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 ***************************** 

    

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم علي رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 

 بعد:

ق اعمإإأن ام دار الهجرة, قإد أبببهإه موهو إمإمن أعالم األمإ  امسإإإإإإإإإإإإإإإالميإ   افإن  اممإام مإال إ
يجري في عيني, ببإإإا لهإإإ    وكإإإا  الإإإدم قلبي, وكثيرا مإإإا ثحإإإدمإإإط أمإإإام ال الب عن سإإإإإإإإإإإإإإإيرثإإإه 

الشخصي  الهي ثفهخر األم  بها, بهواضعه للعلم وبم نهه ووقار  أمام الخلفاء والملوك, وبنخالصه 
 ي.والمغرب من العالم امسالموصدقه, بيث من برك  ه ا امخالص قد انهشر فقهه في المشرق 

وقد فربط عندما رأيط عنوا  المؤثمر الدولي عن اممام مالك من طرف الجامع  األسإإإإمري  
اغهنمط ه   الفرصإإإإإإإ  لل هاب  عن إسإإإإإإإهام الم ه  ف في صإإإإإإإربها العلمي, أشإإإإإإإهراالهي قضإإإإإإإيط 

الشإإإإإإإإإإإإإإإريعإإإ   نينب م ثق المإإإال ي في الهقنين, وفي البإإإدء وقفإإإط م  ثعري, الهقنين, مم ثنإإإاولإإإط
هود الج امسإإإإإإإإإإإإإإإالميإ  عن طري  بيإا  ب م إلبام القاضإإإإإإإإإإإإإإإي للح م برأي فقيه وابد, كما ثناولط

ن الم ه  ماؤها اسهقثم الهاريخي  بول ثقنين م ه  اممام مالك, مم وقفط م  المسائل الهي 
   أ  ث و  ه , أدعو الله عبوجلالمال ي في القانو  المدني األفغاني في مجال أب ام األسإإإإرة

ال هاب  إسإإإإإهاما في ثوضإإإإإيا قابليال الم ه  المال ي مغناء برك  الهقنين المعاصإإإإإرة في العالم 
كما   ,امسإإإإإالمي والهي ثسإإإإإعي لهنأليم كاف  األنشإإإإإ   الحياثي  في إطار الشإإإإإريع  امسإإإإإالمي  الغراء

ف  اأثمنى أ  ثعم القناعال لدى هيئال الهشإإإإإإري  في العالم امسإإإإإإالمي باألخ  وا سإإإإإإهفادة من ك
 .ا جههادال الفقهي  المعهبرة في عمليال الهقنين

                                                           
 - كابل. سالم جامع  -  يالسياس والعلوم الحقوق ب لي  القضاء قسم رئيس 
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 التقنين حقيقةب األول: المطل
 أواًل: تعريف التقنين

وانين في مادة, ومنه وضإإإ  الق أي يقال قنن يقنن ثقنينا ,نالهفعيل من قن   الهقنين؛ التقنين لغة
 1.مقياس كل شيء وطريقهو  لاألص هوو  ,القانو 

عبارة عن جم  القواعد القانوني  المهعلق  بفرع من فروع القانو  وثنأليمها ؛ التقنين اصطالحا
في مدون  وابدة ورب ها بالمقصدي  القانوني  مم إصدارها في ش ل قانو  وفرضها بواس   الدول  

  2عن طري  الهيئ  الهي ثملك سل   الهشري  فيها.
 التعريف وتوضيحه ًا: شرحنيثا

الهقنين عبارة عن جم  القواعد القانوني  بغض النألر عن مصإإإادرها الهشإإإريعي  من العرف  .1
القضإإإإإإإإإإاء أو غير الك مما إاا كا  الهقنين ملخواا من الشإإإإإإإإإإريع  امسإإإإإإإإإإالمي  أو من  أو العادة أو
 ني أو غير الك.نجلوس سو وماني أو الجرماني أو األالقانو  الر 

