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Öz

İslam hukuku bütün zaman ve mekânlara uygundur ve uygun olmaya
da devam etmektedir. İslam hukuku bünyesinde geniş ve esnek faktörleri
barındırmaktadır. Bu durum İslam hukukunu bütün zaman ve mekânlara uygun
hale getirmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de müctehid fakihlerin zannî
delillere dayanarak ortaya koydukları hükümlerdeki ihtilaflardır. Bu asır, İslam
hukukunun hayatın her alanına hâkim olması açısından, asrın ihtiyaçlarını ve
hukuk sisteminin taleplerini karşılayabilmesi için geniş bir kanunlaştırma
hareketine tanık olmuştur. Aslında kanunlaştırmaya duyulan zaruri durum da
böyle bir hareketliliği zorunlu kılmaktadır. Biz de şer‘î hükümlerin
kanunlaştırılmasının gerekliliğini ortaya koymak için bu çalışmayı ele aldık.
Bu bağlamda fıkıh mezhepleri arasındaki en kolay ve en uygun fetvaları
kanunlaştırmanın en önemli ve faydalı kural ve kaidelerini zikredeceğiz.
Bununla birlikte araştırmada kanunlaştırma harektinin tarihinden söz edeceğiz.
İslam ülkelerinde İslam hukuku alanında yapılan kanunlaştıma hareketini ve
bunun neticesinde meydana getirilen kanunları ortaya koyacağız. Öte yandan
İslam hukukunun kanunlaştıma yönünde olumlu ve olumsuz görüş beyan eden
İslam hukukçuların görüş ve gerekçelerini irdelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Kanunlaştırma, Kurallar,
Usuller, Hüküm.
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Abstract

Islamic law is suitable for all time and places and continues to be
suitable. Islamic law contains large and flexible factors within its own
structure. This situation makes Islamic law suitable for all time and places. One
of these factors is the controversy of the provisions of the interpreter of Islamic
law, based on the alleged evidence. This century has witnessed, in order to
Islamic law dominates every aspect of life, a wide law-making in order to meet
the needs of the century and the demands of the legal system. In fact, the
necessity for the enactment makes such mobility compulsory. We have dealt
with this study in order to reveal the necessity of the legalization of Sharia
provisions. In this context, we will mention the most important and useful rules
and the easiest and most appropriate legalising fatwa among the sects of fiqh.
However, we will talk about the history of legalising in the research. We will
introduce the legalising movement in Islamic law in the Islamic countries and
consequently the emerging laws. On the other hand, we will try to examine the
views of Islamic jurists who expressed positive and negative opinions about
the legalization of Islamic law.
Keywords: Islamic Law, Legalising, Rules, Procedures, Provision

المقدمة
احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمي،
وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه .أما بعد:
فمن مفردات الصحوة اإلسالمية املباركة اليت ترتددها الدعاة املخلصني األوائل من القرن املاضي املقولة
املشهورة " أقيموا دولة القرآن يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم"  ,مبعىن تربية النفوس وتوطينها على التعاليم القرآنية
الربانية ظاهرا وباطنا والدعوة اليها وحتمل القول الثقيل حلمل األمانة  ,و إنشاء جيل قرآين فريد وفق املقاصد الشرعية
 ,وحىت يكون قبول األحكام الشرعية و تطبيقها إليها أحلى و ألذ من املاء البارد على الظمأ .واحلقيقة أن الشرع
اإلسالمي ليس جمرد تاريخ أو تراث  ,و إمنا هو من حيث املبدأ من صلب العقيدة اإلسالمية وجزء ال يتجزء منها,
و واجب تطبيقه و العمل به يف كل زمان و مكان ,ألن من أهم ما امتازت به الشريعة اإلسالمية عن غريها من
الشرائع ؛ إهنا شريعة خالدة ،صاحلة لكل زمان و مكان بشموليتها و يسرها ،وذلك بأن املسلم املثقف ال يعجزه
أن جيد يف الشريعة حكما لكل جزئية أو حادثة مستجدة ،يفهم ذلك من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،أو من روح الشريعة و مقاصدها .وشريعة اهلل تعاىل مع مشوليتها تراعي أحوال الناس ،حبيث ترفع عنهم احلرج
و الضيق ،و جتعل من اإلنسان املسلم أن يشعر بأنه يتحرك داخل الشريعة من العزمية إىل الرخصة و اليسر ،ويعبد
اهلل حنيفا مسلما بعيدا عن الشرك و األهواء.
ولذلك يؤكد العلماء املعاصرون ضرورة العودة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية واستمداد القوانني منها ,
حيث أن احلنني إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل جماالت احلياة هو واضح األثر لدى األمة االسالمية  ,خاصة
إبان الصحوة اإلسالمية يف مطلع القرن اخلامس عشر اهلجري  ,و قد أوضحوا بعض األحكام اليت استمده القانون
املدين من الفقه ليكون عنوانا مشرقا وبرهانا ساطعا على أن يف شريعتنا الغراء كنوزا خالدة ال حتتاج إال إىل صياغة
جديدة بروح العصر ومفاهيمه على منوال التقنينات اجلديدة (الزحيلي1986 ،م .)3270/4،وينبغي أن يكون
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التقنني بصياغة جديدة حبيث يواكب العصر و يليب حاجات اجملتمع اإلسالمي املعاصر ,و قد يؤدي هذا إىل التلفيق
و تتبع الرخص  ,فال بد من إبراز الضوابط و األصول الشرعية الختيار األيسر بني املذاهب .فجاءت هذه املقالة
جتاوبا مع الواقع واستحابة لبيان ضوابط و أصول تقنني الفقه باألسهل بني املذاهب للحكم ،حىت ال نقع حتت
طائلة التلفيق ،وتشاكس األحكام وتعارضها ،والشرع احلنيف منزه عنه.
 .1مفهوم الضوابط والتقنين والحكم وتاريخ نشأة التقنين
مفهوم الضوابط

