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�حلمد هلل على ما وهبنا من نعمائه، ونحمده على ما �أعطانا من �آالئه، فبعث لنا �أف�ضل 
ر�ضله و�أنبيائه، �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، هادياً ومب�رش�ً ونذير�ً، نا�ضخاً ب�رشعه 
كل �رشع غابر، مقنن يف �أقو�له و�أفعاله وتقرير�ته للأمة ما تنهل به يف نو�زلها وق�ضاياها 
من خري عامر، وعلى �آله و�أ�ضحابه، جنوم �لهدى �لذين حازو� ق�ضب �ل�ضبق يف ن�رشة 

�ل�رشيعة و�إعلء كلمة �الإ�ضلم، وبعد:

اأهمية تنظيم هذه املائدة امل�ستديرة

 �إذ� كّنا ندر�س �لتاريخ ملعرفة حياة �الأمم ون�ضاأتها وتطورها، و�الأمة �الإ�ضلمية ونظمها 
ُقدماً على طريق  �مل�ضي  �مل�ضلمني على  لنا نحن  لتكون حافز�ً  و�نت�ضار�تها  وفتوحاتها 
�الآباء و�الأجماد، فاإن در��ضتنا لقانوننا �الإ�ضلمي و�لتجربة �الإ�ضلمية يف هذ� �ل�ضاأن لي�س 
باأقل �أهمية من تلك. ففيها نتعرف ونعّرف غرينا على �لوجه �مل�رشق الأنظمتنا �الإ�ضلمية 
وجلهود فقهائنا من خلل �لتجربة �الإ�ضلمية يف �لتقنني و��ضتخل�س �ملبادئ و�لقو�عد 
�لتي نفعت وتنفع �الأمة �الإ�ضلمية، وما يرتتب على ذلك من �إجر�ء�ت تنظيمية وعملية 

يف موؤ�ض�ضات �لدولة �الإ�ضلمية ما�ضياً وحا�رش�ً.
�الإقليم،  بوجود  �لدولة  وتكونت  ب�رشية،  �أع��د�د  فيها  تو�فرت  �إذ�  حتتاج  فاالأمة   
حقوقها  وحتفظ  علقتها،  جتّود  ومبادئ  عليها،  تقوم  رو�بط  �إلى  و�ل�ضلطة  و�ل�ضعب، 
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حتى ال تكون �أمورها فو�ضى، وال يتاأتى ذلك �إال بقانون �أو نظام يحقق �ملقا�ضد �لعامة، 
ويحد من تعدي �لنا�س على بع�ضهم �لبع�س))).

احلاجة اإلى ال�سرائع ال�سماوية

 �إنَّ �لب�رش حمتاجون �إلى �رش�ئع ونُظم تكفل لهم �ل�ضعادة يف �لدنيا �لتي فيها معا�ضهم 
�آدم خليفته يف �الأر�س  �أن يكون  �إليها معادهم. وقد �ضاء �هلل تعالى  �لتي  ويف �الآخرة 
�إلى غاياتهم  �إلى �الإبد�ع، وغر�ئز حتركهم  يعمرها هو وذريته وحباهم عقواًل تهديهم 

وتدفعهم �إلى ما يحفظ عليهم حياتهم.
وت�ضيب،  تخطئ  �لتي  لعقولهم  �لنا�س  يدع  �أال  ورحمته  �هلل  حكمة  �قت�ضت  وقد   
وت�ضل وتهتدي، فاأر�ضل �إليهم �لر�ضل و�أنزل عليهم �ل�رش�ئع و�لكتب وختم �لر�ضاالت 
بر�ضالة �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، فجاءت �ضاملة و�فية ملتطلبات حياة �الإن�ضان، 

فجاءت بالقانون �ملنظم و�لنظام �ل�ضامل))).

ال�سريعة الإ�سالمية اأرقى النظم القانونية يف العامل

 �ضهد لرقي هذه �ل�رشيعة غري �أهلها و�عتربوها من �أرقى �لنظم �لقانونية يف �لعامل، 
و�أنها ت�ضلح دعامة من دعائم �لقانون �ملقارن، وال يعرف يف تاريخ �لقانون نظام قانوين 
قائم على دعائم ثابتة من �ملنطق �لقانوين �لدقيق يفوق يف نظر �أهلها وي�ضاهي يف نظري 

غريهم منطق �لقانون �لروماين �إال �ل�رشيعة �الإ�ضلمية.

انظر: مبادئ العلوم ال�سيا�سية: �ص9.  (((
راجع: كتابنا ال�سيا�سة ال�سرعية. نظرية ال�سيا�سة ال�سرعية يف اأنظمة الدولة الإ�سالمية: 9)؛ وانظر: تفاعل   (((

الدين مع احلياة: �ص0)، جملة منار الإ�سالمي، العدد ))، ذو القعدة، 409)هـ.
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�سهادات امل�ست�سرقني الغربيني

 لقد �أن�ضف نُظم �ل�رشيعة وقانونها كثري من �مل�ض�ت�ض����رقني و�الأجانب نذكر منهم:
�الإيطايل  �لَعامل   )ENRICO INSABATO( �أن�ضاباتو  �إنريكو  �لدكتور  �أواًل: 
فهو  �ضكله  متغري يف  غري  كان حمدود�ً  �إذ�  �الإ�ضلم  »�إن  قال:  �لكبري، حيث  �لقانوين 
�أن  ب�رشيعته  ي�ضتطيع  فهو  �لظاهرة،  �حلاجات  مقت�ضيات  مع  ذلك  من  بالرغم  يتما�ضى 
�حلياة  قوة  من  له  ما  بكل  حمتفظاً  ويبقى  �لقرون  خلل  يف  يت�ضاءل  �أن  دون  يتطور 
من  كثري  يف  تفوق  �رشيعة  ثباتاً،  �ل�رش�ئع  �أر�ضخ  �لعامل  �أعطى  �لذي  فهو  و�ملرونة، 

تفا�ضيلها �ل�رش�ئع �الأوروبية«))). 
�ل�رشيعة  مبادئ  من  �الأخذ  بوجوب  كازيلي  بيوال  �لربوفي�ضور  �إليه  �أ�ضار  ما  ثانياً: 

�الإ�ضلمية فاإن هذ� �أكرث �تفاقاً مع روح �لبلد �لقانونية)4). 
�إليه �لفقيه �لفرن�ضي المبري يف �ملوؤمتر �لدويل �ملقارن �لذي �نعقد يف  ثالثاً: ما �أ�ضار 
بد�أ ي�ضود بني فقهاء  �لذي  �لكبري لل�رشيعة �الإ�ضلمية  �لتقدير  �إلى  الهاي �ضنة 1932م 

�أوروبا و�أمريكا يف �لع�رش �حلا�رش))). 
فهوؤالء  و�لنم�ضا،  �أملانيا  يف  وحقوقيني  قانونيني  �أع��لم  من  ذلك  غري  �إلى  ر�بعاً: 
ي�ضهدون مبا �نطوت عليه �ل�رشيعة �الإ�ضلمية من مرونة وقابلية للتطور وي�ضعونها �إلى 
�لتي  �لثلث  �الأ�ضا�ضية  �ل�رش�ئع  �إحدى  �الإجنليزي:  و�لقانون  �لروماين  �لقانون  جانب 

�ضادت وال تز�ل ت�ضود �لعامل))). 
 فاإذ� كان لنا هذ� �لرت�ث �لقانوين �حلقوقي �لعظيم فحقاً علينا �الفتخار به وتطويره، 

راجع: ان�ساباتو. الإ�سالم و�سيا�سة اخللفاء: �ص)4)، )4).  (((
انظر: مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية والروح القانونية. درا�سة يف القوانني الع�سرية بيول كازيلي احلقوقية:   (4(

.(9(/((
راجع: جملة القانون، العدد اخلام�ص: �ص)9).  (((

انظر: الفقيه القانوين عبد الرزاق ال�سنهوري. وجوب تنقيح القانون املدين، جملة احلقوق: �ص).  (((
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فاملقت�ضى �ل�رشعي و�لقانوين و�الإن�ضاين ي�ضتوجب علينا �أن ن�ضتكمل ما قام به �لعلماء 
من  نهلو�  �الإ�ضلمية، حيث  �ل�رشيعة  فقهاء  من  �الإ�ضلميون  و�حلقوقيون  و�لقانونيون 
�أ�ضوله وقو�عده، وو�ضعو� تقنينات يف �ضور مبادئ مو�د قانونية خدمت وتخدم �الأمة 
�أن  �ملجاالت. وقبل  �ل�رشعية يف خمتلف  �أنظمتها  �الإ�ضلمية من دول وحكومات يف 

نربز جهود �لعلماء �الأعلم وجب علينا �أن نعرف مبفهوم �لتقنني وفق �ملنهجية �الآتية:

التعريف بالتقنني

 كرُث �حلديث يف �الآونة �الأخرية حول �لطرق �ملتعددة نحو ��ضتثمار �أحكام وقو�عد 
�ملرحلة  ومتطلبات  يتفق  مبا  و�ضياغتها  �لت�رشيعات  �إع��د�د  يف  �الإ�ضلمية  �ل�رشيعة 
ت�ضتاأن�س  �ضاملة  �إ�ضلمية  �ضحوية  طفرة  عن  تُنبئ  متعددة  مبظاهر  تتميز  �لتي  �حلالية، 
با�ضت�ضحاب �لتجربة �الإ�ضلمية، وتكون حافز�ً لعمل تطويري جتديدي يلم�س منه �ضد 
ه ير�ع �لعلماء  �لثغر�ت و�ال�ضتدر�كات على �الأعمال �لتقنية �ملا�ضية �أو ��ضتكمال ما خطَّ

و�حلقوقيني يف قرننا �حلايل. 
وبيان  �ملفاهيم  حتديد  على  مو�ضوعها  يف  تركز  �لتي  �لدر��ضة  هذه  تاأتي  هنا  من   

�ملق�ضود مب�ضطلح �لتقنني، ثم ذكر �لنماذج للتجربة �الإ�ضلمية. 

