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1- انتقل استعمال التقنين عند علماء الشريعة المعاصرين إلى صياغة 
األحكام الشرعية في مواد وبنود ليسهل على القضاة العمل بها.

2- الم���راد باإلل���زام: إلزام القضاة من قبل ولي األمر بالعمل بما قنن 
من أحكام الشريعة.

3- يطلق المقنن الشرعي على من يقوم بصياغة األحكام الشرعية.
4- المراد بالرخصة هنا القول األس���هل من أقوال العلماء مع ضعف 

دليله وكونه مرجوحا.
5- الض���رورة أصبح���ت ملح���ة للقي���ام بالتقنين، وقد وج���ه والة األمر 

لعمله، وبدأ يخرج إلى حيز التنفيذ.
6- التقني���ن يك���ون مبنيا على األقوال المش���هورة الت���ي اتفق عليها 
أئم���ة اله���دى المعتبرين والذي���ن تلقت األمة س���لفا وخلفا أقوالهم 
بالقب���ول، فإن اختلفوا فاالختيار عندئذ يك���ون مبنيا على قوة الدليل 

مع مراعاة أحوال العصر وما تقتضيه المصالح العامة القطعية.
7- ال مج���ال لتتب���ع األس���هل من األق���وال في التقنين، ف���إن هذا من 
اللعب في الدين، لكن إذا وجدت ضرورة أو اقتضت مصلحة قطعية 
كلي���ة ذلك فال مانع م���ن األخذ بالقول األخف، م���ع االحتياط والحذر 

من الميل مع الهوى فاألمر جد خطير.
8- التحقي���ق إن ألزم القضاة بما قنن من أحكام، ال يعني االلتزام بها 
في جميع األحكام، بل للقاضي العدول عما قنن إذا جزم أن الصواب 
خالفه في واقعة بعينها، ويبقى بعد ذلك النظر لقضاة االس���تئناف 

في وجاهة قوله والمصادقة عليه، أو عدم ذلك فيرد إلى ما قنن.
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المقدمة

احلمد هلل الذي أنزل الفرقان هدى وتبيانا، فاستنبط منه األحكام أولو 
النه�ى واألحالم، وكان عمدة القضاة يف إص�دار األحكام، وحذر من 
اتب�اع اهلوى واحلكم بغري ما أنزل اهلل من األحكام، والصالة والس�الم 
ع�ى س�يدنا ورس�ولنا خري األن�ام، ال�ذي رشع لن�ا قواع�د الفصل يف 
اخلصوم�ات وبني ما يكون م�ن األوهام، وتبعه يف ذلك األئمة األعالم 

والتابعني هلم بإحسان.          
أما بعد:

فمسألة تقنني األحكام الرشعية من أمهات مسائل العرص وكربياهتا، 
بل هي نازلة العرص، لعظم خطرها وجسامة آثارها، عى األمة وأفرادها، 
وازداد اخلط�ب عندم�ا اختلف فيها علامء الع�رص اختالفا يصعب معه 

اجلزم، برتجيح قول عى قول لعظم األثر وفداحة األمر.
ومع أن املسألة خرجت عن حيز النظرية إىل الواقع، حيث بدأ بالفعل 
تقن�ني األحكام الرشعي�ة واإللزام هبا من م�دة إال أن األمر ما زال حمل 

نظر من العلامء، ومل يكتمل العمل بالتقنني بحيث يمكن تطبيقه.
وم�ع هذا كل�ه يظهر لنا مس�ألة مهمة، وه�ي: هل يمك�ن عند تقنني 
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األح�كام الرشعي�ة، األخذ بالق�ول األس�هل وإن كان مرجوحا؟ وإن 
امتنع ذلك، فهل جيوز إذا اقتضته املصلحة أو وجدت الرضورة؟ 

  وه�ذه املس�ألة مل أق�ف عى من أش�ار إليه�ا يف بحث مس�تقل، وإنام 
ذكره�ا البع�ض يف معرض احلدي�ث عن التقنني، وهلذا أفردت املس�ألة 
بالبح�ث، راجي�ا من العيل األع�ى أن يرفع به ما يتصور يف املس�ألة من 
أوهام، واهلل أس�أل أن يمدين بعونه وتوفيقه، وأن ينفع به كاتبه وقارئه. 

آمني، وقد أسميته: 
رف�ع األوهام يف حكم تتبع الرخص عند التقنني واإللزام، واش�تمل 

البحث عى مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة:
أما املقدمة: ففي أمهية البحث، وسبب اختياره، وخطة البحث. 

وأم�ا التمهيد: ففي بيان معن�ى الرخصة يف اللغة واالصطالح ومراد 
األصوليني هبا يف هذه املسألة، وبيان املراد بالتقنني واإللزام، واملقنن.

وأما املبحث األول: ففي حكم التقنني.
وأما املبحث الثاين: ففي تتبع الرخص عند التقنني.

وأما اخلامتة: ففيها أهم نتائج البحث.
وق�د أحلقت البح�ث بتعري�ف بمص�ادره، وفه�رس للموضوعات 
والرتاجم والفضل هلل أواًل وآخرًا، وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب 
واهلل أس�أل أن جيعله خالصا لوجه�ه الكريم وأن ينفع به، وآخر دعوانا 

أن احلمد هلل رب العاملني،،،
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تمهيد

تعريف الرخصة 

ْخَص�ة يف اللغ�ة: الس�هولة، يق�ال َرُخ�ص ال�يء إذا َس�ُهل،    الرُّ
والرتخيص: التسهيل)1(.

ْخَص�ة يف االصط�الح: ه�ي: حك�م ثابت عى خ�الف الدليل    والرُّ
بغرض التخفيف لعذر مع بقاء املحرم)2(.

  والرخص�ة هب�ذا االصطالح، والتي هي من احلك�م الوضعي)3(، ال 
خالف بني األصوليني يف جواز األخذ هبا، لقوله صى اهلل عليه وسل��م: 
)عليك�م برخصة اهلل()4(، بل قد قس�مها األصولي�ون إىل واجبة: كأكل 
امليتة للمضطر. ومندوبة: كقرص الصالة يف الس�فر. ومباحة: كالس�لم. 

وخالف األوىل: كاجلمع بني الصالتني يف السفر واملطر)5(.

المراد بالرخصة وتتبعها في هذا البحث:

   م�ن خ�الل التأمل، يظهر يل أن هن�اك اصطالحا آخر للرخصة عند 
األصوليني ذكروه يف مسألة تتبع الرخص من العامي, مستفادا أيضا من 

املعنى اللغوي يمكن صياغته بأنه: 
)1(  انظر : املحكم ) رخ�ص( )36/5(، ال�صحاح ) رخ�ص( )1043/3( البحر املحيط )326/1( .

)2(  انظر : البحر املحيط )327/1(، �صرح الرو�صة )460/1( �صرح الكوكب )478/1( .
)3(  وهناك من يرى اأن الرخ�صة من احلكم التكليفي والأول هو امل�صهور الراجح؛ لأن البحث فيها لي�ص 
من جهة احكامها التكليفية واإمنا من حيث معرفة اأ�صباب الرتخ�ص التي جتعل الفعل مباحا بعد اأن 

كان ممنوعا ينظر : الفوائد ال�صنية يف �صرح الألفية )2 /582(.
)4(  انظر : �صحيح م�صلم )786/2(.

)5(  انظر : البحر املحيط )327/1(، �صرح الرو�صة )460/1( �صرح الكوكب )478/1(.
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   تتب�ع العام�ي قول أس�هل من اس�تفتاهم، أو اطلع علي�ه من أقوال 
أه�ل العل�م، والعمل به ولو كان قوال ش�اذا ال تربأ به الذمة أو أضعف 

دليال)6(.
وعى هذا يكون املراد بتتبع الرخص هنا:

 اختيار أس�هل األقوال من أجل صياغته�ا يف بنود ومواد؛ ليعمل هبا 
يف القضاء. 

معنى التقنين واإللزام:

التقن�ني من َقّن�ن: أي وضع القوانني، وقان�ون كل يشء: طريق�����ه 
ومقياس������ه، قال اب�ن منظ�ور)7(: القوانني، األصول، الواحد قانون 

وليس بعريب )8(.
والتقنني: كلمة مشتقة من القانون وهي كلمة يونانية تعني )القاعدة( 
وتس�تعمل الي�وم أيض�ا بمعن�ى الرشيعة الكنس�ية، وهلذا ع�دل بعض 

الباحثني عن تسمية النازلة بالتقنني إىل تدوين األحكام الرشعية )9(.
 قل�ت: لك�ن لعل كلمة التدوين أعم من أن تك�ون يف مواد أو غريها 
وهب�ذا ال تؤدي الغ�رض املقصود وهو صياغة األح�كام يف مواد، وقد 

)6(  هذا ما خل�صت اليه يف هذه امل�صاألة انظر : الراأي ال�صديد يف حكم تتبع الرخ�ص عند التقليد )6( .
)7(  حمم���د ب���ن مك���رم الن�ص���اري، اب���ن منظور وهو جده ال�ص���ابع، ول���د ع���ام )630( ه�، عنه اأخذ ال�ص���بكي 
والذهبي، ويل ق�صاء طرابل�ص، كان رئي�صا يف الأدب، �صاحب نكت ونوادر، وعنده ت�صيع بال رف�ص، من 
موؤلفاته : »خمتار الغاين » » ل�ص���ان العرب »، وله �ص���عر ح�ص���ن، مات مب�ص���ر عام )711( ه انظر الدرر 

الكامنة )262/4( بغية الوعاة )248/1(، مقدمة ل�صان العرب )8/1( .
)8(  انظر : املعجم الو�صيط )763(، ل�صان العرب ) 349-348/13 (.

)9(  انظر : التقنني والإلزام، عر�ص ومناق�صة )94(.
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ج�رى عى إطالق كلمة التقنني مجع م�ن املعارصين، بل أطلقوا عى ما 
قنن من أحكام الرشيعة قانونا)10(.

والذي يظهر يل أن استعامل كلمة التقنني عند الباحثني يف هذه النازلة 
انتق�ل م�ن كونه خاص�ا باألنظمة الوضعي�ة إىل ما هو أع�م فيطلق عى 
األحكام املصاغة يف مواد سواء أكانت مستمدة من الرشع أم من غريه، 
وع�ى ه�ذا فال بد من قي�د، فيقال تقن�ني أحكام الرشيع�ة، وربام يقال: 
التقن�ني الرشعي، وال حرج يف هذا اإلط�الق عندئذ، وكذا ال حرج أن 
يس�مى واض�ع التقنني، مقننا، لكن ال يس�مى مرشع�ا وإن كان يصوغ 

األحكام الرشعية، ألن ذلك ال يكون إال هلل )11(.
قلت: لكن ال بد من تقييده فيقال املقنن الرشعي حتى يتميز عن غريه 

ممن يصوغ األنظمة والقوانني الوضعية.
املراد بالتقنني واإللزام:

التقن�ني: هو صياغة األحكام الفقهية املتعلق�ة بالقضاء يف املعامالت 
واألنك�ح�ة واجلناي�ات وجعلها يف بنود ومواد ُيقت�رص فيها عى القول 
الراجح واملختار واألنس�ب ملصالح العب�اد ثم إلزام القضاة هبا من قبل 

ويل األمر.)12(

)10(  �صياأتي يف كالم ال�صيخ على الطنطاوي و د . حممد اإبراهيم علي انظر : هام�ص )32(، )34(.
)11(  انظر : �صوابط تقنني ال�صريعة ) 9 (.