قإإإا بفرع من الفروع من أقسإإإإإإإإإإإإإإإإإام القإإإانو  بصإإإإإإإإإإإإإإإورة عإإإامإإإ , كقإإإانو  الهقنين ي و  مهعل .2
ال, أو قإإانو  األسإإإإإإإإإإإإإإإرة, أو القإإانو  الهجإإاري, أو القإإانو  لمعإإامالل المإإدنيإإ  أو قإإانو  الجنإإايإإا

 ياثه.نش   المجهم  وفعالاللوائا والقوانين الهي ثوض  ألجل ضبط كل أ الدسهوري.. وثلك
انونيإإ  يإإ  وثنأليمهإإا وثرثيبهإإا بفرع من الفروع القإإالهقنين عبإإارة عن جم  القواعإإد القإإانون .3

وإزال  الهعارض والغموض منها بينها وبين المقصإإإإدي  القانوني  الهي ثهوخاها المشإإإإرع بصإإإإورة عام  
 من وض  القوانين وإلبام الناس بها, وبيانها في عبارال واضح  وموجبة.

اعد القانوني  ابط والقو ضو ل ال, بيث إ  كالقانوني ين والمقصإدي  يج  الربط بين الهقن .4
, ويشح  هداف ال لي  للمجهم ها لضبط السلوكيال للهناس  م  األيضع الهي يضعها المشرع,

                                                           
ضإإإإإإى الفيض, الملّق  بمرث ثاج العروس من جواهر القاموس, محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسإإإإإإيني, أبو .1

 الب بيدي, فصل القاف.
 .11انألر: ثقنين الفقه امسالمي) المبدأ والمنهج واله بي ( ,محمد زكي عبدالبر, ص: 2
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الههم ثجاهها ويمن  الهصرفال الهي ثعي  برك  المجهم  نحو الهنمي  والهقدم أو يؤدي إلى ضياع 
 الحقوق, او يمن  القيام بالواجبال.

نا واج  يصإإإإإإإإإبا قانو  ني  وبدها في عملي  الهقنين و ث في صإإإإإإإإإياغ  القواعد القانو    .5
الهنفي  إ  بعد إصإدارها في ش ل قانو  من قبل السل   الهشريعي  في الدول  لهلهبم به ال اف  من 

نشإإإ   ألل  بالحقوق والواجبال في كاف  ااألفراد والهيئال والسإإإل ال في سإإإلوكياثهم الهي لها صإإإ
والقواعد  دي  وعقاب من  يلهبم بهلك الضوابطمخهلف  ثقوم بهلألجهبة العدلي  الفي المجهم , وا

 القانوني .
 : تعريف القانونلمطلب الثانيا
 ثنألم سإإإإإإإلوك األفراد الخارجي في المجهم  والهي يجبر مجموع  من القواعد الهي ثح م أو 

لهي ثنألم أنه مجموع  القواعد ا كما عرف أيضإإإإإإإإإإإإا:  ,1األفراد على اثباعها وبالقوة عند ا قهضإإإإإإإإإإإإاء
 سلوك األفراد الخارجي في المجهم  بصورة عام  ومجردٍة, و ثوق  الدول  جباء على من يخالفها,

ه   القانو : ) مجموع ما ثضعه الدول  أو ثفرضدكهور عبدالحي بجازي بهعري, بسن أوعرفه ال
لقواعد امن قواعد ثح م عالقال األفراد بعضهم ببعض وثنألم اسهعمال القوة لضما  ابهرام ه   

 .2ابهغاء المحافأل  على سالم  الجماع  والسير بها في طري  الهقدم(

 معها فننما يراد به ما وضإإإإعه البشإإإإر من وإاا اُِكرل كلمُ  القانو  في مقابل كلم  الشإإإإريع  أو
, و  يدل اكرها 3أب ام لهنأليم شإإإإإإؤو  بياثهم وعالقال بعضإإإإإإهم ببعض أفرادوا وجماعاٍل ودو و 

