3)
خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين، وزارة التراث، سلطنة ُعمان، ج1، ص 137.   (4)

فتاوى المرأة، ج 2، ص 238.   (5)
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د ـ كما تتوســع دائرة التيسير عند سماحته إذا ما جاء المســتفتي تائباً يريد أن يؤوب إلى ربه 
ويقلع من ذنبه، وهو منهج إصالحي يترك في تقديره للمفتي، وهو مسلك علماء األمة الراسخين في 

العلم. وقد سئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان 5 عن معنى هذين البيتين:
محبـــوِب يـــا  الرخصـــة  لـــكل مـــن تـــاب مـــن الذنـــوِبوتبـــذل 
تكتـــم عنـــه  اإلصـــرار  ذا  نعلم؟لكـــن  فيمـــا  تبـــذل  لـــه  ليـــس 

فقــال: فإذا علم منه التوبــة بذل له الرخصة لئال يســتصعب الخروج من ذنوبــه، وهكذا كان 
يعمل والدي. والــذي يراه يطلب الرخصة حيلة وهو مصر على الذنــوب، لم يعلمه بالرخص، وأفتاه 

باألشد(1).
وعن ابن عباس ^ أن رجًال ســأل عن توبة القاتــل، فقال: ال توبة له. وســأله آخر عن توبة 
القاتل، فقال: له توبة. ثُم قال: إن األول رأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، فجاء مســكين قد قتل 

فلم أقنطه(2).
ومثال ذلك من فتوى سماحته فيمن ترك صيام عدة سنوات بجهل، ثُم جاء تائباً أن عليه قضاء 

ما أفطر، وله أن يكتفي بكفارة واحدة(3).
وإجماًال: فـإن ســماحتــه ارتضــى أن يكـون منهجـه وســطاً بين مـن تحلــل من كثير من 
األحكام الثابتة بدعوى مســايرة التطور والتيســير على الناس، وبين الذين التزموا تقديس كل 
ما هو قديــم بدعوى المحافظة واتباع منهـج الســلف، فتراهـم يطلقون األحــكام جزافاً بالمنع 

والتحريم.

وانظر ـ إن شئت ـ في الفتاوى التالية لتتبين منهجه السليم في هذا األمر:
1 ـ فيمن أراد أن يعمل في بنك ربوي بحجة أن اإلسالم دين يسر(4).

2 ـ فيمن يحتج بأن بعض العلماء أفتى بحلية الزيادة البنكية(5).
3 ـ حكم عمليات التجميل(6).

جميل بن خميس، قاموس الشريعة، ج 2، ص 135.   (1)
المرجع السابق، ص 136.   (2)

فتاوى المرأة، ج 2، ص 280.   (3)
الفتاوى، ج 3، ص 238.   (4)
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فتاوى المرأة، ج 2، ص 497.   (6)
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4 ـ مخاطبة الناس بلغة العصر
ا يميز منهج سماحة الشيخ في هذا الجانب: ِمـم

أ ـ أَنهُ يفتي ويصوغ بحوثه الفقهية بلغة ســهلة، خالية من المصطلحــات التخصصية واأللفاظ 
 g f ﴿ :الغريبة، وهو يطبق توجيه الكتاب العزيز في هذا الشــأن؛ يقــول اهللا تبارك وتعالى

n m l k j i h ﴾ [إبراهيم: 4].
ومع سهولة أسلوب سماحته فهو دقيق العبارة متخيرًا للكلمات، بما يتناسب ويتناغم مع ما يحتاج 

إليه المسترشد.
ومع مراعاته البساطة وعدم التكلف في العبارة، فإن سماحته يقف في خطابه عند درجة معينة 
ملتزماً باللغة العربية الفصحى، فال ينزل إلى مســتوى الناس في خطابهم؛ بل يســعى إلى االرتقاء 

بألسنتهم، وهو شديد الغيرة على لغة القرآن.
وســماحته كذلك ال يرتضي أن يرد عليه ســؤال مطعــم ببعض الكلمات األجنبيــة بهدف تنميق 
السؤال فحسب، وهو ال يرتضي كذلك أن يكون في الســؤال خطأ لغوي ال سيما إن كان السؤال يرد 

إليه مكتوباً، فيعمد إلى إصالحه وتقويم لغته.
ب ـ مراعاته ـ حفظــه اهللا ـ لخصائص تفكير المســتفتين على اختالفهم؛ فمنهم الراســخ في 
إيمانه، ومنهم المتســاهل في دينه، ومنهم المشــكك الذي ال يقبل الحكم مــن دون معرفة حكمته 
ومغزاه، ومنهم الجاهل، ومنهم المتجاهل، وفيهم العامــي، وفيهم الجامعي المثقف؛ وكل من هؤالء 

محتاج إلى مخاطبته على قدر عقليته.
وأكتفي بمثال واحد فقط، إذ األمر بات واضحاً ال يخفى على المتأمل؛ فقد ورد عليه ســؤال فيه 
شــبهة أثارتها بعض الطالبات عن (طبيعة المســاواة بين الرجل والمرأة)، ولماذا ال يتســاويان في 

الميراث؟ وكيف تمنع المرأة من إمامة الرجال؟
فقد استفاض سماحته في الرد على هذه الشبهة، وأجاب عنها إجابة مدعمة بأدلة نقلية وعقلية، 

مع تركيزه على واقعية اإلسالم واعتداله في هذا الجانب ونظرته الصائبة لمفهوم المساواة(1).
ج ـ االستشــهاد في الفتوى بالجديد من ثقافات العلوم المتنوعة حيث يتميز سماحة الشيخ بأفق 
واســع وعقلية تســتحضر الشــواهد العلمية والمعلومات الثقافية في الموضوع بســرعة فائقة وبديهة 
حاضرة، حتى ليخيل إلى المســتفتي أن ســماحته متخصص في ذلك الفن؛ فــإذا تحدث في جانب 

ينظر الفتاوى، ج 2، ص 599 و 600.   (1)
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الطب أو الفلك أو التاريخ فّصل فــي القول وتعمق في جزئياته. هذه الميزة أضفت على الفتوى أفقاً 
رحباً وحيوية فاعلة، وبذا تؤثر على المستفتي إيجاباً بإحداث الطمأنينة لديه.

ففي ســؤال ورد إليه من أحد إخوانه من جمهورية موريتانيا يستفتيه عن حكم التدخين، فأجاب 
ســماحته بإجابة مطولة ـ 25 ورقة ـ ؛ فيها اســتعراض لخطر التدخين وبيان مــا صدر عن منظمة 
الصحــة العالمية ومؤتمرات وندوات طبية وما أعده مهرة األطباء مــن كتابات في بيان هذا الخطر. 
وقال ســماحته بعد ذلك: «وقد أفاد أخيرًا قبيل تحرير هذا الجواب القســم العربــي بهيئة اإلذاعة 
البريطانية أن عدد الذين يموتون بســبب الدخان ارتفع إلى خمســة ماليين، كما جاء ذلك منشورًا 
على موقع هذا القســم من شبكة المعلومات العالمية». ويستطرد ســماحته بذكر ما ورد عن المكتب 

التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من إحصاءات في هذا الموضوع(1).

5 ـ اإلعراض عما ال ينفع الناس
مــن التجديد الذي أحدثه ســماحته في فتاواه إبعادهــا عما ال يحتاج إليه النــاس في حياتهم 
العملية؛ ومن ذلك ال أجد له في هــذه الفتاوى ما يتعلق باإلجابة عن األلغاز الفقهية أو الخوض في 
قضايا جدلية افتراضية، كما أن ســماحته شديد الحرص على تجنب المســائل التي تثير الخالفات 
 ÊÉ È Ç Æ ﴿ :القديمة بين األمة أو الفتن التي وقعت بين الصحابة @ ؛ فشــعاره في هذا

Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: 134].
وما حاله هذا إال كحال الخليفة األموي الراشــد عمر بن عبد العزيز ƒ عندما سأل عن قتال 

أهل ِصفين فقال: «تلك دماء طهرت منها سيوفنا أفال نطهر منها ألسنتنا»(2).
فسماحته ال يبحث هذه المســائل ِإال بقصد أخذ عبرة أو تصحيح مغالطة تاريخية أو دفع شبهة 

فحسب.
كما يؤكد ســماحته على أمر هو غاية في األهمية، وهو عدم إقحام الدين في كل شيء، وتحري 
المســلم التفريق بين ما يتعلق بالدين وبين ما ال يتعلق به؛ يقول ســماحته ردًا على من استفتاه في 
قضية وصول اإلنسان إلى ســطح القمر، والتوفيق بين القول بوصوله وبين قول اهللا تعالى: ﴿ ... ~ 
«هــذه  [الرحٰمــن: 33]:   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
القضية ال تتعلق بالدين والعقيدة، فال داعي إلــى بحثها على ضوء الدين. وإنما يجب تنزيه القرآن 
عن حمله علــى مثلها كما ذكــرت أن بعضهم يتكئ على تلــك اآلية في إثبات الوصــول إلى القمر، 

المرجع السابق، ج 5، ص 442.   (1)
أبو إسحق اطفيش، النقد الجليل، ص 54.   (2)
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وما هي بدليل؛ ألنهــا في معرض الحديث عن يــوم القيامة. ومن وصل القمر لــم ينفذ من أقطار 
السماوات واألرض كيف والقمر تابع لألرض ليس بينه وبينها ِإال ثانية ونصف بسرعة الضوء؛ بينما 

أقطار السماوات تقاس باآلالف والماليين من السنين الضوئية، واهللا أعلم»(1).

6 ـ إعطاء الفتوى حقها من البيان على حسب مقتضاها
أالحظ أن لســماحة الشــيخ ـ حفظه اهللا ـ في بعض فتاواه بيانا مفصال يستغرق عدة صفحات، 
بينما قد ال يزيد علــى كلمة أو كلمتين في البعض اآلخر. ومرد هذا األمــر كما هو معلوم مراعاة ما 

يقتضيه السؤال من إطالة أو اقتضاب.
أ ـ فمنهــا ما يحتاج أن يســاق لجوابــه الدليل بمختلف صــوره أو ببعضها ومثــال ذلك: فتوى 
ســماحته في اللحوم المســتوردة التي جلبت من بالد الكفر، حيث يحاول بعض الناس المجادلة في 

حكمها. ومن ذلك أن المستفتي يورد بعض االعتراضات منها:
1 ـ إن جميع الناس يأكلونها ومنهم حجاج بيت اهللا الحرام.

2 ـ  االستناد إلى ما جاء في اآلية الثالثة من سورة المائدة وفي اآلية المائة وثالثة وسبعين من 
سورة البقرة، ونحن مضطرون.
3 ـ إن طعام أهل الكتاب حل لنا.

4 ـ حديث «ال تجتمع أمتي على ضالل». ونرى المسلمين مجتمعين على أكلها.
5 ـ  هل من المعقــول أن يوضع عليه ذبح على الطريقة اإلســالمية للتضليــل، والغربيون عرفوا 

بالصدق واألمانة.
فجاءت فتوى ســماحته مدعمة باألدلة، ملمــة بجوانب الموضوع، مجيبة عــن هذه االعتراضات، 
مبينة أَنهُ ال بد أن يوضع كل دليل في محله. وهكذا عالج ســماحته هــذه القضية حتى لم ُتبِق هذه 
الفتــوى في بيان هذا الحكــم ريبة لمرتاب. فكل مــا جلب من بالد الكفر مــن اللحوم فاألصل فيه 
ن يحل أكل ذبيحته، وال بد من  الحرمة حتى ترد ضمانة مقبولة تفيد بــأن الذابح لهذه الذبيحة ِمـم

ضمانة أيضاً تفيد أن هذه الذبيحة قد ذبحت على الطريقة المشروعة في اإلسالم(2).
ب ـ ومــن األجوبة ما يحتــاج أن يربط ببيان الحكمة التشــريعية فيه. ومن ذلــك ما ذكره في 
الفتوى للحكم التشــريعية في الشــعائر الدينية، ومنه أيضاً ذكر للحكمة، وذلك أيضاً الحكمة من 

الفتاوى ج5، ص 137.   (1)
ينظر الفتاوى، ج 5، ص 410 ـ ص 417.   (2)
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مشروعية الرجم للزاني المحصن، والحكمة من تحريم زواج الزاني بمزنيته، والحكمة من مشروعية 
عيدي األضحى والفطر(1).

ج ـ وقد يحتاج الجــواب إلى ربط الحكم المســؤول عنه بأحكام اإلســالم األخرى حتى تتضح 
عدالته في أمره ونهيه.

فعند الحديث عن األســباب الكثيرة التي دعا إليها اإلســالم في مشــروعية تعدد الزوجات لم 
يغفل سماحته أن يذكر أن التعدد مشروط بالعدل بين النساء. وأرجع سماحته القصور في ذلك متى 
ما وجد إلى تطبيق المســلمين وممارســتهم الخاطئة، وال يعود على المبدأ؛ فعليهم أن يحرصوا على 

العدل وأن يحرصوا على اتباع القرآن الكريم(2).
د ـ وفي بعض األجوبة ما يدعمه سماحة الشيخ مقارنة بين اإلسالم وغيره من العقائد والشرائع 
المنحرفة ليعلم ما في اإلســالم من خير وفضل وما في غيره من زيغ وظالل. ومثاله: قضية تحرير 
المرأة، ومقارنة ما أعطاها إياه اإلسالم وما القته في العصور السابقة لإلسالم، أو حتى من أدعياء 

التحرير في الوقت الحاضر.
هـ ـ وهنــاك من األجوبة ما فيه اســتطراد لبيان أحكام مرتبطة بالســؤال نفســه، مراعياً فيه 
سماحته ما يحتاج إليه الســائل. ومثاله: ما أجاب به سماحته عن حكم األغذية واألدوية التي يدخل 
في صناعتهــا الجالتين. قال: «... فما بالك فيما تيقنت حرمتــه كالجالتين الذي ثبت بالتواتر أَنهُ 
ال يخلو من عظام الخنزير وأدهانه...»، ثُم تناول ســماحته خطورته على الناس، وعرج إلى مسألة 
مرتبطة بتناوله وهي إجابة الدعاء فقال: «... وهذا الذي جعل دعاء الناس ال يرفع ـ والعياذ باهللا ـ، 
فإن من شرط إجابة الدعاء أن يكون طعام الداعي حالالً ال شــبهة فيه، وهو اآلن أعز من الكبريت 

األحمر، فإنا هللا وإنا إليه راجعون نسأل اهللا العافية»(3).

7 ـ توظيف الفتوى في خدمة الجانب اإلصالحي:
تمتاز الفتوى عند ســماحة الشــيخ بأنها تحمل طابعاً إصالحيــاً جديرًا بالنظر، فقد اســتطاع 
ســماحته بفضل ما آتاه اهللا من مواهب فطريــة وملكات إبداعية وتصرف في فنــون القول أن يجعل 
من الفتوى مدرســة دعوية واضحة المعالم، تتبنى حركة الصحوة اإلسالمية وتسير بها سيرًا راشدًا 

ال عثرة فيه وال تهور.

فتاوى المرأة، ج 2، ص 149.   (1)
فتاوى المرأة، ج 2، ص 102 ـ 103.   (2)

الفتاوى، ج 5، ص 420 ـ 421.   (3)
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ومن أهم المعالم اإلصالحية في هذه المدرسة اإلفتائية عند سماحة الشيخ ما يلي:

أ ـ التركيز على القضايا األساسية لألمة
فقد أعطى سماحته المسائل التي تعنى بدعائم األمة اإلسالمية ومقومات نهضتها مساحة واسعة 
مــن فتاويه، فهو دائم الحرص على التصحيح والتقويم ال يجد فرصة ســانحة لذلك ِإال اهتبلها، بل 

كل فتاوى سماحته ال تخرج عن هذا اإلطار.
ومن القضايا التي عنى سماحته بها أكثر من غيرها:

1 ـ فكر األمة ومقومات التصور الصحيح عندها.
2 ـ الوحدة اإلسالمية.

3 ـ الشباب.
4 ـ المرأة.

٭ ففي الجانب الفكري يؤكد ســماحته على أن األمة بحاجة إلى إعــادة صياغة من جديد حتى 
تتمكن من اســتعادة دورها الحضــاري، وأنه ما من دعوة من دعوات الرســل جميعــاً قامت ِإال على 
التصور الصحيح، وعلى نفي التصورات الباطلة واالستعاضة عنها بالتصورات الصحيحة لتسلك األمة 
الطريق الصحيح، والتصور الصحيح في نظر ســماحته «هو تصور الحقيقة كما هي، ســواء ما كان 
منهــا متعلقاً بمبِدع الوجود ومــا له من حقوق على عبــاده، أو ما كان متعلقاً بنظــام الكون ووجوب 
خضوعه ألمر اهللا، أو بنظــام العالقات بين المســلمين، وأن هذه العالقات ِإنَمــا هي عالقات إخاء 
ومودة ورحمــة، أو ما كان متعلقاً باألخالق بحيث تكون أخالقاً قرآنية»، كما يدعو ســماحته إلى «أن 
يقيس المســلمون ما عســاه أن يأتيهم من قبل غيرهم على هــذا التصور، بحيــث ال يتهالكون على 

المستوردات الفكرية والسلوكية من قبل أعداء اإلسالم»(1).

ويضرب ســماحته أمثلة على محاكاة المســلمين لغيرهــم إذا ما جانبهــم التصور الصحيح 
ـ «كذبة إبريل، غياب التاريخ الهجري، تقليد غير المسلمين في اللباس و....»(2). ب

كما يحذر ســماحته من الهجمة الثقافية على األمــة التي يراد منها أن تصــاغ معتقداتها وفق 
مفاهيم جديدة ترضي المتسلطين في األرض(3).

رسالة المسجد، العدد 102، ص 11.   (1)
المرجع السابق، ص 12.   (2)
المرجع السابق، ص 13.   (3)
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وفــي بيان ما يجــب أن تتحلى به األمة المســلمة من فكر فإن ســماحته يقــف ضد األفكار 
المتطرفة التي تلبس لبوس الدين وتســتبيح أرواح الناس باســم اإلســالم، حيث يقول في ذلك: 
ا يدمره أعداؤه  ا يؤسف له أن نجد قوماً محسوبين على اإلسالم يدمرونه من الداخل أكثر ِمم ِمـم»
من الخارج؛ فأولئك الذين ارتكبوا المآسي العظيمة لم يبالوا بالحرمات فقتلوا األطفال والنساء 
وشردوا اآلمنين وارتكبوا ما ارتكبوا باسم اإلسالم، واإلسالم براء من كل ذلك، فإن اإلسالم دين 
يدعو إلى الرحمة في أي موقف من المواقــف؛ ولذلك ينهي أتباعه كل النهي عن العدوان.... إن 
هذه حالة شــاذة بعيدة كل البعد عن تعاليم اإلســالم وقيمه، فليت هؤالء ما انتموا إلى اإلسالم 
قط، وليتهم لم يرضــوا أن يلحقوا بهذا الدين الحنيــف النظيف هذه التهم القــذرة التي يبرأ 

الدين منها»(1).

ومن هذا الباب يعمد ســماحته إلــى تحذير الناس من قلــب المفاهيم وتغييــر المقاييس من 
حيث قلب األشــياء بحيث تعطي مدلوالً آخر، وقد عد ســماحته هذا األمر من مخاطر الغزو الفكري 
ـ (الفوائد)، والزنا  الجديد الذي رزئ به اإلسالم وذلك كتسمية الخمر (المشروب الروحي)، والربا ب

ـ (الفن)(2). ـ (الحب)، والغناء والرقص ب ب

يقول سماحته مجيباً لسائله عن حكم الشــرع في ما يأخذه بعض الناس من البنك، وقد سماها 
الســائل (الفوائد): «أوالً أريد أن أنبه على مسألة مهمة أال وهي أن اإلنسان عليه أن يلتزم في تعبيره 
بالتعبير القرآني، كما عليه أن يلتزمه في سلوكه؛ فالشيء المحرم ال يمكن أن يعبر عنه بعبارة تشوق 
إليه، وهي بمثابة الدعاية له، فالتعبير عن الربا بالفوائد غير جائز وهذا من مصائب هذا العصر»(3).

وقال ســماحته في موضع آخر: «ولقد ظن بعض الناس أن الربا ســبب للنمو والزيادة حتى قال 
كثير منهم: إن البنوك التي تتعامل بالربا ســبب الزدهار االقتصاد، وأنتم تعلمون أنها ســبب لمحق 

البركة، وسبب للقضاء على نمو المال، وسبب الستشراء الفساد في الثمار والزروع»(4).

٭ وفي موضوع الوحدة بين المسلمين ينطلق سماحته من قاعدة األخوة اإليمانية، وأن هذه األمة 
أمة واحدة مطالبة بأن تتحد مأمورة أن ال تتفرق ودين اإلســالم بكلياته وجزئياته يؤدي إلى االتحاد 
ـاء في أمته،  إن مــورس بالطريقة الصحيحة، وتأدية شــعائره يؤدي بالفــرد إلى أن يكون عضوًا بنـ

وكذلك في ما شرعه اهللا تعالى وأمر به من آداب وأخالق ومعامالت.

المرجع السابق، ص 13.   (1)
أحمد بن حمد الخليلي، اإلسالم بين محن ثالث، المطابع العالمية، سلطنة ُعمان، ص 9.   (2)

فتاوى المرأة، ج 2، ص 611.   (3)
أحمد بن حمد الخليلي، اإلسالم بين محن ثالث، المطابع العالمية، سلطنة ُعمان، ص 12.   (4)
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ويرى ســماحته أن الحــرص على الوحدة يكــون بتجنب كل مــا يدعو إلى االختــالف والفرقة 
والشتات.

ويدعو سماحته إلى االجتماع على القواسم المشــتركة التي منها أركان اإلسالم، كما يدعو إلى 
حــوار هادئ هادف بين العلماء، وعلى إرجاع أي اختالف إلــى المتخصص منهم. وال بد من التفرقة 

بين ما هو من مسائل الرأي وبين ما هو من مسائل الدين.
ومن خالل هذه المعطيات استطاع سماحته أن يحرز قصبة السبق في ميدان تنافس شريف بين 
العلماء المخلصين على جمع شــتات األمة اإلســالمية ورأب صدعها وإخراجها من مضيق التحزبات 

المذهبية.
يقول ســماحته في جوابه عن فريضــة الحج فيما إذا كانــت قد أدت وظيفتهــا المقصودة عبر 
الســنين المختلفــة: «ال ريب أن األمة اإلســالمية يحمل كل فــرد من أفرادها بيــن جوانحه عاطفة 
جياشــة تشــده إلى إخوانه المؤمنين، تلهب في نفسه مشــاعر الحماس من أجل هذا الدين؛ ولكن 
ا يؤســف له أن هذه العاطفة كثيرًا ما تكون غير مصحوبة بعلم وبصيرة حتى يكون اإلنسان قادرًا  ِمم
على استخدامها وتصريفها وفق متطلبات الدين الحنيف...، ونحن نحمد اهللا تبارك وتعالى على أَنهُ 
وجدت مجموعات من البشر التقت من أنحاء مختلفة من العالم وكان بينها التعارف والتآلف والتواد 

والتراحم، ولكن ال يعني ذلك أن األمة أصبحت في حل من أمرها ِإنَما عليها...»(1).
وفي سؤال آخر هذا نصه: «إن األمة اإلســالمية توحدت في كثير من األشياء، في عقيدتها وفي 
منهاجهــا، وفي حجها، وينقصها التوحد في يوم واحد من شــهر رمضان، فلمــاذا ال نصوم نحن في 
ُعمان مع اآلخرين؟». قال ســماحته: «... وعلى أي حــال نعلق اآلمال على وحدتهــا، ولكن علينا أن 
نعرف ما هي مقومات وحدة األمة، األمة ال يوحدها أن تجتمع في هاللها، وال يوحدها أن تجتمع في 
صالة تؤدى في وقت واحد، بحيث تؤدى صالة الظهر من أقصى الشــرق إلى أقصى الغرب في وقت 
واحد، وإنما تتوحد األمة بوحدة المشاعر واألحاســيس؟ ووحدة اآلالم واآلمال... أين هذه المشاعر؟ 
وهل هي موجودة اآلن في األمــة؟ ليتها تكون موجودة فيها فتنهض من بعــد عثرتها، وتعز بعد ذلها 

وتقوى بعد ضعفها، فلو كان األمر كذلك لما طمع فيها عدوها».
ونرى من فتاوى ســماحته ما ينتظم ســلك وحدة األمة ويقوي من ترابطها ومثال ذلك قوله في 
نقل الزكاة في حالة االستغناء عنها: اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فمنهم من منع نقلها ورأى 
أنهــا تصرف في نفس البلد. ومنهم من قال بجواز نقلها ألجل ســد الحاجة فــي البلد اآلخر، وهذا 

القول أرجح نظرًا إلى أن األمة اإلسالمية أمة واحدة متكافئة متكاملة واهللا أعلم.

فتاوى المرأة، ج 2، ص 356.   (1)
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٭ وفي موضوع الشباب ينطلق ســماحته من قاعدة أن شباب األمة هم مقياس تقدمها وتأخرها، 
ومعيار رقيها وانحطاطها؛ ومن هذا فإن سماحته يؤكد على أهمية تربية شباب المسلمين على القرآن 
الكريم الذي يغرس فيهم روح االســتقالل في كل شيء، فيكونون في مأمن من الهزيمة النفسية غير 

متأثرين بأعدائهم.
ويتأسف ســماحته كثيرًا على أن شباب المســلمين أصيبوا بهذه الهزيمة النفســية فعًال، ويرى 
أن من أســباب ذلك: ضعف الوازع الدينــي، وقلة التوعية اإلســالمية، وتغلغل االســتعمار في كثير 
من البلدان اإلســالمية، وتكاتف المنظمات العالمية على الشباب وأمهاتها ثالث: اليهودية العالمية 
والشيوعية الملحدة والصليبية الحاقدة. ومن سائلهم إيجاد الشــقاق بين المسلمين وإشاعة الرذيلة 
بينهم، واســتخدام كل وســيلة من وســائل اإلعالم في ذلك. والعالج الذي يوصي به ســماحته هو: 
العــودة الصحيحة إلى اإلســالم، وتربية النشء عليه، وإيجــاد الثقة في أبناء المســلمين بمبادئهم 

وقيمهم وأخالقهم، وتعويدهم على مواجهة الشدائد، وتحمل لواء الحياة ومكابدة المشاق.
٭ وفي موضوع المرأة المســلمة يرى ســماحته أن للمرأة أهمية كبرى في بنــاء المجتمع، فهي 
نصف المجتمع والنصف اآلخر يتربى على يديها، وأنها نالت حقوقها الكاملة في ظل اإلسالم؛ بينما 
دفعتهــا الجاهلية القديمة والحديثة إلى هوة الهالك. ويؤكد ســماحته على أن تشــريعات اإلســالم 
للمرأة هو استجابة لنداء الفطرة وأن االختالف بينها وبين الرجل اختالف فطري كما يربط سماحته 

بين دعوات تحرير المرأة وبين الصهيونية العالمية.
ويشجع سماحته المرأة المسلمة على رعاية شؤون األسرة واألوالد بتوجيههم الوجهة السليمة.

ويحذر سماحته من اختالط الرجال بالنســاء في الدراسة والعمل وبين أن المرأة إذا أرادت أن 
تعمل خارج بيتها عليها أن تتقيد بضوابط الشــرع كما أن عليها أن تختار من العمل ما يتناســب مع 

طبيعتها التي خلقت عليها.

ب ـ إيجاد الحلول الشرعية للقضايا المعاصرة (طرح البديل)
من أوليات الجانب اإلصالحي عند سماحة الشيخ في مؤسسته اإلفتائية هو معالجة ما يستجد 
على الســاحة من القضايا وإبداء الحكم الشــرعي فيها، فكرية كانت هــذه القضايا أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو سياســية أو تربوية. فحتى يمكن للحركة اإلصالحية أن تســتمر ولعجلتها أن تدور 
كان ال بــد أن تواكبها حركة إفتائية متطورة ال تكتفي ببيان الحكم الشــرعي للنازلة فحســب، بل 
تتعداه إلى طرح البديل، وبهذا فإن سماحة الشيخ يجعل مؤسسته اإلفتائية قائمة على ضمانات تفي 
بتحقيق السعادة في الدنيا واآلخرة كما تضمن لإلنسان حياة فاضلة كريمة. وإليكم بعض النماذج 

على ذلك:
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يتناول سماحة الشيخ في فتاوى المعامالت قضية بيع السيارات بالتقسيط وما ينتابها من مخالفات 
شرعية في الوقت الراهن، ثُم يعقب سماحته على الحكم، ويطرح البديل: «فأنا أقترح أن تكون هناك 
شــركة يقوم بها أهل الصالح والخير لشــراء الســيارات وبيعها؛ فعندما يأتي أحــد يعرض على هذه 
الشــركة أَنهُ يريد سيارة معينة فهي تشتري له هذه الســيارة، فذلك أمر ال حرج فيه، ولو كان الثمن 
ضعف الثمن األصلي، ال حرج في ذلك عندما يتفق الجانبان، وتكون عقدة البيع الثانية بعد اســتيفاء 

جميع عقدة البيع األولى بشروطها، فال حرج في ذلك. فهذا هو البديل الذي أراه واهللا أعلم».
ـ وفي مســألة التبرع باألعضاء أو نقلها يوجه ســماحته إلى أن استنســاخ األعضاء خير من نقل 
األعضاء؛ ألن نقلها يؤدي إلى فقدان المنقول منه ذلك العضو. فلو أمكن أن تستنسخ األكباد مثًال حتى 
يمكن لمن كان فيه مرض كبد أن تغرس فيه كبد مستنســخة لكان ذلك خيرًا، ولو أمكن أن تستنسخ 
كلى ألجل غرســها فيمن تعطلت كاله لكان حسناً. وهكذا فاستنســاخ األعضاء ال مانع منه شرعاً، ولو 

كان المستنسخ منه متوفى فلئن يستنسخ منه خير من أن تنقل أكباد الموتى، واهللا أعلم.
وقد مرت علينا فتوى سماحته بجواز أن يترخص المضطر بفتوى العلماء القائلين بجواز نقل األعضاء.

ويرشــد ســماحته من أراد إيداع أو اســتثمار أمواله إلى البنوك اإلســالمية كبديل للبنوك  –
الربوية، بشرط أن يطلع على برنامجها حتى يكون آمناً على ماله من المعامالت المحرمة.

في مسائل حكم استماع الغناء والموسيقى يوجه سماحته إلى النشيد اإلسالمي كبديل عنها. –

ج ـ تطهير اإلسالم من البدع
يؤكد ســماحة الشــيخ ـ حفظه اهللا ـ من خالل فتاواه على خطورة االبتداع في الدين بما أحدثه 
الناس من أمور كثيرة لم تكن في عهد النبي ژ ، وهي بعيــدة كل البعد عن مقتضيات هذا الدين 

الحنيف وبعيدة عن منهج النبي ژ .
ومــن هذه األمور المحدثــة التي تناولتها فتاوى ســماحته: قراءة القــرآن باألجرة؛ حيث إن  –

قراءة القرآن عبادة، والعبادة ال يؤخذ عليها أجر؛ فكما أن اإلنسان ال يأخذ أجرا على صالته 
التي يصليها، كذلك ال يأخذ أجرا على قراءته لكتاب اهللا تبارك وتعالى، َوِإنَما أجر ذلك ما 

يناله من ثواب في الدار اآلخرة.
ومنها ما أخذت عليه وقتاً وجهدًا كبيرين حتى استقام الناس إلى الحق، ورجعوا عنها؛ كالوالئم  –

ام العزاء وما فيها من منكرات، ومنها ما تتعلق بالمعتدة. وقد كانت  التي اعتاد الناس عليها أي
هذه المحدثات والبدع موجودة إلى وقت ليس بالبعيد، ولكن بفضل اهللا تعالى تمكن ســماحته 

من تطهير المجتمع الُعماني من الكثير منها. نسأل اهللا تعالى أن يثيبه على ذلك.



حمود بن يحيى بن مسعود آل ثاني 665التجديد الفقهي في اإلفتاء الُعماني المعاصر

د ـ اإلصالح من خالل أسلوب الفتوى
ولسماحته ـ حفظه اهللا ـ أسلوب دعوى مميز في فتاواه، ومن أهم خصائص هذا األسلوب:

1 ـ المزج بين قوة العبارة وسالســة األســلوب: ففي كثيــر من الفتاوى التي تحتاج إلى اســتمالة 
المســتفتي والتأثير عليه بقصد أن يتحلى بفضيلة من الفضائل أو يتخلى عــن رذيلة من الرذائل يعمد 
ســماحته إلى إفتائه بأســلوب مؤثر، يحول فيه المعاني الذهنية واالنفعاالت النفسية والمشاهد الغائبة 
إلى حقائق مرئية وأمور محسوســة، كما يجمع فيه بين مخاطبة العقل بالحجج العقلية ومخاطبة الروح 

بالمؤثرات العاطفية. وما أكثر ما يطالعنا في فتاوى سماحته هذا األسلوب اإلفتائي المبتكر ومن ذلك:
قوله: «إن االختالط بين الجنســين هو نار الفتنة التي تطلع على األفئدة، وال يرضى لنفسه  –

االصطالء بها مؤمن وال مؤمنة».
«ولكن شــعرهم لم يكن منحطاً هابطا ســافًال، ولم يكن من أمثال الشــعر الذي تتقيأه قرائح 
الفساق سموما، تبث من أجل إفساد المجتمع وإشاعة الفحشاء، وتجيب الرذائل إلى النفوس والصد 

عن سبيل اهللا».
«نحن نثق باهللا سبحانه وتعالى، فبجانب هذا الشر المستطير هناك خير ينتشر انتشار الضوء 

في الفضاء يطوي سجاف الظالم، والحمد هللا».

2 ـ الجمع بين الفتوى والجانب الروحي: تتميز فتوى سماحة الشيخ إلى جانب رصانتها اللغوية 
كونها جاءت مصحوبة بالتذكير باهللا واليوم اآلخر وبالعذاب والثواب، وبتذكير النفوس بما عليها من 
ا جعــل الفتوى ندية غير جافة تحمل  حقوق اهللا ـ تبارك وتعالى ـ وبالمســؤولية بين يديه. وهذا ِمم
ـ . وهذا األســلوب نابع من القرآن الكريم كما هو  طابع اإليمان والخشــية والتوجه إلى اهللا ـ تعالى 

واضح ال يخفى في آيات األحكام وغيرها.

3 ـ ضرب األمثال واســتحضار المواعظ والقصص: ومن أسلوب سماحته البديع ضربه لألمثال، 
وذكره للمواعظ في الكثير من فتاواه؛ وما ذلك ِإال إيمــان منه بدورها الفعال في العقول والنفوس، 
ومــا لها من أثر فــي بعث الهمة فــي روح المســتفتي لعمل الخيــر، والنأي به عــن مواطن الفتنة 
والشــر؛ يقول ســماحته في معرض الحديث عن أثر االختالط المحرم بين الرجــل والمرأة: «وقبل 
فترة جاءني أربعة أشخاص من وزارة اإلعالم ليســجلوا ندوة تتعلق بمرض فقدان المناعة المكتسب 
(اإليدز)، وقالوا لي بأن هذا المرض ينتشر انتشارًا رهيباً، وإن كان مكتما عليه؛ ففي البادية نفسها 
حالتان في كل يوم على األقل، فهو يجتاح الناس اجتياحا خطيرًا ال يقف عند حد ـ نســأل اهللا العفو 
ـ . وأخبروني بأن واحدة من الفاجرات الشــابات ـ قاتلها اهللا ـ اكتشــف فيها هذا المرض  والعافية 
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فماذا عملت؟ ذهبت إلى منطقة فيها كثير من األوغاد، وأباحت لهم نفســها، وفي خالل أسبوع واحد 
عاشرها مائة من األوغاد الرذل، وكلهم نقلت إليهم المرض».

ويقول فــي معرض الحديث عــن زواج الرجل بالكتابيــة: «وقبل فترة جاء رجــل بلغ من العمر 
ســبعين عاماً، وهو من قبيلة ُعمانية، وقد جاء به ابن أخته ليدخل اإلسالم؛ ألن أباه تزوج أّمه وهي 
على غير اإلســالم فربته تربية غير إســالمية في حياة أبيه. وقبل فترة أخــرى جاءني رجل وقد جاء 
به ابن عمه ليدخل في اإلســالم... وجاءني بعد ذلك بابن عمه اآلخر ليدخل اإلســالم، فسألته عن 
ســبب هذا؟ فقال: إن جّدنا كان شهوانياً ولم يتزوج مســلمة ِإال جّدتنا، فلذلك نحن صرنا مسلمين؛ 
أما اآلخرون فقد كانوا على غير اإلســالم، وقال: إن في أســرتهم أربعين شخصاً على غير اإلسالم؛ 
أي على المذهب الكاثوليكي، وهذه األسرة تنحدر من أصل ُعماني. وقال: بأن عمته كاثوليكية، وقد 

تزوجت يهودياً. هكذا تكون المآسي بسبب البعد عن اهللا وبسبب اتباع الشهوات».
هذه هي أهم النقاط التي يمكن أن تعتبر مدخًال لفهم منهج ســماحته في الفتوى، وإني ألعلم 
أن اإلحاطة بهذا الموضوع يحتاج إلى بحث عميق، ولكن حســبي أن تكــون هذه الكلمات معالم على 

الطريق.
وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

٭ ٭ ٭

á``ªJÉ`N

بعد هذه القراءة السريعة في فتوى سماحة الشيخ أمكنني أن أقول إن سماحته قد قدم لنا فتواه 
من خالل االعتبارات التالية:

التجديد أمر مطلوب يفرضه الواقع. ـ  1
ليس من معنى التجديد تجاوز النصوص أو تعطيلها. ـ  2
إن المصلحة المعتبرة شرعا ال تصطدم بالنص الشرعي. ـ  3
التفريق بين مسائل الرأي ومسائل الدين. ـ  4
اإلصالح سمة بارزة من سمات التجديد. ـ  5
الوحدة بين األمة من أولويات مطالب الدين اإلسالمي. ـ  6

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
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أستاذ الفقه وأصوله والماليّة اإلسالميّة
في الجامعة اإلسالميّة العالميّة، بماليزيا
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إنّ الحمد هللا رّب العالمين، وصالة وســالما دائميــن متالزمين على ســيّد األولين واآلخرين، 
وإمام المرســلين، وقدوة المتقين، وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين، وأصحابه الغّر الميامين، ومن 

تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد،
فهذه صفحات قصار عنيت بإعدادها حول شرط من شروط النهوض الحضارّي، وهّم من هموم 
الفكر اإلســالمّي المعاصر، إنّه هّم تجديد أمر الدين والدنيا الذي أضحى اليوم الشرط الضرورّي 
والمقدمة األساسيّة لذلك الشــهود الحضارّي الذي ترنو إليه األمة، بل أمســى اليوم المالذ الذي 
يالذ به الستعادة األمة عافيتها الحضارّية وريادتها الفكرّية، وقيادتها العلميّة، ورسالتها التي جعلها 

اهللا رحمة للعالمين.
إنّ تجديد األمة في فكرها واجتماعها وسياســتها واقتصادها يعّد مبدأ إســالميّا خالدا ال ينازع 
فيه أحد، وال يشــك فيه عاقل، كما أنّ تجديــد األمة في عقيدتها، وفقههــا، وتربيتها يعّد هو اآلخر 
أساســاً ضرورّيا ال يماري فيه امرؤ، وال يجادل فيه لبيب؛ وذلك انطالقاً من كون التجديد المنشود 
في الحّس اإلســالمّي ذلك الغذاء الذي يعيد الحيوّية والفاعليّة والديناميكيّــة والواقعيّة إلى الفكر 
اإلسالمّي، ولكونه المســتصفى الذي يغربل األفكار ويصفّي األنظار، ويزيل الشوائب ويمحي الزوائد 

في الفكر والتصور والسلوك والممارسة.
وانطالقا من هذه األهمية البالغة والمكانة العالية التي يحتلها التجديد في الذهنيّة اإلسالميّة، 
فإنّ الحاجــة تمّس إلى أن يولــي الغيارى والمخلصون قضاياه ومســائله جانــب التأصيل والتحقيق 
والتحرير والتفصيل. ومن أهّم تلك القضايا المتصلة بالمســألة التجديدّية وســائله وطرق تحقيقه 
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في أرض الواقع. وبإجالة النظر، وإمعان الفكر في العديد من وســائل التجديد المتعددة والمتنوعة، 
نجد أنّ ثمة وسيلة مهمة من تلك الوسائل ينبغي تأصيلها، وتحريرها، وتفصيل القول فيها، إنّها تلك 

الوسيلة التي باتت تسّمى اليوم في دنيا الناس التقنين.
وتلبية لدعوة كريمــة عزيزة من وزارة األوقاف والشــؤون الدينيّة بســلطنة ُعمان ـ حماها اهللا 
وأدام على أهلها األمن واألمان واالســتقرار والرفاهة ـ نســجنا هذه الوريقة المتواضعة حول مسألة 
التقنين، بحســبانه وسيلة من أهّم وســائل التجديد في الفقه اإلسالمّي شــكًال ومضموناً. كما عنينا 
بإبراز كيفية توظيف هذه الوســيلة من أجل التجديد في مجال حيوّي من مجاالت الحياة المعاصرة، 

إنّه مجال المصارف اإلسالميّة الناشئة الواعدة واآلخذة في التنامي واالنتشار.
ا المدخل المعرفّي، فقد  وقد انتظمت الوريقة مدخال معرفيّا، وثالثة مباحث رئيسة وخاتمة. وأَم
كان حديثا مقتضبا عن أهميّة التجديد وضرورته في العصر الراهن. وتناول المبحث األول مصطلح 
التقنين وعالقتــه بالتجديد والغاية منــه في العصر الحاضــر. وأما المبحث الثانــي، فقد تصّدى 
لنبذة تاريخية عن نشــأة المصارف وإمكانيّة توظيف التقنين للتجديد فيها. وتناول المبحث الثالث 
بالتأصيل والتحليل مرتكزات توظيف التقنين في مجال المصرفيّة اإلســالميّة المعاصرة. واحتضنت 

الخاتمة أهّم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
واهللا المسؤول أن يكلل أعمال الندوة بالنجاح والتوفيق، ويجزي القائمين عليها عنا وعن اإلسالم 

والمسلمين خير الجزاء، إن نريد إال اإلصالح ما استطعنا، وما توفيقنا إال باهللا العلّي العظيم.

٭ ٭ ٭
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إنّه ليس مــن مرية في أنّ الواقع اإلســالمّي الراهن يواجــه اليوم تصاعدًا باهــرا للتحّديات 
الفكرّيــة المتراكمة، والتطورات السياســيّة المتالحقة. كما يواجه واقعنــا المعاصر تناميا متزايدا 
في التغيرات االجتماعيّة المتتابعة، والتقلبات االقتصادّية المتعاقبة؛ بل إنّ واقعنا أمسى اليوم يعاني 
أزمات حاّدة في الفكر، واضطرابات قلقة في التصور، وتشوهات موجعة في طرق التعامل مع المثال 

والعالم المتغير.
ومن نافلة القول إنّه ما كان لهذا الواقع الغريب على عموم األمة ليشهد ـ في العاجل القريب ـ 
تغيّرا منشــودا وال تبّدال مأموال مــا لم تكن ثمة قناعة راســخة بواجب إعــادة النظر الحصيف في 
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الموروث الفكرّي المتراكم، وإعمال العقل الرشــيد في ذلك اإلرث الثقافّي العظيم، وتحكيم الوعي 
الرزين في ذلك الحمــل االجتماعّي الغزير؛ وذلك بغيــة التمييز بين الثابــت والمتغير من األفكار 
واألنظار، وبين المطلق والنســبي من األحكام واالجتهادات، وبين الدينّي والثقافّي من الممارســات 
والتطبيقات؛ بل ما كان لهذا الواقع االســتثنائّي المخيّم على الســاحة اإلســالميّة ليزول في األيام 
القادمات ما لم يغد هنالك إيمان راســخ بجسامة المسؤوليّة الفكرّية الرصينة التي يجب أن ينهض 
بها أولئك الغيارى مــن أهل الفكر والنظر من كل المذاهب واالتجاهات اإلســالميّة ســعياً إلى لّم 
الشــمل، وجمع الكلمة، وتضييق دائرة المختلف الفكــرّي، وتعظيم المتفق المصيرّي بين الشــعوب 

اإلسالميّة في جميع أنحاء المعمورة.

ومن ثم، فإنّ اســتعادة األمة ريادتها الفكرّية وقيادتها العلميّة تتوقف توقفا أساسا على إيمانها 
القاطع بكون التجديد فــي الفكر والنظر والعمــل فريضة دينيّة وضرورة عصرّية ال ينبغي لمســلم 
مخلص لدينه وأمته أن يشغل العاّمة أو الخاّصة بالتشكيك في مدى مشروعيّته، وضرورته، وديمومته. 
والحال أنّه يعّد عند جميع المحقّقين من أهل العلم والفكر والنظر والعرفان مبدأ إســالميّا خالدا، 
كما يعّد معلما إسالميّا راســخا نّص عليه الشرع الحنيف، وجعل القيام به من جنس فروض الكفاية 

التي تأثم كل األمة إن هم أهملوه أو تقاعسوا عنه في عصر ومصر.

إنّــه ليس من ريب فــي أنّ تمكين األمــة اليوم من الفعــل الحضارّي المأمول والمشــاركة 
اإليجابية المرجوّة في تقرير الشــأن العالمــّي الراهن، إن في السياســة أو في االقتصاد أو في 
االجتمــاع أو في الفكر؛ يتوقف كل ذلك توقفا رئيســا على صيرورة التجديــد في الفكر والنظر 
والعمل منطلقا أجلّ وأساســا متينا ال يحيد عنه علماء األمة ـ قيد أنملة ـ في تعاملهم مع المثال 
والواقع، كمــا ال يتنازل عنه مفكّرو األّمة عند نظرهم في مختلف القضايا القديمة والمســتجدة 
إيمانا منهم بأنّ صالحيّة الشرع الكريم لكل زمان ومكان تتوقف على تجديد النظر في نصوصه، 
ومقاصده، وما نسج من أفهام واجتهادات حول تلك النصوص والمقاصد في ضوء ما يستجد في 

حياة الناس من قضايا ومسائل.

وتأسيســاً على هذا، فإنّ التجديد بمفهومه العامّ يعّد إحياء منهجيّا وتحريرًا موضوعيّا لألفكار 
واألنظار التي يطالها التقادم والبلى، وترسو عليها التراكمات السلبيّة، فتغدو أفكارًا فاقدة الحضور 
ا يستلزم تعهدها بمراجعٍة عميقة هادفة إلى فّض ما ران عليها من أفكار، وإزالة  وعديمة التأثير، ِمم

ما تراكم عليها من أنظار بالية.

واعتبارًا بأنّ التراكمات التي تداهم األفكار واألنظار تغشــى منطلقاتهــا حيناً، وتلج مضامينها 
طورًا، وتحجب مقاصدها عن الظهور أحياناً كثيرة، لذلك، فإنّ تجديد األفكار واألنظار يتطلب إعادة 
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ا خالطها من الســلبيات  الحيوّية والقوة إلــى منطلقاتها الفكرّية، وتصفية مضامينها ومحتوياتها ِمم
والمثبطــات، وإزالة الغبار عــن مقاصدها ومراميها، وتحقيــق هذا كلّه يتوقف علــى منهجيّة علميّة 
موضوعيّــة واعية وجريئــة ذات مرتكزات علميّة هادئــة، وآفاق منهجيّة رصينة تبــرأ من المداهنات 
الفكرّية، وتبتعد عن المجامــالت النظرّية، وترفض الرضوخ والخضوع لتأثيــرات التقليد والتبعيّة، 
وتأبــى إال أن تتعامل مع األفكار واألنظــار تعامال موضوعيّا هادفا إلى النهوض بها نهوضاً رشــيدًا، 

وتمكينها من التفاعل اإليجابّي والمشاركة الواعدة والتأثير المرجوّ، والتمكين المنشود.
لئن كانت للتجديد هذه األهميّة القصوى، وتلك المكانة العليا في الحّس اإلســالمّي المسؤول، 
فإنّــه من الحرّي تقريره أنّ التجديد المنشــود للفكر اإلســالمّي المعاصر شــامل لســائر مجاالت 
الحياة، بدءًا بمجال العقيــدة، وتعريجا على مجال الفقه، ومرورًا بمجال التربية والســلوك، وتوقفا 
عند مجال الفكر، ووقوفا عند مجال السياسة، ونزوال عند مجال االجتماع، وانتهاء بمجال االقتصاد؛ 
ــا يعني أنّ ثمة تجديدا في العقيــدة، وتجديدا في الفقه، وتجديدا في التربية والســلوك، بل إنّ  ِمم
هنالك حاجة ماسة إلى تجديد في الفكر، وتجديد في االقتصاد، وتجديد في السياسة، وتجديد في 
االجتماع؛ ذلك ألنّ تحقيق الشهود الحضارّي المرتقب لعموم األمة يتوقف على تحقيق تجديد رشيد 
في المجاالت المشــار إليها آنفا، اعتبارًا بأنّ الحضارة في أرقى معانيهــا تنتظم الفكر، والعقيدة، 
والثقافة، والسياســة، واالقتصاد، والتربيــة، واالجتماع، وتعّدّ هذه القضايــا برمتها روافد الحضارة 

وعناصرها ومكوناتها.
وانطالقا من هذا، فإنّنا نرى أنّ أّي حديث علمّي منهجّي موضوعّي مســؤول عن التجديد ينبغي 
له أن ينطلق من هذه الرؤية الشــموليّة الواعية للمسألة التجديدّية، كما ينبغي له أن يلتفت التفاتا 
مباركا إلى بيان تلك الوســائل المعينة على تحقيق ذلك التجديد المنشــود في المجاالت الســالف 
ذكرها. ويوم أن يغشى التجديد تلك المجاالت بصورة علميّة واعية، حقّ لألمة ـ حينئٍذ ـ أن تستعيد 

عافيتها الحضارّية، وتسترّد موقعها الريادّي والقيادّي في هذا العالم الحائر.
ولئن كان للتجديد المأمول مجاالت واســعة، فإنّه من الحرّي بالتقرير بأنّ ثمة وســائل متعددة 
لتحقيق التجديد المنشــود فــي كلّ مجال من تلك المجاالت، وتشــهد تلك الوســائل تجددا وتغيرا 
وتبدال بتجــدد األزمنة وتغير األمكنة وتبــدل األحوال واألوضاع، بل ما كانت لتلك الوســائل لتعرف 
ركودا أو جمودا أو نكوصا، بل إنّ عليها ـ الوسائل ـ أن تكون هي األخرى محلّ تجديد وتحديث كلما 
تغيرت الظروف، وتبّدلت األوضاع، وتطورت األحوال. ومن ثّم، فإنّنا نفزع إلى تقرير القول بأنّه كما 
تتعدد مجاالت التجديد، فإنّ وسائله هي األخرى تتعدد بتعدد مجاالته، فضال عن أنّ وسائل التجديد 
تشــهد ـ على الدوام ـ تجددا وتبدال وتغيرا اعتبارًا بأنّها تعّد انعكاسا للواقع اإلنساني الدائب التغير 

والتبدل والتطور.
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وتأسيســا على هذا، فإنّ الفقه اإلســالمّي يعّد مجاال خصبا من مجاالت التجديد المنشــود في 
العصر الراهن، وذلك بحسبانه تراكمات معرفيّة تشكلت في ضوء تلك الظروف الفكرّية واالجتماعيّة 
والسياســيّة واالقتصادّية التي كانت سائدة عشــية تدوين أولئك األعالم ـ رحمهم اهللا ـ اجتهاداتهم 
إزاء تلك النصوص الشــرعيّة المتعلقة باألحكام الموســومة باألحكام الشــرعيّة العمليّة. وإنّما كان 
هذا الفقه ميدانا رحبا للتجديد المأمول، ذلك ألنّ شــطرا كبيرا من تلك االجتهادات التي انتظمها 
لم يخل ـ بأي حال من األحوال ـ من التأثر المباشــر وغير المباشر بالســقوف المعرفيّة واألوضاع 
الفكرّية واألحوال االجتماعيّة والظروف السياســيّة التي كانت قائمة قرونئٍذ؛ األمر الذي يعني أنّ أّي 
تغير أو تبدل أو تطور في تلك الســقوف واألوضاع واألحوال والظــروف، يجب أن يقابله تغير وتبدل 
وتحول في تلك االجتهادات، بحيث تغدو ثمة اجتهادات جديدة قادرة على توجيه الواقعات المستجدة، 
وتسديد األوضاع المستحدثة في الملّة، كما يمسي هنالك اجتهادات تتناسب مع التغيرات والتطورات 

التي طرأت على األوضاع واألحوال.
على أنّه من الجدير تقريره في هذا المقام أنّه ليس من محظور ـ نقال وعقال ـ أال يكون لتلك 
االجتهادات رحم مباشــر باالجتهادات الســابقة؛ إذ ليس من الواجب في حّس الشــرع أن يكون لكل 
اجتهاد جديد أصل قديم، أو مثال سابق؛ ذلك ألنّ طائفة غير منكورة من االجتهادات القديمة ذاتها 
ليست لها أصول قديمة، أو مثيالت سابقة، فقد كانت تلك االجتهادات غداة نشأتها اجتهادات جديدة 
ال تنتمي إلى أصول قديمة أو مثيالت ســابقة، ولذلك، فإنّه يكفي في االجتهادات المتجددة أن تكون 
اجتهادات قادرة على النهوض باألمة، وتوجيه التطورات المتالحقة، ومجابهة التحديات المتصاعدة، 

فضال عن تسديد األحوال المتبدلة بتعاليم الشرع الحنيف.
وبناء على هذا، فإنّ التجديد المنشود اليوم في الفقه اإلسالمّي يعني في أبسط معانيه ومراميه 
االرتقــاء العلمّي المنهجــّي المدروس بهــذا الفقه ارتقاء يمكّنه مــن المواكبة الرشــيدة لمتطلبات 
الحاضر، والمجابهة الســديدة لتحديات المســتقبل، وذلك من خالل اعتصام حكيم بكليات الشرع 
الكبرى، وأصوله العامة، واستنارة رشــيدة بالمقاصد الكليّة، والتفات مبارك إلى مآالت األفعال في 

ضوء التغيرات والتطورات الحثيثة التي تغشى حياة األفراد والمجتمعات في العصر الراهن.
إنّ هــذا االرتقاء يقتضي ـ كما أســلفنا ـ ضــرورة مراجعة ســائر موضوعات التــراث الفقهّي، 
ومباحثه المتعددة، بغية دراستها دراسة شموليّة مترابطة ومتماسكة ومتكاملة، وبغية تصفية كثير من 
موضوعاته، ومباحثه من الموضوعات والمباحث الظرفيّة التي لم يعد واقعنا المعاصر بحاجة إليها، 

وبغية تطعيم موضوعاته ومباحثه بموضوعات ومباحث مستجدة في دنيا الناس.
وزبدة القول: إنّ التجديد في الفقه ينتظم تجديد النظر الرشــيد، وإعمال العقل الرصين، 
وإمعــان الفكر الرزين في جملة حســنة مــن تلك االجتهــادات التي جادت بها قرائح الســابقين 
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ـ رحمهم اهللا ـ بغيــة تطوير ما يمكن تطويره، وتعديــل ما ينبغي تعديله، واالســتغناء عما يجب 
االســتغناء عنه؛ وذلك انطالقا من القاعدة الفقهيّة الذهبيّة القــارّة: ال ينكر تغير األحكام بتغير 

األزمنة واألمكنة واألحوال والعادات والتقاليد واألعراف!

وفضــال عن هذا، فإنّ التجديــد في الفقه ينتظــم ـ كذلك ـ تجديدا في صياغــة رؤى وأنظار 
واجتهادات جديــدة إزاء ذات تلك النصوص التي اجتهد فيها األولــون، اعتبارًا بأنّ اجتهادات أولئك 
األئمة األولين ـ على الرغم من مكانتها ومتانتها ـ ليست نصوصا (مقّدسة ومعصومة)، بل هي أفهام 
رشــيقة للنّص المقّدس الثابت الراســخ (الوحي)، كما أنّهــا ال تعّد أفهاما نهائيّــة للنّص، وبالتالي 
ال يمكــن لها أن تحول دون اســتحداث أفهــام جديدة إزاء ذات النّص مســتندة إلى أصول الشــرع 
الكليّة ومقاصده العاّمة ومآالت األفعال. فاألجيال في كل األعصار واألمصار سواسية ـ في ملتنا ـ في 
فهم نصوص الشــرع ما دامت متمكنة من آليات الفهم وأدواته، وذلك في ضوء ســقوفهم المعرفيّة، 

وظروفهم الفكرّية، وأحوالهم السياسيّة، وأوضاعهم االجتماعيّة واالقتصادّية.

ا يؤّكد هذا األمر أنّ االجتهادات التي نعّدها اليوم اجتهادات الســابقين األولين لم تتشكل  َوِمـم
في عصر واحد بعينه، بل تشــكلت عبر قرون عديدة؛ فلو كان استحداث اجتهادات جديدة فيما اجتهد 

فيه السابقون أمرًا محظورًا لما كان ثمة فنّ يعرف اليوم بالفقه اإلسالمّي!!

ومــن ثّم، فــإنّ التجديد المنشــود في الفقــه ال ينبغي له أن يقــف عند عتبــة الترجيح بين 
االجتهادات الســابقة، وال ينبغي له أن ينحصر فــي تقديم الرؤى واالجتهادات في ما يســتجد في 
الســاحة من مستجدات وتطورات؛ بل يجب أن يشــمل التجديد تكوين اجتهادات جديدة رشيقة إزاء 
العديد من القضايا والمســائل سواء أكانت تلك القضايا والمســائل قديمة أم جديدة، وسواء كان 
للســابقين اجتهادات في تلك القضايــا أم لم تكن لهم اجتهــادات إزاءها، ولتكن عــّدة التجديد 
االنطالق من األصول الشرعيّة الكليّة، والمقاصد السنيّة العاّمة، والموازنة بين المنافع والمفاسد، 

ومراعاة مآالت األفعال.

وفضًال على هذا، فــإنّ التجديد في الفقه ينبغي عليه أن ينتظم ـ كذلك ـ تجديدًا في وســيلة 
تقريبه وتيسيره وتسهيله على المتعلمين والمتفقهين، وذلك من خالل إعادة صياغته في لغة عصرّية 
تتناســب مع العصر، وإعادة تبويبه تبويبا حديثا يســتفيد من فن التبويب المستحدث في الملّة في 
العصر الراهن، ويعّد هذا التجديد تجديدا في الشــكل والمظهر؛ فليس من المقبول اليوم اإلصرار 
على تقديم التراث الفقهي وغيره من التراث اإلسالمي الزاخر في العصر الحاضر في ثوبه القديم 
المتســم بالتعقيد والتلغيز والتعجيز في معظم األحيان؛ بل ليس من المنطق في شيء اإلصرار على 
تجريد الفقه اإلســالمّي من أدلة األقوال، بل ال بّد من ربــط كل رأي فقهّي قديم أو جديد بدليله، 
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وال بّد من بيان درجات تلك األدلة من حيث القوة والضعف، ومن حيث القبول والرّد، وال بّد ـ فوق 
ذلك كلــه ـ من بلورة مرتكزات علميّة منهجيّــة يالذ إليها عند الهّم بالترجيــح بين اآلراء الفقهيّة 

المختلفة في العصر الراهن.
وبناء على ما سبق، فإنّ هذه الدراسة المتواضعة محاولة هادئة تروم اإلسهام ـ ولو بنقير ـ في 
بسط القول في وســيلة مهمة من وسائل التجديد في الفقه اإلسالمّي شــكال ومضمونا، وتعرف تلك 
الوســيلة اليوم في أروقة الباحثين بتقنين الفقه اإلسالمّي. فهلّم بنا لنسلّط الضوء على هذه الوسيلة 
مفهوما وأهميّة، ولنتعرف على مرتكزات توظيفها للتجديد في مجال المصارف اإلسالميّة المعاصرة.