)12(  انظر : تقنني الأحكام واإلزام الق�صاة به )212(، تقنني ال�صريعة ا�صراره ومفا�صده )4( . 
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المبحث األول

حكم التقنين واإللزام

  قب�ل بيان حك�م تتبع الرخص يف التقنني ال بد من اإلش�ارة أوال إىل 
حك�م التقن�ني، وملا مل يكن بيانه مقصودا من هذا البحث، أش�ري هنا إىل 
أقوال العلامء يف املسألة وأدلتهم ومناقشتها بإجياز، وبعد جولة يف بعض 

ما ألف من كتب وبحوث يف املسألة )13(، أقول مستعينا باهلل: 
مسألة التقنني - وإن كانت غري معروفة هبذا املصطلح عند املتقدمني – 
إال أهنا تعود إىل مسألة إلزام القايض بمذهب معني حيكم به وال يتجاوزه، 

وإن خالف اجتهاده، وهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء عى قولني:
القول األول: ال جيوز للحاكم االشرتاط عى القايض باحلكم بمذهب 
مع�ني، وبه قال متقدمو احلنفي�ة ومجهور املالكية والش�افعية واحلنابلة، 

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية )14( .
)13(  رجعت يف هذه امل�صاألة الى : تقنني الأحكام واإلزام الق�صاة به )245(، تقنني الأحكام ال�صرعية بني املانعني 
واملجيزين )7-11(، تقنني ال�صريعة ا�صراره ومفا�صده )4(، التقنني والإلزام )55(، جملة البحوث العلمية 
ريعِة )11(. ال�صادرة عن الرئا�صة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الإعداد )31 /32/ 33(، حكم تقننُي ال�صَّ

 وينظر اأي�ص���ا ما األفه املعا�ص���رون يف امل�ص���األة مثل : تقنني الفقه الإ�ص���المي املبداأ واملنهج، للدكتور حممد 
زكى عبد الرب، الإ�صالم وتقنني الأحكام يف البالد ال�صعودية، عبد الرحمن عبد العزيز القا�صم، تقنني 
الفقه الإ�ص���المي بني املوؤمترات والت�ص���ريعات، للدكتور جابر عبد الهادي ال�ص���افعي، التقنني يف جملة 
الأح���كام العدلي���ة حمم���د احل�ص���ن البغ���ا حركة تقنني الفقه الإ�ص���المي عام���ر بن عي�ص���ى، وقد تناول 

امل�صالة اأي�صا املعا�صرون يف كت���ب تاري��خ الت�صريع واملدخل اإلى الفقه واملدخل اإلى ال�صريعة. 
)14(  انظر : حا�صية ابن عابدين )98/8(، مواهب اجلليل )79/8(، حتفة املحتاج ب�صرح املنهاج )116/10(، 

املغني )91/14(، جمموع الفتاوى )357/35( وما بعدها.
وابن تيمية هو : اأحمد بن عبد احلليم احلراين، ولد بحران عام ) 661( ه�، نبغ وا�صتهر وفاق العلماء، ومل 
يلتزم مبذهب معني، له : »الفتاوى«، »منهاج ال�ص���نة«، جاهد -رحمه اهلل- لإقامة ال�ص���نة والدفاع عن 
عقيدة ال�صلف وتعر�ص لالأذى ب�صبب ذلك، مات معتقال بقلعة دم�صق عام ) 728( ه� انظر ذيل طبقات 

احلنابلة ) 387/4( �صذرات الذهب )51/6(، الدرر الكامنة )144/1( .
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الق�ول الثاين: جيوز للحاكم أن ُيل�زم القايض باحلكم بمذهب معنّي، 
ولو حكم القايض املقلد بغريه مل ينفذ وإليه ذهب املتأخرون من احلنفية 

وبعض الشافعية واملالكية)15(.
أما مس�ألة تقنني األح�كام الرشعي�ة واإللزام هبا فق�د اختلف علامء 
العرص فيها، فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من قال بالتفصيل، 

فيمكن القول بأن يف املسألة ثالثة أقوال: 
القول األول: 

   ج�واز تقن�ني أح�كام الرشيع�ة واإللزام ب�ه وإىل ه�ذا ذهب مجهور 
املعارصين من العلامء )16(، واستدلوا عى ذلك بام ييل: 

  أوال: ع�ن طري�ق القي�اس: فقال�وا بع�د أن كان الق�رآن يق�رأ ع�ى 
س�بعة أح�رف، مجع عث�امن ريض اهلل عنه )17( الناس ع�ى حرف واحد، 
وأمرهم باالعتامد عى مصحف واحد وأحرق ما س�واه خش�ية الوقوع 
يف االخت�الف، وعليه نقي�س تقنني أحكام الرشيعة برأي خمتار من مجلة 

اآلراء الفقهية ونلزم القضاة به رفعا للخالف 
)15(  انظر : حا�صية ابن عابدين )98/8(، مواهب اجلليل )79/8(، حتفة املحتاج ب�صرح املنهاج )116/10(.

)16(  منهم �س���الح بن غ�س���ون وعبد املجيد ح�س���ن وعبداهلل خياط وعبداهلل بن منيع وحممد بن جبري 
و�ص���الح بن حميد واأحمد �ص���اكر وحممد اأبو زهرة وعلي اخلفيف وح�صنني خملوف وم�صطفى الزرقا 
وعلي الطنطاوي ووهبة الزحيلي ويو�صف القر�صاوي، انظر جملة البحوث العلمية )65/31( تقنني 

الأحكام ال�صرعية بني املانعني واملجيزين )7-11(، تقنني الأحكام والإلزام به ) 245( . 
)17(  عثم���ان ب���ن عف���ان ب���ن ابي العا����ص، جدته لأمه �ص���قيقة عبد اهلل والد النبي �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم، 
ول���د بعد عام الفيل ب�ص���ت �ص���نني، هاجر الهجرتني ،كثري قيام الليل وت���الوة القران، كان كرمي اخللق 
�ص���ديد احلياء، ت�ص���تحي منه املالئكة، ويل اخلالفة بعد عمر ر�ص���ي اهلل عنه، تو�ص���عت يف عهده الدولة 
الإ�ص���المية، قتل���ه اخل���وارج وه���و �ص���ائم عام )35( و�ص���لى علي���ه الزبري ودف���ن بالبقيع. انظر تي�ص���ري 

الكرمي املنان يف �صرية عثمان بن عفان )13(، ف�صائل عثمان )39(.
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  وأجيب: بأنه قياس مع الفارق ملا ييل: 
1- إن مج�ع عث�امن أمج�ع عليه الصحاب�ة، أما اإلل�زام بمذهب معني 

فأقواهلم تفيد املنع من ذلك.
2- التقن�ني يعني املنع من العمل ب�ام عدا املقنن بخالف القراءة ببقية 

القراءات فال خالف يف جوازها )18(.
3- إن احل�رف ال�ذي مجع عليه الناس ص�واب ال خطأ فيه أما القول 

املقنن امللزم به فال شك يف وجود اخلطأ فيه. 
  ثاني�ا: بأن�ه عى فرض ع�دم صحة القياس فإن�ه يمكن إثبات ج�واز التقنني 

واإللزام به عن طريق املصالح املرسلة ومنها:
1- إن األح�كام إذا كانت حمددة مبينة معروف�ة للقايض واملتقايض كان ذلك 
أدعى إىل حتقيق العدالة والتيس�ري عى الناس ولتحقيق املس�اواة بينهم واطمئنان 

نفوسهم إىل القضاء. 
2- إن التقنني هو الوس�يلة العرصية لتطبيق الرشيعة، بحيث مل يعد باإلمكان 

التطبيق عن طريق الرجوع إىل كتب الفقه.
3- التقنني ييرس عى القضاة الوصول إىل معرفة احلكم دون أن حيتاج أحدهم 

)18(  قل���ت: ه���ذا ال���رد مبني عل���ى اأن املراد بالأحرف ال�ص���بعة، القراءات ال�ص���بعة وهو اأ�ص���عف الأقوال، بل 
قيل: اإنه خالف اإجماع اأهل العلم، لأن القراءات ما زالت باقية، وخالف القراء اإمنا هو كله على حرف 
واحد هو الذي كتب عثمان عليه امل�صحف، والراجح اأن املراد بالأحرف ال�صبعة، �صبعة اأوجه من املعاين 
ْل واأ�صِرْع، والراجح اأي�صا عدم بقاء الأحرف ال�صتة  املتفقة، بالألفاظ املختلفة، نحو : اأقبْل وتعاْل، وعجِّ
وقد در�ص���ت اآثارها، من زمن عثمان، وتتابع امل�ص���لمون على عدم القراءة بها من غري جحود ل�ص���حتها، 
فال قراءة للم�ص���لمني اليوم اإل بحرف واحد واإلى هذا الراأي ذهب اجلماهري من �ص���لف الأمة وخلفها 
انظر: تف�ص�����ري الط���ربي )1 / 26 - 28( املدخل لأبي �صهبة )177(، الربهان للزرك�صي )212/1(، فتح 

الباري )30/9( .
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إىل الغوص يف بطون الكتب.
4- التقنني يقطع الفوىض يف القضاء والتضارب والتناقض يف أحكام وقضايا 

متامثلة.
5- التقن�ني يقطع داب�ر أصحاب اهلوى من القضاة فيمنعه�م من اتباع اهلوى 

فيام يقضون.
6- التقن�ني يوج�د ح�ال لكثري م�ن أحكام املس�تجدات التي ق�د ال توجد يف 

الكتب الفقهية القديمة.
7- التقن�ني ي�ؤدي إىل توحي�د األح�كام يف الدول�ة فال حيكم ب�رأي يف مدينة 

وبآخر يف مدينة أخرى.
وبن�اء ع�ى هذه املصال�ح، يمكن للحاكم األم�ر بتقنني الرشيع�ة واإللزام هبا 
فيك�ون الزما ألن طاعته واجب�ة والقايض وكيل عن ويل األم�ر وعليه أن يلتزم 

بام ألزمه به. 
  وأجيب: عن هذه املصالح بأن الدولة يف زمن عزها س�اد االستقرار 
فيه�ا والع�دل ومل يطالب أحد من العلامء املعتربي�ن بإلزام القضاة برأي 

معني ورفضها اإلمام مالك )19(.
وردًا عى هذا:

 ب�أن تلك األزمنة ختتلف عن زمانن�ا فكان ترك إلزامهم هو األحوط 
)19(  املراد اأنه رف�ص ما اأ�صار به اخلليفة املن�صور من اإلزام النا�ص باملوطاأ انظر: النتقاء، لبن عبد الرب 
) 41 ( وه���و مال���ك بن اأن�ص الأ�ص���بحي، اإمام دار الهجرة، اأ�ص���له من اليمن، ول���د باملدينة عام )93( ه�، 
اأحد الأئمة الأربعة، جمع بني الفقه واحلديث، كان �سلبا يف دينه، �سرب بال�سياط يف حديث حدث به، 
�ص���نف »املوطاأ » بناء على طلب املن�ص���ور، تويف باملدينة عام ) 179( ه� انظر: ترتيب املدارك )102/1(، 