انين الوضإإإإإعي , وقد اسإإإإإهخدم كلم  القانو  العلماء السإإإإإابقو  في مؤلفاثهم بيث م لقا على القو 
يسإإإإإإإإهقيم أمرهم إ  بشإإإإإإإإإيء زائد على ما فهمه هؤ ء من  قال ابن القيم ربمه الله: ) إ  الناس  

قال القرطبي ربمه الله في ثفسإإإإير  4الشإإإإريع  أبدموا لهم قوانين سإإإإياسإإإإي  ينهألم بها أمر العالم..(
ى: ) بما أراك الله( معنا  على قوانين الشإإإإرع إما بوبي أو ن  أو بنألر جار على سإإإإنن قوله ثعال

                                                           

 . والمدخل للعلوم القانوني  والفقه امسإإإإإإإإإإإإإإإالمي11المإدخإل لإدراسإإإإإإإإإإإإإإإ  العلوم القإانوني , عبدالقادر الفار, ص:  1
 .24منصور, ص:  لي عليع )مقارنال بين الشريع  والقانو (

 .1/141المدخل لدراس  العلوم القانوني , عبدالحي بجازي, 2
 .23مدخل لدراس  الشريع  امسالمي , يوس, القرضاوي, ص:  3
 .3/414بدائ  الفوائد, ابن القيم  4



 

 م3154هـ / 5341الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك 

185 

 2صإإإإإإدا(يجوز أ  يهرك ق يعلى الفراء: ) ففيه من بفظ القوانين الشإإإإإإرعي  ما   وقال أبو 1الوبي(
واألمثل  الهي اكرناها ثدل على أ  المسإإإإإإإإإلمين قد  3قال ابن رشإإإإإإإإإد: )له و  كالقانو  للمجههد(

 ا ه   ال لم  بمعنى القاعدة وهي ليسط إ  ثعبيرا يوضا معناها العام ال ي أشرنا إليه.اسهعملو 

 : تعريف تقنين الشريعة اإلسالمية:المطلب الثالث
وردل ثعريفال عدة لهقنين الشريع  امسالمي  وهي مهقارب  في ألفاظها ومعانيها, ونحن نورد 

  هها وليهضإإإإإإإإإإا المفهوم والحقيق  من خالل ه ه   الهعريفال بنصإإإإإإإإإإها ليهم ن القار  من مقارن
قال الدكهور محمد أبمد سإإإراج: )إ  المقصإإإود بهقنين األب ام الشإإإرعي  هو وضإإإ  .. ف4المقارن 

أب ام الشريع  في نصوص مرثب  على هيئ  مواد في أبواب مهجانس  مقسم  ثقسيما من قيا ييسر 
 5األمر با به ام إليها في الهعامل والقضاء( الرجوع إلى ما يراد منها على أ  ثلبم الدول  أو ولي

 وه ا الهعري, يرث ب إلى النقاط الهالي :
  ل بيث يهم ثرثيبها ثرثيبا من قيا على النس  ال ي جر  :أسإلوب صياغ  األب ام الشرعي

عليه العادة في ثرثي  القوانين الوضإإإإإإإإإإعي  الحديث , بيث إ  ثرثيبال الفقهاء فيه كثير من اله رار 
 قواعد العام  في المعامالل والجنايال.في ال
   الغاي  من وض  األب ام الشرعي  به   الصورة ثهركب في ثيسير الرجوع إليها, وكونها ث و

 سهل  الهنفي  عندما يراد ث بيقها, على غرار القوانين الحديث .
 فائدة   وجوب الرجوع وا لهبام بالقانو  امسإإإإإإإالمي وا به ام إليه وإلبام الناس به, ألنه 

لله لم بح    نفاا له, ومجرد وضإإإإإ  مسإإإإإودال أو مشإإإإإروعال للهقنين   يسإإإإإمى ثقنينا ويم ن 
 ثسميهها مشروعال الهقنين او مسوداثها.

