الكلمة االفتتاحية
(*)
لمعالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف
? الدكتور بوعبد اهلل غالم اهلل
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والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد النبــي الكريــم ،وعــى آلــه
وأصحابــه والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
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yإخواين مستشاري فخامة رئيس الجمهورية
yالسادة الوزراء
yالسيد وايل والية عين الدفىل الكريمة
yالسادة الوالة
yالسادة نواب األمة والمنتخبين
yساديت العلماء
yالسادة األساتذة والباحثين
yطلبتنا األعزاء
yأيها الجمع الكريم
السالم عليكم مجيع ًا ورمحة اهلل تعاىل وبركاته،

(*) كلمة ارتجلها يف افتتاح فعاليات هذا الملتقىِ ،
أخذت من شريط مسجل
( )1سورة آل عمران 8/
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أما بعد،

فيســعدين أن أقــف أمامكــم اليــوم ألحييكــم وأرحــب بكــم مجيعــ ًا،
وأحضــر معكــم فعاليــات هــذه الــدورة التاســعة مــن دورات الملتقــى الــدويل
للمذهــب المالكــي ،الــذي دأبــت واليــة عيــن الدفــى مشــكورة عــى تنظيمــه
ضمــن فعاليــات األســبوع الوطنــي للقــرآن الكريــم ،وننظمــه كل عــام بمناســبة
شــهر نصــرة النبــي المصطفــى  شــهر المولــد النبــوي الشــريف ،والــذي
تفضــل فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة المجاهــد الســيد عبــد العزيــز
بوتفليقــة بأخــذ رعايتــه الســامية لــه ،فشــفاه اهلل تعــاىل إن شــاء اهلل.
وتتمحــض هــذه الــدورة لدارســة موضــوع هــام أال وهــو موضــوع
«تقعيــد الفقــه الاملكــي وتقنينــه» ،هــذا الموضــوع الــذي أصبــح يحتــل كمــا
تعلمــون مكانــة معتبــرة يف الفضــاء العلمــي والتشــريعي عــى حــد ســواء،
فقــد ُعقــدت لــه ملتقيــات ووضعــت فيــه بحــوث ودراســات تؤكــد كلهــا أن
الفقــه اإلســامي مــن حيــث هــو جهــد بشــري عاقــل عكــف عــى الوحــي،
واســتنبط مــن أدلتــه التفصيليــة هــذا الزخــم مــن األحــكام الشــرعية العمليــة،
هــو فقــه قابــل للتجــدُ د صالــح لــكل زمــان ومــكان بفضــل قدرتــه عــى التكيف
مــع الوقائــع والمســتجدات ،وبفضــل دورانــه مــع المصلحــة وجــود ًا وعدم ـ ًا
وتحكيمــه لعــادات النــاس وأعرافهــم.

ويتميــز الفقــه اإلســامي المالكــي عــن غيــره مــن الفقــه المذهبــي اآلخــر
بميــزة مشــربه المــدين مكانـ ًا ،وميــزة بعـ ِ
ـده المقاصــدي موضوعـ ًا ،وميــزة أ َثريتــه
ُ
تأصيـاً ،فالمصــدر المــكاين للفقــه المالكــي هــو مدينــة الرســول المصطفى 
التــي تــوارث فيهــا أصحابــه ســنته القوليــة والفعليــة والتقريريــة ،وكذلــك ورثهــا
عنهــم التابعــون وأتبــاع التابعيــن وهــم يســتمعون لإلمــام نافــع يرتــل القــرآن
يســهل مهزاتــه يف المســجد النبــوي ،ويســتمعون إىل األذان يثنــى يف التكبيــر،
ويكيلــون بصــاع هــو ذات صاعــه  ،حتــى تقــرر لــدى اإلمــام مالــك  أن
عمــل أهــل المدينــة المنــورة حجــة شــرعية باعتبــاره ســنة شــريفة متواتــرة.
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وتميــز فقــه مدينــة رســول اهلل  الــذي ورثــه إمــام دار الهجــرة بكونــه
فقهــا مقاصديـ ًا ،ينظــر إىل مـ ِ
ـآالت األفعــال ويعتــد هبــا ،ويقــدر الذرائع فيســدها
َ
أو يفتحهــا بحســب موافقتهــا لمقصــد الشــارع مــن وضــع الشــريعة أو عــدم
موافقتهــا ،و ُي ْع ِمـ ُـل المصلحــة المرســلة ويجعــل منهــا أص ـاً شــرعي ًا أساســيا
يف االجتهــاد ويف تنزيــل األحــكام الشــرعية ،واعتمــد هــذا الفقــه عــى الروايــة
أصــا يف التفقــه حتــى ُعــدَّ اإلمــام مالــك إمــام مدرســة األثــر ،و ُاعتبــر كتابــه
«الموطــأ» أول كتــاب يف الحديــث النبــوي الشــريف.

وورث الغــرب اإلســامي ومنــه الجزائــر هــذه الســحنة ،فلــم يقبلــوا
مــن أقــوال مالــك  إال مــا ُروي عنــه بالســند المتصــل ،فــدام للمغاربييــن
مذهبهــم واســتقرت أصولــه فيهــم ،و ُأشــربوا حــب المدينــة ،ومنهــج المدينــة
وســنة المدينــة المنــورة ،بعــد أن بعــث إليهــم ســيدنا عمــر بــن عبــد العزيــز
الفقهــاء العشــرة الذيــن تولــوا بالمغــرب الواليــة والتعليــم مع ـ ًا ،فلــم ينكفــئ
أبنــاؤه عــن هــذه المرجعيــة رغــم تعاقــب المذاهــب ومحــات الملــل والنحــل
التــي توالــت عليهــم ،ورغــم طــروء االســتعمار عليهــم ورغــم الغــزو الثقــايف
الحديــث غربيــه وشــرقيه.
وقــد عــرف المذهــب المالكــي عموم ـ ًا ،ويف بــاد المغــرب اإلســامي
خصوصــ ًا ،ازدهــار ًا وتطــور ًا منقطــع النظيــر يف توثيــق الروايــة عــن اإلمــام

مالــك ،ويف إســناد أقوالــه بالنــص واألثــر النبــوي ويف تدويــن النــوازل والبحث
فيهــا ،إىل جانــب توليــه القضــاء ومــا تبــع ذلــك مــن تأســيس وتفريــع.
أهيا السادة األفاضل ،أيتها السيدات الفضليات
ّ
لعــل مــن أهــم أوجــه التنظيــم الــذي عرفــه المذهــب المالكــي هــو

تقعيــد الفقــه وتقنينــه ؛ والتقعيــد منهــج ُيختصــر بــه الفقــه الفروعــي يف قواعــد
هــي عبــارة عــن أصــول فقهيــة كليــة يف نصــوص موجــزة دســتورية ،تتضمــن
أحكامــا تشــريعية عامــة يف الحــوادث التــي تدخــل تحــت موضوعهــا ،عــى
حــد تعبيــر األســتاذ مصطفــى الزرقــا رمحــه اهلل.
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إن القاعــدة عنــد الفقهــاء هــي غيرهــا عنــد النحــاة واألصولييــن ،إذ هــي
عنــد الفقهــاء حكــم أكثــري ال كيل ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه لتُعــرف أحكامها،
كمــا قــال صاحــب كتــاب «غمــز عيــون البصائــر» ،لذلــك قــال اإلمــام المقري
يف مقدمــة قواعــده الشــهيرة  « :ونحــن نعنــي بالقاعــدة كل كيل هــو أخــص مــن
ـم مــن العقــود ومجلــة الضوابــط
األصــول ،وســائر المعــاين العقليــة العامــة وأعـ ُّ
الفقهيــة الخاصــة».

ويكتســي التقعيــد الفقهي أمهيــة منهجيــة وبيداغوجيــة بالغة لــدى الفقهاء،
أحســن اإلمــام شــهاب الديــن القــرايف تلخيصهــا يف «فروقه» حيــث قال :
الحا َطـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـة بِ َهــا
يم ـ ُة النَّ ْف ـ ِع َوبِ َقــدْ ِر ْ ِ َ
« َو َهــذه ا ْل َق َواعــدُ ُم ِه َّم ـ ٌة فــي ا ْلف ْقــه َعظ َ
ـق ا ْل ِف ْقـ ِ
يع ُظــم َقــدْ ر ا ْل َف ِقيـ ِ
ِ
ِ
ـج
ـه َو ُي ْعـ َـر ُ
ف َو َي ْظ َهـ ُـر َر ْو َنـ ُ
ـهَ ،و َي ْشـ ُـر ُ
ـح َمنَاهـ ُ
ف َو َتتَّضـ ُ
ُ
َْ ُ
ِ
ـا ُءَ ،وبـ َـر َز ا ْل َقـ ِ
اضـ َـل ا ْل ُف َضـ َ
ـار ُح
ـاوى َو ُت ْك َشـ ُ
ـس ا ْل ُع َل َمــا ُء َو َت َف َ
ـف ،ف َيهــا َتنَا َفـ َ
ا ْل َف َتـ َ
َ
ِ
ــل ُي ْخ ِ
ــر َعَ ،و َمــ ْن َج َع َ
َع َلــى ا ْل َج َ
ــر ُج
ــذ ِع َو َح َ
ــاز َق َص َ
الســ ْب ِق َمــ ْن ف َيهــا َب َ
ــب َّ
ِ
ــد ا ْل ُك ِّلي ِ
اع ِ
ون ا ْل َقو ِ
ِ ِ
ِ
وع
ــة َتنَا َق َض ْ
ــر ُ
َّ
َاســ َبات ا ْل ُج ْزئ َّيــة ُد َ َ
ــر َ
ــت َع َل ْيــه ا ْل ُف ُ
وع بِا ْل ُمن َ
ا ْل ُف ُ
ِ
َو ْ
ــت َن ْف ُســ ُه ل ِ َذل ِ َ
ــك
ــتَ ،و َضا َق ْ
اض َط َر َب ْ
ــت َو َت َز ْل َز َل ْ
اخ َت َل َف ْ
ــر ُه فِ َيهــا َو ْ
ــت َخ َواط ُ
ـظ ا ْلج ْزئِيـ ِ
ـت ،واح َتــاج إ َلــى ِح ْفـ ِ
ـم
ـات ا َّلتِــي َل َت َتن َ
ُ َّ
َو َقنَ َطـ ْ َ ْ َ
َاهــى َوا ْنت ََهــى ا ْل ُع ْمـ ُـر َو َلـ ْ
ـد ِه اسـ َت ْغنَى َعـن ِح ْف ِ
ِ ِ
َاهــا ومـن َضبـ َ ِ
َت ْقـ ِ
ـض َن ْف ُسـ ُه مِـ ْن َط َلـ ِ
ظ
ْ
ـب ُمن َ َ َ ْ َ
ـط ا ْلف ْقـ َه بِ َق َواعـ ْ
اجهــا فِــي ا ْل ُك ِّلي ِ
ِ ِ ِ ِ
َأ ْك َث ِ
ــض ِعنْــدَ
ــاتَ ،وا َّت َحــدَ ِعنْــدَ ُه َمــا َتنَا َق َ
َّ
ــر ا ْل ُج ْزئ َّيــات لنْد َر ِ َ
ِ
ـر ِه و َتنَاســب ،و َأجــاب َّ ِ
ـار َب َو َح َّصـ َـل طِ ْل َب َتـ ُه فِــي َأ ْقـ َـر ِ
ب
الشاسـ َ
َغ ْيـ ِ َ َ َ َ َ َ
ـع ا ْل َبعيــدَ َو َت َقـ َ
ـان وان َْشــرح صــدْ ره لِمــا َأ ْشــر َق فِيـ ِ
ـه مِ ـن ا ْلبيـ ِ
ِ
ـان َف َب ْي ـ َن ا ْل َم َقا َم ْيـ ِ
ـن َشـ ْـأ ٌو
ْ ََ
ْالَ ْز َمـ َ
َ
َ َ َ ُُ َ
ـن َت َفــاو ٌت َشـ ِ
َب ِعيــدٌ َو َب ْي ـ َن ا ْل َمن ِْز َل َت ْيـ ِ
ـديدٌ » انتهــى كالمــه.
ُ

وللمالكيــة يف تقعيــد الفقــه اإلســامي -أيهــا الســادة -قصــب الســبق ،إذ
كان فقهــاء المالكيــة يف هــذا الفــن رواد ًا ،ويعتبــر محمــد بــن حــارث بــن أســد
الخشــني المتــوىف ســنة  361هـــ هــو أول مــن أ ّلــف مــن المالكيــة يف القواعــد
الفقهيــة إذ أ ّلــف كتابــه «أصــول ال ُفتيــا» ،ثــم تــاه مــن بعــده علمــاء أعــام
تركــوا مكتبــة ثريــة يف هــذا الفــن ،كان لعلمــاء الجزائــر فيهــا الكيــل األوىف
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كـ«أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق» لشــهاب الديــن القــرايف ،و«المذهــب يف
ضبــط قواعــد المذهــب» ألبــي عبــد اهلل عضــوم ،و«المنهــج المنتخــب عــى
قواعــد المذهــب» لعــي بــن القاســم الزقــاق ،و«شــرحه» ألبــي العبــاس أمحــد
المنجــور ،و«تكملــة منظومــة الزقــاق وشــرحها» لمحمــد بــن أمحــد ميــارة
الفاســي ،و«القواعــد» لمحمــد بــن محمــد بــن أمحــد المقــري المالكــي،
و«الكليــات يف الفقــه» البــن غــازي المالكــي و«إيضــاح المســالك إىل قواعــد
اإلمــام مالــك» ألبــي العبــاس الونشريســي.
أهيا السادة األفاضل ،أيتها السيدات الفضليات،

إذا كان ملتقانــا العلمــي هــذا ،ســيعكف عــى لمــس مختلــف جوانــب
الموضــوع بالبحــث العلمــي الرصيــن ،والتحليــل العلمــي الموضوعــي لنظريــة
التقعيــد ،والمقارنــة بيــن مختلــف مدونــات القواعــد عبــر المذاهــب واألزمان،
فلكــي يعكــس قابليــة هــذا المذهــب ليبنــي حضــارة وأن يماشــي التطــور وأن
ُتنــزل أحكامــه عــى مختلــف النــوازل والحــوادث ،ولكــي يعيــد بعــث المذهب
المالكــي كهويــة مجتمــع ببعثــه كمدرســة علميــة أصيلــة ومتجــددة.

فــإين أتوســم يف الســادة الباحثيــن المنتدبيــن للتدخــل يف فعاليــات هــذا
الملتقــى ،أن تتعــدى جهودهــم إىل لمــس العالقــة الموضوعيــة بيــن التقعيــد
الفقهــي وبيــن التقنيــن الفقهــي ،وال ُّ
أدل عــى وجــود هــذه العالقــة مــن
اســتهالل هيئــة علمــاء الدولــة العثمانيــة مجلــة األحــكام العدليــة ب 99قاعــدة
فقهيــة ،وهــي المجلــة التــي ُعكــف عــى صياغتهــا وفــق المذهــب الفقهــي
ّ
ولعــل
الحنفــي لتكــون منظومــة قانونيــة ُيرجــع إليهــا يف مجالــس القضــاء،
ذات هــذه العالقــة موجــودة يف مجلــة األحــكام الفقهيــة التــي صيغــت وفــق
المذهــب المالكــي عــى نفــس منــوال شــقيقتها الســابقة ،وكذلــك األمــر مــع
مجلــة األحــكام الشــرعية ذات المشــرب الحنبــي.
لكننــي أرجــو أيضــا ،أن يكشــف الباحثــون عــن ذلــك التعانــق الموجــود
بيــن أحــكام الفقــه اإلســامي وبيــن نصــوص المنظومــة القانونيــة الجزائريــة،
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لتتجــى مــدى اإلفــادة مــن التــراث الفقهــي يف صياغــة القوانيــن ،أو عــى
األقــل ،مــدى احتــرام التشــريع ألحــكام الشــريعة اإلســامية ومــدى إفادتــه

مــن الفقــه اإلســامي المالكــي عمومـ ًا ومــن قواعــده الكليــة والخالفيــة عــى
حــد ســواء ،ولعـ ّـل هــذا التعانــق ســيظهر بجــاء يف قانــون األســرة ويف قانــون
األوقــاف ،بــل ويف منظومــة القانــون المــدين الجزائــري ليجيــب الباحثــون

إجابــة الفقيــه المدقــق عــى أراجيــف تتهــم نــواب األمــة يف مجالســها المنتخبــة

بأهنــم يشــرعون مــن هــوى أنفســهم مــا يخالــف أحــكام اهلل تعــاىل.

وإننــي يف ذات الوقــت ،أرجــو أن يبــرز الســادة الباحثــون مــدى كــون

المذهــب المالكــي متفتح ـ ًا عــى غيــره مــن المذاهــب واالجتهــادات ،ســواء

مــن خــال قاعــدة مراعــاة الخــاف ،أو قاعــدة ّ
أقــل مــا قيــل ،أو قاعــدة
االســتصحاب ،أو قاعــدة جريــان العمــل ،أو مــن خــال واقــع التعايــش

التاريخــي بينــه وبيــن مذاهــب قاســمته ديــاره أو وفــدت عليهــا فقابلهــا

بالمناظــرة والحــوار المنتــج.

أهيا السادة األفاضل ،أيتها السيدات الفضليات،

ّأود أن أشــير يف الختــام ،إىل أن أحــد األهــداف الكبــرى المنشــودة مــن

هــذا الملتقــى المبــارك هــو تقديــم اقتراحــات عمليــة ،واقتــراح مناهــج علميــة
مــن شــأهنا أن تحصــن المجتمــع مــن ظاهــرة النحــل الوافــدة ،وأن تؤســس

لتصــور متكامــل لــدور المذهــب المالكــي يف مجــع كلمــة أهلــه ،وتحصيــن

المجتمــع فكريــا ،والدفــع نحــو االجتهــاد المؤسســايت الرصيــن ،وتقســيم
أدوار متجانســة لتحقيــق ذلــك مــن خــال مؤسســات الفتــوى ومعاهــد

تخريــج األئمــة والمرشــدات الدينيــات ،ومــن خــال المشــاركات اإلعالميــة
يف القنــوات الفضائيــة المتخصصــة ويف الصحــف المكتوبــة واإلذاعــة ،ومــن
خــال دور النشــر ومنابــر مناقشــة األفــكار وغيــر ذلــك.
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هــذا ،وإين إذ أجــدد ترحيبــي بكــم مجيعــ ًا واإلعــراب عــن ســعاديت
بوجــودي بينكــم ،أســأل المــوىل تعــاىل أن يك ّلــل جهودكــم بالنجــاح ليحقــق
هــذا الملتقــى المبــارك األهــداف المنشــودة مــن تنظيمــه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمة والي والية عين الدفلى
 السيد حجري درفوف

ﭑ ﭒﭓﭔ
والصــاة والســام عــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعــى آلــه
وأصحابــه أمجعيــن وعــى التابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
yمعايل السيد وزير الشؤون الدينية واألوقاف.
yالسادة المستشارين برئاسة الجمهورية.
yمعايل الوزراء.

yكمــا أخــص بالترحيــب المشــايخ الفضــاء والعلمــاء األجــاء
الذيــن يشــاركون معنــا مــن الخــارج :

 -ســماحة الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــد اهلل بــن محيــد إمــام وخطيــبالمســجد الحــرام (الســعودية).
 -فضيلة الشيخ شوقي عبد الكريم مفتي مجهورية مصر العربية.- -األستاذ الدكتور الشيخ عبد اهلل بن بية (السعودية).

 -األستاذ الدكتور أمحد محمد نور سيف (اإلمارات). -الدكتور محمد سكحال جزائري (السعودية)- -األستاذ الدكتور حسن البغا (سوريا)

- -األستاذ الدكتور عبد الحق محيش جزائري (قطر)

 -األستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر (السعودية) -األستاذ الدكتور حسن صالح المستوري (تونس)y yالسادة الوالة.

y yالسيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي.
- 10 -

y yالسادة نواب البرلمان بغرفتيه.
y yالسادة اإلطارات األمنية.

y yالسيد النائب العام والسيد رئيس مجلس قضاء الشلف.
y yالسيدات والسادة رجال اإلعالم.

y yأصحاب الفضيلة العلماء واألساتذة وشيوخ الزوايا.
y yالسيدات والسادة المنتخبين المحليين.
y yالسيدات والسادة إطارات الوالية.
y yالسادة األئمة.
y yأبناءنا الطلبة.

y yالسادة والسيدات ممثيل المجتمع المدين.
y yالسادة والسيدات الحضور.

ضيوفنا الكرام ،سالم اهلل عليكم ورمحته تعالى وبركاته ،وبعد :

فإنــه لمــن دواعــي الفــرح واالبتهــاج أن أرحــب بكــم باســمي الخــاص
وباســم إطــارات ،ومنتخبــي ومواطنــي الوالية ،معبريــن لكم عن عظيم ســرورنا
بمشــاركتكم لنــا فعاليــات الطبعــة التاســعة للملتقــى الــدويل للمذهــب المالكي
والــذي بــادرت واليــة عيــن الدفــى بتنظيمــه منــذ طبعتــه األوىل ســنة 2005
تحــت الرعايــة الســامية لفخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز
بوتفليقــة ويف رحــاب األســبوع الوطنــي للقــرآن الكريــم ،وذلــك بإشــراف
وتوجيــه مباشــرين مــن معــايل وزيــر الشــؤون الدينيــة واألوقــاف الدكتــور
أبو عبد اهلل غالم اهلل.
أيتها السيدات ،أهيا السادة :

لقــد كان المذهــب المالكــي وال يــزال صمــام أمــان الوحــدة الوطنيــة
يف الجزائــر ورافــدا مهمــا وأساســيا لمرجعيتهــا الدينيــة ،ولهــذا فــإن هــذا
الملتقــى الــذي ينظــم كل ســنة عبــارة عــن عمــل كريــم يتــم عــى مســتوى هــذه
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الواليــة العامــرة هبــذه الوجــوه الن ّيــرة الكريمــة ،حتــى أصبــح لــه صــدى دويل
ولقــد تنــاول يف طبعاتــه األوىل مواضيــع عامــة يف الفقــه المالكــي ثــم دخــل اآلن
إىل أعمــق األعمــاق ،أي التخصــص ومنــه موضــوع هــذه الطبعــة «التقعيــد يف
الفقــه المالكــي وتقنينــه» والــذي مــن دون شــك ســتتناولونه بالبحــث واإلثــراء
وتشــبعونه تمحيصــا وتدقيقــا.

وإنكــم مــن خــال دراســاتكم ومناقشــاتكم ســتبرزون مــدى ثــراء الفقــه
اإلســامي ونموذجــه المتمثــل يف الفقــه المالكــي واســتيعابه لألحــكام وضبطه
للحقــوق والواجبات.
أيتها السيدات ،أهيا السادة :

إن مــن محاســن الصــدف ،أن يتزامــن تنظيــم الطبعــة التاســعة مــن ملتقى
المذهــب المالكــي بعيــن الدفــى والجزائــر تواصــل تنفيــذ البرنامــج المســطر
لالحتفــاالت المخلــدة للذكــرى الخمســين لعيــدي االســتقالل والشــباب
( 05جويليــة  ،)1962كمــا أن ملتقانــا هــذا قــد صــادف شــهرا تميــز عــن غيــره
مــن الشــهور بمناســبتين عظيمتيــن متمثلتيــن يف الذكــرى الثامنــة والســتين
لمجــازر الثامــن مــن مــاي 1945م التــي خــرج فيهــا الجزائريــون رجــاال
ونســاء ،كبــارا وصغــارا يف مســيرة ســلمية يطالبــون فيهــا بحقوقهــم الشــرعية
وإذا هبــم يواجهــون بالتقتيــل والتذبيــح ،فذهــب ضحيــة ذلــك عشــرات اآلالف
مــن أبنــاء الجزائــر البــررة ال لشــيء إال أهنــم أحبــوا الجزائــر ودفعــوا أرواحهــم
الزكيــة فــداء لهــا ،حيــث يقــدر عددهــم بأكثــر مــن  45000شــهيد.

وألن هــذا الشــهر كان كريمــا عــى ثورتنا وشــاهدا عىل بطوالهتــا ففيه أيضا
ســنحتفل يــوم  19مــاي بعيــد الطالــب حيــث شــهد هــذا التاريــخ عــام 1956م
هبــة شــبانية محــل فيهــا طلبتنــا رايــة الجهــاد واالســتقالل ،ورفــض الهيمنــة
االســتعمارية رغــم صغــر ســنهم ممــا أربــك العــدو الفرنســي وجعلــه يراجــع
حســاباته ،لتكــون هــذه االنتفاضــة وغيرهــا مــن االنتفاضــات الســابقة مفاتيــح
لالســتقالل الــذي ننعــم بخيراتــه ،ولعــل ذلــك مــا يلزمنــا ونحــن نعيــش يف
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فضــاء الجزائــر المســتقلة أن نترحــم عــى أرواح شــهداء ومجهــادي الثــورة

التحريريــة ،وأن ندعــو آلبائنــا المجاهديــن الذيــن مازالــوا عــى قيــد الحيــاة

بالصحــة والعافيــة.

أيتها السيدات ،أهيا السادة :

ال يســعني إ َّ
ال أن أعبــر لكــم عــن مشــاعر تغمرهــا الســعادة ومعــاين

يحفهــا الفخــر واالعتــزاز عــى تلبيتكــم الدعــوة ،وتحملكــم أعبــاء الســفر

وفــراق األهــل ،وحتــى األوطــان لإلخــوان الذيــن شــرفونا مــن خــارج الوطــن
وذلــك لحضــور فعاليــات الملتقــى ،فنقــول لكــم طبتــم وطــاب ممشــاكم

وجعــل اهلل الجنــة داركــم ومأواكــم.

كمــا أنــه ،وعمــا بقــول النبــي الكريــم « : مــن ال َيشــكر النــاس

ال ُيشــكر اهلل» ،فــإين أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر الجزيــل إىل كافــة

المؤطريــن للملتقــى ،والذيــن يف الحقيقــة كان لهــم شــرف خدمــة هــذا

الموعــد العلمــي الــذي ازدانــت بــه واليتنــا ،والشــكر موصــول إىل إطــارات
اإلدارة المركزيــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف مــع اإلشــادة بمســامهات

المصالــح األمنيــة ،المنتخبيــن المحلييــن ورجــال الصحافــة واإلعــام ،وكــذا
كل مواطنــي ومواطنــات عيــن الدفــى عــى ســعيهم الحثيــث وجهدهــم الدائــم
المتواصــل لخدمــة الملتقــى وإنجاحــه.

كمــا اغتنــم هــذه المناســبة وباســمكم مجيعــا ألتضــرع إىل العــي القديــر

أن يمتــع فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة بالصحــة

والعافيــة ،وأن يجعلــه ذخــرا لألمــة وأن يصلــح بــه البــاد والعبــاد والحاضــر
والبــاد ،ويتمكــن بالتــايل مــن إتمــام مســيرة التنميــة واإلصالحــات وتتحقــق

دعوتــه القائلــة «ال ســبيل ألبنــاء الجزائــر إال أن يتســامحوا ويتصالحــوا وإال أن
يتحابــوا ويتوحــدوا» ،وصــدق اهلل العظيــم إذ يقــول يف محكــم التنزيــل :ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ[ 9التوبــة ]105 :
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العزة للوطن،

المجد للشعب والوفاء والخلود للشهداء،

وفقكــم اهلل وســدد خطاكــم وثبــت عــى الحــق أقدامكــم وجعــل النجــاح
حليفكــم وتاجكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمة باسم الوفود
(*)
من العلماء واألساتذة المشاركين
 فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكرمي
y
مفيت الديار املصرية

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن محــد ًا كثيــر ًا طيبــ ًا مبــارك ًا فيــه كمــا ينبغــي
لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه ،وأصــي وأســلم عــى خاتــم أنبيائــه ورســله
ســيدنا محمــد الن ّبــي األ ّمــي األميــن عــى آلــه وصحبــه وســلم.
السادة :

yمستشاري فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية،
yمعايل وزير الشؤون الدينية واألوقاف،
yمعايل وايل والية عين الدفىل،
yالسادة العلماء األكارم،
yاإلخوة الحضور،

أحييكم بتحية اإلسالم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

بدايــة ،نحــب أن نركــز عــى أن الفقــه اإلســامي عــى عمومــه ومنــذ وفاة

رســول اهلل  بــدأ يواجــه المشــكالت التي تقــع يف المجتمــع ،وواجهها بجدية

وبعمــق ،أخــذ مــن دالالت النصــوص الشــرعية التــي تركهــا رســول اهلل
وهــي القــرآن الكريــم وســنة رســول اهلل  المطهــرة ،واجــه هــذا الفقــه وهــذا
الفهــم مــن لــدن صحابــة رســول اهلل  كل مــا يمكــن أن يقــع يف المجتمــع،
حتــى ولــو مل يكــن هــذا الــذي وقــع يف زمــن رســول اهلل  ،ومــن هنــا نؤكــد أن
(*) كلمة ارتجلها يف افتتاح فعاليات هذا الملتقىِ ،
أخذت من شريط مسجل.
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الفقــه اإلســامي يســتوعب كل مــا يســتجد يف المجتمعــات أ ًّيــا كان هــذا الــذي

يســتجد ،فمــا مــن شــك عندنــا نحــن المســلمين أن كل فعــل للمكلــف البــد

أن يواكبــه حكــم اهلل ســبحانه وتعــاىل وهــذا مســتفاد مــن تعريــف األصولييــن

للحكــم الشــرعي.

وأخــذ الفقــه اإلســامي طــور ًا بعــد طــور يواجــه وعــى مســتويات

عديــدة مشــكلة الحــرب والســلم ،مشــكلة الجهــاد -فريضــة الجهــاد-

واجههــا بأســلوب حضــاري معمــق ،وواجــه قضيــة البنيــان المــادي ،بــل كان
المهنــدس يخطــط ويواكبــه التطــور الفقهــي يبيــن حكــم اهلل ســبحانه يف هــذا

التخطيــط عــى المســتوى المعمــاري وعــى مســتوى الـ َّـري ،ووجدنــا أحكامــا
الــري.
كثيــرة يف بعــض الــدول تعالــج مشــكلة َّ

بــل إن الفقــه اإلســامي دخــل إىل مرحلــة الرفاهيــة لإلنســان ،وقــد
ِ
المحتســب أنــه يمــر عــى محامــات
الحظنــا يف كتــب الحســبة أن مــن وظائــف ُ
االغتســال ويراقــب -كمــا يقــول مؤلــف كتــب ِ
الحســبة -الليفــة التــي ُيغتســل

هبــا ويــرى هــل هــي مازالــت خشــنة أو أصابتهــا النعومــة؟ بحيــث مل تعــد ترفــه
المغتســل وهــذا موجــود وهــو وجــه رقابــي للمحتســب ،وهــذا يدلنــا عــى
مــدى وصــول الفقــه اإلســامي ومعالجتــه لــكل القضايــا الحياتيــة حتــى مــا
كان منهــا عــى ســبيل الترفيــه لإلنســان.

ومــازال الفقــه اإلســامي عــى الرغــم مــن تعطيلــه فترة مــن الزمــن مازال

يواكــب العصــر ،ووجدنــا الباحثيــن المعاصريــن وعــى كافــة المســتويات
الطبيــة ،والجنائيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة وعــى كافــة األصعــدة ُيدلــون

بدلوهــم ويعمقــون بحوثهــم لمعرفــة حكــم اهلل ســبحانه وتعــاىل يف المســألة

المعروضــة عليهــم.
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والفقــه المالكــي فقــه غزيــر عميــق كعمــق مؤسســه يف التقــوى والصالح

مــازال يعطــي ومــازال يعالــج ،لكــن الالفــت للنظــر أنــه بــدأ يف مرحلــة مبكــرة

ربمــا تكــون أســبق مــن بقيــة المذاهــب يف مســألة التقعيــد ،ويكفــي أن أشــير
فقــط إىل العــامل الكبيــر ابــن حــارث األندلســي الــذي ولــد يف هنايــة القــرن

أصــل وقعــد لل ُفتيــا يف كتابــه
الثالــث وعــاش يف القــرن الرابــع الهجــري ،فإنــه َّ

«أصــول ال ُفتيــا عــى مذهــب مالــك -رمحــه اهلل تعــاىل.»-

وتوالــت البحــوث والدراســات حــول التقعيــد والتأصيــل ،بــل إن

اإلمــام القــرايف وهــو الــذي عــاش يف القــرن الســابع الهجــري حيــث تــويف

ســنة  684هجريــة ،ح َّبــب إىل الفقيــه والمجتهــد أن ال يلجــأ إىل التفريــع -مــع

عنايتــه بالتفريــع -قــدر مــا يلجــأ إىل التأصيــل ،حيــث أن التأصيــل يجمــع

شــتات المســائل ،والتفريــع يــؤدي إىل تناثــر المســائل وكثرهتــا عــى الباحــث
فــا يســتطيع أن يحيــط هبــا علمــ ًا ،أمــا إذا أمســك باألصــول فــإن الفــروع
تكــون يف محتــوى عقلــه وفكــره ،ح َّبــب ذلــك وكتــب كتابــه الق ِّيــم «الفــروق»

وهــو يحتــاج إىل دراســة معمقــة بــل قــد يحتــاج إىل مؤتمــر علمــي كبيــر

لبيــان منهجيــة هــذا الفقيــه الكبيــر يف إطــار التقعيــد وبيــان الفــروق ،وتوالــت
البحــوث والدراســات مــن الفقهــاء القدامــى إىل أن جــاء المقــري المالكــي
وأصــل المســألة يف كتابيــن لــه.

ثــم نحــن اآلن يف هــذا الملتقــى العلمــي الكبيــر نعقــد األمــل عــى إبــراز

هــذه الخصائــص للمذهــب المالكــي يف إطــار التقعيــد ،ونتمنــى أن يخــرج

معمقــة تبيــن مزايــا هــذا المذهــب المبــارك يف هــذا
هــذا المؤتمــر بتوصيــات ّ

الجانــب الهــام جــدا يف الحيــاة الجزائريــة والمغربيــة بصفــة خاصــة ،والحيــاة

اإلســامية يف الوطــن العربــي واإلســامي بصفــة عامــة.
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يف هنايــة هــذه الكلمــة باألصالة عــن نفســي ،وبالنيابة عــن الســادة العلماء

األجــاء مــن الجزائــر وخــارج الجزائــر نشــكر هــذا المؤتمــر ،ونشــكر راعــي

هــذا المؤتمــر ،ونشــكر كل مــن أعــدّ أي تفصيــل يف هــذا المؤتمــر ،فنشــكركم

ـكرا جزيـاً عــى عقــد مثــل هــذا المؤتمــر وعــى حســن اســتضافتكم.
شـ ً
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ومضات ووقفات في فقه مالك بن أنس 
 الدكتور صاحل بن عبد اهلل بن محيد
y
مستشار بالديوان امللكي وإمام احلرم املكي،
اململكة العربية السعودية

ﭑ ﭒﭓﭔ
يحــب ربنــا
الحمــد هلل رب العالميــن محــدا كثيــرا طيبــا مبــاركا كمــا
ُّ
ويرضــى ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه ،لــه الحمــد يف اآلخــرة
واألوىل وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــدا عبــد اهلل ورســوله بعثــه ربــه بالرمحــة
المحجــة
والهــدى فبلــغ الرســالة وأدى األمانــة ونصــح األمــة وجعلنــا عــى
ّ
البيضــاء ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا إال هالــك ،صــى اهلل وســلم وبــارك عليــه
وعــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن وعــى أزواجــه أمهــات المؤمنيــن وعــى أصحابــه
الســادة الغـ ّـر المياميــن والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
أما بعد،

أيها اإلخوة واألخوات والفضالء واألئمة والعلماء والنواب،
كان عصــر أئمــة المذاهــب الفقهيــة رمحهــم اهلل امتــداد ًا لعصــر الصحابــة

والتابعيــن رضــي اهلل عنهــم أمجعيــن ،وهــو حلقــة اكتملــت بموجبهــا سلســلة
التشــريع الناصعــة ،وتبلــورت بمقتضاهــا مســيرة االجتهــاد النيــرة ،وتدعمــت
بوجودهــا أصالــة المنظومــة الفقهيــة الثابتــة ،فقــد شــهد هــذا العصــر الزاهــر
بــروز نوابــغ الفقهــاء والمجتهديــن ،ونشــاط حريــة الــرأي يف ضــوء األصالــة
اإلســامية ،وظهــور المذاهــب الفقهيــة المتعــددة ،وانبعــاث حركــة التدويــن،
والتأصيــل والتقعيــد.

فقــد كان االجتهــاد الفقهــي أحــد مقومــات الحيــاة اإلســامية يف هــذا
العصــر ،وكان يقــوم عــى اســتنباط األحــكام الشــرعية مــن نصــوص الكتــاب
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والســنة واإلمجــاع والنظــر يف أقــوال الصحابــة والتابعيــن ،والعنايــة بالقواعــد

الكليــة والمبــادئ الشــرعية المعتبــرة ،إمــا عــن طريــق الحمــل عــى النــص

وأنــواع الــدالالت المعتبــرة يف االســتنباط ،أو عــن طريــق اإلدراج ضمــن
المقاصــد والمصالــح الشــرعية المعلومــة.

فقــد كان األئمــة األعــام يلتفتــون إىل المقاصــد والقواعــد والمصالــح

ويعملــون هبــا إذا مل تســعفهم النصــوص والنقــول ،أو إذا كانــت تلــك النصوص

والنقــول قــد تزامحــت عليهــا معــان كثيــرة تحتــاج إىل تحديــد وترجيــح أقرهبــا

لمــراد الشــارع وألصقهــا بــه.

والمتتبــع ألحــوال أولئــك األعــام وآثارهــم ،ليــدرك تمــام اإلدراك

مــدى اهتمامهــم بضــرورة األخــذ بالمقاصــد والنظــر التأصيــي واعتبــار

المــآالت وفتــح الذرائــع وســدها ،والتعويــل عليهــا -باإلضافــة إىل النصــوص

واإلمجــاع ومرويــات الســلف -يف العمليــة االجتهاديــة ،ويف التصــدي

لمشــكالت عصرهــم وحوادثــه المختلفــة ،وذلــك لمــا رأوه مــن أن الشــريعة

معقولــة المعنــى ،وأن لهــا أصــوال عامــة نطــق هبــا القــرآن العزيــز ،وأيدهتــا
الســنة الشــريفة.

ويمكن أن نبرز مظاهر ذلك يف المسائل التالية :

yوراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف :

إن هــؤالء األعــام انطلقــوا يف اجتهادهــم وبنــوا مســيرة علومهــم عــى

مــا اســتلهموه واســتفادوه مــن الثــروة التشــريعية الزاخــرة التــي ســبقتهم،
والمنبثقــة مــن تعاليــم الكتــاب والســنة وهديهمــا ،ومــن نقــول الســلف

ومروياهتــم وفتاواهــم ومناهــج اجتهادهــم ومســالك اســتنباطهم ،وقــد كان

التشــبع بالــروح المقاصديــة والطابــع المصلحــي وســعة دائــرة االجتهــاد

المنضبــط مســتنادهتا ومســلماهتا.
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فاســتناد أولئــك األعــام إىل تلــك الثــروة ،اســتناد إىل جانبهــا المقاصدي

التأصيــي وقبولهــم بالنصــوص وتســليمهم هبــا ،قبــول بأحكامهــا ومقاصدهــا

ودالاللتهــا المنوطــة هبــا ..واقتفاؤهــم آلثار ســلفهم ،قبــول منهــم لمنهجهم يف
االجتهــاد القائــم عــى الجمــع بيــن األثــر والنظــر ،بيــن النصــوص والمصالــح،

وكل دالالت االســتنباط وأدوات الفهــم المعتبــرة.

فقــد ذكــر أن الــرأي عنــد مالــك ،توفيــق بيــن النصــوص والمصلحــة،

وأن تكوينــه قــد تلقــاه مــن أعــام متفاوتيــن مــن حيــث االعتــداد بالــرأي
واألثــر ..وذكــر أن الشــافعي قــد مجــع بيــن فقــه الحجــاز والعــراق ،حيــث

أخــذ مــن الموطــأ وأخــذ مــن محمــد بــن الحســن الروايــات العراقيــة التــي مل

تشــتهر عنــد الحجازييــن.

yأصوهلم يف االستنباط :

أصــول االســتنباط ومصــادر التشــريع التــي كان األئمــة يســتندون إليهــا

يف معرفــة األحــكام الفقهيــة ،والتــي كانــت تجمــع بيــن األثــر والنظــر ،بيــن
النــص واالجتهــاد ،بيــن ظاهــر الدليــل ومعنــاه ومقصــده ومــراده ،تلــك

األصــول والمصــادر تبرهــن بمــا ال يــدع مجــاال للشــك والتأويــل عــى أن

النظــر المقاصــدي األصيــل ظــل مقومــا مهمــا مــن مقومــات اجتهادهــم

واســتداللهم..

ومــن الجديــر بالذكــر أن تلــك األصــول قــد تفــاوت االهتمــام هبــا

لــدى أولئــك األعــام مــن حيــث المبــدأ والعمــوم مــن جهــة أوىل ،كمــا

هــو الحــال يف االستحســان الــذي توقــف عنــده الشــافعي وأخــذ بــه الحنفيــة
والمالكيــة وغيرهــم ،وكذلــك القيــاس الــذي مل يأخــذ بــه الظاهريــة ،ومــن

حيــث المقــدار والكــم مــن جهــة ثانيــة كمــا هــو الحــال يف أمثلــة وشــواهد
المصلحــة المرســلة والذرائــع وغيرهــا.
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لــذا فــإن انشــغال طالــب العلــم والباحــث يف الفقــه اإلســامي بالنظــر

يف المخرجــات الفقهيــة لفقهــاء األمــة الكبــار يعــد مــن الوســائل المشــاركة

يف تنميــة الملكــة الفقهيــة ،ومعيــن يف صقــل الممارســة الفقهيــة يف جوانــب
الحيــاة ،ويــزداد األمــر أثــرا كلمــا كانــت هــذا المخرجــات المدروســة صــادرة

عــن عــامل يف مقــام اإلمــام مالــك بــن أنــس رمحــه اهلل تعــاىل.

والدراســات المعنيــة بفقــه أمثــال اإلمــام مالــك تعــد مــن الدراســات

الفقهيــة العميقــة لمــا اتســم بــه اإلمــام مالــك مــن عنايــة باألثــر وتتبــع مناهــج

الصحابــة ،وقيــام فقهــه رمحــه اهلل عــى أصــول علميــة رســمت خارطــة علميــة

عمليــة مجعــت بيــن آراء الفقهــاء مــن الصحابــة وحاجــات المجتمــع ،فــكان

تكوينــه الفقهــي بيــن النــص الشــرعي وتوظيــف الصحابــة الفقهــي ،وهــذا
بــدوره أنتــج فروعــا فقهيــة وأصــو ً
ال عمليــة تقــوم عليهــا إجــراءات النظريــة
والتطبيــق.

وحيــث إننــا يف هــذا الجمــع المبــارك ويف رحاب اإلمــام مالــك وأصحابه

فحــق األدب يف هــذا المقــام أن يخــص إمامنــا اإلمــام مالــك بكلمــة قبــل أن
انتقــل إىل بعــض التوصيــات والوقفــات :

فاإلمــام مالــك ـ رمحــه اهلل ـ كان فقيــه رأي كمــا هــو فقيــه أثــر ،يكثــر

الــرأي يف فقهــه كمــا يكثــر األثــر ،ولئــن عــده المتقدمــون مــن فقهــاء الــرأي،

فــإن المأثــور مــن فقهــه ومناهجــه شــاهد بصدقهــم والتــرد شــهادة الواقــع
الملمــوس بظــن متلمــس ،والــرأي عنــد مالــك تنوعــت وســائله ولكنــه ينتهــي
إىل أصــل واحــد وهــو جلــب المصلحــة ورفــع الحــرج وعــى ذلــك يصــح رد

الفقــه المالكــي إىل الكتــاب واآلثــار والمصلحــة ورفــع الحــرج.

ولهــذا فــإن ابــن قتيبــة يف كتابــه المعــارف عــده مــن أصحــاب الــرأي

فيضمــه إىل ابــن أبــي ليــى وأبــي حنيفــة وإىل يوســف ومحمــد بــن الحســن

تحــت عنــوان «أصحــاب الــرأي» رمحــة اهلل عــى الجميــع.
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ومــا ذلــك إال ألنــه نظــر إىل إكثــار مالــك مــن الــرأي وإن كان هــو العــامل

يف الحديــث الــذي عــد يف الرعيــل األول مــن رجالــه.

وكالم ابــن قتيبــة فيــه واضــح ظاهــر وهــو ينبــه إىل أن مــا يقــال إن ســبب

اإلكثــار مــن الــرأي هــو قلــة العلــم بالحديــث محــل نظــر كبيــر وبحــث متجدد
فمــا كان علــم مالــك بالحديــث قلي ـاً بــل كان كثيــر ًا وكان فيــه إمام ـ ًا ولكــن
ٍ
بقــدر كبيــر
الحــوادث التــي وقعــت والمســائل التــي ســئل عنهــا كان أكثــر
جــد ًا فــكان البــد مــن الــرأي والبــد مــن اإلكثــار منــه مــادام يفتــي ويســتفتى
ويجــيء إليــه النــاس مــن الشــرق والغــرب يضربــون إليــه أكبــاد اإلبــل وآباطها

ســائلين مســتفتين.

ويف وقفــة مــع أدب التعامــل بيــن األئمــة والتقديــر الكبيــر المتبــادل،

يــروي القاضــي عيــاض رمحــه اهلل يف ترتيــب المــدارك قــال الليــث بــن ســعد :
«لقيــت مالــك ًا يف المدينــة فقلــت لــه  :إين أراك تمســح العــرق عــن جبينــك،
قــال  :عرقــت مــع أبــي حنيفــة إنــه لفقيــه يــا مصــري؟! ،ثــم لقيــت أبــا حنيفــة
وقلــت لــه  :مــا أحســن قبــول هــذا الرجــل منــك ،فقــال أبــو حنيفــة  :مــا رأيــت

أســرع منــه بجــواب صــادق وفقــه تــام».

هــذا رأي إمــام العــراق يف إمــام دار الهجــرة ،وذلــك رأي إمــام الحجــاز،

شــيخ الكوفــة وفقيــه العــراق كالمهــا يعلــم مــكان صاحبــه مــن الفقــه والنظــر
وينصفــه يف آرائــه وفكــره ويضعــه يف مكانــه مــن العلــم.

وأحســب أن هــذا هــو المنهــج المســتقيم لدراســة األئمــة ،يف ســيرهم
وفقههــم يف غيــر تعصــب وال تحامــل فليــس فضــل إمــام مشــتق ًا مــن نقــص

غيــره أو بخســه حقــه بــل فضــل كل إمــام هــو فضــل ذايت مشــتق مــن توفيــق اهلل

لــه ثــم مواهبــه وإخالصــه ودراســاته وجــده يف طلــب الحــق وحســن االجتهــاد
ويف الوصــول إليــه وكلهــم  وأحســن جزاءهــم ومثوبتهــم لهــم حــظ وافــر
وقــدح معــى يف العلــم وتحصيلــه وطرائقــه.
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ولقــد أوصــى مالــك واليـ ًا مــن والة المدينــة فقــال لــه « :إذا عــرض لــك

أمــر فاتئــد وعايــر عــى نظــرك بنظــر غيــرك فــإن العيــار يذهــب عيــب الــرأي

كمــا تظهــر النــار عيــب الذهــب».

ولقــد كان أبــو يوســف يوافــق أبــا حنيفــة يف األحبــاس وبعــض مســائل
يخالــف هبــا مالــك ًا فلمــا التقــى بــه وأطلعــه عــى اآلثــار ومــا عليــه أهــل

المدينــة اختــار رأي مالــك وقــال « :لــو رأى صاحبــي (أبــو حنيفــة) مــا رأيــت

لرجــع كمــا رجعــت».

يقــول اإلمــام أبــو زهــرة « :ورأي مالــك ورؤيتــه واجتهــاده وفقهــه هــي

صــورة صادقــة لمــا يطبقــه أهــل التقــى والفضــل والصــاح مــن الســلف

الصالــح الذيــن مل يخوضــوا غمــرات الجــدال يف الفــرق المختلفــة مــن جهميــة
وقدريــة ومرجئــة وأســماء أخــرى ،فــإذا كان التاريــخ قــد دون أراء المعتزلــة

والقدريــة والجهميــة وغيرهــم ،فمــن حــق األجيــال أن تعــرف صــورة صادقــة
حيــة لمــا كان عليــه الذيــن امتنعــوا عــن الجــدل يف التقاضــي وعــدوه بدعـ ًا ال
يتبــع ونقصــان مــن اإليمــان ال يرتضــى».

قــال أبــو زهــرة « :وال تجــد هــذه الصــورة واضحــة جليــة كمــا تجدهــا

يف مالــك الــذي كان يقــول  :كلمــا جــاء رجــل أجــدل مــن رجــل نقــص ممــا
نــزل بــه جبريــل».

وجــاء إليــه رجــل فقــال « :يرمحــك اهلل ،إين ســائل ســؤا ً
ال أجعلــك فيــه

حجــة بينــي وبيــن اهلل ،فقــال مالــك رمحــه اهلل  :مــا شــاء اهلل وال حــول وال قــوة

إال بــاهلل ســل بــه ،فقــال  :مــن هــم أهــل الســنة؟ فقــال  :هــم الذيــن ال اســم

لهــم ممــن لــزم الكتــاب والســنة غيــر جهميــة والقدريــة».

ويســرين أن أشــارك ببعــض المســطور عــن هــذا اإلمــام المبــدع ومذهبــه

الرائــق ،وهــي وقفــات وإثــارات تحتــاج للعنايــة مــن الباحثيــن وتأمــل مــن

الفقهــاء الناهبيــن :
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ال يخفــى عــى طالــب الفقــه أن مــن مصــادر اســتقراء أصــول مذهــبمالــك وفقهــه رمحــه اهلل تعــاىل موطــأه الــذي أودع فيــه نصوصــ ًا شــرعية
ومرويــات فقهيــة ،يستشــف منهــا مذهــب مالــك مــن منطوقهــا أو مفهومهــا،

وهــذه النصــوص منهــا مــا هــو كليــات فقهيــة تحتــاج إىل كبيــر يتــم مــن خــال

ربطهــا بمــا أودع يف المدونــة مــن تطبيقــات ،وهــذا الربــط البــد أن يكشــف بــه
الجانــب التطبيقــي عنــد اإلمــام مالــك ،ومهارتــه رمحــه اهلل يف تحقيــق المنــاط

بنوعيــه العــام والخــاص.

فقهــاء المذهــب المالكــي كغيرهــم مــن فقهــاء المذاهــب األخــرى-رضــي اهلل عــن الجميــع -الذيــن محلــوا ِعــبء نقــل المذهــب ونشــره وبنــاء

أصولــه وفــق مــرادات اإلمــام ،وهــذا الجهــد المبــذول قــد اختزلــت دراســته

يف بيــان دور هــؤالء العلمــاء ومــدى انجذاهبــم وتأثرهــم بالمذهــب ،وهــذا

النــوع مــن الدراســات مجيــل ومفيــد ولكــن يحســن مالحظــة أن الجوانــب

العمليــة يف خدمــة المذهــب مــن هــؤالء الفقهــاء مل تأخــذ القــدر الــكايف

مــن البحــث ،مثــال ذلــك التوســع يف دراســة التخريجــات بأنواعهــا التــي
ســعى العلمــاء يف إقامتهــا يف مياديــن النــوازل والمســتجدات ،وكذلــك إبــراز

اإلجــراءات العمليــة العلميــة المتخــذة يف اســتخالص أصــول المذهــب

وبنــاء قواعــده.

الحــظ بعــض الباحثيــن أن كثيــرا مــن الدراســات األصوليــة والتــي تعنــى-

بمقارنــة المســائل األصوليــة الخالفيــة بيــن األصولييــن المنتســبين لمذهــب
واحــد ال يجعــل الباحــث يف اعتبــاره ارتباطهــم بمذهــب واحــد.

ومــن المعلــوم أن المجتهــد المطلــق هــو الــذي يجتهــد يف تقريــر

أصولــه وقواعــده التــي يســتند إليهــا ،وهــذا الوصــف ينطبــق عــى األئمــة
األربعــة ،وأمــا اتباعهــم مــن الطبقــة الثانيــة فمــا بعدهــا فهــم مهمــا بلغــت

درجتهــم مــن العلــم ال يخرجــون عــن درجــة مجتهــد المذهــب ،وهــو
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الــذي يجتهــد يف الكشــف عــن أصــول إمامــه وقواعــده ،وال يجتهــد يف تقريــر

أصــول خاصــة بــه.

وإذا تقــرر ذلــك فــإن االقتــراح يف هــذا الشــأن هــو أن ينظــر الباحــث إىل
خــاف األصولييــن يف مذهــب واحــد باعتبــاره خالف ـ ًا يف تقريــر أصــول إمــام

المذهــب وقواعــده ،ولذلــك ينبغــي عــى الباحــث أن يحــرص عــى التوفيــق

بيــن أقــوال أولئــك األصولييــن؛ ألهنــا يفتــرض فيهــا أهنــا تعبــر عــن آراء

شــخص واحــد هــو إمــام المذهــب.

دراســة بيئــات الفقهــاء التــي عاشــوها وطبيعــة األحــوال االجتماعيــة-

التــي كانــت تشــكل واقعهــم تعــد مــن أهــم المســائل التــي تحتــاج إىل
تســليط الضــوء؛ ليقــرأ المتفقــه دور هــؤالء الفقهــاء يف واقعهــم وطرائقهــم يف

التعايــش مــع مجتمعاهتــم ،وكيــف تعاملــوا مــع المتغيــرات ،وكيــف وظفــوا
الثوابــت يف ضبــط الحــراك االجتماعــي عــى كافــة األصعــدة .فالفصــال غيــر

الحميــد بيــن دراســة تقريــرات الفقهــاء المتقدميــن والتعــرف عــى واقعهــم

وبيئاهتــم التــي صنــع تصورهــا جــزءا مــن عبقريتهــم الفقهيــة وضبطوهــا هــم
بالشــريعة الربانيــة أوجــد إشــكا ً
ال يف البنــاء الفكــر الفقهــي لطــاب الفقــه
اإلســامي.

سياســية التقعيــد سياســة علميــة راشــدة تقــرب المضاميــن الفقهيــة-

معنــى وصياغــة ،وهــذه السياســة العلميــة نافعــة يف السياســة الشــرعية
ً
وذلــك مــن خــال تدعيــم البنــاء التنظيمــي والقانــوين بالمعــاين الفقهيــة
التــي قامــت عــى أصــول الشــريعة اإلســامية؛ لنطلــع العــامل ســيادة هــذا
الشــرع وروحــه المؤثــرة يف بنــاء مدنيــة حقــة تقــوم عــى الموازنــة والتــوازن
يف الصيانــة والعــاج ،ويف الدفــع والرفــع .وهــذا الملتقــى الــدويل الســنوي

حــول المذهــب المالكــي والــذي يســلط الضــوء يف لقائــه التاســع عــى
موضــوع تقعيــد الفقــه المالكــي وتقنينــه معــدود يف اإلســهامات الفاعلــة
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يف التوعيــة بــدور الفقــه ونتائجــه وقواعــده يف بنــاء واقــع ثــري بالمعرفــة
الراقيــة الرائعــة.

وبعــد فعــذرا للجميــع فهــذه مداخلــة غيــر عميقــة اقتضاهــا المقــام
ورغبــة المنظميــن الكــرام يف المشــاركة والعــذر عنــد كــرام النــاس مقبــول
وشــكرا لكــم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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أهمية التقعيد الفقهي في الفقه اإلسالمي

(*)

 الشيخ العالمة عبد اهلل بن املحفوظ بن بيه
y
أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز،
اململكة العربية السعودية

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب ،العالميــن ،اللهــم صــل وبــارك عــى ســيدنا محمــد وعــى
آلــه وصحبه وســلم تســليما.
معايل الوزير ،الدكتور بو عبد اهلل غالم اهلل حفظه اهلل تعاىل.
أيها األخوة األفاضل ،كل باسمه ومجيل وسمه
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

يطيــب يل أن أخاطبكــم ،بعــد أن تعــذر عــي أن أكــون بينكــم ،أخاطبكــم
إيل
أوال ألؤكــد لكــم تقديــري وشــكري للدعــوة الكريمــة التــي وجهتموهــا ّ
ورغبتــي يف أن أكــون بيــن إخــواين يف الجزائــر الشــقيقة ،وبيــن العلمــاء وطلبــة
العلــم حتــى أســتفيد مــن أفكارهــم وأســتنير بأنوارهــم وأتعلــم مــن بحــور
علمهــم ،لكــن
ُ ()1
اح بِ َما َ
السف ُن
الر َّي ُ
ال َت ْشت َِهي ُّ
َ *** ...........................ت ْج ِري ِّ
(*) وهــي المحاضــرة التــي أرســلها فضيلــة الشــيخ مســجلة بالصــورة والصــوت،
واســتخرجتها اللجنــة العلميــة للملتقــى ،وهــي التــي اقترحــت عنواهنــا المذكــور أعــاه،
ووضعــت التعليقــات المرفقــة يف الهامــش.
( )1شطر من قول التنبي :
َمــا ك ُُّل َمــا َيت ََمنَّــى ا ْل َمـ ْـر ُء ُيدْ ِر ُكـ ُه *** َت ْجـ ِ
ـاح بِ َما َ
السـ ُف ُن
الر َّيـ ُ
ال َت ْشـت َِهي ُّ
ـري ِّ

انظر  :ديوان المتنبي ص .469
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فعــوارض صحتــي ،وبرامــج األطبــاء ،وجداولهــم الزمنيــة كانــت حائــا
دون تحقيــق هــذه الرغبــة ،فأرجوكــم أن تقبلــوا عــذري وأن تتقبلــوا تحيــايت،
ســأتحدث حديثــا قصيــرا بمنزلــة مشــاركة رمزيــة لمــا أنتــم بصــدد بحثــه.

فموضــوع النــدوة الكريمــة هــو «التقعيــد والتقنيــن يف مذهــب مالــك
رمحــه اهلل تعــاىل» ،أنــه موضــوع لــه أمهيــة ومزيــة يف هــذا الظــرف الــذي نعيشــه،
ـوون إىل تجديــد الفقــه ليواكــب المســيرة البشــرية يف عــامل التغيــر
ونحــن مدعـ ّ
مــن الــذرة إىل المجــرة ،القاعــدة وحدهــا أو الك ّلــي هــو الــذي يمكــن أن يواجه
المتغيــرات ،الجزئيــات ال تصمــد أمــام المتغيــرات ،ولهــذا فالتقعيــد وهــو
تصييــر الفقــه قواعــد ،ألن «ف ّعــل» هنــا بمعنــى «ص ّيــر» كمــا قــال يف الزيــادات :
ك ِّثــر بـ«ف ّعــل» ص ِّيـ ْـر واختصــر *** ْ
وأزل وأفق تفعــل وأفق هبا فعال
فهي هنا للتصيير ،أي صيره قواعد ،لكن بسرعة كيف نق ِّعد؟.

إن األمــر ال يعــدو أن يكــون معادلــة منطقيــة ،وهــي أنــه للوصــول إىل
ك ّلــي علينــا أن نســلك إحــدى ثــاث طــرق ،هــي طــرق االســتنباط الثــاث
التــي اعتمدهــا المنَاطق ـ ُة مــن أقــدم الزمــان ،والتــي ســتظل صالحــة إىل مــا ال
هنايــة لــه ،هــذه الطــرق هــي :
yyاستنتاج الجزئي من الكيل.

yyأو استنتاج الكيل من الجزئي.

yyأو استنتاج جزئي من جزئي بناء عىل ع ّلة جامعة.

فاألول  :يسمى بالقياس الشمويل ،وهو القياس المنطقي.

الثاين  :يسمى باالستقراء.

والثالث  :يسمى بالقياس التمهيدي أو األصويل.

لنضرب مثال بالقواعد فنقول  :إن القواعد الفقهية ال تشذ عن هذا المنهج..
كيل ثابت يف األصل تو َّلد منه الجزئيات.
فبعضها ّ
مثبت من خالل الجزئيات.
وبعضها كيل ٌ
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قاعــدة ((الضــرر)) هــي مــن الــكيل الثابــت ،أي أن الــكيل فيهــا ســبق

الجزئيــة ،والثبــوت هنــا إمــا أن يكــون عقليــا أو يكــون نقليــا ،والحديــث هنــا

عــن النقــي(  ( .

أمــا قاعــدة ((اليقيــن ال يــزول بالشــك)) فهــذه القاعــدة هــي قاعــدة

اســتقرائية ،بمعنــى أن االنطــاق هــو مــن الجزئيــات لنصــل يف النهايــة إىل

ك ّلــي ،وهــي الجزئيــات التــي وردت يف األحاديــث.
ِ
رجـ ٌّـل ي َخيـ ُـل إِ َليـ ِ
ـه َأ َّنـ ُه َي ِ
الصـاَ ِةَ ،قـ َ
ال َي ْن َصـرِ ْ
ـال َ « :
ف َح َّتــى
جــدُ َشـ ْي ًئا فــي َّ
ْ
 َ ُ ُ َّـم َع َص ْو ًتــا َأ ْو َي ِ
جـ َ
ـد ِرحيًا»(  ( .
َي ْسـ َ
ويف مســألة مــن شــك هل صــى ركعــة أو اثنتيــن ،ومــا يف حديث مســلم-

(  ( 

هــل يبنــي عــى مــا اســتيقن مــن ذلك؟

( )1ألهنا ثابتة بدليل نقيل هو قوله َ : 
«ل َض َر َر َو َل ِض َرارَ».
أخرجه اإلمام مالك يف الموطأ ( ،745/2رقم .)31
والشافعي يف مسنده ( ،165/2رقم .)575
وأمحد يف المسند يف مواضع منها ( ،55/5رقم .)2865
وابن ماجه يف السنن ( ،784/2رقم .)2341
ِ
ِ
( )2إشــارة إىل حديــث َعبـ ِ
ِ
ـاد ْبـ ِ
ـن َت ِميـ ٍ
الر ُج ُل
َّ
ـمَ ،عـ ْن َع ِّمــهَ ،أ َّن ُه َشـ َكا إِ َلــى َر ُســول ال َّلــه َّ 
ِ
ــل إِ َلي ِ
ِ
ــه َأنَّــ ُه َي ِ
ال َي ْن َفتِ ْ
الصــا َِة؟ َف َق َ
ال َي ْن َصــرِ ْ
ــل ـ َأ ْو َ
ــال َ « :
جــدُ َّ
فـ
ــي َء فــي َّ
ا َّلــذي ُي َخ َّي ُ ْ
الش ْ
َح َّتى َي ْس َم َع َص ْو ًتا َأ ْو َي ِ
ج َد ِرحيًا».

أخرجه البخاري ( 39/1رقم  ،)137ويف غير هذا الموضع.
ومسلم ( ،276/1رقم .)362 ،361/98
ِ
ــع ٍ
( )3إشــارة إىل حديــث َأبِــي س ِ
ــال َر ُس ُ
ــال َ :ق َ
يد ا ْل ُخــدْ ِر ِّيَ ،ق َ
ــول اهلل « : َإِ َذا َش َّ
ــك
َ
ِ ِ
َأ َح ُد ُكـ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِ
ً
َ
ـم َيـ ْ
الشـ َّ
ـم َص َّلــى ث َلثــا أ ْم أ ْر َب ًعــاَ ،فل َيطـ َـرحِ َّ
ـك َول َي ْبــن َعلــى
ـد ِر َكـ ْ
ـم فــي َص َلتــهَ ،ف َلـ ْ
ْ
ــج َد َت ْي ِن َق ْب َ
ــه
ــل َأنْ ُي َســ ِّل َمَ ،فــإِنْ كَانَ َص َّلــى َخ ْم ًســا َشــ َف ْع َن َل ُ
س ْ
ــم َي ْس ُ
ــج ُد َ
َمــا ا ْ
ســ َت ْي َق َنُ ،ث َّ
ِ
ِ
ِ
لشــ ْي َط ِ
ــهَ ،وإِنْ كَانَ َص َّلــى إِ ْت َم ًمــا َ
يــا ل َّ
ان».
َص َل َت ُ
ل ْر َبــ ٍع َكا َن َتــا َت ْرغ ً
أخرجه مسلم ( ،400/1رقم .)571/88
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فمــن بــاب اســتقراء الجزئيــات وضــع العلمــاء الكليــات ،ولهــذا فهــي

أضعــف مــن التــي قبلهــا.

وقــد اختلــف العلمــاء يف مسـ َ
ـائل مــن الشــك ،كالشــك يف الشــرط عنــد

المالكيــة ،فإنــه مؤثــر(  ( .
ـك فِــي ا ْل َمانِـ ِع َ
الشـ ُ
َّ
ال ُي َؤ ِّثــ ُـر
الش ْر ُط ك َُمـوقِ ٍ
َو َع ْك ُسـ ُه َّ
ـن إِ َذا

***

***

َوفِــي َك َطـاَ ٍق َو ِع َتـ ٍ
ـاق ُي ْذكَــ ُـر
فِـي حـدَ ٍ
َ (  ( 
ث َش َّك َو ِش ْبه ُي ْحتَذى
َ

ألن القاعــدة االســتقرائية ليســت قطعيــة كمــا يقــول المناطقــة ،وكمــا

يقــول صاحبنــا وصاحبكــم األخضــري(  (  :
*** قِيــاس ِ
و َ ِ
(  ( 
اال ْســتِ ْق َر ِاء َوالت َّْمثِيــ ِل
ــع بِالدَّ لِيــ ِل
َ ُ
ال ُيفيــدُ ال َق ْط َ
َ

فهــذا أضعــف من القيــاس المنطقــي ،هربــا مــن االحتجاجــات المعروفة

عندكــم يف مجــال العقيــدة وعلــم الكالم.

قيــاس يفيــد غلبــ َة ظــ ّن ،إال إذا كان
فهــذا القيــاس االســتقرائي هــو
ٌ

حجــة لكنهــا ليســت قطعيــة ،ولهــذا قــال يف
اســتقرا ًء شــبه كامــل ،فإنــه يفيــد ّ

مراقي السعود :

( )1يمكــن مراجعــة قاعــدة ((الشــك يف الشــرط مؤثــر ،ويف المنــع غيــر مؤثــر))
يف  :الفــروق للقــرايف ( ،)122 ،111/1إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك
للونشريســي ص  192ـ  ،193مواهــب الجليــل للحطــاب ( ،)470/1الشــرح الكبيــر
للدرديــر (.)122/1
( )2انظر  :المنهج المنتخب للزقاق مع شرح المنجور ص .515
( )3هــو أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن محمــد بــن عامــر األخضــري البنطيوســي الجزائــري،
اإلمــام العــامل ا لعابــد الصالــح الزاهــد ،لــه مؤلفــات منهــا منظومتــه المعروفــة بالقدســية،
ومختصــر يف العبــادات ،والســلم المرونــق ،والجوهــر المكنــون يف الثالثــة الفنــون
وغيرهــا ،تــويف رمحــه اهلل ســنة 983هـــ.
انظر ترمجته يف  :شجرة النور لمحمد مخلوف ( ،)285/1األعالم للزركيل (.)331/3
( )4انظر  :السلم المرونق يف علم المنطق لألخضري ص  .171مع شرحه لفايزة طيبي أمحد.
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الش َق ِ
ــر ِذي ِّ
ـــاق ***
َفــإِ ْن َيـــ ُع َم َغ ْي َ

َفهــو حجــ ٌة بِ ِ
اال ِّت َف ِ
ـــاق
ُ َ ُ َّ

(  ( 

أمــا االســتقراء الناقــص كثيــرا ،وهــو اســتقراء بعــض الجزئيــات إذا كان
أغلبي ـ ًا ،فإنــه ُيحتــج بــه(  (  ،أمــا إذا كان قليــا فهــو يشــبه قيــاس َّ
الشــبه الــذي

يختلــف العلمــاء يف قبولــه(  ( .

المث َبت..
هذا بالنسبة للكيل الثابت ،والكيل ُ

الثابت  :هو أن ننطلق من ك ّلي لتوليد جزئيات.

والمث َبت هو أن ننطلق من الجزئيات لتوليد ك ّلي.

أمــا النــوع الثالــث وهــو قيــاس التمثيــل ،فإنــه يدخــل يف القواعــد أيضــا،
بمعنــى أننــا إذا انتزعنــا الع ّلــة وجعلنهــا أصــا كقاعــدة االســتعجال مــن
«اســتعجل بالشــيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه»(  (  ،أو قاعدتنــا «المعاملــة

( )1انظر  :مراقي السعود ص .102
( )2انظــر  :نشــر البنــود شــرح مراقــي الســعود للعلــوي الشــنقيطي ( 257/2ـ ،)258
اإلهبــاج يف شــرح المنهــاج للســبكي ( 173/3ـ .)174
( )3قياس الشبه  :تعددت تعريفات قياس الشبه عند األصوليين ومنها :
عرفه الشيرازي والجويني بأنه  :الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرمها شبها.عرفــه الباقــاين بأنــه  :الجمــع بيــن األصــل والفــرع بمــا ال يناســب الحكــم ،ولكــنيســتلزم مــا يناســب الحكــم.
عرفــه اآلمــدي بأنــه  :الجمــع بيــن األصــل والفــرع بوصــف يوهــم اشــتماله عــىحكمــة الحكــم مــن جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة.
واختلفــوا يف العمــل بــه ،فذهــب مجاعــة منهــم القاضــي مــن الحنابلــة والباقــاين والصيريف
وأبــو إســحاق المــروزي والشــيرازي إىل عــدم العمــل بــه .وذهــب أكثــر الحنابلــة
والشــافعية والمالكيــة إىل العمــل بــه.
راجــع  :غايــة المــرام يف شــرح مقدمــة اإلمــام البــن زكــري التلمســاين ( 709/2ـ ،)710
مــع هوامــش التحقيــق.
( )4انظــر  :المنثــور يف القواعــد للزركشــي ( ،)205/3األشــباه والنظائــر للســيوطي ص
 ،152األشــباه والنظائــر البــن نجيــم ص  ،132القواعــد البــن رجــب ص  ،230منــح
الجليــل شــرح مختصــر خليــل لعليــش (.)690 ،435/9
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بنقيــض القصــد»(  (  ،وهــي مــن هــذا النــوع ،فــإن هــذا مــن بــاب إثبــات علــة
لجزئــي ،والجزئــي هــو «ا ْل َقاتِ ُ
ــل َ
ال َيــرِ ُث»(  (  ،لقيــاس أنــواع االســتعجال
األخــرى عليهــا ،ولهــذا فهــي علــة منقوضــة عنــد الجمهــور ،مخصصــة عنــد
المالكيــة ،ألن النقــض هــو وجــود الوصــف دون الحكــم ،فهــذا يســمى ناقضـ ًا

وهــو مــن القــوادح.

إذن القواعــد تخضــع لهــذه العمليــة الثالثيــة األبعــاد ،التــي ذكرهــا

المناطقــة وق ّعدوهــا مــن عهــد أرســطو ،ثــم تبناهــا العلمــاء المســلمون كأبــي
حامــد الغــزايل(  (  وابــن رشــد(  (  وغيرهــم الذيــن تبنــوا هــذه الثالثيــة ،وهــو

الثالثــي الــذي نعمــل بــه يف أصــول الفقــه ويف المنطــق والــذي ُيعمــل بــه يف

شــؤون الدنيــا ،فــكل االكتشــافات واالســتنباطات تقــوم إمــا عــى كيل ثابــت،
وإمــا عــى ك ّلــي اســتقرائي ،وإمــا عــى كيل يقــوم عــى قيــاس تمثيــي ،مــع
ضعــف االثنيــن وقــوة األول النــدراج الجزئيــة يف الــكيل بالضــرورة.

( )1انظــر  :الموافقــات لإلمــام الشــاطبي ( ،)405/1إيضــاح المســالك إىل قواعــد
اإلمــام مالــك للونشريســي ،315شــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور ص 481
( )2حديــث أخرجــه الترمــذي ( ،425/4رقــم  .)2109وابــن ماجــه ( ،883/2رقــم
 ،913/2( ،)2645رقــم )2735
( )3هــو حجــة اإلســام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن أمحــد الطوســي الغــزايل ،اإلمام
الفقيــه األصــويل المتكلــم المتصــوف ،مــن مصنفاته المســتصفى يف أصــول الفقــه ،االقتصاد
يف االعتقــاد ،الوجيــز يف الفقــه ،إحيــاء علــوم الديــن ،وغيــر ذلــك ،تويف ســنة 505هـ.
انظــر  :تبييــن كــذب المفتــري البــن عســاكر ص  291ـ  ،306ســير أعــام النبالء
للذهبــي ( ،)322/19طبقــات الشــافعية البــن الســبكي ( ،)191/6وفيــات األعيــان
البــن خلــكان (.)216/4
( )4هــو أبــو الوليــد محمــد بــن أمحــد بــن محمــد بــن أمحــد بــن رشــد الحفيــد المالكــي،
الفقيــه األديــب العــامل الجليــل الحكيــم الفيلســوف المتقــن ،لــه تآليــف كثيــرة منهــا بدايــة
المجتهــد وهنايــة المقتصــد ،والكليــات يف الطــب ،ومختصر المســتصفى ،تويف ســنة 595هـ.
انظــر  :تاريــخ قضــاة األندلــس البــن الحســن النبهــاين ص  ،144الديبــاج البــن فرحــون
( ،)238/2شــجرة النــور لمحمــد مخلــوف (.)146/1
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الكليــات ،بعضهــم يفــرق يف القواعــد بيــن كليــات وبيــن مــا ليــس مــن

هــذه الكليــات ،كاألحنــاف الذيــن يقولــون إن القواعــد الكليــة هــي التــي ال

تنــدرج تحــت قواعــد أخــرى ،لكــن الحقيقــة أن كل القواعــد هــي مــن بــاب
الــكيل ،بمعنــى أنــه قــد تشــذ بعــض الجزئيــات ومثــل ذلــك ال يقــدح يف وجــود

القاعــدة ،وهــذا هــو الفــرق بيــن الــكيل والكليــة ،ألن الحكــم عــى كل فــرد

هــذا يســمى كليــة ،والحكــم عــى الجميــع عــى المجمــوع :

ا ْلـ ُك ُّل ُح ْك ُمنَا َع َلى ا ْل َم ْج ُمــو ِع *** َك ُك ُّل َذ َ
اك َل ْي َس َذ ا ُو ُقو ِع

(  ( 

كمــا قال أيضــا حببينا األخضري ،ونحن نتكلم مع األخوة يف الجزائر.

فهــذه القواعــد انبثقــت زمانــا مــن األفــق الجزائــري ،وهــي تعــود

إليــه وإىل أحضانــه اليــوم ،كان المقــري(  (  رمحــه اهلل مــن روادهــا ،وإن كان

القــرايف(  (  لــه الســبق يف تلخيــص كثيــر مــن القواعــد يف كتابــه «الذخيــرة» ،ويف

كتابــه «الفــروق» ونبــه إىل أمهيــة القواعــد بأهنــا تجمــع شــتات المســائل التــي

قــد يقضــي اإلنســان عمــره وهــو مل يصــل إليهــا ،فــإن الفــروع إذا مجعــت يف
( )1انظر  :السلم المرونق يف علم المنطق لألخضري ص  .167مع شرحه لفايزة طيبي أمحد.
( )2هــو اإلمــام أبــو عبــداهلل محمــد بــن أمحــد بــن أبــي بكــر بــن يحيــى بــن عبدالرمحــن
القرشــي التلمســاين المشــهور بالمقــري ،أحــد مجتهــدي المذهــب ،مــن مؤلفاتــه  :القواعد،
وحاشــية عــى مختصــر ابــن الحاجــب ،وعمــل مــا طــب لمــن حــب ،تــويف ســنة 756هـــ.
انظــر  :شــذرات الذهــب البــن العمــاد ( ،)193/6نيــل االبتهــاج للتنبكتــي ص
 ،420شــجرة النــور لمحمــد مخلــوف (.)232/1
( )3هــو شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس القــرايف المالكــي ،المفســر
والمحــدث والمتكلــم الفقــه واألصــويل ،مــن مؤلفاتــه  :الذخيــرة يف الفقــه ،والفــروق،
وشــرح تنقيــح الفصــول ،ونفائــس األصــول وغيرهــا ،تــويف ســنة 684هـــ.
انظــر  :وفيــات ابــن قنفــذ ص  ،328حســن المحاضــرة للســيوطي (،)272/1
الديبــاج البــن فرحــون ( 205/1ـ .)208
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قواعــد ســهل عــى المــرء أن يتناولهــا وأن يصــل إليهــا ،ألهنــا أصبحــت معقولة
وأصبــح االســتنباط فيهــا واضحــا(  ( .

فالقواعــد أمهيتهــا تكمــن يف االســتنباط واالنضبــاط ،فهــي مــن جهــة
تســهل عــى العــامل أن يســتنبط الجزئيــات والفرعيــات ،ومــن جهــة أخــرى
ِّ
تضبــط المســيرة الفكريــة والســيرورة العمليــة ،فهــذا االســتنباط واالنضبــاط
البــد منهمــا لكــي نق ِّعــد الفقــه ونضــع القواعــد المنضبطــة.

الكثيــر مــن القواعــد المالكيــة تواجــه هــذا العصــر ،ومل تكتــب بعــد وهــي
((االكتفــاء بالخبر عن النظــر))(( ،الخبر عند المالكية كالنظــر يف المعامالت))(  ( ،
هــذه قاعــدة مهمــة أشــار إليها أبــو بكــر بــن العربــي لينتقدهــا يف كتابــه «القبس»،
لكــن المالكيــة يجيــزون بيــع الغائب بالوصــف(  ( .

مهمــة يف الفقــه عظيمــة
( )1قــال اإلمــام القــرايف يف الفــروق ((( : )3/1وهــذه القواعــد ّ
النّفــع وبقــدر اإلحاطــة هبــا يعظــم قــدر الفقيــه ويشــرف ... ،وتتّضــح مناهــج الفتــاوى
وتكشــف ... ،ومــن جعــل يخــرج الفــروع بالمناســبات الجزئ ّيــة دون القواعــد الك ّل ّيــة
تناقضــت عليــه الفــروع واختلفــت ،...ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ
أكثــر الجزئ ّيــات الندراجهــا يف الك ّل ّيــات)).
( )2قــال ابــن رشــد يف البيــان والتحصيــل ((( : )262/8وإنمــا جــاز عنــد الضــرورة بيــع
الســلعة الغائبــة إذ ال يمكــن فيهــا المعاينــة ،وكبيــع األمحــال عــى البرنامــج [لمــا يف حلهــا
ونشــرها عــى الســوام مــن الضــرر عــى أربــاب المتــاع)).
وقــال أيضــا يف المقدمــات الممهــدات ((( : )78/2ال يجــوز االجتــزاء بالصفــة عــن
النظــر إال مــع الضــرورة إىل ذلــك ،ألن النظــر أبلــغ يف المعرفــة مــن الصفــة)).
ـا َ ِ ِ ِ ٍ
((و َل ِخـ َ
الص َفـ َة إِن ََّمــا
ف عنْــد َمالــك َأ َّن ِّ
قــال ابــن رشــد يف بدايــة المجتهــد (َ : )174/3
ِ
ِ ِ
ـة ا ْلمبِيـعَِ ،أو لِمـ َك ِ
ِ
ـوب َعـ ِ
ان ا ْل َم َشـ َّق ِة)).
َتنُـ ُ
ْ َ
ـن ا ْل ُم َعا َينَــة ل َمـ َكان َغ ْي َبـ َ
( )3تعــرض اإلمــام ابــن رشــد يف بدايــة المجتهــد ( )174/3إىل اختــاف العلمــاء يف
هــذه المســألة (( :اختلــف العلمــاء...
فقــال قــوم  :بيــع الغائــب ال يجــوز بحــال مــن األحــوال ال مــا وصــف وال مــا ملـافعي ،وهــو المنصــوص عنــد أصحابــه ،أعنــي ّ
يوصــف ،وهــذا أشــهر قــويل ّ
أن بيــع
الشـ ّ
الصفــة ال يجــوز.
الغائــب عــى ّ
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المالكية يجيزون بيع المغ ّيب يف األرض(  ( .
المالكية يجيزون بيع الدَّ ين(  ( .

كل هــذا بنــاء عــى أن ((الخبــر كالنظــر)) ،فهــذه القاعــدة التــي مل يكتبهــا

أحــد مــن الذيــن يكتبــون يف القواعــد تواجــه الكثيــر مــن القضايــا التــي نعــاين

منهــا اليــوم يف المعامــات.

هنــاك بعــض القواعــد هــي عبــارة عــن تعريفــات وعــن مفاهيــم ،كقاعدة

أن ((البيــع هــل هــو عقــد وحــده ،أم البيع هــو العقــد والقبــض؟))(  ( .

المالكيــة يقولــون  :إن البيــع هــو العقــد وليــس القبــض ،وألجــل ذلــك

يجيــزون بيــع الشــيء قبــل قبضــه إال إذا كان طعامــا ،وهــذا ينفــرد بــه المالكيــة.

الصفــة إذا كانــت
وقــال مالــك ،وأكثــر أهــل المدينــة  :يجــوز بيــع الغائــب عــى ّممــا يؤمــن أن تتغ ّيــر فيــه قبــل القبــض صفتــه.
غيبتــه ّ
ثــم لــه إذا رآهــا
وقــال أبــو حنيفــة  :يجــوز بيــع العيــن الغائبــة مــن غيــر صفــةّ ،الخيــار ،فــإن شــاء أنفــذ البيــع وإن شــاء ر ّده)).
( )1راجــع  :منــح الجليــل للشــيخ عليــش ( ،)294/5شــرح تحفــة الحــكام لميــارة
(.)110/2( ،)301/1
( )2انظــر  :المدونــة لســحنون ( ،)7/3الذخيــرة للقــرايف ( ،)80/8القوانيــن الفقهيــة
البــن جــزي ص .260
وجــاء يف مواهــب الجليــل للحطــاب ((( : )368/4قــال يف المســائل الملقوطــة ،قــال يف
ـي  :ال يجــوز بيــع الدّ يــن ّإل بخمســة شــروط :
وثائــق الغرناطـ ّ
أن ال يكون طعاما.مقرا به.
وأن يكون الغريم حاضرا ّوأن يباع بغير جنسه.وأن ال يقصد ببيعه ضرر المديان.وأن يكون ال ّثمن نقدا)).( )3انظــر  :القواعــد للمقــري ص  ،335إيضــاح المســالك يف قواعــد اإلمــام مالــك
للونشريســي ،333شــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور ص .481
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ض بيع *** بِ ِعــو ٍ ِ
يع
ض َو ق َيل َق ْب ٌض َر ُ
َ
ـع َق ْب ٍ َ ْ ُ
ا ْل َع ْقــدُ َق ُّط َأ ْو َمـ َ
ـض وال يدخــل يف
ويقــول المــازري  :إن حقيقــة البيــع هــي العقــد ،والقبـ ُ
حقيقــة البيــع وال يف ماهيتــه ،كمــا عنــد المذاهــب األخــرى(  ( .
فمذهــب مالــك رمحــه اهلل تعــاىل يمكــن أن يواجــه َّ
كل ذلــك ،فعلينــا أن
(  ( 

نعيــد الثقــة لهــذا المذهــب ،حتــى نغتــرف مــن بحــوره الزاخــرة :
الش ْأو ِ
ِ
ـت َف ِ
الذي َ
ال ُيدْ َر ُك
إِ َذا َس ِمـ ْع َ
اإل َمــا ُم َمــال ُك *** َص َّح َل ُه َّ ُ
لألَ َث ِر الص ِ
حيحِ َم ْع ُح ْس ِن النَّ َظ ْر *** فِي ك ُِّل َف ٍّن كَا ْلكِت ِ
َاب َواألَ َث ْـر
َّ
كما يقول فيه مراقي السعود(  ( .

تحيــايت لكــم وســامي عــى مجيــع اإلخــوة الحاضريــن ،وعــى كل مــن
يف ذلــك المــكان ،ويف هــذا الزمــان ،وعــى مجيــع الســكان ،وتحيــايت للجزائــر.
وبارك اهلل فيكم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

( )1انظر  :المنهج المنتخب للزقاق مع شرح المنجور ص .299
( )2انظــر معنــى كالم المــازري يف  :إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك
للونشريســي ص  ،334شــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور ص .300
( )3انظر  :مراقي السعود ص .119
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المصادر والمراجع
yاإلهبــاج يف شــرح المنهــاج  :منهــاج الوصــول إيل علــم األصــول للقاضــي
البيضــاوي ((ت 785هـــ)) ،تقــي الديــن أبــو الحســن عــي بــن عبــد الــكايف بــن

عــي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحيــي الســبكي وولــده تــاج الديــن أبــو نصــر عبــد

الوهــاب ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت1416 ،هـــ ـ 1995م.
ِ
ـب َأبِــي حنِي َفـ َة النُّعمـ ِ
ـان ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم
ْ yالَ ْشـ َبا ُه َوالنَّ َظائـ ُـر َع َلــى َم ْذ َهـ ِ ْ َ ْ
َْ
ابــن محمــد ،المعــروف بابــن نجيــم المصــري (ت970هـــ) ،وضــع حواشــيه
وخــرج أحاديثــه  :الشــيخ زكريــا عميــرات ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،لبنــان،

 1419هـ ـ  1999م.

yاألشــباه والنظائــر ،عبــد الرمحــن بــن أبــي بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،ط1411 : 1هـــ ـ 1990م.

yاألعــام ،خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس ،الــزركيل
الدمشــقي (ت1396هـــ) ،دار العلــم للمالييــن ،ط 2002 : 15م.

yإيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك ،لإلمــام أبــي العبــاس أمحــد بــن
يحيــى الونشريســي (ت914هـــ) ،تحقيــق أمحــد بوطاهــر الخطابــي ،طبــع
بإشــراف اللجنــة المشــتركة إلحيــاء التــراث اإلســامي ،بيــن المملكــة المغربيــة
واإلمــارات العربيــة المتحــدة1400 ،هـــ ـ 1980م.

yبدايــة المجتهــد وهنايــة المقتصــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أمحــد بــن محمــد بــن
أمحــد بن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد (ت595هـــ) ،دار الحديث،

القاهــرة1425 ،هـ ـ  2004م.

yبلغــة الســالك ألقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي عــى الشــرح
الصغيــر (الشــرح الصغيــر هــو شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب
المــا ِم مال ِ ٍ
المســالك لِم ْذ َه ِ ِ
ــك) ،أبــو العبــاس أمحــد بــن محمــد الخلــويت،
َ
َ
ــب ْ َ

الشــهير بالصــاوي المالكــي (ت1241هـــ) ،دار المعــارف.
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yالبيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل يف مســائل المســتخرجة ،لإلمــام
أبــي الوليــد محمــد بــن أمحــد ابــن رشــد الجــد المالكــي (ت520هـــ) ،تحقيــق

مجموعــة مــن األســاتذة ،دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت ،ط1408 : 2هـــ 1988م.

yالتــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل ،محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن
يوســف العبــدري الغرناطــي ،أبــو عبــد اهلل المــواق المالكــي (ت897هـــ) ،دار
الكتــب العلميــة ،ط1416 : 1هـــ ـ 1994م.

yالذخيــرة ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن
المالكــي الشــهير بالقــرايف (ت684هـــ) ،تحقيــق محمد حجــي ،وســعيد أعراب،
محمــد بــو خبــزة ،دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت ،ط1994 : 1م

yشــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات المالكيــة ،لمحمــد بــن محمــد مخلــوف ،دار
الكتــاب العربــي بيــروت ،طبعــة مصــورة عــن الطبعــة األوىل1349 ،هـــ ،المطبعة
الســلفية ومكتبتهــا.

yشــرح المنهــج المنخــب إىل قواعــد المذهــب ،أمحــد (ت995هـــ) ،دراســة وتحقيق
محمــد الشــيخ محمــد األميــن ،دار عبــد اهلل الشــنقيطي للطباعــة والنشــر والتوزيع.

yشــرح متــن الســلم الرونــق يف علــم المنطــق لعبــد الرمحــن األخضــري ،دراســة
وصفيــة تحليليــة ،األســتاذة فايــزة طيبــي أمحــد ،منشــورات المجلــس األعــى

للغــة العربيــة ،الجزائــر2009 ،م.

yصحيــح البخــاري (الجامــع المســند الصحيــح المختصر مــن أمور رســول اهلل 
وســننه وأيامــه) ،محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداهلل البخــاري الجعفــي ،تحقيــق
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر ،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية
بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،ط1422 : 1هـــ.

yصحيــح مســلم ،لإلمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري
النيســابوري (ت261هـــ) ،تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،بيــروت1374 ،هـــ ـ 1955م.
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yغايــة المــرام يف شــرح مقدمــة اإلمــام ،لإلمــام أبــي العبــاس أمحــد بــن زكــري
التلمســاين المالكــي (ت900هـــ) ،تحقيــق ُم َحنْــد ُأو إِديــر مشــنان ،دار التــراث
ناشــرون الجزائــر ،دار ابــن حــزم بيــروت ،ط1426 : 1هـــ ـ 2005م.

yالفــروق (أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق) ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بن
إدريــس بن عبــد الرمحــن المالكــي الشــهير بالقــرايف (ت684هـ) ،عــامل الكتب.

yقواعــد الفقــه ،لقاضــي الجماعــة أبــي عبــد اهلل محمــد بــن محمــد بــن أمحــد
المقــري الجــد (ت759هـــ) ،رســالة لنيــل الدكتــوراه يف الدراســات العليــا
اإلســامية ،دراســة وتحقيــق ،أعدهــا محمــد بــن محمــد الدردابــي ،تحــت
إشــراف الدكتــور عــي ســامي النشــار ،جامعــة القروييــن ،دار الحديــث الحســنية،
الربــاط ،المملكــة المغربيــة1400 ،هـــ ـ 1980م.

yالقواعــد البــن رجــب ،زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بن الحســن،
الســامي ،البغــدادي ،ثم الدمشــقي ،الحنبيل (ت795هـــ) ،دار الكتــب العلمية.
َ

yالقوانيــن الفقهيــة ،ألبــي القاســم محمــد بــن أمحــد بــن جــزي الغرناطــي
المالكــي (ت741هـــ) ،مكتبــة الشــركة الجزائريــة ،الجزائــر.

yالمدونــة ،بروايــة ســحنون عــن ابــن القاســم مالــك بــن أنــس بــن مالك بــن عامر
األصبحــي المدين (ت179هـ) ،دار الكتب العلميــة ،ط1415 : 1هـ ـ 1994م.

yمراقــي الســعود لمبتغــي الرقــي والصعــود ،ســيدي عبــد اهلل بــن الحــاج إبراهيــم
الشــنقيطي (ت1230هـــ) ،راجعــه وصحــح متنــه وضبطــه الدكتــور محمــد ولــد

ســيدي ولــد حبيــب الشــنقيطي ،دار المنــارة للنشــر والتوزيــع ،جــدة ،الســعودية،

ط1429 : 2هـ ـ 2008م.

yمســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن
هــال بن أســد الشــيباين (ت241هـــ) ،تحقيق شــعيب األرنــؤوط ـ عادل مرشــد،
وآخــرون ،إشــراف د/عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي ،مؤسســة الرســالة،
بيــروت ،ط1421 : 1هـــ ـ 2001م.

- 40 -

yمســند اإلمــام الشــافعي ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن إدريــس الشــافعي ،بترتيــب
محمــد عابــد الســندي ،صححــه وراجــع أصولــه يوســف عيل الــزواوي ،والســيد
عــزت العطــار الحســيني ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت1370 ،هـــ ـ 1951م.
yالمقدمــات الممهــدات لبيــان مــا اقتضتــه رســوم المدونــة مــن األحــكام
الشــرعيات والتحصيــات المحكمــات ألمهــات مســائلها المشــكالت ،لإلمــام
أبــي الوليــد محمــد بن أمحــد القرطبــي ،المعــروف بابن رشــد الجــد (ت520هـ)،
تحقيــق محمــد حجــي ،دار الغــرب اإلســامي ،ط1408 : 1هـــ ـ 1988م.

yالمنثــور يف القواعــد الفقهيــة ،أبــو عبــد اهلل بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اهلل بــن
هبــادر الزركشــي (ت794هـــ) ،وزارة األوقاف الكويتيــة ،ط1405 : 2هـــ ـ 1985م.
yالموافقــات ،إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير
بالشــاطبي (ت790هـــ) ،تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان ،دار
ابــن عفــان ،ط : 1الطبعــة األوىل 1417هـــ ـ 1997م.

yموطــأ اإلمــام مالــك ،مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي المــدين
(ت179هـــ) ،صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،دار إحيــاء التــراث العربــي ،بيــروت ،لبنــان1406 ،هـــ ـ 1985م.
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الفقه المالكي وأثره في التقنين

(*)

 فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكرمي
y
مفيت الديار املصرية

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام عــى أشــرف المرســلين

الغــر المحجليــن ،وعــى آلــه وأصحابــه وتابعيهــم
ســيدنا محمــد  قائــد
ّ
ومــن ســار عــى هنجهــم واهتــدى هبديهــم إىل يــوم الديــن.
أما بعد،

فأكــرر شــكري وتقديــري لمــن أســهم يف تنظيــم هــذا المؤتمــر التاســع

للمذهــب المالكــي وعــى رأســهم فخامــة الرئيــس ،ثــم معــايل الوزيــر ،ثــم وايل
واليــة عيــن الدفــى ،نشــكركم مجيعــا عــى تنظيــم هــذا المؤتمــر ،كما نشــكركم

عــى حســن االســتقبال وحســن الضيافــة التــي لمســناها مــن بلدنــا الكريــم.

يف البدايــةّ ،أود أن أؤكــد أن المذهــب المالكــي يعتنــي أوال بالتربيــة وقد

قــام عــى ذلــك وشــاع أن المالكيــة يجمعــون مــا بيــن الحقيقــة والشــريعة،
ٌ
مالحــظ بــل ويمكــن أن يؤخــذ مــن دالالت القــرآن الكريــم ،فــإن
وهــذا
القــرآن الكريــم قــد وصــف رســوله الكريــم بأنــه نــور مــن اهلل وهــذا النــور

انتقــل إىل أتبــاع محمــد  كل عــى قــدر تربيتــه ،فانتقــل إىل أبــي بكــر عــى

قــدر تربيتــه ،وانتقــل إىل عمــر عــى قــدر تربيتــه ،ثــم انتقــل إىل بقيــة الصحابــة
الكــرام وانتقــل مــن الصحابــة الكــرام إىل التابعيــن كل أيضــا عــى قــدر

تربيتــه ،ثــم انتقــل مــن التابعيــن إىل تابعيهــم وكان يف مقدمــة هــؤالء اإلمــام

مالــك . 

(*) محاضرة ألقاها يف افتتاح فعاليات الملتقى مأخوذة من شريط مسجل.
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فإنــه قــدَّ س مدينــة رســول اهلل  ،حتى إنــه ُأثر عنــه أنــه كان ال يركب دابة

وهــذا مــن حســن الخلــق والتــأدب مــع المقــام الشــريف مقــام رســول اهلل ،

ثــم إنــه يف تقديــس آخــر كان ال يلقــي الــدرس يف الحديــث الشــريف حتــى

يبعــث غالمــه ليســأل الســائلين والدارســين هــل تريــدون الحديــث أو الــرأي؟

فــإن قالــوا نريــد الحديــث اغتســل وقــدم المجلــس وهــذا تقديــس للحديــث

الشــريف ،ثــم مــن ناحيــة أخــرى أيضــا وهــذا قــدر مــن التربيــة أنــه كان ال

يســمح يف مجلســه برفــع صــوت أحــد فــوق حديــث رســول اهلل .

هــذا كلــه يعطينــا داللــة عــى أن هــذا المذهــب الكريــم هــو مذهــب

قائــم عــى التربيــة ،ومــن هــذا المنطلــق وجدنــا أنــه ينتقــل إىل أتبــاع هــذا
المذهــب عــن طريــق التســليم المحض-ربمــا -يف بعــض الحــاالت ،حتــى

إنــه ســأل البعــض ،لمــاذا وجدنــا يف شـ ّـراح خليــل -رمحــه اهلل تعــاىل -أهنــم ال

يذكــرون األدلــة خاصــة يف الكتــاب الشــهير الــذي لقــي قبــول لــدى الباحثيــن
والدارســين وهــو كتــاب «الشــرح الكبيــر عــى مختصــر الخليــل» لســيدي

أمحــد الدرديــر -رمحهــم اهلل تعــاىل-؟.

فــكان الجــواب أن الفقــه المالكــي هــو فقــه روايــة بالســند تتناقلــه

األجيــال بالتســليم ودون بحــث عــن الدليــل ليقيــن عنــد مــن ينتقــل إليــه هــذا

المذهــب أن مــن نقــل إليــه المذهــب كان صادقــا فيمــا نقــل عــن ســلفه إىل أن
يصــل إىل اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل تعــاىل ،-فهــو فقــه يجمــع مــا بيــن االتبــاع

ومــا بيــن الصــاح والتقــوى ،ومــا بيــن األثــر والــرأي -كمــا تفضــل معــايل
الدكتــور صالــح-

وانتقــل هــذا المذهــب عبــر األجيــال إىل اآلفــاق إىل أن اســتقر تمامــا

وإتباعــا مــن أهــل المغــرب العربــي والســودان وموريتانيــا وليبيــا -إن

قصرنــا المغــرب العربــي عــى ثــاث دول ،-لكــن نــود يف هــذه المداخلــة
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أن نقــف عنــد بعــض النقــاط ونتــرك للمتدخليــن أن يثــروا هــذه المناقشــة

بمــا عندهــم.

أ ّمــا مســألة التقعيــد والتــي هــي أحــد محــاور هــذا المؤتمــر فقــد تكفــل

معــايل الدكتــور صالــح بإيــراد قــدر كبيــر ممــا يتعلــق هبــذه المســألة ،ولذلــك

ســألجأ مباشــرة إىل الشــق الثــاين مــن المؤتمــر وهــو مســألة التقنيــن.

ومســألة التقنيــن ربمــا هــي مســألة حديثــة معاصــرة ،وربمــا مل يرتضهــا

الشــيوخ القدامــى خاصــة يف مصــر ،ولكنهــا يف الوقــت المعاصــر مســألة

م ّلحــة بــل نحتاجهــا ؛ ألن أوال مــن جانــب القضــاء مــع تقديرنــا الكامــل

ألشــخاص القضــاة وعلمهــم وفضلهــم إال أن البحــث يف بطــون الكتــب
عــن الراجــح يف المذهــب وعــن حكــم المســألة فيهــم مــن خــال الشــروح

والمتــون ربمــا مســألة تكــون صعبــة وعســيرة ،بــل قــد تكــون مســتحيلة
إ َّ
ال لمــن وفقــه اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ولذلــك فــإن التقنيــن بالنســبة للقاضــي

اآلن هــو بمثابــة المنقــذ للحكــم يف القضــاء عــى وجــه الســرعة -أي -ليــس
المقصــود أن يســرع القاضــي يف نظــر القضيــة عــى أيــة حــال ،وإنمــا أن

تؤخــذ إجراءاهتــا التــي نــص عليهــا القانــون بــكل مــا يحقــق العدالــة ؛
ومــن جانــب آخــر فــإن مســألة التقنيــن تحقــق المصلحــة للمتقاضيــن ألن

المتقاضــي يعــرف ســلفا الحــق وبمــا يحكــم القاضــي بــدال مــن أن ُيتــرك

هكــذا .هــذه مســألة.

المســألة األخــرى هــو تأثيــر الفقــه المالكــي يف التقنينــات ،وهــذا يف

الحقيقــة يــدل عــى أن الفقــه المالكــي صالــح ألن يؤخــذ منــه تقنيــن كامــل

وبــكل معنــى الكلمــة ،وهــذا المعنــى أن الفقــه المالكــي قــد أ َّثــر يف غيــره
مــن التقنينــات المعاصــرة د ّلــل عــى ذلــك الكثيــر مــن الباحثيــن وأذكــر

تجربتيــن.
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تجربــة يل ،ويســبقها تقريــرات الباحثيــن عنــد المستشــار أنــور الجنــدي

مــن خــال كتابــه «موســوعة العلــوم اإلســامية» خصــص جــزءا لالستشــراق

التشــريعي وذهــب بالدليــل الــذي ذكــره -وليــس محلــه اآلن -إىل أن «مدونــة
نابليــون» هــي مأخــوذة مــن الفقــه المالكــي ،ثــم هنــاك دراســة أخــرى معمقــة
وموجــودة يف كثيــر مــن المراجــع لكنهــا تحتــاج إىل توثيــق أكثــر أن «مدونــة

نابليــون» كان مــن ضمــن مــن دوهنــا فقيــه مالكــي ،وإذا ثبــت ذلــك فــإن

العقــدة تنحــل ،ألن اإلفــادة تكــون بالفعــل قــد حصلــت مــن هــذا الفقيــه

المالكــي.

ثــم الدليــل اآلخــر أنــه عندمــا أراد الخديــوي إســماعيل يف مصــر أن

يقنــن أو أن يجعــل قانونــا مأخــوذا مــن الفقــه اإلســامي ومل تكــن الظــروف

قــد أســعفته يف ذلــك فلجــأ إىل القانــون الفرنســي وطبقــه يف مصــر بعــد ترمجتــه،
عــرض هــذا األمــر عــى الفقيــه الكبيــر مخلــوف ِ
المنَّــاوي المالكــي وطلــب

منــه أن يعــرض مدونــة التشــريع المصــري عــى الفقــه ،هــل هــي توافــق أو
تخالــف؟ ومخلــوف ِ
المنَّــاوي اإلمــام الكبيــر -رمحــه اهلل تعــاىل -هــو فقيــه
مالكــي ،فعرضــه عــى الفقــه المالكــي وعقــد دراســة مقارنــة مــا بيــن كل مــادة
مــن مــواد التقنيــن المصــري عــى الفقــه المالكــي ،فصــار عندنــا اآلن أدلــة

كثيــرة جــدا أن الفقــه المالكــي مؤثــر بالفعــل يف «مدونــة نابليــون».

ثــم إنــه يل تجربتــان أنــا شــخصيا ،التجربــة األوىل عندمــا كنــا نــدرس يف

الفرقــة الخامســة بكليــة الشــريعة وكان ُيــدرس لنــا أحــد أســاتذة مــادة القانــون

المــدين وكان موضــوع المقــرر يف ذلــك الوقــت «أحــكام الملكيــة والتأمينــات»
ومــن موضوعاهتــا «أحــكام االلتصــاق» إي فيمــا لــو جــزر النهــر أو مــدَّ البحــر،

فمــا حكــم الملكيــة التــي يجــزر عنهــا النهــر أو البحــر؟ هــل تلحــق بملكيــة
الشــخص أو أن لهــا ملكيــة أخــرى؟ ومــا طبيعــة هــذه الملكيــة؟ ثــم إذا مــدّ
البحــر أو النهــر وأخــذ جــزءا مــن أمالكــي أنــا كفــرد ،هــل تــزول الملكيــة
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هبــذا المــدّ أو ال؟ ومــا طبيعــة ذلــك؟ هــذا كلــه مبحــوث يف القانــون المــدين
المصــري يف هــذا البــاب.

ثــم يف مرحلــة الدراســات العليــا درســنا بــاب مــن كتــاب «الشــرح الكبير

وحاشــية الدســوقي عليــه» ،هــذا البــاب هــو بــاب «إحيــاء المــوات» -وأنــا
أدعوكــم إىل قــراءة هــذا البــاب وإىل التقنيــن المــدين المصــري مــع شــروحه-

وتــكاد أن تكــون عبــارات ســيدي محمــد بــن عرفــة الدســوقي -رمحــه اهلل

تعــاىل -هــي مــا ُوجــد يف شــرح القانــون المــدين ،هــذا أوال.

ثانيــا ،يف فتــرة مــن الفتــرات كنــت معنيــا بالقواعــد التــي تفســر عبــارات

العقــد عنــد التنــازع يف عباراتــه المرتبــة للحقــوق وااللتزامــات ،يعنــي إذا

مــا اختلــف العاقــدان يف بنــود العقــد ،بنــود الصيغــة ،أو اختلفــت عبــارات

العقــد ،وكل يدّ عــي أنــه يريــد كــذا ،فمــا موقــف القاضــي مــن تفســير هــذه

العبــارات المنصــوص عليهــا يف صلــب العقــد؟ هــل يتبــع مقصــد هــذا العاقــد
أو مقصــد العاقــد اآلخــر؟ هــل هنــاك مــن قواعــد تعيــن القاضــي عــى ذلــك يف

القانــون؟! نعــم ،توجــد قواعــد كثيــرة ونقلهــا مترمجــة عــن القانــون الفرنســي
الفقيــه الكبيــر الدكتورعبــد الــرزاق الســنهوري -رمحــه اهلل تعــاىل -يف «الوســيط
يف شــرح القانــون المــدين» وبصفــة خاصــة يف الجــزء المتعلــق بنظريــة العقــد،

إذ نقــل الكثيــر مــن القواعــد التــي يســتعين هبــا القاضــي الفرنســي يف تفســير

العقــد عنــد التنــازع يف عباراتــه.

فقارنــت مــا بيــن مــا ذكــره العالمــة اإلمــام الســنهوري -رمحــه اهلل

تعــاىل -ومــا عليــه الفقــه اإلســامي عمومــا والفقــه المالكــي بصفــة خاصــة،
ثــم فوجئــت بمــا ُذكــر نق ـاً عــن القانــون الفرنســي مــن قواعــد هــي بنصهــا
وفصهــا موجــودة لــدى فقهــاء مســلمين ،ويف الفقــه المالكــي بصفــة خاصــة،

إذن نحــن ال نريــد أن نثبــت ،وإنمــا نريــد أن نوضــح بــأن بضاعتنــا ر ّدت إلينــا

يف ثــوب آخــر أو بغــاف آخــر ،وهــو مــا عليــه الــدول العربيــة مــن التقنينــات
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يف مجــال القانــون المــدين ،لكــن إن نزعنــا هــذا الغــاف ورفعنــا هــذا الثــوب
وجدنــا البضاعــة هــي بضاعــة مالكيــة ،بضاعــة شــافعية ،بضاعــة فقهيــة،

هــي بضاعــة إســامية فنحــن نريــد أن نعمــق البحــث يف هــذه الجزئيــة
بصفــة خاصــة ونوضــح مــدى صالحيــة الفقــه اإلســامي اآلن وقــد ثبتــت

صالحياتــه.

لكــن عنــد مــن أراد أن يقنــن الفقــه اإلســامي فهــو صالــح ألن يقنــن منه

يف وقتنــا المعاصــر ،لكــن ينبغــي أن يتقيــد هــذا التقنيــن بجملــة مــن الضوابط.

الضابــط األول  :يجــب أن يحافــظ عــى الثابــت منــه ،بمعنــى أن هنــاك

نصوصــا قطعيــة الداللــة ،قطعيــة الثبــوت تثبــت أحكامــا يف مجــال المعامالت،
ويف مجــال القانــون الجنائــي ،ويف مجــال القانــون المــايل ،ويف مجــاالت

عديــدة ،إذا كان النــص قطعــي الداللــة والثبــوت فينبغــي أن ال تنحرف الســلطة
التشــريعية عــن تغيــره بحــال ،بــل البــد أن يثبــت كمــا هــو ويكــون الفضــل

للســلطة التشــريعية يف تقريــر وإثبــات هــذه المــواد كمــا هــي وكمــا نــص عليهــا
التشــريع اإلســامي ،أمــا إذا كان النــص أو كان مــورد الحكــم و ُمــدرك الحكــم
فيــه محــا لالجتهــاد ،فإنــه يف هــذه الحالــة يكــون موقــف الســلطة المشـ ّـرعة أو

المقننــة بمعنــى أدق يف البلــد هــي أن تختــار قــوال مــن األقــوال يحقــق مصلحــة
المجتمــع ،أ ًّيــا كان القائــل هبــذا القــول.

لكــن عنــدي يقيــن بــأن كل مذهــب فقهــي فيــه مــن الســعة والمرونــة

بحيــث يســتوعب كل المســتجدات التــي تحــدث يف المجتمــع مــع اختــاف

أقــوال أتباعــه ،ســواء كان القــول راجحــا أو القــول مرجوحــا ،ألن القــول

المرجــوح إذا أردنــا أن نتركــه ونأخــذ بالراجــح مــن غيــره بمــا يحقــق مصلحتنا

بالفعــل وجدنــا الراجــح مثــاً يف المذهــب الشــافعي ،فإننــا إذن كمالكيــة أو

كشــافعية أو كحانبلــة أو كإباضيــة أو كشــيعة أ ًّيــا كان المذهــب الــذي نقنــن منــه
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عندنــا مــن األقــوال الراجحــة والمرجوحــة مــن الســعة مــا يمكــن أن يســتوعب
كل مــا يســتجد يف المجتمــع.

هــذه أمــور تحتــاج إىل دراســة وتحتــاج إىل عمــق وال أطيــل عليكــم
ونتــرك األمــر للمداخــات لعلهــا تســعف وتثــري هــذه الحلقــة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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خدمة المذهب المالكي للتأصيل والتذليل والتقنين

(*)

 األستاذ الدكتور أمحد حممد نور سيف
y
املشرف العام على معهد الشيخ راشد بن سعيد االسالمي بديب،
اإلمارات العربية املتحدة

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام عــى أشــرف المرســلين
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعيــن.

أمــا بعــد ،فــإن أصــدق الحديــث كتــاب اهلل تعــاىل وإن خيــر الهــدي هدي
ســيدنا محمــد  وشــر األمــور محدثاهتا.
أيها السادة الكرام السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يف هــذا اللقــاء الكريــم الــذي تكرمــت بــه هــذه الدولــة الحتضــان هــذا
الملتقــى والمتمثــل يف رئيــس هــذه الدولــة ،ويف فضيلــة العالمــة الجليــل وزيــر
األوقــاف والشــؤون اإلســامية يف الجزائــر ،واحتضــان أيضــا هــذه المنطقــة
المباركــة التــي يرأســها هــذا الــوايل الفاضــل الــذي أتحفنــا بكلمــة ترحيــب
عنــد افتتــاح هــذا الملتقــى.

مل يكــن يل علــم هبــذا الملتقــى مــن قبــل وإنمــا جــاءت هــذه الدعــوة
فصادفــت هــوى يف نفســي حيــث إهنــا تتعلــق بمذهــب اإلمــام مالــك
رمحــه اهلل تعــاىل -وألهنــا أيضــا ًتتبنــى موضوعــا وهو الموضــوع الذي نشــتغلفيــه منــذ أكثــر من عشــرة أعــوام ؛ هــذا المشــروع بــدء تقريبا مــن عــام  2002م
لكــن التحضيــر لــه كان قبــل ذلــك بســنوات ؛ وكانــت هنــاك دائمــا فكــرة تراود
ذهنــي وهــي خدمــة هــذا المذهــب الــذي لــه مكانــة عظيمــة إلمامــه أو ً
ال إمــام
أهــل المدينــة ،إمــام دار الهجــرة ،وإمــام دار الســنة.
(*) محاضرة ألقاها يف افتتاح فعاليات الملتقى مأخوذة من شريط مسجل.
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هــذا اإلمــام زامحــه يف عصــره علمــاء كثــر لكنــه اســتبد بالســاحة دوهنــم
لتقــواه وفضلــه وعلمــه ومــا منحــه اهلل  مــن مواهــب عظيمــة مجعــت بيــن
العلــم والعمــل ،مجعــت بيــن الذهــن الثاقــب والفهــم والدرايــة بأحــوال النــاس
والعــدل واإلنصــاف يف النظــرة إىل فقهــاء األمــة وعلمائهــا ،هــذه النظــرة تمثلت
يف قصــة مشــهورة حيــن عــرض عليه أبــا جعفــر المنصــور أن يفــرض «الموطأ»
عــى النــاس فقــال لــه « :ال يــا أميــر المؤمنيــن ،إن صحابــة رســول اهلل 
تفرقــوا يف اآلفــاق وإن عنــد كل منهــم علــم ،فــا تفعــل ذلــك» ،فلــو كان هــذا
الرجــل يبحــث عــن شــهرة ويبحــث عــن مكانــة لســارع إىل ذلــك وحــرص
كل الحــرص عــى أن يبعــث بكتابــه إىل اآلفــاق وأن ُيفــرض عــى النــاس ،لكــن
تقــواه وورعــه منعــاه مــن ذلــك وال تعــرف هــذه المواقــف للرجــال إال يف مثــل
هــذه المواقــف التــي يتجــرد فيهــا اإلنســان تجــرد ًا صادقــا عــن مجيــع مؤثــرات
الهــوى ودوافــع النفــس وأطماعهــا ورغباهتــا.
هــذه الــروح ال يمكــن إال أن ُتوجــدَ مثــل اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل تعاىل-
وأن يحتــل هــذه المكانــة يف قلــوب النــاس مجيعـ ًا وأن يــرث الميــراث النبــوي
مــن أقــرب طريــق وهــو مــن أتبــاع التابعيــن ،أخــذ العلــم طريـ ًا يف عهــد قريــب
ومــن أئمــة هــؤالء نقلــوا العلــم مباشــرة عــن صحابــة رســول اهلل  ،وصحابــة
رســول اهلل  أخــذوه مــن دار الهجــرة.

هــذه المدينــة المنــورة التــي كان لهــا نصيــب عظيــم مــن المكانــة التــي
مل ُت َســامِها أي مدينــة أخــرى عــى الرغــم مــن أن هنــاك دور للعلــم ظهــرت
ونشــأت يف الكوفــة ،ويف البصــرة ،ويف مصــر ويف جهــات أخــرى لكــن المدينــة
دائمــا هــي المرجــع ،وكان عبــد اهلل بــن مســعود - وأنتــم تعرفــون مــن
هــو عبــد اهلل بــن مســعود -كان إذا احتــار يف أمــر أو تحيــر يف شــيء رجــع إىل
المدينــة يتثبــت مــن ذلــك مــن صحابــة رســول اهلل 
مكانــة المدينــة ال أســتطيع أن أ ِّفــي ببعــض حقهــا وبمــا لهــا ،واإلمــام
ابــن تيميــة -رمحــه اهلل -لــه كتــاب أفــادين كثيــرا عنــد الكتابــة عــن عمــل أهــل
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المدينــة وهــو «صحــة أصــول أهــل المدينــة» ،مــن يقــرأ هــذا الكتــاب يظــن أن
هــذا اإلمــام مالكــي أو أنــه يتعصــب لمذهــب اإلمــام مالــك ،ولكنــه يف الحقيقــة
يع ّبــر عــن مــا يف نفســه ممــا أحاطــه اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن علــوم كثيــرة ،فوجد
أن هــذا المصــدر «علــم أهــل المدينــة» ال يمكــن أن ُيزاحــم بعلــم آخــر.

ولــذا كان إعجــاب اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -بشــيوخه الذيــن الزمهــم
وأخــذ عنهــم العلــم إعجابــا كبيــرا وتخيــر مــن علمائــه الحفــاظ والمتقنــون،
كان مــن شــيوخه اإلمــام بــن شــهاب ،اإلمــام الزهــري -رمحــه اهلل تعــاىل -وعىل
الرغــم مــن أن بــن شــهاب مــن صغــار التابعيــن ولكنــه كان وعــاء مــن أوعيــة
العلــم ،يقــول عنــه بــن الزنــاد ومهــا يف طلــب العلــم يف المدينــة « :قــال يل بــن
شــهاب تعــال نطلــب الحديــث ،فجمعنــا األحاديث عــن صحابة رســول اهلل 
المرفوعــة .ثــم قــال لــه  :تعــال نجمــع أقــوال الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم،
فقــال لــه  :مــاذا نعمــل هبــا ونحــن بيــن ظهرانّــي هــؤالء الصحابــة نؤخــذ
عنهــم؟» ويقــول « :فجــدّ يف طلبــه للحديــث حتــى ال يــكاد يتــرك رجــا كبيــرا
أو صغيــرا أو عالمــا أو شــابا أو امــرأة عندهــا شــيء مــن أحاديث رســول اهلل 
إال ويأخذ ذلك عنهم».

إذن فبوابــة الســنة النبويــة عنــد اإلمــام مالــك  وأرضــاه كانــت بوابــة
عظيمــة كبيــرة جــدا ،ولهــذا اســتوعب مــن أحاديــث رســول اهلل  الشــيء
الكثيــر ومجــع مــن الســنة العلــوم الكثيــرة ،وكانــت لــه مجالــس ُيقســم فيهــا
طلبــة العلــم حســب نوعيــة أولئــك الطــاب.
أمــا مجلــس حديــث رســول اهلل  فذلــك هــو األصــل والــذي كان يقــرأ
فيــه «الموطــأ» عــى اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -وينشــده العلمــاء مــن أطــراف
األرض ،يأتــون إىل مكــة والمدينــة َّحاجيــن ثــم يأتــون إىل المدينــة بصفــة خاصــة
ليســمعوا «الموطــأ» مــن اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل تعــاىل -وإذا كان ســفيان
ابــن عيينــة  حيــن يذكــر حديــث رســول اهلل  المشــهور يقــول « :إنمــا يــراد
بــه اإلمــام مالــك» ألنــه إذا قيــس مالــك بغيــره مــن العلمــاء المعاصريــن نجــد
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أن اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -قــد فاقهــم بعلــوم كثيــرة وأيضــا بخــروج النــاس،

فعــاً مل يخــرج النــاس يوشــك أن يضــرب النــاس أكبــاد اإلبــل فــا يجــدون

عالمــا أعلــم مــن عــامل المدينــة ،هــذه الصفــة مل تنطبــق انطباقــا دقيقــا يف نظــر
المنصفيــن مــن النقــاد والمحدثيــن إال عــى اإلمــام مالــك رمحــه اهلل تعــاىل.

هــذه المقدمــة أو هــذا الــكالم قــد يريحنــا مــن بعــض العنــاء يف أن ند ّلــل

عــى أن هــذا المذهــب فقيــر يف األدلــة ألهنــا فريــة ال يقبلهــا عقــل وال منطــق،
فكيــف بمــن مجــع أحاديــث الصحابــة يف المدينــة ومــن وفــد عليهــم؟! لكــن

منهجــه يف الروايــة كان يختلــف عــن منهجــه يف التحديــث ويف األخــذ ،فــكان
يجمــع ويســمع ويتتبــع ويجمــع األحاديــث الكثيــرة ،ولكــن عنــد الروايــة كان

شــديد التحــري والتقصــي فــإذا شــك يف أي روايــة مــن الروايــات أو كانــت لــه
نظــرة خاصــة يف الــراوي نفســه كان أحيانــا ال يــروي عنــه ،قــد يأخــذ األحاديث
عنــه بواســطة كمــا حصــل يف أحاديــث عكرمــة بــن عبــاس -رمحــه اهلل -فقــد

كان ُيرمــى بأنــه يذهــب إىل مذهــب غيــر أهــل الســنة.

هــذا الحــرص الشــديد هــو الــذي جعــل اإلمــام مالــك -رمحــه اهللُ -يقـ ُّـل

مــن الروايــة كثيــرا ولكنــه أخــرج للنــاس «الموطــأ» ،وكمــا تعلمــون للموطــأ
روايــات متعــددة ،والســبب فيهــا يرجــع إىل تلــك المراجعــات التــي كان

يجريهــا اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -عــى هــذا الكتــاب.

ولــذا فإننــي يف هــذه المداخلــة أريــد أن أضيــف إىل هــذا الملتقــى الكريــم

الــذي دعيــت إليــه ،والــذي يتحــدث عــن موضــوع مهــم يتعلــق بمذهــب

لمــا وصلــت إىلّ هــذه الدعــوة فرحــت هبــا
اإلمــام مالــك يف التقعيــد والتقنيــنّ ،
كثيــر ًا ،ألهنــا يف الحقيقــة تســاير مشــروع ًا يماثــل هــذا الموضــوع.
يســايره ألنــه اســتهدف يف الجانــب األول منــه التدليــل عــى الكتــب التــي

اعتمــد عليهــا المالكيــة -رمحهــم اهلل -واهتمــوا هبــا وشــغلتهم عــن الكتــب
المد ّللــة األخــرى التــي عمــرت هبــا ديارهــم وخزائنهــم فلــم تخــرج لنــا إال
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يف وقــت متأخــر ،هــذا التقصيــر مــن المالكيــة هــو الســبب فيمــا يــكال لنــا مــن
التهــم يف أن هــذا المذهــب قليــل األد ّلــة.

لكــن القضيــة ليســت كذلــك األمــر عنــد المالكيــة كمــا هــو عنــد
غيرهــم تمام ـ ًا ،فمــا مــن مذهــب مــن المذاهــب إال وأ ّلــف فيــه كتــاب عــى
أحــد المنهجيــن ،إمــا الفقــه المجــرد ،وإمــا الفقــه الــذي تخالطــه األدلــة،
هــذا منــذ عهــد اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل ،-كمــا ذكــرت لكــم مجلــس اإلمــام
مالــك مجلــس حديــث كان يســمع فيــه الحديــث وهــو مجلــس مخصــص
للمحدثيــن ،وكانــت لــه مجالــس أخــرى غيــر هــذا المجلــس ،يف التفســير ،ويف
الســيرة ،ويف علــوم أخــرى ،ويف جانــب مهــم عنــد المالكيــة وهــو «المدونــة»،
التــي يرويهــا ســحنون عــن اإلمــام ابــن القاســم.
هــذه «المدونــة» هــي عبــارة عــن مســائل كانــت تطــرح عــى اإلمــام
مالــك -رمحــه اهلل تعــاىل -وكان يجيــب عليهــا ،وأحيانــا ابــن القاســم لشــدة
تحريــه إذا مل يكــن الســؤال يف نفــس القضيــة كان ُي َخ ِّر ُجهــا عــى مســائل أخــرى
أو يقــارن بينهــا ،فيقــول مثــا « :اإلمــام قــال كــذا» وهــذه المســألة تســير يف
نفــس االتجــاه ،فــكان اإلمــام ابــن القاســم -رمحــه اهلل -وســحنون ومــن جــاء
بعدهــم مــن األئمــة أولعــوا بمثــل هــذا الفقــه ،ومــع ذلــك فهــذا الفقــه ن ََحــى
جانبيــن بعــد ذلــك ،نجــد مثــا ابــن عبــد البــر الــذي خــدم «الموطــأ» يف كتابــه
«التمهيــد» خــدم كتابــا آخــر كتــاب «االســتبكار لمذاهــب العلمــاء األمصــار»
كتــب كتابــا آخــر «مجــرد يف الفقــه المجــرد».
فــإذن القضيــة مل تكــن غائبــة عــن أذهاهنــم ومل يكــن فقــ ٌه مــن هــذه
األفقــاه زاحــم منهجــا آخــر ،بــل كانــت الكتــب ُتؤلــف منــذ عصــر مبكــر يف
هــذه المنهجيــة التــي تخالــط المســائل الفقهيــة األد ّلــة «كالجامــع البــن يونس»
الــذي يســمى يف المذهــب «المصحــف» و«الذخيــرة الواضحــة» البــن حبيــب،
هــذه الكتــب كلهــا مشــحونة باألد ّلــة ،وإن كان يف نفــس الوقــت يســايرها منهج
آخــر ،هــذا المنهــج الــذي هــو منهــج التجريــد ،يعنــي بــدون األدلــة.
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ولســنا غربــاء يف الســاحة ،فالحنابلــة ينهجــون هــذا المنهــج ،والشــافعية
ينهجــون هــذا المنهــج واألحنــاف ينهجــون هــذا المنهــج ،فلمــا العيــب علينــا
وحدنــا دون غيرنــا؟ اللــوم يف هــذا يف الحقيقــة يقــع عــى المالكيــة ،وبالــذات
مالكيــة المغــرب عمومــا ،يعنــى بــدءا مــن مصــر إىل المحيــط األطلســي ،هؤالء
ورثــوا تراثــا زاخــرا هبــذه الكتــب ،وإىل يومنــا هــذا ال تــزال هنــاك مــن كتــب
المالكيــة التــي صــارت عــى هــذا المنهــج حبيســة المكتبــات مــع األســف.

هــو منــذ عهــد ليــس بالقريــب جــدا أخــذ االتجــاه الفقــه المجــرد ،ونعلم
أن ابــن الحاجــب -رمحــه اهلل تعــاىل -ثــم بعــد ذلــك أيضا اإلمــام خليــل ،هؤالء
هنجــوا هــذا المنهــج يف تجريــد الفقــه ،وكانــت لهــم نفــس النظــرة التــي هــي
عنــد اآلخريــن ،لكــن الفئــة األخــرى مــن الذيــن كان يجــب عليهــم أن يهتمــوا
بكتبهــم وتراثهــم أن يســتمروا يف نفــس الجهــد الــذي يبذلــه هــؤالء الفقهــاء
يف الفقــه المجــرد ،ولهــذا وجدنــا مــن عهــد قريــب مثــا وزارة األوقــاف
بالمغــرب دفعــت بعــدد مــن الكتــب المالكيــة ،وجــاء الحبيــب اللمســي
جــزاه اهلل خيــرا واهتــم هبــذا الجانــب وطبــع عــددا كبيــرا مــن هــذه الكتــب،
لكــن يبقــى بعــد ذلــك هــذا الهاجــس يــراود أذهــان النــاس ،وال أدري حتــى
الحجــة عــى النــاس لمــا اإلصــرار عــى أن الفقــه المالكــي
بعــد قيــام هــذه
ّ
تــارة يرمــى بعــدم ثرائــه يف األد ّلــة ،وتــارة بأنــه مذهــب يذهــب إىل الــرأي ،وال
أدري هــل يوجــد فقيــه بــدون رأي؟!
ربيعــة الــرأي يف المدينــة حيــن تأثــر أو جنــح بعــض الشــيء يف المدينــة
إىل الــرأي ،أهــل المدينــة ومنهــم مالــك وليــث بــن ســعد يف رســالتيهما اللتــان
تداولهــا كانــا يشــيران إىل هــذه المســألة ،المســائل التــي كان يخالــف كل منهما
اإلمــام مالــك والليــث بــن ســعد يف بعــض القضايــا الفقهيــة التــي كان يجنــح
ـمي «ربيعــة الــرأي».
فيهــا اإلمــام ابــن ربيعــة الــرأي ولهــذا سـ ّ

عــى كل حــال الــرأي ال ينفــك عــن الكتــاب والســنة ،بــل ال يمكــن أن
يفهــم الكتــاب والســنة إال عــن طريــق العقــل وعــن طريــق الــرأي ،فالــرأي إن
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«ر ّب
علمــه النبــي  صحابتــه ،ولهذا قــال ُ :
كان صادقــا فإنــه هــو الفقــه الــذي ّ
ور ّب ُم ّب َلــغ أو َعــى لــه مــن َســامِع» ،فــإذن ليــس كل من
حامــل علــم أفقــه منّــي ُ
يحمــل هــذا العلــم يتأهــل لكــي يكــون فقيهــا ،بــل قــد يكــون الحامــل ليســت
عنــده مــن ملكــة االســتنباط وهــو مــا نســميه بالــرأي أو مــا نســميه بالقيــاس
أو مــا يشــابه ذلــك ليســت لديهــم هــذه اآللــة التــي تعينهــم عــى االســتنباط
المبلــغ قــد يكــون قــادرا عــى ذلــك بمــا هتيــأت لــه مــن األســباب.
ولكــن ُ
إذن مذهــب اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -غنّــي هبــذه األدلــة وجامعــة أم
القــرى -ويذكــر هــذا الفضــل لهــا ولجامعــات أخــرى يف المملكــة -اعتنــت
وتوالهــا
هبــذه الكتــب ،و«الجامــع البــن يونــس» ُحقــق بجامعــة أم القــرى ّ
عشــرة مــن الطــاب ولهــم جنــود كبيــرة يف خدمــة هــذا المذهــب أكثــر مــن
خدمــة المالكيــة أنفســهم فجزاهــم اهلل خيــرا عــى هــذه الجهــود.
لكــن حديثنــا مــع مــن يكابــر ومــن يتهــم هــذا المذهــب بفقــره يف األدلة،
وكان هــذا هــو الباعــث األســاس يف أننــا نختــار كتابــا مــن الكتــب المعتمــدة يف
المذهــب ثــم بعــد ذلــك نشــرع يف خدمتــه.

أوال ،نقــوم بمنهجيــة معينــة يف تقســيم هــذا الكتــاب ،ثــم بعــد ذلــك
تقســيمه إىل مســائل ،ثــم تقســيم المســائل إىل فــروع وهكــذا ،بعــد ذلــك خدمــة
هــذه المســائل وخدمــة هــذه الفــروع بمــا عنــد اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -مــن
أصــول اتســعت يف مذهبــه وزادت عــى المذاهــب األخــرى ،هــذه الفكــرة
كانــت دوافعهــا هــذه األســباب التــي ذكرهتــا لكــم.

ولهــذا مــن عــام  2000تقريبــا بدأنــا يف هــذه الفكــرة وكانــت عبــارة عــن
تصــور مل يتكامــل يف األذهــان ،إنمــا أخذنــا الســير فيــه فتــرة بعــد فتــرة وأحيانــا
نتوقــف وأحيانــا نعــاود العمــل ،ويف عــام  2002قدمنــا نموذجــا مــن كتــاب
«شــرح أقــرب المســالك» لإلمــام الدرديــر -رمحــه اهلل تعــاىل ،-وهــذا الكتــاب
كان مــن الكتــب التــي ُطرحــت للخدمــة لينفــذ المشــروع عــى هــذا الكتــاب أو
عــى غيــره ،وأعددنــا نموذجــا للعمــل واخترنــا كتــاب «الــزكاة» لهــذا الغرض،
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ثــم طرحنــا هــذا العمــل عــى الســاحة العلميــة وبخاصــة علمــاء المالكيــة يف
العــامل اإلســامي لالســتعانة برأيهــم يف هــذه المنهجيــة ألهنــا تناولــت أكثــر
مــن رؤيــة يف هــذا النمــوذج ،بعــد ذلــك عــى مــن اهتــم باألمــر مــن العلمــاء،
فأرســلوا إلينــا بتقاريرهــم وبتأييدهــم ومؤازرهتــم لهــذا المشــروع ورغبتهــم
بالمشــاركة.
أذكــر منهــم مــن علمــاء المغــرب الدكتــور محمــد الروغــي والدكتــور
محمــد مجيــل ،ومــن الســودان األســتاذ الدكتــور زيــن العابديــن ،ومــن مصــر
الدكتــور أمحــد طاهــر الريــان ،ومــن الســعودية الدكتــور عبــد الوهــاب أبــو
ســليمان ،ومــن تونــس الدكتــور أبــو األجفــان -رمحــه اهلل -رمحــة واســعة،
ومــن موريتانيــا الشــيخ محمــد المختــار ولــد امبــال ومــن اإلمــارات الشــيخ
الدكتــور محمــد األميــن بــن بزيــد وهــو مــن العلمــاء الموريتانييــن ،والدكتــور
عبــد العزيــز الخليفــي مــن قطــر.

هــذه المجموعــة أرســلت لنــا بمقترحاهتــا ،وبعــد المناقشــات رأينــا
أن نجمــع هــؤالء العلمــاء يف دبــي لكــي نطــرح المقترحــات التــي ُقدمــت،
والمنهجيــة التــي اقترحــت للعمــل يف هــذا المشــروع ،وفعــا اســتجابوا
واجتمعــوا يف دبــي وتوالــت اجتماعاهتــم حتــى رســموا لذلــك منهجــا يعتبــر
منهجــا دقيقــا إذا قيــس بالمناهــج العلميــة الحديثــة ،ففيــه الكثيــر مــن الضبــط
والدقــة والشــروط التــي كانــت تشــترط يف كيفيــة الســير يف العمــل ،ويف تقســيم
المســائل ،ويف طــرق االســتنباط واالســتدالل ،ويف تتبــع المســائل يف مضاهنــا
المختلفــة ،وكان التركيــز كلــه عــى كتــب المالكيــة الســتخراج االســتدالل أو
األدلــة منهــا.
هــذا المشــروع بعــد أن ُاعتمــدت المنهجيــة التــي يســار عليهــا ثــم
جــرت بعــد ذلــك بعــض التعديــات عــى هــذا المنهــج كلمــا أســهم بعــض
اإلخــوان يف قســم مــن األقســام وأبــدوا لنــا رأيــا أيضــا نطرحــه عــى المجلــس
االستشــاري ألن هــؤالء الث ّلــة مــن العلمــاء شــ ّكلوا بعــد ذلــك المجلــس
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االستشــاري الــذي يشــرف عــى هــذا المشــروع ،واســتمروا فيــه إىل اآلن تــويف
منهــم الشــيخ امحمــد أبــو األجفــان -رمحــه اهلل تعــاىل.-

ومــن مجلــة الشــروط التــي وضعــت ليطمئنــوا إىل أهليــة مــن يشــارك يف
هــذه األقســام اقترحــوا أن يقــدم مــن أراد أن يســاهم يف المشــروع نموذجــا إىل
المجلــس االستشــاري فــإذا اعتمــد كُلــف بالســير فيــه.

بعــد ذلــك تفرقــت األقســام ،فاألمانــة كانــت يف دبــي ،أمــا العلمــاء
واألســاتذة الذيــن تولــوا هــذه األقســام بعضهــم كان يف المغــرب وبعضهــم
يف الجزائــر وبعضهــم كان يف مصــر وبعضهــم يف ليبيــا ويف الســودان ،فــكل
مــن رغــب منهــم أن يشــارك بقســم مــن األقســام قــدّ م نموذجــا و ُدرس هــذا
قــر ُســمح لــه بمواصلــة هــذا العمــل.
النمــوذج ،فــإذا ُأ ّ

والمشــكلة التــي واجهتنــا طيلــة هــذه الســنوات واألســباب التــي
أخــرت هــذا العمــل أن هــؤالء األســاتذة مل يكونــوا متفرغيــن -كمــا حصــل يف
الموســوعة هــذه التــي ُأخرجــت -بــل كانــوا يف دولهــم ومعظمهــم أســاتذة يف
الجامعــات فكانــوا مشــغولين ،ولهــذا تفــاوت نشــاطهم وانجازهــم بيــن مــن
أنجــز قســما يف ســتة ســنوات وبيــن مــن أنجــز قســما يف ســتة شــهور ،هــذا بــون
كبيــر لمــن شــارك يف هــذا العمــل ،أحدهــم -وهــو يعتبــر نــادرة مــن الذيــن
شــاركوا -الشــيخ بِــدي بــن أمحــد بــن ســامل وهــذا يف الحقيقــة كان يعمــل عــى
المعلمــة وأشــار بــه علينــا الدكتــور محمــد الروغــي جــزاه اهلل خيــرا.

وهــذا الرجــل عــى الرغــم مــن أنــه مل يــدرس دراســة عصريــة عــى
المنهجيــة الحديثــة ولكــن عنــده حســا وذكاء ودقــة يف العمــل ،فبمجــرد أن
أرســلنا لــه العمــل والمنهجيــة التــي يســير عليهــا كان ســريع االنجــاز ،دقيــق
يف عملــه ويف القســم الــذي يقدمــه إلينــا ،حتــى ال نجــد مــن المالحظــات إال
الشــيء القليــل ،فهــذا الرجــل قــدم لنــا ثالثــة أقســام ووافتــه المنيــة يف القســم
الثالــث يف بــاب «المســاقاة» فــكان يواصــل العمــل عــى الرغــم مــن مرضــه
ـس بقــرب وفاتــه أوصــى بنيــه
ويدخــل المعلومــات بالحاســوب ،وحيــن أحـ ّ
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أن يرســلوا المعلومــات التــي كان يشــتغل عليهــا ،فــكان رجــا مجتهــدا فــذا
وعالمــا متمكنــا مــن المذهــب وكنــا نعجــب مــن تشــربه هبــذه المنهجيــة
الحديثــة وتطبيقهــا تطبيقــا دقيقــا ،رمحــه اهلل وأجــزى لــه المثوبــة.
لهــذا تعســرت بعــض األقســام وأنجــز البعــض اآلخــر ،فاألقســام 21
قســما ،واألقســام التــي نتوقــع تكاملهــا يف خــال ســنة عشــرة أجــزاء ،يمكن أن
يخــرج الكتــاب يف  25مجلــدا ،لكــي يتداولهــا العلمــاء والفقهــاء مــن المالكيــة
ومــن غيرهــم ألننــا كلنــا بحاجــة لمــن يرشــدنا ويوجهنــا ويفيدنــا ،ونســأل اهلل
ســبحانه وتعــاىل أن ي ّيســر األســباب لكــي ننجــز هــذه األقســام العشــرة ،وهــي
مل تكــن متتاليــة بــل أول قســم وآخــر قســم أنجــزا وبعــض األقســام فيمــا بينهمــا
أنجــزت ،ورأينــا أنــه مــن األفضــل أن نخــرج هــذه األقســام وهــي التــي تشــكل
نصــف الكتــاب تقريبــا لنــرى ونراجــع أنفســنا ولكــي نقــوم بجهــد آخــر يف
إتمــام هــذا الكتــاب بــإذن اهلل تعــاىل.

عــى كل حــال هــي فرصــة ســعيدة يل بــأن أتشــرف بزيــارة الجزائــر
ـي يف مشــيخة قديمــة ومشــيخة حديثــة ،المشــيخة القديمة
والجزائــر لهــا منّــة عـ ّ
تتمثــل يف العالمــة الجليــل الــذي هــو مــن منطقــة قســنطينة وبالــذات مــن بــرج
بوعريريــج حيــث كان هنــاك ملتقــى يف العــام الماضــي للشــيخ العالمــة محمــد
العربــي التبــاين الحســني الشــريف -رمحــه اهلل -الــذي ولــد يف الجزائــر وعــاش
فيهــا وبعــد إن اشــتد عــوده وتمكــن مــن العلــوم رحــل إىل مصــر وإىل الشــام ثم
حـ ّ
ـط الرحــال بمكــة المكرمــة وبقــي هنــاك إال زيارتــه أحيانــا لذويــه ،فــكان
شــيخي وشــيخ شــيخي ووالــدي الشــيخ محمــد نــور ســيف هــو أيضــا مــن
علمــاء مكــة ومــن الذيــن درســوا بمدرســة الفــاح وكان الشــيخ تبــاين ُيــدرس
درس بالحــرم المكــي فتلــك صلــة قديمــة.
بمدرســة الفــاح وكالمهــا ّ
أ ّمــا الصلــة الحديثــة بمشــايخ تعرفنــا عليهــم يف مكــة وبعضهــم يف
اإلمــارات وبعضهــم يف الزيــارات ولقيــت منهــم أحــد األفاضــل العالمــة
الدكتــور عبــد الــرزاق قســوم ،فهــذه الديــار تربطنــا هبــا رابطــة اإلســام أوال
- 58 -

ثــم رابطــة العروبــة ،والعــرب الذيــن خرجــوا مــن الجزيــرة مل يعــد بعضهــم
إىل بالدهــم ،واتســعت رقعــة اإلســام بفضــل تلــك الجهــود التــي بذلوهــا
رمحهــم اهلل تعــاىل ورضــي عنهــم وجزاهــم خيــرا عــن اإلســام والمســلمين
وأســأل اهلل تعــاىل  أن ُيبقــي هــذه الديــار ســعيدة راشــدة ســالمة مــن الفتــن
باقيــة عــى مذهبهــا الــذي تمذهبــت بــه مذهــب اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل.-

فالحقيقــة أن هــذه المذاهــب هــي صمــام األمــان للــدول ،فالســعودية
حيــن حافظــت عــى المذهــب الحنبــي فــكان بعــض النــاس يقولــون لمــاذا
المذهــب الحنبــي؟ البــد أن يكــون هنــاك مذهــب يؤطــر حيــاة النــاس عمومــا،
واحترمــت المذاهــب األخــرى كان مفتــي المملكــة محمــد بــن إبراهيــم
رمحــه اهلل تعــاىل -كان قاضيــا وكان مفتيــا ،وكان ُيعــرف لهــؤالء العلمــاء عــىاختــاف مذاهبهــم الفضــل ويستشــيرهم أحيانــا وهنــاك بعــض القصــص
اســتدعى فيها بعض العلماء ليســألهم يف مســألة أفتى فيها الشــيخ حســن مشــاط
وهــو أحــد علمــاء المالكيــة يف مكــة وكان يتــوىل القضــاء فاســتدعاه إىل الرياض
وفهــم منــه القضيــة عــى رأي اإلمــام مالــك ،فكانــت الصــدور التــي تلتــزم
بالمذهــب تعــرف فضــل اآلخريــن ؛ أتبــاع األئمــة األربعــة -رمحهــم اهلل تعــاىل-
كان كل منهــم يحتــرم اآلخــر بــدء مــن أئمتهــم وســيرا عــى ذلــك إىل وقتنــا
الحاضــر ،فكانــوا مشــكاة هــدى ورشــاد وخيــر ورمحــة لهــذه األمــة ،وكانــت
صدورهــم مفتوحــة للفقهــاء اآلخريــن وللمذاهــب األخــرى.
ولكــن العــدوان عــى هــذه المذاهــب والتعــدي عليهــا ومحاولــة
تفريــغ الســاحة منهــا هــو هــذا البــاء الــذي عانــى منــه المذهــب المالكــي
وعانــت منــه بعــض المذاهــب األخــرى أيضــا ،وأنتــم قرأتــم يف التاريــخ عــن
ـم غضبهــا عــى
دولــة الموحديــن يف المغــرب وكيــف هــذه الدولــة صبــت جـ ّ
وحرقــت الكتــب المالكيــة بمــا فيهــا «المدونــة» و«جامــع ابــن
المذهــب ّ
يونــس» وغيرهــا مــن الكتــب وقتلــت مــن قتلــت وشــردت مــن شــردت
وبعــد فتــرة مــن الزمــان يقــول إســماعيل األمحــر وهــو صاحــب كتــاب
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«بيوتــات فــاس» يقــول انظــر إىل هــؤالء كيــف اعتــدوا عــى هــذا المذهــب
وأســرفوا فيــه؟ ولكــن اهلل  بعــد ذلــك دالــت دولتهــم عــى يــد النصــارى يف
موقعــة العقــاب.

فالمذاهــب بحمــد اهلل قائمــة ودائمــة ،ونســأل اهلل  أن يعيننــا وإياكــم
عــى تقــواه وأن يجعــل منّــا علمــاء عامريــن نخــدم هــذا الديــن ونخ ّلــص يف
خدمتــه وأن نرجــو مــن ذلــك اهلل والــدار اآلخــرة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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التقعيد والتقنين في الفقه المالكي
المفهوم والنشأة
 الدكتورة نصرية دهينة
y
كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم ،علــم اإلنســان مــامل يعلــم ،والصــاة
والســام عــى النبــي األمــي ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى هبديــه إىل يــوم
الديــن ،وبعــد :

فــإن علــم القواعــد الفقهيــة عظيــم القــدر ،رفيــع المنزلــة لمــا فيــه
مــن فوائــد مجــة ،وهــذا اإلمــام القــرايف يقــول  «:والقواعــد مهمــة يف الفقــه،
وبقــدر اإلحاطــة هبــا يعظــم قــدر الفقيــه ويشــرف...ومن جعــل يخــرج
الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة تناقضــت عليــه الفــروع
واختلفــت ...ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات
الندراجهــا يف الكليات...فبيــن المقاميــن شــأو بعيــد ،وبيــن المنزلتيــن تفــاوت
شــديد» أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق(.)3/1
لهــذه األمهيــة اختــرت المشــاركة يف الملتقــى التاســع للمذهــب المالكي
بمقدمــات منهجيــة حــول التقعيــد الفقهــي والتقنيــن ،وذلــك مــن خــال
المحــاور التاليــة :
yمفاهيم أساسية حول القواعد الفقهية والتقنين
yنشأة القواعد الفقهية والتقنين
yأهم المصنفات يف القواعد الفقهية والتقنين
المحور األول  :مفاهيم أساسية حول القواعد الفقهية والتقنين
المبحث األول  :حقيقة القواعد الفقهية
المطلب األول  :تعريف القاعدة الفقهية
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لمــا كان لفــظ القاعــدة الفقهيــة مركبــا وصفيــا مــن كلمتيــن إحدامهــا
مضــاف وهــي القاعــدة ،واألخــرى مضــاف إليــه وهــي الفقهيــة( نســبة إىل
الفقــه) ،فــإن معرفــة معناهــا باعتبارهــا ع َلمــا ولقبــا متوقــف عــى معرفــة كل
كلمــة منهمــا ،لــذا كان مــن المناســب أوال تعريــف كل كلمــة عــى حــدة ،ثــم
تعريفهــا باعتبارهــا علمــا ولقبــا ،وذلــك مــن خــال اآليت :
أوال  :تعريف القاعدة الفقهية باعتبار مفرداهتا

1 .1تعريف القاعدة :

القاعــدة لغــة  :مــن فعــل قعــد ،تجمــع عــى قواعــد ،وقــد وردت القاعدة
بعــدة معــان ،منها :

 الثبــات واالســتقرار ،ومنــه قولــه تعــاىل ( :ﭰ ﭱ ﭲ )(  (  أي يفمســتقر صــدق.

تــأيت بمعنــى األســاس واألصــل الــذي يبنــى عليــه غيــره ،ســواء كانحســيا كقواعــد البيــت ،كمــا يف قولــه تعــاىل (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ )(  (  ،وقولــه تعــاىل (:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(  (  ،أو
معنويــا كقواعــد الديــن أي دعمائــه ،وقواعــد الفقــه  :أي أسســه التــي تبنــى
عليهــا فروعــه(  ( .

القاعــدة يف االصطــاح العــام  :لــكل علــم قواعــده الخاصــة ،وقــد
تنوعــت عبــارات العلمــاء يف تعريفهــم للقاعــدة بمعناهــا العــام ،ومــن ذلــك
مــا يــي :

( )1القمر .55 :
( )2البقرة .127 :
( )3النحل .26 :
( )4انظــر  :ابــن فــارس ،مقاييــس اللغــة ،تــح عبــد الســام محمــد هــارون ،دار الفكــر
بيــروت1399 ،هـــ -1979م ،)109/5( ،الجوهــري ،الصحــاح ،تــح ،أمحــد عبــد الغفور
عطــار ،دار العلــم للمالييــن ،بيــروت ،ط 1990 ،4:م(.)525/2
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تعريــف الجرجــاين (ت740هـــ) بأهنــا « :قضيــة كليــة منطبقــة عــى مجيــع

جزئياهتــا»

(  ( 

تعريــف التفتــازاين (ت792هـــ) بأهنــا « :حكــم كيل ينطبــق عــى مجيــع

جزئياتــه ليتعــرف أحكامهــا منــه»(  ( .