الديب�اج املذهب ) 82/1(، �صذرا ت الذهب ) 289/1(.
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واالحتياط يف زماننا، تقييدهم بام خيتاره الراسخون يف العلم. 
  ثالثا: بأن األصل يف أحكام الرشيعة أن تكون معلومة لتكون ملزمة، 
فع�دم تقنني األحكام يتن�اىف مع علنية الرشيعة ال�ذي يوجب أن يكون 

كل مكلف يف الدولة عى علم مسبق بجزاء عمله.
  وأجي�ب: بأن هذا الدليل فيه تكلف، فإن حجة اهلل قائمة عى اخللق 
والسواد األعظم منهم ال يعرف جزئيات ذلك احلكم حتى بعد التقنني 

فال فرق.
  رابع�ا: بتتب�ع س�ري الصحابة واخللف�اء، نجد أن هن�اك حاالت ألزم 
اخللفاء والهتم باجتهادهم يف املس�ائل وإل�زام القضاة هبا، فال حرج أن 

يفعله أيضا والة األمر اليوم وبيان ذلك:
أنه قد يكون للناس اخليار بني أمور فيام يأتون وما يذرون من شؤون 
معاش�هم ونظام حياهتم، لكن قد تنش�أ مرضة أو فوىض شاملة إذا ترك 
هل�م اخليار يف م�ا هو مباح هلم، فيح�ق لويل األم�ر أن حيملهم عى أحد 

األمور، ويلزمهم بالوقوف عنده رعاية للمصلحة، ودفعا للمرضة. 
  فتقنني الرشيعة وإلزام القضاة به مندرج حتت ترصف اإلمام باإللزام 
بأم�ر م�ن أم�ور لألمة فيها اخلي�ار، رعاي�ة للمصلحة ومنع�ا للفوىض، 
والتقلي�د غالب عى قضاة اليوم فال مانع من إلزامهم بقول أحد األئمة 

املجتهدين. 
  قل�ت: ويمك�ن أن يض�اف إىل ما س�بق، أنه يف هذا الزمن اش�تدت 
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النزاع�ات وعظمت اخلالف�ات، بام مل تكن من قب�ل، وكثرت صورها، 
ل كثرة  ْ وتع�ددت وقائعه�ا، حت�ى أثقل�ت كاهل القض�اة، وناء هب�م حمِ
القضايا، هذا مع ضعف املستوى الديني والعلمي لدى بعض القضاة، 

كل هذا جيعل التقنني رضورة من رضورات العرص.
القول الثاين: 

  ع�دم جواز تقنني أحكام الرشيعة واإلل�زام به وإىل هذا ذه������ب 
مجع من املعارصين )20(، واستدلوا عى ذلك بام ييل:

  أوال: قوله تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ )21( . 
ووجه الداللة: إنه إذا ظهر للقايض أن الراجح والصحيح غري القول 
املقنن فإنه يلزمه عندئذ احلكم به وإن عدل عنه إىل احلكم بالقول املقنن 

كان حكام بغري القسط.
  وأجي�ب: بأن هذا يبعد حصول�ه ألن املفرتض أن يكون التقنني من 

قبل ثلة من العلامء فمن املستبعد أن خيطئ هؤالء ويصيب هو.
  ثانيا: قوله صى اهلل عليه وس�لم: )القضاة ثالثة( وفيه )رجل عرف 

)20(  مم���ن ق���ال باملن���ع جم���ع من هيئ���ة كب���ار العلم���اء باململكة العربي���ة ال�ص���عودية، منهم حمم���د الأمني 
ال�ص���نقيطي وعب���د اهلل ب���ن حمي���د وعبد ال���رزاق عفيفي وعب���د العزيز بن �ص���الح وعبد العزي���ز بن باز 
واإبراهي���م ب���ن حمم���د اآل ال�ص���يخ و�ص���ليمان العبيد، وحمم���د احلركان، وعب���د اهلل بن غديان، و�ص���الح 
اللحي���دان، وق���ال به اأي�ص���ا ال�ص���يخ �ص���الح الف���وزان وعب���د الرحمن العج���الن وعبد الرحم���ن الرباك 
وعب���د اهلل الغنيم���ان وعب���د العزي���ز الراجح���ي، وعبداهلل الب�ص���ام وبكر اأب���و زيد. انظر جمل���ة البحوث 
العلمية العدد )65/31(، تقنني الأحكام ال�صرعية بني املانعني واملجيزين )7-11(، مقدمة حكم تقنني 

ال�صريعة لعبد الرحمن ال�صرثي حيث قدم للكتاب جمع ممن يرى منع التقنني. 
)21(  املائدة: )42(.
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احلق فلم يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار()22(. 
ووجه االستدالل: أن يف احلديث وعيد للقايض إذا حكم بخالف ما 
يعتق�ده حقا فمن حكم بقول مقن�ن عى خالف ما يعتقده فقد دخل يف 

الوعيد. 
  وأجي�ب: بأن الوعي�د للقايض اجلائر املتعدي الذي حكم بغري احلق 

وهو يعلم واحلكم بالقول املقنن حكم بالعدل فال يشمله الوعيد. 
  قل�ت: ويمكن اإلجابة عى الدليلني الس�ابقني ب�أن اإللزام باحلكم 
املقنن م�رشوط بأال جيزم القايض بعدم صحته يف تل�ك الواقعة بعينها، 
ف�إن جزم بذلك فال يلزمه باحلكم هبا، بل حيكم بام أدى إليه اجتهاده يف 
تلك الواقعة، وله أن يبني حيثيات احلكم ودواعيه ثم يبقى النظر لقضاة 

االستئناف يف صحة احلكم واملصادقة عليه أو نقضه.
  ثالثا: قوله تعاىل: چ جئ حئ  مئ ىئ يئ جب    حب خب چ )23( .

ووج�ه االس�تدالل: أن الرد إىل قول مقنن مل�زم به هو رد إىل اجتهاد 
غ�ري معص�وم فال يكون ردا حمققا إىل كتاب اهلل وس�نة رس�وله صى اهلل 

عليه وسلم فكيف يمكن اإللزام به؟
  وأجي�ب: ب�أن الرد إىل اهلل والرس�ول خاص بمن عن�ده القدرة عى 
االجتهاد والنظر يف الس�نة والكتاب، أما من ليس�ت عن�ده القدرة عى 
)22(  �صنن اأبي داود )الأق�صية( )2/ 322( �صنن ابن ماجة )الأحكام( )776/2( �صنن الرتمذي )الأحكام( 
)3/ 613( ال�ص���نن الك���ربى للبيهق���ي )10/ 116( وق���ال احلاك���م �ص���حيح الإ�ص���ناد ومل يخرج���اه وق���ال 

الذهبي �صحيح انظر امل�صتدرك مع التلخي�ص )90/4(
)23(  الن�صاء: )59(.



12

 د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد

93 مة  |  العدد  76  |  محّرم   1438 هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ذل�ك كام هو حال أغلب القض�اة اليوم فإن الرجوع يكون عندئذ إىل ما 
قننه العلامء من األحكام التي هو مبني عى ما تقرر يف الكتاب والسنة.

  رابع�ا: حدي�ث مع�اذ ريض اهلل عنه)24( وفيه ) ق�ال أجتهد رأيي وال 
آلو( )25( فأقره النبي صى اهلل عليه وسلم، فاإللزام بالقول املقنن فيه رد 

للحكم إىل غري الكتاب والسنة واالجتهاد. 
   وأجيب: بأن احلديث خاص بالقايض املجتهد، وقضاة اليوم يغلب 
عليه�م التقلي�د فريجع�ون عندئ�ذ إىل ما ق�رره املجته�دون وهذا عني 

الصواب. 
  خامس�ا: إن اإللزام بقول مقنن حمدث مل يس�بق احلمل عليه يف صدر 
اإلس�الم والق�رون الفاضلة، وليس�ع املتأخرون ما وس�ع س�لف هذه 

األمة. 
   وأجي�ب: بأن�ه مل تك�ن احلاجة داعي�ة إىل ذلك يف األزمان الس�ابقة 
مل�ا عرف م�ن صالح القضاة وورعهم وعلمهم بخ�الف ما عليه قضاة 

اليوم. 
)24(  مع���اذ ب���ن جب���ل اخلزرجي اإمام الفقهاء، اأعلم النا�ص باحلالل واحلرام، من اأف�ص���ل �ص���باب الأن�ص���ار 
حلما وحياء و�ص���خاء، �ص���هد امل�ص���اهد كلها، بعثه الر�ص���ول اإلى اليمن وعاد يف خالفة ال�ص���ديق ثم خرج 
اإلى ال�صام فمات بطاعون عموا�ص عام )18( ه� وعمره )38( �صنة، انظر : الإ�صابة )29/9(، ال�صتيعاب 

)104/10(، اأ�صد الغابة )194/5(.
)25(  رواه الإم���ام اأحم���د واأب���و داود والرتم���ذي وق���ال: ل نعرف���ه اإل من ه���ذا الوجه ولي�ص اإ�ص���ناده عندي 
مبت�ص���ل، وذك���ره اب���ن اجل���وزي يف الأحادي���ث الواهي���ة ق���ال: وثبوت���ه ل يع���رف واإن كان الفقه���اء كلهم 
يذكرونه يف كتبهم ويعتمدون عليه واإن كان معناه �صحيحا، وقال الألباين: واحلديث ل ي�صح اإ�صناده 
لإر�صاله وجهالة راويه ول يهولنك ا�صتهار احلديث عند علماء الأ�صول واحتجاجهم به انظر: م�صند 
الإم���ام اأحم���د )236/5(، �ص���نن اأبى داود ) الأق�ص���ية ()327/2(، �ص���نن الرتمذي )الأح���كام( )616/3(، 

العلل املتناهية )273/2(، الأحاديث ال�صعيفة )284/2(.
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  سادس�ا: رصح غ�ري واحد م�ن العلامء كاب�ن تيمية وغ�ريه بحكاية 
اإلمجاع بعدم إلزام الناس بقول واحد وحلهم عليه )26(.