قبل اخلوض يف املوضوع نعرض مفهوم الضابط للتعرف على حدوده ،وما املقصد منه يف كال من اللغة
واالصطالح ،فنقول وباهلل التوفيق:
ط الشيء حفظه باحلزم ،والرجل
وضْب ُ
ضبَ َ
ط ،والضبط لزوم الشيء وحبسهَ ،
الضابط لغة :اسم فاعل من َ
ضابط أي حازم (ابن منظور1988،م.)15،16/8 ،
وأما يف االصطالح :فيمكن تعريفه بأنه حكم أغليب يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة بباب
واحد من أبواب الفقه مباشرة ،فهو يشرتك  -يف معناه االصطالحي  -مع القاعدة الفقهية يف أن كال منهما جيمع
جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي (عبد اللطيف2003 ،م.)40/1 ،
مفهوم التقنين
التقنني يف اللغة :من قنن أي :وضع القوانني ،والقانون :مقياس كل شيء وطريقه ،وهي كلمة رومية
وقيل فارسية (خمتار2008 ،م.)1864/3 ،
والتقنني يف االصطالح :اختلفت عبارات العلماء املعاصرين للتعبري عن معىن التقنني ،واملقصد منه
واحد ،فعلى سيبل املثال قال حممد زكي عبد الرب ":عبارة عن مجع القواعد اخلاصة بفرع من فروع القانون ـ بعد
تبويبها وترتيبها وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض وفيها من غموض ،يف مدونة واحدة ،مث إصدارها يف شكل قانون
تفرضه الدولة ،عن طريق اهليئة اليت متلك سلطة التشريع فيها ،بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع
أو العرف أو العادة أو القضاء أو غري ذلك من مصادر القانون"(تقنني الفقه اإلسالمي1986 ،م ،ص.)21ونقصد
بتقنني الفقه اإلسالمي هنا بـ :صياغة األحكام الشرعية على شكل مواد تشريعية لتكون دستورا حيكم هبا القاضي
فيما تعرض عليه من األحكام.
مفهوم الحكم
املقصد هنا من احلكم هو احلكم الشرعي الذي ُكلف اإلنسان القيام به ،واحلكم عند األصوليني هو":
خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني طلبا أو ختيريا أو وضعا "(زيدان1976 ،م ،ص .)23فهذا التعريف يشري
إىل أن مصدر األحكام يف الشريعة اإلسالمية هو اهلل تعاىل وحده ،واحلاكم ( الشارع) لألحكام الشرعية من الوجوب
والندب واحلرمة والكراهة واإلباحة والسببية والشرطية واملانعية هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا مصداق قوله تعاىل{:
إن احلكم إال هلل}(األنعام .)57/6:فكانت وظيفة الرسل تبليغ أحكام اهلل تعاىل ،ووظيفة اجملتهدين هي التعرف
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على هذه األحكام والكشف عنها بواسطة استنباطها عن طريق املناهج والقواعد اليت وضعها علم األصول وهي
قواعد تفسري النصوص الشرعية ،واليت أمجع الفقهاء على األخذ هبا.
تاريخ نشأة التقنين
اختلف الباحثون يف علم التقنني على زمن نشأة تكوين هذه الفكرة ،فريى البعض أن أول حماولة بدأ
عندما قام عبد اهلل بن املقفع ،بإقناع أيب جعفر املنصور بالتقنني يف عهد العباسي يف رسالة مساها" رسالة الصحابة"
فقد اقرتح على اخلليفة مجع األحكام الشرعية ،وإلزمه القضاة باحلكم هبا ،وذلك يف القرن الثاين اهلجري ،حبيث
يؤخذ احلكم من الكتاب والسنة ،وعند عدم وجود نص فيحكم ما يقتضيه العدل ومصلحة األمة ،وكان سبب
اقرتاحه هذا هو ما رآه من اختالف يف اآلراء وتباين بينها يف حكم املسألة الواحدة (مدكور1996 ،م،
ص.)106،107
وهناك من يرجعها إىل حمالة اخلليفة أيب جعفر املنصور ومن بعده املهدي ،وذلك عندما إلتقى املنصور
باإلمام مالك رمحه اهلل وذلك بعد عودته من احلج يقول مالك ":ملا حج املنصور دعاين ،فدخلت عليه ،فحادثته
وسألين فأجبيته ،فقال :عزمت أن آمر بكتبك هذه ـ موطأ ـ فتنسخ نسخا ،مث أبعث إىل كل مصر من أمصار
املسلمني بنسخة وآمرهم أن يعملوا مبا فيها ،ويدعوا ما سوى ذلك من العلم احملدث ،فإين رأيت أصل العلم رواية
أهل املدينة وعلمهم ،قلت :يا أمري املؤمنني ،ال تفعل ،فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل ،ومسعوا أحاديث ،ورووا