تعريــف الكفــوي (ت1094هـــ) بأهنــا « :قضيــة كليــة مــن اشــتمالها

بالقــوة عــى أحــكام جزئيــات موضوعهــا»(  ( .

تعريــف التهانــوي (تبعــد 1158هـــ) بأهنــا « :أمــر كيل منطبــق عــى مجيــع

جزئياتــه عنــد تعــرف أحكامهــا منــه»(  ( .
2 .2تعريف الفقه :

الفقــه لغــة  :أصــل مادتــه « َف ِقــه » بكســر القــاف وضمهــا ،وأشــهر معانيــه

العلــم بالشــيء والفهــم لــه والفطنــة ،قــال ابــن فــارس «الفــاء والقــاف والهــاء
أصــل واحــد صحيــح ،يــدل عــى إدراك الشــيء والعلــم بــه»(  ( .

وجــاء يف لســان العــرب  «:فقهــت الحديــث أفقهــه ،وأفقهتُك الشــيء ،إذا

بينتــه لــك»(  (  ،وكل علــم بالشــيء فهــو فقــه ،ثــم اختص بذلــك علم الشــريعة،
فقيــل لــكل عــامل بالحــال والحــرام فقيــه(  (  ،منــه قولــه تعــاىل (:ﭴ ﭵ

( )1التعريفــات ،تــح محمــد عبــد الرمحــن المرعشــي ،دار النفائــس ،بيــروت ،ط ،1:
1424ه -2003م ،ص(.)251
( )2شرح التلويح عىل التوضيح ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط .)35/1( ،1:
( )3الكليات /منشورات وزارة الثقافة السورية1981 ،م.)48/4( ،
( )4كشــاف اصطالحــات الفنــون ،تــح ،عــي دحــروج ،مكتبــة لبنــان بيــروت ،ط ،1:
1996م.)1295/2( ،
( )5مقاييس اللغة.)442/4( ،
( )6ابن منظور.)522/13( ،
( )7ابن فارس(.)442/4
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ﭶﭷﭸﭹﭺ)
ﰃ)(  ( .

(  ( 

وقولــه تعــاىل  (:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

الفقــه اصطالحــا  :لعــل مــن أهــم تعريفــات الفقــه وأكثرهــا شــيوعا
وشــموال وصحــة ،تعريفــه بأنــه  « :العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة
المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة» (  ( .
ثانيا  :تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علام ولقبا

اختلفــت مســالك الفقهــاء يف تعريــف القاعــدة الفقهيــة إىل ثالثــة مســالك
رئيســية ،بنــاء عــى اختالفهــم يف مفهــوم القاعــدة الفقهيــة ،هــل هــي قضيــة كلية
أو قضيــة أغلبيــة؟ ،عــى النحــو التــايل :

األول  :اعتبار أن القاعدة الفقهية كلية ،ومنها :
تعريــف الم ّقــري ( ت 758هـــ) « :ونعنــي بالقاعــدة  :كل ك ّلــي ،وهــو

أخــص مــن األصــول وســائر المعــاين العقليــة العامــة ،وأعــم مــن العقــود
ومجلــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة»(  ( .

تعريــف عبــد الرمحــن الشــعالن « :هــي حكــم كيل فقهــي ينطبــق عــى
جزئيــات كثيــرة مــن أكثــر مــن بــاب» (  ( .

تعريــف يعقــوب الباحســين « :قضيــة كليــة شــرعية عمليــة ،جزئياهتــا
قضايــا كليــة شــرعية عمليــة .أو  :قضيــة فقهيــة كليــة ،جزئياهتــا قضايــا
فقهيــة كليــة»(  ( .

( )1هود .91 :
( )2النساء 78 :
( )3الزركشي ،البحر المحيط.)21/1( ،
( )4القواعــد ،تــح أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد ،مركــز إحيــاء التــراث اإلســامي ،مكــة،
جامعــة أم القــرى.)212/1( ،
( )5مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني.)23/1( ،
( )6القواعد الفقهية ،مكتبة الرشد ،ط 1431 ،5:ه-2010م ،ص(.)54
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القسم الثاين  :اعتبار أن القاعدة أغلبية(أكثرية) ،ومن تعريفاهتم :

عرفهــا شــهاب الديــن الحمــوي (ت1097هـــ) بقولــه  « :إن القاعــدة
عنــد الفقهــاء غيرهــا عنــد النحــاة واألصولييــن ،إذ هــي عنــد الفقهــاء حكــم
أكثــري ال كيل ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه»(  ( .
عرفهــا أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد بقولــه « :حكــم أغلبــي ُيتعــرف منــه
حكــم الجزئيــات الفقهيــة مباشــرة»(  ( .

القســم الثالــث  :اعتبــار أن القاعــدة الفقهيــة أعــم مــن كوهنــا كليــة أو
أغلبيــة .وممــن ذهــب إىل ذلــك :

تعريــف مصطفــى بــن محمــد الكــوزل حصــاري  :فبعــد تعريــف القاعدة
قــال  «:لكــن المختــار كــون القاعــدة أعم مــن أن تكــون كليــة أو أكثريــة. (  (»...
تعريــف عــي النــدوي  :بعــد أن اســتعرض طائفــة مــن التعريفــات
والمالحظــات حولهــا ،ذكــر تعريفيــن لهــا :

أحدمهــا أهنــا  :حكــم شــرعي يف قضيــة أغلبيــة يتعــرف منهــا أحــكام مــا
دخــل تحتهــا(  ( .

والثــاين أهنــا  :أصــل فقهــي كيل يتضمــن أحكامــا تشــريعية عامــة مــن
أبــواب متعــددة يف القضايــا التــي تدخــل تحــت موضوعــه(  ( .
تعريف علم القواعد الفقهية

لعــل أهــم مــن عــرف علــم القواعــد الفقهيــة مــن المعاصريــن الدكتــور
يعقــوب الباحســين بقولــه « :العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن قضايــا فقهيــة كليــة

( )1غمــز عيــون البصائــر شــرح كتــاب األشــباه والنظائــر ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت،

1405هـ 1985 -م.)51/1( ،
( )2مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري (.)107/1
( )3منافع الدقائق يف شرح مجامع الحقائق للخادمي ،دار الطباعة العامرة1273 ،م ،ص()305
( )4القواعد الفقهية ،ص(.)43
( )5المصدر نفسه ،ص(.)45
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ومصادرهــا وحجتيهــا وتطورهــا ونشــأهتا ومــا تنطبــق عليــه مــن الجزيئــات

ومــا يســتثنى منهــا»(  ( .

المطلب الثاين  :القاعدة الفقهية واأللفاظ ذات الصلة
أوال  :الضابط الفقهي
تعريف الضابط

الضابــط لغــة  :اســم فاعــل مــن الضبــط ،وهــو لــزوم الشــيء وحبســه،

ويطلــق عــى حفــظ الشــيء بحــزم ،والضبــط إحــكام الشــيء وإتقانه وحفظــه(  ( .

الضابــط اصطالحــا  :هنــاك طائفــة مــن العلمــاء مل تفــرق بيــن القاعــدة

والضابــط وعرفتهمــا بتعريــف واحــد ،ومــن هــؤالء الكمــال بــن الهمــام يف
التحريــر(  ( .

و مــن أوائــل مــن فــرق بيــن القاعــدة والضابــط  :اإلمــام تــاج الديــن بــن

الســبكي (ت 771هـــ) يف األشــباه والنظائــر (  ( وتابعــه عــى ذلك الســيوطي(  ( ،
وابــن نجيــم(  (  ،وغيرمهــا.

تعــرف
ويمكــن تعريــف الضابــط الفقهــي بأنــه « :حكــم ك ّلــي فقهــي ُي َّ

منــه أحــكام جزئيــات كثيــرة مــن بــاب واحــد مباشــرة».

( )1الباحسين ،ص(.)56
( )2انظــر  :الــرازي ،مختــار الصحــاح ،دار الجيــل بيــروت1407 ،ه-1987م،
ص( ،)376المعجــم الوســيط.)533/1( ،
( )3انظــر  :ابــن أميــر الحــاج ،التقريــر والتحبيــر يف شــرح كتــاب التحريــر ،تــح ،عبــد اهلل
محمــود ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،ط 1419 ،1:ه1999 -م.)42/1( ،
( )4األشــباه والنظائــر ،تــح ،عــادل أمحــد عبــد الموجــود وعــي معــوض ،دار الكتــب
العلميــة ،بيــروت ،ط 1411 ،1:ه-1991م.)11/1( ،
( )5انظر  :األشباه والنظائر يف النحو ،دار الكتب العلمية ،بيروت.)9/1( ،
( )6انظــر  :األشــباه والنظائــر ،تــح ،محمــد مطيــع الحافــظ ،دار الفكــر ،دمشــق ،ط ،1:
1403ه-1983م ،ص(.)192
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الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :

تتفــق القاعــدة الفقهيــة والضابــط الفقهــي يف أن كال منهمــا قضيــة فقهيــة

كليــة ،وأن كالمهــا يتضمــن حكمــا شــرعيا عمليــا يتعــرف مــن خاللــه عــى
أحــكام مجلــة مــن الفــروع الفقهيــة المتشــاهبة ،ويفترقــان يف اآليت(  (  :

القاعــدة تجمــع فروعــا بيــن أبــواب فقهيــة متعــددة ،والضابــط يجمــع

فــروع بــاب واحــد ،فبينهمــا عمــوم وخصــوص ،فالقاعــدة أعــم وأشــمل مــن
حيــث مجــع الفــروع وشــمول المعــاين ،والضابــط أخــص وأضيــق.

القاعــدة الفقهيــة أكثــر شــذوذا مــن الضابــط الفقهــي ،ألن الضابــط

يضبــط موضوعــا واحــدا ،فــا يتســامح فيــه بشــذوذ كثيــر.

القاعــدة الفقهيــة غالبــا مــا تكــون محــل اتفــاق بيــن المذاهــب الفقهيــة

-مــن حيــث الجملــة -وإن اختلفــوا يف بعــض فروعهــا ،أمــا الضابــط الفقهــي

فكثيــرا مــا يختــص بمذهــب معيــن ،بــل إنــه قــد يكــون وجهــة نظــر لفقيــه
واحــد يف مذهــب معيــن ،يخالفــه فيــه فقهــاء آخــرون مــن نفــس المذهــب.
ثانيا  :الكليات الفقهية

التعريف بالكليات الفقهية

لغــة  :الكليــات مجــع كليــة نســبة إىل (كل) وهــو لفــظ يفيــد العمــوم

واالســتغراق موضــوع لإلحاطــة(  ( .

( )1انظــر  :محمــد عثمــان شــبير ،القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة ،ص(،)23
محمــد صدقــي البورنــو ،موســوعة القواعــد الفقهيــة ،مكتبــة التوبــة ،الريــاض ،ط ،1:
1418ه-1997م ،)35/1( ،محمــد الزحيــي ،القواعــد الفقهيــة عــى المذهــب الحنفــي
والشــافعي ،جامعــة الكويــت ،ط 1420 ،1:ه-1999م ،ص(.)20-19
( )2ابــن فــارس ،مقاييــس اللغــة ،تــح عبــد الســام هــارون ،دار إحيــاء التــراث العربــي،
بيــروت1408 ،ه-1988م.)122/5( ،
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اصطالحــا  :الكليــة هــي  «:ثبــوت الحكــم لــكل واحــد بحيــث ال يبقــى
واحــد ويكــون الحكــم ثابتــا للــكل بطريــق االلتــزام»(  ( .
عالقة القاعدة الكلية بالقاعدة الفقهية :

اســتعمل الفقهــاء صيغــة الكليــة قصــد الربــط بيــن المســائل المتقاربــة
والمتشــاهبة والتعبيــر عــن القضايــا الفقهيــة التــي تضــم جزيئــات متعــددة.
كل قاعــدة فقهيــة أو ضابــط فقهــي يبتــدئ بلفــظ «كل» فهــو كليــة
والعكــس ليــس صحيحــا.

و قــد اســتعمل الفقهــاء هــذا النــوع مــن الصياغــة المســمى بالكليــات يف
مدوناهتــم ،وكان المالكيــة روادا يف إفــراد الكليــات بالتأليــف ،وذلــك عــى يــد
اإلمــام الم ّقــري (ت758هـــ) الــذي خصــص قســما من كتابــه (عمــل من طب
لمــن حب) لـــ  524كليــة(  (  ،وبعده اإلمــام ابن غــازي المكناســي(ت919هـ)
الــذي ألــف كتابــه الكليــات الفقهيــة ،وألــف القلصادي(ت891هـــ) كتابــا
حــول الكليــات يف علــم الفرائــض(  ( .
ثالثــا  :القاعــدة األصوليــة  :القاعــدة األصوليــة ،هــي أصــول الفقــه عــى
التحقيــق.
تعريف األصل :

لغــة  :األصــل يف اللغــة أســفل الشــيء ومنــه إطالقــه عــى أســاس
الحائــط ،واألصــل مــا يبتنــى عليــه غيــره(  ( .

اصطالحــا  :يطلــق األصــل عــى معــان عــدة منهــا  :الدليــل ،القاعــدة،
الراجــح ،المســتصحب(  ( .

()1
()2
()3
()4
()5

القرايف ،شرح تنقيح الفصول ،دار الفكر ،بيروت1424 ،ه-2004م ،ص(.)154
انظر  :الكليات ،تح محمد أبو األجفان.
كتاب الكليات يف الفرائض ،حققه الدكتور منير تلييل بتونس.
انظر  :ابن فارس ،مقاييس اللغة.)109/1( ،
انظــر  :معــاين هــذه األلفــاظ يف  :القــرايف ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص(،)20
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تعريــف القاعــدة األصوليــة  :عرفهــا د .مصطفــى ســعيد الخــن بقولــه :
«ونعنــي بالقواعــد األصوليــة تلــك األســس والخطــط والمناهــج التــي يضعهــا
المجتهــد نصــب عينيــه عنــد البــدء والشــروع باالســتنباط ،يضعهــا ليشــيد
عليهــا صــرح مذهبــه ،ويكــون مــا يتوصــل إليــه ثمــرة ونتيجــة لهــا»(  ( .
وهو يقصد بذلك أصول الفقه الذي تبنى عليه المذاهب الفقهية.

أمــا عــن وجــه االتفــاق ،فهمــا يشــتركان يف أن كال منهمــا حكــم كيل
ُيتعــرف منــه أحــكام عــدد مــن الفــروع.
الفرق بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية :

أول مــن تحــدث عــن الفــروق بيــن القاعــدة الفقهيــة والقاعــدة األصولية
اإلمــام شــهاب الديــن القــرايف يف الفــروق ،حيــث قــال « :فــإن الشــريعة
المعظمــة المحمديــة زاد اهلل تعــاىل منارهــا شــرفا وعلــوا اشــتملت عــى أصــول
وفــروع ،وأصولهــا قســمان :

أحدمهــا  :المســمى بأصــول الفقــه وهــو يف غالــب أمــره ليــس فيــه إال
قواعــد األحــكام الناشــئة عــن األلفــاظ العربيــة خاصــة ...والقســم الثــاين :
قواعــد فقهيــة كليــة كثيــرة العــدد عظيمــة المــدد مشــتملة عــى أســرار الشــرع
ِ
وحكمــه. (  ( »...

وقــال يف موضــع آخــر  «:فــإن القواعــد ليســت مســتوعبة يف أصــول
الفقــه بــل للشــريعة قواعــد كثيــرة جــدا عنــد أئمــة الفتــوى والفقهــاء ال توجــد
يف كتــب الفقــه أصــا»(  ( .

الشــوكاين ،إرشــاد الفحــول ،تــح ،ســامي بــن العربــي األثــري ،دار الفضيلــة ،الريــاض،
ط 1421 ،1:ه-2000م ،ص(.)57
( )1أثــر االختــاف يف القواعــد األصوليــة يف اختــاف الفقهــاء ،مؤسســة الرســالة،
بيــروت ،ط 1421 ،2:ه-200م ،ص(.)117
( )2الفروق ،تح ،خليل منصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،ه.)6-5/1( ،-1998
( )3المصدر نفسه (.)200/2
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و الفرق بينهما (  (  :

أن القاعــدة األصوليــة تبحــث يف الدليــل الشــرعي ومــا يعــرض لــه مــن

النســخ والترجيــح والخصــوص والعمــوم ...وغيــر ذلــك ،بخــاف القاعــدة

الفقهيــة فــإن مجــال بحثهــا فهــو فعــل المكلــف.

القواعــد األصوليــة قواعــد كليــة منطبقــة عــى مجيــع جزيئاهتــا

وموضوعاهتــا ،أمــا القواعــد الفقهيــة فــإن أغلبيتهــا يكــون الحكــم فيهــا عــى

أغلــب الجزيئــات ،وتكــون لهــا المســتثنيات.

القاعــدة األصوليــة يســتفيد منهــا المجتهــد خاصــة حيــث يســتعملها عنــد

اســتنباط األحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا ،أمــا القاعــدة الفقهيــة فيمكن أن يســتفيد

منهــا الفقيــه والمتعلــم حيــث إن كل قاعــدة تشــتمل عــى حكــم كيل لعــدد مــن
المســائل ،فالرجــوع إليهــا أيســر مــن الرجــوع إىل حكــم كل مســألة عــى حــدة.

علــم األصــول مســتمد مــن ثالثــة أشــياء هــي علــم الــكالم والعربيــة

وتصــور األحــكام ،أمــا القواعــد الفقهيــة فإهنــا مســتمدة مــن األدلــة الشــرعية
أو المســائل الفرعيــة المتشــاهبة وأحكامهــا.

القاعــدة األصوليــة ناشــئة عــن األلفــاظ العربيــة ومــا يعــرض لهــا مــن

أمــر وهنــي ،بخــاف القاعــدة األصوليــة الفقهيــة فليســت كذلــك.

أن القواعــد الفقهيــة يفهــم منهــا أســرار الشــريعة وحكمتهــا وأمــا القواعد

األصوليــة فهــي مــا يتوصل هبــا إىل االســتنباط واالســتدالل.

( )1انظــر  :النــدوي ،القواعــد الفقهيــة ،ص( ،)69الباحســين ،القواعــد الفقهيــة،
ص( ،)137الروكــي ،نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا يف اختــاف الفقهــاء ،مطبعــة
النجــاح الجديــدة ،الــدار البيضــاء ،المغــرب ،ط 1414 ،1:ه-1994م ،ص،57-56
محمــد الزحيــي ،القواعــد الفقهيــة ،ص(.)22-20
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رابعا  :النظرية الفقهية
تعريف النظرية الفقهية

النظريــة لغــة  :مشــتقة مــن النظــر ،وهــو تأمــل الشــيء بالعيــن ،ويطلــق
هــذا اللفــظ عــى معــان منهــا  :التأمــل والتفكيــر والتأمــل(  ( .
النظريــة الفقهيــة يف االصطــاح  :مل يكــن مصطلــح النظريــة موجــودا يف
دواويــن الفقــه القديمــة ،وهــذا مــا أكــده الســنهوري خــال حديثــه عــن نظريــة
عامــة للعقــد(  ( .
(  ( 
فهــو مصطلــح حــادث ،وحتــى الذيــن كتبــوا عــن النظريــات الفقهيــة
مل يتعرضــوا لتعريــف النظريــة الفقهيــة.
ومن الذين تعرضوا لمفهوم النظرية الفقهية :

تعريــف فتحــي الدرينــي بأهنــا « :مفهــوم كيل قوامــه أركان وشــرائط
وأحــكام عامــة ،يتصــل بموضــوع عــام معيــن ،بحيــث يتكــون مــن كل أولئــك
نظــام تشــريعي ملــزم ،يشــمل بأحكامــه كل مــا يتحقق فيه منــاط موضوعــه»(  ( .
تعريــف عــي النــدوي بأهنا «:موضوعــات فقهيــة أو موضــوع يشــتمل عــى
مســائل فقهيــة أو قضايــا فقهيــة حقيقتهــا  :أركان وشــروط وأحــكام ،تقــوم بين كل
منهــا صلــة فقهيــة ،تجمعهــا وحــدة موضوعيــة تحكم هــذه العناصــر مجيعــا»(  ( .
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

يشــتركان يف أن كال منهمــا يشــتمل عــى مســائل مــن أبــواب متفرقــة،
ويفترقــان يف اآليت(  (  :

( )1انظر  :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،)444/5( ،والرازي ،مختار الصحاح ،ص(.)666
( )2انظر  :مصادر الحق ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.)19/6( ،
( )3مثل  :النظريات الفقهية لمحمد الزحييل.
( )4النظريات الفقهية ،جامعة دمشق ،ط  ،1416 ،4:ص(.)140
( )5القواعد الفقهية ،ص(.)63
( )6انظــر  :الروكــي ،نظريــة التقعيــد الفقهــي ،ص( ،)52محمــد الزحيــي ،القواعــد
الفقهيــة ص( ،)23-22الباحســين ،القواعــد الفقهيــة ،ص(.)149
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1 .1القاعــدة الفقهيــة تعبــر عــن حكــم فقهــي عــام ينطبــق عــى فــروع

مندرجــة تحتهــا ،كقاعــدة الضــرر فهــي تتضمــن حكمــا فقهيــا يعــم كل مســألة
فيهــا ضــرر يجــب أن يــزال .أمــا النظريــة فهــي ال تتضمــن حكمــا فقهيــا وإنمــا

تشــكل نظامــا موضوعيــا يف الفقــه اإلســامي مثــل نظريــة العقــد.

2 .2القاعــدة الفقهيــة أخــص مدلــوال مــن النظريــة الفقهيــة التــي تمثــل

المحــاور الكبــرى لألحــكام الفقهيــة.

3 .3القاعــدة الفقهيــة خادمــة للنظريــة الفقهيــة إذ يمكــن إدراج العديــد من

القواعــد الفقهيــة التــي تضبــط جوانــب مــن موضوعهــا يف النظريــة الفقهيــة،
فالقواعــد الفقهيــة مــن النظريــات بمنزلــة الضوابــط.

4 .4القاعــدة الفقهيــة ال تشــتمل عــى شــروط وأركان غالبــا ،أمــا النظريــة

الفقهيــة هــي التــي ال يقــوم بناؤهــا إال عــى مجلــة مــن الشــروط واألركان.
خامسا  :القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية :

القاعــدة القانونيــة يف مصطلــح علمــاء القانــون هــي  «:الوحــدة التــي

يتكــون منهــا القانــون ،عــى أســاس أن القانــون هــو مجموعــة مــن القواعــد
التــي يطلــق عــى كل منهــا القاعــدة»(  ( .

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية  :من الفروق بينهما(  (  :

إن األحــكام الشــرعية مصدرهــا إال هــي وســندها الوحــي ،أمــا القواعــد

القانونيــة فمصدرهــا الســلطة الحاكمــة ،فهــي قابلــة للتبديــل والتغييــر بخــاف
األحــكام الشــرعية التــي ال تتغيــر وال تتبــدل.

( )1الباحسين ،القواعد الفقهية ،ص(.)153
( )2المرجع نفسه ،ص(.)157
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إن الجــزاء عــى األحــكام الشــرعية دنيــوي وأخــروي ،أمــا القواعــد

القانونيــة فــا ينبنــي عليهــا إال الجــزاء الدنيــوي الــذي تقــرره وتوقعــه الســلطة
التــي هــي مصــدر القانــون.

إن األحــكام الشــرعية والفقهيــة شــاملة لــكل مرافــق الحيــاة ،بينمــا

تقتصــر القاعــدة القانونيــة عــى جانــب محــدود مــن ذلــك.
المبحث الثاين  :حقيقة التقنين

المطلب األول  :مفهوم التقنين

تعريف التقنين لغة  :التقنين مصدر من قنن الشيء إذا جعله قانونا.

وكلمــة قانــون ليســت مــن كالم العــرب بــل هــي دخيلــة ،واختلفــوا يف

أصلهــا فقيــل  :روســية وقيــل فارســية وقيــل يونانيــة.

شــاع اســتعمالها يف اللغــة العربيــة بمعنــى المقيــاس الــذي تقــاس بــه

األشــياء ،وعبــر بعضهــم عــن ذلــك بالطريــق أو األصــل أو المســألة(  ( .
التقنين اصطالحا :

1 .1تقنيــن األحــكام الشــرعية  :هــو التقنيــن الــذي يكــون مصــدره أحــكام

وقواعــد الشــريعة اإلســامية والفقــه اإلســامي(  ( .

2 .2تقنيــن الفقــه  :فــرق الشــيخ مصطفــى الزرقــا بيــن تقنيــن الفقــه

والتقنيــن مــن الفقــه عــى النحــو التــايل :

تقنيــن الفقــه  :هــو تقنيــن أحــكام المذهــب الفقهــي الواحــد إذا أرادت

الدولــة أن يجــري قضاؤهــا عليــه.

( )1الجوهــري ،الصحــاح ( ،)2185/5ابــن ســيده ،المحكــم .)86/6( ،المعجــم
الوســيط (.)763/2
( )2محمــد زكــي عبــد البــر ،تقنيــن الفقــه اإلســامي ،دار إحيــاء التــراث اإلســامي،
قطــر ،ط 1407 ،2:ه ،ص(.)21
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أمــا التقنين مــن الفقه  :فهو أن تســتمد الدولــة تقنيناهتا من مختلــف المذاهب
األربعــة وغيرها ،ومن آراء الصحابة والتابعين وســائر المجتهدين. (  (...

3 .3تقنيــن القواعــد الفقهيــة  :هــو صياغــة القواعــد الفقهيــة والضوابــط يف
صــورة مبــادئ عامــة ،مرتبــة يف صــورة مــواد ومبوبــة بحســب الموضوعــات،
تســهل عــى القاضــي الكشــف عــن الحكــم الشــرعي ،وتكييــف القضيــة
المعروضــة عليــه(  ( .
المطلــب الثــاين  :األلفــاظ ذات الصلــة  :هنــاك مصطلحــات تســتعمل
أحيانــا بــإزاء مصطلــح التقنيــن ،ومــن أشــهرها :
أوال  :التجميع

التجميــع لغــة  :مبالغــة مــن الجمــع ،وهــو مصــدر مــن مجّــع الشــيء إذا
ألــف متفرقــه ،وضــم بعضــه إىل بعــض ،وبذلــك قــرئ قولــه تعــاىل ( :ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ )(  (  بالتخفيــف والتضعيــف(  ( .

اســتعمل هــذا المصطلــح للداللــة عــى بعــض األعمــال التــي يــراد هبــا
خدمــة القضــاء والتســهيل عــى القضــاة(  ( .
ثانيا  :التدوين

دون ،والتدويــن كلمــة شــائعة بمعنــى الكتابــة
التدويــن لغــة  :مصــدر مــن ّ
مطلقــا ،ومــن هنــا قيــل لكتابــة الكتــب تدويــن ،ألن فيها مجعــا للعلم ،وســميت
مدونــة ســحنون بذلــك ألهنــا مســائل مجموعــة.
( )1المدخل الفقهي العام ،دار القلم ،دمشق ،ط 1418 ،1:ه.)313/1( ،
( )2محمــد عثمــان شــبير ،القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة يف الشــريعة اإلســامية،
دار النفائــس ،األردن ،ط 1428 ،2:ه-2007م ،ص(.)58
( )3الهمزة 2 :
( )4انظر  :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط.)13/3( ،
( )5انظــر  :هيثــم بــن فهــد الرومــي ،الصياغــة الفقهيــة يف العصــر الحديــث ،دار التدمرية،
الرياض ،ط 1433 ،1:ه-2012م ،ص(.)358
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ويمكــن أن يكــون أصــل التدويــن مــن الكتابــة يف الديــوان خاصــة ،ثــم
اســتعملت بعــد يف الكتابــة مطلقــا ،والديــوان كلمــة بمعنــى مجتمــع الصحــف،
أو الدفتــر الــذي تكتــب فيــه أســماء الجيــش وأهــل العطــاء ،وأول مــن دون
الدواويــن عمــر بــن الخطــاب .
ويف المغــرب شــاع اســتعمال مصطلــح (المدونــة) للداللــة عــى جامــع
األحــكام القضائيــة الشــرعية ( .مدونــة األســرة ) (  ( .
المحور الثاين  :نشأة القواعد الفقهية والتقنين
المبحث األول  :نشأة القواعد الفقهية

نشــأت القواعــد الفقهيــة وتطــورت مــع تطــور الفقــه اإلســامي ،حيــث
إهنــا مل توضــع مجلــة واحــدة ،بــل تكونــت مفاهيمهــا وصيغــت بالتــدرج يف
عصــور ازدهــار الفقــه وهنضتــه عــى أيــدي كبــار فقهــاء المذاهــب ،وقــد مــرت
القواعــد الفقهيــة يف تطورهــا عبــر ثالثــة أطــوار(  (  :
طور النشوء والتكوين
طور النمو والتدوين

طور الرسوخ والتنسيق

( )1المصدر نفسه.
( )2انظر  :الباحسين ،القواعد الفقهية ،ص( ،)291وغيره من كتب القواعد الفقهية.

- 75 -

المبحث الثاين  :نشأة تقنين األحكام

ُيرجــع العلمــاء نشــأة تقنيــن الفقــه اإلســامي إىل زمــن أبــي جعفــر
المنصــور ،إذ عــرض عليــه عبــد اهلل بــن المقفــع تدويــن مدونــة فقهيــة ُتلــزم
الدولــة هبــا مجيــع األفــراد ،ولكــن العلمــاء رأوا عــدم الحاجــة لذلــك ،وبعــد

أن اتســعت رقعــة الدولــة اإلســامية ،وكثــرت االجتهــادات الفقهيــة ،ظهــرت
الحاجــة للتقنيــن خاصــة يف القرنيــن األخيريــن ،فظهــر كتــاب الفتــاوى الهنديــة
ثــم تــواىل االهتمــام بتقنيــن األحــكام الفقهيــة حتــى ظهــرت مجلــة األحــكام
العدليــة ،والتــي تعــد أول تقنيــن لألحــكام الفقهيــة يف البــاد اإلســامية(  ( .
المحور الثالث  :أهم المصنفات يف القواعد الفقهية والتقنين

المبحث األول  :أهم المصنفات يف القواعد الفقهية عند الاملكية

أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك  :محمد بن حارث ُ
الخ َشني

(ت361هـ).

أول كتــاب يف القواعــد الفقهيــة عــى مذهــب اإلمــام مالــك ،ذكــر فيــه

أصــوال مالكيــة ،ونظائــر يف الفــروع ،وبعــض الكليــات(  ( .

الفــروق  :شــهاب الديــن القــرايف (ت 684هـــ) ،ألفــه بعــد كتــاب

الذخيــرة ،ومجــع فيــه القواعــد المتناثــرة فيــه ،وزاد عليهــا ،ثــم قــارن بينهمــا

بإبــراز الفــروق(  ( .

( )1انظر  :هيثم بن فهد الرومي ،الصياغة الفقهية ،ص(.)369
( )2اهتمــت الباحثــة عزيــزة عكــوش باســتخراج القواعــد والضوابــط الفقهيــة مــن
الكتــاب ،يف بحــث نالــت بــه درجــة الماجســتير مــن كليــة العلــوم اإلســامية ،جامعــة
الجزائــر2002 ،م بعنوان «:القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخلصة مــن كتــاب أصــول
الفتيــا لإلمــام ابــن حــارث الخشــني» (ت371هـــ).
( )3اشــتهر الكتــاب هبــذا العنــوان ،وســماه المؤلــف أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق ،ثم
خيــر القــارئ بيــن أن يعنونــه -إذا شــاء « -كتــاب األنــوار واألنــواء» أو يســميه « كتــاب
األنــوار والقواعــد الســنية» انظــر  :الفــروق (.)4/1
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القواعد  :محمد بن أمحد المقري (ت 758هـ) اشتمل عىل ألف ومائتي قاعدة
يعتبر من أوسع مصادر المالكية يف القواعد(  ( .

إيضــاح المســالك إلــى قواعــد اإلمــام مالــك  :أمحــد بــن يحيــى
الونشريســي (ت 914هـــ).
ذكر القواعد التي وقع فيها خالف داخل المذهب ،وقد ضمنه  118قاعدة(  ( .

المبحث الثاين  :أهم المصنفات يف التقنين إمجاال

جملــة األحــكام العدليــة  :تأليــف لجنــة مــن علمــاء الدولــة العثمانيــة،
صــدرت ســنة 1286هـــ ،وبــدأ العمــل هبــا ســنة  1293هـــ ،تضــم  99قاعــدة
يف المعامــات الماليــة عــى المذهــب الحنفــي ،ولهــا شــروح كثيــرة باللغــة
التركيــة وباللغــة العربيــة ،نذكــر منهــا :
شرح قواعد المجلة لعبد الستار القريمي (ت1304هـ).شرح المجلة ،محمد خالد األتاسي.-

درر الحــكام شــرح مجلــة األحــكام ،عــي حيــدر ،تعريــب فهمــيالحســيني.
شرح المجلة ،سليم رستم باز اللبناين.-

( )1طبــع بتحقيــق أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد ،مــن قبــل مركــز إحيــاء التــراث بجامعــة
أم القــرى ،ونــال بــه المحقــق شــهادة الدكتــوراه.
( )2طبــع بتحقيــق أمحــد بوطاهــر الخطابــي ،يف الربــاط1400 ،ه-1980م ،وبتحقيــق
الصــادق بــن عبــد الرمحــن الغريــاين ،يف طرابلــس الغــرب ،ســنة 1991م ،ودار ابــن حــزم،
بيــروت ،ط 1427 ،1:ه-2006م.
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خامتة

بعــد هــذا العــرض المختصــر حــول مفهــوم ونشــأة التقعيــد والتقنيــن يف
الفقــه المالكــي ،نختــم هــذا البحــث بذكــر أمهيــة التقعيــد الفقهــي والتقنيــن يف
العلــوم الشــرعية :
للقواعد الفقهية أمهية كبرى وفوائد عديدة منها أهنا :

تضبــط الفــروع والجزئيــات المتناثــرة يف ســلك واحــد ،بحيــث يســهلاســتحضار حكــم المســائل الفقهية المتشــاهبة بمجــرد ذكر القاعــدة الجامعــة لها.
تنمي الملكة الفقهية لدى الباحث.-

تعين عىل معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها.-

ولتقنين األحكام الفقهية أمهية ال تقل عن سابقتها ،منها :

تسهل مهمة القاضي يف الرجوع إىل األحكام الفقهية.تحدد الرأي المعتمد يف الفقه اإلسالمي.توحد أحكام القضاة .-

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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المالكية
الّتقعيد الفقهي عند
ّ
الكليات الفقهية.
وفكرة
ّ

 الدكتورة وسيلة خلفي
y

كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر 1

ﭑ ﭒﭓﭔ
متهيد

ـي يكتســي ال ّطابــع المنهجــي يف تدويــن وتصنيــف
التّقعيــد جهــد علمـ ّ
العلــوم ،فهــو جهــد بعــدي كســائر الجهــود العلميــة المتع ّلقــة بموضوعــات

مختلفــة ،إذ أن التّأصيــل والتّقعيــد لجميــع العلــوم ّ
الشــرعية ،إنمــا حــدث
يف تاريــخ التّشــريع اإلســامي بعــد انتعــاش موضوعاهتــا وا ّتســاعها وتزايــد
الزمــن ،فاحتــاج كل علــم إىل ضبــط أصولــه وقواعــده التــي
مســائلها مــع ّ

آلــت فيمــا بعــد إىل الكشــف عــن النظريــات الكبــرى التــي يقــوم عليهــا
ٌ
كل منها.

والنّاظــر يف تاريــخ التَّشــريع اإلســامي يلحــظ دون كبيــر عنــاء ،الجهــد

المعتبــر الــذي بذلــه العلمــاء يف مختلــف المذاهــب مــن أجــل ضبــط القواعــد
األصول ّيــة أو الفقه ّيــة الجامعــة لكليــات النّظــر األصــويل والفقهــي ،بــدءا

بالعبــارات الجامعــة لإلمــام ّ
الرســالة ،حيــث ق ّعــد قوانيــن التّفكيــر
الشــافعي يف ِّ
األصــويل وإىل كل مــن جــاء بعــده ممــن رام التّقعيــد ألصــول المذهــب أو

مجــع شــتات الفــروع يف قواعــد ضابطــة ،كمــا هــو الحــال مــع أصــول اإلمــام
الكرخــي والدّ بوســي مــن الحنفيــة وقواعــد اإلمــام الم ّقــري والونشريســي مــن

المالكيــة وقواعــد الســيوطي والزركشــي مــن الشــافعية وقواعــد ابــن رجــب
الحنبــي وغيرهــم ممــا صنّــف يف القواعــد الفقهيــة.
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الزمــن وتزايــد التّصانيــف كمــا تكشــف عنــه اليــوم جهــود
ومــع مــرور ّ
نــوع مــن التمايــز المنهجــي والموضوعــي
تحقيــق التــراث الفقهــي ،ظهــر
ٌ
بيــن مجيــع مــا ُأ ّلــف ،إذ تم ّيــزت القواعــد األصوليــة بكوهنــا ضابطــة و ُمقنّنــة
للنَّظــر األصــويل الــذي يتغ ّيــا اســتنباط األحــكام مــن أد ّلتهــا ،بينمــا تم ّيــزت
القواعــد الفقهيــة بكوهنــا أحكامــا كليــة جامعــة لكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة
ثــم ضمــن فــن القواعــد تمايــزت القواعــد الكليــة
المشــتركة يف الحكــمّ ،
عــن غيرهــا واســتق ّلت قواعــد أخــرى باعتبارهــا قواعــد مذهبيــة وافترقــت
يف كل ذلــك الضوابــط عــن القواعــد عــن الكليــات ثــم تو ّلــد مــن كل ذلــك
ـوة الفــرق
فــن الفــروق الفقهيــة وشــاع التعبيــر باألشــباه والنظائــر بحســب قـ ّ
وضعفــه.
ويف هــذا المقــال ســأحاول اســتجالء فكــرة التّقعيــد ومجهــودات
المالكيــة فيــه ،مــع الوقــوف عــى نــوع مــن القواعــد التــي ُعرفــت بالكليــات
الفقهيــة.
أوال  :ال ّتقعيد الفقهي حقيقته ومقتضياته المنهج ّية.

التّقعيــد الفقهــي ،جهــد علمــي ينــدرج يف نــوع الجهــود المنهجيــة
البعديــة التــي تنبنــي عــى ثــروة فقهيــة ســابقة كمــا هــو الحــال يف علــم أصــول
خاصــة عــى منهــج الفقهــاء الحنفيــة ،حيــث بذلــوا الجهــد يف انتــزاع
الفقــهّ ،
أصــول اإلمــام أبــي حنيفــة مــن مجمــوع الفــروع الفقهيــة المنقولــة عنــه.

إال أن التّقعيــد يــروم صياغــة األحــكام الكليــة النّاظمــة لجملــة مــن
الفــروع المشــتركة فيمــا بينهــا حكمــا والمختلفــة موضوعــا ،وقــد تكثــر تلــك
الفــروع فتكتســي القاعــدة عمومــا وشــموال واســعين وقــد تقـ ّـل فيقـ ّـل معهــا
مســتوى عمــوم وشــمول القاعــدة.

أمــا تأصيــل األصــول مــن الفــروع فيتّجــه للكشــف عــن القواعــد التــي
توصــل إىل تلــك الفــروع الفقهيــة،
اشــتغل هبــا العقــل الفقهــي يف األد ّلــة حتــى ّ
ولذلــك كان هــذا الجهــد خادمــا لعلــم أصــول الفقــه؛ ألن مآلــه هــو الكشــف
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عــن أصــول النظــر يف األد ّلــة الســتنباط األحــكام وهــذا هــو موضــوع علــم
أصــول الفقــه.

أمــا التّقعيــد الفقهــي فهــو بالفقــه ألصــق؛ ألنــه ُير ّتــب الفــروع الفقهيــة
متضمنــة لحكــم كيل سـ ٍ
ـار عــل مجيــع
المشــتركة يف الحكــم ضمــن قاعــدة كليــة
ّ
تلــك الفــروع.

وعليــه يمكــن تحديــد أهــم المقتضيــات المنهجيــة لحركــة التّقعيــد

عناصــر ثــاث هــي :

األول  :وجــود الفــروع الفقه ّيــة  :والمقصــود بوجودهــا أســبقيتها مــن
ّ
الزمنيــة عــن وجــود القاعــدة ذلــك أن القاعــدة مســت ّلة مــن الفــروع،
النّاحيــة ّ
فــكان مــن المنطــق أن تســبقها إىل الوجــود ،ولذلــك كان ال ّثــراء الفقهــي يف

مهــدت لظهــور القواعــد الفقه ّيــة.
المذاهــب المختلفــة هــو المقدّ مــة التــي ّ

الثــاين  :معقوليــة المعنــى يف الحكــم الجامــع  :االجتهــاد يف التّقعيــد
البــد أن يســبق منهجيــا باجتهـ ٍ
ـاد يف التّقصيــد ،والكشــف عــن علــل األحــكام،
ً
ُ
ذلــك أن األحــكام ّ
الشــرعية بالنّظــر إىل انقســامها إىل معقولــة المعنــى قابلــة

للقيــاس وتعبد ّيــة غيــر قابلــة للقيــاس(  (  ،فــإن مــا يقبــل منهــا التّقعيــد ،إنمــا

هــي األحــكام معقولــة المعنــى ،ولذلــك كانــت القواعــد الفقهيــة بعــد ضبطهــا
ُمبِين ـ ًة عــن مقاصــد ّ
الشــارع.
الثالــث  :ضبــط صياغــة القاعــدة  :ال يمكــن الحديــث عــن وجــود

قاعــدة إال إذا ُوجــدت لهــا صياغــة دالــة ومع ّبــرة عــن حكمهــا ،ذلــك أنــه قبــل

تدويــن القواعــد الفقهيــة كان التّصنيــف الفقهــي طافحــا بالمقــوالت الجامعــة
والتعبيــرات الدقيقــة مــن كالم الفقهــاء الــدّ ال عــى معنــى القاعــدة ،ولكــن تلك
التعبيــرات مل يقصــد هبــا أصحاهبــا وضــع القواعــد ،فيــأيت معنــى القاعــدة كامــا

الزركشي ،البحر المحيط.11/5 ،
(ّ )1
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تامــا فيهــا ،إال أنــه يصعــب أحيانــا تســمية تلــك التعبيــرات قواعــد؛ ألهنــا تفتقــر
إىل الجانــب الفنّــي يف الصياغــة ،وأهــم مــا ينبغــي أن يتو ّفــر عليــه مــا يــي :
أ /ال ّتجريــد  :ويعنــي ّ
الشــمول والعمــوم يف صياغــة القاعــدة ،فالحكــم يف
القاعــدة ال يرتبــط بــذوات بعينهــا بــل البــد أن ُيجـ ّـرد عــن الـ ّ
ـذوات ،ليشــمل
مجيــع حــاالت تحقــق حكــم القاعــدة.

ب /االختصــار  :فالقاعــدة الفقهيــة هــي مقولــة مختصــرة جامعــة
وليســت كالمــا طويــا يشــرح بعضــه بعضــا ولذلــك اعتمــد الفقهــاء يف صياغة
ـص الحديــث نفســه ،ممــا كان مــن جوامــع الكلــم يف السـنّة،
بعــض القواعــد نـ ّ
بالضمــان» وقاعــدة «ال ضــرر وال ضــرار» (  ( .
كقاعــدة « :الخــراج ّ
تتضمــن حكمــا كل َّيــا
جـــ /الكليــة  :فصياغــة القاعــدة الفقهيــة ال بــدّ أن
ّ
قابــا النــدراج فــرو ٍع فقهيــة فيــه وإال كانــت حكمــا جزئيــا ال قاعــدة ،وينبغــي
التّفريــق هنــا بيــن الحكــم الجزئــي المصــاغ صياغــة مجـ ّـردة والمنطبــق عــى
حــاالت عديــدة يف الواقــع ،فهــذا ليــس بقاعــدة ومثالــه قولهــم « :كل مــاء مل
يتغ ّيــر أحــد أوصافــه فهــو طهــور إال القليــل بنجاســة عــى المشــهور  (  ( ».فهــذا
الحكــم ال تنــدرج فيــه فــروع فقهيــة؛ وإن كان حكمــه يصــدق يف الواقــع عــى
ـي واحــد ،وليــس بقاعــدة.
كل مــا يف ال ّطبيعــة مــن ميــاه ،فهــو فـ ٌ
ـرع فقهـ ٌّ
ثانيا  :جهود فقهاء الاملكية يف ال ّتقعيد الفقهي :

مــن خــال رصــد حركــة التّقعيــد الفقهــي عنــد المالكيــة يمكــن الوقوف
عــى المح ّطــات التّالية :
 /1اإلمــام ُ
الخشــني وكتابــه أصــول الفتيــا  :هــو اإلمــام محمد بــن حارث

بــن أســد الخشــني أبــو عبــد اهلل القيــرواين مولــدا القرطبــي وفــا ًة ســنة [361ه]

( )1رواه مالــك يف الموطــأ عــن عمــرو بــن يحــي المــازين ،كتــاب القضــاء ،بــاب القضــاء
يف المرفــق ،الموطــأ ،ص  .409وابــن ماجــه يف ســننه ،2/258 ،حديــث رقــم ،1910
والبيهقــي يف الســنن الكبــرى ،كتــاب الصلــح ،بــاب ال ضــرر وال ضــرار.70-6/69 ،
( )2انظر  :الكلية األوىل ،كليات المقري تحقيق محمد أبو األجفان.
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وقــد أحصــى يف كتابــه أصــول الفتيــا عــددا مــن القواعــد واألصــول التــي

عليهــا مــدار الفتيــا يف المذهــب المالكــي ،ر ّتبهــا عــى أبــواب الفقــه وأضــاف
إليهــا أبوابــا جديــدة مل تكــن قبلــه مــن معهــود التّأليــف الفقهــي ،كبــاب أحــكام

المــرأة وبــاب ّ
الشــروط ،وقــد اعتمــد أمهــات كتــب المالكيــة ،يف مقدّ متهــا

ـواز وابــن حبيــب وأصبــغ
الموطــأ
والمدونــه وكتــاب ابــن القاســم وابــن المـ ّ
ّ
يســر بــه تحصيــل الفقــه وحفظــه يف
وغيرهــم ،مجــع فيــه مــن القواعــد مــا ّ
عبــارات جامعــة ،فقــال يف خطبــة الكتــاب  « :ق ّيــدت فيــه المعــاين المكـ ّـررة،
ـم ِ
فهمة ،ومل أدع أصــا
والمســائل المفتيــة بالمعــاين الموجــزة ،واإلشــارات الــ ُ
يتفــرع منــه جيــاد المعــاين ،وال عقــدة يســتنبط منهــا حســان المســائل بلــغ
ّ

وضمنتهــا
إليهــا علمــي ،ووجدهتــا حاضــرة يف حفظــي ،إال أودعتهــا كتابــي
ّ
برســمي»(  (  وقــد اعتمــد يف صياغتــه لقواعــد األبــواب لفــظ «األصــل» كمــا

ـم خـ ّـرج عليــه المســائل الفرع ّيــة ،كما اســتعمل صيغــة «:كل»
هــو يف العنــوان ثـ ّ
ـارز فيمــن أ ّلــف بعــده يف
يف بعــض األبــواب(  (  .وقــد كان لكتابــه هــذا أثـ ٌـر بـ ٌ
القواعــد والكليــات مــن فقهــاء المالكيــة.

 /2اإلمــام القــرايف وكتابــه الفــروق  :هــو اإلمــام أمحــد بــن إدريــس بــن

عبــد الرمحــن شــهاب الديــن أبــو العبــاس القــرايف[ ،ت684هـــ] وقــد مجــع يف

كتابــه «الفــروق» قواعــد شــتى واعتنــى ببيــان الفــروق فيمــا بينهــا بمــا يف ذلــك
الفقهيــة واألصوليــة وال ّلغويــة ،فكانــت موســوعته يف الفــروق مكتنــزة بكثيــر
المتضمنــة ألســرار الشــريعة ومقاصدهــا ،يقــول يف بيــان فضلهــا
مــن القواعــد
ّ
بعــد أن جعلهــا قســيما لقواعــد أصــول الفقــه ...« :والقســم الثــاين قواعــد

( )1الكتــاب صــدر بتحقيــق كل مــن ّ :
الشــيخ محمــد المجــدوب ،ومحمــد أبــو
األجفــان ،وعثمــان ب ّطيــخ ،ط 1985م ،الــدار العربيــة للكتــاب والمؤسســة الوطنيــة
للكتــاب ،تونــس ،ص .44
( )2انظر : ،باب ال ّطهارة ،األصل التّاسع ،ص .50
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كليــة فقهيــة جليلــة كثيــرة العــدد عظيمــة المــدد مشــتملة عــى أســرار ّ
الشــرع
ِ
وح َك ِمــه ،لــكل قاعــدة مــن الفــروع يف الشــريعة مــا ال ُيحصــى ومل ُيذكــر منهــا
(  ( 
شــيء يف أصــول الفقــه».

وقــد القــى كتــاب اإلمــام القــرايف العنايــة الكبيــرة مــن فقهــاء المذهــب
فعكفــوا عليــه تعليقــا واختصــارا ولعـ ّـل أهــم الجهــود يف ذلــك :

تعقيبــات اإلمــام ابــن ّالشــاط قاســم بن عبــد اهلل نزيــل «ســبتة» ت [723ه]
حيــث كتــب «أنــوار البــروق يف تع ّقــب مســائل القواعــد والفروق»
ترتيــب الفــروق واختصارهــا للباقــوري أبــي عبــد اهلل محمــد بــن إبراهيــم-

المراكشــي ت [757ه] حيــث الحــظ أن الكتــاب يحتــاج للترتيــب والتعقيــب

بعــد أن ذاع وانتشــر قبــل أن يجــد اإلمــام الوقــت لتنقيحــه فنــدب نفســه لذلــك
إذ قــال ...« :فانتشــرت منــه نسـ ٌ
ـخ عــى مــا هــو عليــه ،أعجــزه ذلــك وعاقــه

عــن أن ُيغ ّيــره ،فرأيــت أن ّ
ألخصــه وأن أر ّتبــه ،وأن أن ّبــه عــى مــا يظهــر خــال
ذلــك يف كتابــه وأن ألحــق بــه مــا يناســبه ممــا مل يذكــره رمحــه اهلل».
 /2اإلمــام الم ّقــري وكتابــه القواعــد(  (   :هــو محمــد بــن أمحــد أبــو عبــد
(  ( 

ـم فيــه  1252قاعــدة ،مجــع
اهلل المقــري ت[759ه] وكتابــه قواعــد الفقــه ضـ ّ

فيهــا مــا كان مــن القواعــد كاشــفا عــن أســباب الخــاف يف المذهــب المالكــي
أو خارجــه وعليــه جــاءت قواعــده متنوعــة شــاملة ألبــواب الفقــه المختلفــة

يفســر بعضهــا بعضــا يف عبــارات محكمــة ،يقــول يف مقدّ مــة
متكاملــة متنوعــة ّ

كتابــه « :قصــدت إىل تمهيــد ألــف قاعــدة ومائتــي قاعــدة ،هــي األصــول
القريبــة ألمهــات مســائل الخــاف المبتذلــة والغريبــة ،رجــوت أن يقتصــر

الهمــة إىل طلــب المبــاين وقصــرت بــه أســباب األصــول
عليهــا مــن ســمت بــه ّ

( )1الفروق ،ص .5
( )2ترتيب الفروق واختصارها.19 /1 ،
الرباط.
( )3قواعد الفقه ،تحقيق محمد الدّ ردابي ،طبعة  ،2012دار األمانّ ،
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عــن الوصــول إىل مكامــن الفصــوص مــن النصــوص والمعــاين ،فلذلــك
شــفعت كل قاعــدة منهــا بمــا يشــاكلها مــن المســائل وصفحــت يف مجهورهــا

يحصلهــا مــن الدّ الئــل».
عمــا ّ
ّ

(  ( 

 /3اإلمــام الونشريســي وكتابــه إيضــاح المســالك(  (   :هــو اإلمــام أمحــد

بــن يحيــى أبــو الع ّبــاس الونشريســي ت[914ه] وكتابــه إيضــاح المســالك

متنوعــة بيــن قواعــد يف الفقــه اإلســامي وقواعــد يف
مجــع فيــه  118قاعــدة ّ

المذهــب المالكــي ،كمــا اعتنــى بتخريــج الفــروع الفقهيــة عليهــا ،من ّبهــا مــن

خــال الصيــغ التقريريــة إىل حصــول اال ّتفــاق حــول القاعــدة ،أمــا االســتفهامية

الدا ّلــة عــى وجــود الخــاف فقــد اعتنــى بتخريــج الفــروع الفقهيــة عليهــا وب ّين

الراجــح والمشــهور منهــا.

 /4اإلمــام ّ
الز ّقــاق ونظمــه المنهــج المنتخــب إلــى قواعــد المذهــب  :هو

عــي بــن القاســم بــن محمــد التجيبــي الفاســي ت[912ه] ونظمــه المنهــج مجع
ـميتُه
فيــه  181قاعــدة يف المذهــب المالكــي ،حيــث قــال يف مطلــع النّظــم « :سـ ّ
ٍ
ِ
بالمنهــجِ
أصــول ُعز َيــت للمذهــب» .فر ّتبهــا عــى أبــواب
المنتخــب  ...إىل
الفقــه وأدرج ضمــن كل قاعــدة فروعهــا المتو ّلــدة منهــا ،وعليهــا شــرح لإلمــام

أمحــد بــن عــي المنجــور ت[995ه] ســماه «شــرح المنهــج المنتخــب إىل قواعد
المذهــب» قــال يف مقدّ متــه « :وبعــد فالغــرض أن أضــع عــى المنهــج المنتخــب
إىل قواعــد المذهــب شــرحا ُيب ّيــن العســير ،ويكمــل بــه إن شــاء اهلل التقريــر ،وقد

( )1قواعد الفقه ،ص .77
( )2إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك ،تحقيــق أمحــد بوطاهــر الخ ّطابــي ،طبعــة
بإشــراف اللجنــة المشــتركة لنشــر ال ّتــراث اإلســامي بيــن حكومــة المملكــة المغربيــة
الربــاط1400 ،ه1980 -م.
وحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتّحــدةّ ،
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احتــوى هــذا النّظــم مــن الفقــه عــى الغزيــر ،وهــو لصغــر حجمــه وكثــرة علمــه
وســهولة حفظــه وفهمــه ،ال يوجــد لــه يف بابــه  -فيمــا علمــت -نظيــر».

(  ( 

فهــذه هــي أهــم المحطــات التــي تم ّثــل جهــد الفقهــاء المالكيــة يف

التّصنيــف يف القواعــد الفقهيــة ،وهــي ثــروة غزيــرة ال تــزال بحاجــة للدّ راســة

والبحــث للوقــوف عــى الثــروة الفقهيــة الغزيــرة ،والتنبيهــات المفيــدة

عــى الخــاف العــايل والنــازل ،بمــا ينمــي الملكــة الفقهيــة ،ويصقــل النّظــر
االجتهــادي يف تنزيــل األحــكام الشــرع ّية.

ثالثا  :الكليات الفقه ّية وال ّتأليف للمبتدئين عند الاملك ّية.
 /1التعريف بالكليات.

الكليــات لغــة  :مجــع كليــة مأخــوذة لغــة مــن وصــف الــكيل ،والــكيل هــو

ـوره مــن وقــوع الشــركة فيــه».
«مــا ال يمنــع نفــس تصـ ّ

(  ( 

الكليــات اصطالحا :يــرد وصــف الكليــة يف اســتعمال علمــاء َّ
الشــريعة

يف مجلــة مــن الضمائــم أمههــا مــا يــي :

أ /كليــات ّ
الشــرع  :بمعنــى محكمــات ّ
الشــرع  :والمقصــود هبــا مــا كان

ـورات عقديــة وأصــول تشــريعية عامــة ،هــو المعنى الــذي عنــاه اإلمام
مــن تصـ ّ
الشــاطبي يف قولــه  « :اعلــم أن القواعــد الكليــة هــي الموضوعــة ّأوال والــذي
نــزل هبــا القــرآن عــى النبــي  بم ّكــة ثــم تبعهــا أشــياء بالمدينــة كملــت هبــا

تلــك القواعــد التــي ُوضــع أصلهــا بم ّكــة وكان ّأولهــا اإليمــان بــاهلل ورســوله
واليــوم اآلخــر ثــم تبعــه مــا هــو مــن األصــول العا ّمــة كالصــاة وإنفــاق المــال

( )1شــرح المنهــج المنتخــب إىل قواعــد المذهــب ،دراســة وتحقيــق ،محمــد الشــيخ
محمــد األميــن ،دار عبــد اهلل الشــنقيطي للطباعــة والنّشــر والتوزيــع ،ص .96
( )2الجرجاين ،التعريفات ص .200
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وغيــر ذلــك ، (  ( ».وهبــذا المعنــى جــاءت عنــد ّ
الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور يف

كالمــه عــن الكليــات المحكمــات.

الضروريــات الخمــس  :وهــي الدِّ يــن
ب /الكليــات الضروريــة  :بمعنــى َّ

والنَّفــس والعقــل والنَّســل والمــال ،يقــول الدكتــور أمحــد الريســوين معلــا

وجــه تســميتها كذلــك « :وأمــا َوجــه تســميتها بالكليــات فهــو أن كل واحــدة

مــن هــذه المصالــح حفظهــا ليــس حفظــا جزئيــا يف حكــم واحــد أو يف بضعــة
أحــكام بــل أحكامهــا ومقتضيــات حفظهــا وأســباب حفظهــا مبثوثــة يف ّ
كل
الشــريعة يف أحــكام جزئيــة ال ُتحصــى».

(  ( 

جـ /الكليات الفقهية  :بمعنى القواعد الكل ّية و ُيقصد هبا أحدُ أمور ثالث :

األول  :القواعــد الفقهيــة الكل ّيــة المتّفــق عليهــا يف مجيــع المذاهــب،
 ّ-

والمحصــورة يف مخــس قواعــد هــي « :األمــور بمقاصدهــا» «اليقيــن ال يــزول

ّ
الضــرر ُيــزال» «العــادة ُمح ّكمــة»
بالشــك» «المشــ ّقة تجلــب التّيســير» « ّ

(  ( 

فســميت هبــا يف كثيــر مــن نصــوص الفقهــاء
وقــد اشــتهر وصفهــا بالكل ّيــة ُ
حتــى إذا أطلقــت عبــارة «القواعــد الكليــة» انصــرف المعنــى إىل هاتــه الخمســة
دون غيرهــا وقــد اعتبرهــا اإلمــام ابــن نجيــم أصــول الفقــه حقيقـ ًة وعــدّ إلمــام

الفقيــه هبــا مؤهــا لــه لبلــوغ درجــة الفتــوى.

(  ( 

الثــاين  :قواعــد الفقــه عا ّمــة وهــي قواعــد الفقــه التــي ال يخلــو مذهــب مــن-

فــروع لهــا وع ّبــر عنهــا اإلمــام الســيوطي بقولــه  « :قواعــد كل ّيــة يتخـ ّـرج عليها ما

()1
()2
()3
()4

الموافقات.103 102- /3 ،
محاضرات يف مقاصد َّ
الشريعة اإلسالمية ،ص.154
انظر  :السيوطي ،األشباه والنّظائر ،235 61-/1 ،ابن نُجيم ،األشباه والنّظائر.127 29- ،
انظر  :األشباه والنّظائر ،ص.14
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الصــور الجزئيــة  (  (».ومــن أمثلتهــا قاعــدة « :االجتهــاد ال ُينقض
ال ينحصــر مــن ّ
(  ( 
باالجتهــاد» وقاعــدة «إذا اجتمــع الحــال والحــرام َغ َلب الحــرام» وغيرهــا.
الثالــث  :القواعــد الفقه ّيــة التــي جــاءت صياغتهــا مصــدّ رة بكلمــة «كل»-

تتضمــن حكمــا يصــدق عــى صــور كثيــرة يف الواقــع ،ومــن أمثلتهــا :
والتــي
ّ
«كل مــا حـ ُـرم تم ُّلكــه حـ ُـرم تمليكــه» و«كل وعــد مل ُيدخــل الموعــود يف عهــدة
وال علــق بمــا يدخــل يف التّصـ ّـرف يف المــال ،فإ ّنــه ال ُيقضى بــه وإال قضــى».

(  ( 

الصياغــة نظيــر
ــمي «كليــات» ألجــل ّ
فهــذا النــوع مــن القواعــد الفقهيــة ُس ّ
الكليــات عنــد المناطقــة.

ـموه بالكليــات الفقهية اســتقالال
ولقــد اعتنــى الفقهــاء بالتّصنيــف فيما سـ ّ

األول مــن ذلــك تعليــم المبتدئيــن عــى طريقــة
عــن القواعــد ،وكان الغــرض ّ

المختصــرات والمتــون التــي كان ُيقصــد هبــا ابتــدا ًء الحفــظ واالســتظهار وقــد
اشــتهر مــن المالكيــة يف ذلــك اإلمــام الم ّقــري أبــو محمــد واإلمــام ابــن غــازي

المكناســي.

رابعا  :ال ّتقعيد ومناهج تقريب الفقه اإلسالمي.

لقــد عرفــت حركــة تدويــن علــوم ّ
الشــريعة مراحــل مختلفــة منــد انطلقت
يف القــرن ال ّثــاين للهجــرة وإىل اليــوم ذلــك أن اختــاف الباعــث عــى التّدويــن

دون األخبــار والمنقــوالت فــكان منهجــه
اقتضــى تمايــزا يف المناهــج بيــن مــن ّ

يف مجمــوع قواعــد االســتيثاق يف النّقــل ،كمــا هــو الحــال يف علــم مصطلــح
دون لوضــع قواعــد العلــم ،فــكان منهجــه يف مجمــوع القواعــد
الحديــث ،ومــن ّ

الحاكمــة ألنــواع النّظــر يف ذلــك العلــم ،كمــا هــو الحــال يف علــم أصــول الفقه،

( )1األشباه والنّظائر.240/1 ،
( )2انظــر  :الســيوطي ،األشــباه والنّظائــر 239 /1 ،ومــا بعدهــا ،ابــن نُجيــم ،األشــباه
والنّظائــر 129 ،ومــا بعدهــا.
( )3الكليات الفقهية ،ص .181
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دون للدفــاع عــن قضايــا بعينهــا أو لنصــرة المذهــب ،فــكان منهجــه يف
ومــن ّ

لغتــه االســتداللية ومنطقــه الحجاجــي يف الدِّ فــاع عمــا رام الدّ فــاع عنــه ،وهكــذا
الحــال فكلمــا اختلــف الباعــث عــى التّصنيــف اختلــف المنهــج.

أمــا بعــد اســتقرار ّ
جــل علــوم ّ
ومنهجــا ،فقــد
الشــريعة موضو ًعــا
ً

والشــرح والتّعليــق يف ّ
ظهــر التّأليــف ألجــل التّقريــب ّ
جــل مــا كتــب يف

الزمــان وتوالــت األجيــال واســتغلقت بعــض
الفقــه وأصولــه ،وك ّلمــا ابتعــد ّ

ُمهــد
النّصــوص التــي ســبق تفســيرها ،عــادت حركــة التّقريــب مــرة أخــرى لت ِّ

الضخــم الــذي وصلنــا مــن ذلــك ،يمكــن
و ُتو ِّطــأ ،ومــن خــال التُّــراث َّ
موســغات ظهــور مناهــج التّقريــب يف تدويــن الفقــه وأصولــه يف
تحديــد أهــم ّ

العنصريــن التالييــن :

 /1الفهــم الصحيــح  :فقــد كان حــرص الفقهــاء مــن أتبــاع المذاهــب

خاصــة عــى حســن فهــم المتــون العلميــة الجامعــة لفقــه اإلمــام،
والتالميــذ ّ

المســوغ األكبــر يف انتعــاش حركــة التّدويــن ّ
للشــروح والحواشــي
هــو
ّ

والتعليقــات والتقريــرات ،فــا يــكاد يوجــد متــن فقهــي معتبــر يف المذهــب إال

ووضــع عليــه بعــض أو كل ذلــك.
ُ

 /2الحفــظ  :فقــد كان حفــظ العلــم يف الصــدّ ور ونقلِــه روايــة مــن أهــم

الخصائــص العلميــة لهــذه األ ّمــة ،منــذ نــزل الوحــي ،فقــد ُحفــظ القــرآن يف

الصحابــة الكــرام ضــرورة
ـى زمــن أبــي بكــر حيــث تقـ ّـرر بيــن ّ
ُّ
الصــدور حتـ َّ

الصــدور حتــى زمــن عمــر بــن عبــد
الس ـنّة يف ّ
الصحــفُ ،
مجعــه يف ُّ
وحفظــت ُّ

الزمــان ضــرورة مجــع أحاديــث
العزيــز ت[101ه] حيــث تقـ ّـرر بعــد قــرن مــن ّ

الصحابــة وفتاواهــم وأقضيتهــم إىل أن
ثــم ُحفظــت أقــوال ّ
رســول اهلل ّ ،
تطورها وا ّتســاعها
انطلقــت حركــة التّدويــن يف القــرن ال ّثــاين ،ولكــن حتــى مــع ّ
ظـ ّـل الحفــظ يف الصــدور ميــز ًة للعلمـ ِ
ـاء والفقهــاء مــن هــذه األ ّمــة ،وقــد كان
ّ
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تنوعــت فيمــا بعــد إىل
سوغ األســاس يف ظهــور المختصــرات التــي ّ
ـم ّ
هــو الــ ُ
ثالثــة أنــواع هــي :

مطولــة تكــون عــادة
أ /المتــون المختصــرة  :وهــي اختصــار لمتــون ّ

بِ ُلغـ ٍ
ـة مقتضبــةُ ،تختــار لهــا األلفــاظ القليلــة والعبــارات المكتنــزة مــع توظيــف

المصطلحــات العلم ّيــة ،وعــادة مــا ُيعتنــى هبــا مــن جهــة الــدّ رس والحفــظ،

كمــا نجــد يف تراجــم بعــض الفقهــاء أهنــم كانــوا يحفظــون يف كل علــم متنًــا

مختصــرا ،وقــد تتعــدّ د المختصــرات للمتــن الواحــد تبعــا لقيمتــه وأمهيتــه،

المدونــة نحــوا
فممــا نُقــل عــن اإلمــام ال ّلخمــي أنــه كان يقــول « اختصــرت
ّ

مــن اثنيــن وثالثيــن اختصــارا ليــس فيهــا أحســن مــن المهـ ّ
ـذب للباجــي».

(  ( 

ب /المنظومــات ّ
الشــعرية  :وقــد اشــتهرت يف كل فــ ٍّن وكان مبناهــا

المتــون المؤ ّلفــة يف العلــم ســل ًفا ،وتمتــاز باختصارهــا ّ
الشــديد ،وربمــا تو ّقــف

فهمهــا عــى قــراءة المتــن مــن قبــل ،وهــي ُعــدَّ ة َط َلبــة العلــم مــن المحفوظات
جـــ /العبــارات الجامعــة  :وهــي مجلــة المقــوالت الجامعــة ،والخارجــة

مخــرج القانــون النّاظــم ،ومنهــا القواعــد والكليــات الفقهيــة.

ولئــن كانــت المختصــرات والمنظومــات هــي مفــزع المصنّفيــن

الراغبيــن يف تســهيل حفــظ العلــم عــى طلبتــه فقــد كانــت العبــارات الجامعــة

مــن القواعــد الفقهيــة ومــا قارهبــا مــن الضوابــط والكليــات ،مؤ ّدي ـ ًة للغايــة
ضــم ّ
الشــبيه إىل
نفســها مــع زيــادة فائــدة يف اســتيعاب العلــم مــن خــال
ّ
شــبيهه ،و َعقــل المعــاين الكل ّيــة الجامعــة لشــتات مســائل الفقــه ممــا ينمــي

الملكــة ويصقــل المعرفــة الفقهيــة ،ولذلــك كانــت العنايــة هبــذا النــوع مــن

التأليــف خادمــة للحفــظ والفهــم معــا.

المدونة،
الســيد عبــد الرمحــان الهاشــم ،مقدمــة التحقيــق عــى
ّ
( )1انظــر  :الســيد عــي بــن ّ
طبعــة 1422ه ،دار النّصــر للطباعة والنّشــر القاهــرة38-37/1 ،
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يقــول اإلمــام شــهاب الدّ يــن القــرايف يف فضــل معرفــة القواعــد مــن

مهمـ ٌة يف الفقــه عظيمـ ُة النّفــع وبقــدر
جهــة تحصيــل الفهــم « :وهــذه القواعــد ّ
ـدر الفقيــه ْ
ـق الفقــه و ُيعــرف»...
ويشـ ُـرف ،ويظهــر رونـ ُ
ـم قـ ُ
اإلحاطــة هبــا يع ُظـ ُ

أمــا عــن فضلهــا مــن جهــة حفــظ ال ُفــروع فقــال « :ومــن ضبــط الفقـ َه بقواعــده
اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات الندراجهــا يف الكليــات»...

(  ( 

إن هــذه الوظيفــة المزدوجــة للقواعــد الفقهيــة قــد ظهــرت أيضــا يف نــوع

ّ
ولعــل مــا كتبــه
التأليــف للمبتدئيــن ألجــل تحصيــل الفهــم والحفــظ معــا،

اإلمــام أبــو محمــد المقــري هــو أفضــل نمــوذج يف ذلــك ثــم حــدا حــدوه

األمــام ابــن غــازي المكناســي ،فقــد مجعــا مئــات الكليــات يف فقــه المالكيــة.
ومل تخــل كتــب الفقــه لــدى المالكيــة مــن التّنصيــص عــى كثيــر مــن

خاصــة تلــك التــي نحــى فيهــا أصحاهبــا منحــى التّقعيــد
الكل ّيــات الفقهيــةّ ،
والضبــط ،ككتــاب «المذهــب يف ضبــط مســائل المذهــب» البــن راشــد
ّ

القفصــي  (  ( ،كمــا ن ّبــه الدكتــور محمــد أبــو األجفــان إىل أن ّ
الشــيخ ع ُّظــوم

كان قــد نســب لإلمــام شــهاب الديــن القــرايف ســبع عشــرة كليــة يف الفرائــض
وهــي مبثوثــة يف كتابــه ّ
الذخيــرة ،وقــد خلــص رمحــه اهلل بعــد بحــث وتنقيــب يف

مصــادر الفقهــاء المالكيــة ،إىل أنــه مل يكتــب يف الكل ّيــات الفقهيــة مــن المالكيــة
اســتقالال إال اإلمــام الم ّقــري وابــن غــازي حيــث قــال «:ومل نعلــم بمــن صنّــف

كتابــا خاصــا بالكليــات الفقهيــة غيــر هذيــن ال َعلميــن».

(  ( 

( )1الفــروق ،تحقيــق عبــد الحميــد الهنــداوي ،ط1423 ،1هـــ-2002م ،المكتبــة
العصريــة ،بيــروت ،ص .6
( )2انظــر  :عبــد الباســط قــوادر ،ابــن راضــد القفصــي وآثــاره ،ط2011 ،1م ،تونــس،
ص .123-122
( )3انظر  :الكليات الفقهية لإلمام المقري ،ص .47
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وقــد كان اإلمــام المقــري رائــدا يف التّصنيــف يف الكليــات الفقهيــة ،ثــم

تأ ّثــر بــه شـ ُ
ـيخ الجماعــة بفــاس أبــو عبــد اهلل محمــد بــن غــازي المكناســي
فألــف كلياتــه التــي كانــت موضــوع رســالة األســتاذ محمــد أبــو األجفــان

للدكتــوراه بالكليــة الزيتونيــة ّ
للشــريعة وأصــول الديــن.

(  ( 

وإذا كان ابــن غــازي قــد أفصــح عــن قصــده مــن وضــع كتابــه وأنــه تغ ّيــا

تحصيــل التّفقــه إذ قــال « :قصــدت فيــه إىل مــا حضــرين مــن كليــات المســائل

الجاريــة عليهــا األحــكام ،قصــدت منهــا إىل مــا ي ّطــرد أصلــه وال يتناقــض

كل مجلــة كافيــة ،وداللــة ماض ّيــة ،وإىل كل قليــل يـ ّ
حكمــه ،وإىل ّ
ـدل عــى كثيــر،

وقريــب يــدين مــن بعيــد  (  (».فــإن الم ّقــري قــد صـ ّـرح بأنــه يكتــب للمبتدئيــن

بغيــة تحصيــل الفهــم والحفــظ ،فقــد اختــار لكتابــه عنوانــا متم ّيــزا وهــو «عمل
ـب» وجعــل قســمه الثــاين يف الكليــات الفقهيــة(  (  فقــال يف
ـب لمــن حـ ّ
مــن طـ ّ
مقدّ مــة كتابــه « :كان الــذي أثــار عزمــي إليــه ،ومحــل مهّــي عليــه ،أين رأيــت

الصغيــر سـنّا
محـ ّـل ولــدي بــل خالصتــي ومــن يعـ ّـز عــى كبــدي مــن قرابتــي ّ

العــزة أن يجعــل منــه لســلفه
رب
ّ
الكبيــر -إن شــاء اهلل -ســناء المرجــو مــن ّ

ّ
ومحــل والــدي ّ
الصالــح ذي
ذكــرا جزيــا وثنــا ًء ،عــي ابــن خــايل
الشــيخ ّ
الراجــح أبــي عبــد اهلل محمــد بــن عمــر الم ّقــري،
النّفــس ّ
الزك ّيــة ،والعقــل ّ

ولــع بكتــاب ّ
«الشــهاب» وشــرع يتك ّلــم ببعــض ألفاظــه بيــن صبيــان ال ّكتــاب،

( )1محمد أبو األجفان ،مقدّ مة تحقيق الكليات الفقهية لإلمام ص .47
( )2كليــات ابــن غــازي ،ص  ،21وهــذه العبــارة تــكاد تكــون حرفيــا منقولــة عــن كتــاب
أصــول الفتيــا لإلمــام ُ
الخشــني ،انظــر  :ص.44 ،
األول يف األحاديــث النّبو ّيــة ويشــمل منهــا
( )3األقســام الثالثــة هــي كالتــايل  :القســم ّ
والرابــع
عــى مخســمائة ،والثــاين يف الكليــات الفقهيــة ،والثالــث يف القواعــد الحكميــةّ ،
يف األلفــاظ الحكيمــة المســتعملة يف األحــكام الشــرعية ،انظــر  :محمــد أبــو األجفــان،
مقدّ مــة تحقيــق الكليــات الفقهيــة لإلمــام ص .27-26
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فخشــيت أن ال يرجــع عليــه العنــاء بكبيــر فائــدة ،فوضعــت هــذا الكتــاب
راج ًيــا لــه فيــه النّفــع ويل ال ّثــواب»(  ( .

ـم المناهــج التــي ســلكها المتقدّ مــون
فبهــذا يمكــن عــدّ التّقعيــد أحــد أهـ ّ

مــن الفقهــاء المشــتغلون بالقواعــد الفقهيــة ،بغيــة تحصيــل الفقــه مــن جهــة

وتمهيــده للمبتدئيــن مــن جهــة ثانيــة كمــا تـ ّ
ـدل عليــه عبــارة اإلمــام الم ّقــري.
خامسا  :اإلمام المقري وكلياته الفقهية.

 /1التعريــف باإلمــام الم ّقــري  :هــو محمــد بــن محمــد بــن أمحــد

ـي،
بــن أبــي بكــر بــن يحــي بــن عبــد الرمحــن بــن أبــي بكــر بــن عــي ال ُقرشـ ّ
الم ّقــري ،التّلمســاين ،أبــو عبــد اهلل ،أخــذ العلــم مبكــرا ،ثــم رحــل إىل المشــرق
وبعــد عودتــه ويل قضــاء الجماعــة يف فــاس ،ثــم رحــل إىل غرناطــة ،فــكان مــن

أعــام المالكيــة المجتهديــن يف المذهــب كان حاذقــا يف علــم المنطــق الــذي
ُســمي بمعيــار العلــوم وبعلــم الميــزان وهــو شــأن شــيوخه كذلــك منهــم اآلبيل
(  ( 
أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم ،كانت وفاته سنة 758ه -

تصانيفه  :من أهم تصانيف اإلمام الم ّقري :

أ /حاشية على خمتصر ابن الحاجب.

ب /قواعد الفقه(  ( .

جـــ« /عمــل مــن طــب لمــن حــب»  :وهــو تصنيــف للمبتدئيــن كمــا

خصــص قســمه ال ّثــاين للكليــات الفقهيــة ،وقــد
صــرح يف مقدّ مــة الكتــاب ّ
ّ

( )1محمد أبو األجفان ،مقدّ مة تحقيق الكليات الفقهية لإلمام ص .24
( )2انظــر يف ترمجتــه  :ابــن الخطيــب ،اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،ص،226....191
ابــن العمــاد ،شــذرات الذهــب ،ج ،6ص.194-193
( )3وقــد صــدر للكتــاب طبعــة جديــدة ســنة 2012م بتحقيــق الدكتــور محمــد الدردابي
رمحــه اهلل عــن دار األمــان بالربــاط المملكــة المغربيــة.
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حققهــا الدكتــور محمــد أبــو األجفــان يف رســالته للماجســتير بكليــة الشــريعة
(  ( 
بالريــاض ونوقشــت ســنة 1404ه.
جامعــة محمــد بــن ســعود ّ
 /2كليات اإلمام المقري وأنواعها :

ن ّبــه اإلمــام المقــري إىل أنــه يف اســتعماله لصيغــة الكليــة الموجبــة(  ( مل
يتق ّيــد بالدِّ اللــة االصطالحيــة للكل ّيــة يف علــم المنطــق فقــال يف مطلــع قســم
ـع مــن غيــر أن ندّ عــي
الوسـ َ
الكليــات « :وقــد بذلــت يف تحقيــق هــذه الكليــات ُ
ـع فقــد قــال لنــا شـ ُ
ـيخنا العالمــة أبــو عبــد اهلل محمــد بــن إبراهيــم
فيهــا القطـ َ
بــن أمحــد اآلبيل «:إ ّياكــم ودعــوى الكل ّيــة الموجبــة؛ ألن ضــروب األشــكال
ـاألول ،ولــوال تســامح
األول فـ ّ
المنتجــة تســعة عشــر ليــس منهــا مــا ينتجهــا إال ّ
مــن تقدّ منــا يف إثباهتــا مل نتعـ ّـرض لهــا عــى أنــا أشــدّ احتفــاال بتحريرهــا وأثبــت
(  ( 
قدمــا يف التّحــري فيهــا».
فاإلمــام الم ّقــري هبــذا التّنبيــه يب ِّيــن لقــارئ كلياتــه تح ّفظــه مــن تســميتها
كليــات ،لئــا ُتحمــل عــى معنــى الك ّلــي المنطقــي وهــو الخبيــر الم ّطلــع
عــى علــم المنطــق كمــا يب ّيــن حرصــه مــن جهــة أخــرى واحتفالــه بتحريرهــا
والتّحــري يف مجعهــا لمــا رأى فيهــا مــن الفائــدة المنهج ّيــة يف تلقيــن أساســيات
الفقــه والتّفقــه لطلبتــه.
أ /مالحظــات منهجيــة علــى كتــاب كليــات الم ّقــري  :يمكــن لقــارئ

كليــات اإلمــام الم ّقــري والتــي بلغــت  525كليــة الوقــوف عــى المالحظــات
المنهج ّيــة التاليــة :

أ /1-ترتيبهــا علــى أبــواب الفقــه  :ويف هــذا تســهيل تحصيــل فقــه الباب
الواحــد ،إذ ال تــكاد مســائل البــاب تخــرج عــن تلــك الكليــات ،وقــد جــاءت
الــزكاة،
األبــواب مر ّتبــة عــى النحــو التــايل  :الطهــارة ،الصــاة ،الجنائــزّ ،

( )1محمد أبو األجفان ،مقدّ مة تحقيق الكليات الفقهية لإلمام الم ّقري ،ص .8
( )2محمد أبو األجفان ،مقدّ مة تحقيق الكليات الفقهية لإلمام ص .38
( )3الكليات الفقهية لإلمام المقري ،ص .77
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الصيــام ،الحــج ،األطعمــة ،الجهــاد ،اإليمــان ،النّــكاح ،العبيــد ،البيــوع،
اإلجــارات ،الحجــر والتّوثيــق والتّفويــض ،التّعــدي واالســتحقاق ،العطايــا

والمرافــق ،األقضيــة ّ
والشــهادات ،الدّ مــاء والحــدود ،الوصايــا والفرائــض.

أ /2-االقتصــار علــى القــول المشــهور يف المذهــب غالبــا  :أمــا فيمــا

عــدا الغالــب فنجــد حــاالت أخــرى منهــا :

التّنصيــص أحيانــا عــى أنــه المشــهور كمــا جــاء يف الكليــة رقــم 204حيــث قــال  « :كل مــا ســوى النّــكاح وال ّطــاق والعتــق مــن العقــود ،فهزلــه
هــزل وهزلهــا جــدّ  ،عــى المشــهور»

(  ( 

التنصيــص أحيانــا عىل أنــه خالف المشــهور كما جــاء يف الكل ّيــة رقم 235حيــث قــال « :كل كنايــة ظاهــرة يف ال ّطــاق فهــي ثــاث إال أن ينــوي الواحــدة

يف غيــر المدخــول هبــا يف غيــر الب ّتــة مطلقــا ،وغيــر  -حبلــك عــى غاربــك-

المدونــة ،ال المشــهور»(  (  .
عــى
ّ

نقــل الخلــف يف المســألة دون ترجيــح وال تصريــح بصاحــب القــول كمــا-

جــاء يف الكليــة رقــم  254حيــث قــال « :كل مــن ألــزم نفســه أو غيــره أمــرا

فــإن مل يجعــل بيــده شــي ًئا مل يلزمــه مــا التــزم أو ألــزم منــه ،وإن جعــل بيــده شــيئا
(  ( 
لزمــاه ،وإن مل يجعــل ،ولكنّــه ع ّلــق عــى ســبب ،فقــوالن»
نقــل الخلــف يف المســألة دون ترجيــح مــع التّصريــح بصاحــب القــولكمــا جــاء يف الكليــة رقــم  180حيــث قــال « :كل مــا ُيســتعان بــه يف الحــرب
ـدو يف هدنــة وال يف غيرهــا وأجــاز ابــن الماجشــون ومطــرف
فــا ُيبــاع مــن العـ ّ
(  ( 
ال ّطعــام يف الهدنــة».

()1
()2
()3
()4

كليات الم ّقري ،ص .126
كليات الم ّقري ،ص .135
كليات الم ّقري ،ص .139
كليات الم ّقري ،ص .121
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أ /3-االعتــاد علــى أمهــات الفقــه الاملكــي  :إذ يظهــر اعتمــاده عــى
مدونــة اإلمــام ســحنون والتّفريــع البــن الجــاب ،والبيــان والتّحصيــل البــن
ّ
رشــد ،والجواهــر ال ّثمينــة البــن شــاس.
أ /4-تبايــن مســتويات ال ّتجريــد بيــن الكليــات  :فبالنّظــر إىل عــدد ونــوع
الفــروع المندرجــة يف كل كليــة مــن كليــات اإلمــام الم ّقــري يظهــر أهنــا ليســت
عــى درجــة واحــدة مــن حيــث العمــوم ،فبعــض هــذه الكليــات هــي عبــارة
فــروع فقهيــة ،كمــا
عــن قواعــد فقهيــة ،وبعضهــا ضوابــط فقهيــة ،وبعضهــا
ٌ
ســيأيت تفصيلهــا ضمــن العنــوان التــايل.
ب /أنواع كليات اإلمام الم ّقري باعتبار جتريدها.

ســبق أن أهــم مقتضيــات وضــع القواعــد هــو إحــكام صياغتهــا ،وأن

ـور انــدراج الجزئيــات
الصياغــة التجريــد ،حتــى يمكــن تصـ ّ
ـم مقتضيــات ّ
أهـ ّ
والفــروع ضمــن حكــم القاعــدة ،إال أن النظــر يف كليــات اإلمــام الم ّقــري مــن
حيــث درجــة شــمولها يفضــي إىل مالحظــة التّبايــن بينهــا مــن هــذه الحيثيــة،
تجردهــا وشــمولها :
وفيمــا يــي بيــان أنــواع كليــات الم ّقــري باعتبــار ّ
ب /1-الكليات القواعد

وهــي مجمــوع الكليــات التــي يمكن عدّ هــا قواعــد فقهية عــى اعتبــار أن ما
ـوز ٌع عــى أكثــر من بــاب فقهــي وهذا
ينــدرج فيهــا مــن فــروع حقيقــة أو حكمــا ،مـ ّ
عمــا قارهبــا مــن الكليــات ومــن أمثلتها مــا ييل :
مــا يم ّيــز القاعــدة الفقهيــة ّ
تمحــض للعبــادة أو غلبــت فيــه شــائبتها ،فإ ّنــه
الكليــة رقــم « : 31كل مــا ّ

الرجــال» (  (  وقــد
يفتقــر إىل ن ّيــة وبالعكــس ،فــإن اختــاف الحــال باختــاف ّ
ر ّتبهــا ضمــن بــاب ال ّطهــارة الــذي بلغــت كلياتــه  64كليــة.

فهــذه الكليــة هــي قاعــدة فقهيــة؛ ألن الفــروع المندرجــة ضمنهــا مبثوثــة

يف مجيــع أبــواب العبــادات وكــذا بعــض المعامــات التــي غلــب فيهــا معنــى
( )1كليات الم ّقري ،ص .82
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التع ّبــد ،ذلــك أن أفعــال المك ّلفيــن عــى قســمين(  (   :قســم تكــون فيــه صــورة
الفعــل كافيــ ًة يف تحصيــل مصلحتــه ،كأداء الدّ يــون والودائــع والنَّفقــات ومــا
شــاهبها ،وقســم البــدّ فيــه مــن ن ّيــة الفعــل؛ ألن صورتــه ال تكفــي يف تحصيــل
الصــاة والصيــام ومجيــع النّســك ،فالمقصــود من
مصلحتــه ،كمــا هــو الحــال يف ّ
األول مصالــح الخلــق وهــذه ال تتو ّقــف عــى النّيــة يف الفعــل ،أمــا الثانيــة
القســم ّ
فالمقصــود هبــا الخضــوع هلل تعــاىل وهــذا معنــى ال يتحقــق بــدون القصــد إليــه.
الكليــة رقــم« : 305كل مــا ُيرتفــق بــه فــإن احتــكاره ُيمنــع إن أضـ ّـر بالناس
وإال فــا  (  (».وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب البيــوع الــذي بلغــت كلياتــه  75كلية.

وهــي قاعــدة وإن جــاء ترتيبهــا يف بــاب البيــوع؛ لوجــود فــروع لهــا
يف أبــواب أخــرى دالــة عــى مضموهنــا وهــو منــع االحتــكار يف مجيــع صــور
االرتفــاق ،لمــا فيــه مــن اإلضــرار بالنّــاس والضــرر يف ّ
الشــرع ُيــزال ولذلــك
جــاء تعليــق الحكــم يف هــذه الكليــة بتحقــق الضــرر وعليــه فتطبيقــات هــذه
الكليــة شــاملة لجميــع مســائل المعامــات المتع ّلقــة باالرتفــاق(  (  ،يف البيــوع
واإلجــارات والقــراض والمســاقاة وغيرهــا.
الكليــة رقــم « : 349كل عقــد تر ّتبــت مصلحتــه عليــه بنفســه فهــو عــى
حــق بــه وذلــك  :الجعالــة
ال ّلــزوم وإال فعــى الجــواز مــا مل ُيعــارض تع ّلــق ٍّ
والمغارســة والقــرض والتحكيــم والوكالــة»(  (  وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب
اإلجــارات الــذي بلغــت كلياتــه  19كليــة.

( )1انظــر تفصيــل المســألة عنــد اإلمــام شــهاب الديــن القــرايف ،األمنيــة يف إدراك الن ّيــة،
ط1404 ،1ه1984 -م ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،ص .27
( )2كليات الم ّقري ،ص .153
( )3انظــر  :كتــاب األقضيــة ،بــاب القضــاء يف المرفــق ،حديــث رقــم  ،1502شــرح
الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك ،اعتنــى بــه نجيــب الماجــدي وأمحــد عــوض أبــو
ّ
الشــباب ،ط1422 ،1ه2002 -م ،المكتبــة العصريــة ،بيــروت.43 - 42/4 ،
( )4كليــات المقــري ،ص ،161وكذلــك حصرهــا القــرايف يف مخســة عقــود هــي :
الجعالــة والقــراض والمغارســة والوكالــة وتحكيــم الحاكــم مــا مل يشــرعا يف الحكومــة،
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وهــي قاعــدة قــد ذكرهــا يف كتابــه القواعــد برقــم  ،1077ور ّتبهــا يف
البــاب نفســه ،حيــث صاغهــا كالتــايل « :العقــود قســمان  :مســتلزم لمصلحتــه
عنــد العقــد فشــرعه عــى ال ّلــزوم تحصيــا للمصلحــة وترتيبــا للمس ـ ّبب عــى
الســبب ،وهــو األصــل كالبيــع واإلجــارة والهبــة .وغيــر مســتلزم ،فشــرعه
ّ
للضــرر عــى المتعاقديــن؛ أل ّنــه قــد تظهــر أمــارة فــا ُيك ّلــف
عــى الجــواز نفيــا ّ
الربــح وقــد ال يحصــل
مــا يضـ ّـره وال ُيجبــر لــه  :كالقــراض ،فــإن المقصــود ّ
فيضيــع تعــب العامــل ،بــل قــد يضيــع رأس المــال ،والجعالــة فقــد ال ُيــر ُّد
(  ( 
اآلبــق .والوكالــة وســائر العقــود جائــزة»

فــا شــك أن صياغــة الكليــة أكثــر اختصــارا وأدعــى للحفــظ ،ومعناهــا
أن فكــرة ال ُّلــزوم يف العقــود منوطــة بالمصلحــة التــي مــن أجلهــا ُشــرع العقــد
ضــر بالنّــاس و ُمدخــل
كالبيــع واإلجــارة وغيرهــا ،فعــدم اللــزوم يف هــذه ُم ٌّ
عليهــم الحــرج؛ بســبب تعليــق آثــار العقــد عــى مشــيئة المتعاقــد ،ويف هــذا
عــود عــى المصلحــة مــن المشــروعية باإلبطــال؛ فــكان ال بــدّ مــن لزومهــا
محافظــة عــى اســتقرار التعامــل ،بينمــا ال تحتــاج بعــض العقــود إىل ال ّلــزوم
كالوكالــة؛ خال ًفــا لألصــل وهــو اللــزوم يف العقــود(  ( ؛ إذ قــد يكــون عدمــه هــو
المحقــق للمصلحــة مــن مشــروعيتها ،وعليــه كانــت تطبيقــات هــذه الكليــة
مبثوثــة يف مجيــع بــاب المعامــات.
إن الــدّ ارس لقواعــد اإلمــام الم ّقــري يمكنــه مالحظــة مجلــة مــن الكليات
يف كتابــه القواعــد ،وكــذا مجلــة مــن القواعــد يف كتابــه الكل ّيــات ،إال أن إفــراده
األمريــن بالتّصنيــف اســتقالال لــه داللــة منهجيــة ،يكشــف عنهــا ســبب تأليفــه
للكليــات وهــو تقريــب القواعــد للمبتدئيــن؛ فجــاءت الكليــات أكثــر اختصــارا
وأحكــم عبــارة.

انظــر القــرايف ،الفــروق15/4 ،
( )1قواعد الفقه ،ص .492
( )2انظر  :القرايف ،الفروق ،الفرق رقم .15/4 ،209

- 98 -

كمــا يمكــن مالحظــة أن القواعــد يف كتــاب الكليــات قليلــة بالنظــر إىل
الضوابــط والفــروع الــواردة فيــه ،إذ نــادرا مــا تخــرج الكليــة الواحــدة عــن
ّ
باهبــا الفقهــي الــذي ُوضعــت فيــه.
ب /2-الكليات ّ
الضوابط.

المتضمنــة ألحــكام كلية شــاملة لفــروع من باب
وهــي الكليــات الفقهيــة
ّ
فقهــي واحــد ،وعليــه فالكل ّيــة الضابــط تكــون يف مســتوى تجريدهــا وشــمولها
أدنــى مــن الكل ّيــة القاعــدة لعــدم خــروج مســائلها عــن البــاب الواحــد ،ومــن
أمثلتهــا عنــد الم ّقــري :

الكليــة رقــم « : 130كل مــا هــو غالــب قــوت البلــد ،فــإن الفطــرة
تجــري منــه ُتجــزئ فيــه ،وإال فاألعــى»(  (  وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب الــزكاة
الــذي بلغــت كلياتــه  20كليــة.
فهــذه الكليــة فيهــا بيــان مــا ُتخــرج منــه زكاة الفطــر وهــو الغالــب مــن
الزمــان والمــكان ،ولكــن مهمــا اختلفــت
قــوت البلــد ،وهــو مختلــف بحســب ّ
تطبيقــات هــذه الكليــة فــإن مســائلها ال تخــرج عــن بــاب الـ ّـزكاة فكانــت كليــة
للضوابــط الفقهيــة.
ضابــط بالمعنــى االصطالحــي ّ

الكليــة رقــم « : 455كل مــن ال تجــوز شــهادته لرج ـ ٍل ال تجــوز تزكيتــه
لمــن شــهد لــه ،وكل مــن ال تجــوز شــهادته عــى رجــل ال تجــوز تزكيتــه لمــن
شــهد عليــه» وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب األقضيــة ّ
والشــهادات الــذي بلغــت
كلياتــه  30كليــة.
ففــي هــذه الكليــة مجــع اإلمــام الم ّقــري بيــن ّ
الشــهادة والتّزكيــة مــن
ـرعي
ووجــد ٌ
ـمتع ّلق هــو شــخص بعينــه ُ
مانع شـ ٌ
حيــث ُمتع ّلقهــا وأنــه إذا كان الــ ُ
التزكيــة
والرجــل المرأتــه(  (  ،فــإن ّ
مــن الشــهادة لــه كشــهادة الخصــم وال ّظنيــن ّ
( )1كليات المقري ،ص.108
( )2انظــر  :الباجــي أبــا الوليــد ،فصــول األحــكام وبيــان مــا مضــى عليــه العمــل عنــد
والحـ ّكام ،تحقيــق الباتــول بــن عــي ،ط 1410ه1990 -م ،طبعــة وزارة األوقــاف
الفقهــاء ُ
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الشــهادة يف المنــع يف هــذه الحــاالت ،وكذلــك إن امتنعــت ّ
تلحــق ّ
الشــهادة عىل

شــخص مــا ،فــإن التّزكيــة لمــن شــهد عليــه تلحــق ّ
الشــهادة كذلــك يف المنــع.
الكليــة رقــم  « : 512كل مــن ُيــديل بشــخص فــا يــرث معــه إال اإلخــوة

لــأ ّم (  ( ».وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب الوصايــا والفرائــض الــذي بلغــت كلياتــه
 23كليــة.

الحكــم يف هــذه الكليــة متعلــق بحــاالت حجــب الحرمــان بيــن الورثــة،

ومعناهــا أن كل مــن كانــت لــه واســطة رحــم بالميــت فإنــه ال يــرث بوجــوده،

كالجــدّ مــع األب وابــن االبــن مــع االبــن وهكــذا ،إال أنّــه ُيســتثنى مــن هــذا
الحكــم اإلخــوة لــأم مــع األم ،ألهنــم ُيدلــون للم ِّيــت بــاألم ويرثــون معهــا

فــا تحجبهــم ،فجميــع فــروع هــذه الكليــة وهــي الفــروع المتع ّلقــة بغيــر حالــة
االســتثناء المذكــورة ال تخــرج عــن بــاب الفرائــض ،فكانت هــذه الكل ّيــة ضابطا.
ب /3-الكليات الفروع :

المتضمنــة لحكــم جزئــي فرعــي واحــد ،صيــغ
وهــي الكليــات الفقهيــة
ّ

بنــوع مــن التّجريــد جعلــه صادقــا عــى كثيريــن يف الواقــع ،وهــو مــا عليــه

مدوناتــه ،خالفــا لكتــب الفتــاوى والنّــوازل حيــث
الفقــه اإلســامي يف مجيــع ّ

وربمــا استشــكل البعــض تســميتها كليــات
يــأيت الحكــم متع ّلقــا بحالــة بعينهــاّ ،

بالنّظــر إىل عــدم انــدراج فــروع يف حكــم الكليــة ،إال أن هــذا االشــكال يمكــن
اإلجابــة عنــه مــن الوجــه التــايل :

أنــه ال بــدّ مــن قــدر مــن التّجريــد يف مجيــع األحــكام ّالشــرعية بمــا فيهــا
-

الفــروع الفقهيــة ،ولذلــك أمكــن صياغــة الفــروع يف قالــب الكليــة هــو المعنــى

عرف بقولهــم « :قضيــة محليــة صادقــة عــى كثيريــن
المنطقــي للكليــة
والـــم َّ
ُ

والشــؤون اإلســامية ،المملكــة المغربيــة ،ص .208
( )1كليات المقري ،ص.200
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ـورة بعبــارة «كل» وتكــون موجبــة إذا ُأريــد إيقــاع النّســبة وســالبة إذا ُأريــد
ُمسـ ّ
(  ( 
انتزاعهــا».

ومثالهــا قــول الفقهــاء «كل مــاء مل يتغ ّيــر أحــد أوصافــه فهــو طهــور ،إال
القليـ ُـل بنجاســة عــى المشــهور»(  (  فهــذا حكــم فرعــي واحــد ال ينــدرج فيــه
مطهــرة لغيرهــا وهــو
غيــره ،ولكنــه منطبــق عــى مجيــع الميــاه ،فإهنــا طاهــرة ّ
تنجســها بالقليــل مــن النّجاســة الســاقطة فيهــا
معنــى كوهنــا طهــور ،وعــدم ّ
عــى المشــهور ،هــو كذلــك حكــم عــام لهــا مجيعــا.

ولكــن يبقــى هــذا المســتوى مــن التّجريــد يف الكليــات هــو أدنــى مــن
ســاب َقيه ،أي  :مــن القواعــد والضوابــط الكليــات ،إذ ال يشــمل يف الحقيقــة إال
فرعــا واحــدا تعــدّ دت محا ّلــه يف الواقــع ومل تتعــدّ د مســائله كمــا هــو الحــال يف
والضوابــط ومــن أمثلــة هــذه الكليــات عنــد اإلمــام الم ّقــري مــا يــي :
القواعــد ّ
الكليــة رقــم « : 201كل أنثــى ال تعقــد نــكاح أنثــى بخــاف
ّ
الذكر (  (».وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب النّــكاح الــذي بلغــت كلياتــه 56كليــة.

ففــي هــذه الكليــة حكــم واحــد هــو منــع المــرأة من إبــرام عقــد النّــكاح،
ومنــاط الحكــم كمــا يظهــر مــن خــال ورود الوصــف بعــد الحكــم إنمــا هــو
وصــف األنوثــة ،وعليــه كان انطبــاق حكــم هــذه الكليــة يف الواقــع عــى مجيــع
اإلنــاث.
(  ( 
الكليــة رقــم « : 441كل تافــه حقيــر جــدّ ا فــا ُتســمع فيــه الدّ عــوى».
وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب األقضيــة
تضــع هــذه الكليــة ضابطــا لمــا يجــوز فيــه ســماع الدّ عــوى وهــو مــا
مل يكــن تافهــا حقيــرا مــن األمــوال أو األعمــال ،ممــا ال يعتبــره النــاس يف

()1
()2
()3
()4

محمد أبو األجفان ،الكليات الفقهية لإلمام الم ّقري .51
كليات المقري ،ص.78
كليات المقري ،ص.126
كليات المقري ،ص.200
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معامالهتــم ،ويف العــادة ال يتنازعــون يف مثلــه ،وهــذا منطبــق عــى مجيــع مــا
يوصــف يف العــرف بالتّافــه اليســير ،فهــذه الكليــة فيهــا معنــى الضبــط لغ ـ ًة،
ولكنهــا ليســت بضابــط اصطالحــا ألهنــا ال تـ ّ
ـدل عــى حكــم كيل ينــدرج فيــه
فــروع يف بــاب القضــاء ،بــل هــو حكــم واحــد صــادق عــى صـ ٍ
ـور يف الواقــع.
(  ( 
الكليــة رقــم « : 505كل حـ ٍّـر مم ّيـ ٍ
ـز مالــك فوص ّيته جائــزة وبالعكــس»

وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب الوصايــا والفرائض

فالحكــم هنــا واحــد معنــاه أن الوص ّيــة جائــزة إذا تو ّفــرت شــروطها
الثالثــة وهــي :
تصح من العبد؛ ألنه ال يملك بل هو مملوك لغيره.
الحر ّية  :فال ّ-

تصح ممن ال تمييز له كالصغير قبل التمييز أو السفيه.
التمييز  :فال ّتصح وص ّية الشخص يف مال الغير ،أي يف غير ملكه.
الملك  :فال ّ-

وعليــه فــإذا انتفــت هــذه ّ
الشــروط ال تصــح الوص ّيــة ،وهــذا حكــم
الصحــة حــال تو ّفــر ّ
الصحــة حــال انعدامهــا أو
الشــروط ويمنــع ّ
فرعــي ُيثبــت ّ
انعــدام واحـ ٍ
ـد منهــا ،ولكنــه ينطبــق يف الواقــع عــى مــا ال يعــدّ مــن الحــاالت.
وهبــذا فــإن كليــات اإلمــام الم ّقــري قــد تفاوتــت يف مســتوى شــمولها

وتجريدهــا ،وأكثرهــا ضوابــط وفــروع أمــا القواعــد فهــي قليلــة ولذلك ناســب
أن ُتر ّتــب عــى حســب أبــواب الفقــه ،إذ غالبــا ال تخــرج تطبيقــات الكليــة عــن
البــاب الــذي ُوضعــت فيــه.
سادسا  :األمام ابن غازي وكلياته الفقهية :

 /1التعريــف باإلمــام ابــن غــازي  :هــو أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عــي
ابــن غــازي العثمــاين المكناســي ثــم الفاســي كان مولــده ســنة [841ه] شــيخ
الجماعــة بفــاس وخاتمــة علمــاء المغــرب و ُمح ّققيهــم ،رحــل النّــاس إليــه
لشــهرته بصناعــة التّدريــس ،فقــد كان ممتــع المجالســة ،حســن العبــارة ،كثيــر
( )1كليات المقري ،ص.197
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ـع
التالميــذ ،تــوىل اإلمامــة والخطابــة يف جامــع القروييــن وكانــت كت ُبــه موضـ َ
(  ( 
الــدَّ رس والتَّفقــه ،مل يكــن يف عصــره أخطــب منــه ،كانــت وفاتــه يف[919ه].
تصانيفه  :من أهم تصانيف اإلمام ابن غازي :أ /تقييد نبيل على البخاري.
ب /شفاء الغليل يف ّ
حل مقفل خليل(  ( .
جـ /فهرس ابن غازي.

د /حل مشكالت ابن عرفة.
/2كليات اإلمام ابن غازي وأنواعها :

يبــدو لقــارئ كتــاب كليــات ابــن غــازي وأصــول الفتيــا لإلمــام الخشــني
أن اإلمــام ابــن غــازي كان متأثــرا بكتــاب الخشــني ناقــا عنــه مــن جوانــب

متعــدّ دة موضوعــا ومنهجــا ،وتــكاد تكــون كثيــر مــن الكليــات منقولــة حرفيــا
عــن اإلمــام الخشــني ،أمــا عــن ســبب تأليفــه لكتابــه هــذا فيذكــره يف المقدّ مــة
قائــا  «:وكان ســبب مجعنــا لهــا إلقامتنــا يف بعــض األيــام بطريــق «تامســنا» حيــن
توجهنــا لإلقامــة مــع ّ
«الشــاو ّية» حيــن طلبــوا منــا ذلــك يف أوائــل عــام ثالثــة
ّ
وتســعين وثمانمائــة»(  (  وقــد كان عــرف عنــه جــودة التّدريــس وحســن اإلفهــام.

أ /مالحظــات منهجيــة علــى كتــاب كليــات ابــن غــازي  :مــن خــال
قــراءة كليــات اإلمــام الم ّقــري والتــي بلغــت  334كليــة ،يمكــن الوقــوف عــى
المالحظــات التاليــة :
أ /1-االعتــاد علــى المشــهور يف المذهــب  :فقــد اعتمــد المشــهور مــن

مذهــب مالــك ومــا جــرى عليــه العمــل مــع التّنبيــه عــى مــا دون ذلــك مــن
( )1انظر  :محمد مخلوف ،شجرة النّور.399 - 398/1 ،
( )2الكتــاب مطبــوع بتحقيــق الدكتــور أمحــد بــن عبــد الكريــم نجيــب ،ط1429 1ه-
2008م ،مركــز نجيبويــه للطباعــة والنّشــر والدّ راســات ،القاهــرة.
( )3كليات ابن غازي.22 ،
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األقــوال ،كمــا يقــول يف مقدّ مــة الكتاب «:بنيتهــا عــى المشــهور مــن مذاهــب

وربمــا ن ّبهــت فيهــا
الســادات ّ
العلمــاء المالكيــة ومــا جــرى عليــه عمــل َّ
األئمــة ّ

عــى غيــر المرتضــى ، (  ( ».فينقــل الخــاف أحينــا وينســب القــول لصاحبــه
كمــا جــاء يف الكليــة رقــم  100حيــث قــال « :كل مــن س ـ ّلم الشــفعة قبــل أن

فلمــا علمــه قــال  :ظننــت أنــه بيــع بثمــن مثلــه ،فــا شــفعة
يعلــم مقــدار ال ّثمــن ّ
(  ( 
لــه وكان مــن ح ّقــه أن يثبــت ،وكان لــه ّ
الشــفعة عــى مــا قالــه ابــن يونــس».
أ /2-االقتصــار علــى فقــه المعامــات  :فقــد حصــر كلياتــه يف فقــه
بابــا ،فجــاءت مر ّتبــة كال ّتــايل :
المعامــات دون العبــادات يف مخســة وعشــرين ً

الصلــحّ ،
الشــفعة ،القســمة،
النــكاح ،الطــاق الحضانــة ،العــدّ ة ،البيــوعّ ،
الرهــن ،الحبــس ،الهبــة ،التفليــس االســتحقاق ،الجعــل واإلجــارة،
الشــركةّ ،

القــراض ،الوكالــة ،الحمالــة ،اإلقــرار ،األقضيــة ،اليميــنّ ،
الشــهادات الوص ّية،

العتــق ،الدّ مــاء.
أ /3-ق ّلــة الكليــات القواعــد  :فقــد تباينــت كليــات ابــن غــازي بيــن مــا

كان منهــا ضوابــط فقه ّيــة تجمــع الفــروع مــن بــاب فقهــي واحــد ،ومــا كان
فروعــا فقهيــة ،أمــا القواعــد فــا تــكاد توجــد كمــا يــأيت بيانــه :
ب /أنواع الكليات عند اإلمام ابن غازي :
ب /1-الكليات القواعد :

مل أقــف بعــد اســتعراض كليــات اإلمــام ابــن غــازي إال عــى كليــة واحــدة

يمكــن اعتبارهــا قاعــدة فقهيــة وهــي الكليــة رقــم  223وجــاء فيهــا « :كل
ُحكـ ٍ
ـم َح َكــم بــه العـ ُ
ـدل مــن مذهــب رآه صوابــا ممــا اختلــف النّــاس فيــه فهــو
نافــذ وإن رأى مذهبــا فأخطــأه وحكــم بغيــره ُر ّد حكمــه».

(  ( 

( )1كليات ابن غازي.21 ،
( )2كليات ابن غازي ،39 ،وانظر كذلك الكلية رقم  ،192 ،102وغيرها.
( )3كليات ابن غازي.60 ،

- 104 -

وقــد أوردهــا ضمــن بــاب القضــاء ولــوال أنــه ع ّبــر بلفــظ عــام يف قولــه

«حكــم َحكــم بــه العــدل» فيدخــل يف هــذا القاضــي واإلمــام المتصــرف بحكم
ُ

السياســة الشــرعية ،والعــدل المح َّكــم يف الخصومــة ،وحتــى المفتــي لكانــت
ّ

هــذه الكليــة ضابطــا يف بــاب القضــاء حيــث ر ّتبهــا ،ألنــه يف كليــات هــذا البــاب
عــدا هــذه اســتعمل لفــظ القاضــي.

الصياغــة فقــد اكتســبت نوعــا مــن العمــوم ،فهــي كليــة لهــا
أمــا هبــذه ّ

منــزع أصــويل فقهــي؛ وخالصتهــا أن حكــم الحاكــم يف المــدرك المختلــف
المختلــف فيــه
يع ّينــه كمــا جــاء يف قــول اإلمــام القــرايف « :القضــاء بالمــدرك ُ

يرفــع الخــاف و ُيع ّينُــه؛ ألن الخــاف يف ذلــك المــدرك موطــن اجتهــاد فيتع ّين

أحــد ال ّطرفيــن بالحكــم فيــه ،كمــا تع ّيــن أحــد ال ّطرفيــن باالجتهــاد يف المســألة
نفســها المختلــف فيهــا»

(  ( 

األول مــن الكليــة أمــا يف شــقها الثــاين عنــد قولــه  « :وإن
هــذا عــن الشـ ّ
ـق ّ

رأى مذهبــا فأخطــأه وحكــم بغيــره ُر ّد حكمــه» فهــذا هــو المعنــى المع ّبــر عنــه

عنــد األصولييــن بقولهــم  « :ال يجــوز للمجتهــد أن يعمــل بخــاف مــا أ ّداه إليــه
اجتهــاده» فالمجتهــد ال يجــوز لــه تقليــد غيــره؛ ألن العمــل بأقــوى الظنّيــن

واجــب ،وظنّــه ال يســاوي ظــن غيــره بــل هــو راجــح عليــه فتع ّيــن يف ح ّقــه ولذا
ذهــب بعــض األصولييــن إىل القــول أنــه لــو حكــم بخــاف ظنّــه أثِــم ولــو كان

مــا حكــم بــه مذه ًبــا لغيــره ،مــن جهــة أنــه تــرك الحكــم بمــا غلــب عــى ظنّــه
أنــه حكــم اهلل يف المســألة ،وهــذا تـ ٌ
للصــواب وأخـ ٌ
ـذ بالخطــإ.
ـرك ّ
الصياغــة هنــا صــارت هــذه الكليــة ،قاعــد ًة
وعليــه فبمقتضــى عمــوم ّ
فقهيــة وحتــى أصوليــة ،متع ّلقــة باجتهــاد القاضــي واإلمــام والمفتــي وشــاملة

ألحــكام متعــدّ دة مــن هــذه األبــواب مجيعــا.
( )1الفروق ،48/4 ،الفرق.223 ،
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ب /2-الكليات ّ
الضوابط.

ثــم تب ّيــن
الكليــة رقــم« : 60كل صفقــة انعقــدت عــى ظاهــر ّ
الصحــة ّ

خــاف ذلــك ،فــا يجــوز للمتبايعيــن الرضــا عــى إبقائهــا  (  (».وهــي الكليــة
األوىل مــن بــاب البيــوع.

هــذه الكليــة تضبــط فرو ًعــا كثيــرة مــن حــاالت البيــوع المنهــي عنهــا

الصحــة ظاهــرا ،ثــم يتبيــن أهنــا داخلــة يف النّهــي،
والتــي قــد تنعقــد عــى
ّ
والنهــي يقتضــي فســاد المنهــي عنــه ،ذلــك أن الجهــل هنــا يمكــن تداركــه بعــد
العقــد ،فيفســخ ،وهــذا يســري عــى مجيــع أنــواع البيــوع المنهــي عنهــا ،فكانــت

هــذه الكليــة ضابطــا يف بــاب البيــوع.

الكليــة رقــم « : 176كل مــا تشــاجر فيــه األجيــر والمســتأجرُ ،حمــا فيــه

عــى سـنّة النّــاس يف ذلــك».

(  ( 

يف هــذه الكليــة بيـ ٌ
ـان لمــا ُيحتكــم إليــه عنــد وقــوع النّــزاع بيــن صاحــب

المؤجــرة والمســتأجر ،وأن مــر ّد ذلــك إىل العــرف ،أي إىل مــا تعارفــه
العيــن
ّ
النّــاس زمــن وقــوع الواقعــة مــن أقــوال أو أفعــال ،والنّــزاع قــد يتع ّلــق بمســائل
عــدّ ة ،كاألجــرة واألجــل وأنــواع االســتفادة بالعيــن وغيرهــا ،ممــا تدعــو
الحاجــة إىل االســتئجار مــن أجلــه ،فجميــع مــا يمكــن أن يتخـ ّـرج عــى هــذه
الكل ّيــة داخــل يف بــاب اإلجــارة فكانــت ضابطــا.

الكليــة رقــم « : 74كل لحــم جــاز متفاضــا يــدا بيــد ،فــا بــأس ببيــع ح ّيه

بمذبوحــه ،كالحيتــان بالشــاة المذبوحــة»(  (  وقــد جــاءت ضمــن بــاب البيوع

ومعناهــا أنــه إذا جــاز بيــع لحــم متفاضــا يــدا بيــد فهــذا يعنــى اختــاف

الجنــس وأنــه ال ربــا يف تلــك المعاملــة ،وعليــه فكمــا جــاز التفاضــل بيــن لحم
( )1كليات ابن غازي.33 ،
( )2كليات ابن غازي.52 ،
( )3كليات ابن غازي.34 ،
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ولحــم اختلفــا جنســا ،يجــوز تبعــا لذلــك بيــع أحدمهــا ح ّيــا واآلخــر مذبوحــا؛
لبقــاء الع ّلــة نفســها وهــي اختــاف الجنــس.

فهــذه الكليــة ضابطــا مــن جهــة انــدراج فــروع فقهيــة فيهــا مــن بــاب البيع
كمــا يمكــن اعتبارهــا مــن بــاب الربــا لــدى مــن فصــل البابيــن مــن الفقهاء.
ب /3-الكليات الفروع.

ربهــا أن ال
الكليــة رقــم « : 181كل مــن اكتــرى دارا واشــترط عليــه ّ
ُيســكن معــه غيــره ،فالشــرط باطــل ولــه أن ُيســكن معــه مــن أراد مــا مل ُيضـ ّـر
بالــدّ ار  (  ( ».وقــد ر ّتبهــا ضمــن بــاب الجعــل واإلجــارة.
تتضمــن هــذه الكليــة حكمــا فقهيــا يتع ّلــق ّ
الشــرط المقتــرن بعقــد
ّ
اإلجــارة ،فــإذا كان مضمونــه هــو منــع المســتأجر مــن أن ُيســكن معــه يف الــدّ ار
غيــره ،كان ّ
الشــرط باطــا ،لمناقضتــه مقتضــى العقــد وهــو االنتفــاع بالعيــن
فــرع فقهــي يصــدق يف
المؤجــرة ،يف حــدود عــدم اإلضــرار بالعيــن ،وهــذا
ّ
ٌ
الواقــع عــى كل عقــد إجــارة.
الكليــة رقــم « : 191كل عام ـ ٍل يف القــراض ا ّدعــى تلــف مـ ٍ
ـال يف القــراض

ُصــدّ ق ،وكذلــك يف الخســارة إن أشــبه قولــه» (  (  وقد جــاءت ضمن بــاب القراض.

ومعنــاه أن يــد العامــل يف عقــد القــراض ،يــد أمانــة فــإذا ا ّدعــى تلــف
وحكــم بصدقــه ،بمعنــى أن ال ّضمــان عليــه ،وهــو حكــم جزئي
المــال مل ُيتّهــم ُ
يصــدق عــى كل عقــد قــراض.

الكليــة رقــم « : 209كل مــن ا ّدعــى يف إقــراره وجهــا يحتملــه إقــراره
ُصــدّ ق يف تفســيره  (  (».وقــد جــاءت ضمــن بــاب اإلقــرار.

ومعناهــا أن مــن أقـ ّـر بشــيء ثــم جــاءت عبارتــه محتملــة ألكثر مــن معنى،
ثــم ا ّدعــى أنــه ال يقصــد مــن إقــراره إال وجهــا بعينــه وكان ذلــك الوجــه وار ًدا
( )1كليات ابن غازي.52 ،
( )2كليات ابن غازي.54 ،
( )3كليات ابن غازي.58 ،
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ويحتملــه لفظــه ،فإنــه ُيصــدّ ق يف مــا قــال ،ويكــون تفســيرا منــه لمــا أهبــم قبـ ُـل،

وهــذا أيضــا حكــم جزئــي يصــدق عــى مجيــع مــن صــدر منهــم هــذا التّصـ ّـرف.
ولعـ ّـل أكثــر الكليــات مــن هــذا النــوع أي مــن الفــروع ،ولذلــك تكـ ّـررت

يف صياغتهــا عبــارة «كل مــن» لدّ اللــة عــى حكــم واحــد لــه تع ّلــق بعــدّ ة

ـب القواعــد وتقســيمها إىل
أشــخاص يف الواقــع ،فخالــف لذلــك ترتي ُبهــا ترتيـ َ
كليــة وكبــرى ثــم تــأيت الفــروع المندرجــة فيهــا مــن مختلــف أبــواب الفقــه،

أمــا الكليــات فترتيبهــا ضمــن أبــواب الفقــه.

مــن خــال مــا ســبق يمكــن اعتبــار جهــود الفقهــاء المالكيــة يف

التّقعيــد الفقهــي رائــد ًة يف مجــال مناهــج تقريــب الفقــه اإلســامي وتيســير

فهمــه وحفظــه ،مــن خــال المقــوالت الجامعــة والخارجــة مخــرج
الضابــط الم ّطــرد ،ســوا ًء يف ذلــك مــا ُصنّــف يف القواعــد الفقهيــة
القانــون ّ

أو يف خصــوص الكليــات الفقهيــة التــي تشــترك مــع القواعــد يف جانبهــا

المنهجــي ،وإن كانــت تختلــف عنهــا يف مــدى ّ
الشــمول واالســتغراق تبعــا

الختــاف مســتوى تجريدهــا ،ويمكــن بعــد هــذا الخلــوص إىل تقريــر

النتائــج التاليــة :

لقــد كان جهــد اإلمــام الخشــني يف كتابــه «أصــول الفتيــا» باكــورة انطالق-

الجهــد التّقعيــدي لــدى فقهــاء المالكيــة ،وقــد اشــتملت أصولــه عــى الكثيــر

وربمــا كان مجعهــا ودراســتها اســتقالال جهــدٌ يســتحق اهتمــام
مــن الكليــاتّ ،

الباحثيــن.

إن اســتعمال الفقهــاء لمصطلــح «الكليــة» يف صياغــة األحــكام الفقهيــة-

هــو مــن قبيــل مــا عرفتــه كل علــوم ّ
الشــريعة مــن قبــول المصطلحــات الوافــدة

مــن علــوم أخــرى ،كعلــم المنطــق الــذي اســتعير منــه لفــظ «الكليــة» دون
القصــد إىل صرامــة الجانــب االصطــاح المنطقــي.
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يعتبــر جهــد اإلمــام المقــري ثــم ابــن غــازي مــن بعــده يف مجــع الكليــاتالفقهيــة متفـ ّـردا ،إذ مل تعــرف المدرســة المالكيــة تأليفــا مســتقال يف الكليــات
عــدا هذيــن اإلماميــن.

إن فكــرة الكل ّيــات الفقهيــة لهــا يف التّصنيــف الفقهــي وظيفتــان ،األوىل :خاصــة مــا كان مــن الكل ّيــات
تعضيــد فكــرة معقوليــة األحــكام الشــرعيةّ ،
قواعــدَ وضوابــط ،الثانيــة  :تيســير تحصيــل الفقــه وحفظــه يف مقــوالت جامعة.

إن االختــاف الكائــن بيــن الكليــات الفقهيــة مــن حيث مســتوى شــمولهاال يمنــع مــن تســميتها كذلــك ،مــن جهــة أهنــا أحــكا ٌم ُمجـ َّـردة عــن الـ ّ
ـذوات
مصــدّ رة يف صياغتهــا بلفــظ «كل» فهــي كليــات إمــا اســما ووصفــا إذا كانــت
قواعــد أو ضوابــط ،وهــي كليــات اســما ال وصفــا إذا كانــت فرو ًعــا.
واهلل أعىل وأعلم

الصالحات.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم ّ
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قائمة المصادر والمراجع

الجرجاين السيد الشريف علي بن حممد بن علي [816هـ]

1 /1التعريفــات ،ضبطــه وفهرســه محمــد بــن عبــد الحكيــم القاضــي ط،1
1411هـــ1991-م دار الكتــاب المصــري اللبنــاين ،القاهــرة ،بيــروت.

الح ّطاب أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن المغربي [954هـ]

2 /2مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ،ضبطــه الشــيخ زكريــا عميــرات،
ط1416 ،1هـــ-1995م ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.

3 /3تحريــر الــكالم يف مســائل اإللتــزام ،تحقيــق عبــد الســام محمــد الشــريف،

ط1429 ،2ه-2008م ،دار الغــرب اإلســامي ،تونــس.

ابن الخطيب لسان الدين حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل [ت776هـ]

4 /4اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،تحقيــق محمــد بــن عبــد اهلل عنــان ،ط،1

1394هـــ-1974م ،مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة.

الريسوين أمحد

5 /5محاضــرات يف مقاصــد َّ
الشــريعة اإلســامية ،ط1430 ،1ه-2009م دار

األمــان ،الربــاط.

6 /6الكليــات األساســية َّ
للشــريعة اإلســامية ،ط1431 ،1ه-2010م ،دار
األمــة ،جــدة.

الزركشي حممد بن هبادر بن عبد اهلل بدرالدين [ت794هـ]

7 /7البحــر المحيــط يف أصــول الفقــه ،قــام بتحريــره عبــد الســتار أبــو غــدّ ة
وراجعــه عبــد القــادر عبــد اهلل العــاين ،ط1413 ،2هـــ-1992م ،دار الصفــوة

للطباعــة والنشــر ،القاهــرة.

السيوطي عبد الرمحن بن أبي بكر بن حممد جالل الدين [ت911هـ]

8 /8األشــباه والنظائــر يف قواعــد وفــروع الشــافعية ،تحقيــق محمــد محمــد تامــر
وحافــظ عاشــور حافــظ ،ط1418 ،1هـــ-1998م ،دار الســام ،القاهرة.
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ابن السبكي تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي [ت756هـ]

9 /9اإلهبــاج يف شــرح المنهــاج ،تحقيــق شــعبان محمــد إســماعيل ،ط،1

1401هـــ-1981م ،مكتبــة الكليــات األزهريــة ،القاهــرة.

الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي [ت790هـ]

1010الموافقــات يف أصــول الشــريعة ،تحقيــق محمــد عبــد اهلل دراز ،ط،2
1395هـــ-1975م ،دار المعرفــة ،بيــروت.

الطاهر بن عاشور

1111مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ط ،1985الشركة التونسية للتوزيع.

ابن العامد الحنبلي أبو الفالح عبد الحي [ت1089هـ]

1212شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،د ت ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

ابن غازي أبو عبد اهلل حممد بن علي العثامين المكناسي ٍ[ت 919ه]

1313الكليــات الفقهيــة عــى مذهــب اإلمــام مالــك بــن أنــس ،اعتنــى هبــا جــال
عــي الجهــاين ،سلســلة مــن خزانــة الفقــه المالكــي.

ابن فرحون إبراهيم بن علي بن حممد بن أبي القاسم [ت799هـ]

1414الديبــاج المذهــب يف معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب ،تحقيــق مأمــون بــن
محــي الديــن الحنــان ،ط1417 ،1هـــ-1996م ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.

1515تبصــرة الحــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام ،تعليــق وتخريــج،
مجــال مرعشــي ،ط1423هـــ-2003م ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.

القرايف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين أبو العباس [ت684هـ]

1616الفــروق ،تحقيــق عبــد الحميــد الهنــداوي ،ط1423 ،1هـــ-2002م،
المكتبــة العصريــة ،بيــروت.

وتصرفــات القاضــي واإلمــام،
1717اإلحــكام يف تمييــز الفتــاوى عــن األحــكام
ّ
اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدّ ة ،ط1416 ،2هـــ-1995م ،دار البشــائر

اإلســامية ،بيــروت.
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حممد خملوف بن حممد بن عمر بن قاسم [ت1360هـ]

1818شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات المالكيــة ،تعليــق عبــد المجيــد خيــايل،
ط1424 ،1هـــ-2003م ،دار الكتــب العلميــة ،بيروت.كليــات ابــن غــازي.22 ،

المقري أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد القرشي التلمساين ت [759ه]

1919الكليــات الفقهيــة لإلمــام المقــري ،دراســة وتحقيــق محمــد بــن الهــادي
أبــو األجفــان ،ط 1997م الــدار العربيــة للكتــاب ،تونــس.

2020قواعــد الفقــه ،تحقيــق الدكتــور محمــد الدردابــي ،ط 2012م ،دار األمان،
الربــاط ،المملكــة المغربية.

المنجور أمحد بن علي بن عبد الرمحن [ت995هـ]

2121شــرح المنهــج المنتخــب إىل قواعــد المذهــب ،تحقيــق محمــد الشــيخ
الحمــاد ،دار عبــد اهلل
محمــد األميــن بإشــراف محّــاد بــن محّــاد عبــد العزيــز
ّ
الشــنقيطي للتوزيــع والنشــر.

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن حممد [ت970هـ]

2222األشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان ،تحقيــق عبــد الكريــم
الفضيــي ،ط1418 ،1هـــ-1998م ،المكتبــة العصريــة ،بيروت.
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التقعيد عند المالكية
تحليل وتقويم
 الدكتور حممد سكحال
y
باحث برابطة العامل اإلسالمي،
اململكة العربية السعودية

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن ،وصــى اهلل عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه أمجعيــن.
أما بعد :

فعلــم الفقــه بحــوره زاخــرة ،ورياضــه ناضــرة ،ونجومــه زاهــرة ،وأصوله
ثابتــة مقــررة وفروعــه نابتــة محــررة ،ال َيفنــى بكثــرة اإلنفــاق كنـ ُـزه ،وال َيبــى
ـوام الديــن وقِوا ُمــه ،وهبــم ائتال ُفــه وانتظا ُمــه،
عــى طــول الزمــان عـ ُّـزه ،أه ُلــه ُقـ ّ
هــم ورثــة األنبيــاء وهبــم يســتضاء يف الدمهــاء ويســتغاث يف الشــدة والرخــاء،
و ُيهتــدى كنجــوم الســماء ،وإليهــم المفــزع يف اآلخــرة والدنيــا ،والمرجــع يف
التدريــس والفتيــا .وهــم القــو ُم كل القــو ِم إذا افتخــر كل قبيــل بأقوامهــم :
بيض الوجوه كريمة أحساهبم *** شم األنواف من الطراز األول

(  ( 

وطريــق الفقــه مــن أطــول طــرق العلــوم المتصلــة بالشــريعة ســواء مــا
كان منهــا نابعــ ًا أو إليهــا راجعــ ًا ،إلدراك غايتــه والوقــوف عــى هنايتــه؛ وقــد
بلوتــه عشــرات الســنين ومــا رأيــت نفســي بعــدُ قــد أحطــت بأطرافــه وال
أنصافــه ،وذلــك راجــع إىل أن مادتــه التــي يتغــذى منهــا متشــعبة بيــن فنــون
عديــدة ،كالتفســير والحديــث واللغــة واألصــول والفلــك والطب والحســاب،
أبعــدت  :مــا مــن علــم إال والفقــه مســتفاد منــه
قلــت ومــا
وإن شــئت
َ
َ
( )1هذا االستهالل مقتبس من مقدمة األشباه والنظائر للسيوطي.
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بوجــه مــا .هــذا باإلضافــة إىل ارتباطــه بأفعــال العبــاد وتصرفاهتــم التــي ال
حصــر لهــا ،وبمتغيــرات العــادات واألعــراف يف التعامــل والتخاطــب .ومــن
اســتعرض أبــواب الفقــه اســتعراض ًا تفصيليـ ًا ،أدرك هــذا االســتمداد التشــعبي
الواســع ،لتكويــن المــادة المســاعدة إلنتــاج الفقــه وصناعتــه.

وإذ ذاك فلعمــري إن هــذا الفــن ال ُيــدرك بالتمنــي ،وال ُينــال بســوف
ـمر ،واعتــزل
ولعــل ولــو أين ،وال يبلغــه إال مــن كشــف عــن ســاعد الجــد وشـ ّ
أهلــه وشــد ِ
المئــزر.
وإن القواعــد الفقهيــة مــن أمتــع مــا وصلــت إليــه جهــود التكميــل
والتنظيــم والتقنيــن للبنيــان الفقهــي الشــامخ ،ومــن أروع مــا أنتجتــه أفــكار
الحفــاظ الراســخين يف كل مذهــب مــن مذاهبــه المدونــة المحررة ،إذ يســتروح
إليهــا الفقيــه المحصــل مــن مكابــدة الفــروع المتشــعبة المتناثــرة ،ومعالجــة
تحريرهــا وتقريرهــا ،وإليهــا يفــيء المتفقــه المتــدرج يف الطلــب بعــد اســتيعاب
األبــواب ،وتحصيــل الفصــول والغايــات.
ومــن الواضــح الجــي أن التقعيــد فــن نشــأ متأخــر ًا عــن فــن التفريــع،

فــإن القاعــدة ومــا يحاذيهــا مــن األلفــاظ التــي تــؤدي معــاين متقاربــة مشــتركة
جزئي ـ ًا ،تتكــون مــن عمليــة اســتعراض للفــروع مــع لحــظ التشــابه والتناظــر
أو الفــوارق .وهــي عمليــة عويصــة ال يحســنها إال الحــذاق الجهابــذة ،الذيــن
تتجــى لهــم البنيــة الفقهيــة المتكاملــة داخــل المذهــب الواحــد ،وشــبك ُة
الترابــط بيــن الفــروع المتشــاهبة والجزئيــات المتناظــرة ،ومنهــا تتهيــأ لهــم
ضوابــط تلــك الروابــط ،بحيــث يمكنهــم تجريدهــا يف صيــغ كليــة تقبــل مــا ال
يتناهــى مــن الجزئيــات ،وتعطــي مالمــح عــن ِ
الخ ّطــة االجتهاديــة العامــة التــي
اختطهــا إمــام المذهــب وأصحابــه ،يف تمهيــد األصــول وبنــاء الفــروع عليهــا.
ومــا نــال مذهب ـ ًا مــن المذاهــب الفقهيــة ،مــن المحــن واالنحســار،
مــا نــال مذهــب أهــل المدينــة مالــك بــن أنــس األصبحــي وأصحابــه؛
فقــد كتــب لــه أن ينتشــر يف مســلمي الثغــور الغربيــة مــن العــامل اإلســامي،
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األندلــس وصقليــة والمغــرب ومصــر ،أمــا يف غيــره مــن األقطــار كالعــراق
والشــام والحجــاز ،فقــد كان لــه فيــه وجــود محــدود زمنيــ ًا واجتماعيــ ًا،
فالشــيوخ الذيــن بــرزوا يف تلــك البيئــات قصــروا جهودهــم عــى التصنيــف
والتدريــس والمناظــرة ،أمــا صلتهــم بالحيــاة االجتماعيــة العميقــة
الواســعة ،عــن طريــق اإلفتــاء والقضــاء والشــورى ،فقــد كانــت ضئيلــة ال
تــكاد تذكــر .إذ انتســاب العامــة إىل المذهــب المالكــي كان محصور ًا يف أســر
وبيوتــات محــدودة ،أمــا األكثريــة فقــد كانــت حنفيــة يف بعــض األمصــار،
أو موزعــة بينهــم وبيــن الشــافعية يف بعضهــا اآلخــر .وأمــا الحنابلــة فقــد
تألــق نجمهــم يف بغــداد ،ثــم نــزح إىل حـ ّـران والشــام (فلســطين ودمشــق)
ومنهــا امتــد شــيئ ًا قليـاً إىل مصــر ،ثــم اســتقر بــه النــوى يف نجــد ومنهــا إىل
ســائر الجزيــرة.

وقــد أصــاب المذهــب المالكــي مــن الضعــف واالنحســار وضيــاع
الكثيــر مــن كنــوزه وتراجــع حركــة التأليــف فيــه ،شــيء غيــر قليــل ،مــن
جــراء الحمــات المتالحقــة عــى الثغــور اإلســامية التــي كان هــذا المذهــب
متغلغــاً يف حيــاة مســلميها يف جوانبهــا المختلفــة ،وانتهــاء بعــض تلــك
الثغــور بالســقوط يف أيــدي أعدائهــم بصــورة هنائيــة ،كصقليــة واألندلــس.
كمــا ضاعــت كثيــر مــن مصــادره يف المشــرق ،بتناقــص المتفقهيــن فيــه
والمشــتغلين بــه وانقطــاع رحلــة المغاربــة إىل تلــك األقطــار ،إضافــة إىل مــا
أصــاب المكتبــة اإلســامية بعامــة مــن التلــف مــن جــراء الحملــة التتريــة
عــى بغــداد يف أواســط القــرن الســابع ،والحملــة التيموريــة عــى دمشــق يف
أوائــل القــرن التاســع.
وكان مــن نتيجــة هــذا التراجــع أن أصبحــت بأيــدي المتأخريــن
بضعــة كتــب ،هــي زادهــم وعمادهــم ،وعليهــا المعــول يف التعليــم والفتــوى
والقضــاء ،مــع مــا يعلــق عــى ُطررهــا يف أثنــاء الــدرس أو المطالعــة مــن
التقاييــد والحواشــي ،إال القليــل ممــن علــت مهتــه ونشــط للبحــث وأســعفه
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االقتــراب مــن مكتبــة زاخــرة عامــة أو خاصــة ،فنهــل منهــا وأفــاد ،كالحطــاب
والونشريســي والرهــوين وابــن عرفــة والبــرزيل.

ومــن أهــم مــا يميــز المذهــب المالكــي ويعطيــه قــوة وحيويــة ،أنــه

مذهــب تطبيقــي مل يتوغــل يف النظريــات التجريديــة وال التصــورات الخياليــة

االفتراضيــة ،بــل اتجــه اتجاه ـ ًا عملي ـ ًا واتصــل بالحيــاة االجتماعيــة ،فتالحــم

مــع واقعهــا ومعطياهتــا ،وتفاعــل مــع مســتجداهتا وتطوراهتــا .وهــذا ما يعكســه

فقــه النــوازل وفقــه التوثيــق بصــورة واضحــة.

واليــوم ،وبعــد حقــب طويلــة مــن الركــود والضعــف ،بــدأت الجهــود

تتجــه إىل خدمــة هــذا المذهــب الجليــل ،وتركــزت عــى التعريــف بــه وتســليط
الضــوء عــى تاريخــه ومــا ينطــوي عليــه مــن التــراث واألعــام والخصائــص
ومســار النمــو واالنحســار ،وإخــراج مــا بقــي يف خزائــن الكتــب العامــة

والخاصــة ،مــن كنــوزه.

وهــذه الجهــود الرائــدة تبشــر بخيــر وتــدل عــى رغبــة مكنونــة يف الضمير

الجمعــي لألمــة ،بالعــودة إىل الحيــاة اإلســامية يف صورهتــا الطبيعيــة الصحيحة

الكاملــة ،التــي يوجههــا اإليمــان وتحرســها الشــريعة ،ويضبطهــا الفقــه يف

صياغــة عصريــة تمتــاز بالوضــوح وحســن التقســيم والتفصيــل والترتيــب،

صياغــة تقــرب القديــم يف ثروتــه الغزيــرة المتعــددة الفنــون واألفنــان ،مــع
االســتمداد مــن مذاهبــه ومدارســه المختلفــة ،يف معالجــة الحيــاة المعاصــرة
والفتــوى يف شــؤوهنا المختلفــة.

وهنالــك تبــرز أمهيــة البحــث يف التقعيــد الفقهــي العــام والمذهبــي،

الســتثمار نتائجــه يف االتجــاه التدريجــي بالحيــاة االجتماعيــة ونظمهــا

المختلفــة ،نحــو طابــع إســامي يحقــق الصــاح يف الدنيــا والفــاح يف العقبى.
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بعــد هــذه الديباجــة االســتهاللية ،أعــرض موضــوع البحــث مــن خــال

المباحــث اآلتيــة :

المبحث األول  :مدخل إىل المفهوم.

المبحث الثاين  :فوائد القواعد الفقهية وأمهية معرفتها.

المبحث الثالث  :إطاللة عىل المكتبة القواعدية المالكية.
المبحث الرابع  :استنتاجات ومقترحات.
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المبحث األول  :مدخل إلى المفهوم :
التقعيــد مفهــوم يتصــل تحليليـ ًا ومعنويـ ًا بألفــاظ عديــدة ،تشــترك معــه يف
األصــل االشــتقاقي وتجــاوره يف المعنــى ،مثــل  :القاعــدة؛ الضابــط؛ الكليــة؛
األصــل؛ القانــون.

ويتفــرع مــن ذلــك صيــغ تركيبيــة ،مثــل  :القاعــدة الفقهيــة؛ القاعــدة
األصوليــة؛ القاعــدة الكليــة؛ القاعــدة الجزئيــة؛ الضابــط العــام؛ الضابــط
الخــاص؛ ضابــط الفــرق؛ ضابــط الجمــع.

ويف عصرنــا الحاضــر اســتحدثت مصطلحــات جديــدة للتعبيــر عــن
بعــض مــا دل عليــه مــا ســبق ،أو عمــا هــو أوســع منــه ،أبرزهــا  :النظريــات
الفقهيــة ،مثــل  :نظريــة الملــك؛ نظريــة العقــد؛ نظريــة األهليــة؛ نظريــة النيابــة؛
نظريــة الضمان...الــخ.

وهــذه المفــردات ال تخفــى معانيهــا اللغويــة وهــي مســتعملة يف تلــك
ال شــائع ًا يف الخطــاب والكتــاب ،فــا كبيــر فائـ ٍ
المعــاين إىل اليــوم ،اســتعما ً
ـدة
َ
مــن الوقــوف عندهــا ،فلنتعدهــا إىل الداللــة االصطالحيــة يف المصطلــح
الرئيــس الــذي تــدور عليــه وترجــع إليــه ،وهــو  :القاعــدة الفقهيــة.
وإليك بعض التعريفات لها :
الم َّقــري  :ونعنــي بالقاعــدة  :كل كيل هــو أخــص مــن األصــول
1ـ قــال َ

وســائر المعــاين العقليــة العامــة ،وأعــم مــن العقــود ومجلــة الضوابــط الفقهيــة
الخاصــة(  ( .

2ـ وقــال التــاج الســبكي  :هــي األمــر الــكيل الــذي ينطبــق عليــه جزئيات
كثيــرة ُيفهــم أحكا ُمهــا منهــا(  (  .وهبــذه العبــارة حدّ هــا المنجــور شــارح المنهج
المنتخــب للزقــاق ،يف قواعــد المالكية(  ( .
( )1القواعد 212/1بتحقيق ابن محيد.
( )2األشباه والنظائر ،11/1ط.الكتب العلمية.
( )3شرح المنهج المنتخب .100/1ط .محمد الشيخ محمد األمين.

- 118 -

3ـ وقــال الحمــوي نقـاً عــن بعــض أصحابــه الحنفيــة  :هــي حكــم كيل
ينطبــق عــى مجيــع جزئياتــه ،لتُعــرف أحكا ُمهــا منــه .ثــم تعقبــه وصوبــه إىل :
حكــم أكثــري ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه ،لتعــرف أحكامهــا منــه(  (  .وهــذا
كأنــه مأخــوذ عــن الســبكي باختــاف يســير يف العبــارة.
4ـ وقــال الدكتــور عــي النــدوي  :هــي أصــل فقهــي كيل يتضمــن أحكامـ ًا

تشــريعية عامــة ،مــن أبــواب فقهيــة متعــددة ،يف القضايــا التــي تدخــل تحــت
موضوعــه(  ( .
5ـ وقــال الدكتــور محمــد الروكــي  :حكــم كيل مســتند إىل دليــل شــرعي،
مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة ،منطبــق عــى جزئياتــه عــى ســبيل االطــراد
واألغلبيــة(  (  .وانتهــى إىل هــذا التعريــف بعــد بحــث طويــل أكثــر فيــه مــن
التقويــم والتحليــل ،وانتقــد فيــه مجلــة مــن التعاريــف الســابقة.

والقاعــدة يف معناهــا العــام أو المطلــق ،أعنــي مــن غيــر نظــر إىل
اختصاصهــا بالمجــال الفقهــي ،عبــارة عــن قانــون عــام مطــرد ،ينتظــم جزئيات
غيــر منحصــرة باالعتبــار التجريــدي ،وإن كانــت يف الواقع الخارجــي محصورة
بعــدد معلــوم أو مبهــم .وإن شــئت قلــت يف حدهــا  :قضيــة كليــة منطبقــة عــى
مجيــع جزئياهتــا(  (  ،أو تقــول  :قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة ،عــى
أحــكا ِم جزئيـ ِ
ـتخراجها منهــا تفريعـ ًا(  ( .
ـات موضوعهــا .وتســمى فروعـ ًا ،واسـ
ُ
وهــذه التعريفــات إن صــح انطباقهــا عــى القواعــد المقــررة يف بعــض
العلــوم العقليــة والتجريبيــة ،فإنــه ال ينطبــق يف المجــال الفقهــي انطباقــ ًا
عامــ ًا مطــرد ًا ،فــإن القضايــا الكليــة المقــررة يف الفقــه لهــا صفــة الرجحــان

()1
()2
()3
()4
()5

غمز عيون البصائر.51/1
القواعد الفقهية ،ص.45
التقعيد الفقهي ،ص.48
التعريفات للجرجاين ،ص ،171ط.الكتب العلمية.
الكليات ألبي البقاء الكفوي ،ص ،728ط .الرسالة.
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واألغلبيــة ،كمــا أبرزهتــا بعــض التعريفــات اآلنفــة؛ فاالســتثناءات ســمة تطبــع
الكثيــر منهــا ،وال نقــول تطبعهــا كلهــا ،إذ مــا مــن شــك يف أن بعــض الكليــات
الشــرعية مسـ ِ
ـتغرقة ال ينــد عنهــا مــن الجزئيــات شــيء.

وبالعــودة إىل مــا تقــدم عرضــه مــن التعاريــف ،يالحــظ أن المقــري
حدهــا بحــد فيــه شــيء مــن الغمــوض واالســتغالق.
وأمــا النــدوي فممــا َيـ ِ
ـرد عــى تعريفــه ،أنــه ادعــى يف القاعــدة الواحــدة

تضمنَهــا ألحــكام تشــريعية عديــدة .والــذي يظهــر عنــد التحقيــق والتأمــل أن
ُّ
القاعــدة عبــارة عــن حكــم واحــد ال يتعــدد يف ذاتــه ،وهــو الجامــع أو القاســم
المشــترك بيــن فروعهــا وجزئياهتــا ،التــي هــي مســائل أو موضوعات ،وليســت
أحكامـ ًا متعــددة.
ثــم ليــس مــن ضــرورة معنــى القاعــدة أن تشــمل فرو ُعهــا أبوابـ ًا مختلفة،
بــل مل يـ ْنء عــن الصــواب قائـ ٌـل يقــول  :إن مــا عــدا القواعــد الكليــة التــي يبنــى

عليهــا الفقــه بصــورة عامــة ،مــن القواعــد تتصــف بالخصــوص الموضوعــي
يف عامتهــا ،إذ هــي تضبــط فروع ـ ًا مــن بــاب واحــد أو مــن أبــواب متقاربــة،
يف العبــادات أو العقــود أو الفســوخ ،أو األنكحــة أو المعامــات الماليــة
وحقوقهــا ،أو الحــدود والجنايــات ،أو الدعــاوى والبينــات ،أو غيــر ذلــك.

ولعــل أجــود تعريــف وأســدَّ ه وأوفــاه ،مــا انتهــى إليــه الروكــي ،لــوال أنــه
قصــر بــه عــن عمومــه الموضوعــي ،فأفهــم أن القاعــدة الفقهيــة ال تنتظــم إال ما
ُ
هــو مــن جنــس األحــكام الشــرعية ،كالواجــب والمنــدوب والمكــروه ،وأكــد
القصــر باشــتراط الدليل الشــرعي يف إثباهتــا .وأنــت إذا اســتعرضت قواعد
هــذا ْ
المذهــب يف منهــج الزقــاق أو إيضــاح الونشريســي أو يواقيــت األنصــاري،
تجــى لــك أن القاعــدة الفقهيــة ال هــي حكــم فقهــي يف الكثيــر منهــا ،وال تنتــج
حكمـ ًا فقهيـ ًا ،وإنمــا هــي ضابــط يكشــف عــن الوحــدة الحكميــة أو الوصفية،
بعضهــا لبعــض ،بالنظــر إىل
بيــن عــدد مــن الفــروع التــي تعتبــر أشــباه ًا ونظائــر ُ
ذلــك الحكــم أو الوصــف المتحــد الــذي يجمعهــا.
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والخالصة :

أن القاعــدة الفقهيــة عبــارة عــن  :حكــم كيل منطبــق عــى جزئيــات مــن

الفــروع الفقهيــة عــى ســبيل االطــراد أو األغلبيــة.

وإليضــاح هــذا التعريــف بطريــق التمثيــل والتطبيــق ،أســوق القواعــد
اآلتيــة و ُأتبعهــا بمــا يبيــن وجــه صــدق التعريــف عليهــا.
المثال األول :

قال الونشريسي يف القاعدة األوىل من مسالكه :

الغالب هل هو كالمحقق أم ال؟

والتعبيــر المنطقــي المجــي لكوهنــا قاعــدة أن يقــال  :كل مــا هــو غالــب

الوقــوع فهــو منــزل منزلــة المحقــق يف الحكــم .هــذه صيغــة القاعــدة قبــل

تقريــر ثبوهتــا أو نفيهــا يف المذهــب ،وهبــا يتبيــن أهنــا قضيــة باشــتمالها عــى

محمــول وموضــوع ،أو مســند ومســند إليــه ،وأهنــا كليــة .ثــم إذا اســتعرضت

الفــروع الفقهيــة المالكيــة التــي يدخــل مــا كان غالــب الوقــوع يف حكمهــا،
ألفيــت بعضــ ًا منهــا يشــهد إلثبــات هــذه الكليــة ويجــري عليهــا ،وبعضــ ًا
آخــر يشــهد لنفيهــا ويجــري عــى ضدهــا ،فيكــون المناســب أن تصــاغ بصيغــة
اســتفهامية تجمــع القســمين يف االحتمــال ،وتفيــد التــردد بينهمــا .فتقــول  :هــل

كل مــا هــو غالــب الوقــوع ،فهــو منــزل منزلــة المحقــق يف الحكــم أم ال؟
المثال الثاين :

قال السيوطي يف النوع الثاين من أنواع قواعده ،من كتابه األشباه والنظائر :
القاعدة الخامسة والعشرون  :ما ثبت بالشرع مقدم عىل ما ثبت بالشرط.