  وأجيب: بأن هذا خاص بحمل املجتهد عى قول واحد، ومن عداه 
فهو مقلد فيحمل عى ما قرره املجتهدون، عى أن ابن تيمية أجاز إلزام 
القايض بمذهب معني عند الرضورة )27( وأي رضورة أشد مما يف الوقت 

احلارض من أوضاع القضاة؟! واهلل املستعان.
  س�ابعا: ب�أن هناك مفاس�د ترتتب ع�ى التقنني وهي: أن�ه يؤدي إىل 
ات�كال القضاة عى ما هو م�دون، وهذا يفيض إىل مجود احلركة الفقهية، 
وركود االجتهاد، ومع مرور الوقت هيمل سائر االجتهادات التي تزخر 

هبا كتب الفقه وهذا خطر هيدد الفقه اإلسالمي. 
  وأجيب: بأن التقنني ال يمكن أن يكون شامال جلميع القضايا، وعى 
ه�ذا ف�ال بد للقض�اة أن يرجعوا يف م�ا ليس مقننا إىل مص�ادر الفقه فال 

ركود وال مجود.
القول الثالث: القائلون بالتفصيل 

وه�ذا الق�ول يمكن أن يندرج ضمن القائلني بج�واز التقنيني إال أين 
رأي�ت أن يف�رد بالذكر لتميزه بتفصيل جيد وجيه وهو لفضيلة الش�يخ 

)26(  انظر: الفتاوى )31 /73 (.
)27(  انظر: امل�صدر نف�صه.
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راش�د بن خنني )28( -رح�ه اهلل-، حي�ث ذكر أنه بناء عى ما هو معلوم 
لدى اجلميع من ضعف املس�توى العلمي لدى كثري من القضاة بحيث 
ال يمك�ن اعتباره�م من أه�ل االجته�اد والرتجيح، مع وج�ود قضايا 
كثرية جدت يف هذا الزمن، وهي غري منصوص عليها يف كتب املذهب 
باإلضاف�ة إىل وج�ود اختالف يف األحكام ال من أج�ل اختالف وقائع 
القضي�ة، بل ألجل ترجي�ح رواية يف املذهب عى أخرى، بناء عى ذلك 
ينبغي أن تبحث هيئة كبار العلامء املس�ائل التي فيها اخلالف املش�هور، 
مع املس�ائل املس�تجدة، وتقرر فيها ما تراه راجح�ا بالدليل ويعمم عى 
املحاك�م للعم�ل ب�ه ويرتك م�ا عدا ذل�ك عى ما ه�و عليه م�ن احلكم 
بالراج�ح يف املذهب ويؤكد ع�ى املحاكم بالتزام ذلك، ف�إن مل تر اهليئة 
ذل�ك فال مانع من تدوين األحكام الرشعي�ة عى القول الراجح بدليله 
ويعم�م ع�ى املحاك�م للعمل ب�ه، وإذا ظه�ر للقايض احلكم يف مس�ألة 
م�ا بخالف ما هو م�دون فريفع عن ذل�ك إىل جملس القض�اء فإن ظهر 
للمجلس صحة وجهة نظره وافقه عى ذلك وعممه عى املحاكم، وإن 
مل تظه�ر له صحة وجهة نظره نبهه ع�ى ذلك، فإن اقتنع اعترب املوضوع 

)28(  را�صد بن �صالح بن حممد بن خنني ولد يف الدمل عام )1344( ه� اأخذ عن ال�صيخ حممد بن اإبراهيم، 
وابن باز، تخرج من كلية ال�صريعة بجامعة الإمام، عني وكياًل لوزارة العدل، ثم رئي�صاً لتعليم البنات، 
ث���م م�صت�ص���ارا بالدي���وان امللكي، وع�ص���واً باملجل�ص الأعلى للق�ص���اء، وع�ص���واً بهيئة كب���ار العلماء، وكان 
ع�ص���وا يف اللجن���ة الت���ي راجع���ت اأنظم���ة احلك���م وال�ص���ورى واملناط���ق، كما �ص���ارك يف اإعداد م�ص���روعات 
الأنظمة الق�ص���ائية والتعليمية، وعني ع�ص���واً يف جمل�ص ال�ص���ورى، تويف يف الريا�ص عام 1435ه انظر: 

./https://ar .wikipedia .org/wiki ويكيبيديا، املو�صوعة احلرة
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منتهيا، وإن مل يقتنع أحيلت القضية إىل غريه .)29(
الرتجيح:

بع�د النظ�ر يف أق�وال املجيزي�ن واملانع�ني للتقنني، ف�إين أرى أهنا قد 
خرج�ت م�ن جانب النظري�ة إىل الواق�ع ففي أواخ�ر الدول�ة العثامنية 
ع�ام )1293( ه� صدرت »جملة األحكام العدلي�ة«، وقد صيغت فيها 
األحكام الفقهية املتعلقة باملعامالت عى هيئة مواد مس�تمدٌة من القول 
الراج�ح يف املذه�ب احلنفي إال م�ا تقتضيه املصلحة م�ن األخذ بغريه، 
وق�د بلغت مواده�ا )1851( مادة، وبدأ العمل هب�ا يف البالد اخلاضعة 
للدول�ة العثامني�ة، واس�تمر العم�ل هبا حينا م�ن الزمن بعد س�ق���وط 

الدولة العثامنية )30(.
 يقول الش�يخ ع�يل الطنط�اوي)31( -رحه اهلل-: وقد كن�ا نحكم هبا، 
وهي مأخوذة من املذهب احلنفي ولو مل تقترص عليه وحده لكانت هي 
القانون املنشود حلس���ن ترتيبها وبالغة سبكها وشمول أحكامها )32(.

)29(  ذك���ر ذل���ك يف خط���اب وجه���ه اإل���ى هيئة كب���ار العلماء بتاري���خ 5 / 4 / 1393 ه� انظ���ر : جملة البحوث 
العلمية )27/33(.

)30(  انظر: امل��ذهب عن��د احلنفية ) 106 (، مقدمة جملة الأحكام ال�صرعية ) 27 (.
)31(  علي م�ص���طفى الطنطاوي، عامل �ص���وري معا�ص���ر، اأ�ص���له من طنطا، ولد عام ) 1327( ه�، انتقل اإلى 
مك���ة املكرم���ة ودر����ص فيها، ثم تفرغ للفتوى واإجابة ال�ص���ائلني يف احلرم وع���رب الإذاعة والتلفاز، قلت: 
اأعطي طريقة جذابة يف عر�ص امل�صائل بحيث ل ميله ال�صامع، مات بجدة، و�صلي عليه يف احلرم ودفن 
يف مك���ة )1420( ه����، انظ���ر: علم���اء ومفكرون عرفته���م )189(، مقدمة كت���اب )علي الطنط���اوي اأديب 

الفقهاء وفقيه الأدباء( )5(.
)32(  انظر: فتاوى علي الطنطاوي )269(.
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وقال الدكتور حممد إبراهيم )33( -رحه اهلل-: وال ش�ك يف أن املجلة 
حماولة ناجحة لتقديم الفقه اإلس�المي يف ثوب جديد وصياغته صياغة 
)قانوني�ة( )34( حديث�ة بحيث يس�هل فهم�ه عى املُحَدثني م�ن املحامني 

وأرباب القوانني )35(.
   وملا قامت الدولة الس�عودية وأصبح احلجاز حتت إمرهتا دعا امللك 
عبد العزيز -رحه اهلل- )36( العلامء، إىل إنش�اء جملة فقهية مش�اهبة ملجلة 
األحكام العدلية ليتم االستعانة هبا يف تنظيم القضاء، فاستجاب لذلك 
الش�يخ أحد بن عب�د اهلل القاري)37( رئيس حمكمة مك�ة املكرمة فقام يف 
ع�ام )1343ه�(، بصياغ�ة األح�كام الفقيهة عى نحو جمل�ة األحكام 

)33(  اأ.د ال�ص���يخ حمم���د اإبراهي���م اأحمد �صم�ص���ري، ولد يف مكة عام )1355( ه�، اأخ���ذ عن علماء احلرم وعن 
ال�ص���يخ حمم���د ال�ص���عراوي، ر�ص���ح للق�ص���اء فامتن���ع، ن���ال الدكت���وراه يف القان���ون م���ن لن���دن، ودر�ص يف 
اجلامعات الأمريكية وغريها، كتب بحوثاً يف املذهب عند احلنفية وال�ص���افعية واملالكية مل ي�ص���بق اإلى 
مثلها، وله بحث التطور الق�صائي يف اململكة العربية ال�صعودية باللغة الإجنليزية، لزمه املر�ص مدة 
طويلة اإلى اأن وافته املنية يف مكة املكرمة عام )1430( ه�، و�صلي عليه يف احلرم ودفن يف املعالة. انظر: 

 https://ar .wikipedia .org/wiki.ويكيبيديا، املو�صوعة احلرة
)34(  كذا و�ص���ع �ص���يخنا هذه الكلمة بني قو�ص���ني ولعله ي�صري اإلى اأن هذا التعبري حمل نظر، وقد �صبق يف 

التمهيد الإ�صارة اإلى ذلك واهلل اعلم.
)35(  انظر: املذهب عند احلنفية )107(.

)36(  امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال �ص���عود، ولد يف الريا�ص عام )1297( ه، خرج مع اأبيه وهو ابن 
اإحدى ع�ص���رة �ص���نة اإلى الكويت، ثم عاد اإلى الريا�ص عام )1319( ه� وا�ص���تعاد احلكم، ثم تتالى فتحه 
للمدن، واأعلن توحيد اململكة يف عام )1353( ه وافته املنية يف عام )1373( ه�. انظر: امللك عبد العزيز 

بن �صعود )6(.
)37(  اأحم���د ب���ن عب���د اهلل القارئ، ولد مبك���ة املكرمة عام )1309( ه، تولى التدري�ص بامل�ص���جد احلرام، ويف 
العه���د ال�ص���عودي ع���ني قا�ص���يا يف جدة ع���ام )1345( ه، ثم عني ع�ص���وا يف جمل�ص ال�ص���ورى، ثم رئي�ص���ا 
للمحكم���ة الكربى مبكة ثم ع�ص���وا بهيئة التمييز اإل���ى اأن وافته املنية يف الطائف عام )1359( ه� انظر 

مقدمة جملة الأحكام ال�صرعية )64(.
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العدلية )38( إال أهنا كانت عى مذه�ب اإلمام أحد )39(.
  وتتابعت حماولة تقنني الرشيعة، فوافق جممع البحوث اإلس�المية يف 
مرص يف عام 1970م عى تقنني الرشيعة وقررت جلنة البحوث الفقهية 
التابع�ة له تقنني املذاه�ب األربعة كل عى حدة ثم يوض�ع قانون خمتار 
م�ن بني املذاهب مجيعا وبالفعل تم تقنني أحكام املعامالت عى مذهب 
اإلمام أحد وجعله يف مواد وصدرت منه الطبعة التمهيدية عام 1392 

ه�)40(.
  وقد صدر قرار جملس وزراء العدل يف دول جملس التعاون اخلليجي 
بتقن�ني أح�كام الرشيعة )41(، وهن�اك مرشوع حاليا ل�دى وزارة العدل 
الس�عودية، حي�ث قام�ت مبدئيا بصياغة األح�كام، وجعله�ا يف مواد , 

)38(  انظ���ر: جمل���ة الأح���كام ال�ص���رعية )28(، وقد عمل حمققا املجلة �ص���يخنا الدكتور: عب���د الوهاب اأبو 
�ص���ليمان و�ص���يخنا الدكت���ور: حممد اإبراهيم عل���ي مقارنة نافعة ومفيدة بني املجلتني فتنظر �ص���فحة 

.)31(
)39(  اأحم���د ب���ن حمم���د بن حنبل ال�ص���يباين عربي الأ�ص���ل ولد ببغداد عام )164( ه� ن�ص���اأ مكبا على العلم 
و�س���افر من اأجله واجه حمنة لرف�س���ه القول بخلق القراآن و�س���رب بال�سياط مرة بعد اأخري ثم اأطلق 
منع���ه الواث���ق من التدري����ص واأكرمه املتوكل واأعاده، من موؤلفاته: امل�ص���ند، التاريخ. تويف عام )241(ه� 

انظر مناقب الإمام اأحمد )34( طبقات احلنابلة ) 4/1( العالم ) 203/1(.
)40(  انظر: م�صروع تقنني ال�صريعة على مذهب الإمام اأحمد ) 9 (.