روايات ،وأخذ كل قوم مبا سيق إليهم ،وعملوا به ودانوا به ،من اختالف أصحاب رسول اهلل وغريهم ،وإن ردهم
عما اعتقدوه شديد ،فدع الناس وما هم عليه ،وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم ،فقال :لعمري ،لو طاوعتين ألمرت
بذلك" (الذهيب1985 ،م .)78،79/8 ،وقال أيضا ":قال يل املهدي :ضع يا أبا عبد اهلل كتابا أمحل األمة عليه.
فقلت :يا أمري املؤمنني ،أما هذا الصقع ـ وأشرت إىل املغرب ـ فقد ُكفيته ،وأما الشام ،ففيهم من قد علمت ـ يعين
األوزاعي ـ وأما العراق ،فهم أهل العراق"(الذهيب1985 ،م.)78/8 ،
وظهرت أيضا حماوالت لتقنني الفقه اإلسالمي وذلك يف القرن احلادي عشر عندما أمر حممد عاملكري
أحد ملوك اهلند ،علمائها برياسة الشخ النظام لوضع كتابا جامعا لظاهر روايات املتفق عليها يف املذهب احلنفي،
فجمعوا مؤلفا معروف باسم الفتاوى اهلندية (مدكور1996 ،م.)108 ،
وبعدها ظهرت على أرض الواقع يف عهد الدولة العثمانية جملة األحكام العدلية اليت تضمت مجلة من
أحكام :البيوع ،والدعاوى ،والقضاء ،واحتوت على  1851مادة مستمدة غالبها من الفقه احلنفي ،وصدرت يف
عام 1869م ،وطبقت مواد هذه اجمللة يف أغلب البالد العربية واإلسالمية إىل أوسط القرن العشرين (اللهو ،حركة
تقنني الفقه اإلسالمي ،ص.)3،4
ويف مصر عام 1334ه اجتهت احلكومة املصرية إىل وضع قانون للزواج والطالق ،مث إهنم أصدروا
قوانني األحوال الشخصية املستمدة من املذاهب الفقهية األربعة ،ويف عام 1365ه أصدروا قانونا لتعديل بعض
أحكام الوقف ،ويف عام 1371م أصدروا قانونا بإلغاء الوقف األهلي...إخل ،مث تبعتها مجيع الدول العربية
(الشثري2007،م ،ص)21 ،20
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 .2أقوال العلماء في حكم التقنين
ميكن إرجاع تأصيل مسألة التقنني إىل حكم مسألة تكلم الفقهاء فيها وبينوها ،إال وهي مسألة حكم
إلزام القاضي من قبل اإلمام بقول مذهب واحد حيكم به بني اخلصوم وإن خالف اجتهاده ،اختلف الفقهاء يف هذه
املسألة ،حيث ذهبت مجاعة من الفقهاء املتقدمني إىل جواز أن يقوم ويل األمر بإلزام القضاة وغريهم باحلكم
مبذهب معني ،ويصح اشرتاط ويل األمر على القاضي أن يقضي هبذا املذهب ،وهذا ما ذهب إليه احلنفية وهو قول
عند املالكية ،وبه قال السبكي وغريه من الشافعية ( ابن عابدين1386 ،ه ()181/14 ،السيوطي1403 ،ه،
ص ()82احلجوي ،بدون ت ،ص.)76
وذهب فريق آخر من الفقهاء إىل عدم جواز إلزام القاضي باحلكم مبذهب معني أو اشرتاطه على
القاضي ,بل حىت لو إن اإلمام اشرتط عليه ذلك فالقاضي غري ملزم به ،وهو قول عند املالكية والراجح عند الشافعية
وبه قال احلنابلة(احلطاب1992 ،ه()98 ،93/9 ،الشريازي1343 ،ه ()291/2 ،ابن قدامة1986 ،م،
.)91/14
الختالف العلماء يف احلكم السابق اختلف العلماء املعاصرون يف حكم تقنني األحكام الفقهية،
وانقسموا بسبب ذلك إىل فريقني :فقد ذهب فريق كبري من الفقهاء املعاصرين إىل جواز تقنني أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ومنهم اإلمام حممد عبده ،والشيخ حممد رشيد رضا ،والشيخ أمحد شاكر ،والشيخ حممد أبو زهرة ،والشيخ
علي طنطاوي ،والشخ علي اخلفيف ،والشيخ حسن خملوف ،والشيخ مصطفى الزرقاء ،والدكتور الشيخ يوسف
القرضاوي ،والدكتور وهبة الزحيلي ،والدكتور زكريا الربي ،والدكتور حممد فتحي الدريين ،والشيخ حممد املرمر ،والشيخ
أمحد فهمي أبو سنه ،والدكتور موسى عبد العزيز موسى ،والدكتور حممد سالم مدكور ،والشيخ حممد عبد العزيز
حفيظ ،كما ذهب إىل هذا املذهب بعض علماء السعودية ،ومنهم :الشيخ صاحل بن غصون ،والشيخ عبدالعزيز بن
حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،والدكتور عبد الرمحن القاسم ،والشيخ حممد بن جبري ،والشيخ عبد اجمليد بن حسن،
والشيخ عبد اهلل خياط ،والشيخ عبد اهلل بن منيع ،والشيخ راشد بن خنني ،والدكتور صاحل بن عبد اهلل بن محيد
(اجلرعي ،تقنني األحكام الشرعية ،ص()11املهدي2006 ،م )81/1 ،هذا وال يتسع اجملال حلصر مجيع الفقهاء
