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كان احلديث يف العدد ال�صابق عن كتاب ال�صيخ/ م�صطفى الزرقاء, وهو: املدخل 
الفقهي العام, وذلك يف �صياق بيان الكتابات الرائدة يف املقارنات الت�رشيعية, وبالتحديد 
بارٍز يف  ا�صٍم  اإغفال  املجال ال ميكن  ؛ ويف هذا  الو�صعي  والفقه  اال�صالمي  الفقه  بني 
القا�صي/  الدكتور  وهو  االإ�صالمي  والت�رشيع  الفقه  رواد  من  ورائٍد  اخل�صو�ص,  هذا 
ال�صهيد/ عبدالقادر عودة, املولود �صنة 1321هـ , وقد عمل الدكتور باملحاماة فرتة من 
الزمن, ثم يف �صلك النيابة العمومية, ثم ُعني قا�صياً وتدرج يف �صلك الق�صاء حتى �صار 
رئي�صاً ملحكمة جنايات املن�صورة وكان له دور بارز يف الدعوة, األف عدداً من الكتب, 
منها : »االإ�صالم واأو�صاعنا القانونية«, و: »االإ�صالم واأو�صاعنا ال�صيا�صية«, و :»االإ�صالم 
بني جهل اأبنائه وعجز علمائه«, و : »املال واحلكم يف االإ�صالم«, وتويف عام 1369هـ.

اكت�صب  الذي  االإ�صالم«  اجلنائي يف  »الت�رشيع  القيم  كتابه   : كتبه  اأ�صهر  ومن 
�صهرة وا�صعة, ومتيز هذا الكتاب لكونه قارن بني ال�رشيعة والقانون, كما اأنه اأجاب 
عن ال�صبهات التي يثريها املغر�صون يف جمال الفقه اجلنائي, وهي اأكرث ما وجه 
الفقه اال�صالمي يف الع�رش احلديث, ويعد بحق الكتاب االأول يف التاريخ الفقهي 
القانون  كتب  تعرفه  الذي  برتتيبها  االإ�صالمي  اجلنائي  الفقه  اأحكام  يتناول  الذي 

احلديثة, وقد ترجم الكتاب اإلى الفار�صية واالأردية واالإجنليزية.
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 ويف بداية الكتاب يذكر املوؤلف �صبب تاأليفه للكتاب فيقول : »لقد �صعرت باأن علي 
واجباً عاجل االأداء نحو ال�رشيعة ونحو زمالئي من رجال القانون, ونحو كل من در�صوا 
امل�صائل  يف  ال�رشيعة  اأحكام  النا�ص  على  اأعر�ص  اأن  هو  الواجب  وهذا  مدنية,  درا�صة 
اجلنائية, يف لغة يفهمونها, وبطريقة ياألفونها, واأن اأ�صحح لرجال القانون معلوماتهم عن 

ال�رشيعة, واأن اأن�رش على النا�ص احلقائق التي حجبها اجلهل عنا زمنا طويال«.
باملقارنات  يهتم  ملن  املعا�رشة  املطالب  من  مطلب  هو  اهلل-  رحمه   – اإليه  اأ�صار  وما 
لغري  وبيانها  ك�صفها  على  ويعمل  ومقا�صدها,  ال�رشيعة  مبادئ  الإبراز  وي�صعى  الت�رشيعية 
املخت�صني, فكم اأفاد هذا الكتاب يف اإي�صاح اأحكام ال�رشيعة يف الداخل االإ�صالمي, ويف 

اخلارج الغربي, واأظهر متيزها وتفوقها, ومنا�صبة اأحكامها و�صالحيتها لكل زمان ومكان.
ال�رشيعة  من  اجلنائي  الفقه  بدرا�صة  اهتمامهم  عدم  القانونيني  على  نعى  اأنــه  كما 
اأن الق�صم اجلنائي يف ال�رشيعة اال�صالمية ال  اال�صالمية, وانتقد من يقول من القانونيني 
يتفق مع ع�رشنا احلا�رش وال يبلغ م�صتوى القوانني الو�صعية, وهي عقيدة خاطئة م�صللة.

ولعل ما مييز هذا الكتاب اأن موؤلفه رتبه وبوبه على غرار كتب القانون ليقربه 
–بعد  املوؤلف  بداأ  فقد  كالتايل:  اأبوابه  جاءت  فقد  ولهذا  عليهم,  وي�صهله  لهم 
املقدمة- ببحث اجلرمية, واأ�صار اإلى ما هيتها واأنواعها, ثم انتقل اإلى احلديث عن 
املادي  والركن  ال�رشعي  الركن   : القانونيني-  ت�صميات  –ح�صب  وهي  اأركانها, 
والركن االأدبي , ثم انتقل املوؤلف للحديث عن العقوبة, فذكر املبادئ العامة فيها, 
وتعددها وكيفية ا�صتيفائها, واحلكم يف حال العود, و�صقوطها ؛ ويف اجلزء الثاين 
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من الكتاب تو�صع املوؤلف يف احلديث عن اجلنايات احلدية, وا�صتطاع باأ�صلوب 
تقريب  من  مّكنه  مما  بالقانون,  -اأحياناً-  ويقارنها  اأحكامها  ي�صتعر�ص  اأن  ر�صيق 
اأظهر ما مييز  اأحكام اجلنايات لغري املخت�صني, بعد ما كانت ع�صّية عليهم, ومن 
الكتاب اأنه يف نهاية كل م�صاألة ي�صع عنواناً يقارن فيه بني اأحكام ال�رشيعة والقانون 

فيبني اأوجه االتفاق واالختالف, وما تتميز به ال�رشيعة عن القانون.
ومتيز الكتاب بقوة العبارة, و�صهولتها يف اآٍن, وت�صل�صل امل�صائل بطريقة جعلت 

الكتاب اأ�صبه بكتاب اأدبي مع اأنه كتاب فقهي متخ�ص�ص يقارن بالقانون.
وهذا الكتاب من الكتابات الرائدة يف املقارنات الت�رشيعية كما هو عنوان هذه 
العدد  يف  اليه  -امل�صار  الزرقاء  م�صطفى  ال�صيخ/  لكتاب  مكمل  وهو  ال�صل�صلة, 
عودة  وكتاب  الكربى,  املدنية  للنظريات  الزرقاء  كتاب  يتطرق  حيث  ال�صابق-, 
للنظريات اجلنائية, وال�صك اأن كال الكتابني مل يحيطا بكل اأحكام الفقه يف املجالني 
اإال اأنهما ت�صمنا اأهم النظريات فيهما, وك�صفا عن قاعدة ال�رشيعة ومق�صدها و�صبقها 
وكفايتها, ومن قراأ الكتابني ف�صيجد اأنه قد ا�صتوعب اإلى حد كبري اأحكام ال�رشيعة 
وقواعدها العامة, و�صتنك�صف عنه الكثري من ال�صبه واالإ�صكاالت, و�صار قادراً على 

فهم امل�صائل الفقهية عارفاً ملا يقابلها من النظريات وامل�صطلحات القانونية.