                                                           
 .5/314ثفسير آي القرآ  ال ريم, القرطبي,  1
 .31يعلى الفراء,, ص:  األب ام السل اني , أبو 2
 .2/131داي  المجههد ونهاي  المقهصد ,ابن رشد, ب 3
أورد كثير من هإ   الهعريفإال البإابإث محمإد بن إبراهيم بوزغيبإ  في كهإابه ثاري  ثقنين الفقه امسإإإإإإإإإإإإإإإالمي  وقإد 4

 .32-26م(, ص: 1645-1551بالبالد الهونسي  بين أعوام )
 .255الفقه امسالمي بين النألر واله بي , محمد أبمد سراج, ص:  5
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ويؤخ  على ه ا الهعري, بلنه عام لصإإإإإإإإياغ  كل األب ام الشإإإإإإإإرعي , وواق  األمر أ  األب ام 
  عن إطار الهقنين المراد لألب ام الشإإإإإإرعي المهعلق  بالعبادال   يم ن ثقنينها وهو مجال خارج

الهي اصإإ لا عليه العلماء في العصإإر الحاضإإر, اللهم إ  إاا قصإإإدنا بالهقنين في مجال العبادال 
) كمن  الناس ومعاقب  من يف ر في نهار رمضإإإإإإإإإإإإا   هو إلبام الناس بابهرامها وعدم ههك برمهها

بيث  ,لشإإإإإإإراء بعد النداء الثاني يوم الجمع (على مرأى من الناس في السإإإإإإإوق( أو ) من  البي  وا
يصبا الك من النألام العام ال ي يج  على الناس مراعاثه ويهم الهنصي  عليها وعلى عقوباثها 

 كمإإا أنإإه  ,وراء الإإك فإإن  مجإإال العبإإادال خإإارج عن إطإإار الهقنين في قإإانو  العقوبإإال, وأمإإا مإإا
وبال ارف عليه الناس من المعامالل والعقنه يحصإإإإإإإإإإإإإإر الهقنين فيما ثعيؤخ  على ه ا الهعري, بل

دو  أ  يشإإإإير إلى ضإإإإرورة الهنألير في ضإإإإبط الشإإإإل  العام ووضإإإإ  القواعد  ,واألبوال الشإإإإخصإإإإي 
 القانوني  لهنأليمه وثوجيهه.

قال الدكهور وهب  الببيلي: ) إ  الهقنين هو صإإياغ  أب ام الشإإريع  في معامالل وغيرها من 
وعرف  1مطارها في صإإإإإإورة مواد قانوني  يسإإإإإإهل الرجوع إليها( عقود ونألريال ممهدة لها جامع 

ثقنين الفقه امسإإإإإالمي في موضإإإإإ  آخر: ) صإإإإإياغهه في مواد مبسإإإإإ   ثيسإإإإإيرا لرجوع القضإإإإإاة إليه 
, 2ثوبيدا ألب ام القضإإاة وثسإإهيال ألمر المهقاضإإين بمعرف  الح م ال ي يهقاضإإى على أسإإاسإإه(

بوي  هو ثجمي  األب ام وثصإإإإإإنيفها وثرثيبها به) ن وعرفه المسإإإإإإهشإإإإإإار طارق البشإإإإإإرى بل  الهقني
 .3(ن قي علمي على هيئ  مواد مههابع م

وقد عرفه الدكهور يوسإإإإإإإ, القرضإإإإإإإاوي: ) صإإإإإإإياغ  الشإإإإإإإريع  امسإإإإإإإالمي  في مواد قانوني  مرثب  
ومرقم  على غرار القوانين الحديث  من مدني  وجنائي  وإداري .. والك له و  مرجعاو سهالو محدداو 

 وقد, 4ن بيسإإإإر أ  يهقيد به القضإإإإاة ويرج  إليه المحامو  ويهعامل على أسإإإإاسإإإإه المواطنو (يم 
 ل  ثجمي  القواعد القانوني  المهعلق  بفرع من فروع القانو  في شعرفه الدكهور سليما  األشقر: )