وصياغتهــا المجليــة للمعنــى الــكيل فيهــا  :كل حــق ثبــت لــك أو عليــك

بعقــد ،فــإن كان مــن جهــة إيجــاب الشــرع إيــاه يف ذلــك العقــد ،فهــو مقــدم

عــى مــا ثبــت باشــتراطك أو االشــتراط عليــك ،إذا تعارضــا أو تقابــا.
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وذلــك مثــل مــا لــو طلــق الرجــل امرأتــه عــى عــوض ،واشــترط لنفســه

الرجعــة ،فــإن الطــاق يقــع ويســقط المــال وتثبــت الرجعــة؛ ألهنــا ثابتــة

بالشــرع ،أمــا المــال فثابــت بشــرطه ،وقــد تعارضــا يف هــذه المســألة؛ ألن
الطــاق بعــوض ال يكــون رجعيــ ًا ،فوجــب إســقاط أضعفهمــا بأقوامهــا.
المثال الثالث :

قال ابن رجب الحنبيل يف قواعده :

القاعــدة الحاديــة والثالثــون  :مــن شــرع يف عبــادة تلــزم بالشــروع ،ثــم
فســدت ،فعليــه قضاؤهــا عــى صفـ ِ
ـة التــي أفســدها ،ســوا ٌء كانــت واجبــة يف
الذمــة عــى تلــك الصفــة ،أو دوهنــا.
وصياغتهــا الكليــة  :كل عبــادة تلــزم بالشــروع ،إذا فســدت وجــب قضاؤها

عــى صفــة مــا فســدت ،كانــت واجبــة يف الذمــة عــى تلــك الصفــة ،أو دوهنا.

وذلــك مثــل مــا لــو صــى مســافر خلــف مقيــم ،ففســدت صالتــه ،فإنــه

يقضيهــا تامــة.

وأختــم هــذا المبحــث بمالحظــة أن مــا أدخــل يف كتــب القواعــد
الفقهيــة مــن مختلــف المذاهــب ،ليــس كلــه جاري ـ ًا عــى حدهــا وال متحقق ـ ٌة

فيــه ماهيتهــا عــى التمــام ،باشــتمالها عــى وصــف الكليــة الــذي هــو خاصــة

القاعــدة وصفتهــا المميــزة ،بــل يظهــر يف تصرفهــم تســامح واســع يف التطبيــق،

وتداخــل بيــن التأصيــل والتفريــع ،وإعطــاء الجزئيــات صفــة الكليــات ،وهــو

كثيــر يف قواعــد المالكيــة ،وذلــك مثــل :

1ـ قــول المقــري يف القاعــدة ( : )208اختلــف المالكيــة يف عقــد الركعــة

ـع اليديــن عــى الركبتيــن.
أهــو رفــع الــرأس مــن الركــوع أم وضـ ُ

2ـ وقولــه يف القاعــدة ( : )515اختلــف المالكيــة يف تقــرر المهــر بالعقــد،

ثالثهــا يتقــرر النصــف ،ثــم يكتمــل بالدخــول أو المــوت .هــذا باإلضافــة إىل
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كتابــه بذكــر الخــاف بيــن مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة وصاحبيــه،
ملئــه َ
والخــاف إنمــا يذكــر يف الفــروع الجزئيــة ال يف األصــول الكليــة.

3ـ وقــول الونشريســي يف اإليضــاح  :القاعــدة الســابعة والثالثــون :

الكفــارة هــل تتعلــق باليميــن أو بالحنــث؟

وهبــذا االعتبــار التوســعي يف إدخــال مــا ليــس بقواعــد يف حيزهــا

وزمرهتــا ،يمكــن اعتبــار أي كتــاب مــن الكتــب الفقهيــة الجامعــة أو المفــردة
يف بــاب أو كتــاب ،مظنــ ًة للقواعــد ومصــدر ًا مــن مصادرهــا(  ( .
ناهيــك عمــا اشــتملت عليــه كتــب القواعــد ،مــن إقحــام قواعــد أصوليــة

ومجــل فقهيــة ومنثــورات وملــح ونــوادر ،وموضوعــات متممــة ،كعــوارض

األهليــة ،وأحــكام الســكران والجــان والصبيــان والنســوان ،واأللغــاز والحيــل

الفقهيــة ،والســنة والبدعــة.

وعــى مــا اتضــح مــن حــد القاعــدة ،ينبنــي أن التقعيــد  -إن صــح هــذا

البنــاء يف اللغــة -عبــارة عــن عمليــة تخريــج القواعــد من حقــل الفــروع الفقهية
المتناثــرة ،ومــا يتمــم ذلــك مــن إجــراءات الصياغــة والتنقيــح واختصــار

الفــروع الجاريــة عــى القاعــدة ،واالســتثناءات وهــي الفــروع التــي توفــر فيهــا
( )1وهــذا مــا يــؤدي إليــه صنيــع الدكتــور النــدوي ،وهــو يســتعرض البحــث يف التدويــن
المبكــر للقواعــد ،إذ جــال يف كتابــي الخــراج للقاضــي أبــي يوســف ،واألصــل (أو
المبســوط) لمحمــد بــن الحســن ،واســتخرج مــن كل منهمــا مجلــة مــن األقــوال رآهــا
تجــري مجــرى القواعــد ،وبنــى عــى ذلــك أن الكتابيــن أقــدم مصــادر القواعــد الفقهيــة.
ينظر منه  :ص 94وما بعدها.
وال ننــازع يف أن بعــض مــا ذكــره يجــري مجــرى القواعــد ،لكــون ذلــك مألوف ـ ًا يف كالم
أئمــة الفقــه األوليــن فإهنــم هــم الذيــن و ّتــدوا أوتــاده ورفعــوا عمــاده؛ أمــا أن ُيعــد الكتابان
أقــدم مصــدر للتصنيــف يف القواعــد ،ففيــه نظــر وعليــه اعتــراض ،ولــو صــح لعمــد نــاس
مــن أمثالــه إىل أمهــات الكتــب مــن كل مذهــب ،فاســتخرجوا منهــا مثــل مــا اســتخرج،
وبنــوا عليــه مــن القــول مثــل مــا بنــى.
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معنــى القاعــدة لكنهــا مســتقلة بحكمهــا أو جاريــة عــى قاعــدة أخــرى هــي
أخــص وألصــق هبــا.

وأمــا الكليــات فهــي مجــل فقهيــة مصــدرة بــكل(  (  .كقــول ابــن غــازي يف
أول كلياتــه  :كل مــن ال يجــوز الجمــع بينهمــا مــن ذوات المحــارم يف النســب،
إذا ُقــدرت إحدامهــا ذكــر ًا واألخــرى أنثــى ،ال يحــل ألحدمهــا أن يتــزوج
األخــرى ،فــا يحــل الجمــع بينهمــا .ويظهــر أن الفكــرة نشــأت لــدى شــيوخ
المالكيــة بتخريــج كليــات مذهبهــم ،وإفرادهــا بالتصنيــف ،مالحظــة كثرهتــا يف
نصــوص المدونــة ويف عبــارات اإلمــام مالــك نفســه رمحــه اهلل.
وأمــا الضوابــط ،فهــي أخــص مــن القواعــد ودوهنــا يف اســتيعاب
الفــروع ،كمــا يشــير إىل ذلــك تعريــف المقــري؛ وقــال ابــن نجيــم الحنفــي :
والفــرق بيــن الضابــط والقاعــدة ،أن القاعــدة تجمــع فروعـ ًا مــن أبــواب شــتى،
والضابــط يجمعهــا مــن بــاب واحــد(  ( .

وعــى أي حــال فالمتصــرف يف الفقــه بقصــد الجمــع والتفريــق ،ال بــد
أن يســتخدم كلمــات  :الضبــط؛ االنضبــاط؛ االنتظــام؛ االطــراد؛ االتحــاد؛
الجامــع؛ القانــون؛ األشــباه؛ النظائر...ومــا يقابلهــا نحــو  :االضطــراب؛
االختــال؛ االختــاف؛ االســتثناء؛ الفــارق؛ تخلــف األصــل أو القاعــدة أو
الحكــم.
واليــوم نجــد يف البحــوث الفقهيــة تســميات تقعيديــة ،مثــل  :الكليــات
الشــرعية؛ النظريــات الفقهية....الــخ.

( )1هــذا معناهــا االصطالحــي الخــاص عنــد المالكيــة .وتطلــق عــى معــان أوســع مــن
ذلــك يف دائــرة القواعــد الفقهيــة وأصــول التشــريع .ينظــر يف ذلــك  :القســم الدراســي
لكليــات المقــري ،ألبــي األجفــان ،ص.37
( )2األشباه والنظائر ،ص ،192وينظر  :األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي.9/1
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المبحث الثاين  :فوائد القواعد وأمهية المعرفة هبا :

قال الحافظ ابن رجب الحنبيل يف مستهل كتابه يف القواعد :

هــذه قواعــد مهمــة ،وفوائــد مجــة ،تضبــط للفقيــه أصــول المذهــب
يعنــي المذهــب الحنبــي -و ُتطلعــه مــن مآخــذ الفقــه عــى مــا كان عنــه قــدتغ َّيــب .وتنظِــم لــه منثــور المســائل يف ســلك واحــد ،و ُتقيــد لــه الشــوارد،
معــن الناظــر فيــه النظــر ،ولي ِ
ِ
العــذر إن
وســع
وتقــرب عليــه كل متباعــد .فل ُي
َ ُ
َ
ُ
اللبيــب مــن عــذر.
وقال الجالل السيوطي يف أوائل كتابه األشباه والنظائر :

اعلــم أن فــن األشــباه والنظائــر ،فــن عظيــم ،بــه ُي َّطلــع عــى حقائــق
الفقــه ومداركــه ومآخــذه وأســراره ،و ُيتمهــر يف فهمــه واســتحضاره ،و ُيقتــدر
عــى اإللحــاق والتخريــج ،ومعرفــة أحــكام المســائل التــي ليســت بمســطورة،
والحــوادث والوقائــع التــي ال تنقضــي عــى مــر الزمــان .ولهــذا قــال بعــض
أصحابنــا(  (   :الفقــه معرفــة النظائــر.

وأمــا الشــهاب القــرايف فقــد أبــدع يف الكشــف عــن فوائــد القواعــد،
بقولــه يف مقدمــة الفــروق :

«والقســم الثــاين(  (  قواعــد كليــة فقهيــة جليلــة ،كثيــرة العــدد عظيمــة
المــدد ،مشــتملة عــى أســرار الشــرع ِ
وح َكمــه؛ لــكل قاعــدة مــن الفــروع يف
َ
الشــريعة مــا ال يحصــى ،ومل يذكــر منهــا شــيء يف أصــول الفقــه ،وإن اتفقــت
اإلشــارة إليــه هنالــك عــى ســبيل اإلمجــال فبقــي تفصيلــه مل يتحصــل.

وهــذه القواعــد مهمــة يف الفقــه ،عظيمــة النفــع ،وبقــدر اإلحاطــة هبــا
ـدر الفقيــه ويشــرف ،ويظهــر رونــق الفقــه و ُيعــرف ،وتتضــح مناهــج
يع ُظــم قـ ُ

( )1هــو الشــيخ قطــب الديــن الســنباطي كمــا صــرح بــه الزركشــي يف المنثــور.66/1
ط .الكويــت.
( )2ذكــر قبــل ذلــك أن الشــريعة منقســمة إىل أصــول وفــروع ،وأن القســم األول هــو
أصــول الفقــه وقــد اشــتمل عــى قواعــد مســتفادة مــن اللغــة وداللتهــا يف أكثرهــا.
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الفتــاوى و ُتكشــف؛ فيهــا تنافــس العلمــاء وتفاضــل الفضــاء ،وبــرز القــارح
(  ( 
خــرج
عــى الجــذع  ،وحــاز قصــب الســبق َمــن فيهــا بــرع .ومــن جعــل ُي ِّ
الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة ،تناقضــت عليــه الفــروع
واختلفــت ،وتزلزلــت خواطــره فيهــا واضطربــت ،وضاقــت نفســه لذلــك
وقنطــت ،واحتــاج إىل حفــظ الجزئيــات التــي ال تتناهــى ،وانتهــى العمــر ومل
نفســه مــن طلـ ٍ
ـب ُمناهــا.
تقــض ُ
ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده ،اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات،
الندراجهــا يف الكليــات ،واتحــد عنــده مــا تناقــض عنــد غيــره وتناســب،
وحصــل َطلِبتــه يف أقــرب األزمــان،
وأجــاب الشاســع البعيــد وتقــارب،
ّ
وانشــرح صــدره لمــا أشــرق فيــه مــن البيــان ،فب ْيــن المقاميــن شــأو بعيــد،
وبيــن المنزلتيــن تفــاوت شــديد».اهـ.

وقــد أبــان هــؤالء األعــام هبــذه العبــارات الوجيــزة ،عــن أمهيــة القواعد
يف البنيــة الفقهيــة والمنظومــة الشــرعية ،وحاجــة الفقيــه والمتفقــه إىل معرفتهــا
واإلحاطــة هبــا؛ فإهنــا رأس الفقــه ومقامــه األعــى ،وهــي الحيــاض الجامعــة
لجزئياتــه واإلطــار الــكيل لفروعــه ،تتنــزل منهــا منزلــة إمجــال الشــيء مــن
وســافة الفقــه وزبــدة
تفصيلــه .وإن شــئت قلــت  :القواعــد ُخالصــة الشــريعةُ ،
ِوطابــه ،ونتائــج جهــود تراكمــت زهــاء عــدة قــرون حتــى تكاملــت وصــار
بنانيهــا مرصوص ـ ًا.
واإللمــام هبــا ُيفيــد يف منــاح كثيــرة ،تعــد الممارســة الفقهيــة أبرزهــا
وأمههــا ،مــن حيــث إهنــا تكــون الملكــة لــدى المشــتغل بالفقــه ،عــى ضبــط
الفــروع الكثيــرة وســرعة اســتحضارها وتذكرهــا .واالعتنــاء بالجانــب

( )1القــارح والجــذع اســمان للحيــوان إذا بلــغ ســن ًا معينــة واألول أكبــر مــن الثــاين،
ولذلــك ُفضــل عليــه .قــال الــرازي يف مختــار الصحــاح َ :قـ َـر َح الحافـ ُـر  :انتهــت أســنانه،
وإنمــا ينتهــي يف مخــس ســنين؛ ألنــه يف الســنة األوىل َح ْولِــي ،ثــم َ
جــذع ،ثــم َثنِــي ،ثــم
المهــر وأثنــى وأربــع وقــرح.
َربــاع ،ثــم قــارح .يقــال  :أجــذع ُ
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التقعيــدي يف البحــث الفقهــي ،يكســب مهــارة يف التصــور والتصويــر للقضايــا
الفقهيــة ،والتشــبيه والتنظيــر الــذي هو الطريــق إىل التخريــج والتنزيــل لألحكام
المجــردة النظريــة عــى الواقــع التطبيقــي العمــي.

وكمــا أن العلــم بالقواعــد الفقهيــة ،أحــد عناصــر الحفــظ والفهــم
واالجتهــاد ،فــإن حســن تطبيقهــا يفيــد كثيــر ًا يف ممارســة الحيــاة اإلســامية
المعاصــرة ،يف شــتى أبعادهــا وتشــابكها .فــإن الحاجــة إليهــا تظهــر أحيان ـ ًا يف
مجــال الفتــوى والقضــاء ،ويف تحريــر العقــود وفــق الصيــغ الشــرعية ،ويمكــن
االســتعانة هبــا يف التدريــس والتعليــم لإليضــاح والتفهيــم ،وتوظيفهــا يف
البحــوث المتعلقــة بتيســير العــرض الفقهــي وتقريبــه ،ويف الدعــوة والوعــظ
واإلرشــاد والخطابــة والتربيــة والتوجيــه .ويمكــن اســتثمارها أيض ـ ًا يف حــل
المشــكالت التــي تعتــرض الحيــاة اإلســامية ،ومــن أمههــا التقنيــن اإلســامي
المنشــود ،فإهنــا أرضيتــه ومادتــه األساســية التــي يبنــى عليهــا.
كمــا أن القواعــد الفقهيــة تفتــح لــدارس السياســة الشــرعية ،آفاقــ ًا يف
حســن عرضهــا وتوســيع نطاقهــا التطبيقــي ،وإدراك عناصــر المرونــة فيهــا.

وللقواعــد الفقهيــة امتــداد واســتمداد مــن علــوم أخــرى ،كالفقــه وهــو
أعظمهــا وألصقهــا هبــا ،وأصولــه ،واللغــة العربيــة ومقاصــد الشــريعة ونظرياهتــا
وكلياهتــا.

واالهتمــام بالقواعــد الفقهيــة عــى مســتوى تجريدهــا مــن مظاهنــا ،ثــم
دراســتها وربطهــا بفروعهــا ،يعتبــر خطــوة مهمــة وأساســية يف تعميــق البحــث
الفقهــي ،وتطويــر منهجــه يف عــرض المــادة الفقهيــة ،والعمــل عــى النهــوض
بالفقــه اإلســامي إىل مســتوى التنظيــر وتأصيــل فروعــه ومجــاوزة المنهــج
التقليــدي التجزيئــي الــذي أل ِ ْفنــاه يف عــرض مادتــه(  ( .

( )1نظرية التقعيد الفقهي ،للدكتور محمد الروكي ،ص.18
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المبحث الثالث  :إطاللة على المكتبة القواعدية الاملكية :

هــذه اإلطاللــة ليســت نتيجــة اســتقصاء وال اســتقراء للمظــان والمصادر،

وطبيعــة البحــث وقصــر الوقــت يف إعــداده يتناســبان مــع المحدوديــة فيمــا

أعرضــه يف هــذا المســرد ،لكنــه مــع ذلــك تلخيــص أرجــو أن يعطــي صــورة

صادقــة إن شــاء اهلل ،عــن مكتبــة القواعــد الفقهيــة المالكيــة.
وإليك هذا المسرد متبوع ًا ببعض التفاصيل المفيدة :

- -1أصــول الفتيــا عــى مذهــب اإلمــام مالــك(  (  ،ألبــي عبــد اهلل محمــد

بــن حــارث بــن أســد الخشــني(ت361هـ) القيــرواين األصــل والمولــد ،ثــم
القرطبــي ،نزيلهــا ودفينهــا.

والكتــاب ليــس متمحضـ ًا للقواعــد الفقهيــة(  (  ،بــل هــو كتــاب فروعــي،

إال أنــه ســلك مســلك التقعيــد والتأصيــل فيــه ،وهبــذا االعتبــار يمكــن عــده
أول كتــاب للمالكيــة يف قواعــد الفقــه وضوابطــه ،اســتمد منــه المتأخــرون

كالمقــري وابــن غــازي يف كلياهتمــا.

قصــد فيــه -كمــا أبــان عــن ذلــك يف التقدمــة(  (  -إىل الكشــف عــن

رؤوس المســائل الكليــة ،التــي تقــرب البعيــد وتعيــن المتفقــه يف المذهــب،

عــى معرفــة متناثــر الجزئيــات الفرعيــة ،وتمنحــه ملكــة يف الفهــم والتخريــج
والتصويــر والتنظيــر والجمــع والتفريــق.

( )1طبــع يف الــدار العربيــة للكتــاب ،عــام1985م ،بتحقيــق  :أبــو األجفــان وعثمــان
بطيــخ ومحمــد المجــذوب .غيــر أن التحقيــق مل يخــرج الكتــاب إخراجــ ًا الئقــ ًا!!
( )2وقــد قامــت الطالبــة عزيــزة عكــوش ،بتخريــج القواعــد الفقهية مــن كتاب الخشــني،
وقدمــت عملهــا رســالة ماجســتير لكليــة العلــوم اإلســامية يف جامعــة الجزائــر .وعنــوان
الرســالة  :القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخلصة مــن كتــاب أصــول الفتيــا لإلمــام
ابــن حــارث الخشــني.
( )3أصول الفتيا ،ص.44
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وطريقتــه فيــه أن يبــدأ بذكــر القاعــدة بقولــه  :األصــل كــذا وكــذا ،أو  :كل

مــا كان كــذا فحكمــه كــذا وكــذا ،مثــل قولــه  :كل مــن أفطــر يف هنــار رمضــان
ناســي ًا أو متعمــد ًا متــأو ً
ال ،فعليــه القضــاء .وقولــه  :كل مــا بيــع عــى الكيــل
والــوزن ،فمصيبتــه عــى البائــع حتــى َيكيلــه للمشــتري.

وإضافــة إىل ذلــك خــص المؤلــف كتابــه بتخريــج أبــواب لموضوعــات

خاصــة ،تجمــع شــتاهتا ويحتــاج الفقيــه إىل معرفــة أحكامهــا بصــورة متكاملــة

مجتمعــة يف نســق واحــد ،وهــذا ضــرب مــن الصناعــة التقعيديــة ،وذلــك مثــل :

بــاب أحــكام المــرأة؛ بــاب الشــروط؛ بــاب البنيــان؛ بــاب اإلتــاف؛ بــاب

أحــكام الغائــب؛ بــاب أحــكام الصبــي .وقــد اشــتمل عــى الكثيــر مــن الكليــات
الفقهيــة ،حيــث افتتــح أغلــب أبوابــه بأصــل فقهــي مــن أصــول المالكيــة.

- -2المنهــج المنتخــب يف قواعــد المذهــب ،ألبــي الحســن عــي بــن قاســم

التُّجيبــي ،الزقــاق ،الفاســي(ت912هـ) صاحــب الالميــة المشــهورة يف القضاء

واألحــكام ،نظيــرة تحفــة الحــكام البــن عاصــم الغرناطــي.

والمنهج أرجوزة من ( )443بيت ًا ،وضمنها الزقاق قسمين من القواعد :

األول  :مــا هــو أصــول ألمهــات مســائل الخــاف .وهــو القســم األول

مــن الكتــاب ،ومنتهــاه إىل قولــه :

هل بيت مال وارث أم َم ْجمع *** عليه إيصـــا ٌء بمال أجـــمع

وهو نظم لقاعدة  :هل يعد بيت المال وارث ًا أو يعد َم ْجمع ًا لألموال الضائعة؟

والثــاين  :مــا هــو أصــول المســائل ،وهــو مــا قصــد بــه ذكــر النظائــر

والفــروع التــي تدخــل تحــت أصــل واحــد ،مــن غيــر إشــارة إىل خــاف.

وأولــه قولــه :

إعـطاء ما وجد حكـم ما عـدم *** أو عكسه أصل لذاك ما علم

وهو نظم لقاعدة  :إعطاء الموجود حكم المعدوم ،أو المعدوم حكم الموجود.
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وقواعــده تشــبه قواعــد عصر ِّيــه وبلد ِّيــه أمحــد الونشريســي ،حتــى ُيخــال
ـم هــذا.
عمـ َـل هــذا ،أو أن هــذا ن َثــر ن ْظـ َ
لــك أن هــذا ن َظــم َ
وذكــر الزقــاق يف مقدمــة منهجــه أنــه وعــد بشــرحه(  (  ،وقــد شــرع فيــه
ثــم أدركتــه المنيــة قبــل تحقيــق األمنيــة عــى مــا يظهــر؛ فقــد قــال شــارحه أبــو
العبــاس أمحــد بــن عــي بــن عبــد اهلل الفاســي ،الشــهير بالمنجــور (ت: )995
وقــد رأيــت أوراقــ ًا منــه بخــط المؤلــف ،أجــاد فيهــا مــا شــاء ،دلــت عــى
تحصيلــه وتحقيقــه ،وليتــه أكملــه(  ( .
وأقبــل عليــه المغاربــة منذئــذ إىل اليــوم ،واهتبلــوا بــه إقــراء وتدريســ ًا
وحفظ ـ ًا وشــرح ًا(  (  .وأثنــى عليــه المنجــور قائـ ً
ـا « :وهــو مــع صغــر حجمــه

ـت نظير».اهـــ.
وكثــرة علمــه ،وســهولة حفظــه ،ال يوجــد لــه يف بابــه فيمــا علمـ ُ

( )1وذلك يف قوله :

وبعد أن يكمل إن شــاء اإلله *** أتبعه شــرح ًا مبين ًا حاله
( )2شرح المنهج المنتخب.102/1
( )3وشــروحه كثيــرة أحصــى منهــا بعــض الباحثيــن عشــرة ،وأكثرهــا مطبــوع؛ منهــا
شــرح المنجــور الســالف الذكــر ،وهــو أحفلهــا وأقومهــا ،بــل هــو أشــهرها عــى اإلطالق،
وكل مــن جــاء بعــده فهــو عيــال عليــه .حققــه وقــدم لــه بدراســة ضافيــة ،الشــيخ محمــد
الشــيخ محمــد األميــن .وصــدر عــن دار عبــد اهلل الشــنقيطي يف جزئيــن.
ـرحه المذكــور ،يف كتــاب ســماه  :المختصــر المذهــب مــن شــرح
ـور شـ َ
واختصــر المنجـ ُ
المنهــج المنتخــب .ويف هــذا االختصــار زيــادات عــى األصــل.
واختصــره أبــو القاســم بــن محمــد بــن أمحــد التــوايت الليبي(معاصــر) ،يف كتــاب ســماه :
اإلســعاف بالطلــب يف اختصــار شــرح المنهــج المنتخــب.
ومــن شــروحه أيضــ ًا  :شــرح الشــيخ محمــد األميــن بــن أمحــد زيدان(ت1325هـــ)
المســمى  :المنهــج إىل المنهــج إىل أصــول المذهــب المبــرج ،وهــو شــرح وجيــز مقتصــر
عــى حــل األلفــاظ .حققــه الحســين بــن عبــد الرمحــن بــن محمــد األميــن الشــنقيطي،
ونشــرته دار الكتــاب المصــري يف القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبنــاين يف بيروت ،ســنة1984م.
وعمــل فيــه الشــيخ أمحــد بــن أمحــد المختــار الجكنــي ،عمـاً ترتيبيـ ًا ســماه  :إعــداد المهج
لالســتفادة مــن المنهــج .و َع َم ُلــه يتمثــل يف فصــل النظــم عــن الشــرح ،مــع توضيــح بعــض
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- -3تكميــل المنهــج المنتخــب ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن أمحــد ،الشــهير

بميــارة الفاســي (ت1072ﻫ) شــارح أرجــوزة ابــن عاشــر وتحفــة ابــن عاصــم
والميــة الزقــاق.

وهــو كمــا يــدل عليــه عنوانــه تكميــل لمنهــج الزقــاق ،بإضافــة بعــض

القواعــد والمســائل ومــا ينبنــي عليهــا مــن الفــروع ،يف أرجــوزة عــى طريقــة
األصــل ،وبلغــت أبياهتــا ( )400بيت ـ ًا(  ( .

وشــرح الشــيخ ميــارة تكميلــه بنفســه يف كتــاب ســماه  :الــروض المبهج،
وقــد طبــع محقق ًا.
وكــذا شــرحه عبــد القــادر بــن محمــد السجلماســي(ت1187هـ)،
الــوليت  -نســبة إىل ّ
َّ
ولتــة بلــدة تقــع يف شــرق موريتانيــا-
ومحمــد يحــي
صاحــب التصانيــف الكثيــرة (ت ،)1330وهــو شــرح مطــول بســيط كثيــر

الفوائــد ،ســماه البحــر الطامــي .وللــواليت يف قواعــد المذهــب أرجــوزة جامعة
نفيســة ،أمجــع مــن المنهــج المنتخــب ،ســماها « :المجــاز الواضــح يف معرفــة

قواعــد المذهــب الراجــح» .وشــرحها يف كتــاب ســماه « :الدليــل الماهــر
الناصــح إىل شــرح المجــاز الواضــح»(  ( .

(  ( 
الم ّقــري التلمســاين
- -4القواعــد  ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن محمــد َ

(ت758ﻫ) .جــد األديــب المــؤرخ أبــي العبــاس أمحــد المقري(ت1041هـــ)،
صاحــب نفــح الطيــب ،وأزهــار الريــاض.

العبارات الغامضة وإضافة تعليقات بالهوامش .وهو مطبوع متداول كأصله.
( )1هــذا مــا ذكــره محمــد فــرج الزائــدي محقــق شــرح التكميــل المســمى  :الــروض
المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج يف تكميــل المنهــج .وأمــا أمحــد بــن محيــد ،محقــق
قواعــد المقــري ،فقــد ذكــر أهنــا تبلــغ ( )671بيتــ ًا .واألول أوىل لصلتــه المباشــرة بــه.
( )2وهو مطبوع بمطابع دار عامل الكتب ،سنة 1993م.
( )3درســه دراســة ضافيــة وحقــق منــه نحــو الثلــث ،الدكتــور أمحــد بــن عبــد اهلل بن محيــد ،يف
جامعــة أم القــرى ،ونشــره معهــد البحــوث وإحيــاء التــراث اإلســامي يف نفــس الجامعة.
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اشــتمل الكتــاب عــى ( )1250قاعــدة رتبهــا عــى أبــواب الفقــه .ومل

يقتصــر فيهــا عــى المذهــب المالكــي؛ ألهنــا ليســت متصلــة بالفــروع فقــط،

بــل بقواعــد عامــة يف التشــريع ،ولذلــك ذكــر فيهــا الخــاف بيــن أئمــة
المذاهــب مــن غيــر اســتيعاب وال اســتقصاء ،مبين ـ ًا أحيان ـ ًا أســباب الخــاف

المذهبــي والعــايل .ويســتدل أحيانـ ًا لمــا ق ّعــد باآليــات واألحاديــث ،ويتصرف

بالموازنــة والترجيــح أحيانــ ًا.

لكنــه اختصــر الــكالم فيــه اختصــار ًا وابتســره ابتســار ًا ،أفقــده كثيــر ًا مــن

قيمتــه ،بحيــث ال يــكاد يســتفيد منــه إال القلــة النــادرة .وأثنــى عليــه شــيوخ
المذهــب المغاربــة ،مشــيرين إىل مــا فيــه مــن التعقيــد ،مــن ذلــك قــول أبــي

العبــاس الونشريســي  :كتــاب غزيــر العلــم ،كثيــر الفوائــد ،مل يســبق إىل مثلــه،
ب ْيــدَ أنــه يفتقــر إىل عــامل فتــاح(  (  .وأثنــى عليــه أيض ـ ًا أبــو العبــاس المنجــور
ثنــاء حســن ًا ،وأفــاد منــه كثيــر ًا يف شــرح المنهــج المنتخــب ،ودأبــه يف ذلــك أن
يشــرح القاعــدة حتــى إذا فــرغ منهــا ،أورد مــا ذكــر المقــري فيهــا.
- -5عمل من طب لمن حب(  (  ،للمقري أيض ًا.

وهــو كتــاب مشــتمل عــى مجلــة مــن القواعــد والكليــات .كشــف عــن

ذلــك يف المقدمــة بقولــه  :ضمنتــه مــن أحاديــث األحــكام أصحهــا ،ومــن
كلياهتــا أصلحهــا ،ومــن قواعدهــا أوضحهــا ،ومــن ِح َكمهــا أملحهــا.
ودرســه دراســة مختصــرة ،وحققــه كامـاً الدكتــور الدردابــي ،يف دار الحديــث الحســنية ،ثــم
نشــرته دار األمان(ســنة 2012م) بعــد وفــاة المؤلــف ومــرور قرابــة ثالثيــن ســنة عــى تحقيقه.
وقــام بعــض الباحثيــن متفض ـاً مشــكور ًا ،بتفريــغ قواعــد الكتــاب مــن طبعــة ابــن محيــد،
ونشــرها عــى الشــبكة العنكبوتيــة.
( )1نيل االبتهاج ،ص.427
( )2طبــع يف دار الكتــب العلميــة ،عــام 2003م ،بتقديــم وتحقيــق بــدر العمــراين
الطنجــي .وعملــه فيــه ضعيــف ال يصــدق عليــه مســمى التحقيــق العلمــي.
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أمــا القواعــد فقــد ضمنهــا القســم الثالــث مــن أقســام الكتــاب األربعــة،
وأورد فيــه زهــاء مائتــي قاعــدة بيــن فقهيــة وأصوليــة.

وأمــا الكليــات  -وقــد بينــا معناهــا يف خاتمــة المبحــث األول مــن هــذا
ـتمل القســم الثــاين مــن الكتــاب ،خــرج فيــه زهــاء مخســمائة
البحــث -فهــي مشـ َ
كليــة مرتبــة عــى األبــواب(  ( .

وأمــا القســم األول مــن كتابــه «عمــل مــن طــب لمــن حــب» فقــد
خصصــه المقــري لألحاديــث النبوية(بلغــت  500حديــث) القصيــرة يف
ألفاظهــا ،ممــا يبنــى عليــه األحــكام الفقهيــة ،ســردها مرتبــة عــى األبــواب.
ســلك يف ذلــك مســلك الشــهاب القضاعــي ،والقاضــي أبــي بكــر بــن العربــي
يف كتابــه ســراج المهتديــن.
وخصــص القســم الرابــع مــن الكتــاب لأللفــاظ ِ
الح َكميــة المســتعملة،
وهــي عبــارة عــن كلمــات تجــري مجــرى ِ
الح َكــم ،مما لــه عالقــة بالفقــه بوجه
مــا ،مأثــورة عــن فقهــاء اإلســام مالــك والشــافعي وأصحاهبمــا وغيرهــم.

وقــد أفــاد مــن كليــات المقــري أبــو العبــاس المنجــور يف شــرح المنهــج
المنتخــب ،وأبــو عبــد اهلل محمــد ميــارة الفاســي يف شــرح تحفــة الحــكام البــن
عاصم (  ( .

- -6الكليــات الفقهيــة(  (  ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن أمحــد ،المعــروف بابــن
غــازي ،العثمــاين ،المكناســي(ت919هـ) صاحــب شــفاء الغليــل يف شــرح
مختصــر خليــل ،وتكميــل تقييــد أبــي الحســن الصغ َّيــر عــى المدونــة.

( )1وقــد أفردهــا الدكتــور محمــد أبــو األجفــان رمحــه اهلل ،مــن مجلــة الكتــاب ،وعمــل فيها
دراســة وتحقيق ـ ًا شــاملة لألصــل أيض ـ ًا ،عم ـاً قدمــه رســالة ماجســتير يف جامعــة اإلمــام
بالريــاض ،عــام 1404هـــ .ثم طبع ونشــرته الــدار العربيــة للكتــاب يف تونس ،عــام1997م.
( )2ينظر القسم الدراسي لكليات المقري ،ألبي األجفان ،ص.32
( )3طبــع عــى الحجــر بفــاس قديم ـ ًا ،ثــم طبــع يف الكليــة الزيتونيــة للشــريعة وأصــول
الديــن بتونــس ،ســنة 1981م ،بتحقيــق الدكتــور محمــد أبــو األجفــان.
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ضمـ َن ابــن غــازي هــذا الكتــاب اللطيــف ( )334كليــة يف األبــواب التــي
ّ
يجــري فيهــا التقاضــي ،بــدء ًا باألنكحــة وآثارهــا ،فالبيــوع وســائر المعامــات
الماليــة وحقوقهــا ،فاألقضيــة والشــهادات والحــدود والجنايــات ،فالعتــق
وفروعــه .فكأنــه جعلهــا قواعــد عامــة محــررة عــى المشــهور ،ومــا جــرى بــه
العمــل ،موجهــة للقضــاة والحــكام .قــال يف طالعتهــا مبينـ ًا مقصــده مــن تأليفها :

قصــدت فيــه إىل مــا حضــرين مــن كليــات المســائل الجاريــة عليهــا
األحــكا ُم منهــا ،إىل مــا ي ّطـ ِ
حكمــه ،قصــدت فيــه إىل كل
ـرد أص ُلــه وال يتناقــض
ُ
مجلــة كافيــة وداللــة صادقــة ،وإىل كل قليــل يــدل عــى كثيــر ،وقريــب يــدين مــن
بعيــد ،وبنيتهــا عــى المشــهور مــن مذاهــب العلمــاء ،أو مــا جــرى بــه عمــل
الســادة األئمــة ،وربمــا نبهــت يف بعــض المســائل عــى غيــر المرضي...الــخ.
ويحتمــل أن يكــون ابــن غــازي -وهــو الجهبــذ النحريــر -أفــاد مــن
كليــات المقــري اآلنفــة الذكــر ،وكليــات ابــن حــارث الخشــني ،المبثوثــة يف
كتابــه أصــول الفتيــا ،لكــن كونــه علقهــا مــن حفظــه عــى عجــل يف حــال ســفر،
يقلــل مــن صــدق هــذا االحتمــال ،فــاهلل أعلــم بحقيقــة الحــال.

ونبــه الدكتــور أمحــد ســحنون يف القســم الدراســي مــن تحقيــق كتــاب  :تحريــر المقالــة
يف شــرح نظائــر الرســالة ،ص ،75عــى وهــم وقــع يف نســبة كتــاب الكليــات الفقهيــة إىل
عصــري ابــن غــازي وبلد ّيــه ،وهــو القاضــي
غيــر مؤلفــه ،وأن أحــد نســاخه نســ َبه إىل
ِّ
محمــد بــن عبــد اهلل اليفــرين المكناســي(ت917هـ) صاحــب كتــاب  :مجالــس القضــاة
والحــكام .وقــال ســحنون  :إن أحــد ًا مل ينســب إىل القاضــي الكليــات ،واتفقــوا عــى
نســبتها البــن غــازي ،وطبعــت باســمه ،وممــن نســبها إليــه اإلمــام أبــو زيــد الفاســي يف
حاشــية المختصــر يف بــاب اإلقــرار.
ونشــر بــدر العمــراين الطنجــي مــع كتــاب عمــل مــن طــب لمــن حــب ،كتيب ـ ًا بعنــوان :
كليــات المســائل الجاريــة عليهــا األحــكام ،نســبها للقاضــي اليفــرين المذكــور،
ومقدمتــه  :يقــول العبــد الفقير...محمــد بــن عبــد اهلل....اليفــرين ،الشــهير بالمكناســي...
الــخ .ومحتــوى الكتــاب هــو نفســه محتــوى كليــات ابــن غــازي.
ومل يكلف العمراين نفسه عناء التحقيق يف هذا التنازع شيئ ًا.

- 134 -

- -7إيضــاح المســالك إىل قواعــد مذهــب اإلمــام مالــك(  (  ،ألبــي العبــاس

أمحــد بــن يحيــى الونشريســي التلمســاين ثــم الفاســي(ت914هـ) صاحــب

الكتــاب العجــاب  :المعيــار المعــرب ،وغيــره مــن التصانيــف الفائقــة يف

المذهــب.

والكتــاب عــى وجازتــه معــدود يف أشــهر مــا ألــف يف هــذا البــاب،

ومنزلتــه يف كتــب القواعــد تقــاس بمنزلــة مؤلفــه مــن المعرفــة بالمذهــب،

وهــي منزلــة ال تخفــى عــى ذي اطــاع.

واشــتمل اإليضــاح عــى ( )118قاعــدة يف ترقيــم طبعــة الخطابــي

و( )125قاعــدة يف ترقيــم طبعــة الغريــاين ،فاتحتهــا  :الغالــب هــل هــو
كالمحقــق أم ال(  ( ؟ وخاتمتهــا  :كل مــا أدى إثباتــه إىل نفيــه فنفيــه أوىل.

ومل يــراع المؤلــف يف ســردها ترتيبـ ًا معينـ ًا ،ال عــى األبــواب الفقهيــة وال

ال وأرســلها إرســا ً
عــى معيــار آخــر ،بــل ارتجلهــا ارتجــا ً
ال(  ( .

( )1درس الكتــاب وحققــه قديم ـ ًا ،أمحــد بوطاهــر الخطابــي ،وطبــع بإشــراف اللجنــة
المشــتركة لنشــر التــراث اإلســامي بيــن اإلمــارات والمغــرب ،عــام1980م ،ثــم درســه
وحققــه الدكتــور الصــادق الغريــاين ونشــرته دار ابــن حــزم ،عــام  .2006وهــو أجــود
وأوىف مــن ســابقه.
( )2عامــة القواعــد الفقهيــة التفصيليــة ،مصــدرة بحــرف االســتفهام الــدال عــى الخالف
فيهــا بيــن النفــي واإلثبــات.
وليــس المــراد بالخــاف يف القواعــد ،أن بعــض األصحــاب يف المذهــب يقولــون فيهــا
بالنفــي ،وبعضهــم اآلخــر بضــده ،وإنمــا مرادهــم جريـ ُ
ـان بعــض الفــروع عــى مقتضــى
اإلثبــات ،فتكــون تلــك الفــروع شــاهدة لــه ،وبعضهــا اآلخــر عــى مقتضــى النفــي،
فتكــون شــاهدة لــه.
( )3وقــد أحســن الدكتــور الصــادق الغريــاين يف عملــه يف هــذا الكتــاب ،إذ خــرج مســائل
اإليضــاح يف فهــرس مفــرد ،رتبهــا عــى حــروف المعجــم تحــت أبــواب الفقــه المعروفــة
التــي رتبهــا أيضـ ًا عــى حــروف المعجــم ،هكــذا  :إجــارة ،اجتهــاد ،إحــرام ،أذان....
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هــذا مــن حيــث الترتيــب التفصيــي .أمــا مــن حيــث التقســيم اإلمجــايل

فقــد جعــل القواعــد عــى ثالثــة أقســام(  (  :
األول :

قواعــد عامــة متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء ،ال تختــص ببــاب مــن أبــواب

الفقــه بــل يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة ،مثــل قاعــدة :

الضــرورات تبيــح المحظــورات .ومجلتهــا عشــرون قاعــدة.
الثاين :

قواعــد عامــة غيــر متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء ،ولذلــك جــاءت يف
أســلوب االســتفهام(  (  .ومســائلها أيضـ ًا ال تختــص ببــاب مــن أبــواب الفقــه،
مثــل قاعــدة  :الكفــار هــل مخاطبــون بفــروع الشــريعة أو ال .وهــذا النــوع يبلــغ

نصــف الكتــاب.

( )1ينظر  :القسم الدراسي للكتاب ،للغرياين ،ص.40
وهــذا التقســيم اســتنتاجي اســتنتجه الغريــاين مــن اســتقراء الكتــاب ،وليــس هــو مــن
صريــح عمــل المؤلــف.
وأمــا بوطاهــر فقســمها يف دراســته التمهيديــة للكتــاب إىل أربعــة أقســام .ينظــر  :ص،95
ص 111ومــا بعدهــا.
وهــو تقســيم بنــاه عــى التصــور الــكيل ألنــواع القواعــد الفقهيــة ،مــن غيــر نظــر إىل كتــاب
بعينــه يف هــذا الفــن .فكأنــه يقــول  :كل مــن صنــف يف القواعــد الفقهيــة ،ال بــد أن يتنــاول
يف عملــه أربعــة أقســام منهــا  :قواعــد عامــة ال تختــص ببــاب -قواعــد خاصــة ببــاب معيــن
أو بضعــة أبــواب متقاربــة .وكل مــن القســمين منقســم أيضـ ًا إىل قســمين فرعييــن  :متفــق
عليــه ومختلــف فيــه.
( )2هــذا التلخيــص مــن كالم الغريــاين ،كمــا ألمحــت إليــه يف هامــش ســابق .وفيمــا ذكر
هاهنــا نظــر؛ فــإن االتفــاق واالختــاف المعهــود يف إيضــاح الونشريســي ومنهــج الزقــاق
وأضراهبمــا ،شــأن مذهبــي منحصــر يف التشــبيه والتنظيــر والجمــع والتفريــق يف داخــل
المذهــب المالكــي خاصــة ،أمــا كالم الغريــاين فيفهــم أو يوهــم وفاق ـ ًا وخالف ـ ًا عالي ـ ًا يف
القواعــد ،وهــذا بعيــد مســتغرب.
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الثالث :

قواعــد خاصــة (ضوابــط) مختلــف عليهــا بيــن الفقهــاء .وهــي مجلــة

القواعــد التــي أوردهــا الونشريســي بصيغــة تفيــد االســتفهام ،إشــارة إىل أن

المســائل المندرجــة تحتهــا هــي محــل اختــاف بيــن الفقهــاء ،ويــدل عنواهنــا

عــى اختصــاص مســائلها ببــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه ،مثــل قاعــدة :

الشــفعة هــل هــي بيــع أو اســتحقاق .ويبلــغ عددهــا اثنتيــن وأربعيــن قاعــدة.
ويف كل قســم مــن األقســام الثالثــة أودع المصنــف مسـ َ
ـائل وفروعـ ًا مــن

أبــواب مختلفــة ،تناهــز يف مجموعهــا ألفــي مســألة وصــورة(  ( .

وطريقــة الونشريســي يف كتابــه  :أن يــورد القاعــدة كالترمجــة ،ثــم يســوق

مــا يجــري عليهــا مــن فــروع نفيـ ًا أو إثباتـ ًا ،ثــم يذيلهــا أحيانـ ًا بذكــر اعتــراض
أو تنبيــه ،أو بحــث أو لطيفــة مــن اللطائــف لبعــض العلمــاء فيمــا يتعلــق

بالقاعــدة ،وربمــا م َّلحهــا بإيــراد بعــض الحكايــات المفيــدة ممــا يجــري يف
مجالــس المذاكــرات.

وســلك فيه مســلك التنويــع يف إيــراد القواعــد ،صياغــة وتفريعـ ًا وتصوير ًا،

كمــا أبــدى قــدرة فقهيــة فائقــة يف تحقيــق القواعــد والمســائل .لكنــه يف الغموض
والتعقيــد مــن شــدة االختصــار ،كســلفه المقــري أو أشــد .وقــد عمــل فيــه
الغريــاين  -وهــو ناشــره الثــاين -عمـاً توضيحيـ ًا أخرجــه إىل الوضــوح إىل حــد

مــا ،وذلــك يف كتابــه  :تطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة مــن خــال كتابــي

إيضــاح المســالك للونشريســي وشــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور.

- -8النــور المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس ،لعبــد الواحــد بــن أمحــد

الونشريســي (ت955هـــ) وهــو ابــن صاحــب اإليضــاح الســالف الذكــر.

( )1هــذا مــا ذكــره الخطابــي يف القســم الدراســي للكتــاب ،ص .96أمــا الغريــاين فقــد
ذكــر أهنــا أكثــر مــن ألــف مســألة ،ينظــر  :القســم الدراســي مــن تحقيقــه ،ص.42 ،39
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وهــي أرجــوزة نظــم فيهــا قواعــد أبيــه نظمـ ًا وافيـ ًا ،وضــم إليهــا زيــادات
مــن القواعــد مقرونــة بفروعهــا وصورهــا ،ومســائل انتزعهــا مــن مختصــر
ابــن عرفــة .وشــرحها شــارح المنهــج المنتخــب ،الشــيخ أبــو العبــاس أمحــد
المنجــور ،وكــذا صاحــب تكميــل المنهــج ،الشــيخ محمــد ميــارة الفاســي.
الم ْذهــب(  (  ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن
- -9المهــذب يف ضبــط مســائل َ

عبــد اهلل بــن راشــد البكــري ،القفصــي ثــم التونســي (ت736ﻫ) وأحــد شــراح
مختصــر ابــن الحاجــب ،وصاحــب لبــاب اللبــاب يف الفــروع ،والفائــق يف
األحــكام والوثائــق .وهــو ممــن تميــز بجــودة التأليــف وحســن التصنيــف مــن
مالكيــة تونــس.

قيــل يف مــدح هــذا الكتــاب  :ليــس للمالكيــة مثلــه .قالــه تلميــذه ابــن
مــرزوق الجــد .وقــال ابــن فرحــون  :مجــع فيــه مجعـ ًا حســن ًا .وهــو يف الحقيقــة
كتــاب يف الفــروع كاللبــاب ،ســلك فيــه مســلك ابــن شــاس ،لكنــه غـ ّ
ـذاه بكثيــر
مــن القواعــد الفقهيــة والمقاصــد الشــرعية ،حتــى أصبــح صالح ـ ًا ألن ُينْظــم
يف هــذا العقــد ،ويعــد مصــدر ًا لمعرفــة القواعــد الفقهيــة المالكيــة ،كأصــول
الفتيــا البــن حــارث الخشــني(  ( .
ولعــل ابــن راشــد تأثــر بطريقــة شــيخه القــرايف يف االهتمــام بالتقعيــد
وبيــان الحكــم وأســرار التشــريع ،فلذلــك تــرى كتابــه هــذا حافـاً بالتنبيهــات

( )1درس الكتــاب وحققــه الدكتــور محمــد أبــو األجفــان رمحــه اهلل ،وطبــع يف جزأيــن يف
المجمــع الثقــايف بأبوظبــي ،عــام 2002م .ونشــرته أيضـ ًا دار ابــن حــزم يف مجلديــن ،عــام
2008م.
والمطبــوع جــزء مــن ســبعة أجــزاء مــن الكتــاب فقــط ،وبقيتــه مفقــودة عــى مــا ذكــروا.
وهــذا الجــزء وجــد محفوظـ ًا يف الخزانــة الحمزيــة بالزاويــة العياشــية يف المغرب ،ويشــمل
العبــادات واأليمــان والنــذور والجهــاد واألطعمــة واألشــربة.
( )2وقــد نبــه محققــه أبــو األجفــان عــى وهــم وقــع يف تســمية الكتــاب يف بعــض مــن
ترجــم للمصنــف ،حيــث ســماه  :المذهــب يف ضبــط قواعــد المذهــب ،ومــن ثــم ظــن
بعــض مــن مل يعــرف الكتــاب أنــه يف قواعــد المذهــب.
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والتفريعــات ذات البعــد المقاصــدي القاعــدي ،وكــذا التنظيــر بيــن الفــروع
وربطهــا بأصولهــا وكلياهتــا مبين ـ ًا وجــه ابتنائهــا عليهــا.

المذهــب ،ألبــي عبــد اهلل محمــد
الم ْذهــب يف ضبــط قواعــد َ
- -10المســند ُ
ابــن أمحــد ،المعــروف بابــن َع ُّظــوم ،القيــرواين (ت بعــد 889هـــ).

مشــى فيــه عــى األبــواب كســلفه ابــن راشــد القفصــي يف ُم ْذهبــه ،إذ جعل
القواعــد يف ذيــول المســائل وهــي مزيــج مــن الكليــات الفقهيــة واألصوليــة.
وجلهــا منقــول عــن المقــري ،ولــه مث ُلــه فيهــا اختيــارات وآراء ،وأحيانـ ًا يذكــر
القاعــدة بصيغــة اســتفهامية تفيــد التــردد بيــن احتماليــن متضاديــن ،مــن غيــر
ترجيــح ،لبيــان جريــان الفــروع يف المذهــب عليهمــا مع ـ ًا .وهــذا شــأن أكثــر
القواعــد التفصيليــة كمــا أشــرت إليــه يف الســابق.
ِ - -11عــدَ ة البــروق يف مجــع مــا يف المذهــب مــن الجمــوع والفــروق(  ( ،
للونشريســي صاحــب اإليضــاح اآلنــف ذكــره.

وهــو مــن أبــدع مــا صنــع الونشريســي ،يف التنبيــه عــى النكــت ودقائــق
الفــروق التــي تقتضــي اختالف ـ ًا يف األحــكام بيــن مســائل متشــاهبة يف الظاهــر.

( )1طبــع طبعــة قديمــة بفــاس ،ثــم حققــه الدكتــور محــزة أبــو فــارس ،ونشــرته دار
الغــرب اإلســامي يف بيــروت ،عــام 1410هـــ-1990م.
ومــن أطــرف القصــص التــي حصلــت يف تأليــف هــذا الكتــاب ،أن أحــد األوبــاش عــدا
عليــه فضيعــه مــن يــد المؤلــف فأعــاد كتابتــه ،ممــا يــدل عــى اســتظهاره التــام للمذهــب،
ويف ذلــك يقــول يف المقدمــة :
أمــا بعــد ،فــإين قــد كنــت وضعــت يف الجمــوع والفــروع مجموعــ ًا مطبوعــ ًا ،وســميته
بعــدة البــروق ،يف مجــع مــا يف المذهــب مــن الجمــوع والفــروق ،يســتعان بــه عــى حــل
كثيــر مــن المناقضــات الواقعــة يف المدونــة وغيرهــا مــن أمهــات الروايــات ،ثــم إن بعــض
والم َهــج ،انتهبــه مــع مجلــة أســباب منــي،
الهمــج ،ممــن لــه جــرأة وتسـ ّلط عــى األمــوال ُ
وغــاب بــه عنــي ،فأدركنــي مــن ذلــك غايــة المشــقة والحــرج ،فلجــأت إىل اهلل تعــاىل يف
تجديــده ،وقرعــت بــاب الفــرج ،ففتــح اهلل  بابــه الكريــم إلعادتــه وتجديــده ،فجــاء
بحمــد اهلل وتأييــده عــى وجــه أهبــى مــن األول وأهبــج.
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مشــى فيــه عــى األبــواب الفقهيــة ،وضمنــه ( )1155فرق ـ ًا ،مجعهــا مــن
أمهــات كتــب المذهــب ،ســوى مــا حــواه من بيــان ِ
لحكــم الشــريعة وأســرارها
لــدى البيــان لوجــوه التفريــق .فهــو أمجــع كتــب المذهــب وأوعبهــا يف هــذا
البــاب ،عــى مــا نعلــم ،وهــو مرجــع مهــم يف التعــرف عليهــا ،للتنصيــص عــى
أســمائها يف النقــل أو اإلحالــة.

وتعلــم الفــروق مــن أهــم مــا ُينمــي الملكــة الفقهيــة ويصقلها؛ ألنــه يريك
مختلِف ـ ًا مــا هــو يف بــادئ رأيــك متشــابه ،ويكشــف لــك مــن دقائــق مــا يعتبــر
يف بنــاء األحــكام ،مــا ال يفقهــه إال أولــو األلبــاب .وعــد المــازري القــدرة عــى
التفريــق صفــة مــن الصفــات المطلوبــة يف التأهــل للفتــوى ،فقــال  :الــذي يفتــي
يف هــذا الزمــان أقــل مراتبــه يف نقــل المذهــب أن يكــون قــد اســتبحر يف االطــاع
عــى روايــات المذهــب ،وتأويــل الشــيوخ لهــا وتوجيههــم فيهــا ،مــن اختــاف
ظواهــر ،واختــاف مذاهــب ،وتشــبيههم مســائل بمســائل ،قــد يســبق إىل النفس
تباعدهــا ،وتفريقهــم بيــن مســائل قــد يقــع يف النفــس تقارهبــا وتشــاهبها(  ( .

- -12الجموع والفروق ،ألبي العالء الحسن بن محمد البصري(  ( .

- -13الجمــوع والفــروق(  (  ،للقاضــي أبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بن
نصــر ،البغدادي(ت422هـــ) صاحــب المتقنــة البديعة يف المذهــب والخالف،
كالمعونــة والممهد واإلشــراف.
( )1مواهب الجليل.97/6
( )2ذكــره القاضــي عيــاص يف ترمجتــه يف المــدارك( ،55/8ط.المغربيــة) ومل يذكــر مــن
أخبــاره إال أن لــه هــذا الكتــاب.
وذكــر عيــاض يف أعــام المالكيــة مــن مداركــه ( )199/6أيضـ ًا رجـاً آخــر ترمجه باســم :
أبــو العــاء القاضــي الحســن بــن محمــد بــن العبــاس البغــدادي .وذكــر أنــه يعــرف بابــن
البصــري .قــال  :ورأيــت لــه كتابـ ًا يف الفــروق.
( )3طبــع ضمــن سلســلة الدراســات الفقهيــة التــي تصــدر عــن دار البحــوث للدراســات
اإلســامية واحيــاء التــراث ،بدبــي ،ونشــر عــام2003م ،ورقمــه يف السلســلة ( .)11حققــه
مــع دراســة مختصــرة جــال عــي القــذايف الجهــاين.
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وهــذا الكتــاب ذكــره تلميــذه أبــو الفضــل الدمشــقي اآليت ذكــره ،ونقــل

منــه المــواق يف مخــس مواضــع مــن شــرح المختصــر .وقــال أبــو الربيــع
ســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف الحنبــي  :وقــد صنــف النــاس كتبـ ًا كثيــرة يف

الفــروق بيــن األحــكام ،منهــم القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي ،وهــذا كتــاب
لطيــف لكنــه كثيــر الفوائــد(  ( .

- -14الفــروق الفقهيــة(  (  ،ألبــي الفضــل مســلم بــن عــي بــن عبــد اهلل،
الدمشــقي(وفاته غيــر مؤرخــة).

وهــو مــن تالمــذة القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي ،الزمــه واختــص
بــه حتــى عــرف بغــام عبــد الوهــاب .وهــذا يحتمــل وجه ـ ًا مــن الصلــة بيــن
مصنفيهمــا يف هــذا الفــن ،وإن كنــا ال نجــزم بشــيء مل نطلــع عليــه وال ُأخبرنــا

عنــه مــن وجــه يصــح ،إال أن أبــا الفضــل ذكــر يف مقدمــة كتابــه ،أن شــيخه أخبره
أن الكتــاب الــذي ِ
عم َلــه يف الفــروق تلــف لــه ،ومل ُيعــد كتابتــه بعــد ذلــك.

ضمــن الدمشــقي يف كتابــه هــذا ( )128فرقـ ًا ،فــرق فيــه بيــن مثــي هــذا
العــدد مــن المســائل أو الفــروع ،بادئــ ًا بأبــواب األقضيــة ،ثــم البيــوع ،ثــم

النــكاح والعتــق ،ثــم الحــدود والجنايــات ،ثــم تطــرق لمســائل مــن العبــادات.

- -15الفــروق ،ألبــي الحســن-ويقال  :الحســين -عــي بــن القاســم،
الطابثــي(  (  ،تلميــذ ابــن الجالب(وفاتــه غيــر مؤرخــة).

الج ِذل يف علم الجدل ،ص.72
(َ )1ع َلم َ
( )2حققــه الدكتــور محــزة أبــو فــارس ،ونشــرته دار الغــرب اإلســامي ،ســنة1992م،
بالعنــوان المرقــوم أعــاه.
وقــال المامــي يف بحثــه المذهــب المالكــي ،ص : 379عنوانــه يف المخطوطــة التــي
اعتمــدت أصــاً للكتــاب المطبــوع هــو  :فــروق متفــق ظاهرهــا مختلــف باطنهــا.
ْ
( )3نســبة إىل طابِــث بكســر البــاء؛ قــال عيــاض يف المــدارك  :قريــة مــن قــرى البصــرة.
وقــال صاحــب معجــم البلــدان( 3/4ط .صــادر) ُ :بليــدة قــرب شــهرابان مــن أعمــال
الخالــص مــن نواحــي بغــداد.
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وفروقــه تقــع يف كتيــب لطيــف .قــال عيــاض يف ترمجتــه  :لقــي بمصــر

أبــا القاســم [عبــد الرمحــن بــن عــي الكنــاين] ابــن الكاتــب ،وكتــب عنــه

الفــروق يف مســائل ســأله عنهــا(  (  .وأعــاد ذكــر هــذه اللقيــا بإســهاب يف ترمجــة
ابــن الكاتــب .ثــم قــال  :وقــد وقفــت عــى جوابــه يف جــزء منطـ ٍ
ـو عــى أحــد
وأربعيــن فرقــ ًا(  ( .

- -16الفــروق(  (  ،ألبــي العبــاس أمحــد بــن إدريــس ،الصنهاجــي،
القرايف(ت682هـــ) صاحــب الكتــب البديعــة يف الفــروع واألصــول ،كالذخيرة
والتنقيــح مــع شــرحه ونفائــس األصــول.

( )1المدارك 227/7ط.المغربية.
( )2المدارك.253/7
( )3اشــتهر الكتــاب بالفــروق مــع إضافــة نســبته للقــرايف ،هبــذا االســم المختصــر،
وأمــا مؤلفــه فســماه  :أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق ،ثــم خيــر القــارئ بيــن أن يســميه :
األنــوار واألنــواء ،أو  :األنــوار والقواعــد الســنية يف األســرار الفقهيــة .وهــو االســم الــذي
كتــب عليــه محمــد عــي المكــي المالكــي حاشــيته اآليت ذكرهــا .وينظــر  :مقدمتــه ،4/1
مــن طبعــة دار المعرفــة.
ولحق الكتاب عدة أعمال استدراك ًا وترتيب ًا واختصار ًا ،من ذلك :
1ـ رتبــه تلميــذه أبــو عبــد اهلل محمــد بــن إبراهيــم البقــوري (ت مراكش707هـــ) .فميــز
يف ترتيبــه القواعــد الكليــة عــن القواعــد النحويــة عــن القواعــد األصوليــة عــن القواعــد
الفقهيــة ،وختمهــا بكتــاب جامــع .وعمــل مــع الترتيــب تلخيصـ ًا للكتــاب ،ونبــه عــى مــا
ظهــر لــه فيــه ،وأضــاف إليــه مــا يناســبه مــن القواعــد والمســائل والفوائــد ،فأفــاد بذلــك
وأجــاد .والكتــاب حققــه عمــر بــن عبــاد ،ونشــرته وزارة األوقــاف المغربية ،ســنة1994م.
2ـ ووضــع لــه فهرســ ًا تحليليــ ًا الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي ،بترتيــب أبجــدي
لمســائله ،مــع ذكــر رقــم القاعــدة والموضــوع والمجلــد والصفحــة.
3ـ واختصــره شــمس الديــن محمــد بــن أبــي القاســم الربعــي التونســي(ت715هـ)
بحــذف مــا رآه فضــو ً
ال فيــه ،لكونــه متكــرر ًا أو قليــل الفائــدة .وحقــق رســالة يف كليــة
الشــريعة بجامعــة األزهــر.
4ـ وتعقبــه ســراج الدين قاســم بــن عبد اهلل ،األنصــاري ،المعــروف بابن الشــاط (ت)723
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وكتابــه الفــروق مــن أبــدع مــا أنتــج يف فــن التفريــق ،أثنــى عليــه الصــاح
الصفــدي يف الــوايف ،والــزركيل يف األعــام ،وابــن فرحــون يف الديبــاج ،قائـاً :
مل يســبق إىل مثلــه ،وال أتــى أحــد بعــده بشــبهه(  (  .مجــع القــرايف فيــه ()274
فرق ـ ًا فــرق فيــه بيــن ( )548موضــوع مــن الموضوعــات الفقهيــة ســمى كل
موضــوع منهــا قاعــدة ،غيــر مــا بثــه يف التفاصيــل والمثــاين مــن البحــوث
والدقائــق الفقهيــة واألصوليــة واللغويــة ،وغيرهــا.

فموضوعــات الكتــاب مختلفــة عــن الفــروق المعهــودة يف المســائل
الفقهيــة الفرعيــة ،وإنمــا هــي تفريقــات بيــن قواعــد أو كليــات فقهيــة عامــة(  ( .

- -17النكــت والفــروق(  (  ،ألبــي محمــد عبــد الحــق بــن محمــد ،الســهمي
القرشــي ،الصقــي نزيــل اإلســكندرية ودفينهــا (ت )466صاحــب هتذيــب
الطالــب يف التعليــق عــى المدونــة.

يف بعــض المواضــع ،يف كتابــه  :إدرار الشــروق عــى أنــواء الفــروق .وهــو كتــاب جليــل
غزيــر الفوائــد ،أثنــى عليــه العلمــاء ،حتــى قــال التنبكتــي صاحــب نيــل االبتهــاج  :عليــك
بفــروق القــرايف وال تقبــل منهــا إال مــا قبلــه ابــن الشــاط .والحــق أن ابــن الشــاط وإن بلــغ
مــا بلــغ مــن دقــة االســتنباط ،ال ينبغــي أن يكــون حكمـ ًا عــى القــرايف.
5ـ وحشــى عليــه بحاشــية نفيســة ،الشــيخ محمــد عــي بــن حســين المكــي المالكــي
(ت1367هـــ) .وســمى حاشــيته  :هتذيــب الفــروق والقواعــد الســنية يف األســرار الفقهية.
لخــص فيهــا فــروق القــرايف وهذهبــا ورتبهــا ووضــح معانيهــا ،وأجــاب عــى اإلشــكاالت
التــي أوردهــا ابــن الشــاط ،وأضــاف بعــض الزيــادات التــي رأى أهنــا ضروريــة لتوضيــح
معنــى مــن المعــاين.
( )1الديباج المذهب ،ص(129رقم الترمجة  )124 :ط .الكتب العلمية.
( )2كمــا نبــه المؤلــف عــى ذلــك يف المقدمــة( 4/1ط .المعرفــة) بقولــه  :وعوائــد
الفضــاء وضــع كتــب الفــروق بيــن الفــروع ،وهــذا يف الفــرق بيــن القواعــد وتلخيصهــا،
فلــه مــن الشــرف عــى تلــك الكتــب شــرف األصــول عــى الفــروع.
( )3درس وحقــق مفرقـ ًا عــى رســائل جامعيــة يف كليــة الشــريعة مــن جامعــة أم القــرى،
ومل ينشــر بعــد فيمــا أعلــم.
وذكــره ســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف ،يف كتابــه علــم الجــذل يف علــم الجــدل(ص)73
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وكتابــه النكــت أيض ـ ًا مختــص بمســائل المدونــة ،ألفــه قبــل التهذيــب،
ثــم نبــه يف التهذيــب عــى أشــياء اســتدركها يف النكــت ورجــع عنهــا.

وصــب المؤلــف يف نكتــه هــذه ،مــا حفظــه مــن شــيوخه يف مجالــس
الــدرس ،ومــا نقلــه عمــن ســلف ،ومــا ســنح يف خاطــره فتحققــه وتبيــن وجهــه
وصوابــه ،مــن الفوائــد الفقهيــة التــي ســماها نكت ـ ًا ،متبع ـ ًا لهــا بذكــر المعــاين
التــي يفــرق هبــا بيــن المســائل التــي يتعــذر عــى الطالــب يف الغالــب معرفــة
العلــة يف اختــاف حكمهــا ،مــن مســائل المدونــة ،ماشــي ًا يف ذلــك عــى أبواهبا.
ووشــى أوائــل األبــواب بمقدمــات ممهــدات مشــتملة عــى آيــات وأحاديــث
ذات عالقــة.

- -18النظائــر(  (  ،ألبــي الطاهــر إبراهيــم بــن عبــد الصمــد ،التنوخــي،
المهــدوي ،المعــروف بابــن بشــير (ت بعد526هـــ).
نقل عنه القرايف يف مواضع من الذخيرة.

والنظائــر أو األشــباه ،هــي األســاس الــذي تبنــى عليــه القواعــد الفقهيــة؛
إذ ال تتقعــد القاعــدة إال مــن مجلــة مــن الفــروع التــي يلحــظ بينهــا تشــابه بوجــه
مــا ،يكــون رابط ـ ًا بينهــا وضابط ـ ًا لهــا .وقــد اعتنــى المالكيــة كغيرهــم ،بتتبــع
النظائــر يف مذهبهــم ،ومجعهــا وتحريرهــا وتنقيحهــا ،إمــا مجــردة كمــا يف بعــض
الكتــب التــي عثرنــا عليهــا يف هــذا البحــث ،وإمــا مبثوثــة يف مثــاين الكتــب
يف مجلــة مــن صنــف يف الفــروق الفقهيــة مــن المالكيــة ،مــع كتــاب القاضــي عبــد الوهــاب
اآلنــف الذكــر ،قــال  :ومنهــم -يعنــي المالكيــة -الشــيخ أبــو عبــد اهلل محمــد بــن يوســف
األندلســي األنصــاري المالكــي ،وهــو كتــاب جامــع كثيــر الفوائــد والمســائل.
( )1وذكــر جــال الجهــاين ،يف مقدمــة تحقيــق كتــاب النظائــر ألبــي عمــران الصنهاجــي،
ص ،10أن أبــا األجفــان رمحــه اهلل قــام بدراســته وتحقيقــه ومل ينشــر بعــدُ  ،وذكــر أن اســم
الكتــاب  :التحريــر .لكــن القــرايف صــرح يف مواضــع مــن الذخيــرة ،بتســميته  :النظائــر.
ونســب لــه الحطــاب كتــاب التحريــر ذكــره مقرونـ ًا مــع كتابــه التنبيــه يف فرائــض الوضــوء.
وذكــره منفــرد ًا يف بــاب التيمــم ،ونقــل منــه يف بــاب األقضيــة .وذكــره عليــش يف مواضــع
مــن منــح الجليــل ونقــل منــه يف بعضهــا.
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الجامعــة ،كالتوضيــح يف شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للشــيخ خليــل،

والمســائل الملقوطــة مــن الكتــب المبســوطة إلبراهيــم بــن فرحــون ،وشــرح
المدونــة البــن ناجــي ،وشــرح التتائــي عــى مختصــر خليــل ،والذخيــرة

للقــرايف ،وهــو أكثرهــا اعتنــاء بالنظائــر(  ( .

- -19النظائر(  (  ،للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتقدم.

- -20النظائــر(  (  ،ألبــي يعــى أمحــد بــن محمــد العبــدي المشــهور بابــن
الصــواف ،البصــري (ت490هـــ).

( )1عمــل يف اســتخراجها ودراســتها يف قســم مــن الكتــاب ،الطالــب محمــد بــن الصــادق
التركــي ،وقدمــه رســالة دكتــوراه يف الجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة ،بعنــوان  :النظائر
الفقهيــة يف كتــاب الذخيــرة للقــرايف مج ًعــا ودارســة مــن أول الكتــاب إىل هنايــة كتــاب العارية.
ولمزيــد اإلفــادة يف هــذا المضمــار ،أشــير إىل أن الباحثــة صفيــة حســين ،عملــت يف تخريج
القواعــد الفقهيــة مــن كتــاب الذخيــرة ،وقدمــت عملهــا رســالة ماجســتير يف كليــة العلــوم
اإلســامية بجامعــة الجزائر.
وتخريــج القواعــد الفقهيــة مــن كتــب األقدميــن مــن مختلــف المذاهــب ،أصبــح خط ـ ًا
واضحـ ًا مســلوك ًا يف البحــوث العلميــة المعاصــرة ،ومــن أبــرز مــا أعــد يف ذلــك ،كتــاب :
قواعــد الفقــه اإلســامي مــن خــال كتــاب اإلشــراف عــى مســائل الخــاف ،للدكتــور
محمــد الروكــي .وأصــل الكتــاب رســالة ماجســتير قدمهــا يف كليــة اآلداب يف جامعــة
محمــد الخامــس بالربــاط.
( )2منــه نســخة يف القروييــن [ينظــر  :فهــرس خزانــة القروييــن ،376/1رقــم]382/2
وطبــع يف دار الكتــاب بالــدار البيضــاء ،ســنة1979م.
( )3إمــام المالكيــة وخاتمتهــم هبــا ،وشــيخ المذهــب تدريسـ ًا وفتــوى ،لــه تآليــف عديدة
يف المذهــب والخــاف .قــال القاضــي عيــاض يف مقدمــة كتابــه المــدارك ،يف ســياق
آخــر األئمــة
الــكالم عــى دخــول المذهــب المالكــي البصــرة ثــم انتقالــه منهــا  :وكان
ُ
هبــا مــن المالكيــة ،يف زمننــا ومرتبــة شــيوخنا ،أبــا يعــى العبــدي .وينظــر  :ترمجتــه يف
المــدارك 340/2ط .الكتــب العلميــة ،الديبــاج المذهــب ،ص(100ترمجــة ،)51شــجرة
النــور ،116/1 ،المقدمــة الدراســية التــي كتبهــا جــال الجهــاين ،بيــن يــدي تحقيــق
كتابــه الخصــال الصغيــر ،ص.17
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استكثر القرايف من النقل عنه يف الذخيرة.
- -21النظائــر(  (  ،ألبــي عمــران عبيد بــن محمــد الفاســي الصنهاجي(  ( (وفاته
غيــر مؤرخة).
- -22أجوبــة يف النظائــر الفقهيــة ،ألبــي محمــد عبــد الســام بــن الطيــب
القــادري(  (  (ت1110هـــ).

- -23النظائر ،لمحمد بن عبدون المكناسي(  ( .

( )1حققــه مــع التقديــم له بدراســة وجيــزة مقتضبــة -كعادتــه يف الكتــب التي نشــرها -جالل
عــي الجهــاين ،ونشــرته دار البشــائر اإلســامية ،بتقديم محمد العمــراي ،عــام 2000م.
( )2وهــو غيــر أبــي عمــران الفاســي المشــهور ،عصــري القاضــي عبــد الوهــاب
البغــدادي ،وتلميــذ أبــي الحســن القابســي ،وشــيخ مالكيــة القيــروان يف زمنــه المتــوىف
ســنة 430هـــ .وهــو  :موســى بــن عيســى بــن أبــي حجــاج الغفجومــي -نســبة إىل قبيلــة
مــن البربــر -القيــرواين مولــد ًا ونشــأة ،وينســب إىل فــاس باعتبــار أصلــه.
أمــا صاحــب هــذا الكتــاب فمتأخــر عــن أبــي عمــران الفاســي بأكثــر مــن قــرن ،بدليــل
أنــه ينقــل يف كتابــه عــن اللخمــي وعبــد الحــق الصقــي والســيوري والمــازري وابــن رشــد
الجــد .ون ْقـ ُـل القــرايف عنــه يف الذخيــرة يــدل عــى أنــه متقــدم عليــه يف الوفــاة.
ووقعــت يف وهــم الخلــط بينهمــا الباحثــة عزيــزة عكــوش ،يف بحثهــا يف القواعــد
المســتخلصة مــن كتــاب أصــول الفتيــا البــن حــارث .ينظــر  :ص 94منــه .وكذلــك وهــم
الدكتــور أبــو األجفــان يف تحقيــق كليــات المقــري ،بنســبة نظائــر أبــي عمــران الصنهاجــي
ألبــي عمــران الفاســي.
( )3ترمجتــه يف شــجرة النــور ،328/1وكتابــه األجوبــة منــه نســخة يف الخزانــة الحســنية
بالربــاط .ينظــر  :القســم الدراســي مــن شــرح اليواقيــت الثمينــة ،ص.77
( )4مل يعثــر لــه عــى ترمجــة .وكتابــه منــه نســخة يف دار الكتــب الوطنيــة بتونــس .ينظــر :
القســم الدراســي لتحقيــق كتــاب «أصــول الفتيــا» البــن حــارث ،ص.31
وقــال جــال الجهــاين يف مقدمــة تحقيــق نظائر أبــي عمــران ،ص : 10يتشــابه -يعنــي نظائر
ابــن عبــدون -كثيــر ًا مــع هــذا الكتــاب ،فــاهلل أعلــم مــن منهمــا المتقــدم ومــن المتأخر.
وذكــرت الباحثــة عزيــزة عكــوش يف رســالتها يف القواعــد المســتخلصة مــن كتــاب
الخشــني ،ص ،91أنــه بلغهــا تحقيــق الكتــاب ،مــن غيــر ذكــر تفصيــل لذلــك.
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- -24نظــم نظائــر الرســالة(  (  ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن غــازي ،صاحــب
الكليــات الفقهيــة ،المتقــدم.

ويسمى أيض ًا  :نظم مشكالت الرسالة.

كشــف ابــن غــازي يف هــذه األرجــوزة الوجيــزة اللطيفــة ،عــن براعــة

عاليــة يف رصــف المســائل والنــكات ،بعبــارات فيهــا إشــارات إىل رؤوســها
وإيمــاءات دالــة عــى عيوهنــا ،يفهمهــا الحــذاق المتمرســون ،مــن غيــر حشــو

وال فضــول ،وال تكلــف يف صياغتهــا الشــعرية عــى بحــر الرجــز.

وانبــرى لهــا محقــق المذهــب ومستشــرفه أبــو عبــد اهلل محمــد بــن

محمــد الرعينــي ،الشــهير بالحطاب(ت952هـــ) صاحــب مواهــب الجليــل

يف شــرح مختصــر خليــل .وســمى شــرحه  :تحريــر المقالــة ،فبيــن مبهمــات

النظــم وحــل رمــوزه ،مــع تحقيــق يف النظائــر وحــل مشــكالهتا ،وتتبــع أقــوال
أئمــة المذهــب وشــيوخه يف مصــادره مــن الموطــأ والمدونة وشــروح الرســالة،
وغيــر ذلــك ،واســتدرك عــى الناظــم مــا فاتــه مــن نظائــر الرســالة ،ونبــه عــى

مواضــع اإلطــاق فيهــا ،ممــا حقــه التقييــد(  ( .

- -25الكليــات(  (  ،ألبــي الحســن عــي بــن محمــد ،القرشــي البســطي،
الشــهير بالقلصــادي (891هـــ) صاحــب التصانيــف الكثيــرة ،ولــه البــاع

الطويــل يف علمــي الحســاب والفرائــض.

وهــو مجموعــة مــن الضوابــط بصيــغ كليــة ،يف بــاب الفرائــض ،لــه

شــرح عليهــا.

( )1طبع مع شرحه للحطاب ،بدراسة وتحقيق الدكتور أمحد سحنون.
( )2ينظر  :القسم الدراسي من تحقيق الكتاب ،للدكتور أمحد سحنون ،ص.122
( )3ذكرهــا مقرونــة بشــرحها الدكتــور أبــو األجفــان يف مجلــة مؤلفاتــه ،يف القســم
الدراســي لرحلتــه ،ص .40وقــال يف الهامــش  :توجــد منــه نســخة خطيــة بــدار الكتــب
بتونــس ،ثــاين مجمــوع  .15093يف (بروكلمــان : )379/2كليــات الفرائــض.
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- -26اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينــة(  (  ،ألبــي الحســن عــي بــن

عبــد الواحــد األنصــاري ،السجلماســي ،دفيــن الجزائــر(ت .)1057شــارح
مختصــر خليــل ،ومنهــج الزقــاق ،وتحفــة ابــن عاصــم.

وهــو نظــم لقواعــد المذهــب ،وضمنــه تنبيهات كثيــرة عــى النظائر ،ووشــاه

بفوائــد فقهيــة متممــة ،فالنظــم ذو ثــاث شــعب يف القواعــد والنظائــر والفوائــد،
وزعهــا عــى تســعة كتــب جامعــة ألبــواب الفقــه .وتبلــغ عــدة أبياتــه ( )2268بيتـ ًا
رمــز إليهــا المؤلــف بحــروف الجمــل بقولــه  :شــفاء غليــل الفقهــاء(  ( .

واليواقيت يشبه المنهج المنتخب للزقاق يف الجملة ،لكن يمتاز عليه من وجوه :

أحدهــا  :كونــه يزيــد عليــه كثيــر ًا ،إذ قــد تقــدم أن عــدة أبيــات منظومــة
المنهــج( )443بيت ـ ًا.
الثــاين  :بتطــرق صاحــب اليواقيــت للنظائــر والفوائــد الفقهيــة ،أمــا

المنهــج فقــد تجــرد للقواعــد.

الثالــث  :وضــوح اليواقيــت يف عبارتــه ،ويف تســمية المســائل الفقهيــة

التطبيقيــة بعبــارات واضحــة ،بينمــا يكتفــي صاحــب المنهــج باإلشــارة إىل

رؤوســها فقــط.

( )1هذه التسمية مأخوذة من قول المؤلف يف هذا النظم :

سميتها اليواقيت الثمينة *** فيما انتمى لعامل المدينة

من القواعد ومن فرائـــد *** من النظائر مع الفوائـــد

ولــه عــدة تســميات أخــرى متفقــة يف الجــزء األول (اليواقيــت الثمينــة) ومختلفــة فيمــا
زاد عــى ذلــك ،يف نســخه الخطيــة ،ويف ذكــره يف مصنفــات المؤلــف لــدى مــن ترجــم لــه،
كالثعالبــي يف ثبتــه والمحبــي يف خالصتــه ومخلــوف يف شــجرته .ينظــر  :القســم الدراســي
مــن تحقيــق شــرح اليواقيــت الثمينــة ،للباحــث عبــد الباقــي بــدوي ،ص.51
( )2لكــن شــارحها اآليت ذكــره ،تعقــب المؤلــف بــأن عددهــا يزيــد عــى مــا ذكــر ســتين
بيتـ ًا .وذكــر الباحــث المغربــي الشــهير محمــد المنــوين يف وصــف نســخة الزاويــة الحمزية
أهنــا تبلــغ  3258بيتـ ًا .ينظــر  :القســم الدراســي مــن شــرح اليواقيــت ،للبــدوي ،ص.80
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الرابــع  :االســتيفاء يف ذكــر الفــروع الجاريــة عــى القواعــد التي يرســمها،

بينمــا أخــى الزقــاق بعــض القواعــد مــن إدراج أي مثــال تحتها.

الخامــس  :بــوب األنصــاري لقواعــده بعناويــن دالــة عــى مــا يســوق

تحتهــا مــن تفصيــل ،بينمــا ال تفهــم قواعــد الزقــاق إال مــن تضاعيــف األبيات.
هــذا إضافــة إىل دقــة التقســيم إمجــا ً
ال وتفصيـاً عنــد األنصــاري ،بالنظــر

إىل مــا عنــد الزقــاق(  ( .

وهبــذا يتبيــن فضــل اليواقيــت عــى المنهــج ،غيــر أن النــاس أمهلــوا األول

واحتفلــوا بالثــاين ،ربمــا لوجازتــه ،واهلل يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقدر!

- -27شــرح اليواقيــت الثمينــة فيما انتمــى لعــامل المدينــة(  (  ،ألبي عبــد اهلل محمد
ابــن أبي القاســم السجلماســي (ت1214هـ) .ناظــم العمل المطلق وشــارحه(  ( .

( )1استفدت هذه المقارنة من دراسة البدوي لشرح اليواقيت.
( )2اعتنــى بتحقيقــه وقــدم لــه بدراســة وافيــة ضافيــة ،األســتاذ عبــد الباقــي بــدوي،
ونشــرته مكتبــة الرشــد2004 ،م.
( )3المقصــود بالعمــل عنــد متأخــري المغاربــة ،المســائل التــي جــرى هبــا عمــل القضاة
والحــكام ،ومــا كان مــن ذلــك مختص ـ ًا بمدينــة فــاس ومــا ينتمــي إليهــا ،ســمي العمــل
الفاســي ،ومــا مل يكــن كذلــك ســمي العمــل المطلــق.
ونظــم السجلماســي العمــل المطلــق يف نظــم ســماه  :معتمــد الحــكام مــن اختــاف
علمــاء األحــكام ،ويقــع يف نحــو ألــف بيــت ،ثــم شــرحه .ثــم نظــم نظمــ ًا أوســع منــه
ســماه التكميــل والمعتمــد ،جعلــه تكمي ـاً لنظمــه األول ،بإضافــة الكثيــر مــن المســائل
الفقهيــة التــي جــرى هبــا عمــل القضــاة والحــكام .وعمــل عليــه شــرح ًا أيضـ ًا ســماه  :فتح
الجليــل الصمــد يف شــرح التكميــل والمعتمــد.
وعــرف المعتمــد بيــن متفقهــة المغــرب ،بالعمــل المطلــق الصغيــر ،كمــا عــرف التكميــل
والمعتمــد بالعمــل المطلــق ،وشــرحه فتــح الجليــل ،بشــرح العمــل المطلــق.
ومن هنا يتضح لك معنى قولنا  :ناظم العمل المطلق وشارحه.
وأمــا العمــل الفاســي فقــد نظمــه أبــو زيــد عبــد الرمحــن الفاســي(ت1096هـ) وشــرحه
السجلماســي أيض ـ ًا شــرح ًا مشــهور ًا متــداو ً
ال.
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عقد الجواهر يف نظم النظائر ،ألبي الحسن األنصاري(  ( .

- -28نظم قواعد اإلمام مالك ،لمحمد بن عبد الرمحن المســجيني المكناســي.

أرجــوزة مــن ( )83بيتـ ًا وأثنــى يف خاتمتهــا عــى إيضــاح المســالك ،ممــا

يؤشــر عــى أنــه اســتخلصها منــه(  ( .

وأختــم هــذا المبحــث باإلحالــة عــى المزيــد مــن التعــرف عــى مصــادر

القواعــد عنــد المالكيــة ،عــى كتــاب «معلمــة القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة»

وقفــت عليــه بعــد إتمــام هــذا البحــث ،مــن صنــع الدكتــور رشــيد المــدور،
أحــد الباحثيــن المعاصريــن المغاربــة يف هــذا المجــال .وهــو كتــاب جامــع

حافــل ،صــدر عــن دار الفتــح األردنيــة ،عــام2011م ،بتقديــم الدكتــور محمــد
الروكــي ،جهــد المؤلــف أن يجمــع فيــه فهرس ـ ًا للمكتبــة الفقهيــة القواعديــة

المالكيــة ،فأتــى عــى زهــاء مائــة وتســعين عنوانـ ًا ،قديمهــا وحديثهــا ،منثورهــا
ومنظومهــا ،بســيطها ووســيطها ووجيزهــا ،متبع ـ ًا كل عنــوان ببطاقــة تعريفيــة
بحســب مــا أســعفه البحــث وأمكنــه االطــاع .وجعلهــا أصنافــ ًا بعضهــا يف
القواعــد ،وبعضهــا يف الكليــات ،وبعضهــا يف الفــروق ،وبعضهــا يف النظائــر.

ووشــى هــذه الفهرســة بدراســة ضافيــة للتقعيــد وخصائصــه عنــد المالكيــة،

أفضــى منهــا إىل نتائــج جيــدة ،ومــن أهــم مــا امتــازت بــه تلــك الدراســة تطرقــه
إىل البحــوث والدراســات األكاديميــة الجامعيــة التــي أعــدت عــن القواعــد

الفقهيــة يف أمهــات دواويــن المالكيــة.

فأحسن يف عمله هذا وأجاد ،ونفع بما بث فيه وأفاد.

( )1ذكــره مــن ترجــم لألنصــاري يف مجلــة تصانيفــه ،كعيســى الثعالبــي يف ثبتــه كنــز الرواة
والمحبــي يف خالصــة األثــر ومخلــوف يف شــجرة النــور ،وقالــوا  :مل يكمل.
( )2وينظــر  :القســم الدراســي من تحقيــق قواعــد المقري ،البــن محيــد،133-132/1 ،
والقسم الدراسي من تحقيق قواعد التقي الحصني ،للشعالن.63/1 ،
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المبحث الرابع  :استنتاجات ومقترحات :

إن الــدارس للمكتبــة القواعديــة المالكيــة ،والراصــد لجهــود التقعيــد
يف المذهــب بصــورة عامــة ،يخــرج بالكثيــر مــن النتائــج التــي يكــون بعضهــا
مصــدر ًا لمقترحــات تصــب يف خدمــة هــذا المذهب الجليــل والفقه اإلســامي
بعامــة.
ومن تلك النتائج التي تبدت يل من هذه الدراسة العاجلة السريعة :

أو ً
ال :

إدخــال بعــض القواعــد األصوليــة عــى القواعــد الفقهيــة ،كأحــكام
االجتهــاد ومخاطبــة الكفــار بالفــروع ،ونحــو ذلــك.

وحبــك القواعــد الفقهيــة مــع النظائــر والفــروق ،وهــذا مــا يعتبــر
اليواقيــت الثمينــة لألنصــاري نموذج ـ ًا لــه .ولعــل الســبب يف ذلــك قصدهــم
إىل تقصــي كل مــا يدخــل تحــت مظلــة القواعــد التــي يبنــى عليهــا الفقــه بــأي
وجــه كان ،إذ ليســت القاعــدة إال معنــى كليـ ًا مجــرد ًا يمكــن أن ينتظــم جزئيات
قلــت أو كثــرت.
ثاني ًا :

توســع المالكيــة يف تخريــج القواعــد الكليــة العامــة التــي ال تختــص
ببــاب بعينــه مــن الفقــه .وهــذا نابــع مــن ســعة يف النظــر الفقهــي ،تكونــت
لــدى فقهــاء المالكيــة مــن ابتنــاء مذهبهــم عــى اعتبــار القيــاس الــكيل المعبــر
عنــه باالســتدالل المرســل أو المصالــح المرســلة ،ومــا يتبعهــا مــن النظــر يف
المــآالت وســد الذرائــع إىل المحرمــات والمفاســد.
ويف فضــاء هــذا التوســع ن َثــر المالكيــة ،القواعــد الخمــس التي بنــي عليها
الفقــه ،ودخلــت يف بدهيــات النظــر لــدى الفقهــاء مــن مختلــف المذاهــب،
وكان أنســب وأســدَّ لــو ُميــزت هــذه القواعــد وفصلــت عــن غيرهــا ،وجعلــت
مداخــل لهــا ،كمــا فعــل الشــافعية والحنفيــة يف تآليفهــم يف هــذا الفــن.
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وهــذه القواعــد الخمــس نظمهــا الشــيخ أبــو عبــد اهلل محمــد بــن يحــي

ّ
الوليت(1330هـــ) ضمــن أرجوزتــه التــي عرفنــا هبــا يف الســابق (المجــاز
الواضــح يف معرفــة قواعــد المذهــب الراجــح) بقولــه(  (  :

وهذه خـمـــس قواعـــد ذكـر *** أن فروع الفقه فيها تنحصـر

وهي اليقيـن حكمـه ال يـرفــع *** بالشك بل حكم اليقين يتبـع
وضـرر يــزال والتيسيــر مــع *** مشقـة يـدور حيثمـا تـقــع

وكل ما العـــادة فيه تـدخـــل *** من األمور فهـــي فيه تعمـل

وللمقاصـــد األمــــور تتبـــع *** وقيل ذي إىل اليقيـن ترجع

وقيل للعـرف وذي القواعــد *** خـمستها ال خلف فيها وارد

ونظمها صاحب مراقي السعود بقوله :

قد أسس الفقه عىل رفع الضرر *** وأن ما يشق يجـلب الوطر

ونفي رفـع القطع بالشـك وأن *** يحكم العرف وزاد من فطن
كـون األمـور تـبع المـقاصـد *** مع تكــلف ببعــض وارد

ثالث ًا :

القواعــد الفقهيــة العامــة كثيــر منهــا مســ َّلم واضــح ،تقتضيــه بداهــة

الموازيــن العقليــة ،كترجيــح اليقيــن عــى الظــن والشــك ،وترجيــح الضــرر

األخــف عــى األشــد عنــد اإللجــاء ،والرجــوع إىل العــادة فيمــا مبنــاه عليهــا،

وال ســبيل إىل مــا هــو أقــوى منهــا ،وكالحكــم ببــراءة الذمــة مــن غيــر موجــب

يعمرهــا ،واســتصحاب مــا ثبــت للشــيء مــن حكــم فيــه ،حتــى يطــرأ عليــه

مــا ينقلــه ،وأن مــن ثبــت لــه حــق فليــس لغيــره انتزاعــه منــه إال ببينــة أقــوى
( )1واألبيــات يف األصــل للشــيخ أمحــد بوكفــة المحجوبــي الشــنقيطي ،ضمنهــا الــواليت
أرجوزتــه.
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مــن الوجــه الــذي ثبــت لــه بــه ،وأن اإلقــرار يف الحقــوق حجــة قاصــرة ،وأن
الباطــل ال يصــح أن يبنــى عليــه شــيء ،وأن الجمــع بيــن األشــياء المتعارضــة
مقــدم عــى الترجيــح ،واإلعمــال أوىل مــن اإلمهال....الــخ.
وعــى هــذا ،فجريــان هــذه القواعــد عــى ألســنة الفقهــاء المتقدميــن،
ال يفيــد أهنــم أسســوها أو قعدوهــا ،وإنمــا اســتعملوها اســتعمال العاقــل
للمقتضيــات العقليــة يف التعليــل واالســتدالل والحجــاج وبيــان األحــكام.

وإنمــا أردت هبــذا االســتنتاج  -الــذي يعــم قواعــد المالكيــة وغيرهــم-
التنبيـ َه إىل أن مطالعــة كتــب األقدميــن الســتطالع مــا فيهــا مــن القواعــد الفقهية،
واالســتدالل بذلــك عــى ســبقهم إليهــا ،ليــس صحيحـ ًا ال منهجـ ًا وال غايــة.
رابع ًا :

الحاجــة إىل إعــادة تحريــر القواعــد الفقهيــة المالكيــة ،وتخليصهــا مــن
التعقيــد.
وهــذه مالحظــة تنطبــق أيضـ ًا عــى كثيــر مــن كتــب الفــروع التــي صنفهــا

المتأخــرون ،كابــن شــاس وابــن بشــير وابــن الحاجــب وابــن بزيــزة وابــن
عرفــة وأمثالهــم .وقــد رســخ هــذا المنهــج عنــد متأخــري المغاربــة فألفــوه
وســاروا عليــه ،وكان أحــرى هبــم أن يســيروا عــى منهــج متقدمــي األندلســيين
الذيــن برعــوا يف جــودة التصنيــف ترتيب ـ ًا وتحريــر ًا.
خامس ًا :
أمهيــة اســتثمار القواعــد الفقهيــة بمفهومهــا الواســع ،يف صياغــة معاصــرة
للفقــه ،ويف تقنينــه تمهيــد ًا لتطبيقــه يف مختلــف مجــاالت الحيــاة.
سادس ًا :

المصنفــون يف القواعــد والفــروق مــن المتأخريــن ،كالمقــري
والونشريســي ،والناظمــون لهــا كالزقــاق واألنصــاري ،وشــراحهم ،ال يذكرون
يف مقدماهتــم وال يف المثــاين ،ســلف ًا لهــم يف مجعهــم لمــا مجعــوا ،ممــا يــدل عــى
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أهنــم مبدعــون يف هــذا الشــأن ومبتدئــون لــه .وهــذا يعطــي داللــة مــن وجــه
آخــر عــى علــو كعبهــم ،وقدرهتــم الفائقــة يف معرفــة المذهــب ويف الصناعــة
الفقهيــة بصــورة عامــة ،لــوال مــا ســلكوا مــن مســالك التعقيــد والتلغيــز.
سابع ًا :

عامــة مــا مجــع يف القواعــد المالكيــة ،مجعـ ًا تراكميـ ًا ظهــر فيــه االســتيعاب
والكمــال ،مــن صنــع المغاربــة المتأخريــن .والمغــرب  -بمعنــاه اإلقليمــي
الواســع -هــو قاعــدة المذهــب المالكــي يف األزمنــة المتأخــرة .وهــذا يــدل
عــى شــيئين :
األول :

مــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،أهنــم جامعــو القواعــد ومحرروهــا
ومنقحوهــا ،فلهــم الفضــل يف ذلــك .وهــذا باعتبــار التأليــف يف التقعيــد
والتفريــق المجرديــن ،أمــا توظيــف هــذا الفــن -أعنــي فــن التقعيــد ومــا تفــرع
عنــه مــن الجمــع والتفريــق ،والتنبيــه عــى أســباب االختــاف -يف المصنفــات
الفروعيــة ،فقــد انتهجــه كثيــر مــن المؤلفيــن ،كالقاضــي عبــد الوهــاب وعبــد
الحــق الصقــي وابــن شــاس وابــن بشــير ،والقــرايف ،وابــن بزيــزة يف شــرح
التلقيــن والرجراجــي يف شــرح المدونــة.
الثاين :

أن قواعــد المذهــب التــي بأيدينــا مصبوغــة بصبغــة مغربيــة ،يف طريقــة
العــرض والتحريــر .وهــي طريقــة معروفــة بشــدة االختصــار إىل حــد اإللغــاز
كمــا أســلفت .فتحتــاج مــن الباحثيــن المعاصريــن إىل عمليــة تقريب وتبســيط،
كمــا فعــل الغريــاين يف بعــض كتبــه.
ثامن ًا :

معرفــة قواعــد الفقــه ،وإن كانــت ذات أمهيــة يف صقــل الموهبــة الفقهيــة،
وتمهيــد طرائــق الفهــم للمتفقــه ،فإهنــا ال تجــدي إذا مل تصحبها معرفــة بالفروع؛
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مذاكــر ًة ومطالعــ ًة وحفظــ ًا وضبطــ ًا .بــل ربمــا وقــع المجتــزئ بالكليــات
والمقاصــد ،يف أخطــاء فادحــة لــدى التنزيــل عــى الجزئيــات الفروعيــة(  ( .
وقــد نبــه اإلمــام تقــي الديــن بــن دقيــق ،عــى أن تخريــج الفــروع عــى
القواعــد األصوليــة بمجردهــا ،دون رجــوع إىل األدلــة التفصيليــة ،طريــق غيــر
مأمــون؛ ألن الفــروع ال يطــرد تخريجهــا عــى القواعــد األصوليــة .وقــد ســلك
أبــو الطاهــر ابــن بشــير مــن المالكيــة هــذا المســلك يف كتابــه «التنبيــه عــى
مبــادئ التوجيــه» فانت ُِقــد عليــه .فكيــف بمــن يخــرج الفــروع عــى القواعــد
الفقهيــة والمقاصــد الشــرعية العامــة؟
واهلل الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.

( )1وعــى ســبيل المثــال لذلــك ،ذكــر النــدوي يف ســياق التأريــخ لنشــأة القواعــد ،قــول

عمــر  : مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط ،وقــول القاضــي شــريح  :مــن شــرط عــى
نفســه طائع ـ ًا غيــر مكــره فهــو عليــه ،وبنــى عــى ذلــك تســويغ اإللــزام بغرامــات ماليــة
معينــة ،عنــد التأخيــر يف مجــال المقــاوالت التــي يتــم فيهــا عــادة االتفــاق عــى مــدة
التســليم والفــراغ مــن العمــل .ينظــر  :ص 93مــن كتابــه  :القواعــد.
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ثنائية المقاصد والقواعد في فكر
أبي بكر بن العربي
( التأصيل والتنزيل )

 األستاذ الدكتور نور الدين بومحزة
y
نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي
بكلية العلوم اإلسالمية جامعة اجلزائر 1

ﭑ ﭒﭓﭔ
والســام عــى المبعــوث رمحــة
الحمــد هلل رب العالميــن َّ
والصــاة َّ
للعالميــن ،ســيدنا محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن تبــع هــداه إىل يــوم الديــن
أمــا بعــد :

فمــن الفقهــاء المجدديــن الذيــن كان لهــم تأثيــر واضــح وجهــود
متميــزة يف التقعيــد الفقهــي والمقاصــدي القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي
اإلشــبييل « ت 543 :هـــ » ،صاحــب التواليــف المليحــة الحســنة ،التي ســارت
مســير الشــمس ،فاشــتغل هبــا الموافــق والمخالــف؛ لمــا فيهــا مــن التحقيــق
والتحريــر ،والتأصيــل والتقعيــد ،واالطــاع الواســع عــى علــوم الشــريعة
نقليهــا وعقليهــا ،أصولهــا وفروعهــا.

وقــد اســتعنت بــاهلل تعــاىل يف إماطــة اللثــام عــن الجوانــب الخفيــة مــن
جهــود هــذا اإلمــام يف علــم المقاصــد الشــرعية والقواعــد الفقهيــة ،لعلمــي
بــأن هــذا الجانــب مــن فقــه القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي  -رمحــه اهلل  -مل
يأخــذ حقــه مــن الدراســة والبحــث عــى الرغــم مــن أمهيتــه لمــن رام الوقــوف
عــى منهجــه الفقهــي ،وهــو مــن آكــد العلــوم التــي ينبغــي العنايــة هبــا خاصــة
يف هــذا العصــر.
وال يتم هذا األمر إال بعد التنبيه إىل أمرين أساسيين :
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األمــر األول  :يتعلــق بشــخصية القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي؛ فهــو
بحــق أحــد الفقهــاء المجدديــن الذيــن كان إســهامهم يف الفقــه اإلســامي،
وأصولــه ،وقواعــده ،ومقاصــده ،راســخا وبديعــا؛ ممــا جعــل ثلــة مــن الباحثيــن
المعاصريــن يعــدون القاضــي أبــي بكــر ابــن العربــي أحــد األعــام الذيــن
أســهموا يف اســتمرار المــد التجديــدي لعلــوم الفقــه ،وقــد وصفــه الحافــظ
الذهبــي بقولــه « :كان القاضــي أبــو بكــر ممــن يقــال إنــه بلــغ رتبــة االجتهــاد ».

واألمــر الثــاين  :أن االهتمــام بالتقعيــد الفقهــي والمقاصــدي عنــد أبــي
بكــر بــن العربــي  -رمحــه اهلل  -يكشــف عــن جهـ ٍ
ـد رئيـ ٍ
ـس يف التأســيس لقواعــد
الفقــه والمقاصــد ويبــرز المناهــج العامــة ،والمعــامل الواضحــة يف االســتدالل
هبمــا والتفريــع عليهمــا ،خاصــة والقاضــي أبــو بكــر بــن العربــي  -رمحــه اهلل -
معــدود يف مدرســة فقهــاء األندلــس الذيــن مزجــوا بيــن التأصيــل والتفريــع،
وبيــن التنظيــر والتطبيــق ،وقــد اســتفاد مــن كبــار المنظريــن لعلــم المقاصــد
كأبــي المعــايل الجويني «ت 448هـــ» ،وأبي حامــد الغزايل « ت505هـــ » ،وأبي
بكــر الشاشــي « ت 507:هـــ » ،والقاضــي الزنجــاين «ت 656:هـــ» ،وأضراهبم.
لقــد بــرع القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي يف علــوم اإلســام َ -و َســائلِ َها
وم َق ِ
اص ِد َهــا  -ومــن طالــع كتبــه وجــده عالمــا محققــا موســوعيا؛ فتــراه
َ
َ
ً
وأصــول ،وروايــ ًة .وينــوع حديثــه عــن
وفقهــا،
يحقــق
المســائل  :لغــ ًةً ،
معــاين النصــوص مــن القــرآن والســنة ،مــا بيــن « :تأصيــل» ،و«نكتــة لغويــة»،
و«إيضــاح مشــكل» ،و«تفصيــل» ،و«تأصيــل» ،و«تفريــع» ،و«تنبيــه عــى
مســألة» ،و«تنزيــل وتقريــب» ،وغيرهــا مــن العناويــن التــي يصــدر هبــا كالمــه
يف تفســير آيــة ،أو شــرح حديــث ،ويبــدع إبداعــا ق َّلمــا يوجــد عنــد نظرائــه يف
ذلــك العصــر ،فهــو «يناقــش اآلراء ،ويــوازن بيــن األدلــة ،ويضعــف ويقــوي،
ويرجــح اســتنباطا عــى اســتنباط ،ويختــار مــا يــراه األصــوب واألرجــح».
وهــو هبــذا المنهــج يكشــف عــن شــخصيته الموســوعية؛ التــي تجمــع
بيــن النقــل والعقــل ،والتأصيــل والتفصيــل ،واالتبــاع واالجتهــاد ،فهــو يف
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أبحاثــه يتقلــب بيــن شــخصية المحــدث ،والمفســر ،والفقيــه ،واألصــويل،
والمتكلــم ،والمربــي ،واألديــب ،واللغــوي ،فيجنــي  -بنظــره الثاقــب  -الثمــار
اليانعــة ،والغــرر الماتعــة ،التــي تبهــر الناظــر اللبيــب ،وتعجــب الحصيــف
األريــب؛ وهــذا ديدنــه يف عامــة كتبــه التــي بيــن أيدينــا مثــل  « :أحكام القــرآن»،
و«المســالك» ،و«القبــس» ،و«عارضــة األحــوذي» ،وغيرهــا.
ويف هــذه المحاضــرة إلماعــة إىل جهــوده الكبيــرة يف التقعيــد الفقهــي
والمقاصــدي تأصيــا وتنزيــا ،وقــد انتظــم البحــث يف المباحــث التاليــة :
المبحثاألول :روافدفكرالتقعيدالفقهيوالمقاصديعندأبيبكربنالعربي

المبحث الثاين  :خصائص التقعيد الفقهي عند أبي بكر بن العربي

المبحث الثالث  :الدالالت المقاصدية من القواعد الفقهية عند ابن العربي

المبحث الرابع  :فقه تنزيل القواعد والمقاصد عند ابن العربي
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المبحــث األول  :روافــد فكــر التقعيــد الفقهــي والمقاصــدي عنــد أبــي

بكــر بــن العربــي

الناظــر يف آثــار القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي عمومــا؛ ويف الجانــب

المتعلــق منهــا بفكــر التقعيــد الفقهــي والمقاصــدي لديــه ،يظهــر لــه مجلــة
األصــول الفكريــة التــي أســهمت يف تكويــن تلــك العقليــة المنهجيــة الفريــدة،

والتــي تفتقــت عنهــا تلــك االســتدالالت البديعــة ،واالســتنباطات الدقيقــة،

المبنيــة عــى رعايــة المصالــح الكليــة ،والمقاصــد العامــة للتشــريع اإلســامي،

والقواعــد الكليــة ،ومرجــع ذلــك إىل أمــور كثيــرة أمههــا :

األمــر األول  :المذهــب الــذي تفقــه عليــه؛ فالقاضــي أبــو بكــر بــن

العربــي مالكــي المذهــب ،بــل هــو مــن المحققيــن القالئــل الذيــن ســعد هبــم
مذهــب مالــك « ت 179 :هـــ » ،فقــد خبــر مســائله ،وأتقــن أصولــه ودالئلــه،
وأحــاط بمرويــات مالــك ،ومرويــات أصحابــه ،ووجــوه االتفــاق واالختــاف

فيهــا ،وتوجيــه هــذه الروايــات ،وقــد ظهــر ذلــك جليــا يف مصنفاتــه.

وقــد اتفــق الدراســون لتاريــخ المذهــب المالكــي أنه مــن أشــد المذاهب

عنايــة بالمصالــح والمقاصــد ،ورعايــة للحاجــات واألعــراف ،وصحــة

أصولــه وقواعــده مقطــوع هبــا عنــد المحققيــن عــى اختــاف مذاهبهــم ،قــال
ابــن تيميــة « ت 728 :هـــ »  « :ومــن تدبــر أصــول اإلســام وقواعــد الشــريعة

وجــد أصــول مالــك وأهــل المدينــة أصــح األصــول والقواعــد »(  ( .

فاختصــاص المذهــب المالكــي بالمقاصــد والمصالــح ،ورعايتــه

لكليــات الشــريعة وقواعدهــا الحاكمــة ،كان أحــد الروافــد التــي أســهمت يف

تكويــن الفكــر المقاصــدي عنــد ابــن العربــي ،فهــو دائــم االهتمــام بالمســائل
التــي فرعهــا المالكيــة عــى هــذا األصــل ،ولذلــك كثيــرا مــا يصــرح القاضــي

بــأن قاعــدة المصالــح والمقاصــد انفــرد هبــا مالــك دون غيــره مــن العلمــاء،
( )1مجموع الفتاوى البن تيمية ( .) 328/20
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وهــي قاعــدة صحيحــة ال بــد منهــا ،وشــواهدها يف فقــه الســلف مقطــوع هبــا،
وقــد أشــار إىل هــذا المعنــى يف مواضــع عديــدة منهــا ،قولــه  « :وأمــا المقاصــد
والمصالــح فهــي أيضــا ممــا انفــرد هبــا مالــك دون ســائر العلمــاء ،وال بــد منهــا
لمــا يعــود مــن الضــرر يف مخالفتهــا ويدخــل مــن الجهالــة يف العــدول عنهــا
وقــد مهدنــا ذلــك يف أصــول الفقــه »(  ( .
األمــر الثــاين  :اســتفادته من أعــام المقاصد يف عصــره؛ فالقاضــي أبو بكر
تتلمــذ عــى أيــدي كبــار العلمــاء ،الذيــن كان لهــم إســهام واضــح يف علــم
المقاصــد ،ويف غيــره مــن العلــوم ،كأبــي حامــد الغــزايل «ت505هـــ » ،وأبــي
بكــر الطرطوشــي الفهــري «ت 520هـــ» ،والقاضــي شــهاب الديــن الزنجــاين
«ت  656:هـــ » ،وأبــي بكــر الشاشــي« ت 507:هـــ » وغيرهــم كثيــر.

األمــر الثالــث  :العقليــة المنهجيــة العلميــة الموســوعية التــي عــرف هبــا
القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي ،وهــذه العقليــة كانــت نتيجــة لتعمقــه يف العلــوم
النقليــة والعقليــة؛ فبراعتــه يف الفقــه ،والحديــث ،والخــاف ،واألصــول،
والتفســير ،واللغــة ،واألدب ،وغيرهــا ،مكنــه مــن االســتفادة مــن ذلــك يف
االهتمــام المعــاين المقاصديــة لألحــكام ،فعقليــة النظــر ،والبحــث ،والنقــد،
واالختيــار ،والمقارنــة ،والترجيــح ،ســمات بــارزة يف فقــه القاضــي أبــي بكــر
ابــن العربــي ،وهــي مــن أهــم مــا يبــرز الفكــر المقاصــدي لديــه.
األمر الرابع  :تضلعه يف فهم اللغة العربية واالطالع عىل أسرارها
ـاس متيــن لفهــم َّ
الشــريعة ،فالقــرآن الكريــم نــزل بلغــة
ال ُّلغــة العربيــة أسـ ٌ

العــرب ،وال يتــم فهــم القــرآن والســنة إال بــإدراك اســتعماالت العــرب لأللفاظ
ووجــوه دالالهتــا عــى معانيهــا ،قــال العالمــة الشــاطبي رمحــه اهلل « :فمــن أراد
تفهمــه [ أي  :القــرآن ] فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم ،وال ســبيل إىل تطلــب
ُّ
فهمــه مــن غيــر هــذه الجهــة » (  ( .
( )1القبس البن العربي ( .) 786/2
( )2الموافقات للشاطبي ( .) 120/2
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ومــن أهــم روافــد فكــر المقاصــد والقواعــد عنــد أبــي بكــر بــن العربــي
رمحــه اهلل -ا ّطالعــه الواســع عــى علــوم اللغــة العربيــة ،وتمكنــه مــن التحقــقبأســرارها؛ فلســان العــرب هــو المترجــم عــن مقاصــد َّ
الشــرع كمــا يقــول
العالمــة َّ
الشــاطبي يف « الموافقــات »(  (  ،وال يتهيــأ للعــامل الغــوص يف معــاين
الشــريعة ومقاصدهــا ،واســتجالء الحكــم واألســرار التــي ترمــي إليهــا
النصــوص إال إذا أتقــن قواعدهــا وتعمــق يف معارفهــا ،قــال اإلمــام الجوينــي
(ت 478:هـــ)  « :وال بــد مــن االرتــواء مــن العربيــة ،فهــي الذريعــة إىل مــدارك
الشــريعة »(  (  .والناظــر يف فقــه اإلمــام ابــن العربــي يجــده حريصــا عــى
االهتمــام بتحقيــق المباحــث اللغويــة التــي لهــا تعلــق بالمســألة؛ التــي قــال
ابــن العربــي  « :وهــذا قــول مــن خفــي عليــه مقاصــد اللغــة والشــريعة » (  ( .

المبحث الثاين  :خصائص التقعيد الفقهي عند أبي بكر بن العربي
لإلمــام أبــي بكــر ابــن العربــي -رمحــه اهلل -جهــود ال تخفــى يف علــم
القواعــد تقعيــدا وتأصيــا ،وتفريعــا وتخريجــا ،فالناظــر يف كتبــه يلحــظ
اعتنــاءه بإبــراز هــذه القواعــد يف االســتدالل والتفريــع؛ واســتناده إليهــا يف
التعليــل والترجيــح ،إذ كثيــرا مــا يعلــل اإلمــام ترجيحــه لقــول أو رأي بقاعــدة،
وهــذا كثيــر يف مصنفاتــه.
ومــن األمهيــة بمــكان أن نقــف عــى خصائــص القاعــدة الفقهيــة عنــد
ابــن العربــي ،ومــدى تأثيرهــا يف تطورهــا بعــده عنــد المالكيــة خصوصــا وعنــد
ســائر المذاهــب عمومــا
(  - ) 1خصائص القاعدة الفقهية عند ابن العربي من حيث الشكل
( أ )  -اعتبــار الكليــة يف تقريــر القاعــدة؛ واعتنــاؤه ببيــان االســتثناء عنــد
الحاجــة ،وهــذا مــن أهــم مــا يراعــى يف تأســيس القواعــد ،ألن عمــوم القاعــدة

(.) 324/4 ( )1
( )2الغياثي للجويني ( ص.) 400
( )3أحكام القرآن ( .) 779/2
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وكليتهــا مــن أهــم مــا يجعلهــا دليــا عنــد الفقهــاء ،ومــن القواعــد التــي

صاغهــا  « :كل مــا حقــق المقصــود فهــو مشــروع »(  (  ،و« كل عقديــن يتضــادان

وضعــا ويتناقضــان حكمــا فإنــه ال يجــوز اجتماعهمــا »(  (  « األعيــان ال يصــح

تعلــق الضمــان هبــا »(  (  ،و« األحــكام إنمــا تثبــت بمعانيهــا ال بصورهــا »(  ( ،
و« ليــس يف الشــريعة نفــل يجــزئ عــن فــرض إال الوضــوء قبــل الوقــت »(  ( .

( ب )  -وضــوح العبــارة ونصاعــة المعنــى؛ فــا يجد الناظر تكلفــا وصعوبة

يف صياغــة القواعــد ،فهــي قواعــد ســهلة التعبيــر سلســة المعــاين ،يقول  « :الشــرع
موضــوع عــى تخليــص األنســاب »(  (  ،و« كثــرة الغــرر يبطــل العقــود »(  (  « ،مبنى
العقــود عــى اللــزوم »(  (  « ،يرفــع أعظــم الضــرر بأهون منــه»(  ( .

( ج )  -إحــكام الصياغــة؛ وهــذه مــن أهــم دالئــل حســن التقعيــد عنــد

الفقهــاء ،والبــن العربــي قواعــد انفــرد بصياغتهــا كقولــه  « :اعتبــار الحاجــة
يف تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضــرورة يف تحليــل المحــرم »( ( (  ،و« الرخصــة

موقوفــة عــى الحاجــة تجــوز بجوازهــا وتمنــع بعدمهــا»( ( (  ،و« مــن اســتعجل

شــيئا قبــل وقتــه وحلــه بالمعصيــة قضــي عليــه بحرمانــه » ،و« الرخــص أبــدا

( )1انظر  :المسالك (  ،) 505/3والقبس ( .) 437/2
( )2انظر  :المسالك (  ،) 144/6والقبس ( .) 843/2
( )3انظر  :المسالك ( .) 437/6
( )4انظر  :المسالك ( .) 505/6
( )5انظر  :المسالك (  ،) 353/1والقبس ( .) 76/1
( )6انظر  :المسالك ( .) 488/5
( )7انظر  :المسالك ( .) 74/6
( )8انظر  :المسالك ( .) 450/6
( )9انظر  :المسالك ( .) 183/6
( )10انظر  :المسالك ( .) 28/6
( )11انظر  :المسالك ( .) 148/2
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مبنيــة عــى التخفيــف» و« تبنــى المعــاين عــى مالحظــة المقصــود ،فمــا فوتــه

حكمــا كالــذي يفوتــه حســا »(  ( .

( د )  -الوجــازة يف اللفــظ ،وهــي ميــزة يف صياغــة القاعــدة ال توجــد

عنــد كثيــر مــن الفقهــاء يف عصــره « ،اللفــظ يقــدم عــى المعنــى »(  (  ،و« الشــك
ال يقــدح يف اليقيــن»(  ( « ،الحكــم للمعــاين ال لألســماء »(  (  ،و« يســير الغــرر

معفــو عنــه » ،و«حكــم النفــل أخفــض مــن الفــرض » ،و« إزالــة النجاســة ال
تفتقــر إىل القصــد ».

(  - ) 2خصائص القاعدة من حيث المضمون

(  - ) 1قواعــد منســجمة مــع مقاصــد الشــريعة ،وهــذا المعنــى ظاهــر

يف فقــه ابــن العربــي ويف اســتدالله بالقواعــد؛ فرعايــة المعــاين والحكــم التــي
ترجــع إىل تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد مــن أهــم خصائــص التقعيــد عنــد
اإلمــام ابــن العربــي.

(  - ) 2مراعــاة جانــب التيســير ورفــع الحــرج؛ وهــذا األصــل قطعــي

ولهــذا اعتبــره ابــن العربــي يف التفريــع والتقعيــد عــى حــد ســواء ،ففــي التفريــع

نجــده يبنــي نظــره يف النصــوص مــع مراعــاة هــذا األصــل كمــا يف قولــه :

«وههنــا دليــل قــوي يوقــف هــذا الحكــم عــى الصحــراء ،وهــو أن النــاس لــو
كلفــوا ذلــك يف البنيــان لحرجــوا ومــا اســتطاعوا ،واللفــظ العــام ال يتنــاول

موضــع المشــقة وال يتعلــق بمــا فيــه حــرج وكلفــة »(  (  .ويف التقعيــد نجــده
يصــوغ القواعــد التــي مدركهــا رفــع الحــرج والتيســير كمــا يف قولــه  « :اعتبــار

()1
()2
()3
()4
()5

انظر  :المسالك ( .) 463/5
انظر  :المسالك ( .) 502/5
انظر  :المسالك ( .) 48/2
انظر  :المسالك ( .) 102/3
انظر  :المسالك ( .)338/3
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الحاجــة يف تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضــرورة يف تحليــل المحــرم»(  (  ،و« مــا
ال يمكــن التحــرز منــه يكــون عفــوا »(  (  ،و« الرخصــة موقوفــة عــى الحاجــة
(  ( 
تجــوز بجوازهــا وتمنــع بعدمهــا»

(  - ) 3قيامهــا عــى ميــزان المصلحــة الشــرعية؛ فالمصلحــة دليــل
شــرعي معتبــر عنــد اإلمــام مالــك ،بــل هــي مــن مميــزات اجتهاداتــه كمــا قــال
اإلمــام ابــن العربــي ،واعتبارهــا ال يتعلــق بالضــرورات فقــط كمــا ذهــب إليــه
مجاعــة ،بــل يتعــداه إىل الحاجــات ،فالمصلحــة معتبــرة يف رتبــة الحاجــات(  ( .

()1
()2
()3
()4

انظر  :المسالك ( .) 28/6
انظر  :المسالك ( .) 296 ،80/3
انظر  :المسالك ( .) 148/2
انظر  :المسالك ( .) 83/6
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المبحث الثالث  :الدالالت المقاصدية من القواعد الفقهية عند ابن العربي

القواعــد الفقهيــة هــي « :أصــول فقهيــة كليــة يف نصــوص موجــزة
دســتورية تتضمــن أحكامــا تشــريعية عامــة يف الحــوادث التــي تدخــل
تحــت موضوعهــا»(  (  ،وقــد ب َّيــن شــهاب الديــن القرايف-رمحــه اهلل: -
أن هــذه القواعــد منبئــة عــن أســرار الشــريعة كاشــفة عــن مقاصدهــا(  ( ،
فالقواعــد الفقهيــة يف مجملهــا ترجــع إىل رعايــة المصالــح ودفــع المضــار،
ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال العلــل ،والمعــاين ،واألوصــاف ،والحكــم
الجزئيــة والكليــة التــي تكــون رابطــا للمســائل الفقهيــة التــي تنــدرج يف
حكــم القاعــدة.

والقاضــي أبــو بكــر ابــن العربــي -رمحــه اهلل  -كانــت لــه عنايــة خاصــة
بالقواعــد عمومــا ،وبالقواعــد الفقهيــة خصوصــا ،فمنهجــه يف تآليفــه مبنــي
عــى ضبــط األصــول العامــة والقواعــد الكليــة المســتفادة مــن نصــوص
الشــريعة ،ولــذا نجــده يف « المســالك » و« القبــس » ،و« أحــكام القــرآن»،
و«العارضــة» يعتنــي باألصــول والقواعــد أشــد مــن عنايتــه بالتفريــع ،قــال ابــن
العربــي « :ضبــط القاعــدة أوكــد مــن النظــر يف الفــروع »(  (  .وممــا يؤكــد هــذا
رده أبــواب المســائل إىل أصولهــا وقواعدهــا ،كمــا يف كتــاب البيــوع ،فقــد رد
مســائله إىل «عشــر قواعــد » ،قــال  « :ال بــد مــن تأســيس قواعــد عشــر ينبنــي
عليهــا معنــى الكتــاب ،ويرجــع إليــه الناظــر يف أثنــاء األبــواب »(  ( .
وال يكتفــي القاضــي بــر ِّد المســائل إىل قواعدهــا ،وتخريــج أحكامهــا
وفــق مــا تمليــه أحــكام تلــك القواعــد ،بــل يف أحيــان كثيــرة ،نجــده يبطــل
قــوال أو حكمــا مســتنبطا  -عنــد المخالــف  -مســتندا إىل خــروج ذلــك القــول

()1
()2
()3
()4

انظر  :المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ( .) 940/2
انظر  :الفروق للقرايف (  ،) 70/1والمقاصد يف المذهب المالكي للخادمي (ص.)340
انظر  :المسالك ( .) 332/6
انظر  :المسالك ( .) 22/6
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أو الحكــم عــن مقتضــى قواعــد الشــريعة؛ ففــي رده عــى قــول اإلمــام أبــي
حنيفــة النعمــان رمحــه اهلل « :أن العبــد يستســعى يف قيمة ســهم ســيده المتمســك

بالــرق» ،قــال القاضــي .. « :أمــا النظــر  :فهــو االعتبــار بالكتابــة ،وهــو مقطــع

ضعيــف ،ألن الكتابــة مخصوصــة بحكمهــا ،خارجــة عــن قواعــد الشــريعة
بنفســها»(  ( .

وهكــذا يتضــح منهــج القاضــي أبــي بكــر يف رده الفــروع والجزئيــات إىل

قواعدهــا العامــة ،واعتبــاره لهــا ،احتجاجــا وتعليــا ،وتأصيــا وتفريعــا.

وكان اعتنــاؤه بالقواعــد الخمــس الكبــرى  « :األعمــال بالنيــات » ،و«ال

ضــرر وال ضــرار» ،و« اليقيــن ال يــزول بالشــك » ،و« المشــقة تجلب التيســير»،
و« العــادة محكمــة » ،أشــد مــن اعتنائــه بغيرهــا مــن القواعــد؛ وهــذا شــيء ال

يمكــن أن ينــازع فيــه أحــد اطلــع عــى كتــب القاضــي ابــن العربــي؛ فهــو مالكي

المذهــب ،وللمذهــب المالكــي اعتنــاء خــاص هبــذه القواعــد؛ إذ مــن أصــول

المالكيــة التــي تعلــق هبــا المتقدمــون والمتأخــرون ،اعتبــار المقاصــد ،ورعايــة
المصالــح ،واألخــذ باألعــراف ،ورفــع الحــرج ،وســد الذرائــع المفضيــة إىل

المفاســد ،واألخــذ باالحتيــاط ،وهــذه األصــول والمبــادئ مقومــات تســتند
إليهــا تلــك القواعــد الكليــة.

وهــذه القواعــد معــدودة يف « القواعــد الفقهيــة المقاصديــة »؛ ألهنــا دا َّلــة

عــى أهــم مــا جــاءت الشــريعة بمراعاتــه ،وهــي أعــم وأشــمل مــا توصــل إليــه
الفقهــاء يف تقعيدهــم لقواعــد الفقــه اإلســامي؛ ولــذا نجدهــم يصرحــون بأهنــا

قواعــد ال يخلــو منهــا بــاب(  ( .

والقاضــي ابــن العربــي كغيــره مــن الفقهــاء ينــص عليهــا يف كتبــه يف غيــر
مــا موضــع؛ ويبنــي عليهــا كثيــرا مــن المســائل والفــروع؛ ويع ّلــل هبــا كثيــرا
( )1انظر  :المسالك ( .) 504/6
( )2انظر  :القواعد الفقهية للندوي ( ص.) 351
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مــن األحــكام؛ وال بــأس مــن إيــراد بعــض الشــواهد لتكــون كالدليــل عــى
غيرهــا ممــا مل نذكــره :

(  - ) 1قاعــدة  « :األعمــال بالنيــات » ،ذكرهــا يف مواضع مــن كتبه ،منها :
حيــن بيانــه لتأثيــر النيــة والقصــد يف كنايــات العتــق حيــث قــال  « :وتحقيــق
القــول يف المســألة وعمدهتــا؛ أن األعمــال بالنيــات ،وإنمــا يكفــي مــن القــول
أدنــى مــا يقــع بــه الفهــم ،ولذلــك قامــت اإلشــارة مقــام العبــارة ،والكنايــة مــن
القــول مضافــا إىل النيــة يف الداللــة عــى المــراد أبلــغ مــن اإلشــارة»(  ( .
وهــذه القاعــدة هــي التــي تعــرف عنــد الفقهــاء  :بقاعــدة « المقاصــد
والنيــات »(  (  ،وهــي مــن أمهــات القواعــد الشــرعية التــي يتخــرج عليهــا
مــن الفــروع مــا ال يحصــى كثــرة ،وأســعد النــاس باعتبارهــا المالكيــة فمــن
قواعدهــم المقطــوع هبــا « رعايــة المقاصــد »(  (  .قــال ابــن العربــي  « :والنيــة
أصــل الشــريعة ،وعمــاد األعمــال ،وعيــار التكليــف »(  ( .

وقــد صـ َّـرح القاضــي ابــن العربــي  -رمحــه اهلل  -أن مــن أهــم مــا امتــاز
بــه المذهــب المالكــي اعتبــاره للمقاصــد وبنــاؤه عليهــا ،وقــد نعــى كثيــرا عــى
الظاهريــة إغفالهــم للمعــاين والعلــل والمقاصــد ،ومجودهــم عــى الظواهــر(  ( ،
قــال ابــن العربــي ..« :وألجــل هــذا كان مذهــب مالــك  أشــرف المذاهــب،
لتتبعــه المعــاين وإعراضــه عــن الظاهــر »(  ( .

وب َّيــن يف موضــع آخــر احتفــاء اإلمــام مالــك بالمقاصــد والنيــات يف

المســائل التــي يبنــى فيهــا اللفــظ عــى غيــر مــا قصــد صاحبــه فقــال  « :ومل يــر
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر  :المسالك ( .) 503/6
انظر  :القواعد الفقهية المستخرجة من اإلشراف لمحمد الروكي ( ص.) 259
انظر  :المقاصد يف المذهب المالكي للخادمي ( ص.) 10
انظر  :األحكام ( .) 1652/4
انظر  :مقاصدية التشريع اإلسالمي للجوادي ( ص.) 60
انظر  :القبس ( .) 1117/3
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مالــك  ذلــك؛ فــإن األلفاظ عنــده والعقــود إنمــا ترتبــط بالمقاصــد والنيات،
ولذلــك لــو حلــف عــى زيــد أنــه يف الــدار يظنــه ومل يكــن فيهــا مل يحنــث ،ويــرى

أن اليميــن لغــو غيــر منعقــدة لمــا فــات فيهــا مــن القصــد »(  (  ،فاعتبــار مقاصــد

األلفــاظ عنــد ابــن العربــي أصــل يرجــع إليــه يف أبــواب مختلفــة ،ومــن عباراتــه
التــي تجــري مجــرى الضوابــط قولــه  « :مقاصد األلفــاظ أصــل يرجع إليــه»(  ( .

وقولــه  « :كل مــا حقــق المقصــود فهــو مشــروع »(  (  ،وقولــه  « :األحــكام تثبــت

بمعانيهــا ال بصورهــا»(  (  .وقــال  « :تبنــى المعــاين عــى مالحظــة المقصــود ،فما
فوتــه حكمــا كالــذي يفوتــه حســا»(  ( .

(  - ) 2قاعــدة  « :ال ضــرر وال ضــرار »؛ ويعبــر عنهــا القاضــي ابــن

العربــي بقاعــدة الضــرر والفســاد(  (  ،وهــي قاعــدة مقطــوع باعتبارهــا عنــد

الفقهــاء مجيعــا(  ( ؛ إذ معلــوم أنــه قــد اســتقر يف « الشــريعة بالوحــي المنــزل

أن الضــرر والمضــارة حــرام »(  (  ،وهــذا عــام يف العبــادات ،والمعامــات،
والمناكحــات ،والقضــاء ،وغيرهــا.

وقــد بيــن القاضــي ابــن العربــي ســعة أنحــاء هــذه القاعــدة وشــمولها

للجزئيــات غيــر المتناهيــة يف مختلــف األبــواب ،قــال رمحــه اهلل  « :قولــه ال ضرر

وال ضــرار قــال علماؤنــا  :قــد يدخــل يف هــذا الحديــث وجــوه مــن الضــرر،
مثــل مــا يحدثــه الرجــل يف عرصتــه مــن بنــاء محــام أو فــرن ،أو دخــان ،أو كيــر

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

انظر  :القبس ( .) 1142/3
انظر  :أحكام القرآن ( .) 626/2 ،338/1
انظر  :المسالك ( .) 505/3
انظر  :المسالك ( .) 505/6
انظر  :المسالك ( .) 463/5
انظر  :المسالك ( .) 183/6
انظر  :أحكام القرآن ( .) 499/1
انظر  :المسالك ( .) 690/5
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لعمــل الحديــد ،أو رحــى ،وهــو ممــا يضــر بالجيــران .وغبــار األنــادر ونتــن
دبــاغ الدباغيــن ،فذلــك مــن الضــرر ،والحكــم فيــه أن يقــال ألهلــه  :احتالــوا
يف الدخــان والغبــار ونتــن الدباغيــن ،ألنــه يضــر بمــن جــاوره ،وإال فاقطعــوه،
وســواء كان ذلــك قديمــا أو محدثــا؛ ألن الضــرر ال يســتحق بالقــدم »(  ( .
ومن الفروع المخرجة عىل هذه القاعدة :

( أ )  -مــا ذكــره القاضــي يف بــاب الشــفعة ،قــال ابــن العربــي  « :قــال
مالــك  :مــا ال يقســم مــن العقــار إال بفســاد هيئتــه وتغيــر صفتــه ال شــفعة فيــه،
كالحمــام والبئــر ،وذلــك لفــق بديــع مل يتفطــن لــه ســواه ،وذلــك أن الشــفعة
وضعــت  -كمــا قلنــا  -لدفــع الضــرر يف القســمة ،والخســارة يف تغييــر هيئــة
الحمــام والبئــر أكثــر منهــا يف مؤنــة القســمة ،فكيــف يدفــع ضــرر بأعظــم منــه،
وإنمــا يرفــع الضــرر بأهــون منــه ،وهــذا بيــن لمــن تأملــه »(  ( .
( ب )  -ويف بيــان الضابــط يف االحتــكار الممنــوع يف المطعومــات ،قــال
ابــن العربــي « :أمــا االحتــكار والتربــص يف األمــوال غيــر المطعومــات ،فــا
خــاف فيــه .وأمــا يف المطعومــات ،فهــو الــذي يكــره مجعــه يف حــال دون
حــال ،ويحــرم التربــص النتظــار الغــاء بــه ،إذا مل يكــن رفــع الســوق وخفضــه
الــذي جــرت العــادة بــه ،والمعــول يف ذلــك عــى النيــة ،فــإن تعلقــت بضــرر
أحــد حــرم ذلــك القصــد »(  ( .
(  - ) 3قاعــدة  « :رفــع الحــرج » ،وهــي قاعــدة عظيمــة ،مجمــع عــى
اعتبارهــا ،والنصــوص التــي تــدل عليهــا تبلــغ مبلــغ القطــع ،وقــد خــرج عليهــا
ابــن العربــي مجلــة مــن الفــروع منهــا :

( أ )  -المســامحة يف تقديــم النيــة يف الصــوم وعــدم اشــتراط اقتراهنــا
بأولــه وهــذا خالفــا لألصــل يف العبــادات ،فمحــل النيــة فيهــا « أن تكــون مقترنة
( )1انظر  :المسالك ( .) 410/6
( )2انظر  :المسالك ( .) 183/6
( )3انظر  :المسالك ( .) 124/6
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مــع أولهــا ال تجــوز قبلهــا وال بعدهــا» ،واســتثني الصــوم رفعــا للحــرج ،قــال
القاضــي  -رمحــه اهلل  « : -وأمــا الصــوم فــإن الشــرع رفــع الحــرج فيــه ،لمــا كان
ابتــداؤه يف وقــت الغفلــة بتقديــم النيــة عليــه »(  ( .

( ب )  -تعليلــه عــدم وجــوب تخليــل أصابــع الرجليــن برفــع الحــرج ،قــال

 -رمحــه اهلل  « : -والحــق أنــه واجــب يف اليديــن عــى القــول بالدلــك ،غيــر واجــب

يف الرجليــن؛ ألن تخليلهــا بالمــاء َيقـ َـر ُح باطنهــا ،وقــد شــاهدنا ذلــك ،ومــا علينا يف
الديــن مــن حــرج يف أقــل مــن ذلــك فكيــف يف تخليــل تتقـ َّـرح بــه األقــدام »(  ( .

( ج )  -جــواز البيــع عــى البرنامــج ،قــال القاضــي أبــو بكــر  « :ومســألة

البرنامــج مســألة عظيمــة للتجــار ،فهــم يتبايعــون عــى ذلــك ،وال يختلفــون يف
األغلــب وهــذا مســتمد مــن قاعــدة المصلحــة يف رفــع الحــرج والمشــقة عــن

الخلــق »(  ( .

( د )  -استحباب اإلفطار للمريض الذي يقدر عىل الصيام غير أنه يتضرر به(  ( .

(  - ) 4قاعــدة  « :اعتبــار العــرف والعــادة »؛ والعــرف عنــد القاضــي :

« مــا عــرف حكمــه ،واســتقر يف الشــريعة موضعــه ،واتفقــت القلــوب عــى

علمــه »(  (  ،وقــد أكثــر ابــن العربــي مــن تعليــل مشــروعة األحــكام اعتمــادا
عــى العــرف ،وجعلــه أصــا ُتـ َـر ُّد إليــه كثيـ ٌـر مــن فــروع الشــريعة ،وهــذا جـ ٍ
ـار
عنــده  :يف العبــادات ،والعــادات ،والمعامــات ،والخصومــات ،واألحــوال

الشــخصية .ومــن الفــروع المخرجــة :
()1
()2
()3
()4
()5

انظر  :أحكام القرآن ( .) 566/2
انظر  :أحكام القرآن ( .) 580/2
انظر  :المسالك ( .) 31/6
انظر  :أحكام القرآن ( .) 77/1
انظر  :أحكام القرآن ( .) 826/2
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( أ )  -مســألة الجائحــة يف بيــع الثمــار والــزرع؛ قــال « هــي مســألة انفــرد

هبــا مالــك دون ســائر الفقهــاء وهــي مســألة تنبنــي عــى القاعــدة الخامســة يف

العــرف ،وعــى القاعــدة العاشــرة يف المقاصــد والمصالــح »(  ( .

( ب )  -تأثيــر العــرف والعــادة يف األلفــاظ غيــر الصريحــة ،يقــول

ابــن العربــي  « :وليــس لإليجــاب لفــظ معيــن ،وكل لفــظ أو إشــارة فهــم

منهــا اإليجــاب لــزم هبــا البيــع ،إال أن يف األلفــاظ صريحــا ال يحتمــل ،مثــل

أن يقــول  :بعتــك فرســي ،فيقــول  :قــد قبلــت .وأمــا األلفــاظ ،فــا يلــزم البيــع
هبــا بمجردهــا ،حتــى يقتــرن هبــا عــرف أو عــادة »(  ( .

( ج )  -قــال ابــن العربــي  « :ومــن أعظــم مســائل العــرف والعــادة مســألة

العهــدة ،وقــد انفــرد هبــا مالــك دون ســائر الفقهــاء ،وقــد روى يف ذلــك ابــن

وهــب أن النبــي عليــه الســام قضــى يف العهــدة بثالثــة أيــام وأربعــة ،وهــي أن

الســلعة بعــد قبــض المبتــاع يف ضمــان البائــع حتــى تمضــي ثالثــة أيــام مــن

وقــت البيــع ،يف كل آفــة تطــرأ عــى المبيــع ،مــا عــدا الجنــون والجــذام والبرص

فإنــه يقضــى فيهــا بعهــدة ســنة ،وعــول علماؤنــا عــى أن هاتيــن العهدتيــن إنمــا

يقضــى هبمــا لمــن يشــرطهما ،أو حيــث تكــون العــادة جاريــة هبــا »(  ( .

(  - ) 5قاعــدة اليقيــن ال يــزول بالشــك ،وهــي قاعــدة تشــهد لهــا

نصــوص الكتــاب والســنة ،وخــرج عليهــا ابــن العربــي مجلــة مــن الفــروع
الفقهيــة بيــان قــدر الســفر الــذي تقصــر فيــه الصــاة وتبــاح فيــه الرخــص ،قــال

ابــن العربــي  « :والعمــدة فيــه أن العبــادة تثبــت يف الذمــة بيقيــن ،فــا بــراءة
( )1انظر  :المسالك ( .) 78/6
( )2انظر  :المسالك ( .) 52/6
( )3انظر  :المسالك ( .) 27/6
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لهــا إال بيقيــن مســقط؛ وقــدر الســفر مشــكوك فيــه حتــى يكــون ســفرا ظاهــرا،
فيســقط األصــل عــى مــا بينــاه يف أصــول الفقــه »(  ( .

( )1انظر  :أحكام القرآن ( .) 77/1
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المبحث الرابع  :فقه تنزيل القواعد والمقاصد عند ابن العربي

مــن المالحــظ يف فقــه أبــي بكــر ابــن العربــي عنايتــه بتنزيــل القواعــد
الكليــة والمقاصــد العامــة عــى التصرفــات والعقــود كعنايتــه بتأصيــل هــذه
القواعــد والمقاصــد أو أشــد؛ فــا يقتصــر عــى النظــر يف الكليــات وتحققهــا،
بــل نجــده يراعــي النظــر يف الجزئيــات التــي تتنــزل عليهــا تلــك الكليــات ،فهــو
كثيــرا مــا يراعــي يف التفقــه النظــر يف تحقــق هــذه المقاصــد والقواعــد ومــدى
إفضائهــا إىل مــا بنيــت عليــه الشــريعة مــن تحقيــق مصلحــة الخلــق يف معاشــهم
ومعادهــم؛ وهــذا أصــل كبيــر يف التفقــه وتنزيــل األحــكام ،فالشــريعة ترجــع
قواعدهــا ومقاصدهــا إىل تحقيــق المصلحــة ،وهــي عنــده  « :كل معنــى قــام بــه
قانــون الشــريعة ،وحصلــت بــه المنفعــة العامــة يف الخليقــة »(  ( .

وهــي ركــن يف االســتدالل وأصــل مــن أصــول الفقــه التــي انفــرد هبــا
مالــك ،قــال « :المصلحــة أصــل »(  (  ،وقــال أيضــا  « :عــى المقاصــد انبنــت
أحــكام الشــريعة وبالمصالــح ارتبطــت »(  (  .وقــال  « :وإنمــا عــول مالــك يف
هــذه الروايــة عــى المصلحــة وهــي أحــد أركان أصــول الفقــه »(  ( .
ويعلــل جــواز الســلم يف اللبــن والرطــب باعتبــار المصلحــة يف فقــه
المدنييــن ،قــال ابــن العربــي  « :وأمــا الســلم يف اللبــن والرطــب ،فهــي مســألة
مدنيــة ،اجتمــع عليهــا أهــل المدينــة ،وهــي مبنيــة عــى قاعــدة المصلحــة؛ ألن
المــرء يحتــاج إىل أخــذ اللبــن والرطــب مياومــة ،ويشــق أن يأخــذ كل يــوم
ابتــداء ،ألن النقــد قــد ال يحضــره ،وصاحــب النخــل واللبــن يحتــاج إىل النقــد؛
ألن الــذي عنــده عــروض ال يتصــرف لــه ،فلمــا اشــتركا يف الحاجــة رخــص
لهمــا يف هــذه المعاملــة قياســا عــى العرايــا »(  ( .

()1
()2
()3
()4
()5

انظر  :القبس ( .) 77/2
انظر  :القبس ( .) 749/2
انظر  :القبس ( .) 1037/3
انظر  :القبس ( .) 1030/3
انظر  :أحكام القرآن ( .) 77/1
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ومــن المســائل التــي خرجهــا عــى هــذا األصــل البيــع عــى البرنامــج

قــال  « :ومســألة البرنامــج مســألة عظيمــة للتجــار ،فهــم يتبايعــون عــى ذلــك،
وال يختلفــون يف األغلــب ،وهــذا مســتمد مــن قاعــدة المصلحــة يف رفــع الحرج

والمشــقة عــن الخلــق ،وقــد شــاهدت ذلــك ،بــأن يخــرج كل أحــد برنامجــه،
ويبيعــه منــه عــى الصفــة ،وال يختلفــون وهــي أمانــة عظيمــة »(  ( .

وقــال ابــن العربــي  « :قــال مالــك  :كل أم يلزمهــا رضــاع ولدهــا بمــا

أخبــر اهلل تعــاىل مــن حكــم الشــريعة فيهــا ،إال أن مالــكا -دون فقهــاء األمصار-
اســتثنى الحســيبة ،فقــال  :ال يلزمهــا إرضاعــه ،فأخرجهــا مــن اآليــة ،وخصهــا

فيهــا بأصــل مــن أصــول الفقــه وهــو العمــل بالمصلحــة ،وهــذا فــن مل يتفطــن

لــه مالكــي »(  ( .

ويراعــي اإلمــام ابــن العربــي يف تنزيلــه للحــوادث عــى النصــوص

والقواعــد مــا قــد تفضــي إليــه مــن المفاســد واألضــرار؛ ولهــذا ال يغيــب عنــه

حــال بيــان األحــكام -أصــل اعتبــار الذرائــع ،وهــو أصــل اشــتهر بــه المالكيةولهــم فيــه توســع ال يعــرف لغيرهــم مــن المذاهــب ،وحقيقتــه ترجــع إىل تضييق

األفعــال والتصرفــات المفشــية إىل المفاســد الواقعــة أو المتوقعــة ورعايــة

المصالــح الشــرعية ،ومجاالتــه كثيــرة يف أبــواب الفقــه ،ولهــذا كان اإلمــام ابــن

العربــي يعلــل هبــذا األصــل يف مســائل ال تحصــى كثيــرة ونذكــر منهــا :
ومن المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة :

(  - ) 1مســألة طــاق المريــض ،قــال ابــن العربــي  « :بــاب طــاق

المريــض هــذه المســألة مــن المصالــح التــي انفــرد هبــا مالــك ،دون ســائر

العلمــاء؛ فإنــه رد طــاق المريــض عليــه هتمــة لــه يف أن يكــون قصــد الفــرار
( )1انظر  :المسالك ( .) 31/6
( )2انظر  :أحكام القرآن ( .) 206/1

- 174 -

مــن الميــراث ،وخالفــه ســائر الفقهــاء والحــق لــه؛ ألن المصلحــة أصــل
وقطــع الحقــوق ال يمكــن منهــا بالظنــون »(  ( .

(  - ) 2مســألة دخــول الربــا يف بيــع الحيــوان بالحيــوان وزيــادة دراهــم،
قــال القاضــي « :ركــب مالــك رمحــه اهلل عــى هــذا البــاب دخــول الربــا عــى
الحيــوان ،كبيــع الجمــل بالجمــل وزيــادة الدراهــم نقــدا أو بنســيئة ،وذلــك
إنمــا هــو مــن قاعــدة الذرائــع »(  ( .

(  - ) 3وجــوب الــزكاة يف عــروض التجــارة ،قــال  « :الــزكاة قــد تقــرر
وجوهبــا يف العيــن ،ونجــد مــن النــاس خلقــا يكتســبون األمــوال ويصرفوهنــا يف
أنــواع المعامــات وتنمــى لهــم بأنــواع التجــارات فلــو ســقطت الــزكاة عنهــم
لــكان خلــق كثيــر مــن األغنيــاء يخرجــون عــن هــذه العبــادة ،وتذهــب حقــوق
الفقــراء يف تلــك الجملــة ،وربمــا اتخــذ ذريعــة إىل إســقاط الــزكاة واالســتبداد
باألمــوال دون الفقــراء ،فاقتضــت المصلحــة العامــة واإليالــة الكليــة حفــظ
الشــريعة ومراعــاة الحقــوق أن تؤخــذ الــزكاة مــن هــذه األمــوال إذا قصــد هبــا
التجــارة »(  ( .
(  - ) 4منــع تعــدد صــاة الجماعــة يف المســجد الــذي لــه إمــام راتــب
عنــد مالــك ســدا للذريعــة واالختــاف عــى األئمــة؛ قــال ابــن العربــي :
«المقصــود األكبــر والغــرض األظهــر مــن وضــع الجماعــة ،تأليــف القلــوب
والكلمــة عــى الطاعــة ،وعقــد الذمــام والحرمــة بفعــل الديانــة حتــى يقــع
األنــس بالمخالطــة ،وتصفــوا القلــوب مــن وضــر األحقــاد والحســادة ،ولهــذا
المعنــى تفطــن مالــك  حيــن قــال  :إنــه ال تصــى مجاعتــان يف مســجد
واحــد ..خالفــا لســائر األئمــة»(  ( .

()1
()2
()3
()4

انظر  :القبس ( .) 750/2
انظر  :المسالك ( .) 131/6
انظر  :المسالك ( .) 48/4
انظر  :أحكام القرآن تفسير سورة التوبة اآلية 107
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(  - ) 5إذا اشــترك مجاعــة يف ســرقة المــال أقيــم الحــد عــى الجميــع،
وعلــل القاضــي هــذا بقولــه  « :االشــتراك يف الجنايــة ال يســقط عقوبتهــا،
أقــرب مــا بينهمــا؛ فإنــا قتلنــا الجماعــة بقتــل
كاالشــتراك يف القتــل ،ومــا
َ
الواحــد ،صيانــة للدمــاء؛ لئــا يتعــاون عــى ســفكها األعــداء ،وكذلــك يف
األمــوال مثلــه »(  ( .