التقنني يف اأدبيات اأنظمة الدول واحلكومات القدمية واحلديثة

به و�حد من  فالتقنني يق�ضد  �لقو�نني))).  �أي و�ضع  تقنيناً:  فالتقنني: هو قنن يقنن   
�أمرين:

بفرع  �خلال�ضة  �لقانونية  �لقو�عد  بجمع  �ملتعلق  �لر�ضمي  �لت�رشيعي  �لعمل  ) �أ( 

املعجم الو�سيط: )/))، )/9))؛ راجع: علم القانون والفقه الإ�سالمي: �ص44.  (((
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قد  ما  و�إز�ل��ة  وترقيمها  ترتيبها  بعد  و�حدة  جمموعة  يف  �لقانون  فروع  من  متجان�س 
يعرتيها من تعار�س يف مدونة و�حدة، ثم �إ�ضد�رها ب�ضكل قانون تفر�ضه �لدولة))). 

من  كغريه  ت�رشيع  �لقانونية  �ملجموعة  �أو  �لقانونية  �مل��دون��ة  �أو  فالتقنني  ) ب( 
�لت�رشيعات، وال يختلف عنها �إال يف �ضخامته �لتي تعود �إلى �أنه ينظم بوجه عام فرعاً 
فت تنظيمات �لدول و�حلكومات حركة �لتقنني  من فروع �لعلقات �لقانونية. وقد عرَّ

منذ �أمد، وميكن �أن نذكر من ذلك على �ضبيل �ملثال: 
)1( جمموعة حمور�بي �لتي �ضدرت يف بابل يف �لقرن �لثامن ع�رش قبل �مليلد. 

)2( جمموعة مانو �لتي �ضدرت يف �لهند يف �لقرن �لثالث ع�رش قبل �مليلد. 
)3( قانون �الألو�ح �الثني ع�رش �لتي �ضدرت يف روما يف �لقرن �خلام�س قبل �مليلد. 
)4( جمموعة جو�ضتنيان �لتي �ضدرت يف روما كذلك يف �لقرن �ل�ضاد�س �مليلدي)9). 
�لقانون  لفظ  �أن  �إال  �لعربية  �للغة  يف  �ال�ضتعمال  حديثة  �لتقنني  كلمة  كانت  و�إذ�   
�لقانون  لفظ  �مل�ضلمون  �لعلماء  ��ضتعمل  فقد  �الإ�ضلمي.  و�لفقه  باللغة  �ل�ضلة  وثيق 
و�ألفو� كتباً حتمل هذ� �مل�ضمى، فعلى �ض���بيل �ملثال: �بن �ض���ينا )ت428ه�( �لقانون يف 
�لغرناطي )ت741ه�( قو�نني  �بن جزي  �لتاأويل،  قانون  �لغز�يل )ت505ه�(  �لطب، 
�الأحكام �ل�رشعية)0)). كما تناول بع�س �لفقهاء يف كتبهم هذ� �مل�ضطلح مث���ل: �لر�زي 
)ت606ه�( حيث قال: »�علم �أن �هلل تعالى ملا بنّي �لقانون �الأعظم و�لق�ضطا�س �الأقوم 
يف �أعمال �لدنيا و�الآخرة«))))، �ل�ضبكي )ت771ه�( حيث قال: »وما ذ�ك �إال ال�ضتغال 

راجع: تاريخ النظم وال�سرائع. الرتماني�ستي: �ص49؛ معجم امل�سطلحات الق�سائية: )4.  (((
انظر: ندوة نحو ثقافة �سرعية قانونية موحدة: �ص94، كلية ال�سريعة والقانون، الإمارات العربية، 994)م.  (9(
القانون املقارن واملناهج القانونية: �ص4))؛ التطوير الت�سريعي يف اململكة. عبد اجلواد: �ص4)؛ وراجع:   ((0(
املكتبة  �ــص4)،  العبودي:  عباد  واحلديثة.  القدمية  الت�سريعات  مع  مقارنة  درا�سة  حمورابي،  �سريعة 
ب�سيوين:  درا�سات مقارنة. عادل  القانونية،  والنظم  الإ�سالمي  الت�سريع  راجع:  القانونية، )00)، عمان؛ 

)/)))، اليون�سكو، ))9)م، القاهرة.
الفخر الرازي. التف�سري الكبري: )/))، ))).  ((((
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�ل�ضافعي مبا هو �أهم من ترتيب قو�نني �ل�رشيعة«))))، �لقر�يف )ت684ه�( حيث قال: 
�الأحكام«))))،  جميع  تعترب  �لقانون  وبهذ�  �لفتاوى...  ت��ر�عى  �لقانون  هذ�  »وعلى 
و�ملاوردي )ت450ه�(، حيث �أ�ضار يف والية �ملظامل حول جور �لعمال فيما يجبونه من 
�إمارة  �إلى �لقو�نني �لعادلة يف دو�وين �الأئمة، وقال حول  �الأمو�ل بقوله: »فريجع فيه 
�الأحكام  وحر��ضة  �ل�رشعية  �لقو�نني  حفظ  من  »ففيه  ��ضطر�ر�ً:  تعقد  �لتي  �ال�ضتيلء 

�لدينية ما ال يجوز �أن يرتك خمتًل مدخواًل وال فا�ضد�ً معلواًل«)4)).

مزايا التقنني

 ومن خلل ما تقدم يت�ضح �أن �لتقنني ال يعدو �أن يكون ت�رشيعاً تقوم بو�ضعه �ل�ضلطة 
�لت�رشيعية، وتن�ضب �إليه كل مز�يا وخ�ضائ�س �لت�رشيع))))، منها �أنه:

�لقو�نني من  �لقانونية؛ الأن �ضنَّ  �ل�رشعية  �لقو�عد  )1( يعد و�ضيلة متطورة لو�ضع 
قبل �ل�ضلطة �لت�رشيعية ي�ضفي على ما تقوم به من عمل طابع �لدقة و�لتحديد و�لتعمق 
يف  �ملتخ�ض�ضني  �خلربة  بذوي  و�ال�ضتعانة  و�خلا�ضة  �لعامة  �لظروف  ومر�عاة  و�ملقارنة 
�ختيار �ل�ضيغ �لقانونية �ملنا�ضبة و�لعمل فيه بال�ضيا�ضة �ل�رشعية �لذي يوؤدي �إلى ��ض��تقر�ر 

�ملجتمع و�ضلمة �لتعامل مع �أفر�ده ومر�عاة حقوقهم �ل�رشعية و�لقانونية. 
هيئتها  �ختيار  �أح�ضن  عامة  �ضلطة  عن  ي�ضدر  �لذي  �لت�رشيع  �أن  مز�ياه  ومن   )2(
يتمخ�س عنه �ضيغة و�ضبك قو�عد و�أفكار ونظم حتقق �لعدل و�مل�ضاو�ة بني �أفر�د �ملجتمع. 
�لق�ضائية  و�لدو�ئر  �ملحاكم  لكافة  �لق�ضائية  �الأحكام  توحيد  على  يعمل  �أنه   )3(

طبقات ال�سافعية الكربى: )/))).  ((((
الفروق: )/)))، ))).  ((((

الأحكام ال�سلطانية: �ص0).  ((4(
اأكرب عون للدولة واحلكومات والأفراد، درا�سات ق�سائية نوازلية، العدد )))4)، �ص))،  انظر: التقنني   ((((

))4)هـ.
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للدولة،  �الجتماعي  و�لن�ضيج  و�ل�ضيا�ضية  �لت�رشيعية  �لوحدة  جت�ضد  عنه  ويتمخ�س 
ويتحقق به �الإعلم باالأحكام قبل نفاذها. 

�ل�رشيعة يف  �أحكام  �لوقوف على  �لعباد و�ضهولة  �لتقنني حتقيق مل�ضالح  )4( ويف 
�ملحاكم و�ملتمّثلة يف �الأحكام و�لت�ضبيبات))))، ويعّزز الن�صباط يف �صدور الأحكام 

وتي�ضري در��ضاتها و��ضتقر�ئها. 
زمان  لكل  �ضاحلة  و�أنها  و�لبلد،  �لعباد  مل�ضالح  �ل�رشيعة  مل�ضايرة  تبيان  وفيه   )5(
وفيه  و�لتعقيد،  باجلمود  �الإ�ضلمي  و�لفقه  �ل�رشيعة  و�تهام  للأل�ضنة  و�إخر��س  ومكان 
تي�ضري لدر��ضة وتدري�س �ل�رشيعة �الإ�ضلمية باأ�ضاليب متطورة، وتخريج �أجيال يحملون 
�لفكر �ل�رشعي �ملتطور �لذي ي�ضاير �إطللة �لقرن �لو�حد و�لع�رشين فيخدمون �ل�رشيعة 

و�لنظام �لق�ضائي وبقية �الأنظمة.

حماولت التقنني الر�سمي للدولة الإ�سالمية الأولى وما تبعها من اأنظمة للدول واحلكومات

 �إن �لدعوة لتقنني �أحكام �ل�رشيعة �الإ�ضلمية و�أنظمة �لدولة �الإ�ضلمية لي�س كما يظن 
الأول وهلة حديث �ملولد وبكر �ملنبع، بل �إنه قدمي عرفته �ل�رش�ئع �لقدمية قبل �ل�رش�ئع 
�حلديثة، وهو ما نر�ه مف�ضًل يف كتب �لقو�نني و�ل�رش�ئع. ففي �ل�رشيعة �الإ�ضلمية �لتي 
هي خامتة �ل�رش�ئع �ل�ضماوية و�ضع �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم عقب �لهجرة مبا�رشة 
للدولة  �الأ�ضا�ضي  للنظام  تقنني  عن  عبارة  وهو  �ملنورة))))،  �ملدينة  بد�ضتور  يعرف  ما 
�حلقوق  وبيان  ومقوماتها  وعنا�رشها  �لدولة  وتركيبة  �الأمة  تكوين  فيه  دّون  �الإ�ضلمية 
و�لو�جبات �ملتعلقة باأفر�د �ملجتمع على �ختلف �نتماء�تهم. وقد هدف �لنبي �ضلى �هلل 

راجع: تاأثر الت�سريعات بالتطوير يف اأنظمة الدول، �ص9)، درا�سات قانونية خليجية، العدد )، )40)هـ؛   ((((
وانظر: الإ�سالم وتقنني الأحكام. عبد الرحمن القا�سم: �ص)0).

انظر: كتابنا النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم، �ص9)، الطبعة الأولى، 9)4)هـ.  ((((
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عليه و�ضلم من و�ضع هذ� �لد�ضتور �ملقنن �إلى حماية �ملجتمع �جلديد، وكفالة �حلقوق 
و�حلريات، وتنظيم �أو�ضاع �لطو�ئف �الإ�ضلمية مع �حلكومة �لنبوية)))).