املعاصرين الذين ذهبوا إىل جواز التقنني لكثرهتم.
بينما ذهب فريق ثاين بناء على رأي الفقهاء الذين قالوا مبنع إلزام القاضي أن يقضي خبالف ما يرى،
فمن هؤالء املعاصرين الذين يرون عدم جواز تقنيني األحكام الفقهية منهم بعض علماء السعودية كالشيخ حممد بن
إبراهيم آل الشيخ ،والشيخ عبد العزيز الشرتي ،والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ،والشيخ عمر بن حسن ،والشيخ
عبد العزيز بن باز ،والشيخ عبد اهلل بن عبدالرمحن البسام ،والشيخ عبداهلل بن محيد ،والشيخ عبد اهلل بن عقيل،
والشيخ عبد العزيز بن رشيد ،والشيخ عبد اللطيف بن حممد ،والشيخ حممد بن عودة ،والشيخ حممد بن مهيزع،
والشيخ عبدالرمحن الشرتي ،وقد أصدر هؤالء بيانا يف هذا الشأن (الشثري1428 ،ه ،ص ،)20ويذهب إىل هذا
املذهب أيضا الشيخ حممد األمني الشنقيطي ،والشيخ عبد الرزاق عفيفي ،والشيخ عبد العزيز بن صاحل ،والشيخ
حممد احلركان ،والشيخ سليمان العبيد ،والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن الغديان ،والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان،
والشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد ،والشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل العجالن ،والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين،
والشيخ عبد اهلل بن حممد الغنيمان ،والشيخ عبد العزيز عبد اهلل الراجحي ،وغريهم (الشثري1428 ،ه.)31 ،
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أما أدلة كل فريق ملا ذهب إليه فقد طال النقاش واحتدم النزاع ،فنكتفي هنا باإلشارة إىل هناك رأيني
خمتلفني ،أحدمها يرى جواز أو ضرورة تقنني الفقه اإلسالمي ،وآخر يرى عدم اجلواز ،حىت ال نطيل فيما لسنا
بصدده ،ولكي ال خيرجنا مما حنن فيه ،ونذكر أهم مرجحات أو أسباب اليت ذكرها الفقهاء املعاصرون يف ضرورة
التقنني ،نعقبه بعد ذلك باألصول والقواعد املفيدة للتقنني والفتوى باألصلح واألسهل بني املذاهب ،الذي هو لب
هذه الدراسة ،وباهلل املستعان.
 .3ضرورة التقنين لألحكام
نرى أن القول جبواز التقنني جدير بالرتجيح لألسباب اآلتية:
 قوة األدلة أصحاب هذا الرأي ،وسالمتها وقلة االعرتاضات عليها ،والواقع املعاصر املؤيد للتقنني الذيتكاثرت مستجداته وتشابكت وتعقدت عالقاته ،حىت أصبح العامل كقرية واحدة يف عالقاهتا
واتصاالهتا ،وهذا القول يالئم صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان (الزحيلي1987 ،م،
ص.)12
 األدلة اليت استند إليها احملرمون للتقنني هي نصوص عامة ال تتصل مباشرة مبوضع النزاع ،كما أن االستداللهبا مل يسلم من االعرتاض (الزحيلي1987،م ،ص.)12
 جرى العمل بالفقه املقنن وذلك عندما طبق الدولة العثمانية األحكام املعامالت املالية بناء على الفقهاحلنفي يف أمور الدولة واألحكام القضائية وظلت تطبق حىت وقت قريب يف بعض البالد العربية.
 قنن ت كثري من الدول أحكام فقهية كثرية كما يف مصر حيث صدرت الئحة يف احملاكم الشرعية لألحوالالشخصية ،وكذا الوقف واملرياث والوالية على املال ،واألزهر قنن كثري من العقود يف املذاهب األربعة ،كل
مذهب على حدة ،ويف سوريا وتونس واملغرب قننت أحكام األحوال الشخصية ،ويف األردن أخذ القانون
املدين من الفقه اإلسالمي ,ويف السعودية هناك جملة األحكام الشرعية وفق ملذهب أمحد بن حنبل (عبد
الرب1986 ،م)61،62،
 التقنني وسيلة من وسائل الوحدة بني املسلمني ومظهر من مظاهرها ،حيث ستكون األقضية واألحكامواملعامالت والتصرفات واحدة بني خمتلف املسلمني يف نطاق الدولة اإلسالمية الواحدة ,كما أن تقنني
أحكام الفقه اإلسالمي سيكون بإذن اهلل الطريق األقرب إىل الوحدة بني الدول اإلسالمية (الزحيلي،
1987م ،ص.)12
 -تدعو املصلحة الشرعية إىل تقنني األحكام الفقهية ليحكم هبا القضاة ،إذ قل الوازع الديين ،وكذا العلم