٭ ٭ ٭
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لقد أســلفنا القول بأنّ التجديد المنشود في الفكر اإلســالمّي المعاصر يروم تعهّد مسائل هذا 
الفكر، ومباحثه، وموضوعاته، وقضاياه بالمراجعة العلميّة الدائبة والتطوير المنهجّي المســتمر بغية 
إعادة الحيوّية والقــوة والديناميّة إليه، وتمكينا له من تحقيق مقاصــده، ومواكبة متطلبات العصر، 
ومجابهة تحّديات المســتقبل. كما ســبق أن أوضحنا بأنّ التجديد بمفهومه العامّ يعّد إحياء منهجيّا 
وتحريرًا موضوعيّا لألفكار واألنظار التي يطالها التقادم والبلى، وترســو عليها التراكمات السلبيّة، 
ا يســتلزم تعهدهــا بمراجعٍة عميقة هادفة إلى  فتغدو بعُد أفكارًا فاقدة الحضور وعديمة التأثير، ِمم

فّض ما ران عليها من أفكار، وإزالة ما تراكم عليها من أنظار بالية.
واعتبارًا بأنّ التراكمات التي تداهم األفكار واألنظار تغشــى منطلقاتهــا حينا، وتلج مضامينها 
طورًا، وتحجب مقاصدها عن الظهور أحيانا كثيرة؛ لذلك، فإنّ تجديد األفكار واألنظار يتطلب إعادة 
ا خالطها من الســلبيات  الحيوّية والقوة إلــى منطلقاتها الفكرّية، وتصفية مضامينها ومحتوياتها ِمم

والمثبطات، وإزالة الغبار عن مقاصدها ومراميها.
وتحقيق هذا كلّه يتوقف على االســتعانة بجملة حسنة من الوســائل العلميّة واآلليات الموضوعيّة 
الواعيــة المنبثقة عــن مرتكزات علميّة هادئــة رصينة، تبرأ مــن المداهنات الفكرّيــة، وتبتعد عن 
المجامــالت النظرّية، وترفض الرضوخ والخضــوع لتأثيرات التقليد والتبعيّــة، وتأبى ِإال أن تتعامل 
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مع األفكار واألنظــار تعامال موضوعيّا هادفا إلــى النهوض بها نهوضا رشــيدًا، يمكّنها من التفاعل 
اإليجابّي والمشاركة الواعدة والتأثير المرجوّ، والتمكين المنشود.

وبالنظر في الوســائل العلميّــة المعاصرة التي يمكن لهــا تحقيق ذلك التجديد المنشــود في 
العصر الراهن، نجد التقنين أهّم تلك الوســائل المعاصرة التي تتوافر على المقومات والمرتكزات 
التي أشــرنا إليها آنفا؛ وذلك اعتبارا في كون التقنين منهجيّة علميّة رشــيدة تتعامل مع االجتهادات 

واألفكار واألنظار تعامال منهجيّا موضوعيّا آخذا في االعتبار ظروف الزمان والمكان والحال.
وتأصيال لهذا البعد في المسألة التقنينيّة، هلّم بنا لنتعرف على حقيقة هذا المصطلح، فعالقته 

بالتجديد والتحديث في الفكر اإلسالمّي عاّمة وفي الفقه اإلسالمّي خاّصة.
بالنظر في الدراســات والمؤلفات الحديثة التي عنى أربابها بالحديث عــن التقنين، نجد ثمة 
محاوالت جاّدة لصياغة تصور عن المراد بمصطلح تقنين الفقه. ومن أوائل تلك المحاوالت ما انتهى 
إليه الدكتور الكباشــي في كتابه المعنون ـ (تطبيق الشــريعة اإلسالميّة في الســودان بين الحقيقة 
واإلثارة) ـ بأنّه عبارة عن «..صياغة للفقه اإلســالمّي في مواد قانونيّــة على غرار القوانين الحديثة 

من جنائيّة ومدنية وغيرها، وإلزام القاضي العمل بها، وال يتعداها إلى غيرها..»(1).
وذهب فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي في كتابه الموسوم (مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميّة) 
إلى تحديد المراد بتقنيــن الفقه بقوله: «..أن تصاغ األحكام في صورة مــواد قانونيّة مرّتبة مرّقمة 
على غرار القوانين الحديثة من مدنيّة، وجنائيّة.. وذلك لتكون مرجعا سهال محّددا، يمكن ـ بيسر ـ 

أن يتقيّد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون..»(2).
وأما الشــيخ التيواجني، فأورد تعريفا قريبا من تعريفي الشيخ الكباشي والقرضاوي، حيث قال 
في كتابه الموسوم ـ (الفقه والتشــريع مدخًال وتاريخاً) ـ بقوله: «... صياغة اآلراء واألقوال الفقهيّة 
في عبارات مختصرة وواضحة على شكل قواعد ومواد مرّقمة، يأخذ بعضها برقاب بعض، بحيث يسهل 

على القاضي الرجوع إليها، واعتمادها في إصدار أحكامه..»(3).
وعنى فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي بتحديد المراد بتقنين الفقه في كتابه ـ (جهود تقنين الفقه 
اإلســالمّي) ـ بأنّه عبارة عن «.. صياغة أحــكام المعامالت وغيرها من عقــود ونظريات ممهّدة له، 

جامعة إلطارها في صورة مواد قانونيّة، يسهل الرجوع إليها..»(4).

انظر: تطبيق الشــريعة اإلسالميّة في الســودان بين الحقيقة واإلثارة، المكاشفي طه الكباشــي، (القاهرة، الزهراء لإلعالم   (1)
العربي، طبعة ثانية لعام 1986م) ص 13.

انظر: مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميّة، يوسف القرضاوي، (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية)، ص 259 بتصرف واختصار.  (2)
انظر: الفقه والتشريع مدخال وتاريخا، مهنى بن عمر التيواجني، (ُعمان، طبعة أولى لعام 1996م)، ص 55 باختصار.  (3)

انظر: جهود تقنين الفقه اإلسالمّي، وهبة الزحيلي، (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة أولى لعام 1987م)، ص 26 باختصار.  (4)



أ. د. قطب مصطفى سانو 677التجديد والتقنين ِفي المصارف اإلسالميّة المعاصرة

وأما الدكتور العطار، فقد أورد تصــورا عن التقنين نخاله تصورا دقيقا ومرّكزا، حيث حّدد في 
كتابه أن تقنين اآلراء الفقهية، يعني: «.. جعلها قانونا، وهذا يتطلب صياغتها في صورة قواعد عامة 

مجّردة، تنّظم سلوك األشخاص في المجتمع، وإلزام الناس العمل بها ككل قانون..»(1).
وقريبا من هذا التصور، ورد في بحث بعنوان (الشريعة اإلسالميّة) من قسم الدراسات واألبحاث 
بُعمان، ما نّصه: «.. جمع أحكام المســائل في كل باب، وصياغتها في عبارة ســهلة في مواد متتابعة، 
بحيث يقتصر الحكم في كل مســألة على رأي واحد، يختاره المشّرع من بين اآلراء المتعددة الواردة 

في المسألة، ويجري القضاء على هذا الرأي في جميع المحاكم وبين سائر المتقاضين..»(2).
وثمة تعريفات وتصورات متعددة عن المراد بمصطلح تقنين الفقه اإلسالمّي، وال يسع المقام 

لسردها.
وبإمعــان النظــر فيما أوردناه مــن تعريفات وتصــورات عن المــراد بمصطلــح تقنين الفقه 
اإلسالمّي، وخاّصة تلك التعريفات األربعة األولى (القرضاوي، والكباشي، والتيواجني، والزحيلي)؛ 
نجدها تعريفات رّكزت تركيزا واضحا على النظر إلى التقنين بحسبانه وسيلة من وسائل التجديد 
في الفقه من حيث الشــكل، ال من حيــث المضمون، إذ اتفقت هذه التعريفــات على كون التقنين 
عمليّة هادفة إلى إعادة صياغة لألحكام واآلراء الفقهيّة في شكل مواد قانونيّة، كما نّصت على أنّ 
الغاية من العمليّة التقنينيّة هو إعادة صياغة األحكام الفقهيّة في عبارات ســهلة ميّسرة على غرار 

القوانين الحديثة.
وفضال عن هذا، فإنّ التعريفات عنيت ببيان أهّم مقصد من التقنين، وهو تسهيل رجوع القاضي 

إلى األحكام الفقهيّة بصورة ميّسرة.
ومن الملحوظ أنّ التعريفات الثالثة األولى (القرضاوي والكباشــي والتيواجني) تضمنت إشارة 
إلى أنّ التقنين المنشــود للفقه اإلســالمّي يشــمل جميع أبــواب الفقه وموضوعاته مــن معامالت، 
ا يعني أنّــه ال ينبغي حصره فــي باب من أبــواب الفقه كباب  ومناكحــات، وعقوبــات، وســواها؛ ِمم
المعامالت. وقــد انفرد تعريف فضيلة الدكتــور وهبة بالتنصيص على كــون التقنين صياغة ألحكام 
المعامالت، والحال أنّ المســائل التي يمكن أن يغشــاها التقنين ال ينبغي حصرهــا ـ بأي حاٍل من 
األحوال ـ في أحكام المعامالت أو األحوال الشخصية أو العقوبات، أو العبادات؛ بل إنّ التقنين يمكن 
أن يلج جميع أبــواب الفقه من عبادات ومعامالت ومناكحات وعقوبات ما دامت مســائل هذه األبواب 
اجتهادّية وعاّمة تعم بها البلوى. بل ينبغي أن يغشــى التقنين جميــع مجاالت التجديد التي ذكرناها 

انظر: مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالميّة، توفيق عبد الناصر العطار، (القاهرة، دار الفضيلة)، ص 45 باختصار.  (1)
انظر: الشريعة اإلسالميّة من قسم الدراسات واألبحاث بُعمان (بدون تاريخ ودار نشر)، ص 51 باختصار.  (2)
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من قبل، وتشــمل مجال العقيــدة، والتربية، واالجتماع، والسياســة، واالقتصاد، والثقافة وســواها. 
فالضابط الناظم لغشيان التقنين هذه المجاالت هو أن تكون موضوعاتها مسائل اجتهادّية عاّمة تعّم 
بها البلوى؛ فكل مجال صالح للتجديد، فإنّه يمكن توظيف التقنين فيه وسيلة من وسائل التجديد في 

ذلك المجال ما دامت الركائز األربع التي أشرنا إليها آنفاً متوافرة فيه.
ومهما يكن من شــيء، فإنّــه يمكن الخلوص إلــى تقرير القول بــأنّ التقنين يعــّد ـ وفق هذه 
التعريفات األربعة األولى ـ وســيلة من وسائل التجديد في الفقه اإلســالمّي من حيث الشكل ال من 
حيــث المضمون؛ ولئن تجلى تنصيص التعريفات األربعة األولى على هذا البعد في مســألة التقنين، 
فإنّه من اإلنصاف المبادرة إلى القول بأنّ التعريفين األخيرين ـ أعني التعريف الذي انتهى الدكتور 
العطار إليه، والتعريف الذي أورده قســم األبحاث بعّمان ـ اعتبرا التقنين وسيلة من وسائل التجديد 
في الفقه ال من حيث الشــكل فحســب، ولكن من حيث المضمون أيضاً. وقد عبّــر هذان التعريفان 
عن هــذا البعد من خــالل تنصيصهما على قيد مهــّم واجب التوافــر في عمليّة التقنيــن، وهو قيد 
ا يعنــي أنّ التقنين يروم في نهاية المطاف  اإللزام بالحكــم المقنّن، ومنع الجميع من مخالفته؛ ِمم
إعادة النظر في المعاني المنســوجة إزاء المســائل المختلف فيها، وترجيح معنى من تلك المعاني، 
وصيرورة ذلك المعنى المرّجح المعنى الملزم الذي يجب على الجميع االنصياع له، والنزول عنده. 
ا يعني أنّ الرأي الفقهّي عندما يقنّن، فإنّه يغدو بعُد قانونا يلزم به، وال يجوز ألحد مخالفته، أو  ِمم

ا يجعله عرضة للعقاب السلطانّي. العمل بخالفه؛ بل يعّد المخالف شخصا خارجا على القانون، ِمم
إنّ هــذا القيد يجعل من عملية التقنين وســيلة مهمة من وســائل التجديد المنشــود في الفقه 
اإلسالمّي ال من حيث الشكل فحســب، ولكن من حيث المضمون أصالة، حيث يمسي التقنين وسيلة 
من وسائل الترجيح في المسائل المختلف فيها؛ فأّي رأي يختاره المقنّن ـ المشّرع ـ فإنّ ذلك الرأي 

يغدو القانون الذي يجب على جميع الرعية االلتزام به والصدور عنه.
فعلى ســبيل المثال، من المعلوم أنّ ثمة خالفا بين فقهاء المذاهب اإلســالميّة حول مشــروعيّة 
نكاح المتعة، وبيع العينة، وسواهما من المسائل الفقهيّة المختلف فيها؛ فإذا اختار حاكم من الحكام 
في مجتمع من المجتمعات اســتنادا إلى مصلحة زمنيّة ذلك الرأي الفقهــّي الذي يعتبر نكاح المتعة 
حراما، فإنّ هذا الرأي يغدو بعُد قانوناً ملزمــاً ال يجوز ألحد من الرعيّة في ذلك المجتمع مخالفته 
والعمل بخالفه، ومن خالفه حقّ للمشــّرع ـ الحاكم ـ معاقبته العقاب الذي يراه ويقّرره، ولن يشفع 
للمخالف كون المســألة مســألة مختلفا فيها قبُل؛ ذلك ألنّ حكم الحاكم ـ كما هو معلوم عند عاّمة 
أهل العلم بالفقه واألصول والمقاصد ـ يرفع الخالف في المســائل الظنيّة. وأما وقد حكم الحاكم 
ـ أو من ينوبه عنه ـ في هذه المسألة االجتهادّية الظنيّة بالتحريم، فإنّ التحريم يصبح ـ حينئٍذ ـ هو 

الرأي الشرعّي والقانون الواجب اتباعه في هذا المسألة.



أ. د. قطب مصطفى سانو 679التجديد والتقنين ِفي المصارف اإلسالميّة المعاصرة

إذًا، إنّ التقنين في الفقه اإلســالمّي يعّد اليوم وســيلة من أهّم وسائل التجديد في هذا الفقه، 
إذ إنّه يروم في ضوء ما سبق إعادة صياغة اآلراء واالجتهادات الفقهيّة صياغة قانونيّة سهلة الهضم، 
ويسيرة الفهم، وجميلة الشــكل، وأنيقة المظهر. كما يروم اختيار رأي من اآلراء الفقهيّة الواردة في 

المسائل االجتهادّية، وإلزام الناس بذلك الرأي المختار بحيث يمنع مخالفته والعمل بخالفه.
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تأسيســاً على أوردناه من نقد هادف للتصورات الشــائعة عن المســألة التقنينيّة في الدراسات 
الحديثة، فإنّنا نرى أن يعاد تحديد المراد بمصطلح تقنين الفقه بأنّه عبارة عن إعادة صياغة علميّة 
منهجيّة ألبواب الفقه اإلســالمّي في شــكل مواد قانونيّة ســهلة الهضم ويســيرة الفهم، على أن يتّم 
في تلك الصياغة الجديدة اختيار رأي واحٍد من اآلراء الواردة في المســائل االجتهادّية العاّمة التي 
تعّم بها البلوى، وذلك اســتنادا إلى رعاية مصلحة زمنيّة يعتبرها الحاكم عند االختيار، وحفاظا في 

الوقت نفسه على مقصد انتظام أمر األمة إزاء تلك المسائل االجتهادّية العاّمة.
إنّ هذا التصور المتواضع عن مصطلح التقنين يقوم على النظر إلى التقنين بوصفه وسيلة يمكن 
االستعانة به في إعادة صياغة المادة الفقهيّة في شــكل مواد قانونيّة مرّتبة ومرّقمة بطريقة عصرّية 
توفّر للناظر في هذه المادة الجهــد والوقت، وتكفيه مؤونة العناء والتعب في التنقيب والتعرف على 
اآلراء، ويعّد هذا البعد في المســألة التقنينيّة بعدا شــكليّا آليّا ال يتطلب القيام به جهدا فكرّيا ذا 

بال، بل يحتاج إلى جهد تنظيمّي وترتيبّي مترابط.
ا البعــد اآلخر في هذا التصور عــن مصطلح التقنيــن، فإنّه يقوم على النظر إلى مســألة  وأَم
التقنين بوصفها وسيلة مهمة من وسائل التجديد في المادة الفقهيّة على مستوى المضمون والمحتوى، 
اعتبارًا بأنّه يراد منه القضاء على التعّددّية في المســائل المختلــف فيها. وبتعبير آخر: فإنّ التقنين 
من هذا البعــد يعّد عمليّة ترجيحيّــة بين اآلراء المختلف فيهــا، وربما كان عمليّــة ابتكارّية تتجاوز 
الموروث من االجتهادات، وتجود بجديد الرأي فيما اختلف فيه السابقون قبُل. ومن ثّم، فإنّ المسألة 
التقنينيّة في هذه الحالة تغدو وســيلة من وســائل التخفيف من غلواء االختالف الفقهّي، والتعّددية 

الفكرّية في المسألة الواحدة.
إنّه ليس من ريــب في أنّ هذا البعد في المســألة التقنينيّــة يعّد بعدا علميّــا ذا خطورة وأثر 
كبيرين على التفكير المذهبّي، واالنتماء الطائفي إلى المذاهب المختلفة؛ إذ إنّه يفضي إلى التخلص 
التدريجّي المنّظم من التعددية الشــائعة داخل المذهب الواحد، والتعّدديــة القائمة بين المذاهب، 
ا يفضي في النهاية إلى اختفاء المذهبيّة بصورة تاّمة إذا كان التقنين شــامال، أو بصورة جزئيّة  ِمم

إذا تمركز التقنين حول بعض القضايا.
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واعتبارًا باألهميــة الفكرّية والمنهجيّة البالغة لهــذا البعد العلمّي من التقنيــن، فإنّنا نرى أنّ 
التقنين المنشــود للفقه اإلســالمّي من هذا البعد، ينبغي أن يتوافر فيه أمور أربعة ليغدو وسيلة من 

وسائل التجديد في الفقه اإلسالمّي، وهذه األمور األربعة هي:

األمر األول: ضرورة كون التقنين منصبا في المســائل الموســوم بالمســائل االجتهادّية، وهي 
ا يعني أنّه إذا لم تكن المســألة  المســائل الظنيّة التي تتعدد فيها اآلراء فــي كل عصر ومصر، ِمم
اجتهادّيــة ـ ظنيّة ـ بأن كانت من المســائل المتفق عليها بين الفقهاء، فــإنّ التقنين يعّد ـ حينئذ ـ 
وسيلة من وســائل التجديد في الفقه من حيث الشكل ال من حيث المضمون؛ إذ إنّ التقنين في تلك 

الحالة ال يتجاوز إعادة صياغة تلك األحكام في شكل مواد قانونيّة مرّتبة ومرّقمة.

األمر الثاني: ضرورة كون المســألة التي يراد تقنينها من جنس المسائل العاّمة التي تعّم بها 
ا يعني أنّه ال يجوز إقحام التقنين بوصفه وســيلة تجديد في المضمون في المســائل غير  البلوى، ِمم
العاّمة، والمســائل العاّمة التــي ال تعّم بها البلوى؛ إذ إنّ تقنين تلك المســائل يعــّد خرقا للقاعدة 
الفقهيّة الشــهيرة التي تقّرر بأنّه ال إنكار في مســائل االجتهاد، وتقنين هذه المسائل يعّد شكال من 
أشكال اإلنكار؛ ألنّه يترتب عليه اإللزام برأي دون سواه؛ وإن يكن ثمة تقنين في هذه المسائل، فإنّه 

ال يعدو ذلك التقنين أن يكون وسيلة تجديد للفقه من حيث الشكل ال من حيث المضمون.

األمر الثالث: ضرورة كون المســألة العاّمة المــراد تقنينها من جنس المســائل العاّمة التي 
تؤّدي التعددّية فيها إلــى اإلخالل بمقصد الحفــاظ على انتظام أمر األمــة، ومقصد نبذ الخالف 
والنزاع المؤّدي إلى هــالك األمم وفنائها. ويعني هذا أنّ الغاية العظمى مــن عمليّة التقنين تتمثل 
في توظيفها وســيلة من وســائل التجديد في الفقه من حيث المضمون، صيانة لمقصد انتظام أمر 
األمة. وبناء على هذا، فإنّه ما كان للتقنين ليلج في جميع المسائل العاّمة ولو كانت تعّم بها البلوى 
إذا لم يكن التعدد فيها مفضيــا إلى اإلخالل بمقصد الحفاظ على انتظــام أمر األمة. وإنّما ال بّد 
للتقنين المنشود أن يقتصر على المســائل االجتهادّية العاّمة التي يؤّدي فسح المجال فيها للتعددّية 

إلى الصراعات والنـزاعات.

األمر الرابع: ضرورة كون مراعاة المصلحة أســاس اختيار الرأي الذي يراد تقنينه وصيرورته 
قانونا واجب االلتزام بــه، وإذا كان األصل المقــرر عند عاّمة أهل العلم بالفقــه واألصول هو منع 
اإلنكار في مســائل االجتهاد ســواء أكانت تلك المســائل عاّمة أم خاّصة، فإنّ هذا األصل األصولّي 
الفقهــّي العتيد مقيد بأال يكون للحاكم حكم في المســألة االجتهادّية مبنــّي على مراعاة المصلحة. 
فإذا اختار الحاكم رأيا من اآلراء الواردة في المســألة االجتهادّيــة بناء على رعاية مصلحة معتبرة، 
فإنّ اختيــاره يرفع الخالف في تلك المســألة. ولهذا، فإنّه حرّي بالحاكم أن يكون أســاس اختياره 
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مراعاة المصلحة؛ إذ إنّ حكم الحاكم ـ كما هو معلــوم ـ منوط برعاية المصلحة. وعليه، فإنّ الرأي 
الذي يختاره ليغدو قانونا ال بــّد من أن يتوافر في ذلك الرأي جلب منفعة معتبرة، أو درء مفســدة 
معتبــرة. ويعني هذا أنّه ال ينبغي للحاكــم أن يتجاوز مراعاة المصلحة عند اختيــاره رأيا من اآلراء 

للتقنين واإللزام.
هذه هي األمور األساســيّة األربعة التي يجب توافرها في عملية التقنين ليغدو وسيلة من وسائل 
التجديد في الفقه شــكال ومضمونا. وبهذا يتبدى لنا المراد بمصطلح تقنين الفقه بحســبانه وسيلة 
من وسائل التجديد في الفقه شــكال ومضمونا. كما يتبدى لنا كون التقنين صالحا ألن يكون وسيلة 

للتجديد في الفكر، والسياسة، واالجتماع، واالقتصاد وسواه شكال ومضمونا.

:ø«æ≤àdGh  ójóéàdG  ø«H  á q«dóédG  ábÓ©dG  »a  :áãdÉãdG  Iô≤ØdG

ا انتهينا إليه من تصور  في ضوء مــا أوردناه من تصور ونقد عن كال المصطلحين، وانطالقا ِمم
متواضع عن المراد بمصطلح التقنين وقبله التجديد في العصر الراهن؛ فإنّنا نفزع إلى تقرير القول 
بأنّ العالقة بين التجديد والتقنين عالقة مقصد بوسيلة، وعالقة غاية بسبب؛ فالتجديد يعّد مقصدا 
ثابتا من مقاصد الشــرع، والتقنين يعّد وســيلة من وســائل تحقيق هذا المقصد، كما يعّد التجديد 
غاية يجب علــى األمة تحقيقها. وأما التقنين، فيعّد ســببا من األســباب التي ينبغي االســتعانة بها 

لتحقيق التجديد.
ويعّد التجديد فريضة دينيّة ومطلبا شــرعيّا ال يصح المرئ يؤمن باهللا العظيم ورسوله الكريم 
إنكاره أو التشكيك فيه، بل تأثم األمة كلها إن أهملوه أو تقاعسوا عنه؛ فقد ورد في شأنه العديد من 
النصوص الشــرعيّة الدالة على وجوب قيام األمة بها، ولعلّ حديث أبي داود من أكثر تلك النصوص 
تنصيصا على فرضيّة التجديد، إذ وعد اهللا األمة أن يبعث لها على رأس كل مائة عامّ من يجّدد لها 

دينها أو أمر دينها.
وأمــا التقنين، فإنّــه كان وال يزال محــلّ خالف واختالف بيــن الباحثين، وال يــزال العاِلمون 
ـ قديما وحديثا ـ يختلفون في مشــروعيّته، وفرضيته؛ إذ يرى عدد غير يســير من المعاصرين عدم 

مشروعيّته، ويرى آخرون مشروعيّته.
وبناء على هذا، فيمكن الخلوص إلى القول بأنّ التجديد فرض في كل عصر ومصر، ووســائله 
متعــددة ومتجــددة، وال ينبغي حصرهــا في وســيلة دون أخرى، بــل يجب البحث عــن مزيد من 
الوسائل المعينة على تحقيق التجديد الشامل في الفكر والعقيدة والتربية، والسياسة، واالجتماع، 

واالقتصاد، والثقافة.



الـتقنيـن والتجـديـد682 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

:»fÉãdG  åëÑªdG

á q«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG  ICÉ°ûf  »a

É¡«a  ójóéà∏d  ø«æ≤àdG  ∞«XƒJ  á q«fÉμeEGh

لئن تبدى لنا المراد بمصطلح التقنين في الدراســات الحديثة، ولئن انتهينا إلى تقرير القول 
بأنّ التقنين يعّد اليوم من أهّم وســائل التجديد في الفقه اإلســالمّي من حيث الشــكل والمضمون، 
فإنّنا نرى أن نقف على مدى إمكانيّة توظيف هذه الوســيلة في باب مــن أبواب فقه المعامالت، وهو 
الباب الموسوم بالمصارف اإلسالميّة. وحرّي بنا أن نعرج قليال على التعريف بهذه المصارف تمهيدا 

لبيان كيفية توظيف التقنين للتجديد في مسيرتها ورسالتها.

(1)á q«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdGh  á qjó«∏≤àdG  ±QÉ°üªdG  ICÉ°ûf  »a  :≈dhC’G  Iô≤ØdG

من القديم الجديــد في عالم الفكر المالّي، تلك المؤّسســات الراســخة التــي تعنى بتحقيق 
وصل مكيــن بين أرباب األموال وأرباب األعمال، حماية لألموال مــن الضياع ولألعمال من االبتزاز، 
وتنظيما للوســائل والســبل والمجاالت التي ينبغي أن تتكامل فيها األمــوال واألعمال، وتتكاتف فيها 
األفكار والجهود. وقد شــهدت هذه المؤّسسات عبر العصور والدهور اهتماما وعناية ورعاية من لدن 

المفكّرين وصنّاع القرار، وهذه المؤّسسات تعرف في دنيا الناس بالمصارف أو األبناك أو البنوك.
إنّ أصل كلمة مصِرف (بكسر الراء) مشتق من صرف يصرف صرفا، والصرف يعني: بيع النقد 

بالنقد. والمصرف (على زنة َمفِعل وَمجِلس): يراد به المكان الذي يتم فيه الصرف.
وقد أصبح هذا االســم يطلق اليوم على ما يعــرف باللغات األوروبية بالبنــك، وهذا المصطلح 
(بنك) مشــتق في أصله من الكلمــة اإليطاليّة «بانكــو» «banco» وتعني هذه الكلمة فــي اإليطاليّة 
المائــدة أو الطاولة. وترجع تســمية ذلك المكان الخاّص بهذا االســم إلى أنّ المشــتغلين بأعمال 
الصرافة فــي لمبارديا كانوا يضعــون األنواع المختلفة مــن العمالت التي يتعاملــون بها على موائد 
ذات واجهة زجاجيّة، وكانوا إذا توقــف أحدهم عن أداء التزاماته قبل غيــره حكم عليه بأن يحّطم 
الجمهــور زجاج مائدته علنا إمعانا في تحقيره، ويطلق على عمليــة تحطيم زجاج المائدة باإليطاليّة 
«bancaratta». ومنها اشــتق أصل كلمة اإلفالس في اللغات األوروبيّة األخرى كاإلنجليزية التي تطلق 

.«bankruptcy» على اإلفالس

لمزيد من المعلومات حول المصارف نشــأة وتطورا، يراجع تطوير األعمال المصرفيّة بما يتفق والشــريعة اإلســالميّة للدكتور   (1)
سامي حمود. 
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يحّدثنا مؤرّخة تاريخ نشأة المصارف (= األبناك = البنوك) بأنّ بنك البندقيّة الذي أّسس عام 
1157م يعّد أقدم بنك بالمفهوم المصرفي الحديث. وقــد كان هذا المصرف في بادئ األمر جمعيّة 
ذات امتيازات خاّصة ألّفها دائنو الدولة؛ إذ كانت حكومة الجمهورّية مثقلة بالديون بســبب الحروب 
المتعددة التي خاضت غمارها، وســمح إذ ذاك بنقل الحقوق التي كانت لهؤالء الدائنين من شخص 
آلخر، واشترط أن تكون المدفوعات الخاصة بالبضائع والصكوك بالعملة الحسابيّة الخاّصة بالبنك، 
وأن يدفــع المدينون ديونهم في البنــك، فيتلقاها الدائنــون بهذه الطريقة، وبهذا أصبحت تســوية 

المعامالت مجرد نقل مبالغ في دفاتر البنك من حساب إلى آخر.

هكذا توالت نشأة ســائر األبناك في فرنسا، وأنجلترا، وهولندا، وأســبانيا (= األندلس)؛ حيث 
أسس في مدينة برشلونة بنك الودائع عام 1401م.. كما أســس في مدينة البندقيّة الحقا في القرن 
السادس عشر الميالدي أشهر بنك تحت مسمى «Banco della Pizza di Rialto»، وأنشئ على منواله 
في القرن السابع عشر الميالدي بنك أمســتردام الهولندي عام 1609م. ويعّد هذا البنك األنموذج 

الذي احتذت به معظم األبناك األوروبيّة منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا.

بطبيعة الحال، لئــن كانت هذه نبذة موجزة عن التطور التاريخــّي للمصارف، فإنّه من الحرّي 
بالتقرير أنّ األعمال المصرفيّة سبقت إنشاء المصارف. وقد عرفت كلّ الحضارات اإلنسانيّة أنماطا 
متعددة وأشــكاال متنوعة من األعمال الموســومة اليوم باألعمال المصرفيّة؛ بل إنّ عددا من األناجيل 
أشار إلى بعض هذه األعمال، ففي إنجيل متى (اإلصحاح 12/21) ما نّصه: «.. ودخل يسوع إلى هيكل 
اهللا، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشــترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة، وكراســي باعة 
الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارّة لصوص».. اهـ. وأما إنجيل 
لوقا (اإلصحاح 23/19) فقد جاء فيه ما نّصه: «..لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة، فكنت 

متى جئت أستوفيها مع ربا..» اهـ.

وقد دل عدد من الحفريات األثرية أن السومريين بجنوب بالد الرافدين قبل أربعة وثالثين قرنا 
قبل الميالد عرفوا ألوانا من النشــاط المصرفي الذي باشــرتهم معابدهم المقّدسة كالمعبد األحمر. 
وكذلك عرفــت الحضارة البابليّة التي قامت على أنقاض الحضارة الســومرّية أشــكاال من النشــاط 
ا يعرف اليوم باألنشــطة أو األعمال  المصرفّي. وكذلــك عرفت الحضارة اإلغريقيّــة ألوانا متعددة ِمم
المصرفيّة. وتابــع الرومان اإلغريق في االســتفادة من تلك األنشــطة وتطويرها، ونشــرها في جميع 

األرجاء، وقد بلغ الفن المصرفي أوجه في الحضارة الرومانية قبل أن تطالها يد الخراب والزوال..

أما بالنســبة للحضــارة اإلســالميّة، فإنّها لــم تختلف عن الحضارات الســابقة في ممارســة 
المســلمين األوائل أشــكاال من األعمال المصرفيّة، وخاّصة في ما يتعلق بقبول الودائع، واستثمارها، 
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وممارسة بعض األعمال االستثمارّية كالمضاربة وسواها؛ فقد كانت هذه األنشطة وسواها مطبّقة قبل 
البعثــة وبعدها.. وعلى العموم، يمكننــا الخلوص إلى القول بأنّ الفكر المصرفّي شــهد عبر القرون 
والحضارات تطورات متالحقة، وال تزال األيام حبلى بمزيد من التطور والتقدم واالســتقرار والتوسع 
لهــذا الفكر. ولئن شــئنا أن نؤرّخ ألول مصرف عرفته األقطار اإلســالميّة بالمفهــوم الحديث، فإنّ 
البنك األهلّي المصرّي يعّد أقدم المصارف التجارّية في العالم اإلســالمّي حيث يعود تأسيســه إلى 

عام 1898م تقريبا، وقد كان رأسماله عند تأسيسه يقّدر بحوالى 500000 جنيه إسترليني.

واعتبارًا بالتمــازج القارّ الثابت بين المــال والفكر والعقيدة، واعتدادًا بتلــك األهميّة القصوى 
التي تناط بالبعد العقدّي في مجال ترشيد النشاط المالّي من حيث رسم الخطى والقواعد واألسس 
التي ينبغي أن يتم فــي ضوئها صيرورة المــال أداة لإلعمار والتعمير، وخادمــا لصاحبه والمجتمع 
حوله؛ لذلك ليست ثمة غرابة في أن يكون للشريعة الغّراء حضور أّي حضور في المجال المالّي إن 
كسبا واكتســابا، أو إنفاقا واستهالكا وإنتاجا، بل لم يكن من عجب في شيء أن تتسم أحكام الشرع 
المتعلقة بالمال بالمرونة والســعة واالنفتاح تمكينا للعقل من ابتكار ما يقدر على ابتكاره من وسائل 

وأساليب وسبل تمكّنه من اكتساب المال، واستهالكه واستثماره!

ومــن تلك الوســائل القديمة التي اهتــدت إليها العقول فــي غابر األزمان وســالف األوان، 
المصــارف التي تعّد في واقعها من جنس الوســائل التــي يتوصل بها إلى تحقيــق أكبر قدر من 
النماء واإلنماء والتثمير والتوفير للمال، كما يتوصل بها إلــى تحقيق أقصى حماية وأعلى صيانة 
للمال من أن يقع اعتسافا في أيدي زمرة العابثين والمبذرين والمسرفين والجناة؛ فضال على أنّها 
تعّد عند العقــالء ذلك المالذ اآلمن لتنظيم حركة األموال فــي المجتمعات، والحفاظ عليها من 

الضياع واالنقراض.

ومن ثــّم، ليس من المقبول في شــيء أن تطال الخالفات الفكرّية واالنتمــاءات المذهبيّة هذه 
المؤّسســات المهمة في حياة األفراد والمجتمعات، بل ال بّد من الحفاظ على حياديتها ورسالتها، وال 
بّد من العمل الجاّد المخلص على االرتقاء بأدائها وأجهزتها، وتطوير أدواتها لتحقيق اآلمال العالقة 

بها والمتمثلة في الحفاظ على األموال، والحقوق، واألعمال تحقيقاً لمقصد حفظ المال!

ولئن غدا االحتماء اليوم باإلسالم سمة بارزة وحاضرة بالقوة والفعل في كل مجال من مجاالت 
الحيــاة، بل لئن أمســى وصف «إســالمّي» لكل تصــرف وعمل غايــة تتنافس األفــراد والجماعات 
والمنظمات في االســتئثار به مــن دون غيرهم؛ فإنّ المجال المصرفّي لم يســلم من هذا الســباق 
ام فــي القرن الميــالدي المنصرم بظهور  المحموم المتصاعــد على كافة األصعــدة؛ إذ جادت األي
دعوات ونداءات إلى تأســيس ما بات يعرف اليوم بالمصارف التجارّية اإلســالميّة أمال في أن تسير 
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تلك المصارف في أنشطتها وأعمالها وخدماتها وفق األســس والقواعد العاّمة التي أقّرتها الشريعة 
اإلسالميّة في مجال تداول المال ورواجه ونمائه وإثباته ووضوحه!

أما بالنسبة لتاريخ ظهور المصارف الموسومة اليوم بالمصارف اإلسالميّة، فإنّ المؤرّخة لنشأة 
هذا الصنف من المصــارف يعيدون تاريخ ظهورها إلــى بنوك االدخار التي أّسســها الدكتور أحمد 
النجــار في ميت غمر (مصر) عام 1963م، وكانت لها فروع في المنصورة، وبلقاس، وشــربين.. بْيد 
أنّ هذه البنوك لم يكتب لها نجاح ألسباب عّدة، من أهّمها عدم تهيئة الظروف واألوضاع االجتماعيّة 
ا عّجلت بفشلها،  والسياســيّة تهيئة كافية، فضال على غلبة روح المواجهة مع المصارف التقليدّية ِمم

فالقضاء عليها.
وقد بقيت فكرة تأسيس مصارف جديدة على ذات األســاس محل محاضرات ومؤتمرات وندوات 
في أروقــة الجامعــات والمعاهد في كثير مــن أنحاء العالم؛ حتــى إذا ما أّسســت منظمة المؤتمر 
اإلســالمّي عام 1969م، تجّددت الدعوة إلى ضرورة تأســيس مصرف إســالمّي عالمّي يعنى بتنمية 
التجارة الداخلية والخارجية لدول منظمة المؤتمر اإلســالمّي. فتلبية لتلك الدعوة تّم تأسيس البنك 
اإلسالمّي للتنمية بجدة عام 1975م، وذلك بقرار من منظمة المؤتمر اإلسالمّي آنذاك، ثُم انتشرت 
بعُد فكرة المصارف التجارّية اإلسالميّة في عدد من الدول اإلسالميّة؛ فأنشئ في اإلمارات بنك دبي 
اإلسالمي عام 1975م، كما أنشئت بنوك تجارّية (إسالميّة) في عدد من الدول اإلسالميّة كالسودان، 
والباكستان، وماليزيا، واألردن، والكويت، وقطر، وأندونسيا، وبنغالدش، وغيرها. وقد انتقلت تجربة 
هذه البنوك في اآلونة األخيــرة إلى عدد من الدول الغربيّة كالواليات المتحــّدة، وبريطانيا. ويقّدر 
عدد هذه البنوك فــي العالم اليوم بأكثر مــن 300 بنك، وتقّدر اســتثماراتها بأكثر من 500 مليار 

دوالر في أكثر من 30 دولة من دول العالم!
وقبل عقد مــن الزمن، ظهــر نمط جديد من هــذه المصارف، عــرف ذلك النمــط بالنوافذ 
اإلســالميّة في البنوك التقليدّية. ويراد بهذه النوافذ قيام البنوك التقليدّية بتقديم جملة حسنة من 
األعمال واألنشطة والخدمات المصرفيّة وفق الرؤية اإلســالميّة لتلك األنشطة واألعمال والخدمات، 
وذلك إلى جانب قيامها بتقديم أعمالها وأنشــطتها وخدماتها األساسيّة األصليّة. وأشبه هذه النوافذ 

بالسلع والبضائع الجديدة التي تجلبها المحالت التجارّية الكبرى لعمالئها الجدد.
وبتعبير آخر: إنّ هذه النوافذ تشــبه حال بعض المحالت التجارّية الكبرى التي تقّدم لعمالئها 
مختلف البضائع والســلع التــي يحتاجونها، وتســعى جاهدة إلى اســتجالب البضائــع التي يطلبها 
عمالؤها، حيث إنّها ال تهتم ـ في كثير من األحيان ـ بحصر نفســها فــي تلبية حاجات صنف خاّص 
فقــط من عمالئها، بــل إنّها تفتح بابهــا لجميع العمالء والزبائن ســعيا منها إلى االســتحواذ على 

رضاهم جميعا، ونيل أقصى األرباح من جلب ما يبتغونه من بضائع وسلع.
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ولقد لقي هذا النمط الجديد في فكرة المصرفيّة الموسومة بالمصرفيّة اإلسالميّة رواجا منقطع 
 City Bank, :النظير لدى البنوك التقليدية في األقطار اإلســالميّة؛ حيث إنّ كبرى تلك البنوك مثل
HSB وغيرهما فتحت لعمالئها هذه النوافذ المســماة النوافذ اإلســالميّة. وســار على سننهم بعض 

البنوك التجارّية في عدد من األقطار اإلســالميّة كالبنك األهلي المصرّي، والبنك األهلّي السعودّي، 
وبنك الجزيرة، وغيرها كثير.

هذه نبذة جد مختصرة عن نشــأة المصارف والنوافذ اإلســالميّة، كما نشأ عدد غير يسير من 
المؤسسات الماليّة، كمؤّسسات التأمين التكافلي، ومؤّسسات األوقاف، وسواها.

الفقرة الثانية: في مدى إمكانيّة توظيف التقنين لترشيد مسيرة المصارف اإلسالميّة المعاصرة:
لقد أســلفنا القول بأنّ التقنين يروم في بعده الشــكلّي المظهرّي إلى إعادة صياغة اآلراء 
واالجتهادات الفقهيّة في شكل مواد قانونيّة مرّتبة ومرّقمة، كما يروم في بعده العلمّي الموضوعّي 
اختيار رأي من اآلراء االجتهادّيــة وصيرورة ذلك الرأي قانونا واجــب االلتزام واإللزام به في 
مجتمــع من المجتمعــات، وذلك قصد حمايــة المجتمع من التنــازع والتخاصــم إزاء القضايا 

والمسائل.
كما أوضحنا قبُل بأنّ التقنين المنشــود بحســبانه وسيلة علميّة من وســائل التجديد في الفقه 

اإلسالمّي، فإنّه ينبغي أن يتوافر فيه أمور أربعة، وأهّمها:
أن يكون موضوع التقنين منصبا على تلك المســائل الموسومة بالمسائل االجتهادّية العاّمة التي 
تعّم بهــا البلوى، وأن يترتب علــى التعّددّية في تلك المســائل العاّمة إخالل بمقصــد الحفاظ على 
ا يعني أنّه إذا لم تكن المســألة المــراد تقنينها عاّمة، أو كان االختالف فيها  انتظام أمر األمة، ِمم
غير مخلّ بالمقصد اآلنف ذكــره، فإنّه لن يكون ثمة حاجة علميّــة أو موضوعيّة إلى إقحام التقنين 
وتوظيفه في تلك المســائل التزاما وإعماال للقاعــدة األصوليّة الفقهيّة القارّة: ال إنكار في مســائل 
االجتهاد، واعتدادا بأنّ االختالف حينئذ يغدو ـ والحال كذلك ـ مصدر ثراء وتنوع وتطور للفكر، وال 

ضير فيها البتة.
بناء على هاتين التقدمتين، نبادر إلى تقرير القول بأنّ المسائل االجتهادّية التي تختلف حولها 
المصارف اإلسالميّة المعاصرة متعددة ومتنوعة؛ فبعضها مســائل اجتهادّية ذات طابع عامّ ال يترتب 
على االختالف فيها إخالل بمقصد انتظام أمر األمة في الشــأن المالّي، كما هو الحال في اختالفها 
في عدد من الصيغ االســتثمارّية القديمة، وطرق تطبيقها من إجــارة ومرابحة. واختالفهم في مدى 
إلزام الوفاء بالوعــد ديانة وقضاء في عقود األمانــات من مرابحة. واختالفهم في مدى مشــروعيّة 

ضمان المضارب مآل المضاربة، وسواها.
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كما أنّ بعضا آخــر منها مســائل اجتهادّية ذات طابع عــام يترتب على االختــالف فيها إخالل 
بمقصد انتظام أمر األمة في الشــأن المالّي، كاختالفهم في مدى مشروعيّة إيداع األموال اإلسالميّة 
في المصارف الربوّية الصرفة، أو في المصارف الربوّية غير الصرفة. واختالفهم في مدى مشروعيّة 
قبــول الفوائد البنكيّة مــن األموال المودعة في المؤّسســات الماليّــة الربوّية داخل وخــارج الديار 
اإلســالميّة. واختالفهم في مدى مشروعيّة اقتناء البيوت والمســاكن عن طريق التمويالت المصرفيّة 
الربوّيــة. واختالفهم في مدى مشــروعيّة افتتاح نوافذ إســالميّة فــي المصارف الربوّيــة التقليدّية 
الصرفــة. واختالفهم في مدى انطباق الربــا المحرم على القروض اإلنتاجيّــة. واختالفهم في مدى 
تحريم الربا فــي دار الحرب. واختالفهم في مــدى انطباق الربا المحّرم علــى بعض صور الفوائد 

البنكيّة كالحسومات والخصومات المتحصلة من الشيكات وسواها، الخ..(1).

إنّ اختالف الباحثين في المصرفيّة اإلســالميّة إزاء هذه المسائل المشار إليها نخالها اختالفا 
في مسائل اجتهادّية عاّمة يترتب على االختالف فيها إخالل جلّي بمقصد انتظام أمر األمة في الشأن 
المالّي، كما يترتب على االختالف فيها إخالل فــي المقصد الكلّي المتمثل بحفظ المال. إذ إنّ هذا 
االختالف في مآله يفضي إلى أن تكون في المجتمع طوائــف يتحاملون على بعضهم البعض؛ فطائفة 
ال تــرى محظورا في تعاطي المصارف اإلســالميّة تلــك المعامالت والبياعــات، وطائفة أخرى ترى 
تعاطيها مخالفة صارخة ألمر الشــرع في الشــأن المالي، وتعامال جريئا بالربا المحّرم الذي توعد 

ـ . اهللا متعاطيه بحرب منه وحرب من رسوله الكريم ـ عليه أفضل الصالة وأتم التسليم 

ومن ثم، فإنّ التجديد في باب المصرفيّة اإلســالميّة يتحقق بتوظيف التقنين في هذه المسائل 
الختيار تلك اآلراء التي يلزم بها الرعيّة في مجتمع من المجتمعات استنادا إلى رعاية مصلحة زمنيّة 
يقّدرها ولي األمر الحاكم بأمر اهللا، فما اختاره قنّن، ووجب على الرعيّة ـ كما أسلفنا ـ العمل بذلك 

الرأي المختار من دون خجل أو وجل.

وبطبيعة الحال، ال يحــقّ لطائفة أية طائفــة أن تعتبر ما يختاره الحاكــم من رأي من تلك 
اآلراء المختلف فيها خروجا على شــرع اهللا، أو تهاونا في شــأن الربا والبيوع المنهي عنها؛ ذلك 
ألنّ هذه المســائل تندرج ضمن المســائل المختلف فيها، وال يصّح ألحد ـ عند محقّقي المتفقهة 
واألصوليّة ـ اإلنكار على المخالفين فيها، بل إنّ للحاكم باتفاق عاّمة النظار والمحقّقين من أهل 
العلم بالفقه واألصــول والمقاصد أن يرفع الخالف فيها باختياره أحد اآلراء اســتنادا إلى رعاية 

المصلحة الزمنية المعتبرة.

لمزيد من المعلومات حول هذه االختالفات يراجع الجامع في أصول الربا، رفيق يونس المصري، (دمشق، دار القلم، وبيروت،   (1)
الدار الشامية، طبعة أولى لعام 1991م).
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وأما المســائل االجتهادّية األخرى التي ال يترتب على االختالف فيها إخالل بمقصد انتظام أمر 
األمة في الشأن المالي ـ كما أســلفنا ـ وال بمقصد حفظ المال، فإنّه ال حاجة إلى توظيف التقنين 
فيها؛ بل ينبغي أن يفســح المجال فيها لالجتهــادات المتجددة في ضوء ما يطرأ على الســاحة من 

تغيرات وتحوالت.

على أنّــه من الحــرّي بالتقرير يمكن االنتقــال بالمســألة التقنينيّة من الدائــرة القطرّية في 
المســائل الماليّة بحيث يغدو ثمة تقنين للمســائل الماليّــة في المصارف اإلســالميّة بغض النظر 
عن مواقعهــا في األقطار، ويتّم تقنين اآلراء وفق أســس منهجيّة معتبرة، ثُــم إلزام كافة المصارف 
اإلســالميّة بتلك اآلراء المقنّنة تحقيقا لحلم الوحدة اإلســالميّة في المجال االقتصادّي في المرحلة 
الراهنة، وتضييقا لدائرة الفجوة والجفوة بين المصلّيين في المسألة الماليّة، وتخفيفا لحالة الرهق 
الفكرّي، والتناقض الذهني الذي يعيش فيه اإلنســان المســلم العادّي إزاء مختلف المسائل الماليّة 

وخاّصة المتصلة بالمصارف اإلسالميّة.

وعليه، فإنّ الحاجــة تمّس اليوم إلى توظيف التقنين للقضاء علــى العديد من تلك االختالفات 
الشــائعة بين المصارف اإلســالميّة نتيجة اختالف الفقهاء في االجتهادات الفقهيّة المتصلة بالعقود 

والمعامالت التي تمارسها المصارف في مختلف الدول اإلسالميّة.

إنّ على المصارف اإلســالميّة أن تعمل جاهدة من أجل القضاء علــى تلك االختالفات، وخاّصة 
منها تلــك االختالفات التي تأتي علــى فكرة المصرفيّة كلهــا بالتقويض والتدميــر، وال بّد لها من 
السعي الدؤوب من أجل التقريب بين الممارسات والتطبيقات المنتشرة للبياعات والعقود والمعامالت 

الماليّة.

وبطبيعة الحال، ال بّد من اإلشــادة في هذا المقام بما يقوم به عدد غير قليل من المؤسســات 
الرائدة التي أنشــئت من أجل تحقيق تقارب وتوحيد في تطبيقات المصــارف للبياعات والعقود من 
المنظور اإلســالمّي؛ وتأتي على تلك المؤّسســات، هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤّسســات الماليّة 
اإلســالميّة بالبحريــن، حيث إنّ ثمة جهــودا مباركة بذلتها وال تــزال تبذلها هــذه الهيئة من أجل 
التقريب بين المؤّسســات الماليّــة التجارّية، غير أنّهــا لقلّة إمكاناتها، ال تــزال جهودها في مجال 
صياغة المعايير الشرعيّة والحســابيّة محدودة التأثير، وال تحظى معاييرها بأي مستوى من اإللزام 
على مستوى المصارف في العالم اإلســالمّي؛ ذلك ألنّها ليست هيئة حكوميّة ملزمة، وال تمثّل ـ بأي 
حال من األحوال ـ جميع المصارف اإلســالميّة، وبالتالي، فإنّ المعايير التي أصدرتها ال تعّد ملزمة 
على المصارف اإلســالميّة التجارّية، فضال على أنّها ال تملك أدنى سلطة إللزام أّي مصرف إسالمّي 

بالعمل بتلك المعايير.
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وثمة هيئة أخرى تعمل في مجال تقنين أعمال المصارف المركزّية في العالم اإلسالمّي، وتعرف 
بمجلس الخدمات المصرفيّة بماليزيا. وقد نشط هذا المجلس في اآلونة األخيرة، واستطاع في فترة 
وجيزة أن يحقق قفزة في التقريب بين المصارف المركزّية في العالم اإلســالمّي ســعيا إلى توحيد 
تطبيقاتهــا للعقود والبياعــات والمعامالت الماليّة التي تمارســها هذه المصــارف؛ وال يختلف هذا 
المجلس عن هيئة المحاســبة والمراجعة من حيث محدودّية التأثير، واإللزام لذات األســباب التي 

سبقت اإلشارة إليها.
ومهما يكن من شــيء، فإنّ الحاجة تمّس إلــى تقنين المصارف اإلســالميّة المعاصرة تخفيفا 
للتفاوت والتباين بينها من حيث مواقفها تجاه العديد من العقود والبياعات والمعامالت الماليّة التي 

تمارسها.
وتحقيقا لتقنين رشــيد لهذه المصــارف، فإنّنا نرى أنّــه ينبغي البدء ببلــورة مرتكزات علميّة 
منهجيّة يتم من خاللها اختيار تلك اآلراء واالجتهادات الفقهيّة للتقنين، فاإللزام، وهذا ما سيتصّدى 

له المبحث األخير التالي.

٭ ٭ ٭
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لئن تجلّت لنا أهميّة توظيف التقنين في مجال المصارف اإلســالميّة، ولئن أوضحنا بعضا من 
تلك المســائل التي يمكن للتقنين أن يلجهــا، قضاء على آفة االختالف المخــل بمقصد انتظام أمر 
األمة في المسائل العاّمة التي تعّم بها البلوى، ولئن قّررنا قبُل بأنّ التقنين وسيلة عصرّية مهمة من 
وســائل التجديد في الفقه، والعقيدة، والتربية والسلوك، والفكر، والسياسة، واالجتماع، واالقتصاد، 
وســواه؛ لذلك، فإنّه حرّي أن نســلّط مزيدا من الضوء علــى المرتكزات التي ينبغــي االعتداد بها 
عند إرادة تقنيــن رأي من اآلراء واالجتهادات الفقهيّة المتصلة بالشــأن المالّي عموما، وبالمصرفية 

اإلسالميّة خصوصا.
ونبــادر إلى تقرير القول بأنّنا نروم بمرتكزات توظيف التقنين في هذه الدراســة تلك المبادئ 
المنهجيّــة والمنطلقــات الفكرّيــة التي يجب أخذهــا في االعتبار عنــد اختيار رأي مــن بين اآلراء 
االجتهادّية الواردة في مســألة اجتهادّية من مســائل المال واألعمال، وصيرورة ذلك الرأي المختار 
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قانونا يلزم به في العصر الراهن، وتتلخص تلك المبادئ في نظرنا في ثالثة، وهي:
المبدأ األول: تحكيم مقاصد الشرع الخاّصة في المعامالت في اآلراء الفقهيّة.

المبدأ الثاني: الموازنة بين المنافع والمفاسد المترتبة على اآلراء الفقهيّة.
المبدأ الثالث: االعتداد بمآالت األفعال عند العمل برأي من اآلراء الفقهيّة.
وحرّي بنا أن نسلّط الضوء على كل واحد من هذه المبادئ الثالثة كالتالي:

:á q«¡≤ØdG  AGQB’G  »a  äÓeÉ©ªdG  ÜÉÑH  á q°UÉîdG  ´ô°ûdG  ó°UÉ≤e  º«μëJ  :∫hC’G  CGóÑªdG

نروم بمقاصد الشــرع الخاّصة بباب المعامــالت تلك المعاني الكريمة والغايــات النبيلة التي 
الحظها الشــرع الحكيم في ثنايا نصوصــه المتصلة بالمســألة المالية تنظيرا وتطبيقــا(1). بحيث 
ال يخلو تشــريع أو مبدأ متعلق بالشأن المالّي من مالحظة تلك المعاني والغايات..(2).. وبتعبير آخر، 
إنّ تلك المعاني والغايات تعّد أسرار التشريع(3) العاّمة الكامنة في المسألة الماليّة، ويجدها الناظر 
مبثوثة في كلّ المبادئ والتشريعات المتعلقة بالشأن المالّي، بل إنّ كافّة األسس والمبادئ واألحكام 
ا يجعل االعتداد بها في  الشــرعيّة الماليّة صيغ جميعها من أجل تحقيق تلك المعاني والغايــات، ِمم
المسألة التأصيليّة شأنا مركزّيا ال يمكن المرئ االستهانة به، بله االستغناء عنه ما دام ذلك الناظر 

قاصدا الوصول إلى مراد الشرع الحكيم من تلك المبادئ والتشريعات الماليّة المختلفة.

عقــد اإلمام العز بن عبد الســالم 5 فصال لبيــان مصالح المعامالت والتصرفات، وســلّط في هذا الفصــل على جملة من   (1)
القضايا المهمة يمكن االســتفادة منها للتعرف على مزيد من مقاصد الشرع في المال واألعمال، يراجع فصل في بيان مصالح 
المعامالت والتصرفات في كتاب: قواعد األحكام في مصالح األنام، ســلطان العلماء عز الدين بن عبد العزيز السلمي، ضبط 

وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرحٰمن (بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة أولى لعام 1999م)، ج 2، ص 45 وما بعدها..
وقد عرف اإلمام الطاهر بن عاشــور مقاصد الشــريعة العاّمــة بقوله بأنّها عبارة عن «.. المعاني والِحكَم الملحوظة للشــارع   (2)
ــِريَعة، فيدخل في هذا  في جميع أحوال التشــريع أو معظمها، بحيث ال تختـص مالحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الش
ــِريَعة وغايتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الِحكَم ليست  أوصاف الش
ِريَعة اإلسالمية، الشيخ محمد الطاهر  ملحوظة في ســائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها...». مقاصد الش
ابن عاشــور، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميســاوي (.. البصائر لإلنتاج العلمي، طبعة أولى 1998م) ص 171. وبالنظر في 
هذا التصور عن مقاصد الشرع العاّمة يمكن القول بأنّ ثمة مقاصد عاّمة للشرع في مسائل المعامالت، كما أنّ هنالك مقاصد 
عاّمة للشرع في مســائل المناكحات، ومسائل العقوبات، وســواها. ويطلق بعض الباحثين المعاصرين على هذه المقاصد بأنّها 
مقاصد خاّصة اعتبارا بأنّها تخّص بابا من أبواب التشريع، وعلى العموم، ال مشاحة في االصطالح؛ فهذه المقاصد عاّمة؛ ألنّها 
ال تختص جزئيّة من جزئيّات المسائل المتصلة بالمال أو العقوبات أو المناكحات، وهي مقاصد خاّصة أيضاً؛ ألنها ال تعدو أن 

تكون مقاصد الباب من أبواب التشريع، وال تعم سائر األبواب. فليتأمل!
وقــد عّرفها اإلمام عالل الفاســي (مقاصد الشــريعة) بقوله: الغاية منها واألســرار التي وضعها الشــارع عنــد كل حكم من   (3)

أحكامها.. (بيروت، دار الغرب، طبعة خامسة لعام 1993م)، ص 7 وما بعدها..
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إنّ المتأمل الحصيف في جملــة نصوص الوحي الواردة في المســألة الماليّة (باب المعامالت) 
يجدها نصوصا تتضمن ـ أصالة ـ تقريرا جليّا لمعاٍن خالدة وغايات نبيلة، وأسرار عظيمة، ال تتغير 
بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال واألوضاع، وتتمثل كبرى تلك المعاني والغايات واألسرار في الحفاظ 

على جملة من المعاني، وهي الحفظ، والتثمير، والرواج، والتداول، واإلثبات، والعدل.

وبناء على هــذا، فإنّه يمكن الخلوص إلى القول بأنّ مقاصد الشــرع في المســألة الماليّة 
تتمثل في:

– .مقصد رواج المال، ويراد به ضرورة دوران المال بين أكثر عدد ممكن من الناس بوجه حق
ومقصد وضوح المال، ويراد به إبعاد المال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان. –
ومقصد حفظ المال، ويراد به النظر في حفظه سواء في تبادله مع األمم األخرى وبقائه بيد  –

األمة.
ومقصد إثبات المال، وهو تقرره ألصحابه بوجٍه ال خطر فيه وال منازعة. –
ومقصد العدل في المال، ويتمثل في أن يكون حصوله بوجــٍه غير ظالمٍ، وهو إما أن يحصل  –

بعمل مكتسبه، وإما بعوض مع مالكه أو تبرع، وإما بإرث(1).

إنّ هذه المعاني تعّد األســباب الموضوعيّة التي يرتد إليها كل مبدأ أو تشــريع متصل بالمال؛ 
إذ ال يخلو ـ كما أســلفنا ـ مبدأ أو تشــريع في الشــأن المالّي من أن يكون هادفاً إلى هذه المعاني 
مجتمعة أو متفردة. فالمبادئ الشرعيّة القارّة في المســألة اإلنتاجية عناصر وتكاليف وعوائد يروم 
جميعها تحقيق مقصد حفظ المال، ومقصد تقريره، ومقصد رواجه، ومقصد تداوله، كما أنّ األحكام 
الشــرعيّة الماليّة من عقود ومعامالت وتصرفات يراد منها جميعها تحقيق المقاصد المشــار إليها 
آنفا، إذ ليس ثمة عقد شرعّي معتبر ال يتحقق من خالله تحقيق هذه المقاصد، كما أنّه ليس هناك 
تصرف مالّي مشــروع يعتّد به ال يفضي إلى تحقيق هذه المقاصد، بل إنّ هذه المقاصد العليّة تعّد 

نيّة التي من أجلها شّرعت الزكوات واألوقاف والصدقات وسواها. الغايات الس
وتأسيســا على هذا، فإنّه يجب عــرض جميع االجتهــادات واألنظار واألفكار التي تنســج حول 
مختلف المســائل الماليّة على هذه المقاصد بحيث يعتّد منها ما ال يتعارض معها، ويرفض منها ما 
كان متعارضا مع أّي من هذه المقاصد، اعتبارًا بــأنّ هذه المقاصد تعّد في حقيقتها ثوابت ال يمكن 

هذه هي خالصة ما انتهى إليه ابن عاشــور في حديثه عن مقاصد الشــرع في األموال بشــكل عامٍ، وثمة تحقيقات رائعة لهذه   (1)
المقاصد الخمســة، ولكنها تظل تصورا عاماً عن مقاصد الشرع في األموال سواء المنعقدة منها على األموال أو على األبدان، 

ِريَعة، ص 338 ـ 357 باختصار. مما يتطلب مزيدًا من الدراسة العلمية الموصلة المركزة. انظر: مقاصد الش
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تغييرها أو تحويرها أو تبديلهــا، وأما االجتهادات واألنظار واألفكار، فإنّها وســائل يراد لها تحقيق 
الثوابت، فإذا عجزت عن ذلك وجب صرف النظر عنها والبحث عن سواها.