 وتو�لت بعد ذلك �لد�ضاتري و�لتقنني للدولة �الإ�ضلمية وكلف �خللفاء و�ل�ضلطني 
كتكليف  وموؤ�ض�ضاتها  للدولة  قو�نني  لو�ضع  و�حلقوقيني  و�لعلماء  �لفقهاء  ذلك  بعد 
�خلليفة �لعبا�ضي �لقائم و�ل�ضلطان جلل �لدولة للفقيه �ل�ضيا�ضي و�لعامل �لق�ضائي �الإمام 
�أبي �حل�ضن �ملاوردي )ت450ه�( بو�ضع كتاب �ضامل موجز يف تدبري �ضيا�ضة �لدولة، 
ن �الأحكام �ل�ضلطانية لبيان �الأحكام �ل�رشعية و�الأنظمة �ل�ضيا�ضية و�لق�ضائية و�ملالية  فدوَّ

و�أحكام �جلر�ئم و�لتعدي على �ملال �لعام)9)).
باهتمام  �ل�ضيا�ضة �ل�رشعية �ملرعية  �لتقنيني يف   وقد حظي هذ� �لكتاب ذي �لطابع 
�لعلماء و�لباحثني يف �ل�رشق و�لغرب، وترجم �إلى عدة لغات �أوروبية، ور�أى بع�ضهم 
�ل�ضيا�ضة  لكتاب  �الإ�ضلمية مماثل  �ل�ضيا�ضة  للنظم  بالن�ضبة  �ل�ضلطانية  �الأحكام  �أن كتاب 
CITYSTATOS يف بلد �الإغريق)0)). كما ندب �خلليفة  الأر�ضطو بالن�ضبة لدول �ملدن 
�أبو يو�ضف يعقوب �لثالث من دولة �ملوحدين و�مللقب باملن�ضور و�لذي تولى �خللفة 
ما بني �ضنتي )580-595ه�( بو�ضع جمموع ر�ضمي مقنن للت�رشيع يف دولة �ملوحدين 
�لعامل  �الإمرب�طور  لدولته  ر�ضمي  تقنني  بو�ضع  �هتم  كما  �لدولة)))).  نظم  عليه  ت�ضري 
�لفقيه حممد �أورنك �مللقب بعاملكري، فلما �عتلى عر�س دهلي عام 1069ه�/1658م 
�أر�د تي�ضري �لفقه �حلنفي وتدوينه يف جمموعة قانونية، ف�ضكل جمل�ضاً من �أربعني فقهياً 
راجع: بحثنا احلقوق الد�ستورية يف الإ�سالم من خالل الوثيقة الد�ستورية للمدينة النبوية، �ص)؛ وملزيد   ((((
كقانون  العامل  يف  م�سجل  د�ستور  اأقدم  اهلل.  حميد  حممد  راجع  املقننة  الد�ستور  مواد  على  الوقوف  من 
للدولة الإ�سالمية، �ص)9-4))، مباحث موؤمتر دائرة املعارف حيدر اآباد الدكن؛ وراجع: اأكرم العمري. 

اأول د�ستور اأعلنه الإ�سالم، �ص))، جملة الإمام الأعظم، بغداد، العدد)، �سنة )9))هـ.
انظر: الإمام املاوردي فقيه احلكم وال�سيا�سة، درا�سات �سيا�سية: �ص))).  ((9(

راجع: �سفحات من تراث الإمام املاوردي. بدوي عبد اللطيف، �ص)، جامعة عني �سم�ص، ))9)م.  ((0(
راجع: نظرة عامة يف تاريخ الفقه الإ�سالمي. علي عبد القادر..  ((((
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و�لق�ضاء  باملعاملت  خا�س  قانون  لو�ضع  برهانبوري  �لدين  نظام  ير�أ�ضهم  وقا�ضياً 
و�الإد�رة و�لتوثيق يف مدونة حترر باللغة �لعربية، وقد مت �إجناز هذ� �مل�رشوع �لذي عرف 
لقانون  �جلامعة  �لتقنينات  هذه  �إمتام  وبعد  �لعاملكريية،  �لفتاوى  �أو  �لهندية  بالفتاوى 
�ل�رشيعة متمثًل باملذهب �حلنفي �أ�ضدر هذ� �مللك مر�ضوماً �إمرب�طورياً بو�ضع ما ت�ضمنه 
من �أحكام مو�ضع �لتنفيذ يف جميع �أرجاء مملكته و�لعمل مبوجبه يف �لدو�ئر �لق�ضائية 
وموؤ�ض�ضات �لدولة كقانون يعمل به من تاريخه)))) وينفذ. وتعترب حماولة �ضبه تقنينية 
يف �أنظمة �لدول و�حلكومات))))، وهكذ� يت�ضح لنا ر�ضخ قدم �لت�رشيعات ذ�ت �لطابع 

�لتقنيني يف �أنظمة �لدولة �الإ�ضلمية.

مناذج يف تقنني اأحكام ال�سريعة يف التجربة الإ�سالمية

اأوًل: جملة الأحكام العدلية العثمانية من الرتاث الفقهي القدمي )3921هـ/6781م(

منوذج تقنيني قدمي يف التجربة الإ�سالمية
�ضري�ً على منهج �لتقنني �لذي عرف يف �أنظمة �لدولة �الإ�ضلمية، كما �أ�رشنا �ضابقاً، 
�ل�رشورة  تيار  مع  فتم�ضت  �لقانونية  �لتطويرية  �حلركة  بهذه  �لعثمانية  �لدولة  تاأثرت 
وتنظيمات  قو�نني  �إ�ضد�ر  يف  �الأوروب��ي��ة)4))  للدول  وحماكاة  و�لتجارية  �ل�ضيا�ضية 
ملوؤ�ض�ضاتها �لت�رشيعية و�لق�ضائية، �أ�ضدرت عدد�ً كبري�ً من �لقو�نني جميعها مرتبة ومبوبة 
هذه  عن  ون�ضو�ضه  م�ضمونه  يف  ماأخوذ  ومعظمها  �الأوروبية،  كالقو�نني  �ضكلها  يف 

العدد 9)9)،  والقانون،  الق�ساء  الزرقاء، �ص))، ))، جملة  الإ�سالمي.  الفقه  التقنني يف  راجع: حركة   ((((
بغداد.

انظر: امل�سنفات الفقهية التي اعتنت بالتنظيم، املجلة واأثرها يف قوانني الدول، �ص9).  ((((
انظر: الأو�ساع الت�سريعية يف الدول العربية ما�سيها وحا�سرها. �سبحي حمم�ساين: �ص)9)، دار العلم   ((4(

للماليني، ))9)م.
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�لقو�نني، �قتناعاً من �ل�ضلطة �ملتمثلة يف �لديو�ن �لعديل ب�رشورة �الإ�ضلح �لت�رشيعي، 
��ضتوجب  �لذي  �الأمر  �لعثمانية،  �الإمرب�طورية  ج�ضم  يف  �خللل  دبَّ  وقد  خ�ضو�ضاً 
�إيجاد قو�نني �أملتها �حلاجة و�ل�رشورة، و�أهم هذه �لقو�نني: قانون �لتجارة))))، قانون 
�الأر��ضي))))، قانون �جلز�ء، قانون �لتجارة �لبحرية))))، قو�نني �ملحاكمات و�لذي �ألغي 
بعد و��ضتبدل بقانون �أ�ضول �ملحاكمات �حلقوقية))))، و�ضدرت قو�نني �ضتَّى تبحث يف 
م�ضائل متنوعة وال جمال لذكرها جميعاً، بع�ضها قو�نني مدنية خمتلفة، و�أخرى �إد�رية 

و�رشطية وحبو�ضية. 
 وهكذ� يت�ضح �أن �لنظام �لعثماين يف �لتجربة �الإ�ضلمية قد �أحدث �أمرين ت�رشيعيني 
مهمني وخطريين يف ميد�ن �ل�رشيعة �الإ�ضلمية كقانون، وميد�ن �لتقنني بوجه عام. فقد 
جلاأت �خللفة �الإ�ضلمية)9)) �إلى تقنني مبادئ �ل�رشيعة �الإ�ضلمية و�ضياغتها يف هيئة مو�د 
قانونية على �ل�ضورة �لتي كانت ت�ضاغ بها �لقو�نني يف �لدول �لغربية، كما بدئ �أي�ضاً 

يف �قتبا�س �الأحكام و�لقو�عد �لقانونية من قو�نني �لدول �الأوروبية)0)).
 

جملة الأحكام العدلية

 ففي ميد�ن تقنني �ل�رشيعة �الإ�ضلمية �ضدرت جملة �الأحكام �لعدلية كقانون مدين 
مبوجب �الإر�دة �ل�ضلطانية، و�لباعث على و�ضعها هو �حلاجة �ل�رشورية و�ت�ضاع �لدولة 

راجع: جمموعة القوانني العثمانية. ليونغ: �ص)9).  ((((
انظر: القانون يف ال�سرق الأو�سط: )/))).  ((((

الأو�ساع الت�سريعية يف الدول العربية: �ص94)؛ وراجع اأي�سًا: خمتارات من القوانني العثمانية: �ص)4، دار   ((((
احلمراء، بريوت، )99)م.

انظر: املحررات ال�سيا�سية للبالد العربية والدولة العثمانية: �ص)9.  ((((
معهد  �ص)،  اجلــواد:  عبد  الإ�سالمية.  وال�سريعة  الغربية  القوانني  بني  العربية  البالد  ت�سريعات  راجع:   ((9(

الدرا�سات الإ�سافية، ال�سودان، ))9)م.
الجتاهات الت�سريعية يف قوانني البالد العربية: �ص4).  ((0(
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�الأ�ضو�ت  عجت  �أن  بعد  و�ل�رشق  �لغرب  قو�نني  على  و�لتعرف  �لقو�نني  وتز�حم 
باملناد�ة �إلى �لتحديث و�لتطوير و�لتبديل �أو �لتغيري يف نظم �لدولة، فكلما �رتفعت هذه 

�لعجة �أ�ضكتتها جملة �الأحكام ب�ضمولها ور�ضمها)))).