ومل تكــن هــذه األحــكام المبنيــة عــى رعايــة « محــارم الشــريعة » مجــرد
نظريــات بعيــدة عــن التوظيــف الفقهــي يف شــتى أبــواب الفقــه ،بــل مــن أهــم
خصائــص الفكــر المقاصــدي عنــد القاضــي أبــي بكــر مالحظتــه لهــذه المعاين
يف الفتيــا ،والقضــاء ،واالجتهــاد ،وإليــك نمــاذج تــدل عــى هــذا المنهــج  :ففي
مجــال القضــاء؛ ر َّد عــى الجامديــن مــن المفتيــن الذيــن قصــروا معنــى الحرابة
يف التعــدي عــى األمــوال دون الفــروج ،فقــال  « :لقــد كنــت أيــام توليــت
القضــاء قــد رفــع إيل قــوم خرجــوا محاربيــن إىل رفقــة؛ فأخــذوا منهــم امــرأة
مغالبـ ًة عــى نفســها مــن زوجهــا ومــن مجلــة المســلمين معــه فيهــا فاحتملوهــا،
ثــم جــدَّ فيهــم ال َّطلــب ،فأخــذوا وجــيء هبــم ،فســألت مــن كان ابتــاين اهلل بــه
مــن المفتيــن ،فقالــوا  :ليســوا محاربيــن؛ ألن الحرابــة إنمــا تكــون يف األمــوال
ال يف الفــروج .فقلــت لهــم  :إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون أمل تعلمــوا أن الحرابــة
يف الفــروج أفحــش منهــا يف األمــوال ،وأن النــاس كلهــم ليرضــون أن تذهــب
أموالهــم وتحــرب مــن بيــن أيديهــم ،وال يحــرب المــرء مــن زوجتــه وبنتــه
ولــو كان فــوق مــا قــال اهلل عقوبــة لكانــت لمــن يســلب الفــروج وحســبكم
مــن بــاء صحبــة الجهــال وخصوصــا يف الفتيــا والقضــاء »(  ( .
هــذا مــا تيســر يل تحريــره ،والحمــد هلل الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات
وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعيــن.

( )1انظر  :أحكام القرآن ( .) 611/2
( )2انظر  :أحكام القرآن ( .) 597/2
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التقنين عند اإلمام مالك
في كتابه «الموطأ»
دراسة مقارنة في كتاب البيوع
 الدكتور حممد احلسن البغا
عميد كلية الشريعة ـ جامعة دمشق

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم عــى ســيدنا
محمــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعيــن ،وبعــد :

فــإن اهلل تعــاىل جعــل األمــة اإلســامية أمــة الخيريــة (ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ)
[آل عمــران ،]110:وجعــل لهــذه الخيريــة منــذ اللحظــة األوىل أوامــر ونواهــي
ملزمــة واضحــة عامــة شــاملة يف تحصيــل المصالــح ودرء المفاســد ممــا ال
يخالــف فيــه عاقــل ،ألن المعــروف مصلحــة مطلقــة والمنكــر مفســدة مطلقــة،
وعــاش رســول اهلل  بيــن صحابتــه كرجــل تشــريع ودولــة ،فيأمــر وينهــى
ويخاطــب ويراســل ،إضافــة إىل كونــه قاضيـ ًا وداعيـ ًا وإنســان ًا ،ثــم درج الصحابة
عــى ذلــك مــن االزدهــار التشــريعي والفقهــي ،وشــيوع الفتــاوى ،وخاصــة يف
ـو خصيــب مــن العلوم
المدينــة طيبــة طيبهــا اهلل تعــاىل ،فــكان اإلمــام مالــك يف جـ ٍّ
التشــريعية والفتــاوى ،وبيــن أهــل الفقــه واالجتهــاد ورجــال الدولــة والتشــريع
والقانــون والسياســة مــع المدلهمــات المختلفــة والحــوادث المتكاثــرة ،وبعقــل
بالس ـنَّة
كامــل مكمــل موفــق ،وبقلــب ســؤول عقــول ينطــق بالحكمــة ويلهــج ُّ
ويعيــش طيــف روح التشــريع وســننه ومصالحــه ومقاصــده ،وهــو يطــوف
يف أرجــاء المدينــة وجنباهتــا كأنــه يطــوف بفقــه الخلفــاء الراشــدين والعبادلــة
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األربعــة الموفقيــن ،فــكان كتابــه «الموطــأ» ،والــذي هــو كتــاب حديــث وفقــه
ودولــة وتشــريع مــع ســعة أفــق ونظــر دون ضيــق عقــل وصــدر ،بــل رحابــة
فكريــة دون حــدود إال حــدود الشــرع ومصالحــه ومقاصــده ،وهــو وإن مل ينطــق
بمصطلــح التقنيــن والتدويــن لكنــه نطــق بمصطلــح اإلمجــاع وأهــل العلــم كافة،
لمــا ينطــوي عليــه هــذا المصطلــح مــن حجيــة وإلــزام وعقوبــة للمخالــف
العاصــي لذلــك ممــا هــو أبلــغ مــن مصطلــح التقنيــن ومــا ينطــوي عليــه مــن
مالحقــة ظاهــر التصرفــات وحســب.

وقــد تتبعــت هــذا المصطلــح يف كتــاب «الموطــأ» مــن كتــاب البيــوع
فقــط ألبيــن ُبعــد نظــر اإلمــام مالــك يف التقنيــن والتشــريع فأحصيــت أربعــة
وعشــرين مطلب ـ ًا يف ذلــك مقارن ـ ًا لهــا بالقانــون المــدين الســوري المستنســخ
عــن القانــون المــدين المصــري ،والــذي هــو بــدوره كذلــك نســخة عــن
القانــون المــدين الفرنســي ألقــارن بينهمــا.

وقــد كنــت وفقــت إىل ذلــك بفضــل اهلل تعــاىل خــال بحــث كتبتــه يف
التقنيــن ومجلــة األحــكام العدليــة فأدركــت أن لإلمــام مالــك دور ًا بالغــ ًا يف
تاريــخ التقنيــن ألكتشــف بعــدُ أن كتابــه «الموطــأ» هــو المصــدر األول للقوانين
المعاصــرة مــن قانــون نابليــون لعــام (1804م) وإىل يومنــا هــذا.
وقــد ســلكت يف بحثــي هــذا منهــج االســتقراء المقارنــة الموضوعيــة
والتحليليــة يف ذلــك مبينــ ًا أوجــه التشــابه.
وصىل اهلل عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم.
وقد التزمت خطة البحث التالية :

المبحث األول  :التقنين واإلمجاع واإلمام مالك :
المطلب األول  :التعريف بالتقنين والقانون.

المطلب الثاين  :أمر الحاكم بالمباح وإلزام اإلمجاع.

المطلب الثالث  :اإلمجاع وإمجاع أهل المدينة والتقنين.
- 178 -

المطلب الرابع  :المقارنات التشريعية والتقنين.
المطلب الخامس  :اإلمام مالك والتقنين.

المبحث الثاين  :األبواب المقترنة باإلمجاع يف كتاب البيوع من الموطأ :
المطلب األول  :ما جاء يف بيع ال ُعربان.

المطلب الثاين  :باب ما جاء يف مال المملوك.
المطلب الثالث  :العيب يف الرقيق.

المطلب الرابع  :خيار العيب وإحداث عيب جديد.
المطلب الخامس  :خيار العيب.

المطلب السادس  :خيار تفريق الصفقة.

المطلب السابع  :باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها.
المطلب الثامن  :الجائحة يف بيع الثمار والزرع.

المطلب التاسع  :باب بيع الفاكهة

المطلب العاشر  :باب بيع الذهب بالفضة تبر ًا وعين ًا.
المطلب الحادي عشر  :باب ِ
العينة وما يشبهها.
السلفة يف الطعام.
المطلب الثاين عشر  :باب ُّ

المطلب الثالث عشر  :باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما.
المطلب الرابع عشر  :البيع ِجزاف ًا.

المطلــب الخامــس عشــر  :بــاب مــا يجــوز مــن بيــع الحيــوان بعــض
ببعــض والســلف فيــه.
المطلب السادس عشر  :باب بيع اللحم باللحم.

المطلب السابع عشر  :باب السلفة يف ال ُعروض.

المطلــب الثامــن عشــر  :بــاب بيــع النحــاس والحديــد ومــا أشــبههما
ممــا يــوزن.
المطلب التاسع عشر  :باب بيع الغرر.
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المطلب العشرون  :باب بيع المرابحة.

المطلب الحادي والعشرون  :باب البيع عىل البرنامج.

المطلب الثاين والعشرون  :باب بيع الخيار.

المطلب الثالث والعشرون  :باب ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة.

المطلب الرابع والعشرون  :باب ما ال يجوز من السلف.
الخاتمة والنتائج والتوصيات.

مصادر البحث.
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المبحث األول  :التقنين واإلمجاع واإلمام مالك
المطلب األول  :التعريف بالتقنين والقانون

 1ـ التعريف بالتقنين :

قنّن من تتبع ،واقتنى  :اتخذ ،ومنه ال ُقنية(  ( .

قــال ابــن فــارس  :القــاف والنــون أصــان بــدل األول عــى المالزمــة،

واآلخــر عــى العلــو واالرتفــاع(  ( .

ويف االصطــاح  :هــو مجيــع أحــكام المســائل يف بــاب بمــواد مرقمــة،

مقتصــرة عــى رأي مختــار لتطبيــق القاضــي وحــده عــى المواطنيــن(  ( .
فإذ ًا  :التقنين اختيارات فقهية آمرة نافذة يحكم هبا القاضي.

 2ـ التعريف بالقانون :

إن القانــون هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تطبــق عــى األشــخاص يف

عالقاهتــم االجتماعيــة ويفــرض عليهــم احترامهــا ومراعاهتــا يف ســلوكهم بغيــة

تحقيــق النظــام يف المجتمــع(  ( .

أو هو خطاب موجه إىل األشخاص يف صيغة عامة له قوة اإللزام(  ( .

وتتمثــل الحقــوق بمــا تقــره القواعــد القانونيــة لألشــخاص وما تكســبهم

من ســلطات ومكنــات وميــزات(  ( .

ولذلــك كانــت عناصــر القاعــدة القانونيــة مؤلفــة مــن خطــاب وعمــوم

وإلــزام ،والخطــاب شــامل لألمــر والنهــي واإلباحــة.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

لسان العرب .206 - 205/12 :
معجم مقاييس اللغة .29/5 :
ينظر  :المدخل إىل الفقه اإلسالمي .166 :
المدخل إىل علم القانون .6 :
المرجع السابق .15 :
المرجع السابق .7 :
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وأمــا العمــوم فهــو يف شــمولها لــكل مــا تتوافــر فيــه الصفــات المنصوص
عليهــا فــا تخــص شــخص ًا أو حادثــة معينــة ،فهــي م ّطردة.
وأمــا الصفــة اإللزاميــة فهــي بمــا يكــون للقاعــدة القانونيــة مــن مؤيــد أو

جــزاء يجبــر األشــخاص عــى اتباعهــا واحترامهــا ولــو بالقــوة يف تبنــي الدولــة

لهــا وســهر الحكومــات عــى تطبيقهــا ممــا يميزهــا عــن قواعــد األخــاق
والقواعــد المختلفــة(  ( .

المطلب الثاين  :أمر الحاكم بالمباح وإلزام اإلمجاع

لقــد عــرف الفقهــاء المســلمون الصفــة اإللزاميــة للتشــريع ،ويعبــرون

عــن ذلــك تــارة باإلمجــاع ،وتــارة بأمــر الحاكــم وطاعتــه.

يقــول القــرايف  :إن حكــم الحاكــم وأمــره بالمســائل المجتهــد فيهــا
ينشــئ إلزام ـ ًا يف مســائل االجتهــاد المتقــارب فيمــا يقــع فيــه النــزاع لتحقيــق

مصالــح الدنيــا(  ( .

وذلــك أن أمــر الحاكــم الجائــز واجــب الطاعــة ،وكذلــك هنيــه،

لقولــه تعــاىل ( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ )
[النساء  ]59 :وأولو األمر هم الحكام المسلمون.

فــإذا أمــر الحاكــم بقــول مــن أقــوال األئمــة ارتفــع االختــاف ،ورجــع

المخالــف عــن مذهبــه إىل قــول الحاكــم ،الســتقرار األحــكام وارتفــاع
الخصومــات والمشــاجرات ،فيكــون حكمــه خاصــ ًا مقدمــ ًا عــى األقــوال
األخــرى ،مــع لــزوم الــوالة التصــرف بمــا هــو األصلــح للرعيــة ،وهــو مــا

قررتــه مجلــة األحــكام العدليــة يف المــادة (« : )1801لــو صــدر أمــر ســلطاين

بالعمــل بــرأي مجتهــد ..يتقيــد بــه القضــاء ..لمــا أن رأيــه بالنــاس أرفــق
ولمصلحــة العصــر أوفــق.»..

( )1المدخل إىل علم القانون .20 - 14 :
( )2اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام .25 - 20 :
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وكذلــك فــإن حجيــة اإلمجــاع يف إلــزام عامــة المكلفيــن بحكمــه وعــدم
الخــروج عنــه التزامــ ًا بقولــه تعــاىل ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)
[النســاء.]115:

وال فــرق يف الحجيــة والصفــة الملزمــة بيــن أمــر الحاكــم وأمــر الشــارع،

ألن صفــة المشــروعية واإللــزام إنمــا هــي منوطــة بالشــرع ســواء كان ذلــك

أمــر الحاكــم أو أمــر التشــريع ،وهــو مــا ســنراه ومــا قصــده اإلمــام مالــك فيمــا

ســقته مــن أقوالــه.

المطلب الثالث  :اإلمجاع وإمجاع أهل المدينة والتقنين
اإلمجاع لغة  :العزم واالتفاق.

وأما اصطالح ًا  :اتفاق المجتهدين عىل أمر ما.

ويشــترط يف المجتهــد شــروط معتبــرة مــن اإلســام والعلــم بمصــادر

التشــريع وقــوة القريحــة ،وال يخلــو شــيء مــن حكــم شــرعي ،وهــو يف اإلمجاع
االتفــاق ،ســواء تعلــق هــذا األمــر المجتمــع عليــه بأمــور الدنيــا أو اآلخــرة،
دل عليــه قولــه تعــاىل ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ) [النســاء]115:
فجمــع اهلل تعــاىل بيــن المشــاقة للرســول  واتبــاع ســبيل غيــر المؤمنيــن يف

الوعيــد فوجــب اتبــاع ســبيل المؤمنيــن وهــو إمجــاع المســلمين.

ولقولــه تعــاىل ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [البقــرة  ]143 :والوســط الخيــار ،فأمــة
الخيريــة ال تفعــل المحظــور فيكــون إمجاعهــم حجــة.
ومن السنَّة  :قوله « : ال تجتمع أمتي عىل خطأ».

وقوله « : ما رآه المسلمون حسن ًا فهو عند اهلل حسن».
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وقولــه « : ال تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الحــق ظاهريــن ،ال يضرهــم
مــن خالفهــم حتــى يــأيت وعــد اهلل وهــم ظاهــرون».
ولهــذه األحاديــث شــواهد كثيــرة تجعلهــا متواتــرة المعنــى ملزمــة
باالحتجــاج هبــا.
وقــد اتفقــت األمــة ســلف ًا وخلفــ ًا عــى االلتــزام بالمنــع مــن مخالفــة
اإلمجــاع ،مــن الصحابــة والتابعيــن مــن قــرون الخيريــة إىل يومنــا هــذا(  ( .

وقــد ذهــب اإلمــام مالــك(  (  إىل حجيــة إمجــاع أهــل المدينــة ،وفســره
القــرايف عــن أصحــاب اإلمــام مالــك أن عملهــم حجــة فيمــا طريقــة التوقيــف
وعــدم االجتهــاد ،مســتد ً
ال بحديــث رســول اهلل « : إن المدينــة لتنفــي خبثهــا
كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد»(  ( .

وإن القــارئ لــكالم اإلمــام مالــك يف الموطــأ يجــده رجــل تشــريع
ودولــة عارف ـ ًا محيط ـ ًا بأمهيــة امتثــال عامــة النــاس ألوامــر التشــريع ،ولهــذا
قرهنــا باإلمجــاع وهــو أبلــغ يف االمتثــال واإللــزام ،لمــا يف المخالفــة مــن الوعيــد
والكفــر واإلثــم والعقوبــة ،وهــو أبلــغ مــا يكــون يف عناصــر القاعــدة القانونيــة
مــن كوهنــا نــص خطــاب وهــذا قائــم منبــث يف التشــريع كلــه ،وقرنــه اإلمــام
مالــك بقولــه  :األمــر المجمــع عليــه وهــو عنصــر اإللــزام للنــص ،إضافــة إىل
شــمول األفــراد والمواطنيــن ،ممــا يجعــل اإلمــام مالــك أول مقنــن لقانــون
حضــاري يوجــد فيــه المســاواة والعمــوم واإللــزام.

( )1شرح تنقيح الفصول  ،325 - 322 :المحصول  8/2 :و 29و 37و 46و.99 - 98
( )2شرح تنقيح الفصول .79 - 78 :
( )3المصدر السابق.
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المطلب الرابع  :المقارنات التشريعية والتقنين

إن أول مــن نشــر المقارنــات التشــريعية الشــيخ مخلــوف المنيــاوي
موازنــة بيــن القانــون المــدين الفرنســي والفقــه المالكــي ،ســابق ًا المبيــر يف
دعوتــه للمقارنــة ،ثــم جــاء وزيــر العــدل المصــري قــدري باشــا فقــارن مــع
المذهــب الحنفــي وأصــدر كتابــه « :مرشــد الحيــران إىل أحــوال بنــي اإلنســان»
وكان لكتابــه هــذا األثــر الكبيــر يف القوانيــن المدنيــة األردين والعراقــي
واإلمــارايت.

ثــم جــاء بعدهــم الشــيخ ســيد عبــد اهلل عــي حســين ليكتــب المقارنــات
التشــريعية لبيــان أوجــه االتفــاق واالختــاف بيــن الفقــه المالكــي والقانــون
المــدين الفرنســي ليؤكــد بكتابــه هــذا أن تســعة أعشــار القانــون الفرنســي
تابــع ومتأثــر بمبــادئ الفقــه المالكــي بأســلوب علمــي دقيــق بالمقارنــة بيــن
المبــادئ القانونيــة الفرنســية ومــا يقابلهــا يف المذهــب المالكــي ،فــكان هــذا
وضع ـ ًا للحــق يف نصابــه مؤكــد ًا ذلــك محمــد أبــو النــور زهيــر وأمحــد فهمــي
أبــو ســنة وفريــد وجــدي وأبــو الوفــا المراغــي(  ( .

وليقــرر ســيد عبــد اهلل عــي حســين «أن التشــريع اإلســامي حــي حيــاة
إلهيــة ...فتعلمــوه وابحثــوا ..يعظــم شــأنكم ويرضــى عنكــم ربكــم»(  ( .
ويقــول الســنهوري « :فقهنــا حتــى اليــوم ال يــزال هــو أيضــ ًا يحتلــه
األجنبــي» وليــس بأخــف وطــأة وال بأقــل عنتــ ًا ..فــإذا ُقــدِّ ر لنــا أن نســتقل

بفقهنــا وأن نفرغــه يف جــو مصــري. (  ( »..

وأقــول  :مــا أحوجنــا أن نكتشــف أننــا مســربلون بالفقه اإلســامي ســلف ًا
وخلفـ ًا ،وإن اختلفــت المعرفــة ،فالحاصــل بنــا أن تلقــف اآلخــرون فقهنــا ثــم
أعــادوه إلينــا فتلمســنا معارفنــا وعلومنــا منهــم ،فظننــا أهنــم هــم أهــل الفقــه
( )1المقارنات التشريعية .16 - 3 :
( )2المقارنات .21 :
( )3الوسيط /1 :هـ.
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بــل وحدهــم ،وكان األَ ْوىل أن ال نغفــل عــن كتبنــا التــي بيــن أيدينــا ،والتــي
تلقفهــا اآلخــرون بــل ونســبوا علومهــا إليهــم.
وإن الناظــر يف تاريــخ القانــون يجــد انقطاعـ ًا بيــن جوســتنيان ومحورابــي

واأللــواح االثنــي عشــر والتشــريع الرومــاين ( 400ق .م) وبيــن قانــون
نابليــون (1804م) ،وإن نظــرة ســريعة لمبــادئ القانــون مــا قبــل نابليــون يف
فترهتــا الطويلــة االنقطــاع يجــد تباينــ ًا شاســع ًا يف إنســانية اإلنســان بنوعيــه
الرجــل والمــرأة وبشــتى أفــراده غنيهــم وفقيرهــم وعالمهــم وجاهلــم ،لتهبــط
المعــارف والمبــادئ اإلنســانية كاملــة عــى قانــون نابليــون وال يعلــم ســابق فقه
وال كتــب وال مبــادئ وال تــراث يســتند إليــه يف تكويــن هــذا القانــون وصياغته،
ومــن المعلــوم أن صياغــة أي قانــون تحتــاج خبــرات هائلــة وخبــراء مختصيــن
وتجــارب ثريــة ،ومــواد علميــة ومبــادئ تشــريعية وصياغــة قانونيــة وتراتيــب
علميــة وإداريــة وتشــريعية فكيــف حصــل كل ذلــك لرجــال قانــون نابليــون ،إن
هــذا يؤكــد مــا قالــه الشــيخ ســيد عبــد اهلل عــي حســين يف كتابــه «المقارنــات»
والتــي صاغهــا بموضوعيــة وأنــاة  :إن تســعة أعشــار قانــون نابليــون متأثــر
بمبــادئ الفقــة اإلســامي مقتبــس منــه.
المطلب الخامس  :اإلمام مالك والتقنين

ولــد اإلمــام مالــك ســنة  93هجريــة يف مدينــة العلــم والــروح واألُنــس،
منهــل المعرفــة ِ
والعرفــان والنــور والقــدس ،فعظمهــا مــن أن يطأهــا بدابتــه،
وجعلــه يعــد عمــل أهــل المدينــة مصــدر ًا مــن مصــادر التشــريع ،لمــا عايــن
مــن آثــار الصحابــة وأعمالهــم والتابعيــن مــن بعدهــم موطــن الشــرع ونمــاء
المواهــب ومبعــث النــور ومعقــد الحكــم اإلســامي وقصبــة اإلســام دوحــة
هــدي القــرآن والرســول  والخلفــاء الراشــدين المهدييــن مــن بعــده موئــل
الشــريعة ومرجــع العلمــاء.

عــاش اإلمــام مالــك ونشــأ يف المدينــة وهــي المكانــة العلميــة العاليــة
الســامقة بيــن األمصــار محــج العلــم والعلمــاء وعنهــا يصــدر الســنن والفقــه
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والفتــاوى المأثــورة ،وأخــذ عــن ربيعــة الــرأي ونافــع مــوىل ابــن عمــر وابــن

هرمــز وابــن شــهاب الزهــري وأبــي الزنــاد ،فلمــا أينعــت ثمــاره وأغدقــت

ينابيــع علــم قلبــه وعقلــه جلــس لالجتهــاد ،وقــد شــهد لــه ســبعون من الشــيوخ
األجــاء الثقــات كابــن الزهــري وربيعــة الــرأي وهــو ابن الخامســة والعشــرين.
وقــارب التســعين عنــد وفاتــه ســنة ( )179هـــ فانتشــر فقهــه وتالمذتــه

وفاضــت أخبــاره.

اعتنــى بملبســه ومســكنه ومأكلــه بمــا تطمئــن لــه النفــس وتقــر بــه العيــن
ويهــدأ بــه البــال ،ويحــب الطيــب ،وقــور ًا ســاكن الفــؤاد ،مهيبــ ًا ،ذا ســمت

حســن وزاده اهلل تعــاىل بســطة يف العلــم والعقــل والبصيــرة .وقــد عاصــر عمــر

ابــن عبــد العزيــز فأعجــب بــه مالــك أشــد اإلعجــاب ،شــيخ المهــدي مــن

خلفــاء العباســيين ،ينصــح الخلفــاء ويأبــى مدحهــم ،قائ ـاً  :مــن أثنــى عليــك

مــن الخيــر مــا ليــس فيــك أوشــك أن يقــول فيــك مــن الشــر مــا ليــس فيــك،
فاتـ ِ
ـق اهلل يف التزكيــة منــك لنفســك ،وكان يجلس للمســائل والفتــاوى والحديث.

فقــد عــاش اإلمام مالــك مع رجــال الدولــة والحكــم والنــاس والمجتمع

يف أهــل المدينــة مهــد التشــريع والرســالة فــكان الموطــأ كتــاب أهــل المدينــة
بعــد القــرآن ،وكاد أن يكــون كتــاب المســلمين لــوال إبــاء اإلمــام لذلــك ،وقــد
شــهد العلمــاء بعلــم مالــك(  ( .

وقــد قــال لــه أبــو جعفــر « :اجعــل العلــم يــا أبــا عبــد اهلل علمـ ًا واحــد ًا،

فقــال لــه  :إن أصحــاب رســول اهلل  تفرقــوا يف البــاد فأفتــى كل يف عصــره

بمــا رأى. (  ( »..

ووصــف كتابــه الموطــأ قائـاً « :أمــا أكثــر مــا يف الكتــاب فــرأي لعمــري

مــا هــو بــرأي ،ولكــن ســماع مــن غيــر واحــد مــن أهــل العلــم والفضــل
( )1مالك  ،62 - 1 :معجم المؤلفين .9/3 :
( )2مالك .168 :
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واألئمــة المقتــدى هبــم الذيــن أخــذت عنهــم ...ومــا كان فيــه األمــر المجتمــع
عليــه  :فهــو مــا اجتمــع عليــه قــول أهــل الفقــه والعلــم مل يختلفــوا فيــه. (  ( »..
وإن قولتــه « :األمــر المجتمــع عليــه ...مل يختلفــوا فيــه» تعــدّ تقنينـ ًا كامالً

لمــا ُعــرف عنــد أهــل العلــم مــن حجيــة اإلمجــاع وخطــورة مخالفتــه ووجــوب
امتثاله.

وكان مــن أهــم تالمــذة اإلمــام مالــك  :عبــد الرمحــن بــن القاســم ال ُعتَقي،
وعبــد اهلل بــن وهــب المغربــي ،وأشــهب بــن عبــد العزيــز القيســي ،وأســد بــن
الفــرات ،وأخــذ ابــن الفــرات المغربــي الموطــأ عــن مالــك ،ومســائل مالــك
عــن ابــن القاســم ،حتــى كتــب ســتين مجلد ًا أســماها «األســدية» نســبة إليــه وبـ
«المدونــة» نســبة للتدويــن ،ثــم أخذهــا أشــهب فزادهــا ،ثــم ســحنون القيرواين
عبــد الســام بــن ســعيد التنوخــي فحــرر المدونــة األســدية عــن ابــن القاســم
وأشــهب وابــن وهب(  ( .

وهــذا يؤكــد فهــم المدرســة المالكيــة يف لــزوم تدويــن متبــع آمــر الزم
عــام شــامل يحقــق مبــادئ العدالــة واإلنســانية ،وهــو مــا كان موجــود ًا بــدء ًا
مــن كتــاب اإلمــام الموطــأ ال انتهــا ًء بكتــاب المدونــة ،وإنمــا موســوعة خصبــة
للمذهــب ،إضافــة إىل حجيــة قــول المذهــب ،وأضــف إىل ذلــك مــا خــض
المالكيــة مــن إمجــاع أهــل المدينــة وعملهــم.

( )1المدارك  ،234 :مالك .175 :
( )2مدونة اإلمام سحنون .42 - 1 :
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المبحث الثاين  :األبواب المقترنة باإلمجاع يف كتاب البيوع من الموطأ
المطلب األول  :باب  :ما جاء يف بيع ال ُعربان :

روى اإلمــام مالــك عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده « :أن
رســول اهلل  هنــى عــن بيــع ال ُع ْربــان».

قــال اإلمــام مالــك « :واألمــر عندنــا أنــه ال بــأس بــأن يبتــاع الشــيء
باألشــياء إذا اختلــف فبــان اختالفــه ،فــإن أشــبه بعــض ذلــك بعضــ ًا حتــى
يتقــارب ،فــا يأخــذ منــه اثنيــن بواحــد إىل أجــل وإن اختلفــت أجناســهم»(  ( .

قــال الباجــي « :وذلــك أن بيــع الجنــس الواحــد مــن الســلع والحيــوان
بعضــه ببعــض عــى ضربيــن نقــد ًا أو نســاء ،فأمــا النقــد  :فهــو جائــز يف
الجنســين والجنــس الواحــد مــا مل يكــن مقتات ـ ًا متفاض ـاً ،وأمــا النســاء  :فهــو
عــى ضربيــن  :أحدمهــا  :أن يكــون العــوض مــن غيــر جنســه المعــوض منــه،
واآلخــر  :أن يكــون مــن جنســه ،فــإن كان مــن غيــر جنســه جــاز التفاضــل ،وإن
كان مــن جنســه مل يجــز متفاض ـاً»(  ( .

وينــص القانــون المــدين الســوري يف المــادة (« : )386البيــع عقــد يلتــزم
بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري ملكيــة شــيء أو حقـ ًا ماليـ ًا يف مقابل ثمــن نقدي».

ولــو قارنــا بيــن كالم اإلمــام ونــص القانــون مــع التباعــد الزمنــي نجــد
نــوع اتفــاق يف الملكيــة ،وإن كان اإلمــام يتحــدث عــن الربــا.

فلننظــر إىل قــول اإلمــام « :يبتــاع الشــيء باألشــياء »..وإىل نــص المــادة
( )386وفيهــا ..« :ملكيــة شــيء ،أو حق ـ ًا مالي ـ ًا »..فإننــا نــرى ألفاظ ـ ًا عديــدة
مكــررة ( :شــيء) وملكيــة وبيــع.

( )1الموطأ .439 - 438 :
( )2المنتقى .158/4 :
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المطلب الثاين  :باب ما جاء يف مال المملوك
وعــن مالــك عــن نافــع عــن عبــد اهلل بــن عمــر ،أن عمــر بــن الخطــاب ،
قــال « :مــن بــاع عبــد ًا ولــه مـ ٌ
ـال فمالــه للبائــع ،إال أن يشــترطه المبتــاع».
قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا « :أن المبتــاع إن اشــترط مــال
العبــد فهــو لــه ،نقــد ًا كان أو دينـ ًا ،أو َع ْرضـ ًاُ ،يعلــم أو ال ُيعلــم ،وإن كان للعبــد
مــن المــال أكثــر ممــا اشـتُري بــه كان ثمنــه نقــد ًا أو دينـ ًا أو عرضـ ًا ،وذلــك أن
مــال العبــد ليــس عــى ســيده فيــه زكاة ...وإن أفلــس أخــذ الغرمــاء مالــه ،ومل
يتبــع ســيده بشــيء مــن دينــه»(  ( .

قــال الباجــي « :العبــد يملــك وهــو قــول مالــك .. ،ووجــه الدليــل  :أنــه
أضــاف المــال إىل العبــد بالــام ،والــام تقتضــي الملــك»(  ( .
ثــم قــال « :إن المبتــاع إذا اشــترط مــال العبــد فهــو للعبــد ،ويحتمــل
المبتــاع فيكــون لــه بحســب شــرطه وبرجــوع الــام إليــه ،وإال فلــو انتــزع
البائــع مالــه واشــترطه المشــتري ،لفســد العقــد لجهالــة محــل العقــد يف كونــه
مــا ً
ال وعبــد ًا ،لمــا يف العتبيــة  :أن مــن بــاع عبــد ًا مــع مائــة دينــار لــه يوفيهــا
للمشــتري ال يجــوز ،ألن االلتــزام تبــرع مــن البائــع للمشــتري»(  ( .
ويلحــظ هنــا أن محــل العقــد كان مالــك ًا ،كمــا يلحــظ جــواز الشــرط يف

العقــد باشــتراط المشــتري إضافــة إىل كــون مــال العبــد قوبــل بالثمــن وكالمهــا
مــال مــع وجــود التبــرع إلحــال هــذه المعاملــة ،وهــذا يؤكــد ســبق العقــد يف
الفقــه اإلســامي ،وأن األصــل االجتهــاد يف العقــود(  ( .

ولــو عــددت المصطلحــات هنــا ،فنراهــا  :البيــع باشــتقاقاته ،والثمــن،
والشــرط ،والنقــد وال ُعــروض ،والعلــم بالمعقــود عليــه ،والملــك ،والمــال،
والغرمــاء ،والفســاد والجهالــة ،والبائــع والمشــتري.

()1
()2
()3
()4

الموطأ .440 - 439 :
المنتقى .169/4 :
المنتقى .171/4 :
انظر  :المدخل الفقهي العام  -سلطان اإلرادة العقدية .465 - 461/1 :
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المطلب الثالث  :باب العيب يف الرقيق

عــن مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد عــن ســامل بــن عبــد اهلل أن عبــد اهلل بــن
عمــر بــاع غالمـ ًا لــه بثمانمئــة درهــم وباعــه بالبــراءة ،فقــال الــذي ابتاعــه لعبــد
اهلل بــن عمــر  :بالغــام داء مل تســمه ىل ،فاختصمــا إىل عثمــان بــن عفــان ،فقــال
الرجــل  :باعنــي عبــد ًا وبــه داء مل يســمه ،وقــال عبــد اهلل  :بعتــه بالبــراءة ،فقضــى
عثمــان بــن عفــان عــى عبــد اهلل بــن عمــر أن يحلــف لــه لقــد باعــه العبــد ومــا
بــه داء يعلمــه ،فأبــى عبــد اهلل أن يحلــف ،وارتجــع العبــد ،فصــح عنــده ،فباعــه
عبــد اهلل بعــد ذلــك بألــف ومخســمئة درهــم.

ٌ
مالــك « :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا أن كل مــن ابتــاع ..وكل
قــال
ـب
أمــر دخلــه الفــوت حتــى ال يســتطاع رده ،فقامــت البينــة إنــه قــد كان بــه عيـ ٌ
قــوم
عنــد الــذي باعــه أو علــم ذلــك باعتــراف مــن البائــع أو غيــره ،فإنــه ُي ّ
وبــه العيــب الــذي كان بــه يــوم اشــتراه فيـ ُـرد مــن الثمــن قــدر مــا بيــن قيمتــه
صحيح ـ ًا وقيمتــه وبــه ذلــك العيــب»(  ( .
إن قضــاء الخليفــة عثمــان  عــى ابــن عمــر باليميــن يعــد تجويــز ًا

منــه لبيــع البــراءة مــن العيــوب فيمــا ال يعلــم منهــا ،مــع بقــاء الخيــار بالعيــب
المعلــوم مــن البائــع وكتمــه ،وال يعــد ذلــك اهتامـ ًا البــن عمــر ،الحتمــال قــول
ابــن عمــر بجــواز البيــع بالبــراءة مطلق ـ ًا ،وباعتبــار جريــان أحــكام القضــاء يف
الصالــح والطالــح ،فــا يشــك يف فضــل ابــن عمــر وعــدم رضــاه بكتمــان
وتدليــس العيــب(  ( .

قــال الباجــي  :وأمجــع عليــه العلمــاء مــن األمصــار وعلمــاء المدينــة
أن مــن اطلــع عــى عيــب يدلــس بــه يف شــيء اشــتراه فلــه الرجــوع بقيمــة
العيــب(  ( .
( )1الموطأ .441 - 440 :
( )2المنتقى .185/4 :
( )3المنتقى .187/4 :
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قــال مالــك « :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :فيمــن بــاع بالبــراءة ،فقــد
بــرئ مــن كل عيــب فيمــا بــاع إال أن يكــون علــم يف ذلــك عيب ـ ًا فكتمــه ،فــإن

كان علــم عيب ـ ًا فكتمــه ،ومل تنفعــه تبرئتــه وكان مــا بــاع مــردود ًا عليــه»(  ( .
فيبدأ مما ال يعلم من العيوب ،وال عهدة عليه(  ( .

ويف المادة (« : )416ال يضمن البائع عيب ًا جرى العرف عىل التسامح فيه».

ويف المــادة (« : )421يجــوز للمتعاقديــن باتفــاق خاص أن يزيــدا يف الضمان

أو ينقصــا منــه أو يســقطا هــذا الضمــان ،عــى أن كل شــرط يســقط الضمــان أو
ينقصــه باطـاً ،إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء العيــب يف المبيــع غشـ ًا منــه».

ومــن الواضــح القبــول بالبــراءة مــن العيــب ولكــن بشــروط أمههــا :

عــدم الغــش فيــه ،وال فــرق بيــن النصيــن ـ عــن اإلمــام مالــك ويف القانــون ـ إال
يف األلفــاظ ،وأمــا مقتضامهــا فيــكاد يكــون واحــد ًا.

ويف المــادة ( 1« : )414ـ إذا اتفــق عــى عــدم الضمــان بقــي البائــع مــع
ذلــك مســؤو ً
ال عــن أي اســتحقاق ينشــأ عــن فعلــه ويقــع باطــاً كل اتفــاق

يقضــي بغيــر ذلــك 2 .ـ إذا كان اســتحقاق المبيــع قــد نشــأ مــن فعــل الغيــر،
فــإن البائــع يكــون مســؤو ً
ال عــن رد قيمــة المبيــع وقــت االســتحقاق ،إال إذا
أثبــت أن المشــتري كان يعلــم وقــت البيــع ســبب االســتحقاق ،أو أنــه اشــترى

ســاقط الخيــار».

وبالمقارنــة بيــن التشــريعين واســتقراء المصطلحــات أجــد مصطلــح

العيــب والبــراءة والخصومــة والقضــاء والحلــف والبيــع والشــراء والثمــن
والفســخ ،والفــوت والتقويــم للســلعة مــع العيــب ودونــه واليميــن والتهمــة
والحلــف مــن ِعليــة القــوم ومقاضاهتــم ،وتصريحــ ًا بالحضانــة بقولــه ( :وال

يعــد ذلــك اهتامـ ًا) ولكنــه القضــاء والمســاواة فيــه عنــد قــول الباجــي  :جريــان
( )1الموطأ .441 :
( )2المنتقى .176/4 :
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القضــاء يف الصالــح والطالــح ،والخيــار والتدليــس ،والعلــم بالعيــب وكتمانــه
واالعتــراف بــه والتــراد ،أو الرضــا بــكل ذلــك.

وفــوق كل ذلــك وجــود اإلمجــاع يف مســائل منهــا ،مــع عــدم نســيان
أثــر اإلمجــاع يف القطــع والظــن ،ومــن ثــم العمــل بــه فالثــواب أو العقــاب بــل
التفســيق ومــا أشــبهه.
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المطلب الرابع  :خيار العيب وإحداث عيب جديد

وقــال مالــك « :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا يف الرجــل يشــتري ..ثــم

يظهــر منــه عيــب يــرد منــه ،وقــد حــدث بــه عنــد المشــتري عيــب آخــر  :إنــه
إذا كان العيــب الــذي حــدث بــه مفســد ًا مثــل القطــع أو العــور أو مــا أشــبه
ذلــك مــن العيــوب المفســدة ،فــإن الــذي اشــترى بخيــر النظريــن ،إن أحــب

أن يوضــع عنــه مــن الثمــن بقــدر العيــب يــوم اشــتراه ،وضــع عنــه ،وإن أحــب
أن يغــرم قــدر مــا أصــاب مــن العيــب عنــده ثــم يــرده فذلــك لــه» ..

(  ( 

وقــال مالــك  :المشــتري بالخيــار بيــن رد المبيــع وأخــذ الثمــن كلــه

ويــرد قيمــة العيــب الحــادث عنــده ،مســتدلين بحديــث رســول اهلل « : ال

تصــروا اإلبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن إن شــاء
أمســكها ،وإن شــاء ردهــا وصاعـ ًا مــن تمــر» وذلــك إلتــاف المشــتري اللبــن
مــع بقــاء ســائر الحيــوان ،فــكان بالخيــار بيــن غرامــة مــا أتلــف ورد الحيــوان
أو اإلمســاك لــه.

ومــن جهــة المعنــى أن تدليــس البائــع العيــب وحــدوث العيــب عنــد

المشــتري ،دون تدليــس ،وعــدم رضامهــا بالعيــب الحــادث عنــد اآلخــر

منهمــا ،فتعــارض الحقــان ،واألوىل بالــرد المشــتري لعــدم التدليــس منــه(  ( .

نجــد يف هــذه النصــوص ذكــر العيــب والخيــار فيــه وإفســاده للعقــد
وأنواع ـ ًا مــن العيــوب الخاصــة بالحيــوان مــن عــور وقطــع عضــو ،ومقابلــة
العيــب بجــزء مــن الثمــن ،وهــو خيــار تفريــق الصفقــة ،والغرامــة للتصريــة
المجهولــة ،والرضــا بالعيــب أو ال ،ووضــوح مفهــوم الحــق والتعــارض بيــن

المشــرع
الحقــوق ،مــع ثبــوت كل ذلــك مــن نــص حديــث رســول اهلل 
ِّ
األول لألعصــار األخيــرة.

( )1الموطأ .441 :
( )2المنتقى .96/4 :
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ويف المادة ( : )415من القانون المدين السوري :
« 1ـ يكــون البائــع ملزمـ ًا بالضمــان إذا مل يتوافــر يف المبيــع وقــت التســليم
الصفــات التــي كفــل للمشــتري وجودهــا فيــه ،أو إذا كان بالمبيــع عيــب ينقص
مــن قيمتــه ،أو مــن نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة مســتفادة ممــا هــو مبيــن
يف العقــد ،أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة الشــيء أو الغــرض الــذي أعــد لــه،
ويضمــن البائــع ولــو مل يكــن عالمـ ًا بوجــوده.
 2ـ ال يضمــن البائــع ..إال إذا أثبــت المشــتري أن البائــع قــد أكــد خلــو
تعمــد إخفــاء العيب غشـ ًا منه».
المبيــع مــن هــذا العيــب ،أو أثبــت أن البائــع قــد ّ
وبالمقارنــة نجــد هــذا النــص قــد اشــتمل عــى كثيــر مــن المصطلحــات
الســابقة ومــا فــات مــن المصطلحــات نجــده ُذكــر يف مواضــع أخــرى يف الموطأ.
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المطلب الخامس  :خيار العيب

قــال مالــك « :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :أن مــن رد مــن عيــب

وجــده ،فعليــه مــا نقــص مــن الثمــن»(  ( .

وذلــك إذا أحــدث عيب ـ ًا جديــد ًا أنقــص مــن قيمــة المبيــع فيكــون عليــه

مــا نقــص(  ( .

نجــد يف هــذه النصــوص تحديــد ًا لنقيصــة العيــب وهــو مــا يســمى بخيــار

النقيصــة ،وحــدد ذلــك بمــا يقابلــه مــن الثمــن أو القيمــة ،ويف المــادة القانونيــة
التاليــة نجــد تحديــد ًا لضمــان العيــب بالقيمــة أو المنفعــة.
ففــي المــادة (« : )415يكــون البائــع ملزمــ ًا بالضمــان إذا مل يتوافــر يف

المبيــع وقــت التســليم الصفــات التــي كفــل المشــتري وجودهــا فيــه ،أو كان

بالمبيــع عيــب ينقــص مــن قيمتــه أو مــن نفعــه.» ...

قــال مالــك  :يشــتري الرجــل شــيئ ًا فيؤجــره فيجــد فيــه عيب ـ ًا يــرد بــه،

وقــد أجــره فلــه غلتــه «وهــذا األمــر الــذي كانــت عليــه الجامعــة ببلدنــا» ألنــه
ضامــن لــه «وهــذا األمــر عندنــا»(  ( .

فالغلة للمشتري وله للعيب الرد واسترداد كامل الثمن(  ( .

والــكالم هنــا عــن الغــات والزوائــد عــى المبيــع عنــد وجــود العيــب يف
ملكيتهــا للبائــع المؤجــر أو للمشــتري المســتأجر أيـ ًا كان هــذا العيــب يف كونــه

يفســخ بــه العقــد أو ال ،فقــال مالــك  :يــرد بــه أو ال.
وقــد أشــارت المــادة ( )543إىل شـ ٍ
ـيء مــن ذلــك فنصــت « :ال يضمــن

المؤجــر للمســتأجر التعــرض ..وكان هــذا التعــرض مــن الجســامة بحيــث
()1
()2
()3
()4

الموطأ .441 :
المنتقى .201/4 :
الموطأ .442 :
المنتقى .207/4 :
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يحــرم المســتأجر مــن االنتفــاع بالعيــن المؤجــرة جــاز لـــه تبع ـ ًا للظــروف أن
يطلــب فســخ العقــد أو إنقــاص األجــرة».

ويف المــادة (« : )544يضمــن المؤجــر للمســتأجر مجيــع مــا يوجــد يف
العيــن المؤجــرة مــن عيــوب تحـــول دون االنتفــاع هبــا ،أو تنقــص مــن هــذا
االنتفــاع انتقاصــ ًا كبيــر ًا ،ولكنــه ال يضمــن العيــوب التــي جــرى العــرف
بالتســامح فيهــا ،وهــو مســؤول عــن خلــو العيــن مـــن صفــات تعهــد صراحــة
بتوافرهــا أو خلوهــا مــن صفــات يقتضيهــا االنتفــاع هبــا ،كل هــذا مــا مل يقــض
االتفــاق بغيــره».
وقــد فرقــت هاتــان المادتــان بيــن المتســامح بــه أو ال وتحديــد ًا للعيــب يف
كونــه يحــول دون االنتفــاع أو ينقصــه كثيــر ًا أو يتســامح فيــه ،وهــو عيــن مــا ســبق.
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المطلب السادس  :خيار تفريق الصفقة

قــال مالــك « :األمــر عندنــا فيمــن ابتــاع ...يف صفقــة واحــدة ،فوجــده
مســروق ًا ،أو وجــد منهــم عيب ـ ًا  :إنــه ينظــر فيمــا وجــد مســروق ًا أو وجــد بــه
عيبـ ًا ،فــإن كان وجــه ذلــك ،أو أكثــره ثمنـ ًا ،أو مــن أجلــه اشـتُري ،وهــو الــذي
فيــه الفضــل فيمــا يــرى النــاس كان ذلــك البيــع مــردود ًا كلــه ،وإن كان الــذي
ُوجــد مســروق ًا ،أو وجــد بــه العيــب ...يف الشــيء اليســير منــه ،ليــس هــو وجــه
ذلــك ..وال مــن أجلــه اشــتري ،وال فيــه الفضــل فيمــا يــرى النــاس ،رد ذلــك
الــذي وجــد بــه العيــب ،أو وجــد مســروق ًا بعينــه بقــدر قيمتــه مــن الثمــن الذي
اشــترى بــه أولئــك»(  ( .
فمــن اشــترى مجلــة أشــياء فوجــد أحدمهــا مســتحق ًا أو معيبـ ًا ولــه غالــب

الثمــن رد مجلــة هــذه األشــياء مجيعهــا ،فــإذا مل يكــن كذلــك رده وحــده بمــا
يقابلــه مــن الثمــن ،وكذلــك يف االســتحقاق إال أنــه يــرد الشــيء وحــده ولــو
أنقــص الجملــة وإال مل يــرده بالعيــب(  ( .

ونجــد هنــا يف نــص الموطــأ وشــرحه مصطلحــات عــدة  :أولهــا  :اإللزام
وهــو خصيصــة القاعــدة القانونيــة ،والصفقــة والمبيــع العيــن المســروقة،
والعيــب ،ثــم الموازنــة بيــن مــا اســتحق ومــا بقــي ،فــإن كان مــا اســتحق
جســيم ًا وهنــا وجيهــ ًا أو األكثــر ،أو ألجلــه اشــترى وفيــه الفضــل والزيــادة
فســخ العقــد ،وإال رد بقــدر قيمــة العيــب الموجــود ،ولنقــارن ذلــك هبــذه
المــادة يف القانــون المــدين (« )401إذا عيــن يف العقــد مقــدار المبيــع كان البائــع
مســؤو ً
ال عــن نقــص هــذا القــدر بحســب مــا يقضــي بــه العــرف ،مــا مل يتفــق
عــى غيــر ذلــك ،عــى أنــه ال يجــوز للمشــتري أن يطلــب فســخ العقــد لنقــص
يف المبيــع ،إال إذا أثبــت أن هــذا النقــص مــن الجســامة بحيــث لــو أنــه كان
يعلمــه لمــا أتــم العقــد».
( )1الموطأ .442 :
( )2المنتقى .208/4 :
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فنجد تشاهب ًا شديد ًا يف السياق وليس فقط يف المصطلحات.

ويف المــادة (« : )411إذا اســتحق كل المبيــع كان للمشــتري أن يطلــب مــن
البائــع  :قيمــة المبيــع والثمــار والمصروفــات والكماليــة إذا كان البائع ســيء النية».

ويف المــادة ( 1« : )412ـ إذا اســتحق بعــض المبيــع ،أو وجــد مثقــاً
بتكليــف وكانــت خســارة المشــتري مـــن ذلــك قــد بلغــت قــدر ًا لــو علمــه لما
أتــم العقــد ،كان لــه أن يطالــب البائــع بالمبالــغ المبينــة يف المــادة الســابقة ،عــى
أن يــرد لــه المبيــع ومــا أفــاده منــه.
 2ـ فــإذا اختــار المشــتري اســتبقاء المبيــع ،أو كانــت الخســارة مل تبلــغ
القــدر المبيــن يف الفقــرة الســابقة ،مل يكــن لــه أن يطالــب بالتعويــض عمــا أصابه
مــن ضــرر بســبب االســتحقاق».
وبالمقارنــة بيــن جانبــي النصــوص نجــد اتفاقـ ًا عــى لــزوم تقديــر جســامة
الخســارة فــإن كثــرت جــاز الفســخ أو المطالبة باســترداد الثمــن وتكاليــف العقد
وإال بــأن كانــت الخســارة قليلــة يمكــن احتمالهــا فالغــرر اليســير جائز شــرع ًا.
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المطلب السابع  :باب النهي عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها

عــن مالــك عــن أبــي الزنــاد عــن خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت عــن زيــد

بــن ثابــت  :أنــه كان ال يبيــع ثمــاره حتــى تطلــع الثريــا.
ِ
قــال مالــك  :واألمــر عندنــا يف بيــع البِ ِّطيــخ ِ
والخ ْربِــز والجــزر :
والق َّثــاء
إن بيعــه إذا بــدا صالحــه حــال جائــز ،ثــم يكــون للمشــتري مــا ينبــت حتــى
ينقطــع ثمــره ويهلــك ،وليــس يف ذلــك وقــت يؤقــت ،وذلــك أن وقتــه معــروف

عنــد النــاس ،وربمــا دخلتــه العاهــة فقطعــت ثمرتــه قبــل أن يــأيت ذلــك الوقت،
فــإذا دخلتــه العاهــة بجائحــة تبلــغ الثلــث فصاعــد ًا كان ذلــك موضوع ـ ًا عــن
الــذي ابتاعــه(  ( .

فبيــع ال ُقـِـ ّثاء إذا بــدا صالحــه جائــز بشــرط اشــتمال البيــع مجيع مــا يخرج

منــه إىل آخــره لبــدو صالحهــا وباقيهــا تبــع لهــا «ألن هــذا حكــم يتبــع فيــه كل

مــا بــدا صالحــه كل مــا يــأيت بعــده منــه»(  ( .

إن المصطلحــات المســوقة هنــا مقترنــة باإللــزام وبحكــم التصــرف وهو

الجــواز والحــل ،ومهــا مختلفــان ،فالجــواز هــو الوصــف الشــرعي ،والحــل

هــو األثــر الشــرعي ،ثــم الــكالم فيمــا يســتجد مــن الثمــار ورده إىل العــرف

عنــد النــاس يف تحديــد وقتــه ،والجائحــة وتحديدهــا بمــا بلغــت الثلــث ومــا
زاد ،والــكالم يف التابــع لمحــل العقــد.

ويف المادة (1« : )132ـ يجوز أن يكون محل االلتزام شيئ ًا مستقالً».
ويف المــادة (2« : )134ـ ويكفــي أن يكــون المحــل معين ـ ًا بنوعــه فقــط

إذا تضمــن العقــد مــا يســتطاع بــه تعييــن مقــداره ،وإذا مل يتفــق المتعاقــدان عــى

درجــة الشــيء مــن حيــث جودتــه ،ومل يمكــن اســتخالص ذلــك مــن العــرف،
أو مــن أي ظــرف آخــر ،التــزم المديــن بــأن يســلم شــيئ ًا مــن صنــف متوســط».
( )1الموطأ .442 :
( )2المنتقى  .222/4 :والقثاء  :الخيار ،القاموس المحيط.
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ويف المــادة ( )206مــن القانــون المــدين الســوري  « :إذا ورد االلتــزام
بنقــل حــق عينــي عــى شــيء مل يعيــن إال بنوعــه ،فــا ينتقــل الحــق إال بإفــراز
هــذا الشــيء».
ويف المادة « : )388( :إذا كان البيع بالع ِّينة وجب أن يكون المبيع مطابق ًا لها».

ويف المــادة (« : )208إذا التــزم المديــن أن ينقــل حقـ ًا عينيـ ًا ..فــإن هالك
الشــيء يكون عليــه.»..

ويف المــادة (« : )393إذا بيــع عقــار ..ويف البيــع غبــن يزيــد عــى الخمــس
فللبائــع أن يطلــب تكملــة الثمــن إىل أربعــة أمخــاس ثمــن المثــل».
وبالمقارنــة بيــن هــذه النصــوص نجــد انســجام ًا نصي ـ ًا يجعلــك تظــن

أهنــا مــن قنــاة واحــدة ومــن مصــدر واحــد ،ولكــن الحقيقــة أن المنقــول هنــا
هــو يف عــام  ،1949ومــا نقــل عــن اإلمــام مالــك فــا يجهلــه طالــب علــم.
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المطلب الثامن  :باب الجائحة يف بيع الثامر والزرع

عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة.
قال مالك  :وعلى ذلك األمر عندنا.

قــال مالــك « :والجائحــة التــي توضــع عــن المشــتري الثلــث فصاعــد ًا،

وال يكــون مــا دون ذلــك جائحــة»(  ( .

قــال الباجــي « :والجائحــة اســم لــكل مــا يجيــح اإلنســان وينقصــه،

والدليــل عــى مــا نقولــه  :مــا أخرجــه مســلم عــن جابــر أن رســول اهلل 

قــال « :مــن بــاع ثمــر ًا فأصابتــه جائحــة فــا يأخــذ مــن أخيــه ،عــا َم يأخــذ
أحدكــم مــال أخيــه المســلم؟».

ومــن القيــاس أن هــذه ثمــرة أصابتهــا جائحــة قبــل أن تســتغني عــن

أصلهــا فجــاز أن يرجــع هبــا عــى البائــع».

ولــو شــرط البــراءة مــن الجائحــة مل ينفعــه ذلــك ،ووضــع الجائحــة ،قــال

الباجــي  :قاله  :مالــك(  ( .

ويف المــادة ( )133مــن القانــون المــدين الســوري « :إذا كان محــل

االلتــزام مســتحيالً يف ذاتــه كان العقــد باطــاً».

ويف المادة ( ...« : )371أصبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه».

وإن المقارنــة بيــن قولهــم  :باطــل ،وقولهــم  :مل ينفعــه ذلــك ،لوجدنامهــا

بمعنــى واحــد ،ولكــن تقديــر الجائحــة بالثلــث ،اجتهــاد قــدره اإلمــام مالــك
بينمــا نجــد القانــون قــدره بالعــرف ،وهــو تبعــ ًا لتقديــره للغبــن الفاحــش
والربــح المقبــول والفاحــش(  ( .

( )1الموطأ .446 :
( )2المنتقى .233/4 :
( )3العقود المسماة  270 :ـ  .271ور  :الوسيط  563/4 :ـ .565
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ويف المــادة ( )405مــن القانــون المــدين الســوري « :إذا هلــك المبيــع

قبــل التســليم لســبب ال َيــدَ للبائــع فيــه ،انفســخ البيــع واســترد المشــتري
الثمــن ،إال إذا كان الهــاك بعــد إعــذار المشــتري لتســلم المبيــع».

ويف المــادة (« : )406إذا نقصــت قيمــة المبيــع قبــل التســليم لتلــف أصابه،

جــاز للمشــتري إمــا أن يطلــب فســخ البيــع إذا كان النقــص جســيم ًا بحيــث لــو

طــرأ قبــل العقــد لمــا تــم البيــع ،وإمــا أن يبقــي البيــع مــع إنقــاص الثمــن».

ففــي المــادة ( )401مــن القانــون المــدين الســوري « :إذا عيــن يف العقــد

مقــدار المبيــع ،كان البائــع مســؤو ً
ال عــن نقــص هــذا القــدر بحســب مــا يقضي

بــه العــرف مــا مل يتفــق عــى غيــر ذلــك ،عــى أنــه ال يجــوز للمشــتري أن يطلــب
فســخ العقــد لنقــص يف المبيــع ،إال إذا أثبــت أن هــذا النقــص مــن الجســامة

بحيــث لــو أنــه كان يعلمــه لمــا أتــم العقــد».
المطلب التاسع  :باب بيع الفاكهة

قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :أن مــن ابتــاع شــيئ ًا مــن

الفاكهــة مــن ر ْطبهــا أو يابســها فإنــه ال يبيعــه حتــى يســتوفيه ،وال يبــاع شــيء
منهــا بعضــه ببعــض إال يــد ًا بيــد.

ومــا كان منهــا ممــا َي ْي َبــس فيصيــر فاكهــة يابســة تدخــر وتــؤكل ،فــا

يبــاع بعضــه ببعــض إال يــد ًا بيــد ومثـاً بمثــل إذا كان مــن صنــف واحــد ،فــإن

كان مــن صنفيــن مختلفيــن فــا بــأس بــأن يبــاع منــه اثنــان بواحــد يــد ًا بيــد وال
يصلــح إىل أجــل.

ومــا كان منهــا ممــا ال ييبــس وال يدخــر وإنمــا يــؤكل رطبــ ًا كهيئــة
ِ
والرمــان ومــا كان مثلــه.
البطيــخ والقثــاء والخ ْربِــز والجــزر واألُ ْتـ ُـرج والمــوز ُّ
وإن َيبِــس مل يكــن فاكهــة بعــد ذلــك ،وليــس هــو ممــا يدخــر ويكــون فاكهــة،
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قــال  :فــأراه حقيق ـ ًا أن يؤخــذ منــه مــن صنــف واحــد اثنــان بواحــد يــد ًا بيــد،
فــإذا مل يدخــل فيــه شــيء مــن األجــل فإنــه ال بــأس بــه(  ( .

فمــن ابتــاع شــيئ ًا مــن الفواكــه ـ رطبهــا ويابســها ـ فإنــه ال يبيعــه حتــى

يســتوفيه لمــا فيــه مــن حــق توفيتــه بــوزن أو كيــل أو عــدد ،وعلــة تحريــم
التفاضــل فيمــا ييبــس مــن الفاكهــة ال َيبِــس ،واالدخــار لالقتيــات ،أمــا مــا ال

يبقــى فاكهــة بالي َبــس كالبِطيــخ والمــوز والرمــان فيجــوز فيــه التفاضــل(  ( .
وإن المادة ( )134من القانون المدين السوري تنص :

1ـ إذا مل يكــن محــل االلتــزام معينـ ًا بذاتــه وجــب أن يكــون معينـ ًا بنوعــه

ومقــداره ،وإال كان العقــد باطـاً.

2ـ ويكفــي أن يكــون المحــل معين ـ ًا بنوعــه فقــط إذا تضمــن العقــد مــا

يســتطاع بــه تعييــن مقــداره ،وإذا مل يتفــق المتعاقــدان عــى درجــة الشــيء مــن

حيــث جودتــه ومل يمكــن اســتخالص ذلــك مــن العــرف ،أو مــن أي ظــرف
آخــر ،التــزم المديــن بــأن يســلم شــيئ ًا مــن صنــف متوســط.
ويف المــادة (« : )135إذا كان محــل االلتــزام نقــود ًا التــزم المديــن بقــدر

عددهــا المذكــور يف العقــد دون أن يكــون الرتفــاع قيمــة هــذه النقــود أو

النخفاضهــا وقــت الوفــاء أي أثــر ،مــا مل ينــص القانــون عــى أحــكام خاصــة

بتحويــل النقــد األجنبــي».

والمــادة (« : )136إذا كان محــل االلتــزام مخالفــ ًا للنظــام العــام ،أو
اآلداب كان العقــد باطــاً».
إن الناظــر يف هــذه المــواد يجــد مصطلــح التعييــن والجــودة والنقــود
وأثــر الســوق فيهــا ممــا يطــرأ مــن االختــاف اعتبــار ًا أو إلغــاء إىل تحديــد
( )1الموطأ  452 :ـ .453
( )2المنتقى  256 /4 :ـ 257
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ذلــك بالنظــام العــام واآلداب العامــة وإال بطــل التصــرف ،وهــو قريــب لمــا

تمنعــه الشــريعة بحســب كلياهتــا مــن الربــا وتحديــد األمــوال الربويــة ومــا
يمكــن أن يطــرأ عليهــا مــن أحــوال ،وممــا يمكــن أن يدخــل يف علــة الربــا عنــد
المالكيــة مــن كونــه مقتاتـ ًا أو ً
ال ،ولكــن نلحــظ اعتبــار التعييــن والجــودة وأثــر

الظــروف يف ذلــك.

المطلب العاشر  :باب بيع الذهب بالفضة تبر ًا وعين ًا

قــال مالــك  :مــن اشــترى مصحفــ ًا أو ســيف ًا أو خاتمــ ًا ويف شــيء مــن

ذلــك ذهــب أو فضــة بدنانيــر ،أو دراهــم ،فــإن مــا اشــتري مــن ذلــك وفيــه
الذهــب بدنانيــر ،فإنــه ينظــر إىل قيمتــه ،فــإن كانــت قيمــة ذلــك الثلثيــن وقيمــة

مــا فيــه مــن الذهــب الثلــث ،فذلــك جائــز ال بــأس بــه إذا كان ذلــك يــد ًا بيــد،
ـو ِرق نظــر
ـورق ممــا فيــه الـ َ
وال يكــون فيــه تأخيــر .ومــا اشــتري مــن ذلــك بالـ َ
إىل قيمتــه ،فــإن كان قيمــة ذلــك الثلثيــن وقيمــة مــا فيــه مــن الــورق الثلــث

فذلــك جائــز ال بــأس بــه ،إذا كان ذلــك يــد ًا بيــد ،ومل يــزل ذلــك مــن أمــر
النــاس عندنــا(  ( .

ويجــوز شــراء مصحــف أو خاتــم أو ســيف وفيهــا شــيء مــن ذهــب أو

فضــة بجنــس مــا هــو حــي بــه ،بثالثــة شــروط :

 1ـ أن يكون ذلك النوع مباح ًا يف الشرع استعماله واتخاذه.

 2ـ أن يكون الذهب والفضة فيه تبع ًا لقيمة المحىل.

 3ـ أن يكــون ارتبــاط الحــي بالمحــى ال يــزال إال بمضــرة ،ككســر

لصياغتــه ،كالفصــوص المصــوغ عليهــا الحــي ،ومســامر الفضــة يف
المصاحــف ،وحليــة الســيف يف محائلــه وجعبتــه(  ( .
( )1الموطأ  453 :و.456
( )2المنتقى .269 /4 :
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ويلحــظ هنــا أن للتشــريع أن يمنــع مــا يــراه منافيــ ًا لمقاصــده ولهــذا
نصــت المــادة (« : )136إذا كان محــل االلتــزام مخالفــ ًا للنظــام العــام ،أو
اآلداب كان العقــد باطــاً».
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المطلب الحادي عشر  :باب العينة وما يشبهها

قــال مالــك « :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا الــذي ال اختــاف فيــه :
أن مــن اشــترى طعامــ ًا ُبــر ًا أو شــعير ًا أو ُســ ْلت ًا أو ُذ َرة أو ُد ْخنــ ًا أو شــيئ ًا مــن
الحبــوب القطنيــة ،أو شــيئ ًا ممــا يشــبه القطنيــة ممــا تجــب فيــه الــزكاة ،أو شــيئ ًا
مــن األُ ْدم كلهــا الزيــت والســمن والعســل والخــل والجبــن والشــيرق واللبــن
ومــا أشــبه ذلــك مــن األدم ،فــإن المبتــاع ال يبيــع شــيئ ًا مــن ذلــك حتــى يقبضــه
ويســتوفيه»(  ( .
فالمقتات ال يجوز بيعه قبل استيفائه ،وأن ذلك مجمع عليه(  ( .

ونلحــظ المــادة ( )132مــن القانــون المــدين الســوري تجيــز تقييــد
وجــود العيــن المبيعــة وإن كان األصــل الجــواز لبيــع المعــدوم ،إذ نصهــا :
«1ـ يجوز أن يكون محل االلتزام شيئ ًا مستقبالً.

2ـ غيــر أن التعامــل يف تركــة إنســان عــى قيــد الحيــاة باطــل ولــو كان
برضــاه ،إال يف األحــوال التــي نــص عليهــا يف القانــون».
ويف المــادة (« : )133إذا كان محــل االلتــزام مســتحيالً يف ذاتــه كان العقد
باطالً ».
وهــذا يوضــح أن هنــاك بيوعــ ًا ممنوعــة بحســب مــا يذهــب إليــه كل

قانــون ،وهنــا ذهــب قانــون المــدين الســوري (م136ـ  )137مثـاً إىل منــع بيــع
الوفــاء ،..ممــا يتعلــق بالنظــام العــام وبالعقيــدة الدينيــة»(  ( .

( )1الموطأ  459 :و.460
( )2المنتقى .289/4 :
( )3العقود المسماة  93 :و 409ـ .410
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الس ْلفة يف الطعام
المطلب الثاين عشر  :باب ُّ

عــن مالــك عــن نافــع عــن عبــد اهلل بــن عمــر أنــه قــال  :ال بــأس بــأن

يســلف الرجــل الرجــل يف الطعــام الموصــوف بســعر معلــوم إىل أجــل مســمى

مــا مل يكــن يف زرع مل يبــد صالحــه ،أو تمــر مل يبــد صالحــه(  ( .

ويف المــادة ( )271مــن القانــون المــدين الســوري 1 :ـ يكــون االلتــزام

ألجــل ،إذا كان نفــاذه أو انقضــاؤه مترتب ـ ًا عــى أمــر مســتقبل محقــق الوقــوع.

2ـ ..محتم ًا ،ولو مل يعرف الوقت الذي يقع فيه.

ويف المــادة (« : )506القــرض عقــد يلتــزم بــه المقــرض أن ينقــل إىل

المقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثــي آخــر .عــى أن يــرد إليــه
المقتــرض عنــد هنايــة القــرض شــيئ ًا مثلــه يف مقــداره ونوعــه وصفتــه».

ويعــدُّ النــص المســوق عنــد مالــك أبلــغ وأكثــر اختصــار ًا ودا ً
ال عــى أن

أســاطين الفقهــاء مــن الصحابــة كانــوا أعلــم النــاس بالتدويــن والتقنيــن ،وكان
اإلمــام مالــك عــى ســننهم.

قــال مالــك « :األمــر عندنــا فيمــن سـ ّلف يف طعــام بســعر معلــوم إىل أجل

مســمى ،فحــل األجــل ،فلــم يجــد المبتــاع عنــد البائــع وفــاء ممــا ابتــاع منــه

فأقالــه ،فإنــه ال ينبغــي لــه أن يأخــذ منــه إال ورقــه ،أو ذهبــه ،أو الثمــن الــذي
دفــع إليــه بعينــه ،وإنــه ال يشــتري منــه بذلــك الثمــن شــيئ ًا حتــى يقبضــه منــه،

وذلــك أنــه إذا أخــذ غيــر الثمــن الــذي دفــع إليــه ،أو صــرف يف ســلعة غيــر
الطعــام الــذي ابتــاع منــه ،فهــو بيــع الطعــام قبــل أن ُيســتوىف.

قــال مالــك « :وقــد هنــى رســول اهلل  عــن بيــع الطعــام قبــل أن

يســتوىف»(  ( .

( )1الموطأ .461 :
( )2الموطأ .461 :
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قــال الباجــي « :إن اإلقالــة يف الطعــام ال تكــون إال بمثــل رأس المــال
عقــد ًا وقضــاء» وذلــك أن تغييــر رأس المــال يــؤدي إىل البيــع ال اإلقالــة وال
يجــوز ألنــه بيــع للطعــام قبــل اســتيفائه ،وكذلــك إذا قبــض منــه غيــره مثــل

رأس المــال ،فهــو ممنــوع للذريعــة إىل بيــع الطعــام قبــل اســتيفائه ،وكان مــا
أظهــراه مــن العقــد لغــو ًا(  ( .

ويف المــادة ( )272مــن القانــون المــدين الســوري « :إذا تبين مــن االلتزام
أن المديــن ال يقــوم بوفائــه إال عنــد المقــدرة أو الميســرة ،عيــن القاضــي ميعاد ًا
مناســب ًا لحلــول األجــل ،مراعيـ ًا يف ذلك مــوارد المديــن الحاليــة والمســتقبلية،
ومقتضيـ ًا منــه عنايــة الرجــل الحريــص عــى الوفــاء بالتزامه».
ويلحــظ هنــا ذهــاب القانــون إىل منــح القاضــي ســلطة تقديريــة يف األجل
وهــو التفــات إىل األحــكام التــي تعــرض لألجــل شــرع ًا ،وهــو هنــا يف التشــريع
اإلســامي لــه خصوصيــة تتعلــق بعــدم التعامــل بالربا.

المطلب الثالث عشر  :باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهام

عــن مالــك أنــه بلغــه أن ســليمان بــن يســار قــال  :فنــي علــف محــار ســعد
بــن أبــي وقــاص ،فقــال لغالمــه  :خــذ مــن حنطــة أهلــك ،فابتــع هبــا شــعير ًا،
وال تأخــذ إال مثلــه.

قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :أن ال تبــاع الحنطــة بالحنطة،

وال التمــر بالتمــر ،وال الحنطــة بالتمــر ،وال التمــر بالزبيــب ،وال الحنطــة
بالزبيــب ،وال شــيء مــن الطعــام كلــه إال يــد ًا بيــد ،فــإن دخــل شــيئ ًا مــن ذلــك
األجــل مل يصلــح ،وكان حرام ـ ًا وال شــيء مــن األُ ْدم كلهــا إال يــد ًا بيــد.
قــال مالــك  :وال يبــاع شــيء مــن الطعــام واألدم إذا كان مــن صنــف

واحــد اثنــان بواحــد ،فــا يبــاع مــد حنطــة بمــدي حنطــة ..وال مــا أشــبه ذلــك
( )1المنتقى .302 ،301/4 :
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مــن الحبــوب واألُ ْدم كلهــا إذا كان مــن صنــف واحــد وإن كان يــد ًا بيــد ..ال
يحــل يف شــيء مــن ذلــك الفضــل ،وال يحــل إال مث ـاً بمثــل يــد ًا بيــد.

وإذا اختلــف مــا يــكال أو يــوزن ممــا يــؤكل أو يشــرب فبــان اختالفــه
فــا بــأس أن يؤخــذ منــه اثنــان بواحــد يــد ًا بيــد(  ( .
فــا يبــاع مطعــوم لمطعــوم مــن جنســه أو مــن غيــر جنســه إال يــد ًا بيــد،
واألصــل يف ذلــك أن هــذا مطعــوم فلــم يجــز فيــه التفــرق قبــل القبــض.

واختــص تحريــم التفاضــل بالمقتــات ألن تأخيــر القبــض أوســع مــن
المنــع مــن التفاضــل ألنــه يختــص بالجنــس الواحــد وتأخيــر القبــض يشــمل
الجنــس الواحد والجنســين ،فــكان تحريــم تأخير القبــض يف مجيع المطعــوم(  ( .

قــال مالــك « :إن أهــل العلــم قــد اجتمعــوا عــى أن ال بــأس ِّ
بالشــرك
والتوليــة واإلقالــة يف الطعــام وغيــره ،وذلــك أن أهــل العلــم أنزلــوه عــى وجــه
المعــروف ،ومل ينزلــوه عــى وجــه البيــع ،وذلــك مثــل الرجــل يســلف الدراهــم
النُّــ ّقص فيقضــي دراهــم وازنــة فيهــا فضــل فيحــل لــه ذلــك ،ولــو اشــترى ..مل
يحــل ذلــك ..ولــو اشــترط عليــه حيــن أســلفه مل يحــل لــه ذلــك»(  ( .
المطلب الرابع عشر  :البيع ِجزاف ًا
قــال مالــك « :ومــن بــاع طعام ـ ًا ِج َزاف ـ ًا ومل يسـ ِ
ـتثن منــه شــيئ ًا ،ثــم بــدا

لــه أن يشــتري منــه شــيئ ًا ،فإنــه ال يصلــح لــه أن يشــتري منــه شــيئ ًا إال مــا كان
يجــوز لــه أن يســتثنيه منــه ،وذلــك الثلــث فمــا دونــه ،فــإن زاد عــى الثلــث
صــار ذلــك إىل المزابنــة وإىل مــا يكــره ،فــا ينبغــي لــه أن يشــتري منــه شــيئ ًا
إال مــا كان يجــوز لــه أن يســتثني منــه ،وال يجــوز لــه أن يســتثني منــه إال الثلــث
فمــا دونــه ،وهــذا األمــر الــذي ال اختــاف فيــه عندنــا»(  ( .
()1
()2
()3
()4

الموطأ  462 :ـ .463
المنتقى .3/5 :
الموطأ .465 :
الموطأ .466 :
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فمــن بــاع طعام ـ ًا ِجزاف ـ ًا ثــم أراد شــراء بعضــه كي ـاً فيجــوز شــراء مــا
يجــوز اســتثناؤه مــن الثلــث فأقــل ،واألكثــر يدخــل يف الغــرر وب ُعــد عــن الحزر
والتحــري فتلحقــه الجهالــة المفســدة للعقــد(  ( .
ويف القانــون المــدين الســوري (م« : )397إذا كان البيــع جزاف ـ ًا انتقلــت
الملكيــة إىل المشــتري عــى النحــو الــذي تنتقــل بــه يف الشــيء المعيــن بالذات،
ويكــون البيــع جزافـ ًا ولــو كان تحديــد الثمــن موقوفـ ًا عــى تقديـــر المبيــع».
المطلــب الخامــس عشــر  :بــاب مــا جيــوز مــن بيــع الحيــوان بعضــه
ببعــض والســلف فيــه

وعــن مالــك أنــه ســأل ابــن شــهاب عــن بيــع الحيــوان اثنيــن بواحــد إىل
أجــل ،فقــال  :ال بــأس بذلــك .قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :أنــه
ال بــأس بالجمــل بالجمــل مثلــه وزيــادة دراهــم يــد ًا بيــد(  ( .
إن مــا يجــوز فيــه التفاضــل نقــد ًا هــو غيــر المقتــات والذهــب والفضــة،
بينمــا يحــرم التفاضــل يف المقتــات والذهــب والفضــة ،فــإذا بيعــت يــد ًا بيــد فال
بــأس مــع زيــادة مــن جنــس آخــر نقــد ًا أو إىل أجــل مــع تعجيــل الجنســين،
وذلــك للتســليم الحاصــل للجنســين دون تأجيــل ،فــا بــأس بالزيــادة(  ( .

قــال مالــك  :ومــن ســلف يف شــيء مــن الحيــوان إىل أجــل مســمى،
فوصفــه وحــاه ونقــد ثمنــه ،فذلــك جائــز ،وهــو الزم للبائــع والمبتــاع عــى
مــا وصفــا وحليــا ،ومل يــزل ذلــك مــن عمــل النــاس الجائــز بينهــم ،والــذي مل
يــزل عليــه أهــل العلــم ببلدنــا(  ( .
وذلــك أن الســلف يف الحيــوان بالحليــة والصفــة جائــز الزم ،ويخالــف
يف ذلــك أهــل العــراق(  ( .
()1
()2
()3
()4
()5

المنتقى .15 :
الموطأ .467 :
المنتقى .20/5 :
الموطأ .467 :
المنتقى .21/5 :
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المطلب السادس عشر  :باب بيع اللحم باللحم

قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا يف لحــم اإلبــل والبقــر والغنــم
ومــا أشــبه ذلــك مــن الوحــوش أنــه ال يشــترى بعضــه ببعــض إال مث ـاً بمثــل
وزن ـ ًا بــوزن يــد ًا بيــد ،وال بــأس بــه وإن مل يــوزن ،إذا تحــرى أن يكــون مث ـاً
بمثــل يــد ًا بيــد(  ( .
فإمجــاع أهــل المدينــة أن لحــم ذوات األربــع جنــس يحــرم فيــه التفاضل،
ولحــم الطيــور جنــس آخــر ،وكذلــك لحــم الحيتــان جنــس ثالــث ،فيجــوز
التفاضــل بينــه وبيــن الجنســين الســابقين(  ( .

وذهــب القانــون المــدين الســوري إىل جــواز الســلف والقــرض يف
األمــوال المثليــة والنقــود ،إذ نصــت المــادة (« : )506القــرض عقــد يلتــزم بــه
المقــرض أن ينقــل إىل المقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثــي
آخــر عــى أن يــرد إليــه المقتــرض عنــد هنايــة القــرض شــيئ ًا مثلــه يف مقــداره
ونوعــه وصفتــه».
ولــو نظرنا إىل ألفاظ المثلية والمقــدار والنوع والصفة لوجدناها متماثلة.

المطلب السابع عشر  :باب السلفة يف ال ُع ُروض

عــن مالــك عــن يحيــى بن ســعيد عــن القاســم بــن محمد أنــه قال  :ســمعت
عــن عبــد اهلل بــن عبــاس ورجــل يســأله عــن رجــل سـ ّلف يف ســبائب ،فــأراد بيعها
قبــل أن يقبضهــا ،فقــال ابــن عباس  :تلــك الــورق بالــورق ،وكــره ذلك.

قــال مالــك  :وذلــك فيمــا نــرى ـ واهلل أعلــم ـ أنــه أراد أن يبيعهــا مــن
صاحبهــا الــذي اشــتراها منــه بأكثــر مــن الثمــن الــذي ابتاعهــا بــه ،ولــو أنــه
باعهــا مــن غيــر الــذي اشــتراها منــه مل يكــن بذلــك بــأس.
قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا فيمــن سـ ّلف يف رقيق أو ماشــية
أو ُعـ ُـروض فــإذا كان كل شــيء مــن ذلــك موصوفـ ًا ،فســلف فيــه إىل أجــل فحل
( )1الموطأ .469 :
( )2المنتقى .20/5 :
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األجــل ،فــإن المشــتري ال يبيــع شــيئ ًا مــن ذلــك مــن الــذي اشــتراه منــه بأكثــر
مــن الثمــن الــذي ســلفه فيــه قبــل أن يقبــض مــا ســلفه فيــه ،وذلــك أنــه إذا فعلــه
فهــو الربــا صــار المشــتري إن أعطــى الــذي باعــه دنانيــر ،أو دراهــم ،فانتفــع
هبــا ،فلمــا حلــت عليــه الســلفة ومل يقبضهــا المشــتري باعهــا مــن صاحبهــا
بأكثــر ممــا ســلفه فيهــا ،فصــار أن رد إليــه مــا ســلفه وزاده مــن عنــده(  ( .
ومــن نــص المــادة ( )506وفيهــا  « :أو أي شــيء مثــي آخــر عــى أن يــرد
إليــه المقتــرض عنــد هنايــة القــرض شــيئ ًا مثلــه يف مقــداره ونوعــه وصفتــه ».

قــال عيســى  :ســألت ابــن القاســم عــن ربــح مــا مل يضمــن فقــال :
ذكــر مالــك أنــه بيــع الطعــام قبــل أن يســتوىف ،ألن رســول اهلل  هنــى عــن
بيــع الطعــام قبــل أن يســتوىف فربحــه حــرام ،وأمــا غيــر الطعــام  :ال ُعــروض
والحيــوان والثيــاب فــإن ربحــه حــال ،ألن بيعــه قبــل اســتيفائه حــال.
المطلب الثامن عشر  :باب بيع النحاس والحديد وما أشبههام مما يوزن

قــال مالــك  :األمــر عندنــا فيمــا كان مما يــوزن من غيــر الذهــب والفضة
مــن النحــاس َّ
والشــ ّبه والرصــاص واآلنــك والحديــد والقضــب  ...ومــا
أشــبه ذلــك ممــا يــوزن فــا بــأس بــأن يؤخــذ مــن صنــف واحــد اثنــان
بواحــد يــد ًا بيــد ..فــإذا اختلــف الصنفــان مــن ذلــك ..فــا بــأس بــأن يؤخــذ
منــه اثنــان بواحــد إىل أجــل. (  (..

وذلــك أن مــا ليــس بمطعــوم مــن المكيــل والمــوزون وال بثمــن كالحنــاء
والحديــد والنحــاس يجــوز فيــه التفاضــل دون األجــل ،ويحــرم التفاضــل
واألجــل يف الجنــس الواحــد(  ( .

قــال مالــك  :ومــا اشــتريت مــن هــذه األصنــاف كلهــا فــا بــأس أن تبيعه
قبــل أن تقبضــه مــن غيــر صاحبــه الــذي اشــتريته منــه إذا قبضــت ثمنــه إذا كنت
( )1املوطأ .471 :
( )2الموطأ .472 :
( )3المنتقى .35/5 :
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اشــتريته كي ـاً أو وزن ـ ًا ،فــإن اشــتريته جزاف ـ ًا فبعــه مــن غيــر الــذي اشــتريته
منــه بنقــد أو إىل أجــل ،وذلــك أن ضمانــه منــك إذا اشــتريته جزافـ ًا ،وال يكــون
ضمانــه منــك إذا اشــتريته وزنـ ًا حتــى تزنــه وتســتوفيه ،وهــذا أحــب ما ســمعت
إيل يف هــذه األشــياء كلهــا ،وهــو الــذي مل يــزل عليــه أمــر النــاس عندنــا(  ( .

ومــا اشــتريت مــن غيــر المطعــوم والثمــن فلــك بيعــه بثمــن عاجــل
ال آجــل ،فــإن اشــتراه جزافــ ًا فلــه بيعــه بثمــن آجــل ،ألنــه يصيــر بالعقــد يف
ضمــان المشــتري والمكيــل والمــوزون ال بــد مــن اســتالمه واســتيفائه إذا كان
الثمــن مؤج ـاً ،لئــا يصيــر مــن بيــع الكالــئ بالكالــئ(  ( .

قــال مالــك  :األمــر عندنــا فيمــا يــكال أو يــوزن ممــا ال يؤكل وال يشــرب
مثــل العصفــر والنــوى َ
والخبــط ومــا يشــبه ذلــك  :أنــه ال بــأس بــأن يؤخــذ
مــن كل صنــف منــه اثنــان بواحــد يــد ًا بيــد ،وال يؤخــذ مــن صنــف واحــد منــه
اثنــان بواحــد إىل أجــل ،ومــا اشــتري مــن هــذه األصنــاف كلهــا فــا بــأس بــأن
يبــاع قبــل أن يســتوىف إذا قبــض ثمنــه مــن غيــر صاحبــه الــذي اشــتراها منــه(  ( .
فمــا ليس مطعومـ ًا وال ثمنـ ًا كالحنــاء والحديــد والرصــاص والنحاس...
يجــوز بيعــه بجنســه يــد ًا بيــد بالتفاضــل أو بالتســاوي ،وال يجــوز األجــل ،فــإذا
اختلــف الجنــس فيجــوز األجــل والتفاضل(  ( .

ويف المــادة ( )27مــن القانــون المــدين الســوري  :يكــون االلتــزام ألجــل
إذا كان نفــاذه أو انقضــاؤه مترتبـ ًا عــى أمــر مســتقبل محقــق الوقــوع.

()1
()2
()3
()4

الموطأ .472 :
المنتقى .35/5 :
الموطأ .473 :
المنتقى  35/5 :ـ .36
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المطلب التاسع عشر  :باب بيع الغرر

عــن مالــك عــن أبــي حــازم بــن دينــار عــن ســعيد بــن المســيب  :أن

رســول اهلل  هنــى عــن بيــع الغــرر.

قــال مالــك  :واألمــر عندنــا أن مــن المخاطــرة والغــرر اشــتراء مــا يف

بطــون اإلنــاث مــن النســاء والــدواب ،ألنــه ال ُيــدرى. (  ( ..

وذلــك أنــه جمهــول الصفــة متعــذر التســليم وأحدمهــا ٍ
كاف للبطــان،

فاجتماعهمــا آكــد(  ( .

قــال مالــك  :فأمــا أن يبيــع رجــل مــن رجــل ســلعة يبــت بيعهــا ،ثــم

ينــدم المشــتري ،فيقــول للبائــع  :ضــع عنــي ،فيأبــى البائــع ،ويقــول  :بــع،

فــا نقصــان عليــك ،فهــذا ال بــأس بــه ،ألنــه ليــس مــن المخاطــرة ،وإنمــا هــو
شــيء وضعــه لــه ،وليــس عــى ذلــك عقــدا بيعهمــا ،وذلــك الــذي عليــه األمــر
عندنــا(  ( .

ونقــل الباجــي عــن مالــك  :أن ذلــك الزم ،ألنــه محــل عــى بيــع ســلعته

لمــا غــره بــه فيلزمــه مــا التزمــه مــن الشــراء(  ( .

وتنــص المــادة ( )130مــن القانــون المــدين الســوري « :إذا كانــت

التزامــات أحــد المتعاقديــن ال تتعــادل ألبتــة مــع مــا حصــل عليــه هــذا

المتعاقــد مــن فائــدة ..جــاز للقاضــي بنــاء عــى طلــب المتعاقــد المغبــون ،أن

يبطــل العقــد ،أو ينقــص التزامــات هــذا المتعاقــد»

ويف المــادة (« : )243إذا لـــم يقصــد بالغــش إال تفضيــل دائــن عــى آخــر

دون حــق ،فــا يترتــب عليــه إال حرمــان الدائــن مــن هــذه الميــزة ».
()1
()2
()3
()4

الموطأ .474 :
المنتقى .42/5 :
الموطأ .475 :
المنتقى .43/5 :
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ويف المــادة (« : )121إذا وقــع المتعاقــد يف غلــط جوهــري جــاز لــه أن

يطلــب إبطــال العقــد إن كان المتعاقــد اآلخــر قــد وقــع مثلــه يف هــذا الغلــط ،أو

كان عــى علــم بــه ،أو كان مــن الســهل عليــه أن يتب ّينــه».

ويف المــادة ( 1« : )122ـ يكــون الغلــط جوهريــ ًا إذا بلــغ حــد ًا مــن

الجســامة بحيــث يمتنــع معــه المتعاقــد عــن إبــرام العقــد لــو مل يقــع يف هــذا

الغلــط 2 .ـ وإذا وقــع يف صفــة للشــيء تكــون جوهريــة  ..إذا وقــع يف ذات

المتعاقــد ،أو يف صفــة مــن صفاتــه ..الســبب الرئيســي يف التعاقــد».

ويف المــادة « : )126( :يجــوز إبطــال العقــد للتدليــس ..مــن الجســامة

بحيــث لوالهــا لمــا أبــرم الطــرف الثــاين العقــد».

إن الغــرر معنــى عــام يشــمل كل مــا يتنــاىف مــع الشــرع والعدالــة بيــن
المتعاقديــن والرضــا باختــاف االلتزامــات ،ونجــد هنــا نصوصــ ًا اعتنــت

بذلــك ممــا ال يــدرى أو يجهــل أو ينــدم فيــه أو بلــغ مــن الجســامة حــد ًا غيــر
مقبــول ،ورغــم تعــدد المــواد القانونيــة أجــد تحديدهــا بالنصــوص المذكــورة
عــن اإلمــام مالــك أكثــر وضوحــ ًا بينمــا اكتفــت المــواد بكونــه جســمي ًا أو

باعث ـ ًا عــى االمتنــاع عــن التعاقــد ،وكالمهــا يســعى لتحديــد ذلــك الغــرر.
المطلب العشرون  :باب بيع المرابحة

قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا يف البــز يشــتريه الرجــل ببلـ ٍ
ـد
ثــم يقــدُ م بــه بلــد ًا آخــر فيبيعــه مرابحــة  :أنــه ال يحســب فيــه أجــر السماســرة،
وال أجــر الطــي ،وال الشــد ،وال النفقــة ،والكــراء بيــت ،فأمــا كــراء البــز يف

ُح ْمالنــه فإنــه يحســب يف أصــل الثمــن ،وال يحســب فيــه ربــح إال أن ُيعلــم

ربحــوه عــى ذلــك كلــه بعــد العلــم بــه،
البائـ ُ
ـع مــن يســاومه بذلــك كلــه ،فــإن ّ
فال بــأس بــه(  ( .

( )1الموطأ .476 :
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وتســمى حوالــة األســواق يف زيــادة القيمــة مرابحــة بالبيــان يف النقصــان،
ويف الزيــادة.

قــال ابــن حبيــب  :ال يجــب البيــان ،وقــال ابــن القاســم  :األوىل البيــان،
وظاهــر المذهــب عــى المنــع مــن ذلــك(  ( .
وينــص القانــون المــدين الســوري يف المــادة ( )305يف حوالــة الحــق :
ال تكــون الحوالــة نافــذة قبــل المديــن أو قبــل الغيــر إال إذا قبلهــا المديــن
أو تبلغهــا عــى أن نفاذهــا قبــل الغيــر بقبــول المديــن يســتلزم أن يكــون هــذا
القبــول ثابــت التاريــخ .
ويف المــادة (« : )306يجــوز قبــل تبليــغ الحوالــة أو قبولها أن يتخــذ الدائن
المحــال لــه مــن اإلجــراءات مــا يحافــظ به عــى الحــق الــذي انتقــل إليه».

ويعــدُّ عنــد بعــض القانونييــن العمــل لقــاء نســبة مــن الربــح عقــد عمــل
ال شــركة لعــدم مســامهة العامــل يف الخســائر ولعــدم مســامهته يف اإلدارة
للمشــروع ،ولخضوعــه لســلطة صاحــب العمــل (م2عمــل) ويف المــادة
( 640مــدين ســوري)  :العمــل هــو الــذي يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن بــأن
يعمــل يف خدمــة المتعاقــد اآلخــر وتحــت إدارتــه أو إشــرافه مقابــل أجــر
يتعهــد بــه المتعاقــد اآلخــر.

ويف المــادة ( )483مــن القانــون المــدين « :إذا مل يبيــن يف عقــد الشــركة
نصيــب كل مــن الشــركاء يف األربــاح والخســائر ،كان نصيــب كل منهــم يف
ذلــك بنســبة حصتــه يف رأس المــال».
ويف المــادة (1« : )391ـ يجــوز أن يقتصــر تقديــر الثمــن عــى بيــان
األســس التــي يحــدد بمقتضاهــا فيمــا بعــد.

 2ـ وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هو ســعر الســوق وجــب عن الشــك أن يكون
الثمــن ســعر الســوق يف المــكان والزمــان اللذيــن يجــب فيهمــا تســليم المبيــع
( )1المنتقى .48/5 :
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للمشــتري ،فــإذا مل يكــن يف مــكان التســليم ســوق وجــب الرجــوع إىل ســعر

الســوق يف المــكان الــذي يقضــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي الســارية».

ويف النظــر يف هــذه المــواد وصياغتهــا نجــد أن مــا قالــه اإلمــام مالــك

أكثــر وضوحـ ًا وتحديــد ًا وشــمو ً
ال ،وعنــده عقــود مل يســتطع القانــون المعاصــر

أن يحتويهــا وأن يســتغلها ويســتثمرها فيمــا ســماه اإلمــام مالــك «حوالــة
األســواق والمرابحــة».

مــع ضــرورة التأكيــد عــى لفــت االنتبــاه إىل مــا يذكــره اإلمــام مالــك مــن

االتفــاق وإمجــاع أهــل المدينــة فيمــا ســقته.

المطلب الحادي والعشرون  :باب البيع على البرنامج

قــال مالــك  :األمــر عندنــا يف القوم يشــترون الســلعة البــز أو الرقيق فيســمع

بــه الرجــل ،فيقــول الرجــل منهــم  :البــز الــذي اشــتريت مــن فــان قــد بلغنــي

صفتــه وأمــره ،فهــل لــك أن أربحــك يف نصيبــك كــذا وكــذا؟ فيقــول  :نعــم،

فيربحــه ويكــون شــريك ًا للقــوم مكانــه ،فــإذا نظــر إليــه رآه قبيحـ ًا واســتغاله.

قــال مالــك  :ذلــك الزم لــه ،وال خيــار لــه فيــه إذا كان ابتاعــه عــى برنامج

وصفــة معلومــة وهــذا األمــر الــذي مل يــزل عليــه النــاس عندنــا يجيزونــه بينهــم،
إذا كان المتــاع موافقـ ًا للبرنامــج ومل يكــن مخالفـ ًا له(  ( .

ألنــه بيــع عــى الصفــة فيجــوز يف العين الغائبــة ،وهو مــن الســلم المضمون

يف الذمــة ،وليــس لهــم الــرد إذا فتحــوا المتــاع فاســتغلوه إن وجــد المتــاع عــى

الصفــة المذكــورة ويعيدهــا عنــد ذكرهــا ،دون االكتفــاء باإلشــارة إليهــا.

وذلــك أنــه يعتــري الرائــي اتفــاق الصفــات واختالفهــا واألمثــل فيهــا

مــن وقــت إىل آخــر بيــن حســن وقبــح(  ( .
( )1الموطأ .478 :
( )2المنتقى .54/5 :
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ويف المــادة ( )612مــن القانــون المــدين الســوري  « :المقاولــة عقــد
يتعهــد بمقتضــاه أحــد المتعاقديــن أن يصنــع شــيئ ًا ،أو أن يــؤدي عم ـاً لقــاء
أجــر يتعهــد بــه المتعاقــد اآلخــر».

ويف المــادة (« : )613يجــوز أن يقتصــر المقــاول عــى التعهــد بتقديــم
عملــه عــى أن يقــدم رب العمــل المــادة التــي يســتخدمها أو يســتعين هبــا يف
القيــام بعملــه».

ويف المــادة (« : )614إذا تعهــد المقــاول بتقديــم مــادة العمــل ،كلهــا أو
بعضهــا ،كان مســؤو ً
ال عــن جودهتــا وعليــه ضماهنــا لــرب العمــل».
ويف المادة ( : )416ال يضمن البائع عيب ًا جرى العرف عىل التسامح فيه.

ويف المــادة (1« : )417ـ إذا تســلم المشــتري المبيــع ،وجــب عليــه
التحقــق مــن حالتــه بمجــرد أن يتمكــن مــن ذلــك وفقـ ًا للمألــوف يف التعامــل،
فــإذا كشــف عيبــ ًا يضمنــه البائــع ،وجــب عليــه أن يخطــره بــه خــال مــدة
معقولــة ،فــإن مل يفعــل اعتبــر قابــاً للمبيــع».
وبالنظــر يف هــذه المــواد ومقارنتهــا بمــا ذكــره اإلمــام مالــك نجدهــا
متفقــة المضمــون ،وإن اختلفــت العبــارات والتراتيــب العقديــة وتكييفاهتــا.
المطلب الثاين والعشرون  :باب بيع الخيار

عــن مالــك عــن نافــع عــن عبــد اهلل بــن عمــر أن رســول اهلل  قــال :
«المتبايعــان كل واحــد منهمــا بالخيــار عــى صاحبــه .مــا مل يتفرقــا إال بيــع
الخيــار».

قــال مالــك  :األمــر عندنــا يف الرجــل يشــتري الســلعة مــن الرجــل،
فيختلفــان يف الثمــن ،فيقــول البائــع  :بعتكهــا بعشــرة دنانيــر ،ويقــول المبتــاع :
ابتعتهــا منــك بخمســة دنانيــر  :إنــه يقــال للبائــع  :إن شــئت فأعطهــا للمشــتري
بمــا قــال ،وإن شــئت فاحلــف بــاهلل مــا بعــت ســلعتك إال بمــا قلــت ،فــإن
حلــف ،قيــل للمشــتري  :إمــا أن تأخــذ الســلعة بمــا قــال البائــع ،وإمــا أن
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تحلــف بــاهلل مــا اشــتريتها إال بمــا قلــت فــإن حلــف بــرئ منهــا ،وذلــك أن كل
واحــد منهمــا مــد ٍع عــى صاحبــه(  ( .
وذلــك أن اختــاف المتبابعيــن يف الثمــن يجعــل كالً منهمــا مدعيــ ًا
ومدعــى عليــه ،فعليهمــا اليميــن مــا كان المبيــع قائمــ ًا(  ( .
ويف القانــون المــدين الســوري المــادة (1« : )391ـ يجــوز أن يقتصــر
تقديــر الثمــن عــى بيــان األســس التــي يحــدد بمقتضاهــا فيمــا بعــد».
ويف المــادة (« : )392إذا مل يحــدد المتعاقــدان ثمنـ ًا للمبيــع ،فــا يترتــب

عــى ذلــك بطــان البيــع متــى تبيــن مــن الظــروف أن المتعاقديــن قــد نويــا
اعتمــاد الســعر المتــداول»..

المطلب الثالث والعشرون  :باب ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة
قــال مالــك  :يف الرجــل يبيــع البــز المصنــف ويســتثني ثياب ـ ًا برقومهــا :

إنــه إن اشــترط أن يختــار مــن ذلــك الرقــم فــا بــأس بــه ،وإن مل يشــترط أن
يختــار منــه حيــن اســتثنى ،فــإين أراه شــريك ًا يف عــدد البــز الــذي اشــتري منــه،
وذلــك أن الثوبيــن يكــون رقمهمــا ســواء وبينهمــا تفــاوت يف الثمــن.

قــال مالــك  :األمــر عندنــا أنــه ال بــأس بالشــرك والتوليــة واإلقالــة منــه
يف الطعــام وغيــره ،قبــض ذلــك أومل يقبــض ،إذا كان ذلــك بالنقــد ومل يكــن فيــه
ربــح وال وضيعــة وال تأخيــر للثمــن ،فــإن دخــل ذلــك ربــح أو وضيعــة أو
تأخيــر مــن واحــد منهمــا ،صــار بيع ـ ًا ي ِ
ح ُّلــه مــا يحــل البيــع ،ويحرمــه ممــا
ُ
يحرمــه البيــع ،وليــس بشــرك وال توليــة وال إقالــة(  ( .

فــا يجــوز البيــع قبــل االســتيفاء والقبــض لنهــي النبــي  عــن ذلــك،
ويجــوز المشــاركة أو يــويل أحــد ًا جــزء ًا منــه أو يقيلــه البائــع منــه ،واألصــل
فيــه  :مــا روى ربيعــة عــن ســعيد بــن المســيب «أن رســول اهلل  هنــى عــن

( )1الموطأ .479 :
( )2المنتقى .60/5 :
( )3الموطأ .482 :
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بيــع الطعــام قبــل أن يســتوىف وأرخــص يف الشــركة والتوليــة واإلقالــة» وألهنــا
مــن عقــود المكارمــة(  ( .

ويف المــادة ( )473يف الشــركة « :الشــركة عقــد بمقتضــاه يلتزم شــخصان
أو أكثــر بــأن يســاهم كل منهــم يف مشــروع مــايل بتقديــم حصــة مــن مــال أو
عمــل القتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو مــن خســارة».
ِ
يــوف
ويف القانــون المــدين الســوري يف اإلقالــة المــادة (« : )158إذا مل
أحــد المتعاقديــن بالتزامــه جــاز للمتعاقــد اآلخــر بعــد إعــذاره المديــن أن
يطالــب بتنفيــذ العقــد أو بفســخه».

ويف المــادة (« : )161إذا فســخ العقــد أعيــد المتعاقــدان إىل الحالــة التــي
كانــا عليهــا قبــل العقــد .فلــم ينــص عــى اإلقالــة إال باإلبــراء فنصــت المــادة
( : )369ينقضــي االلتــزام إذا أبــرأ الدائــن مدينــه مختــار ًا .ويتــم اإلبــراء متــى
وصــل إىل علــم المديــن ،ويرتــد بــرده».
وإن الناظــر يف أحــكام الفســخ يف القانــون المــدين يجــد الفســخ أمــر ًا
اســتثنائي ًا لعــدم الوفــاء بااللتزامــات (م 159و.)429
والناظــر يف هــذه النصــوص يجــد مصطلحــات الشــركة والتوليــة واإلقالة
ـ الفســخ ـ ولقبــض والربــح والوضيعــة واالســتيفاء وعقــود المكارمة.

وبالمقارنــة بيــن هــذه النصــوص يجد القــارئ مصطلحــات يف غايــة الدقة
واأللــق والتطــور القانــوين والعقــدي والحضــاري ،وال يجــد بيــن النصيــن إال
تشــاهب ًا بالغـ ًا ،فأيهمــا الســابق والالحــق؟!

( )1المنتقى .78/5 :
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المطلب الرابع والعشرون  :باب ما ال جيوز من السلف

عــن مالــك أنــه بلغــه أن عبــد اهلل بــن مســعود كان يقــول  :مــن أســلف
ســلف ًا فــا يشـ ْ
ـترط أفضــل منــه ،وإن كانــت قبضــة مــن علــف فهــو ربــا.
قــال مالــك  :األمــر المجتمــع عليــه عندنــا  :أن مــن اســتلف شــيئ ًا مــن

الحيــوان بصفــة وتحليــة معلومــة فإنــه ال بــأس بذلــك ،وعليــه أن يــرد مثلــه(  ( .
فمــا كان معلوم الصفة والحلية ُيتمكن من رد مثله فيجوز الســلف فيه(  ( .

ويف المــادة ( )506مــن القانــون المــدين الســوري « :القــرض عقــد يلتــزم
بــه المقــرض أن ينقــل إىل المقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء
مثــي آخــر عــى أن يــرد إليــه المقتــرض عنــد هنايــة القــرض شــيئ ًا مثلــه يف
مقــداره ونوعــه وصفتــه».
وإن المقارنة توضح كبير التشابه بين هذه النصوص!!.

( )1الموطأ .486 :
( )2المنتقى .99/5 :
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وفيها أهم النتائج والتوصيات

الخامتة

إن أهم النتائج هي :

 1ـ إن الســياقات والمصطلحــات المســوقة تــدل عــى وحــدة المصــدر

المنبثقــة عنــه.

 2ـ إن القانــون وليــد الخبــرات والتجــارب متمث ـاً بالفقــه ،وال يوجــد

فقــه منســجم ســابق لقانــون نابليــون ،ومــا وجــد قبلــه مــن القوانيــن كقانــون

محورابــي ومدونــة جوســتنيان واأللــواح االثنــي عشــر والقوانيــن الرومانيــة
مختلفــة المبــادئ وغيــر منســجمة مــع القانــون الفرنســي والمــع المبــادئ
اإلنســانية الســامية والموجــودة صراحــ ًا وتطبيقــ ًا يف الفقــه اإلســامي.
 3ـ إن المصــدر الرئيــس لقانــون نابليــون هــو الفقــه اإلســامي مترمج ـ ًا

عــن الفقــه المالكــي وفــق مــا قــرره علمــاء المقارنــات التشــريعية ووفــق مــا

ســقته مــن المطالــب األربعــة والعشــرين يف ذلــك.

 4ـ إن الفقــه اإلســامي أعظــم فقــه عرفتــه البشــرية بإحاطتــه وشــموله

وغزارتــه وســعته وتحقيقــه للمبــادئ اإلنســانية.

 5ـ إن اإلمام مالك هو المقنن الحضاري األول.

 6ـ إن القوانين الموجودة يف أيدينا اليوم هي وليدة الفقه اإلسالمي وهو

مصدرها ،إال ما أضيف مما ينتقد وهو قليل.
وأما التوصيات :

1ـ ضــرورة متابعــة الدراســات التشــريعية المقارنــة والتاريخيــة لتوثيــق

البيئــة الفقهيــة التــي عاشــتها التشــريعات وكيــف تطــورت وبلغــت إلينــا.

2ـ التأكيــد عــى طــاب الدراســات العليــا يف اختيــار موضوعــات

المقارنــات التشــريعية وصــوغ دراســتهم بمــواد مقننــة.
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3ـ تشــكيل لجــان مختصــة تصــوغ القوانيــن المختلفــة وتأخــذ بتوجيــه
طـ َّ
ـاب الدراســات العليــا إىل ذلــك وتســتفيد مــن خبراهتــم.

وصــى اهلل عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعيــن،
والحمد هلل رب العالمين.
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مصادر البحث

اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام

شرح تنقيح الفصول

العقود المسماة

القرايف

القرايف

دار الفكر

دار الفكر

د .محمد الزحييل

جامعة دمشق

القانون المدين (السوري)

تنسيق وليد عدي

المكتبة القانونية

مالك

محمد أبو زهرة

دار الفكر العربي

القاموس المحيط

لسان العرب
المحصول

المدخل إىل علم القانون

المدخل إىل الفقه اإلسالمي

المدخل الفقهي العام
مدونة اإلمام سحنون

معجم المؤلفين

معجم مقاييس اللغة

المقارنات التشريعية

الفيروزآبادي
ابن منظور
الرازي

هشام القاسم

دار الفكر

دار صادر

دار الكتب العلمية

مطبعة جامعة دمشق

محمود الطنطاوي

مكتبة وهبة

فاروق محادة

دار القلم

مصطفى الزرقا

عمر رضا كحالة
ابن فارس

سيد عبد اهلل عيل حسين

دار الفكر

مؤسسة الرسالة

دار الكتب العلمية
دار السالم

المقارنات التشريعية محمد حسنين مخلوف العدوي (مخلوف الميناوي) دار السالم

الوسيط يف شرح القانون المدين عبد الرزاق السنهوري دار إحياء التراث العربي

المنتقى شرح الموطأ
الموطأ

الباجي

اإلمام مالك
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دار الكتاب العربي
دار الحديث

جهود المدرسة المالكية الجزائرية
في علم القواعد الفقهية
 الدكتور عبد احلق محيش
y
أستاذ بكلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة محد بن خليفة ،قطر

ﭑ ﭒﭓﭔ
المقدمة

إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور

أنفســنا وســيئات أعمالنــا ،مــن يهــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا
هــادي لــه ،ونشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لـــه ،ونشــهد أن محمــد ًا

عبــده ورســوله ،أرســله اهلل للنــاس كافــة بشــير ًا ونذيــر ًا ،وداعيــ ًا إليــه بإذنــه
وســراج ًا منيــر ًا ،ب ّلــغ الرســالة ،وأدى األمانــة ،ونصــح األمــة ،وب َّيــن لهــا

الحــال والحــرام ،القائــل -عليــه الصــاة والســام  « : -مــن يــرد اهلل بــه خيــر ًا

يفقهــه يف الديــن »(  ( ..
أما بعد :

فلقــد كان لعلمــاء الجزائــر إســهاماهتم المتميــزة يف كل العلــوم والفنــون

اإلســامية ،ومــن بينهــا علــم القواعــد الفقهيــة ،وهــذه الورقــة البحثيــة تت ّبــع

هــؤالء العلمــاء وتحصيهــم ،كمــا تحصــي أهــم مشــاركاهتم يف هــذا المجــال،
وتعــرض لتلــك الكتــب والمصنفــات التــي ألفوهــا وأثــروا هبــا المكتبــة
اإلســامية ،كمــا يحــاول الباحــث أن يبيــن األثــر الــذي تركتــه تلــك المدرســة

( )1متفــق عليــه  :البخــاري يف كتــاب العلــم بــاب قــول النبــي  : رب مبلــغ أوعــى مــن
ســامع ()71ج 1ص ،39ومســلم يف كتــاب الــزكاة بــاب النهــي عــن المســألة ()1037
ج2ص 718مــن حديــث معاويــة .
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مــن عالمنــا اإلســامي يف جــزء مــن بنــاء الفقــه اإلســامي الكبيــر أال وهــو
موضــوع القواعــد الفقهيــة .
ومشكلة البحث هي :

أمهيــة المســامهة المالكيــة يف مجــال التأليــف يف التقعيــد الفقهــي وإبــراز
حجمهــا وأمهيتهــا.
دراســة التأثيــر والــدور الــذي قــام بــه علمــاء الجزائــر عــى مــر التاريــخ
اإلســامي يف حركــة التقعيــد الفقهــي .

ويهــدف البحــث إىل تتبــع واســتقصاء هــؤالء العلمــاء األعــام ومجــع
تراثهــم المتعلــق بالقواعــد الفقهيــة.
التعريــف بفقهــاء الجزائــر وإبــراز جهودهــم العلميــة مــن خــال إحيــاء
التــراث الفقهــي الجزائــري ،وبيــان مــا قدمــوه لألمــة اإلســامية مــن علــم
نافــع وتــراث مؤثــر اســتفادت منــه األجيــال عبــر التاريــخ ..
والتعريــف باإلنتــاج الفكــري للمالكيــة يف مجــال التقعيــد الفقهــي وبيــان
خصائصــه ومميزاتــه ..

ويقــوم البحــث مــن خــال منهــج اســتقرائي وصفــي بجمــع أســماء
هــؤالء العلمــاء وترمجاهتــم ودراســة كتبهــم ومؤلفاهتم يف علــم القواعــد الفقهية
ثــم اســتنباط مــا يمكــن اســتنباطه مــن فوائــد وآثــار.

هــذا ويتعــرض هيــكل البحــث للدراســة واإلجابــة عــن مجموعــة مــن
األســئلة المهمــة مثــل :
هل كان لعلماء الجزائر دور ومشاركة يف حركة التقعيد الفقهي ؟

مــا أمهيــة هــذه الجهــود والمشــاركات ؟ ومــا الــذي يميــز هــذه
المصنفــات الجزائريــة ومــا تقدمــه مــن إضافــات علميــة ؟
كيــف ننظــر ونســتفيد مــن هــذه الجهــود ؟ ومــا ســبل تفعيــل جهــود
فقهــاء الجزائــر يف التقنيــن واإلفــادة منهــا يف المنظومــة القانونيــة ؟
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كمــا يحــاول الباحــث يف ختــام بحثــه اإلجابــة عــن تســاؤل ملــح ومهــم
أال وهــو  :لمــاذا يزهــد الجزائريــون يف علمائهــم ،وال يولوهنــم االهتمــام الالئق
هبــم وبإنجازاهتــم العلميــة ؟
ومــا واجــب طلبــة العلــم والباحثيــن الجزائرييــن يف هــذا العصــر نحــو
تراثهــم وجهــود علمائهــم الســابقة ..؟

ويخلــص البحــث إىل النتائــج والتوصيــات ،كضــرورة االهتــام بعلمائنــا
وتتبــع جهودهــم وآثارهــم العلميــة ،وتوثيقهــا ونشــرها قــدر اإلمــكان،
وتشــجيع الدراســات العلميــة يف مجــال تحقيــق المخطوطــات ،وموضوعــات
القواعــد الفقهيــة والتقنيــن وكل مــا لــه صلــة بالدراســات اإلســامية .
خطة البحث  :وجاء البحث ضمن العناصر التالية :

1 .1المبحث األول  :مصادر القواعد الفقهية يف المذهب المالكي.

2 .2المبحث الثاين  :عرض لكتب المقري والونشريسي يف القواعد الفقهية.

3 .3المبحــث الثالــث  :أهــم الفوائــد واآلثــار المســتنبطة عــن مســامهة فقهــاء
الجزائــر يف القواعــد الفقهيــة
ثم الخاتمة وتحوي أهم النتائج والتوصيات .
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المبحث األول  :مصادر القواعد الفقهية يف المذهب الاملكي :

ّ
إن مــن أروع مــا تم ّيــز بــه الفقــه اإلســامي « :اختزالــه يف ص َيــغ جامعات،

وتجميــع فروعــه وجزئياتــه يف قواعــد وكل ّيــات ،...وقــد حــاز المذهــب
المالكــي يف ذلــك قصــب الســبق ،حيــث جــاءت مصنفــات فقهائــه وأئمتــه

حافلــة بالقواعــد الجامعــة لشــتات فــروع الفقــه ومســائله المتناثــرة ،كشــفت

عــن براعتهــم وضالعتهــم يف الفقــه المالكــي وقواعــده وفروعــه..

وقــد قيــض اهلل لهــذا الديــن رجــا ً
ال أكفــاء ،وفقهــاء أجــاء ،محلــوا

ميــراث النبــوة ،وقبســات التنزيــل ،فأنــاروا للنــاس غياهــب الظلــم ،وبــددوا
غيــوم الجهــل ،وأضحــى آخــر األمــة ينهــل مــن معيــن أولهــا عذبــ ًا زال ً
ال؛
فلقــد صنــف علمــاء المذهــب المالكــي كتب ـ ًا ومؤلفــات كثيــرة يف علــم

القواعــد الفقهيــة أحصيــت بعضهــا يف هــذا الثبــت الــذي يضــم قرابــة ســتين
عنوانــا مــن كتــب القواعــد والنظائــر والكليــات الفقهيــة»(  ( : ..

1 .1الفــروق ( أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق )  :مؤلفــه أبــو العبــاس أمحــد
ابــن أبــي العــا الشــهير بالقرايف(684هـــ) .وكتابــه يعــد مــن أروع مــا أنتجــه
الفقــه اإلســامي ألنــه امتــاز ببيــان الفــروق بيــن القواعــد ،وقــد اســتخلص
فيــه المؤلــف مــا كان منثــور ًا يف كتابــه « الذخيــرة» ،مجــع فيــه مخســمائة وثمانيــة
وأربعيــن قاعــدة.
المقــري المالكي«758هـــ»،
2 .2القواعــد  :ومؤلفــه محمــد بــن محمــد
ّ

ويعتبــر كتابــه الكتــاب الثــاين بعــد الفــروق يف القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة،

وهــو مــن أوســع كتــب القواعــد عنــد المالكيــة حيــث بحــث فيــه مســلك
اإلمــام مالــك وأصحابــه مــع الموازنــة بمذهبــي الحنفيــة والشــافعية يف كثيــر

( )1راجــع مــا ذكــره الباحــث رشــيد المــدور يف كتابــه معلمــة القواعــد الفقهيــة عنــد
المالكيــة ،ود .كمــال بلحركــة ،المدرســة المالكيــة يف القواعــد والنظائــر الفقهيــة  :مقــال
منشــور بمجلــة المذهــب المالكــي العــدد الثــاين  /خريــف 2006-1427.
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مــن القواعــد ومســائلها مــع التعــرض أحيان ـ ًا ألقــوال الحنابلــة ،ويبلــغ عــدد
القواعــد المهمــة فيــه حــوايل مائــة قاعــدة ،ومــن األمثلــة :
 .أ«مراعاة المقاصد مقدمة عىل رعاية الوسائل أبد ًا».

 .ب«إذا اتحــد الحــق ســقط بإســقاط أحــد المســتحقين» ،وذاك كمــا يف

القصــاص إذا عفــا بعــض المســتحقين ســقط كلــه ألن هــذا الحــق يعتبــر
متحــد ًا ال يتبعــض.
3 .3إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك  :ومؤلفــه أمحــد بــن يحــي

الونشريســي«914هـ» ،ويعتبــر كتابــه مــن أشــهر مــا ألــف يف قواعــد المذهــب

المالكــي ،ويتضمــن مائــة وثمــاين عشــرة قاعــدة ،معظــم هــذه القواعــد قواعــد
مذهبيــة تخــدم المذهــب المالكــي ،ويوردهــا بصيــغ اســتفهامية عــى اعتبــار
أهنــا قواعــد خالفيــة ليســت متفــق عليهــا ،وأحيان ـ ًا يعرضهــا بصيغــة خبريــة

لإلشــارة أن القاعــدة ال خــاف فيهــا بيــن الفقهــاء.
ومن األمثلة :

 .أ«درء المفاسد أوىل من جلب المصالح».
 .ب«المعاملة بنقيض المقصود».

4 .4إعداد المهج لالستفادة من المنهج للشنقيطي.
5 .5ترتيب الفروق للبقوري

6 .6الدليل الماهر الناصح للواليت

7 .7عدة البروق للونشريسي وهو كتاب يف الفروق

8 .8مراقي السعود البن زيدان الجكني

9 .9نشر البنود عىل مراقي السعود للشنقيطي

1010اختصــار الفــروق  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن عبــد الســام الربعــي

التونســي (ت 715هـــ) وهــو محقــق يف رســالة دكتــوراه بكليــة الشــريعة جامعة
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األزهــر للدكتــور مجعــة ســحمان هلبــاوي ،ومنــه نســخة مخطوطــة بمكتبــة
جامــع األزهــر الشــريف برقــم .102
1111بستان فكر المهج (شرح التكميل) لميارة.

1212هتذيــب الفــروق والقواعــد الســنية يف األســرار الفقهيــة  :لمحمــد عــي
ابــن الحســين المكــي المالكــي (ت 1367هـ)

1313الــروض المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج يف تكميــل المنهــج :
لمحمــد بــن أمحــد بــن ميــارة (1072-999هـــ)  ...شــرح فيــه نظــم لكتــاب
المنهــج  ..وهــو كتــاب يف قواعــد الفقــه المالكي..فالشــرح قــد طبــع دراســة

وتحقيــق محمــد بــن فــرج الزائــدي ،منشــورات  . elga . 2001فاليتــا  -مالطا.
1414الدليــل الماهــر الناصــح عــى [نظــم] المجــاز الواضــح إىل قواعــد
المذهــب الراجــح  :للعالمــة محمــد بــن يحــى الــواليت (ت 1330هـــ )
-رمحه اهلل -هذا الكتاب :

 .أطبــع عــام 1427هـــ بمكتبــة الــواليت إلحيــاء التــراث اإلســامي -
نواكشــوط ،موريتانيــا.
 .بولــه طبعــة أخــرى ،مراجعــة بابــا محمــد عبــداهلل ،مطابــع دار عــامل
الكتــب ،الريــاض.ط.1

1515إدرار الشــروق عــى أنــوار الفــروق  :للعالمــة قاســم بــن عبــد اهلل
بــن محمــد المعــروف بابــن الشــاط األنصــاري الســبتي (ت  723هـــ) ،وهــو
مطبــوع هبامــش كتــاب الفــروق.
1616النظائر الفقهية  ..للصنهاجي  ..مطبوع بدار البشائر .

1717الفــروق الفقهيــة لإلمــام القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي ،طبــع
مؤخــر ًا بــدار البحــوث بدبــي ..

1818شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينة :أبــو عبــد اهلل
محمــد بــن أبــي القاســم السجلماســي ط الرشــد 2مــج
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ُيعتبــر كتــاب « اليواقيــت الثمينــة » ،لصاحبــه أبــي الحســن عــي بــن عبــد
الواحــد بــن محمــد السجلماســي األصــل ،الجزائــري الدار(تـ1057هـــ)،
حلقــة يف سلســلة كتــب القواعــد الفقهيــة يف المذهــب المالكــي ،وهــي منظومــة
طويلــة تزيــد أبياهتــا عــى الثالثــة آالف بيــت ،إشــتملت عــى القواعــد والنظائــر
والفوائــد الفقهيــة ،مرتبــة عــى أبــواب الفقــه المعــروف .

وأمــا « شــرح اليواقيــت الثمينــة » ،لصاحبــه « أبــي عبــد اهلل محمــد بــن
أبــي القاســم السجلماســي(تـ 1214هـــ ) فهــو موســوعة يف المذهــب المالكي
مجــع بيــن دفتيــه ثــروة فقهيــة هائلــة ،ويعــد مصــدرا جديــدا ومتفــردا مــن حيــث
المحتــوى يضــاف لقائمــة المصــادر يف علــم القواعــد الفقهيــة ،ألنــه مــن ضبط
الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات .

1919كتــاب القواعــد  :للقاضــي محمــد بــن رشــد( ت 520هـــ ) نقــل عنه
القــرايف يف فروقــه.

2020عمــل مــن طــب لمــن حــب  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن محمــد بــن
أمحــد المقــري صاحــب القواعــد(ت 758هـــ) ـ صــدر عــن دار الكتــب العلمية
ببيــروت عــام 2003م
2121انتقــاد عــى قواعــد عــز الديــن بــن عبــد الســام  :ألبــي عبــد اهلل
محمــد بــن أمحــد بــن عثمــان الوانوغــي التونســي نزيــل الحرميــن ،تعقــب
فيــه كتــاب ســلطان العلمــاء العــز بــن عبــد الســام -قواعــد الحــكام يف
مصالــح األنــام ،-والكتــاب نســبه لــه القــرايف يف التوشــيح ،ومخلــوف يف
شــجرة النــور

2222المذهــب يف ضبــط قواعــد الذهــب  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن
أمحــد بــن عيســى بــن فنــدار المعــروف بابــن ع ُّظــوم ( كان حيــا عــام 889هـ)
منــه نســخة بمركــز البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى برقــم  ،28بعنــوان :
المســند المذهــب يف قواعــد المذهــب ،ونســخة بالمكتبــة الوطنيــة بتونــس
برقــم .1489
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2323الفــروق  :ألبــي عبــد اهلل عبــد اهلل محمــد بــن يوســف الغرناطــي

الشــهير المــواق ( ت) .897

2424نظــم قواعــد اإلمــام مالــك  :لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الرمحــن

المســجيني المكناســي منــه نســخة بالخزانــة العامــة بتطــوان برقــم ،5074

وأخــرى بالخزانــة العامــة بالربــاط ضــاع منــي رقمهــا.

2525النظائــر  :ألبــي عمــران عبيــد بــن محمــد الفاســي الصنهاجــي

(ت 430هـــ ).طبــع بــدار البشــائر اإلســامية بلبنــان بعنايــة الســيد جــال عــي

الجهــاين.

2626النظائــر  :لعبــد الحــق الصقيل صاحــب النكت والفــروق ( ت 466هـ)

نسبه له محمد بن عبد السالم األموي

2727النظائـــر  :للعبــدي المعــروف بابــن الصــواف ،اعتمــده القــرايف يف

الذخيــرة يف مواضــع عديــدة.

2828النظائــر  :ألبــي الطاهــر إبراهيــم بــن بشــير ( تــويف بعــد 526هـــ) :

نقــل عنــه القــرايف يف ذخيرتــه يف مواضــع عديــدة.

2828النظائــر  :ألبــي عبــد اهلل المقــري ( ت  758هـــ ) صاحــب القواعــد

المتقــدم الذكــر مرتيــن .ذكــره محقــق قواعــده

2929نظائــر الرســالة  :البــن غــازي المكناســي (ت  919هـــ)  :مجــع فيــه

مــا ورد يف رســالة الشــيخ ابــن أبــي زيــد القيــرواين مــن نظائــر .هــو مطبــوع مــع

شــرحه للحطــاب اآليت الذكــر :

3030تحريــر المقالــة شــرح نظائــر الرســالة  « :شــرح للنظــم الســابق»،

ألبــي عبــد اهلل محمــد الحطــاب  .والكتــاب محقــق ومطبــوع مــن طــرف وزارة
األوقــاف بالمغــرب.
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3131عقــد الجواهــر يف نظــم النظائــر  :لســيدي عــي بــن عبــد الواحــد

األنصــاري السجلماســي الســلوي (ت 1057هـــ) .نســبه لــه تلميــذه عيســى

الثعالبــي يف فهرســته

3232الباهــر يف اختصــار األشــباه والنظائــر  :لعبــد الرمحــن الفاســي صاحب

« نظــم العمل الفاســي» (ت 1091هـ)

3333نظائــر المذهــب  :لعبــد الواحــد بــن أمحــد الونشريســي (ت 955هـ)،

وهــي منظومــة مــات الونشريســي وتركهــا مفرقــة يف كنانيــش ،فجمعهــا بعــده

تلميــذه عبــد الرمحــن بــن عيســى الــكاليل المزيــاين الوريــاغ( ،ت 1001هـــ)
ورتبهــا حســب األبــواب الفقهيــة ووضعهــا بيــن يــدي الطلبــة .توجــد نســخة

منهــا بالخزانــة الملكيــة بالربــاط برقــم .)2( 12237:

3434منظومــة يف النظائــر الفقهيــة  :لعبــد الســام بــن الطيــب القــادري

الحســني الفاســي ـ 1110هـــ ،منهــا نســخة بالخزانــة الملكيــة بالربــاط

برقم 7245 :

3535النظائــر  :البــن عبــدون المكناســي  :وهــو شــبيه بنظائــر أبــي عمــران

الصنهاجــي ،حســب مــا ذكــر محقــق هــذه األخيــرة ،وعنــه أكمــل مــا وجــده
مــن بتــر وبيــاض يف نظائــر أبــي عمــران.

3636الــدرر يف النظائــر مــن مســائل المختصــر  :لعمــر بــن عبــد العزيــز

الكرســيفي الهرغــي الكنظيفــي السوســي (ت 1214هـــ) ،نســبها لــه العالمــة

المختــار السوســي يف ســوس العالمــة.

 3737أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن حارث

الخشــني( ت 361هـــ) والكتــاب مل يصنــف يف فــن القواعد بــل أورد فيه صاحبه

عرضــا لمجموعــة مــن القواعــد .وهــو مطبــوع بعنايــة أبــو األجفــان ومحمــد

المجــدوب بالــدار العربيــة للكتــاب بليبيا ســنة.1985
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 3838الكليــات  :ألبــي عبــد اهلل المقــري صاحــب القواعــد المتقــدم

الذكــر .ذكــره القــرايف ضمــن مصنفاتــه يف توشــيح الديبــاج والكتــاب طبــع

بــدار الكتــاب العـــربي بليبيــا بعنايــة األســتاذ محمــد أبــو األجفــان.

3939شــرح كليــات المقــري  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن عبــد الســام بــن

محــدون بنــاين الفاســي (1163هـــ) ،مــات رمحــه اهلل قبــل إتمامــه ،وقــد نســبه له

القــادري يف نشــر المثــاين

 4040كليــات المســائل الجاريــة عليهــا األحــكام  :للقاضــي أبــو عبــد اهلل

محمــد المكناســي (ت 917هـــ) صاحــب مجالــس القضــاة والحــكام وهــو
مطبــوع ســنة  2003بعنايــة األســتاذ بدرالعمــراين بــدار الكتــب العلميــة.

 4141الكليــات الفقهيــة  :ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن غــازي العثمــاين

المكناســي( ت  919هـــ )

4242هنايــة الرائــض يف خالصــة علــم الفرائــض  :لجمــال الديــن أبــي

محمــد عبــد اهلل بــن أبــي بكــر بــن يحيــى بــن عبــد الســام المغربــي الجدميوي

الصــودي الطديثــي الســمكاين نزيــل اإلســكندرية ( كان حيــا ســنة  699هـــ ) :
ذكــر فيــه مــا زاد عــن مائتــي كليــة

4343مختصــر هنايــة الرائــض  :كالمهــا مخطــوط ضمــن مجمــوع واحــد

بمكتبــة الزاويــة الناصريــة بتامكــروت برقــم ..1647

4444إعــداد المهــج لالســتفادة مــن المنهــج المنتخــب  :للشــيخ أمحــد بــن

أمحــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي ،مــن علمــاء المالكيــة المدرســين بالحــرم

المكــي .والكتــاب مطبــوع بقطــر ســنة 1983م

4545النــور المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس  :نظمهــا نظمــا مســتوفيا

يف أرجــوزة زادت عــى ألــف ومخســمائة بيــت ،وزادهــا قواعــد بأمثلتهــا وصورا
مــن مختصــر ابــن عرفــة وغيــره ،أضحــت بــه المنظومــة تتميمــا وتكميــا

لعمــل والــده يف إيضــاح المســالك ،ولكنــه مل يكملــه ،منــه نســخة بالخزانــة
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الملكيــة برقــم  6155 :باســم «ســنا المقتبــس لفهــم قواعــد اإلمــام مالــك بــن

أنــس» وقــد شــرح منظومتــه هــذه تلميــذه المنجــور وســماها :

4646شــرح المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس  :ألبــي العبــاس أمحــد

ابــن عــي المنجــور الفاســي (995-926هـــ) شــارح «المنهــج المنتخــب»

4747المنهــج المنتخــب إىل قواعــد المذهــب  :ألبــي الحســن عــي بــن

قاســم التجيبــي المعــروف بالزقــاق (ت  912هـــ) .وكتابــه شــبيه بكتــاب
معاصــره أمحــد الونشريســي العتمادمهــا عــى المقــري .

وقــد حظــي نظــم الزقــاق « المنهــج المنتخــب » باهتمــام بالــغ ،فكثــرت

شــروح العلمــاء واختصاراهتــم وزياداهتــم عليــه .نذكــر منهــا :

4848المختصــر مــن ملتقــط الــدرر  :للناظــم نفســه ،اختصــر فيــه نظمــه

المذكــور

4949شـــرح ناظمــه الزقــاق  :مــات رمحــه اهلل قبــل إتمامه كمــا قــال المنجور

يف أول شرحه.

5050شــرح لولــد الناظــم  :أمحــد بــن عــي الزقــاق (ت  931هـــ) وصــل

فيــه إىل النصــف ،ومــات رمحــه اهلل قبــل إكمالــه

5151شــرح لحفيــد الناظــم القاضــي الشــهيد الحافــظ عبــد الوهــاب

الزقــاق(ت 961هـــ)

5252شــرح المنهــج المنتخــب  :ألبــي العبــاس أمحــد المنجــور

(ت  995هـــ) وهــو أشــهر الشــروح .وقــال رمحــه اهلل يف فهرســته أنــه قــام

بشــرحه قبــل إطالعــه عــى شــروح ســابقيه (أي  :الناظــم وابــن أخيــه وحفيده).

الكتــاب محقــق مرتيــن ،األوىل  :بالســعودية وطبعــه محققــه بمصــر ،والثانيــة :

بكليــة أصــول الديــن بتطــوان بالمغــرب يف أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة.

وللمنجــور أيضــا :
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5353المختصــر المهــذب مــن شــرح المنهــج المنتخــب  :اختصــر فيــه

شــرحه الســابق ،وفيــه زيــادة كمــا قــام أيضــا بشــرح اختصــار الزقــاق لمنهجــه
المنتخــب « المختصــر مــن ملتقــط الــدرر » ســماه :
5454شرح المختصر من ملتقط الدرر .

5555شرح عيل بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي(ت  1054هـ)

5656شــفاء الغليــل مــن ظمــأ العليــل  :شــرح المنهــج المنتخــب للعالمــة

ســيدي محمــد بــن عــي اليعقوبــي السوســي ( ت  1296هـــ) توجــد منه نســخ

عديــدة بخزائــن ســوس الخاصــة ونســخة بخــط مؤلفــه عنــد حفيــده ســيدي

الحــاج بــن العربــي بمدرســة لالتعــاط بإقليــم شــتوكة والكتــاب حققــه
الدكتــور عبــد المنعــم محيتــي يف رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا مــن

كليــة الشــريعة بأكاديــر.

5757خواتــم الذهــب عــى المنهــج المنتخــب  :للشــيخ عبــد الواحــد بــن

محمــد بــن إبراهيــم األمــزواري العبــاوي السوســي ،شــرح فيــه المنهــج
المنتخــب ،وعمدتــه شــرح المنجــور غالبــا مــع إضافــات يســيرة .وقــد نبــه

عــى ذلــك رمحــه اهلل يف مقدمــة كتابــه .وتوجــد نســخ منــه ببعــض الخزائــن
الخاصــة بســوس.

5858بســتان فكــر المهــج يف تكميــل المنهــج المنتخــب  :ألبــي عبــد اهلل

محمــد بــن أمحــد ميــارة الفاســي(ت 1072هـــ ) .وهــو نظــم أكمــل فيــه نظــم
الزقــاق ،وبلغــت تكملتــه واحــدا وســبعين وســتمائة بيــت ،ثــم شــرحه بشــرح

ســماه :

5959الــروض المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج يف تكميــل المنهــج :

طبــع بمالطــا بإيطاليــا بعنايــة فــرج الزائــدي ســنة  .2000والكتــاب محقــق

مرتيــن أيضــا ،األوىل  :بجامعــة الحســن الثــاين بالبيضــاء مــن لــدن األســتاذ
عبــد الواســع الشــامي ،والثانيــة  :بالجزائــر.
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فمــن خــال العــرض الموجــز لمجمــوع هــذه المصنفــات يتبيــن لنــا أن
علمــاء وفقهــاء المذهــب المالكــي قــد أســهموا يف التصنيــف يف فنــون القواعــد
الفقهيــة بجميــع أنواعهــا إســهاما ال مثيــل لــه يف ســائر المذاهــب الفقهيــة ،لكن
مــن هــذه الكتــب كلهــا اشــتهرت ثــاث عــى ســائرها أال وهــي عــى حســب
ترتيــب األمهيــة :

1 .1الفــروق ( أنــوار البــروق يف أنــواء الفــروق )  :ألبــي العبــاس أمحــد بــن
أبــي العــا الشــهير بالقــرايف (684هـــ).
2 .2القواعــد  :لمؤلفــه محمــد بــن محمــد المقـ ّـري المالكــي (758هـــ)،
وهــو يعــد الكتــاب الثــاين مــن حيــث األمهيــة بعــد « الفــروق » .
3 .3إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك  :ومؤلفــه أمحــد بــن يحــي
الونشريســي (914هـ)،

فلقــد اهتــم العلمــاء هبــا تعلمــا وتعليمــا وشــرحا وتعليقــا ونظمــا
وتحقيقــا ،وهــذا كلــه يــدل عــى أمهيتهــا وتميزهــا عــن غيرهــا ،ولــو أمعنــا
النظــر فيهــا لوجدنــا أن كتــاب «القواعــد وإيضــاح المســالك» لمؤلفيــن
جزائرييــن مــن منطقــة المغــرب األوســط كمــا كان يعــرف ســابقا أحدمهــا مــن
تلمســان واآلخــر مــن الونشــريس .
وهذا ما سنعرض له من خالل المبحث التايل ...
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المبحث الثاين  :عرض لكتب المقري والونشريســي يف القواعد الفقهية
وتحت هذا المبحث مطلبان :

المطلب األول  :اإلمام المقري وكتابه يف قواعد الفقه

المطلب الثاين  :الونشريسي وكتابه « إيضاح المسالك »

المطلب األول  :اإلمام المقري وكتبه يف قواعد الفقه

 -1اإلمام المقري (  758 - ...هـ ) (  1357 - ...م) :

قــال يف اإلحاطــة  « :محمــد بــن محمــد بــن أمحــد بــن أبــي بكــر بــن
عبــد اهلل بــن يحيــى بــن عبــد الرمحــن بــن أبــي بكــر القرشــي المقــري ،باحــث
مــن الفقهــاء األدبــاء المتصوفيــن  ،قاضــي القضــاة أبــو عبــد اهلل جــد األديــب
المقــري المتأخــر صاحــب نفــح الطيــب . (  (» ..
قاضــي الجماعــة بفــاس ،ولــد بتلمســان وكان أول مــن اتخذهــا مــن
ســلفه قــرارا ،حافــظ المغــرب ،جاحــظ البيــان ،ومــن مل يــر نظيــره يف جــودة
القريحــة وصفــاء الذهــن وقــوة البديهــة ،وكان آيــة باهــرة يف علــم الــكالم
والتفســير والحديــث ،ومعجــزا باهــرا يف األدب والمحاضــرات..
ولــد وتعلم بتلمســان ،وخرج منها مــع المتوكل أبي عنان (ســنة  749هـ )
إىل مدينــة فــاس ،فــويل القضــاء فيهــا ومحــدت ســيرته ،وحــج ،ورحل يف ســفارة
إىل األندلــس ،وعــاد إىل فــاس ،فتــويف هبــا ودفن بتلمســان.

جــده الخامــس عبــد الرمحــن صاحــب الشــيخ أبــي مديــن الــذي دعــا
لــه ولذريتــه بمــا ظهــر فيهــم قبولــه وتبيــن ،وقــال حفيــده المقــري يف كتابــه
التعريــف بابــن الخطيــب « :وقــد ألــف علــم الدنيــا ابــن مــرزوق تأليفا اســتوىف
فيــه التعريــف بمــوالي الجــد ســماه النــور البــدري يف التعريــف بالفقيــه
المقــري ،وهــذا بنــاء منــه عــى مذهبــه أنــه بفتــح الميــم وســكون القــاف كمــا
( )1اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة  :لســان الديــن ابن الخطيــب ( 776هـــ) دار الكتــب العلمية،
الطبعــة األوىل بيــروت 1424هـــ2003/م ،تحقيق  :يوســف الطويــل  :ج  2ص . 116
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صــرح بذلــك يف شــرح األلفيــة عنــد قولــه « :ووضعــوا لبعــض األجنــاس علــم
وضبطــه غيــره وهــم األكثــرون بفتــح الميــم وتشــديد القــاف ،وعــى ذلــك
عــول أكثــر المتأخريــن ،ومهــا لغتــان يف البلــدة التــي نســب إليهــا وهــي قريــة
مــن قــرى زاب أفريقيــة

وقــال مــوالي الجــد مولــدي بتلمســان أيــام أبــي محو موســى بــن عثمان :
وقــد وقفــت عــى تاريــخ ذلــك ولكنــي رأيــت الصفــح عنــه ألن أبــا الحســن
بــن مؤمــن ســأل أبــا طاهــر الســلفي عــن ســنه فقــال أقبــل عــى شــأنك ،فــإين
ســألت أبــا الفتــح بــن رويــان عــن ســنه فقــال يل  :اقبــل عــى شــأنك ،فــإين
ســألت عــي بــن محمــد الل ّبــان عــن ســنه؟ فقــال يل  :اقبــل عــى شــأنك ،فــإين
ســألت أبــا القاســم محــزة بــن يوســف الســهمي عــن ســنه فقــال يل اقبــل عــى
شــأنك ،فــإين ســألت أبــا بكــر محمــد بــن عــدي المنقــري عــن ســنه فقــال يل
اقبــل عــى شــأنك ،فــإين ســألت أبــا إســماعيل الترمذي عــن ســنه فقــال يل اقبل
عــى شــأنك ،فــإين ســألت بعــض أصحــاب الشــافعي عــن ســنه فقــال يل اقبــل
عــى شــأنك ،فــإين ســألت الشــافعي عــن ســنه فقــال يل اقبــل عــى شــأنك ،فــإين
ســألت مالــك بــن أنــس عــن ســنه فقــال اقبــل عــى شــأنك ليــس مــن المــروءة
للرجــل أن يخبــر بســنه» انتهــى (  ( .
وأنشد لبعضهم يف المعنى :

احفظ لسانك ال تبـح بثالثـة *** سن ومال ما استطعت ومذهب
فعلـــى الثالثــة تبتيل بثالثة *** بمكفر وبحـــاسد ومكـــذب

حــج ولقــي جلــة ،ثــم عــاد إىل بلــده فأقــرأ بــه ،وانقطــع إىل خدمــة
العلــم فلمــا ويل الســلطان أبــو العنــان المغــرب و َّ
اله قضــاء الجماعــة بفــاس،
فاســتقل بذلــك أعظــم االســتقالل وأنفــذ الحــق وأالن الكلمــة وآثــر التشــديد
يف العلــم ..
( )1شذرات الذهب  :ج  6ص 194
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أحــد قضــاة بحضــرة فــاس أيــام خالفــة أبــي عنــان -رمحــه اهلل -ومهدهــا

وكان هــذا الفقيــه رمحــه اللـــه يف غــزارة الحفــظ ،وكثــرة مــادة العلــم ،عبــرة
مــن العبــر ،وآيــة مــن آيــات اللـــه الكبــر؛ قلمــا تقــع مســألة إال ويــأيت بجميــع
مــا للنــاس فيهــا مــن األقــوال ويرجــح ويعلــل ،ويســتدرك ويكمــل؛ قاضي ـ ًا
ال جــذ ً
ماضيـ ًا ،عــد ً
ال؛ قــرأ ببلــده عــى المــدرس أبي موســى عمــران المشــدايل

صهــر أبــي عــي ناصــر الديــن ،وعــى غيــره؛ وقــام بوظائــف القضــاء أمجــل

قيــام .ثــم إنــه كــره الحكــم بيــن النــاس ،وتبــرم مــن محــل أمانتــه ،ورام الفــرار

عنــه بنفســه؛ فتنشــب يف انتظامــه ،وتوجــه عليــه اإلنــكار مــن ســلطانه .ثــم إنــه

تــرك ،بعــد عنــاء شــديد ،لشــأنه.

وكان رمحــه اهلل تعــاىل نســيج وحــده يف المتأخريــن ،وعــي قاضــي

الجماعــة بتلمســان أبــي عبــداهلل محمــد بــن منصــور بــن هديــة القرشــي مــن
ولــد عقبــة بــن عامــر الفهــري صاحــب رســول اهلل  وعــى غيرهــم مــن

المشــايخ الجلــة ،وألــف كتابــا يشــتمل عــى أزيــد مــن مائــة مســألة فقهيــة
ودون يف التصــوف إقامــة المريــد
ضمنهــا كل أصــل مــن الــرأي والمباحثــةَّ ،

ورحلــة المتبتــل ،وكتــاب الحقائــق والرقائــق ،قــال ابــن الخطيــب اتصــل بنــا

نعيــه يف شــهر محــرم عــام تســعة ومخســين وســبعمائة (  759هـــ ) وأراه تــويف
يف ذي الحجــة مــن العــام قبــل ..

وقد ســألته يوم ًا عن حالة بيتي أبي عمران بن عبد الرمحن ،ومها :

حــايل مــع الدهر يف تقلبه *** كطائر ضم رجلـــه شــرك

مهتــه يف فكـــاك مهجتـــه *** يــروم تخليصها فتشتبـــك

وتويف رمحه اهلل عىل إثر ذلك وهو محمود السيرة ،مشكور الطريقة(  ( .
( )1تاريخ قضاة األندلس  :ج  1ص 170 - 169
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ومــن مؤلفاتــه القواعــد ويشــتمل عــى  1200قاعــدة (  (  .و(الحقائــق

والرقائــق  -خ) رســالة يف مكتبــة (أدوز) بالســوس ذكرهــا صاحــب خــال

جزولــة ،تصــوف ،و(المحاضــرات) و(التحــف والطــرف) و(رحلــة المتبتــل)

و(إقامــة المريديــن) .ولــه نظــم جيــد أورد ابــن الخطيــب (يف اإلحاطــة)

نماذج منه.

والبــن مــرزوق الحفيــد كتــاب يف ترمجتــه ســماه (النــور البــدري يف

التعريــف بالفقيــه المقــري) ضبطــه فيــه بفتــح الميــم وســكون القــاف ،وهــي

لغــة ثانيــة يف اســم (مقــر) البلــدة التــي نســب إليهــا هــو وحفيــده ،بفتــح الميــم
وتشــديد القــاف ،وهــي مــن قــرى زاب إفريقيــة(  ( .
 -2التعريف بكتاب « القواعد » :

ُيعــد كتــاب « القواعــد » ،لصاحبــه عليــه رمحــة اهلل أبــو عبــد اهلل محمــد

بــن محمــد بــن أمحــد المقــري (تـــ 758هـــ) ،مــن أهــم وأنفــس كتــب القواعــد
الفقهيــة يف المذهــب المالكــي ،مــن أهــم مــا أنتجتــه المدرســة الجزائريــة
الــذي مجــع فيــه مؤلفــه  1200قاعــدة فقهيــة (..أبــرز فيــه فنــا جديــدا مــن
فنــون الدراســة الفقيهــة ،وعنصــرا مــن عناصــر الثقافــة اإلســامية هــو فــ ّن
األصــول القريبــة.)..

( )1الديباج المذهب  :ج  1ص  ،288موسوعة األعالم  :ج 2ص23
( )2تعريــف الخلــف ج 2ص  493وفيــه  :ضبطــه ابــن األمحــر يف فهرســته والشــيخ زروق،
بفتــح الميــم وســكون القــاف ،وضبطــه الثعالبــي يف العلــوم الفاخــرة والونشريســي بفتــح
الميــم وتشــديد القــاف المفتوحــة .واالحاطــة ج 2ص  165 - 136وفيــه ( :تــويف بمدينــة
فــاس يف أخريــات محــرم مــن عــام  759وأراه تــويف يف ذي الحجــة مــن العــام قبلــه)
وشــذرات الذهــب ج6ص  196 - 193والبســتان  164 - 154وشــجرة النــور 232
وانظــر مجلــة المجمــع العلمــي العربــي  ،323 : 41الديبــاج المذهــب  :ج  1ص .289
األعالم للزركيل  :ج 7ص37
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أقوال العلامء يف هذا الكتاب وإشادهتم به :

 -قــال فيــه أبــو العبــاس الونشريســي  « :كتــاب غزيــر العلــم ،كثيــر

الفوائــد ،مل يســبق إىل مثلــه ،بيــد أنــه يفتقــر إىل عــامل فتــاح » (  ( .

 -وقال المنجور عن قواعده  « :إهنا جليلة القدر عظيمة الشأن » (  ( .

 -وقــال عنــه الشــيخ الفاضــل ابــن عاشــور  « :كتــاب عجيــب االختــراع،

بعيــد المنــزع ،قصــد فيــه اســتخالص المبــادئ الكليــة التــي أقيمــت عــى
النظريــات الفقهيــة يف كل بــاب مــن أبــواب الفقــه ،وأثبــت مــا يف تطبيــق تلــك
المبــادئ عــى جزئيتهــا مــن اختــاف األنظــار ،فقارنــه مقارنــة حكيمــة يف

نطــاق القواعــد بيــن فــروع المذاهــب األربعــة ،وكان بذلــك مبتكــرا لطريقــة
جديــدة يف خدمــة الفقــه ،هــي خالصــة نظــره االجتهــادي ،وعملــه النقــدي

ألقــوال الفقهــاء وتصاويــر مســائل الفقــه » (  ( .
منهج المقري يف كتابه :

يتميز منهج المقري بما يأيت :

 ترتيب القواعد عىل أبواب الفقه  :الطهارة ،فالصالة ،والزكاة ... -يورد القواعد الكلية والخالفية بنوعيها .

 -كثير التفريع عىل القواعد ،يربط الفروع بأصولها .

 -يســتدل لما يورده من قواعد فقهية باآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية.

 -يقــارن بيــن اآلراء ويرجــح الــرأي الــذي يكــون الحــق معــه حتــى ولــو

كان مــن غيــر مذهبــه .

( )1مقدمة تحقيق القواعد  :أمحد بن محيد . 151/1
( )2المرجع السابق . 151/1
( )3المرجع السابق . 151/1
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 كمــا نــزع يف كتابــه إىل الغــوص يف بحــث مســائل مقاصــد الشــريعة،فقــد جــاء كتابــه حاف ـاً ببيــان معــاين الشــريعة ومقاصدهــا (  ( .
مميزات الكتاب :

لقد تميز كتاب القواعد للمقري بأمور عديدة جديرة باإلشــادة والتنويه :

 التحــرر مــن التعصــب المذهبــي  :ومل يكتــف المقــري بعــدم التعصــبيف قواعــده ،بــل وضــع قواعــد يف ذم التعصــب ،والتحذيــر منــه فقــال :
«قاعــدة  :ال يجــوز التعصــب إىل المذاهــب باالنتصــاب لالنتصــار بوضــع
الحجــاج ،وتقريبهــا عــى الطــرق الجدليــة مــع اعتقــاد الخطــأ أو المرجوحيــة
عنــد المجيــب كمــا يفعلــه أهــل الخــاف إال عــى وجــه التدريــب عــى نصــب
األدلــة . (  ( » ...