)41(  انظر: تقنني الفقه الإ�صالمي املبداأ واملنهج والتطبيق )7(.
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لتكون مرجعا للقضاة، ولعلها خطوة أول��ى لإللزام هبا )42(.
 وأخريا؛ فالكالم يف هذه املس�ألة طويل ومتشعب، واحلق أن الوضع 

دقيق ويف غاية األمهية، فلكال القولني سلبياته يف الوقت احلارض.
  فيخش�ى إن قلن�ا بالتقنني واإللزام أن يتس�ع األم�ر ويؤدي ذلك إىل 
حت�ول أحكام الرشيعة إىل أنظمة وم�واد قانونية جيب العمل هبا والتقيد 
هب�ا مطلق�ا، وهو ما ق�د حيد من  اجته�اد القايض، وهذا ح�ال األنظمة 
الوضعية، وأيضا قد يتسلل من خالل التقنني إدخال القوانني الوضعية.

  وخيشى إن قلنا بعدم التقنني واإللزام مع كثرة األنظمة واملستجدات 
الطارئ�ة أن ي�ؤدي هذا إىل عدم ضب�ط األحكام وهو أيض�ا مدخل إىل 

السري وفق األهواء خصوصا بعد تردي وضع القضاة.
  وم�ع ذلك، فال�ذي يرتجح اآلن ه�و القول بالتقن�ني واإللزام وفق 

ضوابط رشعية تكفل حتقيق املصلحة منه.
  ففي هذا الوقت، اختلف الوضع كثريا عام كان عليه يف زمن املانعني 
من التقنني، ولعل أغلبهم لو اطلع عى ما حصل من تطور رسيع لتغري 
اجتهاده إىل القول باجلواز، وذلك أنه من املعلوم أن الدولة اإلس�المية 
)42(  اأ�صار اإلى ذلك وزير العدل الأ�صبق الدكتور عبد اهلل اآل ال�صيخ يف ت�صريح جلريدة )ال�صرق الأو�صط( 
يف 14 ربيع الثاين 1428، قال فيه: اإن الوزارة انتهت من تقنني اأحكام املراأة، واأنه �صيتم رفعها اإلى خادم 
احلرمني ال�صريفني وتطبيقها عقب اعتمادها، كما اأن الوزارة اعتمدت اآراء فقهية حمددة وموحدة يف 
هذا اجلانب، رغبة منها يف توحيد هذا الإجراء يف كافة املحاكم ال�صعودية، وا�صفاً امل�صروع باأنه �صي�صر 
املراأة عندما يتم تطبيقه، ثم �صرح الدكتور حممد العي�صى وزير العدل ال�صابق للجريدة نف�صها يف 6 
رجب 1429ه� باأن مو�صوع تدوين الأحكام الق�صائية، ل يزال قيد الدرا�صة يف هيئة كبار العلماء، حيث 
�صت�ص���تكمل درا�ص���ة املو�ص���وع يف جل�ص���ة الهيئة املقبلة، نقال عن مقال ن�ص���ر يف جريدة اجلزيرة بعنوان 

)التقنني �صرورة مدنية( ملحمد اآل ال�صيخ، بتاريخ 2014/5/27م.
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اآلن مل تع�د كام كانت يف الس�ابق مس�تقلة عام حوهلا م�ن دول العامل بل 
وجدناها ارتبطت ارتباطا كبريا يف كثري من املجاالت )43( من�ها:

1- األنظمة السياسية املتعلقة بتنظيم عالقات الدول فيام بينها. 
2- االرتباط بنظام التجارة العاملي والتصدير واالسترياد، والطريان، 

واملوانئ.
3- تنظي�م الدول�ة ألحكام املواطن�ني والوافدين اليها من املس�لمني 

وغريهم وما يلزمهم أو ما يقع عليهم من غرامات.
4- كث�رة األنظم�ة احلديث�ة املتعلق�ة بدي�وان اخلدمة املدني�ة واملرور 
واجل�وازات، واملعام�الت املرصفية ومس�ائل املق�اوالت واملناقصات 

ورشوط اجلزاء والتأمني.
كل ه�ذا الك�م اهلائل م�ن املس�تجدات يدفعنا إىل القول ب�أن التقنني 
أصبح رضورة ملحة ملواكبة احتياجات األمة وتنظيم كثري من املعامالت 

والفصل يف كثري من املنازعات.
 وملا كانت الدوافع قوية تم إنش�اء قس�م األنظمة يف كليات الرشيعة، 
وأنشئت املحاكم اإلدارية وغري ذلك، وبقي واجب كبري يف دراسة هذه 
األنظمة دراس�ة متأني�ة فاحصة، ف�ام مل يتعارض مع نص�وص الرشيعة 
وكلياهت�ا، فال مان�ع من قبوله واإلل�زام به، وما تعارض م�ع كتاب اهلل 

وسنة رسوله رددناه دون تردد.
)43( انظر : جملة البحوث العلمية ال�ص���ادرة عن الرئا�ص���ة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العدد )33( 

�ص )48(.
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 فجميع هذه املستجدات إذا تم تأصيلها رشعا وضبطها وفق أصول 
الرشيعة وكلياهتا ووضعها يف مواد، تيرس بذلك للقضاة احلكم هبا وتوفر 
عليه�م عناء البح�ث، وهذا خيفف أيضا من م�دى أرشاط االجتهاد يف 
القايض، أو وفرة علمه، إذ يمكن بواس�طة هذه املواد والبنود أن يقيض 

هبا دون عناء.
 والواج�ب كبري جدا عى قضاة األمة، وفقهائها، وهيئة كبار العلامء، 
ومن تصدر لإلفتاء، وكذا أيضا املتخصصني يف األنظمة، يف أن جيتمعوا 
لوض�ع مدون�ة تضبط فيه�ا األحكام ويراع�ى فيها أح�وال العرص وما 
يناس�به من أحكام مبنية ع�ى قوة الدليل، وما تقتضي�ه املصلحة العامة 
الكلي�ة القطعي�ة، ويراع�ى فيه�ا أيضا األق�وال املعت�ربة وإن كانت من 
غ�ري املذاهب األربع�ة، وأيضا يك�ون التدوين خاصا بأمهات مس�ائل 
املعامالت واألحوال الش�خصية واجلنايات، التي يكثر وقوعها وتكثر 
فيها اخلالفات، كام يؤخذ يف االعتبار إصدار مذكرة إيضاح لرشح هذه 

البنود وبيان سبب اختيارها ومصادرها.  
  هذا والذي أراه أنه ال بد أن يؤخذ يف االعتبار أال حيجر عى القايض 
يف اخلروج عن هذه املدونة، بل ال بد أن يعطى حرية احلكم بام أدى إليه 
اجتهاده إذا رأى أن ذلك أصح، عى أن يبني األس�باب واحليثيات التي 
أدت إىل عدول�ه عن املدونة، فإن تم االع�رتاض عليه من قبل اخلصوم 
يبقى عندئذ املرجع إىل قضاة االستئناف يف النظر يف وجاهة رأي القايض 
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فيصادق عى حكمه أو عدم وجاهته، فينقضه ويعاد إىل احلكم املقنن. 
   وأما إلزام القايض بام هو مقنن ولو جزم بعدم صحته يف تلك القضية 

بعينها، فإن هذا حمرم قطعا، وقد قال عز وجل: چ ې ې ى   ى ائ 
ائ  ەئ  ەئ وئ     وئ ۇئۇئ   ېئ  چ )44(.

   ثم وهلل احلمد وجدت أن الش�يخ عبد املحس�ن العبيكان )45(، أشار 
إىل ص�دور األم�ر امللكي الكريم باملوافقة عى تقن�ني األحكام الفقهية، 
املتعلق�ة بفقه املعامالت واألنكحة وكل ما يتعلق بالقضاء بدون إلزام، 
ق�ال: ولكنه يف حكم اإللزام، ألن�ه يندر جدًا من خيرج عن هذه املدونة 
م�ن القض�اة، وإن حصل فس�وف يناقش م�ن قبل املحكم�ة العليا عن 
السبب وهل بلغ درجة االجتهاد؟ وخاصة إذا كانت هذه املدونة معدة 
من جلنة تضم عددًا من كبار العلامء والقضاة والفقهاء، بحيث خيتارون 
األق�وال الراجحة من حيث الدليل ومن حيث موافقتها ملصالح الناس 
يف هذا العرص، قال: وإذا طبق هذا التنظيم فسوف حيل أي مشكلة )46(.

)44(  الن�صاء: ) 105 (.
)45(  عبد املح�صن بن نا�صر العبيكان، عامل معا�صر، ولد يف الطائف عام )1372ه�(، اأخذ عن ابن باز وعبد 
اهلل بن حميد، وعنه اأخذ �صعد ال�صرثي وعبد اهلل بن خنني، عني قا�صيا ثم م�صت�صارا يف وزارة العدل، 
ثم يف الديوان امللكي اإلى اأن اأعفي عام )1433( ه. من موؤلفاته: »العدة �صرح العمدة« و«غاية املرام �صرح 
مغن���ي ذوي الأفه���ام« قلت: عرف بتح���رره من التقليد وترجيح ما اأدى اإلي���ه اجتهاده ولو كان خمالفا 
لأقوال الأئمة ومن ذلك ترجيحه باأن ر�ص���اع الكبري يحرم، وجواز حل ال�ص���حر بال�ص���حر وغري ذلك، 

.https://ar .wikipedia .org/wiki انظر: املو�صوعة احلرة ويكيبيديا
)46(  ذك���ر ذل���ك يف حوار اأجرته معه جريدة الوطن، بتاري���خ الأربعاء 29 جمادى الأولى )1426ه�( املوافق 

6 يوليو) 2005(م العدد )1741( ال�صنة اخلام�صة.
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المبحث الثاني

تتبع الرخص عند التقنين 

  إن اختي�ار أس�لوب التقن�ني للعم�ل ب�ه يف املحاكم، مقي�د بضوابط 
ينبغ�ي االلت�زام هبا من أمهها اعت�امده أوال وأخريا ع�ى أحكام الرشيعة 
اإلس�المية املس�تمدة م�ن الكت�اب والس�نة، وال مانع أيضا م�ن النظر 
يف األنظم�ة املس�تجدة احلديث�ة، وتقنني أحكامها ب�ام يتوافق مع أحكام 

الرشيعة، وما تعارض معها رفضناه.
  وم�ن هنا يعلم أيضًا أنه ينبغي عن�د التقنني اختيار األقوال التي هي 
أقوى دلياًل وأصح س�ندا، وأكثر حتقيقا للمصلحة، ومناسبتها للعرص، 
بغ�ض النظر عن قائليه�ا، وإذا كان ال يفتى بالقول املرجوح أو األقوال 
الضعيفة أو الشاذة فمن باب أوىل أنه ال يعول عليها يف التقنني والقضاء. 
لنا أن يكون مستنده األقوال    فإذا تقرر جواز التقنني بضوابطه، وأصَّ
الراجحة املعتربة بني األئمة، فهاهنا يرد علينا سؤال مهم جدا وهو: هل 
جيب عند التقنني االلتزام دائام بذلك؟ أم أنه جيوز عند وجود الرضورة 
وما تقتضيه املصلحة مراعاة أحوال العرص فيعتمد القول األسهل الذي 

يرفع احلرج وإن كان مرجوحا؟ 
  قلت: قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من النظر يف مسألتني مهمتني: 