كهاب أو مدون  أو مجموع  وابدة, والك بعد مراجع  ه   القواعد وثنسإإإإإإإإإإإإإإيقها, ورف  الهناقض 

                                                           
 .24جهود ثقنين الفقه امسالمي, وهب  الببيلي, ص: 1
 .1/21الفقه امسالمي وأدلهه, وهب  الببيلي,  2
 .15الوض  القانوني المعاصر بين الشريع  امسالمي  والقانو  الوضعي, طارق البشرى, ص: 3
 .261مدخل لدراس  الشريع  امسالمي , يوس, القرضاوي, ص:  4
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دكهور وعرف  ال, 1ا وثبويبها بحسإإإإإ  الموضإإإإإوعال الهي ثنألمها, بهى يألهر في شإإإإإ ل مواد(منه
صإإإإإإإياغ  أب ام الشإإإإإإإريع  امسإإإإإإإالمي  القابل  للهقنين من قبل أهل يحيى محمد عوض الخاليل : )

الخبرة وا خهصإإإإإإإاص في صإإإإإإإورة مواد مهجانسإإإإإإإ  قابل  لله بي  والهنفي  بصإإإإإإإورة ملبم  من الحاكم 
 2يها(يسهل الرجوع إل

انعا في مثعريفا جامعا  اوهإ   الهعريفإال كلهإا مهقإاربإ  كمإا رأينا ويم ن أ  نسإإإإإإإإإإإإإإإهخل  منه
ط صإإياغ  األب ام الشإإرعي  الراجح  لضإإب) بل  ثقنين الشإإريع  امسإإالمي  عبارة عن  ألفاظ موجبة

 (.  برك  المجهم  القابل  للهقنين وثصنيفها موضوعيا م  املبام بها من طرف السل   الهشريعي

 شرح التعريف
: المراد بها إعادة صإإإإإإإإياغ  عبارال الفقه امسإإإإإإإإالمي فيما صييييييياكة األحشاع الشيييييير ية .1

يخ  الموضوعال الهي بحثها الفقه امسالمي, بيث إ  األب ام الشرعي  الهي وردل في كه  
 الهراث طويل  في عباراثها وي كر معها أدل  الح م وفي كثير من األبيا  طري  اسإإإإإإإإإإإهنباط الح م
وخالف العلماء فيه, فن  مشإإإإإإروعال الهقنين يجرد الح م الشإإإإإإرعي في المسإإإإإإلل  من اكر األدل  
والخالف الفقهي, وثخهار اللجن  العلمي  )الهي  بد وأ  ثهشإإإإإإإإإ ل من الفقهاء وأهل الخبرة( رأيا 
 راجحا في المسإإإلل  وف  ضإإإوابط, ما ي و  أقوى دليال وأنسإإإ  با  لهحقي  المصإإإلح  الشإإإرعي 

, و غموضعلى المراد بدو  لبس أ , ويهم صياغهها في ألفاظ مخهصرة وواضح  في د لههاني البم
على غرار القوانين الحديث , والمجا ل الهي لم يبحثها الفقهاء في كهبهم أو كانط ثناو ثهم لها 

غير في المجا ل الهي يهغير بهمعالج  لهلك الألروف والمالبسإإإإإإإإإإال الهي عايشإإإإإإإإإإوها, وباألخ  
زما  مثل كثير من أب ام السإياسإ  الشإرعي , والضوابط العملي  لهنأليم وثوجيه الهجارة, وقضايا األ

 لجن  العلماء وأهل العلم يقومو  يرها من األمور المسإإإهجدة فن الهلمين, وضإإإوابط الصإإإناع .. وغ
 باسهنباط الح م الشرعي من األدل  الشرعي  ويجعلونه في ش ل مواد قانوني . 