إنّ االحتكام إلى المقاصد للترجيح واالختيار من شأنه التخفيف من غلواء التطبيقات العشوائية 
للمبادئ واألحكام الشرعيّة المتصلة بالمال. كما أنّ من شــأنه التخفيف من الصراعات والخالفات 

النظرّية حول العديد من المبادئ واألحكام الشرعيّة الخاّصة بالمعامالت الماليّة.
وصفوة القــول: إنّ اختيار رأي من اآلراء االجتهادّية الواردة إزاء مســألة من المســائل الماليّة 
سواء أكانت تلك المســألة جديدة أم قديمة، ينبغي أن يتّم من خالل النظر إلى عالقة ذلك الرأي 
بهذه المقاصد قربا وبعدًا، بحيث يتّم ترجيح الرأي الذي يراد تقنينه من التأكد من كونه رأيا يؤّدي 

العمل به إلى تحقيق رشيد لهذه المقاصد كلها أو أغلبها.
وتطبيقا لهذا المبدأ، فإنّنا نضرب هذا المثال، وهو أنّه من المعلوم لدى العاِلمين من المتفقهة 
واألصوليّة أنّ ثمة خالفا قــارّا بين الفقهاء األقدمين والمعاصرين حول مشــروعيّة بيع العينة؛ حيث 
يذهب الجمهور إلى القول بعدم مشــروعيّته، ويرى الســادة الشــافعيّة جوازه، ولــكل فريق أدلته، 
وحججه. ونتيجة لهذا الخالف الفقهّي، فإنّ المصارف اإلسالميّة في جنوب شرقي آسيا تمارس هذا 
البيع، وتتفنن في تطبيقه بأشكال متعددة، بينما يلقى هذا البيع رفضا في سائر المصارف اإلسالميّة 

في الشرق األوسط، إذ إنّها تعّده من البيوع المنهى عنه.
وبناء على هذا، فإذا رغب ولي أمر للمســلمين في دولة من الدول تقنيــن أحد هذين الرأيين 
الوارديــن في هذه المســألة وصيرورته قانونــا ملزما في المصارف اإلســالميّة، فإنّ على الســادة 
المقنّين تحكيم مقاصد الشــرع الخاّصة بباب المعامالت في هذا البيع، بحيث إذا وجدوا أنّ القول 
بالمنع أكثر تحقيقا لتلك المقاصد، وجب ـ عندئذ ـ تقنين الرأي القائل بالمنع، وأما إذا وجدوا أنّ 

القول بالجواز هو األكثر تحقيقا للمقاصد، حقّ عليه تقنين الرأي القائل بالجواز، وهكذا دواليكم.
إنّ أســاس الترجيح بين هذيــن الرأيين، فتقنين الــرأي المرّجج، يعود إلى كــون ذلك الرأي 
المرّجح الرأي األلصق بالمقاصد، واألقدر على تحقيق األسرار والمعاني المرادة للشرع من تجويزه 
أو تحريمه تلك المعاملة. وتأسيســا علــى هذا، فإذا نظرنا إلــى بيع العينــة وتطبيقاته المعاصرة 
ألفيناه يحول دون تحقيق ثالثة من مقاصد الشــرع الخاّصة بباب المعامــالت؛ أعني: مقصد تنمية 
المال، ومقصد رواج المال، ومقصد تداول المال. فهذا البيع بتطبيقاته الحالية ال يؤّدي إلى تحقيق 
هذه المقاصد، وإنّما يتعارض معها، ولذلك، فإنّ القول بالمنع أولى وأسّد ال ألنّه هو رأي الجمهور، 
ولكنّه ألنّ ذلك هو الذي ينســجم مع مراعاة مقاصد الشــرع الخاّصة بباب المعامالت. ويقال مثل 
هذا األمر في تطبيقات البيع الموسوم ببيع التورق المصرفي، فإنّ التأمل في تطبيقات هذه المعاملة 
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في المصارف اإلسالميّة المعاصرة يجدها المتأمل أنّها لم تعد في واقع األمر تحقق مقاصد الشرع 
الخاصــة بباب المعامالت، بل إنّها ال تختلف في المآل عن بيــع العينة من حيث عدم تحقق مقاصد 
الشرع في كل واحد منها. ولذلك، فإذا أريد تقنين هذه المسألة، وجب اللواذ بالرأي القائل بالمنع 
وذلك الفتقار الرأي القائل بالجواز إلى تحقيق مقاصد الشرع الخاّصة بباب المعامالت، وال يضير 
القول بالمنع أن يكون رأيا مخالفا لرأي الجمهور، فالعبرة للمقاصد أوالً وآخرًا؛ إذ حيث المقاصد، 
فثمة شــرع اهللا تعالى، ألنّ المقاصد ـ كما هو معلوم ـ تعّد األســرار والحكــم التي أودعها اهللا في 

تشريعاتها، فإذا غابت عن تشريع، فإنّه ال يصح نسبة ذلك التشريع إلى الشرع!!
وانطالقا من هذا، فإنّه يجب عرض كل اآلراء الفقهيّة الواردة في المســائل الماليّة االجتهادّية 
العاّمة على مقاصد الشرع الخاّصة بباب المعامالت، وذلك قبل اختيار رأي منها للتقنين، فما أفضى 
منها إلى تحقيق هذه المقاصد، وجب ترجيحه، فتقنينه، وصيرورته قانونا ملزما واجب العمل به في 
المصارف اإلســالميّة. وأما اآلراء التي ال تفضي إلى تحقيق تلك المقاصد، فإنّه ال يصح اختيارها، 

وال تقنينها، وذلك بغض النظر من أن تكون آراء لجمهور أو مغمور.
وعلى هدي من هذا المبدأ، ينبغي اليوم تجديد النظر في جملة العقود والمعامالت المالية التي 
تمارسها المصارف اإلســالميّة، وذلك بعرضها جميعا على مقاصد الشرع الخاّصة بباب المعامالت، 
فما كان من تلك العقود والمعامالت مفضيا إلى تحقيق مقاصد الشــرع اعتــّد بها، ووجب تقنينها، 

وما خالف منها تلك المقاصد، وحال دون تحقيقها، تبرأ منها، وبّدلها بغيرها.
على أنّه من الحرّي بالتقريــر أنّ االحتكام إلى المقاصد بوصفها معيارا للترجيح يجب أن يغدو 
اليوم المالذ الفكرّي للترجيح بين سائر االجتهادات الفقهيّة سواء أكانت تلك االجتهادات في الشأن 

المالّي، أم في الشأن االجتماعي، أم في الشأن السياسّي.
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لئــن اعتبرنــا المقاصد معيــارا يحتكم إليه لمعرفــة الرأي األولــى باالختيار مــن بين اآلراء 
واالجتهادات عند التقنين، فإنّ ثمة مبدأ آخر ينبغي اللواذ به عند إرادة تقنين رأي جديد للشرع في 
مسألة ماليّة مستجدة ال يؤثر فيها رأي ألحد من األقدمين لحداثتها وجّدتها. ويتمثل هذا المبدأ في 
االســتناد إلى مبدأ الموازنة بين المنافع والمفاســد المترتبة على الفعل حّال أو تحريما، بحيث إذا 
ترجحت المنافع، كان الــرأي التحليل، ثُم يقنّن ذلك الرأي بعد. وأما إذا ترجحت المفاســد، فإن 

الرأي يكون التحريم، ثُم يقنّن ذلك بعُد.
إنّ هــذا المبدأ يختلــف عن المبدأ الســابق من حيث إنّ ذلــك المبدأ يالذ بــه لمعرفة الرأي 
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الجدير باالختيار والترجيح. وأما هذا، فإنّه يالذ لمعرفة رأي الشرع في مسألة ماليّة مستحدثة ليس 
ا يتطلب االجتهاد والتفكير في تحديد حكم مناســب  لألقدمين رأي فيها إن بالتحليل أو التحريم، ِمم

لتلك المسألة المستحدثة في ضوء األثر الذي يترتب عليه من منافع راجحة أو مفاسد راجحة.
وبتعبيــر آخر: إذا كان القــول بتحليل ذلك التصرف المالّي المســتجد يــؤّدي إلى جلب منافع 
راجحة، فإنّه يجب ـ حينئٍذ ـ تقرير القول بالتحليل، ثُم تقنين ذلك الرأي بعُد. وأما إذا كان القول 
بالتحريم يترتب عليه درء مفاســد راجحة، فإنّه يجب ـ عندئٍذ ـ تقرير القــول بالتحريم ثُم تقنين 

ذلك الرأي بعُد.
وتأسيســا على هذا، فإنّ تقنين رأي للشــرع ـ حال أم تحريماً ـ في المسائل الماليّة المستجدة 

يتوقف توقفا على األثر الذي يترتب على الرأي المختار حّال أم تحريما.
وتوضيحا لهذا األمر، مســألة تصكيك الصكوك لإلجارة، والمشاركة، والمضاربة، والمرابحة، 
والوقف وسواه؛ فمن المعلوم أنّ التصكيك يعّد من المسائل المستحدثة في الملّة لم يتناولها الفقهاء 
األقدمون بتحريم أو تحليل، وبالتالي، فإنّ القول بتحليله أو تحريمه يجب أن يرتبط بما يترتب على 
كال القولين من أثر متمثل في جلب منافع راجحة، أو درء مفاســد راجحة. فإذا كان القول بالتحليل 
جالبا منافع راجحة وجــب اعتماد التحليل، فتقنينه. وإذا كان القول بالتحريم دارئا مفاســد راجحة 

وجب اعتماد القول بالتحريم، فتقنينه.
إنّ االعتداد بهذا المبدأ في عملية التقنين من شأنه إبعاد االضطراب والخلل عن التقنين، بحيث 
يتّم تقنين تلك اآلراء التي تّمت الموازنة فيها بين المنافع والمفاسد، فترجحت إحداها على األخرى.

على أنّه من الحرّي بالتقرير أنّ هذه الموازنة ال تتعارض مع األصول العاّمة المقّررة في الشرع 
للمســتجدات ككون األصل في المعامالت اإلباحة، واألصل في العقود اللزوم، واألصل في الشــروط 
الصحة. وإنّما يجب النظر في كل مســتجد أو مســتحدث في ضوء ميزان المنافع والمفاسد انطالقا 
من أنّ المصلحة المعتبرة في الشرع تعني جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة، وما دامت 
المصالح والغايات المقصودة لألحكام الشــرعيّة، فإنّ اعتبارها واالنطالق منها يعّد ضمانا للوصول 

إلى مراد اهللا في المسائل المستجدة والقديمة على حّد سواء.
وزبدة القول: ال بّد لحركة التقنين المنشــود من االســتناد إلى هذا المبدأ عنــد الهّم بتقنين 
رأي، وصيرورته قانونا تلزم به المصارف الماليّة اإلســالميّة المعاصــرة، فالصدور عن هذا المبدأ 
يفضي إلى تحقيق مقاصد الشــرع الخاّصة ببــاب المعامالت، كما يفضي إلى تحقيق مراد الشــرع 
في مســتجدات األموال واألعمــال. ورحم اهللا اإلمام الشــاطبي الذي نبّه على أهميّــة هذا البعد في 
التعامل مع المســتجدات، حيث قال ما نّصه: «..إنّ المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة 
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عن المكلّفين باإلقــدام أو باإلحجام ِإال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشــروعا لمصلحة 
فيه تســتجلب، أو لمفســدة تدرأ، ولكْن له مآل على خالف مــا قصد فيه، وقد يكون غير مشــروع 
لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول في األول 
بالمشروعيّة، فربّما أّدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون 

هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعيّة، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعيّة..»(1).
وصفوة القول: ال بّد مــن االحتكام إلى هذا المبــدأ لضبط الرأي الذي يــراد تقنينه، فإلزام 

العاّمة والخاّصة بذلك الرأي.

:á q«¡≤ØdG  AGQB’G  øe  …CGQ  ø«æ≤J  óæY  ∫É©aC’G  ä’BÉªH  OGóàY’G  :ådÉãdG  CGóÑªdG

إذا كانــت الموازنة بين المنافع والمفاســد أساســا يالذ بــه لمعرفة الرأي األجــدر بالتقرير 
واالعتماد لمســألة ماليّة مســتحدثة في الملّة، فإنّ ثمة مبدأ ينبغي اللجوء إليه عنــد الهّم بتقنين 
رأي من اآلراء الفقهيّة الســائدة، ويعرف هذا المبدأ بمآالت األفعال، ويراد به أن يؤخذ في االعتبار 
المآالت التي تنجم عن تقنين رأي مــن اآلراء في مجتمع من المجتمعات. فإذا كانت المآالت تفضي 
إلى اإلضرار بمقصد من مقاصد الشــرع إن لســوء تطبيق أو تنزيل للحكم فــي الواقع المعاش، أو 
لكون الواقــع غير جاهز لتقبل الحكم الشــرعّي، فإنّ علــى التقنين االلتفات إلى هــذا المبدأ قبل 
اعتماد الرأي وتطبيقه. ومقتضى هذا أنّ صحة الرأي ال تعني صالحيّته للتقنين، فالتطبيق والتنزيل، 

بل ال بّد من النظر فيما يؤول إليه ذلك الرأي عند التطبيق.
وبنــاء على هذا، فإنّ تقنين أّي رأي جديد أو قديم ال بّد لــه من أن يتم بعد النظر في مآالته، 
بحيث يكون ذلك النظر المحــط األخير للهّم االجتهادّي النظرّي الهادف إلى تحقيق قيوميّة الدين، 

وتسديد الحياة الماليّة وسواها بتعاليم الشرع الحنيف.
إنّ االعتــداد بمآالت األفعال عند اختيــار رأي قديم أو جديد للتقنين يعّد ضمانا أكيدًا لحســن 
تطبيق تلك الرأي فــي عالم التنـزيل؛ إذ إنّ الــرأي المقنّن يجد طريقه نحــو الوقوع بصورة مرنة 
ويسيرة. كما يعّد االعتداد بالمآالت وسيلة فاعلة للقضاء المبرم على االزدواجيّة المموقوتة، والتباين 
المنبــوذ بين النظر والتطبيق في كثير من األحيان، إذ إنّه من المالحظ اليوم أنّ ثمة جملة حســنة 
من االجتهادات الماليّــة التي تأصلت بعيدا عن االعتداد بالمآالت تعاني تشــوّها في التطبيق، وقلقا 
في التنـزيل، واضطرابا في الرؤية كما هو الحال في حال كثير من المصارف والمؤّسســات الماليّة 
الموســومة بالمصارف والمؤّسســات الماليّة اإلســالميّة، حيث إنّها لم تحقق هذه المصارف ـ على 

انظر: الموافقات، مرجع سابق، ج 4، ص 552 - 553 باختصار وتصرف.  (1)
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الرغــم من مرور عقود أربعة على ظهورها ـ أهّم هدف من نشــأتها، وهو المتمثل في مكافحة الفقر 
بين الشعوب اإلســالميّة، ومحاربة الربا بجميع أشكاله وصوره وتطبيقاته. ومرّد هذا كله إلى تمركز 
معظم أنشــطة هذه المصارف حول عقود ومعامــالت تزيد الجفوة والفجوة بيــن األغنياء والفقراء، 

بحيث إنّها تتوسع في المديونيات على حساب الشراكات!!

وعليه، فــإنّ المخرج اليوم من التيــه المنهجّي المتصاعد والتناقــض الموضوعّي المفظع بين 
التنظيــر والتطبيق، يكمن في ضــرورة تقنين تلــك اآلراء الفقهيّة القادرة على إعــادة الوصل بين 
المثــال والواقع من جهة، وتحقيق األهــداف والغايات المرجوّة من المصارف اإلســالميّة من جهة 
أخرى. ورحم اهللا اإلمام الشــاطبي الذي نبّــه ـ ذات يومٍ ـ على تلك األهميــة البالغة لهذا األمر، 
فقال في موافقاته ما سبق أن نقلنا جزءًا منه، وهو قوله: «..النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود 
شرعاً، كانت األفعال موافقًة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة 
عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام ِإال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشــروعاً لمصلحة 
فيه تســتجلب، أو لمفســدة تدرأ، ولكن له مآل علــى خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشــروع 
لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول في األول 
بالمشروعية فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون 
هذا مانعاً من إطالق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية ربما أدى 
إلى استدفاع المفسدة إلى مفســدة تســاوي أو تزيد، فال يصح القول بعدم المشروعية.. (فالنظر 
في مآالت األفعال) مجالٌ للمجتهد صعٌب المورد ِإال أنه َعْذُب المذاق، محمود الغب (العواقب)، جاٍر 

على مقاصد الشريعة»(1).

إنّ مكافحة المعالجات الســريعة والتطبيقات المشــوّهة لالجتهادات الماليّة تكمن في عرضها 
علــى هذا المبدأ ســواء أكانت تلك االجتهــادات قديمة أم جديدة، ســواء أكانت فــي مجال العقود 
والبياعات والمعامــالت، أم كانت في مجال الزكوات واألوقاف والهدايا وســواها، فما كان من تلك 
االجتهــادات قابال للتطبيــق والتنـزيل في الواقع المعــاش اعتّد به، وقنّن. وما لــم يكن منها قابال 
ا  زَ مطلقا، وربما أُّجل العمــل ببعض منها إلى حين. ِمم للتطبيق والتحقيق لتقادمهــا أو ظرفيّتها ُتجِوِ
يعني أنّ توافر قابليّة التطبيق والتحقق في االجتهادات الماليّة شأن ال يمكن تجاهله وال تجاوزه عند 
التقنين، كما يعني هذا أنّه ال حاجة في الحّس اإلســالمّي الواقعــّي الرصين إلى اجتهاد فقهّي مالّي 
ال يمكن تطبيقه في دنيا الناس، وال يتحمله الواقــع، وال يطيقه الزمان. فالنظر والتطبيق يتكامالن 

في النظر اإلسالمّي الموضوعّي الرشيد!!

انظر: المصدر السابق، ج 4، ص 552.  (1)
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وعلى العموم، هذه هي أهــم المرتكزات التي ينبغي االســتناد إليها عند توظيــف التقنين في 
مجال المصرفيّة اإلسالميّة المعاصرة؛ وُيضاف إليها ما سبقت اإلشارة إليه من أنّ المسألة التقنينيّة 
ال ينبغــي إقحامها في كل المســائل والقضايا، وإنّما ينبغــي توظيفها في تلك المســائل االجتهادّية 
ا  العاّمة التــي تعّم بها البلوى، ويترتب على تعّددية اآلراء فيها إخــالل بمقصد انتظام أمر األمة؛ ِمم
يعني أنّه إذا لم تكن المسألة المراد تقنينها من جنس المسائل العاّمة، أو كانت التعّددية فيها غير 
مخلّ بالمقصد المشار إليه آنفا، فإنّه ال حاجة إلى التقنين، بل يجب أن يفسح المجال للتعددّية؛ إذ 

إنّها تغدو ـ بعُد ـ مصدر ثراء وتنوع وقوة وتطور.

٭ ٭ ٭
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توصلت الدراسة إلى جملة حسنة من النتائج، ويحسن بنا تلخيصها في النقاط التالية:
أوًال: ال بّد من تجاوز الحديث عن مشروعيّة التجديد، فالتجديد فريضة دينيّة وضرورة عصرّية؛ 
وبالتالــي فإنّ إنكاره أو التشــكيك فيه يعّد خروجا علــى الجاّدة، واعتداء صارخــا على هذا المبدأ 
اإلسالمّي الشــامخ الذي به تتبين صالحيّة اإلســالم لكل زمان ومكان. بل إنّ استعادة األمة عافيتها 
الحضارّيــة وريادتها المعرفيّة وقيادتهــا العلميّة، يتوقف كل أولئك علــى تجديدها مناهج تفكيرها، 
وآليات تفاعلهــا مع العالم الذي حولها. إذ مــن المتعذر أن تكون لألمة صولــة حضارّية أخرى ما 
لم تجّدد النظر فــي موروثها الثقافّي، وإرثها الفكرّي، وحملها االجتماعــّي تمكينا لها من المواكبة 

الواعية، والمجابهة الرشيدة، واالستنارة الرشيقة.
ثانياً: إنّ التجديد المنشود في الفكر اإلسالمّي ال ينحصر في دائرة الفقه، فحسب، ولكنّه يتنظم 
العقيدة، والتربية، بل إنّه يتنظم جميع مجاالت الحياة اإلنســانيّة، فثمة تجديد في الفقه، وتجديد في 
العقيدة، وتجديد في التربية، وتجديد في الفكر، وتجديد في السياسة، وتجديد في االجتماع، وتجديد 
في االقتصــاد، وتجديد في الثقافة، وذلك اعتبــارًا بأنّ هذه المجاالت كلها يطالهــا البلى، ويداهمها 
ــا يعجزها عن المواكبة والتأثيــر. وعليه، فإنّ التجديد هو الرافــد والمالذ الذي يالذ به  التقادم ِمم

إلعادة الحيوّية والديناميّة والنشاط إلى هذه المجاالت تمكينا لها من تحقيق أهدافها ورسالتها.
ثالثاً: إنّ التجديد في الفقه اإلســالمّي ال ينبغي أن يكون تجديدا في الشكل، بل يجب أن يكون 
تجديــدا في المضمون، وفي المنهج، وينبغي االســتعانة بكافة الوســائل والطــرق الممكنة من أجل 

تحقيق تجديد شامل للفقه اإلسالمّي شكًال ومضموناً ومنهجاً وموضوعاً.
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رابعاً: إن تقنين الفقه اإلســالمّي يراد به إعادة صياغة األحــكام واالجتهادات الفقهيّة في 
شكل مواد قانونيّة مرّتبة ومرّقمة، كما يعني اختيار رأي من اآلراء االجتهادّية، وصيرورته قانونا 
تسير عليه المحاكم، ويحتكم إليه المتقاضون في مجتمع من المجتمعات وفي عصر من العصور. 
وبنــاء على هذا، فإنّ التقنين يعد اليوم من أهم وســائل التجديد في الفقه اإلســالمّي شــكال 
ومضمونا، فمن حيث الشــكل ينبغي توظيفه من أجل إعادة صياغــة اآلراء واألحكام الفقهيّة في 
شكل مواد قانونيّة مرّتبة ومرّقمة. وأما من حيث المضمون، فإنّه يمكن توظيفه من خالل اختيار 
رأي من اآلراء الفقهيّــة وصيرورته قانونا واجب االلتزام واإللزام في مجتمع من المجتمعات في 

عصر من العصور.

خامساً: إنّ عالقة التجديد بالتقنين عالقــة مقصد بوسيلة، فالتجديد مقصد ثابت وراسخ، 
وأما التقنين فوسيلة مهمة من وسائل تحقيق هذا المقصد، ولذلك ال غرو أن يساغ الخالف في 

مشروعيّة التقنين، وال يساغ أدنى خالف في فرضيّة التجديد وضرورته في كل عصر ومصر.

سادساً: إنّ المصارف اإلسالميّة تمثل اليوم واجهة مهمة دالة على شموليّة اإلسالم وقدرته 
على توجيه حياة اإلنسان في جميع شعابها، وقد أّسســت هذه المصارف في النصف الثاني من 
القرن المنصرم وذلك من أجل إبراز أسس النظام المالّي في اإلسالم، ومكافحة الربا، وسائر 
المعامالت التي تخرج المال عن وظيفته األساســيّة، بْيد أنّ هذه المصارف لم تحقق كثيرا من 
اآلمال التي علّقتها عليها األّمة، إذ ال تزال جوانب من المعامالت الربوّية حاضرة بالقوة والفعل 
في كثيــر من هذه المصارف. كما أنّ هــذه المصارف لم تتحول بعُد إلــى بنوك خدميّة تضيق 
الفجوة والجفوة بين األغنياء والفقراء، إذ إنّها ال تزال تنافس مثيالتها في التوســع في العقود 
والمعامالت القائمة على الديون، وأما المعامالت القائمة على المشــاركة، فإنّها تشكو شّحاً في 

ا يشكّل قلقا ألولئك الذين كافحوا من أجل تأسيس هذه المصارف. هذه المصارف ِمم

ســـابعاً: إنّه من الممكن توظيف التقنين للتجديد في العديد من المسائل االجتهادّية التي 
اختلفت فيها األنظــار الفقهيّة قديما وحديثــا، ويتوقف ذلك التوظيف على كون تلك المســائل 
االجتهادّية مســائل عاّمة تعم بها البلوى، ويؤّدي االختالف فيها إلى إخالل بمقصد انتظام أمر 
األمة في الشــأن المالّي، كما هو الحال في اختالف الفقهاء في مدى مشــروعيّة إيداع األموال 
في المصــارف الربوّية في حالة عدم وجود مصارف إســالميّة، واختالفهم في مدى مشــروعيّة 
االســتفادة من الفوائــد المتحصلة من األمــوال المودعة فــي المصارف الربوّية خــارج الديار 
اإلســالميّة، وغيرها من المســائل المختلف فيها اليوم. وأما المســائل االجتهادّية األخرى التي 
ال يترتب على االختالف فيها إخــالل بمقصد انتظام أمر األمة في الشــأن المالّي، كاختالفهم 
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في مدى مشروعيّة اإللزام بالوفاء بالوعد ديانة وقضاء، واختالفهم في الحسومات والخصومات 
المتحصلة من األوراق البنكيّة وســواها، فإنّه ال حاجة إلى توظيف التقنين في هذه المســائل، 

ويجب فسح المجال للتعّددية المسؤولة فيها.

ثامنا: إنّ المصارف اإلســالميّة تحتاج اليــوم إلى تقنين العديد مــن االجتهادات الفقهيّة 
ا يؤســف  التي تطبّقها خروجا من الخالفات المريرة حول بعض العقود والبياعات المهمة، َوِمـم
له أنّ هذه المصــارف ال تتوافر ـ حتى هذه اللحظة ـ على دعم ســلطانّي يجعل تقنين أعمالها 
ا يعني أنّ التقنين الممكن لهــذه المصارف ال يتجاوز اليوم  ممكنا على المســتوى العالمّي؛ ِمم
دائرة القطر الواحد، والمأمول أن يغدو تقنيناً قابًال للتطبيق في جميع أنحاء العالم اإلسالمّي. 
والجدير باإلشــادة والذكر في هذا المقام ما تنهض به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات 
اإلســالميّة من محاوالت جادة من أجل تحقيق هذا التقنين من خالل إصدار المعايير الشرعية 
والمحاســبيّة، وكذلك ينبغي اإلشــادة بما يقوم به مجلــس الخدمات المصرفيّــة من محاوالت 

مشكورة في التقريب بين المصارف المركزّية في العالم اإلسالمّي وخارجه.

أخيرا: إنّ ثمة مرتكزات ينبغي االعتــداد بها عند الهّم بتقنين المصارف اإلســالميّة على 
المســتوى العالمي، وتتمثل تلك المرتكــزات في جملة من المبــادئ العلميّــة والمنهجيّة التي 
تتلخص في مبدأ االحتكام إلى مقاصد الشــرع الخاّصة بباب المعامــالت الختيار الرأي الذي 
يــراد تقنينه. وأما المبدأ الثاني، فيتمثل في الموازنة بين المنافع والمفاســد في تحديد الرأي 
الذي يراد تقنينه، وذلك في القضايا والمســائل المســتجدة. وأما المبــدأ الثالث، فيتمثل في 
االعتداد بمــآالت األفعال عند الهــّم بتقنين رأي من اآلراء ســواء أكان ذلك الــرأي قديما أم 

جديدا، فمآل الرأي هو المعيار الذي ينبغي أخذه في االعتبار عند تقنين اآلراء واالجتهادات.
وبهذا نضع رحالنا عند نهاية هذه الدراســة ســائلين المولى الكريم أن يمنّ علينا بفيض 
رحمتــه، ويكألنا بعظيم رعايته، ويزيدنــا فقها في دينه وعمال بكتابه وســنة نبيه، إن نريد إال 

اإلصالح ما استطعنا، وما توفيقنا إال باهللا العلّي العظيم.

٭ ٭ ٭
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يعود انتقاُد التقليد الفقهي المرتبط بالمذاهب الفقهية الُسنية األربعة إلى القرن الثامن عشر، 
ومن جانب الشــيخ محمد بن عبد الوّهاب، واإلصالحيين اليمنيين من مثل محمد بن إسماعيل األمير 

والشوكاني والمقبلي، وبعض الشخصيات الَسلَفية الهندية.
بيد أنّ الــذي يدُخُل في الفترة التي نُعاِلُجها هو ما كان بعد منتصف القرن التاســع الميالدي، 

وهو ينصب على ثالثة أُمور:
نَْقُد المذاهب الفقهية والدعوةُ إلزالتها أو تجاُوزها، وذلك لسببين: التفرقة التي أحدثتْها أ ـ  

وُتحدثُها بين المســلمين، والتــي بلغْت حدودًا بعيدة ومســتمرة. والنزعــة التقليدية التي 
تســتعصي على العقل والمنطق والتطور والتالؤم مع مســتجدات الظروف. وقد ذكر ذلك 
الســيد جمال الدين األفغاني، ثم تابع األَْمَر تلميُذُه محمد عبده ومدرستُه. وتميز من بين 
أتباع مدرســته السيد محمد رشــيد رضا ُمضيفاً إلى الُبْعَدين أو الســَبَبين اآلَخَرين سبباً 

ثالثاً هو المتعلّق بالَسلَفية وتوجهاتها الطهورية واالجتهادية.

نقَد مظاهر التواُكل والخمول والدروشة وهي متمثلٌة جميعاً في التقاليد والطرق الصوفية. ب ـ  
وفي حين انصرف الســلفيون الهنــود للحملة علــى انحرافات التصــوف، والدعوة للعودة 
للتصوف الُسنّي كما قالوا؛ حمل اإلصالحيون على التصوف مباشرًة للعقائد والممارسات، 
ونقدوا المذاهب الفقهية التي تحتضن التصوف مطلقاً ومن دون تفرقة كالشافعية بمصر، 

والمالكية بالمغرب.
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نقُد العقيدة األشــعرية، وهي عقيدةُ كثرٍة من أهل السنة، للطابع الجبري الذي تتّسُم به، ج ـ  
ونقُد المالكية والشــافعية على الخصوص لتبنّيهم الجبرية األشــعرية في مســائل الفعل 
اإلنســاني. وهذا النقُد الذي ظهر لدى محمد عبده والَسلَفيين المغاربة، ما لبث أن صار 
َمْعلَماً من معالم الَســلَفية المشرقية (الوّهابية) بعد بدء نشر رســائل ابن تيمية وابن قيّم 

الَجوزية في الهند، ثم في مصر.

بيد أنّ القرَن العشرينَ، الذي شهد متغيراٍت عاصفًة في حياة المسلمين واإلسالم، نال من سائر 
المذاهب الفقهية، وبخاصٍة المذاهب الســنية األربعة نيًَال شــديدًا، وال تزال التطورات جاريًة لغير 
صالحها. وال تزال ِقلٌة قليلٌة من الباحثين والمراقبين ترى إمكان بقاء التوّجهات الفقهية الكالسيكية 
لكْن من ضمن تعديٍل شديٍد وجديٍد؛ في حين تذهُب كثرةٌ من الباحثين إلى أنّ التقاليد الفقهية قد 
آذنت بالزوال منذ أكثر من نصف قرن. وســيبقى الموروث الفقِهي اعتباره جزءًا رئيسياً من التاريخ 
الديني والثقافي واالجتماعي، لكنه لن يكوَن أكثر من تاريخ، ولن يعود للتأثير في توجهات اإلسالم 

أو مصائره. وسأورُد في ما يلي بسطاً للمتغيرات المتعلقة بالمذاهب الفقهية السنية بالذات.

٭ ٭ ٭
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تحدث كثيٌر من الباحثين المسلمين وغير المسلمين قديماً وحديثاً عن انفصال الفقه عن الكالم 
منذ عصور اإلسالم األولى. وهم يستشهدون على ذلك بأنّ المعتزلة والشيعة والسنة، والذين اختلفوا 
كثيرًا في العقائد، ظلوا متقاربين في التوجهات والممارســات في العبادات وســائر الفروع الفقهية. 
وقد كان هناك أعالٌم كباٌرٌ من المعتزلة حنفيًة أو زيديًة أو شــافعيًة في الفقه. لكنّ الواقع أنّ كثيرًا 
من مقوالت علم الكالم ســادت لدى علماء أُصول الفقــه، فاقترَن ِعلْما األصلين لدى كثرٍة ســاحقٍة 
من أهل السنة هم الشــافعيُة والمالكيُة. وقد افترق األحناف عنهما قليًال بالماُتريدية، ثم ما لبثت 
االختالفاُت أن زالت ليتحركوا جميعاً تحت عنوان األشعرية. وبقي المذهب الحنبلي الصغير متمايزًا 
في االعتقاد وليس في الفقه عن المذاهب الثالثة، لكنه اضطر لالنضباط تحت راية األشــعرية في 
بكي أن يقول في  مسائل الذات والصفات والتنزيه والفعل اإلنساني. وهكذا اســتطاع تقي الدين الس
القرن الثامن الهجري: أهل السنة جميعاً من األشعرية أو ال يخرجون عن أُصولها. وشّذت عنهم قلٌّة 

من األحناف التحقت باالعتزال، وقلٌّة من الحنابلة قالوا بالتشبيه والتجسيم.
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وقد قّدْمُت بهذا االســتطراد، ألقولَ: إنّ األشــعريَة تعرضت لهجماٍت قاســيٍة مــن اإلصالحيين 
والســلفيين والتحديثييــن ومؤرخي الفكر من غير المســلمين على مدى القرن العشــرين. بدأ ذلك 
المستشرق األلماني شــبيتا الذي كان أميناً لدار الكتب المصرية باعتباره المعتزلة أحرارَ الفكر في 
اإلســالم، واعتبار األشعرية جبريًة ســادت بعد القرن الخامس الهجري فقضت على مظاهر وظواهر 
االنفتاح والتحرر في العقيدة والممارســة. وبذلك قال غاســتون فييت في ما بعــد. وبين هذا وذاك 
تعرض محمد عبده وتلميذه رشيد رضا لألشعرية بالنقد ولسببين مختلفَين. محمد عبده في (رسالة 
التوحيد) لرأيها في القضــاء والقََدر، ورأيها في اعتبار األعمال اإلنســانية مخلوقــًة هللا تعالى. أّما 
الســيد رشــيد رضا فألنه كان يقول بقول الســلفيين في تحريم الَخوض في علــم الكالم، ويرفض 
تأويل اآليات القرآنية الُموِهمة للتشــبيه أو التجســيم. وما بدا لدى محمد عبده بشكٍل َخجول، جرى 
التصريُح به لدى ســائر مؤرخي الفكر اإلسالمي من الُمْحَدثين والمعاصرين، وبخاصٍة عند الحديث 
عــن الغزالي وفخر الدين الــرازي وعُضد الدين اإليجي. وعندما ذهبنا للدراســة باألزهر أواســَط 
الســتينات ما كان هناك أحٌد ُيدافُع عن األشعرية في مصر ُكلّها غير الدكتور علي سامي النّشار. أّما 
أُســتاذُنا في علم الكالم بكلية أصول الدين فقد كان سلفياً، وكان يتعمد تدريسنا كتاب اإليمان البن 

تيمية بدالً من العقائد النسفية وحواشيها.
وهكذا فقد كان التحديثيون يتشــّرفون باالنتماء إلى االعتزال الجديد، بينما كان المتّحمســون 
الُجُدد يرفعون الصوَت باالنتماء إلى الســلفية، وُمعاداة األشــعرية. أما أســتاذُنا الشيخ عبد الحليم 
محمود ذو النــزوع الصوفي، فقد كان يــرى أنه ال داعَي لعلــم الكالم كله، فالمعتزلة وابن رشــد 

يؤلهون اإلنسان، واألشعريُة ُيلْغونه، وال صحة َ إّال فيما يعيشه العرفانيون مع اهللا.
كيف أثر انهيارُ األشعرية على المذاهب الفقهية؟

الســلفيون قالوا دائماً: إنّ التقليد إذا كان غير جائٍز في الفــروع، فكيف يكوُن جائزًا في أصول 
الدين وعلــم التوحيد؟! في العقيدة ال بد من االّتبــاع، بالنظر في النّص تســليماً وتفويضاً أو فهماً 
حيث يمكنُ ذلك؛ وفــي كال الحالين فإنّ األشــعريَة المتحذلقة ال ُتفيد. والتحديثيــون والعلمانيون 
قالوا: إنّ الجبرية األشــعرية يســتحيُل معها فتح باب االجتهاد في الفروع، ولذلك ال بد من تحرير 
أصول الفقه وقواعده من األشــعرية ليصبح االجتهاد ممكناً من الناحية النظرية. وأُســتاذُنا محمود 
قاســم الذي كان يخاصُم أُستاذنا اآلخر علي سامي النّشــار كان يرى أنّ الفقه اإلسالمي ُكلهُ مجالُ 
د الفقهُ الُســنّي بالفعل لقول ســائر الفقهاء بالقضاء والقََدر وبخلْق  عمله أفعالُ اإلنســان، وقد تجم
أفعال العبــاد، ولذلك كان من الطبيعي أن ينتشــر التوكل والتواُكل، والتصــوف الُملْغي لكل َفَعاليٍة 
إنسانية. وما كان شيُخنا محمد أبو زهرة حاســماً في هذا الشأن، لكنه كان يقول أحياناً: إنّ تركيب 
أصول الدين على المنطق اليوناني ال يســتقيم، وربما أخر ذلك باالجتهاد الفقهي في القديم. لكنه 
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نبــه إلى أمٍر آَخــر وهو أنّ الهجوَم على األشــعرية هو فــي الحقيقة هجوٌم على مذهب أهل الســنة 
والجماعة، والسلفيون واهمون إذا اعتقدوا أنه إذا تحّطمت األشعرية فسيسودون ُهم. وقد استنتج طه 
عبد الرحٰمن قبل ســنواٍت قليلة أنّ العقيدة السنية األشعرية انكسرت، وانكسرْت معها سائُر المذاهب 
الفقهية، واليوَم بدالً من أن نتحدث عن أهل الســنة والجماعة، ســيكون علينا الحديث عن السلفية 

واألُصولية والمتصوفة.

:»¡≤ØdG  ó«∏≤àdG  oÜô°V  :kÉ«fÉK

قامــت المذاهُب الفقهيُة منــذ القرن الخامس الهجــري وحتى القرن الثالث عشــر الهجري على 
تقاليد معينة للسلطات والصالحيات واألصول والقواعد واآلليات والحركية داخل المذهب، وفي العالئق 
واألعراف بيــن المذاهب. وجاء تعيين الظاهر بيبــرس عام 665هـ لقُضاٍة مــن المذاهب األربعة، بعد 
ظهور المدرسة المستنصرية بمذاهبها األربعة بثالثين عاماً، تعبيرًا عن صورٍة معينٍة للمشروعية الدينية، 
وصورة معيّنــة لعالقة الدين بالدولــة، وصورة معينة لوظائف اإلســالم داخل مجتمعاتــه، وفي العالَم 
األوســع. ومثل إلغاءُ الخالفة العثمانية نهايًة رمزيًة لصورٍة كالســيكيٍة للعالم، كانت قد انتهت بالفعل 

قبل أكثر من مائة عام. فقد جرى ضرُب التقليد الفقهي للمذاهب بالتدريج من خالل أربعة أُمور:
الحاجاُت المســتجدة للدولة الجديــدة المتكوّنة. والتي عمدْت منذ أربعينات القرن التاســع  –

عشر لسنّ قوانين في شــتّى المجاالت تحل محل القضاء الشــرعي لقُضاة سائر المذاهب، 
وبخاصٍة المذهب الحنفي. وفي النهاية ما بقي غير مجال األحوال الشــخصية، والذي يخرج 
على التقاليــد المذهبية بالمزج بين ســائر المذاهب، وباشــتراع أحــكامٍ وتنظيماٍت جديدة 

مأخوذة من التشريعات الحديثة.
هجوُم اإلصالحيين على التفرقة المذهبية، وعلى إقفــال باب االجتهاد. وقد قال محمد عبده  –

في تفســيره لســورة النســاء: إنّ األحناف يتحملون مســؤوليًة كبرى عن جمود االجتهاد في 
قضايا األُسرة.

هجوم الســلفيين َطوالَ القرن العشــرين على المذاهب والتقليد، ودعوُتهم لالجتهاد بالعودة  –
نة. المباشرة لنصوص القرآن والس

هجوُم اإلحيائيين واألُصوليين اإلســالميين على المذاهب بعد تردد، وذلك لعدة أسباب: في  –
البداية إلزالة عوائق التحشــيد والجمع، ثــم للميل للحلول الجذرية بدالً مــن ِحيَل الفقهاء 
وتســوياتهم القاصرة. وأخيرًا الرتباط تلك المذاهب بعالقاٍت معينٍة بالســلطة السياسية من 

ضمن ترتيباٍت لتقسيم العمل ما عدا اإلسالميين الجدد يعترفون بها.
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وهكــذا فإنّ أهل الدولــة واإلصالحيين كافحوا المذاهــب الفقهية والفقه المتــوارَث بدوافَع 
تحديثية. في حين أراد الســلفيون تجاُوزَ التقاليد لصالح النّص الحديثي. وأراد اإلحيائيون إعادة 
تأســيس هوية الفرد والجماعة بالتأصيل المباشــر وفي أذهانهم َكْســُر االرتباط المشــبوه بين 

المسلمين والعالَم.

:QGhOC’Gh  á°ù s°SDƒªdG  ±É©°VEÉH  ¬«≤ØdG  o±É©°VEG  :kÉãdÉK

ال مجالَ هنا لدراســة أسباب ظهور الفقيه والمؤسســة الفقهية، واألدوار التي تولتْها المؤسسة 
ومارســها الفقيه إلى مشــارف األزمنة الحديثة. لكْن يمكنُ القول: إنه حتى مطالع القرن التاســع 
عشر كان الفقيه يمارس ضمن مهمات: مهمة االشتراع من خالل القضاء والفتاوى، وقيادة الشعائر 
الدينية، وممارسة التعليم الديني، وحلّ مشاكل األفراد بالفتوى، والتوسط والمالءمة بين ضرورات 
الدولة واحتياجــات الناس. ويمكن القــولُ اآلن: إنّ هذه المهمات زالت أو ضُعفت باســتثناء قيادة 
الشــعائر، والتعليم الديني، والتصّدي لحَل مشــاكل األفراد بالفتاوى. لكنّ هــذه المهمات الباقية 
أيضاً يتعرض فيها الفقيه أو رجل الدين للتحدي ويشــارُكهُ فيها غيره. وإيضاُح ما أقِصُدُه من هذا 

التضاؤل على النحو التالي:
أ ـ الدولة والمؤسسة الدينية: شــهد القرن العشرون وبعد ســقوط الخالفــة العثمانية، ثالث 
تجارب للدولة الوطنية البازغة مع المؤسســة الدينية: تجربة اإللغاء أو اإلضعاف الشديد، وتجربة 

االستتباع، وتجربة الحياد اإليجابي أو السلبي.
والشــاهد األكبر على تجربة اإللغاء ما جرى في تركيا الكمالية حيث لم يعد للمؤسسة الدينية 
أي دور، وتعرض رجاالُتها للُمالحقة. وما اعتُرف لها بعد ألٍْي إّال بتلقّي بعض التدريب لقيادة الشعائر 
والعبادات. وحدث األَْمُر نفُسه في ألبانيا خالل الحكم الشيوعي. أما بقيُة الدول العربية واإلسالمية 
سة الدينيَة تعرضْت لإلضعاف الشديد في عدة بلداٍن  فما حدث أن اضُطِهَد الدينُ نفُسه، لكنّ المؤس
عربيٍة وإســالميٍة أُخرى، بحيث ما بقيت لها غير مهمة قيادة الشــعائر. أّما مجالُ األحوال الشخصية 

فقد مارس ويمارُس الحكَم فيه َقضاةٌ مدنيون من غير ذوي التربية الدينية في كثيٍر من األحيان.
أّما التجربــُة الثانيُة: والبــارزة في طرائــق تعاُمل الدولة مع المؤسســة الدينيــة فهي تجربُة 
سة، وتبقى لها مناصُبها الشكليُة والرمزيُة وبخاصة في التعليم  االستتباع. وهي تعني أن تبقى المؤس
الديني والفتوى وأحياناً قضاء األحوال الشــخصية، لكنها تخضُع خضوعاً كامًال للسلطة السياسية أو 
الفئة الحاكمة ســواءٌ في اتجاهات التعليم وبرامجه، أو في الفتاوى لألفراد. وهذه التجربُة تمْت وال 

تزال في دوٍل عربيٍة وإسالميٍة رئيسية.
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والتجربُة الثالثة: وهي تجربُة الحياد اإليجابي أو السلْبي، وفيها َيَدعُ النظاُم السياسي المؤسسة 
الدينية وشأنْهَا، لكنه ال يسمُح لها بالعمل إّال في مجالي التعليم والفتوى؛ ثم قد ُيساعُدها مادياً في 

ذلك أو ال ُيساعُدها، تبعاً لنظام الدولة الَمْعنية.
والمالَحُظ أنّ الحركات والحزبيات اإلســالمية الجديدة ظهــرت بأقوى ما يكون في دول اإللغاء 
واالستضعاف. وظلّت أقلّ راديكالية في دول االستتباع. وهي أقل حضورًا وسطوًة في دول الحياد، حيث 

ال تزال المؤسسُة تتمتع بقوٍة نْسبيٍة معقولة.
ب ـ المؤسسُة الدينيُة واألُصوليات: ما كانت المؤسســة الدينيــُة بين أسباب ظهور األصوليات 
الســلفية واإلحيائية. لكنّ تلك األُصوليات ُســرعان ما اصطدمت بالمؤسســة الدينيــة بعد ظهورها 
واستتبابها. وقد ذكْرنا من قبل وجوَه نقد األصوليات للمؤسسة الدينية التقليدية ومن بينها ُقصورُها 
عن مواجهة مشاكل العصر، وعدم عنايتها بصفاء العقيدة والممارسة، واستتباعها للسلطة السياسية. 
وقد نافســتْها األصوليات في التعليم الديني وفي الفتوى. ثم ظهرت مقولة الدولة اإلســالمية التي 
تطبُّق الشــريعة، أي تقول بفرض الدين من خالل ســلطة الدولة القادمة، فوقعت المؤسسة الدينية 
مع تصاُعد الوعــي باالندماج بين الدين والدولة لــدى جمهور األُصوليين، في إحراٍج شــديد. فهي 
ال تستطيع القول بفصل الدين عن الدولة، لكنها ال تستطيع القول أيضاً باالندماج بين األمرين؛ إذ 

تكوُن قد سلّمت بحتمية الصراع والفتنة وسفك الدم.

٭ ٭ ٭
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أثمرت جهود التجديد وفتح باب االجتهاد عن إنجاز اجتهاداٍت كبيرٍة وكثيرٍة في مجاالٍت شــتّى، 
ويمكــن إدراجها تحت البنــود التالية: االجتهادات في مجــال األحوال الشــخصية، واالجتهادات في 
مجال المعامــالت المالية، واالجتهادات في مجال الفقه السياســي، واالجتهادات الرامية لمنافســة 
ســي، واألعمال ذات  القوانين المدنيــة (التقنين)، واإلنجازات في مســائل التجدد المنهجي والمؤس
األبعاد المستقبلية في أصول الفقه، والجهود البارزة في مجالي نشر النصوص الفقهية، والدراسات 

في قضايا المذاهب التاريخية، والفقه اْلُمعاصر.
ويمكن القــول إنّ اإلنجازات في مجالي األحوال الشــخصية، والمعامــالت المالية كانت هي 
ل الفقه اإلســالمي وخروجه من  األبــرز خالل القرن العشــرين، ويرجع اإلنجــازُ األولُ إلــى تعط
االستعمال باستثناء مجال فقه األُســرة وقوانينها. وقد أنجز الفقهاء بالفعل، ولكْن ليس بمفردهم، 
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إنجــازاٍت كبيرًة في هذا المجال، بدت فــي المدونات العديدة لدى عدٍد كبيــر من الدول العربية 
واإلســالمية. ومجالُ األحوال الشــخصية هذا هو المجالُ األبرز بالفعل لتتبع كيفيات التعاُمل على 
مدى قرٍن مع المــدارس الفقهية. فقد جرى تقنيــنُ أحكام المذهب الحنفي فــي هذا المجال في 
البدايــة، ثم تبعه تقنينُ أحــكام المذهب المالكــي، فالتقنينُ العملي ألحــكام المذهب الحنبلي. 
وبعد الستينات من القرن العشــرين، وأحياناً قبل ذلك جرت اإلفادةُ بطرائق انتقائية وفي المدونة 
الواحدة من سائر المذاهب. وقد اســتُعيرت فكرتا التقنين والتنظيم من القوانين المدنية، وجرى 
أحياناً تجاُوز آراء ســائر المذاهب لإلفادة من وجوه التفكير الحديثة والمعاصرة في هذا الشأن، 

وفي الشأنين المالي واالقتصادي.

وال شك أنّ أهم اإلنجازات التي وجدْت لها أصداء في الواقع العملي، إلى جانب قوانين األحوال 
الشــخصية، جرت في المجاالت المالية، أو ما ُعرف بالبنوك الالربوية ثم بالمصارف اإلســالمية. 
فهي تحتضن اليوَم ما ال يقل عن الـ 500 بليون دوالر، وتظهُر باعتبارها ُمنافســاً مقبوالً للبورصات، 

وللبنوك العادّية.

لكْن، كما في شــأن األحوال الشــخصية، ما انفرد الفقهــاءُ بهذين اإلنجازين، بل شــاركهم 
القانونيون، والخبراء الماليون الذين درســوا مسائل المعامالت والشركات والموجبات والعقود في 
الفقه اإلســالمي، وفي مجلة األحكام العدلية العثمانية، وبنَوا عليها. وبذلك نُظر للفقه اإلسالمي 
باعتبــاره موروثاً اجتهاديــاً بمجموعه وبغّض النظر عــن المذهب، وعن فئة الفقهــاء التي أنتجتْه 

وأدارْته تاريخياً.

وما كان الَجْهُد في مجال الفقه السياســي، أو فقه الدولة، قوياً أو بارزًا بالقْدر نفســه. وذلك 
لعدة أسباب: االنشغال المنقطع النظير باستعادة تجربة الخالفة ومقارنتها بنظريات الدولة الحديثة، 
وابتعــاد الفقهاء المتزايد عن مجــال العمل العامّ، وظهــور األصوليات التي جــاءت بنظرية الدولة 
الدينية (أو الدولة اإلســالمية التــي تطبّق الشــريعة)؛ فأحدثت صراعاً ال يزال ُمشــتعل األُوار بين 
الدين والدولة ما عرفه تاريُخنا القديم أو الوســيط، وأعادت إنتاج القداسة للدولة بسبب ارتباطها 
الشــديد بالدين في هذه النظرة، وأحالت كل دواعي وعوامل المشــروعية والشرعية السياسية على 
مســائل رمزية وتقديرية، أخرجت الفقهاء في كلّ األحوال من مجال التفكير والقدرة على التصرف 

في مجال النظرية ومجال التقدير والتدبير.

واألَْمُر علــى هذا النحو من التأزم، وانقطــاع ِصلة الفقهاء أو ضعفها فــي مجال الفقه الدولي 
أو العالقات بين المســلمين وغيرهم. إذ بعد حقبٍة قصيرٍة من التفكير لإلنجاز باّتجاه المشــاركة، 
أعادت األصوليات اإلســالمية التــأزم إلى هذا الملّف ســواءٌ لجهة العالقة بالديانــات الكتابية، أو 
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العالقة بالعالم. لكــْن ينبغي النظُر بعنايٍة أكبر في ســلبيات وإيجابيات تجــارب إصدار اإلعالنات 
اإلسالمية لحقوق اإلنسان، وإعالنات الرؤية اإلسالمية للعالقات بين األُمم والدول، وقبل ذلك وبعده 
اإلعالنات اإلســالمية للدساتير. وفي هذه المجاالت أيضاً شــاركت الفقهاءَ فئاٌت أُخرى من الخبراء 
ومن اإلسالميين الُجُدد الذين انطلقوا في الغالب من مقولة الدولة الدينية أو اإلسالمية التي تطبّق 
الشــريعة. وبذلك غلب عليها فــي كثير من األحيان إّما طابــع الصورة التاريخيــة المعينة، أو طابع 

المثالية اْلُمفارق للقوانين واألعراف الدولية الحالية.

وتجلى اإلنجازُ المنهجي أو التجدد المنهجي في عمل علماء أُصول الفقه على فقه المصالح وما 
ُعرف في ما بعد بفقه المقاصد. وقد مضى في ذلك اإلصالحيون من الفقهاء، ثم كانت فترةُ الحيرة 
والضياع، ليدُخَل بعدها في قضية المقاصد معتدلو اإلسالميين الُجُدد مركزين على تأصيل المسألة، 
اعتقادًا منهم بأنّ ذلك حري أن ُيعيَد رَْبَط هذا األُُفق الواعد بالنّص من جهة، وبكليات الشــريعة من 
جهٍة ثانية. بيد أنّ هذه اإلمكانيــة الجيّدة للتجديد األصولي والفقهي، ما أمكن الوصولُ معها أو من 
ل الواقــع ومتطلّباته. ويرجُع ذلك  خاللها الجتراح آليــاٍت أُخرى لقراءة النّص واســتقرائه، وال لتأم
إلى النقــص المعرفي من جانب الباحثين في المقاصد باآلليــات القديمة، ونقص المعرفة باآلليات 
العصرية. لكْن قبل ذلك وبعده بسبب االختالل في العالقة بين الدين والدولة، واالختالل في مفهوم 
الشــريعة وعالقتها بالفقه، وأخيرًا ضعف المؤسسة الفقهية واّتجاهها للتضاؤل والزوال، من دون أن 

يستطيع فقهاءُ اإلسالميين الجدد انتزاع المرجعية أو االنفراد بها.

وهناك إضافًة إلى الجهود واإلنجازات التي ذكْرناها، ووجوه تجديدها وقصورها معاً، التطورات 
سية المتعلقة بالمؤسسة الدينية أو الفقهية، في البلدان المعينة، وفي المجال اإلسالمي العام.  المؤس
هناك تطور مؤسسات التعليم الديني التقليدية إلى جامعاٍت وكلياٍت للشريعة. وهناك وزارات األوقاف 

والشؤون الدينية. وهناك المجامُع الفقهية التي نصرْت فكرة االجتهاد الجماعي.

وبخالف مخاوف الشــيخ محمد عبده واألصوليين المســلمين؛ فإنّ هذه المؤسسات جمعت بين 
أهل المذاهب، بحيث ما عادت هناك فروٌق أو حساسياٌت ظاهرة؛ وإنما برز التناُفُس وأحياناً الصراع 
ســة من جهة، وفقهاء اإلسالميين الُجُدد من جهٍة ثانية. وذلك إّما الختالف الرؤية  بين فقهاء المؤس
والموقــع، أو للتناُقض الظاهر بين اإلحيائيين الحزبيين هؤالء وبين الســلطات القائمة التي ال يزالُ 

الفقهاءُ يعملون في ظلها.

ســية حركٌة نشــريٌة زاخرةٌ لســائر النصوص  ل التطورات المؤس ولدينا اآلن، ومن خالل تأم
الفقهيــة في المذاهــب التاريخية، وجمــٌع مّطرٌد آلثار المــدارس المنقرضة، والفقهــاء األوائل. 
وبالتساُوق مع ظهور هذه الوثائق المهمة لتاريخ المذاهب الفقهية وطرائق عملها وإنتاجها، تظهُر 
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دراســاٌت كثيرةٌ عن مســائل مختلفة في تلك المذاهب، ومقارنــاٌت بينها، وقد ظهــرت كما نعلُم 
وألغراض المقارنة والتقنين والتوثيق موسوعاٌت فقهيٌة وأصولية، وأخرى للقواعد الفقهية أو لفقه 

هذا المذهب أو ذاك.
٭ ٭ ٭

ســُة الدينيُة، َعْبَر القرن العشــرين المنقضي،  حوصرت المذاهُب الفقهيُة، ثم حوصرت المؤس
رة: بثالثة عوامل مدم

الظــروف والبيئــات الحديثة التي َخَرَبت األشــعرية، وَخَرَبــت الترتيبات الدينيــة واالجتماعية 
سة الدينية. والثقافية واالقتصادية والسياسية، التي قامت عليها المذاهُب والمؤس

والعامُل الثاني: الضرورات التحديثية، ثم تطلبات المشروعية من جانب الدول الوطنية الحديثة 
في ديار العرب والمسلمين.

والعامُل الثالُث: اكتســاَح الســلفية فاألُصولية للمجالين الديني والسياسي، وبأفكاٍر وممارساٍت 
سة ال تستطيُع التالؤَم معها. جديدة، ُتعادي مؤسسة المذاهب والفقه أو أن ّالمؤس

وفــي النتيجة فقدت المذاهب ثم فقدت المؤسســة الدينيــة أكثر مهماتهــا وأدوارها، وما بقي 
لها غير قيادة الشــعائر، والتعليم الديني، والفتوى. وهي ليســت ضروريًة لألمر األول، أّما األمران 

اآلَخران فصار يشاركها فيهما غيرها من الجهات اإلسالمية الجديدة.
وال بد هنا من عــودٍةٍ للتحقيب التاريخي، لفهم التطورات المتعلّقة بالتقنين وتطبيق الشــريعة، 
وبتطــورات عالئق المؤسســة الدينية بالدولة وباإلســالميين الجــدد وبالعالَم. فــي مرحلة التقنين 
المستمرة بين أواسط القرن التاســع عشر، وأواسط القرن العشرين، كان الطابُع السائُد هو السعُي 
النضمام المذاهب الفقهية في مشروع الدولة الحديثة، ومنافسة القانون المدني، واإلسهام في صنع 
التالؤم الجديد الديني والسياســي في عالَم اإلســالم. وأولى الثمرات الجاّدة لهذا المســعى مجلة 
األحــكام العدلية العثمانية، وذروةُ هذا النشــاط ما قام به عبد الرزاق الســنهوري ورفاقه من مزٍج 
بين القانون المدني ومســائل كثيرة من الفقه اإلســالمي في المجاالت الثالثة: األصول، والقواعد، 
والفروع. لكْن كان مــن نتائج هذه المرحلة، وبســبب متغيرات الظروف، تراُجــُع فروقات المذاهب 
وحيوياتها، لصالــح االنتقاء من ســائر المذاهب وإقبال المذاهب الفقهية باســتثناء الســلفية على 

التكاُمل والتوحد.
وعلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين، ومن دون أن ينتهي التقنين أو مساعيه، جرى 
االنتقال، وهذه المــرة ليس من جانب الدولــة أو الفقهاء، بل من جانب الفئــة الجديدة الصاعدة 
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آنذاك من اإلســالميين الجدد، من التقنيــن إلى أُطروحة تطبيق الشــريعة. وهنا ال يجري الحديث 
عــن الفقه أو تقنينه أو عن منافســة القانــون المدني واالمتــزاج به؛ بل عن االفتــراق الكامل بين 
الشريعة اإلســالمية أو القانون اإللهي من جهة، والقانون المدني أو الوضعي من جهٍة ثانية. وهكذا 
ُيصبُح منطقياً الُمطالبة بالشــريعة وليس بالفقــه، وبالتطبيق وليس التقنين الــذي يتطلب اجتهادًا 
كبيرًا؛ في حين ُتوِهُم المطالبُة بالتطبيق أنّ كل شــيء جاهــز، وأن العلّة في الواقع والخارج، وليس 
في اإلســالم. واكتمل االفتراُق بين اإلســالميين الجدد والدولة الوطنية بالقول بعد تطبيق الشريعة 

بالدولة اإلسالمية المكلفة بذلك التطبيق.
وهكذا تضافرت ثالُث مقوالت: مقولة النظام الشــامل، ومقولة التكليف بتطبيق الشرعية، 
ومقولــة الحاكميــة؛ وهي تعني ضرورة االســتيالء على الدولــة من أجل إحقــاق الحقّ، ووضع 
الشــريعة في موضوع االحترام والنفاذ. وألنّ مقولة تطبيق الشريعة، تعني تعليق الشرعية كلّها 
عليها؛ فــإنّ أصحاب مقولة التطبيــق، نازعوا المؤسســة الدينية والدولَة القائمــة معاً. نازعوا 
المؤسســة الدينية من أجل الحجية والمرجعية، ونازعوا أصحاب الشــأن السياسي، لالستيالء 
على الســلطة التي تضُع على رأس أولياتها تطبيق الشــرعية ليعوَد للدولة طابُعها اإلســالمي. 
وقد استطاع اإلسالميون بســبب احتجاجيتهم وجماهيريتهم أن يضعوا المؤسسة الدينية في أحد 

موضوعين: المكافحة أو االختراق.
وكان الشيخ الدكتور محمد ســعيد رمضان البوطي قد الحظ في النصف الثاني من الستينات 
من القــرن الماضي َخَطَر الالمذهبية ( أي عــدم التمْذُهب بمذهب فقهي معيــن، بحجة الُبعد عن 
الفُرقة وعن التقليد) على اإلســالم، واعتبر بحٍق أنّ الســلفية ليســت مذهباً جديدًا، بل هي توجٌه 
سة الدينية اإلسالمية بين الدولة واألُصوليين،  وتيار. لكنّ الدكتور البوطي ما الحظ انحشارَ المؤس
وأنها في طريقها للزوال، بســبب تضاؤل أدوارها وضياعها التدريجي إّما لصالح الدولة أو لصالح 

اإلسالميين الجدد.