�سبب الت�سمية واخلطة والتكوين

قانون مدين وجملة،  بني  �لر�بط  هو  وما  �لت�ضمية  �ضبب  �لت�ضاوؤالت عن  متلي  قد   
باأن �ملجلة تعني �ل�ضحيفة �لتي ت�ضتمل على �حلكمة، ويقال يف  ويبدد هذ� هو �لقول 
ع�رشنا هذ� لكل �ضحيفة عامة �أو متخ�ض�ضة يف فن من �لفنون تظهر يف فرت�ت معينة 

بخلف �ل�ضحف �أو �جلر�ئد �ليومية)))). 
نات   وجملة �الأحكام م�ضمى حديث �ال�ضتعمال خ�ضو�ضاً ملو�ضوعات وكتب ومدوَّ
�لفقه �الإ�ضلمي. ويعود تاريخ �إ�ضد�رها �إلى �ل�ضاد�س و�لع�رشين من �ضعبان عام 1292ه�، 
عندما �أ�ضدرت �حلكومة هذ� �ل�ضفر �لفقهي �لقانوين �لعظيم �مل�ضتمل على �ملعاملت 

�لفقهية وم�ضائل �لدعاوي و�أحكام �لق�ضاء معنوناً به »جملة �الأحكام �لعدلية«)))).
 وقد ر�ضم لها خطة الإجنازها ��ضتغرقت ثماين �ضنو�ت تقريباً، حيث �ضكلت لها جلنة 
من جماعة من �مل�رشعني على ر�أ�ضهم ناظر �لديو�ن �لعديل �أحمد جودت با�ضا، �لذي متيز 
�إلى جانب مت�ضكه بال�رشيعة و�لت�ضلع فيها مطلعاً على �لقو�نني �لغربية، مقتنعاً ب�رشورة 
�الإ�ضلح �لت�رشيعي، وكانت �للجنة ترفع ما ينجز منها حتريره كتاباً فكتاباً، وكلما �أنهت 
حترير كتاب ُروجع وُهذب وُعدل ثم يجري تبيي�ضه نهائياً وترجمته �إلى �للغة �لعربية ومن 
ثم ترفعه �إلى �ل�ضدر �الأعظم لتو�ضيحه باخلتم و�لعمل مبوجبه. ففي �ضنة 1286ه�/1869م 

انظر: جملة الأحكام واأثرها يف قوانني ال�سرق الإ�سالمي: �ص)4؛ املدخل للت�سريع الإ�سالمي: �ص4)).  ((((
املعجم الو�سيط: )/)))، مادة جلل؛ التعريفات الفقهية: �ص)9.  ((((

راجع: مقدمة جملة الأحكام: �ص).  ((((
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�ضدرت باكورة �الإنتاج باجلزء �الأول من �ملجلة وهي: �لقانون �ملدين �لعثماين �مل�ضتمد 
من روح �ل�رشيعة �الإ�ضلمية ومن �لقو�نني �لغربية �حلديثة معاً)4)).

�الإ�ضلمية،  �ل�رشيعة  �مل�ضتمد من  �ملدين  للقانون  تقنني  فاملجلة هي عبارة عن  �إذن   
�لتي ��ضتملت على �ألف وثمامنائة وو�حد وخم�ضني مادة )1851(، تناولت �ملادة �الأولى 
منها تعريف �لفقه، ومن �ملادة �لثانية �إلى �ملادة �ملائة للقو�عد �لكلية، و�لباقي موزع على 

�ضتة ع�رش كتاباً هي بهذ� �لرتتيب)))). و�الن�ضجام على �لنحو �الآتي:
�لغ�ضب  �لهبة،  �الأم��ان��ات،  �لرهن،  �حل��و�ل��ة،  �لكفالة،  �الإج���ار�ت،  )�لبيوع،   
و�الإتلف، �حلجر و�الإكر�ه، �ل�ضفعة، �ل�رشكات، �لوكالة، �ل�ضلح و�الإبر�ء، �الإقر�ر، 

�لدعوى، �لبينات و�لتحليف، �لق�ضاء()))).

امل�سادر الفقهية التي اعتمدت عليها جملة الأحكام العدلية

وهي  �حلنفي،  �ملذهب  على  �إعد�دها  يف  �عتمدو�  �أنهم  على  �ملجلة  و��ضعو  ن�س   
�الأقو�ل  �لرو�ية يف �ملذهب �حلنفي، و�إذ� تعددت  ماأخوذة بوجه عام عن كتب ظاهر 
�لع�رش  ر�أته مو�فقاً حلاجات  �لذي  �لقول  �ملجلة  �ختارت  و�أ�ضحابه  �ملذهب  �إمام  عند 
بن  وحممد  يو�ضف  �أبي  �الإمامني  بر�أي  �الأحيان  بع�س  يف  وتاأخذ  �لعامة،  و�مل�ضلحة 
�لتقنيات يف �ملجلة  �ل�ضيباين، وترتك ر�أي �الإمام �ضيخ �ملذهب، ولكنها تدور  �حل�ضن 

على �ملذهب �حلنفي)))).

انظر: جملة الأبحاث: )/)))، العدد ))، ))9)م؛ راجع: تقنني الفقه الإ�سالمي. اأ�ستاذنا حممد زكي عبد   ((4(
الرب: �ص))؛ املدخل. حممد �سالم مدكور: �ص))).

انظر لال�ستفادة.  ((((
قوانني  يف  واأثرها  الأحكام  جملة  )/99)؛  العام:  الفقهي  املدخل  �ص)))؛  الإ�سالمية:  لل�سريعة  املدخل   ((((

ال�سرق الإ�سالمي: �ص49؛ الجتاهات الت�سريعية: �ص9)؛ فل�سفة الت�سريع يف الإ�سالم: �ص)).
انظر: درر احلكام �سرح جملة الأحكام. علي حيدر: )/)9، 9)).  ((((
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مكانة املجلة الفقهية والقانونية وال�سيا�سية

 تعد جملة �الأحكام �لعدلية نقلة ناجحة وحماولة ر�ئدة الإيجاد قانون مدين م�ضتمد 
من �ل�رشيعة �الإ�ضلمية تبنته �لدولة وقدمته يف ظل ظروف قا�ضية مرت بها، مما ��ضتدعى 
�لفقهاء  من  كثري  �أ�ضاد  وقد  �لدولة،  �أنظمة  نهجه  ت�ضري على  قانون مدين  �إيجاد  حتمية 
و�لقانونيني مبكانة �ملجلة من حيث �لتميز و�لرتتيب و�ضهولة �لعبار�ت و�ل�ضياغة، فقد 
�أُحبكت وفق �ضياغة قانونية عالية �لرتكيب و�لتكوين و�لكتابة، و�ضدت فر�غاً كبري�ً يف 
عامل �حلكم و�لق�ضاء و�ملعاملت �ل�رشعية)))). يقول �لعلمة �ل�ضنهوري: »ال ننكر �أنها 
متقدمة بالن�ضبة لزمنها ولعل للفقه �الإ�ضلمي �لذي �أُِخذت منه �لف�ضل �الأكرب يف ذلك؛ 
فاإن عملها ينّم على علم غزير وقدرة و��ضعة على �ل�ضياغة �لت�رشيعية«)9)). �إذن ظهورها 

َحَدٌث عظيم يف �حلركة �لتقنينية وجوهر فقهي نفي�س وجتربة �إ�ضلمية ر�ئعة.

اهتمام الفقهاء والقانونيني واحلقوقيني باملجلة تفعياًل و�سرحًا 

 تعد �ملجلة �إجماعاً عمًل فقهياً ر�ئعاً ومتميز�ً ومرجعاً من مر�جع �لدر��ضات �لفقهية 
�لقانونية ومرجعاً للق�ضاء و�لقانون يف �أنظمة �لدولة �الإ�ضلمية؛ ب�ضبب متيزها بال�ضبك 
�لدول  دو�وين  يف  عليها  ل  �ملعوَّ �الأهمية  ولهذه  و�الإ�ضكاالت،  �لغمو�س  من  و�خللو 
و�أروقة �حلكم و�لق�ضاء تبارى �لفقهاء و�لقانونيون و�حلقوقيون يف �رشحها ملا مل�ضو� يف 
دورها من �ضد فر�غ كبري يف �ملعاملت �ل�رشعية و�لتعاملت بني �الأفر�د و�جلماعات، 

فظهر هذ� �الهتمام بال�رشوحات �إذ من �أهمها:
)1( �رشح �لعلمة �حلقوقي علي حيدر �مل�ضمى ب� »درر �حلكام �رشح جملة �الأحكام«. 

راجع: املتون الفقهية و�سلتها بتقنني الفقه: �ص))، ط)، ))4)هـ.  ((((
انظر: ال�سنهوري. جملة الأحكام اإلى القانون املدين اإلى حركة التقنني: �ص4)، جملة الق�ساء، بغداد، )،   ((9(

.(9(9 /(9(9
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وهو �رشح متميز وو��ضع و�ضامل ومطبوع متد�ول يف جملد�ت)40).
)2( �رشح �لفقيه حممد �ضعيد مر�د �لغزي �مل�ضمى كتاب �الأدلة �الأ�ضلية �الأ�ضولية 
�رشوحات  �أول  ويعد  �ملدنية.  �حلقوق  ق�ضم  يف  �لعدلية  �الأحكام  جملة  �رشح 

�ملجلة وهو �رشح وجيز يحتوي يف �ملو�د �لكلية على مقابلت مفيدة))4).
)3( كما �رشح �ملجلة يف عام 1927م �أ�ضتاذ �ملجلة ومرجعها �لقانوين مبعهد دم�ضق 
�ل�ضيخ حممد �ضعيد �ملحا�ضبي. �ضار فيها على منهج علي حيدر يف �لرتتيب مع 

متيز �ل�رشح ببع�س �ملقابلت بالقو�نني �حلديثة))4).
)4( وممن �رشح �ملجلة �لعلمة مفتي حم�س �ل�ضيخ حممد خالد �الأتا�ضي و�أمته ون�رشه 
ولده �ملفتي �ل�ضابق حممد طاهر �الأتا�ضي، ذ�كر�ً �ملر�جع �لفقهية �ملعتمدة عليها 