ث ثخهار اللجن  الهشإإإإإريعي  الهي ثه و  من علماء الشإإإإإريع  وأهل الخبرة, بي الراجحة: .2
 األقوال الراجح  من الم اه  الفقهي  و  ثقهصإإإإإإإإر اللجن  في النألر إلى الم اه  الفقهي  األربع 

                                                           
 .151, عمر سليما  األشقر, ص: ثاري  الفقه امسالمي 1
 .25ثقنين أب ام الشريع  امسالمي  بين النألري  واله بي , محمد عوض الخاليل , , ص 2
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بل ثنألر في فهاوى الصإإإإإإإإإإإإإحاب  والهابعين ومن ثبعهم وأصإإإإإإإإإإإإإحاب الم اه  ال ين لم ثدو   فقط,
ي واألوزاعي والليث بن سإإإإإإإإإإعد.. وغير الك من العلماء واألئم , وفهاوى م اهبهم كالثوري وال بر 
ما لم يلهبموا الهقيد بالم ه  المعين, وثقوم اللجن  با جههاد ا نهقائي ب نالعلماء المهلخرين ال ي

, كما ثقوم با جههاد امنشإإائي في ةي و  أقوى دليال واألنسإ  با  لحل المشإإ الل المعاصإإر 
لمسإإإإإإإإإإإإإائل النازل  والمسإإإإإإإإإإإإإإهجدة وليس للعلماء فيه قول, أو لهم قول ول ن ثغير نفس الوقط في ا

العرف بصإإإإإإإورة ثلبم ا جههاد امنشإإإإإإإائي  سإإإإإإإهخراج ب م فقهي جديد يحق  مقاصإإإإإإإد الشإإإإإإإريع  
 امسالمي .

دي  المقصإإإإإإإ"  يوه ا ألجل ربط القانو  بمقاصإإإإإإإد  الهشإإإإإإإريع لضيييييية  حرجة الم تم : .3
عن القانو  هو أ  الحاكم يضإإإإإإإ  القانو  ألجل الفصإإإإإإإل في  , بيث إ  الفهم القاصإإإإإإإر"القانوني 

النباعال ومعاقب  المجرمين, والحقيق  ليسإإإإإإإإإإإط ك لك, وه ا الفهم هو من بصإإإإإإإإإإإمال السإإإإإإإإإإإل   
ا سإإإإإإإهبدادي  وأبجدياثه, بيث يضإإإإإإإعو  القانو  لسإإإإإإإوط المهرد من الرعي  وجباي  المال منه, وأما 

يه لمجهم  بلكمله, ووض  القواعد القانوني  لهوجالقانو  لدى الشعوب المهمدن  هو لضبط برك  ا
, ومن  السإإإلوك 1الهنمي  وا سإإإهقرارو ثلمين العدال , إم انيال المجهم  البشإإإري  والمادي  ألهداف 

امجرامي الضإإإإإإار لمصإإإإإإالا المجهم  أيا كا  فاعله, وثحقي  ه ا األمر يحهاج إلى فعالي  المعرف  
دثه إلى الل والضع,, لوض  القواعد القانوني  الضاب   معبواق  برك  المجهم  ومعرف  نقاط الخ

في الدراسإإإإإإإإإإإإإال القانوني  ورب ها بحرك   بث الحيوي ألهر ضإإإإإإإإإإإإإرورة مجرا  الصإإإإإإإإإإإإإحيا, ومن هنا ث
اب وعوامل ا نح اط في واقعنا, بيث لم نهم ن بالمجهم  وع ائه, ومن هنا يم ن فهم أسإإإإإإإإإإإإإإ

اد ن من ثنفي  القواعد القانوني  في سإإإلوكيال أفر لم نهم  أومن وضإإإ  القواعد القانوني  الناجح , 
 المجهم  ومؤسساثه.