٭ ٭ ٭
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وهناك في الخاتمة موضوعان:
موضوع نهاية المذاهب الفقهية التاريخية، وتراُجع المؤسســة الدينية التقليدية، وسؤالُ النخبة 

التي ينبغي أن تظهر لتحل محلها أو تخترع آلياٍت أُخرى للقيادة والمرجعية واإلرشاد.

وهنــاك موضوعُ الشــرعية للمجتمع والدولــة، وقد كان الفقهاءُ المســلمون جزءًا من شــبكة 
الشــرعية والمشــروعية هذه، وقد اشــتركت األنظمة واإلســالميون في نزعها عنهــم، ثم هاهم 
يتصارعون عليها، فما هي مآالُت الشرعية والمشــروعية، وأين هي أُطروحة الدولة المدنية ودولة 

المصالح، من هذا كله؟

قبل أيام كنُت أُراجع ثالثة كتٍب في الفقه اإلسالمي القديم للباحث العربي األصل وائل حّالق، 
وقد ُترجمت عن اإلنجليزية حديثاً: نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره، والنظريات الفقهية وأصول الفقه 
اإلســالمي، وتكوّن المذاهب الفقهية وســلطة الفقيــه والمذهب. لقد كان عالماً هائــًال من الثقافة 
والترتيبات والتقاليد والُبنى، يســوُدُه السالُم مع نفسه، والُمماحكة المســلّية حيناً والمزعجة حيناً 

آخر مع اآلخر والعالم؛ ألنه كان يعتبُر نفسه المقياس للشرعية والمشروعية.

أّما اليوَم فــإنّ هذا العالَم قد انقضى أو كاد، وتحوط مصائر المؤسســة الدينية وليس مصائر 
اإلسالم أسئلٌة كبيرةٌ وسط المخاض الكبير:

مـزاَرهـا إّن  بالَخيـــِف  داَرهـــا  أهـواُلفيا  ذلــــك  دون  ولكـــْن  قريٌب 
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يقضي منطــق الحديث عن التجربة الفقهيــة المعاصرة بالنظر الى هــذه التجربة في المجال 
األكثر اتســاعاً وهو مجال الفكر العربي اإلســالمي المعاصر، فالتجربة الفقهية المعاصرة جزء من 
هذا الفكر األخير ضرورة وإشــكاالته وقضاياه تســم تلك التجربة بميســمها. وإذا كان من المقرر 
اليوم أن اكتشاف الغرب األوروبي، بعد طول انعزال وانطواء على الذات، قد أحدث في الوعي العربي 
اإلســالمي المعاصر درجة كبرى فإن من الطبيعي أن ينال الفكر الفقهي اإلســالمي المعاصر جزءًا 

من ذلك، أو إن المفروض أن يكون األمر كذلك.
قد يلزم التنبيه أن النخبة العربية اإلســالمية، بين ثالثينات القرن التاســع عشــر وثالثينات 
القرن الماضي، كانت في سوادها األعظم من الفقهاء. ونحن إذ نستعرض األسماء األكثر داللة على 
يقظة الوعي العربي اإلســالمي وأزمته معاً، فنحن نجد أن الغالب عليها هو سمة الفقه. فسواء تعلق 
األمر بالتكوين العلمي ألهل النخبة المشار إليها، أو اتصل بالحرفة التي كان االشتغال بها، أو كان 
راجعــاً الى اللغة التي كان التعامل بها (أي األلفاظ والمصطلحــات األكثر تداوالً في أحاديث أولئك 
المفكرين)، فإن الشأن كان دائماً يتصل بالفقه والفقهاء (الجبرتي، الطهطاوي، محمد عبده، قاسم 
أمين، علي عبد الرزاق، الطاهر بن عاشــور، عالل الفاســي،...). اْلـَحقّ أن األمر لم يكن في وسعه 
أن يكون غير ذلك: بالنظر إلى أن مراكز التكوين الكبــرى التي كانت النخب العالمة تتخرج منها 
هي المعاهد والجامعات الدينية المنتشــرة في مختلف أرجاء العالم العربي اإلســالمي، فتكاد تكون 
الوحيدة في البالد التي توجد فيها (األزهر، الحرمان الشــريفان، الزيتونة، القرويين...). وبالنظر 
إلى أن التكوين المحصل عليه كان ثمرة وصدى لتلك المعاهــد والجامعات، وهذا أمر طبيعي، كما 
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أن المناهج الدراســية المقررة والنصــوص المتداولة وكذا العالقات القائمة بين الشــيوخ وطلبتهم 
كانت تتم استعادتها ويعاد إنتاجها بموجب ميكانيزمات صارمة.

لســت أريد، في هذا المقــام، أن أرجع مرة أخرى إلــى الحديث المكرر عــن الوعي العربي 
اإلسالمي المعاصر وتجلياته وعن الكيفيات المختلفة التي كان الغرب األوروبي يحضر بها في ذلك 
الوعي، بل ولســت أريد أن أتحدث عن مفكري المرحلة التي نتواضع على تســميتها بعصر النهضة 
بحســبانهم ـ كما أشــرت الى ذلك ـ فقهاء ينتسبون إلى الفقه تكويناً ودرســاً؛ ولكني أود الوقوف 
وقفــة تأمل عند التجربة الفقهيــة المعاصرة باعتبارها قــد حاولت تدوين الفقــه والتأريخ له من 
جانب، وباعتبارها قد التمست أحياناً غير قليلة ســبيل االجتهاد، وتعلقت حيناً قليًال بأمل القول في 
الدين على وجه التجديد، أو قل: إنها قد جعلت التجديد في الدين ـ المطلوب شرعاً، بل والمأمور 

به أيضاً ـ أمًال تتعلق به.
وحيــث وجب التخصيــص واقتضته المنهجيــة العلمية فإننــي أطلب النظر في هــذه التجربة 
الفقهية المعاصرة من خالل فقيه أحسب أنه يستحق إدراجه في زمرة أهل التجديد واالجتهاد على 
الحقيقة، وأحسب أن صفة المفكر اإلصالحي تشــملهم من وجوه عديدة. أود معالجة النقطة التي 
حددت لي اللجنة المنظمة لهــذا المؤتمر العلمي المهم القول فيها ملتمســاً ذلك في جوانب من 
نصوص دالة للفقيه محمد بن الحســن الحجوي الثعالبي الشهير بكتابه (الفقه السامي في تاريخ 

الفقه اإلسالمي).
أرتب الحديث في التجربة الفقهية المعاصرة لمحمد بن الحسن الحجوي، باعتبارها تتصل 
بقضيتي التقنين والتجديــد في الفقه اإلســالمي المعاصر (موضوع لقائنا هــذا) في العناصر 

التالية:
ـ محمد الحجوي ومشروعه اإلصالحي.

ـ تاريخ الفقه، صعوده وانحداره.
ـ سبيل مجاوزة حال االنغالق ومعاودة االجتهاد.

ـ الفتوى بين االتباع واإلبداع.
ـ خاتمة.

٭ ٭ ٭
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لم يكن محمد الحجوي (1874 - 1956) يمتلك مشــروعاً إصالحياً شامًال ومتكامًال، وإن كان ـ 
بكل تأكيد ـ يتوافر على عناصر قوية وواضحة لديه. الحق أن فكرة المشروع اإلصالحي (أو النظرية 
ا يدعيه قارئ الحجوي الناظر في سلوكه وأطوار  اإلصالحية، المتكاملة األركان) هي أوالً وأساســاً ِمم
حياته، الباحث عــن التفاعل والتكامل بين أفــكار الرجل ومواقفه ومكونات شــخصيته. وقد أتيحت 
لي في كتابات عدة وفي مناســبات عدة فرصة التنبيه على ثراء شــخصية الحجوي، وغزارة معرفته 
الدينية، وإفادة الذين راموا التأريخ السياسي للمغرب المعاصر منه، وكذا لكل الذين سعوا للحديث 

عن الفكر العربي اإلسالمي المعاصر في المغرب(1).

وإنني أجمــل القول في شــخصية الحجوي إجمــاالً فأقول: ـ اقتباســاً من دراســات وخالصات 
ـ : سابقة 

إن قــراءة محمد الحجوي تجعلنــا أمام صورة عجيبــة ومثيرة، بل نادرة من حيــث الوعي بها، 
تلك هي صورة الفقيه ـ التاجر التي يتجاور فيها الســلفي «المتنور» مع الليبرالي المتمسك بالفكر 

«السلفي».

الحجــوي رجل يجمع بين الموظف الســامي المخزني الذي تنقل في وظائــف خطيرة في عهود 
أربعة من ملوك الدولــة العلوية في فترة حرجة من تاريخ المغرب هي الفترة الســابقة على بســط 
النفوذ الفرنســي على المغرب بسنوات ثماٍن والممتدة الى إعالن اإلســتقالل... وظائف اختلفت بين 
الســفارة، واإلشــراف على الجند في منطقة خطيرة، واإلشــراف على إصالح النظــام التعليمي في 
جامعة القرويين، وتولى وزارة المعارف ثم وزارة العدل... وهو يجمع في شــخصه بين كل ما ذكر، 
وبين االشــتغال بالتجارة داخل المغرب آناً، واالنتقال إلى بريطانيا في مدينة مانشســتر؛ حيث كان 
ألبيه ولجده قبله نصيب من المبادالت التجاريــة... والحجوي، مع الصفتين، فقيه مفٍت ومدرس في 
جامعــة القرويين وفي بعض المراكز العلمية (في الرباط خاصة)، وهو مؤلف غزير اإلنتاج (فهو يعد 
في تأليفه رحالت أوروبية، قمنا بتحقيق ونشــر إحداها، ورحلة حجازيــة)، وهو محاضر في األندية 
العلمية ومتحــدث في قضايا وموضوعــات اجتماعية وتنويريــة خلف المذياع إبان الحــرب العالمية 
الثانية وبعدها بســنوات قليلة. واألبعاد الثالثة تتمازج وتتفاعل (الفقيه ـ التاجر ـ الموظف السامي) 

ليكون ما نقول: إنه المشروع اإلصالحي الحجوي صدى لها.

ســعيد بنسعيد العلوي، االجتهاد والتحديث، دراسة في أصول الفكر الســلفي في المغرب، الطبعة الثانية، 2004، الدار   (1)
البيضاء. 
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البعد األول هو الفقه إذًا، ولكنه ليس الفقه في معناه التقني الذي يكاد يكون منحصرًا بموجبه 
في فقه الفروع، بل هو الفقه في معناه الشــامل الذي يعني الفقه في الدين أوالً (بشــقيه معاً: فقه 
الفروع وفقه األصــول)، والفقه في األمور العلمية النظرية التي تتعلــق بالمدنية الحديثة، وتحددها 
التجارة من وجــه ثاٍن، التجارة من حيث هي علــم بالتقنيات الحديثة وتطبيــق لها في الوقت ذاته 
ومن حيث هي تتطلب تكويناً وإعدادًا نظرياً وعملياً في مدارس ومعاهد متخصصة. أما الوجه الثالث 
(= البعد الثالث في الشــخصية) فهو السياســة من حيث هي حصيلة لتخطيط مــزدوج طرفاه غير 
متســاويين، هما غير متســاويين؛ ألن أحد الطرفين هو «المخزن» (= الدولة المغربية) بحســبانها 
خاضعة لحماية الدولة الفرنســية في الشؤون الخارجية والعســكرية واإلدارية ومن ثم المالية، في 
حين أن الطرف الثاني («الحماية» أو السلطة االستعمارية الفرنسية) يملك الوسائل الفعلية واألدوات 

الحقيقية في التسيير والتخطيط معاً.
تتفاعل األبعاد الثالثة، مستويات مختلفة من التفاعل والتأثير في شخصية الحجوي، لتكون 
عنهــا الموجهات في النظــر وفي صياغة المكونــات الضمنية للمشــروع اإلصالحي عند محمد 

الحجوي.
والفحص المتأني لكتابات صاحب (الفكر السامي) ولمواقفه أيضاً تحملنا على القول:

إن قضايا ثالث شــغلت مــن الرجل مكان الصــدارة واالهتمــام: نقد النظــام التعليمي في 
القرويين والدعــوة إلى إصالحه مقدمة وتمهيدًا لإلصالح الشــامل للفقــه. والدعوة إلى وجوب 
تعليم الفتيات ســبيًال لإلصالح االجتماعي وإلدراك المغزى البعيد لمقدمات التجديد في الدين. 
والمناداة بوجوب صرف االهتمام الى التجارة وتشجيع أهلها، وتطوير أساليبها عند أهل اإلسالم، 
وفتح أقســام في المدارس تتصل بالتجارة وتعليمها على األسس العصرية التي أبانت عن نجاعتها 

في بالد الغرب األوروبي.
تلك، في خالصة مركزة، هي المالمح البارزة في المشروع اإلصالحي للفقيه محمد بن الحسن 

الحجوي.
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يســلك محمد الحجوي في (الفكر الســامي فــي تاريخ الفقه اإلســالمي) (وهــو الكتاب الذي 
اقترن اســمه به، فال يكاد العديد من الذين يتحدثــون عن الحجوي يعرفون غيــره من المؤلفات) 
مســلكاً ال يخلو من طرافة وميل إلى التجديد في النظــر إلى الفقه موضوعاً وتعريفــاً وحديثاً عن 
المصادر غير اإلسالمية التي استرشد بها التشريع اإلسالمي أو أقرها، وكذا في الحديث عن مراحل 
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الفقه ونشــأته وتطوره. وإذا لم يكن هناك ذكر البن خلدون عند الحجوي فإن القارئ ســرعان ما 
يتبين النفحة الخلدونية في الحديث عن أطوار الفقه األربعة (الطفولة، الشــباب، الكهولة ثم طور 
الشيخوخة والهرم المقرب من العدم)؛ فكأن للفقه أطوارًا وعمرًا مثلما يكون ذلك للدولة على ذلك 
على النحو الذي يعرفه قــراء المقدمة. وكما أن ابن خلدون يتحدث عــن انصراف أبناء العرب عن 
طلب العلم والتأليف فيه، فكذلك نجد الحجوي في الحديث عن طور الشــباب في الفقه يسجل أنه 
في «عصر أتباع التابعين كثر الموالي وفســدت اللغة واحتاجوا لعلومها (...) واعتبر بتراجم العلماء 

السابقين تجد الجل منهم موالي أو موالي الموالي».
وعلى غرار صاحب المقدمة يالحظ صاحب (الفكر الســامي) أن انشغال العرب بالسياسة أدى 
الى غلبة الموالي في المناصب العلمية «التي هي في الحقيقة أصل المناصب السياسية» كما يقول؛ 
ليســتنتج في منطق خلدوني واضح انحالل «العصبية العربية ـ ِإال قليًال ـ بإحراز المناصب العلمية، 

وكان ذلك مؤذناً بانحاللها في المناصب السياسية»(1).
إذا كان حديث ابن خلدون عن نشأة الفقه اإلســالمي وتطوره حديثاً قصيرًا يكتفي فيه صاحبه 
باإلشارة إلى االنصراف عن األمهات والفصول نحو الملخصات والشروح ويقف عند اإلشارات العامة 
فإن الحجوي يستبطن المنطق الذي يحكم المقدمة في الكالم عن الدول والممالك وأطواره ليفسر 
به المســيرة التي عرفها الفقه في بالد اإلســالم. من ذلك أن الحجوي يذكر أن الفقه (في الطور 
الثاني) قد «طرأت عليه أطوار وتغير حاله تغيرًا بيناً»، وأن ذلك كان بموجب عوامل موضوعية. ومن 
ذلك أن الفقه، في طور الشــباب، قد «صار تقديــرًا بعدما كان واقعياً وكثر فيــه الخالف واحتدم 
الجدال في أصول مهمة منها: إدخال الفلسفة والعقل في األحكام الفقهية من حيث كونها بنيت على 
جلب مصالح واتقاء مضار نشأ عن ذلك االختالف في مبادئ وأصول كمسألة القياس، واالستحسان، 
والمصالح المرســلة، وأنواع االستدالل، وخبر الواحد وما يشــترط فيه من الشهرة، أو عدم مخالفة 

عمل أهل المدينة»(2).
وأخذًا بالنظرة الخلدونية يذكر صاحب (الفكر الســامي) في معرض الحديث عن مميزات هذا 
ب كتباً كثيرة من كتب اليونان والروم وغيرهم وسرت  الطور الثاني من أطوار الفقه أن «المأمون عر
أفكارهم إلى أفكار علماء اإلســالم واطلع أهل اإلسالم على كثير من أحوال األمم األخرى وقضاياهم 
وأحكامهم، فانسلخ الفقه عن حلة البداوة التي كان متحلياً بها إلى غيرها، ِإال ما كان من فقه مالك 

ســعيد بنســعيد العلوي، اإليديولوجيا والحداثة، المركز الثقافي العربي، 1978، الدار البيضاء. الفكر اإلصالحي في المغرب   (1)
المعاصر، محمد بن الحسن الحجوي، دار المدار اإلسالمي، 2007، بيروت. 

محمد الحجوي، الفكر الســامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، الربع الثاني، الصفحات 221 - 289، الطبعة األولى (دون تاريخ)،   (2)
المطبعة الجديدة، فاس. 
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الذي قطــن في أفريقيا ولم تكن مهدًا لتلــك العلوم فإنه قد بقي متمســكاً ببدويته، بخالف مذهب 
الحنفية فإنه صار فقهاً معقوالً أكثر منه منقوالً »(1).

تعريب كتب الفلســفة والحكمــة عند اليونــان والرومان من جانــب أول، والتفــاوت بين حال 
«البــداوة» (في أفريقيا علــى نحو وفي الحجاز على نحــو آخر) وحال «الحضــارة» في حاضرة بني 
العباس من جانب ثاٍن؛ يفسر ســريان األفكار العقالنية في الفقه فيوضح لماذا كان مذهب الحنفية 
فقهاً معقوالً أكثــر منه منقوالً، ووجدانه في بغداد خاصة وفي العــراق عامة أرضاً صالحة، في حين 

مالءمة المالكية لوجود اجتماعي ـ ثقافي أقل انفتاحاً على تيارات العقل والفلسفة.
ثم إن الحجوي يقف عند ســبب آخر ـ قوي ـ من أسباب ازدهار االجتهاد الفقهي في طور القوة 
والشــباب هذا. ذلك أن العصر المذكور كان «زاهياً زاهرًا بســادات كبار أســاطين االجتهاد (...)؛ 
فلم يكن خــالف بعضهم لبعض مؤدياً إلى تحقيــر أو تعّصب أو تقاطع وتدابٍر بــل كانوا يثنون على 
 المخالف لهم بالثناء الجميل (...) وكان جميع العلماء مجتهدين، لم يكن بينهم مقلد، وال يقلد ِإال
العوام، فلم يكن الخالف ضارًا لهم وال مشــيناً، بل كان سعياً إلظهار الحقيقة، فلذلك عددنا الفقه 
فيه شاباً قوياً»(2). فحيث كان االحترام ســائدًا ومتبادًال بين العلماء، وهذا شرط سيكولوجي بقدر ما 
هو من العالمات الدالة علــى الحضارة، وحيث كان العلماء أنفســهم مجتهدين وكانوا يرتفعون عن 
نة أوالً  رتبة التقليد، وهذا شــرط علمي وســمة للمعرفة الســامية وضمانه الرجوع الى الكتاب والس
وأساساً، وحيث كان للعقل ســلطان على النفوس وكانت الحرية مناخاً اعتيادياً؛ فقد أمكن للفقه أن 

يبلغ ما بلغه في طور الشباب من مدارج التفوق وأسباب القوة والنجاح.
بعد الصعود والقوة يأتــي زمان الضعف واالنحــدار، ولكن الضعف أخذ يستشــري في أوصال 
الفقه منــذ كف عن التطور والصعود وارتكن في أول أمر الضعف إلى االســتقرار والســكون، وتلك 
سمة طور الكهولة عند صاحب (الفكر الســامي في تاريخ الفقه اإلسالمي) «من مبدأ المائة الثالثة 
إلى منتهى الرابعة، إذ وقف في قوته ولم يزد قوة، ومال إلى القهقرى، ولكنه لم يسرع إليه الهرم 

وال وصل إلى طور االنحالل؛ بل حفظ قوته األصلية زمن قرنين»(3). فكيف أمكنه ذلك؟
أمكنه ذلك بفضل وجود طبقة الحفاظ مــن جانب أول، ووجود المجتهدين الكبار من جانب ثاٍن، 
وظهور تآليف عظام في الفقه من جانب ثالث. أمكن لحال االســتقرار أن يســتمر «زمن قرنين» كما 
قال. بيد أن االختالل أخذ يظهر بفعل مســيرة أخذ فيها التقليد ينمو والمقلدون تتزايد أعدادهم مثلما 

المرجع السابق، ص 219.   (1)
المرجع السابق، ص 109 - 110.   (2)
المرجع السابق، ص 219 - 221.   (3)
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أخذ االجتهاد في االنحسار «إلى المائة الرابعة إذ أصبح كثير من علمائها راضين بخطة التقليد، عالة 
ن كانت مذاهبهم متداولة إذ ذاك». على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأضرابهم ِمـم

أخذ الضعف يتســرب إلى االجتهاد مع بداية االنصراف عن االتصال المباشــر بالقرآن الكريم 
وبكتب السنة، والدفع بكتب المذاهب إلى مراتب التعظيم المطلق. يكمن السبب المباشر في ضعف 
االجتهاد ودخوله طور االنحسار والتراجع إلى انسياق الفقهاء «إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر 
حصرت كل طائفة نفســها بداخلها ال تعدوها، وأصبحت أقوال هؤالء األئمــة بمنزلة نصوص الكتاب 
ــنة ال يعدونها». ابتدأ األمــر باالنحصار داخل المذهــب والقصور عن ســلوك طريق االجتهاد  والس
المطلــق الذي يعني رفض التقيد المطلق بمذهب من المذاهب، وطلــب الحقيقة في قراءة المذاهب 
نة  الكبرى جميعها ومعارضتها ببعضها البعض. ثم تطور إلى تهيب االتصال المباشــر بالكتاب والس
ليصير في نهاية األمر إلى نشوء «سدود بين األمة وبين نصوص الشريعة خضعت شيئاً فشيئاً إلى أن 
تنوسيت الســنة، ووقع البعد من الكتاب بازدياد تأخر اللغة، وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء 

وأقوالهم، ال أقوال النبي الذي أرسل إليهم»(1).
بلغ الرضا بتقليد أئمة المذاهب ثم الالحقين عليهــم مبلغاً بعيدًا، جعل مؤرخ المالكية القاضي 
عياض يكتب في (المدارك) أن لفظ اإلمام يتنزل عند مقلده بمنزلة ألفاظ الشارع. كما حمل مؤرخ 
الحنفية عبيد اهللا الكرخي على رأى مماثل؛ فكأن نصوص المذهب تغدو ـ كما يقول الحجوي ـ هي: 
«الجنس العالي واألصل األصيل، حاكمة على نصوص السنة والتنزيل، معيارًا يعرض عليه كالم رب 
العالمين والرســول األمين». ال بل األمر جعل متعّصبة المذاهب يذهبون ـ كما فعل أحدهم ـ مذهباً 
يقضي بأن «المهدي المنتظر ـ بل عيسى ابن مريم ـ إذا نزال آخر الزمان، فإنهما يقلدان أبا حنيفة 
وال يخالفانه في شيء؛ فســدوا بهذه األفكار التي تحكمت من نفوس العلماء واألمراء باب النظر في 

نة»(2). الكتاب والس
بعد إذ تمكن التقليــد من «العلماء واألمراء» علــى النحو المذكور، وبعد إذ أصبحت الســدود 
قائمة بين الفقهاء وبين نصوص الشــريعة لم يكــن هنالك مفر من الدخول في «طور الشــيخوخة 
والهــرم المقرب من العدم». فالفقه قــد «وصل إلى منتهى قوته في القرون األربعة الســابقة، وتم 
نضجه فزاد بعد حتى احترق وذهــب عينه، ولم يبق ِإال مرقه في القــرن الخامس وما بعده إلى أن 

صار اآلن أثرًا بعد عين»(3).

محمد الحجوي، الفكر الســامي في تاريخ الفقه اإلســالمي، الربع الثالث، الصفحة 2، الطبعة األولى (دور تاريخ)، المطبعة   (1)
الجديدة، فاس. 

المرجع السابق، ص 2 ـ 3.   (2)
المرجع السابق نفسه.   (3)
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نعم، لقد ظهرت هناك نجوم لمعت في ليل العصور الوســطى اإلسالمية البهيم والطويل؛ فكان 
هنالك ابن خلدون، والشاطبي، وابن رشد، وابن عبد البر القرطبي، وأقران لهم؛ ولكن لم يكن في 
مكنتهم أن يفعلوا في وجود غلب عليه التقليد والجمود على التقليد وبعدت الشقة بنصوص الشريعة، 
مثلما لم يكن في إمكان المتنورين من مؤسســي دول إســالمية وبعض الحكام المشهود لهم بالعزم 
أن يحدثوا أثرًا إيجابياً. لكن التقليد سيصير إلى أسوأ أحواله؛ إذ تغدو الهيمنة ـ بالتدريج ـ لثقافة 
الملخصات وشــروح الملخصات والهوامش على الشــروح؛ فتبلغ مدى بعيدًا مع الشيخ خليل المصري 
في أواســط القرن الثامــن الهجري «ألن مختصر خليــل مختصر مختصر مختصــر المختصر بتكرر 
اإلضافة ثالث مرات، وإن أخل بالفصاحة، وكاد جل عبارته أن يكون لغزًا. وفكرتهم هذه مبنية على 
مقصدين وهما: تقليل األلفاظ تيسيرًا على مريد الحفظ، وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع 
ليكون أجمع للمســائل، وكل منها مقصد حســن لوال حصول المبالغة في االختصار التي نشأت عنها 
أضــرار»(1). وأول األضرار هو حاجة المختصــر إلى مجلدات حتى يصبح مفهومــاً؛ لذلك أصبح من 
تقاليد الدراسة في القرويين ـ مثًال ـ أن قراءة مختصر تستوجب قراءة تفسير الخرشي ـ وهذا كتاب 
ـ ، وقراءة الزرقاني ـ وهذا مؤلف آخر من ثمانية أجــزاء ـ، باإلضافة إلى قراءة  من ســتة مجلدات 
الرهوني ـ ومجموع أجزائه ثمانية مجلدات ـ ؛ فهذا مؤلف واحد يســتوجب قراءة 22 كتاباً. لذلك لم 
يكن من الغريب في شيء أن «بعض أشياخنا» قد «ختم قراءة مختصر خليل في نحو أربعين سنة»(2).

لقــد جمد أهل الفقه علــى التقليد ما يقارب عشــرة قرون متصلة لذلك لــم يكن من الغريب 
في شــيء أن يصل حاله الى ما ذكرنا. لذلك كان من المنطقي كذلــك أن تكون بواكير «النهضة» 
والشــعور بوجوب «اليقظة» أو االنتفاض أو ما شــئنا من المعاني وعياً بالتأخر المزدوج؛ تأخرًا أوالً 
بالنســبة لعهود االزدهار، لما صح اعتباره عصرًا مرجعياً يلذ الحنين إليه في حال مراجعة الذات، 
عصر النظر الصريح المباشر في نصوص الشريعة كتاباً وسنة وزمان االجتهاد على الحقيقة. وتأخرا 
ثانياً بالنسبة لركب اإلنســانية المتقدمة وقد قطعت أشــواطاً بعيدة على درب االبتكار والتقدم فيما 
كان أهل اإلســالم عاجزين عن اللحاق بهم بفعل ما أصبحوا عليه من الجمــود، وما انتهوا إليه من 

كسل وضعف وخور.
يغدو السؤال الطبيعي المشروع، متى صدقت اإلرادة في مجاوزة حال االنحطاط والتردي؟ كيف 
الســبيل إلى إعادة فتح باب االجتهاد بعد إذ اســتمر إغالقه قرون عشــرة كاملة؛ والحال أن اإلنقاذ 

يكمن في ولوج طريق االجتهاد المطلق؟

محمد الحجوي، الفكر الســامي في تاريخ الفقه اإلســالمي، الربع الرابع، الصفحة الثانيــة، الطبعة األولى (د. ت). المطبعة   (1)
الجديدة، فاس. 

المرجع السابق، الصفحة 220.   (2)
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يرجع االنغالق الذي أصاب أهل الفقه، أول ما يرجع، إلى النظام التعليمي المسؤول عن إعداد 
الفقهاء وتكوين العلماء. والحجوي يســجل ـ بمرارة ـ أن نظام التعليم في اإلسالم قد عرض له في 
الواقع ما عرض لمختلف مناحي الحياة السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية من ضعف، وأصابه ما 
أصابها من فوضى؛ ففي محاضرة شهيرة مطبوعة تحت عنوان (النظام في اإلسالم)(1) يكتب الحجوي 
عن التحول السلبي الذي عرفه التعليم في اإلسالم فيذكر أن أهل اإلسالم بعدما كان «نظامهم الذي 
ساروا عليه في أخذ العلم هو بناؤه على المشاهدة والتجربة المجموع ذلك في قولهم: «جرب وشاهد 
والحظ تكن عارفا»، انتهى بهم األمر إلى القول: «اقرأ ما في الكتب وقرر ما تقوله األســانيد تكن 
عالماً». وبعدما كان المسلمون يأخذون في التعليم بنظام مبني على المشاهدة والتجربة أصبحوا على 
ما كان عليه «َمن قبلهم من أهل أوروبا إلى القرن العاشــر الميــالدي (...). والفرق بين النظامين 

ظاهر: هو كالفرق بين المجتهد والمقلد»(2).

ويسجل الحجوي في كتاب مخطوط(3) اندثار علوم عديدة من جامعة القرويين، كما يذكر خرافة 
شــائعة منع الناس بموجبها من درس تفسير القرآن بدعوى التطير من ذلك لما ينتج عنه من «موت 

السلطان».

ونحن قد رأينا ـ في القســم الســابق ـ كيــف ينعى الحجوي على شــيوخ العلم فــي القرويين 
انصرافهــم عن أمهات الكتاب والمراجــع األصلية نحو كتب الملخصات والحواشــي والتعليقات التي 

تسهم في زيادة الغامض غموضاً وتكرس ثقافة االنحطاط.

وإذ يتحدث الحجوي عن البديل أو عن تجديد الفقه إلى أن يعود لشبابه يقرر أن ذلك «ممكن 
بعالج وبالكشف عن الداء يعرف الدواء». وحيث كان الداء قائماً في الملخصات والشروح والحواشي 
فإن القول في العالج يغدو عند مؤلف (الفكر الســامي) جلياً واضحاً: «فلنترك عنا الدراســة بكتب 
المتأخرين المختصرة المحذوفة األدلة المســتغلقة، ولنؤلف كتباً دراســية فقهيــة للتعليم االبتدائي 
ثم الثانوي ثم االنتهائي، كل بحســب ما يناســبه. ولنرب نشأة جديدة تشــب على النزاهة واألمانة 
ومكارم األخالق تربية صحيحة دينية كتربية السلف الصالح. ولنمرنها على أخذ األحكام من الكتاب 
نة مباشرة، واالشتغال بكتب األقدمين التي كان يتمرن بها المجتهدون كالموطأ والبخاري واألم  والس

المرجع السابق، الصفحة 222.   (1)
محمــد الحجوي، النظام في اإلســالم، المطبعة الوطنيــة، 8928، الرباط. انظر: الصفحة 30 من الكتاب المشــار إليه آنفا   (2)

(الفكر السلفي في المغرب...). 
المرجع السابق نفسه.   (3)
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للشــافعي. ولنجعل كتباً دراسية ألصول الفقه أيضاً على نســق ما بينا في كتب الفقه، وهكذا النحو 
وســائر الفنون العربية. ولنجعل من جملة التعليم للفقهاء كتب األحكام القرآنية والحديثية كأحكام 
ابن العربي، وابن الجصاص، وبلوغ المرام البن حجر والمشــكاة للتبريزي وأحكام عبد الحق، ويقع 

امتحانهم على ذلك؛ فبهذا يتجدد مجد الفقه»(1).
على أن هنالك أســباباً أخرى بعيدة تشرح أســباب االنغالق والجمود على التقليد، متى تبيناها 
وســعينا إلى مجاوزتهــا أمكننا إعداد العدة لســلوك ســبيل االجتهاد. وأخص تلك األســباب ـ عند 

الحجوي ـ سببان:
السبب األول: انتشار األمية في أوساط العوام؛ وعلى الخاصة ـ في مختلف مراتبها ـ العمل على 
محاربة عدو اإلسالم األلد داء األمية حتى يصير جل أمتهم يقرأ ويكتب ويحسب ويعرب عن ضميره 
بعبارة صحيحة عربية بدوًا وحضرًا، كما كان نبينا ژ يحاربها وأصحابه بعده. ولن يصلح آخر هذه 
األمة إال بما صلح به أولها»(2). والحجوي يجعل محاربة األمية متصلة بمعرفة الدين اإلســالمي على 
الحقيقة، «ولم تزل الترقيات العصرية واالكتشــافات الفنية معجــزة دالة على صحة األديان وصدق 
مؤسسيها. فقد انكشف لنا بها ســر حرمة الخمر والخنزير، وسر غسل اإلناء سبعاً من ولوغ الكلب، 

وأسرار حرمة الزنا...»(3).
أما الســبب الثاني: فهو ما عليه المرأة مــن الجهل المطبق، وما تقابل بــه الرجل من إقصاء 
وتهميــش، بل وعدم اعتبار لدورها. والحجوي يفرد الحديث عن المــرأة في ترجمته الذاتية خطورة 
ذلك الدور وما ينتج من شــرور عن التقليل من شــأنه، «فال غنى لنا عــن إعانتهن في تربية رجال 
المستقبل الذين عليهم مدار حياة البالد، وتعليمهن فن التربية ونظام البيت الحقيقي ال الخيالي»(4).

ال ســبيل إلى معاودة االجتهــاد ِإال بانتهاج برنامج شــامل، مقدماته التربيــة الصالحة وإعداد 
المرأة اإلعداد المعرفي والسيكولوجي الذي يشــرحه الحجوي، ويدافع عنه في محاضراته وأحاديثه 
عن «تعليم الفتيات» وهذا من جهة أولى، ومحاربة األمية التي تعنى بتهجي الحروف قراءة ورســمها 

كتابة، ولكنها تعنى أيضاً المعرفة الخاطئة بالدين من جهة ثانية.

محمد الحجوي، الرحلــة الوجدية أو انتحار المغرب بيد ثواره. مخطوط في المكتبة الوطنية، قســم الوثائق، حرف «الحاء».   (1)
والمخطوط تقرير عن حال منطقة المغرب الشــرقي، حيث كان محمد الحجوي أمينا للمســتفاد (= مسؤوالً عن الجمارك) في 
مدينة وجدة، في مطلع القرن العشرين (1902 - 1904)، حيث عرفت المنطقة ظهور عدد من «الثوار» أو المغامرين باألحرى. 

والنص ممتع، مفيد، نشر مصورا نشرة غير عملية عسيرة القراءة. 
محمد الحجوي، الفكر السامي، الربع الرابع، سبقت اإلشارة إليه، الصفحة 213.   (2)
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أما قرع باب االجتهاد وفك المغاليق واألختام التي أوصدته قروناً عديدة فهو ـ كما رأينا ـ يتصل 
بمراجعة شاملة لبرامج التعليم وإعداد الفقهاء، مدرسين وقضاة ومفتين. وهو عند الحجوي يتعلق بما 
كان السر في كل مشاريع النهضة الحق شرقاً وغرباً: الرجوع الى النصوص األصلية، والوقوف عند 
الكتب التأسيسية األولى؛ تلك التي كان بموجبها تأسيس العلوم والفنون أساس النهضة. وشرط ذلك 

كله مراجعة العقليات السائدة، وإعادة النظر الشاملة في كيف التعليم ومضامينه.

اآلن وقد وقفنا عند صاحب (الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي) على جملة القضايا التي 
تتصل بالفقه درســاً وتدوينا؛ إذ تبينا النظرية والمنهج في مستوى الخطاب، وبالتالي بعد أن وقفنا 
عند ما نعده عند الحجوي مشــروعاً فقهيا إصالحياً ـ أو مشــروًعا إصالحياً تنويرياً يكون التجديد 
الديني بتوســط تجديد الفقه قوامه ـ يتعيــن علينا إلقاء نظرة على بيبليوغرافيــا الحجوي الفقهية، 

ويلزمنا الوقوف على طبيعة الفتوى عنده، وفي عبارة أخرى تبين منطق التقنين وآلياته.
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يحصي محمد الحجوي في فهرســته (مختصر العروة الوثقى) عددًا مــن المؤلفات تتفاوت بين 
المجلد الكبيــر والورقات القليلة العدد، وتختلف بين ما نشــره منها ومــا كان ال يزال زمن تحرير 

الفهرست (سنة 1937) مخطوطاً(1).

والتنبيه يلزم إلى أمريــن اثنين: أولهما: إن بعــض المؤلفات المذكورة ـ غيــر ذات الطبيعية 
الفقهية المباشرة ـ تشــمل في ثناياها فتاوى.. هي إما إجابة عن أسئلة طرحت عليه في رحلة (مثلما 
هو الشــأن مثال في «الرحلة األوروبية»)(2)، أو في تقييد تاريخي (مخطوطة «اختصار االبتسام» على 
ســبيل المثال)، أو في كتاب جدلي (ذلك هو الشــأن في «صفاء المورد في عدم القيام عند ســماع 
المولد» ـ وهــو ردود على مجايله أحمد بن المواز في قضية عرضت لها في كتابي «في أصول الفكر 

السلفي في المغرب» ـ مركز دراسات العالم اإلسالمي، 8992 ـ مالطة ـ تونس).

وثاني التنبيهين: أن التلــف قد أصاب العدد الكثير من مخطوطــات الحجوي، إثر األزمة التي 
عرفها وصودرت بها مكتبته الشــخصية بعيد االســتقالل، ثم أودعت في قســم الوثائــق في المكتبة 
الوطنية في الرباط. وبالتالي فهناك نصوص يشــير إليها صاحبها من دون أن يكون لها وجود فعلي 

في المكتبة المذكورة، أو أنها نصوص مبتورة.

المرجع السابق، الصفحة 202.   (1)
انظر: النص الكامل لفهرســت محمد الحجوي «مختصر العروة الوثقى» في كتابي المشــار إليــه آنفا «الفكر اإلصالحي في   (2)

المغرب المعاصر...» الصفحات 61 - 134. 
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متى أخذنــا التنبيهين أعاله في االعتبــار يكون في اإلمــكان األخذ فــي البيبلوغرافية الفقهية 
الحجوية بتصنيف نجعلها به في ثالثة أصناف من المؤلفات.

أ ـ الصنف األول: فتاوى فقهية تتصل بفقه العبادات
الغالب على هذه الفتــاوى الصفة الفقهيــة المذهبية «العادية»؛ فالمتمــرس بقراءة نصوص 
الفتــاوى المالكية المغربية ال يجــد فيها ما يعتبر تجديــدًا فعليّاً أو خروجاً عن النســق المعتاد، 
اللهم إال أن يكون ذلك احتجاجاً بمصادر أولية ـ عمال بما كان يدعو إليه ـ، أو اســتدعاء لشواهد 

تاريخية قليلة.
تجدر اإلشــارة إلى أن األســئلة كانت ترد على الحجــوي باعتباره فقيها عالمــا بطبيعة األمر، 
ولكنها كانــت ترد عليه ـ أيضاً ـ بحســبانه تاجرًا يعرف مقتضيات التجــارة وإكراهاتها. كان يلتجأ 
إلى الحجوي باعتباره عالما يتوافر على شــيء ليس يمتلكه العالم المنــزوي في ركنه للتدريس في 

القرويين ونحوها.

ب ـ الصنف الثاني: فتاوى ترجع في أصولها إلى اســتفتاء جماعــي خوطب به علماء القرويين 
من قبل الســلطان. والفتاوى تلك تتصــل بقضايا اجتماعية، دينية شــغلت الناس فــي مطلع القرن 
العشــرين خاصة، مثل وجوب الزكاة في األوراق المالية، وصحة الخبر الشــرعي الذي يقرر صوم 
رمضان وهالل الفطر بواســطة البرق (= التلغراف)، جواز تالوة القرآن أمام المذياع، جواز ترجمة 

معاني القرآن الكريم.
الحق أن المنحى الذي سلكه محمد الحجوي في فتاواه المتصلة بالموضوعات المذكورة يكشف 
ن كان  ـ من جهــة أولى ـ عن إرادة فــي مجاوزة التبريــرات االعتياديــة والجنوح إلى التبريــر ِمـم
ينتقدهم (من أصحاب الشروح والهوامش والحواشــي) وبين اجتهاد قليل في التماس الرأي عند قلة 

ممن كان يعدهم من متأخرة المجتهدين من جهة ثانية.

ج ـ الصنف الثالث: فتــاوى نضاليــة أو جدالية؛ بمعنى أنهــا ترجع ـ جمعيهــا ـ إلى ما كان 
الحجــوي يعتبره من العادات االجتماعية بدعاً تنبغي محاربتها. مــن تلك البدع ما يراه عند فئة من 
كبار التجار والميســورين إســرافا في النفقات في المآتم واألعراس والحفالت، استجابة مع دعوته 

إلى تقنين الحياة االقتصادية لألمة وتطوير شؤون التجارة.
على أن أخص تلــك الفتاوى هي تلك التي قد بلغت في حجمها مســتوى كتاب متوســط (في 
حدود 90 صفحة) نشره تحت عنوان: (صفاء المورد في عدم القيام عند سماع المولد). واألصل 
في ذلك حكاية أوردتها في كتابي (االجتهاد والتحديث) مفادها: إن السارد في مجالس االحتفال 
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بالمولــد النبوي الكريــم، إذ يبلغ الحديث عن لحظــة الوالدة ووحدة أمه آمنــة في البيت يقف 
الحضور على األقدام مرددين الصالة والتسليم على الرســول الكريم وقتا غير قصير. واعتراض 
الحجوي ردود على زميل له، موظف سامٍ مثله هو أحمد المواز، كان يدافع عن «القيام عند سماع 
المولد». ومجمل رأيه في كتاب منشــور في طبعة حجرية تحت عنوان (حجة المنذرين على تنطع 

المنكرين)(1).
خارجاً عن األصنــاف الثالثة المذكورة ـ وهي في أغلبها تتصل بفقه العبادات ـ يلزم التنويه 
بفتوى الحجوي المتعلقة بتجويز األخذ بالتأمين على السلع والبضائع. والفتوى ـ ونصها الكامل في 
كتاب (الفكر اإلسالمي المعاصر في المغرب العربي) ـ جواب على سؤال ورد على الفقيه ـ التاجر 
من تاجرين يدخالن في عالقات تبــادل مع مراكز تجارية موجودة خارج المغرب في عشــرينات 
القرن الماضي. من الطبيعي أن «التأمين» كان من مستلزمات ذلك التعامل، كما أن من المعلوم 
أن عموم العلمــاء المفتين (على قلتهــم) في العالم العربي اإلســالمي كانوا يميلــون إلى القول 
بتحريم التأمين، فهو عندهم يلتحق ببيع الغرر، وهو «مخاطرة» حكمها التحريم في األحوال كلها.
ولم تكن فتوى الحجوي تقول بتجويز التأمين فقط، بدعوى أنها ضرورة توجب المحظور، ولكنها 
كانت تجنح إلــى األخذ بقاعدة فقهية أكثر إيجابية وصرامة معا وهــي أن ما ال يكون الواجب واجباً 
ِإال به فواجــب مثله. ولما كانت التجارة (على األســس الحديثة) من مســتلزمات التطوير واإلصالح 
الشاملين لبالد اإلسالم وجب أن يكون الحكم في أحد مقتضياتها واضحاً ال تحمل على االلتباس أو 

التردد.
يمكن القول ـ في كلمة جامعة ـ: إن فتوى تجويز التأميــن على التجارة تمثل النموذج اإليجابي 
ا كان الحجوي يعتقد أن التقنين الفقهي يلــزم أن يكون عنه، أخذًا بمبدأ االجتهاد المطلق  التام لَـم
المأمول والتماســا لطريق التجديد في الدين، وإن كان هو نفسه يشير إلى هذا المعنى من دون أن 

يأخذ في ذلك بأسلوب التصريح.

٭ ٭ ٭

قمت بتحقيق ودراسة لنص «الرحلة األوروبية» في كتابي «أوروبا في قراءة الرحلة: صورة اآلخر في الرحلة المغربية المعاصرة»،   (1)
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط (1995). 
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مع انشــغال محمد الحجوي بقضايا اإلصالح والتجديد، ومع الوعي الحاد عنده بوجود التفاوت 
بين غرب متطور تكنولوجيا وعلميا؛ فإن اإليمان بقدرة األخذ بالدين على الحقيقة على األخذ بأسباب 
الحداثة من دون التفريــط في الدين لم يفارقه قط. هو في هذه المســألة تحديدًا لم يشــذ عن 
المنحى الســلفي الذي نعرفه عند محمد عبده وصاحبه. إذ كان صاحب (الفكر السامي) قد صرف 
جهدًا غير قليل في الحديث عن «النظام» ووجوب تطوير التجارة عند أهل اإلسالم، وفي الدفاع عن 
وجوب تعليم المرأة، وفي التبشــير بلــزوم تعلم اللغات األجنبية وإدماجها فــي مناهج التعليم، بقدر 

دفاعه عن ضرورة تطوير التعليم الديني الجامعي خاصة، والثانوي واالبتدائي عامة.
ثم إذا كان الرجل في مرحلة متأخرة نسبيا من نشاطه العلمي قد رجع إلى القضية السلفية في 
االحتجاج لإلسالم بنصرة العلم والعقل.. إذا كان كل هذا صحيحاً؛ فإن الغالب ـ في المقابل ـ على 
منهج الفقيه المغربي في التقنيــن ألحكام اإلصالح هو اعتبار ما يمثل أمامه من دعاوى نوازل يتعين 
البت فيها. لذلك فقد كان قليل االحتفال بالسؤال السلفي المتعلق بقدرة اإلسالم على مواكبة العصر 

وبالمواءمة بين الحداثة وبين اإلسالم.
ال شــك أن المســألة كانت في اعتقاده من البديهيات أو األوليات ـ أيا كانــت أبعادها ـ نوازل 

يتعين القول فيها برأي واضح ال يحتمل التباساً.
الحق أن إمعان النظر في الجهد الــذي بذله محمد الحجوي في مجالس التدوين والتقنين معاً 
يســلمنا إلى القول: إننا أمام تجربة فقهية تحمل العديد من العناصــر اإليجابية وهي تحملنا ـ في 
تواضع وغير ادعاء ـ على مشارف نظر تجديد في الدين بكل ممكناته وصعوباته معاً، بل وبما يعتوره 
من تردد ونكوص حينا؛ ولكنــا نؤمن بجدية وأهمية الرجوع إليه بالتدبــر والمراجعة، أهمية وجدية 
الرجوع بالفكــر إلى نتاج عصر النهضة في زمن كثر فيه الغث، وأجاز لنفســه القول في الدين كل 
دعي وقاصر عن النظر السليم، وأصبح العقل مضطهدًا مطاردًا وأخذ صوت الغلو والجهل يعلو وينعق 

صنيع البوم في الخراب.
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يقــوم هذا البحث علــى افتراض رئيٍس ُمفــاده: إن ما أســميه «الفقه الحركي» الذي نشــأ في 
ثالثينيات القرن العشــرين قد تبنى مقولتين مركزيتين: التجديد الفقهي، وتقنين الشــريعة. جرى 
ذلك على خلفية مقولة «شمولية اإلسالم»، المقولة المركزية للحركة اإلسالمية، والتي تبنت مقولة 

«الدولة اإلسالمية» التي تتلخص في «تطبيق الشريعة».

ومقولة «اإلسالم نظام شامل» تعني: «بلورة» اإلسالم بوصفه «حًال» يوازي ـ من حيث الصياغة 
والشــمول ـ الحلول «الغربيــة» المطروحة آنذاك، بل ويتفوق عليها ال من جهة تشــريعاته وشــموله 
فقط، بل من جهة كونه «تشــريعاً إلهيّاً» منزالً، ومن جهة أنه نابع من «الهوية اإلســالمية» نفسها، 
ويصل الحاضر بالماضي، واألصالة بالمعاصرة، وهي المقوالت التي كانت تسود الخطاب اإلسالمي 

آنذاك، وتدور من حولها المعارك الفكرية الكبرى.

تجاُوزُ التفكير الفقهي الحركي للتفكير الفقهي الكالســيكي(1) الســائد في المؤسســة الدينية 
آنذاك (بما فيها كليات الشــريعة)، ثَــوّر التفكير الفقهي، وأنتــج تراثاً فقهيّاً كبيــرًا وجديدًا أيضاً 
لم يألفه الفقه الكالســيكي ولم يشغل اهتمامات الفقيه المدرســي الذي كان حبيس تراثه القديم 

ال يكاد يجاوزه إال في نطاق ضيق جّدًا ربما ال يتعدى مستوى الصياغة والترتيب أحياناً.

من المهم اإلشــارة إلى أن كلمات مثل: ســلفي، كالســيكي، حركي، الواردة في البحث، هي مجرد توصيفات دالّة ال تحمل أي   (1)
حكم معياري أو تقويمي. 
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وفي هذا التجاوز يكمــن كثير من االنتقــادات الموجهة لهذا الفقه الجديد، ســواء االنتقادات 
الســلفية أم العلمانيــة؛ الخصــم الحقيقي للحركــة اإلســالمية، أم االنتقادات الكالســيكية حامية 
الموروث، ومن تلك االنتقادات النقد الموجه لفكرة فقــه األقليات، وفكرة الديمقراطية، والحريات، 
والمواطنة، وتقنين الشريعة، بل واالجتهاد الفقهي نفســه، ومقاصد الشريعة، وغيرها من المقوالت 
التي لم يفرض بعُضها نفســه إال بعد عقود مــن الزمن، مع الولع بالتقييــدات والضوابط من جهة 

الفقيه الكالسيكي.

٭ ٭ ٭
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على المســتوى النظري الفلســفي يمكن القول إن الفقه ـ وهــو ينتظم جميع أفعــال المكلفين 
المسلمين ـ يقع في مركز العلوم وحياة المجتمع اإلسالمي(1)، «فالحياة في الفقه ليست مقصورة على 
أمور العبادات وحدها، فالفقه اإلســالمي ضم فروع الحياة والحقوق المدنية والسياسية والعقوبات، 
وال يفلت فصــل من فصول الفقه مــن أن يدخل تحت قاعدة مبنية على أســاس دينــي، وكل األمور 
المتعلقة بالحياة الشــخصية أو العامة داخلة في الواجبات الدينية، وبواسطة هذا يعتقد الفقهاء أن 

كل حياة المؤمنين موافقة لمتطلبات الدين»(2).
وتتلخص مهمــات الفقه في ثالث: األولى: التطبيق في المحاكم والقضــاء. والثانية: أنه معيار 
المؤمنين في تصرفاتهــم، ومرجعهم الدائم فــي حياتهم اليومية من خالل المفتــي أو رجل العلم. 
والثالثة: أنه مصدر المشروعية للمجتمع والدولة بحيث يضفي المشروعية على مشروعاتها الخاصة 
والعامة. فقــد كان بمنزلة «نظريــة يقوم عليها النظام القانوني»، ويضع أساســاً يقــوم عليه يقين 
األفراد من المسلمين، بل وأحياناً من غير المسلمين، بأن الكثير من المشاكل التي يجابهها المجتمع 
أو سيجابهها مستقبًال يمكن أن تجد لها حًالّ بالرجوع إلى الفقه عبر مصادره التشريعية التي تحدث 

عنها علم أصول الفقه(3).

انظــر: حول مركزية الفقه: معتز الخطيب، مســالك الفتوى وجدلية الفقه والسياســة، بحث مقدم إلــى مؤتمر: فقه النوازل   (1)
وتجديد الفتوى، ُعمان، 1 - 2007/4/4. 

غولدتســيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم، (الترجمة العربية) القاهرة، بغداد: دار الكتب الحديثة، مكتبة المثنى، ط2، من   (2)
دون تاريخ، ص 65. 

انظر: برنار بوتيفو، الشــريعة اإلســالمية والقانون في المجتمعات العربية، القاهرة: سينا للنشر، ط1، 1997م، ص 31 - 32،   (3)
وهو قد أفاد من جيلبير دوالنو وكالهما يتحدث عن أن هذا النموذج كان ســائدًا في القرن التاسع عشر. إال أنني أرى أن هذه 

المهمات وجدت عبر تاريخ الفقه اإلسالمي نفسه عبر القرون. 
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وعلى هذا، فالفقه هــو الذي كان يقوم بدور المشــّرع وليس الدولة(1)، وســلطة الفقهاء كانت 
ســارية على الدولة؛ فهو مصدر الشرعية لألفراد والمجتمع والســلطة، وبهذا ُفصلت عملية التشريع 
ــنة، والعلمــاء وحدهم المؤهلون  عن الســلطة، فالتشــريع قائم في المصادر المنزلة: القرآن والس
لتفسيره والتوسع فيه، وإسالم المسلم ال يصح إال بامتثال الشريعة التي تقوّم سلوكه لتجعله متماشياً 

مع التعاليم الدينية.

وكان ثمة عــدة أدوار في التاريخ اإلســالمي تتداخل في عملية التشــريع هــذه، وتصحيح 
الســلوك الفردي والمجتمعي، تتمثل في: الفقيه المصنف والمفتي والقاضي. و«نادرًا ما وجدت 
هــذه األدوار بمعزل عن بعضها، فالفقيــه قد يجمع بين اثنين أو ثالثــة أدوار وربما جمع بينها 
جميعاً»(2)، لكن «لم يكن االشــتغال في القضاء يعد ضرورة من تمام الحيــاة المهنية الفقهية 
الناجحة؛ ألن عددًا من كبار الفقهاء لم ينخرطوا فيه أبدًا،... والقاضي من حيث هو قاٍض كان 
له دور ضئيل ـ هذا إن كان لــه أي دور في التغيير الفقهي ما بعد فتــرة التكوين [المذهبي] ـ 
وذلك بحكم طبيعة وظيفته وحدودها المفروضة»(3). بل إن القاضي يســعى بشــكل منتظم إلى 
االستشــارة الفقهية للمفتي(4) الذي تمتع بدور مركزي في المحاكم الشــرعية، وُحكم القاضي 
«ال يتمتع بأهمية شــرعية تتجاوز االهتمامات المباشــرة والمســتقبلية للمتقاضين. أما مراجعة 
وتقويم جملة التشــريعات التي تتمظهر فيها الممارسة فليســت من مهمات القاضي، بل هي من 
اختصــاص المفتي وربما الفقيه المصنــف إلى حد أكبر. فإذا عمد القاضــي إلى تقويم أهمية 
الدعــاوى القضائية للممارســة الفقهية فهو ال يقوم بذلــك بوصفه قاضياً، بل مفتيــاً أو فقيهاً 
مصنفاً أو كليهما معاً». ولعــل هذا ما يبرر عدم االهتمام التاريخي بتدوين األقضية (باســتثناء 
أقضية النبي ژ والخلفاء الراشــدين) على خالف الفتاوى التي ســاهمت مســاهمة عملية في 
التغيير الفقهي وفق الممارســة االجتماعية؛ ومن هنا اقترح بعض المجّددين(5) أن تكون األقضية 

أحد مصادر الفقه وأن ُتدَخل في جسم الفقه.

انظر: جوزيف شــاخت، تراث اإلسالم، ترجمة حســين مؤنس وإحســان صدقي العمد، الكويت: عالم المعرفة، ط3، 1998م،   (1)
106/2، وانظر: 95/2 - 100. 

وائل حالق، السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه اإلسالمي، ترجمة عباس عباس، بيروت: دار المدار اإلسالمي، ط1،   (2)
2007م، ص 236. 

المرجع السابق، ص 240.   (3)
حالق، الســلطة، ص 244، وسامي زبيدة، الشــريعة والسلطة في العالم اإلســالمي، ترجمة عباس عباس، بيروت: دار المدار   (4)
اإلســالمي، ط1، 2007م، ص 82، ويقول: إن هذا شاع في الممارسة العثمانية. وفي كتب: «األم» وأدب القاضي، إشارات إلى 

وجوب استشارة القاضي للفقيه. 
هو د. جمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي، بيروت: دار الفكر، ط1، 2000م، ص 27 - 28.   (5)
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فالفقيه هو الذي ينتج المعرفة المعيارية في المجتمع وُيرســي الســلطة المرجعية التي تمثلت 
في «التقليد» الفقهي، أما القاضي فكان يختص بالممارســة القانونية فقط ويتولى عملية اإلجراءات 
نة.  القانونية التي تم إرساؤها في الفقه ومن قبل الفقيه باالستناد إلى مصادر الوحي: القرآن والس
ومهمات القاضي مهمات عملية كالفصل بين المتخاصمين والواليــة على القاصرين وإنفاذ الوصايا 
وإدارة الوقف وتطبيــق الحدود ونحو ذلك. وباإلضافــة إلى كونها مهمة عملية فهــي إلزامية نافذة 

وبهذا افترق عن المفتي والفقيه.
وعلى المســتوى التاريخي: يذهب العديد من الباحثين والقانونيين إلى أن بداية انقطاع العمل 
بالشريعة بدأ مع النفوذ االستعماري أواخر القرن التاسع عشر(1)، حتى إن أحد القانونيين المصريين 
الكبار يقول: «طــوال 14 قرناً كانت الشــريعة هي الحاكمــة في جميع بالد المســلمين وعلى كافة 
المواطنين: مســلمين وغير مســلمين، وطنيين وأجانب، إلى أن جاء القرن التاســع عشر الميالدي 
فتغيرت الظروف واألوضاع بقدوم االســتعمار األوروبي إلى بالدنا»(2)، «فقد انهارت المراكز الرئيسة 
للسلطة اإلســالمية في اإلمبراطورية العثمانية وإيران والهند، واضطرت اضطرارًا إلى قبول النماذج 
األوروبية للدولة القومية والنظام الدولي، وإلى التخلي عــن تظاهرها بااللتزام بالقانون العام في 
الشــريعة، وأصبحت األنظمة القانونية األوروبية هي المعيار في تطبيق القانون القومي وفي مجاالت 
العالقات الدولية، ولم ُيترك للشريعة غير مجال األحوال الشخصية للمسلمين وأحكام المواريث»(3).