يف �ملجلة))4). فجزى �هلل �ل�رش�ح كل خري ملا قدموه خدمه لل�رشيعة و�لقانون.
)5( وحاز ق�ضب �ل�ضبق ب�رشح مميز للمجلة �لقانوين �ضليم ر�ضتم �لباز �لن�رش�ين. 
ومتيز هذ� �ل�رشح، حيث ر�عى كون �ملجلة �لعدلية يحتكم �إليها �مل�ضلمون وغري 
�مل�ضلمني، ولذلك برع هذ� �حلقوقي �ملحامي �لن�رش�ين يف �ل�رشح؛ الأنها كانت 
�أمر)44)،  يف  �ملحاكم  �أمام  تر�فعو�  �أو  �خت�ضمو�  �إذ�  دينه  �أهل  ومرجع  مرجعه 
فوجدو� يف �ملجلة بغيتهم و�ضالتهم �ملن�ضودة؛ الأنها م�ضتمدة من �ل�رشيعة �لغر�ء 
ومل ت�ضطر على �أنها م�ضطرة قانونية ك�ضائر �لقو�نني مبو�د �لب�رش وح�ضب ما متليه 
بني  متيز  تكن  مل  للمجلة  �ملطبقة  �لعلية  و�لدول  �ملتباينة.  و�لعقول  �ل�ضهو�ت 
رعاياها، بل تعطي كل ذي حق حقه، فال�ضارح كان عربياً و�لدولة تركية وديانته 

�سرح مطبوع معرب للمحامي فهي احل�سيني، بريوت، بغداد، دار العلم للماليني..  (40(
راجع: املتون الفقهية: �ص))).  (4((

راجع: موجز يف القانون املدين: �ص))).  (4((
راجع: �سرح املجلة، طبع مطبعة ال�سالمة بحم�ص، ))))هـ/))9)م.  (4((

انظر: �سرح املجلة �سليم ر�ستم الباز املقدمة: �ص)، دار الكتب العلمية، ط).  (44(
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ن�رش�نية و�لدولة م�ضلمة، �إ�ضافة �إلى �أنه ع�ضو من �أع�ضاء �ضورى �لدولة. وهذه 
�ملز�يا كّلها �أ�ضفت على �رشحه �الإثر�ء و�ملر�عاة للجو�نب �ملتعددة و�الإن�ضاف 

�لعلمي �ملو�ضوعي.

جملة الأحكام العدلية يف ميزان املنهجية الفقهية وال�سيا�سية

�أمرين  �إحد�ث  يف  و�لفقهية  �ل�ضيا�ضية  �ضلطتها  يف  ممثلة  �لعثمانية  �لدولة  �هتمت   
ت�رشيعني مهمني وخطريين يف ميد�ن �ل�رشيعة �الإ�ضلمية على �أنها قانون، وميد�ن �لتقنني 
بوجه عام))4)، حيث جلاأت �أنظمة �لدولة �إلى تقنني مبادئ �ل�رشيعة �الإ�ضلمية و�ضياغتها 
يف هيئة مو�د قانونية على �ل�ضورة �لتي كانت ت�ضاغ بها �لقو�نني يف �لدول �لغربية، 
كما بدئ �أي�ضاً يف �قتبا�س �الأحكام و�لقو�عد �لقانونية من قو�نني �لدول �الأوروبية))4).
عن  نقًل  �لعقوبات  قانون  �ضدر  �لغربية  �لقو�نني  من  �القتبا�ضي  �مليد�ن  هذ�  ففي   
قانون  ذلك  بعد  �ضدر  ثم  م��ر�ر�ً،  عّدل  وقد  1840م،  �ضنة  �لفرن�ضي  �جلنائي  �لقانون 

�لتجارة �ضنة 1850م، وتبع ذلك قانون �الإجر�ء�ت يف �مل�ضائل �ملدنية �ضنة 1880م.
 �أما يف ميد�ن تقنني �ل�رشيعة �الإ�ضلمية فقد �ضدرت جملة �الأحكام �لعدلية على �أنها 
قانون مدين، كما �أ�رشنا �ضابقاً، �الأمر �لذي يجعلنا نوؤكد من خلل هذه �لدر��ضة �إلى 
�لقول باأن هذه �ملجلة ظلت تعتمد عليها �لبلد �الإ�ضلمية �خلا�ضعة لنظام �حلكم �لعثماين 
و�ضارية �لتطبيق يف حميط و�ضلطان �ضيادتها حتى �أخذ �ضلطان هذ� �حلكم ي�ضعف، مما 
�إلى  و�لرجوع  �الأحيان  بع�س  يف  �أمورها  بت�رشيف  ت�ضتقل  �أن  �الإ�ضلمية  بالبلد  حد� 
عنه  نتج  �لذي  �الأمر  باأنظمتها،  �اللتز�م  من  �لتمل�س  �أو  �الآخر  �لبع�س  يف  �ل�ضلطنة 

انظر: ت�سريعات البالد العربية والقوانني الغربية: �ص).  (4((
الجتاهات الت�سريعية يف قوانني البالد العربية. �سفيق �سحاتة: �ص4؛ وراجع فل�سفة الت�سريع يف الإ�سالم.   (4((

حمم�ساين: �ص9).
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�لتخل�س تدريجياً من �أحكام تلك �ملجلة ذ�ئعة �ل�ضيت، فاأ�ضبحت �أثر�ً بعد عني.
متميز�ً، وحماولة ناجحة يف  وقانوناً  �أن �ملجلة كانت عمًل ر�ئعاً  لنا   وهكذ� يظهر 
�أ�ضبغت  وعنا�رش  وخ�ضائ�س  مز�يا  من  �لتقنني  يحمله  ما  بكل  �ل�رشيعة  �أحكام  تقنني 
عليها �ل�ضفة �الإلز�مية و�لفر�ضية، ملا ��ضتملت عليه من مو�د و�أحكام م�ضل�ضلة خدمت 
رعاية  �ملجلة مل جتد  هذه  �أن  يوؤ�ضف  مما  �أنه  غري  �لدولة،  مر�فق  من  �ملتعددة  �جلو�نب 
و�إر�دة �ضيا�ضية وفقهية ذ�ت حمية وطنية وو�زع ديني مل يخرتق، �إذ لو كانت قد وجدت 
�لدعم و�العتز�ز بها كقانون وعمل تقنيني منظم يحمي بلد و�أقطار �مل�ضلمني من غزو 
�لقو�نني �لغربية و�أحكامه �لتي ال تتلءم ونظم وعقائد وعاد�ت خري �أمة �أخرجت للنا�س 

من �مل�ضلمني عموماً و�ل�رشقيني خ�ضو�ضاً))4).
 فلو �أنها ُرعيت وُحظيت باملو�الة و�ملتابعة و�لتعديل و�ملتابعة �لتطويرية وفق ما تدعو 
�إليه �مل�ضلحة �لعامة �لدينية و�لدنيوية لكان فيها غنى عن كل قانون و�ضعي �أو تقنيني 
�ل�رشيعة  نظام  من  �لت�رشيعية  قو�نيننا  ونطور  �الإ�ضلمية  �لتجربة  من  فن�ضتفيد  غربي. 
ثابتة  ومبادئ  باأ�ضول  علينا  وتعالى-  -تبارك  �هلل  منَّ  قد  ونحن  �الإ�ضلمية، خ�ضو�ضاً 
خ�ضو�ضاً  وتقنينها،  تف�ضيلها  �أح�ضن  �إذ�  ومكان  زمان  وكل  ع�رش  كل  مع  تتفق  د�ئمة 
ونحن منلك �الأ�ضول �لت�رشيعية و�ملبادئ �لتقنينية �لتي �ضهد �أئمة �لفقه و�لقانون �لغربي 

بهذ� �لتفوق �لت�رشيعي �لقانوين �حلقوقي.

الق�سائي  الفقهي  الــرتاث  من  احلنبلي  املذهب  يف  ال�سرعية  الأحكام  جملة  ثانيًا: 

املعا�سر )9031هـ - 9531هـ(

باأحكامه  يتعلق  وما  الق�ساء  لولية  الإ�سالمية  التجربة  يف  معا�سر  تقنيني  منوذج 

تقنني معا�سر
انظر: الإ�سالم وتقنني الأحكام. القا�سم: �ص44).  (4((
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الهتمام الفقهي بتقنني اأحكام الق�ساء

باأحكام  �لتعريف  �ضبيل  يف  عظيمة  جهود�ً  �ل�رشعيون  و�حلقوقيون  �لفقهاء  بذل   
وقوف  ذلك  من  ومق�ضودهم  خا�ضة،  ب�ضفة  �لق�ضاء  و�أحكام  عامة  ب�ضفة  �الإ�ضلم 
�لنا�س عند حدود �ل�ضارع و�ضمان عدم �ملخالفة وجتاوز �الأحكام، خ�ضو�ضاً فيما يتعلق 
�إذ �جلهة �مل�ضوؤولة عن رعاية �حلقوق و�حرت�مها و�ملعاقبة  بحقوق �هلل وحقوق �لعباد، 

على خمالفتها هي �جلهة �لق�ضائية))4).
ويح�ضم  �خل�ضومات  يف�ضل  كونه  �الإ�ضلمية  �لدولة  يف  �لق�ضاء  الأهمية  ونظر�ً   
عبارة  وهي  �لق�ضاء  الأحكام  وتقنينات  تنظيمات  و�ضع  �لعلماء  تولى  �ل��ن��ز�ع)49)، 
�ملحاكمات  و�أ���ض��ول  �لق�ضاء  والي��ة  تنظيم  حتكم  �لتي  �لقو�عد  من  جمموعة  عن 
و�لرت�فعات)0))، ويعد هذ� مظهر�ً لعد�لة �لق�ضاء وي�ضاعد �خل�ضوم على كيفية �لرت�فع 
�ملحاكمة  معايري  من  معيار�ً  باعتباره  �لدويل  �ملجتمع  به  �هتم  وقد  �حلقوق.  و��ضرتد�د 
�إذ يكفل للإن�ضان حق �لتقا�ضي �لعادل و�حلرية �لدفاعية للخ�ضوم، وهو من  �لعادلة؛ 

�ملبادئ �لتي كفلها �الإ�ضلم قبل �أن يقرر من قبل و��ضعي �أنظمة حقوق �الإن�ضان.
 

تقنني الإجراءات والأحكام الق�سائية

�لق�ضائي  �حلكم  مبجال  �ملتعلقة  �لت�رشيعية  �لقو�عد  �أو  �الأحكام  جمع  بها  ونعني   
بنود ت�ضمى مو�د ذ�ت  �آمرة موجزة و��ضحة يف  بعبار�ت  وتبويبها وترتيبها و�ضياغتها 
�أرقام مت�ضل�ضلة، ثم �إ�ضد�رها يف قانون �أو نظام تفر�ضه �لدولة ويلتزم �لق�ضاة بتطبيقه 

راجع: كتابنا نظام الق�ساء وطرق الإثبات: �ص)).  (4((
انظر: التنظيم الق�سائي يف الفقه الإ�سالمي: �ص9).  (49(

مبادئ التنظيم الق�سائي والتقا�سي. الناهي: �ص).؛ راجع: كتابنا نظام املرافعات ال�سرعية وتطبيقاته يف   ((0(
املحاكم والدوائر الق�سائية باململكة: �ص49.
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بني �لنا�س)))). وتعد �لدولة �لعثمانية �أول دولة �إ�ضلمية ت�ضدر �لقو�نني بهذ� �لرتتيب، 
ثم  تقنيني،  �لقدمي كنموذج  �لفقهي  �لرت�ث  �إ�ضلمية من  �ضابقاً، وهي جتربة  �أ�رشنا  كما 

تلتها جتربة معا�رشة �أخرى تقنينية يف جمال والية �لق�ضاء.