-

بالفقه اإلسالمي وأحكامه ،فما كاد يعرف القاضي يف هذا العصر إال اليسري من األحكام الشرعية،
فلتطبيق الشريعة اإلسالمية كانت املصلحة داعية إىل تقنني الفقه اإلسالمي.
عدم وجود توفر شروط االجتهاد يف القضاء يف هذا العصر ،ونظرا إىل إلزام القاضي أن حيكم بالنصوص
القانونية ،وعدم أحقيته يف اخلروج منها ،فمن األفضل أن يوجد تقنني شرعي موحد ( عثمان1994 ،م،
.)196/1
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إن تقنني األحكام الفقهية يف اجملالس التشريعية من قبل علماء متخصصني هي ضرورة عصرية حىت تكون
هناك قواعد عامة ملزمة حتكم سلوك األفراد يف شىت مناحي احلياة (املهدي2006 ،م.)81/1،
التقنني وسيلة من وسائل التقريب بني املذاهب الفقهية ،فعند التقنني يقوم العلماء باختيار القول الراجح
الذي يستند إىل الدليل الشرعي القوي بعد الدراسة والتمحيص ألقوال املذاهب كافة ,واتفاق العلماء
يف هيئة التقنني على هذا االختيار ،وبعدئذ يتم إثباته كنص من نصوص التقنني الواجبة التطبيق على
املسلمني عامة يف الدولة اإلسالمية بصرف النظر عن مذاهبهم أو مشارهبم الفقهية ،وهذا بدوره يؤدي
إىل تقوية ومتتني اجلبهة الداخلية للدول اإلسالمية ،وحتصينها من اخلالفات املذهبية العميقة اليت تكون
باعثا للصراعات الدموية كما حيدث يف بعض الدول اإلسالمية (الزحيلي1987 ،م ،ص.)12
التقنني هي الوسيلة العصرية لتطبيق القوانني ،وعدم اتباع هذه الوسيلة يفتح السبيل أمام التقنيات
األجنبية للدخول يف البالد اإلسالمية اليت مازالت حتكم بالشريعة اإلسالمية (عبد الرب1986 ،م،ص
)62
تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية حيقق االنسجام بني عقيدة املسلم وسلوكه ،فتقنني أحكام الشريعة
اإلسالمية يف خمتلف نواحي احلياة املعاصرة جيعل املسلم يلتزم يف سلوكه ومعامالته وتصرفاته بأحكام
الشريعة طواعية أو جربا ،وذلك ينسجم مع عقيدة املسلم ومع نظرته إىل اإلسالم كونه عقيدة وشريعة
(الزحيلي1987 ،م،ص.)12