 املسألة األوىل: هل مجيع املجتهدين مصيب؟ أم أن املصيب واحد؟
واملسألة الثانية: يف حكم اإلفتاء بالقول األسهل.
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أما املسألة األوىل ففيها قوالن: 
الق�ول األول: إن اجلمي�ع مصيب وقد حكاه اب�ن احلاجب )47( قوال 
لألئمة األربعة )48( وعزاه القرطبي )49( إىل مجهور أهل السنة )50(، وعزاه 
النووي)51( إىل أكثر املحققني )52(، وعزاه املاوردي )53( إىل أكثر املتكلمني )54( وقال 
اب�ن رش�د )55(: وهو الذي عليه أهل التحقي�ق، واألدلة فيه أكثر من أن 

)47(  عثم���ان ب���ن عم���ر الكردى، ولد باإ�ص���نا ع���ام )570ه�(، من كب���ار العلماء بالعربية، حج���ة عفيفا، حمبا 
للعلم واأهله، من موؤلفاته: »منتهى ال�صوؤال والأمل« »خمت�صره«، »جامع الأمهات«، »الكافية ال�صافية«، 
تويف بالإ�صكندرية عام )646ه�( انظر: �صجرة النور )167(، الديباج )86/2(، الأعالم )211/4(، معجم 

املوؤلفني )265/6(.
)48(  حي���ث ق���ال ونق���ل ع���ن اأبي حنيف���ة ومالك وال�ص���افعي واأحمد التخطئة والت�ص���ويب: منتهى ال�ص���وؤل 

)212( وانظر: نهاية ال�صوؤال )206/3(. 
)49(  حمم���د ب���ن اأحم���د الأن�ص���اري اخلزرج���ي ال�ص���يخ الإمام، �ص���مع من القرطبي �ص���ارح م�ص���لم، كان من 
العلم���اء الورعني طارحا للتكلف، �ص���غل اأوقاته بني عبادة وت�ص���نيف، له موؤلف���ات تدل على وفور علمه 
وكرثة اطالعه، منها جامع اأحكام القراآن، التذكرة، تويف عام )671( ه� انظر الديباج )308/2(، �صجرة 

النور)197(.
)50(  انظر: اجلامع لأحكام القراآن )11 /310 ( اأحكام الف�صول )2 / 622(.

)51(  يحيى بن �صرف النووي ن�صبة اإلى )نوى( قرية ب�صوريا حيث ولد فيها عام )631( ه�، كان حمققا يف 
علمه، قوال للحق، تاركا لل�ص���هوات، وترجيحه هو املعتمد عند ال�ص���افعية وبالأخ�ص اإذا وافق الرافعي 
من موؤلفاته : »املجموع« »�ص���رح �ص���حيح م�ص���لم« »رو�ص���ة الطالبني« مات يف نوى عام )676( ه� انظر : 
طبقات ال�ص���بكي )395/8(، طبقات الأ�ص���نوي )476/2(، الأعالم )149/8(، املذهب عند ال�صافعية )39، 

.)47
)52(  انظر: �صرح النووي على �صحيح م�صلم )2 /23 (.

)53(  عل���ى ب���ن حمم���د امل���اوردي ولد يف الب�ص���رة ع���ام )364( ه����، كان جريئا يف احلق، ذا خل���ق جميل وعلم 
وا�ص���ع، ويل الق�ص���اء حتى لقب بقا�ص���ي الق�ص���اة، كان���ت له مكانة رفيع���ة عند اخللفاء م���ن موؤلفاته : 
»احل���اوي« »النك���ت والعيون« »الأحكام ال�ص���لطانية« مات ببغداد عام )450( ه� انظر: طبقات الأ�ص���نوي 

)206/2(، الأعالم ) 327/4(. 
)54(  وتبعه الروياين، انظر: احلاوي )16 /128 ( بحر املذهب )11 /233(.

)55(  حمم���د ب���ن اأحم���د ب���ن ر�ص���د )احلفيد( ولد ع���ام )520( ه�، ب���رع يف الفق���ه، كان متوا�ص���عا منخف�ص 
اجلن���اح، يفزع اإليه يف الفتوى، من موؤلفاته »خمت�ص���ر امل�صت�ص���فى«، »بداي���ة املجتهد«، »الفتاوى«، مات 

مبراك�ص عام )595( ه� انظر الديباج املذهب )257/2(، �صجرة النور ) 146(.
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حت�ى )56( وإليه ذهب مجهور األش�اعرة واملعتزلة، وبه قال القايض أبو 
بكر )57( وأبو احلس�ن األشعري )58(، وقال القرطبي: وهو املحفوظ عن 
مال�ك وأصحاب�ه وق�د رد أبو جعف�ر املنصور )59( عن ح�ل الناس عى 
املوط�أ لذلك )60( واخت�اره ابن الع�ريب )61(، وقال الغزايل )62(: ه�و الذي نقطع 

ب����ه ونخطئ املخالف فيه)63(.
والقول الثاين: إن املصيب واحد ومن عداه خمطئ.

)56(  انظر : فتاوى ابن ر�صد )2 / 854(.
)57(  حممد بن الطيب الباقالين املالكي، ولد بالب�ص���رة عام )338ه�(، كان ورعا مل تن�ص���ب اإليه نقي�ص���ة، 
جي���د ال�س���تنباط، قي���ل هو جم���دد املائة الرابعة، قال اب���ن تيمية : لي�س يف املتكلم���ني مثله ل قبله ول 
بعده، له ت�ص���انيف كثرية منها : »الإبانة«، »التقريب والإر�ص���اد«، »املقنع«. تويف يف بغداد عام )403ه�(. 

انظر: الديباج املذهب )228/2(، �صجرة النور )92(، ترتيب املدارك )585/2، 602(.
)58(  عل���ي بن اإ�ص���ماعيل الأ�ص���عري، ولد يف الب�ص���رة ع���ام )270ه�(، كان معتزليا، ثم رج���ع اإلى مذهب اأهل 
ال�ص���نة وقم���ع املعتزل���ة واملبتدع���ة، له ت�ص���انيف منها: »الق���در«، »الإبانة يف اأ�ص���ول الديان���ة«، »مقالت 
الإ�صالميني« مات ببغداد عام )324ه�( على الراجح. انظر: الديباج املذهب )94/2(، طبقات الإ�صنوي 

)47/1(، الأعالم )263/4(.
)59( )(عب���د اهلل ب���ن حمم���د الها�ص���مي، ولد عام ) 95( ه، ثاين خلفاء بني العبا����ص، كان فحل بني العبا�ص 
هيبة و�صجاعة، وراأيا وحزما، ودهاء وجربوتا، تاركا للهو، كامل العقل ح�صن امل�صاركة يف الفقه والأدب، 
ع���رف بالبخ���ل، �ص���ار للحج ومات ع���ام )158( ه ودفن مبكة. انظر �ص���ري اأعالم النب���الء )83/7(، تاريخ 

بغداد )53/10(.
)60(  انظر : اجلامع لأحكام القراآن )11 /310 ( اأحكام الف�ص���ول )2 / 622(، وق�ص���ة الإلزام باملوطاأ ثابتة 

حيث اأوردها ابن عبد الرب يف النتقاء ) 41 (.
)61(  انظر: املح�صول لبن العربي )606( اأحكام القراآن لبن العربي ) 3/ 1270(.

 واب���ن العرب���ي ه���و: حمم���د بن عب���داهلل املعاف���ري، ولد ع���ام )468( ه����، كان ثاقب الذهن، ح�ص���ن الع�ص���رة 
واخلل���ق، بل���غ رتب���ة الجته���اد، م���ن موؤلفاته: »املح�ص���ول«، »اأح���كام القراآن« ت���ويف ع���ام )543( ه�. انظر 

الديباج )252/2(، �صجرة النور ) 136(.
)62( )(حمم���د ب���ن حمم���د الغ���زايل، حجة الإ�ص���الم، ب���رز يف ميادين الأ�ص���ول والفقه واحلكم���ة والكالم، 
من موؤلفاته: »امل�صت�ص���فى« »املنخول« »الو�ص���يط« مات بطو�ص عام )505( ه�. انظر: طبقات ابن �صهبه 

)293/1(، طبقات ابن ال�صبكي )191/6(.
)63(  انظر: امل�صت�صفى )2 /364 (.
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وه�و رواي�ة أليب حنيفة )64( وقال: ابن عبد الرب )65(: حكى احلذاق من ش�يوخ 
املالكي�ني أن�ه مذه�ب مالك )66( وه��و أش�هر األق���وال عن الش�افعي )67( قال 
اب�ن الس�معاين: )68( ومن قال غري ه�ذا فقد أخطأ عى مذهبه. )69( وهو املش�هور 
ع�ن اإلم�ام أحد وأكثر احلنابل�ة )70( وبه قال الس�مرقندي )71( وعزاه إىل أيب 

)64(  نقلها ال�ص���ريازي يف �ص���رح اللمع )2 /1049(، والباجي يف اأحكام الف�ص���ول )2 /622(، وانظر تي�ص���ري 
التحرير )4/ 202(، التقرير والتح�بري )3 / 306(، فواحت الرحموت )2 /380(.

واأب���و حنيف���ة ه���و النعم���ان بن ثابت الإمام م���ن التابعني ولد ع���ام )80( بالكوفة كان اأعلم اأه���ل زمانه، قال 
ال�س���افعي النا����س عي���ال عل���ى اأبي حنيفة يف الفقه كان �س���ديد الكرم �س���رب يف عهد املن�س���ور بال�س���ياط 
وحب����ص ومن���ع م���ن التدري�ص والإفتاء ومل يبق بعد ذلك طويال حيث تويف ع���ام ) 150( يف بغداد وقيل 
مات م�صموما يف ال�صجن. انظر اجلواهر امل�صية ) )1/ 49( الطبقات ال�صنية ) 73/1( الأعالم )36/8(.

)65(  يو�ص���ف ب���ن عب���د اهلل ب���ن عب���د ال���رب القرطب���ي ول���د يف قرطبة ع���ام ) 368( ه���� رحل رح���الت طويلة 
م���ن اأج���ل العل���م، ويل ق�ص���اء ل�ص���بونة، كان موفقا يف التاألي���ف، معانا عليه، نف���ع اهلل مبوؤلفاته، منها : 
»التمهيد«، »ال�ص���تيعاب«، »الكايف«، تويف ب�ص���اطبة عام )463(ه�. انظر الديباج ) 367/2(، �ص���جرة النور 

)119(، الأعالم )240/8(.
)66(  انظر: جامع بيان العلم )2 /73 (.

)67(  انظر: حممد بن اإدري�ص ال�ص���افعي القر�ص���ي ولد يف غزة عام )150( ه�، ن�ص���اأ فقريا يتيما، رحل اإلى 
مكة واملدينة واأخذ عن الإمام مالك والتقى مبحمد بن احل�ص���ن، انتقل اإلى م�ص���ر و�ص���نف فيها كتبه 
اجلدي���دة، م���ن موؤلفات���ه: »الر�ص���الة« »الأم« »اخت���الف احلدي���ث«. مات ع���ام )204( ه�. انظ���ر: طبقات 

ال�صبكي )71/2(، طبقات الأ�صنوي )18/1(، الأعالم ) 26/6(.
)68(  من�صور بن حممد ال�صمعاين ولد يف مرو عام )426( ه�، مف�صر، اأ�صويل، عامل باحلديث، اأثنى عليه 
اإمام احلرمني، برع يف مذهب اأبي حنيفة ثالثني �ص���نة ثم حتول اإلى مذهب ال�ص���افعي، من موؤلفاته: 
»القواطع« قال ابن ال�ص���بكي: ل اأعرف اأح�ص���ن منه ول اأجمع وهو يغني عن كل م�صنف، »ال�صطالم«، 
»الربهان«، مات مبرو عام )489( ه� وهو جد �ص���احب الأن�ص���اب. انظر: طبقات ابن ال�ص���بكي )335/5( 

طبقات ابن �صهبه )273/1( �صري اأعالم النبالء )114/19(، الأعالم )303/7(.
)69(  انظر: القواطع )5 /19 ( �صرح اللمع )2 /1046( البحر املحيط )6 / 244(.