 تأســيس بعــض القواعــد  :مل يكــن المقــري ناقــاً فقــط ،بــل شــاركيف تأســيس قواعــد جديــدة ،وهــذا ليــس باألمــر المتيســر ،بــل يتطلــب مقــدرة
علميــة عاليــة ال ينالهــا إال قلــة مــن فحــول العلمــاء ،قــال المقــري واضعــ ًا
قاعــد ًة جديــد ًة :
« قاعــدة  :قلــت  :إذا قرنــت عبــادة مقصــودة بعبــادة مقصــودة أو وســيلة
لغيرهــا ،فاألصــل اســتقالل كل واحــدة منهمــا ،ال اشــتراط إحدامهــا يف األخرى
إال بدليــل ،فعــى مــن ادعــى شــرطية الصــوم نصبــه . (  ( »..

 الــروح اإلصالحيــة  :يعدالمقــري مــن العلمــاء المصلحيــن ،لــهمشــاركات يف قضايــا المجتمــع ،والعمــل عــى تقويــم مــا اعــوج منهــا ،ويف
كتابــه « القواعــد » نجــد مجلــة مــن التوجيهــات والنصــح للعلمــاء خاصــة

( )1التأليــف ومناهجــه يف علــم القواعــد الفقهيــة عنــد أبنــاء الجزائــر  :أ.د .ناصــر قــارة
( بحــث مقــدم للملتقــى الوكنــي الثــاين  :جهــود الفقهــاء الجزائرييــن يف خدمــة المذهــب
المالكــي  /جامعــة الــوادي ) ص 185 183-
( )2القاعدة (  ) 149من قواعد المقري .
( )3القاعدة ( .) 360
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وللمســلمين عامــة ،وهــذه ميــزة العــامل العامــل الــذي تظــل قضايــا أمتــه عالقــة
بذهنــه ال يســتطيع البعــد عنهــا ،فتــراه  -مثـاً  -يوجــه نصائحــه لطلبــة العلــم
يحذرهــم فيهــا مــن إكثــار المســائل االفتراضيــة النــادرة وإضاعــة الوقــت
بحفــظ آراء الرجــال ،وأن األوىل االهتمــام بكتــاب اهلل وســنة نبيــه  ،إذ الخيــر
كل الخيــر يف حفظهمــا وفهمهمــا.
ِ
واالشــتغال
تكثيــر الفــروض النــادرة،
قــال المقــري  « :قاعــدة  :يكــر ُه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بحفــظ آراء الرجــال
والتفقــه فيهمــا
والســنة،
الكتــاب
عــن حفــظ نصــوص
واالســتنباط منهــا ،والبنــاء عليهــا ،وبتدقيــق المباحــث ،وتقديــر النــوازل،
فالمهــم المقــدم.

ومــا أضعــف حجــة مــن َيــرد القيامــة ،وقــد أنفــق عمـ ًـرا طويـاً يف العلم،
ـاب اهلل  ،وسـ ِ
ف ُيســأل عمــا علــم مــن كتـ ِ
ـنة رســوله ،فــا ُيوجــد عنــده أثــارة
مــن ذلــك .بــل يوجــد قــد ضيــع ْفر ًضــا كثيـ ًـرا مــن فــروض العلــم بإقبالــه عــى
حفــظ فــروع اللعــان ،والمــأذون ،وســائر األبــواب النــادرة الوقــوع ،وتتبــع
مقتصــرا مــن ذلــك عــى القيــل ،والقــالُ ،م ْع ِرضــا عــن
ســائر كتــب الفقــه،
ً
الدليــل ،واالســتدالل.
بــل الواجــب االشــتغال بحفــظ الكتــاب ،والســنة ،وفهمهمــا ،والتفقــه
فيهمــا ،واالعتنــاء بــكل مــا يتوقــف عليــه المقصــود منهمــا ،فــإن َع َرضــت
عرضهــا عــى النصــوص ،فــإن وجدهــا فيهــا فقــد كفــي أمرهــا ،وإال
نازلــة َ
طلبهــا باألصــول المبنيــة هــي عليهــا ،فقــد قيــل  :إن النازلــة إذا نزلــت ُأعيــن
المفتــي عليهــا » (  ( .
أثر الكتاب فيمن بعده :
لقــد عــرف العلمــاء الذيــن جــاءوا مــن بعــد المقــري قيمــة وقــدر كتابــه
«القواعــد» فاســتفادوا منــه يف مؤلفاهتــم ،وكانــت االســتفادة أكثــر لــدى مؤلفــي
القواعــد الفقهيــة ومــن أبــرز هــؤالء :
( )1القاعدة ( .) 224
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 أبــو العبــاس أمحــد بــن يحــي الونشريســي ( 914هـــ) يف كتابه الشــهير :« إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك » ،وقــد اعتمــد الونشريســي كثيــرا
يف هــذا الكتــاب عــى المقــري .
 عــي بــن قاســم الزقــاق ( 912هـــ) يف منظومتــه يف القواعــد الفقهيــة« المنهــج المنتخــب» حيــث نظــم الكثيــر مــن قواعــد المقــري ،فهــو يختــار
قاعــدة مــن قواعــد المقــري ثــم ينظمهــا عــى شــكل أبيــات شــعرية .
ولمــا قــام اإلمــام أمحــد بــن عــي المنجــور (975هـــ) بشــرح منظومــة
الزقــاق أورد يف شــرحه مــن قواعــد المقــري مــا يوافــق قواعــد الزقــاق ،وهبــذا
اشــتمل شــرحه عــى عــدد كبيــر مــن قواعــد المقــري.
 محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرمحــن الطرابلســي الشــهير بالحطــاب(954هـــ) فلقــد اســتفاد مــن قواعــد المقــري يف كتابــه « مواهــب الجليــل»،
حيــث نقــل بعضــا منهــا ضمــن مــا يــورده مــن فــروع وتنبيهــات يف أثنــاء
شــرحه لمختصــر خليــل .
 -3التعريف بكتاب « عمل من طب لمن حب » (  (  :
وإن كان العنــوان يبــدو للوهلــة األوىل أدبيــا ،إ ّ
ال أ ّنــه يف الواقــع كتــاب
خــص القســم الثــاين منــه للكليــات
يف القواعــد والكليــات الفقهيــة ،فقــد
ّ
الفقهيــة التــي رتبهــا عــى أبــواب الفقــه ومجــع منهــا  527كليــة ،ويف القســم
الثالــث مجــع فيــه القواعــد التــي يتكــرر ذكرهــا يف المســائل وقــد أوصلهــا إىل

 217قاعــدة.

( )1ومــن الكتــاب نســخة مخطوطــة موجــودة يف مكتبــة األســكوريال وهــي بخــط أبــي
العبــاس أمحــد الونشريســي( ت 914هـــ) وقــد ظهــر أوال جــزء مــن الكتــاب يتضمــن
(الكليــات الفقهيــة) بتحقيــق أبــو األجفــان وطبــع كامــا يف دار الكتــب العلميــة بيــروت،
الطبعــة األوىل 1424هـــ2003/م
ومعه رسائل أخرى صغيرة ،بتحقيق بدر العمراين الطنجي
تنبيــه  :ولعالمــة األديــب للســان الديــن بــن الخطيــب الســلماين األندلســي كتــاب بنفــس
اإلســم ايضــا توجــد نســخة منــه بخزانــة جامــع القروييــن فــاس رقــم  607يف  150ورقــة
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سبب تأليفه :

وضــع خصيصــا للصبيــان والمبتدئيــن لينمــي فيهــم الملكــة الفقهيــة .
أثنــى عليــه المقــري (الحفيــد) ،وقــال  «:إنــه بديــع يف بابــه»« ،وهــو فــوق مــا
يوصــف».
وقــد أضــح المقــري موضوعــه وأقســامه وقــال أنــه ضمنــه «مــن
أحاديــث األحــكام أصحهــا ،ومــن كلياتــه أصلحهــا ،ومــن قواعــده أوضحهــا،
ومــن حكمهــا أملحهــا».
مميزاته :

ـب لمــن حــب » ،مــن الكتــب التــي تمتــاز
يعــد كتــاب « عمــل مــن طـ ّ
ضــم أحاديــث األحــكام،
بتنــوع موضوعاهتــا ،وغنــى محتواياهتــا ،فإنــه
ّ
واشــمل عــى كثيــر مــن كليــات الفقــه وقواعــده ،واســتبطن عــددا مــن األلفــاظ
واالصطالحــات المتســعلمة لــدى األئمــة العلمــاء .وأمهيــة الكتــاب تكمــن
يف كــون مصنفــه تحــرى فيــه الصحيــح ،وســلك طريــق التحقيــق والتحريــر
ـص عــى هــذا يف مقدمــة كتابــه فقــال  « :هــذا كتــاب (عمــل
والتنقيــح ،وقــد نـ ّ
مــن طــب لمــن حــب) ضمنتــه مــن أحاديــث األحــكام أصحهــا ،ومــن كلياهتــا
أصلحهــا ،ومــن قواعدهــا أوضحهــا ،ومــن حكمهــا أملحهــا » ،هــذا مــع مــا
يمتــاز بــه المؤلــف يف خاصــة نفســه مــن غــزارة حفــظ ،وكثــرة علــم ،حتــى
قــال ال ُبنَّاهــي يف حقــه  « :عبــرة مــن العبــر ،وآيــة مــن آيــات اهلل الكبــر؛ قلمــا
تقــع مســألة إال ويــأيت بجميــع مــا للنــاس فيهــا مــن األقــوال ،ويرجــح ،ويعلل،
ويســتدرك ،ويكمــل ».
سبب تسميته هبذا االسم :

ـمثل العربــي
ويبــدو أن المؤلــف عمــد إىل اقتبــاس عنــوان كتابــه مــن الــ َ
الســائر « َع َم َلــه لــك عمــل مــن طــب لمــن حــب » ؛ أي عمــل الحــاذق لمــن
يحــب ،ومنــه قيــل للمعالــج طبيــب ،عمــد إىل ذلــك ألنــه وضعــه ليشــفي غليل
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ابــن خالــه؛ القريــب منــه ،والحبيــب إليــه ،ويقــرب منــه الفائــدة ،ويريحــه مــن
العنــاء الــذي يلقــاه عنــد كالمــه عــى ألفــاظ كتــاب « الشــهاب » للقضاعــي،
الــذي ُولِــع بــه ،فــكان هــذا الســبب المباشــر لوضعــه ،ويف هــذا يقــول
المؤلــف  « :وكان الــذي أثــار عزمــي إليــه ،ومحــل مهــي عليــه أين رأيــت محــل
ولــدي بــل خالصتــي ،وبقيــة مــن يعــز عــى كبــدي مــن قرابتــي ،الصغيــر سـنّ ًا،
الكبيــر إن شــاء اهلل ســنا ًء  ...عــي بــن خــايل  ...أبــي عبــد اهلل محمــد بــن عمــر
المقــري ولــع بكتــاب الشــهاب ،وشــرع يتكلــم ببعــض ألفاظــه بيــن صبيــان
الكتــاب ،فخشــيت أن ال يرجــع عليــه العنــاء بكبيــر فائــدة .»...
وصف الكتاب :

قســم المقــري كتابــه هــذا إىل أربعــة أقســام  :أحاديــث األحــكام،
الكليــات الفقهيــة ،القواعــد الحكميــة ،األلفــاظ الحكميــة المســتعملة يف
األحــكام الشــرعية ،أورد فيــه كلمــات مشــهورة ألئمــة مجتهديــن حــول الفقــه
واســتنباط األحــكام .

الحكميــة المتعلقــة بمختلــف
فأمــا القســم األول َف َســاق فيــه األحاديــث ُ
الكتــب واألبــواب الفقهيــة ،وتربــو يف العــدد عــن مخســمائة حديــث ،موزعــة
عــى ســبعة وأربعيــن بابــا فِ ْقهيــا ،بــدء ًا مــن الطهــارة ،وانتهــاء بالمواريــث.
فخصــه للكليــات الفقهيــة عــى مجلــة أبــواب الفقــه
وأمــا القســم الثــاين ّ
أيضــا ،واشــتملت عــى مــا يزيــد عــن مخســمائة قاعــدة كليــة فقهيــه كذلــك،
وهــي يف غايــة اإلفــادة واإلجــادة.

الحكميــة ،الفقهيــة
وأمــا القســم الثالــث فبســط فيــه كثيــرا مــن القواعــد ُ
منهــا واألصوليــة ،وهــي أكثــر مــن مائتــي قاعــدة.

وأمــا القســم الرابــع واألخيــر فضمنــه اصطالحــات وأقــوال مأثــورة،
بعضهــا لصحابــة كــرام ،وبعضهــا ألئمــة مشــهورين وتابعيــن أعــام ،وهــي
ِ
والحكــم الشــرعية.
تــدور يف مجملهــا يف فلــك الفقــه وأصولــه،
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منهج الكتاب :

وأمــا منهــج المؤلــف ففــي القســم األول جـ ّـرد األحاديــث التــي انتقاهــا
خرجهــا قبــل
مــن الصحــاح والســنن مــن أســانيدها ،واكتفــى باإلشــارة إىل مــن ّ
عرضهــا بالرمــز الــذي وضعــه لذلــك ا ُل َ
مخـ ِّـرج؛ إذ وضع لــكل إمام حرفا يشــير
إليــه ،فجعــل (م) لمســلم ،و(خ) للبخــاري ،و(د) ألبــي داود ،و(ت) للترمــذي،
و(ن) للنســائي ،و(ط) لمالــك يف الموطــأ ،ومــن عادتــه أنــه إذا عــزا الحديــث
األول ألحدهــم ،والحديــث أو األحاديــث التــي ســيذكرها بعــده للمشــار إليــه
ســابقا ،فإنــه ال يشــير ثانيــة ،ولذلــك فقــد تمـ ّـر عــى القــارئ أحاديــث كثيــرة
دون أن يقــف عــى رمــز مــن تلــك الرمــوز ،ومل يحمــل المؤلــف نفســه العــزو
خــرج الحديــث بــل يكتفــي بذكــر واحــد منهــم فقــط ،وإذا كان
إىل كل مــن ّ
الحديــث يف غيــر الصحيحيــن فإنــه يتــوىل أحيانــا بيــان درجتــه باالعتمــاد عــى
خرجــه ،وغالــب ذلــك عنــد عــزوه لإلمــام الترمــذي ،وقــد يشــير إىل
قــول مــن ّ
تعــدد الروايــات واختالفهــا ،ويكــرر الحديــث عنــد الحاجــة.

وأمــا منهجــه يف القســم الثــاين والثالــث فإنــه ذكــر القواعــد مجــردة ،مــع
ـم
مراعاتــه ترتيــب المســائل الفقهيــة بحســب أبواهبــا يف الثــاين ،ومحاولتــه َضـ َّ
القواعــد التــي بينهــا رابــط يف فصــل واحــد يف الثالــث .وأمــا القســم األخيــر
فإنــه أفــرد لألقــوال التــي ذكــر أصحاهبــا فصــا ،وآخــر للتــي مل يذكــر أصحاهبا.
وقــد تبيــن بعــد هــذا أن مصــادر المؤلــف يف كتابــه هــي كتــب الحديــث التــي
ســبق ذكــر أســماء أصحاهبــا ،خاصــة يف القســم األول مــن الكتــاب ،وقــد
تكــون لــه مصــادر أخــرى يف الفقــه وأصولــه مل يفصــح عنهــا.
ولمؤلفه يف وصفه وبيان أمهيته أبيات قال فيها :

هــذا كتـاب بديـع يف محـاسنـه *** ضمنتـه كـل شـيء ِخلته حسنا

فكل مـــا فيه إن مــ ّـر اللبيـب بـــه *** ومل يشـم عبيـرا شـام منـه ســنا

فخذه واشدد به كف الضنين و ُذذ *** حتى تحصله عن جفنك الوسنا
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ـم َّقري الحفيــد صاحــب نفــح الطيــب  « :رأيــت هــذا الكتــاب
وقــال الــ َ
بحضــرة فــاس عنــد بعــض أوالد ملــوك تلمســان وهــو فــوق مــا يوصــف».
وقــال أيضــا  « :هــو بديــع يف بابــه ».
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المطلب الثاين  :الونشريسي وكتابه « إيضاح المسالك »

 -1العالمة الونشريسي ( 914 - 834هـ ) (  1508 - 1430م) :

هــو اإلمــام حافــظ المذهــب المالكــي التلمســاين األصــل والمنشــأ،
نزيــل فــاس صاحــب المعيــار وغيــره(  (  ،حبــر تلمســان وفــاس ،حجــة
المغاربــة عــى األقاليــم أبــو العبــاس أمحــد بــن يحيــى بــن محمــد بــن عبــد
الواحــد بــن عــي الونشريســي ،التلمســاين األصــل والمنشــأ ،الفاســي الــدار
والمدفــن ،ولــد حــوايل ســنة  834هـــ  1430 /م بقريــة مــن قــرى ونشــريس
بناحيــة بجايــة بالشــرق الجزائــري(  ( .

هــو الــذي قــال عنــه ابــن غــازي  :لــو أن رجــا حلــف بالطــاق أنــه
أحــاط بمذهــب مالــك أصولــه وفروعــه مل تطلــق عليــه زوجتــه لكثــرة حفظــه
وتبحــره ..
حفــظ القــرآن الكريــم يف ك َّتــاب قريتــه ،وتعلــم مبــادئ العربيــة عــى يــد
شــيوخها ،ولمــا الحــظ والــده حبــه للعلــم واجتهــاده يف طلبــه ،انتقــل بــه إىل

( )1الونشريســي صاحــب المعيــار ترمجــة يف جــذوة االقتبــاس  ،156 :ودرة الحجــال
رقــم  ،130 :ودوحــة الناشــر  ،47 :والبســتان  ،53 :وســلوة األنفــاس  :ج: 1ص ،253
وشــجرة النــور  ،274 :والــزركيل ج 1ص  ،255وتعريــف الخلــف ج 1ص  ،58وألــف
ســنة مــن الوفيــات  ،281 :ونيــل االبتهــاج  ،87 :وإيضــاح المكنــون ج 1ص ،113
ج2ص  ،592ومعجــم ســركيس  ،923 :والدليــل  ،317 :وأعــام الجزائــر  ،49 :وانظــر
بحثـ ًا عنــه وعــن المدرســة مــن خــال المعيــار للدكتــورة وداد القاضــي يف مجلــة الفكــر
العربــي ،العــدد  21 :ص  ،86 - 61والفكــر التربــوي اإلســامي ،بيــروت .1981
( )2قــال الــزركيل  « :ويالحــظ أنــه يف أكثــر المصــادر ،بلفــظ (الونشريســي) ولعــل
األصــوب (الوانشريشــي) كمــا يف معجــم البلــدان  :ج 8ص  ،390وتاريــخ الجزائــر العــام :
ج2ص  ،326وفيــه  :ونشــريس ،بمقاطعــة الجزائــر .واقــرأ مــا كتــب عنــه حســين مؤنــس يف
مجلــة معهــد الدراســات االســامية يف مدريــد  :ج 5ص  ،191 - 129وفيــه نــص رســالة
للونشريســي ســماها (أســنى المتاجــر ،يف بيــان أحــكام مــن غلــب عــى وطنــه النصــارى ومل
يهاجــر ،ومــا يترتــب عليــه مــن العقوبــات والزواجــر)» األعــام للــزركيل  :ج 1ص. 270
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مدينــة تلمســان وكانــت إذ ذاك حاضــرة العلــم والثقافــة ،فأخــذ عــن علمائهــا
وشــيوخها منهــم  :شــيخ شــيوخ وقتــه يف تلمســان الفقيــه المفســر النحــوي ابــن
العبــاس التلمســاين ،محمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عيســى العبــادي ،أبــو
عبــد اهلل ( ت  871هـــ ) ،وأبــو الفضــل قاســم بــن ســعيد بــن محمــد العقبــاين
التلمســاين المغربــي المالكــي( ت  854هـــ ) ،ومحمــد بــن أمحــد بــن عيســى
ابــن الجــاب ( ت  875هـــ ) ،ومحمــد ابــن مــرزوق الكفيــف ( ت  914هـــ)
مرويات سلفه اإلمام الجد والوالد والحفيد وابن زكري وغيرهم ..

وبعــد رحلتــه لفــاس عــام  874هـــ صــار يحضــر مجلــس القاضــي
المكناســي وفهرســته نرويهــا مــن طريــق القصــار عــن أبــي القاســم بــن أبــي
عبــد اهلل بــن عبــد الجبــار الفكيكــي عــن أبيــه عنــه ،وباســمه ألــف فهرســته
وأرويهــا بالســند إىل اليوســي عــن ابــن ســعيد المرغتــي السوســي عــن عبــد اهلل
ابــن عــي بــن طاهــر عــن الفكيكــي المذكــور عــن أبيــه عنــه (  ( .

ويف أول محــرم ســنة  874هـــ وكان قــد بلــغ األربعيــن مــن عمــره وذاع
صيتــه يف تلمســان والمغــرب العربــي واشــتهر بعلمــه وفقهــه وشــدته يف قــول
ـوال للحــق ال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم ،وذلــك يف بيئــة انتشــرت
الحــق وإنــه قـ َّ
فيهــا االضطرابــات والمشــاكل السياســية ،فانتشــرت اللصوصيــة والظلــم
والضــرار وهتريــب الســاح والمصادمــات الجماعيــة واألوبئــة والمجاعــات
ونحوهــا ،وهــي الدوافــع التي ارغمــت الناس عــى مغــادرة منازلهــم وأوطاهنم،
فالحــروب والغــارات مل تســمح للفالحيــن بالقيــام بزراعــة األرض وتوفيــر
االنتــاج ،وانعــدام األمــن وتراخــي قبضــة الســلطان جعلــت النــاس يفتقــدون
العــدل يف الحكــم ويعتمــدون عــى أنفســهم يف نيــل حقوقهــم ،وهكــذا أصبــح
العلمــاء والقضــاة ،هــم الذيــن يقومــون بالســهر عــى تنفيــذ القانــون وأنــى لهــم
ذلــك يف مجتمــع يســوده الفســاد واالضطــراب ،وهكــذا تعــرض العلمــاء إىل
( )1فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمسلسالت  :ج  2ص 1122
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مضايقــات الحــكام وظلمهــم لصدعهــم بكلمــة الحــق ،ومنهــم مترمجنــا الــذي
غضــب عليــه الســلطان أبــو ثابــت الزيــاين فأمــر بنهــب داره فخــرج فــار ًا بدينــه
وأهلــه إىل مدينــة فــاس بالمغــرب األقصــى ســنة  874هـــ ،ولمــا وصل فــار ًا إىل
مدينــة فــاس اســتقبلته هــذه البلــدة الطيبــة اســتقبا ً
ال رائع ـ ًا ،ولقــي مــن أهلهــا
كل ترحيــب وتبجيــل ،فقــد احتفــى بــه علمائهــا وفقهائها ،وأقبــل عليــه العلماء
وطلبــة العلــم ينهلــون مــن دروســه وفقهــه مــا جعلــه ينســى غربتــه ،ويســتقر
فيهــا هــو وأهلــه ،حتــى وفاتــه رمحــه اهلل ،وبمدينــة فــاس كان يحضــر مجلــس
القاضــي محمــد بــن محمــد بــن عبــد اهلل اليفــرين الشــهير بالقاضــي المكناســي
( ت  917هـــ ) ،كمــا أخــذ العلــم عــن معاصــره اإلمــام المســند المحــدث
المقــرئ ابــن غــازي المكناســي ( ت  ،) 919وقــد أجــازه بجميــع مروياتــه ...
اســتفاد مــن علمــه وفقهــه وتخــرج عــى يديــه عــدد مــن الفقهــاء الذيــن
بلغــوا درجــات عليــا يف التدريــس والقضــاء والفتيــا  :منهــم ولــده عبــد الواحــد
الونشريســي ،شــهيد المحــراب قاضــي فــاس ومفتيهــا ( ت  955هـــ ) ومحمــد
ابــن محمــد بــن الغرديــس التغلبــي قاضــي فــاس وابــن قاضيهــا ..
مــن تصانيفــه ( :المعيــار المعــرب عــن فتــاوي علمــاء إفريقيــة واألندلس
وبــاد المغــرب  -ط) اثنــا عشــر جزءا.

و يف القواعــد لــه (إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك) يف فقــه
المالكيــة ،و(المنهــج الفائــق ،والمنهــل الرائــق يف أحــكام الوثائــق  -ط)،
و(غنيــة المعاصــر والتــايل عــى وثائق الفشــتايل  -ط) ،و(نــوازل المعيــار  -ط)،
و (إضــاءة الحلــك يف الــرد عــى مــن أفتــى بتضميــن الراعــي المشــترك  -ط)
رســالة صغيــرة ،وكتــاب (الواليــات يف مناصــب الحكومــة اإلســامية والخطط
الشــرعية  -ط) مــع ترمجة فرنســية.

ولــه اختصــارات ،منهــا (المختصــر مــن أحــكام البــرزيل  -خ) صغيــر ،يف
الربــاط (المجمــوع  263ق) و(الفــروق) يف مســائل الفقــه ،وشــروح وتعاليــق،
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والقصــد الواجــب يف معرفــة اصطــاح ابــن الحاجــب ،وغيــر ذلــك مــن

التصانيــف(  ( .

ونقمــت عليــه حكومــة تلمســان أمــر ًا فانتهبــت داره ،وفــر إىل فــاس

ســنة  874هـــ فتوطنهــا إىل أن مــات فيهــا  .تــويف ســنة  914هـــ أربــع عشــرة
وتســعمائة (  ( .

 -2التعريف بكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك

(  ( 

سبب تأليفه :

ولقــد ذكــر المؤلــف يف مقدمــة الكتــاب الســبب الــذي دفعــه إىل تأليفــه
وهــو أن ســائالً ســأله أن يجمــع لــه ملخصـ ًا يف الفقــه ،يربــط الفــروع بأصولهــا،
ويكــون ســهل المأخــذ ،محكــم البنــاء ،وعــى الرغــم مــن أن المؤلــف

اســتصعب اإليفــاء بمثــل هــذا الطلــب يف البدايــة فإنــه قــال  :قــد وىف بمــا

طلــب منــه ،عــى وجــه أفضــل ممــا أ ّم الســائل .
وصف الكتاب :

يشــتمل عــى مائــة وأربعة وعشــرين قاعــد فقهيــة ،اشــتملت يف مجموعها

عــى مــا يزيــد عــى ألــف مســألة فقهيــة ،مطبقــة عــى تلــك القواعــد ،وبعــد أن
( )1شــجرة النــور الزكيــة :ص  ،274ونيــل االبتهــاج عــى الدبيــاج  ،87ومعجــم
المؤلفيــن  :ج 2ص ،205واألعــام ج 1ص. 255مالحــق تراجــم الفقهــاء الموســوعة
الفقهيــة ج 6ص ،21هديــة العارفيــن أســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن  :ج  5ص 138
( )2جــذوة االقتبــاس  81واالســتقصاء ج 2ص  ،182وفهــرس الفهــارس ج 2ص 438
والبســتان  53وفهــرس دار الكتــب ج 1ص  492 ،476 ،475والخزانــة التيمورية ج 3ص
 317وتعريــف الخلــف ج 1ص  58والزيتونــة ج  4ص  379 :واألزهريــة :ج 2ص 416
والرحلــة الورثيالنيــة  428 ،426 ،202 :و )Brock 2 :320(248ومعجــم المطبوعــات :
 24 - 1923والخزانــة العامــة يف الربــاط  :د 1447
( )3حققــه أمحــد أبــو طاهــر الخطابــي ،طبــع بإشــراف اللجنــة المشــتركة لنشــر التــراث
اإلســامي بيــن المغــرب ودولــة اإلمــارات ()1980-1400

- 254 -

ينتهــي المؤلــف مــن ذكــر القاعــدة وتطبيقاهتــا كثيــرا مــا يذ ّيلهــا بذكــر تنبيــه

يحمــل اعتراضــا ،أو مناقشــة لبعــض أقــوال العلمــاء التــي مــرت يف القاعــدة،
وربمــا ذكــر المؤلــف بعــض الحكايــات المفيــدة ،ذات صلــة بالموضــوع التي
جــرت يف المذاكــرة بيــن العلمــاء.
منهج الكتاب :

 -ركــز يف كتابــه عــى المقصــود مباشــرة وتوخــى فيــه االختصــار دون

إطنــاب أو تطويــل .

 -تناولــت قواعــد الونشريســي شــتى أبــواب الفقــه ،فــا يــكاد يخلــو

بــاب مــن أبــواب الفقــه مــن ذكــره يف قواعــده .

 -مل يرتــب الونشريســي قواعــده عــى أبــواب الفقــه ،وإنمــا اعتمــد منهــج

الترقيــم التسلســي ،ولذلــك قــد يــورد يف القاعــدة الواحــدة مســائل مختلفــة

مــن أبــواب فقهيــة متعــددة .

 -مجــع الكتــاب كثيــر ًا مــن المســائل الفقهيــة هــي فتــاوى  ،يشــهد لهــا

القاعــدة ( )35إذ ينقــل فيهــا عــن المــازري الفتــوى التــي ســمعها مــن أبــي

الحســن اللخمــي يف حــق الزوجــة يف النفقــة ،ولــذا يعــد الكتــاب مرجعــ ًا

للمفتيــن (  ( .

 -هنــج مســلك التنويــع يف عرضــه للقواعــد ســواء يف الصيغــة أو الفــروع

والصــور ،كمــا أنــه اجتهــد يف تحقيــق القواعــد والمســائل ،فيعــرض آراء

المذاهــب المختلفــة ،ويــدرج تحــت كل قاعــدة مــا يناســبها مــن فــروع فقهيــة،
ويلخــص القواعــد ويهذهبــا فيدمــج بيــن قاعدتيــن أو أكثــر يف قاعــدة واحــدة ..

( )1التأليــف ومناهجــه يف علــم القواعــد الفقهيــة عنــد أبنــاء الجزائــر  :أ.د .ناصــر قــارة
( بحــث مقــدم للملتقــى الوكنــي الثــاين  :جهــود الفقهــاء الجزائرييــن يف خدمــة المذهــب
المالكــي  /جامعــة الــوادي ) ص 190-189
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 -وقد تناول الونشريسي يف كتابه ثالثة أنواع من القواعد الفقهية(  (  :

 1ـ قواعــد عامــة متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء ،ال تختــص ببــاب مــن

أبــواب الفقــه ،بــل يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة ،مثــل

قاعــدة  :الضــرورات تبيــح المحظــورات ( قاعــدة  )103وعــدد القواعــد التــي
ذكرهــا الونشريســي مــن هــذا النــوع عشــرون قاعــدة .

 2ـ قواعــد عامــة غيــر متفــق عليهــا بيــن العلمــاء ،ولذلــك جــاءت يف
أســلوب االســتفهام ،ومســائلها أيضـ ًا ال تختــص ببــاب مــن أبــواب الفقــه ،بــل

يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة ،مثــل قاعــدة  :الكفــار
هــل مخاطبــون بفــروع الشــريعة أو ال ؟ (قاعــدة  )72والقواعــد التــي ذكرهــا

الونشريســي مــن هــذا النــوع تمثــل نصــف الكتــاب .

 3ـ قواعــد خاصــة ( ظوابــط ) مختلــف عليهــا بيــن الفقهــاء ،وهــي

مجلــة القواعــد التــي أوردهــا الونشريســي بصيغــة تفيــد االســتفهام ،إشــارة إىل

أن المســائل المندرجــة تحتهــا ،هــي محــل اختــاف بيــن الفقهــاء ،ويــدل

عنــوان القاعــدة عــى اختصــاص مســائله ببــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه ،مثــل

قاعــدة  :الشــفعة هــل هــي بيــع أو اســتحقاق ؟ وعــدد القواعــد مــن هــذا النــوع
عنــد الونشريســي اثنتــان وأربعــون قاعــدة.
أمهية الكتاب :

تتمثل أمهية كتاب « إيضاح المســالك» بين كتب القواعد فيما يأيت(  (  :

 -1توســعه يف ذكــر المســائل والتطبيقــات تحــت القاعــدة التــي ذكرهــا،

ضــم أكثــر مــن ألــف مســألة
ولذلــك فــإن الكتــاب عــى صغــر حجمــه قــد
ّ

فقهيــة ،والتوســع يف ذر التطبيقــات ،وقــد مجــع الونشريســي يف هــذا الكتــاب

الصغيــر الحجــم بمــا هنجــه مــن أســلوب االختصــار خالصــة مــا تفــرق يف
( )1مقدمة تحقيق كتاب إيضاح المسالك  :ص . 40
( )2المرجع السابق  :ص . 43-42
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أمهــات الكتــب ،بعبــارة محــررة ،تقــع عــى المــراد ،وتختــار مــن اآلراء مــا هــو
معتــدّ بــه ،ولــذا وصفــه ابــن مريــم يف كتابــه البســتان بأنــه كتــاب صغيــر محــرر.

 -2إيضــاح المســالك ذو أمهيــة واضحــة يف نقــل فتــاوى العلمــاء وآرائهم
مــن مصــادر تعــد مفقــودة ،ففــي قاعــدة ( )91ينقــل عــن «لبــاب اللبــاب»
للعقبــاين يف مســألة مــا يتعلــق بالذمــة ،ومــا يتعلــق بعين الشــيء من الضمــان ...
ويف قاعــدة ( )119ينقــل مــن «غرائــب األحــكام» البــن أبــي زيــد يف مســألة
الــدار المشــتركة بيــن اثنيــن ،إذا عــدا عــى أحدمهــا غاصــب إذا غصبــه نصيبــه،
فهــل لآلخــر أن يبيــع نصيبــه أو يكريــه ،أم ال ؟ .
مصادر الكتب :

لقــد اعتمــد الونشريســي يف مــادة مؤلفــه عــى أشــهر منابــع المذهــب
المالكــي  :كالمدونــة الكبــرى بروايــة ســحنون ،والبيــان والتحصيــل البــن
رشــد الجــد ،والفــروق للقــرايف ،والقواعــد للمقــري ،ومنتهــى الســؤل واألمــل
البــن الحاجــب ،وشــرح ابــن عبــد الســام عــى مختصــر ابــن الحاجــب
الفقهــي ،والتوضيــح للشــيخ خليــل ،وغيرهــا مــن أمهــات الكتــب المعتمــدة
يف المذهــب المالكــي .
تأثيره فيمن جاء بعده :

اهتــم العلمــاء والباحثــون بكتــاب «إيضــاح المســالك» أيمــا اهتمــام،
وألمهيــة الكتــاب وعظــم شــأنه ّ
لخصــه ابنــه عبــد الواحــد الونشريســي يف نظــم
ـماه « النــور المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن
وزاد عليــه زيــادات مفيــدة ،سـ ّ
أنــس»  :فقــد عمــد فيــه عبــد الواحــد إىل قواعــد والــده يف «إيضــاح المســالك»
فنظمهــا عــى غــرار «المنهــج المنتخــب» للزقــاق ،ولخصهــا ،وأضــاف إليهــا
قواعــد أخــرى تمثيـاً وتصويــر ًا ،ومســائل أخــرى اســتفادها مــن مختصــر ابــن
عرفــة ،وقــد شــرحها المنجــور ،وم ّيــارة صاحــب تكملــة المنهــج .
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المبحــث الثالــث  :أهــم الفوائــد واآلثــار المســتنبطة عــن مســامهة فقهــاء

الجزائــر يف القواعــد الفقهيــة

يمكننــا الخــروج مــن خــال عرضنــا الســابق ألهــم مســامهات فقهــاء

الجزائــر قديمــا يف علــم القواعــد الفقهيــة بالفوائــد والــدروس التاليــة :

تــدل عــى إســهام العلمــاء المالكيــة الجزائرييــن يف مجــال القواعــد

والضوابــط والكليــات والفــروق والنظائــر ،تقعيــدا وتأصيــا ،وصياغــة

وحبكــة ،ترتيبــا ونظمــا ،مجعــا وتأليفــا ..

إن تلــك الكتــب الفقهيــة التــي ألفهــا هــؤالء األعــام مــن المدرســة

المالكيــة الجزائريــة كنــوز وجواهــر لمــا حوتــه مــن فلســفة فقهيــة يســتفاد
منهــا ويبنــى عليهــا .

تبرهــن عــى تفوقهــم ونبوغهــم يف هــذه الصناعــة (علــم القواعــد الفقهية)

لمــا خلفتــه تلــك المؤلفــات مــن تأثيــر وصــدى فيمــن جــاء مــن بعدهم ..
هذا اإلسهام الذي يشهد عىل نبوغهم وتفوقهم من خالل :

 -النــزوع إىل التطبيــق العمــي للقواعــد الفقهيــة يف حياهتــم العامــة

والخاصــة ..

 -سبقهم يف إفراد التأليف يف الكليات الفقهية .

 -التأليــف للمبتدئيــن والمتعلميــن  ...كمــا رأينــا يف كتــاب « عمــل مــن

طــب لمــن حــب » الــذي وضعــه المقــري خصيصــا للصبيــان والمبتدئيــن

لينمــي فيهــم الملكــة الفقهيــة ،أمــا كتابــه اآلخــر فلقــد وضعــه للعلمــاء
والفقهــاء يــدل عليــه مــا قالــه فيــه أبــو العبــاس الونشريســي  « :كتــاب غزيــر

العلــم ،كثيــر الفوائــد ،مل يســبق إىل مثلــه ،بيــد أنــه يفتقــر إىل عــامل فتــاح » ..

 -كثــرة التأليــف والمصنفــات كمــا عرفنــا ذلــك مــن خــال الثبــت الذي

أحصينــا فيــه عــددا وافــرا مــن كتــب القواعــد الفقهيــة يف المذهــب المالكي .
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 -التأليــف بالنظــم الشــعري ،فقــد عمــد فيــه عبد الواحــد الونشريســي إىل

قواعــد والــده يف «إيضــاح المســالك» فنظمهــا عــى غــرار «المنهــج المنتخــب»
للزقاق ..

 -التأليف يف الفرق بين المسألتين ويف القاعدة الفقهية الواحدة ..

 -كانوا األسبق تاريخا يف التأليف يف النظائر الفقهية ...

 -اهتمامهم بقواعد غيرهم نظما وحاشية واحتفاؤهم بكتب علماء غيرهم.

البناء على هذه المصنفات يف التأليف المعاصر :

وللبنــاء عــى هــذه المصنفــات العظيمــة يف علــم القواعــد الفقهيــة واصــل

طلبــة العلــم يف الجزائــر جهــود أســافهم ،واهتمــوا هبــذا العلــم فجعلــوا جــزءا
مــن رســائلهم يف الماجســتير والدكتــوراه موضوعــات تــدور حــول القواعــد

الفقهيــة تحقيقــا وتأصيــا ،وفيمــا ييل بعــض النمــاذج الرائعــة والجهــود المباركة
لهــؤالء الطلبــة النجبــاء الذيــن ينتمــون لهــذه البــاد المباركــة بــإذن اهلل :
جهود الباحثين الجزائريين الحديثة يف القواعد الفقهية :

يف هــذا العصــر قــام عــدد ال بــأس بــه مــن الباحثيــن الجزائرييــن بالتأليف

أو التحقيــق يف مجــال القواعــد الفقهيــة نذكــر منهم :

 -تحقيــق كتــاب شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينــة يف

القواعــد والنظائــر والفوائــد الفقهيــة  :ألبــي القاســم السجلماســي  :للباحــث
الدكتــور عبــد الباقــي بــدوي األســتاذ بجامعــة غردايــة .

 -االستثناء يف القواعد الفقهية  :األستاذة سعاد أوهاب الطيب ،دار ابن حزم.

 -القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى  :الدكتــور حســن

بــن أمحــد زقــور ،أســتاذ الفقــه بجامعــة وهــران( أصــل الكتــاب رســالة دكتوراه

ســنة 2002م ) 2مــج ط ابــن حــزم
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 القواعــد األصوليــة والفقهيــة مــن كتــاب الفــروق  :للدكتــور ســعدالديــن دداش ( أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراه ســنة 1998م /مــن جامعــة
األميــر عبــد القــادر )

 القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن خــال أصــول الفتيــا للخشــني :للباحثــة عزيــزة عكــوش ( رســالة ماجســتير )

 القواعــد الفقهيــة يف كتــاب عقــد الجواهــر الثمينــة البــن شــاس«اســتخراج ودراســة»  :للباحثــة منيــة المهــري ( شــهادة ماجســتير مــن كليــة
العلــوم اإلســامية بجامعــة الجزائــر )
 القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب الذخيــرة للقــرايف  :للباحثــةصفيــة حســين ( شــهادة ماجســتير مــن كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة
الجزائــر ســنة 2003م)

 القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب المقدمــات الممهــداتألبــي الوليــد بــن رشــد الجــد  :الباحــث ميلــود ليفــة ( شــهادة ماجســتير مــن
كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة الجزائــر ســنة 2011م)

 القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب إعــام الموقعيــن البــنالقيــم الجوزيــة  :للدكتــور عبــد المجيــد مجعــة.
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الخامتة

مل ُيكتــب لمذهــب مــن المذاهــب الفقهيــة حـ ٌ
ـظ مــن اإلســتقرار وشــدّ ة
اإلقبــال عليــه مــن النّــاس عوا ّمهــم وخواصهــم مثــل مــا اتفــق للمذهــب
المالكــي يف الشــمال المغربــي والســاحل الصحــراوي ،إذ غــدا عامــل وحــدة
معنويــة وجــزءا مــن مكونــات الشــخصية الثقافيــة والفكريــة لمنطقــة المغــرب
العربــي عمومــا ،بالرغــم مــن تعاقــب وظهــور الكثيــر مــن الن َِّحــل والمذاهــب
األخــرى عــى مراحلــه التاريخيــة.
وقــد بــرع فقهــاء المالكيــة الجزائرييــن يف الصناعــة الفقهيــة عــى غــرار
القواعــد الفقهيــة؛ ممــا ولــد تراث ـ ًا فقهي ـ ًا زاخــر ًا؛ يحمــل يف طياتــه مختلــف
الفوائــد العلميــة المتعلقــة بقواعــد أصــول األحــكام ،وطريقــة التطبيــق.

إن المســلمين  -يف واقعهــم المعاصــر  -يف أمــس الحاجــة إىل مثــل
هــذه الكنــوز العظيمــة التــي تمثــل حلــو ً
ال لكثيــر مــن المعضــات المتشــاهبة
واالســتفادة منهــا يف تقنيــن األحــكام الشــرعية وجعلهــا ســهلة الوصول ميســرة
لرجــال التشــريع والقانــون ينهلــون منهــا القوانيــن والتشــريعات المناســبة
لعصرهــم والتــي تســاعدهم بــا أدنــى شــك يف حــل كثيــر مــن المشــكالت
والمعضــات ..
وهبــذه المناســبة نريــد أن نزيــل اإللبــاس عــى مســألة مهمــة أال وهــي مــا
المقصــود بالمدرســة المالكيــة المغربيــة

فالكثيــر يقــول بــأن المدرســة المغربيــة إن المــراد هبــا (القيــروان  -تونس
 فــاس -األندلــس) ويتناســون تلمســان والونشــريس وبجايــة ومازونــة والتيتعتبــر مــن الحواضــر العلميــة المهمــة يف المدرســة المالكيــة المغربيــة ،ولعــل
هــذا البحــث قــد أبــرز للعيــان الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه علمــاء المغــرب
األوســط ( الجزائــر ) يف بنيــان الفقــه المالكــي يف جانــب مــن جوانبــه المهمــة
أال وهــو علــم القواعــد الفقهيــة ..
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التوصيات :

 وجــوب رد االعتبــار لعلمــاء المذهــب المالكــي الجزائرييــن وتصحيحالوضــع تاريخيــا مــن حيــث مشــاركتهم وأمهيتهــا يف التصنيــف يف فــن القواعــد
الفقهيــة ولعــل هــذا البحــث مســامهة يســيرة يف هــذا الموضــوع .

 ضــرورة االهتــام بعلمائنــا وتتبــع جهودهــم وآثارهــم العلميــة،وتوثيقهــا ونشــرها قــدر اإلمــكان..
 وضــرورة نفــض الغبــار عــى تــراث كبيــر وعظيــم تركــه علمــاءالجزائــر مــن كتــب ومدونــات ومخطوطــات نــادرة ،لنحفــظ لهــذه البــاد
المباركــة تاريخهــا وتراثهــا ،ونجمــع ماضيهــا بحاضرهــا كــي تنطلــق إىل
مســتقبل مشــرق بــإذن اهلل تعــاىل يقــوم بالبنــاء عــى األســاس الــذي خلفــه
هــؤالء العلمــاء األعــام .

 لــذا ندعــو إىل تشــجيع الدراســات العلميــة يف مجــال تحقيــقالمخطوطــات يف مجــال علــم القواعــد الفقهيــة .
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبهه أمجعين
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تطبيقات القواعد الفقهية
في النوازل التواتية
 األستاذ زهري بن عبد الرمحن قزان
y
جامعة اجلزائر

ﭑ ﭒﭓﭔ
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام عــى أشــرف المرســلين،
ســيدنا محمــد النبــي األميــن ،وعــى آلــه وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إىل
يــوم الديــن ،وبعــد :

فإنــه لمــا كانــت الشــريعة اإلســامية آخــر الشــرائع الســماوية ،فاحتلــت
بذلــك مركــز األحقيــة بتقريــر القواعــد المنظمــة لحيــاة البشــرية كوهنــا آخــر
الخطابــات اإللهيــة لهــم ،وال شــك أن تكــون تلــك القواعــد آمــرة ال مكملــة
لصدورهــا عمــن قــال (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) [األحــزاب ]36:ولهــذا وجدنــا علمــاء األمــة اعتنــوا
بالفقــه أيمــا اعتنــاء فصاغــوا مســائله بأشــكال مختلفــة ،ولعــل أهــم تلــك
األشــكال التــي قدموهــا لنــا القواعــد الفقهيــة ،وســأكتفي يف هــذا المقــام
بقــول اإلمــام القــرايف « :و هــذه القواعــد مهمــة يف الفقــه ،عظيمــة النفــع،
بقــدر اإلحاطــة هبــا يعلــو قــدر الفقيــه ويشــرف ،ويظهــر رونــق الفقــه ويعــرف،
وتتضــح مناهــج الفتــاوى وتكشــف ،فيهــا تنافــس العلمــاء ،وتفاضــل الفضالء،
وبــرز القــارح عــى الجــذع ،وحــاز قصــب الســبق فيهــا مــن بــرع ،ومــن جعــل
يخــرج الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة ،تناقضــت عليــه
الفــروع واختلفــت ،وتزلزلــت خواطــره فيهــا واضطربــت ،وضاقــت نفســه
لذلــك وقنطــت ،واحتــاج إىل حفــظ الجزئيــات التــي ال تتناهــى ،وانقضــى
العمــر ومل تقــض نفســه مــن طلبتــه مناهــا ،ومــن ضبــط الفقــه بقواعده ،اســتغنى
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عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات ،الندراجهــا يف الكليــات  ،واتحــد عنــده مــا تناقض
عنــد غيــره وتناســب ،وأجــاب الشاســع البعيــد وتقــارب ،وحصــل طلبتــه يف
أقــرب األزمــان ،وانشــرح صــدره لمــا أشــرق فيــه مــن البيــان ،فبيــن المقاميــن
شــأو بعيــد وبيــن المنزلتيــن تفــاوت شــديد».

ألجــل هــذه األمهيــة اعتنــى علمــاء األمــة اإلســامية بضبــط القواعــد
الفقهيــة ،وأفردوهــا بالتصنيــف وخصــوا لهــا أجــود تأليــف ،وكان لعلمــاء
الجزائــر دور بــارز يف هــذا المضمــار أوضــح لناظــره مــن شــمس النهــار
فاإلمــام المقــري والونشريســي عليهمــا االعتمــاد .

غيــر أن الفقــه يــزدان بحليــة التطبيــق ومقارعــة الوقائــع والنــوازل ،لهــذا
أردت أن أســاهم ببيــان جهــد علمــاء منطقــة جزائريــة يف تطبيــق القواعــد
الفقهيــة يف النــوازل تلــك المنطقــة هــي منطقــة تــوات ،وقــد وقــع اختيــاري
يف هــذه المداخلــة عــى منطقــة تــوات مــن بيــن مناطــق بالدنــا لمــا حظيــت بــه
مــن خصائــص ومميــزات نذكــر منهــا :

أوال  :كوهنــا الحاضــرة التــي بقــي صداهــا العلمــي وإشــعاعها الثقــايف إىل
العصــر الحديــث حيــث صــارت مهــوى طلبــة العلــم الشــرعي .

ثانيــا  :الثــراء العلمــي المتواجــد هبــا متمثــا يف علمائهــا ومحاضرهــا
العلميــة وعمــارة مدارســها الدينيــة ومكتباهتــا الزاخــرة بالمخطوطــات
والمطبوعــات مــن نــوادر الكتــب ونفائــس الذخائــر .
ثالثــا  :محافظــة العلمــاء عــى أصالــة المنطقــة التعليميــة ومســايرة
المســتجدات دون التأثــر الســلبي بالــوارد إليهــا ،فهــي محافظــة عــى منهجهــا
يف التعليــم وعــى برامجهــا الدراســية ومقرراهتــا .

رابعــا  :تمســك المنطقــة عامــة بالمذهــب المالكــي عــى نســق المدرســة
المغاربيــة ،والمعــروف عــن المذهــب المالكــي مراعاتــه لمصالــح الناس وســد
الذرائــع ،وتحكيــم العــرف وتحقيــق مقاصــد الشــريعة دون إمهــال كالم العلماء.
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خامســا  :عالقــة علمائهــا بأعــام باقــي الحواضــر الجزائريــة كمحمــد

ابــن عبــد الكريــم المغيــي التلمســاين ويحــي بــن يديــر التدلســي وعيســى بــن

محمــد البطيــوي ومحمــد بــن باد الكنتــي وســعيد قــدورة الجزائــري ،باإلضافة
إىل عالقتهــم بأعــام الحواضــر المغاربيــة كأمحــد بابــا التنبكتــي وأمحــد بــن عبد

العزيــز الهــايل ومحمــد محمــود التركــوزي الشــنقيطي وغيرهــم مــن علمــاء
أروان وودان وتونــس وطرابلــس ومصــر ،ممــا أضفــى عــى أســلوب علمــاء

تــوات طابعــا خاصــا يف اإلفتــاء والتدريــس والتأليــف نستشــف منــه مكونــات
الشــخصية العلميــة المغاربيــة عمومــا والجزائريــة خصوصــا .
و قد تطرقت يف هذه المداخلة إىل ثالث جوانب :

األول  :التعريف بمنطقة توات،

الثاين  :إسهامات علماء توات يف مجال النوازل الفقهية،

الثالث  :تطبيقات القواعد الفقهية عند علماء توات.
الجانب األول  :التعريف بمنطقة توات

يقــع إقليــم تــوات جنــوب غــرب الجزائــر بيــن خطــي طــول  ْ 1شــرقا

و ْ 3غربــا ،وبيــن دائــريت عــرض  ْ 20إىل  ْ 30شــماال وســط الصحــراء الكبــرى

اإلفريقيــة ،يحــده شــماال العــرق الغربــي الكبيــر وواد مقيــدن ،ويحــده جنوبــا

صحــراء تنزروفــت وواد قاريــت وجبــال مويــدار ،أمــا شــرقا فيحــده العــرق
الشــرقي الكبيــر المحــاذي لــواد المايــة ،ويحــده غربــا واد الســاورة وروافــده.

فهــي تشــكل أرخبيــا مــن واحــات الصحــراء تبــدأ مــن قصــر تبلكــوزة شــماال

إىل عيــن صالــح جنوبــا ،وتنقســم هــذه القصــور إىل مناطــق ثالثــة هــي  :قــورارة
مــن تبلكــوزة شــماال إىل عريــان الــراس بتســابيت جنوبــا  ،ومنطقــة تــوات

الوســطى مــن عريــان الــراس شــماال إىل رقــان جنوبــا ،ثــم منطقــة تديكلــت
مــن رقــان بالشــمال الغربــي إىل عيــن صالــح بالشــمال الشــرقي .
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و قــد اختلــف المؤرخــون والباحثــون يف أصــل تســمية المنطقــة بتــوات

ويف معناهــا ،فبعضهــم أرجعهــا إىل أصــول غيــر عربيــة ،فقيــل أصلهــا بربــري

وتعنــي «األماكــن المنخفضــة» ويف بعــض التعاريــف األخــرى فــإن تواتــا اســم

بربــري األصــل معنــاه الواحــات ،وقــد جــازف بعــض الدارســين الفرنســيين
عندمــا حاولــوا أن يربطــوه باألصــل اإلغريقــي فزعمــوا أن الفرنســيين يطلقــون

عــى الواحــات اســم وازيــس ،ووازيــس هــذا مصطلــح إغريقــي األصــل
مركــب مــن مقطعيــن األول «وا » وقــد توصــل علماء االشــتقاق اللغــوي إىل أن
«وا» هــذا يتطابــق مــع المصطلــح البربــري « وا » الــذي هــو تعبيــر عــن الجمــع

مفــرده تــوات ،ويلحــق هبــذه األقــوال مــن اعتبرهــا كلمــة ســودانية تطلــق

عــى نــوع مــن األمــراض أطلقــه أهــل مــايل عنــد مــا مــروا هبــذه المنطقــة يف
طريقهــم إىل الحــج مــع الســلطان ،وكان هــذا المــرض ســببا يف تخلــف مجاعــة
مــن الركــب يف تــوات فأطلــق االســم عليهــا ،وتمســك البعــض اآلخــر بعربيــة

الكلمــة ورأى أن أصلهــا اإلتــوات فحــذف المضــاف وأقيــم المضــاف إليــه

بدلــه ،ووجــه اعتبــار أصلهــا اإلتــوات أن ســلطان الموحديــن أمــر بتخريــص
األشــجار وقبــض اإلتــوات كيــا ووزنــا عــى حســب التخريــص فعــرف

أهــل هــذا اإلقليــم بأهــل اإلتــوات وأطلــق عــى قطرهــم ،وقيــل هــي لفظــة
عربيــة أطلقهــا عقبــة بــن نافــع لمــا رأى مــن قســاوهتا وجفــاف طبعهــا هــل

تــوايت لنفــي المجرميــن فأجابــه مــن كان حاضــرا أهنــا تــوايت فانطلــق اللســان
بذلــك ،ومــن المعنــى نفســه يــرى الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم بكــراوي
أصلهــا غيــر أن الســائل ليــس عقبــة بــن نافــع بــل قبائــل زناتــة لمــا انقرضــت

أرض
دولتهــم ونزلــوا أرض الصحــراء فوجدوهــا أرضــا تــوايت للســكن فقالــوا ٌ
تــوايت فانطلــق اللســان بذلــك ،ونحــا الشــيخ مــوالي أمحــد الطاهــري المنحــى
نفســه لكنــه اعتبرهــا أرضــا تــوايت للعبــادة ولذلــك كانــت مفزعــا للصالحيــن
ينقطعــون فيهــا للعبــادة والزهــادة .
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أمــا التركيبــة البشــرية فإهنــا تتكــون يف إقليــم تــوات مــن مزيــج مــن
األجنــاس البشــرية التــي تعــود إىل أصــول مختلفــة تتعايــش يف شــكل مجاعــات
تســمى الجماعــة الواحــدة بالقبيلــة ولئــن اختلــف علمــاء االجتمــاع يف تحديــد
معنــى القبيلــة إال أن األقــرب الــذي يميــز لنــا معنــاه بمنطقــة تــوات أهنــا
مجموعــة بشــرية مكونــة مــن قســمات ومجموعــات اجتماعيــة يجمــع بينهــا
رابــط القرابــة الدمويــة وتحتــل مجــاال ترابيــا ،ولعــل القيــد األخيــر غيــر معتبــر
ألن يف منطقــة تــوات ال هتــم المجــاورة بالجنــب ويكفــي فيهــا اعتقــاد االنتمــاء
إىل األصــل الن ََّســبِي لتمتيــن العالقــة بيــن أفرادهــا والنظــر إىل الخــارج عــن
هـــذا النســب نظــرة مختلفــة تتحكـــم المرجعيــة الدينيــة واالجتماعيــة اللتــان
تعتبــران رمزيــة ذات أمهيــة قصــوى يف تنظيــم العالقــة بينهــا وتلعــب المصالــح
والمعتقــدات المتوارثــة دورا هامــا يف العالقــة بينهــا ،وإذا رجعنــا إىل ُبنيــة
ســكان المجتمــع التــوايت نجدهــا تتركــب مــن أصنــاف منهــا :

البربــر  :مل يختلــف المؤرخــون يف وجــود العنصــر البربــري باإلقليــم ألن
أغلــب تســميات القصــور التواتيــة أعجمــي بربــري لكــن اختلفــوا يف كوهنــم
ــر البــاد قــال ابــن خلــدون « :و مــن بطــون بنــي وماتــوا هــؤالء
مــن َم َّص َ
بنــو يامــدس وقــد يزعــم زاعمــون أهنــم مــن مغــراوة ومواطنهــم متصلــة قبلــة
المغــرب األقصــى واألوســط وراء العــرق المحيــط بعمراهنــا المذكــور قبــل
واختطــوا يف المواطــن القصــور واألطــم واتخــذوا هبــا الجنــات والنخيــل
واألعنــاب وســائر الفواكــه فمنهــا عــى ثالثــة مراحــل قبلــة سجلماســة
ويســمى وطــن تــوات» ،وقــد وقــع هــذا االختطــاط قبــل اإلســام عــى مــا
ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم بكــراوي أن بعــض البــدو مــن البربــر
كانــت تنــزل هــذا القطــر بخيــام مــن الشــعر قبــل اإلســام وتجــول يف أطرافــه
بقصــد رعــي مواشــيهم وربمــا ســكن البعــض وبنــى بنــاء خفيفــا يســكنه وقــت
المقــام ويتركــه وقــت الظعــن ويف هــذا الوقــت كان بعــض قصــور تــوات
مثــل تمنطيــط ومــا ضهاهــا ،وقــد تعــددت قبائــل البرابــر باإلقليــم كمــا قــال
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ابــن خلــدون « :ومــن قبائــل مطغــرة أيضــا بصحــراء المغــرب كثيـــرون نزلــوا
بقصورهــا واغترســوا شــجرة النخــل عــى طريقــة العــرب فمنهــم بتــوات قبلــة
سجلماســة إىل تمنطيــط آخــر عملهــا قــوم كثيـــرون موطنــون مــع غيرهــم مــن
أصنــاف البربــر» ،فالبربــر مــن قبائــل زناتــة هــم أول مــن نزلــوا بالمنطقــة
واختطــوا أمصارهــا وبرطانتهــم تســمت القصــور وبقــي ذلــك شــاهدا عــى
عمارهتــم ،ومســاكنهم لهــذا العهــد بتكوراريــن فمــا تــزال ســكناهم بقصورهــا
ـض مــن قبائــل الطــوارق المنتميــن
ولغتهــم غالبــة ،كمــا يوجــد بتيديكلــت بعـ ٌ
إىل صنهاجــة البربــر .

العــرب  :توافــدت العــرب عــى إقليــم تــوات منــذ أن وطــأت أقدامهــم
المغــرب العربــي يف فتــرات متفاوتــة ومــن أنســاب متعــددة ،فمنهــم الشــرفاء
المنتمــون إىل الدوحــة النبويــة ،فقــد وردوا عــى البــاد فــرادى ومجاعــات منهــم
مــن يرجــع إىل األصــل اإلدريســي ومنهــم مــن يرجــع إىل األصــل العلــوي،
ومــن العــرب مــن يرجــع نســبه إىل أصــول بعــض الصحابــة كالبوبكرييــن
يرجــع نســبهم إىل الصحابــي أبــي بكــر الصديــق وهــم مــن ذريــة الشــيخ عبــد
القــادر بــن محمــد دفيــن األبيــض ســيدي الشــيخ مواطنهــم بعيــن صالــح
مــن تيديكلــت ومنهــم فــروع بتكوراريــن ،وممــن يرجــع نســبه إىل الصحابــة
العثمانيــون يرجــع نســبهم إىل الصحابــي عثمــان بــن عفــان متواجــدون بتنيــان
وفروعهــم بالمهديــة ومنهــم ببــودة ،وممــن يرجــع نســبهم إىل الصحابــة
المرابطــون أبنــاء عــي بــن أبــي طالــب مــن غيــر فاطمــة الزهــراء كأبنــاء محمــد
بــن الحنفيــة بتيديكلــت وغيرهــم ،ومنهــم الجعافــرة الذيــن يرجــع نســبهم إىل
الصحابــي جعفــر بــن أبــي طالــب وفــد عــى تــوات مــن نســله أخــوان ،األول
عمــر يف قصــر بــودة ،ومــن هذيــن
عمــر يف قصــر بوحامــد والثــاين ّ
منهمــا ّ
الرجليــن توزعــت العائلــة الجعفريــة بيــن قصــور تــوات ،وممــن يرجــع نســبه
إىل الصحابــة األنصــار بقصــر زاجلــو وفروعهــم بأنزمجيــر مــن ذريــة الصحابــي
أبــي أيــوب األنصــاري ،وبتــوات ذريــة الصحابــي عقبــة بــن نافــع ممثليــن يف
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قبيلــة كنتــة التــي وفــد جدهــم عثمــان بــن دومــان إىل تــوات ومنــه نســلهم يف
كامــل الصحــراء ،هــذا ومــن العــرب قبائــل الفــاّن المتواجــدة بتيديكلــت
وقــد اختلــف يف نســبهم فقيــل مــن ذريــة أبــي بكــر الصديــق وقيــل مــن ذريــة
عمــر بــن الخطــاب وقيــل مــن ذريــة عقبــة بــن عامــر وقيــل عــرب محيريــون
مــن أهــل اليمــن ،ثــم إن أغلــب القبائــل العربيــة المتواجــدة باإلقليــم مــن غيــر
مــن ذكرنــا هــم مــن عــرب المعقــل قــال ابــن خلــدون يف معــرض الحديــث
عــن عــرب المعقــل « :فأمــا ذوي عبيــد اهلل فهــم المجــاورون لبنــي عامــر بــن
زغبــة مــن ســلطان بنــي عبــد الــواد مــن زناتــة فمواطنهــم مــن بيــن تلمســان
إىل وجــدة إىل مصــب وادي ملويــة يف البحــر ومنبعــث وادي صــا مـــن القبلــة
وتنتهــي رحلتهــم يف القفار إىل قصـــور توات وتمنطـــيط وربما عاجـــوا إىل ذات
الشــمال إىل تســابيت وتكوراريــن» ،وقـــد ذكـــر الشــيخ محمد بن عبد الكـــريم
بكـــراوي أســماء القبائــل العـــربية الوافـــدة عــى تـــوات وتواريــخ دخولهم يف
كتابــه «درة األقــام».

الفــرس  :ويمثلهــم البرامكــة المتواجــدون بتيديكلــت الذيــن جــاؤوا إىل
اإلقليــم ســنة 656هـــ بعــد نكبــة هــارون الرشــيد معهــم.

الزنــوج  :وهــم العنصــر اإلفريقــي الزنجــي الــذي قــد يكــون هــو األقــدم
بالمنطقــة ،ومــن هــذا العنصر العبيد الذين كانوا يجلبـــون مـــن بلدان الســـودان
الغربــي كبـــاد برنـــوا وعفنــوا وكنــوا وكوغــوا وكشــن ونحوهــا ،فقدومهم إىل
تــوات كان يف فتــرات متعاقبــة مل يشــكلوا بنيــة َق َبلِ َيــة لعــدم رجوعهــم إىل أصــل
نســبي واحــد .

هــذه العناصــر البشــرية التــي تتكــون منهــا تركيبــة ســكان إقليــم تــوات
كباقــي المــدن والحواضــر المغاربيــة مــن أصــول بربريــة وعربيــة تتخللهــا
بعــض العناصــر الفارســية أو الرومانيــة أو التركيــة أو الزنجيــة أو غيــر ذلــك
ممــا كانــت تربطــه بإقليــم مــن األقاليــم المغاربيــة عالقــة ينتــج عنهــا اســتقرار
أفــراد مــن ذلــك العنصــر باإلقليــم ،ولئــن كانــت هــذه العناصــر مــن أصــول
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مختلفــة إال أن اإلســام ســاهم يف االنصهــار والتعايــش بيــن هــذه األعــراق
التــي تديــن كلهــا باإلســام تتبــع المذهــب المالكــي ولكــون العربيــة هــي لغــة
القــرآن أصبحــت لغــة الجميــع.
الجانب الثاين  :إسهامات علامء توات يف جمال النوازل الفقهية

لقــد أدرك علمــاء المنطقــة العالقــة الوطيــدة بيــن علــم الفقــه وعلــم
الفتــاوى ،وعلمــوا أن األول يجســد نشــاط الفقيــه وحيويتــه نظريــا وعــى
صعيــد التأصيــل والتقعيــد واالســتنباط ،وأن العلــم الثــاين يجســد تفاعــل علــم
الفقيــه مــع الواقــع لينتــج حلــوال وفــق ضوابــط الشــريعة للمشــاكل اليوميــة
يف المجتمــع ويتقــرر بذلــك أوصــاف االســتمراية والمرونــة والشــمولية
والصالحيــة لــكل زمــان ومــكان للشــريعة اإلســامية فهــي تتماشــى حســب
القضايــا وظــروف األشــخاص بمراعــاة القرائــن واألحــوال ،ومل يتوقــف فقهــاء
تــوات عنــد حــد اإلدراك بل تعــداه لتســجيل الـقـــضايا والمســائل مــع الحلول
المقترحــة مــن طــرف مــن تأهلــوا إليجادهــا ،فنتــج عــن ذلــك ثــروة مــن كتــب
النــوازل نذكــر بعضــا منهــا كنمــاذج :

 1ـ األجوبــة  :للشــيخ ســيدي عمــر بــن عبــد القــادر أبــو حفــص التنيالين
( ت )1152وهــو كتــاب مجــع فيــه كاتبــه أجوبــة للشــيخ عمــر بــن عبــد القــادر
التنيــاين وفتــاوى بعــض تالميــذه كالشــيخ عبــد الرمحــان بن عمــر التنيــاين ومل
يرتبــه ترتيبــا معينــا بــل جــاءت فتاويــه مســرودة ،توجــد منــه نســخة مخطوطــة
بخزانــة بــن عبــد الكبيــر بالمطارفــة ونســخة بخزانــة بلوليــد بقصــر باعبــد اهلل
بتمــي ونســخة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــامل بأولــف .
 2ـ حتليــة القرطــاس بالــكالم علــى مســألة تضميــن الخــاس  :للشــيخ
العالمــة ســيدي محمــد بــن أب بــن أمحــد ويقــال امحيــد بالتصغيــر بــن عثمــان
بــن أبــي بكــر الزمــوري ( ت  )1160وهــي رســالة صغيــرة أجــاب فيهــا
مؤلفهــا عــن رســالة وردت إليــه مــن الشــيخ عمــر بــن مصطفــى الرقــادي
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الكنتــي حــول اســتغالل مخاميــس بــاد تــوات لمحاصيــل التمــر حتــى ينقــص
قــدره بعــد الجنــي عــن القــدر الــذي حــدده الخــارص العــارف هــل يعتبــر
مــن التفريــط الموجــب للضمــان أم ال ؟ وقــد شــحن الجــواب باألدلــة النقليــة
والعقليــة مســتعمال القواعــد الفقهيــة واألصوليــة ومقاصــد الشــريعة بشــكل
ملفــت لالنتبــاه  ،والكتــاب مطبــوع بتحقيــق العبــد الضعيــف

 3ـ رســالة المغــارم  :للشــيخ ســيدي عبــد الرمحــان بــن إبراهيــم أبــو زيــد
الجنتــوري ( ت  )1160و هــي رســالة صغيــرة الحجــم أجــاب فيهــا مؤلفهــا
أحــد قضــاة قــورارة عــن حكــم مــا أخــذه النــاس أثنــاء حكــم ســلطان ظــامل
وبأمــره تنكيــا بالهاربيــن مــن حكمــه ،ثــم لمــا أنعــم اهلل عــى أهــل البــاد
باالنفــكاك عــن ســلطانه رجــع الهاربــون وطالبــوا باســترجاع أموالهــم،
فاختلــف الفقهــاء وتحيــر القضــاة ،فأجــاب الجنتــوري يف هــذه الرســالة التــي
قــدّ م بيــن يــدي المقصــود فيهــا مقدمــة يف شــروط المفتــي والقاضــي وأحــكام
الفتــوى والقضــاء ثــم المقصــود يف فصليــن ،األول يف أصــول الملكيــة يف
الشــريعة وأســباب انتقالهــا ،والفصــل الثــاين يف إبطــال المغــارم رأســا ،وقــد
شــحذ المصنف رســالته بنصــوص األصولييــن والقواعــد الفقهيــة والمقاصدية
واعتمــد عــى ابــن عرفــة ومختصــر الشــيخ خليــل والنــوازل المازونيــة ونــوازل
البــرزيل وأحيانــا ينقــل عــن الزرقــاين والتتائــي ،والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا
 4ـ نــوازل الجنتــوري  :للشــيخ العالمــة ســيدي عبــد الرمحــن بــن
إبراهيــم الجنتــوري ( ت 1160هـــ) مجعهــا تلميــذه الشــيخ القاضــي ســيدي
محمــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عــي المســعدي الجــوراري
حيــث قصــد هــذا األخيــر إىل مجــع مــا وقــف عليــه مــن أجوبــة شــيخه ،وكان
أوال مجعهــا مــن غيــر ترتيــب ،ثــم إن بعــض مــن رآهــا طلــب منــه ترتيبهــا فقــام
بذلــك مقدمــا بــاب الشــهادات والقضــاء ،ثــم أبــواب البيــوع ومــا شــاكلها
ثــم أبــواب األنكحــة ،ثــم مســائل األحبــاس ،ومل أقــف عــى نســخة كاملــة
وتامــة للكتــاب ليتبــن كل أبواهبــا ،والكتــاب يتضمــن أجوبــة الفقيــه المذكــور
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ومراســاته العلميــة وآراؤه الفقهيــة ،فقــد كان كثيــر االعتــراض عــى قضــاة
وقتــه مخالفــا لمــا مل يقــو دليلــه يف المذهــب ،لــه اختيــارات تــدل عــى ســعة
علمــه ورســوخ قدمــه ،مشــحوذة أجوبتــه باألدلــة الفرعيــة واألصليــة ،وتوجــد
مــن هــذا المخطــوط نســخة قريبــة مــن التمــام بخزانــة بدريــان بتميمــون .

 5ـ نــوازل الزجــاوي  :للشــيخ العالمــة ســيدي محمــد بــن امحمــد
العــامل الزجــاوي ( ت )1212ونوازلــه هــذه مجــع فيهــا أجوبــة والــده العالمــة
ســيدي امحمــد بــن امحيــد الزجــاوي وضــم إليهــا أجوبــة الشــيخ عمــر بــن
عبــد القــادر التنيــاين وكان معاصــرا لوالــده ومل يغفــل أجوبــة شــيخه ســيدي
عبــد الرمحــن بــن عمــر التنيــاين ،والكتــاب ضخــم بوبــه عــى نســق كتــب
الفقــه مقدمــا مســائل التوحيــد ،ثــم الطهــارة فالصــاة ثــم الــزكاة فالــذكاة
واألضاحــي والعقيقــة ،ثــم أبــواب النــكاح والطــاق وبعدهــا أبــواب البيــوع
والربــا والســلم والصلــح والضمــان والوديعــة والشــركة والغصــب والجعــل
والمســاقاة وإحيــاء المــوات ،ثــم أبــواب األحبــاس والهبــات والصدقــات،
ثــم مســائل الشــهادات والقضــاء ،وقــد قــام الدكتــور محمــد جــراد بتحقيــق
هــذه النــوازل ،وقدمهــا رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف الجامعــة اإلســامية
األميــر عبــد القــادر بقســنطينة ونوقشــت الرســالة.

 6ـ إفهــام المقتبــس بثبــوت التحبيــس بخــط المحبــس  :للشــيخ العالمــة
ســيدي محمــد بــن الشــيخ العالمــة ســيدي عبــد الرمحــن بــن عمــر التنيــاين
( ت  )1233وهــي رســالة صغيــرة أجــاب فيهــا مؤلفهــا عمــن حبــس عــى
أوالده حبســا قيــده بخطــه وأشــهد عــى ذلــك رجــا واحــد ثــم لمــا مــات
قــام بعــض الورثــة ببيــع جــزء مــن الحبــس وكان شــاهد الحبــس أحــد شــهود
البيــع ،فاختلــف علمــاء تــوات يف ثبــوت التحبيــس بمجــرد خــط المحبــس،
فجــاءت هــذه الرســالة إلثبــات ذلــك يف أربعــة فصــول ،األول يف صحــة إقــرار
المقــر يف الصحــة ســواء كان لــوارث أو غيــره ،والفصــل الثــاين يف أن الخــط
إقــرار وشــهادة عــى صاحبــه ،والفصــل الثالــث يف أن إشــهاد المحبــس ونحــوه
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عــى نفســه بالتحبيــس يف الصحــة ال يعــد توليجــا ،والفصــل الرابــع يف بيــان إن
اإلشــهاد للغيــر ال يحتــاج إليــه المحبــس الــذي أشــهد نفســه عــى تحبيســه،
وقــد شــحذ المصنــف رســالته بنصــوص علمــاء المذهــب مــن قــول مالــك
وأصحابــه إىل المتأخريــن كالزرقــاين والبنــاين والتتائــي بشــكل منقطــع النظيــر
تتجــى فيــه ملكــة الفقيــه يف اســتنطاق النصــوص والتخريــج منهــا ،ومل يغفــل
المصنــف الحجــج العقليــة والقواعــد األصوليــة والفقهيــة فلــم يتــرك متــكأ
يمكــن االعتمــاد عليــه إال وجــاء بــه ،والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا والحمــد هلل .
 7ـ رفــع الحجــاب وكشــف النقــاب عــن تلبيــس الملبــس يف ثبــوت
التحبيــس بخــط المحبــس  :للشــيخ ســيدي محمــد بــن عبــد الرمحــن بــن عمــر
التنيــاين ( ت 1233هـــ) وهــي رســالة مختصــرة عــن الرســالة التــي قبلهــا
وذلــك أن الشــيخ -رمحــه اهلل -لمــا ألــف رســالته «إفهــام المقتبــس» الســابقة
الذكــر استحســنها البعــض واســتطالها البعــض ،لكــون المصنــف أوعــب فيهــا
النصــوص وأكثــر مــن االســتدالل فحــذا بــه ذلــك إىل اختصارهــا يف فصليــن
فقــط ،األول يف بيــان أن إقــرار المقــر يف صحتــه ولــو لــوارث معمــول بــه وأن
الخــط الثابــت إقــرار مــن صاحبــه وأخــذه بــه صحيــح غيــر معلــول ،والفصــل
الثــاين يف ذكــر الشــبه التــي اعتمــد عليهــا مــن أفتــى بعــدم ثبــوت التحبيــس
بخــط المحبــس ،والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا وهلل الحمــد .
 8ـ أجوبــة حمققــة النقــول مهذبــة الفصــول  :تأليــف الشــيخ محمــد بــن
عبــد الرمحــان بــن عمــر التنيــاين (ت 1233هـــ) وهــو كتــاب مجــع فيــه مؤلفــه
مــا وقــف عليــه مــن أجوبــة محققــة النقــول مهذبــة الفصــول لبعــض فقهــاء
بــاد تــوات ،وكانــت متفرقــة يف األماكــن المختلفــة خــوف الضيــاع عليهــا
وعــدم االنتفــاع هبــا لمــا فيهــا مــن العلــوم العزيــزة واألبحــاث الغريبــة كمــا
قــال(  (  ،ومل يلتــزم المؤلــف منهجــا معينــا يف ترتيبهــا وتقســيمها عــى الرغــم من
( )1محمــد بــن عبــد الرمحــان التنيــاين أجوبــة محققــة النقــول مهذبــة الفصــول مخطوط

- 273 -

اشــتماله عــى مســائل مــن أبـــواب الفقــه المختلفــة ،توجــد قطعــة مخطوطــة
منــه بخزانــة بنــي تامــر وقطعــة مخطوطــة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــامل .
 9ـ مســائل التمنطيطــي  :للشــيخ العالمــة األصــويل المحقــق ســيدي

عبــد اهلل بــن أبــي مديــن التمنطيطــي ( ت  ) 1231وهــو كتــاب صغيــر الحجــم

مجــع فيــه أجوبــة شــيخه ســيدي محمــد بــن عبــد الرمحــن التنيــاين وأدرج فيهــا
بعــض أجوبــة شــيخيه ســيدي محمــد بــن العــامل الزجــاوي وســيدي الحــاج
البلبــايل ومــن تقدمهــم بقليــل ،واختــار مــن أجوبتهــم النــوازل التــي مل يقــع

النــص فيهــا أو وقــع ومل يطلــع عليــه إال المتمــرس مــن الفقهــاء وبقــي مجموعه
يف أوراق متفرقــة ومســائله مشــتتة حتــى قيـــض اهلل لهــا الشــيخ محمــد بــن أمحد

بــن ســيد المحضــي بــن عبــد الكريــم بــن البكــري فجمــع األوراق ورتــب
المســائل فجــاء كتابــا مســتقال ،ابتــدأ بمســائل الطهــارة والصــاة والــزكاة

والنــكاح ،ثــم مســائل البيــوع ومــا شــاكلها مــن بيــع فاســد وســلم ،ثــم مســائل

الضمــان والحجــر والوديعــة والصلــح واإلقرار والمســاقاة والقســمة والشــفعة
والضــرر ،والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا وهلل الحمــد .

 10ـ غنيــة المقتصــد الســائل فيــا وقــع يف توات مــن القضايا والمســائل ،:

وهــذا الكتــاب ابتــدأ مجعــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الرمحــان البلبــايل الشــهير
بســيدي الحــاج البلبــايل (ت1244هـــ) وأتــم مجعــه ابنــه القاضــي الشــيخ عبــد

العزيــز البلبــايل (ت 1261هـــ) وهــو الــذي أطلــق عليــه هــذا االســم ،أمــا
بدايــة مجعــه فإنــه لمــا ويل الشــيخ ســيدي الحــاج البلبــايل القضــاء بعــد الشــيخ

عبــد الحــق البكــري (ت1210هـــ) أخــذ ســجالت مشــاوراته ومــا فيهــا مــن
إجابــات العلمــاء وفتاويهــم ثــم صــار يضــم إليهــا كل مــا وقــف عليــه مــن

أجوبــة لعلمــاء المنطقــة ،ولمــا مــات واصــل ابنــه الشــيخ عبــد العزيــز البلبــايل
خزانــة بنــي تامــر (الورقــة /01وجه) .
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مجــع مــا يقــف عليــه مــن فتــاوى علمــاء المنطقــة وأجوبتهــم ثــم إن تلميذيــن
مــن تلميذيهمــا قامــا بترتيــب المجمــوع :

األول  :الشــيخ أمحــد الحبيــب البلبــايل وترتيبــه عــى أســلوب المختصــر
الخليــي ليســهل لقــط دررهــا مــن أماكنهــا عــى قصيــر البــاع من ليــس لــه اعتناء
بالنظــر واإلطــاع ،وقــد أضــاف إليــه مقدمــة ترجــم فيهــا للشــيخ ســيد الحــاج
البلبــايل وولــده الشــيخ عبــد العزيــز البلبــايل وجــاء ترتيبــه عــى النحــو التــايل :
جامــع القــول يف االعتقــادات ونبــذ مــن طريــف الحكايــات ،مســائل الطهــارة
والصــاة وســائر العبــادات ،الــزكاة والصيــام ،األيمــان بــاهلل وبالطــاق وغيــره
والنــذور ،النــكاح وتوابعــه ،الطــاق الخلعــي ،الطــاق ومــا يتعلــق بــه ،اإليالء،
المفقــود ،العــدة ،النفقــات ،الحضانــة ،البيــوع ومــا شــاكلها مــن إلقالــة وحوالة
وتصييــر وفســاد وعيــب ،بيــع الفضــول ،التوليــج ،القــرض ،الســلم ،الرهــن،
الصلــح ،الضمــان وااللتــزام ،المديــان ،الحجــر ،المــوارات ،مســائل الشــركة،
الضــرر ،الوديعــة ،العاريــة واإلرفــاق والبضائــع ،الوكالــة ،اإلقــرار واإلبــراء،
الغصــب وســائر العــدا ،االســتحقاق ،الشــفعة ،القســمة ،القــراض ،المســاقاة
والمزارعــة ،اإلجــارة واألكريــة ومــا ضارهبــا ،الجعالــة ،مــوات األرض ومــا
جهــل أربابــه ،الحبــس وســائر العطايــا ،القضــاء والشــهادات ،الدعــاوي
واأليمــان ،الحيــازات ،الحرابــة والدمــاء ومــا يشــملها والــردة والســرقة والزنــا،
العتــق ،الوصايــا واألوصيــاء ،المواريــث والفرائــض .وهــذا الكتــاب توجــد
منــه نســخة مخطوطــة بخزانــة البلبالييــن بكوســام ونســخة بخزانــة بــن عبــد
الكبيــر بالمطارفــة ونســخة بخزانــة البكرييــن بتمنطيــط.

الثــاين  :الشــيخ محمــد بــن أمحــد البــداوي البكــري وترتيبــه عــى خــاف
ترتيــب الشــيخ أمحــد الحبيــب البلبــايل ،فإنــه بــدأ بمســائل النــكاح وتوابعــه
مــن الطــاق والخلــع والرضــاع ومــا ضاهــى ذلــك مــن النفقــات والعــدة
والمفقــود والحضانــة ،ثــم نــوازل البيــوع ومــا شــاكلها مــن ســلم ومســاقاة
وأكريــة وإجــارة وجعــل وتوليــج وتصييــر وبيــع فاســد وحوالــة ومغارســة،
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ثــم نــوازل المديــان والحجــر واألوصيــاء والوصيــا والضمــان والرهــن ،ثــم
نــوازل القســمة والشــركة والضــرر ووجوهــه والشــفعة والمــدارات ،ثــم نــوازل
الوكالــة واإلقــرار والصلــح والمواريــث واإلبــراء واالســتلزام ،ثــم نــوازل
الوديعــة والعاريــة واإلرفاقــات ونحــو ذلــك مــن إحيــاء المــوات وقــرض
وقــراض وبيــع صاحــب المواريــث لــأرض العامــرة ومــا جهــل أربابــه ،ثــم
نــوازل الحبــس وســائر العطايــا ،ثــم نــوازل القضــاء والشــهادة ،ثــم نــوازل
االســتحقاق والغصــب وســائر العــدا وبيــع الفضــويل ومعهــا نــوازل الدعــاوي
واأليمــان وفيــه مــن وهــب هبــة وادعــى الواهــب أنــه قصــد إعانــة الموهــوب
لــه يف خصــام والحيــازة ،ثــم نــوازل الحرابــة والدمــاء ومــا يشــملها والــردة
والســرقة والزنــا والفرائــض والمفقــود ،ثــم نــوازل األيمــان بــاهلل وبالطــاق
وغيــره والنــذور ،ثــم نــوازل العتــق ،ثــم نــوازل الصــاة والصيــام والــزكاة
والــذكاة والضحايــا وســائر العبــادات ومعــه جامــع يف القــول واالعتقــادات ونبذ
مــن طريــف الحكايــات .وتوجــد نســخة مخطوطــة بخزانــة األنصــار بأنزمجيــر
ونســخة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــامل ونســخة بخزانــة البكرييــن بتمنطيط.

 11ـ غايــة األمــاين يف أجوبــة أبــي زيــد التنيــاين  :تأليــف الشــيخ محمــد
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد المالــك البلبــايل ( ت 1288هـــ) مجــع
فيــه مؤلفــه أجوبــة الشــيخين ســيدي عبــد الرمحــان بــن عمــر التنيــاين وابنــه
العالمــة ســيدي محمــد ،وقــد أكثــر مــن المراســات التــي جــرت بينهمــا
أو بيــن أحدمهــا وبيــن أحــد علمــاء المناطــق األخــرى كفــاس وسجلماســة
وتفياللــت وضــم عليهــا أجوبــة غيرهــم مــن أعيــان علمــاء البــاد التواتيــة،
والكتــاب مخطــوط توجــد منــه قطــع متناثــرة يف الخزائــن الخاصــة فــا تــكاد
تجــد نســخة كاملــة بخزانــة واحــدة ،ممــا أحــال تحديــد تراجــم أبوابــه،
والقطــع التــي وقفــت عليهــا توضــح أنــه رتــب أبوابــه عــى نســق ترتيــب
أبــواب مختصــر خليــل ،فمنهــا نــوازل العبــادات ونــوازل البيــوع وما شــاكلها،
ونــوازل القــرض والســلم والقــراض والوكالــة ،ثــم نــوازل الرهــن والمديــان
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والحجــر والضمــان والصلــح والوكالة ،ثــم نوازل الشــركة والوديعــة والغصب
واالســتحقاق والقســمة ،ثــم نــوازل األكريــة واإلجــارة وختمــه بنــوازل كتــاب
جامــع ،والقطــع المتوفــرة توجــد يف خزائــن مختلفــة منهــا  :خزانــة بنــي تامــر
وقطعــة مخطوطــة بخزانــة القصيبــة أنزمجيــر وقطعــة مخطوطــة بخزانــة أدغــا.

 12ـ الجواهــر اللئالــي مــن فتــاوى الشــيخ عبــد الكريــم البلبالــي :
تأليــف الشــيخ محمــد عبــد العزيــز بــن عــي المهــداوي الشــهير بالشــيخ عبــد
العزيــز ســيد عمــر ( ت 1429هـــ) مجــع فيــه مؤلفــه أجوبــة شــيخه العالمــة
عبــد الكريــم البلبــايل وربمــا زاد إليــه أجوبــة غيــره كالشــيخ عبــد اهلل البلبــايل
والشــيخ محمــد بــن أمحــد الحبيــب البلبــايل وغيرهــم وســماه الجواهــر اللئــايل
مــن فتــاوى الشــيخ ســيدي عبــد الكريــم البلبــايل ،وبــدأ بمســائل الطهــارة ومــا
يتعلــق هبــا ،فمســائل الصــاة ،فمســائل الجنائــز ،فمســائل الــزكاة ،فمســائل
الصيــام ،فمســائل النــكاح والطــاق واللعــان ،فمســائل األحبــاس ،فمســائل
البيــوع والربويــات والشــركة والقــراض ،فمســائل اإلجــارة واألكرية ،فمســائل
المواريــث ،ثــم ذيلــه بمســائل متنوعــة مــن فتــاوى كاتبــه الشــيخ عبــد العزيــز
ســيد عمــر ،والكتــاب مطبــوع متــداول .

كانــت هــذه بعــض النمــاذج عــن إســهامات علمــاء تــوات يف مجــال
النــوازل الفقهيــة .
الجانب الثالث  :تطبيق القواعد الفقهية يف النوازل

لمــا كان مجــال النــوازل الفقهيــة مجــاال محكمــا ،يخضــع آلليــات دقيقة
ومرتبــة ،حيــث أن الفقيــه إذا عرضــت عليــه نازلــة ،يبــدأ أوال بتحديــد صورهتــا
الفقهيــة وهــو مــا يعــرف بالتكييــف الفقهــي ،ثــم يبحــث لهــا عــن مســتند
ترجــع إليــه وتســتند عليــه وهــو مــا يعــرف بالتخريــج ،ثــم يخلــص إىل حكــم
فقهــي ال يتنــاىف وروح الفتــوى يف المذهــب و هــو مــا يعــرف بالحكــم ،فهــذه
آليــات ثــاث تبنــى عليهــا فلســفة الفتــوى والقضــاء يف المذهــب المالكــي،
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وســأجعلها أساســا لبنــاء هــذا الجانــب مبــرزا كيــف طبــق فقهــاء تــوات
القواعــد الفقهيــة يف اآلليــات الثــاث .
أوال  :التكييف الفقهي

التكييف الفقهي  :هو التحديد الفقهي لصورة الواقعة

فقولنــا التحديــد  :جنــس ألنــه فعــل العقــل ،وقولنــا الفقهــي  :فصــل
خــرج بــه التحديــد العقــدي والصــويف واالقتصــادي والقانــوين وغيرهــم،
وقولنــا لصــورة  :قيــد خرجــت بــه التصــورات ،والفــرق ظاهــر بيــن الصــورة
والتصــور ،إذ الصــورة ترتبــط بحقيقــة لهــا وجــود خارجــي نحتــاج مــن خــال
األلفــاظ أن نضــع لهــا مــا يــدل عليهــا ،أمــا التصــور فإنــه يرتبــط بالكليــات،
وقولنــا الواقعــة  :أي النازلــة التــي لهــا وجــود خارجــي ويطلــب حكــم الشــرع
فيهــا ،فهــو قيــد دخلــت بــه النــوازل المســتفتى عنهــا .

و تكييــف النــوازل واجــب شــرعا ،لقولــه تعــاىل ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ) [اإلســراء ،]36:فقــد هنــى ســبحانه المســلم أن يتكلــم عمــا ال يعرفــه
والمعرفــة تحصــل بالتصــور الصحيــح  :وهــو حصــول صــورة الشــيء يف
الذهــن ،وقــد بيــن ســبحانه وتعــاىل أن األحــكام الشــرعية تبنــى عــى التصورات
الصحيحــة فقــال تعــاىل ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ) [البقــرة ،]222:فقــد بيــن ســبحانه أن حكــم إتيــان
المــرأة وهــي حائــض بنــي عــى تصــور الحيــض أوال.
و للوصــول إىل التكييــف الصحيــح البــد مــن ســلوك أحــد المســالك
الثــاث وهــي :
 /1مراعاة الحقائق الشرعية واالصطالحات العرفية

و للوصــول إىل الحقائــق الشــرعية واالصطالحــات العرفيــة طــرق كثيرة،
منهــا اســتعمال القواعــد الفقهيــة مــن ذلــك مــا ســأل به الشــيخ ســيدي عبــد اهلل
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بــن أبــي مديــن التمنطيطــي شــيخه ســيدي محمــد بــن عبــد الرمحــان التنيــاين :
« فيمــن أوصــى للمســجد بطســت أو نحوهــا ومل يقيــد ذلــك بقيــد ملفــوظ بــه،
والحــال أن العــرف جــرى يف بلــد المعطــي أن الطســت الموصــى بــه للمســجد
أو المعطــى لــه يتوضــأ بــه النــاس فهــل يكــون هــذا الطســت حبســا ؟

فأجــاب  :بأنــه يعتبــر حبســا ،قــال « :ألن العــرف كالشــرط فيتنــزل منزلــة

التصريــح ،وهــي قاعــدة يف المذهــب فالموصــي ال يقصــد إال مــا يعــرف يف
بلــده ،والمرعــي يف األحبــاس مــا يقصــد ال مــا يلفــظ»

فالســؤال هنــا ورد لبيــان تصــور ال لمعرفــة حكــم  ،حيــث طلــب الســائل

معرفــة هــذا الفعــل هــل هــو حبــس أم ال ؟ ،فلــو قلبنــا المســألة هنــا لقلنــا :
الحبــس هــو اإليصــاء بطســت لمســجد  ،فالمطلــوب كان معرفــة التكييــف،

وقــد الحظنــا كيــف اعتمــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الرمحــان التنيــاين
عــى قاعدتيــن فقهيتيــن األوىل  :أن العــرف كالشــرط ،والثانيــة  :المرعــي يف
األحبــاس مــا يقصــد ال مــا يلفــظ ،وخلــص لتكييــف صحيــح ،ســتبنى عليــه
األحــكام فيمــا بعــد .

 /2مراعاة القرائن

و هــو المســلك الثــاين مــن مســالك التكييــف الفقهــي ونعنــي بــه النظــر

يف مالبســات الواقعــة لتحديــد طبيعتهــا وإعطائهــا الصــورة الصحيحــة ،وذلــك

يتأتــى بطــرق كثيــرة منهــا ،اســتعمال القواعــد الفقهيــة ،ومــن ذلــك مســألة
مخاميــس بــاد تــوات ،فقــد ســئل الشــيخ محمــد بــن ُأ َّب المزمــري التــوايت

-رمحــه اهلل -عــن التمــر إذا نقــص عــن خــرص العــارف فاهتــم المالــك

الخمــاس بالســرقة فادعــى الخمــاس الضيــاع أو التلــف بغيــر تفريــط ؟،

قــال « :ومــا وصــف بــه الخماميــس يف الســؤال وصفــا ينــايف أمانتهــم ويصيــر
الخمــاس مدعيــا ال مدعــى عليــه ،قــال  :ألن المتهــم إذا قويــت التهمــة فيــه بــأن
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كان معروفــا بذلــك فعليــه البينــة ألن المســروق منــه ترجــح جانبــه بمعهــود
وهــو العــادة»

فنالحــظ هنــا أن الشــيخ ابــن ُأ َّب -رمحــه اهلل -راعــى القرائــن كمــا قــال :

ومــا وصــف بــه الخماميــس يف الســؤال ،وتلــك األوصــاف كمــا جــاءت يف

الســؤال  « :ومخاميــس بالدنــا هــذه ممــا شــاهدنا مــن ســيرهتم الخبيثــة أهنــم ال

يزالــون يأكلــون هــم ،وأوالدهــم ،ودواهبــم مــن ثمــر الحائــط ظاهــرا ،وباطنــا

زيــادة عــى مــا يأخذونــه من ســبع مــا يجنيــه رب الحائــط ،أو يقطعه ،أو يأخـــذه
مـــن ثمــر الريــع ،ويتمــادون عــى ذلــك إىل أن يخــرص الحائــط ،وربمــا صــاح

المالــك عــى الخمــاس وأعلمــه بأنــه يطالبــه بمــا ينقــص عــن الخــرص ،وال
يؤثــر ذلــك فيــه ؛ بــل ال يـــزال يــأكل التمــر هــو ،وعيالــه ،ودوابــه ،ويعطــي

منــه ،واليعلــم لــه ثمــر قديــم ،وال جديــد يســتفيده بوجــه ســوى مــا يف ذلــك

الحائــط حتــى يجــذ » .

فهنــا قرائــن كثيــرة أهنــم يأكلــون هــم وأوالدهــم ودواهبــم مــن التمــر،

ومنهــا أهنــم يتمــادون عــى ذلــك ،ومنهــا أهنــم ال يخشــون مــن المالــك إذا

صــاح هبــم ،ومنهــا أهنــم يهــدون للنــاس ،ومنهــا أنــه ال تمــر لهــم يســتفيدونه
قديــم وال حديــث  ،وغيرهــا مــن القرائــن .

هــذه القرائــن جعلــت الشــيخ محمــد بــن ُا َّب يعتمــد عــى التقعيــد

لتحديــد طــريف القضيــة وذلــك مــن خــال قاعدتيــن ،األوىل  :العــادة محكمة،
والثانيــة  :إذا قويــت التهمــة فعــى المتهــم البينــة ،وهباتيــن القاعدتيــن تقــرر

أن الخمــاس مدعــي ال مدعــى عليــه وتحديــد المدعــي مــن المدعــى عليــه

إنمــا يتــم بتحديــد طبيعــة الســؤال الــذي يعنــي تكييــف القضيــة لتحديــد
موضــع كل طــرف فيهــا ،فالشــيخ ابــن ُأ َّب بــدأ بأهــم شــيء عنــد التنــازع

وهــو تحديــد المدعــي مــن المدعــى عليــه ،وهــذا مــن أنفــس مــا يتنبــه إليــه
الفقيــه البــارع.
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 /3مراعاة الشبه

و ذلــك بإلحــاق صــورة الواقعــة بصــورة مســألة أخــرى الشــتراكهما يف
الذاتيــات ،ولمعرفــة االشــتراك يف الذاتيــات طــرق كثيــرة منهــا التقعيــد الفقهي،
مــن ذلــك مــا ســئل عنــه الشــيخ ســيدي امحمــد العــامل الزجــاوي  «:يف رجــل
اشــترى نخــا وطــاع لبائعهــا باإلقالــة فلمــا أقالــه قــام شــريكه بالشــفعة فيهــا ؟
فأجــاب  :حيــث ثبــت صحــة البيــع فللشــريك يف النخــل الشــفعة بعــد اإلقالــة
إن مل يســقطها المتطــوع ألن اإلقالــة بيــع مــن البيــوع هنــا ال فســخ بيــع »

فنالحــظ هنــا أن الشــيخ الزجــاوي نظــر يف اإلقالــة يف هــذا الموضــع
فوجدهــا تشــترك مــع البيــع يف الذاتيــات وليســت فســخ بيــع فكيفهــا عــى
أهنــا بيــع معتمــدا عــى قاعــدة اإلقالــة هــل هــي حــل للبيــع األول أو إنشــاء
بيــع ثــان ؟ فقــال ألن اإلقالــة بيــع مــن البيــوع ،وقولــه رمحــه اهلل « هنــا» لزيــادة
التوضيــح أن اإلقالــة يف هــذه النازلــة اشــتركت مــع البيــع يف الذاتيــات ،وال
يشــمل الــكالم مطلــق اإلقالــة وهــذا مــن بديــع الفقيــه رمحــه اهلل.
ثانيا  :التخريج الفقهي

التخريج  :استنباط أحكام الوقائع من نصوص المذهب وقواعده

فالتخريــج عمليــة البحــث يف نصــوص المذهــب وقواعــده عــن مســتند
نعتمــده إللحــاق جزئيــة هــي صــورة الواقعــة بكليــة النــص أو القاعــدة .

و التخريــج مــن الواجــب الشــرعي ،فقــد قــال تعــاىل (:ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)
[النســاء ،]83:فبيــن ســبحانه أن المســتفتي يرفــع مســألته للمفتــي وهــو ينظــر
فيمــا بيــن يديــه مــن نصــوص وقواعــد يســتنبط منهــا الحكــم ،وقــد علمنــا
ســبحانه أن األحــكام التــي تقنــع الســامع هــي تلــك األحــكام التــي تبنــى
عــى األدلــة فقــال تعــاىل مخاطبــا نبيــه يف ســورة الضحــى بعــد أن قــال لــه :
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[الضحــى ،]5:أردف بأدلــة مقنعــة فقــال :
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) ُّ
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)
[الضحــى. ]8-6:
ُّ

ومــن خــال التعريــف نســتنتج أن للتخريــج مصدريــن مهــا  :نصــوص

المذهــب وقواعــد المذهــب ،هاتــه األخيــرة التــي تنقســم إىل قواعــد أصوليــة
وأخــرى مقاصديــة وأخــرى فقهيــة محــل موضوعنــا  ،ولمــا كانــت القواعــد

الفقهيــة منهــا القواعــد الكليــة التــي تدخــل يف أبــواب فقهيــة كثيــرة  ،ومنهــا
الجزئيــة التــي تختــص ببــاب فقهــي واحــد أو جزئيــة فقهيــة واحــدة  ،نجــد
فقهــاء تــوات قــد اعتمــدوا القواعــد الفقهيــة الكليــة والجزئيــة كمســتند لنــوازل

ســئلوا عنهــا مــن ذلــك :

 /1التخريج عىل قاعدة كلية

فقــد جــاء يف غنيــة المقتصــد الســائل  « :مــا تقولــون يف رجــل عجــز عــن

مطلــب الســلطان يعنــي مــا يلزمــه بيــن أهــل قريتــه وأمــر القاضــي أعــزه اهلل

ببيــع جنانــه فيمــا يلزمــه مــن مطلــب وقــوم عــراف البلــد وشــهودها وأعياهنــا

تقويمــا عــادال مــن غيــر غبــن لرجــل فاشــتراه كمــا أمــره بــه الحاكــم المذكــور،
فهــل بقــي فيــه كالم للــوارث أو لمديــان أم ال ؟

فأجــاب  :البيــع المشــار إليــه أعــاه الزم ال كالم فيــه للورثــة وال

للمديــان جلبــا للمصلحــة ودفعــا للمفســدة وارتكابــا ألخــف الضرريــن ،وبــه

جــرى العمــل عنــد قاضــي بلدنــا تــوات ومــا حولهــا ».

فنالحــظ أن هــذه الواقعــة صورهتــا حاصلــة يف ذهــن المفتــي انطالقــا

مــن التصريــح بالحقائــق الشــرعية واالصطالحــات العرفيــة ،فلــم يحتــاج

لتكييفهــا أو لبيــان تكييفهــا ،وإنمــا انتقــل مباشــرة للبحــث عــن مســتند يعتمــد
عليــه فوجــد قاعدتيــن  :األوىل  :درأ المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح،
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والثانيــة  :الضــرر يــزال ،ومــن فروعهــا ،إذا تعــارض ضــرران يرتكــب أخفهما،
وبنــاء عليهمــا حكــم بصحــة البيــع .

و جــاء يف موضــع آخــر مــن الغنيــة  « :وجــرى العمــل مــن فقهــاء تــوات
وقضاهتــا كالســيد البكــري بلــزوم البيــع فيمــا بيــع بســبب المطالــب الســلطانية
ألجــل مصلحــة تترتــب عــى ذلــك ،ودفعــا للمفســدة ،وكان يقــول  :مــن عجــز
عــن مطلبــه يبــاع متاعــه والبيــع الزم ال قيــام فيــه ألحــد فــإن كان البيــع الواقــع
عــى هــذا الوصــف مــن مصلحــة حفــظ األمــوال واألعــراض فهــو يف حفــظ
النفــس آكــد» .
فنالحــظ هنــا أن فقهــاء تــوات اســتندوا عــى قواعــد كليــة لبنــاء حكــم
البيــوع التــي اضطــر أصحاهبــا لهــا .
 /2التخريج عىل قاعدة جزئية

و هــذا النــوع مــن التخريــج كثيــر مــا نــراه يف النــوازل التواتيــة يف األحوال
الشــخصية والمعامــات الماليــة ،مــن ذلــك مــا ســئل عنــه الشــيخ امحمــد
العــامل الزجــاوي  :فيمــن اشــترى ثالثــة أســداس مــن مــاء لــكل ســدس أربعــة
وعشــرون درمهــا وشــرط عــى البائــع أن يأخذهــا عنــد الكيــل بشــقفة فــان،
والشــقفة المشــترطة مجهــول قدرهــا ،فهــل هــذا البيــع فاســد ألجــل الجهــل
المذكــور أم ال ؟
فأجــاب  :البيــع المشــترط فيــه شــقفة مجهولــة القــدر ليــس بفاســد
ألن الجهــل فيــه نســب لمعلــوم وهــو أربعــة وعشــرون درمهــا ،والجهــل إذا
نســب لمعلــوم ألغــي واعتبــر المعلــوم ،ويف المختصــر يف بــاب الســلم وفســد
بمجهــول وإن نســبه ألغــي ،وهــذه القاعــدة غيــر مختصــة بالســلم .

فنالحــظ هنــا أن الشــيخ الزجــاوي رمحــه اهلل اســتند يف بنــاء حكمــه عــى
قاعــدة فقهيــة تختــص بالمعامــات الماليــة وهــي  :الجهــل إذا نســب لمعلــوم
ألغــي واعتبــر المعلــوم ،ومنهــا اســتنبط حكمــه.
- 283 -

ثالثا  :الحكم

ال نقصــد بالحكــم هنــا المعنــى األصــويل ،وأنــه خطــاب اهلل المتعلــق

بأفعــال المكلفيــن ،وإنمــا نريــد بالحكــم أي القــول المفتــى بــه يف المذهــب

المالكــي ،وقــد ذكــر الشــيخ أبــو العبــاس الهــايل أن الــذي تجــب بــه الفتــوى

أربعــة أمــور  :األول  :المتفــق عليــه يف المذهــب ،الثــاين  :الراجــح وهــو مــا
قــوي دليلــه ،الثالــث  :المشــهور وهــو مــا كثــر قائلــه عــى الصحيــح ،الرابــع :

القــول المســاوي لمقابلــه ،فخــرج هبــذه األقســام األربعــة الفتــوى بالضعيــف
والشــاذ يف المذهــب .

و األصــل أن االســتناد عــى نصــوص المذهــب وقواعــده ال تخرجنــا

عمــا بــه الفتــوى ،إال أننــا قــد نحتــاج للخــروج إىل الضعيــف والشــاذ ،ويتأتــى

لنــا ذلــك بمرجــح مــن المرجحــات المعتبــرة والتــي منهــا القواعــد الفقهيــة
مــن ذلــك مــا ســئل الشــيح امحمــد العــامل الزجــاوي  « :فيمــن بــاع جنانــا لــه
بغلتــه ،وقــد بــدا صــاح ثمــره وعينــه ،ثــم بعــد اتصــال المشــتري بالغلة فســخ

بينهمــا لفســاد فيــه ،فهــل الغلــة للبائــع أو للمشــتري ؟ والمــاء كان مخرصــا يف
ذمــة رجــل آخــر لمــا يســتقبل ألبريــل ،فهــل تكــون الخراصــة أيضــا للبائــع

لكــون البيــع فســخ أو يفــوز هبــا المشــتري ؟

فأجــاب  :وخراصــة المــاء التــي أجلهــا أبريــل اآليت للبائع أيضا حيث فســخ

البيــع ،والغلــة الماضيــة التــي اســتفادها المشــتري قبــل الفســخ فيها خــاف ،فابن
القاســم قــال ال تــرد ،وقــال عبــد الملــك وســحنون تــرد ألن حكمه عندمهــا حكم

الرهــن الفاســد» ،إىل أن قــال  :وقــول ابــن القاســم وإن كان مشــهورا لكــن ال بــأس

أن يتــرك ويعمــل بقــول ســحنون ألجــل مــا كثــر يف النــاس وفشــا فيهــم مــن قلــة
الديــن والتحيــل عــى أكل األمــوال بالباطــل وغيــر ذلــك ويعمل بنقيــض مقصوده

بالعمــل بقــول ســحنون وإن كان خالف المشــهور
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فنالحــظ أن الشــيخ عــدل عــن المشــهور يف هــذه المســألة إىل الضعيــف
بســبب قاعــدة فقهيــة وهــي  :المعاملــة بنقيــض المقصــود

و يف الختــام ال يســعني إال القــول أن علمــاء تــوات قــد ســامهوا يف مجــال
النــوازل الفقهيــة بتقييــد عــدة كتــب ورســائل الزال الكثيــر منهــا حبيــس خزائــن
المخطوطــات ،ينبغــي عــى الباحثيــن التوجــه إليهــا بالتحقيق والدراســة ،كمــا أهنم
قــد أدركــوا قيمــة القواعــد الفقهيــة فجعلــوا منهــا نبراســا يهتــدون بــه يف مســالك
اإلفتــاء فطبقوهــا يف كل آليــة مــن آليــات الفتــوى التكييــف والتخريــج والحكــم.

و هبــذا يتجــى لنــا الــدور الكبيــر الــذي لعبــه علمــاء الجزائــر يف مجــال
التقعيــد الفقهــي تنظيــرا وتطبيقــا ،والتطبيــق منــه يف الفقــه النظــري والتطبيقــي.
نســأل اهلل أن يجازيهــم عنــا خيــر الجــزاء وينفعنــا بعلومهــم ويوفقنــا
لمواصلــة المســيرة فنكــون خيــر خلــف لخيــر ســلف إنــه عــى مــا يشــاء قديــر
وباإلجابــة جديــر فنعــم المــوىل ونعــم النصيــر .
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القواعد الكّلية الكبرى ومظاهرها المقاصدية
عند المدرسة البغدادية المالكية.
 األستاذ بلقاسم قراري
y
جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

ﭑ ﭒﭓﭔ
رب العالميــن القائــل ( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
الحمــد هلل
ّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)
[التوبــة ]122:وص ّلــى اهلل عــى ســ ّيدنا محمــد النبــي الكريــم الــذي قــال :

«مــن يــرد اهلل بــه خيــرا يفقهــه يف الدين».وعــى آلــه وصحبــه أمجعيــن الذيــن
نقلــوا لنــا هــذا الفقــه كمــا علمــوه ،وعــى ّ
كل مــن ســار عــى هنجهــم إىل يــوم
الديــن.

أ ّما بعد  :فإين قد تناولت هذا البحث يف مقدمة وستة مطالب وخاتمة.

متهيــد  :المــراد بالقواعــد الفقهيــة الكبــرى هــي التــي تحكــم بنيــة الفقــه

اإلســامي ،بغــض النظــر عــن القوالــب المذهبيــة الفقهيــة التــي تقولبــت

فيهــا المــدارس الفقهيــة المختلفــة ، ،فقــد ذكــر اإلمــام الســيوطي مخــس

قواعــد فقهيــة كليــة كبــرى عليهــا مــدار الفقــه؛ وهــي ( :األمــور بمقاصدهــا)،
و(اليقيــن ال يــزول بالشــك) ،و(الضــرر يــزال) ،و(المشــقة تجلــب التيســير)

و(العــادة محكمــة)(  ( .

وتضــاف إىل هــذه القواعــد الخمــس الكبــرى قاعــدة أخــرى وهــي :
قاعدة (:إعمــال الــكالم أوىل مــن إمهالــه) ،وقــد ذكــر هــذه القاعــدة ّ
كل مــن

أ ّلــف يف القواعــد الفقهيــة ولكــن الذيــن ذكروهــا مل يعتبروهــا مــن القواعــد

( )1السيوطي األشباه والنظائر . 64 -61/1 :
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الفقهيــة الكليــة الكبــرى التــي تنــدرج تحتهــا قواعــد فرعيــة ،بــل عدّ وهــا مــن
القواعــد الفقهيــة غيــر الكليــة.

ولكــن الدراســة التــي قــام هبــا أســتاذنا الشــيخ الدكتــور محمــود
عبــود هرمــوش حــول هــذه القاعــدة أثبتــت أهنــا تضــاف إىل القواعــد الك ّليــة
الكبــرى التــي ينبنــي عليهــا الفقــه اإلســامي ،فهــذه القاعــدة الفقهيــة تتع ّلــق
بجميــع أنــواع العقــود ،مــن بيــع وإجــارة ورهــن وعاريــة ووقــف ووصيــة
وهبــة واســتصناع وغيرهــا؛ وكمــا أهنــا تدخــل يف األيمــان والنــذور والنــكاح
والطــاق والعتــق واإليــاء وغيــر ذلــك ،وكمــا أهنــا تتع ّلــق بالمباحــث
األصوليــة كتعــارض الحقيقــة الشــرعية واللغويــة يف الخطــاب الشــرعي،
وداللــة االقتضــاء ،والمشــترك والتخصيــص والتقييــد والنســخ والزيــادة عــى
النــص ،والتعــارض والترجيــح ،وكمــا أهنــا تتع ّلــق أيضــا ببعــض المباحــث
اللغويــة  :كالحــروف الزائــدة ،ومل يقــف األمــر عنــد هــذا الحــدّ  ،وإنّمــا تعــدى
ذلــك إىل أهنــا تنــدرج تحتهــا كثيــر مــن القواعــد الفقهيــة الفرعيــة .وقــد اعتمــد
عــى هــذه القاعــدة وعدّ هــا مــن القواعــد الكليــة عــدد مــن العلمــاء(  (  ،منهــم
الشــيخ مصطفــى الزرقــا -رمحــه اهلل ،-والشــيخ محمــد عثمــان شــبير ،والشــيخ
محمــد صدقــي البرنــو ،وغيرهــم (  ( وكمــا اعتبرهــا مجمــع الفقــه اإلســامي.
كمــا حدثنــي الشــيخ بذلــك.

والمــراد بالمدرســة البغداديــة ذاك الفــرع الســامق مــن الشــجرة المالكيــة
التــي يعــود أصلهــا إىل إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس -رمحــه اهلل -وهــو
قــد أخــذ فقــه تابعــي التابعيــن وهــم أخــذوا فقــه كبــار التابعيــن ومنهــم فقهــاء
المدينــة الســبعة وغيرهــم ،وهــؤالء أخــذوا فقــه الصحابــة الكــرام ،والصحابــة

( )1انظــر  :الدكتــور محمــود عبــود هرمــوش ،القاعــدة الكل ّية (:إعمــال الــكالم أوىل
مــن إمهالــه)  :ص. 481
( )2انظــر  :محمــد صدقــي البرنــو ،الوجيــز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكل ّيــة  :ص،314
محمــد عثمــان شــبير ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة  :ص. 269
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أخــذوا الفقــه المســتنبط مــن كتــاب اهلل  ومــن ســنّة رســول اهلل 

القوليــة والفعليــة والتقريريــة ،وكانــت المدرســة البغداديــة التــي أسســها
تالميــذ اإلمــام مالــك  بــدءا بعبــد الرمحــن بــن مهــدي(ت198ﻫ) عبــد
اهلل بــن مســلمة القعنبــي (ت 221ﻫ) ويحيــى بــن بكيــر التميمــي (ت226ﻫ)،
أوج نضوجهــا يف عهــد القاضــي إســماعيل بــن
وأصحاهبــم ،والتــي بلغــت ّ
إســحاق(ت282ﻫ) ،الــذي تو ّلــى منصــب قاضــي القضــاة ببغــداد ،ثــم توالهــا
مــن بعــده تالميــذه مثــل محمــد بــن عبــد اهلل بــن بكيــر التميمــي المتــوىف ســنة
(305ﻫ) ،ومحمــد بــن أمحــد بــن الجهــم المتــوىف ســنة (329ﻫ) ،ثــم جــاء
ـم القاضــي عبــد
مــن بعدهــم اإلمــام أبــو بكــر األهبــري (375ﻫ) وأصحابــه ،ثـ ّ
الوهــاب(422ﻫ) «رمحهــم اهلل» تعتمــد أساســا إىل جانــب الموطــأ والمدونــة
مختصــر ابــن عبــد الحكــم ،إذ يقــول أبــو بكــر األهبري (:قــرأت مختصــر ابــن
عبــد الحكــم مخســمائة مــرة).

خاصــة هبــا ،ومــن هــذه
وتمتــاز هــذه المدرســة الفقهيــة بمميــزات ّ
المميــزات والخصائــص أهنــا كانــت السـ ّباقة يف التأصيــل والتقعيــد للمذهــب،
فجـ ّـل علمائهــا أ ّلفــوا يف األصــول ،وكتبهــم غن ّيــة بالقواعــد الفقهيــة ،ومــا هــذه
القواعــد إ ّ
ال أصــوال للشــريعة ،والشــريعة جــاءت لجلــب المصالــح ودرء
المفاســد ورفــع الحــرج.

وخاصــة القاضــي عبــد الوهــاب القواعــد
وقــد اســتعمل البغداديــون،
ّ
وخاصــة القواعــد المقاصديــة يف الكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة،
الفقهيــة الك ّليــة،
ّ
ومــا أكثــر هــذه القواعــد يف كتبــه ،كقواعــد النيــة ،وقواعــد التيســير ومراعــاة
الضــرورة ،وقواعــد العــرف وغيــر ذلــك .وســأتحدث عــن القواعــد الفقهيــة
الكليــة الكبــرى ومظاهرهــا المقاصديــة يف المطالــب التاليــة.
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المطلب األول  :قاعدة األمور بمقاصدها ومظاهرها المقاصدية.

تعــدّ قاعدة «:األمــور بمقاصدهــا» مــن أعظــم القواعــد الفقهيــة
الكليــة وأجالهــا لــدى مجهــور الفقهــاء ،وعمــوم المالكيــة وعنــد المالكيــة
البغدادييــن خاصــة ،حيــث أهنــا تــدور حــول أغلــب أبــواب الفقــه وأحكامــه،
تصرفــات المك ّلفيــن وأحوالهــمّ ،
وإن
وتشــ ّكل األســاس الضــروري لجملــة ّ
المهمــة يف الفقــه اإلســامي،
قاعدة (:األمــور بمقاصدهــا) مــن القواعــد
ّ
حيــث تحتـ ّـل جــزءا كبيــرا يف مجــال التطبيــق الفقهــي .قــال اإلمــام الشــافعي
يف الحديــث الــذي اشــتقت منــه هــذه القاعــدة ،وهــو (إنّمــا األعمــال
بالنّيات)(  (  (:هــذا الحديــث ثلــث العلــم ،ويدخــل يف ســبعين بابــا مــن
الفقــه)(  (  ،وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبل (:أصــول اإلســام عــى ثالثــة
أحاديــث  :حديــث عمر (:إنّمــا األعمــال بالنّيــات) ،وحديــث عائشــة ( :مــن
أحــدث يف أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو ر ّد)(  (  ،وحديــث النّعمــان بــن بشــير :
(الحــال ب ّيــن والحــرام ب ّيــن)(  ( .
وممــا يـ ّ
ـدل عــى اهتمــام العلمــاء هبــذه الجوامــعّ ،
أن بعضهــم صاغهــا
ّ
ـوز المعافــري األندلســي حيــث قــال :
شــعرا وهــو أبــو الحســن طاهــر بــن مفـ ّ

( )1صحيــح البخــاري ،كتــاب اإليمــان ،بــاب بــدء الوحــي  ،3/1:رقــم(،)1
صحيــح مســلم ،كتــاب اإليمــان ،بــاب قولــه  : إنمــا األعمــال بالنيــات 1515/3:
رقم ()1907
( )2ابــن رجــب الحنبــي ،جامــع العلــوم والحكــم ،يف شــرح مخســين حديثــا مــن جوامــع
الكلم .24/1:
( )3صحيــح البخــاري ،كتــاب الصلــح ،بــاب إذا اصطلحــوا عــى صلــح جــور فالصلــح
مــردود  959/2:رقــم ( )1907صحيــح مســلم ،كتــاب األقضيــة ،بــاب نقــض األحــكام
الباطلــة ورد محدثــات األمــور  1343/3 :رقــم(.)1718
( )4صحيــح البخــاري ،كتــاب البيــوع بــاب الحــال بيــن والحــرام بيــن وبينهمــا
مشــتبهات  ،723/2:رقــم( ،)1649صحيــح مســلم ،كتــاب المســاقاة ،بــاب أخــذ
الحــال وتــرك الشــبهات  ،1219/3 :رقــم (. )1599
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عمـــدة الدين عندنا كلـمـــات *** أربـع من كـالم خير البريـه

ا ّتق الشبهات وازهـــد ودع مـــا *** ليس يعنيـك واعملـن بن ّيـه

(  ( 

ّ
إذا فمقاصــد المك ّلفيــن ونياهتــم
محــل نظــر البــاري  ،فالعبــادة
مــا مل تقــم عــى المقاصــد الشــرعية تعــدّ يف ميــزان اهلل هبــاء تــذروه الريــاح،
األوليــن واآلخريــن
وســرابا إذا جــاءه صاحبــه يف اليــوم الــذي يجمــع اهلل فيــه ّ
مل يجــده شــيئا ،فالنيــات يف األعمــال تقــع موقــع الــروح مــن الجســد ،ومــن
بتدبــر وتأ ّمــل يعلــم أن الديــن
يطالــع الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة الشــريفةّ ،
اإلســامي عنــي بإصــاح مقاصــد المك ّلفيــن ونياهتــم عنايــة تفــوق اهتمامــه
بــأي مســألة أخــرى ،وذلــك أن األعمــال إذ خليــت مــن المقاصــد الح ّقــة
صمــاء.
تصبــح مظاهــر جوفــاء وصــورا ّ
ّ
جــل المحدثيــن افتتحــوا مصنفاهتــم بحديــث « :إنمــا
ولهــذا نجــدّ
لتضمنــه القاعــدة الفقهيــة الكليــة الكبــرى  «:األمــور
األعمــال بالنيــات،»...
ّ
بمقاصدهــا» وأن هــذه القاعــدة هــي األصــل يف مقاصــد المك ّلفيــن ،وقــد أمجــع
عليهــا الفقهــاء.

وأقــول  :إن هــذه القاعــدة تم ّثــل شــطر الشــريعة ،إذا اعتبرنــا أن المقاصــد
الشــرعية نوعــان  :مقاصــد الشــارع ،ومقاصــد المك ّلفين.

ال أتوقــف عنــد شــرح ألفــاظ هــذه القاعــدة ألهنــا ألفــاظ ب ّينــة ،ولكــن
أتوقــف عــى المعنــى اإلمجــايل لهــا ،فالمعنــى اإلمجــايل لقاعــدة «األمــور
والتصرفــات الصــادرة مــن اإلنســان
بمقاصدهــا» ،أن المــراد منهــا أن األحــكام
ّ
تختلــف باختــاف قصــد اإلنســان أو نيتــه ،فبالنيــة يكــون الفعــل عبــادة أو غيــر
عبــادة ،وبالنيــة يكــون التصـ ّـرف طاعــة أو معصيــة ،وبالنيــة يكــون القــول حالال

ـوز أبــو الحســن
( )1ابــن رجــب الحنبــي ،جامــع العلــوم والحكــم  . 26/1 :وابــن مفـ ّ
ـوز المعافــري الشــاطبي ،تلميــذ أبــي عمــر بــن عبــد البــر ،ولــد
طاهــر بــن أمحــد بــن مفـ ّ
ســنة( )429وتــويف ســنة(484هـ).تذكرة الحفــاظ 1222/4 :
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تصرفــات
أو حرامــا ،وبالنيــة يكــون العقــد صحيحــا أو فاســدا ،فالمــدار يف ّ

اإلنســان الفعليــة والقوليــة عــى المقاصــد والنيــات ،ال عــى األفعــال واأللفاظ.
وتصرفاتــه مــن
يقــول الشــيخ مصطفــى الزرقــا  :إن أعمــال الشــخص
ّ

قوليــة أو فعليــة تختلــف نتائجهــا وأحكامهــا الشــرعية التــي تترتــب عليهــا
والتصرفــات ،فمــن قتــل
باختــاف مقصــود الشــخص مــن تلــك األعمــال
ّ

ـوغ مشــروع إذا كان عامــدا فلفعلــه حكــم ،وإذا كان مخطئــا فلــه
غيــره بــا مسـ ّ
حكــم آخــر ،ومــن قــال آلخــر  :خــذ هــذه الدراهــم ،فــإن نــوى التبـ ّـرع كان

هبــة ،وإ ّ
ال كان قرضــا واجــب اإلعــادة. (  (.

وتنــدرج تحــت هــذه القاعــدة الفقهيــة قواعــد فرعيــة كثيــرة يف العبــادات

ويف المعامــات ،ففــي العبــادات  :قاعــدة « :ال ثــواب إ ّ
ال بنيــة» ويف المعامــات

قاعــدة « :العبــرة للمقاصــد والمعــاين ال لأللفــاظ والمبــاين»

وتســتند هــذه القاعــدة الفقهيــة إىل حديــث ( :إنّمــا األعمــال بالنّيــات)،

ولذلــك تعــدّ أد ّلــة اعتبــار الن ّيــة يف األعمــال أد ّلــة لهــا.

ومتنوعــة يف القــرآن والسـنّة،
وقــد وردت يف اعتبــار الن ّيــة نصــوص كثيــرة
ّ

وســأكتفي بذكــر بعضهــا فقــط ،ومــن هــذه األدلــة :

 -1قولــه تعــاىل (:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ )(  (  ،فهــذه اآليــة

مــن األد ّلــة الدالــة عــى وجــوب الن ّيــة يف العبــاداتّ ،
ألن اإلخــاص مــن أعمال

القلــب واإلخــاص ال يتح ّقــق إ ّ
ال بالقصــد والن ّيــة(  ( .

( )1مصطفــى الزرقــا ،المدخــل الفقهــي العــام  ،966 -965/2 :محمــد عثمــان شــبير
القواعــو الضوابــط الفقهيــة  :ص. 97
( )2سورة البينة  :اآلية . 5
( )3محمد عثمان شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص .98
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 -2قولــه تعــاىل (:ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ)(  (  ،فهــذه اآليــة تـ ّ
ـدل

عــى اعتبــار المقاصــد والنّوايــا ،وهــي أصــل قاعــدة  (:األمــور بمقاصدهــا)،

ـرب أمــر مبــاح أو مطلــوب لمقصــد ممنــوع باعتبــار مقصــد آخــر(  ( .
فـ ّ

ـاري ومســلم وغيرمهــا عــن عمــر
الســنة النّبويــة مــا رواه البخـ ّ
 -3ومــن ّ
ابــن الخطــاب  قــال  :ســمعت رســول ال ّلــه  يقــول ( :إنّمــا األعمــال

بالن ّيــات وإنّمــا لـ ّ
ـكل امــرئ مــا نــوى ،فمــن كانــت هجرتــه إىل ال ّلــه ورســوله
فهجرتــه إىل ال ّلــه ورســوله ،ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا ،أو امــرأة
ينكحهــا فهجرتــه إىل مــا هاجــر إليــه)(  (  ،وقــد اعتبــر اإلمــام الســيوطي هــذا

الحديــث أصــا لهـــذه القاعــدة(  (  .وهــذا الحديــث يعتبــر عمــدة األحاديــث
ا ّلتــي وردت يف الن ّيــة.

 -4وعــن عائشــة (رضــي ال ّلــه عنهــا) قالــت  :قــال رســول ال ّلــه : 

( يغــزو جيــش الكعبــة ،فــإذا كانــوا يف بيــداء مــن األرض يخســف بأولهــم
وآخرهــم .قالــت  :قلــت يــا رســول اهلل كيــف يخســف بأولهــم وآخرهــم

ثــم
وفيهــم أســواقهم ومــن ليــس منهــم؟ قال (:يخســف بأدناهــم وآخرهــم ّ
يبعثــون عــى ن ّياهتــم)(  ( .
ومــن أراد االســتزادة مــن األدلــة للقاعــدة فليراجــع كتــاب  :مقاصــد

المك ّلفيــن لعمــر ســليمان األشــقر 71-61/1:

( )1سورة البقرة  :اآلية .220
( )2الســيوطي ،اإلكليل يف اســتنباط التنزيل  :ص  ،226دار الكتــب العلمية ،بيروت ،ط،2
 ،1985-1405تحقيق  :سيف الدين عبد القادر الكاتب
( )3صحيــح البخــاري ،كتــاب اإليمــان ،بــاب بــدء الوحــي  1/1 :رقــم ( ،)1صحيــح
مســلم ،كتــاب اإليمان ،بــاب قولــه  : إنما األعمــال بالنيــات  1515/3:رقــم (.)1907
( )4السيوطي ،األشباه والنّظائر . 65 /1 :
( )5صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ما ذكر يف األسواق  ،746/2 :رقم(.)2012
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المظاهر المقاصدية للقاعدة.

قــد اعتبــر المالكيــة قاعــدة «األمــور بمقاصدهــا» يف مجيــع األبــواب

وخاصــة مــا نجــده عنــد فقهــاء المدرســة البغداديــة فالقاضــي عبــد
الفقهيــة،
ّ
الوهــاب يف كتــاب المعونــة ،جعلهــا أصــا يف مقاصــد المك ّلفيــن ،ويع ّبــر
عنهــا أحيانــا بالتصريــح ،وأحيانــا أخــرى بالتلميــح واإلشــارة ،وأحيانــا أخــرى
بالتأصيــل والتفريــع ،ومل يتخــذ مصطلحــا معينــا يف ذلــك ،بــل نجــده يع ّبــر
بالقصــد ،أو المقصــود ،وبالباعــث والغــرض ،والعــزم واإلرادة وغيــر ذلك(  ( .

وممــا يـ ّ
والتصرفــات أن األفعــال
ـدل عــى اعتبــار القصــود يف العبــادات
ّ
االختياريــة ال تصــدر عــن اإلنســان إ ّ
ال بقصــد وإرادة ،ولــو ك ّلــف العبــاد

أن يعملــوا عمــا بغيــر نيــة  ،ك ّلفــوا مــا ال يســتطيعون ،واهلل تعــاىل مل يك ّلفنــا

مــا ال نطيــق ،ويف الفــروع الفقهيــة أمثلــة كثيــرة عــن اعتبــار النيــة والقصــد،

وأنــا أذكــر هنــا أهــم المظاهــر المقاصديــة العامــة للقاعــدة ،وبعــض األمثلــة
الجزئيــة لتتضــح هــذه المظاهــر المقاصديــة .فمــن هــذه المظاهــر :

 -1عــدم اعتبــار الشــارع لألفعــال التــي وقعــت مــن غيــر قصــد .ومــن

هــذا القبيــل ،ال اعتبــار لألعمــال الصــادرة مــن المجنــون والمعتــوه والســاهي
والغافــل ،والنائــم والمخطــئ ،إن كانــت طاعــات فــا يعتــدّ هبــا ،وإن كانــت
معاصــي فــا يعاقــب عليهــا .ولكــن هــذه األفعــال إذا صــدرت مــن المك ّلــف
ـس ذهــب المشــارقة مــن أصحــاب مالــك،
بقصــد اعتبرهــا الشــارع ،ففــي المـ ّ

منهــم إســماعيل القاضــي والشــيخ أبــو بكــر األهبــري ،وأبــو الفــرج المالكــي

إىل أن المعنــى المراعــى يف ذلــك وجــود اللــذة بــأي عضــو كان الملمــوس
واللمــس قــال ابــن راشــد البكــري  :يف أســباب وجــوب الوضــوء  :الثالــث :

( )1انظــر المعونــة  .940/2 ،561/1 ،436/1 :المعونــة  ،165/1 :اإلشــراف ،115/1 :
 ،930/2ا ،567/2 ،117/1 ،572/2 ،999/2 ،931/2التفريــع .71/2 :
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مــس الذكــر عــى المشــهور وقيــل ليــس هــو الســبب وحيــث قلنــا  :هــو
الســبب فاعتبــر العراقيــون قصــده إىل اللــذة(  ( .

 -2أن النيــة والقصــد مهــا سـ ّـر العبوديــة وروحهــا ،فالعبــادة التــي ال نيــة
فيهــا بمثابــة جســد بــا روح ،ألن المأمــور بالتكاليف الشــرعية هــو النفس ،وما
الجســد ّإل آلــة لهــا ،فــإذا كان العمل فاقــدا لإلخــاص والنيــة كان العمل الذي
يقــوم بــه البــدن ضربــا مــن العبــث .قــال الشــيخ أبــو بكــر األهبــري رمحــه اهلل :
وإذا رفــض الصــوم واعتقــد الخــروج منــه بطــل صومــه ،ور ّد القاضــي عبــد
الوهــاب عــى اإلمــام ســحنون يف قولــه إنــه يقضــي اســتحبابا  :فدليلنــا أن النيــة
أحــد ركنــي الصــوم فلزمــه اســتدامتها مــع االمســاك ،ونيتــه قطــع الصــوم رفــع
لهــا ،فهــو كاألكل يف أنــه يفســد الصــوم(  ( .
 القصــود تم ّيــز العبــادات عــن العــادات ،كمــا تم ّيــز رتــب العبــادات :األول أمثلــة كثيــرة ،مثــل الغســل فقــد يكــون واجبــا أحيانــا ،وقــد
فمــن النــوع ّ
يكــون مباحــا ،وكذلــك اإلمســاك عــن المفطــرات ودفــع األمــوال ودخــول
المســجد ودخــول م ّكــة ،وغيرهــا مــن األفعــال التــي تفصــل النيــة فيهــا.

ومــن النــوع الثــاين ،أمثلــة كثيــرة أيضــا ،مثــل الغســل فقــد يكــون واجبــا،
وقــد يكــون مســتحبا ،وكذلــك الصــاة قــد تكــون فرضــا وتكــون نفــا ،وقــد
ـج والعمــرة ،والصدقــة،
تكــون أداء وتكــون قضــاء ،وكذلــك الصيــام ،والحـ ّ
وغيــر ذلــك.
ـح أن يفعــل
قــال اإلمــام ابــن القصــار إن رفــع الحــدث إن كان مطلقــا صـ ّ
بــه ّ
كل شــيء كان الحــدث مانعــا لــه ،وإن كان مق ّيــدا بفعــل مل يجــز إال ذلــك
الفعــل(  ( .

( )1ابــن راشــد البكري ،لباب اللبــاب  :ص .26نظــر المنتقــى  ،90/1 :المعونة 173/1:
المسالك .179/2 :
( )2اإلشراف . 449/1 :
( )3ابن العربي ،المسالك .18/2 :
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وعــى الجملــة فالقاعــدة الفقهيــة الكليــة « :األمــور بمقاصدهــا» تعتبــر
أصــا لمراعــاة المقاصــد الشــرعية المتم ّثلــة يف ســامة النيــة ،وحســن القصــد،
وموافقــة قصــد الشــارع ،والتــي يع ّبــر عنهــا بمقاصــد المك ّلفيــن قــد ّقررهــا
البغداديــون ومجهــور المالكيــة واعتبروهــا يف مجيــع أبــواب الفقــه.
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المطلب الثاين  :قاعدة « :اليقين ال يزول بالشك» ومظاهرها المقاصدية :

قاعــدة « :اليقيــن ال يــزول بالشـ ّ
ـك» مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة الكبرى

التــي تــدور حولهــا العديــد مــن األحــكام الفقهيــة ،وتنــدرج تحتهــا الكثيــر مــن

القواعــد الفقهيــة الجزئيــة ،وتتصــل هبــا كثيــر مــن المظاهــر المقاصديــة ،وهــي

معتبــرة عنــد مجهــور الفقهــاء ،وعنــد مجيــع المالكيــة.

ّ
وإن قاعــدة  (:اليقيــن ال يــزول بالشــك) تعــدّ مــن أكثــر القواعــد الكبــرى

تطبيقــا ،فهــي تمتــدّ إىل غالبيــة أبــواب الفقــه كمــا قــال الســيوطي  :هــذه القاعدة
تدخــل يف مجيــع أبــواب الفقــه ،والمســائل المخرجــة عليهــا تبلــغ ثالثــة أربــاع

الفقــه وأكثــر(  (  .وكمــا ّ
أن هــذه القاعــدة تعــدّ مظهــرا مــن مظاهــر اليســر
والرمحــة يف اإلســام ،إذ هتــدف إىل رفــع الحــرج الــذي ينشــأ عــن الوســاوس،
وخاصــة يف بــاب الطهــارة وبــاب الصــاة ،حيــث إنّهــا تطــرح الشــك وتقــرر

اليقيــن ،وكذلــك يف ســائر المســائل والقضايــا الفقهيــة التــي تســري فيهــا هــذه

القاعــدة يتج ّلــى الرفــق والتخفيــف عــن العبــاد(  ( .

وتنــدرج تحــت قاعــدة « :اليقيــن ال يــزول بالشــك» قواعــد فقهيــة كثيرة،

ومــن هــذه القواعــد « :األصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان» و«األصــل يف األمور

العارضــة العــدم» و«األصــل بــراءة الذ ّمــة» و«ال عبــرة بالظ ـ ّن الب ّيــن خطــأه»
و«ال عبــرة بالتوهــم».

 والمعنــى اإلمجــايل للقاعــدة ّ :أن األمــر الثابــت ثبوتــا يقينيــا والمقــرر

أي طريــق مــن طــرق اإلثبــات المعتــدّ هبــا ،والمع ّبــر عنهــا
بدليــل أو أمــارة أو ّ

باألصــل أو اليقيــن ،ال يرفعــه شــك ضعيــف أو احتمــال ال يســتند إىل دليــل،

بــل يبقــى حكــم األصــل أو اليقيــن ســاريا حتــى يقــوم الدليــل المعتبــر يف تغييــر
( )1السيوطي ،األشباه والنظائر . 152/1 :
( )2بتصرف من القواعد الفقهية للندوي  :ص . 354
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ذلــك الحكــم ،فــإذا كان األصــل يف الميــاه الطهــارة فــا يرفــع هــذا الحكــم
بالشــك(  ( .

إن قاعــدة (اليقيــن ال يــزول بالشــك) مــن أوائــل القواعــد الفقهيــة التــي

دخلــت مجــال التقعيــد الفقهــي ،فقــد نقلــت عــن اإلمــام الشــافعي ت204ه،

وأيضــا عــن اإلمــام الكرخــي الحنفــي المتــويف 340ه ،ويعــود ســبب هــذا

التقعيــد المب ّكــر إىل اســتناد هــذه القاعــدة الفقهيــة إىل أدلــة مــن القــرآن والســنة
واإلمجــاع والمعقــول ،ومــن هــذه األد ّلــة :

 -1قوله تعاىل ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ)(  ( .

 -2قولــه (: إذا شــك أحدكــم يف صالتــه فلــم يــدر كــم صــى؟ ثالثا أم

أربعــا ،فليطــرح الشــك وليبــن عــى مــا اســتيقن ،ثــم يســجد ســجدتين قبــل أن
يســلم ،فــإن كان صــى مخســا شـ ّفعن لــه صالتــه ،وإن كان صــى إتمامــا ألربــع،

كانتــا ترغيما للشــيطان)

(  ( 

وممــن نقــل
 -3وقــد أمجــع العلمــاء عــى أصــل العمــل هبــذه القاعــدةّ ،

اإلمجــاع اإلمــام القــرايف يف فروقــه ،حيــث قــال  :فهــذه القاعــدة مجمــع عليهــا،
أن ّ
وهــي ّ
كل مشــكوك فيــه يجعــل كالمعــدوم الــذي يجــزم بعدمــه(  ( .

ـكّ ،
 -4وأمــا مــن جهــة العقــل فـ ّ
ـإن اليقيــن أقــوى مــن الشـ ّ
ألن اليقيــن

يتّصــف بالثبــات واالســتقرار والجــزم ،يف حيــن أن الشــك يحمــل معنــى

التــردد واالحتمــال ،فــا يقــوى عــى إزالــة اليقيــن ،قــال الشــيخ مصطفــى
( )1محمد عثمان شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص. 131
( )2سورة يونس  :اآلية . 36
( )3صحيــح مســلم ،كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب الســهو يف الصــاة
والســجود لــه  ،400/1:رقــم (. )571
( )4القرايف ،الفروق  ،125/1:تحت الفرق بين الشــرط وعدم المانع .
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الزرقا (:اليقيــن أقــوى مــن الشــكّ ،
ألن يف اليقيــن حكمــا قطعيــا جازمــا فــا
ينهــدم بالشــك)(  ( .

المظاهر المقاصدية للقاعدة :

وتتم ّثــل المقاصــد الشــرعية مــن اليقيــن ورفــع الشــك يف تكليــف
اإلنســان بمــا يف وســعه ،وبمــا يقــدر عليــه ،ألنــه لــو ك ّلــف الجــزم بتحديــد

الحالــة الصحيحــة المتــرددة بيــن اليقيــن والشــك ،لك ّلــف مــا ال يطيقــه ،وهــذا
مخالــف لمقصــد الشــرع يف التيســير ورفــع الحــرج.

ّ
شــك أن المالكيــة عمومــا والبغدادييــن منهــم خصوصــا يأخــذون
ال
هبــذه القاعــدة ويعتبروهنــا يف كثيــر مــن الفــروع الفقهيــة ،فقــد اعتمدهــا ّ
كل مــن
القاضــي عبــد الوهــاب يف كثيــر مــن المســائل والفــروع ،يف كتابيــه المعونــة
واإلشــراف ،وابــن الجــاب يف التفريــع ،ومــن غيــر البغدادييــن اإلمــام الم ّقري
والقــرايف والونشريســي وغيرهــم.

 قــال القاضــي عبــد الوهــاب يف المعونــة  :إذا شــك المصــي وال يــدريكــم ص ّلــى بنــى عــى يقينــه ،وســجد بعــد الســام ،وال يرجــع إىل غالــب الظــن
وال تخميــن  ...فــإذا اســتيقن التمــام ســجد ســجدتين ،وألن أمــر الصــاة
مبنــي عــى االحتيــاط ،واالحتيــاط هــو البنــاء عــى اليقيــن دون غالــب الظ ـ ّن
والتخميــن .وكــذا قــال أبــو القاســم بــن الجــاب(  ( .

 وقــال القاضــي عبــد الوهــاب يف المعونــة أيضــا  :إذا شـ ّـك هــل ط ّلــق
أم مل يطلــق فــا شــيء عليــه ،فــإن ط ّلــق وشــك فيمــا أراد بــه هــل أراد واحــدة
أم اثنتيــن أم ثالثــا؟ كانــت ثالثــا إن مل يتحقــق مــراده ،ألن التحريــم متحقــق،
وإنمــا شــك هــل ترفعــه الرجعــة أم ال؟ فيجــب أن يغلــب التحريــم ،كمــا لــو

( )1مصطفى الزرقا ،المدخل الفقهي العام . 981/2 :
( )2المعونة  . 238/1:اإلشراف  ،274/1 :التفريع 253/1 :
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شــك يف امرأتيــن يتيقــن أن إحدامهــا أختــه مــن الرضاعـــة ،ويشــك يف عينهــا
فإهنمــا تحرمــان عليــه(  ( .

وقــال يف اإلشــراف  :إذا تيقــن الطهــارة وشــك يف الحــدث ،ومل يكــن
ممــن يعتريــه ذلــك كثيــرا ففيهــا روايتــان ،إحدامهــا  :وجــوب الوضــوء،
ثــم علــل ذلــك بقولــه  :فوجــه نفــي الوجــوب أنــه
واألخــرى  :اســتحبابهّ .
شــك طــرأ عــى يقيــن ،ومل يــزل بــه اليقيــن ،أصلــه إذا تيقــن الحــدث وشــك
يف الطهارة...ووجــه الوجــوب ألنــه غيــر متيقــن يف هــذه الحالــة كونــه طاهــرا
فلزمــه الوضــوء ،أصلــه إذا تيقــن الحــدث وشــك يف الطهــارة(  ( .
وفيمــن أيقــن بالوضــوء وشـ ّ
ـك يف الحــدث أنــه يعيــد الوضــوء ،وهــذا
األول  :عــى الوجــوب
مذهــب المدونــة ،ويف اإلعــادة قــوالن للبغدادييــن ّ :
وهــو قــول إبــي الفــرج البغــدادي ،والقاضــي ابــن القصــار ،والــرأي الثــاين :
عــى النــدب ،وهــو قــول أبــي يعقــوب الــرازي ،ويف كال القوليــن مظاهــر
األول مرعــاة كمــال العبــادة واألخــذ باألحــوط ،مثــل
مقاصديــة ،ففــي القــول ّ
ّ
شــك يف عــدد الركعــات يف الصــاة ،ويف الثــاين دفــع الشــك واألخــذ
مــن
باليقيــن ،وإرغــام الشــيطان ،وهــذا تيســير عــى المك ّلــف(  ( .

وعــى الجملــة فــإن قاعــدة « :اليقيــن ال يــزول بالشــك» ،مــن القواعــد
الفقهيــة المعتبــرة لــدى فقهــاء المدرســة البغداديــة ،فهــي معتمــدة عندهــم يف
كثيــر مــن األحــكام الفقهيــة ،وهــي تتصــل بنواحــي مقاصديــة كثيــرة ،تتع ّلــق
أكثرهــا برفــع الحــرج والمشــقة ،ودفــع الوسوســة واألوهــام عــن المك ّلفيــن،
وتقريــر اليقيــن والقطــع بــه ،وتســتفاد مــن القاعــدة أيضــا مظاهــر مقاصديــة
أخــرى متعلقــة بنفــوس النــاس وأموالهــم وأعراضهــم ،وذلــك مــن خــال،
اعتبــار القواعــد الفقهيــة الفرعيــة المندرجــة تحــت القاعــدة ،مثــل القواعــد

( )1المعونة  ،854/2 :انظر التفريع .86/2 :
( )2اإلشراف .154/1 :
( )3انظر شرح زروق عىل متن الرسالة .334/1 :
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التاليــة « :األصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان» التــي تثبــت الحقــوق باعتبارهــا
باقيــة ألصحاهبــا ،بمبــدأ اســتصحاب الحــال ،وعــدم زوالهــا أو تغييرهــا

بالشــك والوهــم ،وقاعــدة « :األصــل يف األمــور العارضــة العــدم» التــي تدفــع
الشــك والتوهــم يف أخــذ الحقــوق ،وقاعــدة « :األصــل بــراءة الذ ّمــة» التــي

تم ّثــل أصــا مــن أصــول القضــاء ،وذلــك بــدرء الحــدود بالشــبهات ،وهبــذا
يتب ّيــن لنــا جل ّيــا مظهــر اليســر والرأفــة يف الشــريعة اإلســامية ،وهــي هتــدف

إىل رفــع الحــرج عــن األ ّمــة ،حيــث فيهــا تقريــر لليقيــن بأنــه أصــل معتبــر(  ( .
المطلب الثالث  :قاعدة الضرر يزال ومظاهرها المقاصدية.

ّ
المهمــة يف الفقــه اإلســامي،
إن هــذه القاعــدة الفقهيــة مــن القواعــد
ّ

وهــي مــن القواعــد الســت الكبــرى التــي عليهــا مــدار الشــريعة ،ولع ّلهــا

تتضمــن نصــف الفقــه ،كمــا قــال اإلمــام الســيوطي  :اعلــم ّ
أن هــذه القاعــدة
ّ

ينبنــي عليهــا كثيــر مــن أبــواب الفقــه ،ثــم ذكــر هــذه األبــواب مــن عبــادات

ومعامــات وحــدود وكفــارات وضمــان وغيرهــا ،ومعلــوم ّ
أن األحــكام

شــرعت إ ّمــا لجلــب مصلحــة أو درء مفســدة ،أو لرفــع حــرج ،وهــي أصــل

لحديــث نبــوي شــريف ،وتتداخــل مــع قاعدة (:المشــقة تجلــب التيســير)(  ( .

ولهــذا نجــد كثيــرا مــن العلمــاء جعلــوا قواعــد فقهيــة فرعيــة عــن قاعــدة

«المشــقة تجلــب التيســير» فرعــا عــن قاعــدة الضــرر يــزال ،وهــي مــن القواعد
وخاصــة عنــد فقهــاء المدرســة البغداديــة،
الفقهيــة المعتبــرة عنــد المالكيــة
ّ
وخاصــة عنــد القاضــي عبــد الوهــاب حيــث اعتبرهــا يف كثيــر مــن األبــواب

الفقهيــة(  ( .