ومــع أن ثمة وجهــة نظر أخرى تذهــب إلى «أن داللــة التاريخ تشــير إلى أن تطبيق الشــريعة 
اإلســالمية لم يخضع لمبدأ االســتمرارية المتماثلة في مختلف البلدان العربية واإلســالمية، كما لم 
يتعرض النقطاع فجائي بسبب التدخالت االستعمارية»(4)، لكنها ال تجد بّدًا من اإلقرار في نهاية األمر 

«بأن هذا ال يعني نفي وقوع انقطاع في استمرارية النظام القانوني عند نهاية القرن التاسع عشر»(5).
وفي ما يخص التاريخ العثماني فإن األمر فيه متعرج وملتبس بخصوص تطبيق الشريعة، ويتفاوت 
من حاكم إلــى آخر عبر هذه المدة المديدة للحكم؛ فالخطاب الرســمي للدولة العثمانية أعلى من 

محمد ســراج، الفقه اإلسالمي بين النظر والتطبيق، مصر: من دون مكان طبع، 1994م، ص 9، وعبد اهللا النعيم، نحو تطوير   (1)
التشريع اإلسالمي، ترجمة حســين أمين، القاهرة: مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، ط2، 2006م، ص 61، وفضًال عن أن هذا 

هو تشخيص اإلسالميين كمناع القطان ود. يوسف القرضاوي، والسلفيين. 
صوفي أبو طالب، مشروع تقنين الشريعة جاهز منذ 1983م، حوار أجراه معه عاطف مظهر، منشور على شبكة إسالم أونالين،   (2)
بتاريخ 22 مايو 2007م. وقد ســبق أن ذكر ذلك أيضاً في: صوفي أبو طالب، تطبيق الشــريعة اإلسالمية في البالد العربية، 

القاهرة: جامعة القاهرة، ط3، 1986م، ص 9. 
عبد اهللا النعيم، نحو تطوير التشريع، ص 61.   (3)

برنار بوتيفو، الشريعة اإلسالمية والقانون، ص 306.   (4)
المرجع السابق، ص 307.   (5)
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شأن الشريعة، بوصف الســلطان حامي العقيدة، وبفضل المناصب الدينية التي كان يضمها البالط 
العثماني. لكن هذا لم ينِف أبدًا وجود انحرافات عن الشريعة هنا أو هناك، في هذا العهد أو ذاك.

ويذهب البعض إلــى «أن كتب القانون تجاوزت الشــريعة إلى حد كبير، وبينمــا كانت تتعامل 
معها بإجالل أوكلتها إلى هوامش الممارســة الحكومية... وكان مطلوباً مــن القضاة أن يحكموا وفق 
القوانين العرفية جنباً إلى جنب مع الشــريعة، أي أن القضاة كانــوا ُيعاملون بوصفهم موظفي دولة 
يديرون قانون الدولة وليس مجرد قضاة دينيين يتبعون كتب الفقه،... وكان قدر كبير من الممارسة 

األساسية للحكم العثماني على خالف واضح مع مبادئ الشريعة»(1).
وممــا يوضح أن الفقه لم يكن وحده هو الممســك بزمام األمور في هذا العهد، وأن الشــريعة 
اإلسالمية قد استُبعدت من بعض المجاالت، أن قانون العقوبات لم يتمتع بأهمية عملية كبيرة(2)، وأنه 
كانت هناك قوانين تصدر من ولي األمر ويصادق عليها القاضــي بوصفه موظفاً حكوميّاً، على ضوء 

اعتبارات تقدرها الدولة؛ قد ال تكون موافقة بالضرورة لمذاهب الفقهاء.
ومن ناحية أخرى كانت األعراف والعادات المحلية تتمتع بمكانة مهمة بين األحكام المطبقة في 
مجموعهــا، وأحياناً كان الفقه يقرها، وأحياناً أخرى كانت تســري بحكم ما لها من ذاتية، وهو أمر 

نجده سارياً في فترات مختلفة من التاريخ القديم والمعاصر.
ومع كل هذا، فإن الحديث عن اســتمرارية الشــريعة أمر ســائغ، فلم يوجد حتى هذه المرحلة 
إعالن أو تقنين عــام ال يعبأ بالتراث الفقهي، وهذه االنقطاعات هنا وهناك، ســواء في الممارســة 
الحكومية أم الممارسة الشعبية أمر طبيعي وليس هو المعنّي حين الحديث عن انقطاع في الشريعة؛ 
بل المعنّي انقطاعها على مســتوى التطبيق القانوني على مســتوى الدولة، وبشكل كلي قانوني وليس 

بشكل انحراف، وهو األمر الذي لم تتنبه له تلك الدراسات التي نقلنا بعض مقوالتها.
لكن الذي يمكن تأريخ بداية انقطاع الشريعة به، هو مرحلة اإلصالحات العثمانية، والتي تمت 
بعد االحتكاك بالهيمنة األوروبية العســكرية واالقتصادية؛ األمر الذي فرض إعادة التفكير باإلسالم 
في البلدان العثمانية، ســواء على مســتوى النخب الفكرية، أم على مســتوى النخب الحاكمة، حيث 
تعرضت فكرة «تفوق اإلسالم الحتمي» إلى زعزعة بفضل صدمة الواقع. وهنا بدأت محاكات األوروبي 
المهيمن، ولم تكــن تلك المحاكاة لتقــف عند حدود التفكيــر ببناء جيش جديد بدل االنكشــارية 
الواهنة، بل تعداه إلى المجاالت القانونية والمدنية، بهدف تشكيل دولة حديثة في البالد العثمانية 

سامي زبيدة، الشريعة والسلطة، ص 197. ويقرر أن قانون العقوبات بمعظمه يندرج ضمن دائرة اختصاص العرف ال اختصاص   (1)
الشريعة، مع اإلقرار بوجود اعتراضات من العلماء تلقى استجابة في بعض األحيان. 

انظر: زبيدة، الشريعة، ص 192.   (2)
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التي تدعمت مع السلطان محمود الثاني الذي هزم االنكشــاريين عام 1826م. وبموازاة ذلك كانت 
نجاحات محمد علي في مصر الساعي إلى بناء دولة عصرية كذلك.

«ويمكن تقســيم تاريخ اإلصالح العثماني في القرن التاســع عشــر بصــورة واضحة إلى ثالث 
فترات: اإلصالحات األولى على يد محمود مع تلمس السلطان وأنصاره لألفكار الجديدة عن الحكومة 
والمؤسســات والقانون، ومرحلة التنظيمات اإلدارية واإلصالحات الماليــة والقانونية التي كثيرًا ما 
جرت تحت الضغط األوروبي، أخيرًا تكييف عناصر المدونات واإلجراءات القانونية األوروبية وتبنيها، 
وذلك كان في عصر «الدولنة» على القانون، بما فيها تصنيف العناصر القانونية للشريعة وإدراجها 
في قانون الدولة، وكان دستور عام 1876م تتويجاً لفترة التنظيمات وأساساً للمرحلة التي تلتها»(1).

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن القوى األوروبية فرضت تنظيمات اقتصادية من أجل فتح البلدان 
العثمانية أمام التجارة األوروبية، ونشأت عنها المحاكم التجارية التي تحكم وفق الطريقة األوروبية، 
وكانت أول محاكم تخرج عن إطار الشــريعة، وأن الســلطان عبد الحميد حاول مقاومة تلك الهيمنة 
األوروبية وإن لم يتوقف عن اإلصالحات، وأن االستعمار البريطاني في مصر 1882م أوقف إصالحات 

محمد علي وفرض تجديدات قانونية وغيرها(2).
وليس هدفي هنا التأريخ لإلصالحات، بل اإلشــارة الوجيزة إلى بدايات التغير القانوني وجذور 
انقطاع الشــريعة تاريخيّاً. فاإلصالحات العثمانية أســهمت في تغيير بعض المفاهيم والممارســات، 
بفضل مزيج من الهيمنة األوروبية، ومحاوالت سعي الدولة العثمانية لمواجهة تلك التحديات بإنشاء 

دولة عصرية قوية، وكان القانون أحَد تلك المجاالت التي دخلها التغييُر من خالل(3) :
انفصال الحكومة عن سلطة السلطان وعن السلطة الدينية، فقد ُوضعت السلطة التشريعية بين 
أيدي مؤسسة رسمية (ديوان األحكام العدلية)، غير شــخصية وغير دينية، واعتُبر ابتعادًا عن مبادئ 

الشريعة بوصفها قانوناً إلهيّاً.
ا أدى  وفصل الدين عن الحكومة ففُصلت الوظائف والمؤسســات الدينية عن وظائف الدولة، ِمم

إلى وجود حيز خاص بالحكومة والتشريع والقانون خارج نطاق الدين.

زبيدة، الشريعة، ص 209.   (1)
عــزا مناع القطان أول تطبيــق للقانون الوضعي في مصر إلى الخديوي إســماعيل، الذي طبق قانون نابليــون المدني بعد أن   (2)
ترجمه رفاعــة الطهطاوي، لكن محمد ســراج يوضح أن تلك الترجمة كانــت بهدف التعرف عليه، مع وجــود ضغوط أوروبية 
لتطبيقه، وأنه ـ بحسب الشيخ مخلوف المنياوي الذي علق عليه ـ يتفق بنسبة كبيرة مع الشريعة، وهو ما اعتبره القطان «تكأة 
باطلــة يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعي صفة شــرعية». انظر: مناع القطان، تاريخ التشــريع اإلســالمي، القاهرة: 

مكتبة وهبة، ط5، 2001م، ص 401. ومحمد سراج، الفقه اإلسالمي، ص 271 - 272. 
انظر: في اإلصالحات العثمانية: زبيدة، الشريعة، ص 208 وما بعدها.   (3)
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كما أدى نشــوء مفهوم المواطنة إلى خلخلة بعض تشريعات الفقه، وزوال االمتيازات التي كانت 
ُتمنح لفئات من المجتمع من دون غيرها، وكان من بينها المسلمون، والعلماء والعسكر.

نشــوء مفهوم القانون العام الــذي يختلف عن الشــريعة والعادات والتقاليــد، بهدف التطوير 
والتقدم.

وقد خفّضت هذه اإلصالحــات العثمانيــة (1839 - 1876م) التي ُعرفــت بالتنظيمات من نفوذ 
العلماء؛ ففي دمشق مثًال «قللت اإلصالحات من قوة العلماء عن طريق توطيد الرقابة المركزية على 
دمشــق، وزيادة التمثيل العلماني في المجالس المحلية المتنوعــة الجديدة، وقد تحدت االفتراضات 
األساســية لإلصالحات واآلراءُ الواضحة: ســلطة العلماء من خالل تشــكيكها في مالءمة خبرتهم. 
فالبيروقرطيون والموظفون الذي اســتنبطوا اإلصالحات مثّلوا مجموعة اجتماعية ناشــئة لها نظرتها 

العامة الخاصة ومصالحها التي اصطدمت مع نظرة ومصالح العلماء»(1).
وقد خضع تهميش نفوذ العلماء إلــى تجاذب ومد وجزر، خاصة مع وجــود المحاكم المختلطة 
التي تنظر في القضايا الناشئة عن القانون التجاري، وكانت هذه المحاكم إحدى المحاكم القانونية 
التي أزالت مــن والية العلماء صالحية النظر القانونية في القضايــا التجارية والجزائية والمدنية، 
وإن كان العلماء احتفظوا بدور في ما عدا ذلك، وخففوا من تأثير اإلصالحات حتى ســتينات القرن 
التاسع عشر. وفي سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر تضاءل نفوذهم بانتشار المحاكم القانونية 

المدنية واستبعادهم من مجلس الوالية بالكامل بين 1900 و1970م.
أحد أســباب هذا التهميش يرجع إلى أن مركزيــة دور العالم/الفقيه كانــت نابعة من مركزية 
المعرفــة الدينية، في حين أن اإلصالحات جاءت باالنفتاح على لــون آخر من المعرفة غير الدينية، 
والتي تحاكي الغرب الناهض، وتحاول أن تســلك مسالكه في النهضة(2). ترافق ذلك مع فكرة عامة 
شــاعت بين الكثير من علماء أوروبا وهــي «إن الفقه في طريقه إلى االختفــاء كقانون، وانتهوا إلى 
هذا الرأي على ضوء دراســتهم لمختلف األنظمة القانونية الســارية في البالد العربية وما الحظوه 
من انكماش مطرد لمجال تطبيق الفقه منذ نهاية القرن الثامن عشر. وهم يرون أن هذا االنكماش 
يرجع إلى طابــع الجمود في الفقه... ومع اتســاع التأثيــر الغربي في مجال تدريــس القانون وفي 

مختلف المهن المرتبطة بالقضاء تم تهميش الفقه»(3).

ديفيد كومنز، اإلصالح اإلسالمي: السياسة والتغير االجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني، ترجمة مجيد الراضي، دمشق:   (1)
دار المدى، ط1، 1999م، ص 23. 

انظر: نبذة عن ذلك في: كومنز، اإلصالح اإلسالمي، ص 24 - 25.   (2)
بوتيفو، الشــريعة اإلســالمية، ص 34 - 35. وانظر: وصف منّاع القطان لتســرب القانون «الدخيل» عبر كليات الحقوق وَحَملة   (3)

الفكر الغربي. في: مناع القطان، تاريخ التشريع اإلسالمي، ص 399 - 401. 
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وبالتأكيد ثمة خلفيات أيديولوجية خلف هذا االســتنتاج سنعود إلى مناقشة تأثيراتها الحقاً بين 
تياري المحافظة والتجديد داخل الفقه اإلسالمي.

هذا االنقطاع الذي وقع في القرن التاســع عشر شــكّل قوة دافعًة للبحث عن اإلصالح الفكري 
والفقهي، وأخذ أشــكاالً متعــددة من اإلصالحية اإلســالمية على يد محمد عبده ورشــيد رضا، إلى 

اإلحيائية اإلسالمية على يد حسن البنا وحركة اإلخوان المسلمين.
انعكس هذا اإلصالح فــي اختالف صورة الدولــة التحديثية لدى الفاعليــن، انطالقاً من تغير 
طبيعة الســلطة والقوى االجتماعية والشــعبية الحاكمة، فقد حلم اإلصالحيــون بالدولة اإلصالحية 
أو الحديثة، بعد أن رأوا منذ منتصف القرن التاسع عشــر أن «السيل الذي ال يمكن دفعه» المتمثل 
بالغرب الزاحف ال يواَجه إال بدولة عصرية قوية تقــود عمليّات التجديد في التعلم من الغرب، وفي 
مقاومة سيطرته العسكرية والسياسية بوسائله الفعالة التي يستطيع المسلمون اكتسابها واستخدامها.
ولكن نخبة الدولة هذه لم تلبث أن انفصلت تدريجيّاً عن رجاالت الفقه مطلع القرن العشرين 
واستحدثت التعليم المدني المنفصل عن التعليم الديني، واتجهت لوضع قانون مدني وإنشاء كيانات 
وطنية خاصة على نهج األمة/الدولة األوروبي القومي. ومن هنا نشأت «الدولة الوطنية» وهي النمط 
الثاني للدولة. بدأ هذا النمط في المشرق وبلغ ذروته في تركيا وصوالً إللغاء الخالفة وفصل الدين 
عــن الدولة، وحدث في المغرب في الخمســينات من القرن العشــرين. وهذا االنفصــام بين الفقه 

والدولة سيكون التغير الجذري الذي كان له تأثيرات كبيرة الحقاً(1).
االنفصال المشــار إليه بين رجال مشــروع الدولــة ورجال اإلصالح اإلســالمي أدى إلى فك 
التحالف مــع الدولة الوطنيــة الحديثة مع وجــود جدل كبير حــول الخالفة، واعتــزال التجربة 
السياســية الجديدة المتمثلة بالدولة الوطنيــة التي تعتنق ثقافة الغرب وأنظمته السياســية، بين 
الثالثينات والخمســينات، لكن منذ مطالع الخمســينات ومع االتجاه إلى العلمنــة تحول اإلخوان 
المسلمون إلى معالجة القضايا السياســية فاصطدموا بالدولة. وفي هذه المرحلة ظهرت أطروحة 
«الحاكمية» و«العدالة االجتماعية» لدى ســيد قطب، والقضايا القانونية والسياسية في معالجات 
عبد القادر عودة، وغير ذلك من الحديث عن اإلســالم وقضايانا السياســية، والنظام السياســي 

قارن بـ: رضوان الســيد، سياســات اإلســالم المعاصــر: مراجعات ومتابعــات، بيــروت: دار الكتاب العربــي، ط1، 1997م،   (1)
ص 160 - 161. وبرهــان غليون، المحنــة العربية: الدولة ضد األمة، بيروت: مركز دراســات الوحــدة العربية، ط1، 1993م. 
وعبد الســالم الطويل، الدولــة العربية في مهب الريــح، القاهرة: مركز القاهرة لدراســات حقوق اإلنســان، ط1، 2006م، 
ص 324 - 327. ولمعرفــة أثــر تحالف رجال اإلصالح مع الدولــة في ظهور منهجية مقاصد الشــريعة، انظر: معتز الخطيب، 
الوظيفة المقاصدية: مشــروعيتها وغاياتها، بحث منشــور ضمن أعمال ندوة «مقاصد الشريعة وســبل تحقيقها في المجتمعات 

المعاصرة»، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، 2006. 
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في اإلسالم، ونظام الحكم في اإلســالم. وهذا عكس قناعة مؤداها أن «الدولة هي األداة العظمى 
لتحقيق غائية المشروع القصوى»(1).

وبالرغم من أنه حين صيغت الدساتير في تلك الدول «الوطنية» ُوضع نص ـ في معظمها ـ يفيد 
بأن دين الدولة الرسمي هو اإلسالم، والشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيس أو المصدر الرئيس من 
مصادر التشــريع فيها(2) ؛ بالرغم من ذلك نِشــب صراع حاّد بين تلك السلطات وبعض اإلسالميين 
حول حقيقة «إســالمية» الدولة على وقع تصاعد الصراع بين اإلسالميين والقوميين في الخمسينات 
والستينات، وفي ظلّ الحديث عن الحاكمية والجاهلية وغير ذلك. وفي المقابل كانت تلك الكتابات 
السياسية اإلســالمية عن نظام الحكم تســعى لبلورة نظام سياسي إســالمي من أجل بناء «الدولة 
اإلســالمية» التي تتلخص مهمتها في تطبيق الشــريعة، وهو المطلب الذي تتفق عليه جميع حركات 
ما ُيســمى «اإلسالم السياسي»، وإن اختلفت في وسائل تنفيذه، في مقابل ما بدا تملّصاً وتهميشاً من 

مرجعية الشريعة باتجاه العلمانية من جانب األنظمة القائمة المستأثرة بالسلطة.

¿ÉeõdG  äGô«¨àeh  ..ø«æ≤àdG  CGóÑe  :kÉ«fÉK

1 ـ فكرة التقنين وسياقاتها التفسيرية
القوانين في اللغــة: األصول، واللفظ ليس بعربــي(3)، فهو من األلفاظ المعّربة. وعلى مســتوى 
المفهوم ـ وهو أن يكون ثمة أصل عام مدون يحتكم إليه الناس في معاشهم ـ فقد بقيت هذه الفكرة 
موضع تردد في قرون اإلســالم األولى، فحتى القرآن الكريم وقع التردد في جمعه بين دفتين مدوناً 
بادئ األمر، واســتمر ذلك زمناً، وإن كان قد ُجمع في الصدور، وكانت هناك صحف متفرقة إلى أن 
ُجمع بين دفتين الحقاً. وكذلك وقع التردد في جمع الســنة النبوية، إلى أن أمر عمر بن عبد العزيز 
عّمالَه بجمع ما تفرق من األحاديث، لكنه لم يكن قانوناً أو أصًال ملزماً، حتى إنّ الخليفة أبا جعفر 
أ مالك مرجعاً للقضاة يلزمهم بــه، ولكن مالكاً أبى ذلك. وبقيت  المنصــور حاول أن يجعل من موط
السلطة التشــريعية التي يملكها الفقهاء ـ كما قلنا ـ حرة ومتعددة، واعترف لهم بذلك الخلفاء في 

جدعان، في الخالص النهائي، عّمان: دار الشروق، ط1، 2007م، ص 85.   (1)
يرى عبد الحميد متولي أن «هذا النص ال يمثل أكثر من تحية معنوية لدين األغلبية أو باألحرى مجرد تكفير عن ذنب الدولة   (2)

لعدم احترامها أحكام الشريعة اإلسالمية في تشريعاتها». انظر: بوتيفو، الشريعة اإلسالمية، ص 308.
ويحاول الرافضون لهذا النص من العلمانيين وغيرهم، القول: إن هذا النص وجد تحت تأثير حركات «اإلســالم السياســي»، 
ولكن المؤرخ والقاضي طارق البشري أثبت تاريخيّاً بأن هذا النص وجد قبل نشوء حركات اإلسالم السياسي أصًال، وبأنه كان 
تعبيرًا عن واقع حال المجتمعات، وأُقّر باالتفاق من كل األطراف من دون جدل يذكر. انظر: طارق البشري، حول تعديل المادة 

 .http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml الثانية من الدستور، مقال منشور بتاريخ 2007/3/7 على
ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، 348/13 (قنن).   (3)
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غالب األحوال، لكن هــذا التعدد في اآلراء واألحــكام بقي مقلقاً، وهو ما دفــع عبد اهللا بن المقفع 
(ت 756م) ألن يقترح على المنصور أن يجمع الناس على أصل/قانون واحد، من خالل رســالته التي 
ســماها «رســالة الصحابة» بحيث يجمع أقضية الصحابة وفتاويهم فتكون مرجــع القضاة، ومن هنا 

ُعزي إليه أول محاولة للتقنين.
وصحيح أنه كان ثمة شــرائع قديمة قبل الميالد اعتُبرت قوانيــن(1)، إال أن التقنين بمعنى 
الصياغة القانونية على شــكل مواد ملزمة فــي القضاء، وتغطي مناحي الحيــاة المختلفة، بين 
قانــون عام وقانون خــاص، ومدني وجنائــي أو جزائي ونحــو ذلك، لم ُيعــرف إال في العصر 
الحديــث. وأول قانون عرفه العــرب في هذا الخصــوص كان قانون نابليــون (القانون المدني 
الفرنسي) 1804م، وشــهد القرن التاسع عشر اتجاهاً نشــيطاً نحو التقنين حتى يمكن تسميته 

«عصر المجموعات القانونية»(2).
وأول عمل متكامل ظهر لتقنين الفقه اإلسالمي كان مجلة األحكام العدلية في زمن اإلصالحات 
العثمانية، ســنة 1876م، وجــرى العمل بها الحقاً فــي البالد الخاضعة للحكــم العثماني، ثم تلتها 
محاوالت فردية كتلك التي قام بها وكيل وزارة الحقانية (العدل) محمد قدري باشا في كتابه (مرشد 
الحيــران في معرفة أحوال اإلنســان) الذي طبع ســنة 1890م، وكتابه (األحوال الشــخصية) وكتابه 
(العدل واإلنصاف في أحكام األوقاف) الذي طبع سنة 1893م، ثم بدأ العمل الجماعي في هذا النوع 
من التأليف في العقــد الثاني من القرن العشــرين. وتبع ذلك محاوالت عديــدة ليس غرضي هنا 
استقصاءها، بل تأمل سياقاتها ومجاالتها، والتحوالت التي طرأت في تشكيل الثقافة القانونية داخل 
المجتمعات العربية بتأثير اتصالهــا بالثقافة الغربية، وما نتج عن ذلك من ازدواجية ثم انقطاع في 

الثقافة اإلسالمية.

يميز بعض الباحثين(3) بين ثالث فترات متتالية لحركة التقنين:
خالل الجزء األكبر من القرن التاســع عشــر حاولت دول في طور التكوين (مصر) أو تمر  ـ  1

بأزمة (الدولة العثمانية) تجديد مؤسساتها القانونية مع الحفاظ على سيادتها.
وعند نهاية القرن استمرت محاولة التحديث، ولكن تحت سيطرة مباشرة من دول أجنبية. ـ  2
في فترة ما بيــن الحربين العالميتين بدأت إعادة النظر في التقنين الســابق على أســس  ـ  3

وطنية وازدهرت العملية في البلدان التي أصبحت مستقلة.

انظرها في: جمال الدين عطية، تاريخ فكرة التقنين، مجلة المسلم المعاصر، عدد 11، سنة 1977م، ص 37.   (1)
المرجع السابق، ص 41.   (2)

بوتيفو، الشريعة، مرجع سبق ذكره، ص 158 - 159.   (3)
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وهذا التمييز يبــدو مفيدًا، لكنه غيــر كاٍف أو دقيق لما نــود التعبير عنه بعد تأمل ســياقات 
التقنين، ومساراته، كما أن تفسيرات لجوء الدولة العثمانية إلى التقنين عبر مجلة األحكام العدلية 
اضطربت تفســيراته لدى الكاتبين، فالبعض فســره بأن الدولة العثمانية «أحســت بخطر القوانين 
الوضعية الذي يهددهم في عرضه الجذاب وتنســيقه المحكم، فشــكلت لجنة من فقهائها البارزين 
فأصدروا المجلة»(1). في حين يرى آخرون أن الدافع لذلك ذو طابع عملي، هدفه إنشاء قانون «يسهل 
الرجوع إليه وأخذ األحكام منه»، بعد أن «أنشــئت المحاكم النظامية ونقل إليها بعض اختصاصات 
المحاكم الشرعية، ولم يكن باســتطاعة قضاة تلك المحاكم أن يأخذوا األحكام من الكتب الفقهية 
الختالف أســاليبها وكثرة اآلراء فيها، وألن التمييز بين تلك اآلراء يحتاج إلــى ملكة فقهية خاصة، 
وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤالء القضاة غير الشرعيين شــيء من ذلك»(2). وثالث يرى أن انهيار 

السلطة العثمانية اضطرها لقبول النماذج األوروبية(3).
لكن الذي يفســر تلك المحاولــة العثمانية ـ وهي لم تكــن أول محاولة(4) ـ أنهــا جاءت ضمن 
ســياق اإلصالحات العثمانية أو ما ســمي التنظيمات التي امتدت على عهدي الســلطانين عبد المجيد 
وعبد العزيز، وانتهت في حــدود 1880م بعد تولي عبد الحميد الثاني بأربعــة أعوام. وفي هذه الفترة 
نشــأت المحاكم التجارية التي تحكم على الطريقة األوروبية، ثم تحولت إلى المحاكم المختلطة عام 
1847م (وهي محاكم مدنية وجنائية)، باالتفاق مع الســلطات األوروبية، وصدرت عام 1840 مجموعة 
قوانين جنائية، وُســنّ القانون التجاري عام 1850م المأخوذ عن القانون الفرنسي، وسلخت الدعاوى 

الجزائية من القضاء الشرعي، وتوسعت األنظمة القضائية حتى وصلت إلى تقنين الشريعة ذاتها(5).
«وهكذا، على مدى أربعين عاماً، اطرد زحف التشريعات الغربية في نظم الدولة العثمانية، كما 
اطرد انحسار الشريعة اإلسالمية، وهيمن التشــريع الغربي على نظام القضاء وعلى تنظيم التجارة 

مناع القطان، تاريخ التشريع، ص 403.   (1)
محمد مصطفى شــلبي، المدخل في التعريف بالفقه اإلســالمي وقواعد الملكيــة والعقود فيها، بيــروت: دار النهضة العربية،   (2)

1985م، ص 158. وانظر: كذلك: جمال عطية، تاريخ تقنين الشريعة، ص 45، وبوتيفو، الشريعة اإلسالمية، ص 56. 
عبد اهللا النعيم، تطوير التشريع، ص 61.   (3)

ســبقها على عهد ســليمان القانوني في القرن السادس عشر الجهد التجميعي الذي قام به شــيخ اإلسالم أبو السعود، وملتقى   (4)
األبحر للشــيخ إبراهيم الحلبي (ت 956هـ) ، ثم جاء الجهد التجميعي الفذ في القرن الســابع عشــر الذي أعده فقهاء الهند 
باســم الفتاوى الهندية (عبادات ومعامالت وعقوبات) بتكليف من الســلطان محمد أورنك زيب عالمكير. انظر: طارق البشري، 
الوضع القانوني المعاصر، ص 15. وملتقى األبحر كان ُيدرّس في أنحاء اإلمبراطورية العثمانية وُترجم إلى الفرنسية في أواخر 
القرن الثامن عشر، واعتمد عليه شاخت، واعتبره «يقدم الفقه اإلسالمي في شكله النهائي دون أن يأخذ شكل مدونة قانونية». 

انظر: بوتيفو، الشريعة اإلسالمية، ص 56. 
انظــر: تفاصيل إجراءات هــذه المرحلة، في: طارق البشــري، الوضع القانوني المعاصر بين الشــريعة اإلســالمية والقانون   (5)

الوضعي، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1996م، ص 14 وما بعدها، وزبيدة، الشريعة، ص 221 وما بعد. 
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وتنظيم األراضي والتنظيم الجنائي»(1)، لكن الســؤال الذي يجب تأمله هنا هو لماذا أفلت من هذا 
كله مجلة األحكام العدلية؟ وكيف ظهرت الفكرة؟

ال تبدو التفسيرات السابقة كافية ـ على األقل ـ لفهم هذا االستثناء من موجة تغريب التشريعات 
هذه، وربما يمكن َفهم مالبســات األمر من خالل شــخصية أحمد جودت باشــا (1822م ـ 1895م) 
الذي كان مقرباً من رشيد باشا المبادر الرئيس بالتنظيمات، وكان قد تعلم الفرنسية، ووصفه بعض 
الباحثين(2) بأنه «علماني» يعتبــر أن المحاكم العلمانية تتوافق مع اإلســالم وضرورية له، لكن في 
الوقت نفسه كان أحمد جودت قد عارض تبني القانون المدني الفرنسي الذي اقترحه علي باشا (كان 
رئيساً للوزراء سنة 1867م)، على اعتبار «أن تبني القوانين األوروبية في هذا الحقل الحساس الذي 
تمتلك فيه الشــريعة دعاوى قوية يشــكل دعوة للمعارضة النشــيطة، وطرح جودت ضرورة المحاكم 
المدنية التي تحكم بحســب قانون واضح ينال ثقة األجانب والعثمانيين غير المســلمين»(3). وأحمد 
جودت هذا هو الذي كان يرأس لجنة مجلة األحكام العدلية التي قننت الشــريعة بشــكل كامل ألول 

مرة، على الصيغة األوروبية، ووفق المذهب الحنفي، واستمرت من 1869 حتى 1876م.
حتى اآلن يبدو ثمة ارتباك في تفســير هذه المحاولة، برئاسة شخص بهذه الصفات، لكن يبدو 
لي أن ما ذكره في مذاكرته يســاهم في مزيد من التوضيح، إذ يقول: «لقد تبنى بعض األشــخاص 
فكرة ترجمة القوانين المدنية الفرنســية إلى اللغة التركية للحكم بموجبها في المحاكم النظامية، 
ولكن هــذه الفكرة غير مقبولة؛ ألن تغيير القوانين األساســية ألمة ما، قد يعنــي دمارها. وقد رأى 
العلمــاء أن أولئك الذين ضلوا وحملوا أفكارًا إفرنجية كتلك، ليســوا بمؤمنين. ومن جهة أخرى دأب 
اإلفرنج على القول: ُســنوا قانونكم ودعونا نعّرف رعايانا به»(4). وبهــذا يبدو أن محاولته تلك كانت 
محاولة «وطنية»، فنبرته نبرة وطنية وليســت إســالمية كما هو واضح من نصه والمالبســات التي 
أحاطت بالموضوع، في الوقت الذي يحسب حســاباً لآلراء األخرى التي تعتقد بأن استيراد القوانين 

في هذا المجال ضالل.
أما بخصوص مصــر التي كانت خارج النفــوذ العثماني، ولم تســِر عليها القوانيــن العثمانية 
الجديدة وال مجلة األحكام العدلية، وتســرب إليها التشــريع الغربي بعد معاهدة لندن سنة 1840م 
من مدخل التجارة، بعد انفتاح ســوقها بعــد المعاهدة، وكان األجانب يخضعــون لقضائهم القنصلي 

البشري، الوضع القانوني، ص 14.   (1)
هو سامي زبيدة، في الشريعة، ص 223.   (2)

المرجع السابق، ص 224.   (3)
Berkes, Niyazi, The Development of Secularism in Turkey, London: Hurst, 1964, p 167. وعنه نقله زبيدة، الشــريعة،   (4)

ص 224. 
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حتــى في معامالتهم مع المصريين، وبلــغ األمر أن وصل عدد المحاكــم القنصلية إلى 17 محكمة، 
و 17 نظاماً قانونيّاً كل بحســب جنســيته، إلى أن تحولت مصر إلى النظام القانوني الفرنســي في 
منتصف الستينات من القرن التاسع عشر حين ترجم القانون الفرنسي على عهد الخديوي إسماعيل 

(1863م ـ 1879م).
لكن اختلفت اآلراء في تفســير هذا التحول، ففي حين أن المستشار البشري يرى أن هذا «أمر 
ُبيت بليل»(1) ؛ ُينقَل عن رشــيد رضا أن الخديوي إســماعيل كان يتعرض لضغــوط أوروبية لتطبيق 
قوانينها وخاصة القانون الفرنســي(2). لكن رفاعة الطهطاوي الذي ترجم القانون الفرنسي رأى أن 
هدف الخديوي من الترجمــة تقريبها للمصريين، «حتى ال يجهل أهل هــذا الوطن أصول [قوانين] 
الممالك األخرى، وال سيما أن عالقات االقتضاء ومناســبات األخذ والعطاء تدعو إلى اإللمام بمثل 
تلك األصول الوضعية ليكون من يتعامل معهم في تسوية األمور على بصيرة»(3)، بينما يذهب الشيخ 
مخلوف المنياوي القاضي إلــى أن مقصود الخديوي من الترجمة «التعليــق على هذه القوانين من 
الوجهة الشــرعية لمعرفة مدى اتفاق هذه القوانين واختالفها مع أحكام الشرع»، وقد قام مخلوف 
بهــذا التكليف من الخديوي وعلــق عليها في كتاب ســماه «تطبيق القانون المدنــي والجنائي على 

مذهب مالك»(4).
وبعد عهد إسماعيل، أنشئت المحاكم األهلية عام 1883م بستة من التقنينات أُخذت من القوانين 
الفرنسية. ويوضح البشري بأن األخذ بالقوانين الفرنســية هنا لم يكن بسبب جمود رجال الشريعة 
ـة العثمانية كانت قائمة، وألن محمد قدري باشــا في مصــر كان يقوم بتقنين  كما يقال؛ ألن المجلـ
األحكام وقتها. ويقول: «إن الوثائق التاريخية تكشف عن أن السبب الذي دعا المصريين إلى األخذ 
بهذه التقنينات هو رغبتهم في أن يقدموا لدول االمتيازات نظاماً قانونيّاً مصرّياً ينشأ على شاكلة ما 
ارتضته هذه الدول بالمحاكم المختلطة، فترضى من بعد خضوع رعاياها له، وتسترد مصر سيادتها 

التشريعية القضائية المنقوصة»(5).
بعد هذا كلــه، أمكن إدراك تفاعالت تلك المرحلة التاريخيــة والتأثيرات التي تركها االحتكاك 
بالغرب، سواء في نفوذه السياســي االستعماري، أم في االحتكاك بمنجزاته الفكرية التي تمثلت على 
شكل إصالحات أو تنظيمات، وكذلك في شكله االقتصادي التجاري الذي كان بوابة استعارة القوانين 

البشري، الوضع القانوني، ص 17.   (1)
انظر: محمد سراج، الفقه اإلسالمي، 272.   (2)

قال ذلك في صدر تعريبه للقانون المدني الفرنسي. محمد سراج، الفقه، ص 271.   (3)
سراج، الفقه، ص 272.   (4)

البشري، الوضع القانوني، ص 16.   (5)
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أو فرضها لحماية التجار األوروبيين واالحتكام إلى قوانينهم. وليس اختالف تفســير تلك التحوالت 
الذي أبرزُت طرفاً منه في مواضــع؛ إال عالمة على اضطراب توجهات تلك المرحلة، التي كانت تعج 

بالتوجهات المتغربة، واإلصالحية التي تحاول المزاوجة، والمحافظة(1).
ومما لفت نظري، أن كل محاوالت التقنين الفردية والجماعية، الرســمية وغير الرسمية، بدءًا 
من مجلة األحــكام العدلية العثمانية وصــوالً إلى ما بعــد الدولة الوطنية، لم تكــن تطرح تقنين 
الشــريعة كاملة، بل كانت تقتصر علــى قانون األحوال الشــخصية في الغالب األعــم، وحتى مجلة 
األحــكام العدلية لم تقنــن الفقه، بل قننــت (العقود وااللتزامــات والمرافعــات المدنية) من دون 

األحكام التجارية وأحكام األراضي وغيرها، والتي كانت أخذت تشريعاتها من القوانين األوروبية.
فلــم تبرز فكرة تقنين الشــريعة كاملــة إال في العصر الحديــث في ظل الدولــة الوطنية، مع 
أطروحة «شــمولية اإلســالم»، أي في ظل الفقه الحركي، وتدّعم ذلك مع أطروحة تطبيق الشريعة 
التي شاعت في العقود األخيرة في ظل الحديث عن الحل اإلسالمي، حتى وقع في األوهام أن تطبيق 

الشريعة يعني تطبيق الحدود، أي النظام الجنائي.
كما أن دعوة تطبيق الشريعة جاءت شاملة لألحوال الشخصية والمعاوضات والشركات التجارية 
والعقوبات(2)، وتم التركيز علــى الجنايات أو العقوبات؛ ألن «أول عدوان على أحكام الشــريعة كان 
عدواناً على أحــكام الجنايــات والحدود»(3). وهنــا تأتي أهمية كتــاب عبد القادر عودة (التشــريع 
الجنائي)(4)، الذي كتبه بإيعاز من حســن البنا، والذي وصفه العوا قائًال: «كتاب التشــريع الجنائي 
اإلسالمي هو الكتاب األول في تاريخنا الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي اإلسالمي بترتيبها 
الذي تعرفه كتب القانون الحديثة مقارنة بنظرائها في القوانين العصرية مع معالجة الفقه اإلسالمي 

في مذاهبه األربعة، وأحيانا يضيف إليها رأي اإلمام ابن حزم الظاهري.
واكتســب الكتاب أهمية خاصة؛ ألن الفقه الجنائي اإلســالمي ُترك تطبيقه فــي كثير من بالد 
اإلسالم (باستثناء المملكة العربية الســعودية واليمن وإيران وأفغانستان) منذ حلت محله في الدولة 

قارن بطارق البشــري، الوضع القانوني، ص 5 - 6، حيث يعزو االضطراب في البناء التشــريعي إلى ثالثة عناصر تفاعلت مع   (1)
بعضها وتضاربت في القرن التاســع عشــر، ســواء في الدولة العثمانية أم في ما انفصل عنها: جمود الوضع التشريعي اآلخذ 
عن الشــريعة، أســلوب اإلصالح الذي اتخذ لمواجهة األوضاع االجتماعية والسياســية، والغزو األوروبي السياسي واالقتصادي 

والعسكري. 
انظــر مثًال: مجادلة مناع القطــان مع وزير األوقاف المصري بهذا الخصوص القطان، معوقات تطبيق الشــريعة اإلســالمية،   (2)

القاهرة: مكتبة وهبة، ط1، 1991م، ص 138. 
القطان، معوقات تطبيق الشــريعة، ص 13، والقطان، تاريخ التشــريع، ص 400. وقد سارعت الدول األوروبية إلى إلغاء قانون   (3)

ـ . انظر: بوتيفو، الشريعة، ص 90.  العقوبات «المتخلف» ـ على حد وصفها 
بالقانون الوضعي، بيروت: دار الكتاب العربي، 9/1.  انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً   (4)
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العثمانية تنظيمات سليمان القانوني، ولذلك قلّت العناية به ووقف العمل العلمي لتجديده؛ إذ إنهما 
تابعان ـ عادة ـ للمصلحة العملية والتطبيق القضائي.

وكان حظ الفقه المدني اإلســالمي أفضــل كثيرا من نظيــره الجنائي؛ ألنه اســتمر العمل به 
فــي صورة مجلة األحكام العدلية... ولم تمض خمس عشــرة ســنة حتى كان الكتاب ملِهماً رئيســيّاً 
للمشــرعين والباحثين في عدد من الــدول العربية واإلســالمية، ثم ُترجم إلى الفارســية واألردية 
واإلنجليزيــة، وأضاف إليه عدد من العلماء الشــيعة مقارنته بالمذهب الجعفــري، وصدرت له عدة 
ام العهد الملكي وما زال حتى اآلن على نطاق واسع ـ  طبعات في إيران، واستخدم في أفغانستان ـ أي

فكان َمعيناً للقضاة والمحاميين»(1).

ــا يلفت النظــر هنا، أن نقــل القوانين األوروبيــة وترجمتها، لم يدفع إلى إنشــاء مجلة  إن ِمم
األحكام العدلية فقط، بل أنشــأ عــددًا من الدراســات القانونية المقارنة بين القانون والشــريعة، 
كنحو ما فعل الشــيخ مخلوف، أو محمد قدري باشا ـ وقد سبقت اإلشــارة إلى مؤلفاتهم ـ، والشيخ 
سيد عبد اهللا علي حســين في كتابه (المقارنات الشــرعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع 

اإلسالمي: مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب اإلمام مالك بن أنس).

ا يســتدعي التأمل أن تلك الدراســات المقارنة انتهت إلى وجود اتفاق في نســبة كبيرة  َوِمـم
بين القانون المدني الفرنســي وبين األحــكام الفقهية، وخاصة المذهــب المالكي، حتى إن بعض 
الباحثين ذهب إلى القــول: «الناظر إلى هذه المؤلفات يجد عمق التشــابه في الفروع بين الفقه 
اإلســالمي والقانون الفرنسي، ويكاد ينحصر الخالف في نســبة من المسائل اليسيرة التي يرجع 
الخالف فيهــا إلى ظروف التطور الحضــاري ومقتضيات الصناعة الفنيــة»(2). بل أكثر من ذلك، 
لوحظ «وجود تطابق بين بعض أحــكام مجلة األحكام العدلية والقانون المدني الفرنســي، ولفت 
دافيســون إلى فكرة أن ذلك التطابق ربما يكون نابعاً من الصدفة، أو نتيجة تأثير الرومان قديماً 

على القانون اإلسالمي»(3).

لكن ثمة مواقف مختلفة تجاه هذا االتفاق، بعضها حركي يرى أن ذلك االتفاق ال يعدو أن يكون 
«تــكأة باطلة للتغرير بالناس»(4)، لكن مؤرخاً رصيناً كالبشــري يذهب إلــى «أن كثيرًا من القوانين 
الوضعية الحالية تتفق في الحكم مع أحد اآلراء الفقهية في مذهب من المذاهب، وهو يرى إســناد 

محمد سليم العوا، تقديم كتاب موسوعة الفقه الجنائي اإلسالمي، القاهرة: دار الشروق، 5/1.   (1)
محمد سراج، الفقه اإلسالمي، ص 278، وانظر: ص 272.   (2)

زبيدة، الشريعة، ص 225.   (3)
القطان، معوقات تطبيق الشريعة، ص 14.   (4)
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الحكم القانوني إلى الرأي الفقهي الذي يتفق معه بما يجعل له أساســاً فقهيّاً ويقطع صلته بمصدره 
الوضعي األجنبي، وبذلك نمهد الستقاء القوانين وتفسيرها وتطبيقها بوساطة القضاء من مصادرها 

الفقهية ـ مع أنها لم ُتستَق منها في األصل ـ خاصة إذا كان للرأي الفقهي دليله الشرعي»(1).

2 ـ مبدأ التقنين.. ومنطقه
حظيت فكرة تقنين الفقه ـ منذ ظهرت ـ بمعارضة، فقد اعتبر شيخ اإلسالم آنذاك حسن فهمي 
أن مشــروعاً كمجلة األحكام العدلية مــن اختصاصه وليس من اختصــاص وزارة العدل(2). وقد رأى 
المعترضون أن في ذلك اســتيالءً من الدولة على ســلطتهم كناطقين باســم القانون وحراس له(3). 
واستمرت هذه االعتراضات تاريخيّاً، فقد لقيت محاوالت تقنين عدة في مصر معارضة حقيقية: تارة 
ألن التقنين ســيلتزم مذهباً معيناً فيعارض علمــاء المذاهب األخرى، وتــارة لخروجه عن المذاهب 
األربعة، أو لمخالفته أعراف الناس كقانون 1926م بمنع الزواج بأكثر من واحدة إال بإذن القاضي(4).
واســتمرت المعارضة، حتى إن بحوثاً عديدة انشــغلت بإيــراد حجج المانعين والــرد عليها(5). 
لكن الفــارق أن معارضي الفكرة في هــذا العصر انحصــر أكثرهم في تيار مخصــوص يغلب عليه 
التيار السلفي من أمثال محمد األمين الشــنقيطي وبكر أبو زيد وعبد اهللا البسام وهيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية الســعودية(6)، حتــى إن أحد الفقهــاء المعاصرين حصر معارضــي التقنين بعلماء 

السعودية فقط(7).
لست معنيّاً هنا بإيراد حجٍج وال ترجيٍح، وال االستدالِل لفكرة التقنين على الطريقة الكالسيكية، 
بل إدراك مسارات الوعي ومتغيرات التاريخ، فالتاريخ والفقه اإلسالميان ـ كما أوضحنا ـ كانا يرهنان 

قــال ذلك ضمن بحث له في ندوة تدريس القانون بجامعة قطر، ســنة 1995م، ونقله عنه: جمال الدين عطية، تجديد الفقه   (1)
اإلسالمي، ص 40. 

للشــيخ حســن فتوى بخصوص حكم القاضي بغير المذهب الحنفي، يــرى فيها أن اإلذن للنائب [القاضــي] بأن يحكم بأقوال   (2)
بقية المذاهب مخالف للقول المفتى به ومؤد لتشــويش أمور العباد. انظرها كاملة في: مجلة المنار، مجلد 16، عدد 4، ســنة 

1913م، ص 264. 
انظر: زبيدة، الشريعة، ص 225 - 226.   (3)

انظر: لتلك المحاوالت التي حصلت معارضتها في: مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه، ص 159 - 160.   (4)
مثل: جمال الدين عطية، مســألة تقنين الشــريعة اإلسالمية من حيث المبدأ، مجلة المســلم المعاصر، عدد12، سنة 1977،   (5)
ص 56. وعبد الرحٰمن الجرعي، تقنين األحكام الشــرعية بين المانعين والمجيزين، بحث منشــور على شــبكة إسالم أونالين، 
بتاريخ 2005م. والقرضاوي، مدخل لدراســة الشــريعة اإلســالمية، ص 305. ووهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه اإلســالمي، 

بيروت: مؤسسة الرسالة. 
انظر: عبد الرحٰمن الجرعي، تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، بحث منشور على شبكة إسالم أونالين، بتاريخ   (6)

2005م، وعبد الرحٰمن الشثري، تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم، ص 24. 
وهبة الزحيلي، تجديد الفقه اإلسالمي، (باالشتراك مع جمال عطية)، ص 262.   (7)
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التطبيق القانوني أو القضائي بالقاضي وحده، فهو الذي يفصل بين الناس، وأحكامه وأقضيته الزمة 
للمتخاصمين، وكانت له حرية واســعة في باب التعزير، كما أنه لم يكــن القضاة ملزمين بنصوص 
مرجعية واحدة، ولهذا تنوعت أحكامهم بين مصر وآخر، وبين مذهب وآخر؛ ألن القاضي كان يحكم 

باجتهاده، وبناء على مذهبه الفقهي الذي يقلده.
وقــد «حظيت النصوص التــي وضعها المفتــي والفقيه المصنّــف بمرجعية عاليــة، فمنها كان 
الفقهــاء المعاصرون والالحقون بكل مراتبهــم: كتّاباً بالعدل أو قضاة أو مفتيــن أو فقهاء مصنفين 
يســتمدون أحكاماً معيارية تعتبر بمثابة مذهب نموذجي»(1)، وكان هناك عمليات اســتبدال مســتمرة 

للحاالت واآلراء تعكس مرونة المذهب وقابليته الواضحة للتكيف.
أمــا التقنين فهو يقوم على عنصرين: صياغــة الحكم الفقهي بعبارة قانونيــة، وإلزام القاضي 
بالقضاء وفقاً لهذا الحكم ولو كان مخالفاً لرأيه(2). وإنما وقع اإلشــكال في العنصر الثاني، ولهذا 

وقع االعتراض على التقنين.
وفي الواقع إن الجدال في الموقف من التقنيــن ـ إن تجاوزنا ظاهره ـ نجده في حقيقته جداالً 
بيــن موقفين متعارضيــن: موقف محافظ يســعى للحفاظ على البنــاء الفقهي القديــم ومنطلقاته، 
ويحتفظ بتصوره التراثي للقضاء وحاكمية الشريعة؛ مقابل موقف تجديدي يحاول أن يتوسل بالنظم 
المعاصرة األوروبية إلرساء حاكمية الشريعة في ظل دولة حديثة أوروبية المنشأ، وفي ظل صراع مع 
قوانين مســتوردة، فهو ُيدخل الفقه في طور جديد، هذا الطور إما «ثوب جديد» أو «فقه عصري» أو 
«فقه معاصر» أو نحو ذلــك، لبيان مرونة الفقه وصالحيته لكل زمان ومــكان، فهذا الموقف يعيش 

عصره ويتفاعل مع تحدياته.
وفي حين أن من الفريق األول من يعتبر التقنين ضالالً ومحرماً وبدعة غربية إلى غير ذلك من 
األوصاف(3) ؛ ومن الفريق الثاني من يرى أن التقنين واجب، وليس جائزًا فقط(4) ؛ ألنه السبيل إلى 
تطبيق الشريعة في هذا العصر. وَشْرُح منطق كل فريق من شأنه أن يثبت صحة ما قدمناه من صورة 

الخالف بين الفريقين.
إن المنطق الفقهي الكالســيكي والواقع التاريخــي الذي يرتهن إليه الفريــق األول المعارض 

للتقنين يقضي بطرح إشكاالت عدة:

وائل حالق، السلطة المذهبية، ص 325.   (1)
انظر: محمد زكي عبد البر، تقنين الفقه اإلسالمي، قطر: دار إحياء التراث اإلسالمي، ط2، 1986م، ص 35.   (2)

انظر: مقدمات عدد من شيوخ السعودية لرسالة عبد الرحٰمن الشثري، التقنين بين التحليل والتحريم.   (3)
انظر في ذلك: توفيق الشــاوي، الموســوعة العصرية في الفقه الجنائي، 109/1و111، وممن ذهــب إلى وجوبه كذلك محمد   (4)

أبو زهرة. انظر: محمد زكي عبد البر، تقنين الفقه اإلسالمي، ص 58. 
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أولها: أن القاضي يملك حرية كبيرة، ســواء لجهة اجتهاده في تقرير أحكامه، أم لجهة حريته 
الواســعة في تقرير التعازير، وهذا أمر مقرر فقهاً وتاريخاً، فال يجــوز إلزام القاضي بالحكم وفق 
مذهــب معين(1). والتقنين يــودي بتلك الحرية، وُيلــزم القاضي بالحكم بناء علــى القانون المحدد 
مســبقاً. في حين يرى أصحاب التقنيــن أن حرية القاضي لم تعد مقبولة في ظــل الدولة الحديثة 

وتتعارض مع مبدأ فصل السلطات، ومع المبدأ القانوني الذي يرى أن ال عقوبة إال بنص(2).
ا أشرنا إليه،  ة العثمانية ِممومما يتصل بتخوفات شيخ اإلسالم وعلماء عصره عند نشــوء المجل
أن القانــون الجديد المنبثــق عن الفقه، يصبح قانــون الدولة، والقاضي موظــف لديها، وعليه أن 
يتوصل إلى حكمه اســتنادًا إلى القوانين التي أقرتها الدولة، وليس بالرجوع إلى المصادر الفقهية 

الواسعة.
«واألهم من ذلك أن القوننة في النظام القانوني الحديث تحرم الشريعة من موقعها التقليدي 
الذي منحها شخصيتها المميزة، وكان القاضي ـ كما رأينا ـ يتوصل إلى حكمه بالرجوع إلى القواعد 
والتفاســير وليس إلى قوانين معممة، ويعتبر حكمــه قطعيّاً غير قابل لالســتئناف. ورغم االعتراف 
بإمكانية وقــوع القاضي في الخطأ، فلن ُيحكم عليه بأنه ابتعد عــن طريق الفضيلة طالما أنه جاهد 

ـ بنزاهة ـ للوصول إلى أفضل حكم يستطيعه»(3).
ثانيها: يصّر محّرمو التقنين على الوفــاء للتراث الفقهي بكل تنويعاته، وعلى اإلبقاء على حرية 
مفترضة للقاضي في تقرير األحكام، خاصة أن التوجه الســلفي يعادي ـ بتكوينه ـ التقليد المذهبي، 
فيرون أن إلزام القاضي بقانون موحد ال يمنعه فقط من حرية االجتهاد، ومن الحكم برأي قد يعتقد 
خالفه، بل إنه ســيهمش التــراث الفقهي لصالح التقنيــن الجديد(4). كما أن حصــر القانون برأي، 
يضيق عن الحوادث المتعاقبة، ومن شأنه أن يرسي الجمود ويحول دون تغير األحكام بتغير األزمان، 

فيصعب تغيير القانون، ويصبح مثِقًال لكاهل المتحاكمين.
ومما يصّح أن ُيذكر هنــا أن ابن المقفع لما كتب إلى المنصور (رســالة الصحابة) عاب فكرة 
أن القضاء متــروك للقاضي واجتهاده، «حتــى تصدر عن ذلك األحكام المتناقضــة حتى في البلدة 
الواحدة، فتُستحل دماء وفروج وأموال في ناحية، وُتحرم في ناحية أخرى تبعاً لحكم القاضي»، لكن 
باحثاً مقتدرًا رأى «أن حل اإلشــكالية الناجمة عــن تعددية اآلراء في الفترة التأسيســية وما بعدها 

انظر: مناقشــة مذاهب الفقهاء في حكم إلزام القاضي بمذهب في: عطية، فكرة تقنين الشــريعة، ص 47 - 50، ومحمد زكي   (1)
عبد البر، تقنين الفقه اإلسالمي، ص 36، والجرعي، تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين. 

انظر: جمال عطية، فكرة تقنين الشريعة اإلسالمية، ص 50 - 52.   (2)
زبيدة، الشريعة، ص 227 - 228.   (3)

انظر: في مفاسد التقنين كما يراها أصحاب المنع: بكر أبو زيد، فقه النوازل، 9/1 - 100 فإنه يذكر 21 مفسدة للتقنين.   (4)
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أصبح في حــد ذاته خالصاً للنظام الشــرعي خالل الفتــرات الالحقة لتطورها، ومــا كان للتغيير 
الشرعي وقابليته للتكيف أن يصبح ممكناً لوال هذه التعددية»(1).

ومما يؤكد ذلك، الُعســُر الذي أصاب الناس أثناء القضاء العثماني الملَزم بالمذهب الحنفي، 
والذي استدعى أن يصدر به إذن سلطاني حتى يجوز الحكم بغير المذهب الحنفي ـ استثناءً ـ، وجاء 
في نصه: «ومن المعلوم أن كثيرًا من مســائل القضاء الشرعية كمســألة فسخ عقد من يغيبون غيبة 
منقطعة، إنما يتمشى القضاء بها على بعض المذاهب دون البعض، فكم من أقضية ال يتيسر القضاء 
بهــا اآلن على مذهب النائب الشــرعي الحنفي؛ النحصار قضائه في مذهبه الــذي أنيب للحكم به؟ 
وأمــا على غير مذهبه فيمكن القضاء بهــا، إال أن أمر تنفيذ القضاء بها موقوف على توســيع اإلذن 
للنائب الحنفي؛ بأن يولــي القضاء لمن يقضي بتلــك النازلة على مذهبه ممن يــراه أهًال للقضاء 

والحكم، فإذا قضى هذا نَفذ النائب األصلي قضاءه فيَنْفُذ حينئذ»(2).
ومن المثيــر أن هذه األفكار نفســها والتخوفات، تلتقــي عليها أطراف مختلفــة التوجه، بل إن 
عســر االلتزام بالمذهب الحنفي وحده ـ أثناء الحكم العثماني ـ كان هو الســبب في طرح الشــيخ 
محمد عبده ورشــيد رضا فكرة تقنين الفقه؛ فرشــيد رضا يستحســن تلك الفتوى من حسن فهمي 
شــيخ اإلســالم، لكنه يرى أن المشــكلة ُتحل بغير هذا، وبعد أن يقرر أن القضــاة ال مجتهد بينهم 
اآلن، يقول: «فالحق أنه ال فرق في القضاة المقلدين الذين ليس لهم رأي في المســائل بين حنفي 
وشافعي، ومسألة التنفيذ تابعة للسلطة؛ فكل من عينه السلطان القادر على التنفيذ ينفذ حكمه مهما 

كان المذهب الذي أمره بالحكم به، وليست المسألة تعبدية».
أما محمد عبده فبعــد أن ولي اإلفتاء في مصر، طــاف على المحاكم الشــرعية وكتب تقريرًا 
ضافياً عن المشــكالت التي تكتنف عملها، واســتعرض مســائل وقع فيها العنت على المتخاصمين، 
وبهذا لم تعد تقي األعــراض واألنفس التي جاءت الشــريعة لصيانتها، وقــال: «كل ذلك يجب أن 
يوضع بين يدي لجنة من العلماء ليستخرجوا من األحكام الشرعية ما فيه شفاء لعلل األمة في جميع 
أبواب المعامالت، خصوصاً ما ال يمكن النظر فيه لغير المحاكم الشــرعية من األحوال الشــخصية 
واألوقاف، ويكون ما يستخرجونه كتاباً شامًال لكل ما تمس إليه الحاجة في تلك األبواب، وُيضم إلى 
ما يســتخلص في أبواب المرافعات الشرعية، ويصدر األمر بأن يكون عمل القضاة عليه، فإذا أغمض 
عليهم أمر راجعوا فيه من يكون في وظيفة إفتــاء الحقانية أو الديار المصرية، وعليه أن ينظر فيه: 

بنفسه أو مع لجنة العلماء؛ على حسب الحاجة».

وائل حالق، السلطة المذهبية، ص 327.   (1)
من نّص «إذن ســلطاني عن فتوى شيخ اإلســالم بالحكم بغير المذهب الحنفي، أو أوامر مهمة في إصالح القضاء الشرعي»،   (2)

مجلة المنار، مجلد 16، عدد 4، 1913م، ص 264. 
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لكن رشــيد رضا يقول: إن االقتراح لم ُينفذ ولم ُيعمل به؛ بســبب «جمود قاضي مصر الذي 
يجيء من اآلســتانة وتعّصبه، وجمود ســائر القضاة والعلماء، وعدم اهتمامهم. ولو أنهم اجتمعوا 
وألفوا الكتاب الذي اقترحه األســتاذ اإلمــام، وطالبوا الحكومــة بتنفيذه لفعلــت. فهذا الجمود 
واإلهمــال من العلماء قــد كان أكبر أســباب اقتباس الحكومتيــن العثمانية والمصريــة للقوانين 
األوروبية، واتســع التشــريع األوروبي بمصر أكثر من اآلســتانة؛ ألن نفوذ العلمــاء فيها أضعف، 
وعنايتهم بشــؤون الحكومة أقل»، ثم يقول بعدهــا: «إن من لم تقنعه األقــوال واألحاديث تقنعه 

األحوال والحوادث رغم أنفه».

ثالثها: وهو أن «التقنين يهيئ األذهان لقبول القانون الوضعي، وهو ما اســتغله المثقفون ثقافة 
غربية»(1)، والحجة الســلفية تقول: «القانون المصنوع يتكون من صــورة وحقيقة، فصورته على هيئة 
مواد وذات أرقام... ؛ ألنه ُيخشــى من وجود الصورة والشــكل أن ُينفخ فيــه روح أصله في األجيال 
المتعاقبة وإن كان ذلك في حكم المســتحيل إن شــاء اهللا، إال أنه يجب أخــذ الحيطة والحذر»(2). 
وقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي: «النظام الوضعي تتركب حقيقته من شيئين: أحدهما: صورته 
التي هي شــكله وهيئته في ترتيب مواده والحرص على تقريب معانيهــا وضبطها باألرقام. والثانية: 
حقيقة روحه التي هي مشابكة لذلك الهيكل والصورة، كمشابكة الروح للبدن. وتلك الروح هي حكم 

الطاغوت، فصار التدوين مشتمًال على أحدهما، والواحد نصف االثنين.

ومما ُيَظن ظنّاً قوّياً، وُيخشى خشية شديدة: أن وضع شــكل وصورة النظام الوضعي بالتدوين، 
وضُع حجر أساٍس لنفخ روح هذا الهيكل األصلية فيه، وال شك أن الظروف الراهنة ومخايل الظروف 
المســتقبلة تؤكد أن تيارات اإللحاد الجارفة في أقطار المعمورة الناظرة إلى اإلســالم بعين الحط 
واالزدراء، يغلب على الظن وُيخاف خوفاً شــديدًا أنها بقوة مغناطيسها الجذابة التي جذبت غير هذه 
البالد من األقطار من نظامها اإلســالمي التي توارثته عشــرات القرون إلى النظام الوضعي الذي 
شرعه الشــيطان على ألســنة أوليائه، ســتجذب هذه البالد يوماً ما إلى ما جذبت إليه غيرها من 

األقطار التي فيها مئات العلماء؛ كمصر»(3).