التجربة الإ�سالمية املعا�سرة جملة الأحكام ال�سرعية احلنبلية يف ولية الق�ساء 

منوذج من الرتاث املعا�سر

 ملا كان �لق�ضاء هو �أهم �لدعائم �لتي يقوم عليها �ملجتمع �الإ�ضلمي، وهو �لوظيفة 
�الأ�ضا�ضية للدول و�حلكومات منذ �أقدم �لع�ضور، فهو ح�ضن �لعد�لة �لذي يحتمي به 
كل مظلوم، ويلجاأ �إليه كل �ضاحب مظلمة، لذلك �أولت �لدول و�ضلطاتها �ل�ضيا�ضية هذه 
�لناحية جلَّ �لرعاية و�الهتمام ملا لهذه �لوالية من حتقيقه للأغر��س و�ملهمات �مللقاة على 
عاتقها �ضلطة وق�ضاء، فمن ظو�هر هذه �الهتمامات ومن خلل ت�ضفح �لوثائق �لتقنينية 
�آل �ضعود -رحمه �هلل- )ت1373ه�( بوالية  جند �هتمام �ملغفور له �مللك عبد �لعزيز 
�لق�ضاء، فعندما �آل �إليه حكم �لبلد عزم على تكوين جلنة فقهية لتاأليف جملة للأحكام 
�ل�رشعية، تقنن فيها �الأحكام يف �ضكل مثايل يختلف عن جملة �الأحكام �لعدلية للدولة 
العثمانية، فعهد اإلى كوكبة من خيار علماء امل�صلمني الخت�صا�صيني با�صتنباط الأحكام 
ملجلة  م�ضابهة  �ضتكون  �ملجلة  وهذه  �ملعتربة،  �الأربعة  �ملذ�هب  كتب  من  �ل�رشعية)))) 
اأهمها: عدم التقيد حني ال�صتنباط مبذهب دون  باأمور  الأحكام، ولكنها تختلف عنها 
م�ضتند�ً  ودليًل،  حجة  �ملذ�هب  �أقوى  ومن  للم�ضلمني،  �ضاحلاً  تر�ه  ما  تاأخذ  بل  �آخر، 
�أن �الإ�ضلم دين �ل�ضماحة و�لتي�ضري،  على �لكتاب و�ل�ضّنة))))، و�أنَّ من فو�ئدها تبيني 

راجع: املدخل الفقهي العام: )/)))؛ واأي�سًا: جهود تقنني الفقه الإ�سالمي: �ص)).  ((((
راجع: التطور الت�سريعي يف اململكة العربية ال�سعودية: �ص))، )).  ((((

انظر: ت�سريعات البالد العربية: �ص))، )).  ((((
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و�أنه يجب مو�فقتها من خلل �لتقنني مل�ضالح �لب�رش يف كل زمان ومكان، و�أكرث ملءمة 
هذ�  مز�يا  �أكرب  �ضتكون  و�أنها  �الإ�ضلمي،  �لفقه  و�ضعة  �الأمة)4))  وطبيعة  �لع�رش  حلاجة 

�لع�رش و�أف�ضل ماآثر ل�ضاي�س �رشعي يقدمه للإ�ضلم و�مل�ضلمني. 
 غري �أن هذ� �مل�رشوع �لتقنيني �حل�ضاري �الإ�ضلحي �لذي دعا �إليه �مللك �ل�ضالح عبد 
�لعزيز �آل �ضعود -رحمه �هلل- مل يكتب له �لنجاح لعدة �أ�ضباب منها: �ملوقف جتاه فكرة 

�لتقنني من جهة وم�ضاألة �لتمذهب، و�أن �إجناز هذ� �مل�رشوع ي�ضتغرق زمناً طويًل)))).
 وعلى �ضوء هذ� �لتعرث �ضدر قر�ر �لهيئة �لق�ضائية ذو �لرقم 3 �ل�ضادر يف 7 من �ملحرم 

1347ه� و�ملقرتن بالت�ضديق �مللكي يف 1347/3/24ه� و�لذي ين�س على ما يلي:
من مذهب  به  �ملفتى  على  منطبقاً  �ملحاكم  �لق�ضاء يف جميع  يكون جمرى  �أن  ) �أ( 

�الإمام �أحمد بن حنبل. 
�ملذهب  من  به  �ملفتى  على  �لتطبيق  على  �ل�رشعية  �ملحاكم  جريان  �ضار  �إذ�  ) ب( 
�ملذكور، ووجد �لق�ضاء يف تطبيقه على م�ضاألة من م�ضائله م�ضقة وخمالفة مل�ضلحة 

�لعموم يجري �لنظر و�لبحث فيها من باقي �ملذ�هب مبا تقت�ضيه �مل�ضلحة. 
) ج( يكون �عتماد �ملحاكم يف �ضريها على مذهب �الإمام �أحمد على �لكتب �الآتية:

)1( �رشح �ملنتهى. 
)2( �رشح �الإقناع. 

)3( ك�ضاف �لقناع. 
)4( �ملغني مع �ل�رشح �لكبري. 

وهكذ� �أ�ضبح هذ� �لتنظيم و�لتحديد ملر�جع �لق�ضاء بديًل للم�رشع)))).
راجع: كتابنا تاريخ الت�سريع الإ�سالمي: �ص)).  ((4(

انظر: حماولت تقنني اأحكام الفقه الإ�سالمي. حممد جرب الألفي: �ص40).  ((((
العامة،  الإدارة  معهد  �ــص))،   :((((-((4( �سنة  من  ال�سرعي  الق�ساء  ق�سم  النظم  جمموعة  راجــع:   ((((

الريا�ص.
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�سجاعة املوؤلف وهمته العالية بتاأليف املجلة منفردًا

جديدة  �أحكام  جملة  يف  ممثل  للأحكام  تقنني  و�ضع  �إلى  �مللكية  �لدعوة  �أن  يبدو   
�لقاري )1309-1359ه���()))) رغبة  �أحمد  �ل�ضيخ  �لقا�ضي  �لعلمة  نف�س  وجدت من 
يف �لتجاوب ولكنها تبلورت له ب�ضورة ح�ضارية �أخرى وبفكر تقنيني �آخر، فاألف بعد 
عكوٍف جملًة �أ�ضماها )جملة �الأحكام �ل�رشعية(، وكان عمًل ر�ئعاً وفكرة وجيهة وجتربة 

�إ�ضلمية ر�ئعة و�حلاجة �إليها ملحة يف �لق�ضاء و�ملنا�ضب �ل�رشعية)))). 

مكانة املجلة يف كتب الفقه والقانون

 تعد جملة �الأحكام �ل�رشعية على �ملذهب �حلنبلي من �أجود �ملجلت ذ�ت �لتقنني 
�ل�رشعي �لفقهي �لق�ضائي؛ الأنها متثل �نتقاء الأجود �لكتب و�ملو�ضوعات �لفقهية ذ�ت 
وقد  مو�ضوعاتها،  مع  ومن�ضجمة  م�ضل�ضلة  ومو�دها  ر�ئع  �أ�ضلوبها  �لقانونية،  �ل�ضبغة 
عمل  �لقاري  �أحمد  �ل�ضيخ  موؤلفها  كون  مو�ضوعها  لغور  و�ضرب�ً  ور�ضانة  �إتقاناً  ز�دها 
يف �ضلك �لق�ضاء قا�ضياً ورئي�ضاً للمحكمة �ل�رشعية �لكربى مبكة �ملكرمة عام 1350ه�، 
وهي فرتة كانت تفتقر �إلى مثل هذه �لتقنينات �لو�ردة يف �ملجلة، �إ�ضافة �إلى ما تطرق 
يف  م�ضائل  وتبويب  �لق�ضاء  يف  مقدمته  يف  �ملجلة  من  ع�رش  �لتا�ضع  �لكتاب  يف  �إليه 
و�لبّينات  �خل�ضوم  ومر�فعات  و�الأحكام  �لدعاوي  ويف  ووظيفته  �لقا�ضي  تن�ضيب 
و�لق�ضاء يف  و�لقرعة  بالظاهر  و�لعمل  �لق�ضائية  و�لوثائق  �خلطية  و�ل�ضهاد�ت و�حلجج 
من  وغريها  �جلو�ر  و�أحكام  و�الإبر�ء  و�ل�ضلح  و�ل�ضفعة  �حلجر  ويف  و�لنكول  �حللف 
مو�د ق�ضائية)9)). وهي ال �ضك يف �ضياغة مو�دها وعبار�تها �لبّينة، و�أحكامها �حلا�ضمة 

راجع: ترجمته يف الإعالم: )/))).  ((((
انظر: الأو�ساع الت�سريعية يف الدول العربية، النظام الت�سريعي يف اململكة: �ص)40.  ((((

راجع: خطة جملة الأحكام ال�سرعية: �ص)9)، من املتون و�سلتها بالتقنني.  ((9(
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ود�ر�ضني  ق�ضاة وحمامني وحمّكمني  من  �لعليا  �لتخ�ض�ضات  ذوي  �لفئات  كافة  مُتكن 
و�إي�ضاح،  وي�رش  ب�ضهولة  �لق�ضائية  �ل�ضبغة  ذ�ت  �لفقهية  �الأحكام  على  �لوقوف  من 
وهذ� هو �لذي ��ضتهدفه �ملوؤلف �لقا�ضي �ل�ضيخ �لقاري -رحمه �هلل- يف و�ضع تاأليفه 
�لعدلية  �الأحكام  ملجلة  �لتاأليف  جلنة  ��ضتهدفته  �لذي  نف�ضه  �لهدف  هو  كما  للمجلة، 
�لعثمانية من قبل، وهكذ� تلتقي �أهد�ف ومقا�ضد �ملجلتني نحو خدمة �الأمة �الإ�ضلمية 
يف �ملجال �حلقوقي، وهي مناذج من �لتجربتني �لقدمية و�ملعا�رشة ظهرت فيها �مللكات 

وقوة �ل�ضياغة و�لفهم �لثاقب و�لرب�عة يف �حلبك و�ل�ضياغة.