( )1القواعد الفقهية للندوي  :ص ،316المعونة .1427/3 - 1393/3 :
( )2انظر السيوطي ،األشباه والنظائر . 210/1 :
( )3انظر المعونة . 1194 ،875 837/2 389/1 :
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وتنــدرج تحــت هــذه القاعــدة كثيــر مــن القواعــد الفقهيــة الفرعيــة،
ـار التحريــم» وقاعــدة  « :الضــرر يدفــع بقــدر
مثــل قاعــدة « :األصــل يف المضـ ّ
اإلمــكان» وقاعــدة  « :الضــرر األشــد يدفــع بالضــرر األخــف»(  (  ،وغيرهــا.
والمعنــى اإلمجــايل للقاعــدة ّ :
أن هــذه القاعــدة مــن جوامــع األحــكام،

ـار عــن النفــس والغيــر،
وهــي أســاس لمنــع الفعــل الضـ ّ

وهــي توجــب رفــع الضــرر قبــل وقوعــه وبعــدهّ ،
ألن الوقايــة خيــر مــن
العــاج ،فــإذا وقــع وجبــت إزالتــه وترميــم آثــاره(  ( .
وتســتند هــذه القاعــدة الفقهيــة إىل أد ّلــة كثيــرة مــن القــرآن الكريــم،
والســنة النبويــة واإلمجــاع.

فمــن القــرآن الكريــم  :قــد وردت يف القــرآن الكريــم نصــوص كثيــرة
عــن رفــع الضــرر والنهــي عنــه ،منهــا  :قولــه تعــاىل  ( :ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ)(  ( .

وقولــه تعــاىل  ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(  ( ،
وقوله تعاىل ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(  ( .
وقولــه تعــاىل ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(  ( .

وأمــا الســنة النبويــة  :فقــد وردت عــدة أحاديــث تنفــي الضــرر وتوجــب
إزالتــه وجبــر آثــاره ،ومــن هــذه األحاديــث  :مــا رواه مالــك وأمحــد والدارقطنــي
وغيرهــم عــن أبــي ســعيد الخــدري ،وابــن عبــاس وعبــادة بــن الصامــت  أن

()1
()2
()3
()4
()5
()6

المعونة  ،1194/2 ،837/2 ،389/1 :التفريع .291/2 :
محمد عثمان شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص . 165
سورة البقرة  :اآلية. 231
سورة البقرة  :اآلية . 233
سورة األعراف  :اآلية . 56
سورة البقرة  :اآلية . 205
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رســول اهلل  قــال ( :ال ضــرر وال ضــرار)(  (  .وقولــه ( : كل المســلم عــى
المســلم حــرام؛ دمــه ،ومالــه ،وعرضــه)(  ( .

الضــرر ودفعــه إذا وقــع،
وأ ّمــا اإلمجــاع  :فقــد أمجعــت األمــة عــى تحريــم ّ

ومل يخالــف يف ذلــك أحــد.

المظاهر المقاصدية للقاعدة :

لقــد أخــذ مجهــور الفقهــاء والســادة المالكيــة هبــذه القاعــدة الفقهيــة

خاصــة فقهــاء المدرســة البغداديــة حيــث اعتبروهــا يف مجيــع األبــواب
ّ
الفقهيــة واثبتــوا هبــا كثيــرا مــن المقاصــد الشــرعية ،وهــذا واضــح يف كتبهــم

صرحــوا يف الكثيــر مــن المســائل الفقهيــة بــأن الضــرر مرفــوع يف
فإهنــم قــد ّ
الشــريعة اإلســامية ،ويجــب دفعــه وإزالتــه إذا وقــع ،ألن األصــل يف الشــريعة

جلــب المصالــح ،ودرء المفاســد ،قــال نجــم الديــن الطــويف  :قــد أمجــع إ ّ
ال

مــن ال يعتــدّ بــه مــن جامــدي الظاهريــة عــى تعليــل األحــكام بالمصالــح

ودرء المفاســد(  ( .

وإذا كانــت أحــكام الشــريعة معللــة بجلــب المصالــح ودرء المفاســد،

فــإن الضــرر يعلــل بــدرء المفاســد كمــا قــال الشــاطبي يف بيــان المقاصــد
الضروريــة ،والحفــظ لهــا يكــون بأمريــن  :أحدمهــا  :مــا يقيــم أركاهنــا
ويث ّبــت قواعدهــا ،وذلــك مراعاهتــا مــن جانــب الوجــود ،والثــاين  :مــا يــدرأ

عنهــا االختــال الواقــع أو المتو ّقــع فيهــا ،وذلــك عبــارة عــن مراعاهتــا مــن

( )1الموطــأ ،كتــاب األقضيــة ،باب القضــاء يف المرفــق  ،745/2 :رقم ( ،)1429مســندأمحد
بــن حنبــل  ،313/1 :رقم( )2867ســنن الدارقطنــي ،كتاب البيــوع ،77/3.رقــم . )288(:
( )2رواه مسلم.
( )3شــرح حديــث ال ضــرر وال ضــرار للطــويف ملحــق بكتــاب المصلحــة يف التشــريع
اإلســامي ونجــم الديــن الطــويف لمصطفــى زيــد ص . 215
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جانــب العــدم ،ويؤيــد ذلــك مــا ورد يف آيــات إزالــة الضــرر مــن التعبيــر عنــه
بالفســاد(  ( .

ولهــذا نجــد فقهــاء المدرســة البغداديــة قــد اعتمــدوا هــذه القاعــدة
الفقهيــة يف مجيــع األبــواب الفقهيــة يف كتبهــم ،لمــا لهــذه القاعــدة مــن األمهيــة
يف مقاصــد الشــريعة ،ومــن هــذه المظاهــر المقاصديــة :

 -دفــع الضــرر عــن المز ّكــي والفقــراء يف الــزكاة ،وأن الــزكاة يف الغنــم

تؤخــذ مــن الوســط ،قــال ابــن الجــاب  :وإذا كانــت الغنــم خيــارا وشــرارا

أخــذت الصدقــة مــن أوســطها ومل تؤخــذ مــن أعاليهــا ،وال مــن أدانيهــا،
فــإن كنــت خيــارا ك ّلهــا كان لرهبــا اإلتيــان بالوســط إال أن يطــوع بالدفــع مــن
خيارهــا ،وإذا كانــت شــرارا ك ّلهــا ك ّلفــه الســاعي اإلتيــان بالوســط بــدال عنهــا،
إال أن يــرى األخــذ منهــا نظــرا ألهــل الصدقــة ،فيأخــذ منهــا .وقــال القاضــي

عبــد الوهــاب  :تؤخــذ الــزكاة يف الغنــم مــن الوســط ،ألن األخــذ مــن األعــى
إضــرار بالمزكــي ،واألخــذ مــن األدنــى إضــرار بالفقــراء ،فــكان العــدل األخــذ
مــن الوســط(  ( .

 قــال القاضــي عبــد الوهــاب  :إذا كان الطــاق رجعيــا يجبــر الــزوجعــى االرتجــاع ...لقولــه ( : مــره فليراجعهــا حتــى تطهــر)(  (  .وهــذا
ـول عليهــا وأضـ ّـر هبــا مــع هنيــه عــن ذلــك عوقــب
عــى وجوبــه ،ألنــه لمــا طـ ّ
باإلجبــار عــى الرجعــة ،وردهــا إىل حــال الزوجيــة ليــزول الضــرر عنهــا(  ( .

وقــال أيضــا  :إذا قبــح مــا بيــن الزوجيــن وظهــر الشــقاق فــإذا علــم
اإلضــرار مــن أحدمهــا أمــر بإزالتــه ،فــإن أشــكل ذلــك بعــث الحاكــم حكمين :

()1
()2
()3
()4

الموافقات .325/2 :
التفريع  ،284/1 :المعونة . 389/1 :
صحيح البخاري ،كتاب الطالق  ،2011/5 :رقم (. )4953
المعونة . 837 /2 :
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أحدمهــا مــن أهــل الــزوج واآلخــر مــن أهــل المــرأة عدليــن فقيهيــن فينظــران
بينهمــا ويجتهــدان يف اإلصــاح إن تمكنّــا ،فــإن مل يقــدرا عليــه ورأيــا الصــاح
يف الفرقــةّ ،فرقــا بينهمــا(  (  .فقــد صـ ّـرح بــأن المصلحــة إذا كانــت يف الفرقــة
فــرق بينهمــا.

ـج ألنــه ليــس يف
وقــال ابــن القصــار يف قتــل الحــدأة والعقــرب يف الحـ ّ
جنســها مــا يبلــغ ضررهــا ،ألن أكثــر ضررهــا ليــس بشــدّ ة فيهــا ،وإنمــا هــي
لكثرهتــا ،ودنوهــا مــن النــاس وطلبهــا للغفلــة حتــى ال يمكــن االحتــراز منهــا،
وال االنفصــال عنهــا إال بقتلهــا ،وكذلــك قــال يف الكلــب العقــور(  ( .

 إذا خالــع الرجــل امرأتــه وكان الضــرر مــن قبلــه نفــذ الطــاق ور ّد مــاأخــذ منهــا ،ألنــه كان مســتحقا عليــه إزالــة اإلضــرار ،ومــا ألــزم اإلنســان إزالته
بغيــر عــوض مل يجــز لــه أخــذ العــوض عنــه(  ( .
إن الرجعــة ال تقــع منبرمــةّ ،
 وقــال القاضــي وإنّمــا قلنــا ّ :ألن كل
طــاق وقــع ألجــل ضــرر فالرجعــة فيــه معتبــرة بــزوال ذلــك الضــرر ،فــإن
صحــت وصــار كطــاق المبتــدأة ،وإن مل يــزل مل تصــح ،ألهنــا لــو
زال الضــرر ّ
صحــت مل ينفــع الطــاق شــيئا فاحتيــج إىل أن يطلــق عليــه ثانيــا ،والطــاق
األول كاف(  ( .
 وقــال أيضــا  :الحكــرة ممنوعــة إذا أضـ ّـرت بأهــل البلــد يف ّكل مــا هبــم

حاجــة إليــه مــن طعــام أو غيــره ،وال تمنــع إذا مل تعــد بالضيــق والضــرر(  ( .
فقــد اعتبــر الضــرر هــو منــاط الحكــم ،وعلــل ذلــك بالمقصــد الشــرعي وهــو
رفــع الضــرر.
()1
()2
()3
()4
()5

المعونة . 875 /2 :
المسالك البن العربي .173 ،172/4 :
المعونة . 870 /2 :
المعونة . 886/2 :
القاضي عبد الوهاب ،التلقين . 385 /2 :
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وهكــذا تواتــرت آراء فقهــاء المدرســة البغداديــة المالكيــة عــى نفــي

الضــرر مــن أي شــخص كان ،ويف أي حــال وقــع ،وهبــذ تؤ ّكــد أقوالهــم هــذا
المقصــد العظيــم الــذي يم ّثــل شــطر الشــريعة ،وأهنــم ســامهوا يف بنــاء الصــرح

المقاصــدي ،ولهــم يف ذلــك إســهامات كثيــرة.

المطلب الرابع  :قاعدة المشقة جتلب التيسير ومظاهرها المقاصدية

ّ
إن قاعدة (:المشــقة تجلــب التيســير) تعــدّ مــن أ ّمهــات القواعــد الفقهيــة،

وهــي واحــدة مــن ســت قواعــد كبــرى عليهــا مــدار الفقــه واألصــول ،فهــي

أصــل التخفيفــات المطلقــة(  (  وهــي أصــل يف رفــع الحــرج ،وتنــدرج تحتهــا
قواعــد فقهيــة كثيــرة فروعــا عنها ،ومــن هــذه القواعــد  :قاعــدة « :إذا ضــاق األمر

اتســع» وقاعــدة « :الضــرورات تبيــح المحظــورات» وقاعــدة « :الحاجــة تنـ ّـزل
منزلــة الضــرورة» وقاعــدة « :إذا تعـ ّ
ـذر األصــل يصــار عــى البــدل» ،وغيرهــا.

وهــذه القاعــدة مــن القواعــد المعتبــرة والمعتمــدة لــدى المالكيــة عا ّمــة

خاصــة ،فقــد ذكروهــا يف جـ ّـل أبــواب الفقــه وبنــوا
وعنــد المدرســة البغداديــة ّ

عليهــا أحكامــا كثيــرة.

والمعنــى اإلمجــايل للقاعــدة  :أن األحــكام التــي ينشــأ عــن تطبيقاهتــا

حــرج عــى المك ّلــف ومش ـ ّقة يف نفســه أو مالــه ،فالشــريعة تخ ّففهــا بمــا يقــع

تحــت قــدرة المك ّلــف دون عســر أو حــرج(  ( .

ّ
وأن هــذه القاعــدة مــن أوائــل القواعــد الفقهيــة التــي دخلــت مجــال

التقعيــد الفقهــي ،وتســتند إىل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وآثــار الســلف

واإلمجــاع والمعقــول ،وأكتفــي بذكــر أدلتهــا مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية.
( )1انظر محمد عثمان شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص . 187
( )2محمد صدقي البرنو ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية  :ص . 218
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 -فمــن القــرآن الكريــم  :قولــه تعــاىل  ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ) (  (  ،وقولــه تعــاىل (:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) (  (  وقولــه

تعــاىل  ( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ )(  (  وقولــه تعــاىل ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(  ( .

 ومــن الســنة النبويــة  :قولــه (: إن الديــن عنــد اهلل الحنيفية الســمحة،ال اليهوديــة وال النصرانيــة)(  (  وقولــه ّ 
(:إن الديــن يســر ،ولــن يشــا ّد الديــن

أحــد إ ّ
ال غلبــه ،فســدّ دوا وقاربــوا واســتعينوا بالغــدوة والروحــة وشــيء مــن
الدلجــة)(  ( .

وقالــت أم المؤمنيــن عائشــة «رضــي اهلل عنهــا»  :مــا خ ّيــر رســول اهلل 

بيــن أمريــن إ ّ
ال واختــار أيســرمها مــا مل يكــن إثمــا(  ( .
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

فالمقصــد الشــرعي للقاعــدة هــو رفــع الحــرج ودفعــه ،وقــد مضــى

يف التأصيــل أن الشــريعة جــاءت لهــذا المقصــد ،قــال اهلل تعــاىل  (:ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ )(  (  ،وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أن قصــد الشــارع مــن

التشــريع المبنــي عــى رفــع الحــرج هــو تحقيــق مصالــح العبــاد ،والمحافظــة

عــى الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات ،فالضروريــات هــي التــي ال بد
( )1سورة البقرة  :اآلية . 185
( )2سورة البقرة  :اآلية . 286
( )3سورة الحج  :اآلية . 78
( )4سورة المائدة  :اآلية . 6
( )5مســند أمحــد ،مســند األنصــار ،حديــث زر بــن حبيــش عــن أبي بــن كعــب ،132/5 :
رقم(. )21241
( )6صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب الدين يسر  ،23/1 :رقم (. )29
( )7صحيح البخاري ،كتاب المناقب باب صفة النبي  ،1306/3 : رقم (. )3367
( )8سورة الحج  :اآلية . 78
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ـتقرة للنــاس ،وتتم ّثــل يف حفــظ الديــن والنفــس
مــن وجودهــا لقيــام حيــاة مسـ ّ

والنســل والعقــل والمــال ،وأ ّمــا الحاجيــات فهــي التــي يحتــاج إليهــا النــاس
للتوســعة عليهــم ،ودفــع الضيــق والحــرج عنهــم ،وتتم ّثــل هــذه الحاجيــات
يف تشــريع الرخــص كإجــازة المضاربــة ،والمســاقاة ،والحكــم بالقرائــن،

وتضميــن الصنــاع وغيرهــا ،وأ ّمــا التحســينيات فهــي التــي يقتضيهــا األدب
الشــرعي الرفيــع ،والــذوق اإلســامي العــايل ،وتتم ّثــل يف العــادات الحســنة،
ومــكارم األخــاق ،كالتطيــب
والتجمــل بأحســن الثيــاب ،وغيــر ذلــك(  ( .
ّ

ولهــذا نجــد فقهــاء المدرســة البغداديــة قــد اعتمــدوا هــذه القاعــدة
الفقهيــة يف مجيــع األبــواب الفقهيــة لمــا لهــذه القاعــدة مــن األمهيــة يف مقاصــد
الشــريعة ،ومــن هــذه المظاهــر المقاصديــة الجزئيــة :
 -التيســير ورفــع المشــقة يف بعــض أحــكام الطهــارة  :قــال اإلمــام أبــو

بكــر بــن الجهــم يف الضربــة الثانيــة مــن التيمــم  :ليــس عليــه ذلــك فــإن مل

يكررهــا فالمشــهور ال إعــادة عليــه .وقــال محمــد بــن مســلمة القعنبــي  :مــن
مســح ثلثــي رأســه أجــزأه ،ومــن توضــأ ويف بعــض رأســه نجاســة فإنــه يعيــد يف
الوقــت ،ألن تــرك مســح بعــض الــرأس ال شــيء عليــه فيــه .وقــال أبــو الفــرج

البغــدادي  :مــن مســح ثلثــه أجــزأه(  ( .

قــال أبــو بكــر األهبــري اختلــف قــول مالــك يف قــراءة الحائــض للقــرآن.

وقــد علــل القاضــي عبــد الوهــاب روايــة الجــواز برفــع المشــقة فقــال يف

المعونــة  :ويف قــراءة الحائــض روايتــان  :فوجــه المنــع قولــه  « : ال يقــرأ
بتصرف .326/2:
( )1الموافقات
ّ
( )2النــوادر  ،44 ،40 /1 :شــرح زروق عــى متــن الرســالة  ،181 ،152/1:قــد اختلف
المالكيــة يف األذنيــن هــل مهــا مــن الــرأس فيمســحان بمســحه ،أم يســتأنف لهمــا المــاء،
والمشــهور أن مســح األذنيــن ظاهــرا وباطنــا سـنّة ،وذهــب األهبــري وابــن مســلمة إىل أن
مســحهما فــرض .شــرح زروق عــى متــن الرســالة .140/1 :
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جنــب وال حائــض شــيئا مــن القــرآن»(  (  .وألنــه حــدث موجــب للغســل

كالجنابــة ،ووجــه الجــواز فألهنــا غيــر قــادرة عــى رفــع حدثهــا ،وتطــول مدّ هتــا

فكانــت معــذورة بذلــك للمشــقة التــي تلحقهــا ،وقــال أبــو بكــر األهبــري ال
يص ّفــح للجنــب المصحــف ليقــرأ القــرآن ،وقــال ابــن الجــاب  :وال بــأس
بقراءتــه اآليــات اليســيرة ،مثــل اآليــة واآليتيــن ونحــو ذلــك(  ( .

قــال القاضــي عبــد الوهــاب  :يجــوز إمســاك الصبيــان األلــواح

والمصاحــف عــى غيــر وضــوء للضــرورة إىل تعليمهــم ،والمشــقة الالحقــة يف
أخذهــم بالتطهيــر يف ّ
كل وقــت مــع قصورهــم عــن حــدّ التكليــف(  ( .

 -مراعــاة التيســير ورفــع المشــقة يف بعــض أحــكام البيــوع .قــال القاضي

عبــد الوهــاب  :إذا بــدا الصــاح يف نخلــة مــن بســتان جــاز بيــع مجيــع ذلــك

ـدوه يف مجيـــع ذلــك
البســتان ،وكذلــك إذا بــدا يف نــوع مــن الثمــار كان ذلــك كبـ ّ

ـوز ذلــك إ ّ
ال
النــوع ،وهــذا إذا كان طيبــا متتابعــا ومل يكــن مبكــرا ،أل ّنــه لــو مل يجـ ّ
ـم الصــاح الحائــط لحــق فيــه ضــرر عظيــم ومش ـ ّقة شــديدة ،وال
بعــد أن يعـ ّ
يــكاد يلحــق اآلخــر إ ّ
ال بفســاد األول(  ( .

 -مراعــاة التيســير يف المناســك .فيســتحب ألهــل م ّكــة أن يحرمــوا إذا

أهـ ّـل شــهر ذي الحجــة ،وعلــل اإلمــام أبــو بكــر األهبــري ذلــك برفــع المشــقة
فقــال  :إنمــا اســتحب لهــم ذلــك لطــول مدّ هتــم يف اإلحــرام ،ويلحقهــم مــن

الشــعث والمشــقة بعــض مــا يلحــق غيرهــم مــن أهــل اآلفــاق .وقــال عبــد
( )1أخرجــه الترمــذي يف الطهــارة بــاب الجنــب والحائــض أهنمــا ال يقــرآن القــرآن :
.236/1
( )2المعونــة  163/1 :النــوادر البــن ابــي زيــد القيــرواين  ،124 ،123/1 :التفريــع :
.212/1
( )3المعونة . 162/1 :
( )4المعونة . 1008/2 :
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الحــق الصق ّلــي  :إذ الثــواب ال ينالــه اإلنســان إال بحمــل المشــقة يف األعمــال،
فاســتحب ألهــل م ّكــة أن يتقدّ مــوا يف اإلحــرام بالحــج مــا أمكنهــم ،وال
ّ
ـج وهــو ذي الحجــة(  ( .
يؤخــروه عــن ّأول أشــهر الحـ ّ

( )1عبد الحق الصق ّلي ،النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة .141/1 :
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المطلب الخامس  :قاعدة العادة حمكمة ومظاهرها المقاصدية.

المهمــة يف الفقه اإلســامي،
تعــدّ قاعدة «:العــادة محكمــة» مــن القواعــد
ّ

فقــد عدّ هــا القاضــي حســين(  (  إحــدى القواعــد الســت التــي ينبنــي عليهــا

الفقــه اإلســامي ،ولــذا مل يخــل كتــاب مــن كتــب القواعــد الفقهيــة مــن

ذكرهــا ،أو ذكــر بعــض القواعــد الفرعيــة التــي تتفــرع عنهــا ،وهــي تع ّبــر عــن
مكانــة العــرف يف التشــريع اإلســامي ،حيــث تســتند إليــه كثيــر مــن األحــكام

الفقهيــة يف شــتى أقســام الفقــه وأبوابــه ،ولهــا ســلطان واســع المــدى يف بنــاء

وتطــوره ،إذ تــدور عليــه عجلــة
األحــكام وتجديــد بنائهــا لتجــدّ د العــرف
ّ
المعامــات بيــن النــاس(  ( .

وتنــدرج تحــت هــذه القاعــدة قواعــد فقهيــة فرعيــة كثيــرة ،ومــن هــذه

القواعــد  :قاعــدة « :المعــروف عرفــا كالمشــروط شــرطا» ،وقاعدة « :اإلشــارة
المعهــودة مــن األخــرس كالنطــق باللســان مــن المتك ّلــم» ،وقاعــدة  « :الكتاب

كالخطــاب» وقاعــدة  « :ال ينكــر تغ ّيــر األحــكام بتغ ّيــر األزمــان» ،وغيرهــا مــن
القواعــد الفقهيــة الفرعيــة التــي تتصــل بالعــرف والعــادة.

وقــد اعتمــد المالكيــة عمومــا هــذه القاعــدة يف مجيــع أبــواب الفقــه

وخاصــة البغدادييــن منهــم ،فقــد أحصيــت أكثــر مــن مائــة موضــع مــن كتــاب
المعونــة للقاضــي عبــد الوهــاب قــد اعتمــد فيــه عــى العــرف واسـ ّ
ـتدل بــه،
وهــي أكثــر القواعــد دورانــا يف أبــواب الكتــاب.

والمعنــى اإلمجــايل للقاعــدة  :أن العــادة عا ّمــة كانــت أو خاصــة تكــون

ينص عــى خالفــه بخصوصــه ،وبعبــارة أخرى :
دليــا إلثبــات حكــم شــرعي مل ّ

أن العــادة يف االعتبــار الشــرعي حاكمـــة تخضع لهــا أحكام التصـــرفات ،فتثبت
( )1هو حســين بن محمد بن أمحد المروزي ،شــيخ الشافعية يف زمانه تويف سنة(462هـ)
( )2محمد عثمان شــبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص . 229
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تلــك األحــكام عــى وفــق مــا تقتضــي بــه العــادة أو العــرف ،إذا مل يكــن هنــاك
ـص شــرعي ّمخالــف لتلــك العــادة(  ( .
نـ ّ

وتســتند هــذه القاعــدة إىل نصــوص كثيــرة مــن القــرآن الكريــم والســنة

النبويــة .ومــن هــذه النصــوص :

قولــه تعــاىل (:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) (  (  ،قولــه

تعــاىل (:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(  (  ،وقولــه تعــاىل (:ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(  ( .

ومــن الســنة النبويــة أدلــة كثيــرة تفيــد اعتبــار العــرف ،وتســتند إليهــا

هــذه قاعــدة ،ومنهــا :

 حديــث هنــد بنــت عتبــة زوج أبــي ســفيان قالــت  :يــا رســول اهللّ ،إن

أبــا ســفيان رجــل شــحيح ،وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت
منــه وهــو ال يعلــم ،فقال (:خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف)(  ( .

 -وعــن ابــن عمــر( رضــي اهلل عنهمــا) قــال  :قــال رســول اهلل (: الوزن

وزن أهــل مكــة ،والمكيــال مكيــال أهــل المدينــة)(  (  ،ووجــه الداللــة أن أهــل
المدينــة لمــا كانــوا أهــل نخيــل وزرع اعتبــر عاداهتــم يف الكيــل ،وأهــل م ّكــة

لمــا كانــوا أهــل متاجــر فاعتبــر عاداهتــم يف الــوزن(  ( .

( )1أمحد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية  :ص. 219
( )2سورة األعراف  :اآلية . 199
( )3سورة البقرة  :اآلية . 233
( )4سورة البقرة  :اآلية . 241
( )5صحيــح البخــاري ،كتــاب البيــوع ،بــاب مــن أجــرى أمــر األمصــار عــى مــا
يتعارفــون بينهــم يف البيــوع واإلجــارة 769/2 :رقــم (.)2097
( )6ســنن أبــي داود ،كتــاب البيــوع ،266 /2 : ،رقــم ( ،)3340ســنن النســائي ،كتــاب
الــزكاة ،بــاب كــم الصــاع  ،54 /5 :رقــم(.)2520
( )7محمد عثمان شبير ،القواعد والضابط الفقهية  :ص. 237
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 وعــن ابــن ع ّباس(رضــي اهلل عنهمــا) أنــه قال (:قــدم رســول اهلل المدينــة والنّــاس يســلفون التمــر الســنة والســنتين ،فقــال رســول اهلل (: مــن

أســلف يف شــيء فليســلف يف كيــل معلــوم إىل أجــل معلــوم)(  ( .

فهــذه األدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تدّ ل عــى اعتبــار العرف

يف التشــريع ،وأنــه أصل من األصــول المعتمدة يف الشــريعة اإلســامية.
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

إن العــرف بمعنــى العــادات القوليــة أو الفعليــة ليــس مصــدرا مســتقال

مــن مصــادر األحــكام الشــرعية عنــد أغلــب األصولييــن ،وإنمــا هــو عندهــم
ـص فيــه ،وهــذا مذهــب
مصــدر تابــع ،يراعــى فقــط عنــد االجتهــاد فيمــا ال نـ ّ

فقهــاء المدرســة البغداديــة ،لمــا ينــدرج تحــت العــرف مــن المقاصد الشــرعية
المختلفــة كمقاصــد المك ّلــف ،ومصالــح الخلــق ،ولهــذا أذكــر بعــض هــذه

المظاهــر المقاصديــة لقاعــدة لهــذه العــادة :

 -النقصــان اليســير يف الــزكاة يعامــل فيــه حكــم الــوازن ،مراعــاة للعــرف

وحــق المحتاجيــن ،قــال القاضــي عبــد الوهــاب يف المعونــة  :إذا كان النصــاب

ناقصــا نقصانــا يســيرا ال يؤثــر ويجــري مجــرى الــوازن يف العــادة والعــرف
جــازت المســامحة بــه ،ووجبــت فيــه الــزكاة ،ألن ذلــك إذا كان غيــر مؤثــر يف

العــادة ،كان حكمــه حكــم مــا مل ينقــص(  ( .

 -إن الســاعي يف الــزكاة يأخــذ مــن أوســط الغنــم ،دفعــا للضــرر عــن

صاحبهــا ،ومراعــاة للعــرف وحــق المســاكين ،قــال القاضــي عبــد الوهــاب يف

المعونــة ّ :
إن الغنــم المأخــوذة يف صدقــة اإلبــل مــن غالــب أغنــام البلــد ،ألنــه
( )1صحيــح البخــاري ،كتــاب الســلم ،بــاب الســلم يف وزن معلــوم ،781/2 :
رقــم( ،)2125صحيــح مســلم ،كتاب المســاقاة ،بــاب الســلم  ،1226 /3 :رقــم()1604
( )2المعونة . 365 /1:
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ص ّلــى هلل عليــه وسـ ّلم قــال (:يف مخــس مــن اإلبــل شــاة)(  (  .فأطلــق ومل يعيــن،
فوجــب الرجــوع إىل العــرف(  ( .
 -ألفــاظ الحالــف يرعــى فيهــا العــرف ومقاصــد المك ّلــف ،قــال

القاضــي عبــد الوهــاب يف فصــل الحلــف بالعهــد ،مــن كتــاب المعونــة  :فأ ّمــا
العهــد فالدليــل عــى أهنــا يميــن قولــه تعــاىل ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ) (  (  ،وذلــك يـ ّ
ّ
وألن
ـدل عــى أن العهــد والميثــاق والكفالــة أيمــان،
عــرف النّــاس جــار بالحلــف هبــذه األشــياء ،وهــي مــن صفــات الــذات ،وإىل
هــذا ذهــب ابــن الجــاب(  ( .

 مراعــاة العــرف يف آصــرة البنــوة والزوجيــة ،قــال القاضــي عبــدالوهــاب يف المعونــة  :وعــى المــرأة إرضــاع ولدهــا مــا دامــت زوجــة ألبيــه،
ألن العــرف جــار بذلــك يف غالــب أحــوال النــاس ّ
أن المــرأة تــي بنفســها
إرضــاع ولدهــا مــن غيــر تكليــف الــزوج أجــرة ،ومــا جــرى مجــرى العــرف
بــه كان كالمشــروط(  ( .

 اعتبــار العــرف يف العقــود مراعــاة للتيســير قــال القاضــي عبــد الوهــابصح العقـــد ،وضرب
يف المعونــة :إذا اشــترط المتبايعــان الخيــار ومل يضربــا مــدّ ة ّ
للســلعة مــدّ ة تختبــر يف مثلهــا ،خالفــا لمــن قــال ّ :
إن البيــع فاســد ،ألن اإلطــاق
محمــول عــى العــرف فيصيــر كالمشــروط يف البيــع كالحمولــة والنقــد(  ( .
( )1ســنن أبــي داود ،كتــاب الــزكاة ،بــاب زكاة الســائمة  ،490 /1 :رقم(  ،)1568ســنن
الترمــذي ،كتــاب الــزكاة ،بــاب زكاة اإلبل والغنــم  ،17 /3 :رقــم(. )621
( )2المعونة . 389 /1 :
( )3سورة النحل  :اآلية . 91
( )4المعونة  630 /1 :انظر التفريع . 384/1 :
( )5المعونة  . 935/2 :انظر مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور  :ص .325
( )6المعونة . 1048/2 :
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 مراعــاة التيســير ،وحفــظ حقــوق النــاس .قــال القاضــي عبــد الوهــابيف المعونــة  :للعامــل أن يســافر بالمــال إن أطلــق العقــد ،إ ّ
ال أن يشــترط عليــه
تــرك الســفر ،وليــس لــه أن يبيــع بديــن إ ّ
رب المــال فــإن فعــل
ال أن يــأذن لــه ّ

ضمــن والفصــل بينهمــا ،ألن العقــد إذا أطلــق محــل عــى مقتضــاه ومــا جــرى
العــرف بــه ،وقــد عــرف ّ
التجــار التقلــب بالمــال حضــرا وســفرا
أن مــن عــادة ّ

وطلــب النمــاء فيــه بســائر الوجــوه ،كمــا أهنــم يتقلبــون بــه يف ســائر الســلع ،بل
أن مــن الســلع مــا يبتــاع للســفر هبــا ،كمــا ّ
قــد علــم مــن عادهتــم ّ
أن منهــا مــا
للتربــص بــه وقــت تغييــر ســوقه ،فاإلطــاق محمــول عــى العــرف(  ( .
يبتــاع ّ

فــإن هــذه األمثلــة التــي أوردهتــا مــن كتــاب المعونــة للقاضــي عبــد
الوهــاب البغــدادي ،بنــاء عــى القاعــدة الفقهيــة « :العــادة مح ّكمــة» نجــده قــد
نصــا صحيحــا وال إمجاعــا وال حكمــا
ح ّكــم العــادة الحســنة التــي ال تخالــف ّ
قطعيــا ،والتــي تســاير الطبــاع الســليمة للخلــق وحاجاهتــم المختلفــة التــي
ـص البغداديــون
يــؤدي تركهــا إىل الضيــق والحــرج عــى المك ّلــف ،لذلــك نـ ّ

وعمــوم المالكيــة وغيرهــم مــن الفقهــاء عــى وجــوب النظــر إىل المقاصــد

الشــرعية عــن طريــق النظــر إىل األعــراف المنطويــة عــى تلــك المقاصــد ،قــال
اإلمــام الشــاطبي  :لمــا كان التكليــف مبنيــا عــى اســتقرار عوائــد المك ّلفيــن،

وجــب أن ينظــر يف أحــكام العوائــد لمــا ينبنــي عليهــا بالنســبة إىل دخــول
المك ّلــف تحــت حكــم التكليــف(  ( .
المطلب السادس  :قاعدة إعامل الكالم ومظاهرها المقاصدية.

ّ
إن قاعدة «:إعمــال الــكالم أوىل مــن إمهالــه» ذات مكانــة عظيمــة وفوائــد

كثيــرة ،يف الفقــه اإلســامي بحيــث تدخــل يف كثيــر مــن أبــواب الفقــه المتعلقــة
بتصرفــات المك ّلفيــن القوليــة ،كمــا أهنــا تدخــل يف بعــض المســائل األصوليــة
( )1المعونة  ،1125 /2 :انظر التفريع  ،194/2 :الكايف  :ص . 386
( )2الموافقات 567/2 :
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المتعلقــة بالخطابــات الشــرعية ،وقــد ذكــر هــذه القاعــدة ّ
كل مــن كتــب يف
وخاصــة
القواعــد الفقهيــة ،وقــد اعتمــد عليهــا البغداديــون مــن المالكيــة،
ّ
القاضــي عبــد الوهــاب يف كتــاب «المعونــة» ،وكتــاب «اإلشــراف» ،واسـ ّ
ـتدل هبا
يف مواضــع عــدّ ة ،ولكـ ّن الذيــن ذكــروا هــذه القاعــدة مل يعتبروهــا مــن القواعــد
الكليــة الكبــرى التــي تنــدرج تحتهــا قواعــد فرعيــة وعليهــا مــدار الشــريعة.
ولك ـ ّن الدراســة التــي قدّ مهــا األســتاذ الشــيخ الدكتــور محمــود عبــود
هرمــوش حــول هــذه القاعــدة أثبتــت أنّهــا تضــاف إىل القواعــد الكليــة الكبــرى
التــي ينبنــي عليهــا الفقــه اإلســامي وقــد مضى الــكالم عــن ذلــك يف المقدمة.
والمعنــى اإلمجــايل للقاعــدة ّ :
أن إعطــاء الــكالم حكمــا شــرعيا أوىل مــن

أي ثمــرة ،ومــآل هــذه
أي حكــم أو ّ
إمهــال هــذا الــكالم ،وعــدم ترتــب عليــه ّ
القاعــدة ّ
أن المســلم العاقــل يصــان كالمــه عــن اإللغــاء مــا أمكــن ،بــأن ينظــر
إىل الوجــه المقتضــى لتصحيــح كالمــه ،فيحمــل ّأوال عــى الحقيقــة ألنّهــا
األصــل ،فــإن ّ
تعــذرت الحقيقــة يصــار إىل المجــاز إ ّ
ال عنــد عــدم اإلمــكان
الصــادرة مــن المك ّلــف ســواء يف مقــام فهــم التشــريع
فيلغــى ،فجميــع األلفــاظ ّ
أو التصـ ّـرف إذا كان محلهــا عــى المعــاين الممكنــة يترتــب عليــه حكــم ،ومحلهــا
عــى معنــى آخــر يقتضيهــا ال يترتــب عليــه حكــم ،فالواجــب محــل هــذه
األلفــاظ عــى المعنــى المفيــد لحكــم جديــدّ ،
ألن خالفــه إمهــال وإلغــاء،
وكالم العقــاء يصــان عــن اإللغــاء واإلمهــال مــا أمكــن ،ألن إمهــال الــكالم
هــو اعتبــاره لغــوا وعبثــا ،والعقــل والديــن يمنعــان المــرء مــن أن يتك ّلــم بمــا ال
الصحــة واجــب ،فــا يهمــل مــا أمكــن
فائــدة فيــه ،فحمــل كالم العاقــل عــى
ّ
اســتعماله يف معنــى يناســبه(  ( .
وتســتند هــذه القاعــدة الفقهيــة إىل أدلــة كثيــرة مــن القــرآن الكريــم
والســنة النبويــة ،باإلضافــة إىل المعقــول ،فمــن القــرآن الكريــم  :قولــه تعــاىل

( )1الدكتــور محمــود عبــود هرمــوش ،القاعــدة الكليــة ( :إعمــال الــكالم أوىل مــن
إمهالــه)  :ص. 50
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(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)(  (  ،وقولــه تعــاىل ( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ)(  (  ،وقولــه تعــاىل ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)(  ( .

(:كــف عليــك هــذا)،
 ومــن الســنة النبويــة  :قولــه  لمعــاذ ّ

وأشــار إىل لســانه ،فقــال معــاذ (: وإ ّنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه؟) فقــال
ـب النــاس يف النــار عــى
رســول اهلل ( : ثكلتــك أ ّمــك يــا معــاذ ،وهــل يكـ ّ
وجوههــم أو عــى مناخرهــم إال حصائــد ألســنتهم)(  ( .

 ومــن المعقــول ّ :أن الــكالم الصــادر عــن العقــاء إذا كان محلــه عــى

معنــى ال يترتــب عليــه حكــم ،ومحلــه عــى معنــى آخــر يترتــب عليــه حكــم،
فالواجــب محلــه عــى المعنــى المفيــد لحكــم جديــد ،ألن خــاف ذلــك إمهالــه

وإلغــاؤه ،وأن كالم العقــاء يصــان عــن اإللغــاء مــا أمكــن(  ( .
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

 -اعتبــار مقصــد المك ّلــف يف كالم وعــدم إلغائــه ، ،قــال القاضــي عبــد

الوهــاب يف المعونــة  :مــن قــال المرأتــه اعتــدي اعتبــر هذا اللفــظ مــن الكنايات
الظاهــرة يف الطــاق ،ألن كالم العقــاء يصــان عــن اإللغــاء مــا أمكــن(  ( .

ـي كأ ّمــي أو مثــل أمــي،
وقــال أيضــا  :إذا قــال رجــل المرأتــه  :أنــت عـ ّ

فإ ّنــه ظهــار نــوى أو مل ينــو ،أل ّنــه إذا أطلــق تشــبيه امرأتــه بأ ّمــه فلــم ينفــك مــن

ـص عــى الظهــار(  ( .
تحريــم بــه ،كالنـ ّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة المؤمنون  :اآلية . 3
سورة القصص  :اآلية . 55
سورة ق  :اآلية . 18
سنن الترمذي ،كتاب اإليمان ،باب حرمة الصالة  ،11/5 :رقم (. )2616
مصطفى الزرقا ،المدخل الفقهي العام .1010/2 :
المعونة .850/2 :
المصدر السابق .890/2 :
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ـي كــذا درمهــا،
وقــال القاضــي عبــد الوهــاب يف المعونــة  :إذا قــال لــه عـ ّ
قــال محمــد بــن عبــد الحكــم  :تلزمــه عشــرون درمهــا ،وإن قــال كــذا كــذا
درمهــا ،لزمــه أحــد عشــر درمهــا ،فــإن قــال  :كــذا وكــذا درمهــا ،لزمــه أحــد
وعشــرون درمهــا ،ثــم قــال القاضــي عبــد الوهــاب  :هــذا ظاهــر االســتعمال يف
(  ( 
عــادة اللغــة فبطــل محلــه عــى درهــم واحــد ر ّدا عــى اإلمــام الشــافعي
 قــال القاضــي عبــد الوهــاب يف المعونــة  :إذا قــال الرجــل  :ثلــثرقيقــي أحــرار أســهم بينهــم ،أل ّنــه مل يع ّيــن ،فوجــب اإلقــراع لتمييــز نصيــب
العتــق مــن نصيــب الــرق ،اعتبــارا بعتــق مجيعهــم(  ( .

ّ
المهذب . 248/3 :
( )1المعونة  ،1251/2 :انظر الشيرازي،
( )2المصدر نفسه . 1443/3 :
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خامتة

قــد اتضــح لنــا مــن خــال هــذا البحــث المتواضــع أن المظاهــر

المقاصديــة للقواعــد الفقهيــة الكليــة عا ّمــة تكمــن فيمــا يــي :

 -تعمــل القواعــد الفقهيــة عــى تدريــب الملكــة الفقهيــة لــدى الفقيــه،

ـيعود ذهنــه عــى فهــم مصالــح األحــكام وأســرارها وعللهــا وعــى
الــذي سـ ّ
إدراك مقاصــد الشــرع وغاياتــه(  ( .

 -تعمــل القاعــدة الفقهيــة عىل تيســير اســتخالص الحكــم منها مباشــرة من

دون واســطة ،وهــذا يخــدم مقصــد التيســير يف الشــرع ،ســواء مــن حيــث ســهولة

فهــم األحــكام واســتخالصها مــن مواردهــا ،أو مــن حيــث تنفيذهــا يف الواقــع(  ( .

 -مراعــاة المصالــح وصياغتهــا ،ومراعــاة التيســير ورفــع الحــرج،

ودفــع الضــرر ،مثــل قاعــديت « :الضــرر يــزال» ،وقاعــدة « :المشــقة تجلــب

التيســير»(  ( .

تقــر بعــض القواعــد بمســالك أصوليــة تخــدم المقاصــد الشــرعية،
ّ -

وتوصــل إليهــا ،عــى نحــو قاعــدة « :هــل العبــرة بالحــال أم بالمــآل» ،وقاعدة :

«العبــرة بالمقاصــد والمعــاين ال باأللفــاظ والمبــاين» إذ أن هاتيــن القاعدتيــن

لهمــا اتصــال وثيــق بمســلكي ،مــآالت األفعــال ومقاصــد المك ّلــف ،وهــذان
المســلكان مــن صميــم المقاصــد مــن حيــث اآلثــار المترتبــة عليهــا صالحــا
صحــة وبطالنــا ،ثوابــا وعقابــا(  ( .
وفســاداّ ،

()1
()2
()3
()4

شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص 76الفروق .70/1:
الخادمي المقاصد يف المذهب المالكي  :ص 360شبير ،القواعد والضوابط الفقهية .75 :
شبير ،القواعد والضوابط الفقهية  :ص ،77الفروق ،المقدمة .54/1 :
انظر القواعد والضوابط الفقهية لشبير  :ص.77
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 وأن القواعــد الكل ّيــة الكبــرى التــي تحدثنــا عنهــا لهــا مظاهــر مقاصديةواضحــة تشــمل مجيــع األحــكام الشــرعية ،وكذلــك مــا يتع ّلــق بمقاصــد
المك ّلفيــن مثــل قاعــدة  :األمــور بمقاصدهــا.
 -معلــوم أن أكثــر القواعــد الفقهيــة أغلبيــة كمــا قــال اإلمــام الم ّقــري،

فــإن المظاهــر المقاصديــة مــن هــذه القواعــد ال تشــمل األحــكام األكثريــة
منهــا فقــط ،وإنمــا تشــمل أيضــا المســتثنيات مــن هــذه األحــكام ،بــل لــو
بقيــت هــذه الشــواذ والمســتثنيات مندرجــة ضمــن القاعــدة ألدى وجودهــا إىل
تضيــع مقاصدهــا وإهــدار حكمهــا(  ( .

وخاصــة القاضــي عبــد الوهــاب القواعــد
وقــد اســتعمل البغداديــون،
ّ
الفقهيــة المقاصديــة يف الكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة،
ومــا أكثــر هــذه القواعــد يف كتبــه ،كقواعــد النيــة ،وقواعــد التيســير
ومراعــاة الضــرورة ،وقواعــد العــرف وغيــر ذلــك .وقــد تب ّيــن ذلــك مــن
خــال مــا ســبق مــن األمثلــة.

( )1انظر الوجيز للبرنو  :ص ،314القواعد للمقري .212 /1 :
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التأل ُ
المال ِ
الم ْذ َه ِ
ي
ِيف َّ
َّ
التْقعِيد ُّ
ِك ِّ
ب َ
ِي فِي َ

 الدكتور ماحي قندوز
y

أستاذ حماضر يف العلوم اإلسالمية
جامعة تلمسان

ﭑ ﭒﭓﭔ
المقدمة.

الحمــدُ هللِ محــد ًا يــوايف مــا تزايــدَ مــن النِّعـ ِ
ـمُّ ،
والشــكر عــى مــا ْأوالنــا
مــن الفضــ ِل والكــر ِم ،ال ُأحصــي ثنــا ًء عليــه هــو كمــا أثنــى عــى نفســه،
طــف واإلعانــ َة يف مجيــع األحــوال ،وحــال ُح ُل ِ
ــول اإلنســان يف
ونســأله ال ُّل
َ
ــه ،والصــاة والســام عــى محم ٍ
رم ِس ِ
ِ
ِ
والعجــم ،المبعــوث
العــرب
ــد ســ ِّي ِد
َّ
َّ
َّ
َ ْ
األمــم ،وعــى آلــه وذريتِ ِ
ِ
ــه وأ َّمتِــه أفضــل األمــم.
لســائر
ِّ
أ َّما بعد :

فقــد نشــأ المذهــب المالكــي بالحجــاز عــى يــد مؤسســه مالــك بــن أنس

األصبحــي رمحــه اهلل ،ثــم انتشــر يف اآلفــاق عــى يــد تالمذتــه كابــن القاســم

وســحنون وابــن وهــب وغيرهــم؛ وكثــرت المؤلفــات الفقهيــة ابتــداء مــن

الموطــأ فالمدونــة وغيرهــا مــن الكتــب ،ثــم انبــرت فئــة مــن الفقهــاء للتأليــف
يف فــن القواعــد الفقهيــة والفــروق؛ فنجــد قواعــد المقــري ،وإيصــال الســالك
للونشريســي والفــروق للقــرايف والمنهــج المنتخــب للمنجــور ،كمــا اختصــت
كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة خاصــة رســائل الماجســتير والدكتــوراه
باســتخراج القواعــد الفقهيــة مــن بطــون الكتــب الفقهيــة.

ويف هــذه المداخلــة محاولــة لتتبــع المؤلفــات الفقهيــة التقعيديــة يف

المذهــب المالكــي وتحليــل مضموهنــا وقيمتهــا العلميــة.
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أوال .مسرد بأهم ما كتب الاملكية يف التقعيد الفقهي :

لقــد كثــرت الكتــب التقعيديــة المصنفــة يف المذهــب المالكــي؛ وتنوعت

مجاالهتــا مــن قواعــد فقهيــة ونظائــر وفــروق وكليــات؛ ونحــن نســتعرض أهم

ما كتــب يف هــذه المجــاالت :

1 .1كتب القواعد الفقهية(  (  :

 .أأصــول الفتيــا علــى مذهــب مالــك لمحمــد بــن مالــك الخشــني ت

 361هـــ؛ أول كتــاب جــاء فيــه ذكــر القواعــد الفقهيــة عــى المذهــب المالكي؛
وضــم  846قاعــدة تــدور عليهــا الفتيــا يف المذهــب؛ قــال يف مقدمتــه « :فــإين

مجعــت يف هــذا الكتــاب أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك بــن أنــس والــرواة

مــن أصحابــه مجعــا محكمــا ،وقيــدت فيــه المعــاين المكــررة ،والمســائل
المفتيــة باأللفــاظ الموجــزة واإلشــارات المفهمــة ،ومل أدع أصــا يتفــرع منــه
جيــاد المعــاين ،وال عقــدة يســتنبط منهــا حســان المســائل بلــغ إليهــا علمــي،

ووجدهتــا حاضــرة يف حفظــي إال أودعتهــا كتابــي وضمنتهــا برســمي».
الم َّقـ ِ
ـري التلمســاين المالكــي ت
 .بالقـواعـــد  :ومؤلفــه محمــد بــن محمــد َ
(  ( 

 758هـــ ،ويعتبــر كتابــه الكتــاب الثــاين بعــد الفــروق يف القواعــد الفقهيــة عنــد

المالكيــة ،وهــو مــن أوســع كتــب القواعــد عندهــم ،حيــث بحــث فيــه مســلك
اإلمــام مالــك وأصحابــه مــع الموازنــة بمذهبــي الحنفيــة والشــافعية يف كثيــر
مــن القواعــد ومســائلها مــع التعــرض أحيانـ ًا ألقــوال الحنابلــة.
يقــول رمحــه اهلل «:قصــدت إىل تمهيــد ألــف قاعــدة ومائتــي قاعــدة هــي

األصــول القريبــة ألمهــات مســائل الخــاف المبتذلــة والغريبــة ،رجــوت أن

يقتصــر عليهــا مــن ســمت بــه الهمــة إىل طلــب المبــاين وقصــرت بــه أســباب
( )1القواعــد الفقهيــة هــي  :كل كيل أخــص مــن األصــول وســائر المعــاين العقليــة العامة،
وأعــم مــن العقــود ومجلــة الضوابــط الفقهية الخاصــة» .قواعــد المقــري .212 /1 :
( )2أصول الفتيا للخشني  :ص .44
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األصــول عــن الوصــول إىل مكامــن النصــوص مــن النصــوص والمعــاين،
فلذلــك شــفعت كل قاعــدة منهــا بمــا يشــاكلها مــن المســائل ،وصفحــت يف
(  ( 
مجهورهــا عمــا يحصلهــا مــن الدالئــل».

 .تالمذهــب يف ضبــط قواعــد المذهــب للفقيــه محمــد بــن عظــوم التونســي
(  ( 
كان حيــا ســنة  889هـــ ،فيــه ذكــر قواعد المذهــب المالكــي.

 .ثالمنهــج المنتخــب إىل قواعــد المذهــب ،ألبــي الحســن عــي بــن قاســم
الزقــاق ت  912هـــ ،وهــي أرجــوزة يف  437هـــ؛ وهنــاك تشــابه كبيــر بيــن
المنهــج المنتخــب وإيضــاح المســالك للونشريســي؛ وزعــم الدكتــور عبــد
(  ( 
الباقــي بــدوي أن الزقــاق اطلــع عــى كتــاب الونشريســي واســتفاد منــه.
وقد حظيت هذه المنظومة باهتمام المالكية شرحا وتكميال واختصارا :

شــرح المؤلــف وقــد تــويف قبــل إتمامــه؛ وقــد اختصــره كذلــك يف
منظومــة ســماها «المختصــر مــن ملتقــط الــدرر» ويعــرف بالقواعــد الصغــرى.

شــرح المختصــر مــن ملتقــط الــدرر ،ألبــي العبــاس أمحــد بــن عــي
المنجــور ت  995هـــ.
شــرح المنجــور عــى المنهــج ،ألبــي العبــاس أمحــد المنجــور؛ وهــو مــن
أهــم الشــروح ومــن جــاء بعــده عالــة عليــه؛ اعتمــد فيــه عىل إيضــاح المســالك
والقواعــد للمقــري والتوضيــح لخليــل واســتفاد مــن شــرح المؤلــف وولــده
(  ( 
عــى المنهــج.

( )1القواعد ،محمد المقري ،212/1 :
( )2مقدمــة تحقيــق كتــاب شــرح اليواقيــت الثمينــة  ،66/1 :القواعــد الفقهية المســتنبطة
من المدونــة .274/1 :
( )3مقدمة تحقيق كتاب شرح اليواقيت الثمينة .66/1 :
( )4مقدمة شــرح اليواقيت الثمينة .68/1 :
واختصــر كتاب المنجور ثلة مــن العلماء منهم :
المختصر المذهب من شــرح المنهج المنتخب ،للمنجور نفســه.
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 .جإيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك  :ومؤلفــه أمحــد بــن يحــي
الونشريســي ت  914هـــ ،ويعتبــر كتابــه مــن أشــهر ما ألــف يف قواعــد المذهب
المالكــي ،ويتضمــن مائــة وأربعــا وعشــرين قاعــدة ،معظــم هــذه القواعــد
قواعــد مذهبيــة تخــدم المذهــب المالكــي ،ويوردهــا بصيــغ اســتفهامية عــى
اعتبــار أهنــا قواعــد خالفيــة ليســت متفقــا عليهــا ،وأحيان ـ ًا يعرضهــا بصيغــة
خبريــة لإلشــارة أن القاعــدة ال خــاف فيهــا بيــن الفقهــاء.
يقــول رمحــه اهلل يف ديباجــة كتابه «:فإنــك ســألتني أيهــا الفاضــل
الشــريف...أن أمجــع لــك تلخيصــا مهــذب الفصــول محكــم المبــاين
(  ( 
واألصــول ،يســهل عليــك أمــره ويخــف».

 .حالنــور المقتبــس يف قواعــد مالــك بــن أنــس ألبــي محمــد عبــد الواحــد
الونشريســي ت  955هـــ؛ وهــي منظومــة عــى قواعــد والــده.

 .خالــروض المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج يف تكميــل المنهــج لمحمــد
بــن أمحــد ميــارة ت  1072هـــ فالشــرح قــد طبــع بدراســة وتحقيــق محمــد بــن
فــرج الزائــدي منشــورات 2001 elgaم اليتــا  -مالطــا ،كمــل فيــه المؤلــف
كتــاب المنهــج المنتخــب بإضافــة مجموعــة مــن الضوابــط أو القواعــد التــي
مل تــرد يف المنهــج المنتخــب للزقــاق ،وقــد بلغــت تكملتــه  671بيتــا ،واعتمــد
فيهــا عــى شــرح المنجــور عــى المنهــج؛ قــال :
معتمدا يف الجل ترجيح خليل *** وشــرح منهج لعارف جليل

شيخ الشيوخ العامل المشهـــور *** ذاك الـــذي يعرف بالمنجور.

(  ( 

مختصــر أبي عبــد اهلل محمد بن الصباغ ت 1076هـ.
اإلســعاف بالطلب مختصر شــرح المنهج المنتخب ،ألبي القاسم بن محمد التواين الليبي.
شــرح أبي الحســن عيل بن عبد الواحد االنصاري نزيل الجزائر مؤلــف اليواقيت الثمينة
ت 1057هـ.
( )1إيضاح المسالك إىل قواعد اإلمام أبي عبد اهلل مالك ،الونشريسي  :ص.55
( )2مما ألف كذلك عىل كتاب المنهج المنتخب :
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 .دشــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينــة؛ أبــو عبــد اهلل

السجلماســي ت1214هـــ ،وهــو شــرح لمنظومــة الفقيــه عــي بــن عبــد الواحد
األنصــاري السجلماســي ت  1057هـــ؛ يقــول الشــارح يف صــدر كتابه «:وقفت

عــى نظــم اإلمــام أبــي الحســن عــي بــن عبــد الواحــد األنصــاري ،إذا هــو

مؤلــف جامــع مفيــد نافــع ،مجــع مــن القواعــد والفوائــد مــا يــزري بنفائــس
الفرائــد ،غيــر أنــه مــع فصاحتــه ووضــوح لفظــه وصراحتــه ،وكونــه بحيــث

تخضــع لناظمــه الرقــاب ،ال تكمــل بــه الفائــدة إال بشــرح يكشــف عــن وجهــه
النقــاب ،ويوضــح بعــض مقاصــده ومســائله الصعــاب».

(  ( 

 .ذالدليــل الماهــر الناصــح عــى المجــاز الواضــح إىل قواعــد المذهــب

الراجــح للعالمــة محمــد بــن يحــى الــواليت (ت  1330هـــ ) رمحــه اهلل ،هــذا

الكتــاب طبــع عــام  1427هـــ بمكتبــة الــواليت إلحيــاء التــراث اإلســامي
 نواكشــوط موريتانيــا؛ ولــه طبعــة أخــرى ،مراجعــة بابــا محمــد عبــد اهلل،مطابــع دار عــامل الكتــب ،الريــاض.

 .ريقــول يف دباجته «:هــذا شــرح واضــح وضعتــه عــى نظمنــا المســمى

بالمجــاز الواضــح إىل معرفــة قواعــد المذهــب الراجح...إلتزمت فيــه اإليضاح
والتقريــر لمدلــول القاعــدة؛ ألن الحكــم عــى الشــيء فــرع التصــور ،ثــم أبيــن

كيفيــة إنتــاج الفــروع مــن القاعــدة؛ وكيفيــة تطبيقهــا عليــه ،ووجــه الداللــة
منهــا عليهــا لتتــم الفائــدة ،ثــم أنســب كل فــرع إىل قائلــه وناقله..ثــم أبيــن

بستان فكر المهج شرح تكملة المنهج لمحمد ميارة الفاسي.
شرح تكميل المنهج المنتخب ،لعبد القادر بن محمد السلجماسي ت  1187هـ.
البحر الطامي ذو اللجج عىل بستان فكر المهج لمحمد يحيى بن المختار الواليت ت 1330هـ.
المنهــج إىل المنهــج إىل أصــول المذهــب المبــرج ،محمــد االميــن بــن أمحــد زيــدان
الشــنقيطي ت 1325هـــ
( )1شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينــة ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي
القاســم السلجماســي .135/1 :

- 324 -

تصحيــح كل قــول أو تســقيمه أو إطالقــه أو تقييــده أو تخصيصــه أو تعميمــه،
وهــل هــو منصــوص أو مخــرج ...ومعتمــدي يف النقــل شــرح المنجــور عــى

المنهــج وشــرح عبــد القــادر السلجماســي وإيضــاح الســالك ألبــي العبــاس
أمحــد الونشريســي وحاشــية الحطــاب».

(  ( 

2 .2كتب الكليات(  (  :

 .أالكليــات للم َّقــري ،وهــو قســم مــن كتــاب «عمــل مــن طــب لمــن

حــب» لــه؛ وهــو القســم الثــاين؛ فقــد خصــص القســم األول مــن هــذا الكتــاب
ألحاديــث األحــكام وهــي  500حديــث ،والثالــث للقواعــد الحكميــة،
والرابــع لأللفــاظ الحكميــة المســتعملة يف األحــكام الشــرعية.

أمــا قســم الكليــات فحققــه الدكتــور أبــو األجفــان التونســي وطبــع

مــرارا ،وهــو يشــتمل عــى  525كليــة فقهيــة موزعــة عــى كل األبــواب

الفقهيــة ،بعضهــا خــرج مخــرج القواعــد الفقهيــة العامــة ،وبعضهــا خــرج

مخــرج الضوابــط الفقهيــة؛ ومــن أمثلتهــا :
ـ كل ما سوى الرعاف فال بناء عليه.

(  ( 

أمــا القســم الثالــث المتعلــق بقواعــد األحــكام فقــد ذكــر فيــه 200

قاعــدة تــدور حــول األحــكام الشــرعية وهــي ال تختــص ببــاب واحــد؛ كمــا
ضمنهــا قواعــد أصوليــة؛ ومــن األمثلــة :

ـ األصل يف المنافع اإلباحة ال الحظر.

(  ( 

( )1الدليــل الماهــر الناصــح شــرح نظــم المجــاز الواضــح عــى قواعــد المذهــب
الراجــح ،محمــد يحيــى الــواليت  :ص.11
( )2الكليــات الفقهيــة  :هــي المحكــوم فيهــا عــى مجيــع أفــراد موضوعهــا .القواعــد
الفقهيــة للباحســين  :ص .77
( )3الكليات الفقهية  :ص .78
( )4المصدر نفسه  :ص .104
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 .بالكليــات الفقهيــة ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن غــازي ت  919هـــ ،اقتصر
فيــه عــى الكليــات المتعلقــة باألحــوال الشــخصية والمعامــات واألقضيــة
والشــهادات والحــدود والعتــق ومل يضمنــه شــيئا مــن كليــات العبــادات؛ وتأثــر
فيهــا بكليــات ابــن حــارث الخشــني؛ طبــع بتحقيــق األســتاذ أبــو األجفــان.
3 .3كتب الفروق :

 .أالفــروق الفقهيــة لإلمــام القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي ،طبــع مؤخــر ًا
بــدار البحــوث بدبــي .

 .بالفــروق الفقهيــة؛ ألبــي الفضــل مســلم بــن عــي الدمشــقي ت ق  5هـــ؛

تلميــذ القاضــي عبــد الوهــاب؛ يقــول يف مقدمتــه رمحــه اهلل «:فــإين ســئلت أن

أذكــر شــيئا مــن فــروق المســائل المتفــق ظاهرهــا المختلــف باطنهــا؛ ألن

ذلــك ممــا يشــكل عــى كثيــر مــن النــاس فاعلــم أنــه بــاب كثيــر الفــروع،
يحتــاج إىل نظــر وبحــث؛ وقــد أجبــت إىل ذلــك رجــاء ثــواب اهلل؛ وقــد كان
القاضــي حدثنــي أنــه عمــل كتابــا وســماه بالجمــوع والفــروق؛ وأنــه تلــف لــه

ومل يعمــل غيــره ،وقــد ذكــر أيضــا أصحابــه فروقــا متفرقــة ،يصعــب حفظهــا

عــى مــن رامهــا وتشــتد عــى مــن طلبهــا؛ ألهنــم مل يقصــدوا إىل إفرادهــا بــل
أوردوهــا يف تضاعيــف الكتــب ،وأنــا أثبــت لــك مــن ذلــك مــا يســهل عليــك

تناولــه ويقــرب فهمــه قاصــدا يف ذلــك وجــه االختصــار».

(  ( 

 .تالفــروق  :مؤلفــه أبــو العبــاس أمحــد بــن أبــي العــا الشــهير بالقــرايف

ت  684هـــ ،وكتابــه يعتبــر مــن أروع مــا أنتجــه الفقــه اإلســامي ألنــه امتــاز
ببيــان الفــروق بيــن القواعــد ،وقــد اســتخلص فيــه المؤلــف مــا كان منثــور ًا

يف كتابــه « الذخيــرة» ،مجــع فيــه مخســمائة وثمانيــة وأربعيــن قاعــدة؛ قــال يف
ِ
الش ِ
مقدمته َ «:فــإِ َّن َّ
ــر ًفا
ــري َع َة ا ْل ُم َع َّظ َمــ َة ا ْل ُم َح َّمد َّيــ َة َزا َد ال َّلــ ُه َت َعا َلــى َمن ََار َهــا َش َ
ـول و ُفــروعٍ ،و ُأصو ُلهــا قِسـ ِ
ٍ
ـمى
َو ُع ُلـ ًّ
ـمان َأ َحدُ ُه َمــا ا ْل ُم َسـ َّ
َ ُ َ ْ َ
ـوا ْاشـت ََم َل ْت َع َلــى ُأ ُصـ َ ُ
( )1الفروق الفقهية ألبي الفضل مسلم بن عيل الدمشقي  :ص.61
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ـه ....وا ْل ِقســم ال َّثانِــي َقو ِ
الفقـ ِ
ـول ِ
بِ ُأ ُصـ ِ
اعــدُ ُك ِّل َّي ـ ٌة فِ ْق ِه َّي ـ ٌة َجلِي َل ـ ٌة كَثِيـ َـر ُة ا ْل َعــدَ ِد
َ
َ ْ ُ
ــه ،لِــ ُك ِّل َق ِ
الشــر ِع و ِح َك ِم ِ
ِ
ِ
ِ
اعــدَ ٍة مِــ ْن
ــر ِار َّ ْ َ
يمــ ُة ا ْل َمــدَ د ُم ْشــتَم َل ٌة َع َلــى َأ ْس َ
َعظ َ
ـريع ِة ...و َقــدْ َأ ْلهمنِــي ال َّل ـه َتعا َلــى بِ َف ْضلِـ ِ
ا ْل ُفـ ُـرو ِع فِــي َّ
ـت فِــي
ـه َأ ْن َو َض ْعـ ُ
ُ َ
َ
الشـ ِ َ
َ َ
َأ ْثنَـ ِ
اب ا ْل ِف ْقـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـاب َّ ِ ِ ِ
ـو ِ
ـاء كِ َتـ ِ
ـه
الذخيـ َـرة مـ ْن َهــذه ا ْل َق َواعــد َشـ ْي ًئا كَثيـ ًـرا ُم َف َّر ًقــا فــي َأ ْبـ َ
ك ُُّل َق ِ
اعــدَ ٍة فِــي َبابِ َهــا َو َح ْيـ ُ
ـث ُت ْبنَــى َع َل ْي َهــا ُف ُرو ُع َهــا.
ِ
ـم َأ ْو َجــدَ ال َّل ـ ُه َت َعا َلــى فِــي َن ْف ِســي َأ َّن تِ ْلـ َ
ـت فِــي
اجت ََم َعـ ْ
ـو ْ
ـك ا ْل َق َواعــدَ َلـ ْ
ُثـ َّ
يصهــا وبيانِهــا وا ْل َك ْشـ ِ
ِ
ِ ِ
كِ َتـ ٍ
ـف َعـ ْن َأ ْسـ َـر ِار َها َو ُح ْك ِم َهــا َلـ َك َ
ان
ـاب َو ِزيــدَ فــي َت ْلخ َ َ َ َ َ َ
ـت َن ْفــس ا ْلواقِـ ِ
َذلِـ َ
ـف َع َل ْي َهــا بِ َهــا ُم ْجت َِم َعـ ًة
ـك َأ ْظ َهـ َـر ل ِ َب ْه َجتِ َهــا َو َر ْون َِق َهــاَ ،و َت َك َّي َفـ ْ
ُ َ
ـف َّإل َع َلــى ا ْل َي ِسـ ِ
ـير مِن َْهــا ُهنَالِـ َ
ـك
ـم َي ِقـ ْ
َأ ْك َثـ َـر مِ َّمــا إ َذا َر َ
آهــا ُم َف َّر َق ـ ًةَ ،و ُر َّب َمــا َلـ ْ
ِ ٍ
اب ا ْل ِف ْقـ ِ
لِعــدَ ِم ِ ِ ِ ِ
ـو ِ
ـب َعـ ْن
ـهَ ،و َأ ْين ََمــا َي ِقـ ُ
ـف َع َلــى َقاعــدَ ة َذ َهـ َ
اســتي َعابِه ل َجميـ ِع َأ ْبـ َ
َ
ْ
ــت َه َ ِ
ف اجتِم ِ
ــا ِ
ــر ِه مــا َقب َلهــا بِ ِ
ِ
خ َ
َــاب
اع َهــا َو َت َظا ُف ِر َهــاَ ،ف َو َض ْع ُ
ــذا ا ْلكت َ
َخاط ِ َ ْ َ
ْ َ
ـت فِــي َّ ِ ِ
ـد َخاص ـ ًة و ِزد ُت َقو ِ
اعـ ِ
ل ِ ْل َقو ِ
ـع
اعــدَ كَثِيـ َـر ًة َل ْي َسـ ْ
الذخيـ َـرة َو ِز ْد ُت َمــا َو َقـ َ
َ
َّ َ ْ
َ
الذ ِخيــر ِة ر ِغب ُ ِ
مِنْهــا فِــي َّ ِ
احــا َفإِنِّــي فِــي َّ
ــر ِة
يــر ِة َب ْســ ًطا َوإِ َ
َ َ ْ
يض ً
َ
ــت فــي َك ْث َ
الذخ َ
ِ
ِ
ـص بِ ُك ُتـ ِ
ـع َب ْي ـ َن َذلِـ َ
ـك
ـب ا ْل ُفـ ُـروعَِ ،وك َِر ْهـ ُ
ـت َأ ْن َأ ْج َمـ َ
النَّ ْق ـ ِل ل ْل ُفـ ُـروعِ؛ لَ َّن ـ ُه َأ َخـ ُّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
و َك ْث ِ
ــر
ــر ُج ا ْلكت ُ
َــاب إ َلــى َحــدٍّ َي ْع َس ُ
ــرة ا ْل َب ْســط فــي ا ْل َم َباحــث َوا ْل َق َواعــد َف َي ْخ ُ
َ َ
ِ
ِ
ـة َتح ِصي ُل ـه َأمــا ُهنَــا َفا ْلعـ ْ ِ
ِ
ِ
ب َمــا
ـب َف َأ ْس ـت َْوع ُ
ـع َذاهـ ٌ
ـذ ُر َزائـ ٌـل َوا ْل َمانـ ُ
ُ
َع َلــى ال َّط َل َبـ ْ
ُ َّ
ي ْف َتــح ال َّل ـه بِـ ِ
(  ( 
ـه ْ
إن َشــا َء ال َّل ـ ُه َت َعا َلــى».
ُ
َ ُ
ـت مبـ ِ
ـاد َئ
 .ثويقــول يف منهجــه يف التفريــق بيــن القواعــد الفقهيــة َ «:و َج َعلـ ُ َ َ
ال َعنْهــا بيـن َفر َعيـن َأو َق ِ
اعـ ِ
ـث فِــي ال َقو ِ
احـ ِ
المب ِ
ِ
ـد بِ ِذكـ ِ
اعدَ َت ْي ِن
والسـ َ
ـؤ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ََ
ـر ال ُفـ ُـروق ُّ
اعــدَ ٍة َأو َق ِ
ـر َق ِ
ـن َف َب َيا ُنـ ُه بِ ِذ ْكـ ِ
اعدَ َت ْيـ ِ
ـؤ ُال َعـ ْن ا ْل َفـ ْـر ِق َب ْيـ َن ا ْل َف ْر َع ْيـ ِ
ـن
السـ َ
ْ
َفــإِ ْن َو َقـ َ
ـع ُّ
َي ْح ُصـ ُـل ب ِ ِه َمــا ا ْل َفـ ْـر ُق.
( )1الفروق 3/1 :
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ــع
ــر ِق َوســي َل ٌة لت َْحصيلِ ِه َمــا َوإِ ْن َو َق َ
ْــر ا ْل َف ْ
َو ُه َمــا ا ْل َم ْق ُصو َد َتــانَ ،وذك ُ
ــؤ ُال َعــن ا ْل َفــر ِق بيــن ا ْل َق ِ
اعدَ َت ْي ِ
ــن َفا ْل َم ْق ُصــو ُد َت ْح ِقي ُق ُه َمــاَ ،و َي ُك ُ
ــون
الس َ
ْ َْ َ
ْ
ُّ
ِ
ـؤ ِ
ال َعـ ْن ا ْل َفـ ْـر ِق َب ْين َُه َمــا َأ ْو َلــى مِـ ْن َت ْح ِق ِيق ِه َمــا بِ َغ ْيـ ِ
ـر َذلِـ َ
ـك َفــإِ َّن
السـ َ
َت ْحقي ُق ُه َمــا بِ ُّ
َضــم ا ْل َق ِ
اعــدَ ِة إ َلــى مــا ي َشــاكِ ُلها فِــي ال َّظ ِ
اهـ ِ
ـر و ُي َضا ُّد َهــا فِــي ا ْل َباطِـ ِ
ـن َأ ْو َلــى؛ ألَ َّن
َ
َ ُ
َّ
(  ( 
ــز األَ ْشــ َيا ُء».
الضــدِّ َوبِ ِضدِّ َهــا َتت ََم َّي ُ
ــر َح َســنَ َة ِّ
ِّ
الضــدَّ ُي ْظ ِه ُ

وقــد قــام بترتيبهــا واختصارهــا محمــد بــن عبــد اهلل البقــوري

ت  707هـــ ،كمــا اختصــره محمــد بــن أبــي القاســم بــن عبــد الســام

الربعــي التونســي ت  715هـــ ،وهذبــه محمــد عــي بــن حســين المكــي
المالكي ت  1367هـ.

 .جعــدة البــروق يف مجــع مــا يف المذهــب مــن الجمــوع والفــروق ألبــي

العبــاس أمحــد بــن يحيــى الونشريســي ت  914هـــ ،مطبــوع بــدار الغــرب؛

يقــول رمحــه اهلل «:فــإين كنت وضعــت يف الجمــوع والفــروق مجموعــا مطبوعا؛

وســميته بعــدة البــروق يف مجــع مــا يف المذهب مــن الجمــوع والفروق ،يســتعان
بــه عــى حــل كثيــر مــن المناقضــات الواقعــة يف المدونــة وغيرهــا مــن أمهــات
الروايــات.»...

(  ( 

4 .4كتب النظائر الفقهية(  (  :

 .أالنظائــر يف الفقــه المالكــي ،أبــو عمــران عبيــد بــن محمــد الفاســي

الصنهاجــي.

(  ( 

( )1المصدر نفسه.
( )2عدة البروق  :ص .08
( )3النظائــر الفقهيــة  :هــي المســائل الفقهيــة التــي تتشــابه يف حكــم مــن االحــكام.
مقدمــة تحقيــق شــرح اليواقيــت الثمينــة .57 /1 :
( )4حققــه جــال عــي الجهــاين وقــدم لــه الشــيخ محمــد العمــراوي ،وطبعتــه دار
البشــائر ببيــروت ســنة 1421هـــ2000/م.
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5 .5الرســائل والبحــوث المدونــة يف اســتنباط القواعــد الفقهيــة مــن كتــب
الاملكيــة الفرعيــة :

 .بالقواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى ،للدكتــور أحســن
زقــور الجزائــري.
 .تقواعــد المصلحــة والمفســدة عنــد شــهاب الديــن القــرايف المالكــي مــن
خــال كتابــه الفــروق ،د /ماحــي قنــدوز ،طبــع بــدار ابــن حــزم ســنة 1427
هـ 2006/م.

 .ثالقواعــد الفقهيــة يف كتــاب الذخيــرة للقــرايف ،وهــذه الدراســة مل تتنــاول
كل القواعــد الفقهيــة المذكــورة يف الذخيــرة ،وإنمــا انتخبــت منهــا مجلــة ،لكــن
ذ َّي َلــت الدراســة بفهــرس جليــل لــكل القواعــد الفقهيــة واألصوليــة المذكــورة
يف كتــاب الذخيــرة.
 .جالقواعد الفقهية المســتخرجة من كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب.
 .حالقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أصول الفتيا.

 .ختطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة مــن خــال كتابــي ايضــاح
(  ( 
المســالك وشــرح المنهــج المنتخــب للدكتــور الصــادق الغريــاين.

 .دتطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة مــن خــال كتــاب البهجــة يف
شــرح التحفــة للغريــاين ،طبعتــه دار ابــن حــزم ســنة 1426هـــ2005 /م.
 .ذقواعــد المعامــات الماليــة عنــد المالكيــة مــن خــال كتــاب المقدمــات
الممهــدات البــن رشــد الجــد ،أمحــد عروبــي.
 .ررسالة يف منهج التقعيد الفقهي عند اإلمام القرايف ،يوسف محيتو.

 .زقواعــد الفقــه اإلســامي مــن خــال كتــاب اإلشــراف عــى مســائل
الخــاف للقاضــي عبــد الوهــاب ،لمحمــد الروكــي ،دار القلــم -مجمــع الفقــه
اإلســامي1419 ،هـــ1998/م.
( )1طبعته دار ابن حزم سنة 1430هـ2010 /م.
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 .سالفــروق الفقهيــة بيــن المســائل الفرعيــة يف المدونــة الكبــرى  :مجعــا
ودراســة مقارنــة ،شــيبه محمــود الصديــق ؛ اشــراف عبــد الســام بــن ســامل
الســحيمي1419 ،هـــ 1998 /م.

 .شالقواعــد والضوابــط الفقهيــة عنــد االمــام بــن عبــد البــر مــن خــال
كتابــه التمهيــد ومنهجــه يف ذلــك اعــداد خليــل يامــن ؛ اشــراف ترحيــب بــن
ربيعــان الدوســري 1431 ،هـــ2010 ،
 .صالقواعــد والضوابــط الفقهيــة القرافيــة  :زمــرة التمليــكات الماليــة،
اســتخرجها وشــرحها وقــدم لهــا عــادل بــن عبــد القــادر بــن محمــد ويل قوتــه؛
قرأهــا وعــرف هبــا عبــد اهلل بــن بيــه ،محمــد بــن الهــادي أبــو األجفــان ،عبــد
(  ( 
الوهــاب بــن ابراهيــم ابــو ســليمان 1425 ،هـــ 2004 ،م.
ثانيا  :تقييم اإلنتاج الفقهي التقعيدي عند الاملكية.

1 )1مــا يخــص كتــاب أصــول الفتيــا للخشــني فــإن قواعــده مل تخــرج عــن
المذهــب المالكــي؛ كمــا أهنــا بســيطة يف صياغتهــا ،محكمــة يف معناهــا،
يوجــد منهــا الطويلــة يف صياغتهــا ،المصــرح فيهــا باختــاف األئمــة يف أحــكام
فروعهــا بدقــة ،كمــا يوجــد منهــا القواعــد الجزلــة يف صياغتهــا الدقيقــة يف
معناهــا ،وقــد أورد الخشــني يف كتابــه هــذا كل أنــواع القواعــد؛ منهــا القواعــد
(  ( 
الكليــة والقواعــد الضابطــة وقواعــد االتفــاق واالختــاف.

2 )2كتــاب القــرايف يف الفــروق الفقهيــة؛ ربــط فيــه بيــن القواعــد الفقهيــة
والمقاصــد الشــرعية ،حيــث أكثــر مــن اســتدعاء المناســبات والحكــم
والتعليــات ،كمــا يتطــرق يف فروقــه إىل مســائل عميقــة ومباحــث عزيــزة،
يصعــب الوصــول إليهــا يف كتــب أخــرى؛ كمــا أن الكتــاب موضوعــه القواعــد
(  ( 
الفقهيــة الكليــة خاصــة وليــس فــروع الفقــه.
( )1راجع أمثلة أخرى عند يعقوب الباحسين يف كتابه القواعد الفقهية  :ص  406وما بعدها.
( )2القواعد الفقهية المســتنبطة من المدونة الكبرى ،د /أحسن زقور .266/1 :
( )3قواعــد المصلحــة والمفســدة عنــد شــهاب الديــن القــرايف مــن خــال الفــروق،
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يقــول محمــد المختــار المامــي « :مل يتبــع القــرايف يف كتابــه هــذا ترتيبــا

فقهيــا معينــا ،وإنمــا نثــر القواعــد يف كتابــه نثــرا ،وذكرهــا قاعــدة قاعــدة ،ومل
يرتبــه عــى أبــواب الفقــه مــع أهنــا يف أغلبهــا قواعــد فقهيــة ،ولعــل ذلــك يعــود

إىل أن القواعــد تشــمل فروعــا مــن أبــواب مختلفــة ،فوضعهــا تحــت أبــواب
الفقــه يــؤدي إىل التكــرار كثيــرا».

(  ( 

وممــن تتبــع القــرايف يف فروقــه وصححهــا وتعقبهــا قاســم بــن الشــاط
ِ
ت  723هـــ حيــث قــال َ « :فإِ ِّنــي َلمــا َطا َلعـ ُ ِ
ـاب ِ
اب الدِّ يـ ِ
ـه ِ
ـن
اإل َمــا ِم شـ َ
ـت ك َتـ َ
ْ
َّ
ِ ِ
ِ
ـو ِار ال ُبــر ِ
ـاس َأ ْح َمــدَ بـ ِ
َأبِــي ال َع َّبـ ِ
وق
ـمى بِ َأ ْنـ َ
ـن إ ْد ِريـ َ
ُ
المسـ َّ
ـي َ
المالكـ ِّ
ـي َ
ـس ال َق َرافـ ِّ
فِــي َأن ِ
ِ ِ
ِ
ــرَ ،و َســ َل َك
ــر َو َط َ
َ
ــوى َون ََش َ
ــروق َأ ْل َف ْيتُــ ُه َقــدْ َح َشــدَ فيــه َو َح َش َ
ْــواء ا ْل ُف ُ
ـه َ
ـب
اس ـ َت ْك َم َل الت َّْص ِويـ َ
السـ ُ
ـور َوال َّث ُمــو َدَ ،خــا َأ َّن ـ ُه َمــا ْ
ول َوالن ُُّجــو َد َو َو َر َد ال ُب ُحـ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ـك األَ ْم َر ْيـ ِ
ـب بِ َسـ َب ِ
ب َذ ْينِـ َ
ـن
ـب َوالت َّْرتيــب؛ َفا ْنت ََسـ َ
اسـ َت ْع َم َل الت َّْهذيـ َ
َوال َّتنْقيـ َ
ـبَ ،وال ْ
ــن ،واحتَجــب ال مــع بروقِ ِ
ــه مِن َْهــا بِ َح ِ
ِ
ِ
ِ
اج َب ْي ِ
ــنَ ،و َل َّمــا
إ َلــى اإل ْخــال بِ َواج َب ْي ِ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ
اجيـ ِ
ِ
ِ ِ
الضر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك َ
ـات،
الح ِ َّ
ور َّيــاتَ ،وال َّثانــي فــي َد َر َجــة َ
َان األَ َّو ُل من ُْه َمــا فــي َم ْر َت َبــة َّ ُ
ِ ِ
ـت كِتَابِــي َهـ َ ِ
ـو ِ
اب ُم َص ِّح ًحــاَ ،ول ِ َمــا َعــدَ َل
َو َض ْعـ ُ
الصـ َ
ـذا ل َمــا ْاشـت ََم َل َع َل ْيــه مـ ْن َّ
ِ
ـه َع ـن صوبِـ ِ
بِـ ِ
لضـ ُـر ِ
ـوى َذلِـ َ
ور ِّي َع َلــى
ـه ُمنَ ِّق ًحــاَ ،و َأ ْض َر ْبـ ُ
ـك ُم ْؤثِـ ًـرا ل ِ َّ
ـت َع َّمــا سـ َ
ْ َ ْ
(  ( 
ِ
ــي َو ُم َر ِّج ًحــا».
ا ْل َحاج ِّ
وقــال محمــد عــي بــن حســين المكــي المالكــي َ « :عـ َّن لِــي َأ ْن ُأ َل ِّخ َصـ ُه
ـك ِ
ـب والتَّو ِضيــحِ مر ِ
ِ
ـع الت َّْه ِذيـ ِ
الم ْف َضـ ُ
اع ًيــا َمــا َحـ َّـر َر ُه َذلِـ َ
ـال مِ ـ ْن
ـب َوالت َّْرتيـ ِ َ ْ
َمـ َ
َُ
يــح ل ِ َقــو ِل َأ ْهــ ِل التَّحــري واالحتِي ِ
التَّص ِ
ــك بِ ُفــر ِ
ح ِ
يــح َوال َّتن ِْق ِ
ــاط َ :ع َل ْي َ
وق
َ ِّ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
د /ماحي قندوز  :ص  140وما بعدها.
( )1المذهــب المالكــي مدارســه ومؤلفاتــه خصائصــه وســماته ،محمــد المختــار المامي :
ص .314
( )2حاشية ابن الشاط عىل الفروق .6/1 :
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ِ
ِ
الشـ ِّ
ـو ِء ُّ
ـيَ ،وال َت ْق َبــل مِن َْهــا إال َمــا َقبِ َل ـ ُه اب ـ ُن َّ
ـمو ِع
ـاط ك ََمــا فــي َضـ ْ
الشـ ُ
ال َق َرافـ ِّ
يــر َع َلــى َش ِ ِ
لِلعالم ِ
(  ( 
ــة األَمِ ِ
الم ْج ُمــوع».
ــرحه َع َلــى َ
ْ
َ َ
لذلــك نجــد البقــوري مرتــب الفــروق ومختصرهــا يقــول « :ظهــر يل أنــه
مــا منعــه أن يرتبــه ترتيبــا يســهل عــى الناظــر فيــه مطالعتــه ،إال أنــه خــرج مــن
يــده بإثــر مجعــه ،فانتشــرت منــه نســخ عــى مــا هــو عليــه ،أعجــزه ذلــك وعاقــه
عــن أن يغيــره ،فرأيــت أن ألخصــه وأن أرتبــه وأنبــه عــى مــا يظهــر خــال ذلــك
(  ( 
يف كتابــه وأن ألحــق بــه مــا يناســبه ممــا مل يذكــره ».

3 )3لقــد تأثــر المقــري بالقــرايف تأثــرا بالغــا ،وذلــك واضــح يف قواعــده،
فهــو يقتبــس مــن كتابــه أو يلخــص؛ وال ينقــل كل شــيء بــل يأخــذ بتحفــظ
وتمحيــص وتأمــل؛ فمــا كان صحيحــا اعتمــده ومــا كان خاطئــا رده ،كمــا
نجــده يؤســس لقواعــد مل يســبق أحــد إليهــا؛ وممــا يؤخــذ عــى المقــري يف
كتابــه هــذا أنــه أقحــم يف كتابــه أقــوال الفالســفة والحكــم وبعــض األمثــال
(  ( 
ممــا ال عالقــة لــه بالفقــه والتقعيــد.

4 )4أمــا كتــاب الونشريســي «إيضــاح المســالك»؛ فقــد جــاء مختصــرا
لكتــاب المقــري مــع إثــراء كبيــر لفــروع قواعــده وتلخيــص وهتذيــب حســن
لهــا مــع التحريــر الجيــد؛ ومل يخــرج عــن هــذا اإلطــار ،كمــا نجــده قــد أدمــج
القواعــد بعضهــا تحــت بعــض؛ حتــى أنــه يــورد قاعدتيــن أو ثــاث قواعــد
مــن قواعــد المقــري تحــت قاعــدة واحــدة وبفروعهــا مجيعــا؛ مثــال ذلــك :
القاعــدة « : 55الملحقــات بالعقــود هــل تعــد كجزئهــا أوإنشــاء ثــان؟ فيــه
خــاف»؛ أدمــج فيــه ثــاث قواعــد مــن قواعــد المقــري  :ـ اختلفــوا يف
الملحقــات هــل تعــد كجزئهــا أو كالهبــة ؟

( )1هتذيــب الفــروق والقواعــد الســنية يف األســرار الفقهيــة ،محمــد عــي بــن حســين
المالكــي .6/1 :
( )2ترتيب الفروق واختصارها ،محمد البقوري .19/1 :
( )3القواعد الفقهية ،د /يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين  :ص.328
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ـ الواقــع بعــد العقــد بســببه هــل يعــد واقعــا معــه فيضــاف إىل وقوعــه أو
(  ( 
كأنــه إنشــاء ثــان.

كمــا أخــذ عليــه نقلــه مــن المصــادر دون العــزو إليهــا يف بعــض األحيــان
كالنقــل مــن قواعــد المقــري وفــروق القــرايف؛ وشــدة االختصــار حتــى صيــره
ألغــازا وأحاجــي ممــا قلــل االســتفادة منــه ،واســتخدامه يف بعــض األحيــان
عناويــن للقواعــد طويلــة تشــتمل عــى تفصيــل وتقســيم وشــروط يف بعــض
األحيــان ،ممــا يخالــف طبيعــة القاعــدة التــي يفتــرض أن تكــون صياغتهــا
محكمــة موجــزة األلفــاظ واســعة المعنــى ســهلة الحفــظ؛ مثــل القاعــدة 35
«المترقبــات إذا وقعــت هــل يقــدر حصولهــا يــوم وجودهــا ،وكأهنــا فيمــا قيــل
كالعــدم ،أو يقــدر أهنــا مل تــزل حاصلــة مــن حيــن حصلــت أســباهبا ،التــي
(  ( 
أثمــرت أحكامهــا واســتند الحكــم إليهــا».

5 )5أمــا شــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور فقــد الحــظ عليــه محققــه
الشــيخ محمــد األميــن الطــول يف صياغــة القاعــدة ،وعــدم تحريــر
عنواهنــا ،وعــدم الدقــة يف ترتيــب القواعــد عــى أبــواب الفقــه ،وإمهالــه
المنهــج العلمــي بتركــه عــزو المســائل المنصوصــة إىل أصحاهبــا ،أو عــدم
الدقــة يف نســبة بعضهــا ،والتفســير المخــل غيــر الــوايف بالغــرض يف بعــض
(  ( 
األحيــان.

6 )6أمــا كتــاب شــرح اليواقيــت الثمينــة للسلجماســي فقــد تــوىل صاحبــه
فيــه شــرح عــدد كبيــر مــن النصــوص ،وكانــت يف مجملهــا مأخــوذة مــن
إيضــاح المســالك للونشريســي وشــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور ،حيــث
ال يذكــر قاعــدة ونظــم فروعهــا إال وذيلــه بنــص مــن الكتــاب األول ثــم
بنــص مــن الكتــاب الثــاين ،كمــا اعتمــد نصوصــا مــن فــروق القــرايف وقواعــد
( )4القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة .277/1 :
( )5مقدمة تحقيق إيضاح المسالك  :ص.43
( )6مقدمة تحقيق شرح المنهج المنتخب للمنجور  :ص.71
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المقــري؛ وذلــك بغــرض توضيــح مــا أمجلــه عبــد الواحــد األنصــاري يف
نظمــه ،وكذلــك تتمــة لمــا أغفلــه ،كمــا نجــده مجــع كمــا هائــا مــن النظائــر
والفوائــد عقــب كل قاعــدة بعــد أن يذكــر النظــم الــذي يــدور حولهــا
(  ( 
والنصــوص الموضحــة لــه.

( )1القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى .284/1 :
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ثبت المصادر والمراجع
1 /1االختيــارات الفقهيــة لشــيخ المدرســة المالكيــة بالعــراق القاضــي إســماعيل
بــن إســحاق الجهضمــي ،د /مجــال عــزون ،دار ابــن حــزم ،بيــروت لبنــان ،ط 1

1429هـ2008/م.

2 /2إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام أبــي عبــد اهلل مالــك ،أمحــد بــن يحيــى
الونشريســي ،تــح  :الصــادق بــن عبــد الرمحــن الغريــاين ،دار ابــن حــزم ،لبنــان ط1
1427هـ2006/م.

3 /3الدليــل الماهــر الناصــح شــرح نظــم المجــاز الواضــح عــى قواعــد المذهب
الراجــح ،محمــد يحيــى الــواليت ،مكتبــة الــواليت إلحيــاء التــراث اإلســامي،

نواقشــط موريتانيا ،ط1427هـــ 2006/م.

4 /4شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــامل المدينــة يف القواعــد والنظائــر
والفوائــد الفقهيــة ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي القاســم السلجماســي؛

تــح  :د /عبــد الباقــي بــدوي ،دار الرشــد ،الريــاض الســعودية ،ط1
1425هـــ 2004/م.

5 /5عــدة البــروق يف مجــع مــا يف المذهــب مــن الجمــوع والفــروق ،أبــو العبــاس
الونشريســي ،تــح  :أمحــد فريــد المزيــدي ،عــامل المعرفــة الجزائــر ،ط 2011م.

6 /6الفــروق الفقهيــة ألبــي الفضــل مســلم بــن عــي الدمشــقي ،تحقيــق  :محمــد

أبــو األجفــان ومحــزة أبوفــارس ،دار الغــرب اإلســامي ،لبنــان ،ط 1992 1م.

7 /7القواعــد الفقهيــة المبــادئ والمقومــات ،د /يعقــوب الباحســين ،مكتبــة
الرشــد ،الريــاض ط1418 1هـــ1998/م.

8 /8القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى ،د /أحســن زقــور ،دار
ابــن حــزم ،بيــروت لبنــان ،ط 1432 1هـــ2011/م.

9 /9القواعــد ،محمــد المقــري ،تحقيــق  :أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد ،مركــز
إحيــاء التــراث اإلســامي التابــع لجامعــة أم القــرى.

- 335 -

1010المنجــور أمحــد بــن عــي المنجــور ؛ دراســة وتحقيــق محمــد الشــيخ محمد
األميــن ؛ اشــراف محد بن محــاد عبــد العزيز الحمــاد ،ط 1305هـــ1887/م.

1111قواعــد المصلحــة والمفســدة عنــد شــهاب الديــن القــرايف مــن خــال
كتابــه الفــروق ،د /ماحــي قنــدوز ،دار ابــن حــزم لبنــان ،ط1427 1هـــ 2006/م.
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السياسة الشرعية
للعمل بالقواعد الفقهية في المنظومة القانونية
المذهب المالكي نموذجًا
تقعيد المذهب وتقنينه
 األستاذ الدكتور حسن بن حممد سفر
y
أستاذ جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية

ﭑ ﭒﭓﭔ
المقدمة

الحمــد هلل الــذي أرســل ُرســله بالب ِّينــات والهــدى وديــن الحــق ،وأنــزل
معهــم الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط ،والصــاة والســام عــى
ســيدنا محمــد الرمحــة المهــداة والنعمــة المســجاة والســراج المنيــر صــى اهلل
عليــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن دعــى بدعوتــه وســار عــى دربــه واســتنار بنــور
تشــريعاته وســلم تســليم ًا كثيــر ًا إىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد
فــإن مــن نعــم اهلل  عــى أمــة ســيدنا محمــد  أن جعــل رســالته قــد
امتــدت طــو ً
ال حتــى شــملت آبــاد الزمــن ،وامتــدت عرض ـ ًا حتــى انتظمــت
آفــاق األمــم ،وتجــذرت عمق ـ ًا حتــى اســتوعبت بفضــل اهلل ورمحتــه شــؤون
الدنيــا واآلخــرة  .ذلــك أهنــا رســالة ربانيــة يف مصدرهــا ،شــاملة يف أحكامهــا
ومنظومــة يف تشــريعاهتا ،واقعيــة يف تطبيقهــاُ ،شــرعت أحكامهــا لمصالــح
العبــاد ،مراعيــة ُيســر التكليــف .

ولضمــان تحقيــق هــذه الغايــات وحتــى ال تحيــد أحكامهــا الشــرعية
عنهــا ،وضــع الفقهــاء واألصوليــون القواعــد الفقهيــة المســتندة يف أساســها إىل
والســنة وروح الشــريعة وقواعدهــا العامــة لتُعيــن الفقيــه واألصــويل
الكتــاب ُ
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عــى اســتنباط األحــكام الشــرعية واألحــكام المرعيــة وفــق منظومــة مــن
القواعــد الفقهيــة .

ولعظــم وأمهيـــة هــذه القواعد ،نظــم الملتقى التاســـع للمذهــب المالكي
بحــث موضــوع  « :تقعيــد الفقــه الاملكــي وتقنينــه »  .وشــرف ًا يل أن ُأســهم يف هذا
الملتقــى بتقديــم بحــث موســوم بعنــوان « السياســة الشــرعية للعمــل بالقواعــد
الفقهيــة يف المنظومــة القانونيــة  :المذهــب الاملكــي نموذج ًا».

ولتوضيــح النظريــة القواعديــة فإنــه ســيتم تنــاول الموضــوع ،بمشــيئة اهلل
تعــاىل ،وفــق المنهجيــة العلميــة التــي تشــتمل عــى النقــاط التاليــة :
z zمصطلحات البحث .
z zالفصل األول  :نشأة القواعد وتطورها وأمهيتها .
z zالفصل الثاين  :التطبيقات القواعدية .
z zالفصل الثالث  :التطوير يف الفقه .
z zالخاتمة .
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مصطلحات البحث

مــن المقــرر يف ُعــرف أهــل العلــم الشــرعي والحقوقــي أنــه ال ســبيل

إىل فهــم واســتيعاب وتحليــل وتبيــان أي موضــوع ُيكتــب فيــه إال بعــد فهــم

ودراســة مصطلحاتــه الشــرعية والقانونيــة  .فالمقتضــى العلمــي الشــرعي
إيضــاح وبيــان مصطلحــات الدراســة  .وأول هــذه المصطلحــات هــو :
السياسة الشرعية :

المــراد هبــا عــى لســان الفقهــاء بيــان األحــكام التدبيــر أو التقعيــد،
واصطالحــ ًا هــي قيــام ويل األمــر والنهــي والتدبيــر عــى رعيتــه بمــا يصلــح

حالهــا وفــق الشــرع بنزولــه عــى مقتضيــات أحكامــه وقواعــد العامــة(  (  .
القواعد الفقهية :

هــي أصــول فقهيــة كليــة يف نصــوص موجــزة دســتورية تتضمــن أحكامـ ًا

تشــريعية عامــة يف الحــوادث التــي تدخــل تحــت موضوعهــا فهــي تمتــاز

بمزيــد مــن اإليجــاز يف صياغتهــا(  (   .فهــي عمليــة اســتقرائية للمســائل الفقهيــة
المنثــورة يف أبــواب متفرقــة يربطهــا جانــب فقهــي مشــترك يالحظــه الفقيــه (  (  .
الكليات الفقهية :

هــي حكــم كيل فقهــي مصــدر بكلمــة كل مــا ينطبــق عىل فــروع كثيــرة(  ( ،

وعرفــت بأهنــا كليــات المســائل الجاريــة عليها األحــكام(  (  .

( )1الجرجــاين  :التعريفــات  :ص 126؛ الكليــات  :ص 524؛ السياســة الشــرعية وأنظمة
الدولة اإلســامية  :ص. 3
( )2انظــر القواعــد الفقهيــة  .آل الشــيخ  36/1 :؛ التعريفــات  :ص 177؛ المصبــاح
المنيــر . 20/2 :
( )3القواعد يف الفقه اإلسالمي  :ص. 53
( )4القواعــد الفقهيــة  .النــدوي  :ص 93؛ القواعــد الفقهيــة  .الباحســين  :ص 77؛
الكليــات الفقهيــة يف المذهــب الحنبــي  .الميمــان  :ص. . 13
( )5الكليات الفقهية  .لإلمام المقري  :ص ،47دراسة وتحقيق لشيخي محمد أبو األجفان.
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النظريات الفقهية :

عبــارة عــن نظــام عــام لموضــوع فقهــي كيل ينــدرج تحتــه موضوعــات

متشــاهبة يف األركان والشــروط والضوابــط والقواعــد واألحــكام العامــة
المتعلقــة هبــذا النظــام ،وهــو عبــارة عــن المفهــوم العــام الــذي يؤلــف نظام ـ ًا

حقوقيـ ًا بحكــم كل مــا يتصــل بموضــوع النظريــة مــن أحــكام مبثوثــة يف أبواب
الفقــه وأنظمــة الشــريعة لهــا عالقــة فقهيــة قانونيــة(  ( .
الضابط الفقهي :

قضيــة كليــة فقهيــة منطبقــة عــى فــروع مــن بــاب(  (  ،وقيــل أمــر كيل

ينطبــق عــى جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه(  (  ،وقيــل مــا انتظــم صــور ًا
ومتشــاهبه يف موضــوع فقهــي واحــد غيــر ملتفــت فيهــا إىل معنــى جامــع مؤثــر .
الامدة القانونية :

 . Artickويــراد هبــا النــص المكتــوب الــوارد يف تشــريع أو تقنيــن أو نظام

معيــن أو قواعــد قانونيــة ويكــون مســبوق برقــم مــن أرقــام المــواد العديــدة

التــي يتألــف منهــا(  ( .

القاعدة القانونية :

 . Regle Juriqueويقصــد هبــا الوحــدة القانونيــة التــي تضــع حـاً لعالقة

قانونيــة معينــة أو لجانــب مــن هــذه العالقة(  ( .

( )1النظرية الفقهية  .محيش  :ص 9؛ النظريات الفقهية مدخل وتطبيق  .حسن سفر  :ص. 546
( )2التعريفــات الفقهيــة  .المجــددي  :ص 357؛ النظريــات والقواعــد يف الفقــه
اإلســامي .شــيخي عبــد الوهــاب أبــو ســليمان .
( )3القواعــد والضوابــط الفقهيــة  .الصــواط  :ص 97؛ القواعــد والضوابــط الفقهيــة .
الميمــان  :ص.129
( )4انظر الوسيط يف القانون والنُظم القانونية  .الترمانيسي  :ص. 32
( )5انظر المدخل لدراسة القانون والشريعة  .عالية  :ص. 59
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الفصل األول

نشأة القواعد الفقهية وتطورها ومتيزها عند فقهاء الاملكية

إن الثــروة الفقهيــة الكبيــرة يف الشــريعة اإلســامية بمــا اشــتملت عليــه
مــن كنــوز ومدخــرات ال يمكــن أن يســتغنى عنهــا اإلمــام والقاضــي والفقيــه،
واألكاديمــي الشــرعي والحقوقــي القانــوين ،وخصوصــ ًا المعاصريــن مــن
العلمــاء الذيــن تأسســت دراســاهتم عــى أيــدي جهابــذة مــن علــوم الشــريعة
وأســاطين الفقــه ،لذلــك فإهنــم بحاجــة إىل القواعــد الفقهيــة الســتنادهم عليهــا
يف كثيــر مــن نــوازل العصــر ،وأن مــن نعــم اهلل عــى هــذه األمــة المحمديــة
أن بواكيــر هــذا العلــم قــد ظهــرت قطراهتــا يف القــرون األوىل(  (  مــن عصــر
الرســالة إىل زمــن األئمــة المجتهديــن(  (  ،ويتجــى ذلــك االنطــاق ممث ـاً يف
جوامــع الكلــم لحضــرة النبــي  الــذي يتمثل يف هــذه الثــروة الفقهيــة العظيمة
جوانــب متعــددة للقواعــد الفقهيــة باعتبــار هــذه الــدرر مــن الجوامــع تحيــط
وتســبر أغــوار أحــكام كثيــرة بجانــب وظيفتهــا التشــريعية والــذي اعتبرهــا
العلمــاء والفقهــاء أحســن مظهــر وأروع مثــال للقواعــد الفقهيــة(  (  .

ومــن خــال هــذا النبــراس الوضــاء بــدأت الــدرر الجامعــة التــي رويــت
عــى األئمــة األقدميــن األعــام والتــي أضحــت لهــا ســمة القواعــد  .وهــذا
وإن دل عــى شــيء فإنمــا يــدل عــى أن الفكــرة القواعديــة كانــت راســخة يف
أذهــان الفقهــاء األقدميــن ثــم بــدأت هــذه الفكــرة تترعــرع حتــى بــرزت هــذه
األفــكار بالكلمــات الجــذال يف صــورة علــم مســتقل ،بعــد أن نشــأت المذاهب
الفقهيــة  .ولقــد تناثــرت هــذه الذخائــر الفقهيــة الموســومة بالقواعــد الفقهيــة
يف مصادرهــا األصليــة قبــل أن يظهــر تدوينهــا يف كُتــب مســتقلة ،وظهــرت

( )1انظــر القواعــد الفقهيــة  .النــدوي  :ص 464؛ أثــر الخــاف الفقهــي يف القواعــد .
محمــود مشــعل  :ص. 222
( )2انظر كتابنا تاريخ التشريع اإلسالمي  :ص. 35
( )3األصول العامة للفقه وقواعده  :ص. 43
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واضحــة جليــة وملموســة يف شــروح المتــون الفقهيــة يف المذاهــب المشــهورة
عــى أهنــا علــل لألحــكام(  ( .
وهــذه القواعــد نبــت األدلــة الشــرعية والحجــج الفقهيــة ،خصوصــ ًا

القواعــد األساســية الخمــس (  (  فإهنــا مســتوحاة مــن النصــوص الثريــة ،ومــن
ذلــك قاعــدة « تصــرف اإلمــام عــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة »(  (  ،و« إذا
تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــرر ًا بارتــكاب أخفهمــا »(  (   .فــإن
والســـنة(  ( .
مرجــع هــذه القواعــد وغيرها مصــادر التشــريع اإلســامي الكتاب ُ

وقــد وضعــت النــواة األوىل للتأليــف يف القواعــد الفقهيــة يف بدايــة القــرن
الرابــع الهجــري وقــد وصــل إىل المكتبــة الفقهيــة رســالة اإلمــام الكرخــي (ت
340هـــ) والتــي تعتبــر أول قطــرة يف هــذا العلــم ،ثــم كتــاب أصــول الفتيــا
لإلمــام الخشــني المالكــي (ت 361هـــ) ،وتأســيس النظــر لإلمــام الدبوســي
(ت 430هـ)(  ( .

ثــم نمــا وتطــور هــذا العلــم فــكان للقواعــد دور بــارز يف تيســير الفقــه
اإلســامي ،وملّ شــتاته ونظــم فروعــه وملتقاهــا لخدمــة األمــة ،خصوصــ ًا يف
جوانــب اإلفتــاء والقضــاء والسياســة الشــرعية(  (  التــي يســوس هبــا ويل األمــر
الرعيــة ،وألمهيتهــا ودورهــا البــارز يف المســاعدة يف حلــول القضايــا المتعــددة
يف عصرنــا الحاضــر خصــص هــذا الملتقــى المبــارك موضــوع القواعــد

( )1تعليل األحكام عرض وتحليل وتطور  .محمد مصطفى شلبي  :ص. 85
( )2انظر إيضاح القواعد الفقهية  .عبد اهلل اللحجي الشحاري  :ص.11
( )3راجــع قاعــدة تصــرف اإلمــام عــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة وتطبيقاهتــا الفقهيــة
والقانونيــة  .محمــد طالفحــة  :ص. 59
( )4راجع إيضاح القواعد  :ص. 29
( )5انظر المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي وقواعده  .الساهي  :ص. 129
( )6أثر الخالف الفقهي يف القواعد  :ص. 223
( )7انظــر المدخــل الفقهــي  .أمحــد الحجــي الكــردي  :ص[ 13القواعــد الفقهيــة
والمؤيــدات الشــرعية].
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الفقهيــة يف محــاوره كــون المذهــب المالكــي مليئــة المؤلفــات فيــه يف مجــال
القواعــد الفقهيــة ولعلمائهــا تميــزات يف القواعــد التــي اختارهــا أعــام الفقهاء

المالكييــن ودروهــم بــارز يف هــذا المجــال القواعــدي .
مناهج الفقهاء يف ترتيب القواعد الفقهية :

ســلك بعــض الفقهــاء مناهــج يف ترتيــب القواعــد الفقهيــة وهــي عــى

النحــو اآليت :

أو ً
ال  :الترتيب اهلجائي :

ويعنــي ترتيــب القواعــد عــى حــروف المعجــم ،أي ترتيــب ألفبائيــ ًا،

حســب الحــرف األول مــن كل قاعــدة كقاعــدة «األمــور بمقاصدهــا» ترصــد

وضعــ ًا يف حــرف األلــف دون النظــر إىل موضوعهــا ،ومراعــاة مضموهنــا،
ومثالــه الزركشــي الشــافعي يف المنثــور يف القواعــد ،والخادمــي الحنفــي يف

مجامــع الحقائــق.

فوائد هذا المسلك :

1 )1تفادي تكرار القواعد وتجنبه .

2 )2سهولة تناول القواعد ،كما قال الزركشي ليسهل تناول طرازها المعلم.

ثاني ًا  :الترتيب الموضوعي :

مــن حيــث الشــمول واالتســاع ومــن حيــث االتفــاق واالختــاف ،جرى

تقســيم القواعــد الفقهيــة وفقـ ًا لهــذه المنهجيــة إىل مجموعات :

1 )1القواعد الكلية التي هي أكثر شمو ً
ال واتساع ًا للمسائل والفروع .
2 )2القواعد الكلية التي هي أقل اتساع ًا وشمو ً
ال للمسائل الفقهية .

3 )3القواعــد المختلــف فيهــا  .وهــي مــا وردت بصيــغ الخــاف وهــي

خــاف األوىل والثانيــة .
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ثالث ًا  :الترتيب الفقهي :

وهــو مــن حيــث تعلــق القواعــد بأبــواب الفقــه المختلفــة ،ويعتمــد هــذا
المنهــج عــى ترتيــب القواعــد حســب األبــواب الفقهيــة ،حيــث يذكــر البــاب
الفقهــي وتحتــه القاعــدة أو القواعــد ،ثــم ينــدرج مــا يرتبــط هبــا مــن المســائل.
وســار عــى هــذا المنهــج اإلمــام المقــري (ت 758هـــ) يف كتابــه القواعــد.
وهــذا فيــه مزيــة يف تكويــن النظريــة الفقهيــة يف البــاب الفقهــي وتنــدرج تحتــه
المســائل والتفريعــات .
المطلق :
رابع ًا  :الجمع ُ

دون مراعــاة أي ترتيــب معيــن مــن الترتيبــات التخصصيــة الســابقة.
فأصحــاب هــذا المســلك يجمعــون القواعــد مطلق ـ ًا دون مراعــاة أي ترتيــب
معيــن والغالــب عليهــم ترقيــم القواعــد ترقيمـ ًا تسلســلي ًا ،ومــن هــؤالء الذيــن
ســلكوا هــذا المنهــج العالمــة اإلمــام القــرايف مــن المالكيــة (ت684هـــ)
يف كتابــه الفــروق ،وابــن رجــب الحنبــي (ت 795هـــ) يف كتابــه القواعــد.
فالقواعــد والضوابــط الفقهيــة الــواردة يف هــذه ال ُكتــب ال يربــط بينهــا رابــط
ظاهــر ســوى كوهنــا مــن قواعــد الفقــه(  (  .

ويف عصرنــا الحاضــر هنــض علمــاء أعــام يف نشــر القواعد كموســوعات
يف المجــال القواعــدي الفقهــي ،وإننــا يف هــذا الملتقــي الــذي اختــار موضــوع
القواعــد الفقهيــة أرى بــكل تواضــع أن يجمــع شــتات هــذه المناهــج ويســلك
منهــج الترتيــب الفقهــي ،ألنــه أكثــر دقــة وتخصصيــة .

أمهية القواعد يف تكوين الملكة الفقهية :

ممــا يميــز هــذه األمــة المحمديــة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تميزهــا
بخصائــص ،ومــن تلــك الخصائــص إطــاق مفهــوم الفقــه عــى العلــم والفهــم
والفطنــة والكشــف عــى المعــاين الخفيــة ،والفقيــه العــامل هــو مــن يتصــف

( )1انظر أثر الخالف الفقهي  :ص. 227
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بعلــم الفقــه وباالجتهــاد ،ومــن هنــا تظهــر أمهيــة دراســة القواعــد الفقهيــة
والتــي هبــا تتكــون الملكــة الفقهيــة والتــي عبــر عنهــا الفقهــاء بقولهــم « :صفــة
يقتــدر هبــا عــى اســتنتاج األحــكام مــن مآخذهــا»(  (  ،وعرفهــا اإلمــام ابــن
النجــار بقولــه  « :أن يكــون الفقيــه عنــده ســجية وقــوة يقتــدر هبــا عــى التصرف
بالجمــع والتفريــق والترتيــب والتصحيــح واإلفســاد» ،ثــم قــال « :فــإن ذلــك
مــاك الفقــه »(  (  .فالــدارس للقواعــد الفقهيــة تنمــو فيــه الملــكات الفقهيــة
مــن خــال القــدرة عــى النظــر يف هــذه القاعــدة واســتنباط األحــكام ومــن
ثــم إنزالهــا عــى حلــول للمشــكالت بحيــث أنــه مــن خــال فهمــه للقواعــد
ال تــكاد تعــرض عليــه نازلــة مــن النــوازل إال وتمكــن بفضــل اهلل أن يعطيهــا
مــا يليــق هبــا مــن األحــكام ،فض ـاً عــن أنــه بعــد ذلــك تطمئــن نفســه إىل مــا
يعمــل بــه مــن أحــكام أو يفتــي بــه غيــره أو يقضــي بيــن النــاس ،إذ ال يقــدم
عــى ذلــك إال وقــد فهــم ودرس أصــول الشــريعة وقواعدهــا الفقهيــة  .فهــم
هبــذا غــرس اهلل الذيــن يغرســهم يف األمــة اإلســامية إلصــاح مجتمعهــا
ووضــع السياســات الشــرعية النافعــة التــي توجــه نحــو الطريــق الســليم البعيــد
عــن الغلــو والتطــرف والتشــدد  .ففهــم القواعــد ملكــة هتذيبيــة وســلوك يفــرز
االعتــدال والوســطية ،فالملكــة الفقهيــة ضــرورة ملحــة للمجتمــع خصوص ًا يف
حاضرنــا حيــث هبــا مــن خــال فهــم القواعــد الفقهيــة تســاعدنا عــى معالجــة
نــوازل وقضايــا مجتمعاتنــا ووقائعنــا المســتجدة(  ( .

مصادر القواعد الفقهية عند فقهاء الاملكية :

اهتــم علمــاء وفقهــاء المذهــب المالكــي بالقواعــد الفقهيــة وأظهــروا
األمهيــة لهــا مــن خــال مؤلفاهتــم لمــا لهــا مــن فوائــد وفرائــد ،قــال اإلمــام
العالمــة القــرايف ( ت 684هـــ ) « :وهــذه القواعــد مهمــة يف الفقــه ،عظيمــة
( )1انظر تكوين الملكة الفقهية ألستاذنا محمد عثمان شبير  :ص. 55
المنير . 394/2 :
( )2شرح الكوكب ُ
( )3انظر بحوث يف الفقه المقارن  .أستاذي محمد رأفت عثمان  :ص. 22

- 345 -

النفــع ،وبقــدر اإلحاطــة هبــا يع ُظــم قــدر الفقيــه ويشـ ُـرف ،ويظهــر رونــق الفقــه
خــرج الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد
و ُيعــرف  .ومــن جعــل ُي ّ
الكليــة تناقضــت عليــه الفــروع واحتــاج إىل حفــظ الجزئيــات ،ومــن ضبــط

الفقــه بقواعــد اسـتُغني عن حفظ أكثــر الجزئيــات الندراجهــا يف الكليــات»(  ( .

وذكــر اإلمــام العالمــة بــن نجيــم ( ت 970هـــ ) أمهيــة القواعــد حيــث

قــال « :األدل يف معرفــة القواعــد التــي تــرد إليهــا ،وفرعــوا األحــكام عليهــا وهي
أصــول الفقــه ،وهبــا يرتقــي الفقيــه إىل درجــة االجتهــاد ولــو يف الفتــوى»(  ( .

وألمهيــة القواعــد الفقهيــة صــاغ فقهــاء المالكيــة لمذهبهــم قواعــد فيهــا

تبيــان لعطــاء الشــريعة وميــزان االعتــدال والوســطية يف أحكامهــا ،تعــم ســلوك
وأحــوال الفــرد واألســرة والمجتمــع والعالقــات األخالقيــة والجوانــب

التشــريعية ،فمــن هــذه المصــادر القواعديــة وأمههــا عنــد المالكيــة :
(((1الفروق لإلمام القرايف ( ت 684هـ ) :

ُيعــد هــذا الســفر مــن أروع مــا أنتجه العقــل اإلســامي والفكر اإلنســاين،

منــح اهلل  مؤلفــه العبقــري بمــا مل يســبق إليــه ،حيــث ذكــر الفــروق بيــن

القواعــد يف الوقــت الــذي ألــف قبلــه مــن أعــام الفقهــاء يف الفــروق لكــن مل

تتعــرض مؤلفاهتــم لمــا اهتــدى إليــه العالمــة شــيخنا القــرايف إذ يعتبــر مــا صنعه
وصاغــه فتــح ينمــي عــن ملكــة وقــوة االســتنتاج ويربــي الملكــة الفقهيــة
ويفتــح آفــاق فكريــة فقهيــة لطالــب العلــم  .مجــع عالمتنــا يف مؤلفــه مخســمائة

وثمانيــة وأربعــون قاعــدة مــع إيضــاح كل قاعــدة بمــا يناســبها مــن الفــروع .

وقــد ســار يف ذلــك عــى ذكــر بعــض المباحــث الفقهيــة(  (  بعنــوان القواعــد ثــم
يذكــر الفــروق بينهمــا ،ومــن أمثلــة ذلــك :

( )1راجع الفروق . 3/1 :
( )2راجع األشباه والنظائر  :ص. 15
( )3انظر المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه  .محمد بن ظافري محدي  :ص.166
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 ) أ (الفرق بين قاعديت «ما تشرع فيه البسملة» و«ما ال تشرع فيه البسملة»(  ( .

 ) ب (الفــرق بين قاعدة «حقوق اهلل تعاىل» ،وقاعدة «حقوق اآلدميين»(  ( .

وجــاء يف القســم الرابــع مــن الفــرق بيــن قاعــدة « مــا ينفــذ مــن تصرفــات
الواليــة والقضــاء» وبيــن قاعــدة «مــا ال ينفــذ مــن ذلــك »(  (  .وذكــر مــا تناولــه
الــوالة وصــادف فيــه الدليــل والحجــة ،والســبب أنــه متهــم فيــه كقضائــه
لنفســه فإنــه يفســخ ،ألن القاعــدة أن التهمــة تقــدح يف التصرفــات إمجاع ـ ًا(  ( .

وهكــذا نجــد أن هــذه العبقريــة الفــذة مــن أعــام فقهــاء المالكيــة قــد
بــرع وأبــدع وصــاغ وفقــه ،حــرك العقــل البشــري وربــى الملكــة الفقهيــة عنــد
طالــب العلــم ودارس علــوم الشــريعة.
(((2القواعد لإلمام المقري الاملكي ( ت 758هـ ) :

مــن كواكــب أعــام فقهــاء القواعــد الفقهيــة يف المذهــب المالكــي اإلمــام
الفقيــه الحجــة الهمــام المقــريُ ،يعــد مــن أجــود وأفضــل مــن كتــب يف القواعــد
الفقهيــة يف مذهــب إمامنــا مالك ،رمحــه اهلل ،بعد فــروق عالمتنا القــرايف ،رمحه اهلل.
تمتــاز قواعــده يف بحثهــا مســلك إمــام المذهــب حيــث أجــرى تنويــع القواعــد
وترتيبهــا ،وهبــذا مجــع ثــروة فقهيــة يعجــز الواصفــون عــى ذكرهــا(  (  ،ولكنــه مل
يتوســع يف بياهنــا وشــرحها ،ولذلــك ذكــرت بعــض الرســائل العلميــة أن بعــض
قواعــده فيهــا نــوع مــن عويصــة تحتــاج إىل الشــرح والتمحيــص ،وأعتقــد أن
المطلــع عــى القواعــد دراســة وتحليـاً والمتمــرس يف قــراءات القواعــد الفقهية
مــن مــدارس فقهيــة متنوعــة ال يوجهــه ذلــك  .وممــا يميزهــا أن قواعــده مذهبيــة
شــأنه شــأن قواعــد الدبوســي يف كتابــه تأســيس النظــر يف بيــان القواعد ومــا يتفرع
()1
()2
()3
()4
()5

الفروق . 132/1 :
الفروق . 140/1 :
راجع الفروق . 3/1 :
اراجع األشباه والنظائر  :ص. 15
انظر المتون الفقهية وصلتها بالتقنين الفقهي  .محمد بن ظافري محدي  :ص.166
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منهــا وبيــن االختــاف بيــن األئمــة يف آرائهــم ،كما أنــه يحمد لــه أن ب ّيــن ضوابط
وقواعــد مذهــب اإلمــام مالــك ووجــوه االختــاف بيــن مذهــب اإلمــام مالــك
واإلماميــن أبــي حنيفــة ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي ،رمحهــم اهلل ،وذلــك مــن
خــال مــا يــروي عنهــم مــن أقــوال ،وقــد كثــرت القواعــد المذهبيــة الفرعيــة يف
الكتــاب حتــى ينيــر لطالــب العلــم أن يقــف عــى المقارنــات والتفريعــات ،وإن
كان البعــض يشــير إىل أن القواعــد المهمــة العامــة قليلــة بالنســبة لمــا يف ال ُكتــب
مــن قواعــد مذهبيــة(  (  ،ولعلــه ،رمحــه اهلل ،قصــد بــأن القواعــد األساســية معلومة
ومعروفــة يريــد التنــوع يف التفريعــات والمقارنــات ،هــذا مــا يظهــر يل واهلل أعلم .
وقــد ضربــت يف بعــض ال ُكتــب أمثلــه لبعــض القواعــد التــي يتبيــن هبــا مســلك
اإلمــام المقــري رمحــه اهلل ،يف كتابــه  .عمومـ ًا إن اإلمــام العالمــة المقــري ،رمحــه
اهلل ،قامــة مذهبيــة شــامخة بعطائهــا يف علــم القواعــد الفقهيــة ،فجــزاه اهلل خيــر
الجــزاء عــى مــا قــدم يف شــرحه ألفــا ومائتــي قاعــدة يف تركيــز عــى القواعــد
واختصــار غيــر مخــل.
(((3إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك لإلمام الونشريسي (ت 914هـ) :

يعتبــر اإلمــام العالمــة الشــهير بأبــي العبــاس أمحــد بــن يحيــى
الونشريســي ،رمحــه اهلل ،مــن جهابــذة األعــام يف المذهــب المالكــي وكتابــه
هــذا يعــد بحــق وحقيقــة مــن أنفــس وأبــرز وأثمــن وأمجــع المؤلفــات للمكتبــة
المالكيــة ولطــاب العلــم ،فقــد أكرمــه اهلل بــأن اهتــم اهتمام ـ ًا كبيــر ًا بقواعــد
فقــه اإلمــام مالــك ،إذ يعــد مــن الذخائــر العصريــة التراثيــة الفقهيــة العلميــة،
فكأنــه يرســم المعلمــة الفقهيــة المالكيــة لجيلنــا المعاصــر قعــد قواعــده عــى
الهــدى والمنهــج المســتنبط مــن مصــادر التشــريع اإلســامي الكتــاب الكريــم
والســنة النبويــة المطهــرة(  (  .كتــاب صيــغ بأســلوب راقــي معتــدل هــادئ ،قال
ُ
عنــه العالمــة الشــيخ الحجــوي يف الفكــر الســامي يف تاريــخ الفقــه اإلســامي :
( )1المرجع السابق  :ص. 168 ،167
( )2انظر كتابنا تاريخ التشريع اإلسالمي يف المذهب المالكي  :ص. 43
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«إنــه فلســفة فقهيــة مفيــدة »(  (  .وأنــا أقــول  « :عنــده قطــرات مــن مــاء الذهــب
الفقهــي الرائــع والمفيــد الفاتــح لشــهية طــاب العلــم للغــرف مــن معينــه
المتدفــق ،الســابر بحــور علــوم الشــريعة تحليــاً واســتنباط ًا إنــزا ً
ال لحلــول
األحــكام يف فقــه النــوازل».

مجــع اإليضــاح بيــن دفتيــه مائــة وثمانيــة عشــرة قاعــدة وهــي قواعــد
مذهبيــة تخــدم المذهــب المالكــي أوردهــا بصيــغ اســتفهامية ،أســلوبه فيــه
شــحذ لألذهــان ،وطلب ـ ًا إلعمــال العقــل البشــري يف االســتقراء واالســتنباط،
وتــارة يعــرض القاعــدة بصيغــة الخبــر ويف ذلــك إشــارات متنوعــة يف أســلوب
الصياغــة القواعديــة عنــده ،وإشــعار ًا للمتلقــي إىل عــدم وجــود خــاف يف
القاعــدة كقولــه يف قاعــدة «إذا اجتمــع ضــرران أســقط األصغــر لألكبــر».
والنمــاذج لــه تميــز ،ويمكــن االســتئناس ببعــض قواعــد عالمتنــا ،مــن ذلــك :
((«(1يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم ال ؟».

((«(2النكاح هل هو من باب األقوات أو من باب التعهدات ؟».

((«(3إجازة الورثة هل هو تقرير أو عطية ؟».
وختامـ ًا فكتــاب إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك يعتبــر فريــد
نوعــه يف الكيــف والمضمــون والنــوع ،فرحــم اهلل هــذه الثلــة مــن العلمــاء
ونفــع اهلل المســلمين بعلمهــم(  (  .

عالقة القواعد الفقهية بمقاصد الشريعة وعلم السياسة الشرعية :

أثبتــت االســتقراءات والتتبــع ألحــكام الشــريعة اإلســامية أن مقصــد
الشــريعة العــام يتطلــع إىل غايــات وأهــداف ،فــإذا نظرنــا إىل مــا جــاءت بــه
الشــريعة مــن هــدي ونــور ســواء كان ذلــك يف مجــال العقائــد أو العبــادات

( )1الفكر السامي . 265/2 :
( )2لنــا عتــاب شــديد عــى محقــق اإليضــاح األســتاذ أمحــد بــو طاهــر الخطابــي عــى
قســوته وتطاولــه عــى هــذا العلــم ونعتــه بأوصــاف غيــر الئقــة مــن طالــب علــم مثلــه
ووجــوب احتــرام العلمــاء  .راجــع اإليضــاح بتحقيقــه  :ص. 103

- 349 -

أو األخــاق أو المعامــات بأنواعهــا نجــد أهنــا ترمــي إىل هــدف كبيــر وغايــة
عظيمــة أال وهــي تحقيــق مصالــح العبــاد مــن أوامــر شــرعت يف الكتــاب
الســنة المطهــرة  .فمــن مقاصــد الشــريعة أهنــا تتجــاوب مــع
أو جــاءت هبــا ُ
الخصائــص العامــة التــي تتميــز هبــا الشــريعة المحمديــة مــن حيــث كوهنــا
ربانيــة عالميــة متوازنــة وواقعيــة ،وأهنــا صالحــة للتطبيــق وانطالقــة مســيرة
النــاس يف الحيــاة(  (  .ومــن هنــا جــاء إدراك وفهــم العلمــاء أن نصوصهــا
وأحكامهــا معقولــة المعنــى ،ســهلة التطبيــق ،مبنيــة عــى النظــر واالســتدالل .
فالمســلم وهــو يتلقــى تكاليفهــا يقــدم عــى العمــل هبــا وروحــه وضميــره قانــع
بيقيــن وثقــة واطمئنــان أن هــذه أمانيــه ،ألن خالقــه  ال يشــرع ويوجــب إال
مــا فيــه الخيــر والصــاح واالســتطاعة ،فيشــكر اهلل  عــى صنيــع إبداعــه
ورمحتــه بخلقــه ويف مجيــع مــا قــرر  .وهنــا يــأيت دور الفقيــه يف مجــال القواعــد
الفقهيــة وارتباطهــا بمقاصــد الشــريعة أن يبــرز الــدور المقاصــدي مــن خــال
اجتهاداتــه يف فهــم المقاصــد عــى كمالهــا الــذي يمكنــه مــن االســتنباط عــى
ضــوء المعرفــة لصياغــة فهــم قواعــدي مرتبــط بالسياســة الشــرعية والقواعــد
الفقهيــة ،فهــذه التأمــات واألفهــام ُتعينــه عــى كيفيــة اســتنباط األحــكام
لمســتجدات العصــر فهمــ ًا مقاصــدي تحديــد ًا وتطبيقــ ًا  .ومــن فوائــد علــم
الفقيــه بالمقاصــد وإنزالهــا عــى القواعــد والسياســة الشــرعية أنــه يســتطيع
إبــراز علــل األحــكام والتشــريع وحكمــه وأغراضــه ومراميــه الجزئيــة والكليــة
العامــة والخاصــة يف مجيــع مجــاالت الحيــاة ومختلــف أبــواب الشــريعة ،رابطـ ًا
ذلــك بمــا عرفــه وفهمــه مــن القواعــد الفقهيــة  .فمعرفــة القواعــد تعيــن عــى
معرفــة مقاصــد الشــريعة وفقــه السياســة الشــرعية ،وفيــه أيضـ ًا فوائــد للمجتهد
يف النــوازل مــن حيــث ربــط الفــرع بمقصــده التشــريعي ،وإدراك أوجــه الجمــع
( )1عرفــت مقاصــد الشــريعة بأهنــا علــم يــدرس غايــات وأســرار تصرفــات الشــريعة
وأحكامهــا وينظــم مصالــح النــاس  .انظــر المقاصــد العامــة للشــريعة  .بــن زغبــة :
ص45؛ اإلســام مقاصــده وخصائصــه  .عقلــة  :ص. 100
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والفــرق بيــن الفــروع ،ومــن ثــم معرفــة العلــل الحكميــة واألســباب التشــريعية
لهــذه المجموعــة مــن األحــكام المندرجــة ضمــن المجموعــة الفقهيــة(  ( .

والمتأمــل يف كتــب القواعــد الفقهيــة عنــد فقهــاء المالكيــة المتقدميــن
يــدرك مــدى االهتمــام عنــد أصحاهبــا نحــو تأســيس علــم مقاصــد الشــريعة
واســتخدامه أو توظيفــه يف شــروحات القواعــد  .وقــد أرجــع علمــاء القواعــد
هــذا العطــاء للشــريعة إىل قاعــدة «جلــب المصالــح ودرء المفاســد»(  (  .وقــد
عــدد اإلمــام العــز بــن عبــد الســام يف قواعــده عــدد ًا هائ ـاً مــن المقاصــد
الخاصــة(  (  والجزئيــة والمصالــح التــي بنيــت عليهــا ممــا بنــي عــى العالقــة
بيــن القواعــد ومقاصــد الشــريعة والسياســة الشــرعية(  (  .

( )1انظــر خصائــص التشــريع اإلســامي  .الدرينــي  :ص 39؛ راجــع أثــر الخــاف
الفقهــي يف القواعــد  :ص. 288
( )2األشباه والنظائر  12/1 :؛ قواعد المقاصد عند الشاطبي  :ص. 253
( )3قواعد األحكام . 143/2 :
( )4السياســة الشــرعية وأنظمــة الدولــة اإلســامية  :ص 29؛ عالقــة القواعــد الفقهيــة
بالمقاصــد والمصالــح الشــرعية  :ص. 87
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الفصل الثاين

التطبيقات القواعدية يف جمال السياسة الشرعية

القواعد الفقهية المرعية يف تعيين موظفي الدولة اإلسالمية :

مــن المعلــوم يف علــم أنظمــة الدولــة اإلســامية أن السياســة الشــرعية
مــن أهــم علــوم الشــريعة اإلســامية وأجلهــا ،ألن هدفهــا جعــل النــاس أقــرب
للصــاح وأبعــد عــن الفســاد ،ومقصدهــا تحقيــق العــدل الــذي قامــت عليــه
الســموات واألرض ،وأينمــا وجــد العــدل وظهــرت عالماتــه فثــم شــرع اهلل،
ومفهومهــا تدبيــر شــؤون األمــة ورعايــة الدولــة مــن حيــث قيــام ويل األمــر
المســلم أو مــن ينوبــه يف ســلطته العامــة عــى تدبيــر األصلــح يف شــؤون الدولــة
والرعيــة وفــق مقتضيــات الشــرع يف أحكامــه وقواعــده العامــة ومقاصــده
الكليــة ،وهــو اختصــاص يوجــب االختيــار لموظفــي الدولــة وفــق القواعــد
الفقهيــة للسياســة الشــرعية ،فمــن ذلــك :
(((1قاعدة األصلح واألعرف :

يقــدم يف الواليــة مــن الموظفيــن األصلــح واألعــرف ،أي األكثــر
صالحيــة ومعرفــة للمصالــح العامــة والخاصــة لألمــة ،والقــادر عــى جلــب
المصالــح لهــا ودرء المفاســد عنهــا(  (  .

ولهــذا قــرر فقهــاء السياســة الشــرعية وعمــاً بالقواعــد المرعيــة أنــه
«يجــب أن تو ّلــي األعمــال ألهــل الحــزم والكفايــة والصــدق واألمانــة وتكــون
التوليــة للغنــى ال للهــوى»(  (  .والغايــة مــن وضــع وتشــريع هــذه القواعــد
العامــة والقوانيــن الجامعــة لشــروط توليــة العمــال قيامهــم بمقصــود والياهتــم
العامــة مــن جلــب المصالــح للعبــاد والبــاد ودرء المفاســد عنهــا ،وهــي
المطلوبــة شــرع ًا .
( )1انظر الفوائد يف اختصار المقاصد  :ص. 80
( )2سراج الملوك  .محمد بن الوليد الطرطوسي  :ص. 416
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(((2قاعدة ال يقدم من طلب الوالية :

يقــدم يف الواليــة وجوبــ ًا عــى ويل األمــر أن يــويل عــى كل عمــل مــن

أعمــال المســلمين أصلــح مــن يجــده لذلــك العمــل(  (  ،وال يقــدم الرجــل

لكونــه طلــب الواليــة أو يســبق يف الطلــب(  (  ،وهــي عمـ ً
ـا بالقاعــدة الشــرعية
الفقهيــة « طالــب الواليــة ال يــوىل »(  (  .

فهــذه القواعــد والتطبيقــات قــد قامــت عليهــا األدلــة الشــرعية والقواعــد

الفقهيــة المرعيــة ،فــا يجــوز أن يســلك يف تعييــن عمــال الدولــة بمثــل هــذا
الســلوك المحــرم ،ألنــه ُيحــرم البــاد والعبــاد مــن تحقيــق الصالــح العــام

لهمــا وهــو جلــب المفاســد عليهــا ودرء المصالــح عنهمــا ،إن كان جــرى
القيــام بالتوظيــف عــى اإللحــاح يف الطلــب وتــرك المســتحق فهــي سياســة

قائمــة عــى دواعــي الهــوى والتشــهي والظلــم وتفويــت النفــع العــام(  (  .

(((3قاعدة يقدم للقضاء من هو أكثر تفطن ًا لحجج الخصوم وقواعد األحكام :

إن مــن أخــص مــا عنــى بــه الفقهــاء هــو علــم األقضيــة واألحــكام ،كــون

واليــة القضــاء هــي الجهــة المســؤولة عــن حقــوق النــاس ومعاقبــة المعتديــن

عليهــا ،إعمــا ً
ال ألخــذ حــق المظلــوم مــن الظــامل(  (  ،لذلــك اعتنــت الشــريعة
اإلســامية بمرفــق القضــاء ،وأوجــدت مؤسســات قضائيــة ،وشــرعت األحكام
الالزمــة لقيامهــا ،واشــترطت شــروط ًا لمتــويل القضــاء ،ووضعــت القواعــد

والضوابــط واألصــول الفقهيــة الشــرعية لمــن يقــدم للقضــاء كقاضــي يقضــي
( )1انظر كتابنا السياسة الشرعية وأنظمة الدولة اإلسالمية  :ص. 52
( )2السياسة الشرعية وإصالح الراعي والرعية  .ابن تيمية  :ص. 19
( )3القواعد  .ابن رجب الحنبيل  :ص. 129
( )4الموافقــات  .لإلمــام الشــاطبي  331/2 :؛ قواعــد السياســة الشــرعية يف تعييــن
موظفــي الدولــة يف اإلســام  .أبــو حجيــر  :ص. 33
( )5انظر كتابنا نظام القضاء وطرق اإلثبات والمرافعات الشرعية  :ص. 59
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بيــن النــاس(  (  .فمــن هــذه القواعــد قاعــدة ذكرهــا اإلمــام العالمــة القــرايف
وهــي « ُيقــدم يف القضــاء مــن هــو أكثــر تفطنــ ًا لحجــج الخصــوم وقواعــد
األحــكام ،ووجــود الخــداع مــن النــاس »(  ( .

هــذه القاعــدة الفقهيــة القضائيــة تعتبــر مــن أهــم القواعــد ،فقــد اشــترط
وحســن الخلــق والفطنــة
الفقهــاء يف القاضــي العدالــة مــن الصــاح يف الديــن ُ
وااللتــزام بالقانــون واالســتقاللية ،وأن يكــون يقظــ ًا للخصــوم وأالعيبهــم
ومماطالهتــم ،حازمــ ًا قويــ ًا مجتهــد ًا غيــر جاهــل وال مقلــد ًا بعيــد ًا عــن
الضعــف ،واعيـ ًا لمتغيــرات أقــوال المدعيــن ورجوعهــم عــن اعترافاهتــم ،فــا
تنعقــد واليــة القضــاء للضعيــف الخامــل غيــر الفطــن وال لضعيــف الــرأي
والمتــردد يف حســم النــزاع بيــن الخصــوم ،معتني ـ ًا بالمقاصــد القضائيــة التــي
هــي أوىل مــن الوســائل ،كمــا أشــار إىل ذلــك العالمــة القــرايف(  (  .ففصــل
الخصومــات وإيصــال الحقــوق إىل أصحاهبــا مــن مقاصــد القضــاء الــذي
تقــوم عليــه األقضيــة ومــن أجلــه ُعيــن القضــاة لهــذه الواليــة .

وإن مــا أشــار إليــه العالمــة القــرايف مــن هــذه القاعــدة الفقهيــة القضائيــة
لدليــل شــرطي لتحقيــق المصلحــة وأيضـ ًا مصلحــة األحــكام ،فكــون القاضــي
خبيــر ًا ضليعـ ًا يف فقــه القضــاء وفهمــه ويف حجــج الخصــوم ممــا يزيــد الملكــة
القضائيــة عنــده(  (  .وهــو أمــر مطلوب ـ ًا ويجــب توافــره يف القاضــي الختــاف
األحــوال واألزمــان ومتغيــرات النــوازل واختــاف المتقاضيــن  .فالفطنــة
واإلتقــان يف الخطــاب القضائــي للخصــوم والخبــرة أقــدر ممــن ليــس عنــده
شــيء يف هــذا المجــال.
( )1راجــع شــروط القضــاء مــن نظــام القضــاء يف اإلســام  .أســتاذي محمــد رأفــت
عثمــان  :ص 158؛ والقضــاء يف اإلســام  .محمــود عرنــوس  :ص. 132
( )2الفروق . 231/3 :
( )3انظر تطبيقات السياسة الشرعية يف باب القضاء  .يونس  :ص. 121
( )4استقالل القضاء وتكوين الملكة القضائية والقانونية  :ص. 103
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التطبيقات القواعدية يف جمال األمن والتعاون الدولي

أوجــب فقهاء السياســة الشــرعية واألحــكام الســلطانية والقواعــد الفقهية

ضــرورة العنايــة مــن قبــل ويل األمــر يف الدولة اإلســامية بحفــظ البــاد ورعاية
مصالــح العبــاد وأمنهــم ،فأوجبــوا عليــه أن يحفظهــا مــن أعدائهــا بتحصينهــا
وتوفيــر العتــاد والســاح(  (  ،ويحفظهــا داخليـ ًا ببســط األمــن وتوفيــره ألهلهــا

ومحاربــة البغــاة والمفســدين والمجرميــن ،وإقامــة السياســات التعزيريــة

والعقوبــات الزاجــرة ،إذ الغــرض مــن الواليــة وتنصيــب الــوالة والعمــال إقامة
ديــن اهلل وحفــظ مقاصــد الشــريعة وكلياهتــا الخمــس ،بمــا يحقــق الشــرعية

مــن قيــام الدولــة وأنــاط المســؤولية األمنيــة للراعــي  .ويف هــذا يشــير أحــد

أعــام السياســة الشــرعية وهــو اإلمــام أبــي المعــايل الجوينــي فيقــول  « :إن
الغــرض اســتيفاء قواعــد اإلســام طوع ـ ًا أو كره ـ ًا والمقصــد الدينــي ،ولكنــه
لمــا اســتمد اســتمراره مــن الدنيــا كانــت هــذه القضيــة مرعيــة »

(  ( 

 .وحتــى

تكــون السياســة عادلــة ال بــد وأن تتحقــق مقاصــد شــرعية ومصالــح عامــة مــن

محاربــة أهــل الفســاد والمجرميــن والقبــض عــى المتهميــن والخارجيــن عــى

ســلطة اإلمــام ،يقــول العالمــة ابــن فرحــون المالكــي  « :فالسياســة الشــرعية
تخــرج الحــق مــن الظــامل وتدفــع كثيــر ًا مــن المظــامل ،وتــردع أهــل البغــي

والفســاد ،ويتوصــل هبــا إىل المقاصــد الشــرعية  .فالشــريعة توجــب المصيــر
إليهــا»(  (   .ومــن هــذا المنطلــق فــإن الجرائــم تشــكل خطــر ًا عــى أمــن الــدول

بــل تتعداهــا إىل دول وأنظمــة أخــرى خصوصــ ًا يف ظــل تقــارب المســافات
وانحســارها ،فالمقتضــي الشــرعي والقانــوين يســتوجب المالحقــة بالتعــاون

والقبــض عــى المجرميــن ومحاكمتهــم ويف هــذا الصــدد تجــري :
( )1انظر األحكام السلطانية  .أبي يعىل  :ص. 39
( )2غياث األمم  :ص. 85
( )3تبصرة الحكام يف مناهج األقضية واألحكام  :ص. 104
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تطبيقــات القواعــد الشــرعية يف التعــاون الدولــي للقبــض علــى المتهميــن
وتســليمهم للعدالــة :
لمــا كنــت ســلطات الدولــة وســلطاهنا قاصــر ًا امتــداده عــى معاقبــة

المجرميــن ظهــرت الحاجــة اليــوم أكثــر مــن ذي قبــل عــى مزيــد مــن التعــاون
بيــن الــدول لمحاربــة اإلجــرام والمجرميــن ،وهــذا التعــاون يســتوجب عــى
كل دولــة أن تقــدم يــد العــون والمســاعدة للــدول األخــرى ،بغيــة توقيــع
العقــاب بالمجرميــن عبــر اتفاقيــات ومعاهــدات للقبــض عليهــم وتســليمهم
للعدالــة ،لتجــري محاكمتهــم وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية والقانــون
الــدويل واألعــراف المتبعــة(  (  .
التعاون الدولي ً
مبدأ عام ًا من مبادئ الشريعة اإلسالمية :

تعــد منظومــة التعــاون الــدويل يف مكافحــة اإلجــرام والمجرميــن وتقريــر
العدالــة مبــد ًأ عامــ ًا مــن مبــادئ الشــريعة اإلســامية المســتندة إىل نصــوص
والســنة والتــي هــي مــن مقتضيــات السياســة التشــريعية الجنائيــة
الكتــاب ُ
التــي تدخــل يف إطــار الواجبــات المنوطــة بــويل األمــر ،ووجــوب اتباعهــا
وتنفيذهــا تحقيقــ ًا للمصالــح العامــة التــي تعــود عــى أفــراد األمــة بالنفــع
وتكفــل الحقــوق والمصالــح مــع الــدول األخــرى  .ومــن المعلــوم يف علــم
السياســة الشــرعية أن المصالحــات الخارجيــة بعامــة ســواء كانــت هدنــات أو
تحالفــات أو معاهــدات مــع الــدول ســواء دول إســامية أو دول تختلــف معنــا
يف العقيــدة والفكــر ،تعــد هــذه المعاهــدات مــن أمثــل النمــاذج التــي تؤكــد
فاعليــة دور الســام يف نشــر اإلســام وتبــادل التعــاون األمنــي وتقريــر العدالة،
والــدروس والنمــاذج يف هــذا كثيــرة تناولهــا فقهــاء الســير كاإلمــام محمــد بــن
الحســن الشــيباين يف الســير الكبيــر وغيــره مــن الفقهــاء(  (  كابــن القيــم الــذي
أبــان أن الهدنــات والمعاهــدات مــن أعظــم الفتوحــات يف العالقــات الدوليــة
( )1انظر التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام  .محمد الفاضل  :ص. 11
( )2انظر المصالحات والعهود يف السياسة الشرعية  :ص. 226
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اإلســامية ،فــإن النــاس أمــن بعضهــم بعضــ ًا واختلــط المســلمون بغيرهــم
وجــرى تبــادل المنافــع ممــا م َّكــن القضــاء عــى اإلجــرام ومكافحتــه(  (  .

كمــا أن للقواعــد الفقهيــة أثــر ودور كبيــر يف مجــال التعــاون الــدويل
يف مكافحــة اإلجــرام والمجرميــن ،والقبــض عــى المتهميــن والمفســدين
وتســليمهم للعدالــة القضائيــة ،فمــن هــذه القواعــد :
(((1قاعدة  « :األصل يف العقود والشروط الجواز والصحة» .
(((2قاعدة  « :األصل يف المعاهدات مجيعها العدل».

(((3قاعدة  « :االعتبار يف العقود بمقاصدها ومعانيها ال بألفاظها»(  ( .
هــذه بعض ـ ًا مــن القواعــد التــي كان لواضعيهــا دور كبيــر يف إثــراء المســتند
القانــوين اإلســامي يف بــاب القضــاء عــى اإلجــرام وتبــادل التعــاون الــدويل يف
القضــاء عليــه ،وكلهــا تســتند إىل مصــادر الشــريعة اإلســامية وتشــمل نصوصهــا
األساســيات لهــذه المعاهــدات والتعــاون مــع األمــم األخــرى بشــرط أن يكــون
موضوعهــا شــرعي ًا ونصوصهــا غيــر مخالفة للشــرع وتنســجم مع مقاصد الشــريعة
ومكارمهــا(  (  .وهكــذا يظــل التعــاون الــدويل هــو التريــاق الواقــي للمجتمــع مــن
األخطــار والتصــدع واالهنيــار يف عالقاتــه السياســية والعدليــة واإلنســانية .

( )1زاد المعاد . 360/3 :
( )2القواعد الفقهية ،الوفاء بالعهود والمواثيق  .الحجييل  :ص. 228
( )3الشــخصية الدوليــة يف القانــون الــدويل العــام والشــريعة اإلســامية  .محمــد كامــل
ياقــوت  :ص 239؛ أحــكام القانــون الــدويل يف الشــريعة اإلســامية  .حامــد ســلطان :
ص 206؛ الشــريعة اإلســامية والقانــون الــدويل  .زيــدان  :ص 69؛ وراجــع اصطالحــات
للمعاهــدات عنــد الفقهــاء المعاصريــن ،المعاهــدات الدوليــة يف اإلســام  .أبــو الوفــاء :
ص ،12والــكالم النفيــس  .لإلمــام ابــن القيــم يف كتابــه أحــكام أهــل الذمــة . 475/2 :
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الفصل الثالث

التطوير للفقه وقواعده المرعية

أو ً
ال  :التطوير التقنيني للفقه اإلسالمي وقواعده :

مــن خالل االســتقراء لمســيرة الفقــه اإلســامي ،وضعـ ًا وتأليفـ ًا وتاريخ ًا،
نجــد أن مــن أوائــل مــن كَتــب مطالبـ ًا بإلــزام واليــة القضــاء واألنظمــة للدولــة

اإلســامية بالتقنيــن هــو عبــد اهلل بــن المقفــع (ت 142هـــ) ،رئيــس ديــوان

الخليفــة المنصــور العباســي

(  ( 

يف رســالة طويلــة اشــتهرت باســم رســالة ابــن

المقفــع يف الصحابــة ،اســتهال ً
ال مــن موجههــا للخليفــة قائـاً « :ومما ينظــر أمير

المؤمنيــن فيــه هذيــن المصريــن وغيرمهــا مــن األمصــار والنواحــي اختــاف
هــذه األحــكام المتناقضــة التــي قــد بلــغ اختالفهــا أمــر ًا عظيمــ ًا يف الدمــاء
والفــروج واألمــوال ،فيســتحل الــدم والفــرج بالحيــرة ويحرمــان بالكوفــة ،فلــو

رأى أميــر المؤمنيــن أن يأمــر هبــذه األقضيــة والســير المختلفــة ،فترفــع إليــه يف

كتــاب ويرفــع معهــا مــا يحتــج بــه كل قــوم مــن ُســنة أو قيــاس ثــم نظــر يف ذلــك

وأمضــى يف كل قضيــة رأيــه الــذي يلهمــه اهلل ويعــزم عليــه وينهــى عــن القضــاء
بخالفــه ،وكتــب بذلــك كتابــ ًا جامعــ ًا ،لرجونــا أن يجعــل اهلل هــذه األحــكام
المختلطــة الصــواب بالخطــأ حكم ـ ًا واحــد ًا صواب ـ ًا»(  ( .