 .4األصول والقواعد المفيدة للتقنين والفتوى باألصلح واألسهل بين المذاهب
 حنن مكلفون باجملمع عليه وأما املختلف فيه بني األصحاب أو األئمة كأنه مل يكن .يعين جيوز لناالعمل بأي قول شئنا ،وهذا مأخوذ من قول الزركشي ":تسويغ الذهاب إىل كل واحد من األقوال
املختلف فيها" ( الزركشي1994 ،م.)527/6 ،
 إذا تعارضت أقوال األصحاب واختلفت نرتك الكل ونرجع إىل النص ونعمل ملطلق النص ،كاختالفهميف بيان حتديد السفر للقصر ،فنرتك األقوال املختلفة ،ونرجع إىل النص فنقصر يف مطلق السفر(
الباليساين1997 ،م.)35 ،
 اإلخالص للشريعة واحلفاظ على أحكامها وخلودها وبقائها عقيدة كل مسلم (الزحيلي1986 ،م،.)89/1
 جيوز للمجتهد أن يعمل خبالف مذهبه تقليدا إلمام آخر (الباليساين1997 ،م ،)38 ،واملثال علىذلك فعل الشافعي رمحه اهلل حينما كان جالسا مع طالبه وأكلوا الباقالء ،وكان مذهبه حينئذ أن
الوضوء ينتقض بأكل ما مسته النار ،فأذن املؤذن ،فقال فلنذهب لنصل على مذهب األحناف ،فذهبوا
وصلوا دون جتديد الوضوء.
 ال جيوز للمفيت أن يفيت بوقوع الطالق إال إذا كان واقعا على مجيع املذاهب ،وذلك ألن الذي يفيتبالوقوع يقوم بأمرين حيرمها على زوجها وحيللها لغريه ،والذي يفيت بعدم الوقوع يقوم بأمر واحد وهو
أنه حيللها لزوجها ،واألصل بقاء العصمة وعدم الوقوع ( الباليساين1997 ،م.)35 ،
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مرتكب املختلف فيه غري آمث ،وال ينكر على أحد عمل عمال مامل يكن خمالفا للمجمع عليه ( املدرس،
2001م ،)152-150 ،ويؤيد ذلك ما قاله ابن القيم اجلوزي رمحه اهلل ":وأما إذا مل يكن يف املسألة
سنة وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر على من عمل هبا جمتهدا أو مقلدا "( اجلوزية1991 ،م،
.)224/3
اجملمع عليه جيب التمسك به إذا مل يكن ملصلحة وتبدلت تلك املصلحة .يعين إذا تبدلت تلك املصلحة
اليت بين اجملمع عليه فال جيب التمسك به حينئذ ،ألن اإلمجاع حينئذ يفقد قوة األخذ به على وجه
اإلجياب.
ما اختلف فيه بني األصحاب أو التابعني أو األئمة اجملتهدين على املفيت أن يفيت بقول من أجاز وأحل
ال بقول من منع وحرم ( الباليساين1997 ،م .)36 ،وهذا كان منهج السلف من الصحابة والتابعني،
وهناك من اآلثار اليت تؤكد استدالل الصحابة على أن التخفيف والتيسري هو روح هذه الشريعة ,والورع
واالحتياط واخلروج من اخلالف هو األفضل .يف حق املستفيت وال يلزمون بذلك .عدم تتبع الرخص
وعدم التلفيق أفضل( الباليساين1997 ،م.)40-38 ،
إذا دعت املصلحة أو احلاجة أو املشقة إىل تتبع الرخص والتلفيق فال بأس هبما ( الباليساين1997 ،م،
 .)41 ،40وأن مسألة تتبع الرخص والتلفيق من اجلواز وعدمه مل حتدث إال يف القرن السابع اهلجري،
وقبل ذلك مل يكن هلما حبث وال ذكر بني العلماء .وأن املانعني من تتبع الرخص جيوزونه للمصلحة
والضرورة ،كالشافعي الذي له وسوسة يف قراءة الفاحتة فيرتك قراءة الفاحتة وراء اإلمام تقليدا للحنفي (
الباليساين1997 ،م.)50،51 ،
أن تكون هناك ضرورة أو حاجة لألخذ باأليسر (الزحيلي1986 ،م.)126/1 ،
من جعل املصيب من بني اجملتهدين واحدا بىن اعتقاده على" أن حكم اهلل يف األشياء واحد" ومن
جعل كل جمتهد مصيبا بىن اعتقاده على" أن حكم اهلل يف كل شيء هو ما أدى إليه اجتهاد اجملتهد"(
الباليساين1997 ،م.)46 ،
الدليل على الفسق أو األمث أو عدم اجلواز لكل من التقليد أو تتبع الرخص أو التلفيق هو من الكتاب
والسنة فقط ال من قول العلماء ،ألن قول العامل ال حيتج به على الفسق أو االمث أو عدم اجلواز
(الباليساين1997 ،م.)37 ،
أن يتقيد األخذ باأليسر مببدأ الرتجيح (الزحيلي1986 ،م.)128/1 ،
كل أقوال اجملتهدين ظنيات ال يقني فيها إال اجملمع عليه والذي فيه نص قاطع ال حيتمل التأويل.
ما يؤخذ من القاعدة :رد الشبهة اليت تورد على التنقل بني املذاهب مبا ورد يف حديث" أن احلالل بني
واحلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات ،فمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه" وحديث" دع ما
يريبك إىل ما ال يريبك" فمن فائدة القاعدة أنه ليس قول اجملتهد الذي انتقل منه هو بني وال ريب فيه،
والذي انتقل إليه مشتبه وفيه ريب .االحتياط :هو اخلروج عن اخلالف بالعمل مبا اتفق عليه كل
العلماء .واالحتياط ليس بواجب ليأمث أو يفسق املرء برتكه أو ال يباح وال جيوز له خالفه .و األحوط
هو عدم تتبع الرخص وعدم التلفيق إال حلاجة وذلك اخلالف (الباليساين1997 ،م.) 55،48 ،