املقارنة بني التجربتني الإ�سالميتني: املجلة العدلية، واملجلة ال�سرعية

 تُعد باالإجماع جملة �الأحكام �لعدلية �ضابقة متميزة يف ت�رشيعات وتقنينات �لدولة 
�الإ�ضلمية، كون تفعيل مو�دها يف �حلكم و�لق�ضاء و�أنظمة �لدولة �كت�ضب قطعية �لعمل 
بها يف كافة �ملجاالت منذ عام 1293ه�، وت�ضري يف نف�س �خلط وعلى جانب كبري من 
�الأهمية �ضقيقتها جملة �الأحكام �ل�رشعية على مذهب �الإمام �أحمد، و�لتي �ألفها ف�ضيلة 
�لكربى مبكة �ملكرمة،  �ل�رشعية  باملحكمة  �لقا�ضي  �لقاري،  �أحمد  �ل�ضيخ  �لعلمة �ملكي 
و�لذي �ختمرت فكرة تاأليفه للمجلة منذ �أن �أر�ضى �ملغفور له �مللك عبد �لعزيز قو�عد 
و�ضع  يف  �لدولة  نظم  عليها  ت�ضري  لبنات  لو�ضع  �النطلقة  و�أعطى  �حلديثة،  �لدولة 

تقنينات ع�رشية. 
ومنهجية  قو�عد  هناك  �أن  لنا  ظهر  �لبحث  مو�ضع  للمجلتني  در��ضتنا  ومن خلل   

مت�ضابهة وكبرية بني �لتجربتني �لر�ئعتني يف �لتقنني. فعلى �ضبيل �ملثال:
�أواًل: ��ضتهلت جملة �الأحكام �لعدلية بحوثها مبقدمة حمتوية على �أمرين:

)1( �لتمهيد وي�ضمل �لتعريف بعلم �لفقه وتق�ضيمه. 
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�لتي بلغت يف جمموعها ت�ضعاً وت�ضعني قاعدة،  �لفقهية �لكلية  تبيان �لقو�عد   )2(
بينما جاءت �ملجلة �ل�رشعية مبقدمة عرّب فيها �ملوؤلف بديباجة خمت�رشة حتوي �ملعنى �لعام 
وجهابذة،  و�أعلماً  وق�ضاة  فقهاء  يخاطب  كونه  مو�ضوعها،  �ضلب  يف  مبا�رشة  وَدَخَل 
ثم جاء بالقو�عد �لفقهية يف موؤلفه، قائماً على تلخي�س خمت�رش لقو�عد �لعلمة �بن 
عاجلت  �ملنية  �أن  من  حققها  ممن  تاأكيد  هذ�  ويف  �ملجلة)0)).  عن  كلية  منفرد�ً  رجب، 

�ل�ضيخ �لقاري -رحمه �هلل- قبل �النتهاء من و�ضعها يف �ضورتها �الأخرية. 
كتب،  �إلى  �لفقهية  �ملو�ضوعات  تق�ضيمات  �لعدلية  �الأحكام  جملة  �ضلكت  ثانياً: 
ثم جرى تق�ضيم �لكتب �إلى �أبو�ب و�الأبو�ب �إلى ف�ضول مع �لتقدمي لكل باب فقهي 
مبقدمة يف تعريف م�ضطلحاته �لفقهية �خلا�ضة به. وقد �ضلك هذ� �مل�ضلك وحذ� حذو 
�ل�رشعية،  �الأحكام  جملته  يف  �لقاري  �أحمد  �ل�ضيخ  �لعثمانية  �لعدلية  �الأحكام  جملة 
ومن خلل �لت�ضابه يف هذ� �ملنهج ظهر يل �أن هذ� �لتق�ضيم هو �ملاألوف و�الأقرب �إلى 

�لفهم و�الإدر�ك من قبل من يطلع عليها وينهل منها بغيته. 
�ألف وثمامنائة و�إحدى  �إلى  ثالثاً: و�ضعت جملة �الأحكام �لعدلية يف مو�د و�ضلت 
وخم�ضني مادة مغطية �ضتة ع�رش كتاباً، بينما و�ضعت جملة �الأحكام �ل�رشعية مو�دها يف 
�ألفني وثلثمائة و�ثنتني وثمانني مادة يف مقدمة وو�حد وع�رشين كتاباً، وبهذ� فاقت جملة 
�لقا�ضي �لقاري غريها، ويعود ذلك �الختلف كون طبيعة ومنهجية �ملذ�هب �لفقهية 
حتتم ذلك �مل�ضلك وهو ناجت عن �الختلف بني �ملذ�هب، فعلى �ضبيل �ملثال ت�ضمنت 
جملة �حلنابلة مو��ضيع مل تت�ضمنها �ملجلة �لعثمانية مثل كتاب �لوقف، �إ�ضافة �إلى �أن 
�الأحناف،  عند  عنه  تختلف  �ضور  على  �الإ�ضلمي  �لفقه  مو�ضوعات  يرتبون  �حلنابلة 

راجع: الدرا�سة العلمية التي اأعدها عبدالوهاب اأبو �سليمان، وحممد اإبراهيم اأحمد علي، جملة الأحكام   ((0(
ال�سرعية، درا�سة وحتقيق: �ص)).
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وهي �أمور لها �عتبار�تها �ملنهجية عند كل من �ملذهبني)))).
 فالتجربتان �لتقنينيتان جهد مبكر متميز يف �ملجال �لتقنيني �لذي ي�ضاعد �لدولة يف 
�ل�ضري على �الأنظمة و�لقو�عد �لقانونية �ملرعية. فكل �ملجلتني خدمت وقدمت لل�ضاحة 
للفقه  جتديدية  نوعية  ونقلة  متطورة  تقنينية  �إ�ضاء�ت  و�لق�ضائية  و�لفقهية  �ل�ضيا�ضية 
و�لق�ضائية.  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  و�ضلطاتها  �لدولة  موؤ�ض�ضات  �لذي خدم  �الإ�ضلمي، 
و�إخر�جها  بتاأليفها  قامو�  من  يثيب  �أن  �هلل  ن�ضاأل  ور�ئ��دة،  ر�ئعة  �إ�ضلمية  جتربة  فهي 
و�لغربي.  �لعربي  و�لعامل  �الإ�ضلمية  �لدولة  خدمة  يف  �جلهود  بذل  على  ومر�جعتها 
�ل�ضيا�ضي  �لرت�ث  يف  �لتنقيب  �إلى  دعوتها  �حل�ضنية  �حلديث  د�ر  ملوؤ�ض�ضة  �هلل  و�ضكر 
�الإ�ضلمية  �لدولة  الأنظمة  �لتقنينية  و�لتجارب  بال�ضو�بق  و�لتعريف  �لق�ضائي  �لفقهي 

لل�ضتفادة من هذ� �لرت�ث وتطويره يف �ضورة حتديثية.

اخلامتة

من خلل هذه �لدر��ضة و�ال�ضتقر�ء نخل�س �إلى ما يلي:
�خللفاء  و�أعمال  �ل�رشيفة  �لنبوية  و�ل�ضّنة  �لكرمي  �لقر�آن  ن�ضو�س  �هتمت  �أواًل: 
�لر��ضدين ب�رشورة �ل�ضعي نحو كل ما فيه م�ضلحة للأمة �أفر�د�ً وجماعات وموؤ�ض�ضات، 
وتفعيل ما ر�ضمته م�ضادر �لت�رشيع �الإ�ضلمي من جلب للمنافع ودفع للم�ضار عن �الأمة. 
و�الجتماعية،  �ل�ضيا�ضية  و�لبنية  �الإن�ضان  فطرة  مع  من�ضجم  دين  �الإ�ضلم  �أن  ثانياً: 
�لتطوير و�لتجديد  تتبع  باأ�ضاليب �حلكم و�الإد�رة، حري�س على  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضاً 
و�ملثالية، يف هذ� و�ضع �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم د�ضتور�ً للدولة �الإ�ضلمية وفق تقنني 

ميكن الرجوع يف املقارنات على نحو تف�سيلي اأو�سع اإلى كتاب جملة الأحكام العدلية م�سادرها واأثرها يف   ((((
قوانني ال�سرق الإ�سالمي، للقا�سي القبج: �ص)9)؛ وملزيد من املعرفة حول منهجية االختالف يف ترتيب 
املو�ضوعات يرجع اإلى موؤلف �ضيخي العالمة عبد الوهاب اأبو �ضليمان املو�ضوم برتتيب املو�ضوعات الفقهية.
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بديع ون�ضق على غري مثال. 
ثالثاً: �إن فقه �ل�ضيا�ضة �ل�رشعية و�الأحكام �ل�ضلطانية يقت�ضي وجوب �الأخذ ب�ضالح 
�لدول ووجود  بني  �مل�ضالح  وت�ضابك  �لتطور  فيها م�ضلحة، ويف ظل  �لتي  �لتنظيمات 
لزومية  �الإ�ضلمية  و�حلكومات  �لدول  م�ضلحة  من  عاملية  دولية  ومعاهد�ت  �تفاقيات 
�لتقنني، ويف ذلك تثبيت لدعائم �ل�رشيعة �الإ�ضلمية، ون�رش لها، و�ضد لذريعة �لقائلني: 
�إن �ل�رشيعة �الإ�ضلمية و�أتباعها منغلقون ويتحاكمون �إلى قو�نني م�ضى �لزمن و�لدهر 
عليها، و�ضّد لباب �لدعوة �إلى �لتحاكم �إلى �ملحاكم �الأجنبية و�ملللية و�الأخذ من �لقو�نني 
�لو�ضعية، فاإن �لو�جب يقت�ضي و�ضع تقنينات تخدم �الأمة و�الآخرين، وتتيح �النفتاح 
على �لعامل، و�أن لل�ضلطان �ضلوك �ل�ضيا�ضة �ل�رشعية �لتي هي �لقيام مبا ي�ضلح ويرعى 
م�ضالح �لبلد و�لعباد، فمن م�ضاحلها �ل�رشورية و�ضع �لتقنينات �ل�رشعية و�لقانونية يف 