)70(  انظر: العدة )1542/5(، التمهيد )310/4(، امل�ص���ودة )498(، �ص���رح خمت�صر الرو�صة )604/2(، �صرح 
الكوكب املنري )489/4(. 

)71(  حمم���د ب���ن اأحم���د ال�ص���مرقندي، اأ�ص���ويل، فقي���ه، كان جلي���ل الق���در، فا�ص���ال، من موؤلفات���ه: ميزان 
الأ�ص���ول«، »حتف���ة الفقه���اء«، م���ات ع���ام )540( ه���� وقيل غري ذل���ك. انظ���ر: اجلواهر امل�ص���ية )18/3(، 

الفوائد البهية )158(، مقدمة ميزان الأ�صول ) ز(.
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منصور املاتريدي )72(.
والذي ترجح عندي بعد بحث املسألة ويؤيده الدليل )73( أن األقوال 
إن ص�درت ممن هو أهل لالجتهاد وكانت موافقة لقواعد األصول )74( 
ومل تك�ن من األقوال الش�اذة التي تعد من زلل العل�امء )75( فإن اجلميع 
مصي�ب، وال ح�رج يف العمل واإلفتاء بأي منها م�ع األخذ يف االعتبار 
أن األحوط هو اخلروج من اخلالف والعمل بام تربأ به الذمة ومن أمثلة 

ذلك:
1- اخل�الف يف وج�وب زكاة احليل فإن مل يزك ف�ال حرج واألحوط 

أداؤها.
2- اخلالف يف انتقاض وضوء من أكل حلم اجلزور فإن مل يتوضأ فال 

حرج واألحوط الوضوء.
3- اخل�الف يف حصول التحريم بام دون مخس رضعات فإنه ال حيرم 

واألحوط القول بالتحريم.
)72(  نقله عنه ال�صمرقندي يف ميزان الأ�صول ) 753 (.  

واملاتريدي: ن�ص���بة اإلى حملة ب�ص���مرقند وهو حممد بن حممد، اإمام املتكلمني، اإمام هدى، تفقه باجلوزاين، 
وعن���ه اأخ���ذ اأب���و حممد البزدوي، كان من كبار العلماء، له ت�ص���انيف جليلة يف رد العقائد الفا�ص���دة، منها: 
»اأوهام املعتزلة »، »رد الأ�ص���ول اخلم�ص���ة« مات ب�ص���مرقند عام )333( ه. انظر: اجلواهر امل�صية )360/3(، 

الفوائد البهية )195(، معجم املوؤلفني )300/11(.
)73(  كان البحث بعنوان ) اجلامع املفيد يف م�صاألة كل جمتهد م�صيب(.

)74(  اأما اأن �ص���درت ممن هو اأهل لكنه خالف قواعد الأ�ص���ول فاإنها تكون مردودة وذلك كالفتوى ببقاء 
الكتابية اإذا اأ�صلمت مع زوجها الكافر لأجل م�صلحة اإ�صالمها، وكذا اإثبات الن�صب بالزنى اإذا ا�صتلحف 
الزاين مل�ص���لحة حفظ الن�ص���ب، فهذا فيه اعتبار للم�ص���لحة امللغاة وبه قال الطويف وهو على خالف ما 

عليه جمهور ال�صلف واخللف من عدم اعتبارها. انظر: �صوابط امل�صلحة )202(.
)75(  ذكر ال�ص���اطبي منها القول بجواز ربا الف�ص���ل ونكاح املتعة واإتيان الزوجة يف دبرها، انظر: املوافقات 

.)170،172/ 4(
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4- اخل�الف يف وقوع الطالق الثالث دفعة واح�دة والطالق املعلق 
وطالق السكران فإنه يف قول ال يقع واألحوط القول بالوقوع.

 وغ�ري ذل�ك مما ال ينحرص من املس�ائل املختلف فيها ب�ني أهل العلم 
املعتربين.

وأما مس�الة اإلفتاء بالق�ول األس�هل وإن كان مرجوحا وإن ضعف 
الدليل فقد دلت نصوص س�لف هذه األمة وخلفها عى حتريمه إال إذا 
اقتضت مصلحة أو وجدت رضورة وكان فيه رفعا للحرج عن السائل 

فيجوز ذلك عندئذ:
ق�ال اب�ن الص�الح )76( وتلمي�ذه الن�ووي: )وأم�ا من ص�حَّ قصُده، 
فاحَتَس�َب يف طل�ب حيل�ٍة ال ُش�بهَة فيه�ا، لتخلي�ٍص من ورط�ة يمنٍي 

ونحوها، فذلك حسن مجيل( )77( 
قال ابن القيم )78(: بل اس�تحب ذلك، وقد أرشد اهلل تعاىل نبيه أيوب 
علي�ه الس�الم إىل التخلص من احلنث بأن يأخ�ذ بيده ضغثا فيرضب به 

)76(  عثمان بن عبد الرحمن الكردي، الإمام احلافظ، ولد عام )577( ه�، ا�ص���توطن دم�ص���ق، كان اإماما يف 
الفقه واحلديث، عارفا بالتف�ص���ري والأ�ص���ول والنحو، ذا ف�ص���احة وهيبة ووقار، من موؤلفاته : »�ص���رح 
م�صلم« »علوم احلديث« »الفتاوى« مات يف دم�صق عام )643( ه�. انظر: �صري اأعالم النبالء )140/23( 

طبقات الداودي )383/1( �صذرات الذهب )221/5(، الأعالم )207/4(.
)77(  انظر: اأدب املفتي وامل�صتفتي )1/ 47 ( املجموع )50/1( رو�صة الطالبني )110/11(.

)78(  حمم���د ب���ن اأبي بكر الزرعي، كان والده قيما ملدر�ص���ة اجلوزية فا�ص���تهر ب� )اب���ن قيم اجلوزية (، ولد 
عام ) 691( ه�، لزم ابن تيمية وامتحن معه، له القدم الرا�صخ يف العلم، كان ذا عبادة وتهجد، مالزما 
للذكر، حظيت موؤلفاته بالقبول، منها: زاد املعاد، اإعالم املوقعني، مدارج ال�صالكني، مات رحمه اهلل عام 
)751( ه�. انظر: ذيل طبقات احلنابلة ) 447/2(، الدرر الكامنة ) 21/4(، �صذرات الذهب )168/6(. 
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امل�رأة رضب�ة واحدة )79(، وأرش�د النبي صى اهلل عليه وس�لم بالال )80( 
وغريه إىل بيع التمر بدراهم ثم يشرتي بالدراهم مترا آخر فيتخلص من 

الربا )81(.
وق�ال اخلطي�ب البغ�دادي)82(: مت�ى وج�د املفتي للس�ائل خمرجا يف 
مس�ألته وطريقا يتخلص به أرش�ده اليه ونبهه إليه ثم مثل لذلك بفتوى 
ع�يل )83( ريض اهلل عنه يف م�ن حلف فقال امرأته طالق ثالثا إن مل يطأها 
)79(  ووجه تخلي�صه عليه ال�صالة وال�صالم من احلنث يف اليمني اأنه حلف اأن ي�صرب امراأته مائة جلدة 
فاأمر باأن ياأخذ �ص���ماريخ قدر مائة ف�ص���ربها �ص���ربة واحدة، قال تعالى )وخذ بيدك ظغثا فا�ص���رب به 

ول حتنث( �صورة �ص )44(. وانظر تف�صري الآية يف اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )212/15(.
)80(  بالل بن رباح احلب�ص���ي، موؤذن ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، من ال�صابقني الأولني الذين عذبوا 
يف اهلل، ب�ص���ره الر�ص���ول �ص���لى اهلل عليه و�صلم باجلنة حيث �صمع �ص���وت نعليه فيها، تويف يف دم�صق عام 
)20( ه� وله ب�ص���ع و�ص���تون �صنة. انظر: الإ�صابة )273/1(، اأ�ص���د الغابة ) 243/1(، �صري اأعالم النبالء 

.)347 /1(
: )ِم���ْن اأَْيَن َلَك  ِ ِبَتْمٍر َب���ْريِنِّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ ���ْدِريِّ َق���اَل: َجاَء ِبالٌل اإَلى َر�ُص���وِل اهللَّ )81(  َع���ْن اأَِب���ي �َص���ِعيٍد اخْلُ
، َفَقاَل النَِّبيُّ ِعْنَد َذِلَك:  اَعنْيِ ِب�َصاٍع ِلَيْطَعَم النَِّبيُّ ٌر َرِديٌء، َفِبْعُت ِمْنُه �صَ َهَذا؟( َقاَل ِبالٌل: َكاَن ِعْنَدَنا مَتْ
َي َفِبْع التَّْمَر ِبَبْيٍع اآَخَر. ُثمَّ ا�ْصرَتِ ِبِه(.  َبا، ل َتْفَعْل. َوَلِكْن اإَذا اأََرْدَت اأَْن َت�ْصرَتِ َبا، َعنْيُ الرِّ ْه، َعنْيُ الرِّ ْه، اأَوَّ )اأَوَّ
ْدِريِّ واأبي  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي )11/ 30( باب البيوع )18( حديث )1594( وَعْن اأَِبي �َصِعيٍد اخْلُ
هريرة )اأن ر�ص���ول اهلل ا�ص���تعمل رجال على متر خيرب فجاءه بتمر جنيب فقال ر�ص���ول اهلل �ص���لى اهلل 
عليه و�صلم: )اأكل متر خيرب هكذا ؟( قال ل واهلل يا ر�صول اهلل اإنا لناأخذ ال�صاع من هذا بال�صاعني . . 
فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: )ل تفعل بع اجلمع بالدارهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا(. �صحيح البخاري 
مع الفتح )399/4( باب )89( �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، باب البيوع )18(حديث )1593( )11/ 28( 

وانظر اأعالم املوقعني ) 4/ 222 (.
)82(  اأحم���د ب���ن عل���ي البغ���دادي، ول���د يف غزية يف احلجاز ع���ام )392( ه، الإم���ام الأوح���د، العالمة املفتي، 
احلاف���ظ املح���دث، ع���دل وج���رح، عل���ل و اأرخ، كان اأب���وه خطيبا فح�ص���ه على ال�ص���ماع والعل���م، اأخذ عن 
القا�ص���ي اأبي الطيب واملحاملي من موؤلفاته: »الكفاية«، »الفقيه واملتفقه« »تاريخ بغداد«، مات �ص���نة ) 