ونجــد أن فكــرة اإللــزام قــد ذكــرت يف أدبيــات التقنيــن يف لقــاء بيــن

اإلمــام مالــك ،رمحــه اهلل ،صاحــب المذهــب وثالثــة أســاطين مــن خلفــاء

الدولــة العباســية وهــم  :أبــو جعفــر المنصــور ،والمهــدي ،وهــارون الرشــيد
وقــد أرادوا اإللــزام بالتقنيــن ،فأبــى اإلمــام مالــك عندمــا قــال لــه الخليفــة أبــا

جعفــر المنصــور يــا إمــام مالــك  « :إننــي عزمــت أن آمــر بكتبــك هــذه التــي قــد
وضعــت -يعنــي الموطــأ -فتنســخ نســخ ًا ثــم ابعثهــا إىل كل مصــر مــن األمصار
( )1انظر كشف الظنون  217/1 :؛ الفهرست  .البن النديم  :ص. 172
( )2أثار ابن المقفع  :ص. 353
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وأمرهــم أن يعملــوا بمــا فيهــا وال يتعدوهــا » ،فــرد عليــه اإلمــام الجليــل مالــك،

وقــال  « :ال تفعــل ذلــك يــا أميــر المؤمنيــن ،فــإن النــاس قــد ســبقت إليهــم
أقاويــل وســمعوا أحاديــث ورووا روايــات ،وإن ردهــم عمــا اعتقــدوا شــديد،

فــدع النــاس ومــا هــم عليــه ،ومــا اختــار أهــل كل بلــد ألنفســهم» .فقــال :

«لعمــري لــو طاوعتنــي عــى ذلــك ألمــرت بــه» .وأصــر أمامنــا مالــك عــى
موقفــه ،ثــم مجــدت فكــرة اإللــزام هــذه والتقنيــن فلــم تجــد لهــا أثــر يف دواويــن
الدولــة اإلســامية بعــد هــارون الرشــيد ومل يكتــب لهــا النجــاح(  (  وبقــى األمــر

كذلــك حتــى أيــام الدولــة العثمانيــة إىل أن تبنــت الدولــة المذهــب الحنفــي

مذهبـ ًا رســمي ًا يف أمــور المعامــات  .يف أوائــل القــرن العاشــر الهجــري كلــف
الســلطان ســليمان القانــوين الشــيخ أمحــد الحلبــي بجمــع خالصــة مــا جــاء يف

كُتــب المتــون الحنفيــة يف كتــب مختصــرة فجمعهــا يف مصنــف واحــد ســماه

«ملتقــى األبحــر» ،ومل يكــن هــذا تدوين ـ ًا إلزامي ـ ًا بــل كان مجع ـ ًا علمي ـ ًا لتســهيل

تطبيــق أحــكام الشــرع مثلــه مثــل الفتــاوى الهنديــة ،إال أن هــذا الحــال مل يقــف

عنــد هــذا الحــد فقــد قامــت الدولــة العثمانيــة يف أواخــر أيامهــا بالتقنيــن
اإللزامــي وكان أول عمــل بــدأت بــه هــو تحكيــم القوانيــن الوضعيــة يف بالدهــا

اإلســامية .ومــن الخطــأ الشــائع مــن يظــن ويغالــط أن أول عمــل قانــوين يف
الدولــة العثمانيــة هــو مجلــة األحــكام العدليــة إال إذا كانــوا يــرون أن مجلــة

األحــكام العدليــة العثمانيــة هــي أول عمــل قانــوين إلزامي مســتمد من الشــريعة
اإلســامية ،وإال فقــد ســبق صــدور المجلــة قوانيــن أمههــا :

( )1انظــر تزييــن الممالــك يف مناقــب ســيدنا مالــك  :ص 460؛ قــال الــزواوي « :فانظــر
وحســن نظــره للمســلمين ونصيحتــه ألميــر المؤمنيــن.
إنصــاف مالــك  وصحــة دينــهُ ،
ولــو كان غيــره مــن األغبيــاء المقلديــن والعتــاه المتعصبيــن والحســدة المتدينيــن لظــن أن
الحــق فيمــا هــو عليــه أو مقصــور عــى مــن ينســب إليــه وأدخــل بذلــك الفســاد  .مناقــب
مالــك  :ص ،27قلــت  :فرحــم اهلل هــذه الثلــة مــن العلمــاء .
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(((1قانون التجارة ،صدر عام 1850م.

(((2قانون األراضي ،صدر عام 1858م .
(((3قانون الجزاء ،صدر عام 1840م .

(((4ثــم قوانيــن أخــرى منقولــة مــن القانــون الفرنســي وملحقاتــه مــن

القوانيــن األجنبيــة كالقانــون اإليطــايل(  ( .

(((5قانــون التجــارة البحريــة ،صــدر عــام 1863م الموافق لســنة 1280هـ،

وهــو مقتبــس مــن القانــون الفرنســي وقانــون أصــول المحاكمــات ،وقوانيــن

شــتى صــدرت كلهــا قبــل ســنة 1869م1293/هـــ ،أي قبــل صــدور المجلــة.
تلك لمحة موجزة عن التطوير التقني

(  ( 

 .ومما سبق يتضح اآليت :

أو ً
ال  :إن فكــرة اإللــزام للعمــل بنظــام مقنــن يف واليــات القضــاء مل تكــن
معروفــة يف صــدر الخالفــة اإلســامية.

ثاني ًا  :إن فكــرة التقنيــن جــاءت مــن أديــب وليــس متخصــص يف الشــريعة
اإلســامية وال بالفقــه اإلســامي وقواعــده وهــو عبــد اهلل بــن المقفــع.

ثالث ًا  :شــهد عــامل الشــريعة والفقــه اإلســامي وعلمــاء القواعــد الفقهيــة لإلمــام
مالــك إمــام المذهــب تواضعــه وورعــه يف عــدم محــل النــاس وإجبارهــم

عــى كتابــه الموطــأ ،وكان موقفــ ًا لهــذا العــامل يفتخــر العــامل واألمــة

اإلســامية هبــذا الرائــد مــن كواكــب األئمــة وأســاطين الفقــه ،رمحــه اهلل.

رابع ًا  :إن أول مــن حقــق فكــرة ابــن المقفــع يف اإللــزام بالتقنيــن واألخــذ بــه

الدولــة العثمانيــة يف أواخــر أيامهــا ،ثــم جــاء القــرن الحــايل قرننــا الــذي

نعيــش فيــه.

( )1انظر األوضاع التشريعية يف الدول العربية  .المحمصاين .184 :
( )2انظــر المتــون الفقهيــة وصلتهــا بتقنيــن الفقــه  :ص342؛ وراجــع كتــاب التقنيــن
واإللــزام لشــيخنا بكــر أبــو زيــد  :ص. 19
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ثانيــ ًا  :النهضــة الفقهيــة يف جمــال السياســة الشــرعية ومالءمتهــا إلطاللــة
القــرن الواحــد والعشــرون مــن حيــث تطويــر الفقــه وتقنيــن القواعــد الفقهيــة

وضوابطهــا :

تعالــت األصــوات يف هــذا العصــر وبــرزت صيحــات الغيوريــن

المخلصيــن مــن رجــال الشــريعة وفقهائهــا والقانونيــن مطالبــة بالتمســك

بالفقــه اإلســامي كمصــدر للقوانيــن المعاصــرة التــي غــذت بعــض البــاد
اإلســامية إدراك ًا منهــم بالــدور الــذي تلعبــه الشــريعة اإلســامية وقواعدهــا
الفقهيــة يف توحيــد القوانيــن واتحــاد مصطلحاهتــا ،ويؤكــدون عــى ضــرورة

تقنيــن أحــكام الفقــه اإلســامي وقواعــده  .فالشــريعة اإلســامية ذات المصدر

اإللهــي نبــض وثــراء صالحــة للتطبيــق يف كل زمــان ومــكان(  ( .

وقــد جــرى التأكيــد عــى ذلــك مــن علمــاء الشــريعة وفقهــاء القانــون

يف الغــرب والشــرق وعمــداء كليــات الحقــوق يف البــاد اإلســامية العربيــة
واألجنبيــة ،ويف مؤتمــرات القانــون المقــارن ونــدوات المؤتمــرات والموائــد

الحقوقيــة  .واألمثلــة عــى هــذا التوجــه واإلصــرار عليــه تجــى وبالتأكيــد
الجــازم واإللحــاح عــى ضــرورة العمــل بالتشــريع اإلســامي ،واالعتمــاد
عليــه كمصــدر مــن المصــادر األساســية للقانــون(  (   .فمــن المؤتمــرات التــي

طرحــت هــذه المســألة وناقشــت وجــوب العمــل بالتشــريع اإلســامي :
(((1مؤتمر القانون المقارن يف مدينة الهاي سنة 1354هـ1938/م.

(((2مؤتمر المحامين الدويل يف مدينة الهاي سنة 1365هـ1948/م.
(((3أسبوع الفقه اإلسالمي بجامعة باريس سنة 1370هـ1951/م.

( )1بحــوث يف الشــريعة اإلســامية والقانــون تقنيــن الشــريعة اإلســامية  .محمــد عبــد
الجــواد  :ص 12؛ راجــع تشــريعات البــاد العربيــة بيــن القوانيــن الغربيــة والشــريعة
اإلســامية  .للمؤلــف  :ص 32؛ وراجــع نحــو تطويــر التشــريع اإلســامي  :ص. 39
( )2راجع ندوات الدراسات القانونية المقارنة  :ص. 400
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(((4نــدوات عمــداء كليــات الحقــوق والقانــون والشــريعة بالجامعــات
العربيــة والتــي عقــدت يف جامعــة بيــروت ســنة 1393هـــ1973/م.
(((5مؤتمر الفقه اإلسالمي بالرياض سنة 1396هـ1976/م(  ( .

ولقــد جــاء يف توصيــات هــذه المؤتمــرات المطالبــة بالتمســك بالشــريعة
اإلســامية والعمــل بالمقارنــات التشــريعية يف أنظمــة الــدول اإلســامية(  (  .

وإننــا يف هــذا العصــر الــذي اهتــم العلمــاء والفقهــاء مــن الــدول
اإلســامية والعربيــة ودول المغــرب العربــي خاصــة بدراســة الفقــه
اإلســامي واالعتنــاء بــه بكافــة أنواعــه وتفريعاتــه يف علــم القواعــد الفقهيــة
وغيرهــا ،والدالئــل عــى ذلــك هــذا الملتقــى الــدويل التاســع للمذهــب
المالكــي الــذي يبحــث موضــوع تقعيــد الفقــه المالكــي وتقنينــه  .وإنــه
لملتقــى عظيــم ومفيــد فيــه اســتكمال لمســيرة النهــوض بالفقــه اإلســامي
والعنايــة بــه دراســة وتأليفــ ًا ،لتكويــن الملكــة الفقهيــة عنــد الدارســين
للفقــه اإلســامي والدراســات القضائيــة ،وتعميــق العمــل بأحــكام السياســة
الشــرعية وإيجــاد فقهــاء متميزيــن ببراعــة جامعيــن بيــن دراســة النُظــم
الوضعيــة الغربيــة ومقارنتهــا بالشــريعة اإلســامية وبالفقــه اإلســامي
المقــارن ،وإبــراز محاســن الفقــه اإلســامي وقواعــده كمــا طالــب بذلــك
أعــام أمثــال  :الشــيخ محمــد أبــو زهــرة ،والشــيخ عبــد الوهــاب خــاف،
والدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري ،والدكتــور محمــد الحبيــب بــن الخوجــة،
رمحهم اهلل وغيرهم من األعالم المعاصرين ،حفظهم اهلل .

( )1المدخل للتشريع اإلسالمي  .النبهان  :ص. 361
( )2انظر كتابنا المدخل لدراسة الشريعة وتاريخ التشريع اإلسالمي  :ص. 79
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الخامتة

اعتــاد مجهــرة مــن الباحثيــن يف الخاتمــة أن يلخصــوا مــا جــاء يف أبحاثهم،
ولكننــي أردت أن أســلك منهج ـ ًا آخــر ينســجم مــع المتغيــرات والشــوق إىل
المقترحــات والتوصيــات ،ولهــذا فإننــي أقتــرح موصيـ ًا بفكــرة تفعيــل تطويــر
وتقنيــن القواعــد الفقهيــة والضوابــط بالتدريــس والتأليــف وتغذيــة مناهــج
كليــات الشــريعة والحقــوق يف مرحلــة الدراســات العليــا بالمتغيــرات الحديثــة
لهــذا العلــم وفــق اآليت :
أو ً
ال  :جــاءت الشــريعة اإلســامية بأحكامهــا وتشــريعاهتا لترســم المســيرة
لحيــاة المســلمين يف مجيــع شــؤوهنم الدنيويــة واألخرويــة  .وجــاء الفقــه
اإلســامي بضبــط هــذه المســيرة ،فقــد اشــتمل عــى أصــول وقواعــد
وتشــريعات وافيــة بحاجــات المجتمــع المســلم وغيــر المســلم يف أي
زمــان ومــكان.
ثانيـ ًا  :تجلــت النظــرة الشــمولية ألحــكام الشــريعة يف تناولهــا لمســيرة الحيــاة

الفرديــة والجماعيــة للمجتمعــات  .فهــي تضبــط العالقــات اإلنســانية
باإلنســان وخالقــه ،وباإلنســان وغيــره ،وبالدولــة التــي يتطلــب
وجودهــا ضبــط عالقــات الفــرد والمجتمــع هبــا مــن النواحــي الســلوكية
واألخالقيــة ومــن النواحــي األمنيــة والعالقــات الدوليــة .

ثالثـ ًا  :نظمــت الشــريعة اإلســامية يف أحكامهــا كيفيــة التعامــل الــذي تقــوم بــه
الدولــة اإلســامية مــع غيرهــا مــن الــدول مــن نواحــي متعــددة ،تقــوم
عــى األصــول والمبــادئ التشــريعية والحقوقيــة والقواعــد والقوانيــن
التــي تحكمهــا ،وعالقاهتــا بالــدول األخــرى مــن حيث الســلم والســام
والمعاهــدات والتحالفــات .
رابعــ ًا  :جــاءت المذاهــب الفقهيــة ضــوء هتــدي هبــا أحكامهــا المســتندة إىل
مصــادر التشــريع اإلســامي ،وأبــدع أعــام المذاهــب يف االســتخراج
مــن هــذه الثــروة الفقهيــة مــواد غزيــرة تمثلــت يف القواعــد الفقهيــة ،إذ
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كان لهــا دور بــارز يف تيســير القانــون اإلســامي ،ومل شــتات المســائل،
ونظــم الفــروع المبــددة المتناثــرة يف ســلك واحــد ،ممــا ســهل الغــرف
مــن هنلهــا حلــول كثيــر مــن المعضــات واإلشــكاليات فيمــا عــرض
ويعــرض عــى الحــكام والــوالة والقضــاة يف أعمالهــم ووالياهتــم
مــن األقضيــة والنــوازل ،كمــا أن لهــا دور بــارز يف إثــراء التشــريعات
الحديثــة .فالواجــب العنايــة بتطويــر علــم القواعــد والتركيــز عــى
االهتمــام بالضوابــط الفقهيــة .
خامس ـ ًا  :ســلكت القواعــد الفقهيــة يف منهجهــا يف العصــر الحديــث خطــوات
متميــزة ،مــن حيــث الصياغــة والتطبيــق واالعتمــاد عليهــا يف اإلطــار
التشــريعي والنظــام القضائــي ،وخصوصـ ًا يف نظــام المرافعــات الشــرعية
واإلجــراءات الجزائيــة ،راعــت األحــوال والبيئــات واألزمنة ،وأســعفت
الحــكام والقضــاة ،فلــو خصصــت موســوعات قواعديــة مســتقلة لهــذا
الغــرض وجــرى طباعتهــا وتوزيعهــا عــى المحاكــم والدوائــر القضائية،
لســاعد ذلــك عــى االســتفادة مــن القواعــد وضوابطهــا .
سادســ ًا  :وظفــت القواعــد الفقهيــة مقاصــد الشــريعة والتــي هــي غايــات
وأســرار تصرفــات الشــريعة وأحكامهــا وتنظيــم مصالــح المكلفيــن،
فــإن مــن القواعــد مــا أشــير فيــه نحــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد،
وأسســته القواعــد لعلــم مقاصــد الشــريعة يف أكثــر قواعدهــا  .فهــو عمل
مبتكــر ومصــدر خصــب لمعرفــة تعليــل األحــكام وحكمهــا التشــريعي،
فالقواعــد الفقهيــة تمثــل رافــد يخــدم مقاصــد الشــريعة ،فيجــب
االهتمــام هبــذا النــوع مــن القواعــد المقاصديــة لخدمــة المؤسســات
العامــة والخاصــة يف نوازلهــا وقضاياهــا .

ســابع ًا  :يعتبــر علــم القواعــد الفقهيــة مــن أهــم العلــوم اإلســامية التــي فيهــا
إنــارة الطريــق للمجتهــد يف اســتنباط األحــكام وتســاعد يف اســتحضار
فــروع المســائل وجزئياهتــا ،مــن هنــا كانــت هــذه المزيــة مســلك بــرز
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دوره واضحـ ًا يف قواعــد المذهــب المالكــي وعــى وجــه الخصــوص يف
قواعــد اإلمــام المقــري  .فالتركيــز عــى دراســة وتحليــل قواعــد المقري
يف الكليــات الحقوقيــة والشــرعية.

ثامن ـ ًا  :لعبــت القواعــد دورهــا الهــام يف تنظيــم فــروع الفقــه اإلســامي ممــا
مكــن علمــاء السياســة الشــرعية يف إدراج بعــض القواعــد يف الفقــه
الدســتوري والنظــام القضائــي ،واســتخدمت القواعــد يف أنظمــة
دواويــن الدولــة وســلطاهتا المختلفــة يف المجــال السياســي والعمــراين
واالجتماعــي والجنائــي ،ألهنــا تعتبــر صيــغ إمجاليــة وثــرا ًء كبيــر ًا أخــذ
مــن قانــون الشــريعة اإلســامية ومــن جوامــع الكلــم المعبــر الفكــر
الفقهــي ،فهــل يمكــن تخصيــص مجــع لقواعــد الفقــه الدســتوري
اإلســامي والجنائــي والقانــون الــدويل واإلســامي .
تاســع ًا  :أحاطــت القواعــد الفقهيــة المعاهــدات واالتفاقيــات بقواعــد أرســت

مفاهيــم العالقــات الدوليــة ومنحــت مســاحة مــن التعامــل خصوص ـ ًا
فيمــا يتعلــق بالشــروط ووجــوب االلتــزام هبــا واألُســس اإللزاميــة
للمعاهــدات ،انطالقـ ًا مــن نصــوص الشــريعة اإلســامية ومــا قعــد لهــا
علمــاء القواعــد مــن أصــول ومصــادر وإحاطــة بالنصــوص الشــرعية
وكانــت فتحــ ًا مســاعد ًا يف انطالقــات العالقــات الدوليــة اإلســامية.
فالمقتضــى القواعــدي فيمــا يتعلــق بالشــؤون الخارجيــة للــدول
اإلســامية أن تفــرد قواعــده للســلك السياســي والدبلوماســي .
عاشــر ًا  :لقــد تأقلمــت إبرامــات المعاهــدات مــع الــدول األخــرى مــن خــال
مــا ســخر فقهــاء القواعــد لهــا مــن أرضيــات تنطلــق منهــا ،قائمــة عــى
أصــول الشــريعة ومصــادر التشــريع الفقهــي اإلســامي .

حــادي عشــر  :لمــا كانــت أحــكام الشــريعة اإلســامية وقواعدهــا قــد اهتمــت
بالمعاهــدات وخصوصــ ًا الدوليــة ،ووضــع لهــا الفقهــاء مصنفــات
قديمــة وحديثــة وأفــردت ضمــن موســوعات الفقــه العــام ،وألمهيتهــا
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خصوصــ ًا يف هــذا الوقــت يجــب العنايــة هبــا وإبــراز مــا هــو مرتبــط
بالقواعــد الفقهيــة ليكــون فتحـ ًا ونافــذة تطــل عــى العــامل اآلخــر ،لتعيش
الشــعوب واألنظمــة يف ســلم وســام ،محققيــن مــا دعــى إليــه اإلســام
مــن أنــه ديــن الســلم والســام قــو ً
ال وفع ـاً وتطبيق ـ ًا وتنفيــذ ًا .
ثــاين عشــر ُ :تمثــل مقاصــد الشــريعة اإلســامية مرجعيــة معتبــرة للتجديــد يف
الفكــر اإلســامي بشــكل عــام ،ويف الفقــه واألصــول بشــكل خــاص،
وبعلــم القواعــد الفقهيــة والضوابــط بشــكل أخــص ،وتتميــز هــذه
المرجعيــة بقدرهتــا عــى تقديــم الحلــول واإلجابــات الشــرعية المناســبة
لنــوازل األمــة ســواء كانــت نــوازل عامــة يف جوانــب حياهتــا السياســية
واالجتماعيــة والثقافيــة ،أم نــوازل تشــريعية فقهيــة تمــس حيــاة النــاس
مــن الناحيــة الشــرعية المباشــرة  .فالواجــب العنايــة بالقواعــد الفقهيــة
المقاصديــة بالتجديــد والتطويــر وتعميــق األبحــاث يف هــذا المجــال
لخدمــة األمــة اإلســامية وشــريعتها .

ثالثــا عشــر  :لمــا كان عصرنــا يشــهد كــم كبيــر مــن القضايــا والمشــكالت
والنــوازل التــي ال يمكــن تحديــد أحكامهــا الشــرعية ورســم حلولهــا
اإلســامية إال باالعتمــاد عــى تقنيــن القواعــد الفقهيــة وضوابطهــا،
األمــر الــذي يســتلزم تطويــر المناهــج والخطــط الدراســية يف الجامعات
ويف كليــات الشــريعة والمعاهــد العليــا للقضــاء والحقــوق وباألخــص
أن يدرجــوا يف خططهــم الدراســية مســارات ومــواد تبحــث يف موضــوع
القواعــد الفقهيــة والتقنيــن ،وإدخــال مــواد تخــدم ســوق العمــل
والحاجــة إليهــا فيــه .
وختامـ ًا نســأل اهلل أن يحفــظ ألمتنــا دينهــا ،ويتــم عليهــا نعمــة األمــن

واألمــان واالســتقرار ،ويثبــت والة أمورهــا عــى الحــق ،ويســددهم ويعينهــم
بالبطانــة الصالحــة ،ويوفقهــم لمــا يحبــه ويرضــاه  .وصــى اهلل عــى ســيدنا
ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم .
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أو ً
ال  :القرآن الكريم :

المصادر والمراجع

(()(1أحكام القرآن  .لإلمام ابن العربي .
(()(2تفسير ابن كثير .

(()(3الجامع ألحكام القرآن الكريم  .لإلمام القرطبي .
ثاني ًا  :الحديث النبوي الشريف :
(()(1صحيح اإلمام البخاري .
(()(2صحيح اإلمام مسلم .
(()(3مسند اإلمام أمحد .

(()(4نيل األوطار  .لإلمام الشوكاين .
ثالث ًا  :المعاجم الفقهية والقانونية :

(()(1الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة .
(()(2دستور العلماء ،لإلمام النكري .

(()(3المصباح المنير ،لإلمام الفيومي .

(()(4المطلع عىل أبواب المقنع  .لإلمام البعيل الحنبيل .

(()(5معجــم المصطلحــات الفقهيــة يف الفقــه القضائــي اإلســامي  .حســن
بــن محمــد ســفر1434 ،هـــ .
(()(6معجــم المصطلحــات الفقهيــة والقانونيــة  .جرجــس ،الشــركة العالميــة
للكتــاب1996 ،م .

(()(7معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه ،قطــب مصطفــى ســانو ،دار الفكــر
المعاصــر1320 ،هـــ2000/م .
رابع ًا  :الفقه اإلسالمي والسياسة الشرعية :

(()(1أثــر الخــاف الفقهــي يف القواعــد المختلــف فيهــا  .محمــود مشــعل ،دار
الســام ،القاهــرة1430 ،هـ .
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(()(2األحكام السلطانية  .لإلمام أبي يعىل.

(()(3أحــكام المعاهــدات يف الفقــه اإلســامي .إســماعيل العيســاوي ،دار
عمــار1420 ،هـــ.

(()(4اإلحــكام يف تمييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمام.
لإلمــام القرايف.
(()(5أصول التشريع اإلسالمي .عيل حسب اهلل ،دار المعارف ،القاهرة1396 ،هـ.

(()(6أنظمــة المجتمــع والدولــة يف اإلســام  .عبــد المــوىل ،الشــركة التونســية،
تونــس1973 ،م .

(()(7إيضــاح المســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك  .اإلمــام الونشريســي ،وزارة
األوقــاف المغربيــة ،الربــاط1400 ،هـ .

(()(8بحــوث يف الشــريعة والقانــون تقنيــن الشــريعة اإلســامية  .محمــد عبــد
الجــواد ،منشــاة المعــارف ،اإلســكندرية1411 ،هـــ .
(()(9بداية المجتهد  .لإلمام ابن رشد .

((10(1تاريخ التشريع ومراحله الفقهية  .عبد اهلل الطريقي ،الرياض1415 ،هـ.

((11(1تأصيــل وتنظيــم الســلطة يف التشــريعات اإلســامية  .الكيــاين ،دار
البشــير ،عمــان .

((12(1تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  .لإلمام ابن فرحون.

((13(1ترســيخ العمــل بالسياســة الشــرعية  .جابــر الشــافعي ،دار الجامعــة،
مصــر1427 ،هـــ .

((14(1تطبيقــات السياســة الشــرعية يف بــاب القضــاء  .أميــن حســين يونــس ،دار
الثقافة ،عمــان1431 ،هـ .
((15(1سلطة الدولة يف تنظيم الحقوق  .عمر زايد ،الجديدة ،المغرب1419 ،هـ.

((16(1السياســة الشــرعية دراســات يف أنظمــة الدولــة اإلســامية  .حســن بــن
محمــد ســفر1431 ،هـ.
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((17(1عالقــة القواعــد الفقهيــة بالمقاصــد والمصالــح الشــرعية .عمــر بــن
إبراهيــم بافولولــو ،دار نزهــة األلبــاب ،الجزائــر2012 ،م.

((18(1فتــح الذرائــع وأثــره يف الفقــه اإلســامي  .محمــد الطبقجــي ،دار
النفائــس ،عمــان1332 ،هـــ.

((19(1الفروق  .لإلمام القرايف.

((20(2الفــروق الفقهيــة واألصوليــة  .يعقــوب الباحســين ،مكتبــة الرشــد،
الريــاض1419 ،هـــ.
((21(2قواعــد السياســة الشــرعية يف تعييــن موظفــي الدولــة يف اإلســام  .مجيــد
أبــو حجيــر ،دار الثقافــة2005 ،م.

((22(2القواعد الفقهية  .عيل الندوي ،دار القلم ،دمشق1406 ،هـ.

((23(2القواعــد الفقهيــة للفقــه اإلســامي  .أمحــد الحصــري ،الكليــات
األزهريــة ،القاهــرة1413 ،هـــ.

((24(2المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه  .محمد بن حجر ظافري1421 ،هـ.
((25(2مجلة األحكام العدلية.

((26(2محاضــرات يف تاريــخ المذهــب المالكــي  .عمــر الجيــدي ،منشــورات
عــكاظ ،الربــاط1407 ،هـ.
((27(2المدخل الفقهي .أمحد الحجي الكردي ،جامعة دمشق ،دمشق1422 ،هـ.

((28(2المصالحــات والعهــود يف السياســة الشــرعية  .محــي الديــن عيســى ،دار
طيبــة ،الريــاض1420 ،هـ.
((29(2معين الحكام .لإلمام الطرابلسي.

((30(3مقاصــد الشــريعة وتطبيقاهتــا يف الفقــه اإلســامي  .أيمــن األيوبــي ،دار
النفائــس1432 ،هـ.
((31(3موجبات األحكام وواقعات األيام  .لإلمام ابن قطلوبغا.

((32(3نحو تطوير التشريع اإلسالمي .عبد اهلل النعيم ،سينا للنشر ،مصر1994 ،م.
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جهود العلماء في تقنين الفقه اإلسالمي من خالل مجلة
األحكام العدلية
 األستاذة سعاد أوهاب
y

كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر 1

ﭑ ﭒﭓﭔ
ّ
الملخــص  :تعــد مجلــة األحــكام العدليــة قفــزة نوعيــة يف مجــال التدوين
الفقهــي وعرضــه بأســلوب يختلــف عمــا عهــد يف كتــب الفقــه المأثورة.
وقــد كانــت الحاجــة ملحــة يف عهــد الدولــة العثمانيــة إلصــدار مــا يشــبه
القوانيــن المدنيــة المطبقــة يف كثيــر مــن البلــدان ولكــن بأحكام أساســها الشــرع
الحنيــف ومصدرهــا فتــاوى وآراء علمــاء المســلمين .فصــدر أمــر العمــل هبــا
يف أواخــر القــرن الثالــث عشــر الهجــري (ســنة 1293هـــ) وســميت مجلــة
األحــكام العدليــة وهــي مؤلفــة مــن  1851مــادة تعــد مجموعــة مــن القواعــد
الكليــة تقــرر األحــكام الفقهيــة عــى مقتضــى الصياغــة القانونيــة.
ودرســت يف
وحظيــت المجلــة باهتمــام الفقهــاء ورجــال القانــونّ ،
كليــات الحقــوق ،وكتبــت حولهــا شــروح كثيــرة كمــا فعــل الفقهــاء القدامــى
يف شــرح المتــون.

وقــد عرضــت القواعــد المذكــورة عــى هيئــة مــواد روعــي يف اختيارهــا
حســن الصياغــة واإليجــاز.

وهنــا تكمــن أمهيــة المجلــة ال يف احتوائهــا عــى القواعــد الفقهيــة فــإن
هــذا ليــس بالجديــد ،ولكــن لعــرض الفقــه وتنظيمــه عــى هيئــة مــواد ،ولبعــد
صياغتهــا عــن ذكــر الخالفــات واعتمادهــا عــى الــرأي الصالــح للتطبيــق ،مــن
وجهــة نظــر مجموعــة مــن كبــار العلمــاء آنــذاك كونــت اللجنــة التــي عكفــت
عــى كتابــة المجلــة.
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مبرزين يف
إذ عهــدت إىل لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة علمــاء محققيــن وفقهــاء ّ
ذلــك الوقــت برئاســة أمحد جــودت باشــا ناظــر ديــوان األحــكام العدليــة لوضع
كتــاب يف أحــكام المعامــات « :يكــون مضبوطــا ،ســهل المأخــذ ،عاريــا مــن
االختالفــات ،حاويــا لألقــوال المختــارة ،ليصيــر هــذا الكتــاب معتبــرا مرعــي
اإلجــراء يف المحاكــم الشــرعية ،مغنيــا عــن وضــع قانــون لدعــاوي الحقــوق
التــي تــرى يف المحاكــم النظاميــة ولتحصــل بــه الكفــاءة يف تطبيــق المعامــات
الجاريــة عــى القواعــد الفقهيــة عــى حســب احتياجــات العصــر»(  ( .

وكان إصــدار مجلــة األحــكام العدليــة العثمانيــة قــد فتــح البــاب أمــام
البــاد اإلســامية األخــرى وشــجعها عــى القيــام بمحــاوالت الســتخراج
تقنينــات تعتمــد عــى المصــادر اإلســامية مــع مراعــاة األحــوال القطريــة
وأعرافهــا .فصــدرت مجلــة للجنايــات واألحــكام العرفيــة يف تونــس ســنة
1861م آخــذة يف الغالــب مــن المذهــب المالكــي الســائد يف المغــرب
العربــي ،ثــم صــدرت يف تونــس أيضــا مجلــة عــن االلتزامــات والعقــود
ـم تــواىل ظهــور هيئــات تشــريعية ومجالــس قضائيــة يف مصــر
ســنة1906م ثـ ّ
وغيرهــا مــن أقطــار المشــرق العربــي يف إطــار المرجعيــة الفقهيــة اإلســامية،
لكــن ظلــت مجلــة األحــكام العدليــة العثمانيــة هــي مــا حقــق انتشــارا واســعا
وشــيوعا وإحيــاء لفقــه الشــريعة اإلســامية حيــث بقيــت أثارهــا عــى مــدى
قــرن مــن الزمــان.

يف هــذا اإلطــار وألمهيــة الموضــوع ارتأيــت أن أتنــاول يف هــذه المداخلــة
نموذجــا مــن جهــود العلمــاء يف تقنيــن الفقــه اإلســامي مــن خــال مجلــة
األحــكام العدليــة وأثــر ذلــك عــى العــامل اإلســامي مــن حولهــا ولتكــون
هــذه الدراســة مدخــا الســتثمار الفقــه المالكــي يف التقنيــن .وقــد تناولــت
الموضــوع يف المحــاور التاليــة :
( )1مــن التقريــر الــذي تقــدم بــه المرحــوم عايل باشــا الصــدر األعظــم إىل اللجنــة المكلفة
فيمــا يتعلــق بالمجلــة غرة محــرم 1286هـ  :شــرح المجلة لســليم رســتم البــاز ص.9
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تمهيد  :مفهوم التقنين يف الفقه اإلسالمي.

المبحث األول  :تعريف التقنين
1 .1يف اللغة

2 .2عند الفقهاء المعاصرين

المبحث الثاين  :مجلة األحكام العدلية
1 .1توصيف إمجايل للمجلة

2 .2مزايا مجلة األحكام العدلية وعيوهبا
3 .3شروح مجلة األحكام العدلية

المبحــث الثالث :مصيــر مجلــة األحــكام العدليــة وأثرهــا يف تقنيــن الفقــه
يف العــامل اإلســامي.
1 .1مصير مجلة األحكام العدلية

2 .2بعض ثمرات التقنين يف الفقه اإلسالمي
 .أالجهود الجماعية
 .بالجهود الفردية.

خاتمة  :نتائج وتوصيات
قائمة المراجع
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متهيد  :التقنين يف الفقه اإلسالمي :

لقــد اعتنــى المســلمون األوائــل بتدويــن الفقــه اإلســامي منــذ نشــأة
الدولــة اإلســامية تجــى ذلــك يف االعتنــاء بمصــدره األول عندمــا مجــع القــرآن
ثــم الثانيــة يف عهــد
عــى عهــد ســيدنا أبــي بكــر الصديــق يف الكتبــة األوىل ّ
ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنهــم أمجعيــن ،ثــم جــرت محــاوالت
لتدويــن الســنة الشــريفة ومنعهــا الصحابــة الكــرام خشــية انشــغال النــاس هبــا
وانصرافهــم عــن القــرآن الكريــم إىل أن جــاءت المحاولــة األوىل مــن اإلمــام
الزهــري يف عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز لتدويــن الســنة مــع وجودهــا
مــن قبــل يف صحــف خاصــة عنــد بعــض الصحابــة أمثــال صحيفــة عبــد اهلل بــن
عمــرو بــن العــاص وصحيفــة مهــام بــن منبــه.

وتذكــر كتــب التاريــخ أن أول مــن اقتــرح فكــرة التقنيــن يف الفقــه
اإلســامي كان عبــد اهلل بــن المقفــع حيــث طلــب مــن أبــي جعفــر المنصــور
وضــع تدويــن أو تقنيــن شــامل للبــاد اإلســامية وذلــك يف رســالة حررهــا قال
فيهــا  «:أنــه يف البصــرة يقضــى بحــل األنكحــة واألمــوال يف حادثــة ويقضــى يف
الكوفــة بحرمتهــا الختــاف اجتهــاد القضــاة ،فلــو يــرى أميــر المؤمنيــن أن
يأمــر هبــذه األقضيــة والســير المختلفــة فترفــع إليــه يف كتــاب ويرفــع معهــا
مــا يحتــج بــه كل قــوم مــن ســنة أو قيــاس ثــم ينظــر أميــر المؤمنيــن يف ذلــك
فيمضــي يف كل قضيــة رأيــه الــذي يلهمــه اهلل ويعــزم عليــه عزم ـ ًا وينهــي عــن
القضــاء بخالفــه».

ويف عــام (148هـــ) دعــا الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور إىل إلــزام
النــاس بموطــأ اإلمــام مالــك بــن أنــس المتــويف ســنة 179هـــ فامتنــع اإلمــام
مالــك عــن ذلــك ،ثــم أعــاد أبــو جعفــر المنصــور المحاولــة مــرة أخــرى
عــام (163هـــ) فامتنــع اإلمــام مالــك أيضـ ًا ،معتــذرا مــن الخليفــة قائــا « إن
لــكل قــوم ســلفا وأئمــة فــإن رأى أميــر المؤمنيــن -أعــزه اهلل ونصره-قرارهــم
عــى حالهــم فليفعل».واســتمر القضــاة يعتمــدون عــى كتــب الفقهــاء يف حــل
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مشــاكل النــاس وأقضيتهــم لكــن مــع تعــدد اآلراء الفقهيــة بــات مــن المتعــذر
اإلحاطــة بــكل هــذه اآلراء يف المســألة الواحــدة ،فتمخضــت الحاجــة الفقهيــة
بعــد طــول المــدى عــن محاولــة شــبه تقنينيــة يف عهــد اإلمبراطــور المغــويل
محمــد أورنــك هبــادر الملقــب بعالمكيــر (أي فاتح العــامل) ســنة 1658م ،وكان
عالمــا فقيهــا فألــف مجلــس الفقهــاء برئاســة الفقيــه مــا نظــام الديــن يــوري
ومــا يقــرب مــن أربعيــن مــن أكابــر علمــاء المذهــب الحنفــي وأمرهــم بكتابــة
ظاهــر الروايــة يف المذهــب الحنفــي وفتــاوى العلمــاء ممــا اتفــق عليــه أو تلقــاه
العلمــاء بالقبــول ومجعــه يف مؤلــف واحــد يف شــتى الموضوعــات وال ســيما
مــا يتصــل بالمعامــات والقضــاء واإلدارة والتوثيــق تعــرض فيهــا األحــكام
بتنســيق وترتيــب وتبويــب يجعلهــا ســهلة التنــاول وكان يشــرف عليهــا بنفســه
إىل أن تــم وأصــدر مرســوما إمبراطوريــا بوضــع مــا تضمنــه مــن أحــكام موضع
التنفيــذ يف مجيــع أرجــاء المملكــة والعمــل هبــا يف الدوائــر القضائيــة ،وســمي
هــذا العمــل بالفتــاوى الهنديــة أو العالمكريــة(  (  .فكانــت هــذه المحاولــة
األوىل يف التقنيــن لكــن مل يكــن يف شــكل وصــورة القانــون المعــروف اليــوم،
بــل كتــاب فقــه جامــع اقتصــر فيــه عــى قــول واحــد يف المســـألة ،خــال مــن
األدلــة ،اشــتمل عــى مجيــع أبــواب الفقــه بمــا فيهــا العبــادات التــي ال تدخــل
يف التقنيــن المــدين.
وبــدأ ظهــور التقنينــات يف القــرن التاســع عشــر يف العــامل ممــا جعــل تقنين
الفقــه اإلســامي ضــرورة ملحــة لدولــة عظمــى يف حجــم الدولــة اإلســامية
ممثلــة يف دولــة الخالفــة آنــذاك (الدولــة العثمانيــة) فكانــت مجلــة األحــكام
العدليــة كأول محاولــة لتقنيــن الفقــه اإلســام.
تعريف التقنين :

لغــة  :مــن قنــن ،والقـ ّن  :تتبــع األخبــار ،واقتــن  :اتخــذ ،والقنــة الجبــل
الصغيــر ،وقنــة كل شــيء  :طريقــه ومقياســه ،ورد يف لســان العــرب  :أن ابــن
( )1المدخل الفقهي العام 236/2عن رسالة العرب لألستاذ أمحد صفوة ج 3الرسالة .26
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اإلعرابــي قــال  :والتقنيــن الضــرب بالقنيــن وهــو الطنبــور باللغــة الحبشــية،
ويقــال النـ ّـرد ،وقــال األزهــري  :وهــذا هــو الصحيــح . ،وقانــون كل شــيء :
طريقــه ومقياســه ،ومنــه التقنيــن ،وقــال ابــن ســيده وآراهــا دخيلــة ،والقوانيــن :
(  ( 
األصــول ،الواحــد قانــون ،وليــس بعربــي
معنى التقنين عند الفقهاء المعاصرين :

التقنيــن أمــر حــادث ولذلــك مل يتعــرض الفقهــاء المتقدمــون لتعريفــه،
عرفــوا التقنيــن بتعريفــات كثيــرة منهــا :
أمــا الفقهــاء المعاصــرون فقــد ّ

 -1صياغــة األحــكام يف شــكل مــواد قانونيــة مرتبــة مرقمــة عــى غــرار
القوانيــن الحديثــة مــن مدنيــة وجنائيــة وتجاريــة ...إلــخ .وذلــك لتكــون
مرجعــ ًا ســهالً محــدد ًا يمكــن بيســر أن يتقيــد بــه القضــاة ويرجــع إليــه
المحامــون ويتعامــل عــى أساســه المواطنــون.

 -2صياغــة األحــكام الفقهيــة يف مــواد قانونيــة ســهلة لغــرض تطبيقهــا يف
مجــال القضاء.

 -3صياغــة أحــكام المعامــات وغيرهــا مــن عقــود ونظريــات يف صــورة
مــواد قانونيــة يســهل الرجــوع إليها.
 -4صياغــة األحــكام الفقهيــة بعبــارات آمــرة والتمييــز بينهــا بأرقــام
متسلســلة ومرتبــة ترتيبــ ًا منطقيــا بعيــدا عــن التكــرار والتضــارب(  ( .

أمــا كلمــة قانــون فقــد اســتعملت قديمــا ،فقــد اســتعملها الغــزايل
(ت505هـــ) يف كتابــه «قانــون التأويــل» ،والمــاوردي يف كتابــه «قوانيــن الوزارة
وسياســة الملــك» ،وابــن ســينا يف كتابــه المشــهور «القانــون يف الطــب»،
وابــن جــزي يف «القوانيــن الفقهيــة» كمــا اســتخدم هــذا المصطلــح ابــن
(  ( 
خلــدون والــرازي وغيرهــم
( )1لسان العرب  205-/12القاموس المحيط  1105-مختار الصحاح مادة ق-ن-ن
( )2انظــر حركة التقنين الفقهي  7-5والتقنين واإللزام ،فقه النوازل  17وما بعدها
( )3المصادر السابقة .
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أمــا التقنيــن يف الفقــه اإلســامي  :هــي أن تســتمد الدولــة تقنيناهتــا يف
مختلــف الموضوعــات مــن الفقــه اإلســامي بمفهومــه العــام ،أي مــن مجيــع
المذاهــب المعتبــرة ،ومــن آراء فقهــاء الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم مــن
المجتهديــن الذيــن نقلــت آراءهــم يف كتــب الخــاف ،ثــم إذا مل يوجــد يف مجيــع
هــذه اآلراء يف الموضــوع المــراد تقنينــه رأي ســابق بحيــث كانــت القضيــة
معاصــرة مســتجدة ُيلجــأ حينئــذ إىل تخريــج األحــكام عــى قواعــد الفقــه
العامــة مــن أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة .

و هــذا العمــل االجتهــادي يتطلــب فــوق المعرفــة الشــرعية بصيــرة
زمنيــة بأحــوال النــاس العمليــة ،وغالبــا مــا ُيعهــد هبــذا العمــل إىل مجموعــة
مــن الخبــراء الثقــات مــن العلمــاء يف شــتى المجــاالت .
و المحصلــة النهائيــة للتقنيــن هــي أن يثبــت يف كل مســألة حكمــا فقهيــا
واحــدا واضــح النــص ،واجــب التطبيــق عــى القاضــي والمتقاضــي ،بحيــث
ينحصــر اجتهــاد القاضــي يف ســامة تطبيــق الحكــم الشــرعي المقنــن عــى
القضايــا المطروحــة بيــن يديــه ،أمــا االجتهــاد القضائــي بالمعنــى األوســع
ف ُيتــرك لمــن يختــار األحــكام عنــد التقنيــن(  ( .

ويــرى مجهــور الفقهــاء المعاصريــن أن مزايــا التقنيــن وموجباتــه تفــوق
مــا يــراه البعــض مــن محاذيــره ،يقــول األســتاذ الدكتــور وهبــة الزحيــي
معــددا مزايــا التقنيــن مــا خالصتــه  «:إن منهــا ســهولة مراجعــة األحــكام،
فمــن المعــروف أن كتبنــا الفقهيــة معروضــة بأســلوب يختلــف عــن أســلوب
العصــر ،وهــي تغــص باختــاف اآلراء يف القضيــة الواحــدة ،وهــذا يجعــل غيــر
المتخصص(وهــم كثــر) يف حــرج وحيــرة حيــن يريــدون األخــذ بحكــم فقهي،
فــإذا قننــت أحــكام الفقــه بعبــارة ســهلة مألوفــة ورتبــت ترتيبــا ميســرا فعندئــذ
يســهل عــى القاضــي والفقيــه والمحامــي والمثقــف العــادي معرفــة أحــكام
( )1المدخــل الفقهــي العــام  ،314-313/1انظــر تقنيــن الفقــه اإلســامي لوهبــة
الزحيــي.28-27
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الشــريعة يف العقــود والمعامــات ...إىل جانــب هــذا التســهيل فــإن تقنيــن
الفقــه يــؤدي إىل ضبــط األحــكام الشــرعية واعتمــاد الــرأي األصلــح مــن اآلراء

المختلفــة بيــن المذاهــب ،بــل يف المذهــب الواحــد ،فمــاذا يفعــل القاضــي

أمــام هــذا الحشــد الهائــل مــن اختــاف الفقهــاء ؟ أليــس مــن الواجــب ونحــن
يف عصــر الســرعة وتعقــد المعامــات مــع كثــرة القضايــا المعروضــة عــى

المحاكــم أن نيســر إصــدار الحكــم؟ إن االجتهــاد المطلــوب مــن القاضــي هــو
ســامة تطبيــق الحكــم الشــرعي المقنــن عــى القضايــا المطروحــة بيــن يديــه،
أمــا االجتهــاد القضائــي بالمعنــى األوســع ف ُيتــرك لمــن يختــار األحــكام عنــد

التقنيــن

(  ( 

و كانــت أول محاولــة يف تقنيــن الفقــه اإلســامي هبــذا المفهــوم الخــاص

والحديــث للكلمــة يف مجلــة األحــكام العدليــة عــى عهــد الدولــة العثمانيــة

ســنة 1283ه1877/م

جملة األحكام العدلية :

يف أواخــر القــرن الثالــث الهجــري رأت الدولــة العثمانيــة أن الحاجــة

ماســة لوضــع قانــون مــدين ُيخــرج محاكمهــا مــن طــور االرتبــاك واالختــاف
الناشــئين عــن األقــوال المختلفــة يف كتــب الفقــه الحنفــي واتســاع رقعــة

المعامــات التجاريــة نظــرا الزديــاد االتصــال بالعــامل الخارجــي ممــا أفــرز
عســر عــى القضــاة
معامــات ذات طبيعــة تســتوجب أحكامــا إســتثنائية ُ
اإلحاطــة هبــا يف تلــك المحاكــم النظاميــة ،وقــد أنشــأت الدولــة أنــذاك محاكــم

خاصــة للتجــارة وأخــرى للجــزاء وغيرهــا ...

فعهــدت إىل لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة علمــاء محققيــن وفقهــاء مبرزيــن

يف ذلــك الوقــت برئاســة أمحــد جــودت باشــا ناظــر ديــوان األحــكام العدليــة

لوضــع كتــاب يف أحــكام المعامالت «:يكــون مضبوطــا ســهل المأخــذ عاريــا
( )1تقنين الفقه اإلسالمي  28-27باختصار وتصرف يسير
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مــن االختالفــات حاويــا لألقــوال المختــارة ليصير هــذا الكتــاب معتبــرا مرعي
اإلجــراء يف المحاكــم الشــرعية مغنيــا عــن وضــع قانــون لدعــاوى الحقــوق ..
ولتحصــل بــه الكفــاءة يف تطبيــق المعامــات الجاريــة عــى القواعــد الفقهيــة
حســب احتياجــات العصــر» كمــا جــاء يف تقريــر المجلــة(  (  .وبموجــب اإلرادة
الســلطانية اجتمعــت اللجنــة يف دائــرة ديــوان األحــكام وبــادرت إىل ترتيــب
المجلــة ،وكانــت كلمــا فرغــت مــن قســم بعثــت بنســخة منــه لمقــام مشــيخة
ـم
اإلســام ونســخا أخــرى لمــن لــه مهــارة ومعرفــة كافيــة يف علــم الفقــه ،ثـ ّ
ُتجــري مــا يلــزم مــن تعديــات بنــاء عــى المالحظــات ،ثــم ُتحــرر نســخة
مهذبــة ُتعــرض عــى الصــدر األعظــم .
ـم إنجــاز هــذا العمــل العظيــم يف مــدة ســبع ســنوات حيــث صــد ر
وتـ ّ
األمــر بلــزوم العمــل بجميــع مــا تضمنتــه المجلــة ســنة 1293ه1877/م،
فجــرى العمــل بمقتضاهــا يف مجيــع البــاد التابعــة إىل الدولــة العثمانيــة (  ( .
وصف إمجالي للمجلة :

تعتبــر مجلــة األحــكام العدليــة قفــزة نوعيــة يف مجــال التدويــن الفقهــي
وعرضــه بأســلوب مختلــف عمــا عهــد يف كتــب الفقــه المأثــورة ،بــل عــى
شــكل قوانيــن مدنيــة.

و تعــدّ القواعــد الفقهيــة القوالــب المختصــرة األوىل لهــذه القوانيــن،
وقــد اختيــرت مــن كتــب األشــباه والنظائــر البــن نجيــم وبعــض كتــب
الحنفيــة كخاتمــة مجامــع الحقائــق وغيرهــا وروعــي فيهــا االختصــار مــع
حســن الصياغــة وااليجــاز.
( )1مــن التقريــر الــذي تقــدم بــه المرحــوم عــي باشــا الصــدر األعظــم إىل اللجنــة
المكلفــة بمــا يتعلــق بالمجلــة غــرة محــرم ســنة 1286ه 5 /مــاي 1876م ،انظــر شــرح
المجلــة لســليم رســتم البــاز ص9
( )2تاريــخ الفقــه اإلســامي  1261-1260وانظــر درر الحــكام شــرح مجلــة
األحــكام13-9/1
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و قــد جــاءت المجلــة يف مقدمــة وســتة عشــر كتابــا ،تتألــف المقدمــة مــن
مقالتيــن األوىل يف تعريــف علــم الفقــه وتقســيمه ،والمقالــة الثانيــة مــن تســع
وتســعين قاعــدة أقــرب مــا يكــون جلهــا إىل القواعــد الكليــة العامــة ُوضعــت يف
صــدر المجلــة ،كل قاعــدة منهــا هتيمــن بحســب موضوعهــا عــى مركــز فقهــي
كبيــر كقاعــدة «األمــور بمقاصدهــا» وقاعــدة «العبــرة يف العقــود للمقاصــد
والمعــاين ال لأللفــاظ والمبــاين» وغيرهــا لمــا لهــا مــن رعايــة يف تفســير العقــود
واختــاف األحــكام القضائيــة يف األفعــال والتصرفــات .وهــذه القواعــد لهــا
قيمــة فقهيــة كبــرى ،ولكــن تقريــر مجعيــة المجلــة تضمــن تنبيهــا إىل أنــه ال
يجــوز أن يســتند قضــاء القاضــي إىل واحــدة مــن هــذه القواعــد مــا مل يــرد نــص
صريــح باعتبارهــا ،لذلــك مل تكــن هــذه القواعــد تحــت عنــوان كتــاب أو بــاب
يف المجلــة ،بــل ُأدرجــت يف المقدمــة .
و أمــا الســتة عشــر كتابــا فــكل كتــاب منها قســم إىل أبــواب وكل بــاب إىل
فصــول ،وجعــل يف أول كل بــاب مقدمــة تشــتمل عــى االصطالحــات الفقهيــة
المتعلقــة بذلــك البــاب ثــم بعــد ذلــك يقــع ذكــر المســائل عــى الترتيــب دون
خلــط بيــن المســائل والمبــادئ كمــا يف كتــب الفقــه القديمــة ،تبــدأ بكتــاب
البيــوع واإلجــارات وتنتهــي بكتــاب القضــاء عــى نحــو التسلســل المعهــود يف
كتــب الفقــه.

مجمــوع مــواد المجلــة ألــف وثمانمائــة وإحــدى ومخســون 1851مــادة
ذات أرقــام تسلســلية عــى منــوال القوانيــن الحديثــة ليســهل الرجــوع إليهــا
واإلحالــة عليهــا.
اشتملت المقدمة عىل مائة مادة ،ويبدأ الكتاب األول منها بالمادة .101

و يف آخــر المجلــة توضيــح بوقــت إنجازهــا مــع أســماء أعضــاء لجاهنــا
المؤلفــة مــن أميــن الفتــوى وناظــر األوقــاف ،القاضــي بــدار الخالفــة ،رئيــس
محكمــة التمييــز ،رئيــس التدقيقــات الشــرعية ،ثــم ختــم الدولــة العثمانيــة أو
مــا يســمى بصــورة الخــط الهمايــوين ل ُيعمــل بموجبــه.
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و قد استبعدت من المجلة ثالثة أقسام من الفقه :

 -1العبــادات ،ألن المقصــود مــن وضــع المجلــة خدمــة القضــاء وتذليل
صعوبــة المراجعــة الفقهية

 -2األحــوال الشــخصية  ،وقــد صــدر فيمــا بعــد قانونــا لألحــوال
الشــخصية عــام 1333ه بعنــوان «قــرار حقــوق العائلــة العثمــاين» مقصــورا
عــى أحــكام النــكاح والطــاق وأدخــل فيــه نظــام التفريــق القضائــي مســتمد
مــن الفقــه المالكــي
 -3أحــكام العقوبــات ألهنــا تركــت لقانــون الجــزاء الــذي كان صــادرا
(  ( 
ســنة1274ه.
مزايا المجلة وعيوهبا :
أ-مزايا المجلة :

 -1تعتبــر مجلــة األحــكام العدليــة أول بــوادر التجديــد يف الكتابــة الفقهية
المعاصــرة بأســلوب الصياغــة القانونيــة الحديثــة مــن حيــث الترتيــب والترقيم.

 -2أقامــت المجلــة فارقــا بيــن أســلوب الفقــه الشــارح وأســلوب
التشــريع القانــوين اآلمــر مــن حيــث طريقــة التعبيــر واالقتصــار عــى قــول
واحــد مختــار للعمــل بــه يف كل مســألة دون التعــرض إىل األدلــة والمناقشــات
واالختالفــات التــي تزخــر هبــا كتــب الفقــه
 -3تحديد المرجع القانوين للقضاء وحسم النزاع والفوضى يف هذا المجال
 -4تع ّبر عن مظهر من مظاهر وحدة المسلمين يف القوانين ذات الصلة.
ب-عيوب المجلة :

ككل عمــل بشــري ،وكتجربــة أوىل ظهــرت مــع مـ ّـر الزمــن يف المجلــة
عيــوب أبانــت عــن قصــور يف الوفــاء بالحاجــات المتجــددة يف األحــكام التــي
( )1انظــر المدخــل الفقهــي العــام  230/1:ومــا بعدهــا ،وتاريــخ الفقــه اإلســامي
إلليــاس دردور  1260/2ومــا بعدهــا
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نشــأت مــن تولــد األســاليب االقتصاديــة الحديثــة يف التجــارة والعمــل ممــا
دعــا إىل تداركهــا بقوانيــن متتابعــة كل منهــا ينســخ جانبــا مــن المجلــة .و ُأمجــل
هــذه العيــوب يف نقطتيــن رئيســيتين.
أ-من الناحية الشكلية :

 -1اشــتملت مــواد المجلــة عــى إيضــاح للمبــادئ واألحــكام بضــرب

األمثلــة التطبيقيــة الطويلــة كمــا أتــت بتعريفــات وتوضيحــات للواضــح

كتعريــف البائــع بأنــه هــو الــذي يبيــع والمشــتري هــو الــذي يشــتري وكل هــذا
ال ينســجم مــع الطريقــة التقنينيــة الحديثــة ،فالقانــون آمــر وليــس بمعلــم.

 -2تضمنــت المجلــة الناحيــة الشــكلية لألحــكام وهــي مــا تســمى يف

القوانيــن الحديثــة بأصــول المحاكمــات والمرافعــات بينمــا القانــون المــدين

بمفهومــه الحديــث ال يتضمــن ســوى األحــكام الموضوعيــة دون الشــكلية،
وســبب ذلــك يرجــع إىل أن كتــب الفقــه التــي اســتمدت منهــا المجلــة هــذه

المــواد تداخــل فيــه األحــكام الشــكلية والموضوعيــة.
ب-من الناحية الموضوعية  :وهذا هو األهم

التزمــت المجلــة مذهبــا واحــدا هــو المذهــب الحنفــي ،وال مــراء أن

المذهــب الواحــد مهما اتســع بأصولــه وفروعــه وتشــعبت نظرياتــه وتخريجاته
ال يمكــن أن يفــي بالحاجــات المتجــددة لألمــة مــن الناحيــة التشــريعية .وإنمــا

قابليــة الفقــه اإلســامي للتشــريع تتجــى بمجمــوع مذاهبــه واجتهاداتــه ،فــكان
الواجــب أن تســتمد المجلــة مــن مجيــع المذاهــب الفقهيــة أحســن مــا يف كل

منهــا وأعدلــه.

لــذا مل يمــض عــى صــدور المجلــة زمــن طويــل حتــى ظهــر عــدم

كفايتهــا ،وبــدأ تــدارك الحاجــة بقوانيــن متتابعــة ،وكان أول إشــكال ظهــر فيهــا
ضيــق أحــكام المشــارطات العقديــة ،وكان األوىل أن تســتمد يف هــذا البــاب من
المذهــب الحنبــي وآراء شــريح القاضــي ومذهــب ابــن شــبرمة ففيهــا أحســن
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مــا اســتقرت عليــه النظريــات القانونيــة الحديثــة مــن الضوابــط .وهكــذا يف
مواطــن وقضايــا أخــرى ال يتســع المجــال لذكرهــا أو تعدادهــا.

لكــن الحــق أن الظــروف التــي قامــت فيهــا المجلــة ال تتحمــل الخــروج

عــن المذهــب الحنفــي إذ كانــت العصبيــة المذهبيــة يف المراكــز الرئيســية
للدولــة صاحبــة المشــروع والمجتمــع آنــذاك تــرى يف العــدول إىل آراء
اجتهاديــة أخــرى مل يألفوهــا خــروج عــن الشــريعة.

وبــدأ رســميا تنفيــذ فكــرة االنفتــاح عــى المذاهــب األخــرى لالســتفادة

منهــا يف تقنيــن أحــكام األحــوال الشــخصية أو قانــون حقــوق العائلــة العثمــاين

ســنة 1333ه حيــث أخــذت مــن المذهــب المالكــي حكــم التفريــق اإلجبــاري
القضائــي (تفريــق الحاكــم للضــرر أو االعســار إىل غيــر ذلــك) بيــن الزوجيــن،

وتقييــد انتظــار زوجــة المفقــود بأربــع ســنوات مــن فقدانــه بينمــا يقضــي
المذهــب الحنفــي بانتظــار وفــاة أقرانــه يف العمــر(  ( .
-شروح المجلة :

كتبــت حــول المجلــة شــروح متعــددة إعتمــدت معظمهــا الفتــوى والفقه

الحنفــي ،وفيمــا يــي ذكــر ألهم هــذه الشــروح.

-جامــع األدلــة عــى مــواد المجلــة  :لنجيــب بــك هواويني ســنة1305ه،

شــرح فيــه المجلــة بنصــوص المجلــة ذاهتــا مــن خــال إحالــة كل كلمــة تــرد
يف النــص إىل قاعــدة أخــرى مــن قواعــد المجلــة.

-شــرح المجلــة لســليم رســتم بــاز ســنة1328ه  :وهــو شــرح يتميــز

بالوضــوح والبعــد عــن التوســع ،وكثيــرا مــا يذكــر أمثلــة للقواعــد مــن مــواد
المجلــة نفســها والتوثيــق للمعلومــات ،وهــو مــن أوائــل الشــروح التــي

ظهــرت للمجلــة ولقيــت قبــول حســنا.

( )1المدخل الفقهي العام  ،245-240/1فلسفة التشريع  94وما بعدها
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-درر الحــكام شــرح مجلــة األحــكام  :لعــي حيــدر أفنــدي مــدرس

المجلــة يف كليــة الحقــوق باآلســتانة ،ورئيــس محكمــة التمييــز وأميــن الفتيــا
ووزيــر العــدل يف الدولــة العثمانيــة ،كتــب مؤلفــه باللغــة التركيــة ونقلــه إىل

اللغــة العربيــة فهمــي الحســيني المحامــي.

وهــو مــن الشــروح المفيــدة وربمــا كان أفضلهــا ،يشــرح فيــه القاعــدة

ويربطهــا بغيرهــا مــن القواعــد ويعلــل أقوالــه ويذكــر األمثلــة مــن القديــم
والحديــث ويوثــق معلوماتــه ممــا يوضــح تمكنــه ،وقــد أفــاد منــه رجــال

القضــاء والمحامــون والعلمــاء ومجيــع مــن شــرح المجلــة بعــده ،يقــع يف أربعــة
مجلــدات ضخمــة.

شــرح المجلــة لمفتــي محــص خالــد اآلتاســي ســنة1326ه  :وقــد بــدأه

مــن أول كتــاب البيــوع إىل المــادة ( )1728وأتــم شــرح الباقــي ابنــه محمــد

طاهــر اآلتاســي وكان مفتــي محــص أيضــا بعــد والــده ،وقــد نحــا فيــه المؤلــف
إىل بيــان معنــى القاعــدة وربطهــا بغيرهــا مــن القواعــد التــي لهــا هبــا اتصــال

ســواء كانــت قيــدا لهــا أو شــرطا فيهــا ،يبيــن معناهــا ويذكــر األمثلــة والفــروع
المنضويــة تحتهــا ،وقــل تذييــل شــرحه بالمســتثنيات ،اعتمــد يف توثيــق

المعلومــات عــى مــن شــرحوا المجلــة قبلــه بخاصــة ســليم رســتم بــاز ،كمــا

لــه اســتدراكات عــى الشــروح الســابقة ،يتميــز هــذا الشــرح بذكــر النصــوص
الفقهيــة للمذاهــب األخــرى وخصوصــا الشــافعية مــع العــزو إىل مصادرهــا
ويقــع يف ســتة مجلــدات ضخمــة.

 -وهنــاك شــروح أخــرى كثيــرة تربــو عــى المائــة كشــرح ســليم بــاز

اللبنــاين ،ومــرآة المجلــة للفقيــه الشــيعي مســعود أفنــدي مفتــي القيصريــة،

وتحريــر المجلــة لمحمــد حســين آل كاشــف الغطــاء مــن علمــاء الشــيعة
اإلماميــة (ت )1373وطبــع هــذا الشــرح ســنة1927م أضــاف إليهــا طائفــة

مــن القواعــد الفقهيــة مــن كتــب الشــيعة اإلماميــة.
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كمــا كُتبــت شــروح اقتصــرت عــى القواعــد التــي صــدرت هبــا المجلــة
كشــرح القواعــد الفقهيــة لألســتاذ أمحــد الزرقــا وابنــه مصطفــى الزرقــا يف
المدخــل الفقهــي العــام(  ( .
مصير المجلة وأثرها :

كان الشــعور بقصــور المجلــة عــن الوفــاء بالحاجــة الزمنيــة يتزايــد يف
نفــوس المســؤولين ،ولــذا كان النســخ والتعديــل يتخطفاهنــا بيــن الحيــن
ـم اســتبدالها بعــد الحــرب العالميــة األوىل مــع ضعــف دولــة
واآلخــر ،حتــى تـ ّ
(  ( 
الخالفــة اإلســامية بالقانــون السويســري مــع بعــض التعديــات

ثــم تخلــت الــدول العربيــة الواحــدة تلــو األخــرى عــن المجلــة فتخلــت
ثــم العــراق ســنة 1952م
لبنــان عنهــا ســنة 1947م فســورية ســنة 1949مّ ،
واألردن ســنة 1976م وآخرهــا الكويــت.

وهبــذا أصبحــت القوانيــن الغربيــة هــي المطبقة يف ربــوع العامل اإلســامي
مــع العلــم أن المجلــة مل تطبــق يف الجزيــرة العربيــة واليمــن ومصــر إذ مل تكــن
تابعــة للدولــة اإلســامية يف حينهــا ،حيــث اســتمر يف الســعودية واليمــن
وبعــض دول الخليــج العمــل بالتشــريع اإلســامي محصنــة بذلــك مــن تأثيــر
القوانيــن الغربيــة .لكــن كان إصــدار مجلــة األحــكام العدليــة قــد فتــح البــاب
وشــجع عــى القيــام بمحــاوالت الســتخراج تقنينــات تعتمــد عــى المصــادر
(  ( 
اإلســامية مــع مراعــاة األحــوال القطريــة وأعرافهــا.
مشروع مجلة األحكام التونسية يف وزارة خير الدين :

ظهــر مشــروع مجلــة األحــكام الشــرعية التونســية عــى عهــد وزارة
خيــر الديــن باشــا الــذي عمــد إىل توحيــد القضــاء يف تونــس إذ كان لــكل
( )1القواعــد الفقهية للباحســين  390وما بعدها ،فلســفة التشــريع يف اإلســام ،100-97
القواعد الفقهيــة للندوي  148وما بعدها
( )2حركة التقنين الوضعي51-45
( )3المدخل الفقهي العام246/1
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مــن المذهــب الحنفــي والمالكــي قــاض مطلــق الحكــم يف النــوازل  -مــع
مــا يوجــد بيــن المذهبيــن مــن الخــاف ،بــل يف المذهــب الواحــد -وكان
للقاضــي االجتهــاد والترجيــح والحكــم باعتبــار األصلــح يف المســألة مراعيــا
العــرف الســائد ،فــكان القاضــي يحكــم يف حادثــة بمــا يخالــف حكــم غيــره
يف مثلهــا مــن الحــوادث ،فشــكلت لجنــة مؤلفــة مــن شــيخ اإلســام أمحــد
بــن خوجــة مــن علمــاء الحنفيــة ،ومــن عالميــن مــن المجلــس مــن أعــام
المالكيــة ومهــا عمــر النيفــر والشــيخ عمــر بــن الشــيخ (قاضــي بــاردو) ،ومــن
أحــد الوجهــاء والعقــاء العارفيــن بإصالحــات البلــد وتجارهتــا وهــو حســونة
حــداد ،فاجتمعــت اللجنــة وخطــت خطــوات واســعة يف هــذا المشــروع ،لكــن
عــاق االســتفادة مــن ثمرتــه خــروج خيــر الديــن باشــا مــن الــوزارة ،هيمــن
بعدهــا القانــون الغربــي .تجــدر اإلشــارة يف هــذا المجــال إىل أنــه قد تــم بتونس
إصــدار مجلــة االلتزامــات والعقــود ســنة 1323ه1906/م التــي اعتمــدت
اعتمــادا راســخا عــى الفقــه المالكــي ،وكانــت قــد تفوقــت يف صياغتهــا عــى
مجلــة األحــكام العدليــة ،واهتمــت بوضــع نظريــة عامــة لاللتزامــات .واســتمر
عمــل اللجنــة فيهــا لمــدة عشــر ســنوات مــن 1896إىل1906م(  ( .
 -3مجلــة األحــكام الشــرعية عــى مذهــب اإلمــام أمحــد  :قــام هبــذا
العمــل الشــيخ أمحــد القــاري وهــي شــبيهة بمجلــة األحــكام العدليــة لكــن
بنــاه عــى الفقــه الحنبــي وقــد بلــغ  2382مــادة(  ( .

 -4مجلــة األحــوال الشــخصية  :يف مصــر وهــو مســتمد مــن المذاهــب
األربعــة ســنة1915م ،تــاه مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية يف مصــر
وســورية يف عهــد الوحــدة حــال دون صــدوره االنقــاب الــذي حصــل يف

( )1صفوة االعتبار بمستودع األمصار واألقطار  ،269/1انظر تاريخ الفقه اإلسالمي 1264/2
( )2ألــف هــذا الكتــاب عــام 1343ه ومل يــر النــور إال عــام1401ه بعنايــة الباحثيــن
الفاضليــن د .عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان ود.محمد إبراهيــم أمحد عــي مطبوعات
هتامــة الســعودية .انظــر المدخــل الفقهــي العــام ص305
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ســورية ســنة1961م .ثــم مشــروع األحــوال الشــخصية الموحــد للبــاد
العربيــة الــذي تبنــاه مؤتمــر الربــاط ســنة1977م.
بعض ثمرات التقنين يف الفقه اإلسالمي.

قــام يف مصــر فريــق مــن كبــار القانونييــن وفقهــاء الشــريعة منــذ وضــع

القانــون المــدين المصــري الجديــد يف األربعينــات ،وهــو قانــون أجنبــي
األصــول فدعــوا إىل اســتمداده مــن فقــه الشــريعة اإلســامية بمختلــف
مذاهبهــا وصاغــوا نظريــة العقــود الــواردة فيــه كلهــا صياغــة جديــدة تتضمــن
األحــكام القانونيــة نفســها مســتمدة مــن مذاهــب الفقــه اإلســامي مــع إحالــة

كل مــادة عــى المرجــع الفقهــي الــذي اســتمدت منــه ،فبرهنــوا بذلــك عــى
إمــكان إنشــاء أحــدث القوانيــن العصريــة مــن الفقــه اإلســامي.

وبــدأت هــذه الجهــود العلميــة تــؤيت أكلهــا مــع مــا رافقهــا مــن مطالبات

شــعبية قو ّيــة ،حيــث ولــد أول قانــون مــدين حديــث يف أســلوبه وترتيبــه وتبويبه
مســتمدا مــن الفقــه اإلســامي بمختلــف مذاهبــه يف المملكــة األردنيــة عــى يد

لجنــة مــن رجــال الفقــه والقانــون مــع مذكــرة إيضاحيــة تواكــب مــواده مــادة
مــادة وتصلهــا بمصادرهــا مــن فقــه المذاهــب أو تدعمهــا بقيــاس اجتهــادي

أو بالتخريــج عــى قاعــدة االســتصالح وغيرهــا وصــدر هــذا القانــون رســميا
عــام1976م وحــل محــل مجلــة األحــكام العدليــة التــي كان معمــوال هبــا يف
األردن حتــى ذلــك التاريــخ  .وبــادرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إىل

أخــذه كامــا وإصــداره قانونــا مدنيــا لهــا ،كمــا أخــذت بــه كامــا مجهوريــة
الســودان عــام 1983م .

إن صــدور هــذا القانــون كســر حاجــز الصعوبــات التــي كانــت تعتــرض

تحقيــق هــذه الفكــرة منتصــف هــذا القــرن ،وكان يف اختــاف المذاهــب
الفقهيــة ومرونــة نصــوص الشــريعة أكبــر عــى اختيــار األحــكام المناســبة
والمالئمــة لحاجــة العصــر.
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وقــد كانــت جامعــة الــدول العربيــة تبنــت مشــروعا مماثــا وكلفــت

لجنــة مــن الخبــراء عملــوا عليــه لمــدة أربــع ســنوات ،وضعــوا خاللهــا
ـم تخلــت الجامعــة
األركان األساســية وتمــت صياغــة كثيــر مــن نصوصــه ثـ ّ
عنــه ومل يــر النــور(  ( .

بعض الجهود الفردية والجامعية

 -1الجهــود الجماعيــة  :قامــت المجامــع الفقهيــة وحــركات

الموســوعات الفقهيــة التــي نشــطت يف أكثــر مــن قطــر إســامي ،فــكان مجمــع
البحــوث اإلســامية باألزهــر الشــريف ،والمجمــع الفقهــي لرابطــة العــامل
اإلســامي وغيرهــا.

كمــا قــام عــى إثــر المؤتمــر الــذي انعقــد بباريــس ســنة 1951م والــذي

أشــاد بمزايــا الفقــه اإلســامي ،واعتــرف المؤتمــرون بمــا يف هــذا التشــريع من
مرونــة وشــأن وقيمــة حقوقيــة وتشــريعية عظيمــة ،وأعربــوا عــن رغبتهــم يف

وضــع معجــم للفقــه اإلســامي يســهل الرجــوع إليــه تعــرض فيــه المعلومــات
الحقوقيــة اإلســامية وفقــا لألســاليب الحديثــة ،واعتبــر الشــيخ مصطفــى
الزرقــا أهنــا المرحلــة الجديــدة التــي بجــب أن يجتازهــا تدويــن الفقــه

اإلســامي لكــي يظهــر هبــا جوهــره ،فأنشــأت موســوعة الفقــه اإلســامي يف

كليــة الشــريعة جامعــة دمشــق ســنة 1954م أيــام عمــادة الدكتــور مصطفــى
الســباعي بعضويــة الدكتــور مصطفــى الزرقــا ،ود .معــروف الدواليبــي

ود .يوســف العــش وغيرهــم لتكويــن الهيــكل اللفظــي للموســوعة مرتبــة
حســب حــروف الهجــاء ،توالــت بعدها موســوعات الفقــه يف العامل اإلســامي،
يف مصــر ســنة 1958م وكان المجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية قــد أصــدر

ســنة 1961م جــزءا نموذجيــا عــى ســبيل التجربــة وليكــون تحــت أنظــار
العلمــاء والمشــتغلين بالفقــه والقانــون عــى أن يبــدأ بإعــداد الجــزء األول يف

( )1المدخل الفقهي العام 305-303/1
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صورتــه النهائيــة(  (  ثــم الكويــت ســنة 1967م اســتمر العمــل فيهــا يف دورتــه
األوىل مخــس ســنوات تــم فيهــا وضــع الخطــة وصنــع معجــم فقهــي وإنجــاز
مخســين بحثــا رئيســيا ،ثــم عــاد مجــددا ســنة 1977بتكويــن لجنــة للتخطيــط
والتنفيــذ الفــوري ،وقــد اعتنــت الموســوعة بالشــكل واإلخــراج عنايتهــا

خرجــت موســوعة منظمــة منســقة مرتبــة مصطلحاهتــا عــى
بالموضــوع حتــى ّ

حــروف المعجــم ،قــد مجعــت مــا تشــتت مــن أحــكام الفقــه يف بطــون الكتــب
يتمكــن الباحــث مــن الوصــول اىل مــراده بيســر وســهولة(  ( .
الجهود الفردية :

ظهــرت مجهــودات فرديــة لتقنيــن الفقــه اإلســامي قــام هبــا بعــض

الباحثيــن المتخصصيــن مــن أصحــاب الكفــاءات العاليــة تطلعــوا إىل تدويــن

األحــكام الشــرعية عــى صــورة تشــبه مجلــة األحــكام العدليــة قدمــوا

مشــروعات ناضجــة ووافيــة أذكــر منهــا :

 -1رائــد التقنيــن الفقهــي الحديــث محمــد قــدري باشــا :وهو أحــد

الفقهــاء والمحدثيــن ومــن رجــاالت القضــاء يف مصــر الذيــن كتبــوا يف الفقــه

اإلســامي وبســطوا مســائله بلغــة بســيطة قريبــة مــن مــدارك هــذا العصــر ،ألف

ثالثــة كتــب هــي عبــارة عــن مشــروعات لقوانيــن اســتمدها مــن المذهــب
الحنفــي .ألــف إىل جانــب األحــكام الشــرعية يف األحــوال الشــخصية ،مرشــد

الحيــران إىل معرفــة أحــوال اإلنســان يف المعامــات وقانــون العــدل واإلنصاف

يف القضــاء عــى مشــكلة األوقــاف (  ( .

 -2أســتاذ القانونييــن الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري  :ألــف كتابــه

مصــادر الحــق وغيــره وكان مــن أوائــل مــن كتــب يف الفقــه اإلســامي المقــارن

( )1موسوعة الفقه اإلسالمي المصرية ،7-6/1انظر تاريخ الفقه اإلسالمي 1271-1270/2
( )2تاريخ الفقه اإلسالمي 1273-1272/2
( )3المرجع السابق 1276-1275
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بالقانــون الغربــي ،وقــد توصــل مــن خــال دراســاته إىل أن الفقــه اإلســامي
نظــام قانــوين عظيــم لــه صنعة يســتقل هبــا ويتميــز عن ســائر النظــم القانونيــة(  ( .
 -3القاضــي عبــد القــادر عــودة  :ألــف الموســوعة الجنائيــة الق ّيمــة التــي
ســماها التشــريع الجنائــي اإلســامي مقارنــا بالقانــون الوضعــي ،جعــل عمــاد
مقارنتــه عــى المذاهــب األربعــة المشــهورة ،أظهــر فيــه محاســن الشــريعة
اإلســامية وتفوقهــا عــى القوانيــن الوضعيــة وســبقها إىل تقريــر كل المبــادئ
اإلنســانية والنظريــات العلميــة واالجتماعيــة التــي مل يعرفهــا العــامل ،وقــد صــاغ
كتابــه يف 68مــادة(  ( .

 -4أســتاذ القانــون المــدين والشــريعة اإلســامية ،الشــيخ مصطفــى
الزرقــا  :صاحــب مشــروع (الفقــه اإلســامي يف ثوبــه الجديــد) ومنــه كتابــه
القيــم المدخــل الفقهــي العــام ،كمــا صــاغ أحــكام الفقــه اإلســامي عــى
شــكل نظريــات أو كمــا ســماها مفاهيــم كبــرى يؤلــف كل واحــد منهــا وحــدة
موضوعيــة حقوقيــة منبثقــة مــن الفقــه اإلســامي (  (  عــى غــرار نظريــة اإللتزام
الحــق ،الفعــل
العامــة يف الفقــه اإلســامي ،ونظريــة التعســف يف اســتعمال
ّ
الضــار وغيرهــا ويقــوم منهجــه يف سلســلة الفقــه اإلســامي يف ثوبــه الجديــد
ّ
عــى صــوغ األحــكام الفقهيــة كصياغــة الفقــه القانــوين الحديــث ليلبــس الفقــه
اإلســامي ثوبــا جديــدا يتفــق مــع روح العصــر يف صياغتــه ومظهــره ،ويحافــظ
يف األحــكام واألنظــار الفقهيــة عــى أصلــه وجوهــره ،والكتــاب ليس موســوعة
فقهيــة بــل هــو مدخــل موطــأ يعلــم الطالــب الجامعــي المفاهيــم الفقهيــة
األساســية ومنهــج التفكيــر الفقهــي الســديد(  (  .
()1
()2
()3
()4

مصادر الحق يف الفقه اإلسالمي 7-5/1
التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي12-6/1
المدخل الفقهي العام ص235
تاريخ الفقه اإلسالمي 1280-1279/2
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خامتة

بعــد هــذه الجولــة الســريعة يف رحــاب مجلــة األحــكام العدليــة أقــول :
رغــم أن هــذه المجلــة مل تلــب طمــوح العلمــاء والشــعوب يف رؤيــة قانــون
متكامــل بالمفهــوم الحديــث لهــذا المصطلــح مســتمد مــن الشــريعة اإلســامية
يكــون مرجعــا للمســلمين يف مجيــع بقــاع األرض ،للقصــور الــذي ظهــر فيهــا مع
مــرور الزمــن ،لكــن تبقــى قفــزة نوعيــة رائــدة فتحــت البــاب إىل تقنيــن الفقــه
اإلســامي يف عصــر كثــرت وتعقــدت الصعوبــات فيــه ،وتكالــب فيــه أعــداء
اإلســام عــى هــذه األمــة القتالعهــا مــن جذورهــا ،لكــن شــعور الشــعوب
القــوي بضــرورة الحفــاظ عــى هويتهــا اإلســامية وتراثهــا الفقهــي العظيــم أنتج
هــذه المحــاوالت التــي ال تــكاد تنقطــع عــى مــر العصــور والتــي تالفــت الخلل
الــذي وقــع يف المجلــة كمحاولــة أوىل أظهــرت رونــق هــذه الشــريعة الســمحة
وصالحيتهــا لــكل زمــان ومــكان ،فواجــب المســلمين أن يتطلعــوا بأمــل فســيح
إىل دوحــة الفقــه اإلســامي وغــراس مجلــة األحــكام العدليــة ليعيــدوا الفقــه
اإلســامي إىل نصابــه الحقيقــي لتحقيــق هويتهــم وعــدم تبعيتهــم لآلخريــن .
لــذا أقتــرح ونحــن يف زمــن األبحــاث التخصصيــة عــى الباحثيــن واألكادمييــن
والطــاب مواصلــة الســير عــى المنــوال إلرجــاع هــذه األمــة إىل دينهــا ووصلها
بحضارهتــا ومصادرهــا األصليــة الحيــة والقابلــة للتجديــد.
نتائج وتوصيات :

وخالصة هذه النتائج والتوصيات مبينة عىل النحو التايل :

ـون بمجموعــه ثــروة مــن المفاهيم
 -1إن اختــاف المذاهــب الفقهيــة يكـ ّ
واألصــول الحقوقيــة ،وهــي المنــاط الــذي يمكــن الفقــه اإلســامي مــن أن
يســتجيب لجميــع مطالــب الحيــاة الحديثــة والتوفيــق بيــن حاجاهتــا ،لــذا
ال بــد مــن عــدم االلتــزام بمذهــب معيــن عنــد تقنيــن أحــكام الفقــه اإلســامي،
ففــي ذلــك تحجيــر لمــا وســع اهلل مــن شــرعه وتضييــق دائــرة الفقــه الرحبــة
التــي تعــد مــن مفاخــر الفقــه اإلســامي ،ولذلــك ينبغــي االنتفــاع هبــذه الثــروة
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كلهــا عنــد التقنيــن ،فلــو أن علمــاء الدولــة العثمانيــة أخــذوا نصــوص (مجلــة
األحــكام العدليــة) مــن ســائر المذاهــب المعتبــرة ومل يتقيــدوا بالمذهــب
الحنفــي وحــده ،مــا وجــدت القوانيــن الوضعيــة منفــذ ًا لتحــل محــل الشــريعة
يف الــدول اإلســامية.

 -2إن تقنيــن أحــكام الشــريعة اإلســامية يتــم عــن طريــق إنشــاء هيئــات
يف الــدول اإلســامية تضــم كبــار العلمــاء المشــهود لهــم بالعلــم شــريطة أن
تتوافــر يف أعضــاء الهيئــة شــروط االجتهــاد ،حيــث تقــوم هــذه الهيئــة بإعــداد
مشــاريع التقنينــات أو مراجعتهــا ثــم تقديمهــا إىل الجهــة التــي تملــك حــق
اقتــراح القوانيــن أو تعديلهــا.
 -3مشــاورة المشــتغلين بتطبيــق القانــون عنــد التقنيــن وصياغــة
القوانيــن ،كالقضــاة والمحاميــن لمعرفــة مالحظاهتــم ألهنــم األدرى بظــروف
ومالبســات التطبيــق وأوجــه القصــور وطرائــق المعالجــة لهــا.

 -4عقــد نــدوات ولقــاءات وحــوارات ومنتديــات لمناقشــة المســائل
المطلــوب تقنينهــا مــن قبــل العلمــاء والباحثيــن والمهتميــن وتدويــن وتوثيــق
التوصيــات والمالحظــات التــي تتمخض عن تلــك اللقــاءات والنــدوات العلمية.

 -5تفعيــل دور المجامــع الفقهيــة اإلســامية ومؤسســات االجتهــاد
الجماعــي يف العــامل اإلســامي وإشــراكها يف تقريــر المعالجــات الفقهيــة
للمســائل والمســتجدات المعاصــرة التــي مل يتعــرض لهــا الفقهــاء
المتقدمــون ،وإخطــار هيئــات التقنيــن بمــا يتقــرر يف هــذا الشــأن لالســتفادة
منهــا عنــد التقنيــن.
 -6تبــادل البيانــات والمعلومــات والخبــرات المتعلقــة بتقنيــن أحــكام
الشــريعة اإلســامية بيــن الــدول اإلســامية ،والتنســيق والتشــاور بيــن هيئــات
التقنيــن فيهــا.
والحمد هلل أوال وأخيرا
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قائمة المراجع :

1 /1التشــريع الجنائــي مقارنــا بالقانــون الوضعــي .عبــد القــادر عــودة دار إحيــاء
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حجية القواعد الفقهية

ومدى إمكانية استثمارها في االجتهاد القضائي
دراسة تطبيقية على قانون األسرة الجزائري

 الدكتور عليان بوزيان
y
أستاذ حماضر ،جامعة ابن خلدون تيارت

ﭑ ﭒﭓﭔ
مقدمة :

ـب الفقــه
يزخــر الفقــه اإلســامي بأصــول وقواعــد فقهيــة كليــة تمثــل لـ ّ

وسـ ّـره ،وخالصتــه الدالــة عــى مضامينــه الكليــة ،وبحكــم مــا لهــذه القواعــد
الفقهيــة مــن أمهيــة بالغــة يف البنــاء الفقهــي والقضائــي ،فإهنــا تعتبــر أحــد

ـول عليهــا يف االجتهــاد القضائــي ،نظــر ًا لمــا لهــا مــن أثــر بالــغ
العلــوم المعـ ّ

يف صياغــة الملكــة الفقهيــة يف تكويــن القضــاة وتأهيلهــم للتصــدي لنــوازل
القضايــا القضائيــة والفقهيــة ،ولتنيــر لهــم الطريــق لإللمــام بأبــواب الفقــه
الواســعة ،واســتنباط الحلــول للوقائــع المتجــددة ،واألحــداث النازلــة ،ألن

كمــا قــال القــرايف المالكــي فيمــا اشــتهر عنــه -مــن ضبــط الفقــه بقواعــدهاســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات الندراجهــا يف الكليــات ،وتناســب عنــده

مــا تضــارب عنــد غيــره.

(  ( 

وتتأكــد الحاجــة الماســة إىل القواعــد الفقهيــة يف الفكــر القانــوين

والقضائــي نظــر ًا لكثــرة مــا يســتجد مــن مســائل مل تحــط هبــا النصــوص

القانونيــة ،بحيــث يمكــن اتخاذهــا مبــادئ حقوقيــة تعبــر عــن قيــم ثابتــة
( )1اإلمام ابن إدريس القرايف؛ الفروق؛ دار عامل الكتب؛ بيروت؛ ج1؛ ص.03
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يف ميــزان التشــريع والتعامــل والحقــوق والقضــاء ،لمــا تختزنــه مــن رصيــد
(  ( 
علمــي كبيــر ومنتظــم مــن الآللــئ الفقهيــة المنثــورة يف بحــور الفقــه.
ومــن ثــم فــإن عــدم اإللمــام بالقواعــد الفقهيــة يــؤدي إىل عجــز الفقيــه
والقاضــي عــن االرتقــاء إىل درجــة االجتهــاد للحكــم يف المســألة ،فمــن شــأن
اإلفــادة منهــا تســهيل معرفــة الحكــم إمجــاال لمــن عجــز عــن اإلحاطــة بفروعه
واىل ذلــك أشــار القــرايف فقيــه القواعــد المالكيــة حيــث قــال «:وإذا رأيــت
مخرجــة عــى قواعــد الشــرع مبنيــة عــى مآخذهــا هنضــت الهمــم
األحــكام ّ
حينئـ ٍ
(  ( 
ـذ القتباســها ،وأعجبــت غايــة اإلعجــاب بتقمــص لباســها».

ورغــم هــذه األمهيــة العلميــة والعمليــة للقواعــد الفقهيــة يف االجتهــاد
الفقهــي والقضائــي إال أن هنــاك إشــكاال عويصــا أمــام اســتثمار القاعــدة
الفقهيــة يف االجتهــاد القضائــي ،بســبب اختــاف الفقهــاء يف حجيــة القواعــد
الفقهيــة ،كوهنــا ليســت دليــاً مــن أدلــة الشــرع يمكــن اســتنباط الحكــم
والفتــوى منهــا مباشــرة ،وألهنــا ليســت كليــة بــل أغلبيــة ،وال يصــح الرجــوع
إىل هــذه القواعــد كأدلــة قضائيــة وحيــدة فضــا عــن أن معظــم هــذه القواعــد
ال تخلــو عــن المســتثنيات ،وربمــا تكــون المســألة التــي نبحــث عــن حكمهــا
مــن تلــك المســتثنيات ،ومــع ذلــك فــان العلــم هبــا ضــروري بالنظــر إىل أن
غالبيــة القضايــا المعروضــة عــى القضــاء األســري خاضعــة للقواعــد العامــة
والنــوازل المســتثتاة نــادرة فيهــا؛ فضــا عــن أن مجرد تأســيس القاضــي حكمه
عــى قاعــدة فقهيــة مــن شــأنه أن يعــزز األمــن القضائــي لــدى المتقاضيــن يف
ظــل شــيوع ثقافــة اإلحســاس بعــدم اإلنصــاف لــدى الغالبيــة.

( )1د/أمحــد الزرقــا ،شــرح القواعــد الفقهيــة ،تحقيــق مصطفــى الزرقــا ،دارا لقلــم
طبعــة  ،2ســنة 1409هـــ ،ص19
( )2الشاطبي ،الموافقات ،ج ،3ص170-169
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المبحــث األول  :مــدى حجيــة القواعــد الفقهيــة لــدى االجتهــاد القضائي
يف قضايا شــؤون األســرة.
وضــع فقهــاء الشــريعة اإلســامية القواعــد والضوابــط الفقهيــة إلحــكام
فــروع المســائل الفقهيــة العمليــة ،ومجــع شــتاهتا يف صياغــة جامعــة مانعــة تحت
ضابــط واحــد ،ســهل الحفــظ تجعــل المحيــط هبــا صاحــب ملكــة فقهيــة قويــة
تنيــر أمامــه الطريــق لدراســة أبــواب الفقــه الواســعة والمتعــددة ،وتعينــه يف
اســتنباط الحلــول للوقائــع المتجــددة والنــوازل الطارئــة بأيســر ســبيل وأقــرب
(  ( 
طريــق يف ظــل اســتحالة اإلحاطــة بــكل جزئيــات الفقــه.

كمــا أهنــا تربــي عنــد الباحــث ملكــة المقارنــة بيــن المذاهــب المختلفــة،
وتوضــح لــه وجهـ ًا مــن وجــوه االختــاف وأســبابه بيــن المذاهــب ،ومــن ثــم
فهــي تســهل عــى غيــر المتخصصيــن يف الفقــه القضــاة االطــاع عــى أصــول
(  ( 
وقواعــد اإلســام بإمجــال.

ويف ظــل اعتمــاد المشــرع الجزائــري عــى الشــريعة اإلســامية كمصــدر
مــادي يف تنظيــم قضايــا شــؤون األســرة ،ممــا يتطلــب مــن القضــاة العلــم
بأحــكام الشــريعة بمذاهبهــا الفقهيــة التفســيرية ،وهــو أمــر صعــب المنــال،
ومــع ذلــك يمكــن االســتعاضة عنــه بعلــم القواعــد والضوابــط الفقهيــة
الجامعــة ألصــول الفقــه المالكــي عــى األقــل ،وهــذا مــا هــو مشــار إليــه يف
العديــد مــن القــرارات القضائيــة التــي وجهــت القضــاة إىل اعتمــاد مذهــب
المالكيــة يف قضايــا شــؤون األســرة توحيــدا لالجتهــاد القضائــي يف الجزائــر
منهــا « :مــن المقــرر شــرعا أن عقــد التنزيــل قبــل صــدور قانــون األســرة كان
( )1ينظــر حــول أمهيتهــا يف التشــريع والتفريــع أســتاذنا د /أبــو بكــر لشــهب ،القواعــد
الفقهيــة األمهيــة يف التشــريع والتخريــج أثنــاء التفريــع ،مجلــة البحــوث والدراســات،
جامعــة الــوادي ،العــدد ،5ســنة  ،2007ص 19ومــا بعدهــا
( )2ينظــر د /ناديــة خيــر الديــن ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة وحجيتهــا يف قانــون
األحــوال الشــخصية ،مجلــة الرافديــن ،المجلــد 12العــدد  ،44:ســنة  ،2010ص182
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اختيــاري وال يحتــاج إىل شــكل رســمي وتقبــل فيــه شــهادة األقــارب طبقــا

للمذهــب المالكــي ،ولمــا كان ثابتــا أن عقــد التنزيــل وقــع قبــل صــدور قانــون
األســرة فأنــه ال مجــال لتطبيــق أحــكام المــادة  169مــن قانــون األســرة بأثــر

رجعــي ألن التنزيــل يخضــع للوصيــة الواجبــة طبقــا للمذهــب الحنفــي»..

(  ( 

كمــا أن االجتهــاد القضائــي يحيــل إىل إتبــاع القواعــد الفقهية «:مــن

المقــرر شــرعا وعــى مــا جــرى بــه قضــاة المجلــس األعــى أن تلفــظ الــزوج

بالطــاق يلزمــه ،ولــو ندم...ومــن ثــم فــان القضــاء بخــاف ذلــك يعــد خرقــا

لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية ...وبنــاء عليه فــإذا أراد أن يرجــع زوجته
كان عليــه إتبــاع القواعــد الفقهيــة التــي تنظــم وتضبــط الرجعــة ،وكان عــى
قضــاة االســتئناف التنفيــذ هبــذه القواعــد الفقهيــة كمــا فعــل قاضــي محكمــة
الدرجــة األوىل إال أهنــم بقضائهــم برجــوع الزوجــة إىل بيــت الزوجيــة خافــوا

أحــكام هــذا المبــدأ ،ومتــى كان كذلــك اســتوجب نقــض القــرار المطعــون
فيــه بــدون إحالــة».

(  ( 

المطلب األول  :نسبية حجية القواعد الفقهية يف الفقه اإلسالمي :

مقصــود علــم القواعــد الفقهيــة ضبــط معاقــد الفــروع ،وتيســير الرجــوع

خصوصــا بالنســبة للقضــاة ،حيــث يكشــف تاريــخ القضــاء أن قضاياهــم كانــت

غنيــة بالتقعيــد الفقهــي ،ومــن ثــم يكــون لمســألة التخريــج عــى القواعــد أمهيتها
العلميــة والعمليــة ،ذلــك أن فائــدة القواعــد الفقهيــة إنمــا تظهر يف تخريــخ حلول

لمختلــف المســائل الفقهيــة والمنازعــات القضائيــة عــن طريــق تخريــج حكــم
المســألة عــى قاعدهتــا التــي يظهــر للفقيــه أو القاضــي اندراجهــا فيهــا ،وهــذا هو

ثمــرة القواعــد وجناهــا .وبنــاء عليهــا تعــرف مكانــة المجتهــد العلميــة.

(  ( 

( )1المجلة القضائية رقم  97/1قرار ملف رقم  173556بتاريخ 1987/11/25
( )2المجلة القضائية العدد  4سنة  89ملف رقم  35322قرار بتاريخ 1984/12/17
( )3د /أبو بكر لشهب ،القواعد الفقهية :األمهية يف التشريع والتخريج أثناء التفريع ،ص23
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وهــو علــم القواعــد مــن جنــس خصائــص علــوم الشــريعة يف الضبــط
والخلــود يف تنظيــم حيــاة النــاس يف أصولهــا وفروعهــا .ولكــن هــذا االنضباط؛
صــار بســبب ورود المســتثنيات عــى القواعــد الفقهيــة وعــدم اطرادهــا يف مجيــع
الفــروع معكــرا لحجيــة القواعــد يف االســتدالل والتخريــج ،فلقــد ظــل هــذا
الهاجــس يهــدد حجيــة القواعــد؛ وينغــص عــى المخرجيــن صفــو التخريــج
ويكــدره ،خشــية أن يكــون الفــرع المخــرج مــن المســتثنيات غيــر مشــمول
بعمــوم القاعــدة؛ إذ ال تخلــو قاعــدة مــن قواعــد الفقــه مــن هــذه المســتثنيات،
بــل إن زحــف المســتثنيات وصــل إىل القواعــد الفقهيــة الكبــرى التــي ترجــع
إليهــا مجيــع القواعــد؛ فعمــت بــه البلــوى؛ وكثــرت منــه الشــكوى حتــى غــدا
مــن القواعد «:عــدم اطــراد القواعــد  (  (».وبالتــايل فقــد غــدت مرجعيــة
القواعــد الفقهيــة نســبية بحكــم كثــرة مســتثنياهتا وصــارت متأخــرة يف التطبيــق
ـول عــى
عــن النــص القانــوين ،خصوصــا يف االجتهــاد القضائــي الــذي صــار يعـ ّ
معياريــة النــص القانــوين.

الفرع األول  :قاعدة المستثنيات وأثرها على حجية القواعد الفقهية :

يف ظــل تأكيــد مجهــور العلمــاء عــى ظاهــرة كثــرة المســتثنيات عــى
القواعــد يقــول الدكتــور الريســوين « :وقــد حاولــت أن أجــد قاعــدة فقهيــة مل ترد
عليهــا اســتثناءات فمــا وجــدت غيــر العكــس بمــا يف ذلــك القواعــد الخمــس
المشــهورة ، (  (»...ومعلــوم أنــه كلمــا كثــرت هــذه االســتثناءات ضعــف الحكم
الــكيل للقاعــدة بــل وربمــا أدى إىل التشــكيك يف قاعدهتــا أصــا.

غيــر أن وجــود مثــل هــذه االســتثناءات يظهــر مــدى االرتبــاط الوثيــق
بيــن علــم القواعــد الفقهيــة ومقاصــد الشــريعة ،فمســائل الفقــه راجعــة عمومــا
إىل قاعــدة اعتبــار المصالــح وإلغــاء المفاســد ،والمســتثنيات إنمــا شــرعت
( )1د /توفيــق يحــي امحمــد؛ االســتثناء يف القواعــد الفقهيــة وأثــره عــى الفقــه والقواعــد
الفقهيــة ،مجلــة األكاديميــة ،جامعــة الشــلف ،العــدد  ،9ســنة  ،203 :ص90
( )2د /الريسوين؛ نظرية التقريب والتغليب ،ص107
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لحفــظ المصالــح باعتبــار المــآل وفقــه الموازنــات واألولويــات ،ممــا يجعــل
قاعــدة جلــب المصالــح ودفــع المفاســد قاعــدة فقهيــة ومقاصديــة معــا،
ولذلــك نجــد أن كثيــرا مــن العلمــاء يذكــر أن مقاصــد الشــريعة جــزء مــن
مباحــث علــم القواعــد الفقهيــة ،فاألحــكام االســتثنائية مــن القواعــد الكليــة
شــرعت حفاظــا عــى المصالــح أن تنخــرم ،أو يفضــي تطبيــق القواعــد الكليــة
إىل نتائــج ومــآالت -نتيجــة لتغيــر الظــروف -ال يرضــى الشــارع عنهــا ،بــل
قــد تكــون عــى النقيــض ممــا تقتضيــه روح التشــريع العــام ،أو ينــايف مقاصــده
العامــة األساســية يف التشــريع ،فتغيــر الظــروف وتجــدد األحــوال كان لــه دور
مؤثــر يف تغييــر مــا ينجــم عــن تطبيــق الحكــم الشــرعي الفرعــي عــى الوقائــع
يف ظــل مــا يالبســها مــن عــوارض  (  ( ،فــإذا كان تعميــم القاعــدة ينجــم عنــه
مــآالت غيــر مقصــودة للشــارع أو ترتــب عنــه أضــرار ومفاســد تربــو عــى مــا
كان قــد قــرر لهــا الشــارع مــن مصالــح حيــن تشــريع الحكــم األصــي ابتــداء،
كان الواجــب اســتثناء هــذه الواقعــة مــن أصــل القاعــدة الكليــة بســبب تغيــر
الزمــن أو فســاد الحــال وتغيــر منــاط المصلحــة والمفســدة ،فتخــرج حينئــذ
مــن قاعدهتــا األصليــة األوىل؛ لتدخــل يف قاعــدة أخــرى تناســب الحــال الــذي
اقتضاهــا (  ( ،قــال الشــاطبي «:وهذا الموضــع كثيــر الفائــدة عظيــم النفــع
بالنســبة إىل المتمســك بالكليــات إذا عارضتهــا الجزئيــات وقضايــا األعيــان...
ومــن فوائــد ســهولة المتنــاول يف انقطــاع الخصــام والتشــغيب الواقــع مــن
(  ( 
المخالفيــن».
ولكــن ذكــر المســتثنيات بقصــد حصــر الفــروع الخارجــة عــن القاعــدة؛
ال يكــون مجديــا إال ببيــان علــل هــذه المســتثنيات وأســباهبا وشــروطها
وضوابطهــا؛ وبيــان منــاط مقاصــد الشــارع؛ فــإن شــملت علــة القاعــدة

( )1د /أبو بكر لشهب ،القواعد الفقهية األمهية يف التشريع والتخريج أثناء التفريع ،ص14
( )2د /توفيق يحي امحمد ،مرجع سابق ،ص90
الشاطبي؛ الموافقات؛ ج ،3ص196
()3
ّ
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وحكمتهــا الفــرع المســتجد كان مندرجــا تحتهــا؛ وإن مل يكــن مشــموال بعلــة
القاعــدة وكان داخــا ضمــن علــة المســتثنى كان حكمــه حكــم مــا اســتثني،
وهــذا األمــر يعطــي القاعــدة مرونــة كبيــرة ،ويجعلهــا صالحــة لــكل زمــان
(  ( 
ومــكان.
الفرع الثاين  :مدى حجية القواعد الفقهية :

انطالقــا مــن مبــررات ظهــور قاعــدة االســتثناءات عــى غالبيــة القواعــد
(  ( 
الفقهيــة اختلــف الفقــه يف مــدى حجيــة القواعــد الفقهيــة عــى رأييــن :

الــرأي األول  :يــرى بعــض العلمــاء أن القاعــدة الفقهيــة تعتبــر دليــاً
يحتــج بــه إذا كان لهــا أصــل مــن الكتــاب أو الســنة بــل هــي يف درجــة الحجــج
القويــة التــي ُينقــض هبــا حكــم القاضــي إذا حكــم بخالفهــا ،بشــرط ســامتها
مــن المعــارض ،وال ريــب أن هنــاك بعــض القواعــد األساســية التــي هــي
مبنيــة عــى أدلــة مــن الكتــاب والســنة المطهــرة وواضحــة األخــذ منهمــا كمــا
أن لبعــض القواعــد صفــة أخــرى ككوهنــا معبــرة عــن دليــل أصــويل أو كوهنــا
حديث ـ ًا مســتقالً ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك قاعدة «:األمــور بمقاصدهــا» ،فــإن
االحتجــاج هبــذه القاعــدة نابــع مــن االحتجــاج بأصلهــا وهــو حديث «:إنمــا
األعمــال بالنيــات» وكقاعــدة « :الضــرر يــزال» ،المخرجــة مــن حديــث :
(  ( 
«ال ضرر وال ضرار».
الــرأي الثــاين  :يــرى بعــض العلمــاء أنــه ال يصــح الرجــوع إىل هــذه
القواعــد كأدلــة قضائيــة وحيــدة ،وإنمــا هــي شــواهد يســتأنس هبــا يف تخريــج
أحــكام القضايــا الجديــدة عــى المســائل الفقهيــة المدونــة ،وال يمكــن
( )1د /توفيق يحي امحمد ،مرجع سابق ،ص90
( )2د /ناصــر بــن عبــد اهلل الميمــان ،الكليــات الفقهيــة دراســة نظريــة تأصيليــة ،مجلــة
العــدل ،الســعودية ،العــدد ،30ربيــع األخــر 1427هـــ ،ص27
( )3د /ناديــة خيــر الديــن ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة وحجيتهــا يف قانــون األحــوال
الشــخصية ،مجلــة الرافديــن ،المجلــد 12العــدد  ،44:ســنة  ،2010ص.227
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االعتمــاد عليهــا يف اســتخراج حكــم فقهــي  (  (.ألن تلــك القواعــد الكليــة عــى
مــا لهــا مــن قيمــة واعتبــار ،هــي كثيــرة المســتثنيات ،فهــي دســاتير للتفقيــه ،ال
(  ( 
نصــوص للقضــاء عــى حــد تعبيــر األســتاذ مصطفــى الزرقــا.

ومــن هنــا وحتــى ال يضطــرب عــى المخــرج تخريجــه ،ينبغــي أن يكــون
بصيــرا بمواقــع تطبيــق القاعــدة متفهمــا لعلتهــا وحكمتهــا ،متبصــرا بمواضــع
االســتثناء عارفــا بضوابطــه وأسســه وأصولــه وأســبابه وعللــه ،ينمــي فيهــم
ملكــة معرفــة أســرار الشــريعة وحكمهــا؛ ويربــي فيــه التريــث قبــل تنزيــل
القواعــد؛ ويجعلــه حــذرا مــن االنســياق وراء عمومــات القواعــد والضوابــط
والنظريــات مــن جهــة ،متريثــا يف الحكــم عــى القواعــد بالبطــان لمجــرد عدم
اطرادهــا يف مجيــع الجزئيــات وورود االســتثناء عليهــا مــن جهــة أخــرى ،بيــد أن
هــذا الضبــط ال يتأتــى للفقيــه إال بتفهــم مقاصــد القواعــد وحكمهــا وتطلــب
عللهــا وأســرارها ،وتجنــب الوقــوف عــى مجــرد الظواهــر؛ والتقيــد بحرفيــة
(  ( 
القواعــد ونصوصهــا.

وهــذا مــا يســتدعي مــن الفقيــه والقاضــي معرفــة أســباب الجمــع
والفــرق والعلــل التــي هــي منــاط األحــكام وإال وقــع يف الخطــأ؛ يقــول
العالمــة الشــاطبي « :فــا يصــح إمهــال النظــر يف هــذه األطــراف فــإن فيهــا
مجلــة الفقــه ومــن عــدم االلتفــات إليهــا أخطــأ مــن أخطــأ  (  (».فالجمــع بيــن
الحكــم الــكيل -ومنــه القواعــد الفقهيــة -وبيــن الحكــم الجزئــي المســتفاد من
الدليــل الجزئــي هــو المنهــج المناســب يف تخريــج حكــم القضيــة مــن الدليــل
وهــذا ال يكــون إال بمراجعــة مســتثتيات القواعــد الفقهيــة ومعرفــة مقصدهــا
( )1ابــن عاشــور محمــد الطاهــر ،مقاصــد الشــريعة اإلســامية ،ص 6ود /عــي الندوي،
القواعــد الفقهيــة ،دار القلــم ســوريا؛ ط5؛ ســنة  2000ص. 71-67
( )2د /مصطفى الزرقا ،المدخل الفقهي العام ،ج ،2ص934
( )3د /توفيق يحي امحمد ،مرجع سابق ،ص90
( )4الشاطبي؛ الموافقات؛ ج ،3ص11
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وهــو مقتضــى االجتهــاد المقاصــدي المضبــوط ،وقــد جعــل الشــاطبي معرفــة
أهــم شــرط لبلــوغ مرتبــة االجتهــاد إذ قــال  «:فــإذا
المقاصــد عــى كمالهــا
َّ
بـــلغ اإلنســان مبلغــا فهــم عــن الشـــارع فيــه قصـــده يف كل مســألة من مسائـــل
الشـــريعة ،ويف كل بــاب مــن أبواهبــا ،فقــد حصــل لـــه وصــف هــو الســبب يف

تنزيلــه منزلــة الخليفــة للنبــي  يف التعليــم والفتيــا والحكــم بمــا أراه اهلل»
وبإغفــال مقاصــد الشــرع تحصــل زلــة العــامل ويف هــذا يقــول الشــاطبي :
«زلــة العــامل وأكثــر مــا تكــون عنــد الغفلــة عــن اعتبــار مقاصــد الشــرع يف
ذلــك المعنــى الــذي اجتهــد فيــه ، (  (»...فالــذي يقتصــر يف اجتهــاده وفتــواه
عــى مــا فهمــه مــن دليــل جزئــي ال يقــل اجتهــاده قصــورا واختــاال عمــن
أمل بشــيء مــن مقاصــد الشــريعة يف حفظهــا للمصالــح الضروريــة والحاجيــة
والتحســينية ودرئهــا للمفاســد...ثم أخــذ يفتــي ويحكــم دون مراجعــة ونظر يف
األدلــة الخاصــة لــكل مســألة وكل نازلــة ،فكالمهــا قاصــر مقصــر عــن درجــة
(  ( 
االجتهــاد األمثــل».
(  ( 

وأمــام هــذا اإلشــكال يف حجيــة القواعــد الفقهيــة بيــن مؤيــد لهــا
بإطــاق ومجــرد مســتأنس هبــا فإننــا ال نعــدم فوائــدا لهــذه القواعــد لمــا تمثلــه
مــن شــواهد يســتأنس هبــا يف تخريــج أحــكام القضايــا الجديــدة عــى المســائل
الفقهيــة المدونــة ذلــك أن فعاليتهــا مهمــة يف التطبيقــات والنــوازل المعاصــرة
خصوصــا وان التاريــخ كشــف عــن إمكانيــة ذلــك حيــث اســتطاع القانــون
الفرنســي أن يســتثمرها يف صياغــة أحكامــه مــن خــال االحتــكاك الــذي جــرى
بيــن المســلمين األوربييــن أصحــاب أعظــم حضــارة عرفتهــا البشــرية عــى
اإلطــاق يف األندلــس ،والتــي ورثهــا بعدهــم كمــا يقــول -د /أحســن زقــور-

( )1الشاطبي؛ الموافقات ،106/4 ،وص.107
( )2الشاطبي ،المصدر نفسه.122/4 ،
( )3الريســوين ،نظريــة المقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي ،مــن إصــدارات المعهــد العالمي
للفكــر اإلســامي ص 294ومــا بعدها
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ــو ِّر ُ
ث وأبــدع
الم َ
إخواهنــم المســيحيون األوربيــون ،ولقــد أبــدع األســتاذ ُ
التلميــذ الــوارث فيمــا بعــد ،حيــث اســتطاع األســتاذ أن يجعلهــا حضــارة

عالميــة ،واســتطاع التلميــذ أن يعمــق عالميتهــا وأن يوصلهــا إىل كل العــامل،
فنعــم األســتاذ ونعــم التلميــذ.

(  ( 

ولقــد أدرك قضــاء األســرة يف الجزائــر خصوصــا قضــاة المحكمــة العليــا

غرفــة األحــوال الشــخصية أمهيــة القواعــد الفقهيــة فأسســوا عليهــا العديــد من
اجتهاداهتــم القضائيــة ومــن ذلــك ،قــرار المحكمــة العليــا ســنة «: 1984مــن

المقــرر فقهــا وقضــاء يف أحــكام الشــريعة اإلســامية أن عــدم اإلنفــاق عــى
الزوجــة لمــدة تزيــد عــى شــهرين متتابعيــن يكــون مبــررا لطلبهــا التطليــق عــن

زوجهــا وذلــك وفقــا لمــا نــص عليــه الفقيــه ابــن عاصــم بقولــه الــزوج إن

عجــز عــن إنفــاق ألجــل شــهرين ذو اســتحقاق بعدمهــا الطــاق ال مــن فعلــه
وعاجــز عــن كســوة كمثلــه ،فــإن القضــاء بمــا يخالــف أحــكام هــذه المبــادئ

يعــد خرقــا لقواعــد فقهيــة مســتمدة مــن الشــريعة اإلســامية. (  (»...

المطلب الثاين  :استدالل قضاء األسرة بأصول وقواعد الفقه الاملكي.

المنورة موطن إمـــام المذهب مـــالك
ظهر المـــذهب المالـــكي بالمدينة
ّ

ابــن أنــس ( 179 - 93هـــ ) الــذي ولـــد هبــا وعــاش فيهــا ،ومنهــا نبــع وفيهــا

نبــغ ،ومنهــا انتشــر يف جهــات مــن أنحــاء العــامل عــن طريــق تالميــذه الذيــن

تجــاوز عددهــم األلــف ،ومــع كثرهتــم فقــد كانــوا مــن أصقــاع مختلفــة ،ولمــا
رجعــوا إىل بلداهنــم محلــوا معهــم مـــو ّطأه ،وهــو حصيلــة جهــده يف مجــع الســنة

( )1د/أحســن زقــور؛ عالميــة الفقــه المالكــي وهيمنتــه عــى ســائر الفقــه؛ بحــث مقــدم
للنــدوة الدوليــة الــذي نظمتــه مجموعــة البحــث يف التــراث المالكــي بالغــرب اإلســامي
التابعــة لكليــة اآلداب ســايس فــاس حــول  «:المدرســة المالكيــة الفاســية أصالــة وامتداد»
أيــام  21/20 :مــارس  2007عــى الرابــط :
-http ://www.malikiya.ma/article-lire

( )2المحكمة العليا ،ملف رقم  34971:قرار بتاريخ 84/11/19
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وبوبــه عــى أبــواب الفقــه ...فــكان
وأقــوال الصحابــة وفتــاوى التابعيــنّ ،
كتابــا حديثيــا فقهيــا ،لقــد محلــوا معهــم فقهــه وأقوالــه وأصولــه وهــو حصيلــة
اجتهــاده ،كمــا محلــوا معهــم يف نفوســهم إجــاال إلمامهــم ،لمــا رأوا فيــه مــن
(  ( 
ســمات التقــوى والصــاح التــي حبــا اهلل ســبحانه هبــا إمــام دار الهجــرة.

ولقــد لقــي المذهــب المالكــي قبــوال حســنا يف بــاد الشــمال اإلفريقــي
وبـــاد األندلــس ،ومصــر؛ والعــراق حتــى اشــتهرت فيــه مــدارس عديــدة
منهــا  :المدرســة المدنيــة أو الحجازيــة ،والمدرســة المصريــة ،والمدرســة
العراقيــة ،والمدرســة المغربيــة ،ومدرســة األندلــس ،فــكان لــكل مدرســة
مميزاهتــا متمثلـ ًة يف انفــراد كل مدرســة بروايتهــا لبعــض فتــاوى اإلمــام مالــك
واجتهاداتــه دون المدارس األخـــرى؛ إ ّ
ال أن اجتهـــاداهتم وتخـريجـــاهتم كانت
فـــي الغـــالب قـائمة عـــى ما يعتقـــدونه متفـــقا مـع قـــواعد مـــذهب إمـامهم
وأصـــوله  (  (.وغالبــا مــا يتــم تقريــر هــذه القواعــد بصيغــة االســتفهام للداللــة
عــى االختــاف فيهــا مثــل قولهــم  :هــل النــكاح مــن قبيــل األقــوات أو
التفكهــات؟(  (  ومقصــود الفقهــاء مــن هــذه القاعــدة أن حاجــة اإلنســان إىل
الــزواج هــل هــي ضروريــة أو كماليــة؟
الفرع األول  :أساليب التقعيد الفقهي ومصادره يف المذهب الاملكي :

يعتبــر أســلوب التقعيــد الفقهــي مــن أهــم األدوات والخطــط المنهجيــة
التــي جعلــت الفقهــاء يلجــأون إىل تقريــب الفقــه اإلســامي عمومــا والفقــه
المالكــي عــى وجــه الخصــوص عبــر األزمنــة والعصــور بحســب لغــة كل
عصــر وخصوصياتــه الفكريــة والثقافيــة جوابــا عــن حاجــة المتفقهــة إىل
فهــم الفقــه ،وإجابــة الفقيــه بأســلوب يناســب هــذا المتفقــه أو ذاك ،وقــد
( )1محمد أبو زهرة ،محاضرات يف تاريخ المذاهب اإلسالمية ،مطبعة المدين ،ص.242،241
( )2د/دريــد الــزواوي ،منهجيــة الفتــوى يف المدرســة المالكيــة األندلســية اإلمــام
الشــاطبي نموذجــا ،ص20
( )3الونشريسي ،إيضاح المسالك ، ،القاعدة ( ،)73ص .102
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استشــعر الخلفــاء قبــل العلمــاء الحاجــة الماســة إىل التقعيــد حســما لمــادة
االختــاف بيــن المتفقهــة ،كمــا يف محــاوالت هــارون الرشــيد ويف روايــة
الخليفــة المأمــون يف اإللــزام بموطــأ اإلمــام مالــك ،فباإلضافــة إىل أســلوب
االختصــار يف شــكل مختصــرات ،لتســهيل اســتحضار مســائل الفقــه ،ومنهــا
مختصــر خليــل بــن إســحاق الجنــدي ،ظهــر أســلوب النظــم بقصــد تســهيل
اســتحضار أبيــات النظــم يف شــكل أراجيــز كطريقــة بديلــة عــن حفــظ المتــون
والمختصــرات المنثــورة التــي جعلــت الفقــه ألغــازا ،ومثالــه أبــو بكــر بــن
عاصــم الغرناطــي ،يضــع أرجوزتــه الشــهيرة المســماة «تحفــة الحــكام يف
نكــت العقــود واألحــكام» لمــا بــي به مــن توليــة القضـــاء؛ فهــي لفائــدة القضاة
لمــا يجــدون مــن الحاجــة الســتحضار بعــض أحــكام الشــريعة اإلســامية
تعــم بــه
يف قضائهــم ،لذلــك اقتصــر كمــا قــال مؤلــف األرجــوزة عــى مــا
ّ
البلــوى ممــا لــه عالقــة بالعقــود واألقضيــة والشــهادات (  ( ،فهــو كمــا يقــول
د /أحســن زقور «:ابــن عاصــم األندلســي ،وهــو أوربــي ،والتــي كانــت مــن
أوىل مــا ترجــم إىل الفرنســية يف القانــون والقضــاء ،وال أظــن أهنــم يتعبــون عــى
ترمجتهــا لوضعهــا يف الرفــوف لتأكلهــا األرضــة ،وإنمــا أعتقــد جازمــا أهنــم
قــد أصلحــوا هبــا تشــريعهم وقضاءهــم كمــا ظهــر ذلــك جليــا فيهمــا ،فــكان
نعــم الفعــل منهــم ،ونعــم التعقــل واالســتجابة لدواعــي الحيــاة والحضــارة يف
(  ( 
األخــذ باألصلــح فاألصلــح وعــى رأســها التشــريع والقضــاء».
وأمــام العيــوب التــي شــابت أســلوب االختصــار الفقهــي اعتمــد بعــض
الفقهــاء عــى أســلوب التقعيــد تقريبــا لــه مــن ذهــن المتفقهــة ،وتســهيال
الســتحضار أحكامــه التــي ال تتناهــى ،ويقصــد بالتقعيــد الفقهــي صياغــة
األحــكام الفقهيــة يف شــكل قواعــد فقهيــة؛ وهــي عمليــة قديمــة اســتهدفت

( )1د/محمــد عيســى؛ مناهــج تقريــب الفقــه المالكــي ؛ مجلــة رســالة المســجد ،العــدد
الثــاين ،ســبتمر  ،2003ص.22
( )2د /أحسن زقور؛ عالمية الفقه المالكي وهيمنته عىل سائر الفقه؛ مرجع سابق.
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منــذ العصــور األوىل مــن تاريــخ التشــريع اإلســامي تقريــب الفقــه مــن
المتفقهــة لمــا تتم ّيــز بــه مــن ســهولة العبــارة ويســر اســتحضارها ومــا حــوت
(  ( 
مــن غــزارة أحــكام.

وإذا كان الفقهــاء قــد اختلفــوا يف إعطــاء تعريــف موحــد للقاعــدة الفقهيــة
المقــري يف كتابــه
فــإن أبــرز تعاريــف القدمــاء هــو تعريــف أبــي عبــد اهلل
ّ
ـص مــن األصــول
القواعــد حيــث قــال « :ونعنــي بالقاعــدة ،كل ك ّلــي هــو أخـ ُّ
ـم مــن العقــود ومجلــة الضوابــط الفقهيــة
وســائر المعــاين العقليــة العا ّمــة ،وأعـ ُّ
الخاصــة»(  (  وعمومــا يمكــن تبنــي تعريــف د/الروكــي مــن المعاصريــن
ّ
بأهنا «:حكــم كيل مســتند إىل دليــل شــرعي مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة،
منطبــق عــى جزئياتــه عــى ســبيل االطــراد واألغلبيــة»(  ( .

ويف التــراث الفقهــي المالكــي مصــادر لمنهجيــة أســلوب التقعيــد الفقهي
منهــا مــا هــو منثــور ومنهــا مــا هــو منظــوم(  (  ،ومــن أمههــا كتــاب الفــروق :
لمؤلفــه أبــو العبــاس الشــهير بالقرايف«684هـــ» ويعتبــر مــن أروع مــا أنتجــه
الفقــه اإلســامي ألنــه امتــاز ببيــان الفــروق بيــن القواعــد ،ويليــه يف المرتبــة
كتــاب القواعــد ،لمؤلفــه محمــد بــن محمــد المقـ ّـري المالكي«758هـــ» ،وهو
مــن أوســع كتــب القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة ،ويبلــغ عــدد القواعــد
المهمــة فيــه حــوايل مائــة قاعــدة ،ويليــه كتاب«إيضــاح المســالك إىل قواعــد
اإلمــام مالــك» ألمحــد بــن يحــي الونشريســي «914هـــ» ،ويعتبــر كتابــه مــن
أشــهر مــا ألــف يف قواعــد المذهــب المالكــي ،ويتضمــن مائــة وثمــاين عشــرة
قاعــدة ،معظــم هــذه القواعــد قواعــد مذهبيــة تخــدم المذهــب المالكــي،
( )1د/محمد عيسى؛ مناهج تقريب الفقه المالكي ،ص17
( )2ا لقواعد ألبي عبد اهلل المقري .212/1 :
( )3د /محمــد الروكــي ،نظريــة التقيــد الفقهــي وأثرهــا يف اختــاف الفقهــاء ،منشــورات
كليــة اآلداب ،جامعــة محمــد الخامــس الربــاط ،ســنة  ،1994ص48
( )4د /محمد عيسى؛ مناهج تقريب الفقه المالكي؛ مرجع نفسه ،ص23
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ويوردهــا بصيــغ اســتفهامية عــى اعتبــار أهنــا قواعــد خالفيــة ليســت متفــق
عليهــا ،وأحيانـ ًا يعرضهــا بصيغــة خبريــة لإلشــارة أن القاعــدة ال خــاف فيهــا

بيــن الفقهــاء ومثــل أرجــوزة اإلمــام أبــي الحســن الزقــاق الفاســي(ت912هـ)
الــذي أ ّلــف منظومــة يف القواعــد الفقهيــة عليهــا مــدار الفقــه اإلســامي
المالكــي ،ســماها «المنهــج المنتخــب إىل قواعــد المذهــب» .وهنــاك مصــادر

أخــرى مختلــف يف تصنيفهــا بيــن علــم الفقــه وعلــم القواعــد الفقهيــة مثــل :

كتــاب أصــول الفتيــا لالمــام ابــن الحــارث الخشــني«ت »371

(  ( 

الفرع الثاين  :أشهر قواعد الاملكية المستثمرة يف قضاء األسرة يف الجزائر :

إن المتأمــل يف كثيــر مــن االجتهــادات التشــريعية والقضائيــة يف قضايــا

شــؤون األســرة يجــد أن اعتبــار المقاصــد الشــرعية ماثــل للعيــان خاصــة يف
مجــال الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد وقاعــدة منــع التعســف يف اســتعمال
الحــق ســدا للذرائــع واعتبــارا للمــآل ،وعليــه فــإن األصــل يف حقــوق األســرة

وآثارهــا أهنــا جعليــة مــن الشــارع؛ ممــا يجعــل اســتعمالها مقيــد بمقاصــد
الشــريعة محايــة األســرة مــن أهــواء ورغبــات األفــراد التــي تدمــر بنــاء األســرة

المســلمة وتقــوض أركاهنــا  (  (.وباإلضافــة إىل القواعــد الكليــة الخمــس
المجمــع عليهــا عنــد غالبيــة الفقهــاء امتــاز الفقــه المالكــي بقواعــد خاصــة

مكملــة لهــا ومتفرعــة عنهــا جعلتــه محــل إعجــاب لــدى القضــاة لتخريــج
األحــكام القضائيــة عليهــا واســتعمال ســلطتهم التقديريــة الواســعة عمــا

بقواعــد السياســة الشــرعية يف تنزيــل القواعــد عــى النــوازل والوقائــع.

( )1ينظــر  :عزيــزة عكــوش ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب
أصــول الفتيــا ألبــي حــارث الخشــني ،ماجســتير ،جامعــة الجزائــر ،2001 ،ص8و.152
( )2محمــد أبــو زهــرة ،الملكيــة ونظريــة العقــد يف الشــريعة اإلســامية ،دار الفكــر
العربــي ،1996 ،ص.222
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أوال :مبدأ  :ال ينكر تغ ّير األحكام ّ
بتبدل األزمان.

مقتضاهــا ّ
أن األحكـــام الشــرعية تتغ ّيــر وتتبــدّ ل بحســب الظــروف

المكانيــة والزمانيــة  (  ( ،وبحســب تغ ّيــر األحــوال والعوائــد أيضــا ،فاألحكـــام
ذات ارتبــاط وثيــق باألوضــاع والوســائل الزمنيــة وباألخــاق العامــة ،ولقــد

عقــد ابــن القيــم فصــا «:يف تغ ّيــر الفتـــوى واختالفهــا بحســب تغيــر األزمنــة
واألمكنــة واألحــوال والنيــات والعوائــد» ،وقال «:هــذا فصــل عظيــم النفــع

جــدا ،وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم عــى الشــريعة ،أوجــب مــن الحرج
والمشــقة وتكليــف مــا ال ســبيل إليــه»(  (  ،وقــد اعتبــر القــرايف إصــدار الفتــوى

دون مراعــاة هــذه التغيــرات جهالــة يف الديــن فقــال «:إن إجــراء األحــكام التــي

مدركهــا العوائــد مــع تغيــر تلــك العوائــد ،خــاف اإلمجــاع وجهالــة يف الديــن،

بــل كل مــا هــو يف الشــريعة يتبــع العوائــد ،يتغيــر الحكــم فيــه عنــد تغيــر العــادة
إىل مـــا تقتضيــه العــادة المتجــددة »(  (  ،وقالــوا عــن مثــل هــذا االختــاف « :إنه

اختالف عصر وزمـــان ،ال اخـــتالف حجـــة وبرهان» ؛ لـــذلك قال مالك : 

«تحــدث للنــاس فتــاوى بقــدر مــا أحدثــوا » قـــال الزرقــاين يف شـــرح الـــموطأ
«ومــراده أن يحدثــوا أمــرا تقتضــي أصــول الشــريعة مــا اقتضتــه قبــل حــدوث

ذلــك األمــر» وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز  «:تحــدث للنــاس أقضيــة عــى قــدر
مــا أحدثــوا مــن الفجــور»

(  ( 

( )1وهــي المــادة التاســعة والثالثــون مــن مجلــة األحــكام العدليــة وهــي القاعـــدة
الثامنــة والثالثـــون من شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقا ،بيــروت ،دار العــرب ،ط،1983 ،1
ص  ،173وجـــاءت بلفــظ «بتغ ّيــر األزمـــان » عـــوض «بتبــدل» ؛ ينظــر  :النــدوي ،القواعــد
الفقهيــة ،ص .158
( )2ابــن قيــم الجوزيــة ،إعــام المـــوقعين ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،ط ،1998 ،2
ص .7 ،6
( )3القــرايف ،اإلحــكام يف تمييز الفتاوى من األحكام ،ص .232 ،231
( )4الزرقاين ،شــرح الموطأ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ.10/ 2 ،
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وهــو مــن بــاب تحقيــق منــاط الحكــم وليــس تبديــا لحكــم شــرعي
ثابــت  (  (،فاألحكـــام يف الحقيقــة ثابتة فال تتغير وال تتبدل ،وإنـــما هـــو اختـــاف
وقـائـــع وتحقيـــق منـــاط ،ومــن ثــم أدخــل المعاصــرون ضوابــط عــى هــذه
القاعــدة(  (  فاشــترطوا فيهــا عــدم مخالفــة النــص الشــرعي القطعــي(  (  وأضــاف
(  ( 
البعــض قيــود احترازيــة يف صياغتهــا كتقييدهم كلمــة األحكام بـــ «االجتهاديــة»
فهــذا أحــوط وأدق ،وإن كان ذلك ملحـــوظا مفهوما ،بيد أن االحتيــاط يف الصياغة
واجــب ،خشــية أن يفهــم إمــكان تبــدل بعــض األحــكام بصفــة مطلقــة.

وقــد خــرج الفقهــاء عــى مبــدأ تغيــر األحــكام بتغيــر الزمــان والمــكان
قاعــدة كليــة هــي مــن أكثــر القواعــد إعمــاال لــدى المذاهــب الفقهيــة وبصيــغ
متنوعــة تفيــد أن «:العــادة محكمــة»(  (  بحمــل مــا مل يــرد فيــه نــص عــى ســنة
النــاس ومــا تعارفــوا عليــه ،فــكل مــا ليــس لــه حــد يف الشــرع فالمرجــع فيــه
إىل العــرف ،ومــن ثــم يكــون المرجــع عنــد اختــاف الزوجيــن يف متــاع البيــت
إىل العــرف فمــا كان مــن المتــاع يقضــي العــرف بأنــه خــاص بالرجــل فهــو مــن

( )1محمــد ســعيد رمضــان البوطــي ،ضوابــط المصلحــة يف الشــريعة اإلســامية ،بيروت
مؤسســة الرســالة ،ط 1422 ،6هـ ،2001 ،ص .245
( )2د/دريــد الــزواوي ،منهجيــة الفتــوى يف المدرســة المالكيــة األندلســية اإلمــام
ِ
الموجــب؛
الشــاطبي نموذجــا ،ص 221حيــث أقــر أكثــر العلمــاء تغيــر األحــكام بتغيــر
وجعلــوا لــه ضوابــط مجاعهــا أن ال ُيعمــل بعوامــل التغيــر يف مــوارد النصــوص القطعيــة
الــورود والداللــة .ينظــر  :مصطفــى الزرقــا ،الفقــه اإلســامي يف ثوبــه الـــجديد ،دمشــق،
مطبعــة اإلنشــاء ،ط. 921/2 ،1965 ،9
( )3د/القرضاوي ،شــريعة اإلســام خلـــودها وصـــاحها للتطبيق يف كل زمان ومكـــان،
الــدار البيضــاء ،دار المعرفــة ،ط ،1988 ،1ص 132وما بعـــدها.
( )4يقــول الندوي ...«:ومجــرد تعبيــر األحــكام هنــا تعبيــر م ِ
توضــح
وهــم فــاألَوىل أن ّ
ُ
القاعــدة بزيــادة كلمــة أو بتبديــل أوضــح فيقــال « :ال ينكــر تغيــر األحــكام المبنيــة عــى
المصلحــة والعــرف بتغيــر الزمــان» ،القواعــد الفقهيــة ،ص .158
( )5عزيــزة عكــوش ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب أصــول
الفتيــا ألبــي حــارث الخشــني ،رســالة ماجســتير ،ص238
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حــق الرجــل وال حــق للمــرأة فيــه إال إذا كانــت معهــا بينــة راجحــة(  (  والعكس
صحيــح ،وقــد طبــق القضــاء الجزائــري هــذه القاعــدة يف عــدة مجــاالت
منهــا  :عنــد االختــاف يف قبــض الصــداق؛ ويف المعاشــرة بالمعــروف ويف
النــزاع يف متــاع البيــت؛ ويف تقديــر النفقــة يف حــدود المعــروف فمــن المقــرر
قانونــا أنــه ال يجــوز للقاضــي مراجعــة النفقــة بعــد مضــي ســنة مــن الحكــم
وال يجــوز الطعــن بحجيــة الشــيء المقضــي فيــه يف النفقــة تبعــا للمســتجدات
التــي تطــرأ عــى المعيشــة والنفقــات بصفــة عامــة ،ولمــا كان ثابتــا  -يف قضيــة
الحــال  -أن الطاعنــة رفعــت دعــوى يف ســنة  1993تطلــب فيهــا تعديــل حكــم
 1988/09/27ومراجعــة مبالــغ النفقــة التــي أصبحــت ال تكفــي حاجيــات
أوالدهــا بمــا فيهــا مصاريــف المعيشــة والمدرســة وأجــرة الســكن ،فــإن
القضــاة بقضائهــم بتعديــل النفقــة طبقــوا صحيــح القانــون(  (  ،ومــن المقــرر
أيضــا أن يراعــي القاضــي يف تقديــر النفقــة حــال الطرفيــن وظــروف المعــاش
وال يراجــع تقديــره قبــل مضــي ســنة مــن الحكــم ومــن ثــم فــإن القضــاة بمــا
(  ( 
يخالــف ذلــك يعــد خرقــا ألحــكام الشــريعة.

كمــا يح ّكــم العــرف يف تحديــد مــا هــو مــن شــؤون النســاء أو مــن
شــؤون الرجــال عنــد اختــاف الزوجيــن حــول متــاع البيــت فــإذا اختلــف
الزوجــان عــى متــاع البيــت وكان ممــا يصلــح عــادة للنســاء يقضــي بمــا تطلبــه
الزوجــة بعــد تحليفهــا اليميــن ،ومتــى قضــى بخلــف هــذا الحكــم الشــرعي،
اعتبــر خرقــا لمــا قــرره يف هــذا الشــأن   (  (.ومــن ثــم يكــون المقــرر شــرعا
وقانونــا أن أثــاث البيــت مبدئيــا هــو ملــك للــزوج ،وللزوجــة أن تثبــت عكــس
ذلــك ،ومــن المقــرر أيضــا أن كل شــخص ال يحكــم عليــه بشــيء إال إذا اتخــذ
()1
()2
()3
()4

ابن عاصم ،تحفة الحكام ،ص40
المجلة القضائية العدد الثاين سنة  - 1997قرار رقم  136604بتاريخ 1996/04/23
المجلة القضائية العدد الثاين  :ملف رقم  51715قرار بتاريخ 1989/01/16
المجلة القضائية العدد 1سنة  1989ملف رقم  69775قرار بتاريخ 1986/01/27
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موقفــا واضحــا فيمــا يطلــب منــه باإلنــكار أو اإلقــرار ،ومــن ثــم فــإن القضــاء
بمــا يخالــف هذيــن المبدأيــن يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية والقانونيــة، (  (.
ومــن المســتقر عليــه قضــاء وشــرعا أن أثــاث البيــت المخصــص لالســتعمال
الثنائــي بيــن الزوجيــن يعتبــر ملــكا للــزوج مــا مل تثبــت الزوجــة أن ذلــك ملــكا

لهــا اشــترته أو هــو مــن مجلــة صداقهــا عنــده ،فإنــه اســتثنى منهــا أشــياء ادعاهــا

لنفســه ،فــإن المجلــس القضائــي الــذي اعتبرهــا اســتثناء الــزوج داخــا

يف أمتعــة زوجتــه وحكــم لهــا بــه دون أن يطالبهــا بإقامــة البينــة عــى أشــياء
هــي للرجــل يأخذهــا بعــد حلفــه يكــون بقضائــه كمــا فعــل خالــف القواعــد

الشــرعية .ومتــى كان كذلــك ،اســتوجب نقــض القــرار المطعــون فيــه(  ( .

كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن النــزاع المتعلــق بمطالبــة الزوجــة لورثــة

زوجهــا المتــوىف األشــياء التــي كانــت لهــا ببيــت الزوجــة يف حياتــه نــزاع

يتعلــق بمتــاع البيــت والخــاف حولــه بيــن الزوجيــن ومهــا عــى قيــد الحيــاة
ال يختلــف حولــه بيــن ورثــة كل منهمــا عنــد وفــاة أحدمهــا أو وفاهتمــا معــا

فــإن هــذا النــزاع تســري عليــه قاعــدة مــا يصلــح عــادة للنســاء دون وجــود
بينــة للزوجــة عليــه تأخــذه مــع يمينهــا ،ونفــس الشــيء يقــال فيمــا هــو خــاص

بالرجــال فــإن كان ممــا يصلــح لهمــا معــا فيحلــف كل منهمــا ويتقاســمانه ،وال
يختلــف األمــر إال يف كيفيــة الحلــف فالزوجــان يحلفــان عــى البــت والورثــة

يحلفــون عــى العلــم ،ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد

خرقــا للقواعــد الشــرعية وتشــويها لوقائــع النــزاع.

(  ( 

( )1المجلة القضائية سنة  90العدد  4:ملف رقم  44858 :قرار بتاريخ 1978/12/07
( )2المجلة القضائية العدد  3سنة  1993ملف رقم  52212قرار بتاريخ 1989/01/16
( )3المحكمة العليا ،ملف رقم  32131 :قرار بتاريخ 1984/11/05
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ثانيــا  :قاعــدة درء المفاســد مقــدم -أولــى -مــن جلــب المصالــح وأثرها

يف االجتهــاد القضائي

يعتبــر مجهــور الفقهــاء المصلحــة التــي هــي مــن جنــس المصالــح
المعتبــرة شــرعا دليــا شــرعيا ُتبنــى عليــه الفتــوى والقضــاء ،فكتــب الفقــه
مليئــة باألمثلــة مــن األحــكام التــي ُع ِّل َلــت بجلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة،
بعــد الموزانــة بينهمــا ،ومــن ثــم يظهــر أثــر قاعــدة المصلحــة الف ّعــال عنــد
التطبيــق المقاصــدي لألحــكام الشــرعية بناء تطـــور الزمان وفســـاد الحــال(  ( ،
ومــن أمثـــلتها فــرض ويل األمــر إلزاميــة توثيــق العقــود رســميا خاصــة عقــود
قـــررها الفقهــاء وع ّللــوا ذلــك بفســاد
الــزواج ،وغيرهــا مــن األمثلــة التــي ّ
الزمـــان؛ ألن الفســـاد يرجــع إىل فقــدان الــورع وضعــف الـــوازع.

ومــن أشــهر تطبيقاهتــا يف االجتهــاد القضائــي الجزائــري مبــدأ مراعــاة
مصلحــة المحضــون يف تعييــن الحاضــن ويف التنــازل عــن الحضانــة ،فعمــا
بالقواعــد الشــرعية الخاصــة بأولويــة تقديــم النســاء يف الحضانــة كوهنــن
أعطــف وأشــفق وأحــن عــى الولــد مــن الرجــال كانــت الحضانــة لــأم مــا مل
تتــزوج ،ومــن ثــم قضــت المحكمــة العليا «:مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن
األم أوىل بحضانــة أوالدهــا ،ولــو كانــت كافــرة إال إذا خيــف عــى دينــه ،وأن
حضانــة الذكــر للبلــوغ وحضانــة األنثــى حتــى ســن الــزواج ،ومــن ثــم فــإن
القضــاء بخــاف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا لألحــكام الشــرعية والقانونيــة .ولمــا
كان قضــاة االســتئناف ،يف قضيــة الحــال ،قضــوا بتعديــل الحكــم المســتأنف
لديهــم بخصــوص حضانــة األوالد الثالثــة ومــن جديــد إســنادها إىل األب
فإهنــم بقضائهــم كمــا فعلــوا أصابــوا بخصــوص الولديــن باعتبــار أهنمــا أصبحا
يافعيــن إال أهنــم أخطئــوا بخصــوص البنــت خارقيــن بذلــك أحــكام الشــريعة

( )1يقــول الشــاطبي «:إنا وجدنــا الشــارع قاصــدا لمصالــح العبــاد واألحــكام العاديــة
تــدور معــه حيثمــا دار ،فتــرى الشــيء الواحــد يمنــع يف حــال ال يكــون فيــه مصلحــة فــإذا
كان فيــه مصلحــة جــاز» الموافقـــات ،ج ،2ص 305
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اإلســامية والمــادة  64مــن قانــون األســرة ،ومتــى كان كذلــك اســتوجب
نقــض القــرار جزئيــا فيمــا يخــص حضانــة البنــت دون إحالــة  (  (.ويســقط

حــق الحضانــة إذا تنــازل عنــه صاحبــه ،مــا مل يكــن ذلــك مضــرا بمصلحــة

المحضــون ،ومــن ثــم فــكل تنــازل مــن شــأنه أن يهــدد مصلحــة المحضــون ال
يعتــد بــه ،وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا  «:مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن
التنــازل يقتضــي وجــود حاضــن آخــر يقبــل تنازلهــا ولــه القــدرة عــى الحضانة

فــإن مل يوجــد فــإن تنازلهــا ال يكــون مقبــول وتعامــل معاملــة نقيــض قصدهــا»،

كمــا جــاء يف قــرار آخــر لهــا أنه «:مــن المقــرر قانونــا أنــه ال يعتــد بالتنــازل
عــن الحضانــة إذا أضــر بمصلحــة المحضــون»

(  ( 

كمــا أن تنــازل األم هنائيــا ال يمنــع مــن إعــادة إســناد الحضانــة إليهــا إذا

كانــت مصلحــة المحضــون تتطلــب ذلــك ،وبالتــايل فــإن الحكــم الــذي يقضي
بإســناد الحضانــة لغيــر األم بنــاء عــى تنازلهــا يمكــن الرجــوع فيــه مــن جديــد
إذا مــا اســتجدت ظــروف تدعــو إىل القــول أن مصلحــة المحضــون ال تتحقــق
إال بــأن تتــوىل حضانتــه أمــه ،وهــذا مــا ذهبــت إليــه المحكمــة العليا «:أنــه مــن

المســتقر عليــه أن مســألة إســناد الحضانــة يمكــن التراجــع فيــه ألهنــا تخــص

حالــة األشــخاص ومصلحتهــم وأن تنــازل األم عــن الحضانــة ال يحرمهــا هنائيا
مــن إعــادة إســنادها لهــا ،إذا كانــت مصلحــة المحضــون تتطلــب ذلــك»(  ( ،

بــل يمكــن للقاضــي أن يجبرهــا عــى الحضانــة يف حالــة عــدم وجــود مــن
يحضــن الطفــل ،ممــا يمكــن معــه القــول بإمكانيــة القضــاء بإجبــار األم
( )1المحلة القضائية العدد  .1/93ملف رقم  52221 :قرار بتاريخ  13مارس1989
( )2قــرار المحكمــة العليــا ملــف رقــم  189234 :عــدد خــاص  2001ص 175
بتاريــخ .1998/04/21
( )3قــرار المحكمــة العليــا ملــف رقــم  220470 :عــدد خــاص  2001ص 181
بتاريــخ .1999/04/20 :
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حتــى ولــو كانــت تنقصهــا الشــروط مثــل تلــك التــي ال تؤثــر عــى مصلحــة

المحضــون.

(  ( 

وعليــه نســتنتج أن األحــكام الصــادرة يف مــادة الحضانــة مناطهــا دومــا

المصلحــة العليــا والفضــى للمحضــون وأن هــذه األحــكام ال تكــون عنوانــا

عــى الحقيقــة إال مــا دامــت تحقــق مصلحــة المحضــون ،وأنــه يمكــن تعديلهــا
أو إلغائهــا متــى تغيــرت تلــك المصلحــة ،وقــد اتجهــت المحكمــة العليــا
اتجاهــا أبعــد يف إطــار الحــرص عــى محايــة مصلحــة المحضــون عندمــا قالت :

بــأن ســقوط حــق الحضانــة عــن األم لفســاد أخالقهــا وســوء تصرفاهتــا ،فإنــه
يســقط أيضــا حــق أمهــا يف ممارســة الحضانــة لفقــد الثقــة فيهمــا معــا  (  (.كمــا

اعتبــرت أن جريمــة الزنــا مــن أهــم مســقطات الحضانــة ،وأن إســناد الحضانــة

لــأم المحكــوم عليهــا مــن أجــل هــذه الجريمــة يعــد مخالفــة للقانــون
وأحــكام المــادة  62مــن قانــون األســرة.