236

237

-

-

-

مبدأ دفع احلرج أو خاصية اليسر والسماحة اليت قامت عليها الشريعة من أبرز مقومات شرع اهلل اخلالد
(الزحيلي1986 ،م.)90/1 ،
التتبع للرخص مهما كثر فاملسألة تبقى مكلفا هبا يف اجلملة .يؤخذ منها :أنه ال تنحل ربقة التكليف
بتتبع الرخص ،مثال :أنه مهما تتبع املتوضيء الرخص يف كيفية الوضوء أو يف نقضه فإنه يبقى الوضوء
يف اجلملة مبا هو جممع عليه ،وال ينتفي الوضوء الواجب امجاعا ،وال ينعدم التكليف إذ يبقى نقضه
للخارج من السبيلني اجملمع عليه( الباليساين1997 ،م.)48،49 ،
إن االجتهاد امللفق جائز .بُىن هذه القاعدة على قاعدة أخرى مفرتضة وهي :إذا قام جمتهد بوضع
مذهب جديد ،واتبع الدليل ،وظهر له باألخري أن الصواب يف أمور الوضوء مثال هو ما سهل ،فال
جيوز القول ببطالن تلك املذهب ( الباليساين1997 ،م.)49 ،
أن التقليد امللفق جائز كما إن االجتهاد امللفق جائز ،وحكم املقلد حكم اجملتهد ألن دليله قول اجملتهد

أيا كان فقط .فتعريف المقلد :هو الذي يعرف أقوال األئمة وخالفاهتم واألخف من أقواهلم واألثقل

كعلماء زماننا هذا والذين مل يبلغوا درجة االجتهاد يف كل الزمان .وأما العامي :هو الذي ال يعرف