جميع موؤ�ض�ضات �لدولة. 
ر�بعاً: يف �لتقنني منع للتعليلت �لتي كانت تربر ب�رشورة �الأخذ من قو�نني �لدول 
�لتجارية  �ملنازعات  وف�س  و�لتزوير،  و�لر�ضوة،  �الإد�ري،  �لق�ضاء  كمحاكم  �لغربية 

و�لعمالية. 
خام�ضاً: من خلل و�ضع �لتقنينات يتبني كفالة �ل�رشيعة �الإ�ضلمية ممثلة يف ن�ضو�ضها 
و�أنه  ونظم،  ح�ضارة  ونظام،  عقيدة  ودولة،  دين  �الإ�ضلم  باأن  فيها  �ل�ضلطات  و�إعمال 
�الأي��ام  ون��و�زل  �لع�رش  مل�ضتجد�ت  تت�ضع  ن�ضو�ضه  و�أن  ومكان،  زم��ان  لكل  �ضالح 

ومتغري�ت �الأزمنة و�الأوقات. 
على  يق�ضي  �أمر  و�لق�ضاء  �حلكم  جمال  يف  تقنينات  و�ضع  وجوب  �أن  �ضاد�ضاً: 
�لفو�ضى و�لت�ضارب يف �أحكام �ملحاكم، و�لبلبلة و�ال�ضطر�ب يف �ختلف �الأحكام 
يف �لق�ضية �لو�حدة، وهذ� ما قد يقع بني حماكم �ال�ضتئناف �لعامة يف بع�س �لدول 
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�الإ�ضلمية، وهو �أمر يحتم �لعمل بالتقنني ل�ضهولة مر�جعة �حلكم ونق�ضه بعد �لوقوف 
على �لت�ضبيب. 

�ضابعاً: �أن �نت�ضار �لثقافة �ل�رشعية �حلقوقية و�ملتمثلة يف و�ضع تقنني الأنظمة ومر�فق 
�لدولة �أمر حتمد عقباه ويكفل �ضلمة �إي�ضال �حلقوق �إلى �أهلها و�لر�ضا بذلك، و�لتجربة 

�الإ�ضلمية يف هذ� �ملجال �أثبتت ذلك كما �أ�ضار بحثنا يف هذ� �ملجال. 
�لتجارب  بع�س  حتى  للتقنني  �ل�ضابقتني  �لتجربتني  من  �ال�ضتفادة  وجوب  ثامناً: 
�لتي مل يكتب لها �أن ترى �لنور، وحوربت ومت و�أدها فاإن �ملعرفة تر�كمية و�ل�ضلبيات 
يف بع�س �حلاالت ميكن تلفيها و�ال�ضتفادة من �الأخطاء يف �ضبيل �الإ�ضلح و�لتعديل 

و�لتقومي، وهو �أمر مطلوب. 
�لتقنينات  �أو�ئل  من  �ل�رشعية  �الأحكام  وجملة  �لعدلية  �الأحكام  جملة  تعد  تا�ضعاً: 
على غر�ر �لقو�نني �حلديثة من حيث �لرتتيب و�لرتقيم وطريقة �لتعبري، و�أن ما مييزهما 
جمعهما بني �ملو�ضوعات �ملتنا�ضبة، وهي ال �ضك جتربة �إ�ضلمية يف �أنظمة �لدولة فتحت 
�آفاقاً، و�ضمحت بانطلقات يف دنيا �لتقنني للدول و�حلكومات تخدم دو�وين و�ضلطات 

ونظم �لدولة �الإ�ضلمية �ملعا�رشة. 
بدول جمل�س  �الإ�ضلمية  و�ل�ضوؤون  �لعدل  لوزر�ء  �الأول  �ملوؤمتر  �نعقد  لقد  عا�رش�ً: 
�ملجل�س.  دول  ت�رشيعات  توحيد  للنظر يف  عام 1403ه���/1982م  �خلليجي  �لتعاون 
وكان من �أهم �لقر�ر�ت �لتي تو�ضل �إليها �ملوؤمتر �أن تكون �ل�رشيعة �الإ�ضلمية وحدها 
م�ضدر �لت�رشيع مبا ال ينفي �ال�ضتفادة من خمتلف �الآر�ء و�لتجارب طاملا �أنها ال تتعار�س 
�أحكام  �إمكانية تقنني  مع �ل�رشيعة �الإ�ضلمية، وو�فق �ملوؤمتر على ت�ضكيل جلنة لدر��ضة 
�ل�رشيعة �الإ�ضلمية يف �لقانون �ملدين، و�لقانون �لتجاري، وقانون �الأحو�ل �ل�ضخ�ضية، 
و�لقو�نني �جلنائية، ويف جمال توحيد �الإجر�ء�ت �أمام �ملحاكم. وهي ال �ضك قر�ر�ت 



113
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

مهمة تلقى �لدعم و�لتاأييد من قادة �ملجل�س ويف مقدمتهم خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك 
عبد �هلل بن عبد �لعزيز و�إخو�نه من قادة �ملجل�س -ن�رشهم �هلل- متهيد�ً لتطوير �الأنظمة 

مبا يلئم �لق�ضايا و�لنو�زل و�مل�ضتجد�ت �لع�رشية و�لتكتلت �لدولية. 
حادي ع�رش: من هذ� �ملنطلق ياأتي �نعقاد �لعزم وت�ضتحث �لهمم �لعالية لقيام علماء 
وفقهاء وحقوقيني من �أبناء �الأمة �الإ�ضلمية بو�ضع تقنينات تو�كب �لع�رش ومتطلبات 
�لقرن �لو�حد و�لع�رشين، م�ضتوحية من �لتجارب وتقنينات بع�س �لدول �الإ�ضلمية؛ 
تهتم  �لركبان  بذكرها  �ضار  للأ�رشة،  مدونة  و�ضعت  �لتي  �ل�ضقيقة،  �ملغربية  كاململكة 
حممد  �مللك  �ملوؤمنني  �أمري  �جلللة  �ضاحب  تولى  فمنذ  وب�ضجونها،  �الأ���رشة  ب�ضوؤون 
�أنظمة  و�لتحديث يف  �ملجاالت  كافة  و�لتاأهيل يف  �لبلد  عر�س  �هلل-  �ل�ضاد�س -وفقه 
�لدولة ي�ضري على قدم و�ضاق، مما ير�ضخ �لُبعد �لنظري و�ال�ضت�رش�يف �مل�ضتقبلي جلللته 

يف رعاية م�ضالح بلده و�أبنائه و�أمته �الإ�ضلمية و�لعربية. 
كانت  منوذجاً  �ملجلتني  يف  و�ملتمثلة  �لتقنني  يف  �الإ�ضلمية  �لتجربة  �أن  ع�رش:  ثاين 
و�الإج��ر�ء�ت  و�ملر�فعات،  �لبّينات،  وقانون  �مل��دين،  كالقانون  قو�نني  لعدة  جامعة 
بني  �لنظر  �رشورة  علينا  ي�ضتلزم  و�ضاًء  نرب��ضاً  وتعد  �ملحاكمات،  و�أ�ضول  �لق�ضائية، 
فرتة زمنية و�أخرى يف نظمنا �لقانونية و�حلقوقية ولو�ئحنا �لتف�ضريية �لتي تنظم �لعمل 
تطويرية  مقرتحات  �العتبار  يف  �الأخذ  مع  ومر�جعتها  وهيئاتها  �لدولة  موؤ�ض�ضات  يف 
�خلرب�ء  وهيئات  و�ملحامني،  و�لق�ضاة  و�لعمال،  �لوالة  كملحظات  �لتقنينات  لهذه 
للتعديل و�الإ�ضافة و�حلذف. فالقو�نني �لفعالة �لتي جتني �لثمار هي �لتي يف مر�جعات 

وجتديد�ت وتغري�ت د�ئمة وفقاً ملقت�ضيات �حلاجات �ل�رشعية و�حلقوقية للنا�س. 
ثالث ع�رش: �رشورة �ال�ضتفادة من �لتجربة من خلل تقنينات �ملجلة وتوظيفها لتطوير 
الأمتنا  وقدمناها  فيها  �أبدعنا  وجتارب  بقو�نني  نفتخر  حتى  و�لق�ضائي  �لفقهي  �لرت�ث 
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وللأجيال �لقادمة ليحذو� حذو �ل�ضابقني وليقدمو� الأمتهم ما ينفعها يف دينها ودنياها. 
ر�بع ع�رش: �رشورة �إعد�د جيل خم�رشم من �لعلماء و�لباحثني يجمعون بني ملكة 

�لثقافة �ل�رشعية �مل�ضتمدة من �ل�رشيعة و�لثقافة �لقانونية �حلديثة.

املقرتح

فاإين �أقرتح �أن تقوم جامعاتنا وجامعات �لدول �لعربية و�الإ�ضلمية ذ�ت �ل�رشوح 
�لعلمية �لتنويرية، وبالتعاون مع وز�رة �لعدل وهيئة �خلرب�ء بهذه �ملهمة وو�ضع بر�مج 
الإعد�د وتكوين �الأطر �ملتخ�ض�ضة ل�ضياغة وو�ضع �لقو�نني يف جمال �لدر��ضات �ملقارنة 
لل�رشيعة �الإ�ضلمية مقارنة بالقو�نني حتى يفهمها �مل�ضلمون وغري �مل�ضلمني فهماً حقيقياً 
و��ضحاً يزيل ما يف �الأذهان من �العتقاد باأن �لقو�عد �لقانونية �الإ�ضلمية مل تعد تلئم 
جمتمعاتنا �ملتطورة، بل �إنها تقف حجر عرثة يف �ضبيل �لتطور �ملن�ضود، فاإن هذ� �الإعد�د 
و�لتكوين يزيل هذ� �العتقاد. وموؤ�ض�ضاتنا �ل�رشعية �لق�ضائية �لعريقة موؤهلة للقيام بهذ� 
�لدور فتن�ضئ م�ضار�ً للتقنني حتت �إ�رش�ف �لكو�در �لعلمية �ل�رشعية �لقانونية �ل�ضيا�ضية، 

�لتي حتت�ضنها، وهي جديرة بهذه �ملهمة و�لدور �لريادي لها. 
�الإ�ضلمية  �الأمة  تفيد  �لتي  �ليانعة  و�لثمار  و�لتوفيق  �ل�ضد�د  يكتب  �أن  �هلل  ن�ضاأل   

و�لعربية و�لغربية لتنهل من عطاء �ل�رشيعة. 
و�هلل ويل �لتوفيق.