مرة أخرى ننبه إلى أن الهدف من هذه اإليرادات ليس االستدالل لرأي من دون آخر، وال عرض 
وجهات النظر، بل تجلية المنطق الذي يحكم كل موقف، ومعرفة حدود وعيه والمؤثرات الفاعلة فيه، 

هل هي مؤثرات حديثة أم تراثية.

القطان، معوقات تطبيق الشريعة، ص 69.   (1)
بكر أبو زيد، فقه النوازل، 90/1.   (2)

نقًال عن المرجع السابق.   (3)
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ــا يثير االنتبــاه أن هذا المنطق الســلفي األخيــر نجده لدى بعــض الباحثين من  غير أن ِمم
المستشــرقين واألنثروبولوجيين، فســامي زبيدة يورد اإلشــكاالت التالية: «ُكتبت المجلة [العدلية] 
بالتوافــق مع المنهجيــة والصيغة الفرنســيتين، مــع أنها اســتمدت مادتها ومحاورهــا األولى من 
الشــريعة، وهكذا كان الشكل أوروبيّاً والمضمون إسالميّاً. وربما نتســاءل عن المدى الذي يستطيع 
فيه المضمون أن يحافظ على الشــكل... فقد كان المضمون الفعلي لها عادّيــاً ودنيوّياً... فالقوننة 
ـ بحسب ممارســة القانون المدني في المحاكم المدنية ـ تجرد الشريعة من جميع أرديتها الدينية 
المؤسســاتية وتطوقها وُتفقدها طقوسها... أما العناصر التي بقيت من الفقه والشريعة في األنظمة 
القانونية الحديثة فكانت على حساب تحويل تلك العناصر ضمن القانون الوضعي للدولة وتطبيقها 
فــي المحاكم الحديثة على الطريقة األوروبية واألنظمة التشــريعية؛ ما شــكل فــي الواقع انتصارًا 

للنماذج األوروبية»(1).

رابعها: إن التقنين من شأنه أن يعّرض أحكام الشــريعة لكثرة التغيير والتبديل، وهذا سيزج 
بالشــريعة في التاريخ، ويوهــن مصدريتها اإللهية، فقــد «ظلت الثقافة اإلســالمية الحديثة تنكر 
صراحة وحتى وقت قريب بأن تكون هذه الشــريعة قد مرت بأي تطور مشهود»(2)، والوعي الفقهي 
المعاصر الذي انشغل بالتمييز بين الشــريعة والقانون ـ على الدوام ـ يرى أن الشريعة نزلت من 
أول يوم «شابة مكتملة»(3)، وحتى ما سمي بعلم «تاريخ التشريع» فهو علم حديث، وينقصه الوضوح 
حتى اآلن على رغم كثرة الكتابات فيه(4)، وبحثنا هذا يجســد الشــكل الذي نطمح إليه في تأريخ 

التشريع اإلسالمي.

هكذا أمكن للفقيه الحركي أن يعي متغيــرات التاريخ، فتفاعل مع موجة التغيرات االجتماعية 
والسياســية والقانونية التي رافقت الســيطرة العســكرية والثقافية للغرب، هذه المتغيرات التي 
فرضت واقعاً جديدًا وجد الفقيه نفسه فيه مهّمشاً، وفقهه يفقد مالءمته لهذه المتغيرات، فظهرت 
الحاجة الســتبدال النظام التقليدي في النصف األول من القرن التاسع عشر مع دخول القوانين 
األوروبية. ثم لم تلبث حركة التشــريع التي نهضت مرتكزة على القوانيــن المحلية واألجنبية أْن 
أحوجت الفقيه المعاصر إلى تغيير بنيــة النظام الفقهي الموجود من أجل الحفاظ على صلة بين 
القانــون والمرجعية اإللهية، لكنها صلة تتالءم مع هذا الواقع الجديــد، وتمتلك في ذاتها قابلية 

لالستمرار والتطبيق.

زبيدة، الشريعة، 228 - 229. وانظر: بوتيفو، الشريعة اإلسالمية، ص 347.   (1)
وائل حالق، السلطة المذهبية، ص 235.   (2)

انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، 4/1 - 5. وعنه: القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة، ص 25 - 26.   (3)
انظر: محمد سراج، الفقه اإلسالمي، ص 6، 7، 69، 71، 76.   (4)
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لكن هذه التحــوالت مع ما فيها من إيجابيات، ومع محاولة الفقيــه أال يتخلف عنها وأن يحاول 
أن يجد له دورًا جديدًا في التغيير، حملت ســلبيات أخرى، فقد برزت مهنة جديدة اســمها القانون، 
أمعنت في تهميش الفقيه ثانيــة، وأنهت الدور الذي كان يقوم به الفقهاء في النظام الفقهي، وبهذا 
لــم يعد ممكناً اعتبارهم جزءًا من النظام القانوني، حتى إن هذا التأثير طاول كليات الشــريعة في 
العالم اإلســالمي التي اضطرت إلى إجراء بعض التعديالت في مناهجهــا القانونية، وفقدت الدعم 

الرسمي والمادي، وتهمش دورها االجتماعي.
وهذا التأثير لم يقتصر على الفقيه والممارســة الفقهية، فقد «شكّل انتقال صناعة القانون من 
أيدي الفقهاء التقليديين إلى محامي الدولة تغيرًا أساسيّاً في أصول الفقه، فاختفت مسائل من قبيل 
المجتهد والمقلد، واختفى االجتهاد الفردي واستبدلت به لجان تشريعية حكومية مؤلفة من محامين 

معاصرين»(1).
ولم يبق خارج هــذا التوجه إال تلك الفئــة القليلة التي تعيش خارج تلــك التأثيرات، محتفظة 
بتصوراتهــا التراثية النظريــة، لكنها ال تؤثر في الواقع التاريخي شــيئاً. وبهذا فــإن فكرة التقنين 
فرضت نفســها على االتجاه الكالسيكي في الفقه، وخرجت عن كونها مشــروعاً حركيّاً يسعى لبلورة 
متطلبات «الحل اإلســالمي» الواجب تطبيقه على الدولة الوطنية، التي تتطلب تشــريعات واقتصادًا 

وسياسة، وغير ذلك؛ لضرورات عملية واجتماعية، وحرصاً على اإلمساك ببقية دوٍر أو تأثير.
هــذا التحول نلحظه من خالل معالجــات فكرة التقنين من رجال ليســوا بحركيين، ومن خالل 
المناقشات الفقهية الكالسيكية التي تتخلل بحوثهم، ومن خالل أدلتهم على جواز التقنين وإجاباتهم 
على حجــج المعارضين، في حين لو قارنــا هذه الكتابات بكتابــات فقهاء قانونييــن حركيين أمثال 
ا سنفصل فيه الحقاً في  عبد القادر عودة أو توفيق الشاوي مثًال فسنجد اللهجة واالستدالل مختلفاً ِمم

تحول الوعي الفقهي. معنى هذا أن فكرة التقنين أُدمجت في الوعي الفقهي ووفق آلياته ومنطقه.
ونتيجة للتفكيــر القانوني الجديد الذي أوجدتــه عملية التقنين، ظهر لــدى رجال القانون في 
الغرب من خــالل تناولهم للفقه اإلســالمي نظرة جديدة «بجــوار النظرة التي ترى الفقه متســماً 
بالجمود وهي النظرة الســائدة في كتب االستشــراق القانوني، نظرة أخرى تقوم على طابع التحول 
والتغير فــي الفقه، وظهرت فكــرة مؤداها أن الفقه اإلســالمي قد انفصل عن جــذوره المتمثلة في 

الكتب الفقهية القديمة والتي أصبح من الصعب على غير المتخصصين التوصل إلى فهمها»(2).

وائل حــالق، تاريخ النظريات الفقهية في اإلســالم، ترجمــة أحمد موصللي، بيــروت: دار المدار اإلســالمي، ط1، 2007م،   (1)
ص 332، وقد أوضح التأثير الذي طرأ على أصول الفقه. 

بوتيفو، الشريعة اإلسالمية، ص 346 - 347.   (2)
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ويمكن تلخيص تلك المسارات والتحوالت على طريقة طالل أسد الذي قال: «يمكننا النظر إلى 
اإلحياء اإلســالمي المعاصر بوصفه محاوالت الستحضار التقاليد اإلســالمية القابلة للتكيف وربطها 
بالحداثة بما هي وضعية يختبرها العالم اإلسالمي راهناً، ال بل أكثر من ذلك، أي بوصفه محاوالت 

لصياغة سبل ممانعة ومناجزة ليس فقط مع الغرب، بل أيضاً مع التاريخ اإلسالمي»(1).
هذا ما أســفرت عنه حركية التاريخ الحديــث والمعاصر، التي تركت تأثيراتهــا العميقة على 
الوعي الفقهي ومســاراته، فيما يمكن اعتباره آخر مرحلة وقع فيهــا التصادم بين النزعات الوضعية 
اإلنســانية وبين الوحي ونصوصه، وما خلفه ذلك من انقســامات وســجاالت وتدمير للبنى الثقافية 
واإلســالمية واألنظمة القانونية، لصالح ما عــرف بالدولة الحديثة وأنظمتهــا. لكن بقي بحث تلك 
الجداالت التي ظهرت في ظل هذه الحركية وأخذت صورة مفاهيم واصطالحات اختُزلت فيها وجهات 
النظر، وكانت عناوين لذلك الصدام، أعني مصطلحات: الفقه، والشــريعة، والقانون، كيف ظهرت 
وكيف تطورت؟ ولماذا وقع الجدال والسجال وااللتباس فيها؟ وكذلك بقي بحث مسألة تقنين الفقه 
ـ الشريعة، من زاوية تتبع مســارات الوعي الفقهي في التعامل معها، والوظيفة التي ُعلّقت عليه، أو 
أَِمل تحقيقها من خالله. وهذه مســائل عويصة تحتاج إلى إفرادها ببحث مســتقل ومكمل، نسأل اهللا 

التوفيق الستكماله مستقبًال.
واهللا ولي التوفيق، والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.

طالل أســد، الســلطة الحديثة وإعادة تشــكيل التقاليد الدينيــة، حوار مع صبا محمــود، ترجمة مصطفــى الحرازين، مجلة   (1)
االجتهاد، عدد47 - 48، سنة 2000م، ص 255. 
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رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، 
وعضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
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إن ما تحققه المشــاريع العلمية واإلنجازات الفكرية من ســمعة رفيعة للمؤسسات التي ترعاها، 
والبالد التي تحتضنها يفوق أضعافاً ما يعود عليهــا من اإلنجازات األخرى التي توجد في كل مكان، 
وال سيما حين يكون المشروع العلمي فريدًا، ومطلباً عالمياً، وواجباً دينياً ُيوفر على المستفيدين منه 

الوقت والجهود المضنية في البحث والتنقيب.
تلك هي مشــاريع موســوعات الفقه ومعلمات القواعد التي تســاعد على تفعيل الفقه اإلسالمي 
والعلوم المساعدة له؛ فهذه المشاريع قيمة مضافة باعتبارها من المنجزات التي تجمع بين األصالة 
والتجديد المنضبط، وتسد حاجة أساسية في مجال الفقه اإلسالمي وخدمة الشريعة وحفظ (الدين) 

الذي هو أهم مقاصدها..
واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

٭ ٭ ٭

áYƒ`°SƒªdÉH  Oƒ°ü≤ªdG  : k’hCG

المقصود بالموسوعة:
يقصد بالموســوعة ـ على اإلطالق من دون التخصيص بعلم معين ـ المدونة الشــاملة لجميع 
معلومات علم أو أكثــر، معروضة من خــالل رؤوس الموضوعات (المصطلحــات)، بترتيب واضح 
ال يحتاج معه إلى خبرة المختص أو ممارســة الباحث، مكتوبة بأسلوب مبســط بحيث يتاح فهمه 
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مبدئيا لمتوســطي الثقافة ذوي اإللمــام بالعلم المخصــوص، ويلبي ـ في الوقت نفســه ـ حاجة 
المتخصصين وذوي الدراســات المعمقة بالجمع الرشــيد للمعلومات األساســية وما يتعلق بها من 
تفاصيل يتجاوزها من ال يمكنه اســتيعابها. وال بد مع هذا كله من توافــر دواعي الثقة بمعلومات 
المدونة بعزوها للمراجع المعتمدة، أو نســبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها بحيث 

تحصل الطمأنينة بصدورها عنهم.
ومن العرض السابق يتبين أن خصائص الموسوعة هي:

الشمول باالستيعاب الجيد (وليس اإللمام فقط) لجميع أو معظم العلوم المتجانسة.أ ـ  
الترتيب السهل في عرض المعلومات.ب ـ  
األسلوب المبسط المالئم لمتوسطي الثقافة ذوي النشاط الفكري.ج ـ  
موجبات الثقة، أي الطمأنينة لثبوت المعلومات(1).د ـ  

المقصود بالموسوعات الفقهية(2):
من استعراض الخصائص المذكورة التي بتوافرها يستحق العمل العلمي الوصف بأنه موسوعي، 
يمكن اســتخالص تعريف للموســوعات الفقهية بأنها مؤلفات جامعة للفقه تستوعب معظم مقوالته، 
بحيث تكون نافذة على أدبيات الفقه، وتكســب من يرجع إليها تصورًا صحيحاً وافياً عن الموضوعات 

التي يشتمل عليها الفقه.
وتختلف الموسوعة عن المدونات، أو المطوالت أو المبسوطات أو األمهات من المراجع الفقهية 
التي لم تــراع فيها جميع أو معظــم خصائص الموســوعات التي تتلخص في الشــمول، والترتيب 
الســهل، واألســلوب المبســط، وموجبات الثقة والقبول؛ وســيأتي شــرح موجز لهذه الخصائص 
التي بدونها يكون إطالق اســم (الموســوعة) على العمل العلمي أو المرجع هو على ســبيل المجاز 

والمسامحة في التعبير.
وكذلــك تختلف الموســوعات عــن المعاجم، والفهــارس التحليليــة رغم أهميتهمــا وعالقتهما 

بالموسوعات كاألعمال المساعدة، مع العلم أن بعض الموسوعات حملت اسم (المعجم).
وبالرغم من أن إطار البحث هو موســوعات الفقه والقواعد، فإنه ستأتي اإلشارة ـ إجماالً ـ إلى 
نماذج من األعمال الموســوعية، ســواء كان إصدارها بجهود فردية أو من قبل جهات رسمية. وتجدر 

من (التعريف بالموســوعة الفقهية) مقدمة الجزء األول من الموسوعة الفقهية (صفحة 53)؛ وذلك التعريف من إعداد الدكتور   (1)
عبد الستار أبو غدة. 

من المقدمة التي قمت بإعدادها ونشرت في الجزء األول من الموسوعة الفقهية الكويتية بعنوان (التعريف بالموسوعة الفقهية).   (2)
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اإلشارة إلى أن تلك األعمال الموسوعية المشار إليها بعضها فهارس تحليلية لمراجع فقهية، وبعضها 
معاجم، وبعضها موســوعات مصغرة أو مطولة. وأخيرًا فإن بعض تلــك األعمال قد أنجز في الحدود 

المقررة لها، وبعضها توقف، وبعض منها ال يزال مستمرًا في اإلنجاز.
وتنبغي اإلشــارة إلى أنه إلى جانب ما تم نشــره، هناك ما أعلن عنــه أو كان في خطط بعض 

ا ال حصر له. الجهات أو األفراد.. ِمم

أهداف الموسوعات الفقهية:
إثــراء المكتبة اإلســالمية بالمادة الفقهيــة التي تتصف بجــودة الصياغة، والعمــق في معالجة  •

الموضوعات، والجهد الجماعي في النظر والفكر.
توفير الوقت علــى المختصين وغيرهم في الرجوع للمصادر مباشــرة كل على حــدة عند إعداد  •

الدراسات الشرعية في مجال التعليم العالي والتشريع.
إحياء التراث الفقهي وتهيئته من حيث العرض واإلخراج، ووضعه في متناول الجميع. •
تسهيل العودة إلى المصادر الشرعية الستنباط الحلول للقضايا المعاصرة. •
تطوير التشريعات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية وينظم شؤون الحياة كلها طبقاً لها. •
مواكبــة الفقه اإلســالمي في عرضه لمــا وصلت إليه العلــوم والمعارف من تطوير في الشــكل  •

واألسلوب وطرق الترتيب لتسهيل استخراج البيانات.
تســهيل إمداد البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالصيغ واألســاليب البديلة عن التطبيقات  •

التقليدية، وإمداد الجهات الطبية بأحكام اإلجراءات والتدخالت والبحوث الطبية.
نقل الفقه اإلسالمي من عالم الكتب إلى عالم الموسوعات. •
اإلسهام في تمثيل الشريعة اإلسالمية في المحافل الدولية ومجاالت المقارنة بين التشريعات. •
تصحيح النظرة للشريعة اإلسالمية بإدراك عمقها وعدالة معطياتها. •
اإلسهام في تأكيد وحدة األمة اإلسالمية بالجمع بين مذاهبها في مقارنات محايدة. •

وفي ما يلي إيضاح األهداف األربعة األخيرة:

٭ ٭ ٭
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السبب الموضوعي لعمل موسوعات للفقه:
هناك صعوبة في االستفادة من المدونات الفقهية لغير المختصين في الفقه لألسباب اآلتية: •

هذه المدونات مبوبة بحسب الموضوعات، وليس على طريقة المصطلحات (رؤوس العناوين).أ ـ  
تكثيف أسلوبها، والتركيز فيه.ب ـ  
في تلك المدونات إشارات لطرق الترجيح تخفى على الكثيرين.ج ـ  

لهذه األسباب ظن بعض المثقفين من المسلمين والباحثين والغربيين أن الفقه خاص بالعصور 
الماضية التي ظهرت فيها تلك المدونات؛ فكان ال بد من إعداد موســوعة مســتمدة منها مع مراعاة 

سهولة األسلوب واستخدام الترتيب األلفبائي وتوضيح المصطلحات.
إن النظرة للشــريعة اإلســالمية ليســت دائما منصفة وال ســيما عند اعتماد الباحثين غير  •

المســلمين على كتابات بعض المستشــرقين المغرضة والمشــوهة أحيانــاً للحقائق، ويجري 
هذا في بعض مراكز الدراســات الغربية في الجامعات حينما يتولــى التدريس من لم يطلع 
علــى الفقه، ربما لصعوبة ذلك من خالل صعوبة مراجعــه القديمة، أو لحقد دفين عندهم. 
وقد أســهمت الموســوعات الفقهية في العرض الصادق للشــريعة، وهذا يتزايد عند ترجمة 

الموسوعة إلى اللغات األساسية، وقد تم البدء بمشروع الترجمة للموسوعة.
ال يخفــى ان هناك مؤتمــرات دولية تعرض فيها شــتى النظم العالمية الســتخالص ما هو  •

مشــترك وما ينظم العالقــات الدولية، وقد كان مــن الصعوبة بمكان عرض الشــريعة من 
خالل الكتب الفقهية التراثية ذات األسلوب العلمي الخاص؛ في حين أن الموسوعات بأسلوب 
عرضها، وترتيبها الســهل أتاحت فرصة المقارنة في المحافل الدولية، وال سيما في مجال 

التحكيم الدولي.
إن إخراج الموســوعات الفقهيــة التي تعنى بمجمــل االتجاهات الفقهية لشــتى المذاهب تؤكد 
ا يخفف االختالف، ويتيح  الوحدة اإلسالمية، باطالع أتباع المذاهب على ما في المذاهب األخرى ِمم

االستمداد من شتى المذاهب، وهذا يحقق الوحدة الفكرية التي هي أساس الوحدة.

السبب التاريخي لعمل أول موسوعة فقهية عموماً:
يرجع السبب التاريخي للسعي إلصدار أول موســوعة فقهية إلى القرار الذي صدر عن المؤتمر 
الثاني للمجمع الدولي للحقوق المقارنة ـ شعبة الحقوق الشرقية ـ الذي عقد في باريس عام 1951 
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تحت اسم (أسبوع الفقه اإلسالمي)، وشارك فيه فقهاء من مصر وسـورية بأبحاث في خمسـة مواضيع 
من الفقه اإلسالمي أعجب بها المشاركون في المؤتمر ـ وبينهم مستشرقون ـ وعبّروا عن استغرابهم 
مما كان يوصف به الفقه اإلســالمي من جمود وعدم صلوح لحاجــات المجتمع المعاصر؛ فصدر في 

النهاية قرار عن المؤتمرين ـ باإلجماع ـ نصه:
إن المؤتمريــن: بناء على الفائــدة المتحققة من المباحــث التي عرضت أثناء «أســبوع الفقه 

اإلسالمي»، وما جرى حولها من المناقشات التي يستخلص منها بوضوح:
إن مبادئ الفقه اإلسالمي لها قيمة حقوقية تشريعية ال يمارى فيها.أ ـ  
وأن اختالف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من ب ـ  

المفاهيم والمعلومات، ومــن األصول الحقوقية، هي مناط اإلعجــاب، وبهما يتمكن الفقه 
اإلسالمي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها.

يأملون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه اإلســالمي يســهل الرجوع إلى مؤلفــات هذا الفقه، 
فيكون موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية اإلسالمية وفقاً لألساليب الحديثة.

ولم تقتصر الدعوة إليجاد موسوعة فقهية على هذا القرار فقد سبقته عدة اقتراحات لبعض من 
العلماء منها:

اقتراح الشيخ محمد سعيد الباني إيجاد موسوعة فقهية، وذلك في آخر كتابه (عمدة التحقيق  •
في التقليد والتلفيق)، ط. دمشق.

واقتراح أحد كتاب مجلة المحاماة الشــرعية التي كانت تصدر في القاهرة، ص 683 للسنة  •
الثامنة 1349؛ وهو األستاذ الشيخ محمد بن الحسن الحجوي صاحب كتاب الفكر السامي، 

أورده مقاالً في المجلة.
واقتراح الشــيخ محمد راغب الطباخ، في تقديمه للقسم الفقهي المطبوع من كتاب اإلفصاح  •

في معانــي الصحاح البن هبيــرة، رقمــه 1711 بتاريــخ 1956/5/3 كما في النشــرة التي 
أصدرتها لجنة الموســوعة، وطبعت في جامعة دمشــق 1379هـ/ 1959م، وقد اشتمل القرار 

على أن الهدف من الموسوعة هو:
عرض مواد الفقه اإلسالمي عرضاً علمياً حديثاً.أ ـ  
تسهيل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع لإلفادة منها إلى أبعد ّحد.ب ـ  
إرشاد الباحثين إلى مصادره ومواطن كل بحث فيه.ج ـ  
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المبادرة السورية لتفعيل قرار وضع أول موسوعة فقهية:
هذا القرار التاريخــي العالمي لم يتم تفعيله ِإال عام 1956م في ســورية بعد عام من إنشــاء 
كلية الشريعة في جامعة دمشق، حيث استصدر القائمون على الكلية مرسوماً جمهورياً(1) بشأنها، وقد 

اشتمل القرار على أن الهدف من الموسوعة هو:
عرض مواد الفقه اإلسالمي عرضاً علمياً حديثاً.أ ـ  
تسهيل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع لإلفادة منها إلى أبعد ّحد.ب ـ  
إرشاد الباحثين إلى مصادره ومواطن كل بحث فيه.ج ـ  

وقد شكلت لجنة من أساتذة كليتي الشريعة والحقوق قامت بوضع الئحة بعنوان (موسوعة الفقه 
اإلسالمي: فكرتها، منهجها)، وقد أوضحت الغاية من الموسوعة، والمذاهب المشمولة بها، وطريقة 
إعدادها، وترتيبها، وتقســيم المواضيع، والمراجع، ونظام الكتابة، وخطة البحث، وأسلوب الكتابة، 

وأعضاء اللجنة المشرفة، ومراحل العمل األربعة، وهي:
جمع المصطلحات. ـ  1
وضع مخططات المواضيع. ـ  2
استكتاب األبحاث. ـ  3
مراجعة البحوث وإعدادها للنشر، وشكل الطبع. ـ  4

وقد تقرر أن توضع باللغة العربية مع السعي إلى ترجمتها إلى اللغات األخرى.

المبادرة السورية ـ المصرية لمواصلة مشروع الموسوعة:
فــي مرحلة الحقة، بعــد أن تمت الوحدة بين ســورية ومصــر عام 1958 صدر قــرار جمهوري 
اتحادي برقم 1536 بشــأن الموســوعة الفقهية وتبنى المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية المشروع 
الموحد للموسوعة، وسعت اللجنة لتضم فقهاء من القطرين، وفي عام 1961 صدر الجزء النموذجي 
للموسوعة في مجلد ضم 9 من أبحاث الموسوعة بغرض تلقي المالحظات، وهي من عدة حروف من 

أبواب الفقه، أسهم في إعدادها 5 فقهاء من سورية و4 فقهاء من مصر.
وقد تبلورت منهجية الموسوعة بصورة أوضح حيث وضعت مذكرة إيضاحية للخطة فيها:

أن تكون الموسوعة مرتبة موادها بحسب حروف المعجم.أ ـ  

رقمه 1711 بتاريخ 1956/5/3، كما في النشرة التي أصدرتها لجنة الموسوعة وطبعت في جامعة دمشق، 1379هـ/1959م.   (1)
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أن تكون أسماء أبواب الفقه مواد مستقلة (مصطلحات).ب ـ  
أن تكون جامعة للمذاهب الفقهية الثمانية.ج ـ  
إيراد أدلة األحكام بصورة معتدلة.د ـ  
أن تتناول الموسوعة أصول الفقه والقواعد الفقهية.هـ ـ  
وظيفة الموســوعة ليســت الموازنة بين الشــرائع، وال بين المذاهب الفقهية، وال ترجيح و ـ  

بعض األقوال على بعض، وال نشر البحوث واآلراء.

مشروع موسوعة الفقه اإلسالمي بمصر:
استمر في مصر مشروع الموسوعة ـ بعد انفصام الوحدة السورية ـ المصرية ـ وبدئ في إصدار 
أجزاء الموسوعة، بعد بيان خطتها في مقدمة الجزء األول وهي الخطة المطورة المشار إليها أعاله، 
وال تزال مســتمرة في اإلصدار، وقد تم إنجــاز مصطلحات حرف الهمزة، وهــي أكبر الحروف من 
حيث المصطلحات، وقد ســلكت الموســوعة طريقة الفصل بين المذاهب في العرض بخالف طريقة 
الموسوعة الكويتية التي تعرضها من خالل االتجاهات الفقهية وألحق بكل جزء منها تراجم للفقهاء 

الواردة أسماؤهم فيه، وال تخفى مزايا كلّ من الطريقتين وحاجة الباحثين إليهما معاً.

سبب عمل الموسوعة الفقهية الكويتية خصوصاً:
ما سبق هو الســبب في التفكير بعمل موسوعة فقهية؛ أما سبب عمل الموسوعة الفقهية الكويتية 

فيرجع إلى ما يلي:
توقف مشــروع الموســوعة الفقهية الســورية الذي بدئ به عام 1956تنفيذًا للقرار الدولي  •

المشار إليه بعد إبراز خطة للموســوعة ألول مرة وإعداد أعمال تحضيرية ونموذج، من دون 
مواصلة العمل ألسباب مادية.

بطء مشروع الموســوعة الفقهية المصرية الذي احتضنته وزارة األوقاف المصرية من خالل  •
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، وشــرعت في إصدار أول جزء عام 1966 وبواقع جزء أو 

اثنين كل عام.
توقف موسوعة شرعت بها جمعية الدراسات اإلسالمية، من خالل لجنة ترأسها الشيخ محمد  •

أبو زهرة، وصدور جزأين فقط.
الشــعور العام في األوســاط الدينية والعلمية بالحاجة إلصدار موسوعة فقهية، وظهور ذلك  •

في محاضرات لكبار المعنيين بالفقه في مواسم دينية في الكويت وغيرها.
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ومن أجل تحقيق ما تطلعت إليه المشــاريع الســابقة ولم تتمه نهضت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية الكويتية أواخر عام 1966 بمهمة إنجاز موســوعة فقهية، واســتمر فــي أعمال تحضيرية 
ونماذج تمهيدية ألبحاث الموسوعة خمس ســنوات، ثُم توقف عام 1971 لجمع الطاقات العلمية له، 
ثُم استؤنف العمل به عام 1977 بعد حملة تعريفية واسعة واستقطاب المزيد من الخبراء والباحثين، 
وصدر أول أجزائها ووزع على زعماء الدول اإلســالمية وقياداتها عند انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي 

في الكويت.
إن دولة الكويت ـ ممثلة في وزارة األوقاف ـ قامت بمهمة كانت ديناً على األمة اإلسالمية، وهي 

االنتقال بالفقه إلى عالم الموسوعات.

موسوعات مقتصرة على فقه المعامالت الماليـة:
الموســوعة العلمية والعمليــة للبنوك اإلســالمية، التي أصدرهــا االتحاد الدولــي للبنوك  •

اإلسالمية، وبلغت أجزاؤها (6)، باإلضافة لمالحق متعددة لكل جزء؛ وكان إصدارها بتوجيه 
األميــر محمد الفيصل، وكان رئيس اللجنة المشــرفة عليها د. أحمد النجار ، وشــارك فيها 

عدد من الفقهاء واالقتصاديين.
في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي مشروع الموسوعة االقتصادية الفقهية قيد اإلعداد، معلمة  •

القواعد والضوابط الفقهية، ومشاريع أخرى ذات صلة بالفقه اإلسالمي.

المدونات الفقهية موسوعات مذهبية تحتاج للتحديث في اإلخراج:
هذا، وإن المدونات الفقهية الكبرى التي تتصف بالشــمول والســعة هي موســوعات مذهبية أو 
مقارنة تحتاج إلى تطويــر عرضها بأصول اإلخــراج الحديثة، وصنع فهارس تحليليــة لها، وفي كل 
مذهب العديد منها، مثل المبســوط (في الحنفي)، واالســتذكار والذخيرة (في المالكي)، والحاوي 
للماوردي (في الشافعي)، والخالف للطوســي (في الجعفري)، والبحر الزخار (في الزيدي)، وكتاب 
شرح النيل الطفيش، وبيان الشــرع للكندي، ومنهج الطالبين لخميس بن سعيد الرستاقي، وقاموس 

الشريعة لجميل بن خميس السعدي (في اإلباضي).
وقد تحولت بعض الكتب إلى موســوعات تقريباً بما وضع عنها من معاجم وفهارس مثل المغني 
البن قدامة (في الحنبلي)، والمحلى البن حزم (في الظاهري)، وأخيرًا جوابات اإلمام السالمي التي 

خصص جزء كامل لفهارسها بما فيه الفهرس التحليلي بحسب المصطلحات المرتبة.

٭ ٭ ٭
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1 ـ  وضع قائمة شاملة للمصطلحات (عناوين الموضوعات):
يجب بادئ ذي بدء اســتخراج المصطلحات الفقهية التي تشكل الهيكل األساسي للموسوعة، وهي 
حوالى 5000 مصطلح، باســتخالصها من عدد من الكتب الفقهية فــي المذاهب المختلفة، فضًال عما 
في المعاجم والفهارس الفقهيــة، وبخاصة معجم الفقه الحنبلي (الذي أُعــد في المرحلة التحضيرية 
للموسوعة الفقهية الكويتية)، ومعجم المحلّى (الذي صدر عن مشروع الموسوعة الفقهية السورية)، مع 

تصنيف المصطلحات بحسب طبيعتها ما بين مصطلح أصلي أو مصطلح إحالة، أو مصلح داللة.

2 ـ وضع الخطة العلمية، ومخططات المواضيع:
من الضروري في بداية العمل وضــع الخطة العلمية لكتابة الموســوعة التي تحدد إطار األبحاث 
ومراجعها وأســلوبها.. الخ، وذلك لتحقيق التناســق بين المواضيع التي يكتبها علماء متعددون، ويجب 
نشر تلك الخطة في أول الموسوعة، مع وضع خالصة لالختصارات المستخدمة في الموسوعة.... الخ.

يجب أن يشمل التخطيط للتنسيق تقديم المســتكتب مخططاً مبدئياً للبحث كي يعتمد أو يعدل 
من قبل اللجنة العلمية للموسوعة.

3 ـ كتابة األبحاث:
يعهد بكتابة األبحاث األصلية إلى الخبراء المتفرغين بمقر الموســوعة، ويجب أال يقلوا عن (5) 
خبراء، وإلى فقهاء في الخارج من شتى أقطار العالم اإلسالمي والمذاهب الفقهية، وقد بلغ عددهم 

170 مستكتبا، ويعهد بكتابة أبحاث اإلحالة إلى الباحثين المتفرغين.

4 ـ دراسة األبحاث علمياً:
يتم تشكيل لجان علمية من داخل مقر الموســوعة تتكون من الخبراء المتفرغين، ومن أساتذة 
منتدبين ـ باإلضافة ألعمالهم ـ من المستشــارين بوزارة العدل، ومن أساتذة جامعة الكويت؛ وكانت 

مهمة هذه اللجان التثبت من صحة البيانات وتوثيقها في المراجع، وتوحيد صياغتها.

5 ـ المراجعة الخارجية لألبحاث (التحكيم أو التقييم)، ثم االعتماد للصياغة:
بعد تلقي األبحاث المكتوبة من الخارج ال بد أن ترســل إلى فقهــاء متمكنين لمراجعتها وإبداء 
المالحظات حولها، حيث توضع تحت نظر لجنــة االعتماد المكونة من الخبراء المتفرغين للبّت في 

تلك المالحظات، وتوحيد منهج الكتابة وتنسيق الصياغة.
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6 ـ إخراج األبحاث فنياً:
لتحقيق وحدة نسيج الموســوعة قامت لجنة اإلخراج (المكونة من الباحثين) بتهيئة األبحاث من 
حيث التنظيم واستكمال الشكل الموسوعي، وعزو اآليات، وتخريج األحاديث وترجمة األعالم الوارد 

ذكرهم في األبحاث.. وغير ذلك من صور اإلخراج الفني.

7 ـ طباعة الموسوعة:
أنشــئت مطبعة خاصة للموســوعة إلنجاز طباعة أجزائها بحسب الشــكل المصمم من دون إخالل 
بالمواعيد أو بالجودة أو النوعية المطلوبة في الموسوعة، مع االستعانة في بعض المراحل بمطابع أخرى.

8 ـ مالحق للموسوعة:
من المتبع أن تلحق بالموسوعات الفقهية قوائم وفهارس عديدة مثل:

فهرس لألعالم المذكورين في أجزاء الموسوعة مع ترجمة موجزة لهم.أ ـ  
قائمة بأسماء المســتكتبين من داخل مقر الموســوعة وخارجها، واألجهزة العلمية األخرى ب ـ  

التي سبقت اإلشارة إليها من لجان وفرق عمل مساعدة.
قائمة بالمراجع التي اســتمدت منها أبحاث الموســوعة، وتوثيقها بذكر المؤلف والناشــر ج ـ  

وسنة النشر.

باإلضافة لمالحق أخرى مثل المصورات والخرائط عند الحاجة.

٭ ٭ ٭
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جوانب من األصالة الواجب توافرها في الموسوعات الفقهية:
من أهم هذه الجوانب األمانة في عرض المادة العلمية، المصادر األساسية، والتوثيق واألدلة:

أ ـ األمانة في عرض المادة العلمية:
تتمثل األصالة في الموســوعات الفقهية في العرض األمين لالتجاهات الفقهية باالستمداد من 
المراجع األصلية لكل مذهب، من دون االعتماد على النقل غير المباشر من كتب المقارنات الفقهية؛ 
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ألن تلك الكتب كثيرًا ما تنقــل المذهب من مراجع غير معتمدة أو تصــور المذهب على غير ما هو 
عليه عند أصحابه المختصين به.

ومع هذا فإن كتب الفقه المقارن المشهورة تساعد في تمثّل المذاهب واستخالص الفروق فيما 
بينها مثـل كتاب المغني البن قدامـة، والمحلى البن حزم وبداية المجتهد البن رشد.. الخ.

ب ـ المصادر والمراجع:
المصــادر التي تنهل منها الموســوعات الفقهية متعددة في كل مذهب، فــال يقتصر على مرجع 
واحد أو اثنين، بل غالبا ما تستند البيانات إلى ثالثة مراجع فأكثر، للتأكد من نسبة الموضوع إلى 

المذهب نسبة موثقة.

ج ـ عرض األدلة مع األحكام:
ال بد من أن تقترن البيانــات الفقهية بأدلتها مــن القرآن الكريم والســنة واإلجماع والقياس 

واألدلة األخرى، وال يخفى ما في ذلك من التوضيح للحكم وبيان أصالته وجذوره في التراث.

جوانب من التجديد في الموسوعة الفقهية
من أهم هــذه الجوانب الترتيب المصطلحي األلفبائي، األســلوب المبســط، عرض االتجاهات 

الفقهية:

أ ـ الترتيب المصطلحي األلفبائي:
يجب أن يراعى الترتيب القائم على المصطلحــات أي رؤوس المواضيع، بالترتيب األلفبائي؛ ألن 

ترتيبها هكذا يتسق مع المألوف في المعاجم الحديثة والفهارس المستخدمة في المكتبات ونحوها.
وال تسلك الموسوعات الفقهية الترتيب بحسب األبواب الفقهية من الطهارة فالصالة فالزكاة... 
الخ؛ ألن هذا الترتيب ليس من الســهل فيه على غير المختص في الفقه معرفة موقع البحث المراد 

الرجوع إليه.
ويجب وضع بيــان لتكوين المصطلح، مثل اعتماد المصطلح بكامل حروفه، أو بأصل االشــتقاق؛ 

والمفضل هو األول لصعوبة الوصول إلى أصل اشتقاق المصطلح على غير المختصين في اللغة.

ب ـ األسلوب المبسط:
يجب أن تصاغ أبحاث الموســوعات الفقهية بأســلوب ميســر يفهمه متوســطو الثقافة بعيدًا عن 
األســلوب العلمي المركز، ويتم التصرف األمين في العبارات المنقولة من المدونات الفقهية ليسهل 

فهم المراد منها، فهي وسط بين اإلسهاب الممل واإليجاز المخل.
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ج ـ عرض االتجاهات الفقهية:
وكذلك تم عرض مقوالت المذاهب من خالل اتجاهات فقهية جامعة لحاالت االتفاق واالختالف، 
بدالً من عرض كل مذهب على حدة؛ وبذلك يمكن لمراجع الموسوعة تصور الموضوع بصورة شمولية 

من نظرة واحدة، من دون تكرار النظر في كل مذهب ثم تخيّل عالقتها ببعضها.
وقد اعتبرت تلــك االتجاهات بديــًال عن الترجيح الشــخصي من الباحث لضمــان الحياد في 

العرض، واالعتماد على مقتضى األدلة وكثرة المتفقين في الرأي.

األسباب المنهجية لعدم شمول الموسوعة لكل من التشريعات المطبقة:
لم تشمل الموسوعة الفقهية التشــريعات والتقنينات المطبقة، وبعبارة أخرى: لم تتم في إعداد 
أبحاث الموســوعة المقارنة بالقوانين واألنظمة الســارية، ولــم يكن هذا ســهوًا وال إغفاالً لهذين 
الجانبين المهمين. والســبب في عدم شمول خطة إعداد الموسوعة المقارنة بالقوانين هو لكون تلك 
القوانين تختلف بحســب البالد اإلســالمية، كما أنها تتطور مع الزمن لتلبيــة الحاجات االجتماعية 

واالقتصادية المتطورة.
لكن الموسوعة تقدم المادة التي تساعد على وضع القوانين المتوافقة مع الشريعة، واآلخذة في 

االعتبار الفروق المكانية من خالل المذاهب الفقهية.
والواقع أن الموســوعة الفقهية تضع أمام األنظــار العالمية أعظم ثروة فقهيــة عرفها التاريخ 
معروضة بالطرق الفنية الميســرة، خدمة للتشــريع وتنميــة للثروة القانونية التي ال يســتغني عنها 

المسلمون وغيرهم.
إن الموســوعة تقرب الفقه اإلسالمي من المشــرعين والباحثين في البالد اإلسالمية، وتساعد 
على إقامة الحياة فيها على أسس ذاتية نابعة من التراث والمعطيات اإلسالمية، وتسهل اتخاذ الفقه 

أساسا لتوحيد التشريع في البالد اإلسالمية.
وكذلك تســهم الموسوعة في تفســير النصوص القانونية المستمدة من الشــريعة، وكذلك في 

استكمال القوانين باعتبار الشريعة اإلسالمية أحد مصادر التشريع والمصدر األساسي.

٭ ٭ ٭
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المؤلفات الحديثة في الفقه اإلسالمي إما عادية أو ذات طابع موسوعي (أعمال فقهية مساعدة).

الكتابات الفقهية العادية:
أ ـ رسائل لنيل الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه: وهي تتناول موضوعا واحدًا أو مجموعة 

مواضيع مترابطة لتشكيل نظرية أو زمرة ما.
وال يخفى أنها ليســت محل المقارنة بالموســوعة من حيث الشــمول، كما أن الطابع الجماعي 
للموســوعة يختلف أيضاً عما يتم في الرسائل العلمية؛ فالرســائل العلمية تحظى بنظر إجمالي من 
لجنة المناقشــة والمشرف، بخالف الموســوعة التي تمر في لجان متعددة لتكتسب مواضيعها الثقة 

التامة والخصائص الموسوعية.

ب ـ مقررات فقهية تدريسية:
وهي أيضاً تتنــاول مجموعة من األبواب، وتكتب من مؤلف واحــد، وكثيرًا ما تخلو من المراجع 

والتوثيق العلمي نظرًا لمحدودية مجالها.

ج ـ شروح للقوانين المستمدة من الشريعة:
وهي تقتصر على إيضاح المراد بنصوص القوانين، وهي بمثابة مذكرات إيضاحية مفصلة للقوانين 

مع آراء الشراح.

د ـ كتب معاصرة جامعة ألبواب الفقه اإلسالمي كله:
مثل فقه السنة للشيخ سيد ســابق (3 أجزاء)، والفقه على المذاهب األربعة (5 أجزاء)، والفقه 
اإلســالمي وأدلته لألســتاذ الدكتور وهبة الزحيلي (9 أجزاء)، ويتميز كتابه بفهرس تحليلي مفصل 

بحسب المصطلحات في حوالى /300/ صفحة بما يجعله موسوعة متوسطة الحجم.
لكنها ال تعــدو أن تكون أعماالً فردية أو من لجنة صغيرة، فضــًال عن عدم مراعاة الخصائص 

الموسوعية التي سبقت اإلشارة إليها.

الكتابات الفقهية ذات الصلة بالموسوعات (األعمال الفقهية المساعدة):
سبقت اإلشارة إلى الوضع الذي كانت عليه مشــاريع الموسوعات الصادرة عن جهات حكومية 

أو علمية.
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أما ما عداها فهي إما من إعداد أفراد، أو هي مجموعات صغيرة أحياناً، أو أنها معاجم وفهارس 
تحليلية أو مصطلحات، وليست موسوعات، أو أنها موسوعات لفقه إمام معين.

وليس هناك مجال للمقارنة بين الموســوعات الفقهية التي هي مشــروع أساســي لعرض الفقه 
كامًال بشــتى مذاهبه، وبين األعمال الموســوعية المســاعدة التي تعد أعماالً ممهدة للموســوعة، أو 
ميســرة إلعدادها، وهي بمثابة خالصات فقهيــة مرتبة ترتيباً ألفبائيا أو مفاتيــح للمدونات الكبيرة 

التي يعسر البحث فيها لوال تلك الفهارس أو الكشافات.
وفي ما يلي نبذة عن تلك الكتابات ذات الصلة بالموســوعة لمعرفة البون الشاســع بينها وبين 

الموسوعة، وهي:
المعاجم الفقهية الموسوعية.أ ـ  
موسوعات خاصة ببعض الصحابة والتابعين.ب ـ  
معاجم أصول الفقه وتوابعه.ج ـ  
معاجم في المصطلحات الفقهية.د ـ  
الفهارس الفقهية التحليلية للمراجع الفقهية األساسية.هـ ـ  
معاجم لغة الفقه.و ـ  

أ ـ المعاجم الفقهية الموسوعية:
٭ معجم فقه ابن حزم الظاهري:

تم إعداده في إطار األعمال التمهيدية للموســوعة الفقهية في سورية، وشارك فيه الشيخ محمد 
المنتصر الكتاني والشيخ محمود المكادين وراجعه الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة ـ رحمهم اهللا ـ، وهو 
في مجلدين (1147صفحة)، طبع بجامعة دمشــق 1966، واشــتمل على مقدمة تعريفية كتبها الشيخ 

مصطفى الزرقاء.
وهو بيانات فقهية مربوطة بمصطلحات مرتبة ألفبائياً.

وقصد من إعــداده تكوين هيكل للمصطلحات وأن يكون دليًال مســاعدًا لكتاب الموســوعة؛ ألن 
المحلى من كتب الفقه المقارن، وقد أخذ المحلى شكل مسائل مرقمة.

٭ معجم الفقه الحنبلي من المغني البن قدامة:
ال تخفى أهميــة كتاب المغني من حيث جمعــه لفقه المذاهب األربعة وغيرهــا ـ باإلضافة إلى 

المذهب الحنبلي ـ وقد أعد على نمط معجم المحلى، لكن بعد ترقيم مسائل وفصول المغني.
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وهو في مجلدين، وقد ألحق في بعض الطبعات بالمغني نفســه في طبعته األولى المشتملة أيضاً 
على الشرح الصغير للمقنع.

وقد تم إعداده من قبل المســاعدين الذين تم ضمهم إلى الموســوعة منذ بدايتها وأســهم في 
مراجعته آخرون بعدهم.

٭ التقريب لفقه ابن قيم الجوزيه:
للدكتور بكر عبد اهللا أبو زيد، جمعه من 31 كتابا وهو في مجلدين، وأضاف إلى فقه ابن القيم 

واختياراته األصول والقواعد والفروق، طبع الرياض 1401هـ.

٭ معجم فقه السـلف:
للشــيخ محمد المنتصر الكتاني، أعده مع مساعدة عدد من تالميذه في جامعة دمشق وهو لفقه 

الصحابة والتابعين، مع فقه العترة من دون تعرضه لفقه المذاهب األربعة.
ومن مراجعه: المحلى والمغني والقرطبي وفتح الباري ونيل االوطار وسبل السالم.

وقد خطط له ليبلغ 100 مجلد، وصدر منه 9 فقط واســتغرقت ســنتين، وصنع له 5 فهارس. 
نُشر في جامعة أم القرى، المركز العالمي للتعليم اإلسالمي بمكة المكرمة.

ب ـ موسوعات خاصة ببعض الصحابة والتابعين:
منها: الموسوعات التي أصدرها األستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي.

منها: موسوعة فقه النخعي (رسالته للدكتوراه)، ثم الخلفاء الراشدين األربعة وابن مسعود 
وآخرين.

والجديــر بالذكر أن الغرض مــن وضعها التمهيد للموســوعة الفقهية الشــاملة بالبدء بفقهاء 
الصحابة والتابعين ثم موسوعات مذهبية.

وقد استمد مادة هذه الموسوعات من كتب الفقه المقارن وكتب شروح الحديث وغيرها.
موســوعة فقه عمر بن الخطاب مع الموازنة بفقه أشــهر المجتهدين للدكتــور رويعي راجح  •

الرحيلي، وهو في الحدود والجنايات.
موسوعة فقه سعيد بن المسيب، للدكتور هاشم جميل. •
موسوعة فقه األوزاعي للدكتور عبد اهللا الجبوري. •
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ج ـ معاجم في أصول الفقه وتوابعه:
موســوعة (معجم) أصول الفقه، للدكتور قطب ســانو عضو مجمع الفقه اإلســالمي الدولي،  •

واألستاذ بالجامعة اإلسالمية في ماليزيا، رتبه على المصطلحات األصولية.
موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي، للمستشار سعدي أبو جيب، الباحث بالموسوعة سابقاً ثم  •

القاضي الشرعي بدمشق، وقد شــغل مهمة مدير المجمع الفقهي اإلسالمي بالرابطة فترة. ط 
دار إحياء التراث بقطر، 1985. رتبه على المصطلحات ألفبائياً مع االحتفاظ بعبارات الفقهاء.

د ـ معاجم في المصطلحات الفقهية:
معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، لألســتاذ الدكتور نزيه حماد، نشــر الدار  •

العالميــة للكتاب اإلســالمي والمعهد العالمي للفكر اإلســالمي 1981، ثــم تكرر طبعه مع 
زيادات كثيرة.

معجم مصطلحات الشــريعة والقانون، للدكتور عبد الواحد كرم، راجعه عشــرة خبراء، وهو  •
بالعربية واإلنجليزية والفرنسية، طبع 1998م.

معجم المصطلحــات الفقهيــة االقتصادية، إعداد مجموعــة من الباحثيــن بتكليف من بيت  •
التمويل الكويتي الذي قام بنشره.

الفهــارس التحليلية للمراجع الفقهية األساســية: دليل مواطن البحث عــن المصطلحات َتّم  •
إعداده في إطار األعمال التمهيدية للموسوعة الفقهية بســورية من قبل الدكتور محمد زكي 
عبد البر، ثم رتبــه وجهزه لإلخراج الدكتور عبد الســتار أبو غدة. وهو لخمســة كتب هي: 

المحلى والمقنع وبداية المجتهد والهداية والوجيز..
وقد استعين به في تكوين هيكل المصطلحات عند التحضير للموسوعة الفقهية بالكويت.

فهرس المغني، من دون بيانات فقهية، للدكتور محمد سليمان األشقر. •
فهرس ملحق بالشرح الصغير في المذهب المالكي، للدكتور كمال وصفي. •
الفهارس التحليلية العديدة التي تم جمعها لكتب كثيــرة في إطار جمع المصطلحات وتهيئة  •

أدلة لتســهيل االستمداد من المراجع المفهرسة. وقد نشــر منها في وقت مبكّر: فهرس ابن 
عابدين، ســبقت اإلشــارة إلى الفهرس المبكر لحاشــية ابن عابدين الذي وضعه األســتاذ 
المحامي أحمد مهدي الخضر، وزير األوقاف األسبق بسورية. وفهرس شرح المنهاج بحاشية 

القليوبي وغيره. وفهرس جمع الجوامع في أصول الفقه. وفهرس مسلم الثبوت..
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ثُم تتابعت الفهارس خارج جهاز الموســوعة لكتب أخرى مثل: فهــرس جواهر اإلكليل الذي  •
أعده األستاذ محمود الطباخ، وراجعه الشيخ مشعل مبارك عبد اهللا الصباح في الفترة األولى 

لعمله في الموسوعة الفقهية الكويتية باحثاً قبل أن يصبح مديرًا إدارياً لها.
وفهرس مواهب الجليل للحطاب الذي أعده الشيخ طه الريان. •

و ـ معاجم لغة الفقه:
معجم لغة الفقهــاء للدكتور حامد صادق القنيبي، والدكتور محمد رواس قلعجي، نشــر دار  •

النفائس، 1985.
القاموس الفقهي لغة واصطالحا، للمستشــار ســعدي أبو جيب، فــي 400 صفحة، طبع دار  •

الفكر، 1982.
وبمناســبة اإلشــارة إلى الفهارس التحليلية لكتب الفقه ال بد من التنوية بالمشــروع المساعد 
للموســوعة الفقهية الكويتية، وهو مشــروع جانبي تم االهتمــام به في إطار التحضير للموســوعات 
الفقهية الكويتية، حيث ظهرت الحاجة الماســة إلى إعداد فهــارس تحليلية لعدد من أهم المدونات 
الفقهية، باعتبار أن الموســوعة الفقهية وثيقة الصلة بأعمال الفهرســة الفقهية للمراجع األساســية 

للفقه؛ وبيان ذلك في ما يلي:
إن إعداد الفهارس الفقهية يشكل المرحلة المهمة من التحضير واإلعداد للموسوعة؛ ألنها أ ـ  

تسهل على كتّاب الموسوعة التعرف إلى مواطن البحث، وال سيما ما يذكر في غير موضعه 
المتوقع.

من خالل الفهارس الفقهية تم تكوين الهيكل اللفظي للموسوعة بحصر المصطلحات التي ب ـ  
تشكل مداخل لعرض األبحاث.

الفهارس التحليليــة للمراجع الفقهية توفّر للمســتكتبين مادة مســاعدة باإلضافة لما في ج ـ  
األبواب المخصصة للموضوع؛ ألن من المعتاد ورود كثير من المســائل اســتطرادًا في غير 

مظانها.

وقد استعين في مشــروع الفهارس الفقهية التحليلية بالمؤهلين في أصول الفهرسة التحليلية من 
ذوي االختصاص الشرعي بعد تدريبهم على عملية الفهرسة الفنية.

٭ ٭ ٭



الـتقنيـن والتجـديـد768 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdÉH  á«¡≤ØdG  äÉYƒ°SƒªdG  ábÓY  :kÉ°SOÉ°S

ليس من المناســب شــمول الموســوعات الفقهية للمقارنات القانونية، والســبب هو كون تلك 
القوانين تختلف بحســب البالد اإلســالمية، كما أنها تتطور مع الزمن لتلبيــة الحاجات االجتماعية 

واالقتصادية المتطورة.
لكن الموسوعات تقدم المادة التي تســاعد على وضع القوانين المتوافقة مع الشريعة، واآلخذة 
في االعتبار الفروق المكانية من خالل المذاهب الفقهية، وهي من خالل أبحاثها المعمقة تضع أمام 
األنظار العالمية أعظم ثروة فقهية عرفها التاريخ معروضة بالطرق الفنية الميسرة، خدمة للتشريع 

وتنمية للثروة القانونية التي ال يستغني عنها المسلمون وغيرهم.
إن الموسوعات تقرب الفقه اإلسالمي من المشــرعين والباحثين في البالد اإلسالمية، وتساعد 
على إقامة الحياة فيها على أســس ذاتية نابعة من التراث والمعطيات اإلسالمية وتسهل اتخاذ الفقه 

أساسا لتوحيد التشريع في البالد اإلسالمية.
وكذلك تسهم الموسوعة في تفسير النصوص القانونية المســتمدة من الشريعة، وفي استكمال 

القوانين باعتبار الشريعة اإلسالمية أحد مصادر التشريع أو المصدر األساسي.
والواقع أن الموســوعات الفقهية، باإلضافة لكونها تشكل مرجعاً أساســيا لألبحاث التي يعدها 
الفقهاء في شتى المجاالت، فإنها تعتبر مســتندًا علمياً للمذكرات والمرافعات التي يصوغها القضاة 
والمحامون، وهي أيضاً مرجع للمفتين وطلبة العلم الذين يعدون رســائل أو أبحاثاً ودراسات للعرض 

في المؤتمرات والندوات.
وهذه المكانة الرفيعة للموسوعات الفقهية تنشأ عن الخصائص التي تتصف بها من المعلومات 
الموثقة والمعتمدة، والســتيعاب الموســوعات الوجهات الفقهية المختلفة، ولكون هوامشها المشتملة 
على العزو إلى المراجع بمثابة دليل يســهل على الباحثين الوصــول إلى مواطن البحث المفّصلة في 

المراجع التراثية لشتى المذاهب.
إن وجود موســوعات فقهية بيــن أيدي الباحثين ضــرورة علمية ودينية، وبعبــارة الفقهاء فرض 
 كفاية، ال بد للقائمين عليه من النهوض به لســقوط اإلثم عن الباقين، والقول بفرضيتها ما هو ِإال

من باب (ما ال يتم الواجب ِإال به فهو واجب).
ومن الجلي أنه ال يتم للفقه اإلســالمي أداء مهمته في الحياة ِإال بتيسير معرفته ولّم شتاته من 
بطون أمهات الكتــب الفقهية التي كتبت لغير هذه العصور، وكان لمؤلفيها مناهج مختلفة في طريقة 
التأليف واختيار االصطالحات والرموز العلمية وأساليب الترجيح، فضال على حرمانها من الفهارس 
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ا جعلها تأخذ  التحليلية الدقيقة، وفقدان التبويب الموحد، والتزام التركيز الشــديد في أسلوبها، ِمم
صورة متون وشروح وحواش.

إن الموســوعات تحقق تذليال للعوائق المادية في طريقة االجتهاد والتشــريع المعاصر لسداد 
الحاجات الحقوقية المســتجدة، كما أنها أصبحت مرجعا للفهم والتفســير والتطبيق في جانب غير 
قليل من القوانين المســتمدة من الشــريعة اإلســالمية في األحوال الشــخصية جملة، وفي نواح من 

الحقوق المدنية والتجارية.
وفضال عن هذه األغراض العلمية فإن وجود الموســوعات الشاملة للمذاهب اإلسالمية المعمول 
بها في العالم اإلســالمي مدعاة للتقــارب بين تلك المذاهــب واإلفادة من روائعهــا، وتوحيد األمة 

اإلسالمية تشريعيا وتكافل الجهود لسد حمالت التفرقة بينها.
هذا على الصعيد اإلســالمي، وأمــا على الصعيــد العالمي فــال يخفى االهتمــام الملحوظ في 
المؤتمرات الدوليــة بتمثيل االتجاهات الحقوقية في العالم، وخاصة الشــريعة اإلســالمية باعتبارها 
المسيطرة على الحقوق الشرقية.. ومن المؤسف القصور الملموس في أداء الدور األمثل إلبراز مواقف 

الشريعة اإلسالمية في القضايا الجديدة بسبب الحاجز الزمني بين مراجعها وبين أسلوب العصر.
ومن المعروف أن الشريعة اإلسالمية قد أخذت دورها في الدراسات المقارنة للحقوق الدولية، 
وانصرف إلى البحث فيها عدد جم من المستشــرقين أمثال (شــاخت، بيلي، بلفوند، بيليو، الووست، 
دافيد، شلنغر، أومنغون، نولدكه، وولف... الخ). وأقيمت مراكز عديدة للدراسات اإلسالمية بجامعات 
أوروبا وأميركا. كما أثيرت بعض القضايا في المحاكم الدولية، بصدد اتفاقات النفط، واستند فيها 
للمبادئ األساســية للتعاقد في ضوء الشريعة اإلســالمية ولم يكن هناك سبيل إلى الوفاء بمتطلبات 

هذا االنفتاح العالمي للشريعة ِإال بوجود دائرة معارف فقهية معروضة باألساليب الحديثة.
وال بد من التنبيه إزاء هذه المطالب الحيوية والصعوبات الملموسة بأن في الفقه اإلسالمي من 
المقدرة واالســتيعاب والثراء ما يلبي أكثر من تلك الحاجات إذا ما أتيح له التخفف من األســلوب 
القديم في الشــكل، وعوائــق االجتهاد فــي المضمون، وإخراجه بصــورة متفقة مع مــا وصلت إليه 
المدنية الحديثة من وسائل النشر واإلخراج، حيث إن تلك الوسائل قد تطورت، وظلت مراجع الفقه 
اإلسالمي حبيســة الطرق القديمة في التأليف، وتلك مهمة أبنائه ومســؤولية محبيه. وإن نقل الفقه 
من عالم الكتب إلى عالم الموسوعات إنجاز كفيل بإبراز المحاسن األصيلة لهذا الفقه ليأخذ دوره 

القيادي في المعرفة والتطبيق.

٭ ٭ ٭
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تعريف القاعدة لغة واصطالحاً:
القاعدة لغة: أصل األساس، أي: أساطين البناء التي تعمده(1).

وهي تطلق على ما كان أصًال حسياً كقواعد البيت، وعلى ما كان أصًال معنوياً كقواعد الدين.
أمــا في االصطالح عند الفقهاء فهي: قضية كلية منطبقة علــى جميع جزئياتها. وفضل بعضهم 

عبارة «على أكثر جزئياتها».
مة الشــيخ مصطفــى الزرقا 5 بأنهــا «أصول فقهية كلية، فــي نصوص موجزة  وعرفها العال

دستورية، تتضمن أحكاما تشريعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها»(2).

التمييز بين القاعدة الفقهية وما يشبهها:
أ ـ تمييز القاعدة الفقهية عن الضابط الشرعي:

القاعدة ال تختص بباب بخالف الضابط؛ فهي تجمع فروعا من أبواب شــتى، والضابط يجمعها 
من باب واحــد. ومن طبيعة القاعدة كثرة مســتثنياتها(3) بخالف الضابط ألنــه لموضوع واحد. وقد 

يتسامح في التعبير بأحدهما عن اآلخر، وال مشاّحة في االصطالح.