(  ( 

ثالثا  :قاعدة مراعاة الخالف :

تعــد «قاعــدة مراعــاة الخــاف» مــن بيــن األصــول التــي اختلــف

المالكيــة بشــأهنا ،فمنهــم مــن عدهــا مــن األصــول ومنهــم مــن أنكرهــا ،يقــول

الشــاطبي  :هــو أصــل يف مذهــب مالــك ينبنــي عليــه مســائل كثيــرة ،كمــا جعلــه
القبــاب مــن محاســن المذهــب؛ وقــد اعتــرض بعــض علمــاء المالكيــة عــى

مراعــاة الخــاف كاللخمــي ،وابــن عبــد البــر ،والقاضي عيــاض ،والشــاطبي يف

أول أمــره ومعناهــا «إعمــال دليــل يف الزم مدلــول الــذي أعمــل يف نقيضــه دليــل
( )1عبد العزيز سعد ،المرجع السابق ص .295
( )2د /العربــي بلحــاج ،المرجــع الســابق ،ص  389قــرار المحكمــة العليــا ملــف
رقــم  91671 :المجلــة القضائيــة العــدد األول .1993/06/23 : 1994
( )3قــرار المحكمــة العليــا ملــف رقــم  111048 :نشــرة القضــاة عــدد  52ص 102
بتاريــخ .1995/11/21 :
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آخــر»(  (  ومثالــه  :إعمــال المجتهــد دليــل خصمــه القائــل بعــدم فســخ نــكاح
الشــغار يف الزم مدلولــه الــذي هــو ثبــوت اإلرث بيــن الزوجيــن المتزوجيــن
بالشــغار فيمــا إذا مــات أحدمهــا ،فالمدلــول هــو عــدم الفســخ وأعمــل مالــك
يف نقيضــه وهــو الفســخ دليــل آخــر .فمذهــب مالــك وجــوب الفســخ وثبــوت
اإلرث إذا مــات أحدمهــا .وهــو بذلــك مل يخــرق أصــول المذهــب ،وال خــرج
عنهــا بــل راعــى رأي المخالفيــن ودليلهــم الــذي انفــرد بــه المذهــب المالكــي
عــن باقــي المذاهــب ،وهــو مراعــاة الخــاف(  (  ،فهــذه ميــزة جعلــت المفتــي
متفتحــا عــى غيــره مــن المذاهــب ،وهــي داللــة واضحــة عــى ســعة ُأ ُفقــه
واطالعــه ،ممــا فتــح لـــه المجــال لحريــة االختيــار واالجتهــاد -بمــا يتوافق مع
التعصب والجمود .فســاهم -بشــكل
مصلحــة المســتفتي ،-ويف هـــذا بعــد عــن
ّ
كبيــر -يف إثـــراء الـــمذهب المالـــكي ونضجــه ،ومن تطبيقــات هــذه القاعدة يف
قانــون وقضــاء األســرة الجزائــري تصحيــح عقــد الــزواج بــا ويل بعــد الدخول
الشــرعي مراعــاة للخــاف ومــن ثــم ثبــوت النســب وكامــل الصــداق وثبــوت
التــوارث بينهمــا ،واألصــل أنــه زواج باطــل لركنيــة الــويل يف المذهــب قــال ابــن
(  ( 
عاصــم  «:المهــر والصيغــة والزوجــان ثــم الــويل مجلــة األركان».
رابعا  :قاعدة عدم التعسف يف استعامل حقوق األسرة :

الحقــوق يف الشــريعة ال تعــدو أن تكــون وســائل إىل غايــات توخاهــا
الشــارع مــن وضــع األســباب واألحــكام ،فــإذا انحرفــت الوســائل عــن غاياهتا
فقــدت مشــروعيتها؛ ولذلــك فحمايــة الشــرع للحــق تبقــى مبســوطة مــا دام
هــذا الحــق خادمــا للمصلحــة.
( )1شــرح حــدود ابــن عرفــة ،للرصــاع .263/1 ،تحقيــق محمــد أبــو األجفــان والطاهر
المعمــوري .دار الغرب اإلســامي ،ط1993/1م
( )2عــال الفاســي ،مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا ،المغــرب ، ،ص136؛ والقــرايف،
الفـــروق.210/4 ،
( )3د /بلحاج العربي؛ أحكام الزواج يف ضوء قانون األسرة الجزائري الجديد؛ ص323
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ويظهــر دور القضــاء يف ضبــط ممارســة الحقــوق األســرية مــن خــال

توســيع الســلطة التقديريــة للقاضــي والنيابــة العامــة كطــرف أساســي يف مجيــع

قضايــا شــؤون األســرة فمــن حــق ويل األمــر تقييــد المبــاح مــن الحقــوق

للمصلحــة العامة (  (.ومــن ثــم فــإن اســتعمال الحقــوق بنيــة اإلضــرار هــو
عيــن التعســف ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــاىل ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ) (  (  فــإذا كانــت
الواليــة ح ًّقــا شــرع ًّيا منحهــا اهلل تعــاىل ألقــارب المــرأة المؤهليــن لذلــك،

عظيمــا هبــا،
ـرارا
ً
فــإن منــع موليتــه مــن الــزواج ممــن ترغــب فيــه يعتبــر إضـ ً

لــذا جــاز لهــا أن ترفــع أمرهــا للســلطان ليــدرأ عنهــا ذلــك ،ومنــه منــع بعــض
الفقهــاء ضــرب الزوجــة بموجــب حــق التأديــب إذا علــم بــأن الضــرب ال يجدّ

نفعــا وربمــا يزيــد يف درجــة الشــقاق ،ألن الحقــوق ال تعــد غايــات يف حــد ذاهتا
وإنمــا هــي وســائل لتحقيــق غايــات ومصالــح مشــروعة يحميهــا القانــون ،فإذا

مل يكــن لصاحــب الحــق مصلحــة مــن وراء اســتعماله ،أو كانــت المصلحــة

المقصــودة ضئيلــة بحيــث ال تبــرر مــا ينجــم عــن التصــرف مــن أضــرار اعتبــر
ذلــك تعســف ًا يف اســتعمال الحــق(  (  ،ذلــك أن كل فعــل مــن أفعــال المكلفيــن
يرتبــط بحكم شــرعي يناســبه ،فــا بد من االلتفـــات إىل المعـــاين التي ُشــ ِ
ـرعت

لهــا األحـــكام ،وفقــا للقاعدة الشــاطبية «المقـــاصد أرواح األعـــمال».

 -1اعتبــار المــآل  :يقــول الشــاطبي « :النظــر يف مــآالت األفعــال معتبــر

مقصود شرعا ،كانت األفعال موافقة أو مخالـــفة ،وذلك أن المجتهـــد ال يحـكـــم

( )1د /مجيــد عيل العبيدي؛ الطـــاق التعـــسفي بين الشـــريعة والقـانـــون ،مجلة جامعة
األنبــار للعلــوم اإلســامية جامعة بغــداد  3المجلــد األول لســنة  2009؛ ص10
( )2سورة البقرة 232 :
( )3د/العربــي مجيــدي ،نظريــة التعســف يف اســتعمال الحــق وأثرهــا يف أحــكام فقــه
األســرة ،مذكــرة ماجســتير ،كليــة أصــول الديــن؛ جامعــة الجزائــر ،2002 ،ص.105
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عىل فـعـــل مـن األفعـال الصـادرة عـن المكلفيـن باإلقـــدام أو باإلحجـام، (  (»...
إلدراكـــه أن الشـــريعة مبنيـــة عىل االحتيـــاط ،واألخـــذ بالـــحزم ،والتحـــرز مما
عـــسى أن يكـــون طريـقا إىل مفسـدة ،وهـو أصـــل من أصـول الشـريعة.

 -2قاعــدة ســد الذرائــع  :أصــل مــن أصــول المالكيــة(  (  يقصــد هبــا
التوســـل بمــا هــو مصـــلحة إىل مفســـدة ،بالنظــر إىل مــا ُتفضــي إليــه مقاصــد
ّ
األحــكام التكليفيــة مــن النتائــج واآلثــار ،ومــن تطبيقــات ذلــك يف القضــاء
الجزائــري تقــرر أنــه ال نشــوز إال بحكــم قضائــي حفظــا لحقــوق الزوجــات،
ذلــك أن عــدم توفيــر الــزوج كل مطالــب الزوجــة المحكــوم لهــا هبــا؛ يــؤدي
إىل نفــور الزوجــة وامتناعهــا عــن الرجــوع ليــس نشــوزا ،ألنــه مــن المقــرر
شــرعا أنــه ليســت كل زوجــة رغبــت عــن الرجــوع لزوجهــا تعتبــر ناشــزا
نشــوزا تحــرم مــن أجلــه مــن حقوقهــا الواجبــة لهــا شــرعا مــن جــراء طالقــه
لهــا ،فمــن المقــرر أيضــا أن النشــوز ال يعمــل بــه شــرعا إال إذا وفــر الــزوج
لزوجتــه كل مطالبهــا المحكــوم لهــا هبــا ،ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف
هذيــن المبدأيــن يعــد خرقــا للقوانيــن الشــرعية .لمــا كان مــن الثابــت يف قضيــة
الحــال .أن الــزوج مل يقــم بواجــب اإلســكان المنفــرد عــن الضــرة لزوجتــه
الطاعنــة الــذي تضمنــه الحكــم الصــادر لصالحهــا ومــن ثــم فــان قضــاة
المجلــس الذيــن اعتبروهــا ممتنعــة عــن الرجــوع ومؤاخذهتــا بحرماهنــا مــن
حقوقهــا الواجبــة لهــا شــرعا ،يكونــوا بقضائهــم كمــا فعلــوا خرقــوا القواعــد
(  ( 
الشــرعية.
ومــن ثــم فقــد شــدّ د االجتهــاد القضائــي يف إثبــات نشــوز الزوجــة،
باشــتراط وجــود حكــم هنائــي بالرجــوع واثبــات امتناعهــا بتحريــر محضــر

( )1الموافقات.140/4 ،
عرفهــا ابــن العربــي « :كل عمــل ظاهــر الجــواز ُيتَوصــل بــه إىل محظــور » أحــكام
(ّ )2
القـــرآن ،ت :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار الكتــاب العربــي ،ط264/2 ،2000 ،1؛
( )3ملف رقم  45311بتاريخ 1987/03/09
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تنفيــذ ،ومــن ثــم يكــون مــن المقــرر شــرعا أن ســقوط النفقــة عــن الزوجــة ال
يكــون إال بعــد ثبــوت أهنــا بلغــت بالحكــم النهائــي القاضــي برجوعهــا لمحــل
الزوجيــة ،وبعــد ثبــوت امتناعهــا عــن تنفيــذ هــذا الحكــم ممــا يجعلهــا ناشــزا

عــن طاعــة زوجهــا ،وإذا كان الثابــت ،يف قضيــة الحــال ،أن الزوجــة طالبــت

الحكــم لهــا بالرجــوع إىل محــل مســتقل عــن أهــل زوجهــا تفاديــا لــكل مــا
عســاه أن يلحقهــا مــن ضــرر وحكــم لهــا بمطالبهــا مــن قضــاة الموضــوع فإنــه

ال مبــرر العتبــار الــزوج يف حالــة نشــوز وال تســتحق النفقــة المقــررة لهــا مــا
دام مل يثبــت نشــوزها أمــام القضــاة فــان نفقتهــا تظــل مســتحقة لهــا.

(  ( 

 -3اعتبـار مقـاصـد المكـ ّلفيـن

مــن قواعــد الســادة المالكيــة اعتبـــار مقـاصـــد المكـ ّلفيـــن ون ّياهتــم يف

الحكــم عليهــا ،ألن األحــكام ليســت مقصــودة ألنفســها ،وإنمــا قصــد هبــا
المصالــح التــي ُشـ ّـرعت مــن أجلهــا ،والمطلـــوب مــن المكلـــف أن يـجـــري

عــى ذلــك يف أفـعـــاله ،وأن ال يقصــد خالف ما قصـــد الشــارع؛ ألن األعمـــال
بالنـــيات ، (  (...ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة يف القضــاء الجزائــري اعتبــار

المشــرع انــه ال طــاق وال لعــان إال بحكم(  ( وأنــه ال اســتئناف يف أحــكام

الطــاق حيــث يعتبــر أنــه مــن المقــرر قانونــا أن األحــكام بالطــاق غيــر قابلــة

لالســتئناف ،لقلــة الــوازع بعــدم التنــزه عــن الكــذب ،مــا عــدا يف جوانبهــا
الماديــة ،مــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقانون،
ولمــا كان مــن الثابــت -يف قضيــة الحــال -أن قضــاة المجلــس عدلــوا الحكــم

المســتأنف لديهــم القاضــي بالطــاق للخلــع إىل الطــاق بتظليــم الــزوج
يكونــوا قــد تطرقــوا إىل موضــوع الطــاق الــذي ال يجــوز لهــم مناقشــته إال

( )1المجلة القضائية العدد  4سنة  89ملف رقم  33762قرار بتاريخ1984/07/09
( )2الشاطبي ،الموافقات. 251/2 ،
( )3المجلة القضائية العدد  1991 3ملف رقم  57812قرار بتاريخ 1989/12/25
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يف جوانبــه الماديــة مخالفيــن بذلــك القانــون .ومتــى كان كذلــك اســتوجب

نقــض القــرار المطعــون فيــه.

(  ( 

وخالصــة لهــذا المبحــث األول فإنــه ممــا يحمــد للمشــرع الجزائــري

هــو محافظتــه عــى الهويــة اإلســامية يف تنظيــم شــؤون األســرة ،فأحــكام

القضــاء الجزائــري شــاهدة عــى مرجعيــة قواعــد المذهــب المالكــي يف قضايــا

شــؤون األســرة ،يكفــي دليــا عــى ذلــك مــا أكــدت عليــه قــرارات المحكمــة
العليــا المتواتــرة والتــي أقـ ّـرت مبــدأ األســبقية المطلقــة لتطبيــق أحــكام الفقــه
اإلســامي بــدون منــازع ،قــرار المحكمــة العليــا ،غرفــة القانــون الخــاص يف :
«: 1967 / 06 /21أنــه مــن المقــرر قضــاء بــأن مســائل األحــوال الشــخصية

تخضــع ألحــكام الشــرع اإلســامي الــذي لــه األســبقية عــى األعــراف» ،وكذا
قــرار آخــر لهــا يف 1971/03/24:تقــرر أنــه «:ال يصــح تطبيــق األعــراف
المحليــة يف مــادة األحــوال الشــخصية بيــن المســلمين إذا كانــت هــذه

األعــراف مخالفــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية»  (  (.ويف قضيــة نقــض أمــام

المحكمــة العليــا طعــن الــزوج أن زوجتــه كانــت يف عصمــة زوج آخــر ،ومل
تطلــق منــه ،وكان جاهــا هبــذه الحالــة ،واعتمــادا عــى أحــكام الشــريعة التــي

تنــص عــى أن المحصنــة تحــرم عــى الــزوج الثــاين ،وإن الــزواج يفســخ قبــل
الدخــول وبعــده ،ويترتــب عليــه ثبــوت النســب ،وحيــث أن قضــاة الموضــوع

لمــا حكمــوا بالطــاق عــى مســؤولية الــزوج دون مراعــاة ألحــكام الفقــه مل
يبنــوا حكمهــم عــى أســاس شــرعي ممــا يســتوجب نقــض القرار (  (.ويبقــى

( )1المحكمة العليا ،ملف رقم  72858 :قرار بتاريخ 1991/03/20
( )2ينظــر د/بلحــاج العربــي ،مبــادئ االجتهــاد القضائــي وفقــا لقــرارات المحكمــة
العليــا ،ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ،ص.1
( )3القــرار رقــم  39348 :الصــادر بتاريــخ 1985/12/30 :ينظــر د/بلحــاج العربــي،
قانــون األســرة الجزائــري ،مبــادئ االجتهــاد القضائــي ،ص40
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عــى القضــاة بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع يف العلــم بالقواعــد الفقهيــة بغيــة
حســن تنزيلهــا عــى القضايــا المعروضــة عليــه.

المبحــث الثاين :اســتثامر القواعــد الفقهيــة يف حــل المنازعــات األســرية

-نحــو توظيــف القواعــد يف قضــاء األســرة-

أثبتــت أصــول المذهــب المالكــي قواعــده قدرهتــا عــى التكيــف مــع

األحــوال المتغيــرة بإحداثهــا لمناهــج يف التعامــل مــع النــص م َّكنتــه مــن

معالجــة المشــاكل الناتجــة عــن الظــروف االجتماعيــة والسياســية المســتجدة
ولمراعاتــه أعــراف النــاس ومصالحهــم ،وتلبيتــه حاجاهتــم ســواء كانــت
ضروريــة أو حاجيــة أو تحســينية ،ممــا جعـــل مذهــب مالــك يتصــف بواقعيــة

أكثــر ومرونــة أوســع ســامهت يف بقائه قـــويا وحيويــا ،فأغلــب القوانيــن العربية
اليــوم اســتفادت منــه يف تشــريعاهتا المـــدنية؛ فأخـــذ عنــه القـــوانين العربيــة

المصــري والمغربــي والجزائــري خاصــة يف األحــوال الشــخصية(  (  ،وهــي
ْ
وإن كانــت متأثــر ًة بالقانــون الفرنســي يف أســلوب التقنيــن ،إال أن بصمــات

الفقــه اإلســامي واضحــة فيهــا.

(  ( 

ومل يقتصــر أثــر المذهــب المالكــي وإثــراؤه عــى التشــريعات العربيــة،

بــل كان لــه أثــر ال ينكــر عــى التشــريعات الغربيــة ،يقــول صاحــب «معلمــة
الفقــه المالكــي» « :أن للفقــه المالكــي  -خاصــة  -بصمــات تقــوى وتضعــف
حســب األقاليــم التــي تأثــرت يف أوربــا وأمريــكا باإلشــعاع القانــوين اإلســباين

والبرتغــايل انطالقــ ًا مــن األندلــس التــي اســتمرت فيهــا تطبيقــات فقهيــة
( )1أبو زهرة ،مالك ،ص .366
( )2محــدايت مــاء العينيــن ،تأثــر القوانيــن المغربيــة بأقــوال المذهــب المالكــي ،نــدوة
اإلمــام مالــك ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية 63/3 ،1980 ،ومــا بعدهــا.
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مالكيــة إىل القــرن الماضــي»(  (  ،ويقــول مصطفــى شــلبي(  (  «:وليس ببعيــد
مــا نقلــه الفرنســيون عــن الفقــه اإلســامي وخاصــة المذهــب المالكــي عنــد
احتاللهــم مصــر بعــد الحملــة الفرنســية ،ومــن يتتبــع مــواد القانــون الفرنســي
يجــد فيهــا الشــيء الكثيــر مــن الموافقــة للفقــه المالكــي» ،وعنــد اســتقراء
غالــب االجتهــادات القضائيــة يف قضايــا شــؤون األســرة يف الجزائــر يالحــظ
تنــوع يف المرجعيــات الفقهيــة؛ فأحيانــا يحتكــم النــص أو الحكــم عــى قاعــدة
قرآنيــة أو نبويــة مباشــرة وهــو الغالــب؛ وأحيانــا يعمــل المشــرع أو القاضــي
ســلطة تقديريــة يف االجتهــاد المبنــي عــى السياســة الشــرعية مثــل تحكيــم
العــرف ومراعــاة الخــاف وتغيــر الزمــان وفســاد الحــال؛ وأحيانــا يعمــل
القواعــد المقاصديــة كاعتبــار المــآل ومنــع التعســف يف اســتعمال الحقــوق
ســدا للذرائــع وهــذا مــا ســيتم توضيحــه مــن خــال مــا يــي :
المطلب األول  :استثمار القواعد الفقهية يف قضايا عقد الزواج وآثاره

المطلــب الثــاين  :توظيف قضــاء األســرة للقواعــد الفقهيــة يف القضايــا المتعلقة
بفــك الرابطــة الزوجية.

( )1عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل ،معلمة الفقــه المالكــي ،دار الغــرب اإلســامي1403 ،هـ،
ص. 43
( )2مصطفــى شــلبي ،المدخــل يف التعريــف بالفقــه اإلســامي ،بيــروت ،دار النهضــة
العربيــة ،ط  ،1983 :ص .305 ،304
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المطلب األول  :استثامر القواعد الفقهية يف قضايا عقد الزواج وآثاره

يعمــل القضــاء الجزائــري بقواعــد وأصــول المذهــب المالكــي يف حــل
المنازعــات األســرية إعمــاال لقاعديت «:مــا جــرى بــه العمــل عنــد المالكيــة»،
وقاعــدة «العــادة محكمــة» ومــن ثــم فقــد جعــل المشــرع الجزائــري العمــل
باألعــراف الجزائريــة مصــدرا يف التقييــن األســرى خصوصــا إذا كان يف
المســألة المقننــة قـــوالن ،فانــه حســب أصــول المذهــب المالكــي وجــب أن
تكـــون الفتـــوى بالقـــول المشهـــور يقــول الشاطبي «:ولســت ممــن يحمــل
النــاس عــى غيــر المعـــروف المشهـــور مــن مذهــب مالــك وأصحابـــه؛ ألن
الـــورع قـ ّـل بــل كـــاد ُيعـــدم .. ،وكثـــرت الشهـــوات ،وكثــر مــن يدّ عــي العلم
ويتجاســر عــى الفتــوى فيــه ،فلــو فتــح لهــم بــاب يف مخالفــة المذهــب ال ّتســع
الخــرق عــى الراقــع ،وهتكــوا حجــاب هيبــة المذهــب ،وهــذا مــن المفســدات
التــي ال خفـــاء هبــا»(  (  ،قـــال الونشريســـي يف المعيــار « :وهذه الطـــريقة عنـــد
مـــن طـالع أخبـار سلـــف المالـــكية هي المتع ّينـة»(  (  .
وظاهــر أن مقصــد الشــاطبي عظيــم وجليــل ،فقــد أرادوا الحفــاظ
عــى مصالــح النــاس ،ومجـــانبة التشــويش عــى العامــة؛ ســد ًا لبــاب الفتنــة
والفوضــى يف الفتــوى والقضــاء ،وهــذا مــا يفســر إصــرار القضــاء يف الجزائــر
عــى االعتــراف باآلثــار المترتبــة عــى الــزواج بالفاتحــة لكونــه العــرف الشــائع
رغــم تكشــفهم بعــض المشــاكل يف جحــود الزوجيــة وإنــكار نســب األوالد.
والمتتبــع لالجتهــاد القضائــي يف تســببي قراراتــه يالحــظ تحكيمــه

النصــوص القطعيــة مثــل قاعدة «:حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النســب»،

وقاعــدة حرمــة زواج المســلم مــن غيــر المســلم ،بغــض النظــر عــن الجنســية
الجزائريــة ،ويثبــت اعتنــاق اإلســام بتلفــظ الشــهادتين أمــام الجهــة ِ
المؤهلــة
فمــن المقــرر قانونــا أن يرجــع القاضــي ألحــكام الشــريعة اإلســامية يف كل
( )1الموافقات106/4 ،؛  :تبصرة الحكام.51/1 ،
( )2الونشريسي ،المعيار.101/11 ،
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مــا مل يــرد فيــه نــص يف قانــون األســرة ،ومــن الثابــت شــرعا «:أن ال يــرث
الكافــر المســلم وال المســلم الكافــر وال يتــوارث أهــل الملتيــن شــيئا» ولمــا
تبيــن  -مــن قضيــة الحــال  -أن الطاعــن مل يعتنــق اإلســام مــا دام مل يتلفــظ
بالشــهادتين أمــام الجهــة المؤهلــة لذلــك ،إال بعــد وفــاة أمــه المســلمة فإنــه
ال تــوارث بينهمــا ،مثلمــا ذهــب إليــه قضــاة الموضــوع يف قرارهــم ،فمعيــار
التــوارث عنــد المشــرع الجزائــري هــو اإلســام وليــس الجنســية حيــث يعــد
التمســك بالديــن اإلســامي وحــده كافيــا ،وليســت الجنســية بعــد ذلــك
شــرطا فمتــى كان مــن المقــرر شــرعا وعــى مــا جــرى بــه قضــاء المجلــس
األعــى أن الشــريعة اإلســامية ال تشــترط الجنســية يف بــاب الميــراث ،ولكنهــا
تأمــر بإثبــات التمســك بالديــن اإلســامي فــإن القضــاء بمــا يتفــق مــع أحــكام
(  ( 
هــذا المبــدأ يعــد مؤسســا عــى قواعــد الشــريعة اإلســامية.

أوال  :قاعــدة يف التمييــز بيــن جملــس الخطبــة وجملــس عقــد الــزواج عنــد

إثبــات الــزواج العــريف :

يخضــع إثبــات الــزواج أو نفيــه لتقديــر قضــاة الموضــوع طالمــا كان
ذلــك قائمــا عــى النحــو الشــرعي ،فمــن المقــرر أن األصــل يف الخطبــة أهنــا
مقدمــة للــزواج وليســت زواجــا ،غيــر أهنــا قــد تتجــاوز مرحلــة التمــاس
النــكاح إىل النــكاح الشــرعي وتصبــح فعــا زواجــا شــرعيا إذا واكبهــا تحديــد
شــروطه وتحققــت أركانــه ومــن ثــم فــان القضــاء بمــا يتفــق مــع هــذا المبــدأ
يعــد قضــاء صحيحــا (  ( .
ومــن ثــم كان مــن المقــرر شــرعا أن الزوجــة المطلقــة بعــد الدخــول هبــا
تســتحق كامــل صداقهــا أمــا إذا مل يقــع الدخــول هبــا فــا تســتحق إال نصفــه
وال يعتبــر دخــوال مــا يقــع بيــن -الزوجيــن ،-قبــل إبــرام عقــد الــزواج مــن

( )1المحكمــة العليــا ،قــرار ملــف رقــم  123051المجلــة القضائيــة رقــم 96/1
بتاريــخ 1995/07/25
( )2المحكمة العليا ملف رقم  34046 :قرار بتاريخ 84/11/19
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عالقــات جنســية بــل هــو مجــرد عمل غيــر شــرعي ال يثبــت عنــه نســب الولد،
وعليــه فإنــه ال وجــود ألي تناقــض إلثبــات الــزواج ونفــي نســب الولــد عــن
الــزوج .ولمــا كان القــرار المطعــون فيــه قــد قضــى بتصحيــح عقــد الــزواج

بعــد إثبــات توافــر أركانــه وبنفــي نســب الولــد فانــه بقضائــه هــذا كان مطبقــا

ألحــكام الشــريعة اإلســامية  (  ( .واألصــل يف الشــهادة أن تكــون شــهادة

معاينــة حتــى ال يتطــرق إليهــا شــك ،إال أنــه اســتثناء تجــوز شــهادة الســماع

قــال ابــن حارث «:وشــهادة الســماع جائــزة يف  ...:ويف األحبــاس والصدقــات
والنكاحــات وعــى الضــرر بيــن الزوجيــن وعــى النســب» مــن بــاب االحتيــاط

فيهــا خصوصــا إذا ماتــت الب ّينــات وطــال أمدهــا ال فيمــا قــرب منهــا.

(  ( 

ثانيــا  :للخلــوة الصحيحــة حكــم الدخــول الشــرعي ألن «مــا قــارب

الشــيء يعطــى حكمــه»

(  ( 

مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أنــه إذا أبــرم عقــد زواج صحيــح وتأكــدت

الخلــوة بيــن الزوجيــن ،أصبــح للزوجــة حــق يف مجيــع توابــع العصمــة وكامــل
صداقهــا حتــى ولــو مل يقــع احتفــال بالدخــول ومــن ثــم فــإن النعــي عــى

الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون غيــر ســديد ،ولمــا كان مــن الثابــت،
أن المحكمــة تأكــدت مــن وقــوع الدخــول واالختــاء بيــن الزوجيــن ،فــإن
القاضــي الــذي منحهــا مجيــع توابــع العصمــة والصــداق بعــد الطــاق طبــق

الشــرع والقانــون تطبيقــا ســليما  (  (.ويشــهد لــه مــا قالــه المقــري يف كلياتــه
( )1المحكمــة العليــا ملــف رقــم  34046 :قــرار .المجلــة العــدد  1لســنة  1990بتاريخ
84/11/19
( )2أبــو حــارث الخشــني ،كتــاب أصــول الفتيــا نقــا عــن رســالة عزيــزة عكــوش،
القواعــد والضوابــط الفقهيــة ،ص 279
( )3عزيــزة عكــوش ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب أصــول
الفتيــا ألبــي حــارث الخشــني ،ص241
( )4المجلة القضائية العدد  1سنة  93ملف رقم  74345 :قرار بتاريخ 1991/06/18
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والونشريســي يف ايضــاح المســالك مــن قولهما «:الغالــب كالمحقــق»(  (  وألن

دليــل الشــيء يف األمــور الباطنــة يقــوم مقامــه الظاهــر ،مــن خــال إقامــة
الخلــوة مقــام الدخــول.

ومــن ثــم يكــون مــن المتفــق عليــه فقهــا أن الخلــوة الصحيحــة توجــب

مجيــع الصــداق المســمى ألن الخلــوة يف النــكاح الصحيــح كالدخــول يف
وجــوب كامــل المهــر(  (  ...ولمــا كان ثابتــا مــن وقائــع الدعــوى أن الطرفيــن

عاشــا كزوجيــن يف الخــارج أثنــاء قضــاء شــهر العســل ويف الداخــل بمحــل
الزوجيــة لمــدة طويلــة يف فــراش واحــد األمــر الــذي يتقــرر بــه كامــل الصــداق

ويترتــب عليــه توابــع العصمــة ،وبمــا أن قضــاة االســتئناف اعتبــروا الــزواج

بيــن الطرفيــن صحيحــا وصرحــوا بالطــاق بينهمــا فإهنــم بقضائهــم كمــا
فعلــوا ســببوا قرارهــم وخولــوه أساســا شــرعيا.

(  ( 

كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن انتقــال الزوجــة إىل بيــت الزوجيــة

واختــاء الــزوج هبــا يف بيتــه وغلــق بابــه عليهــا وهــو الــذي مــا يعبــر عنــه

شــرعا «بإرخــاء الســتار» أو «خلــوة االهتــداء» يعتبــر دخــوال فعليــا يترتــب
عليــه اآلثــار الشــرعية وتنــال الزوجــة كامــل صداقهــا ،ومــن المقــرر أيضــا

أن الدخــول المســلم بــه يوجــب العــدة حتــى ولــو اتفــق الطرفــان عــى عــدم
الــوطء ويوجــب نفقتهــا ونفقــة مــا قبلهــا يف غيــاب المســقط عليها.....ولمــا

كان مــن الثابــت  -يف قضيــة الحــال  -أن الزوجــة زفــت للطاعــن واختــى هبا يف
بيتــه ومل ينكــر إصابتهــا ،وإن الدخــول هبــن مســلم بــه ،فــإن قضــاة االســتئناف
الذيــن حكمــوا للزوجــة بكامــل صداقهــا باإلضافــة إىل نفقــة العــدة ونفقــة

( )1د /محمد الروكي ،نظرية التقيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،ص.122
( )2ينظــر د /ناديــة خيــر الديــن ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة وحجيتهــا يف قانــون
األحــوال الشــخصية ،مرجــع ســابق ،ص195
( )3المجلة القضائية العدد  2سنة  90ملف رقم  35107 :قرار بتاريخ 1984/11/19
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اإلمهــال ،فــإن قضاءهــم هــذا ينــدرج ضمــن المــادة  16مــن قانــون األســرة
ومتماشــيا مــع المادتيــن  58و 74مــن نفــس القانــون.

(  ( 

ثالثا  :قاعدة الولد للفراش ،ووجوب االحتياط يف االبضاع وحرمة األنساب

والمــراد بالفــراش فــراش الزوجــة الصحيــح ،أو مــا يشــبه الصحيــح

كالفاســد ،وهــو المختلــف يف صحتــه ،وكــذا الــوطء بشــبهة عــى اختــاف

أنواعهــا ،فــإن حكمــه حكــم الــوطء بنــكاح صحيــح فيمــا يتعلــق بثبوت نســب

المولــود الناتــج عــن ذلــك الــوطء ،فــإذا أتــت المــرأة بولــد ممــن يمكــن أن
يولــد لمثلــه لســتة أشــهر منــذ الــوطء ،فــإن النســب يثبــت لصاحــب الفــراش
إذا ولــد حــال الزوجيــة حقيقــة ،أو حكمــ ًا كمــا يف المعتــدات ،لقولــه عليــه

الصــاة والســام «:الولد للفــراش وللعاهــر الحجــر»

(  ( 

ومــن المقــرر قانونــا أن التبنــي ممنــوع شــرعا وقانونــا ،وينســب الولــد

ألبيــه متــى كان الــزواج وأمكــن االتصــال ومل ينفــه بالطــرق المشــروعة،

وحيــث انحصــر طلــب الطاعنيــن ،يف إبطــال التبنــي الــذي أقامــه المرحــوم،

فــإن قضــاة الموضــوع عندمــا ناقشــوا الدعــوى وكأهنــا تتعلــق بنفــي الســبب
وطبقــوا قاعــدة «الولــد للفــراش» فإهنــم قــد أســاءوا التكييــف ممــا ينجــر عنــه

نقــض قرارهــم بــدون إحالــة.

(  ( 

كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أنــه يمكــن إثبــات النســب بالــزواج واإلقرار

والبينــة وشــهادة الشــهود ونــكاح الشــبهة واألنكحــة الفاســدة والباطلــة تطبيقــا

لقاعــدة إحيــاء الولــد- ،وهــي مــن قواعــد المذهــب الحنفــي -ألن ثبــوت
النســب يعــد إحيــاء لــه ونفيــه قتــا لــه ،وقريبــا منهــا قاعــدة ابــن حــارث

الخشــني  «:وانظــر فحيثمــا درئ الحــد عــن الواطــئ فالنســب يلحــق إن حدث
( )1المجلة القضائية العدد  1السنة  1991ملف رقم  55116بتاريخ 1989/10/02
( )2رواه البخاري يف صحيحه ()177/4
( )3المجلة القضائية العدد  1995 2ملف رقم  103232قرار بتاريخ 1995/05/02
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مــن ذلــك الــوطء ،وحيثمــا وجــب الحــد مل يلحــق النســب»  (  (.وهــي عنــد
ابــن جــزي يف قوانينــه الفقهيــة بصيغــة  «:كل نــكاح يــدرأ فيــه الحــد فالولــد
(  ( 
الحــق بالــوطء ،وحيــث وجــب الحــد ال يلحــق النســب».
رابعا  :قاعدة حق الزوجة يف السكن المنفرد :

مــن المقــرر شــرعا أنه «:يحــق للزوجــة أن تطلــب ســكنا منفــردا عــن
أهــل الــزوج وذلــك لقــول خليــل يف مختصــره يف بــاب النفقــة  :ولهــا أن تمتنــع
مــن أن تســكن مــع أقاربــه » ،ومــن ثــم فــإن قضــاة الموضــوع لمــا حكمــوا
يف قضيــة الحــال -بعــدم إمكانيــة تلبيــة طلــب الزوجــة يف االنفــراد بالســكنعــن عائلــة زوجهــا الــذي يعتبــر بمثابــة حــق لهــا فإهنــم خالفــوا أحــكام
الشــريعة اإلســامية وعرضــوا قرارهــم للنقــض ،ومتــى كان كذلــك(  (  ومــن
ثــم يكون «مــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن إســكان الزوجــة بعيــدة عــن أقــارب
زوجهــا حقــا مــن حقوقهــا وأن تمــادي الــزوج يف رفــض طلــب توفيــره لهــا
ال يخــول لــه الشــرع إجبارهــا عــى العــودة إىل الســكن الــذي يســكنه أقاربــه
وخاصــة مــع الضــرة ولــو مل تثبــت الضــرر لهــا بمشــاجرة ونحوهــا ومــن ثــم
فــإن النعــي عــى القــرار المطعــون فيــه بالخطــأ فيــه تطبيــق أحــكام الشــريعة
اإلســامية يف غيــر محلــه ويســتوجب الرفــض .ولمــا كان ثابتــا يف قضيــة
الحــال أن قضــاة االســتئناف قضــوا بالطــاق تحــت مســئولية الــزوج ويطلــب
مــن الزوجــة تأسيســا عــى تمــادي الــزوج يف رفــض إســكان زوجتــه نتيجــة
الضــرر الــذي لحــق هبــا فإهنــم بقضائهــم كمــا فعلــوا التزمــوا بتطبيــق أحــكام
(  ( 
الشــريعة اإلســامية ،ومتــى كان كذلــك اســتوجب رفــض الطعــن.
( )1أبــو حــارث الخشــني ،كتــاب أصــول الفتيــا نقــا عــن رســالة عزيــزة عكــوش،
القواعــد والضوابــط الفقهيــة ،ص 396
( )2ابن جزي المالكــي ،القوانين الفقهية ،دار الكتب العلمية ،ص.113
( )3المجلة القضائية العدد الثاين سنة  1997قرار  159732بتاريخ 1997/05/13
( )4المجلة القضائية العدد 1سنة  1989ملف رقم  36962 :قرار بتاريخ 1985/06/03
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خامسا  :قاعدة حرية االشتراط ووجوب الوفاء هبا :

يف حالــة إذا مــا اشــترط الــزوج الزوجــة ســامة بكارهتــا قبــل البنــاء
عليهــا ،عــدم اشــتراط الــزوج لذلــك يف عقــد الــزواج ال يســقطها ،فمــن
المقــرر شــرعا أنــه ال يؤخــذ بعيــن االعتبــار طلــب إســقاط حقــوق المطلقــة
بســبب فقــد بكارهتــا قبــل البنــاء هبــا إال إذا كان الــزوج قــد اشــترط ذلــك يف
عقــد الــزواج ،ومــن المقــرر أيضــا أنــه ال يحكــم بفســخ عقــد النــكاح إال إذا
كان هــذا النــكاح فاســدا شــرعا  ....ولمــا كان الطاعــن مل يذكــر الوســيلة التــي
توصــل هبــا إىل اكتشــاف أن زوجتــه كانــت قبــل ليلــة الزفــاف فاقــدة البــكارة
رغــم عــدم مباشــرهتا جنســيا كمــا يزعــم فــإن قضــاة االســتئناف بقضائهــم يف
الدعــوى بالطــاق وتقريــر حقــوق المطلقــة التزمــوا بتطبيــق األحكام الشــرعية
(  ( 
ومتــى كان كذلــك اســتوجب رفــض الطعــن.
سادسا  :قواعد خاصة باللعان :

يجــوز تأخيــر اللعــان لظــروف خاصــة ،فمــن المقــرر شــرعا وفقهــا
وجــوب التعجيــل باللعــان غيــر أن هــذا ال يمنــح مــن تأخيــره لظــروف خاصة،
ومــن ثــم فــإن القضــاء بخــاف ذلــك يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية .ولمــا
كان ثابتــا  -يف قضيــة الحــال -أن قضــاة المجلــس لمــا قضــوا بنفــي اللعــان
(  ( 
دون مراعــاة الظــروف الخاصــة للــزوج خرجــوا عــن القواعــد الشــرعية.
وان كان األوىل أن دعــوى اللعــان يجــب رفعهــا بمجــرد العلــم بالحمــل أو
الوضــع أو رؤيــة الزنــا ،حيــث مــن المبــادئ الشــرعية القــرار الــذي يقضــي
قبــل البــث يف الدعــوى الخاصــة بنفــي النســب بتوجيــه اليميــن لــكل واحــد
مــن الطرفيــن إذا رفــع الــزوج دعــواه بعــد مضــي أســبوع مــن علمــه بوضــع
زوجتــه لحملهــا  (  (.فتطبيــق قواعــد اللعــان يكــون يف مهلــة قريبــة مــن يــوم
( )1المجلة القضائية العدد  4سنة  89ملف رقم  34762قرار بتاريخ 1984/02/03
( )2المجلة القضائية العدد  3سنة  1991ملف رقم  76343قرار بتاريخ 1990/07/16
( )3المجلة القضائية العدد 1سنة  1989ملف رقم  35934قرار بتاريخ 1985/02/25
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العلــم بالحمــل أو الولــد حيــن والدتــه ،فمــن المقــرر شــرعا أن النســب
يثبــت بالفــراش الصحيــح ومــن ثــم فــان القضــاء بإثبــات النســب حــال قيــام
الزوجيــة ودون اللجــوء إىل تطبيــق قواعــد اللعــان يف المهلــة المحــددة شــرعا
القيــام يعــد قيــام صحيــح ،ولمــا كان النســب الــذي أنكــره الطاعــن هــو نســب
ثابــت مــن خــال عناصــر ملــف الدعــوى وتصريحــات القضــاة فيمــا يخــص
عــودة الــزوج إىل زوجتــه عنــد أهلهــا والمكــوث معهــا يف الخفــاء مــدة مل
ينكرهــا الــزوج ومل يعارضهــا فإنــه بعــدم إنــكاره الحمــل يــوم ســمع بــه الولــد
حيــن والدتــه يف المهلــة القريبــة التــي يحددهــا الشــرع إلجــراء قواعــد اللعــان
ســقط حقــه يف إنــكار النســب ،ومــن ثــم فــان النعــي عــى القــرار المطعــون فيــه
بالوجــه المثــار مــن الطاعــن تأسيســا عــى مخالفــة أحــكام الشــريعة اإلســامية
(  ( 
غيــر جــدي ويتعيــن رفضــه.

( )1المحكمة العليا ،ملف رقم  35326 :قرار بتاريخ 1984/12/03
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المطلــب الثــاين  :توظيــف قضــاء األســرة للقواعــد الفقهيــة يف القضايــا

المتعلقــة بفــك الرابطــة الزوجيــة.

إضافــة إىل القوانيــن الشــرعية المتمثلــة يف نصــوص الكتــاب والســنة
والخاصــة بتنظيــم طــرق فــك الرابطــة الزوجيــة واآلثــار المترتبــة عليهــا ،فــإن
هنــاك النظريــات الفقهيــة التــي وظفهــا القانــون الجزائــري والقضــاء ،منهــا
نظريــة التعســف يف اســتعمال الحــق يف الطــاق؛ بخصــوص الطــاق التعســفي
ومــا يمكــن أن يلحــق بــه مــن الخلــع التعســفي يف ظــل عــدم اشــتراط موافقــة
الــزوج عــى الخلــع؛ ومنهــا نظريــة الضــرر بخصــوص التطليــق للضــرر؛ ونظرية
التعويــض عنــه؛ فضــا عــن نظريــة المصلحــة العامــة وأولويتهــا عــى المصلحة
الخاصــة .بــل إنــه طبــق قواعــد أخالقيــة مصدرهــا النظــام األخالقي يف اإلســام
ومنهــا حرمــة الزنــا وحرمــة االختــاط والحرمــة باألجنبيــة ولــو كانــت مطلقــة
منــه متــى صــار الطــاق بائنــا فعــى ســبيل المثال «:يعــد إبقــاء المطلقــة ســاكنة
مــع مطلقهــا وقــد صــارت عنــه أجنبيــة ،انتهــاكا للقواعــد الشــرعية»(  ( .
أوال  :تكريس قاعدة العصمة بيد الزوج :

مــن المبــادئ القضائيــة العامــة المســتقرة «إن العصمــة بيــد الــزوج» ولــه
الطــاق بإرادتــه المنفــردة مــن دون حاجــة إىل تبريــره فالقــرار الــذي خالــف
هــذه القاعــدة يســتوجب نقضــه (  ( ،ومــن ثــم فمــن المقــرر شــرعا أن الطــاق
هــو حــق للرجــل صاحــب العصمــة وأنــه ال يجــوز للقاضــي أن يحــل محلــه يف
إصــداره ،أمــا التطليــق فهــو حــق للمــرأة المتضــررة وترفــع أمرهــا للقاضــي
الــذي يطلقهــا ،ومــن ثــم فــان القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا
ألحــكام الشــريعة اإلســامية.ولما كانــت الشــريعة اإلســامية تخــول إثبــات
تصريــح الــزوج بالطــاق بواســطة ســماع شــهود حضــروا وســمعوا بذلــك
( )1المحكمة العليا ،ملف رقم  33130 :قرار بتاريخ  14ماي 1984
( )2نشرة القضاة العدد  : 44ملف رقم  41255بتاريخ  24مارس 1986
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مــن نفــس الــزوج ،أو بواســطة شــهادة مســتفيضة فإنــه يجــب عــى القضــاة
أن يجــروا تحقيقــا لســماع الشــهود الذيــن علمــوا بالطــاق وليــس لهــم بعــد
ذلــك إال أن يوافقــوا عــى صحــة طــاق أثبــت أمامهــم ،وكذلــك فــإن القــرار
الــذي قضــى بــأن الطــاق ال يثبــت إال بتصريــح الــزوج أمــام القاضــي يعــد
(  ( 
مخالفــا للشــريعة اإلســامية.
كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن للــزوج حــق الطــاق مــن جانبــه وحــده،
عمــا بالقاعــدة الشــرعية «العصمــة بيــد الــزوج» ومــن ثــم فــإن القضــاء بإبقــاء
روابــط الزوجيــة قائمــة بيــن الزوجيــن حتــى بعــد إبــداء الــزوج إلرادتــه يف
(  ( 
الطــاق ،يعــد خرقــا صريحــا لهــذه القاعــدة الشــرعية.

ومــن المقــرر شــرعا وقضــاء مــن الحكــم بتطليــق الزوجــة جبــرا عــى
زوجهــا يكــون مخالفــا للقواعــد الشــرعية والقانونيــة إذا كان غيــر قائــم عــى
أحــد األســباب الموجبــة إلثباتــه شــرعا ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف
هــذا المبــدأ يعــد خرقــا للقواعــد الشــرعية(  ( .
ثانيا  :قاعدة ال رجعة بعد انقضاء العدة من الطالق الرجعي إال بعقد جديد :

العــدة أجــل مضــروب للــزوج المطلــق ليتــدراك موقفــه؛ وهــي واجــب
تعبــدي لمعرفــة بــراءة الرحــم مــن االشــتغال بالجمــل مــن المطلــق حفظــا
لألنســاب مــن االختــاط يف حالــة زواجهــا مباشــرة بعــد الطــاق؛ ومــن ثــم
تبقــى المطلقــة زوجــة حكمــا وتجــب نفقتهــا عــى المطلــق إىل غايــة انتهــاء
العــدة إال إذا ارتكبــت فاحشــة ،ومــن ثــم كان «:مــن المقــرر شــرعا أن الحكــم
بالطــاق الواقــع للزوجيــن ،والــذي اســتغرق ميعــاد العــدة ،ال يجــوز اســتئنافه
(  ( 
بغــرض التراجــع عــن الطــاق الــذي تــم قبولــه أمــام القاضــي.
()1
()2
()3
()4

المجلة القضائية العدد  4سنة  89ملف رقم  35322قرار بتاريخ 1984/12/17
المجلة القضائية العدد  2سنة  1990ملف رقم  35346 :قرار بتاريخ 1984/12/31
المجلة القضائية العدد  2سنة  90ص 50ملف رقم  36784قرار بتاريخ 1985/03/25
المجلة القضائية العدد 4سنة  1993ملف رقم  41100بتاريخ 1984/04/21
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كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن الطــاق الــذي يقــع صحيحــا بيــن

الزوجيــن ال تتــم المراجعــة فيــه إال برضــا وطلــب مــن الــزوج ،ويف المــدة

المقــررة للمراجعــة ،ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد
خرقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.

(  ( 

ومتــى كان مــن المقــرر شــرعا أن نفقــة العــدة تظــل واجبــة للزوجــة عــى

زوجهــا ســواء كانــت ظالمــة أو مظلومــة فــإن القضــاء بمــا يخالــف أحــكام

هــذا المبــدأ يعــد خرقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،وإذا كان الثابــت أن

قضــاة االســتئناف أيــدوا الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه ومــن ذلــك تقريــر
نفقــة عــدة الزوجــة فــإن وجــه الطعــن المؤســس عــى خــرق قواعــد الشــريعة
اإلســامية باعتبــار أن الزوجــة اعترفــت بارتــكاب فاحشــة الزنــا وأنــه مــن
المقــرر شــرعا إســقاط مجيــع حقــوق الزانيــة يكــون غيــر مقبــول فيمــا ذهــب

إليــه حــول حرمــان المطلقــة مــن تقريــر نفقــة العــدة.

(  ( 

وكــذا قرارهــا يف توريــث المبتوتــة « :مــن المقــرر قانونــا عنــد وفــاة أحــد

الزوجيــن قبــل صــدور الحكــم بالطــاق ،أن يســتحق الحــي منهمــا اإلرث،

وللزوجــة نفــس الحــق إذا حصلــت الوفــاة أثنــاء عــدة طالقهــا ،ويعتبــر

الفقهــاء الزوجــة التــي طلقهــا ومــات وهــي يف عدهتــا أن تعتــد بأبعــد األجليــن،
وتســتحق مناهبــا يف الميــراث وتعتبــر وكأهنــا مازالــت زوجــة حتــى ولــو كان
الطــاق صحيحــا ،أمــا إذا طلقهــا وهــو مريــض مــرض المــوت ولــو كان طالقا

باتــا ومــات أثنــاء عدهتــا ،وثبــت أنــه قصــد حرماهنــا مــن الميــراث ،فأهنــا تعتــد

بأطــول اآلجليــن الطــاق والوفــاة وعليــه فالطعــن يف الحكــم الحــايل يف غيــر
محلــه ويرفــض»(  (  حيــث يظهــر أن القضــاء يعمــل بالتلفيــق الفقهــي.

( )1المجلة القضائية العدد  4سنة  1992ملف رقم  45867قرار بتاريخ 1987/06/01
( )2المحكمة العليا ملف رقم  34327قرار بتاريخ 84/10/22
( )3المحكمة العليا ملف رقم  101444المجلة القضائية رقم  96/2بتاريخ 1993/12/21
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ثالثا  :التفريق بين حد الخلع وحد التطليق :

األصــل يف التطليــق للضــرر أنــه مــن القاضي بعــد إثبــات الزوجــة للضرر
الواقــع عليهــا منــه طبقــا لنــص المــادة  53بفقراهتــا العشــر ،فهــي اســتثناء مــن
قاعــدة العصمــة بيــد الــزوج ومــن ثــم فــا تطليــق بــا بينــة ،وعليــه يتعيــن أن
(  ( 
يكــون المطالــب بالتطليــق عــى أســاس الضــرر إثباتــه.
فمــن المقــرر شــرعا أن تطليــق المــرأة عــى زوجهــا مــن غيــر أن تــأيت
بســبب شــرعية التــي تعتمــد عليهــا ومــن غيــر أن تثبتهــا بأدلــة وحجــج تقبــل
شــرعا يعــد خرقــا للقواعــد الشــرعية(  ( .

كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن تقديــم الشــهادات الطبيــة وحدها
إلثبــات الضــرر يف التطليــق ال يعمــل هبــا باعتبــار أن الطبيــب مل يشــاهد فاعــل
الضــرب وإنمــا يشــهد بمــا يــراه عــى الجســد اإلنســان ،ومــن ثــم القضــاء
بخــاف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــة للقواعــد الشــرعية والقانونيــة .لمــا كان مــن
الثابــت أن قضــاة االســتئناف حكمــوا بالطــاق بطلــب مــن الزوجــة بنــاء عــى
تقديــم الشــهادات الطبيــة وحدهــا دون وجــود أي ســبب تطلــق بــه الزوجــة عىل
(  ( 
زوجهــا ،فإهنــم بقضائهــم كمــا فعلــوا خالفــوا القواعــد الشــرعية والقانونيــة.
رابعا  :قواعد خاصة بالمتعة للمطلقة :

مــن القواعــد المقــررة شــرعا أن المتعــة لمــن طلقهــا زوجهــا وليســت
لمــن طلقــت نفســها بحكــم ،يقــول ابــن حــارث الخشــني يف أصــول الفتيــا
عــى مذهــب اإلمــام مالــك  «:كل مطلقــة بعــد الدخــول فلهــا المتعــة إال
المختلعــة والمالعنــة»(  (  ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ
( )1المحكمة العليا نشرة العدد  51ص 89ملف رقم  102124قرار بتاريخ 1994/04/19
( )2المجلة القضائية العدد  1السنة  1991ملف رقم  43864بتاريخ 1987/01/12
( )3المحكمة العليا ملف رقم  52278 :قرار بتاريخ 1989/01/02
( )4عزيــزة عكــوش ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب أصــول
الفتيــا ألبــي حــارث الخشــني ،ص.400
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يعــد مخالفــا للنصــوص الشــرعية يف فــرض المتعــة .ولمــا كان مــن الثابــت
يف قضيــة الحــال أن الزوجــة أقامــت دعــوى التطليــق واســتجابت المحكمــة
لطلبهــا ووافــق المجلــس عليــه الــذي يعــد وحــده عقابــا للــزوج بســبب إمهالــه
(  ( 
فــإن القضــاء بالمتعــة للمطلقــة يعــد مخالفــا للنصــوص الشــرعية.
ومــن ثــم يكــون مــن المقــرر شــرعا أن المتعــة شــرعت للمــرأة التــي
يختــار زوجهــا فراقهــا وليــس للمــرأة التــي تختــار فــراق زوجهــا ،ومــن ثــم فــإن
القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية (  ( ،ألنــه مــن
المقــرر شــرعا وقضــاء أن المتعــة تمنــح للزوجــة مقابــل الضــرر الناتــج هبــا مــن
طــاق غيــر مبــرر ويســقط بتحميلهــا جــزء مــن المســؤولية فيــه .ولمــا كان ثابتــا
 يف قضيــة الحــال  -أن القــرار المطعــون فيــه قضــى بإســناد الظلــم إىل الزوجيــن(  ( 
معــا ،فــا ســبيل لتعويــض أحدمهــا ومنــح المتعــة للزوجــة.

وإذا كانــت أحــكام الشــريعة اإلســامية تقــرر للزوجــة التي طلقهــا زوجها
متعــة تعطــى لهــا تخفيفــا عــن أمل فــراق زوجهــا لهــا ،وهــي يف حــد ذاهتــا تعتبــر
تعويضــا ،فــإن القضــاء بمــا يخالــف أحــكام هــذا المبــدأ يعتبــر خرقــا ألحــكام
الشــريعة اإلســامية .لذلــك يســتوجب نقــض القــرار الــذي قضــى للزوجــة
(  ( 
المطلقــة بدفــع مبلــغ مــايل لهــا باســم متعــة وبدفــع مبلــغ آخــر كتعويــض.
خامسا  :الخلع بين موافقة الزوج وبين اإلجبار عليه :

انعكــس اختــاف الفقهــاء يف طبيعــة الخلــع ،هــل هــو طــاق رضائــي
أم فســخ عــى االجتهــاد القضائــي ؟ فهــل الحكــم بالخلــع يشــترط موافقــة
( )1المجلــة القضائيــة ،العــدد الثــاين لســنة  .1993 :ملــف رقــم  43860 :قــرار بتاريــخ
1986/12/29
( )2المجلــة القضائيــة العــدد  4ســنة  90ملــف رقــم  561614 :قــرار بتاريــخ
1988 /11 /21
( )3المجلة القضائية العدد 4سنة  1993ملف رقم  39731بتاريخ 1986/01/27
( )4المجلــة القضائيــة العــدد  1ســنة  1989ملــف رقــم  35912قــرار بتاريــخ
1985 /04 /08
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الــزوج أم ال ؟ فتــارة يــرى القضــاة «إن الخلــع يحكــم بــه القاضــي دون
اشــتراط رضــا الــزوج»(  (  ومــن ثــم يكــون الخلــع حــق للزوجــة وحدهــا
ال يشــترط فيــه موافقــة الــزوج ويكــون المبــدأ  :مــن المقــرر قانونــا وشــرعا
أن «الخلــع حــق خولتــه الشــريعة اإلســامية للزوجــة لفــك الرابطــة الزوجيــة
عنــد االقتضــاء وليــس عقــدا رضائيــا» .ومــن ثــم فــإن قضــاة الموضــوع لمــا
قضــوا يف قضيــة الحــال بفــك الرابطــة الزوجيــة خلعــا وحفــظ حــق الــزوج يف
التعويــض رغــم تمســكه بالرجــوع فإهنــم بقضائهــم كمــا فعلــوا طبقــوا مبــادئ
الشــريعة اإلســامية ومل يخالفــوا أحــكام المــادة  54مــن قانــون األســرة .ومتــى
(  ( 
كان كذلــك اســتوجب رفــض القــرار المطعــون فيــه.
غيــر أن هنــاك قــرارات قضائيــة اعتبرتــه عقــدا رضائيــا يشــترط لصحتــه
قبولــه مــن طــرف الــزوج ،وال يمكــن للقاضــي فرضــه عليه(  ( حيــث يكــون
حســب هــذا االتجــاه مــن المقــرر شــرعا أن الخلــع يعتبــر عقــدا رضائيــا
وال يجــوز حينئــذ للقاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه فــإن القضــاء بمــا
يخالــف أحــكام هــذا المبــدأ يعــد منتهــكا لقواعــد الشــريعة اإلســامية يف
الخلــع ،وإذا كان قضــاة الموضــوع قــد حكمــوا بالخلــع وبتحديــد مبلغــه دون
وقــوع أي اتفــاق عــن ذلــك بيــن الزوجيــن ..فــإن هــؤالء القضــاة بقضائهــم
بالخلــع تلقائيــا انتهكــوا قواعــد الشــريعة اإلســامية ومتــى كان كذلــك
اســتوجب نقــض القــرار المطعــون فيــه تأسيســا عــى مخالفــة أحــكام هــذا
المبــدأ الشــرعي(  (  ،ومــن ثــم يكــون الخلــع دون موافقــة الــزوج وفقــا لهــذا
االتجــاه مخالفــة لقواعــد فقهيــة ،فمــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن قبــول الــزوج
للخلــع أمــر وجوبــي وأن ليــس للقاضــي ســلطة مخالفــة الزوجيــن دون رضــا
()1
()2
()3
()4

نشرة القضاة العدد  51ص 96ملف رقم  103793قرار بتاريخ 1994/04/19
المجلة القضائية قرار رقم  141262بتاريخ 1996/07/30
نشرة القضاة العدد  : 52ملف رقم  73885قرار بتاريخ 1991/04/23
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989ملف رقم  33652قرار بتاريخ 84/06/11
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الــزوج ...فــإن القضــاء بتطليــق المطعــون ضدهــا عــى ســبيل الخلــع يعــد

مخالفــا للقواعــد الفقهيــة الخاصــة بالخلــع.

(  ( 

ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا ألحــكام

الخلــع وخطــأ يف تطبيــق القانــون ،وهــذا قبــل أن يتدخــل المشــرع ويصــرح

بموجــب األمــر  02/05المتعلــق بتعديــل قانــون األســرة 11/84ويرفــع
الخــاف بعبــارة «:دون موافقــة الــزوج».

سادسا  :قاعدة  :البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

وهــي قاعــدة مشــهورة وثابتــة بالســنة الصحيحــة وقضائيــا(  (  فــإن

األصــل أن تــؤدى اليميــن بالجلســة وأمــام القاضــي؛ وليــس يف المســجد

العتيــق(  (  فــإذا نــكل عــن أداء اليميــن مــن وجهــت إليــه ،خســر دعــواه

طبقــا للمادة347مــن القانــون المــدين والتــي جــاء فيهــا «كل مــن وجهــت
لــه اليميــن ونــكل عنهــا دون ردهــا عــى خصمــه ،وكل مــن ردت عليــه

اليميــن ونــكل عنهــا خســر دعــواه» وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا يف
( )1المجلة القضائية العدد  . 4/90 :ملف رقم  51728 :قرار بتاريخ 1988/11/21
( )2ابن أبي زيد القيرواين ،الرسالة ،مكتبة الرحاب الجزائر ،ص108
( )3مــن المقــرر قانونــا أنــه إذا وجهــت اليميــن إىل خصــم يف نــزاع أو وردت عليــه،
فــإن الخصــم يقــوم يحلــف اليميــن بنفســه بالجلســة.ومتى تبيــن -مــن قضيــة الحــال-أن
القاضــي األول قــد حــدد مــكان تأديــة اليميــن بالمســجد الكبيــر وهــو مــا جعــل المطعــون
ضدهــا تتراجــع عــى مســتوى االســتئناف عــن طلــب المتــاع محــل اإلنــكار مــن طــرف
الطاعــن ،مــع أن اليميــن يف حالــة اإلنــكار توجــه للمدعــي عليــه وهــو الطاعــن يف هــذه
القضيــة وتســمى يميــن النفــي طبقــا للقاعــدة العامــة لإلثبــات ،فــإن القــرار المنتقــد لمــا
أيــد الحكــم المســتأنف بخصــوص أداء اليميــن بالمســجد الكبيــر فيمــا يتعلــق بالمتــاع
مــن طــرف المطعــون ضدهــا رغــم إنــكار الطاعــن أغلبيــة المتــاع ودون مناقشــة ســبب
تراجــع المطعــون ضدهــا عــن طلــب المتــاع ،خالــف القانــون ممــا يســتوجب نقــض
القــرار جزئيــا فيمــا يخــص اليميــن).
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قــرار لهــا جــاء فيــه ماييل « (  (:مــن المقــرر قانونــا أن النــاكل عــن اليميــن
خاســر لدعــواه .ومتــى تبيــن -يف قضيــة الحــال-أن المطعــون ضدهــا قــد
وجــه لهــا القاضــي األول تأديــة اليميــن طبقــا ألحــكام المــادة 73مــن
قانــون األســرة عــى تركهــا أثاثهــا ومصوغهــا يف بيــت الزوجيــة ،غيــر أهنــا
امتنعــت عــن تأديتهــا... ،ممــا يعتبــر نكــوال منهــا؛ والنــاكل خاســر لدعــواه
طبقــا للمادة347مــن القانــون المــدين».
ومتــى كان مقــررا شــرعا أن البينــة عــى مــن ادعــى واليميــن عــى مــن
أنكــر(  (  ومــن ثــم فــإن ادعــاء الــزوج أن زوجتــه أخــذت صوغهــا وأثاثهــا
ومالبســها يصيــر مكلفــا بإثبــات دعــواه فــإن عجــز ،فالقــول للزوجــة مــع
يمينهــا ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقواعــد
الشــرعية  .ولمــا كان مــن الثابــت أن الخــاف حــول متــاع البيــت مل يكــن حول
وجــوده بمنــزل الزوجيــة بــل كان حــول ادعــاء الــزوج أن زوجتــه أخذتــه معهــا
فــإن قضــاة الموضــوع حينمــا عكســوا األمــر ووجهــوا اليميــن للــزوج وهــو
مــدع وتلقوهــا منــه مباشــرة يكونــوا بقضائهــم كمــا فعلــوا خالفــوا القواعــد
الشــرعية .ومتــى كان كذلــك اســتوجب نقــض القــرار المطعــون فيــه .
ومــن قواعــد المالكيــة اســتحقاق الحمــل المســتهل صارخــا نصيبــه
مــن الميــراث ،ولــو لحظــة يقــول ابــن حــارث الخشــني يف أصــول الفتيــا
عــى مذهــب اإلمــام مالك «:ومــن أحــكام المولــود إنــه إذا اســتهل تمــت
أحكامــه وورث وورث ،وســمي وغســل وصــى عليــه إن مــات ،وإن مل
(  ( 
يســتهل مل يجــب لــه شــيء مــن األحــكام».

( )1قــرار المحكمــة العليــا ،ملــف رقــم ،81850الصــادر بتاريــخ،1992/4/14
االجتهــاد القضائــي ،ص.230
( )2نشرة القضاة العدد  49سنة  1996ملف رقم  112673قرار بتاريخ 1995/01/31
( )3ابــن حــارث الخشــني المالكــي ،يف أصــول الفتيــا ،ص 406نقــا عــن رســالة
عزيزة عكوش ،ص214
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الخامتة :

ّ
إن مــن أروع مــا تم ّيــز بــه الفقــه اإلســامي اختزالــه يف ص َيــغ جامعــات،

وتجميــع فروعــه وجزئياتــه يف قواعــد وكل ّيــات ،وقــد حــاز المذهــب المالكــي

يف ذلــك قصــب الســبق ،حيــث جــاءت مصنفــات فقهائــه وأئمتــه حافلــة
بالقواعــد الجامعــة لشــتات فــروع الفقــه ومســائله المتناثــرة ،كشــفت عــن
براعتهــم وضالعتهــم يف الفقــه المالكــي وقواعــده وفروعــه.

ومعلــوم أن تقنيــن الفقــه اإلســامي هــو الطريــق الوحيــد لتطبيقــه،

وإخراجــه مــن ح ِّيــز النظر ّيــات إىل ح ِّيــز العمليــات ،وال شــك أن حاجــة قضــاء

األســرة للقواعــد الفقهيــة أشــد نظــرا للمرجعيــة الفقهيــة لقانــون األســرة
واألحــوال الشــخصية؛ ذلــك أن تكويــن القضــاة مــن الناحيــة الفقهيــة ال

يســتجيب لواقــع المنازعــات األســرية؛ خصوصــا يف ظــل صعوبــة الرجــوع إىل

أمهــات الكتــب الفقهيــة لمعرفــة األحــكام المتفرقــة المتناثــرة؛ ممــا يســتوجب
االســتعانة بعلــم القواعــد الفقهيــة المصاغــة يف عبــارات جامعة ومانعــة وكلية/

أغلبيــة باعتبارهــا خالصــة للشــريعة ،وزبــدة للعقــول المبدعــة عبــر القــرون،

ووليــدة تأمــل وتقليــب نظــر وطــول أنــاة العباقــرة ومقارناهتــم واســتقرائهم يف
النصــوص وغايتهــا ،ومقاصدهــا ،منهــا مــا هــو محــل اتفــاق ،ومنهــا مــا هــو

محــل اختــاف ،ومنهــا مــا هــو مطــرد ومنهــا مــا هــو أغلبــي.

وقــد خلصــت الدراســة يف ظــل االســتدالل الواضــح والظاهــر بمقررات

المذهــب المالكــي يف القضــاء الجزائــري عــى أمهيــة التأكيــد عــى االلتــزام
بالمرجعيــة اإلســامية عمومــا ومرجعيــة الفقــه المالكــي المتجـ ّ
ـذر يف الجزائــر
نظــرا لســعة أصولــه وشــمولية قواعــده ،خصوصــا يف فقــه قضايــا شــؤون
األســرة ،ومطالبهــا ومشــكالهتا ،فقواعــد هــذا المذهــب هــي البديــل لتلــك

االتفاقيــات الدوليــة التــي تحفظــت عليهــا الــدول اإلســامية يف بعــض البنــود
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لكوهنــا تخالــف النظــام العــام األســري المســتفاد مــن مرجعيــة قواعد الشــريعة
اإلســامية ومقاصدهــا.

لقــد أثبتــت وقائــع قضايــا شــؤون األســرة أن جــل المشــاكل
واإلشــكاليات أمــام المحاكــم ســببها الرئيــس والغالــب التعســف يف اســتعمال
الحقــوق الشــرعية وســط تجاهــل الكثيــر مــن أن هــذه الحقــوق مقيــدة بقيــد
عــام وهــو عــدم التعســف يف اســتعمالها؛ ممــا يتطلــب مــن المشــرع التدخــل
التشــريعي بوضــع قيــود ضابطــة الســتعمال هــذه الحقــوق حتــى ال تخــرج
عــن مقاصــد وضعهــا؛ بمنــح قاضــي شــؤون األســرة ســلطة تقديريــة واســعة
وقائيــة وعالجيــة لوقــف أي ممارســة للحقــوق األســرية بقصــد مخالــف
لمقصــود الشــارع أو بنيــة اإلضــرار أو مــع انتفــاء وجــه المصلحــة المطلوبــة
مــن اســتعمال الحــق ،ووســيلتهم يف ذلــك اســتثمار التــراث الفقهــي الكامــن يف
علــم القواعــد الفقهيــة باعتبارهــا أحكامــا كليــة عدليــة ،خصوصا وأن المشــرع
أعطــى لقاضــي شــؤون األســرة الســلطة التقديريــة الواســعة يف العديــد مــن
المســائل التــي هــي الميــدان الخصــب لتنزيــل القواعــد الفقهيــة عليهــا.
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قواعد العرف والعمل وأثرها في التقنين
 الدكتور مجال كركار
y
أستاذ حماضر بكلية العلوم اإلسالمية

جامعة اجلزائر 1

ﭑ ﭒﭓﭔ
إن القواعــد الكليــة الفقهيــة هــي عبــارة عــن تعابيــر فقهية مركــزة ،تتضمن
مبــادئ قانونيــة ،ومفاهيــم عامــة مقــررة يف بطــون المراجــع الفقهية اإلســامية،
وقــد وظفتهــا كل المذاهــب االجتهاديــة يف مســار تفريــع المســائل واألحــكام،
وتنزيــل القضايــا والحــوادث عليهــا ،ثــم تقديــم الفتــاوى واألحــكام المقابلــة
لهــا ،وقــد يهتــدي التقنيــن إىل تبنــي رأي مــن اآلراء فتصبــح تلــك الفتــوى
قانونــا معمــوال بــه يف المعامــات الماليــة ،واألحــوال الشــخصية ويف شــؤون
القضــاء وغيرهــا.

وإن قواعــد العــرف هــي مــن ضمــن القواعــد التــي دونــت يف مجــات
ومدونــات األحــكام ،كمجلــة األحــكام العدليــة التــي بــدأت بــأول قاعــدة
حــول المقاصــد وهــي قاعــدة «األمــور بمقاصدهــا» وانتهــت بالقاعــدة « :مــن
ســعى يف نقــض مــا تــم مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه» وإن قواعــد العــرف
مشــهورة حتــى أصبحــت تجــري مجــرى األمثــال يف الفقــه اإلســامي ،ويف
مــدارس القانــون الوضعــي .فهــي يف مجملهــا تعبــر عــن مبــادئ حقوقيــة
مقــررة يف كتــب الشــريعة والقانــون .

وبعــد مجلــة األحــكام جــاءت القوانيــن المدنيــة يف الــدول اإلســامية
والتــي قامــت عــى أســاس تلــك القواعــد والصيــغ اإلمجاليــة العامــة التــي
تظهــر قــدرة الفكــر الفقهــي اإلســامي يف إنشــاء األحــكام ،وتقنيــن القوانيــن
يف مختلــف األبــواب.
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مكانة قواعد العرف يف التشريع :

يعتبــر العــرف المصــدر االحتياطــي الثــاين للقانــون ،وهــو يف كثيــر مــن
الــدول المصــدر الثالــث للقانــون بعــد التشــريع يف المرتبــة األوىل ثــم الشــريعة
اإلســامية يف المكانــة الثانيــة.
واليخفــى عــى أحــد أمهيــة العــرف يف العصــور القديمــة عندمــا اعتبــره
أصحــاب المذهــب التاريخــي المصــدر الرئيســي األول للقانــون ألنــه ينمــو يف
ضميــر الجماعــة ويعبــر عــن طبيعتهــم وإرادهتــم كمــا ب ّيــن ذلــك رواد المذهب
(  ( 
التاريخــي يف فلســفة القانــون.

كمــا يعتبــر العــرف أقــدم مصــادر القانــون يف تاريــخ اإلنســانية ،وهــو
المســار الطبيعــي الــذي تنشــأ منــه القواعــد القانونيــة المســتعملة يف تنظيــم
المجتمــع وضبطــه ،ويف الجماعــات البدائيــة كان العــرف هــو المصــدر الوحيد
للقواعــد القانونيــة ،فالجماعــة الحاكمــة تســير وفقــا للعــادات والتقاليــد
المتوارثــة جيــا بعــد جيــل ،ويحافظــون عليهــا ويعتقــدون ضــرورة الخضــوع
لهــا ،وإن الرافــض لهــا خــارج عــن الجماعــة ومنبــوذ مــن قبــل أفــراد المجتمع
أو القبيلــة.

و لكــن بتعقــد الحيــاة االجتماعيــة ،وذهــاب البســاطة البدائيــة ،بــدأ
العــرف يظهــر ألن قضايــا المجتمــع بــدأت تســير بســرعة ال يقــوى العــرف
عــى حــل ألغازهــا ،وفــك مســائلها ،فالعــرف اليقــوى عــى تنظيــم كل شــيء،
مــن هنــا ضعفــت منزلتــه فقــام التشــريع بــدال عنــه.
و يبقــى معنــى العــرف بالمفهــوم القانــوين عبــارة عــن مجموعــة القواعــد
القانونيــة التــي تنشــأ مــن اطــراد ســلوك النــاس عــى نحــو معيــن يف اتبعاهــا
زمنــا طويــا ،مــع اعتقادهــم بإلزامهــا ،وبــأن مخالفتهــا تســتتبع توقيــع جــزاء

( )1انظــر نظريتــا القانــون والحــق ،للدكتــور إســحاق إبراهيــم منصــور ،ديــوان
المطبوعــات الجامعيــة ،الجزائــر ،ســنة 1993م ،ص.156
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مــادي ،فالقواعــد العرفيــة تنشــأ يف ضميــر الجماعــة ،ويف العالقــات بيــن أفــراد

المجتمــع دون تدخــل مــن ســلطة أخــرى خارجــة.

(  ( 

و معنــى هــذا أن التقنيــن والقضــاء ال ينشــئ كالمهــا القواعــد العرفيــة،

فــإن القضــاء مهمــا اســتقر عــى أمــر مــن األمــور ال ينشــئ قاعــدة قانونيــة،
ومنــه فــا يصيــر مصــدرا ملزمــا .

و تبقــى مكانــة القواعــد العرفيــة يف صــدارة التقنيــن ويكفــي أن نذكــر

أن بعــض الــدول المتمدنــة مثــل الــدول األنجلوسكســونية كإنجلتــرا يتكــون
جــزء كبيــر مــن تشــريعاهتا مــن قواعــد العــرف.

مكانة القواعد العرفية يف تاريخ المنظومة القانونية يف الجزائر.

إن األخــذ بقواعــد العــرف يعتبــر مــن التــراث الحضــاري الجزائــري

والمغاربــي واإلفريقــي ،وعــى ســبيل التمثيــل نذكــر العهــد الرومــاين الــذي

كانــت فيــه العقليــة الجزائريــة بــارزة يف القانــون ،والقضــاء وكــذا المحامــاة،
فــكان مــن هــذه المنطقــة كبــار محامــي رومــا وفقهائهــا ،ولقــد انتشــرت

مقولــة آنــذاك مفادهــا :إن إفريقيــا مزرعــة المحاميــن ،ويذكــر التاريــخ أنــه

ظهــر يف البربــر فقهــاء منهم :دوناتــوس ،وفريتاتــوس 245م ،وال ننســى مكانــة

دوناتــس وأغســطين يف قيــادة الجزائرييــن يف هيبــون وثاغاســت وكالمــا...
التقنين والعمل القضائي الجزائري قبل االحتالل :

كانــت المنازعــات قبــل االحتــال الفرنســي للجزائــر يتــم الفصــل فيهــا

-ســواء كانــت المنازعــات جنائيــة أو مدنيــة -طبقــا لمبادئ الشــريعة اإلســامية

بواســطة مجلــس الفتــاوى الــذي يتكــون مــن فقيهيــن أحدمهــا يمثــل المذهــب
المالكــي والثــاين يمثــل المذهــب الحنفــي ،ومــن قاضييــن بالمجلــس وعــدد

مــن الفقهــاء يصــدرون الفتــاوى فيمــا يعــرض عليهــم مــن المشــاكل ،وينــزل
( )1د.توفيق حسن فرج ،المدخل للعلوم القانونية ،دار الجماعة ،ط ،1سنة 1988م ،ص.252
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مــن نــوازل ،ويحكمــون يف ذلــك قواعــد العــرف بنــاء عــى المذهبيــن المالكــي
(  ( 
والحنفــي ،ألنــه مل يكــن يف ذلــك الوقــت قواعــد قانونيــة مدونــة وال نصــوص

و كانــت يف هــذه الفتــرة تصــدر األحــكام مــن قــاض واحــد يع ّينــه الــداي من
بيــن علمــاء الشــريعة لعلمــه وزهــده وتقــواه ،وكان لكل مــن المتقاضييــن أن يطعن
يف الحكــم الصــادر مــن القاضــي أمــام الــداي ويف هــذه الفتــرة كانــت اإلجــراءات
بســيطة ميســورة تتــم المرافعــات شــفويا دون اللجــوء لمذاكــرات مكتوبة.
التقنين والقضاء خالل فترة االحتالل الفرنسي :

اجتمعــت خــال فتــرة االحتــال الفرنســي للجزائــر عــدة قوانيــن وعــدة
أنظمــة قضائيــة :
1 )1نظــام مــدين وطني :يختــص بالدعــاوى والمنازعــات المدنيــة واألحــوال
الشــخصية بيــن المواطنيــن تطبــق فيــه قواعــد مجلــس الفتــوى والعرف الســائد،
ويف هــذا النــوع نجــد للقواعــد العرفيــة مكانتهــا وســلطاهنا يف القضــاء.

2 )2نظــام مــدين فرنســي :يختص يف النظــر يف الدعــاوى والمنازعــات التــي
يكــون أطرافهــا أو أحدهــم أجنبيــا مــن األوربييــن وتطبــق يف هــذا النظــام
القواعــد اإلجرائيــة الفرنســية وذلــك يف األحــوال الشــخصية والمدنيــة.
3 )3نظــام جنائــي مختلــط :ويف هــذا النــوع مجعــت ســلطة االحتــال بيــن
قوانيــن مختلفــة ،بعــد أن ســلبت القضــاء الوطنــي اختصاصــه يف النظــر يف
(  ( 
المســائل الجنائيــة واختــص هبــا القضــاء الفرنســي.

وننبــه هنــا أن ســلطة االحتــال بــكل قوانينهــا وصلــت إىل منتهــى
أهدافهــا ،فــردت أحــكام الشــريعة وعوضتهــا بأعــراف الجزائريين(  ( ثــم يف

( )1اســحاق ابراهيم منصور ،نظريتا القانون والحق  :ص.118
( )2انظــر المرجــع الســابق :ص120و انظــر النظــام القضائــي الجزائــري ،لبوبشــير
أمقــران ،ديــوان المطبوعــات ،الجزائــر ،ط1994 ،2م ،ص.185
( )3خيــر دليــل عــى ذلــك كتــب العــادات واألعــراف المدونــة كأعــراف جرجــرة
لهانوتــو ،وقوانيــن ميــزاب وغيرهــا مــن المؤلفــات...
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النهايــة ألغــت كل شــيء وقبــرت أحــكام الشــريعة وأعــراف أهــل البلــد وصــار
االحتــكام إىل القوانيــن الفرنســية .
القواعد الفقهية العرفية :

إن كثيــرا ممــن كتــب يف نظريــة العــرف ،توصــل إىل أن العــرف ليــس دليال
مســتقال مــن أدلــة األحــكام ،وهــذه النتيجــة ذكرهــا الدكتــور فهمــي أبوســنة إذ
قــال « :فتــم هبــذا أن العــرف مطلقــا اليمكــن أن يجعــل مقياســا للخيــر ،كمــا ال
يمكــن أن يتخــذه الفقيــه دليــا عــى قواعــد صالحــة لتنظيــم روابــط النــاس مــا
(  ( 
مل يؤيــده أصــل مــن أصــول الفقــه»
و هــذا يعنــي أ ن القواعــد العرفيــة اليمكــن أن تصيــر منشــئة لألحــكام،
وهــذه نفــس النتيجــة التــي توصــل إليهــا الدكتــور صالــح عــوض يف رســالته «أثر
العــرف يف التشــريع اإلســامي» فقــد قــال يف آخــر بحثــه «و يف الحديــث عــن
مــدى اعتبــار العــرف يف التشــريع تب ّيــن لنــا أن العــرف ليــس مصــدرا مــن مصادر
(  ( 
التشــريع ،وال دليــا بالمعنــى الــذي تطلــق عليــه كلمــة مصــدر أو دليــل»

و هــو نفــس المنحــى الــذي ســار عليــه محمــد تقــي الحكيــم يف رده عــى
القواعــد المتعلقــة بالعــرف ،والتــي ذكرهــا مفنــدا قدرهتــا عــى إنشــاء األحكام.
فب ّين أن :

الشــارع الحكيــم مل يــراع العــرف مــن حيــث هــو عــرف ،وإنمــا وافقــت
أحكامــه بعــض مــا عنــد العــرب مــن أعــراف فأبرزهــا بطريــق اإلقــرار فصــرح
هبــذا قائــا « :اعتبرنــا إقــراره ،وفــرق بيــن أن يقــر حكمــا لــدى أهــل العــرف
(  ( 
لموافقتــه ألحكامــه ،وبيــن أن يعتبــر نفــس الحكــم أصــا»
( )1أمحد فهمي ،أبوســنة ،العرف والعادة يف رأي الفقهاء ،ط1992 ،2م ،ص.38
( )2صالــح عــوض ،أثــر العــرف يف التشــريع اإلســامي ،دار الكتــاب الجامعــي ،ط1
القاهــرة.ص.617( )3األصــول العامــة للفقــه المقــارن ،لمحمد تقــي الحكيــم ،دار األندلــس ،ط1979 ،2
ص.425
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و رد عىل القواعد :

«المعروف عرفا كالمشروط شرطا»«التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»«العرف شريعة محكمة»-

«الثابت بالعرف كالثابت بالنص»« العادة محكمة»-

و علــق عــى هــذه القواعــد بأهنــا تفيــد تعــارف النــاس عــى نظــام مع ّيــن

يف تعاملهــم ،وهــذا النظــام ال يصلــح ألن يكــون دليــا مســتقال وهــذا يعنــي أن
اســتدالل العلمــاء عــى حجــة هــذه القواعــد ال يعنــي تعلقهــا بدليــل مســتقل

وهــو العــرف.

و لكــن مهمــا كان الخــاف يف اســتقاللية هــذا المصــدر مــن عدمهــا

فتبقــى قواعــد العــرف ضمــن القواعــد المعتبــرة ،وقــد نظــم بعــض الشــافعية :
مخــس مقــروءة قواعد مذهب *** للشافـــعي فكن هبن خبيـــرا

ضرر يزال وعادة قد حكمـــت *** وكـــذا المشقة تجلب التيسيرا
و الشــك ال يــرفـع به متيقـنا *** والنية أخلص إن أردت أجورا

(  ( 

دون فيمــا تعلــق بقواعــد العــرف
و أمــا يف مجــال التقنيــن فأبــرز مــا ّ

هــو مــا جــاء يف مجلــة األحــكام العدليــة العثمانيــة يف قاعــدة [ال ينكــر تغيــر
األحــكام بتغيــر األزمــان ] يف المــادة ( )39والتــي وردت عــى إطالقهــا،
والمطلــق يجــري عــى إطالقــه مــا مل يــرد دليــل التقييــد نصــا أو داللــة .

و جــاء يف شــرح تلــك المــادة لعــي حيــدر « :إن األحــكام التــي تتغيــر

بتغيــر األزمــان هــي األحــكام المســتندة عــى العــرف والعــادة ،ألنــه بتغيــر
( )1أمحد الزرقا ،شــرح القواعد الفقهية ،ط ،4دار القلم ،دمشق 1996م ،ص.162
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األزمــان تتغيــر احتياجــات النــاس ،وبنــاء عــى هــذا التغييــر يتبــدل أيضــا

العــرف والعــادة ،وبتغيرالعــرف والعــادات تغيــر األحــكام

حســبما أوضحنــاه ،بخــاف األحــكام المســتندة عــى األدلــة الشــرعية

التــي مل تبــن عــى العــرف والعــادة فإهنــا ال تتغيــر».

(  ( 

ـمى رســالته «نشــر العــرف يف
و حقيقــة لقــد تفطــن ابــن عابديــن لمــا سـ ّ

بنــاء بعــض األحــكام عــى العــرف» فأكــد عــى التبعيــض ألن أغلــب األحــكام
ثابتــة كالشــمس والقمــر والنجــوم.

و بعــد التســليم بقاعــدة تغيــر األحــكام بتغيــر العوائــد واألعــراف ،يجب

اعتبــار أن هــذا التغييــر واالختــاف يف األحــكام ال يرجــع إىل أصــل الخطــاب،

بــل الخطــاب األصــي واحــد ثابــت.

أمثلة وتطبيقات للقاعدة يف التقنين الجزائري :

1 )1االختالف يف متاع البيت بين الزوجين بعد الطالق.

2 )2رد الهدايا التي تقدم أثناء الخطبة يف حالة فسخ الزواج.

(((1حق الزوجة يف محل اسم زوجها.

و يمكــن إدخــال أمثلــة أخــرى يســتعين فيهــا القاضــي بالقواعــد العرفيــة

كالشــرط العــريف يف موضــوع خدمــة الزوجــة للــزوج« ،فالمعــروف عرفــا

كالمشــروط شــرطا» فــإن القضــاء يتبــع العوائــد واألعــراف حســب اختــاف
األمكنــة واألزمنــة ،وتفيــد هــذه القواعــد يف ســد نقــص التشــريع فيغطــي

ثغراتــه ،ويواجــه كل احتمــاالت تطبيقيــة ،فتدخــل يف القانــون الــدويل العــام،
وكــذا يف القانــون الــدويل الخــاص ،ويف القانــون المــدين والتجــاري.

( )1درر الحــكام شــرح مجلــة األحــكام ،تعريــب فهمــي الحســيني ،مطبعــة دار العلــم
للمالييــن ،لبنــان.43/1 ،
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فقه العمل وقواعده :

إن األخــذ بمــا جــرى بــه العمــل يف مقابــل القــول الراجــح أو المشــهور

يكــون بســبب موجــب ،وهــذا الموجــب قــد يكــون لــدرء مفســدة ،أو لخــوف
فتنــة ،أو لجريــان عــرف يف المســائل التــي مســتنداهتا أعــراف ،وقــد يكــون

الموجــب مصلحــة ،ويؤخــذ بالعمــل يف محــل خــاص ومــكان خــاص ،فــإذا

تغيــر المحــل والمــكان رجــع إىل القــول المشــهور أو الراجــح.

وهــذا المســلك يف فقــه المالكيــة راجــع إىل أصولهــم ،فــإن األخــذ

بالعمــل يف مقابــل المشــهور يرجــع إىل أصــل مالــك يف ســد الذرائــع ،وجلــب
المصلحــة راجــع إىل أصــل المصلحــة المرســلة.

ويف حــال غيــاب الموجــب الــذي جعــل الفقيــه أو القاضــي يأخــذ

بالضعيــف أو الشــاذ ،عــاد الحكــم إىل أصلــه األول ،وال يكــون األخــذ بمــا جرى

بــه العمــل إال بشــروط نذكرهــا حتــى ال تخالــف النصــوص وتصــادم القطعيــات
بدعــوى العمــل ،أو بدعــوى موجــب العمــل مــن مصلحــة ملغــاة ،أو عــرف

فاســد ،أو ضــرورة غيــر متحققــة ،كأن يكــون الموجــب يف رتبــة التحســينات،

فــكل هــذا ليــس مــن قبيــل العمــل الــذي يســمح بالخــروج عــن المشــهور.

ويطلــق هــذا المصطلــح  :مــا جــرى بــه العمــل  -أو  -مــا مضــى بــه

العمــل  -أو  -المعمــول بــه  -وغيرهــا مــن المصطلحــات ويقصــد بــه :
أ  -ما حكمت به األئمة لرجاحته.

(  ( 

ب  -ويقصــد بــه مــا اختــاره القضــاة والمفتــون مــن أقــوال ضعيفــة أو

شــاذة أو مهجــورة يف المذهــب ،ثــم الحكــم واإلفتــاء هبــا تحقيقــا لمصلحــة أو

درءا لمفســدة ،أو ســدا لذريعــة أو تحكيمــا لعــرف غالــب ،وتبقــى هــذه الفتــوى

ســائدة باســتمرار الموجــب ،فيبقــى العمــل جاريا هبــذه الفتــوى أو هبــذا الحكم.
( )1البهجة التسويل .45 / 1
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قواعد العمل :

إن قواعــد العمــل ال تنبنــي عــى دليــل مســتقل بذاتــه ،إال أهنــا تســتند إىل

أدلــة شــرعية عامــة ،فأغلــب مســائل العمــل تــأيت تحــت الضــرورة والمصلحــة
والعــرف وســد الذريعــة ،وهــذه ذاهتــا أدلــة مختلــف فيهــا ،ثــم إن األحــكام

والقوانيــن التــي تقــرر عــى أساســها تكــون قابلة للتغييــر بتغيــر الزمــان والمكان.
ولنعلــم أن القواعــد العمليــة التــي تأسســت تحــت هــذه النظريــة كانــت

وليــدة المعضــات القضائيــة التــي كانــت تحيــر القضــاة ،فــكان القاضــي يجــد

الطريــق مســدودا ،والمنفــذ مقفــا أمــام ســلطة األقــوال المشــهورة والراجحــة

يف المذهــب ،وبتعــدد التطبيقــات القضائيــة يف هــذا المجــال ظهــرت القواعــد
الرعيــة
الفقهيــة بــارزة منهــا مــا تعلــق بالمصالــح ،كقاعــدة « التصــرف عــى ّ

منــوط بالمصلحــة » ومنهــا مــا اتصــل بالضــرورات والحاجــات ،كقاعــدة

«الضــرورات تبيــح المحظــورات » ومنهــا مــا تعلــق بــدرء المفاســد ،كقاعــدة

«درء المفاســد أوىل مــن جلــب المنافــع».

هــذا فضــا عــى ترجيحــات الفقهــاء المتأخريــن الذيــن اســتطاعوا أن

يســهموا يف إثــراء الوعــاء الفقهــي والقانــوين لألمــة .

ونقصــد بالقواعــد الفقهيــة العمليــة عنــد الفقهــاء المالكيــة يف الغــرب

اإلســامي تلــك األقضيــة وفتــاوى مجتهــدي المذهــب ،ومــا اســتمر بــه

الحكــم يف النــوازل التــي كانــت تعتــرض المجتمــع فيرجــع فيهــا إىل موجبــات

تحيــد بالمجتهــد عــن القــول المشــهور أو الراجــح إىل ســلطان القواعــد
المســتندة إىل األصــول الكليــة.

غيــر أن إعمــال هــذه القواعــد ال يســير عــى عواهنــه ،لذلــك قــد اشــترط

الفقهــاء شــروطا معينــة حتــى ال تصــادم النصــوص والقطعيــات الثابتــة .

وإن جريــان العمــل عنــد فقهائنــا قصــد بــه مــا كان مختلفــا فيــه مــن

األحــكام فيحــري العمــل بالشــاذ ،والضعيــف وبأحــد القوليــن المتســاويين.
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غيــر أننــا وجدنــا المنظومــة الفقهيــة المالكيــة الجزائريــة قــد اعتبــرت
مختصــر خليــل ،ومل تســتفد كثيــرا ممــا جــاء يف كتــب النــوازل مــن مســائل
العمــل بــكل أنواعــه .
العمل الجزائري :

إن عمــل أهــل الجزائــر يف أغلبــه تابــع للعمــل األندلســي عــى اختــاف
بيــن المناطــق ألن مــن مســتندات األخــذ بالعمــل اختالف األعــراف والعــادات.

فعمــل تلمســان مثــا كان تابعــا لعمــل األندلــس ،قــال القاضــي
اليزناســي(  (  « :والــذي أخذنــاه عــن األشــياخ مــن أهــل األحــكام والموثقيــن
أن عمــل بلدنــا  -تلمســان  -ومــا بعدهــا مــن المغــرب كفــاس ومراكــش إنمــا
هــو عــى عمــل األندلــس ال عــى عمــل تونــس ومصــر »(  ( .

ولليزناســي شــرح عــى تحفــة ابــن عاصــم(  (  التــي جــاءت حافلــة
باألخــذ بمــا جــرى بــه العمــل عنــد الفقهــاء والقضــاة المغاربــة.

وإن تأثــر منطقــة المغــرب العربــي عمومــا ،والمغــرب األوســط عىل وجه
الخصــوص كان بعــد ســقوط األندلس ،وهجــرة علمائهــا إىل المغرب(  ( .
الرحــات العلميــة التــي كانــت بيــن حواضــر المغــرب األوســط
ثــم إن ّ
واألقصــى كان لهــا األثــر يف أخــذ علمــاء الجزائــر بما جرى بــه العمــل يف األندلس

( )1أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن محمــد اليزناســي ،فقيــه ،فاضــل ،صالــح اســتوطن
فــاس ،رحــل إىل المشــرق ولقــي علمــاء كثيريــن ،وصاحــب نجــم الديــن بــن شــاس،
كان محصــا لمذهــب مالــك عــى طريقــة األقدميــن ،توشــيح الديبــاج ،ص  ،152وانظــر
ترمجتــه يف عنــوان الدرايــة  :ص.223
( )2فتح الجليل الصمد .222 :
( )3أبــو بكــر بــن عاصــم الغرناطــي ،ولــد ســنة  760هـــ كان فقيهــا أصوليــا محدثــا،
متقنــا لعلــوم شــتى ،أخــذ عــن الشــاطبي مــن مؤلفاتــه « تحفــة األحــكام يف نكــت العقــود
واألحــكام » و« اختصــار الموافقــات » تــويف  829هـــ ،توشــيح الديبــاج ،ص ،126الفكــر
الســامي .297 / 4
( )4العرف والعمل ،الجيدي .350 :
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والمغــرب األقصــى ،كمــا تأثــرت بجايــة وقســنطينة كذلــك بعمــل تونــس بــدل
فــاس واألندلــس قــال أبــو عبــد اهلل الســجلماين يف عمــل الشــرق الجزائــري :
ويف جهــاز صنيعة اليتيمـــة *** بيعت بقســنطينة العظيمـــة
لمـــا عـــدا مـعـــرة عليـها *** تـرك شـــراء شـورة إليـها

(  ( 

ومعنــاه أن تشــوير اليتيمــة بمالهــا جــرى بــه العمــل وهــذا خضوعــا

لعــرف المنطقــة ،والناظــر يف كتــاب الــدرر المكنونــة يجــد صاحبــه قــد أخــذ
عــن علمــاء فــاس ،وكــذا عــن علمــاء تونــس وذلــك ألن علمــاء الجزائــر

كانــت اتصاالهتــم متعــددة تأثــرت يف أكثــر األحــوال بقــوة الســلطات الحاكمــة

كالدولــة الحفصيــة ،ولذلــك نجــد بعــض المســائل المتعلقــة بالعمــل مطروحة
يف كتــب تجمــع فقــه المغاربــة ككتــب الونشريســي ،والبــرزيل ،والعلمــي(  ( ،

والمــازوين(  (  ،وأمــا المســائل المكــررة يف دول المغــرب العربــي؛ الجزائــر

وتونــس والمغــرب.

منهــا مســألة الوقــف عــى الذكــور دون اإلنــاث وجريــان العمــل بذلــك،

مســألة الخمــاس ،مســألة شــهادة اللفيــف وغيرهــا ،ويف الخالصــة فــإن العمــل
الجزائري :

1 )1منه ما هو تابع لفاس واألندلس.

2 )2منه ما هو تابع لتونس ومصر.

3 )3عمل خاص به وهذا مثل ما جرى به العمل يف زواوة وهو قليل جدا.

( )1فتح الجليل الصمد ،ص 33
( )2هــو يحــي بــن أمحــد بــن عبــد الســام عــرف بالعلمــي نســبة إىل العلــم ،أخــذ الحديث
عــن ابــن حجــر ،ودرس يف األزهــر ،تويف رمحــه 888هـ .توشــيح الديبــاج ،ص.262
( )3هــو يحــي بــن موســى بــن عيســى بــن يحــي ،أبــو زكريــا المغيــي المــازوين ،فقيــه،
قــاض ،مــن أعيــان المالكيــة ،نشــأ يف مازونــة وويل القضــاء فيهــا ،تــويف رمحــه اهلل بتلمســان،
مــن آثــاره الــدرر المكنونــة يف نــوازل مازونــة ،معجــم أعــام الجزائــر ،ص.281
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لامذا مل ينتشر فقه العمل يف الجزائر ؟

هــذا ســؤال مهــم طرحــه بعــض فقهــاء القانــون زمــن االحتالل الفرنســي

لبلدنــا الجزائــر ،خصوصــا بعــض الدكاتــرة الذيــن تولــوا تدريــس الشــريعة
يف الجامعــة المركزيــة بالجزائــر ،ومــن الذيــن قامــوا بمهمــة تدويــن الفقــه
المالكــي ،أمثــال مارســل مــوران (وكــدوز)(  (  وممــن اهتمــوا بفقــه العمــل يف
المغــرب أمثــال « ميــو»(  (  و«جــورج مارســي »و «ســردون»

فمارســيل مــوران ب ّيــن توجــه فقــه المالكيــة إىل األقــوال المشــهورة يف

كتابــه «دراســات يف الفقــه اإلســامي الجزائــري»
وسردون يف كالمه حول تاريخ اللفيف

وممــن اهتمــوا بفقــه العمــل جــورج مارســي يف كتابــه «القانــون العــريف

لزمــور» فــكل هــؤالء المؤلفيــن بينــوا نــزوع الفقهــاء المغاربــة إىل نظريــة
العمــل ،وقلــة هــذا عنــد علمــاء الجزائــر ،الذيــن تأثــروا مــن بــاب االحتــكاك

بالمغاربــة ،كمســألة الخمــاس وموقــف الفقــه المالكــي منهــا ،وكــذا مســألة
الوقــف عــى الذكــور دون اإلنــاث وغيرمهــا مــن المســائل المرتبطــة هبــذا
الموضــوع.

وأشــار هــؤالء يف دراســتهم إىل توســع المغاربــة يف األخــذ هبــذه النظريــة،

والتوســع يف إعمــال قواعدهــا التــي انبهــر هبــا الفقــه الغربــي.

ويف المقابــل أشــاروا إىل تشــبث القطــر الجزائــري بالقــول المشــهور

فــكان التأخــر واضحــا يف األخــذ بفقــه العمــل وقواعــده .

كمــا أكــدوا أن االلتــزام بمختصــر خليــل هــو مــن أهــم األســباب التــي

ضيقــت نطــاق توســع نظريــة العمــل وقواعدهــا يف المغــرب األوســط ،وحتــى
( )1كدوز  :هو رجل قانون فرنسي.
( )2ميو  :دكتور يف القانون ،ومحامي مشهور.
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دوهنــا الدكتــور «مارســيل مــوران» قــد اعتمــدت عــى األقوال
أن المجلــة التــي ّ
المشــهورة يف المذهــب.

وهــذه الحقيقــة نقلهــا الدكتــور عبــد الســام العســري عــن المجلــة
المغربيــة للقوانيــن والمذاهــب التــي ذكــرت موقــف ســردون مــن العمــل يف
الجزائــر ،حيــث قــال  «:إن مجــرد اإللمــام بالدواويــن الموروثــة عــن إســبانيا
اإلســامية تفيــد القــارئ أن الفقــه المالكــي ينقســم إىل قســمين :
القسم األول  -المشهور  :ويعنون به األقضية الصادرة عن المتقدمين.

القســم الثــاين  -العمــل  :يريــدون بــه أقضيــة المتأخريــن ،ومــن بابــه
دخــل التجديــد عــى مذهــب مالــك ،وممــا هــو حــري بالعجــب أن الجزائــر
مل تتمســك مــن هــذه الناحيــة إال بالمشــهور ســواء مــن جهــة الفقــه والبحــث،
أو مــن جهــة النــوازل.

ولعــل الســبب فيــه مــا تقــرر عنــد فقهــاء األندلــس قاطبــة مــن أن مــا
دون بمختصــر خليــل هــو مــن حيــز المشــهور ،فبــان ممــا تقــدم أن الكليــة
ّ
الفرنســاوية فيمــا يرجــع للفقــه اإلســامي جهلــت ومــا زالــت تجهــل إىل
ـدون يف كتــب
اليــوم العمــل الجديــد الطــارئ عــى مذهــب مالــك ،ممــا هــو مـ ّ
النــوازل كالمعيــار ومــا ضاهــاه »(  (  .
مــن كالم رجــال القانــون والشــريعة خــال فتــرة االحتــال يظهــر أن
نظريــة العمــل يف الجزائــر كانــت يف ســيرها متأخــرة عمــا كان عليــه الحــال يف
المغــرب ،ولهــذا كان التأثــر بالمدرســة المغربيــة واضحــا يف فتــاوى علمــاء
الجزائــر يف كثيــر مــن المســائل المتعلقــة بالعمــل ،بــل حتــى المــدارس
األوروبيــة تأثــرت بــه يف تدويــن قوانينهــا ،ففــي مؤتمــر المجمــع الــدويل
للقانــون المقــارن المنعقــد بباريــس يف منتصــف القــرن الماضــي تحــت رئاســة
ميــو أســتاذ التشــريع اإلســامي يف كليــة الحقــوق بباريــس ،صــرح نقيــب

( )1نظريــة األخــذ بمــا جــرى بــه العمــل عــن المجلــة المغربيــة للقوانيــن والمذاهــب
األهليــة ص  ،17 :العــدد  ،7 - 6الســنة 1937م  1938 -م.
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المحاميــن أحــد أعضــاء المؤتمــر قائــا  «:أنــا ال أعــرف كيــف أوفــق بيــن
مــا كان يحكــى لنــا عــن مجــود الفقــه اإلســامي وبيــن مــا نســمعه اآلن مــن
ـوه بمســائل العمــل ،التــي تعــد مــن القواعــد التــي تحــل كثيــرا
محاضــرات» ونـ ّ
مــن المشــاكل والمعضــات القانونيــة .
تطبيقات على التقنين بام جرى به العمل :

1 )1مســألة األرض تــزرع غصبــا ،فقــد أخــذ القانــون العقــاري يف كثير مــن الدول
اإلســامية بالقــول المشــهور ،ويمكن إعمــال القــول الضعيف ســدا للذريعة .
2 )2القضاء بالقول الشاذ يف عدم إجبار البنت الصغيرة.

3 )3بيــع الصفقــة  :والمصلحــة هــي أســاس بيــع الصفقــة ،وتجــدر اإلشــارة أن
بعــض الحقوقييــن األوروبيين نــادوا بتطبيق بيــع الصفقــة يف بالدهم لرفــع األضرار
التــي يعانــون منهــا يف شــركة العمــارات والــدور الكبيــرة ،فقــد ذكــروا أن كثيــرا من
القصــور الشــاهقة أصبحــت عرضــة للتلــف ،أو يســتبد هبــا أحد الشــركاء.

هــذه مجلــة مــن التطبيقــات واألمثلــة ،ولرجــال القانــون وأهــل التقنيــن
أن يتتبعــوا هــذا التــراث الضخــم يف مختلــف أبــواب الفقــه يف المعامــات
والجنايــات ونظــام األســرة مــن نــكاح وطــاق ووصايــا وميــراث وغيرهــا
مــن األحــكام.
والحمد ل ّله رب العالمين.
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أثر القواعد الفقهية على التقنين الجزائري
 الدكتور ولدخسال سليمان
y
أستاذ حماضر بكلية احلقوق ،جامعة املدية

ﭑ ﭒﭓﭔ
متهيد :
ّ
إن الشــريعة اإلســامية بمــا تتم ّيــز بــه مــن خاصيــة المرونــة والشــمول

والصالحيــة ،اســتغرقت الزمــان والمــكان ،واســتغرقت اإلنســان والمعــارف،
وليــس ذلــك بمســتغرب فـ ّ
ـإن مصــدر الشــريعة الوحــي.
وإذا كان اإلنســان يف هــذا العصــر يفتخــر بكثيــر مــن المعــارف والعلــوم،
فـ ّ
إنمــا يرجــع إىل األصــول األوىل والعلــوم الســابقة.
ـإن الفضــل كل الفضــل ّ

ومــن العلــوم التــي دخلــت يف المنظومــات التشــريعية العالميــة مــا يعرف
بالتقنيــن ،بحيــث ال يمكــن للفقــه أيــا كان نوعــه ومصــدره أن تكــون لــه قيمتــه
وصالحيتــه للتطبيــق إ ّ
ال إذا ترجــم يف شــكل مــواد ونصــوص قانونيــة ملزمــة
بعــد أن تصــادق عليــه الهيئــات المخولــة بذلــك.
وهــذه النصــوص القانونيــة تحتــاج يف صياغتهــا إىل حنكــة ودربــة
وعلــم واســتقراء ،بمــا تختــص بــه مــن وجــازة يف التعبيــر ،ودقــة يف الصياغــة
واســتيعاب لفــروع عــدّ ة ،وهــي تقريبــا نفــس الخصائــص التــي وجدناهــا يف
علــم شــرعي هــو القواعــد الفقهيــة.

وليــس هنــاك فقــط تشــاهبا بيــن التقنيــن والقواعــد الفقهيــة ،بــل تعــدى
األمــر إىل التأثيــر والتأثــر فوجدنــا الكثيــر مــن التقنينــات يف المنظومة التشــريعية
الوضعيــة تتأثــر بكثيــر مــن القواعــد الفقهيــة.
وتــأيت هــذه المداخلــة لتحــاول البحــث عــن األســباب والمســوغات
التــي جعلــت المقنــن الوضعــي يتأثــر بالقواعــد الفقهيــة ،ويقتبــس منهــا
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الــدرر ،وهــي أساســا منبثقــة مــن الشــريعة اإلســامية ،وعليــه يمكــن معالجــة

هــذا الموضــوع مــن خــال العناصــر التاليــة :

أوال  :مفاهيم ومصطلحات تتعلق بالتقنين والقواعد الفقهية.

ثانيا  :تأصيل وتأريخ مصطلح التقنين والقواعد الفقهية.

مسوغات األخذ بالقواعد الفقهية يف القوانين.
ثالثا ّ :

رابعا  :نماذج تطبيقية لهذا التأثير من القانون الجزائري.
أوال  :مفاهيــم تتعلــق بالتقنيــن والقواعــد الفقهيــة  :وعــى هــذا األســاس

يمكــن تعريــف ّ
كل مــن التقنيــن والقواعــد الفقهيــة ،لغــة واصطالحــا.
 -1تعريف التقنين لغة واصطالحا :

أ /تعريــف التقنيــن لغــة  :يبــدو ّ
أن كلمــة التقنيــن ليســت كلمــة عربيــة

أي أهنــا مولــدة ،مصدرهــا قنّــن بمعنــى وضــع القوانيــن(  (  ،ومعنــى القانــون

«مقيــاس كل شــيء وطريقتــه»(  (  ،وقــال ابــن فــارس  :القــاف والنــون أصــان
ّ
األول عــى المالزمــة ،واآلخــر عــى العلــو واالرتفــاع(  ( .
يــدل

ب /التقنيــن اصطالحــا  :يبــدو أن التعريــف االصطالحــي للتقنيــن

انطلــق مــن مصــدره وأصولــه ،وعــى هــذا كان البــد مــن البحــث عليــه عنــد

فقهــاء القانــون الوضعــي ،وفقهــاء الشــريعة اإلســامية.

( )1عبــد الرمحــان بــن أمحــد الجرعــي ،تقنيــن األحــكام الشــرعية بيــن المانعيــن
والمجيزيــن ،مجلــة الفقــه والقانــون ،موقــع اإلســام اليــوم2005/08/29 ،م ،ص.01
( )2المرجــع نفســه والصفحــة ،وانظــر أيضــا  :محمــد بــن محمــد محــدي ،المتــون
الفقهيــة وصلتهــا بتقنيــن الفقــه ،دار البــاد للطباعــة والنشــر ،جــدة ،ص ،475ولســان
العــرب البــن منظــور ،ج  ،12ص 205إىل  ،206والفيــروز أبــادي ،القامــوس المحيــط،
دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،ط1415 ،01ﻫ1995/م ،ج ،05ص.110
( )3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،دار الكتب العلمية ،ج ،05ص.29
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تعريــف التقنيــن عنــد فقهــاء القانــون الوضعــي  :التقنيــن عبــارة عــن مجــع
القواعــد الخاصــة بفــرع مــن فــروع القانــون بعــد تبويبهــا وترتيبهــا وإزالــة مــا

قــد يكــون بينهــا مــن تناقــض وفيهــا مــن غمــوض يف مدونــة  codeواحــدة ،تــم

إصدارهــا يف شــكل قانــون  loiتفرضــه الدولــة عــن طريــق الهيئــة التــي تملــك
ســلطة التشــريع فيهــا بصــرف النظــر عمــا إذا كان مصدرهــذه القواعــد التشــريع
أو العــرف أو العــادة أو القضــاء أو غيــر ذلــك مــن مصــادر القانــون(  ( .

ويبــدو مــن خــال هــذا التعريــف ّ
أن التقنيــن يف القانــون الوضعــي يقــوم
عــى تقســيمين  :القانــون العــام ،والقانــون الخــاص ،أمــا مصــدره فقــد يكــون
مــن أي فقــه ومــن التشــريع الوضعــي أو العــرف أو القضــاء وال يأخــذ شــكل
القانــون إ ّ
ال إذا صــدر مــن الســلطة التشــريعية ويصــاغ يف عبــارات موجــزة
مبوبــة ومنســقة بحيــث تحــاول أن ال تكــون متناقضــة مــع بعضهــا البعــض(  ( .
تعريــف التقنيــن لــدى فقهــاء اإلســام  :بالرغــم مــن أن التقنيــن ظهــر
ال ّ
حديثــا بحيــث مل يعرفــه الصــدر األول ،إ ّ
أن القائليــن بــه مــن فقهــاء اإلســام
المعاصريــن حاولــوا أن يعرفــوه ،ومــن هــذه التعاريــف ،مــا قالــه الطنطــاوي
بأنــه «مجــع أحــكام المســائل يف بــاب عــى هيئة مــواد مرقمــة يقتصر يف المســألة
الواحــدة عــى حكــم واحــد مختــار مــن اآلراء المختلفــة التــي خاضهــا الفقهاء
فيهــا وذلــك ليســهل األمــر عــى القضــاة يف معرفــة الحكــم المختــار وتطبيقــه
وحــده عــى النــاس دون بقيــة اآلراء المخالفــة للــرأي المختــار»(  (  ،وعـ ّـرف
أيضــا بأ ّنــه صياغــة األحــكام يف صــورة مــواد قانونيــة مرتبــة مرقمــة عــى غــرار

( )1محمــد زكــي عبــد البـ ّـر ،تقنيــن الفقــه اإلســامي ،المبــدأ والمنهــج والتطبيــق ،دار
إحيــاء التــراث اإلســامي ،قطــر ،ط1407 ،02ﻫ1986/م ،ص 21ومــا بعدهــا.
البر ،المرجع السابق ،ص.22
( )2محمد زكي عبد ّ
( )3عــي الطنطــاوي ،الفتــاوى ،دار المنــارة ،جــدة ،ص ،165وانظــر أيضــا  :محمــد
الحســن البغــا ،التقنيــن يف مجلــة األحــكام الدوليــة ،مجلــة العلــوم االقتصاديــة والقانونية،
دمشــق ،المجلــد  ،25العــدد الثــاين2009 ،م ،ص.746
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القوانيــن الحديثــة مــن مدنيــة وجنائيــة وإدارية...وذلــك لتكــون مرجعــا ســهال

محــددا ،يمكــن بيســر أن يتقيــد بــه القضــاة ،ويرجــع إليــه المحامــون ويتعامــل

عــى أساســه المواطنــون(  ( .

ويبــدو مــن خــال هذيــن التعريفيــن ،ومــن خــال تعريــف الدكتــور

محمــد وهبــه الزحيــي(  (  ،والدكتــور يوســف القرضــاوي ،أهنــا تعاريــف ال تكاد

تختلــف عــن تعاريــف فقهــاء القانــون الوضعــي ،إ ّ
ال أن االختــاف الــذي كان

ينبغــي أن يبــرز هــو يف مصــدر التقنيــن المســتمد مــن التشــريع اإلســامي أو مــن

معرفــا التقنيــن بأ ّنــه عبــارة عــن
غيــره ،ولهــذا تفطــن البعــض فأجــاد عندمــا قــال ّ

تبويــب كافــة األحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالوقــف ومســائله المنثــورة يف أبــواب
وكتــب الفقــه اإلســامي المختلفــة ،وصياغتهــا يف صــورة مــواد قانونيــة وبنــود

معقولــة عــى غــرار النســق القانــوين الحديــث كالقانــون الــدويل ،والقانــون

المــدين والقانــون الجنائــي ...وذلــك لتســهيل العمــل هبــا لــدى الفصــل يف

القضايــا واإلشــكاليات ...ولتكــون مرجعـ ًا للقضــاة والمحاميــن ،وتتعامــل عــى

أساســها مختلــف الشــرائح االجتماعيــة مــن أفــراد ومؤسســات(  ( .

 -2تعريــف القواعــد الفقهيــة لغــة واصطالحــا ّ :
إن كلمــة القواعــد

الفقهيــة كلمــة مركبــة ،لهــذا كان البــدّ مــن تعريــف كل منهــا :

( )1يوســف القرضــاوي ،مدخــل لدراســة الشــريعة اإلســامية ،مكتبــة وهبــة ،مصــر،
1990م ،ص.297
( )2محمــد وهبــه الزحيــي ،جهــود تقنيــن الفقــه اإلســامي ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت،
ط1987 ،01م ،ص.26
( )3عطيــة فتحــي الويشــي ،أحــكام الوقــف وحركــة التقنيــن يف دول العــامل اإلســامي،
األمانــة العامــة لألوقــاف ،الكويــت1323 ،ﻫ2003/م ،ص 16ومــا بعدهــا ،وانظــر أيضــا :
محمــد قاســم الشــوم ،قصــور الحمايــة الجنائيــة ألعيــان الوقــف وأثــره عــى اندثــاره،
المؤتمــر الثالــث لألوقــاف ،الجامعــة اإلســامية ،الســعودية1430 ،ﻫ2009/م ،ص.528
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أ /القواعــد لغــة  :كلمــة القواعــد مجعهــا قاعــدة ،ومــن معانيهــا  :الثبــوت

واالســتمرار والمكــث ،ومن معانيها بشــكل أقرب األســاس نظــرا البتــداء األحكام

كابتــداء الجــدران عــى األســاس(  (  ،قــال الفيومــي « :وقواعــد البيــت أساســه»(  ( .
ب/القواعــد اصطالحــا  :إن القواعــد يف االصطــاح العــام «تطلــق عــى

معــان مرادفــة لألصــل والقانــون والمســألة الضابطــة والمقصــد ،وعــرف بأهنــا

أمــر كيل منطبــق عــى مجيــع جزئياتــه عنــد تعــرف أحكامهــا منــه»(  (  ،ويالحــظ

يف تعريــف التهانــوي عالقــة القواعــد بالتقنيــن يف الضبــط والمقصــد واعتمــاد
الكليــات ،أمــا القواعــد بإضافتهــا إىل الفقــه ،فــإن الفقــه لغــة  :هــو العلــم

والفهــم ،قــال الفيومــي « :هــو فهــم الشــيء ،وكل علــم لشــيء فهــو فقــه»(  ( ،

وأمــا اصطالحــا  :فهــو العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة المكتســب مــن

أدلتهــا التفصيليــة(  ( .

تعريــف القواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــاص  :ذهــب بعــض الباحثيــن إىل

ّ
أن التعريــف الراجــح هــو التعريــف الــذي اختــاره(  (  الحصنــي عندمــا قــال :

«هــي حكــم كيل فقهــي ينطبــق عــى جزئيــات كثيــرة مــن أكثــر مــن بــاب»(  ( ،

( )1الفيومي ،المصباح المنير ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط1420 ،03ﻫ1999/م ،ص.263
( )2بلعمــري فاطمــة الزهــراء ،قاعــدة التابــع تابــع ،مذكــرة ماجســتير يف العلــوم
اإلســامية ،الجزائــر2012 ،م ،ص ،04وانظــر أيضــا  :الباحســين يعقــوب ،القواعــد
الفقهيــة ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ط1431 ،05ﻫ2010/م ،ص.15
( )3محمــد عــي التهانــوي ،كشــاف اصطالحــات الفنــون ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت،
ط1418 ،01ﻫ1998/م ،ج ،03ص.506
( )4الفيومي ،المرجع السابق ،ص.248
( )5شــمس الديــن المحــي ،شــرح المحــي عــى مجــع الجوامــع ،دار الكتــب العلميــة،
بيــروت ،ط1418 ،01ﻫ1998/م ،ج ،01ص 71ومــا بعدهــا.
( )6بلعمري فاطمة الزهراء ،المرجع السابق ،ص.13
( )7الحصنــي ،كتــاب القواعــد ،دراســة وتطبيــق عبــد الرمحــان الشــعالن ،مكتبــة الرشــد،
الريــاض ،ط1418 ،01ﻫ1997/م ،ج ،01ص.23

- 457 -

فهــو «تعريــف جامــع مانــع مــن دخــول القواعــد غيــر الفقهيــة يف قــول

فقهــي ،ومانــع أيضــا مــن دخــول الضابــط الــذي يشــمل الجزئيــات مــن بــاب
واحــد»(  (  يف قولــه جزئيــات كثيــرة مــن أكثــر مــن بــاب.

ويالحــظ ّ
أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب فقهيــة متعــددة ،أمــا

الضابــط فيجمــع فــروع بــاب واحــدة(  ( ّ ،
وأن القاعــدة األصوليــة تبحــث يف

الدليــل الشــرعي ومــا يعــرض لــه مــن النســخ والترجيــح والخصــوص والعموم
واإلمجــال والتقييــدّ ،
وأن القاعــدة الفقهيــة مجــال بحثهــا هــو فعــل المكلــف

(  ( 

كذلــك فـ ّ
ـإن النظريــة الفقهيــة أعــم وأشــمل مــن القاعــدة فمــا النظريــةيف هنايــة

األمــر إ ّ
ال مجــع مــن القواعــد المختلفــة التي تشــكل بمجموعها هــذه النظريــة(  ( .
ثانيــا  :تأصيــل وتأريــخ مصطلــح التقنيــن والقواعــد الفقهيــة  :يالحــظ

ّ
أن تأريــخ مصطلــح التقنيــن بــرز ابتــداء يف البــاد الغربيــة ثــم انتقــل إىل العــامل
اإلســامي ،وعليــه يمكــن تتبــع هــذا المصطلــح مــن خــال هذيــن المعطيين :

 -1تأريــخ مصطلــح التقنيــن  :أ ّمــا التقنيــن يف البــاد الغربيــة ،فقــد قننــه

القانــون الرومــاين مرتيــن  :األوىل عنــد هنايــة المرحلــة األوىل مــن تاريخــه

فيمــا يســمى «األلــواح االثنــا عشــر» ســنة  541قبــل الميــاد ،واألخــرى عنــد

هنايــة المرحلــة األخيــرة مــن نمــوه يف القــرن الســادس الميــادي فيمــا يســمى
«تقنينــات جســتنيان»(  ( « ،والفضــل يف هــذا يعــود إىل االمبراطــور الرومــاين

الــذي ســميت باســمه حيــث رأى أن يجمــع كل القواعــد الفقهيــة المبعثــرة

()1
()2
()3
()4
()5

بلعمري فاطمة الزهراء ،المرجع نفسه والصفحة.
المرجع نفسه ،ص.14
المرجع نفسه ،ص.17
المرجع نفسه ،ص.21
البر ،المرجع السابق ،ص.30
محمد زكي عبد ّ
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يف مختلــف المصــادر بعيــدة عــن التناقــض ومنســجمة وموجــزة اســتحقت أن
تكــون أصــا لـ ّ
ـكل القوانيــن األوروبيــة فجســدت فعــا قانــون الرومــان»(  ( .
ويف القانــون الفرنســي بــدأت حركــة التقنيــن يف عهد الملك شــارل الســابع
يف أواســط القــرن الخامــس عشــر ،بقصــد توحيــد فرنســا مــن الناحيــة القانونيــة،
واســتمرت يف عهــد لويــس الرابــع عشــر ،ولويــس الخامــس عشــر تحــت تأثيــر
كلبيــر ووداجســو ،وصــدرت عــدة قوانيــن يف شــكل أوامــر ملكيــة(  ( .

ولمــا قامــت الثــورة الفرنســية كان يف فرنســا قانــون لتحقيــق الجنايــات،
ّ
صــدر ســنة 1670م ،وآخــر للتجــارة ســنة 1683م ،وللهبــات ســنة 1731م،
وكان ذلــك خطــوة نحــو التقنيــن(  ( .

كــون نابليــون لجنــة مــن أربعــة مــن العلمــاء
ويف ســنة 1800مّ ،
الفرنســيين لتحضيــر مجموعــة القانــون المــدين فصــدرت المجموعــة المدنيــة
ســنة 1804م باســم «تقنيــن نابليــون» فــكان ذلــك بــدء عهــد جديــد للتقنيــن
يف فرنســا(  (  ،وروجــع هــذا القانــون ســنة 1945م ،وعــدّ ل بتعديــات طفيفــة،
وصــدر بعــد التقنيــن المــدين تقنينــات أخــرى ،فصــدر تقنيــن المرافعــات ســنة
1806م ،والتقنيــن التجــاري والبحــري ســنة 1807م ،وتقنيــن اإلجــراءات
الجنائيــة ســنة 1809م ،والتقنيــن الجنائــي ســنة 1810م ،ويف العهــد األخيــر
صــدرت تقنينــات يف فــروع أخــرى للقانــون الفرنســي منهــا تقنيــن العمــل
والتقنيــن الزراعــي(  ( .
ونظــرا ألمهيــة هــذا التقنيــن الــذي أصــدره نابليــون فقــد أثــر يف كثيــر
مــن الــدول فصــدر التقنيــن النمســاوي ســنة 1812م ،والتقنيــن اإليطــايل

()1
()2
()3
()4
()5

المرجع نفسه ،ص.31
المرجع نفسه والصفحة.
المرجع نفسه والصفحة.
محمد زكي عبد البر ،المرجع السابق ،ص.32
المرجع نفسه ،ص 32وما بعدها.
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ســنة 1865م ،والسويســري ســنة 1881م ،واأللمــاين ســنة 1900م ،وكذلــك
فعلــت كثيــر مــن الدول حتــى إنجلتــرا يف بعــض نواحيــه كقانــون بيــع البضائع،
والهنديــة 1860م ،باإلضافــة إىل مشــروعات تقنينــات كثيــرة أمههــا المشــروع

الفرنســي اإليطــايل والمشــروع البولــوين والتشيكوســلوفاكي(  ( .

وأ ّمــا يف البــاد العربيــة واإلســامية ،فـ ّ
ـإن كلمــة قانــون قــد اســتعملت

قديمــا ،فقــد اســتعملها أبــو حامــد الغــزايل يف كتابــه «قانــون التأويــل»،

والمــاوردي يف كتابــه «قوانيــن الــوزارة وسياســة الملــك» ،وابــن ســينا يف كتابــه

المشــهور «القانــون يف الطــب» ،وابــن جــزي يف كتابــه «القوانيــن الفقهيــة»،
واســتخدم هــذا المصطلــح ابــن الجــوزي والــرازي وابــن تيميــة وابــن فرحــون
وابــن خلــدون(  ( .

وفكــرة التقنيــن بمعنــى مجــع النــاس عــى كتــاب واحــد يف القضــاء فقــد

جــاء مــن قبــل عبــد اهلل بــن المقفــع الــذي حــاول إقنــاع أبــي جعفــر المنصــور

يف رســالة ســماها «رســالة الصحابــة» حيــث اقتــرح فيهــا مجــع األحــكام الفقهية
وإلــزام القضــاة بالحكــم هبــا(  (  ،وهــي ذات الفكــرة التــي طرحهــا أبــو جعفــر
المنصــور عــى اإلمــام مالــك لكــن مالــكا رفــض قائــا  :إن النــاس ســيقت
إليهــم أقاويــل ،وســمعوا أحاديــث ،ورووا روايــات ،وأخــذ ّ
كل قــوم بمــا ســيق

إليهــم ،وعملــوا بــه ودانــوا مــن اختــاف أصحــاب رســول اهلل  وغيرهــم،

وإن ر ّدهــم عمــا اعتقــدوه شــديد ،فــدع النــاس ومــا هــم عليــه ومــا اختــار أهــل

كل بلــد ألنفســهم(  ( .

( )1المرجــع نفســه ،ص 33ومــا بعدهــا ،وقــد اعتمــد عــى الســنهوري ،مــن مجلــة
األحــكام العدليــة إىل القانــون المــدين العراقــي وحركــة التقنيــن المــدين يف العصــور
الحديثــة ،مجلــة القضــاء ،بغــداد ،ســنة 1936م ،ص 05إىل ص.65
( )2محمد الحسن البغا ،المرجع السابق ،ص.747
( )3عامر بن عيسى اللهو ،حركة تقنين الفقه اإلسالمي ،ص.03
( )4المرجع نفسه ،ص.03
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وقــد ظهــرت محــاوالت عديــدة لتقنيــن الفقــه اإلســامي يف القرنيــن
الماضييــن ،منهــا الفتــاوى الهنديــة لجماعــة مــن علمــاء الهنــد لتقنيــن
العبــادات ،والعقوبــات والمعامــات(  (  ،ومجلــة األحــكام العدليــة عــام
1869م ،واحتــوت عــى  1851مــادة اســتمد أغلبهــا مــن الفقــه الحنفــي(  ( ،
وألــف أيضــا الفقيــه المصــري محمــد قــدري باشــا كتابــا ســماه «األحــكام
الشــرعية يف األحــوال الشــخصية» معتمــدا عــى أصــح األقــوال يف المذهــب
الحنفــي مشــتمال عــى  647مــادة(  ( .

وهكــذا بــدأ عصــر النهضــة الفقهيــة الحديثــة بصدور سلســلة مــن القوانين
العربيــة ،فظهــر قانــون حقــوق العائلــة العثمــاين ســنة 1917م ،الــذي أضيــف إىل
المجموعــة القانونيــة التــي ابتدأهتــا مجلة األحــكام العدليــة ،والقوانيــن المصرية
المختــارة مــن الفقــه اإلســامي مــن ســنة 1920م إىل 1952م ،وقانــون األســرة
يف لبنــان ســنة 1937م ،وقانــون حقــوق العائلــة األردين ســنة 1951م ،وقانــون
األحــوال الشــخصية الســوري ســنة 1953م ،ومجلــة األحــوال الشــخصية
التونســية ســنة 1956م ،ومدونــة األحــوال الشــخصية المغربيــة ســنة 1957م،
وقانــون األحــوال الشــخصية العراقــي ســنة 1959م ،وقانــون المحاكم الشــرعية
الســوداين ســنة 1967م ،وقانــون األســرة الجزائــري ســنة 1984م الــذي عــدل
وتمــم باألمــر رقــم  02/05ســنة 2005م(  ( .
ّ
ولعــل مــا يم ّيــز هــذه الحركــة التشــريعية اعتمادهــا عــى التدويــن
والتقنيــن والفقــه المقــارن(  ( ؛ ويف الديــار الســعودية عــى عهــد الملــك عبــد

( )1المرجع نفسه والصفحة ،انظر  :محمد الحسن البغا ،المرجع السابق ،ص.747
( )2المرجع نفسه ،ص 03وما بعدها.
( )3ســليمان ولدخســال ،الميســر يف شــرح قانــو ن األســرة الجزائــري ،دار األصالــة،
الجزائــر ،ط2012 ،02م ،ص.05
( )4سليمان ولدخسال ،المرجع السابق ،ص 08وما بعدها.
( )5المرجع نفسه ،ص.09
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العزيــز ألفــت مجلــة األحــكام الشــرعية عــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل
ألمحــد بــن عبــد اهلل القــاري المتــوىف ســنة 1309ﻫ ،ورئيــس المحكمة الشــرعية
الكبــرى بمكــة المكرمــة ســابقا ،وقــد اقتصــر فيهــا عــى المذهــب الحنبــي مــن
خــال كتبــه المعتمــدة ،واحتــوت المجلــة عــى  2382مــادة ،وقــد نســج
القــاري كتابــه هــذا عــى منــوال مجلــة األحــكام العدليــة ،لكــن العلمــاء أمجعوا
عــى ر ّدهــا(  (  ،وملخــص األحــكام الشــرعية عــى المعتمــد مــن مذهــب مالــك
لمحمــد محمــد عامــر ،وقــد وضعــه عــى صــورة مــواد قانونيــة(  ( .
ـوغات وأســباب األخــذ بالقواعــد الفقهيــة يف التقنيــن  :لعـ ّـل
ثالثــا  :مسـ ّ
ـم األســباب تفصيــا مــا يــي :
مــن أهـ ّ
ّ -1
أهــم ســمات الــروح العامــة للتقنيــن تــرك الخــوض يف
إن مــن
ّ

التفصيــات والجزئيــات واالقتصــار عــى وضــع القواعــد العامــة ،حتــى يكون
التقنيــن مــن المرونــة ،بحيــث يســتطيع القضــاء والفقــه مســايرة المعامــات
المتغيــرة ،وهــي تفصيــات(  (  ،وهــذه الــروح ال يمكــن الحصــول عليهــا ّإال
يف القواعــد الفقهيــة.
ّ -2
إن مجلــة األحــكام العدليــة اعتمــدت يف تقنينهــا عــى كثيــر مــن

القواعــد الفقهيــة حيــث اختــارت تســعا وتســعين قاعــدة يف تســع وتســعين
مــادة وتبعهــا يف ذلــك عــدد مــن القوانيــن المعاصــرة(  ( .

 -3إنــه وبرغــم انفــراد كل مذهــب ببعــض القواعــد الفقهيــة الكليــة إ ّ
ال
أن الكثيــر منهــا يتفــق يف مضموهنــا ومدلولهــا ومعظــم تطبيقاهتــا مــع المذهــب
الثــاين ،وخاصــة القواعــد التــي انفــردت هبــا المجلــة مثــل قاعــدة «المــرء
مؤاخــذ بإقــراره» وقاعــدة «الثابــت بالبرهــان كالثابــت مــن البيــان» وقاعــدة

()1
()2
()3
()4

عامر بن عيسى اللهو ،المرجع السابق ،ص.04
الجرعي ،المرجع السابق ،ص.02
البر ،المرجع السابق ،ص.91
محمد زكي عبد ّ
محمد الزحييل ،المرجع السابق ،ص.14
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«البينــة عــى المدعــي واليميــن عــى مــن أنكــر» ،قاعــدة «الغــرم بالغنــم»؛
وهكــذا بقيــت القواعــد الفقهيــة الحنفيــة مــع الشــافعية ،والمالكيــة مــع
الحنابلــة(  (  ،وهــذا مــا يؤكــد إمكانيــة االعتمــاد عــى التقنيــن.
ّ -4
إن دراســة الفــروع والجزئيــات ،إن حفظــت كلهــا أو أغلبهــا ،فإهنــا

ســريعة النســيان ،ويحتــاج الرجــوع إليهــا يف كل مرة إىل جهد ومشــقة وحــرج ،وأما
القاعــدة الفقهيــة فهــي ســهلة الحفــظ ،بعيــدة النســيان ،ألهنــا صيغــت بعبــارات
جامعــة ســهلة تبيــن محتواهــاّ ،
وأن األحــكام الجزئيــة قــد يتعــارض ظاهرهــا،
ويبــدو التناقــض بيــن عللهــا ،فيقــع الطالــب والباحــث يف االرتبــاك والخلــط،
وتشــتبه عليــه األمــور حتــى يبــذل الجهــد والتتبــع لمعرفــة الحقيقــة ،أ ّمــا القاعدة
الفقهيــة فإهنــا تضبــط المســائل الفقهيــة ،وتنســق بيــن األحــكام المتشــاهبة وتــرد
الفــروع إىل أصولهــا ،وتســهل عــى الطالــب إدراكهــا وأخذهــا وفهمهــا(  ( .
ّ -5
إن القواعــد الك ّليــة تســهل عــى رجــال التشــريع غيــر المختصيــن
بالشــريعة فرصــة االطــاع عــى الفقــه بروحــه ومضمونــه وأسســه وأهدافــه،
وتقــدم العــون لهــم الســتمداد األحــكام منــه ،ومراعــاة الحقــوق والواجبــات
فيــه ،وهــذا مــا حققتــه القواعــد الفقهيــة يف مجلــة األحــكام العدليــة والتــي
انتقلــت إىل العديــد مــن القوانيــن المعاصــرة(  ( .

رابعــا  :نــاذج تطبيقيــةيف تأثــر قانــون األســرة بالقواعــد الفقهية :ومــن
هــذه النمــاذج مــا يــي :

 -1عرفــت المــادة  109مــن قانــون األســرة الجزائــري المفقــود بأنــه
«الشــخص الغائــب الــذي ال يعــرف مكانــه وال يعرفــه حياتــه أو موتــه وال يعتبــر
مفقــودا إ ّ
ال بحكــم» ،يقــول الشــيخ الزرقــا بعــد أن ذكــر القاعــدة الفقهيــة  :األصــل
بقــاء مــا كان عــى مــا كان «وكمــا يف مســألة المفقــود وهــو الغائــب غيبــة منقطعــة

( )1المرجع نفسه ،ص.15
( )2محمد الزحييل ،المرجع السابق ،ص 27وما بعدها.
( )3المرجع نفسه ،ص.28
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بحيــث ال يعــرف موتــه أو حياتــه فإنــه يعتبــر حيــا يف نفســه أي يف دفــع اســتحقاق
الغيــر إىل أن يثبــت موتــه حقيقــة بالبينــة أو حكمــا بـ ّ
ـأن يقضــي القاضــي بموتــه»(  ( .

 -2نصــت المــادة  77مــن نفــس القانــون «تجــب نفقــة األصــول عــى
الفــروع والفــروع عــى األصــول حســب القــدرة واالحتيــاج ودرجــة القرابــة
يف اإلرث» ،وهــذا النــص مأخــوذ مــن القاعــدة «الضــرر األشــد يــزال بالضــرر
األخــف» ،يقــول الشــيخ الزرقــا ومــن تطبيقاهتــا  :وجــوب النفقــات يف مــال
الموســرين ألصولهــم وفروعهــم وأرحامهــم مــن النســب المحتاجيــن(  ( .
 -3نصــت الفقــرة  02مــن المــادة  10مــن قانــون األســرة «ويصــح
اإليجــاب والقبــول مــن العاجــز بــكل مــا يفيــد معنــى النــكاح لغــة أو عرفــا
كالكتابــة واإلشــارة» ،وجــاء يف القاعــدة «اإلشــارة المعهــودة لألخــرس
كالبيــان باللســان»(  ( .

 -4نصــت المــادة  73مــن قانــون األســرة «إذا وقــع نــزاع بيــن الزوجيــن
أو ورثتهمــا يف متــاع البيــت وليــس ألحدمهــا بينــة ،فالقــول للزوجــة أو ورثتهــا
مــع اليميــن يف المعتــاد للنســاء والقــول للــزوج أو ورثتــه مــع اليميــن يف المعتاد
للرجــال والمشــتركات بينهمــا يقســماهنا مــع اليميــن»؛ وهــذا مــا ينطبــق عــى
القاعــدة «البينــة عــى مــن ادعــى واليميــن عــى مــن أنكــر»(  ( .

نصــت المــادة 135مــن قانــون األســرة عــى «يمنــع مــن الميــراث
ّ -5
األشــخاص اآلتيــة أوصافهــم :
 قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعال أصليا أو شريكا. -شاهد الزور الذي أدت شهادته إىل الحكم باإلعدام وتنفيذه.

( )1أمحــد بــن محمــد الزرقــا ،شــرح القواعــد الفقهيــة ،دار القلــم ،بيــروت ،ط،02
1409ﻫ1989/م ،ص 87وص.91
( )2أمحد بن محمد الزرقا ،المرجع السابق ،ص.199
( )3المرجع نفسه ،ص.351
( )4المرجع نفسه ،ص.369
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 -العامل بالقتل أو تدبيره إذا مل يخبر السلطات المعنية.

وهــذه المــادة تنطبــق عليهــا القاعــدة الفقهيــة «مــن اســتعجل الشــيء
قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه»(  ( .

نصــت المــادة  35مــن قانــون األســرة «إذا اقتــرن عقــد الــزواج بشــرط
ّ
ينافيــه ،كان الشــرط باطــا والعقــد صحيحــا» ،وهــذه المــادة تنطبــق عليهــا
القاعــدة الفقهيــة القائلــة «كل شــرط يخالــف أصــول الشــريعة باطــل».

( )1أمحد بن محمد الزرقا ،المرجع السابق ،ص.471

- 465 -

الخامتة

يبــدو كخاتمــة لهــذا البحــثّ ،
أن الموضــوع بحاجــة إىل توســع أكثــر،
خاصــة فيمــا يخــص عمليــة اســتقراء نصــوص القانــون الجزائــري وكيــف
أنــه اعتمــد عــى بعــض القواعــد الفقهيــة ،وأنــه باإلمــكان مســتقبال الرجــوع
إىل هــذه القواعــد والضوابــط الفقهيــة ،ومــع ذلــك يمكــن الوصــول إىل أهــم
النتائــج :
أوال  :أن التقنيــن مــن نــوازل هــذا العصــر ،والراجــح فيــه عنــد كثيــر مــن
العلمــاء المعاصريــن جــواز العمــل بــه.

ثانيــا  :أن التقنيــن ال بــد أن تكــون مضامينــه مــن القــرآن والســنة والفقــه
اإلســامي عمومــا ،حتــى يميــز بينــه وبيــن التقنيــن الوضعــي.
ثالثــا ّ :
أن التقنيــن عمليــة فنيــة دقيقــة تتطلــب وجــود مختصيــن وخبــراء

يف الشــريعة والقانــون.
رابعــا ّ :
أن القواعــد الكليــة تســهل عــى رجــال التشــريع غيــر المختصيــن
بالشــريعة فــرص االطــاع عــى الفقــه بروحــه ومضمونــه ،وهــذا مــا حققتــه
القواعــد الفقهيــة يف مجلــة األحــكام العدليــة والتــي انتقلــت بدورهــا إىل
العديــد مــن القوانيــن المعاصــرة.
خامســا ّ :
أن المشــرع الجزائــري أخــذ الكثيــر مــن القواعــد الفقهيــة يف

تشــريعاته المختلفــة بمــا يف ذلك قانــون األســرة والقانــون المــدين والجنائي...الخ

واهلل تعــاىل نســأل التوفيــق والســداد لــكل مــا يحــب ويرضــى وصــى اهلل
عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه
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يا ثامن الماي لطفًا
شـــوقي

إليكــم

قديـــم

ربــــع
ففــي الجزائــر
ٌ
بوركــت أرضــ ًا تعالــــى

ســطرت مــن دماهــا
قــد
ْ
رعــى اإللــه جباهــــا
طاهــــرات
وأنفســ ًا
فِ ِرنْســ َة
البغــي مهـــــاً
ّ

كــم مــن رضيــع تلظـــى
وكــم

حرائــر

ثكـــــى

قــد ب ّيتــوا القــوم غـــدر ًا
مسجـــى
كــم مــن شــهيد
ّ
تصــون أجــداث هتـــوى
أرواح بيعــت لــــرب
قــد صدقــوا اهلل عهــــد ًا
يــا (ثامــن المــاي) لطفـــ ًا
ففيــك ذكــــرى لشــعب
ب(عيــن الدفــى) أفــدّ ي

(  ( 

بالملتقـــى

نطيــب
هبـــم
ُ
فخارهــا ليــس
آيــات

تتلـــى

يتجـــــدّ د
ونسعـــد

ُيجحــدْ
و ُتســرد

إن
مســها القــرح تشهـــدْ
ّ
المؤبـــد
الخلــود
لهــا
لــك

بنــار

اللعائــن
ٍ
حقــد

ترصـــــد

توســــــد

ٍ
تشـــــرد
يتيــم
وكــم
ّ
وسجــــد
وهــم ركــوع
ّ
بتربــة العــز مرقـــــد
بجنــة الخلــد مقعـــــد
فنعــم بيـــع مســـــدد
ففــاز بالربــح مقصــــد
هيجــت نــار ًا توقــــد
إن ينــس عهــد ًا ُيجـــدّ د
عــز ًا بروحــي وســـؤدد

وقفــة وفــاء يف ســاحة الشــهداء بمناســبة الملتقــى الــدويل التاســع حــول
المذهــب المالكــي.
عين الدفىل ،الجمهورية الجزائرية
أ.د أمحد محمد نور سيف المهيري
 8ماي  2013م 28مجادى اآلخرة 1434هـ
دبي اإلمارات العربية المتحدة

( )1ثامن ماي  1945م وقعت فيه مظاهرات ســلمية قوبلت من الفرنســين بالقمع واإلرهاب.
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توصيات الملتقى

ﭑ ﭒﭓﭔ
تحــت رعايــة ســامية كريمــة لفخامــة رئيــس الجمهوريــة المجاهــد
الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة وإشــراف فعــي راشــد لمعــايل وزيــر الشــؤون
الدينيــة واألوقــاف الدكتــور بوعبــد اهلل غــام اهلل وتنظيــم محكــم لــوايل الواليــة
الســيد حجــري درفــوف،

احتضنــت واليــة عيــن الدفــى الــدورة التاســعة للملتقــى الــدويل
للمذهــب المالكــي يومــي  28-27مجــادى الثانيــة 1434هـــ الموافــق
 08-07مــاي 2013م ،المنعقــدة ضمــن فعاليــات األســبوع الوطنــي الرابــع
عشــر للقــرآن الكريــم ويف ســياق احتفــال الجزائــر بالذكــرى الخمســين
الســترجاع الســيادة الوطنيــة ،والتــي تمحضــت لدراســة موضــوع «التقعيــد يف
الفقــه الاملكــي وتقنينــه».
ونحــن الملتقيــن إذ نرفــع أكــف الضراعــة للمــوىل الســميع المجيــب
أن ُيلبــس فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة جلبــاب العافيــة ورداء الصحــة
و َيشــفيه شــفا ًء عاجـاً ال يغــادر ألمـ ًا وال ســقم ًا ،وأن يعيــده إىل وطنــه وشــعبه
وأهلــه ســالم ًا ُم َغنَّم ـ ًا.

فإننــا نتوجــه باالمتنــان العميــق والشــكر الجزيــل لمعــايل وزيــر الشــؤون
الدينيــة واألوقــاف عــى حرصــه المتواصــل إلنجــاح فعاليــات هــذا الملتقــى
أسســه ّأول مــرة ليكــون قلعــة تضــاف إىل القــاع المضطلعــة
العلمــي منــذ ّ
بالــذود عــن المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة والدفــاع عــن األمــة يف وحدهتــا
وتماســكها.
ونشــيد بجهــود الســيد الــوايل ومــن خاللــه ســكان هــذه الواليــة
المجاهــدة عــى حســن الضيافــة وكــرم ِ
الوفــادة وحســن التنظيــم الــذي اضطلع
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بــه جنــود الظــل الذيــن انتدهبــم الســيد الــوايل لهــذه المهمــة الحضارية فســيروا
هــذه الــدورة بإحــكام وإتقــان ونظــام ،فلهــم منــا مجيعــا تحيــة شــكر وإكبــار.
ونحمــد اهلل تعــاىل أن م ـ ّن عــى هــذا الملتقــى بمشــاركة ِج ّلــة مــن أهــل

العلــم والفضــل مــن خــارج الوطــن ومــن داخلــه ،فأعطــوا لهــذه الــدورة
مســتوى متميــزا وإضافــة راقيــة تفاعــل معهــا الحضــور النوعــي المكثــف،
فــكان الملتقــى بحــق منبــر ًا يصــدح بالحــق ويحمــي الســنة ويجمــع الكلمــة.

وبعــد االســتماع إىل المحاضــرات الراقيــة ومــا تالهــا مــن تعقيبــات
راشــدة وتخ ّللهــا مــن مناقشــات جــادة فإننــا نوصــي بمــا يــي :
1 )1إنشــاء مركز بحث يهتم بالدراســات الفقهية المالكية بوالية عين الدفىل.
2 )2إبراز جهود علماء الجزائر يف فن القواعد الفقهية.

3 )3مــدّ جســور التعاون بيــن هــذا الملتقــى والمراكــز والمعاهــد المتخصصة
يف خدمــة المذهــب المالكي.

4 )4إعــادة طبــع كتــب القواعــد الفقهيــة المالكيــة وتحقيــق مــا كان مخطوطـ ًا
منهــا ونشــره.

5 )5توجيــه الطلبــة والباحثيــن إىل االهتمــام باســتخراج القواعــد الفقهيــة مــن
أمهــات الكتــب.
6 )6دعــوة الباحثيــن إىل تقريــب القواعــد الفقهيــة وتيســيرها للمبتدئيــن
وطلبــة العلــم.
7 )7إدراج مادة القواعد الفقهية يف المناهج الدراســية لمعاهد تكوين األئمة.
8 )8فتح فضاء البحث والتعاون بين علماء الشريعة وفقهاء القانون.

9 )9طبع أشغال الملتقى والسعي إىل نشرها وتوزيعها عىل أوسع نطاق.

وإذ صــادف انعقــاد هــذا الملتقــى ذكــرى مجــازر الثامــن مــاي 1945م
التــي فضحــت االســتعمار الفرنســي ،فإننــا نترحــم عــى أرواح شــهدائنا
األبــرار ونجــدد العهــد لهــم أن تبقــى الجزائــر أمانــة يف أعناقنــا محفوظــة
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مصونــة ،موحــدة يف عقيدهتــا ،مجموعــة كلمتهــا مرفوعــة رايتُهــا ،شــعارنا
اإلســام والوطــن وجهــان لعملــة واحــدة .قــال ال ّلــه تعــاىل ( ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ) [اإلسراء ]34 :
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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فهرس المحتويات
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فهرس المحتويات
الكلمة االفتتاحية لمعالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف 3. . . . . . . . .
? الدكتور بوعبد اهلل غالم اهلل

كلمة والي والية عين الدفلى 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 السيد حجري درفوف

كلمة باسم الوفود من العلماء واألساتذة المشاركين 15. . . . . . . . .
 الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكرمي
مفيت الديار املصرية

ومضات ووقفات في فقه مالك بن أنس 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 الدكتور صاحل بن عبد اهلل بن محيد
مستشار بالديوان امللكي وإمام احلرم املكي،
اململكة العربية السعودية

أهمية التقعيد الفقهي في الفقه اإلسالمي 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 الشيخ العالمة عبد اهلل بن املحفوظ بن بيه
أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز،
اململكة العربية السعودية

الفقه المالكي وأثره في التقنين 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكرمي
مفيت الديار املصرية

خدمة المذهب المالكي للتأصيل والتذليل والتقنين 49. . . . . . . . . . . . .
 األستاذ الدكتور أمحد حممد نور سيف
املشرف العام على معهد الشيخ راشد بن سعيد االسالمي بديب،
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اإلمارات العربية املتحدة

التقعيد والتقنين في الفقه المالكي المفهوم والنشأة  61. . . . . . . . . . . . .

 الدكتورة نصرية دهينة

كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر

المالكية
الّتقعيد الفقهي عند
ّ
الكليات الفقهية 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفكرة
ّ

 الدكتورة وسيلة خلفي

كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر 1

التقعيد عند المالكية تحليل وتقويم 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الدكتور حممد سكحال

باحث برابطة العامل اإلسالمي،
اململكة العربية السعودية

ثنائية المقاصد والقواعد في فكر
أبي بكر بن العربي

( التأصيل والتنزيل ) 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 األستاذ الدكتور نور الدين بومحزة

نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي
بكلية العلوم اإلسالمية جامعة اجلزائر 1

التقنين عند اإلمام مالك
في كتابه «الموطأ»
دراسة مقارنة في كتاب البيوع 177. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الدكتور حممد احلسن البغا

عميد كلية الشريعة ـ جامعة دمشق

جهود المدرسة المالكية الجزائرية
في علم القواعد الفقهية  226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الدكتور عبد احلق محيش

أستاذ بكلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة محد بن خليفة ،قطر
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تطبيقات القواعد الفقهية
في النوازل التواتية 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 األستاذ زهري بن عبد الرمحن قزان
جامعة اجلزائر

القواعد الكّلية الكبرى ومظاهرها المقاصدية
عند المدرسة البغدادية المالكية286. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 األستاذ بلقاسم قراري
جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

التأل ُ
المال ِ
الم ْذ َه ِ
ي 320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ِيف َّ
َّ
التْقعِيد ُّ
ِك ِّ
ب َ
ِي فِي َ

 الدكتور ماحي قندوز
أستاذ حماضر يف العلوم اإلسالمية
جامعة تلمسان

السياسة الشرعية
للعمل بالقواعد الفقهية في المنظومة القانونية
المذهب المالكي نموذجًا
تقعيد المذهب وتقنينه 337. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 األستاذ الدكتور حسن بن حممد سفر
أستاذ جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية

جهود العلماء في تقنين الفقه اإلسالمي
من خالل مجلة األحكام العدلية 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 األستاذة سعاد أوهاب
كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر 1

حجية القواعد الفقهية
ومدى إمكانية استثمارها في االجتهاد القضائي
دراسة تطبيقية على قانون األسرة الجزائري 393. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 الدكتور عليان بوزيان
أستاذ حماضر ،جامعة ابن خلدون تيارت

قواعد العرف والعمل وأثرها في التقنين 439. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 الدكتور مجال كركار
أستاذ حماضر بكلية العلوم اإلسالمية

جامعة اجلزائر 1

أثر القواعد الفقهية على التقنين الجزائري 453. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الدكتور ولدخسال سليمان
أستاذ حماضر بكلية احلقوق ،جامعة املدية

يا ثامن الماي لطفًا 469. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

توصيات الملتقى 471. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرس المحتويات  475. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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