463( ه�. انظر: �صري اأعالم النبالء )270/18(، �صذرات الذهب )311/3(، طبقات ال�صبكي )29/4(.
)83(  علي بن اأبي طالب، ولد قبل البعثة بع�ص���ر �ص���نني، تربى يف حجر النبي �ص���لى اهلل عليه و�صلم، و�صهد 
مع���ه امل�ص���اهد وكان حامل اللواء يف اأغلبها، قال له الر�ص���ول �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم )اأن���ت اأخي(، تولى 
اخلالف���ة ويف اأثنائه���ا واج���ه حمن���ا عظيمة، وفيها وقع���ت »اجلمل« و«�ص���فني« و«النه���روان«، قتل على 
ي���د عب���د الرحم���ن بن ملجم ع���ام ) 40( ه. انظر: الإ�ص���ابة )61/7(، اأ�ص���د الغابة )16/4(، ال�ص���تيعاب 

.)131/8(
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يف هنار رمضان فقال: يسافر هبا ثم جيامعها هنارا )84(.
بل أش�ار ابن تيمي�ة إىل أن العمل باملرجوح قد يك�ون أوىل، ومثل له 
برتك النبي صى اهلل عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها عى قواعد إبراهيم 
علي�ه الس�الم )85(، ثم ق�ال: فمن فعل املرج�وح فقد فعل جائ�ًزا، وقد 
يك�ون فعل املرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كام يكون ترك الراجح 

أرجح أحياًنا ملصلحة راجحة، وهذا واقع يف عامة األعامل )86(.
وقال الش�يخ حممد بن إبراهيم )87(: )املس�ألة اخلالفية إذا وقعت فيها 
ال�رضورة ما هي بش�هوة )88(، جاز للمفتي أن يأخ�ذ بالقول اآلخر من 

أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة( )89(.
وبن�اًء ع�ى م�ا تق�رر ترجيحه يف مس�ألة )اجلمي�ع مصيب( ومس�ألة 

)اإلفتاء بالقول األسهل(: 
يظه�ر لن�ا جلي�ا أنه ال مان�ع عند التقنني م�ن األخذ بالق�ول األخف 

)84(  وقد اأورد اأمثلة اأخرى على ذلك انظر: الفقيه واملتفقه )411/2(.
)85(  عن عائ�صة قالت قال يل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )لول حداثة عهد قومك بالكفر لنق�صت 
جِّ َباب َنْق�ِص اْلَكْعَبِة َوِبَناِئَها  الكعبة وجلعلتها على اأ�ص���ا�ص اإبراهيم( �ص���حيح م�ص���لم )127/9( ِكَتاب احْلَ

رقم احلديث: 1333.
)86(  انظر: جمموع الفتاوى )194/24(.

)87(  حمم���د ب���ن اإبراهي���م اآل ال�ص���يخ، مفت���ي اململك���ة، ول���د يف الريا�ص ع���ام ) 1311( ه كف ب�ص���ره وهو يف 
ال�ص���ابعة ع�ص���رة، عنه اأخذ ال�ص���يخ ابن باز وابن حميد، تولى الإفتاء، ورئا�ص���ة جمل�ص الق�صاء، ورابطة 
العامل الإ�صالمي، له الكثري من الفتاوى والر�صائل جمعها تلميذه حممد بن قا�صم، مات يف الريا�ص 
عام )1389( ه،� و�ص���لى عليه ال�ص���يخ ابن باز. انظر: العامل الرباين حممد بن ابراهيم )3(، حممد بن 

اإبراهيم مفتي الديار ال�صعودية )4(.
)88(  اأي لي�صت ملجرد هوى يف نف�ص املفتي اأو امل�صتفتي كذا يف احلا�صية.

)89(  انظ���ر: فت���اوى ور�ص���ائل حمم���د ب���ن اإبراهيم اآل ال�ص���يخ املجلد الث���اين، فق���رة: )244( الأخذ بالقول 
الآخر يف حال ال�صرورة 
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وإن كان مرجوح�ا إذا قطعن�ا بأن املصلحة العام�ة تقتضيه، أو وجدت 
ض���رورة حتتم ذلك، يقول الدكتور وهبة الزحييل )90(:

ال مانع رشعًا من اختيار ويل األمر أيرس األقوال يف املذاهب الرشعية 
املختلف�ة، قال: واختيار احلاكم لرأي وجعل�ه قانونًا نافذًا يقوي احلكم 
ول�و كان ق�واًل ضعيف�ًا، كام قرر العل�امء، بل يوجب الطاع�ة إذا مل يكن 
أم�رًا بمعصي�ة متيقن�ة رشعًا. وق�د بدأ التخ�ري من أح�كام املذاهب يف 
جمال التقنني فعاًل منذ أكثر من مخس�ني عامًا يف مطلع هذا القرن يف عهد 

احلكومة العثامنية.)91(
قلت: وهذا ال يتعارض مع ما نقله القرايف )92( وغريه من اإلمجاع عى 
حتري�م احُلكم و الفتيا باملرجوح )93(، فإن م�راده املجتهد حيث قال: إن 
احلاك�م إن كان جمته�دا فال جيوز له أن حيك�م أو يفتي إال بالراجح عنده 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي باملش�هور يف مذهبه وأن حيكم به وإن مل 

يكن راجحا عنده، مقلدا إمامه يف رجحانه )94(.
فهو منع املجتهد م�ن احلكم والفتيا إال بالراجح عنده وأجاز للمقلد 
)90(  وهبة م�ص���طفى الزحيلى، فقيه �ص���وري معا�ص���ر، ولد بدم�ص���ق عام )1351( ه، ح�صل على الدكتوراه 
م���ن الأزه���ر، اأخ���ذ عن اأبي زهرة، راأ�ص ق�ص���م الفقه يف جامعة دم�ص���ق، رزق هم���ة يف التاأليف، ومن اأبرز 
موؤلفاته: »اأ�صول الفقه الإ�صالمي«، »الفقه الإ�صالمي واأدلته«، »التف�صري املنري«، بلغني نباأ وفاته عند 
اإعداد هذه الرتجمة يف �صوال عام )1436( ه -رحمه اهلل-. انظر: وهبة الزحيلي العامل الفقيه املف�صر. 

)91(  ذكره يف مقدمة )الفقه الإ�صالمي واأدلته( عند حديثه عن التلفيق )الطبعة الرابعة(.
)92(  اأحم���د ب���ن اإدري����ص القرايف، ولد عام ) 626( ه� فقيه مالكي، كان اإماما بارعا يف الفقه والأ�ص���ول اأخذ 
عن العز بن عبد ال�ص���الم، له موؤلفات عظيمة منها: »تنقيح الف�ص���ول« و�ص���رحه »الذخرية«، الفروق«، 

تويف بالقاهرة عام )684( ه� انظر الديباج املذهب )236/1(، �صجرة النور) 188(، الأعالم )194(.
)93(  انظر: الأحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام )93(، فتح العلي املالك )68/1(.

)94(  انظر: الأحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام )91(، حا�صية ابن عابدين )98/8(.
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أن يفتي وحيكم باملشهور وإن مل يكن راجحا عنده وال صحيحا يف نظره 
مع كونه أهال للنظر وعارفا بطرق الرتجيح )95(.

ومع هذا كله، ال بد من استحضار اإلخالص هلل ثم لدينه وأن تكون 
الغاي�ة حتقيق املصالح التي من أجله�ا رشع اهلل هذه األحكام بعيدا عن 
األهواء والرغبات اخلاصة أو النزاعات الفكرية أو املذهبية أو السياسية، 
وأن يك�ون اهلدف رفع احلرج عن األمة ودرء أس�باب االختالف وكل 

ما يفيض إىل النزاع. 
ومت�ى صدق�ت النية حتقق األمل املنش�ود، واس�تقام العمل وأينعت 
ث�امره وعاش الناس يف ظل خري ه�ذه الرشيعة العظيمة الغراء يأمن كل 
واحد منهم عى حقه، وهو مطمئن إىل حتكيم رشع اهلل فيه وهبذا تتحقق 

املصالح للعباد يف الدنيا واآلخرة.
هذا ما تيرس مجعه يف هذه املسألة، واهلل أسأل أن جيعله خالصًا صوابًا، 

وصى اهلل عى نبينا حممد وعى آله وصحبه وسلم.

)95(  انظر: فتح العلي املالك )68/1(.
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 د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد

113 مة  |  العدد  76  |  محّرم   1438 هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

الخاتمة

نس�أل اهلل حس�نها، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد هذه 
اجلولة يف أقوال العلامء يف املسألة، نجد أن من أهم النتائج ما ييل:

1- إن مس�ألة تقن�ني األح�كام الرشعية م�ن أمهات مس�ائل العرص 
وكربياهت�ا، بل هي نازلة الع�رص، لعظم خطرها وجس�امة آثارها، عى 

األمة وأفرادها.
2- إن األص�ل يف التقنني عند اإلطالق أنه يراد به القوانني الوضعية 
الت�ي ه�ي من وض�ع الب�رش، ث�م انتقل اس�تعامله عن�د عل�امء الرشيعة 
املعارصي�ن إىل صياغ�ة األح�كام الرشعي�ة يف مواد وبنود ليس�هل عى 

القضاة العمل هبا.
3- املراد باإللزام: إلزام القضاة من قبل ويل األمر بالعمل بام قنن من 

أحكام الرشيعة.
4- ال يظهر يل مانع من إطالق املقنن الرشعي عى من يقوم بصياغة األحكام 
الرشعية وهم العلامء األجالء ومن يستعينون به ممن هلم خربة يف األنظمة احلديثة.

5- امل�راد بالرخص�ة هنا القول األس�هل من أق�وال العلامء م�ع ضعف دليله 
وكونه مرجوحا، أما الرخصة التي هي من احلكم الوضعي فال خالف يف جواز 

العمل هبا.
6- خ�الف علامء الع�رص يف التقنني كبري، لكن يظه�ر أن الرضورة أصبحت 
ملح�ة للقي�ام به ومل يعد هناك جم�ال للقول باملنع منه، خصوص�ا وقد وجه والة 
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األمر لعمله، وبدأ خيرج إىل حيز التنفيذ.
7- م�ع الق�ول بج�واز التقن�ني إال إنه يؤخ�ذ يف االعتبار أنه يك�ون مبنيا عى 
األق�وال املش�هورة التي اتفق عليه�ا أئمة اهل�دى املعتربين والذي�ن تلقت األمة 
س�لفا وخلفا أقواهلم بالقبول، فإن اختلفوا فاالختيار عندئذ يكون مبنيا عى قوة 

الدليل مع مراعاة أحوال العرص وما تقتضيه املصالح العامة القطعية.
8- ال جم�ال لتتب�ع األس�هل من األق�وال يف التقن�ني، فإن هذا م�ن اللعب يف 
الدي�ن، لكن إذا وج�دت رضورة أو اقتضت مصلحة قطعية كلية ذلك فال مانع 
م�ن األخذ بالقول األخف، مع االحتياط واحلذر من امليل مع اهلوى فاألمر جد 

خطري.
9- م�ع القول بإل�زام القضاة بام قنن من أحكام، إال أنه ال يعني ذلك االلتزام 
التام به يف مجيع األحكام، بل للقايض العدول عام قنن إذا اتضح له أن الصواب 
خالف�ه يف واقع�ة بعينها ويبق�ى بعد ذلك النظر هليئة االس�تئناف يف وجاهة قوله 

واملصادقة عليه، أو عدم ذلك فريد إىل ما قنن.