ب ـ تمييز القاعدة الفقهية عن النظرية الفقهية:
عّرف الشــيخ الزرقاء النظريــة الفقهية بأنها: دســتور أو مفهوم كبير يؤلــف نظاماً حقوقيا 
موضوعيا منبثاً في الفقه، وتحكم عناصره في كل ما يتصل بموضوعه من شــعب األحكام. وعرفها 
الدكتور علي الندوي بأنها موضوع فقهي يشــتمل على مسائل فقهية حقيقتها أركان وشروط وأحكام 
تقوم بينها صلة فقهية وتجمعها وحــدة موضوعية تحكمها. ومن أمثلتهــا: نظرية الملكية، ونظرية 

العقد، ونظرية األهلية.. الخ.
فالنظرية أوسع كثيرا من القاعدة، وقد تشتمل هي على قواعد كثيرة(4).

لسان العرب 361/3؛ والمفردات في غريب القرآن، للراغب االصفهاني، 409.   (1)
التعريفات للجرجاني، 171. وحاشــية الحمدوي على األشباه والنظائر، 12/1. والمدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء،   (2)
234/1. ومعجــم القواعــد الفقهية اإلباضية، د. محمود آل هرموش، 7/1؛ وقد أشــار إلى أنواع التمييــز للقاعدة الفقهية عن 

غيرها وخصائص القواعد الفقهية، 9/1 - 12. 
األشباه والنظائر البن نجيم، 192. والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، 66.   (3)

المدخل الفقهي، 253/1؛ والقواعد الفقهية للندوي، 65.  (4)
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ج ـ تمييز القاعدة الفقهية عن القاعدة األصولية:
تشبه القاعدة األصولية القاعدة الفقهية، من حيث اندراج جزئيات تحتهما، وتختلفان من حيث 
إن القاعدة األصولية هي المسائل المتعلقة باألدلة التي يستنبط منها التشريع، أما القاعدة الفقهية 

فهي التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها(1).
والقواعد األصولية يرجع إليها الفقيه لالستنباط وهي مطردة، أما القواعد الفقهية فهي تجمع 

نتائج االستنباط وهي أكثرية.
وقد أصدر مجمع فقه أهل البيت موســوعة أصوليــة بعنوان (قواعد أصــول الفقه) مع تصنيفها 

بأسلوب حديث. كما سبقت اإلشارة إلى موسوعة أصـول الفقه للدكتور قطب سانو(2).

أهمية القواعد الفقهية للفقه والتقنين:
أشاد اإلمام القرافي بأهمية القواعد الفقهية، بأن من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات الندراجها في الكليات. والقواعد الفقهية تيســر حفظ الفقه وتكوّن الملكة الفقهية، وتســهل 

استنباط األحكام للتطبيقات العديدة.. الخ، وال يتسع المقام لسرد جوانب أهميتها في الفقه(3).
أما في مجال التقنين فالواقع أن القواعد الفقهية ـ من خــالل صياغاتها الجامعة ـ هي بمثابة 

منارات للتقنين، وهي بمجموعها تشكل مبادئ أساسية للقوانين المستمدة من الشريعة.
وهناك مثاالن لهذه الحقيقة:

أحدهما قديم: يتمثل فــي التصدير بالقواعد الفقهية في مجلة األحــكام العدلية (التي كانت 
هــي القانون المدني لمعظم البالد اإلســالمية، في عهد الدولة العثمانيــة) بوضع 99 قاعدة قبل 
تناول الموضوعــات. والمثال الحديث: هو القانون المدني األردني، حيث صدر أيضاً بتلك القواعد 

التسع والتسعين.

نشأة القواعد الفقهية:
أشــارت معظم الكتب المصنفة في القواعد إلى الجانب التاريخي لنشــأتها، وبحسب المراحل 
الزمنيــة، وما ظهر فــي كل مرحلة من كتــب القواعد (ينظــر: القواعد الفقهيــة، د. علي الندوي، 
77/1 - 228؛ والقواعــد للمقــري، تحقيــق د. أحمد بــن حميــد 120/1. ومعجم القواعــد الفقهية 

اإلباضية، د. محمود آل هرموش، 14/1 - 45 وغيرها..).

الفروق للقرافي، 2/1.   (1)
بعض الباحثين اهتم بالتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة النحوية أيضاً (معجم القواعد الفقهية اإلباضية، 9/1).   (2)

قواعد الفقه اإلسالمي، د. محمد الروكي، 121. القواعد الفقهية الكبرى، د. عمر كامل، 56/1.   (3)
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وليس ذلك من مقصود هذا البحث، ويدل ذلك على االهتمام المتواصل منذ عهد طويل بموضوع 
القواعد الفقهية.

٭ ٭ ٭
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المؤلفات فــي موضوع القواعد كثيــرة، ومناهج مؤلفيهــا مختلفة، ويهمنا البــدء بمن صنفوها 
بطريقة موسوعية قبل غيرها من الطرق، وهم الذين حاولوا استيعابها، مع ترتيبها على المصطلحات 

بالحروف األلفبائية أو بحسب أوائل أحرفها:
أ ـ كتاب (المنثور في القواعد) للزركشي، في ثالثة أجزاء، وهو ـ بحق ـ موسوعة للقواعد. وقد 
حققه د. تيسير فائق محمود، وراجعه د. عبد الســتار أبو غدة. قال الزركشي في أوله: «رتبتها ـ أي 

القواعد ـ على حروف المعجم، ليسهل تناول طرازها المعلم».
ب ـ موســوعة القواعد الفقهية، جمع وترتيب د. محمد صدقــي البورنو، في أربعة أجزاء، وصل 

فيها إلى حرف الثاء.
ج ـ جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت الماليــة، إعداد الدكتور علي أحمد الندوي في 
ثالثة أجراء. نشر شــركة الراجحي المصرفية لالستثمار عام 2000م، وقد رتبها بحسب عموم 
القاعدة أو خصوصيتها. ثم أورد فهرســاً لها جميعاً مرتباً على الحروف لتســهيل الوصول إلى 

تلك القواعد.
د ـ معجم القواعد الفقهية اإلباضية في جزأين (622 صحفة)، نشــر وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينية في سلطنة ُعمان، استخراج أ. د. محمود مصطفى عبود آل هرموش، وقد رتبه على الحروف 
بحســب بداية القاعدة. ومع أنه بحســب العنــوان عن اإلباضية، لكــن معظم ما فيه مشــترك بين 
المذاهب، كما قال الشــيخ عبد اهللا بن محمد الســالمي في تقديمه «ورغم ان هناك قواعد مذهبية 

خاصة بمدرسة (مذهب) معينة فاألعم األغلب االتفاق على أكثر القواعد».
وهناك مدونات في القواعد تشبه الموسوعات من حيث الجمع، ولو أنها نهجت ترتيباً موضوعياً 
أو بحســب كونها قواعد كلية ألكثر المسائل، أو قواعد كلية لبعض المســائل، وهناك من رتبها على 

أبواب الفقه.
وللقرافي طريقة خاصة في جمع القواعد الفقهية حيث ركز على الفروق بين القواعد المتشابهة 

بحسب الظاهر، فأبدي ما بينها من فرق في التطبيق. وكتابه في أربعة أجزاء.



د. عبد الستار أبو غدة 773موسوعات الفقه والقواعد رؤية نقدية نحو التقنين الفقهي

وقد ســبقت اإلشــارة إلى القواعد الكلية التي صدرت بها مجلة األحكام العدلية والتي شرحها 
(مع المجلة نفسها) كثيرون. وأفرد شرحها بشكل منظم (الشرح، التطبيق، المسـتثنى) الشـيخ أحمد 

الزرقاء والد الشـيخ مصطفى الزرقاء، وحققه د. عبد الستار أبو غدة(1).
كما أن الشــيخ القاضي أحمد بــن عبد اهللا القاري الــذي وضع مجلة مشــابهة لمجلة األحكام 
العدلية، لكنها على المذهب الحنبلي، صدرها بقواعد كلية في بداية كل باب من أبوابها. وهذا يثبت 

دور القواعد الفقهية في مجال التقنين.

٭ ٭ ٭
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َتمهيـد:
تجدر اإلشــارة في البداية إلى النّد الذي زاحم الفقه في العصر الحاضر وجاس خالل دياره، 
من جراء الضعف السياسي والتخلف الفكري الذي غشــي البالد اإلسالمية، فهوت أفئدة المحدثين 
إلى إيثاره على الفقه، واستبداله به في تنظيم شؤون الحياة، ذلك الند هو: (علم الحقوق الغربية)، 
وقد أقيمت من أجل دراســته مراكز علمية ضخمة هــي (كليات الحقوق) وأشــباهها، وقد كان أولها 
معهد الحقوق باآلســتانة عاصمة الدولــة العثمانية ثم في مصر وبيروت إلى أن عمت ســائر البالد 

اإلسالمية. وكانت لهذه المراكز آثار بعيدة المدى في ديار اإلسالم.
وال ريب أن هذه المراكز في واقعها بالبالد اإلسالمية ســداها ولحمتها دراسة الحقوق الغربية 
ومــا يتفرع عنها مــن قوانين وضعيــة مترجمة عن قوانين الغرب، وليس لدراســة الفقه اإلســالمي 
ِإال تمثيــل ضئيل في كليــات الحقوق فقط، وذلك في أحكام األســرة وعرض بعــض جوانب من فقه 
ا احتواه هذا الفقه  المعامالت باسم مادة الشــريعة اإلســالمية. أما في ما وراء ذلك فال يدرس ِمم

العظيم إال نبذ تورد لمجرد التاريخ.
وقــد كان ينبغي أن تقوم الدراســة في كليات الحقوق وشــبهها على الفكر اإلســالمي والتراث 
الفقهي أصالة، مع االستفادة من أساليب البحث الجديدة، واســتخراج ما يغني عن تلك النظريات 
الحقوقية الغربية؛ فليس شــيء منها يعدم نظيرًا له في الفقه اإلسالمي بقابلية نصوصه لالستنباط، 

طبع مرتين، في دار الغرب اإلسالمي، 1983، ثم في دار القلم.   (1)
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وكثرة مذاهبه المختلفة النزعات. وهذا الغنى متحقق في جميع المجاالت من دســتورية أو إدارية أو 
دولية، أو عقوبات، واقتصاد ومالية.

وهكذا وقــع االزدواج في تعليم الفقــه، وكانت الغلبة للحقــوق الغربية التي يؤهــل تعلمها لما 
ال يؤهل له تعلم الفقه اإلســالمي في غالب البالد اإلســالمية التي غابت فيها الشــريعة عن مجال 

الحكم في معظم البالد اإلسالمية.
ولم تكن مزاحمة الحقوق الغربية للفقه اإلسالمي في المضمون فحسب، بل في أسلوب البحث، 
فقد جلبت معها في أحكام المعامالت نظرية االلتزام العامة التي ال تنكر جودتها في عرض األحكام 
في شــكل مترابط يظهر وضع التصرف منذ صدوره إلى انقضائه. مع أن من الســهل أسلمتها، كما 
فعل أســاطين الفقه والقوانين مثل الشــيخ مصطفى الزرقاء، وقبله الشــيخ أحمد إبراهيم، وكذلك 

د. شفيق شحاته وغيرهم.
ومن المعلوم أن الفقه اإلســالمي شــهد ألوانا من التصنيف فيه، عديــدة متنوعة يدلي بعضها 
إلى الصياغة القانونية بســبب، فإن كتــب القواعد الفقهية، والفروق، واألشــباه والنظائر كلها نواة 
للنظريات الحقوقيــة والفقهية من المنظور اإلســالمي؛ فهي تجمع فيها الفــروع المنبثقة عن مبدأ 
واحــد. وإزاء هذا الفراغ بادر الفقهــاء المعاصرون لتالفي الكتابة وفق هــذه النظرية التي غادرها 
الســابقون، رغم تناولهم عناصرها وفروعها بأزخر مــن كل ما كتب عنها، فلم يكــن العوز إال في 

الهيكل والمخطط.
وأولــى هذه المحاوالت لعرض األحــكام الفقهية بصورة تماثل نظرية االلتــزام العامة ما كتبه 
مــة الفقيه محمد قدري باشــا في مطلع قانونه الفقهي (مرشــد الحيران)، حيــث صاغ أحكام  العال
المعامالت على قســم عام ثم أحكام خاصة، لكن تلك المحاولة لم تسلم من القصور الذي يرافق 
مة الشــيخ أحمد إبراهيم بــك في مذكرته المبتدئة عن  كل بداية في أمر جديد، وتاله الفقيه العال

نظرية االلتزام وما يقابلها في الشريعة اإلسالمية، وقد ظلت أساسا لكل من جاء بعده.

محاوالت تقنين الفقه في العصور اإلسالمية:
لقد شــهدت العهود اإلســالمية منذ القدم محــاوالت التقنين وصياغة أنظمــة من الفقه في 
العصور اإلســالمية الزاهرة، وقد ال نجد تلك المحاوالت معنونة بكلمة (قانون) مع أنها ال تختلف 
عنه في الحقيقــة، بل إن كلمة (قانون) التــي ينفر منها حينا وتذم أحيانا علــى إطالقها من دون 
ا سبب مواراة هذه التسمية في بعض البالد خلف كلمة (نظام)، مع  التقييد بالقانون (الوضعي) ِمم
أن هذه الكلمة ترددت على ألســنة الفقهاء الســابقين للتعبير عن القاعدة أو الضابط أو المنهج 
مثل ما جاء في كالم الســبكي في طبقاته (221/5): «وما ذاك ِإال الشــتغال الشافعي بما هو أهم 
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من ترتيب قوانين الشريعة»، وفي كالم ابن الجوزي في (مناقب اإلمام أحمد)، ص 308: «لم يزل 
الناس على قانون السلف».

كما ظهرت كلمة (قانون) فــي عناوين عدد من الكتب للداللة علــى العلم المنقح المقرب 
للباحثين، فقد صنف الفقيه المالكي ابن ُجّزي (المتوفى سنة 741هـ) كتابا على هذه الصفة من 
الوجازة واالختيار وســماه: (القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية). وللغزالي (المتوفى 
ســنة 505هـ) كتاب (قانون التأويل) والبن ســينا كتاب (القانون) في الطــب، ومثلها كثير في 
مختلف العلوم. وإن التقنين وســيلة لعرض أي فقه أو تشــريع بأسلوب خاص من حيث الصياغة 

المحكمة.
أما تلك المحاوالت لصياغة الفقه في أنظمة فهي كثيرة نختار منها نماذج مختلفة:

أوالها: ما حدث في صدر العصر العباسي (عصر نشوء المذاهب) عندما اقترح ابن المقفع عام 
144هـ علــى أبي جعفر المنصور أن يأمر بوضع كتاب تذكر فيه المســائل الضرورية مع أجوبة عنها 
من مذاهب الفقهاء، ثُم يختــار أرجحها ويعمم؛ ليقع القضاء بما فيه مــن دون تنازع وال زلل. كما 
جاء ذلك االقتراح مفصال في رســالة الصحابة له، وقد احتفل الخليفــة المنصور بذلك، وكان منه 
ا  ما هو مشهور من إشــارته على اإلمام بوضع كتاب الموطأ، ورغبته في قصر الناس عليه ومنعهم ِمم
ســواه؛ لكن اإلمام مالكاً 5 أبى عليه ذلك ألسباب خاصة، أهمها تفرق الحديث آنئذ في األمصار 
وثقته بأن مــا عنده ليس هو كل العلم. وقد تكرر طلب المنصور منه ذلك مرتين عام 148هـ، وعام 

163هـ، ويقال: إن ذلك حصل من الرشيد أيضاً معه.
وتبعت ذلك محاوالت أخرى مشابهة، بل يرى بعضهم أن تبني الخلفاء لمذهب من دون غيره هو 

من هذا الباب، من حيث اختصاص ذلك المذهب رسمياً بالتقاضي إليه من دون غيره.
وفي القرن التاسع الهجري نجد الخليفة العثماني السلطان ســليمان القانوني المشهور بتنظيم 
إدارة الدولــة يطلب من الفقيه الحنفــي إبراهيم بن محمد الحلبي وضع مرجــع للقضاة والمفتين، 
فيصوغ هذا كتابــا محكما يجمع فيه المتون األربعــة المختارة للفتوى في المذهب الحنفي ويســميه 

(ملتقى األبحر) وقد شرح وطبع مرات.
وفي القرن الحادي عشــر الهجري رغب الملك الهندي المســلم محمــد أورنكزيب حاكم والية 
عالمكيــر في وضع مدونة رســمية للفقه العملي ليجــري القضاء وفقها، وعول فــي ذلك على لجنة 
من فقهاء الحنفية برئاسة الشــيخ نظام البرهانبوري، فاستخرجوا األحكام العملية الراجحة المفتى 
بها في المذهب الحنفــي، فكان من ذلك كتاب (الفتاوى العالمكيرية) (أو الهندية)، وهي مشــهورة 

متداولة تشهد بالجهد الكبير المبذول في إعدادها.
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ــام العثمانيين يوم صاغوا قانون (المجلة الشــرعية) من  وكانت المحاولــة األخيرة الناجحة أي
فقه المذهب الحنفي، وكان عصمــة من التقنين الوضعي الذي تعرضت البالد اإلســالمية لخطره. 
مة محمد قدري باشا وخاصة  ة وعن مشاريع القوانين التي وضعها العالوقد سبق الحديث عن المجل

(مرشد الحيران).
ولذلك ينبغي لتأريخ فكرة التقنين في البالد اإلســالمية أن يفرد التقنين الشرعي منه، فتجعل 
بدايتــه من أولى تلك المحــاوالت في القرن الثالــث الهجري، ويرجع الوضعي منــه ال إلى العصر 
الحاضــر وال إلى قانون الجــزاء العثماني، بــل إلى دخول هوالكــو بغداد وإيقافــه تطبيق األحكام 
الشرعية، واستبداله بها قانوناً وضعياً من صنع سلفه جنكيز خان الذي أخذه من الشرائع السماوية 
كاإلســالم والمسيحية واآلراء البشــرية والعادات ـ مثلما يحدث في القوانين الوضعية اآلن ـ، ودعاه 
(الكاســة) أو (الياسق)، وطبقه التتر على المسلمين قســرا مدة احتاللهم بغداد كما أشار إلى ذلك 

مة ابن القيم في بعض كتبه. العال
والحمد هللا رب العالمين.
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الواعظ المكلف باإلشراف َعلَى الكوادر الوعظية
بوالية السيب، سلطنة ُعمان
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرســلين ســيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

الشــريعة اإلســالمية صالحة لكل زمان ومكان، ففيها الحلول لكل القضايــا التي تعتري حياة 
البشر. فالتجدد موجود في القضايا واألحكام منذ عهد الصحابة والتابعين، فقد اجتهدوا في قضايا 
عصرهم ويســروا على الناس فــي أحكامهم، وتبعهم على ذلك مؤسســو المذاهب اإلســالمية، ولم 

يختلف فقهاء اإلباضية عن غيرهم في استنباط األحكام وتجديد الفقه بما يتالءم مع الواقع.

والمتتبــع للفقه اإلباضي يلحــظ أنه فقه متجــدد؛ إذ إن علمــاءه لم يقولوا بخلــو العصر من 
المجتهد، ولم يغلقوا باب االجتهاد. كذلك نجد المســايرة للواقع في أحكامهم الفقهية، والتيســير 

على الناس في استصدار األحكام.

وفي هذه الدراسة نحاول اإلجابة عن اإلشكاليات التالية:
ما هو موقف فقهاء اإلباضية من منهج التجديد؟ –
هل لالجتهاد الجماعي دور في تجديد الفقه وتيسيره؟ –
هل للمنهج التيسيري دور في إثراء الحركة الفقهية؟ –

وسنتناول في هذا البحث المواضيع التالية:
تحديد المفاهيم (التجديد ـ التيسير)  –
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من هم اإلباضية؟ –
االجتهاد عند اإلباضية. –
االجتهاد الجماعي. –
المقارنة بين فقه المذاهب اإلسالمية. –
الخاتمة. –

٭ ٭ ٭
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ـ التجديد
التجديد لغة:

مــن أصل الفعل (تجدد)؛ أي: صار جديدًا، وتجدد الشــيء تجددا: صــار جديدا، تقول: جدده 
فتجدد وأجده أي الثوب وجدده واســتجده: صيره، أو لبســه جديدا فتجــدد. والجديد نقيض البلى 

والخلق(1).
إن التجديد في معناه اللغوي يبعث في الذهن تصورا تجتمع فيه ثالثة معان متصلة:

إن الشيء المجدد قد كان في أول األمر موجودا وقائما وللناس به عهد. –
إن هذا الشيء أتت عليه األيام فأصابه البلى وصار قديما. –
إن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق. –

التجديد اصطالحا:
عرف التجديد بعدة تعريفات نختار منها:

التجديــد: إعادة تفســير وصياغــة الفقه بلغــة العصر؛ وربــط الواقع بأصول الشــريعة  –
وضوابطها(2).

التجديد: إعادة الطرح اإلســالمي بصيغة مناســبة لمقتضى العصر، ويتناول تسليط الضوء  –
على الجديد من القضايا التي لم تطرح سابقا مع الحكم عليها وفق معطيات الدليل(3).

ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 111.  (1)
علي أبو البصل، االجتهاد ودوره في التجديد، ص 172.  (2)
الخليلي أحمد، االجتهاد وأثره في التجديد، ص 107.  (3)
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إن التعريفيــن يدالن علــى حركية الفقه ومواكبتــه لتطورات المجتمع اإلنســاني ورقي العلوم 
االجتماعية والنفســية واالقتصاديــة والطبية في ضوء المبــادئ والقيم اإلســالمية المأخوذة من 

نة. الكتاب والس

ـ التيسير:
التيسير لغة: مصدر يســر، يقال: يسر األمر إذا سهله، ولم يعســره، ولم يشق على غيره، أو 
نفســه فيه، وفي التنزيل: ﴿ t s r q p o n ﴾ [القمر: 17]؛ أي ســهلناه للتذكر 

والفكر الشتماله على حكم ومواعظ مناسبة للعقل(1).
وفي الحديث: «يســـروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا»(2)، وهو من اليســر. واليسر في اللغة: 
اللين واالنقياد، ويقال: ياسر فالن فالنا، إذا الينه. وتيسرت البالد إذا أخصبت. واليسر والميسرة 

الغنى، وكذلك اليسار، ومنه قوله تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 280].
ومن معاني التيسير في اللغة: التهيئة، ومنه قوله تعالى: ﴿  ے ¡ ﴾ [الليل: 7]؛ أي نهيئه 

للعود إلى العمل الصالح(3).
والتيســير مبــدأ أصيل من مبادئ الشــريعة اإلســالمية، ومقصــد أعلى من مقاصد التشــريع 
اإلسالمي؛ فما من حكم من األحكام ِإال ويأخذ طابع التيسير. والذي يتأمل التشريع اإلسالمي يوقن 

بهذه الحقيقة يقينا ال يخالطه شك أو ريب.
نة يجدهما يفيضان بذلك حقا. والمتأمل في القرآن والس

نة: ـ التيسير في القرآن والس
 ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :يقول اهللا سبحانه وتعالى تعقيبا على أحكام الصيام
̄ ﴾ [البقــرة: 185]. وقد ورد هذا النص مباشــرة بعد النص على الترخيص، وكان كالصلة لقوله 

تعالى: ﴿  O N M L K J I H G F E ﴾ [البقرة: 184].
جاء فــي جامع ابن جعفر: «فهذه رخصة جائزة لمن َقِبلهَا أن يفطر إذا َســفَر وإذا مرض، ومن 

َقِدرَ على الصوم فصام فهو أفضل»(4).

اطفيش محمد، تيسير التفسير، ج 12، ص 590.  (1)
رواه البخاري في صحيحه، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم، ج 1، ص 38، رقم 69.  (2)

ابن منظور، لسان العرب، مادة يسر، ج 15، ص 447.  (3)
ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 232.  (4)
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وقد تكلــم فقهاؤنا(1) عن هــذه اآلية عند كالمهم عن مســألة (أيهما أفضل الصــوم أم الفطر 
للمسافر والمريض)؟

ورجحوا التخيير للمريض والمسافر، وهذا التخيير راجع للمشقة التي يواجهها من عدمها، جاء 
في كتاب الفتاوى: «بل هو مخير بين اإلفطار والصيام، وإنما يترجح اإلفطار عندما يواجه اإلنســان 

مشقة، ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة»(2).
ونثبت هنا بعض ما ورد في مصنفاتهم عن هذه اآلية:

«فأباح اإلفطار للمريض والمســافر، وأوجب عليهم القضاء بعد أيام فطره يريد اهللا بكم اليسر 
في الدين وال يريد بكم العسر في التضييق عليكم»(3).

وقال آخر: «فإن كان الفطر يســر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيســر كمن يسهل 
عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل»(4)

ـ ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ µ ¶ ﴾ [األعلى: 8].
وقد فسرت اليسرى بأنها: الشــريعة السهلة الخالية عن الشدائد التي كلفت بها األمم قبلك(5). 
وقد قال اهللا تعالى: ﴿ µ ¶ ﴾ [األعلى: 8]؛ ولم يقل نيســر اليســرى لك، مع أن األصل تعليق 
التيســير باألمور المســخرة للذوات ال تســخير الذوات لألمور، لإلشــارة إلى معنى قولك: نجعلك 

راسخاً في اليسرى كأنك مالٌك لها ضابط لها كأنها طبيعية لك(6).
ـ ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: 286]، وقد ورد في تفســير 
التكليف بأنه: االلتزام بما فيه الكلفة أي المشــقة والوسع: ما تسعه قدرة اإلنسان أو ما يسهل عليه 
من المقدور، وهو ما دون مدى طاقته(7)؛ وفي هذه اآلية إشــارة إلى أن اهللا ال يكلف اإلنســان ِإال ما 

تسعه قدرته بالغة غايتها حيث ِإنهُ ال تكليف بالمحال(8).

راجع: تفســير اآلية اطفيش، تيســير التفســير، ج 1، ص 262 ـ ص 265. وعن المســألة المذكورة ينظر: ـ أبو مســلم، نثار   (1)
الجوهر، ط/ األولى، 1421هـ/2001 م، مكتبة مســقط ـ ســلطنة ُعمان ـ ج 5، ص 184 ـ ص 191. والشــماخي، اإليضاح ط/ 
1404هـ/ 1984 م ـ وزارة التراث الُعمانية ـ مســقط ـ ج 3، ص 176. البســيوي، جامع أبي الحسن تحقيق أبو الحسن محمد، 

ط/ األولى 1404هـ/1984 م، وزارة التراث ـ سلطنة ُعمان ـ ج 2، ص 223.
الخليلي أحمد، الفتاوى، ط/ األولى 1421هـ/2001م، مكتبة األجيال ـ روي، ص 319.  (2)

البسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 223.  (3)
أبو مسلم، نثار الجوهر، ج 5، ص 187.  (4)

اطفيش، تيسير التفسير، ج 15، ص 69 ـ ص 104.  (5)
المرجع السابق، ج 15، ص 104.  (6)

اطفيش، تيسير التفسير، ج 1، ص 474.  (7)
المرجع السابق، ص 473.  (8)
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وعلى الرغم من أن قوله تعالى: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: 286]، ظاهر الداللة 
في عدم التكليف ِإال في حــدود الطاقة والقدرة، إال أن اهللا ســبحانه وتعالى قد أعقب هذه الجملة 
بدعاء وجهه إلــى عباده المؤمنين يبين فيه مــا امتن عليهم من عدم المؤاخذة بالخطأ والنســيان، 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :وحــط األصار واألغالل وعــدم التكليف بما ال يطــاق، قال تعالــى
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½

ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ ﴾ [البقرة: 286].
وبعد أن ذكرنا هذه اآلية نذكر نظرائها من اآليات التي تبين أَنهُ ال تكليف ِإال في حدود الوسع 

والطاقة ومن هذه اآليات:
 ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | { z ﴿ : 8 ـ قوله
» ¬® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [البقــرة: 233]. فهذه اآلية وردت بشــأن إرضاع الوالدات 
أوالدهن، وإنفاق األزواج آباء األوالد عليهن، كل بما هو في طاقته وقدرته على وجه االتساع فال يلحق 

ضرر بأي منهما.
ـ وقولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +, - . 
/ 10 2 3 4 5 6 ﴾ [األنعام: 152]. فالطلب بالوفاء في المكيال والميزان 
في حدود القدرة البشرية وتحري العدل، وال تضر الـحبة والحبتان وما شابه ذلك من األشياء 
اليســيرة، لكن ال يخفى أنها تدل على أن الشــريعة في جملة أحكامها تســير على هذا المنهج 

العدل.
وعلى الرغم مــن أن هذا وارد في هذه الجزئيات التي أشــرنا إليها التكليف بما ال يشــق، وأن 
اليسر والســهولة هو روحها؛ ألن المقصود من األحكام ليس هو العسر واإلعنات، وإنما هو االمتثال، 
ومن ثم الحصول على السعادة في الدنيا واآلخرة، وال شك أن األحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة في 
حدود الوسع واالستطاعة من دون بلوغ غاية الطاقة ففي ذلك الداللة الظاهرة على أن الحرج مرفوع، 

إذ إن الشريعة مبنية على التيسير وعدم التعسير فهي حنيفية سمحة سهله فلله الحمد والمنة(1).

أحاديث يستفاد منها سماحة هذا الدين ويسره:
مــا رواه جابر بن عبد اهللا أن النبي ژ قــال: «بعثت بالحنفية الســـمحة» (أخرجه أحمد في 
مســنده). والحنيفية: هي المائلة عن الباطل إلى الحق، وأطلقت على ملة إبراهيم 0 . والسمحة: 
الســهله. ووجه الدالله في الحديث أنه لو ثبت وجود الحرج في الشــرع لم تكن الشــريعة حنيفية 

ابن حميد، رفع الحرج، ص 70.  (1)



الـتقنيـن والتجـديـد782 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ســمحة، بل كانت حرجية عســرة، وهذا باطل لتكذيبه خبر النبي ژ فبطل مــا أدى إليه وثبت أن 
ال حرج في الشرع(1).

يقول ابن عاشور: «والحكمة من السماحة في الشريعة أن اهللا جعل هذه الشريعة دين الفطرة، 
وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس ســهل عليها قبولها، ومن الفطرة النفر من 

الشدة واإلعنات»(2).
وروى الشيخان عن عائشة # قالت: «ما خير رسول اهللا ژ بين أمرين ِإال اختار أيسرهما ما 

لم يكن إثماً» (أخرجه اإلمام أحمد في مسنده).
وأيضاً: ما رواه أنس عن النبي ژ قال: «يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا»، رواه البخاري 

في صحيحه، وقد عقد اإلمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان: (الدين يسر).
وقول النبي ژ : «إن الديـن يسر، ولـن يشـــاد الديـن أحد ِإال غلبـه، فَسّدُدوا وقـاربوا 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحـة وشـــيء من الدلجة» (رواه البخاري في صحيحه، باب: 

الدين يسر).
َرا وبشرا  ـــَرا وال تعس ــا بعثهما إلى اليمن «يس وقال لمعاذ بن جبل وأبي موســى األشــعري لَـم

را» (رواه البخاري في صحيحه). وال ُتنف
فهذه األحاديث تبين ســماحة اإلســالم وأنه دين اليسر والرفق والتســهيل، وليس دين العسر، 
فالعســر منفي عنه، وهذا أيضاً نلحظه في بعض القضايا الخاصة كقضايا األكل والشــرب واألعياد 

ا تبين سماحة الدين ويسره. واأللعاب والمسابقات والتفريج عن النفس وغيرها ِمم

ـ ضوابط التيسير:
من المؤكد أن كل تيســير ال يعد معتبرا في شريعة اإلسالم؛ فمن التيســير لو تتبعناه لذهبت معه 
معالم الشريعة؛ ولذلك فهناك ضوابط تحكم التيسير حتى يكون تيسيرا موافقا مع روح التشريع ومنها:

أن يكون التيســير مضبوطا بالدليل من الكتاب أو الســنة أو اإلجمــاع أو اجتهادات العلماء  –
السابقين.

ا يؤدي إلى التلفيق بين المذاهب اإلسالمية. – عدم تتبع الرخص ِمم

الباحسين، رفع الحرج، ط/2. 1416هـ، دار النشر الدولي، السعودية، ص 67.  (1)
ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 63.  (2)
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اإلباضية يشــددون على تتبع الرخــص بقصد التلفيــق أو الترخص، يقول الســيابي في فصول 
األصــول: «وال يجوز تتبع الرخص من المذاهب، فيأخذ من كل مذهــب ما هو األخف واألهون، فيما 
يقع له من المسائل تشــهياً لقضاء غرضه الفاســد، فذلك حرام ال يحل؛ ألنه يؤدي إلى االنهماك 
في الرخص، وعدم المباالة بهدم الديانات. ولذا منع جل أصحابنا من إفتاء طالب الرخصه قبل أن 
يقع فيها، خوف التســاهل في أمور الدين وطلباً لنجاة المسلمين، فإن العالم أمين اهللا في األرض؛ 
فالواجب عليه أن ال يضع أمانته في غير موضعها، ومع غير مســتحقها، وهو أيضاً كالطبيب ال يضع 

الدواء ِإال على العلة»(1).
وسبقه السالمي فأوضح ـ من قبل ـ رأيه الشــافي في حكم تتبع الرخص حيث بين رأيه بقوله: 
«نعم نمنع االنتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد التشــهي، والحظوظ العاجلة؛ ألن ذلك يؤدي الى 
االنهماك في الرخص وعدم المباالة بالديانة، حتى إن أصحابنا ـ رحمهم اهللا تعالى ـ منعوا من إفتاء 
طالب الرخصة قبل الوقـوع فيها، وما ذلك إال لخوف التســاهل فــي الديانة وطلب الحزم في أمور 

الدين، والنجاة للمسلمين»(2).
ـ معرفة واقع الناس وأحوالهم، فالحكــم الصادر ألناس بعينهم ال يصح أن يطبق على كافة 
أفراد المجتمع، فلكل واحد أحكامه الخاصة التي تتناســب مع حالته. وفي هذا يقول الشــاطبي: 
«وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب األزمان وبحسب األعمال، فليس سفر اإلنسان راكباً مسيرة 
يوم وليلة في أرض مأمونة ورفقة مأمونة وعلى بطء، وفي زمن الشــتاء وقصر األيام، كالســفر 
على الضد مــن ذلك في الفطر والقصر، وكذلك الصبر على الجــوع والعطش يختلف باختالف 

هذه األحوال»(3).

٭ ٭ ٭

á«°VÉHE’G

اإلباضية أو األباضية: فرقة لها امتدادها التاريخي من القــرن األول الهجري إلى يومنا هذا، 
وتنســب إلى عبد اهللا بن إباض وهي نسبة ِاصطالحية فحسب، ولم ترد في مصنفاتهم ِإال في القرن 

الثالث الهجري، وقد كانوا يسمون أنفسهم (أهل الدعوة ـ اِالستقامة ـ جماعة المسلمين...)(4).

السيابي، فصول األصول، ص 386.  (1)
السالمي، شرح طلعة الشمس، ج 2، ص 298.  (2)

الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 314.  (3)
الجعبيري؛ فرحات، البعد الحضاري، ص 41.  (4)
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ر الحقيقي لإلباضية هو جابر بن زيد األزدي  والمتأمل في المصادر اإلباضية يجد أن الُمنَظ
الُعماني، حيث قام ببلورة أفكار هذه الفرقة، حتى غدا فكرًا متميزًا سواء أكان فقهياً أم حديثياً 
أم عقدياً، وكونوا ألنفسهم تكتالت سياســية ودينية في عدد من أقطار العالم (ُعمان ـ تونس ـ 

ليبيا ـ الجزائر ـ زنجبار ـ غانا...)(1).

واستمر الجدل السياسي والعقدي في ما بينهم وبين مخالفيهم لفترات طويلة، حيث وصموا 
بالخوارج وحشــروا في زمرتهم وهم براء من الخــوارج وأفكارهم، وهذا مــا نجده في رعيلهم 
األول؛ إذ رفض عبد اهللا بن أباض آراء الخوارج (األزارقة ـ الصفرية ـ النجدات) علنا، وقاتلهم 

المهلب بن أبي صفرة مرات عديدة(2).

ويا لألسف إن بعضاً من الكُتاب المعاصرين ما زال يخلط بين اإلباضية والخـوارج، مع أن 
كثيرًا من المفكرين غيــر اإلباضيين(3) أظهروا حقيقة اإلباضية وأنصفوهــم في كتاباتهم وبينوا 

زيف الخطأ الذي ارتكبه ُكتاب الملل والنحل(4)، وُكّتاب بالط السلطتين األموية والعباسية.

وعند النظر في السياق المذهبي اإلسالمي نجد أن اإلباضية وقفوا موقفاً متسامحاً ومعتدالً 
مع بقية أصحاب المذاهب األخرى(5)، فلماذا ال يبادلون نفس الموقف؟

ويتجه مثقفو المجتمع اإلسالمي وعلمائه إلى العمل على وحدة الصف والتجرد من األهواء، 
واالتصاف بالعقالنية في إصدار األحكام وقراءة فكر اآلخر قراءة متأنية واعية.

٭ ٭ ٭

معمر علي، اإلباضية مذهب إسالمي معتدل، ص 19 - 12.  (1)
النامي عمرو، دراسات عن اإلباضية، ص 45.  (2)

راجع على سبيل المثال الكتب التالية: السهيل؛ جابر، اإلباضية في الخليج العربي، ط 2/ 1418هـ ـ 1998م، مكتبة االستقامة ـ   (3)
مسقط. المجدوب؛ عبد العزيز، الصراع المذهبي بأفريقية، (د. ت. ط.)، الدار التونسية للنشر ـ تونس. خليفات؛ عوض، نشأة 

الحركة اإلباضية، ط. 1978م، دار الشعب ـ ُعمان إذ كتب مؤلفوها عن اإلباضية وأنصفوهم.
راجع: ابن حزم؛ علي بن أحمد بن ســعيد، الفصل في الملل واألهواء والنحل، ط. 1986م، دار المعرفة ، بيروت، حيث حشــر   (4)

اإلباضية في زمرة الخوارج.
غباش؛ حسين، ُعمان الديمقراطية، ص 66.  (5)
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á«°VÉHE’G  óæY  OÉ¡àL’G

االجتهاد الفقهي(1) فريضة محكمة ينبغي على األمة أن تحرص عليها كل الحرص، ألنه الوسيلة 
العملية للكشــف عن أحكام اهللا تعالى في أفعــال عباده، وإثبات أن الشــريعة للتطبيق الدائم وأنها 

ال تقف أمام كل جديد موقفا سلبيا، وأنها ِمْن ثَم شريعة حية نامية تأبى الجمود والركود(2).
والتراث اإلباضــي بصفة عامة والُعماني بصفة خاصة برزت فيــه مؤلفات(3) في الميدان الفقهي 
والمجال األصولي بدايــة من القرن األول الهجري إلى يومنا هذا، ولــم تتوقف عجلة االجتهاد عند 
اإلباضية في أي عصر من العصور، ولم يقولــوا بخلو العصر من المجتهد، ولم يغلقوا باب االجتهاد 
يوما، َوِإنَما نصــوا على أَنهُ ظل مفتوحا ألهله، وال يملك أحد أن يوصــده إلى يوم الدين. وفي ذلك 
يقول المزاتي: «من حرم الرأي على العالم المجتهد ظل وكفر. كذلك من جوزه وأحله للجاهل ضل 

وكفر. فالرأي حالل لكل عالم في كل زمان ومكان، وحرام في كل زمان ومكان للجاهل».
 n m l k j i h g f e d ﴿ :وفي تفســير قوله تعالــى
o  ﴾ [النســاء: 83] ؛ قال الوارجالني: فأطلق لهم االســتنباط إلى يوم القيامة ـ ولكل أهل زمان في 

ـ ، فباب االجتهاد مفتوح طالما توافرت في المجتهد شروط االجتهاد(4). محدثاتها أحكام 
والمدرســة الفقهية اإلباضية تأسســت على يدي جابر بــن زيد الشــخصية األولى للمذهب 
اإلباضــي، فباإلضافة إلى مهارته مفتيا صــرف معظم حياته إلصدار األحكام الشــرعية، وضبط 
آرائه باستشــارة صحابة رســول اهللا ژ والتابعين البارزيــن، وكان صلة الوصل األساســية بين 
أتباع مذهبه وأولئك الصحابة الذين لعبوا الدور الرئيس في صياغة اآلراء حول الشــؤون الدينية 

والشرعية ونشرها.

لــن أتعرض لتعريــف االجتهاد؛ ألن العلماء فــي معظم مصنفاتهــم الفقهية واألصولية أوســعوه تعريفا وبيانا، ولالســتزادة،   (1)
راجع: كتاب ندوة اِالجتهاد في ســلطنة ُعمان في ديســمبر 1998م؛ واِالجتهاد والتجديد مقاالت قدمت للمؤتمر الدولي للوحدة 
اإلســالمية، ط.2003م. باجو: مصطفى صالح، منهج االجتهــاد عند اإلباضية، ط1، 2005م، مكتبة الجيل الواعد ـ مســقط، 

ص 68 وما بعدها. ومعظم كتب األصول تحتوي على تعريفه.
الكنــدي؛ إبراهيم، اِالجتهاد حقيقته ومصادره، بحث مقدم لندوة الفقه اإلســالمي المنعقدة في مســقط بتاريخ [9 - 13 إبريل   (2)

1988]، ط1، 1990م، وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية ـ مسقط، ص 113.
أوضح باحثان قدما بحثيهما لندوة الفقه اإلسالمي المنعقدة في مسقط 1986م، وهذان الباحثان هما:  (3)

ـ  الراشــدي: مبارك، نشــأة التدوين، بحث مقدم لندوة الفقه اإلســالمي المنعقدة في مســقط بتاريخ [9 - 13 إبريل 1988]، 
ط1، 1990م، وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية ـ مسقط، ص 178 ـ 210.

ـ  الجعبيري: فرحات، دور المدرسة اإلباضية في الفقه، بحث مقدم لندوة الفقه اإلسالمي المنعقدة في مسقط بتاريخ [9 - 13 
إبريل 1988م] ط1، 1990م، وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية ـ سلطنة ُعمان، ص 504 - 524.

باجو؛ مصطفى، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 787.  (4)
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نة  ومجمل منهج اإلباضية في اســتنباط الفتوى واستخراج المســائل أنهم يأخذون بالكتاب والس
واإلجماع والقياس، كما أنهم يأخذون بالمصالح المرســلة، واالستحسان، وبقول الصحابي إذا وافق 
الحق، وبمرسل الصحابي، ومرسل التابعي إذا كان ثقة، وال يأخذون الحديث من أهل األهواء، وأهل 
البدع الداعين لبدعتهم وخصوصا ما ورد عنهم بعد الفتنة، ويلتزمون في استنباط الفتاوى بالقواعد 

الفقهية العامة.
والثابــت أن مراجــع اإلباضية تبيــن بوضوح اتفاقها مــع مذاهب أهل الســنة في األصول 
األساسية الســتنباط الفتاوى واســتخراج أحكام النوازل من كتاب اهللا وسنة رسوله ژ أو من 
إجماع المجتهدين مــن علماء األمة، فما في األصول الثالثة (الكتاب ـ الســنة ـ اإلجماع) فهو 
أصل عندهم، وما لم يوجد فهو فرع؛ فاألصــل ما عرف به حكم غيره، والفرع ما عرف حكمه 

بغيره(1).

٭ ٭ ٭

»YÉªédG  OÉ¡àL’G

ينقسم االجتهاد من حيث صورته التي تقع من المجتهدين إلى قسمين:

ـ االجتهاد الفردي:
وهو االجتهاد الذي يصدر من المجتهد نفســه، فيفتي في الواقعة أو النازلة على ما أرشده إليه 

اجتهاده.
وهذا المنهج هو الغالب فــي اجتهادات الصحابــة والتابعين وأئمة المذاهــب، وهو الذي أقره 
الرســول ژ لمعاذ حين ســأله عما يفعل إذا عرض له قضــاء، فقال بعد البحث عنــه في الكتاب 
ــنة «أجتهد رأيي وال آلو». وهــو الذي دل عليه أيضــاً قول الرســول ژ : «إذا اجتهد الحاكم  والس
فأصاب فله أجـــران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحـــد»؛ (إن هذا الحديث لم يكتــف بفتح باب 
االجتهاد وتقرير جوازه، بل هو يفتحــه ويغري به ويدفع إليه دفعا. ومن عجب أن يتحدث المتحدثون 
عن إغالق باب االجتهاد مع وجود هذا الحديث الذي يبشر المجتهد بأجر مضاعف، ويبشر المجتهد 

المخطئ بأنه أيضاً مأجور.

المالح؛ حســين، الفتوى، ط1، 1422هـ/ 2001م، المكتبة العصرية ، بيروت، ص 104. بدوي؛ إبراهيم، دور المدرسة اإلباضية   (1)
في الفقة اإلسالمي، بحث مقدم لندوة الفقه اإلسالمي المنعقدة في مسقط 1408هـ، ص 725.
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لقد كان مــن الممكن ـ ذهنيــا وقياســيا ـ أن يكون للمجتهــد المصيب أجــر، وأن يكون على 
المجتهد المخطــئ وزر. وكان من الممكن أيضاً أن يكون المجتهــد المخطئ معفوا عنه بال وزر وال 
أجر، وفي هذا عدل وفضل، أما أن يكون المجتهد المخطئ غانما مأجورا، فهذه هي الحكمة البالغة 

والرحمة الواسعة.

وهذا من معانيه الضمنية أن المجتهد له الحــق في أن يخطئ، وأن خطأه ال يجلب له إثما وال 
عقابا وال يحرمه من حق المكافأة على اجتهاده الذي أخطأ فيه.

ولنســتحضر أن الخطأ هنــا يتعلق بالدين ومعانيه، وبالشــريعة وأحكامهــا، ويتعلق بحقوق اهللا 
وبحقــوق العباد. وهذه هــي ضريبة الفكــر والتقــدم العلمي، أال فليتقــدم المجتهــدون والباحثون 

والمجددون وليقدموا مطمئنين مرتاحين غير متهيبين وال وجلين(1).

وهذا االجتهاد الفردي هو المعول عليه في كثير من بلداننا اإلســالمية؛ إذ إن المفتي يجتهد في 
الواقعة المستجدة ويصدر فتواه بناء على اجتهاده.

ـ االجتهاد الجماعي:
وهذا النوع يقوم على مبدأ الشــورى بين الفقهاء، حيث يناقشون الواقعة ويصدرون الحكم. 

والحكم الصادر في االجتهاد الجماعي يصدر عن مجموعة من الفقهاء وليس من الجميع.

وكان هذا االجتهاد هو منهج الخلفاء الراشدين، وبخاصة أبي بكر وعمر ^ وهو المفضل؛ 
ألنه أقرب إلى الصواب مـن االجتهـاد الفردي، ويكون االجتهـاد الفردي هو األســاس بما يقوم 
به المجتهد من تأمل وجمع وتدقيـق وتمحيص، ويحسن انضمام االجتهاد الجماعي إلى االجتهاد 
الفــردي لمقابلــة وجهــات النظــر، واختيــار أنســب اآلراء وأقربهــا إلى المصلحة والســداد 
والظــروف المعاصرة. ومــن أمثلـة االجتـهاد الجماعــي: مجـمع البحوث اإلســالمية بالقاهرة، 
والمجمع الفقهــي بمكة المكرمـــة، ومجمع الفقــه اإلســالمي المنبثق عـن منظمـــة المؤتمر 
اإلسالمي بجدة، وندوات الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت، وملتقيات الفكر 

اإلسالمي في الجزائر.

٭ ٭ ٭

الريسوني؛ أحمد وآخر، االجتهاد، ص 12.  (1)
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المقارنــة بين المذاهب اإلســالمية فــي العصر الحاضر أمــر حتمي، وفرضيــة الزمة للفقيه 
والمفتي والمجدد والباحث على وجه ســواء، فمعرفــة آراء بقية المذاهب اإلســالمية تجعل الفقيه 
بين عدة أقوال، يختار منها ما يشــاء، وهذا بدوره يؤدي إلى تيســير الفقــه وتجديده، خاصة إذا 
تمت المقارنة بين المذاهب الثمانية: اإلباضية، الشافعية، المالكية، الحنبلية، الزيدية، الجعفرية، 
األحناف، الظاهرية. وأيضاً ســتزيل التعّصب المقيت الموجود مع بعــض المجتهدين والمفكرين أو 
الدارسين لمذهبهم، إذ سيدركون ما يحمله المذهب اآلخر من مبادئ وأفكار وقيم وأحكام مطابقة 

لمنهج القرآن أو السنة.
وأيضاً ستزيل التقليد األعمى للمذهب أو الفقيه وستحرر الفكر من الجمود واالنغالق.

والمذهــب اإلباضي ليس كما يشــاع أنه منغلق على نفســه، بــل هو منفتح علــى كل المذاهب 
اإلســالمية؛ فإننا عندما نســتقرئ كتب العلماء الُعمانيين نجد أنها تخلو من النزعة المذهبية، ولم 
يلتفتــوا إليها، وإن كانت توجد بعض اآلراء التي تحمل صبغة المذهب اإلباضي، ويشــار إليها بقول: 
(أصحابنــا)، ِإال أنك في المقابل تجد مقارنة مع بقية المذاهب اإلســالمية، حيث تجد كلمة ـ وهذا 
هــو رأي الجمهور ـ، ونبذ التعّصب المذهبي هو الســائد عندهم، فال تكاد تطالــع كتاباً من كتبهم 
ِإال وتجــد االعتماد على كثير مــن كتب غير اإلباضية. ومــن بين ما ِاعتمد عليه الســابقون: صحيح 
البخاري، ومسلم، والموطأ، وســنن أبي داود، والنسائي، والترمذي(1). والسالمي يقول عن نفسه في 

هذا الجانب:
الــلـــــه ــاب  ـــ ــت ــك ب ــر  ــاظـــ ــن ت األواهوال  الـمـصـطـفــــى  كــــالم  وال 
نظـيــــرا لـــه  ال تجعـــل  خبـيــــرا(2)معنـــاه  عالـمــــاً  يكــــون  ولو 

وقد علق الخليلي على فكر الســالمي فقال: «واإلمام الســالمي 5 غير متحيز ِإال إلى الدليل، 
وقد كانت كتبه مــألى بآراء علماء المذاهب اإلســالمية المختلفة، وكان يحــرص دائما على ما يجمع 
ا كتبه الكاتبــون من العلماء البارزين في شــتى المجاالت،  الشــمل ويرأب الصدع، وكان يســتفيد ِمم
فقد كان كثيرا ما يعتمد في التفســير على اإلمام الفخر، وبصمات تفســير اإلمام الفخر واضحة على 
(معارج اآلمال)، كما أشبع كتابيه (معارج اآلمال)، و(شرح المسند) بتحقيقات اإلمام الحافظ ابن حجر 
العسقالني في فتح الباري، ويبدو أن اإلمام كان معتنيا بالفتح أكثر من غيره من شروح كتب السنة».

الخليلي؛ سعيد، التمهيد، ط، 1407هـ/1986م، وزارة التراث الُعمانية، مسقط، ج 6، ص 12.  (1)
السالمي؛ عبد اهللا، جوهر النظام، تصحيح أبو إسحاق إبراهيم إطفيش، (د. ت.ط.)، مطبعة النصر ـ القاهرة، ج 1، ص 7.  (2)
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مة الخليلي فقد أشــبع كتبه نقال عــن اآلخرين، وهذا واضح مثال فــي كتابه (جواهر  أما العال
التفسير)؛ حيث نقل عـن أبي حيان من كتابه (البحر المحيط)، األلوسي (روح المعاني)، ابن عاشور 
(التحريــر والتنوير)، الفخر الرازي (التفســير الكبيــر)، ابن جرير الطبري (جامــع البيان)، ونقل 

كذلك عن محمد عبده ورشيد رضا من كتابه (المنار)، وسيد قطب وغيرهم كثير.

٭ ٭ ٭
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الناس بحسب طبائعهم يحبون التيسير وهذا الحب كان قديما، وال يزال بين الناس في العصر 
الحاضر، فلقد كان الصحابة يلحون على النبي ژ لييســر لهم في ما يقع لهم من أحداث ومواقع، 

وكان ‰ ييسر لهم في األمور خوفا من إحراج أمته.
وهذا المنحى ســار عليه السلف الصالح من تيســير للناس، وهذا ما نجده في كتب الفقه من 
اختالفات العلماء التي تختلف بين التشديد والتسهيل، حتى إن المسألة الواحدة تصل أقوال العلماء 

فيها إلى أكثر من عشرين قوال.
وفي العصــر الحديث حيث برزت قضايا على الســاحة لم تكن تعرف من قبــل ولم يوجد لها 
نظير في فقه الفقهاء القدامى، دعت الحاجة إلى أن يشــمر العلماء عن ساعد الجد ويبينوا حكمها 
للناس؛ ألن عدم توضيح الحكم فيه حرج شديد ومشقة، وتفسير حكمها فيه إعمال لمبدأ دفع الحرج 
في الشريعة اإلسالمية، وللقاعدة الكلية «المشقة تجلب التيســير» و«إذا ضاق األمر اتسع»، وأيضاً 

عمل بمقتضى مبدأ اليسر والسماحة الذي قام عليه التشريع اإلسالمي.
وهنا نبين بعض المســائل حديثة النشء والتي فيها لعلماء اإلباضية حكم يبين مصيرها، وهذا 
مــا يدلل على اجتهاد علماء المذهــب اإلباضي وعدم وقوفهم عند النص، وأيضــاً عدم وقوفهم عند 

اجتهاد من قبلهم؛ وإنما إيقانهم بأن المسائل تتغير بتغير الزمان والمكان واألشخاص.
وأنا بدوري كباحث أعرض بعض المسائل المســتحدثة والتي أرى أن الحكم فيها تيسير للناس 
ودفع للحرج والمشــقة عنهم، وأكتفي هنا بعرض آراء اإلباضية من دون غيرهم ألن بالمقارنة يطول 

البحث ويخرج عن حدود المطلوب.
وهذه المسائل الحديثة التي نعرضها تتنوع بحســب نوع العبادة من طهارة ومعاملة وجناية 

وغيره.
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ـ التصوير الضوئي [الفوتوغرافي]
إن كلمة التصوير هــذه تختلف في العصر الحديــث عنها في العصر النبــوي فيراد بها في 
العصر النبوي ـ حيث ينزل القرآن ـ التصوير المجســد أو المجســم، والــذي له ظل من صورة 
حيوان أو إنســان، أما التصوير الخيالي الحديث ـ الفوتوغرافي ـ فليــس مرادًا أصًال من الكلمة 
 ﴾ ̂  ] \ [ Z Y X ﴿ :التي يقصد بها اإلنشــاء واإلبداع. مثل قوله تعالى
[آل عمران: 6]، أو يراد بها مضاهاة خلق اهللا مثل التماثيل أو كل ما له أثر مادي بارز، كعمل القطع 
الفنية أو اللوحات أو التطريز على صور مطبوعة وإبرازها، أو شــغل اإلبرة، بحيث يصير لها ظل 

فهذه حرام قطعاً.
وقد أجاب الشيخ بيوض ـ وهو من علماء اإلباضيّة المغاربة ـ عندما سئل عن التصوير الشمسي 
بقوله: التصوير الشمسي مباح جائز، ومفيد ونافع وضروري في كثير من الحاالت. وال يدخل أبدًا في 
نهي النبي ژ عن التصوير، وما هو ِإال كصنــع المرايا التي تنطبع فيها الصورة وهي موجودة زمن 
النبي ژ مســتعملة منتشــرة ولم ينه عنها، وال يزيد التصوير الفوتوغرافي منها ِإال باستعمال مادة 

لحفظ الصورة بعد زوال الشخص من أمامها؛ فدعكم من الهوس والوسواس(1).

ـ لعب األطفال:
إن األشــكال التي تصور بها لعب األطفال أشكال مجســمة على صورة دمى لرجل أو امرأة، 
أو على أشكال حيوانات ـ كلب، أسد،.... ـ ، وهذه التشكيالت بطبيعتها تحمل طابع الحرمة الذي 
نص عليه حديــث الرســول ژ : «إن المالئكة ال تدخل بيتاً فيه تماثيـــل أو صور» (أخرجه 
اإلمام الربيع في مســنده). وهذه الحرمة لهذه المجسمات مبنية على أنها تعلق بغير اهللا 8 ، 
والمســلم مطالب بأن يكون تعلقه باهللا وحده واتجاهه إلى اهللا وحده وليس إلى سواه. وكذلك 
مضاهاة لخلق اهللا وليس من حق المخلوق أن يضاهي اهللا في خلقه. وأيضاً تشبه بالكفار إذ إن 
اتخاذ الصور والتماثيل هو من أســاليب الكفار، والمسلم يجب أن يكون متميزًا في سلوكه وفي 

أعماله وتصرفاته(2).
وعلى هذا فإن اإلسالم لم يبح من هذه المجســمات ِإال ما كان ممتهنا كلعب األطفال وما عداه 

فهو حرام(3).

بكير؛ محمد، فتاوى اإلمام بيوض، ص 711.  (1)
ينظر: التيواجني؛ مهنى وآخرون، قبس من الحديث، ج 2، ص 255 بتصرف. وأيضاً: الســالمي، شــرح الجامع الصحيح، ج 3،   (2)

ص 565 ـ 567.
المرجع السابق، ص 256.  (3)
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وإنــي أرى أن االقتصار علــى لعب األطفــال والترخص فيه لــه ما يبرره، حيــث تطالعنا 
الصيحات الحديثة بأشــكال متعددة من الدميــة ـ باربي ـ التي اتخذها الكبار والشــباب زينة 
وملهى، كذلك ما تحمله هذه األلعاب من تســميات إلحادية أطلقها أعداء اإلسالم وقصدوا بها 

غواية أبنائه وشبابه.

ـ أداء اإلنسان الصالة في وسائل النقل الحديثة:
أوضح الفقهاء فــي مصنفاتهم عن الصالة، أنها واجبة على المكلف المســلم وال تســقط عنه 
بأي حال من األحوال، ســواء أكان في سفر أم حضر صحيحاً أم ســقيماً؛ ِإال أنها في السفر تنقص 

الرباعية إلى ركعتين مع جواز الجمع، وكذلك في حال المرض صلى ما أمكنه.
وقد أبان فقهاؤنا القدامى صالة اإلنسان وهو على ظهر الناقة في حال انعدام األمن أو الخوف. 
ولكن في هذا العصر استجدت وسائل نقل حديثة (كالسيارة ـ القطار ـ السفينة ـ الطائرة ـ المركبات 
الفضائية)، فماذا يفعل المسلم في هذه الوسائل؛ هل يؤخر الصالة حتى مع فوات الوقت؟ أم يصلي 

فيها مع عدم ثباتها وانحرافها عن اتجاه القبلة؟
ـ نجيب أوالً عن السؤال الثاني، وهو أن اســتقبال القبلة شرط في الصالة وال يجوز االنحراف 

عنها ِإال في حاالت اضطرارية يسقط فيها هذا الشرط وهي(1):
أ ـ الصالة عند التحام صفوف القتال، وتسمى صالة المسايفة، قال تعالى: ﴿ * + , 

- . ﴾ [البقرة: 239]. قال ابن عمر: مستقبلو القبلة وغير مستقبليها. (رواه البخاري في صحيحه).

ويلحق بها صالة الخائف في غير المسايفة كالخائف على نفسه أو ماله.
ب ـ صالة المكره أو المريض إذا عجز عن اســتقبالها، لقوله ژ : «إذا أمرتكم بشـــيء فأتوا 

منه ما استطعتم» (رواه أحمد في مسنده).
ج ـ صــالة النفــل لراكب الدابــة أو الســيارة أو الطائــرة؛ عن عامر بــن ربيعة قــال: رأيت 

رسول اهللا ژ يصلي على راحلته حيث توجهت به(2).

هذا وبعد أن بينا أن شرط القبلة يسقط في حال الصالة وبخاصة النافلة إذا كان اإلنسان على 
ظهر دابة أو نحوها، ِإال أَنهُ في حال الوســائل الحديثة عليه أن يســأل عن اتجاه القبلة أو يســتعمل 

اآلالت الحديثة كالبوصلة ونحوها، فإن لم يوجدا تحرى القبلة وصلى ما أمكنه.

راجع: التيواجني؛ مهنى وآخرون، فقه العبادات، ص 147 وما بعدها. الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 55.  (1)
رواه البخاري في صحيحه، باب ينزل للمكتوبة، ج 1، ص 371، رقم 1046.  (2)



الـتقنيـن والتجـديـد792 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وحول إجابة السؤال األول: يكفينا إياه الشيخ بيوض ـ حين سئل: كيف يصلي من أدركته الصالة 
في حافلة أو طائرة؟ فأجاب: «من أدركته الصالة في حافلة أو طائرة وال يمكنه النزول ِإال بعد خروج 

الوقت صلى كما أمكنه وال إعادة عليه.