-

-

شيئا من ذلك فيتوضأ مث يلمس ،فيلقي أحد العلماء فيفتيه بأن اللمس ال ينقض ألنه حنفي ،مث يسيل
منه الدم فيلقي آخر فيقول له أن الدم ال ينقض ألنه شافعي " .فهؤالء كعوامنا اليوم ال حرج عليهم
البتة " التلفيق جائز إال إذا أدى ذلك إىل أن ال يقول هبذا العمل أحد من العلماء اجملتهدين فحينئذ
يكون حراما باطال إال إذا كان امللفق جمتهدا فأدى اجتهاده إىل خالف الكل فحينئذ جيوز ( الباليساين،
1997م.)56 -49 ،
إن اجملمع عليه يف املسائل الفروعية ال جيوز اخلروج عنه أبدا وأما املختلف فيه فاملقلد له أن يقلد من
شاء من العلماء يف الفروع ( الباليساين1997 ،م.)56 ،
أال يؤدي األخذ باأليسر إىل التلفيق املمنوع (الزحيلي1986 ،م.)124/1 ،
أن اجملمع عليه يف املسائل االعتقادية يكون اخلروج عنها كفرا ،وأما املختلف فيها فاملرء خمري بأي رأي
أخذ .واملثال على ذلك :ثبوت صفات املعاين السبعة هلل تعاىل منصوص وجممع عليها ،فمن انكر
واحدة منها بأن قال ليس هلل علم أو ليس له قدرة مثال فقد كفر ،وأما كون هذه الصفات عني الذات
أو غريها أو ال هي وال غريها فمختلف فيه ،فال قدح يف أن تأخذ يف أي رأي شئت ،فإهنا نظريات
واجتهادات للمصيب أجران وللمخطيء أجر واحد ...وهكذا كل مسألة خمتلف فيها بني العلماء
واملسلمني فإن كال منهم أراد تنزيه اهلل تعاىل حسب رأيه ( الباليساين1997 ،م.)57 ،
يقبل اهلل تعاىل تفسري كل جمتهد حسب رأيه ،ويثيبه أجرا إن أخطأ وأجرين إن أصاب رمحة منه سبحانه
هبذه األمة .ويرتتب عليها جواز تقليد أي جمتهد كان .وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة فذهب
البعض إىل أن حكم اهلل ما أدى إليه اجتهاد اجملتهد (الزحيلي1986 ،م ، )136/1،وذهب آخرون
إىل أن حكم اهلل يف كل شيء واحد يف احلقيقة ولكن من حيث القبول فحكم اهلل ما أدى إليه اجتهاد
اجملتهد ،فإن أصاب اجملتهد حكم اهلل احلقيقي فله أجران وإن أخطأ فله اجر واحد (الزحيلي،
1986م ()136/1،الباليساين1997 ،م .)60،61 ،إن ما يقوي املسلمني من األموال وغريها
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على الكافرين وال حيرمهم من احلياة يؤدي إىل التيسري والقول باألسهل ،مبعىن" املصلحة جتلب التيسري"
أو يفهم منها أن تقول" إن مصاحل املسلمني معتربة"( الباليساين1997 ،م.)37 ،
أال يرتتب على األخذ باأليسر معارضة مصادر الشريعة القطعية ،أو أصوهلا ومبادئها العامة ( الزحيلي،
1986م.)121/1 ،

تنبيه هام :إن القواعد والضوابط اليت ذكرناها مسبقا كلها إمنا هي يف األمور الفردية ،واليت ال يقع فيها
الرتافع إىل احلكام ،كالعبادات واملعتقدات واحلالل واحلرام من املأكوالت واملشروبات وامللبوسات واألقوال واألفعال.
وأما األمور االجتماعية واليت جيري فيها الرتافع إىل احلكام فيجب أن تضع الدولة جلنة من الفقهاء املتبحرين ؛ فينظروا
يف كل مسألة ،وحييطوا مبا ورد فيها من آراء الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين يف الدين ،فيأخذوا بالقول األصلح
للمجتمع ،فينظموا دستورا يوزع على احلكام ،وتقرر الدولة احلكم به فحينئذ ال تكون الفوضى يف احلكم ويرتفع
اخلالف ،ألنه من القواعد املقررة يف األصول أن حكم احلاكم يرفع اخلالف (الباليساين1997 ،م.)59 ،58 ،
 .5الخاتمـ ـ ــة

ـ ضرورة العودة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية واستمداد القوانني منها من خالل التقنني.
ـ هناك جتارب متفاوتة وخمتلفة للدول اإلسالمية يف التقنني مع مسامهة بعض العلماء يف العملية .
ـ ذهب بعض العلماء إىل جواز التقنني  ،و ذهب آخرون إىل عدم اجلواز و حنن نرى اجلواز بالضوابط .
ـ هناك ضوابط وقواعد ذكرناها لألخذ باألسهل واألصلح بني املذاهب للتقنني منها  :أن يتقيد األخذ باأليسر
مببدأ الرتجيح  ،و كل أقوال اجملتهدين ظنيات ال يقني فيها إال اجملمع عليه والذي فيه نص قاطع ال حيتمل
التأويل .
ـ ينبغي على الدول االسالمية أن تضعوا جلنة من الفقهاء املتبحرين ؛ فينظروا يف كل مسألة ،وحييطوا مبا ورد
فيها من آراء الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين يف الدين ،فيأخذوا بالقول األصلح للمجتمع ،فينظموا دستورا
يوزع على احلكام ،وتقرر الدولة احلكم به فحينئذ ال تكون الفوضى يف احلكم ويرتفع اخلالف ،ألنه من القواعد
املقررة يف األصول أن حكم احلاكم يرفع اخلالف .
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