وقال أيضاً: «الصالة على الطائرة كالصالة على الســفينة تؤدى في وقتها بحسب اإلمكان، وال 
يجــوز تأخيرها عن وقتها إلى النزول وليس لها كيفية خاصة ِإال مــا أمكن، وإن كانت جماعة فليس 

على أصحابها صف كأصحاب السفينة(1).

ـ طرق الذبح في المسالخ الحديثة
لقد تكلم جمهور الفقهاء(2) عن التذكية الصحيحة للحيــوان، والتي هي قطع الحلقوم والمريء 
والودجين(3). وأوضحوا شــروط الحيوان المذكى، وأيضاً شروط الذابح وآلة الذبح(4). وهذا كله نابع 
من حرصهم الشديد على التطبيق الشامل لما جاء به الرسول محمد ژ ، وحتى يتغذى المسلم على 
الحالل، ويبتعد عن كل ما هو شــبهة وحرام. وفي العصر الحديث حيث تشابكت مصالح المسلمين 
مع غيرهــم من أصحاب الديانات األخــرى، ظهرت طرق جديدة للتذكية لم تكــن معهودة من قبل، 
تستخدمها المسالخ الحديثة؛ فأبقت تلكم المأكوالت المستوردة شكوكاً في نفوس المسلمين من حيث 
الحل والحرمة احتاجت إلى بيان واضح يستجلي اليقين، وهذا ما جعلنا نطرح سؤاالً هو: ما هو حكم 

اللحوم المستوردة؟

إن اللحوم المســتوردة يختلف حكمها باختالف المكان الذي اســتوردت منه، فإن استوردت من 
البالد اإلســالمية فاألصل فيها الحلية حتى تثبت الحرمة بأي شــكل من األشكال. وإن استوردت من 
بالد غير إســالمية فاألصل فيها الحرمة حتى تثبت حليتها بشهادة اثنين من أهل العدل وقيل: يكفي 

عدل واحد بأنها ذبحت على الشريعة اإلسالمية، وال يكفي الكتابة على الغالف.

وأما ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود أصحــاب التوراة، والنصارى أصحاب اإلنجيل، فإنها حالل 
 ﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :بنص القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى
[المائدة: 5]. واتفق العلماء على أن المراد بالطعام الذبائح؛ يعني: أن ذبائحهم حالل لنا إذا ذبحوها 

بكير، فتاوى اإلمام بيوض، ص 163. ولمعرفة رأي الجمهور من بقيه المذاهب األخرى ينظر: سليم الرخص وأسباب الترخيص،   (1)
ص 379، وما بعدها.

راجع: الزحيلي؛ وهبه، الفقه اإلســالمي، ج 3، ص 648 ـ 689. الشــماخي، اإليضاح، ج 4، ص 108 ـ 140. مصلح وآخر، فقه   (2)
العبادات، ج 2، ص 229، 242.

الشماخي، اإليضاح، ج 4، ص 113.  (3)
راجع: الزحيلي؛ وهبه، الفقه اإلسالمي، ج 3، ص 653 وما بعدها، وص 675 وما بعدها. الشماخي، اإليضاح، ج 4، ص 125 ـ 140.  (4)
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على الطريقة المشروعة عندهم بحيث تكون طعاما حالال لنا بحسب شريعتهم، وهذا ما يستفاد من 
إضافة الطعام إليهم(1).

وحديثا تستعمل المسالخ الحديثة وسائل تضعف من مقاومة الحيوان دون تعذيب له، وبناء عليه:
يحل في اإلسالم استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل الذبح(2). –
استعمال الصعق الكهربائي أو الخنق أو طرق الرأس بمطرقة أو رمية رصاص فهذه الوسائل  –

إن أدت إلى وفــاة الحيوان حرام أكله(3). ولكن اســتعمال ما ذكر ال يمنــع من أكل الحيوان 
بعد ذبحه إذا ظل حياً حياة مســتقرة. وإن كان ســيموت بعد مدة لو ترك بغير ذبح، ولو بعد 

استعمال هذه الوسائل التي يراد منها تسهيل عملية الذبح(4).
وهذا الذي تســتعمله المســالخ الحديثة من طرق الذبح يشــبه العقر الذي تكلم عنه الفقهاء 
قديماً، والذي هو إصابة الحيوان غير المقدور عليه والذي يخشــى فواته، وليس لإلنســان حيلة في 
السيطرة عليه، وتكون إصابته بالسالح النافذ في جسمه فيســيل منه الدم(5). وأيضاً: ما ترخص به 
صاحب اإليضاح عند ذكره آلية المحرمات حيث قال: «ثم استثنى من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحــة وما أكل الســبع فقال: ﴿  3 4 5 ﴾؛ يعنــي: ِإال ما ذبحتم وذكر اســم اهللا عليه فهو 

حالل، وهو قول أصحابنا [اإلباضية]»(6).
ويتم الذبح اآلن في المســالخ عادة باآلالت الحادة الســريعة القطع، وقد نقــل إلينا أن عملية 

الذبح تعقب عملية التخدير أو الصرع بثوان معدودات(7).
وقد اشــترط اإلباضية في عملية الذبح هذه أن ال ُيْفصل الرأس عن الجسد، فإن حصل تعّمدًا 
حرمــت الذبيحة؛ ألنه قتل وليس تذكيــة(8). ووافقهم جمهور الفقهاء(9) ما عــدا الحنابلة(10) الذين 

قالوا بإباحته.
ا اشترط فيه ذكاة شرعية. وهذا الذي ذكرناه ينطبق على معلبات اللحوم والدجاج وغيرها ِمم

بكير؛ محمد، فتاوى اإلمام بيوض، ص 569 ـ 570.  (1)
المرجع السابق، ص 571. الزحيلي؛ وهبه، الفقه اإلسالمي، ج 4، ص 688.  (2)

الخليلي؛ أحمد، فتوى في حكم اللحوم المستوردة، (مخطوطة للباحث).  (3)
الزحيلي؛ وهبه، الفقه اإلسالمي، ج 3، ص 688.  (4)

مصلح أحمد وآخر، فقه العبادات، ج 2، ص 230.  (5)
الشماخي، اإليضاح، ج 2، ص 109.  (6)

الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ج 3، ص 688.  (7)
الشماخي، اإليضاح، ج 4، ص 115.  (8)

راجع آراء بقية المذاهب: الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ج 3، ص 657.  (9)
كشاف القناع، ج 6، ص 205 وما بعدها.  (10)
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ـ أين يصرف المال المكتسب من الحرام (فوائد البنوك ونحوها)؟
لقد أجمع علماء اإلسالم قديماً في مصنفاتهم، وحديثاً من خالل مجامعهم الفقهية على تحريم 
الربا، وعّدوه تصرفا من التصرفات غير المشروعة التي توجب سخط اهللا ورسوله على صاحب هذا 

التصرف األخالقي.

وقد تناول القرآن الكريم تحريم الربا في ثالثة مواضــع، متتبعاً في ذلك منهاجه التعليمي في 
محاربة بعض الرذائل التي تأصلت في المجتمع العربي متّخذًا ســبيل اإلصــالح المرحلي، وكان أول 
 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ هذه المواضع هو قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے
́ ﴾ [الــروم: 39]، وهي موعظة تمهيد به يشــير فيها إلى أن   ³ ² ± ° ¯ ®

الربا ال ثواب له عند اهللا.

 º ﴿ :أما الموضع الثاني فكان درســاً وعبرة على أساس أنه تحريم جزئي نص عليه القرآن
« ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [آل عمران: 130].

 U T ﴿ :أما الموضع الثالث فقد ختم به القرآن تحريــم الربا تحريما قاطعاً، قال تعالى
Z YX W V ] \ [ ^ _ ﴾ [البقــرة: 276]. ﴿  ! " # $ % & 
 : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .- , + * ) ( '
 P ON M L K J IH G F E D C B A @ ? > = <;

R Q ﴾ [البقرة: 275].

وتحريم الربا يعتبر لبنة من لبنات النظرة اإلســالمية االقتصادية التــي تعتمد على قاعدة أن 
الكسب يقوم على أساس العمل المتفق فقط. أي أن العمل هو المبرر األساسي لحصول صاحبه على 
مكافأة من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه؛ أما الربا فهو أجر رأس المال النقدي الذي 
يسلفه الرأسماليون للمشــاريع التجارية وغيرها لقاء أجر سنوي بنســبة مئوية من المال المقرض، 

ويطلق على هذا األجر اسم الفائدة وهو محرم إسالمياً(1).

وإطالق اسم الفائدة على هذه األموال من المغالطات التي أراد بها أعداء اإلسالم تشويه عقلية 
المسلم، وتحسين هذا العمل له.

ولكن يبقى الســؤال: ما هو الحكم إذا أودع الشــخص ماالً في أحد المصارف الربوية، وحصل 
على فائدة ماذا يصنع بها؟

عساف؛ أحمد، الحالل والحرام في اإلسالم، ط/12، 1997م، دار إحياء العلوم ، بيروت، ص 389.  (1)
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إن الكثير من االستفسارات قد ســمعناها من أناس تحصلوا على هذه الفوائد من جراء تعاملهم 
مع هــذه البنوك؛ فمنهم من أراد أن يصرفها في وقود ســيارته وغاز مطبخــه، وآخر رأى تركها في 
البنك وال يلطخ يده بتلكم األموال الربوية، وآخر رأى إخراجها من البنك وحرقها؛ ألنها أموال خبيثة 
ال يصلح أن تكون موضع استعمال ـ لبيع وشراء أو تصدق ـ، أما الرابع فرأى أن األفضل التصدق بها 

على الفقراء والمساكين.
ولإلجابة عن هذه التساؤالت نترك الميدان لعلمائه ليجيبوا اإلجابة الشافية للصدور، وليزيحوا 
الستار عن هذه المشــكلة، فقد جاء في كتاب فتاوى معاصرة ما يلي: «أما ما سأل عنه األخ بالنسبة 
للفوائد البنكية التي تجمعت له، فشــأنها شأن كل مال مكتســب من حرام، ال يجوز لمن اكتسبه أن 
ينتفع به في الطعام والشراب أو اللباس أو المســكن، أو دفع مستحقات عليه لمسلم أو غير مسلم، 
عادلة أو جائرة، ومن ذلك دفع الضرائب ـ وإن كانت ظالمة ـ للحكومات المختلفة؛ ألنه هو المنتفع 
بهــا ال محالة، فال يجوز اســتخدامها في ذلك، وكذلــك دفعها في «المحروقات» بــل هذا من باب 
أولى. وإن كنت ســمعت عن بعض المشايخ في الخليج أَنهُ أجاز استخدام الفوائد في مثل ذلك، وفي 
بناء مرحاض أو نحوه من األشــياء التي تفتقد الطهارة، وهي فتوى عجيبة ال تقوم على فقه ســليم؛ 
فالشــخص في النهاية هو المنتفع بهذا المال الحرام في مصلحته الشــخصية، فال يجوز االستفادة 

من المال الحرام لنفسه أو ألهله، إال أن يكون فقيرًا أو غارماً يحق له األخذ من الزكاة.
وأما تــرك هذه الفوائد للبنوك فال يجوز بحال من األحوال؛ ألن البنك إذا أخذها لنفســه ففي 
ذلك تقوية للبنك الربوي ومعاونة له على المضي في خّطته، فهذا يدخل في اإلعانة على المعصية، 
واإلعانة على الحرام حرام، كما بينا ذلك في الباب األول من كتابنا (الحالل والحرام في اإلسالم). 
ويزداد اإلثم في ذلك بالنظر للبنوك األجنبيــة في أوروبا وأميركا، والتي يودع فيها كثير من أغنياء 
المسلمين أموالهم لألسف الشــديد، فإن ترك هذه الفوائد لها فيه خطر كبير؛ فهذه البنوك تتبرع 
بهذه األموال ـ عادة ـ للجمعيات الخيرية، وهي في األعم الغالب جمعيات كنســية تبشــيرية، وكثيرًا 
ما تكون هذا الجمعيات ممن يعمل في بالد المسلمين، ومعنى هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير 

المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، وسلخهم عن هويتهم.
أما األمر المشــروع في هذا المقام، هــو دفع هذه الفوائد ـ ومثلها كل مــال حرام ـ في جهات 
الخير، كالفقراء والمســاكين، واليتامى وابن الســبيل، والجهاد في ســبيل اهللا، ونشر الدعوة إلى 
اإلسالم، وبناء المساجد والمراكز اإلسالمية، وإعداد الدعاة، وطبع الكتب اإلسالمية وغير ذلك من 

ألوان البر وسبل الخير»(1).

القرضاوي؛ يوسف، فتاوى معاصرة، ط 2، 1993م، دار الوفاء للطباعة والنشر ـ مصر، ج 2، ص 410 - 411.  (1)
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وقد أسهب في الرد على من قال: إن هذا المال ملك للمقترضين، وكذلك من قال: ِإنهُ ال يصلح 
أن يكون صدقة؛ ألنه خبيث، والصدقة ال تكون ِإال من الطيب(1).

مة الخليلي مفتي الســلطنة(2) أن من تحصل على فوائد بنكية من البنك فال يحل  وقد أفتى العال
له أن يأخذها لنفسه، َوِإنَما يأخذها ليوزعها على الفقراء والمساكين؛ ألن هذا المال جهل ربه، وكل 

ما جهل ربه فيوزع على الفقراء والمساكين.

وقد أفتى اإلمام بيوض عندما ســئل عن الفوائد البنكية بقوله: «أما صاحب هذه المعاملة فإنه 
عاص مرتكب لكبيرة الربــا المنصوص عليها بصراحــة ال تقبل التأويل، فعليه أن يتوب ويســتغفر 
مــن ذنبه، وعليه أن يتصدق بجميع ما أخذه من ربا فوق رأس ماله على الفقراء والمســاكين، ومن 
تاب وقد بقي له شــيء من هذا الربا على البنك َفِإنهُ يأخذه ال على أنــه مال له، بل على أنه مال 
جهل ربه وال مالك له، والقاعدة الشــرعية تقول: «كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين»، 
فليأخــذه وليتصدق به كله، أعني الفائض على الفقراء والمســاكين، وال يتركه للبنك فإنه ليس له 

وما هو له برب»(3).

وخالصة األمر: فإن المســلم مأمور بأن يبتعد في جميع معامالته عن مواطن الشبه والحرام، 
ويحتــاط لدينه لكي ال يقع في المحظور، فــإن ابتلي بمثل هذه الفوائد الربويــة فاألولى أال يتركها 
ليتصرف فيها البنك بتأليب أعداء اإلســالم على اإلســالم والمســلمين، َوِإنَما يأخذها ويضعها في 
الموضع الذي ذكره العلماء سابقا، «وهم الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية اإلسالمية وغيرها 

من وجوه البر واإلعانة».

ويبقى أن من أخذ هذه الفوائــد البنكية وصرفها في مصرفها الخيــري، ليس له أي ثواب من 
أجور الصدقة، َوِإنَما يؤجر من ناحيتين أخريين:

أَنهُ تعفف عــن المال الحرام ومن االنتفاع به لنفســه بأي وجه، وهذا لــه ثوابه عند اهللا  ـ  1
تعالى.

أَنهُ كان وسيط خير في إيصال هذا المال للفقراء والجمعيات اإلسالمية التي تستفيد منه،  ـ  2
وهو مأجور على هذا إن شاء اهللا تعالى(4).

المصدر السابق، ج 2، ص 409 - 414.  (1)
الخليلي؛ أحمد: سؤال أهل الذكر.   (2)

بكير محمد، فتاوى اإلمام بيوض، ص 448 ـ 451.  (3)
القرضاوي، فتاوى معاصرة، ج 2، ص 414.  (4)
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ـ التأمين وأحكامه
ن له، أو إلى المســتفيد  يعرف التأمين بأنه: عقد يلتــزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤم
الذي اشــترط التأمين لصالحه مبلغا من المــال، أو مرتبا، أو أي عوض مالــي آخر في حالة وقوع 
الحادث أو تحقــق الخطر المبين فــي العقد، وذلك نظير قســط أو أي دفعة ماليــة أخرى يؤديها 
ن بحسب الشــروط التي يتفق عليها بين الفريقين ويكون لعقد التأمين مدة محددة  ن له للمؤم المؤم

باالتفاق(1).
فمن هذا التعريف نستمد أن التأمين يكون بين جهتين:

نة) ولهم الحق في إدارة الشركة وجني أرباحها وتحمل خسارتها. – المؤسسة (المؤم
المستفيدون: وهم الذين يحملون وثيقة التأمين من الشركة، وليس لهم دخل ال في الشركة  –

وال في إدارتها، ويحصلون على التعويض عنــد حصول الخطر وربما ال يحصل. وهذا التأمين 
نة تقوم بالتعويض عن األضرار الناجمة  يطلق عليه التأمين التجاري، حيث إن الشركة المؤم

في األشياء التي تضمنها االتفاق أو عقد التأمين.

وقد ذهب كثير من فقهاء اإلسالم إلى تحريمه، حيث ِإنهُ مخالف لألحكام الشرعية لما يشتمل 
عليه من غرر وِربا وجهالة، وأيضاً عدم تورع الشركات من حفظ أموالها في البنوك الربوية لتحصل 
على الفائدة، أضف إلى ذلك الظلم المتحقق في التعامل؛ فآالف الناس مســجلون وتســتفيد القلة، 

وهذا كله مخالف في المنهج والوسيلة ما عليه الدين الحنيف(2).

واإلســالم ضمن ألتباعه الحياة الكريمة، لما شــرعه مــن تكافل وتعاون بين أفــراده، فالفرد 
 ﴾ Â Á À ¿ ﴿ :يسعى لمصلحة الجماعة، والجماعة تسعى لمصلحة الفرد، قال تعالى
[المائدة: 2]  ؛ حيث شــرع لهم ما يقوم بتحصين المجتمع من المصائب التــي تقع على الفرد، وكذلك 
توفير المال وادخاره لمشاكل مســتقبلية قد تحدث، ويستلم التعويض عند حدوث الضرر وهذا النوع 

يطلق عليه التأمين التعاوني.

وعلى الرغم من أن هذا هو حكم التأمين في الشريعة اإلسالمية ِإال أن بعض العلماء في اآلونة 
الحاضرة ذهب إلى جواز عقد التأمين مستندين إلى أَنهُ نوع من أنواع التعاون والتكافل بين الناس، 

ومن هؤالء نذكر اآلتي:

التميمي؛ عز الدين وآخرون، نظرات في الثقافة اإلسالمية، ط1،  1404هـ/1984م، دار الفرقان ـ عّمان، ص 358 - 357.  (1)
راجــع: التميمــي؛ عــز الدين، نظــرات في الثقافــة اإلســالمية، ص 360. عســاف؛ أحمد، الحــالل والحرام في اإلســالم،   (2)

ط12،  1997م، دار إحياء العلوم ، بيروت، ص 407.
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مصطفى الزرقاء: الذي أجاب عن ســؤال حول التأمين بقوله: «إن الرأي الشــرعي في موضوع 
التأمين بوجه عام ضد األخطار هو محل خالف طويل منذ أكثر من ثالثين عاما بين علماء العصر، 
وإن رأيي أنا فيه أيضاً معروف، وهو أن التأمين جائز شــرعاً بفروعه الثالثة، وقد يصبح واجبا في 

بعض الحاالت حفاظا على األرواح وبعض الممتلكات، كعقارات األيتام واألوقاف.
وقد بينت في كتبي وبحوثي في المجمع الفقهي أن التمييز بين تأمين تجاري وتأمين تعاوني هو 
خرافة، وأن هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم اإلدراك لحقيقة التأمين وواقعه ونشــأته التاريخية، 
وما اســتلزمه توســعه لما ظهرت مزاياه، وأصبحت تتطلبها ماليين النــاس، فاحتاجت إلى إدارة أو 
إدارات مختلفة لها وهي الشــركات. لكن طبيعــة التأمين كله حتى عن طريق الشــركات هي طبيعة 

تعاونية ال تتبدل»(1).
وأوضح صاحب كتــاب (الفقه للمغتربيــن حكم التأميــن) بقوله: «يحق للمســلم أن يتعاقد مع 
شــركات التأمين المختلفة للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق، أو الغرق، أو السرقة، أو 

ما شاكلها، وهو عقد الزم ال ينفسخ ِإال برضا الطرفين»(2).
أما مؤلف كتاب (اإلسالم وقضايا الساعة) فيقول: «كل عقد تأمين ال يتضمن الربا ـ سواء أكان 
تأمينا على النفس أو المال ـ فهو صحيح، وقبض المال من الطرفين حالل. وأما التأمين على الحياة 
المشتمل على شرط الربا فال مانع من صحته وبطالن الشــرط فقط؛ ألن بطالن الشرط ال يقتضي 

بطالن المشروط(3).
وقد ترخص بعض العلماء فيما كان جبرا لإلنســان، حيث تقوم الحكومات بفرضه وتجعله أمرا 
الزما، ومن ذلك ما هو شائع معنا (في ســلطنة ُعمان) من إلزام تأمين السيارات والتأمين الصحي 
مة بيوض حينما ســئل عن التأمين بقولــه: «أنواع التأمين  ضد الحــوادث، وقد بين حكم ذلك العال
كثيرة ال تحصى، مختلفة األحكام جوازا أو منعا، ال تمكن الفتوى فيها ِإال على كل نوع بانفراده. ومن 
األنواع الجائزة التأمين على الســيارات الذي توجبه جميع أنواع الحكومات اليوم على ســائر وسائل 

النقل الخاصة والعامة للوسيلة نفسها أو لركابها»(4).
فهو مع ما يقوله بحرمة التأمين التجاري ِإال أَنهُ اســتثنى مــا كان إلزاما من الحكومات وجبرا 

منها مثل (تأمين السيارات...)، وقد تبعه سماحة مفتي السلطنة(5)، حيث أجاب بمثل ذلك.

كامل؛ عمر، الرخص الشرعية، ط1/ 1999م، دار ابن حزم ، بيروت، ص 410 - 414.  (1)
الحكيم؛ عبد الهادي، الفقه للمغتربين، ط3/ 1999م، مؤسسة اإلمام علي ـ لندن، ص 180.  (2)

عز الدين؛ موسى، اإلسالم وقضايا الساعة، [د.ت.ط.]، دار األندلس، بيروت، لبنان، ص 41.  (3)
بكير؛ محمد، فتاوى اإلمام بيوض، ص 698.  (4)

الخليلي؛ أحمد، فتوى مخطوطة بمكتبة الباحث.  (5)
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والخالصـــة: إن التأمين الحالي بجميــع أنواعه ال يحــل وال يجوز، لما يحويه مــن غرر وربا 
وجهالة وظلم لكثرة ال تســتفيد منه ِإال نادرا، وما تعلق به المبيحون مــن أن التأمين نوع من أنواع 
التعــاون والتكافل بين الناس، كما أن القاعدة الشــرعية تقول: «األصل في األشــياء اإلباحة»، رأي 
ال تقره الشريعة؛ ألن التعاون إنما يكون بغير قصد الربح الدنيوي، وإنما يكون ابتغاء وجه اهللا، فال 
 À ¿ ﴿ :يكون التأمين بمعناه الســابق من هذا التعاون الذي دعا إليه اإلســالم. قال تعالى

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [المائدة: 2].

وأما القاعدة الشرعية التي استندوا إليها فال تتضمن قضية العقود؛ ألن العقود أفعال والقاعدة 
الشرعية تقول: «األصل في األفعال التقيد بأحكام الشريعة». وأرى إن دعت الضرورة للتأمين وذلك 

بجبر الحكومات فال مانع من ِاستخدامه وفعله.

ـ حقوق الملكية الفكرية:
إن لإلنســان حق التملك في هــذه الحياة، على اختالف هــذا التملك وتنوعــه؛ فهناك التملك 
المادي ألرض أو عقار أو سيارة ونحوها، ولكن لم يوجد لمن يملك موهبة علمية أثراها في التأليف 
حق االحتفاظ بهــذه الثروة والمقاضاة عليها؛ إذ التاريخ ال يذكــر ِإال بعض أعطيات الخلفاء للعلماء 
مقابــل تآليفهم العلمية. والحق أن علمــاء ُعمان إلى وقت قريب لم توجد معهــم كلمة حقوق الطبع 
محفوظــة، بل إن معظم الكتب تناقلوها في ما بينهم عن طريق النســاخ؛ إذ إن الناســخ يفخر بهذا 
العمــل ويذكر في آخر الكتاب ـ بخط ناســخه فالن أو نســخته لشــيخي.. ـ حتــى إن نفس الكلمة 
ال تكاد تجدها في مصنفاتهم، ألنهم يرون أن حق العلم مشاع للجميع، وكتم العلم ال يجوز لحديث 

الرسول ژ : «من كتم علما ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة»(1).
وقد انقسم العلماء قسمين:

قسم يرى أَنهُ ال يجوز طباعة أو نســخ أي مادة من المواد الفكرية ِإال بإذن من أصحابها أو  –
مالكيها.

قسم يرى أَنهُ ال حقوق لهم؛ ألن ذلك يعد كتمانا للعلم وحجرا على نشره. –
وقد فصل الخليلي في هذه المســألة حيث أجاب: «ال يجوز االحتكار للعلم؛ فإن االنتفاع به حق 
مشروع، وال أصل لقول: (إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة) هذا في حال عدم تضرر مؤلف الكتاب 
أو ناشره(2). أما في حال تضرر المؤلف أو الناشــر فقد قال: «فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل 

رواه ابن ماجه في سننه، باب من سئل عن علم فكتمه، حديث رقم 265.  (1)
الخليلي؛ أحمد، فتاوى المعامالت، ص 124 وما بعدها.   (2)
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يؤدي إلى تضرر بعض المؤسســات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره، بحيث يخشى لو لم 
يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعــدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العلمية 
ا يدخل ضمن المصالح المرسلة التي اعتمدها  فال مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به، وهو ِمم

الفقهاء في ترجيح اآلراء واستنباط األحكام»(1).
ومهما يكن مــن رأي للعلماء فإن الحكومات قد راعت دور النشــر واإلنتاج الفكري بمختلف 
أنواعهــا، وأصدرت في ذلك األنظمة التــي تحمي حقوق الملكية الفكريــة لآلخرين، وقامت في 
نفس المنــوال منظمات مهمتها متابعة القرصنــة الفكرية وتقديمها للعدالــة القضائية، وحماية 
الفكر بكل أنواعه؛ لهذا فإنني أرى أن العمل الذهني الذي يبذله المفكر بكافة أنواعه وأشــكاله 
ال بد أن يقاس بالجهد البدني الذي يبذله العامل في عمله، وأيضاً ال بد من حماية هذا اإلنتاج 
الفكري من العبث واالستغالل وإال أدى األمر إلى تقاعس الناس عن العلم وطلبه، وأيضاً ِانتحال 

اآلخر وفكره.

ـ حواِدث السيارات
الســيارة نعمة من النعم اإللهية التي ابتكرها اإلنســان ليقضي بها حاجاتــه، ويبلغ بها أماكنه 
التي يريد الوصــول إليها، وهي إحــدى المقصودات في اآليــة الكريمة: ﴿ 1 2 3 
4 65 7 8 9 : ﴾ [النحل: 8]. أي يخلق في المستقبل ما ال تعلمون اآلن، كوسائل 

النقل الحديثة، والقاطرات والسيارات، والطائرات.

والســائق لهذه المركبــات عليه أن يتقيــد بجميع الضوابط الشــرعية للقيــادة، وأيضاً اآلداب 
اإلسالمية والقواعد المنظمة لقيادة المركبات.

وقد يتغافل كثير من الناس عن االلتزام بقواعد تنظيم المرور التي أحدثتها القوانين الحديثة، 
ويرون أن االلتزام بها أمر غير ملزم شــرعا؛ مع أن الفقهاء جعلوا المخالف ألنظمة السير والقيادة 

آثماً، ويتحمل ما ارتكبه من جراء مخالفاته وتعمداته.

ـ حكم قيادة المرأة للسيارة:
المــرأة مثل الرجل يباح لها شــرعا(2) قيادة الســيارة، وعليها واجب التقيــد وااللتزام باآلداب 

الشرعية واألنظمة المرورية.

الخليلي؛ أحمد، فتاوى المعامالت، ص 124 وما بعدها.   (1)
الخليلي؛ أحمد، فتاوى مرقونة بمكتبة الباحث.   (2)
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وقد خالف عبد العزيز بن باز هذا القول فأفتى بعدم جواز قيادة المرأة للســيارة(1)، ووافقه ابن 
عثيمين في نفس الفتوى(2).

ـ مدى مسؤولية السائق عن ما يحدث بسيارته:
الســيارة آلة في يد قائدها، وهو الذي يوجهها؛ فاألصل أن الســائق مســؤول عن كل ما يحدث 
نتيجة قيادته لســيارته، وال فرق في ذلك بين ما أصابته الســيارة بجزئها األمامــي أو الخلفي، أو 

اإلطارات األمامية أو الخلفية(3).
والفتوى الُعمانية أن الســائق يضمن إذا كان متعديا، وال يضمن إذا لم يكن متعديا؛ كأن يكون 
قاد الســيارة وفق أنظمة المرور وحــدث له حادث ال يمكن االحتراز عنه، مثــل قفز دابة فجأة أمام 
الســيارة، فهذا أمر ســماوي ال يمكن االحتراز عنه، فال يضمن. وإنما يضمــن إذا كان من الممكن 

االحتزاز عنه فلم يفعل(4).

ـ السائق بين التهور واالعتدال:
الســيارة نعمة أو نقمة، والســائق إما أن يكون معتدالً في قيادته أو متهورًا، وكال األمرين لهما 
أحكامهما. وقد بينا آنفا ما إذا كان الســائق معتدال في قيادته غير متهور فيها، ومتحرز لكل ما يقع 

له َفِإنهُ ال ضمان عليه.
أما المخالف ألنظمة السير بسبب ســرعته الزائدة، فهو آثم شرعا، وضامن لكل ما يتسبب 
فيه من حوادث واصطدامات، وتعريــض أنفس الغير للخطر، وقد َعد المفتي الُعماني الســرعة 
الزائدة انتحارا حيث قال: «ثُم ِإنهُ من االنتحار أيضاً أن يســرع اإلنسان بسيارته إسراعا يترتب 
عليــه أال يتمكن من الســيطرة عليهــا، وأال يتحكم في ســيرها إذا حدثت حادثة؛ ألن الســيارة 
ا يحدث؛ فقد ينفجر إطــار من أُطِرَها، وقد تصطدم بحيــوان من الحيوانات  معرضة للكثيــر ِمم
يقطع الطريق، وقد تصطدم بأي شــيء.. فإن كان اإلنسان يســرع بحيث ال يمكن معه أن يتحكم 
ــن ينتحرون وال يبالون بإهالك أنفســهم  في ســيارته إذا حدث حادث فإنه بطبيعــة الحال ِمـم

وبإهالك غيرهم.

مجلة البحوث الشرعية ـ جمادى اآلخرة 1411هـ ـ العدد 30. فتاوى المرأة ـ جمع وترتيب محمد المسند، دار الوطن، الرياض،   (1)
ط 2، 1418هـ/1998م، ص 192. 

الجريسي؛ خالد، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، ص 1099 وما بعدها.   (2)
الطبطبائي؛ محمد، األحكام واآلداب الشرعية لسائق السيارة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة 24، رمضان 1421هـ/ديسمبر   (3)

2000م، جامعة الكويت، ص 406. 
الخليلي؛ أحمد، فتاوى حوادث المرور، ط 2، 2004م، شرطة ُعمان السلطانية ـ سلطنة ُعمان، ص 14.  (4)



الـتقنيـن والتجـديـد802 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فالســرعة التي تخرج عن حدود االعتدال ُتعد من اِالنتحار. ومما يعجب له كثيرًا أال يعتبر أحد 
بهذه الحوادث الكثيرة التي تحصد النفوس حصدا وتدع البيوت خرابا. فكم من أســر فنيت بأسرها 
بســبب غرور قوَاد الســيارات وعدم مباالتهم بما يفعلون، وكم من شــاب فقد حياته وهو في ريعان 
شــبابه، وفي زهرة عمره. وكم من فتاة ترملت وهي في غضارة شــبابها. وكم من أم ثكلت في فلذة 
كبدها، بل ربما فقدت األم أوالدًا متعددين ال ولدًا واحدًا وحســب في هذه الحوادث. كل ذلك يدعو 

إلى االعتبار ووضع حٍد لهذا االستهتار بحياة اإلنسان وعدم المباالة بقيمة األرواح»(1).

ـ رأي مجمع الفقه اإلسالمي في حوادث السيارات:
قرر مجمع الفقه اإلســالمي فــي دورته المنعقدة ببروناي ـ دار الســالم، مــن 1 إلى 7 محرم 

1414هـ الموافق 21 - 27 يونيو 1993م بشأن حوادث السيارات ما يلي:
1 ـ  أ ـ  إن اِاللتزام بتلك األنظمة التي ال تخالف أحكام الشــريعة اإلسالمية واجب شرعا؛ ألنه من 
طاعة ولي األمر فــي ما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرســلة، وينبغي أن 

تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ا تقتضيه المصلحة أيضاً ســن األنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنهــا التعزير المالي لمن  ب ـ  ِمم
يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعــرض أمن الناس للخطر في الطرقات 

واألسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل األخرى أخذًا بأحكام الحسبة المقررة.

2 ـ الحوادث التي تنتج عن تســيير المركبــات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشــريعة 
اإلســالمية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ. والســائق مســؤول عما يحدثــه بالغير من 
أضرار ســواء في البــدن أم المال إذا تحققــت عناصرها من خطأ وضــرر، وال يعفى من هذه 

المسؤولية إال في الحاالت اآلتية:
إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة ال يســتطيع دفعها وتعذر عليه االحتراز منها، وهي كل أ ـ  

أمر عارض خارج عن تدخل اإلنسان.
إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قوياً في إحداث النتيجة.ب ـ  
إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.ج ـ  

3 ـ ما تسببه البهائم من حوادث الســير في الطرقات يضمن أربابها األضرار التي تنجم عن فعلها 
إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

الخليلي؛ أحمد، من ضروب اِالنتحار، ص 25 وما بعدها.   (1)



د. خلفان بن سنان بن خلفان الشعيلي 803تجديد الفقه وتيسيره

4 ـ إذا اشــترك الســائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهمــا تبعة ما تلف من 
اآلخر من نفس أو مال.

5 ـ أ ـ   مع مراعاة ما ســيأتي من تفصيل، فإن األصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، فال 
يضمن ِإال إذا كان متعديا أو مفرطا.

ب ـ  إذا اجتمع المباشــر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشــر من دون المتسبب ِإال إذا 
كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ج ـ  إذا ِاجتمع ســببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين 
المسؤولية بحسب نســبة تأثيره في الضرر، وإذا اســتويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد 

منهما فالتبعة عليهما على السواء(1).

وبعد هذا كله فإنني أرى أن الســواقة هي دليل أخالق السائق فعلى الجميع التمسك بأخالقيات 
المرور، والمحافظة على أرواحهم وأرواح غيرهم، وعــدم تعريضها للخطر، مع فرض عقوبة صارمة 
من قبــل أولي األمر على أولئك المســتهترين من قادة المركبات، وأيضاً عمــل حلقات توعوية يبين 

للسائقين فيها أهمية المحافظة على الحياة، ومصير من يرتكب مثل هذه الحماقات الجنونية.

٭ ٭ ٭
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ينســب المذهب اإلباضي إلى عبد اهللا بن إباض، أما التأســيس األيديولوجي أو الفكري فقد تم  –
على يد التابعــي الكبير جابر بن زيد األزدي الُعماني (ت 93هـ)، وهذا األخير أســس المدرســة 

الفقهية اإلباضية، وبذلك تعتبر من أوائل المدارس الفقهية وجودا على أرض الواقع.
إن مراعاة أحوال المستفتين والتيســير عليهم يســاعدهم على االهتداء إلى طريق الصالح، ألن  –

الفقيه كالطبيب الحاذق الذي يعالج مرضاه وفق عللهم وأمراضهم.
التجديد الصحيح يذلل العقبات في طريق االجتهاد واإلبداع. –
فقه الواقع يحدد طريق االجتهاد المطلــوب، والذي يتمثل بالتجديد والتطوير للواقع وفق ضوابط  –

شرعية وأصول ثابتة.

راجع: الزحيلي؛ وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 9، ص 406.   (1)
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التجديــد في العصر الحاضر ضــرورة ملحة لتلبية حاجــات الناس فــي معامالتهم ومصالحهم  –
العامة والخاصة.

الفقه المقارن نوع من أنواع العلوم اإلسالمية، يقوم على البحث العلمي األصيل، للفروع والمسائل  –
المجتهد فيها، للوصول في نهاية األمر إلى رأي راجح فيها يعمل به، مع احترام الرأي المرجوح، 

بعيدا عن التعّصب المذهبي والتقليد األعمى.
الوحدة بين المســلمين مطلب ديني، فعليهم ترك العصبية المذهبية، وعلــى العلماء التوحد في  –

الحكم الفقهي بما يخدم األمة اإلسالمية.
إن نظام االجتهاد الجماعي ضرورة من ضرورات العصر بســبب التخصص الدقيق وبســبب أنواع  –

القضايا المركبة التي يستلزم النظر فيها، إلماماً بكافة وجوه المسألة.
االجتهــاد الفردي قد أدى دوره على أحســن وجه، ِإال أن االجتهاد الجماعــي لم يجد طريقه في  –

كثير من البلدان اإلســالمية؛ لهذا فإن كثيرا من القضايا العصرية ال تجد لها اإلجابة المعالجة 
من جميع جهاتها، لذلك فإنني أقترح:

إنشاء مجامع فقهية وفكرية في جميع البلدان اإلسالمية تضم علماء شرعيين وعلماء اختصاصيين 
(طب، هندســة، اقتصاد، علم النفس، علم االجتماع، علم الوراثة، علم الجينات.....) يجتمعون عند 
ظهور القضايا االجتماعية أو الطبية... ويناقشــونها كل في مجال اختصاصه ويصدرون الحكم الذي 

يحمل طابع التكامل.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على النبي األمين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على 
هديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد؛
فــإن تجديد الفقه اإلســالمي هو غاية علمائنــا، وبغية مجتمعنــا، وحاجة ظروفنــا، ومتطلبات 
مرحلتنا، تحقيقا لمبدأ مرونة شــريعتنا، وتقنين الفقه اإلســالمي واحد من كبريات قضايا التجديد 
التي تدل على ســماحة هذا الدين ويســره، وســعيه نحو التكليف بالوســع، ورفع الحرج عن األمة، 

̄ ﴾ [البقرة: 185].  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿

وتقديــرا مــن وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة، وعرفانا منهــا بجهود علماء اإلســالم، 
ومحاوالتهم النظرية والتطبيقية لتقنين الفقه والتي كانت حافز األمة في وقتها الراهن للمضي 
فــي هذا الركب، من أجل إيجاد ضوابط أكثر حزما، ووســائل أكثر فاعليــة، وتأطير أكثر دقة، 
للوصول بالتقنين إلى غاياته وأهدافه، كانت هذه الندوة السابعة في سلسلتها من سلسلة ندوات 
تطور العلوم الفقهية في ُعمان، إذ سلطت الضوء على تجديد وتقنين الفقه اإلسالمي المعاصر، 

بمحاور أبرزها:
االجتهاد والتجديد.

التقنين الفقهي وتطوراته.
مشكالت التقنين والتجديد وقضاياهما.

االجتهاد الفقهي المعاصر: تياراته ومآالته.
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ـ 5 أبريل 2008م وحتى الثاني من ربيع اآلخر  والتي عقدت من 28 ربيع األول 1429هـ الموافق ل
ـ 8 أبريل 2008م في صرح الجامــع األكبر، ملتقى العلم والعلماء، ومجمع الثقافة  1429هـ الموافق ل

والفكر.
نوقشــت خالل فترة الندوة تســعة وعشــرون بحثا في محاورها اآلنفة، وفي جو ســاده الحوار 

الهادئ، والنقاش المستفيض، والطرح البناء، فكانت توصياته على النحو اآلتي:
األولى: في ظل األحداث المستجدة واألحوال المتبادلة، واالتصاالت البشرية المتسارعة ينادي 
العلماء المشاركون بضرورة تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية، بتسجيل العمل بها، وجعلها في متناول 

حاجة البشرية في كل عصر.
ــنة المطهرة أصال ثابتا، وكنوز الفقه اإلســالمي مادة خصبة في  الثانية: اعتماد القرآن والس

التقنين في دفع المسيرة الحياتية إلى األمام، والتغلب على إشكاالتها المتجددة.
الثالثة: تثمن الندوة الجهود التي بذلت في تقنين الفقه اإلســالمي، فردية كانت أو عمال 
مؤسســيا، وفي مجال فقهي واحــد أو في مجاالت عــدة، وفي إطار مذهبي محصــور أو منفتح، 
وتعتبره جهدا مشــكورا وســعيا مبرورا، موصية بضرورة اهتمام المجامــع الفقهية في برامجها 
الدورية لهذا المشــروع الحضاري، وقد تكون هذه الندوة بذرة لفكرة إنشاء مجمع فقهي خاص 
بالتقنين، يوكل إليه هذا المشروع، ويجمع له ذوو االختصاص والخيرة والكفاءة، لضمان عطائه 

وحسن نتاجه.
الرابعة: إن التجديد الفقهي ينبغي أن يرتبط فيه الدليل التفصيلي في استنباط الحكم الشرعي 
ا يدعونا إلى القول بضرورة مراعاة العالقة بين الدليل والمقصد حين  والمقصد الكلي للشــارع، ِمم
التجديد، بل وطرحه كموضوع ندوات وسبيل دراسات معمقة، دفعا لعملية االجتهاد الفقهي في النوازل 

والمستجدات، تحقيقا لمصالح األمة، ومالمسة لواقعهم المعيش.
الخامســـة: إن عالقة اإلنســان بالمجتمع تدعونا إلــى القول بضرورة االســتفادة مــن العلوم 

االجتماعية ومناهجها في تجديد الفقه اإلسالمي، وصياغة منهجية تكاملية بين هذه العلوم.
السادســـة: العناية بجمع مســائل الفقه في أبواب كبــرى تعرف بالنظريــات الفقهية، كنظرية 
الضمان، ونظرية الضرر، ونظرية العقد... وغيرها؛ إلظهار السبق الحضاري لهذا الكنز الفقهي في 

تأسيس هذه النظريات.
السابعة: ضرورة العناية بنماذج التجديد في تراثنا الفقهي، ودراستها دراسة ناقدة نستفيد من 

إيجابياتها، ونصوب مآخذها، ووضعها في إطارها التاريخي، وتحديد منهجية االنتفاع بها.



د. سالم بن هالل الخروصي 807توصيات ندوة التجديد والتقنين

الثامنة: إحياء منهج االستنباط واالستدالل الذي قام عليه الفقه في عهده الذهبي، تفعيل العقل 
الفقهي ليكون عقل فهم ونقد، ال مجرد حفظ وترديد، يدرك العلة ويرمي إلى المقصد، ويســتهدف 

الغايات التي قررها القرآن، وجسدتها سنة المصطفى ژ في حياة اإلنسان.
التاسعة: التأكيد على أهمية فقه المقاصد، وما يمكن أن يؤديه من أدوار إصالحية، مع ضرورة 
االلتفات إلى الضوابط الشــرعية التــي تحصن الناس مــن الذوبان واالنفالت، كمــا تصونهم من 

التحجر والجمود.
العاشـــرة: التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه عملية التقنين، ما كان متعلقا 

بالمقنن أو بيئته أو المادة القانونية.
الحادية عشرة: إن عملية التقنين ليست عملية سهلة، األمر الذي يستدعي بإلحاح وضع ضوابط 
أكثر دقــة للتقنين، تحكــم عمليته وتضمن صحتــه، بحيث يوكل إلــى العلماء الذين ســبروا أغوار 
المجتمع، وعايشــوا ظروفه، واعتمدوا الراجح مــن األقوال، من أجل عمل مبتكــر، من حيث ترتيب 

أبوابه وصياغة مواده واختيار عباراته.
الثانية عشـــرة: إخضاع عملية التقنين لمراجعات مســتمرة تضمن مواكبة مســتجدات العصر، 
وهذا يستدعي تشــكيل لجان متخصصة لمتابعة هذا العمل، لضمان استمراريته وفق اقتضاء الحاجة 

واستدعاء الظروف.
الثالثة عشـــرة: التأكيد على أهمية اإلعالم، وما يمكــن أن يؤديه مــن أدوار كبيرة وفاعلة في 
خدمة مقاصد الشريعة، في تعميق وترسيخ ثقافتها، وهو ما يعني ضرورة التفكير في إيجاد البرامج 
واآلليات، وتطويرها بما يمكن وســائل اإلعالم المختلفــة، وأداء أدوارها المفترضة في خدمة الدين 

وشريعته اإلنسانية الخالدة.
الرابعة عشـــرة: التأكيد على أن تولي الحقول العلمية عنايتها بدراســة التقنين، وتوجيه طالب 
الدراسات العليا إلى هذا الجانب الحيوي من فقهنا اإلســالمي، مع اعتماد الفقه المقارن للمذاهب 
السائدة في العالم اإلسالمي اليوم من دون اســتثناء، مع التأكيد على ضرورة إبراز إسهامات فقهاء 

ُعمان خاصة، والفقه اإلباضي بصفة عامة.
الخامسة عشرة: إن الحاجة إلى تقنين الفقه الجنائي ملحة، وعدم اكتمال منظومة التشريعات 
الداعية لتطبيقه ال يعني اإلعــراض عن أحكامه إذا ما قيدت بنوده بضوابــط تحقق حال تنزيله في 
الواقع، ومع ضمــور العناية في هذا الجانب في التقنين الفقهي تدعــو هذه الندوة أهل االختصاص 
بتوجيــه طاقاتهم نحو هذا الجانب من الفقه؛ كما أن الفجوة بيــن القانون الجنائي والفقه الجنائي 
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جديرة بــأن تتقلص بمثل هذه اللقــاءات، أو ثمرات الباحثيــن المتخصصين، وتلفــت الندوة أنظار 
الباحثين للجانب التعزيري وتقنينه، والذي هو مســاحة واسعة إلعمال النظر واستخالص الرأي وفق 

مصلحة المجتمع.
هذا، وفي ختام هذه التوصيات يرفع المشــاركون في هذه الندوة أســمى آيات الشكر والعرفان 
إلى المقام السامي حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اهللا ورعاه ـ 
قائد نهضتنا، ومشــيد صروح الفكر والمعرفة، وراعي العلم والعلماء، ســائلين اهللا العلي القدير أن 
يديم على جاللته وافر الصحة والعافية، ويمــن عليه بالعمر المديد ويكأله برعايته وحفظه، ويبقيه 

فخرا ألمتنا وعزا لوطننا، ومجدا شامخا لحضارتنا.
كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشــيخ أحمد بن سعود السيابي المحترم ـ األمين العام 
بمكتــب اإلفتاء ـ علــى رعايته الكريمة لهــذه الندوة المباركة. مجزين شــكرنا وتقديرنــا لعلمائنا 
األجالء على حسن إجابتهم لدعوتنا وواســع علمهم في ما سطروه في بحوث ندوتنا، وجميل حوارهم 

ومداخالتهم في مناقشاتنا.
ومن الشكر أجزله إلى ضيوفنا الكرام والحضور المبارك على حسن إصغائهم ومشاركاتهم..

آملين منكــم جميعا بناء جســور التواصل من خالل ندواتنــا ولقاءاتنا القادمة ـ إن شــاء اهللا 
تعالى ـ ودمتم في رعاية اهللا وعنايته، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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الحمد هللا رب العالمين..
والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، ورحمة اهللا للعالمين 
القائل: «ومن يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين»، ورضي اهللا عن آل ســيدنا رســول اهللا وصحابته 
س أقدم المذاهب على  دنا جابر بن زيد من أساألجالء أجمعين، وتابعيهم عموما، وأخّص منهم ســي
وجه الدنيا، مذهب أهل االستقامة والذي عرف في ما بعد بالمذهب اإلباضي، وعلينا معهم وفيهم يا 

رب العالمين.
وبعد؛

فاسمحوا لي بداية باسمي وباسم من شــرفوني بالحديث نيابة عنهم أن أتوجه بالدعاء للمولى 
القدير بأن يديم على َهِذه البالد المباركة وولي أمرها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد المعظم، محب العلم ومكرم العلماء، واسمحوا أيضاً أن أبشر جاللته بأن جامعك األكبر الذي 
عشنا في رحابه هو هو كما أردته، لم يقتصر على أن صلينا وتعبدنا اهللا فقط، بل كان مقرا لتفاعل 

العلماء فيه مع روح اإلسالم دينا وعلما وحضارة.
أما عن وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة ُعمان فجزاء القائمين عليها علَى اهللا تعالى، 
إذ واصلوا بال كلل وبكل حفاوة عقد الندوات السابقة لتطوير العلوم الفقهية، واستطاعوا في الدورة 
الحالية «التقنين والتجديد في الفقه اإلســالمي المعاصر» أن يســتكتبوا ويســتقطبوا ما أحسب أنه 

عالج قضيتي: التقنين والتجديد.
ثم إن االنفتــاح علَى تجديد صلة النــاس بالدين مشــروع مهم، ومن لم يتجــدد يتبدد، ومن 
لم يتقدم يتقادم، وال يضيع الدين ـ كما قال أمير البيان شــكيب أرســالن ـ إال بين جامد وجاحد، 
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وهذا لعمــري أمر واضح ألصحاب البصائــر، إذ إن الجامد من الناس ينفر غيــره، والجاحد يضل 
من حوله، وغني عــن القول إن من لم يهتم بأمر التجديد حرم خير المســتجدات، كما أن التقنين 
الذي يعده المهتمون بأمره أحد ثمار التجديد، ليس ضرورة فحسب، بل من الركائز الحضارية ألي 
مجتمع متحضر، إذ إنه طريق لرفع جودة األحكام، كمــا أنه الطريق الصحيح للتفريق بين االجتهاد 

والفوضى، وبه تنقطع دابر احتماالت التضارب، ويتعزز باعتماده االنضباط.

وما تشرفت من تقديم بعض مزاياه ال شك أنه يحتاج إلى ضوابط، يأتي في مقدمتها أن يسند 
األمر إلى أهل العلــم والباحثين، مع عدم االســتنكاف من المراجعة الدائمة لفتــاوى العلماء، كذا 

االستفادة من معطيات العصر وغير ذلك.

إن األمة تواجه متغيرات ومتحديات كثيرة، وعلى العلماء أن يرتقوا لمســتواها مع عدم اإلحجام 
عن اقتحامها، األعراف تغيرت، والمصالح تبدلت، وتقديرات المفاســد اختلفت، وهناك أمور كثيرة 

مهمة وحساسة تحتاج إلى سرعة البت فيها، مع الحرص علَى الثوابت من الشرع.

نســأل اهللا تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الدين، وتجديد الفقه، وأن يجنبنا مخاطر التفريط 
 ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ :وخطورة اإلفــراط، وصدق اهللا العظيم القائل

ç æ å ä ﴾، ودمتم بخير.
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واتســـقنـــور تدفـــق ِفـــي ســـمانا وائتلق جمال  ِفـــي  ُربانا  وعلـــى 
ازدهى والحب  العرفـــان  من  تتفـــقفيض  قلوبـــاً  إذ ضمـــت  بُعمـــان 
ناشـــر والمعلـــم  نـــور  انفلقالعلـــم  مصبـــاح  المشـــكاة  والعالم 
طعماً كطعـــم العلم مـــن ُكّل مذقولقـــد تذوقـــت الحياة فلـــم أجد
ُيرقما نفـــع حبـــر المرء ِفـــي أنبوبه لـــم  التعلم  ورق  ِفـــي  دام  ما 
ما لم يرق في الكأس أو ما لم يذقبـــل ما نفع مـــاء العلم فـــي آباره
رهق أو  ارتحـــال  يحلو  كـــم  للعلم كم يحلـــو لدى النفس األرقللعلم 
بمســـقط  الســـماء  كف  على  ألقـــى علينا مـــن ســـحائبه الودقجمع 
ندوة بـــل  واديـــاً  علينـــا  الغرقأجـــرى  الفقه يحلو فيـــه للعقل  في 
توافدوا البقـــاع  شـــتى  من  كل إلى الخيرات والحســـنى ســـبقعلماء 
ألقاً نورهم  علينـــا  نثروا  أنجم  تألـــق فـــي الفـــؤاد وفـــي الورقهم 
بالعلم أنواره  وأشـــرقت  أضاء  ـــن ديــاجــيــر الــغــســقشمع  ــو م ــجــل ي
شـــمله وحد  الجمع  لـــذاك  احترقطوبى  للخير  الشـــمع  لذاك  طوبى 
من ها هنا نحـــن المعالي المنطلقمن ها هنـــا نمضي نجـــدد فقهنا
نجاتنا اإللـــه  ذكـــر  فـــي  أوليس ميل المجد من وسط الحلقأوليس 
األفقفـــإذا نعـــود إلـــى الكتـــاب فإننا على  الضيـــاء  نلقي  بحروفه 
ــــادة ـــا وق ـــرف ــه أح ــي ـــون ف ـــك نطقون للدنيـــا  الـــكل  اتحـــاد  وفم 
أبـــدا بيننـــا  مـــا  فـــي  فـــرق  وال في أمة اإلســـالم ما يدعى فرقال 
خيمة هـــي  وحـــدة  هي  أمـــة  وحقهي  دينـــا  أخـــوة  أقمنـــا  فيهـــا 
يضمنا فاإلخـــاء  اختلفنـــا  بالحـــب والتقـــوى ببيـــت المتفقمهمـــا 
الملتقى فـــي  فاإلخا  التقينـــا  المفترقوإذا  في  فالرضـــا  افترقنا  وإن 
نعقســـنضل رغم البعد فـــي قرب وإن ســـمعي  على  داعيـــه  للبيـــن 
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الحكمـــاء دعـــوة  نلبـــي  ــاءهيـــا  ــم ــل ــع ــي ثـــلـــة ال ــي ــح هـــيـــا ن
نظمت وقـــد  نـــدوة  نشـــارك  ِفـــي مســـقط الخيـــرات والكرماءهيا 
الغـــراءفي قاعـــة الصرح الكبيـــر تجمعت الشـــرعة  علـــم  أقطـــاب 
ـــا جاءهم مـــع ضيـــق أوقـــات وطـــول عناءلبـــوا نـــداء العلـــم َلم
بكـــم في أرض مجد شـــامخ القعســـاءأهال  والعـــزة  الوفـــاء  أرض 
مـــذ جاءهـــا عمـــرو بخيـــر نداءأرض الغبيـــرا كم لهـــا من موقف
ـــردد ت دون  اهللا  ـــــداء  ن ــت  ــب بدعـــاءل أحمـــد  مـــن  فتســـربلت 
عبـــر عصورها العلم  لـــواء  والــخــلــفــاءحملت  اهللا  ــن  ــدي ل ــــت  ووف
تنطـــع دون  اهللا  كتـــاب  ـــاءلزمـــت  ـــف ـــــر وج ـــــداب وتــــبــــدع وت
كلها فالشـــواهد  رجمـــا  قلـــت  اســـتثناءما  بـــال  مآثرهـــا  حفظـــت 
ــاءواليـــوم ال زالـــت تـــؤدي دورهـــا ــخ ــة وتـــســـامـــح وس ــحــصــاف ب
الذي قابـــوس  الســـلطان  وبناءبقيـــادة  حكمـــة  ِفـــي  األُلـــى  فـــاق 
فيبهروا العالمـــون  إليهـــا  عليـــاءيأتـــي  همـــة  مـــن  يـــروا  ـــا  ِمم
الحكمـــاءيـــا نـــدوة التطوير ســـيري دائما قائـــد  مـــن  برعايـــة 
لدعائيربـــاه حقـــق مقصـــدا مـــن ندوة فاســـتجب  رجائـــي  هـــذا 
وضيوفها وأهلهـــا  ُعمـــان  الجوزاءوارفـــع  ِإَلـــى  الكبـــرى  واألمـــة 
الشـــعراءوالعفـــو أرجـــو إن لحنـــت بلفظة إنـــي طفيلـــي قصعـــة 
والــعــلــمــاءوصالة ربي والســـالم علـــى النِبّي واألصـــحـــاب  واآلل 
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صاعد المعالـــي  إلى  الكـــرام  معابدهم  للعبيـــد  الغوانـــي  وهـــوى 
مقاصدللنـــاس في بيـــد الحياة مســـالك النجوم  وذرى  الثـــرى  بين 
لُعمـــان مجـــداً قد زكتـــه محامدوهـــواي فـــي معراجـــه متســـامق
واجدمهـــد األصالة والشـــهامة والندى فإنـــك  تشـــا منها  ما  ســـل 
الســـماء أماجدملكـــت قلـــوب العالميـــن تواضعا وســـما بها نحـــو 
خالدأعالم هـــدي في الدياجـــي نورهم بـــدر  وهو  الليالـــي  تفنـــى 
ووالـــــدوإذا ُعمـــان حبتـــك خالـــص ودها ــو  ــن ــح ــال ب أم  كـــــألت 
هدايـــة للســـراة  منـــاراً  واحـــدشـــعت  فكـــر  األجيـــال  ظلـــل  إذ 
علومها الوارديـــن  معيـــن  فهفـــا األنـــام لنبعهـــا وتوافـــدواوصفت 
نهجه الحب  التجديد  إلى  فكر ســـديد فـــي الحضـــارة رائدســـلكت 
والنجـــوم مقاصدومضـــت تبـــدد للجهالـــة ليلهـــا ركـــب  فالعلـــم 
للســـرى نجوما  بثـــت  ومــعــاهــد مـــزدانـــة ومــســاجــدومـــدارس 
الراشدنـــدواتـــهـــا لــلــعــالــمــيــن مــنــائــر الرصين  العقل  بها  يســـمو 
ســـناؤنا شـــع  التجديد  نـــدوة  مشـــاهديا  تجتليـــه  تألـــق  فجـــرا 
ركوده بعـــد  العقـــل  حيـــاة  وهدته في ليل الشـــكوك مراشـــدبعثت 
والعقـــل دون هدى الشـــريعة ماردالعبقريـــة وحدهـــا شـــرك الردى
معينه الحيـــاة  رحم  مـــن  هل يســـتوي نهـــر وحـــوض راكدوالفقه 
ـــة ــدة أم ــي ــق ــه جـــنـــاحـــاه ع ــق صاعدف المجنـــح  بهمـــا  أخالقهـــا 
موائدمن دوحـــة التقنين طاب لنا الجنى بالقطـــاف  فطابـــت  ثمـــراً 
بهـــوى العباد عن الرشـــاد تباعدواأومـــا كفى رهـــق القوانيـــن التي
أنفاســـنا تقطعت  الســـراب  قاصـــدخلـــف  للســـعادة  ربـــي  وســـبيل 
ـــا اســتــطــعــت ــك م ــاح ــن وإن ترد أمنا فإنك للشـــريعة عائدطــــوح ج
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زهراتها ذوت  قـــد  الشـــريعة  ومضـــى بهـــا عهـــد قديـــم بائدقالوا 
تفجرت العلـــوم  عصـــر  مراصدوزماننـــا  النجـــوم  فوق  بنا  وســـمت 
نفوسهم كبر  الشمس  ضياء  وكذاك يهـــوى الكيد قلب حاســـدجحدوا 
ببروقهم نشـــئنا  بصائـــر  أوابـــدأعشـــوا  المـــرام  دون  بـــه  فكبـــت 
رحمة الغشـــاوة  عنـــه  رائـــدفأزلتمـــوا  للبنـــوة  األبـــوة  ومـــن 
محمد جنـــد  اآلفـــاق  فـــذرى جـــذوع المكر فكر راشـــدومألتمـــوا 
كائدجـــدد مســـير يـــا ُعمـــان ببعثهم إذا تجـــرأ  الرســـول  لفـــدى 
ـــة والــــوفــــاء الــصــامــدومـــن الجزائر لألحبـــة لفتة فيها ـــال األص
أروع حكمة األجيـــال  بهـــا  ــدتقفـــو  ــســان وت تـــوحـــد  الــحــيــاة  إن 
ـــا لــنــا ـــن واحدومـــحـــبـــة أزلــــيــــة دي الشـــدائد  في  صدق  وضمير 
هدايـــة نهـــج  اإلســـالم  ــادة قــائــدونجـــدد  ــســع ــل ــــدال ل عــلــمــا وع