                                                           
ه القانو  هو ال ي يراق  بياثه "امنسإإإإإا " ويوج ل الدكهور عبدالحي بجازي فيما يهعل  به ا األمر: )يقو  1

عنإد م ونإال ثعري, القإانو : ) اكر الغاي   رإرادثإه نحو الخير العإام(. كمإا يقول كإ لإك في م إا  آخ
يخلو من الفائدة, إا أ  القانو  ليس غاي  في بد ااثه بل وسإإإإإإإإإإإإإإإيل   من القإانو  في ثعري, القانو  فال

إلى غاي  هي سإإإإإإإإإإإإإالم  الجماع  والسإإإإإإإإإإإإإير بها في طري  الهقدم والرقي(. انألر: المدخل لدراسإإإإإإإإإإإإإ  العلوم 
 .144القانوني , عبدالحي بجازي, ص: 
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بيث إ  أب ام الشريع  امسالمي  بعضها مهعل  بالعبادال المحض    القابلة للتقنين:  .4
هعل  صإإإإإإحهها بنخالص الم ل,, ثوجل و  الهي األسإإإإإاس فيها إرضإإإإإإاء الله عب ,كالصإإإإإالة والحج

نميم  كالصإإإدق وال رم والبعد عن البخل والرياء والغيب  وال  ابهرام القيم األخالقي بعضإإإها مهعل  بو 
الهي   ثدخل ثحط الهقاضإإي لخفاء ه   األمور وصإإعوب   ,وغير الك من امرشإإادال األخالقي 

ل لك فن  أمر العبادال واألخالق موكول إلى ضإإإإإإمير امنسإإإإإإا  في  ,فعالي  وسإإإإإإائل اممبال فيها
 أغل  األبوال.

لك أل  األب ام الشإإإإإإرعي  دونط في المصإإإإإإادر الفقهي  من : واوتصيييينيموا موضييييو يا .5
ليها, كما أ  الوصإإول إفي الهراث بصإإورة مهنامرة ثحط أبواب مخهلف , وقد يجد البابث صإإعوب  

جرد ثال هإ  الفقهي  غالبا ث كر األدل  والخالف الفقهي في المسإإإإإإإإإإإإإإإائل, ومشإإإإإإإإإإإإإإإروعال الهقنين 
الف الفقهي, كمإا أ  األب إام الجامع  الهي الح م من الإدليإل والمسإإإإإإإإإإإإإإإهنإد كمإا يجرد  عن الخ

ثنهألم ثحط إطار النألريال الفقهي  كنألري  العقد ونألري  المال والمل ي  م كورة في أماكن مهفرق  
موضإإإإإإوعال, بيث ث كر أب ام العقود ث, فن  مشإإإإإإروعال الهقنين ثصإإإإإإن, ثلك من كه  الهرا

لم شإإإإإإإإإإإإإهال ثثحط عنوا  نألري  العقد و  ..كل العقود من البي  وامجارة وامعارة  ن ب  علىالهي ث
 الموضوعال المهنامرة من كه  الفقهاء.

 مال الهقنين   ث و  مفيدة إاا لمشإإإإإروعف: اإللزاع بوا من طرف السييييلطة التشييييريعية .4
للهنفي , والداعو  إلى ثقنين األب ام الشرعي  يسهندو  في بيا  ضرورثها إلى ثسهيل  اجد طريقث

  يم ن أ  ي  للشريع  امسالميعن ه ا ال ري , ول ن المشروعال الهقنينث بي  األب ام الشرعي  
هنفي  وثبنيها عي ألجل اله بي  والمم يهم الس ,بوساط  أهل الف ر والرأي كمسودال للهقنين ثوض 

من طرف السإإإل   الهشإإإريعي , في و  املبام بالمشإإإروعال الهقنيني  بالقوة عند وضإإإعها   بالفعل, 
 أ  ن ل  اص الح ثقنين الشريع  امسالمي  على المشروعال قبل الهنفي .وه ا   يمن  
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إ  العلماء قد اخهلفوا في ب م ثقنين الشإإإإإإإإإإإريع  امسإإإإإإإإإإإالمي  والخالف في ب م الهقنين بين 
م القاضإإإإإإإإإي بم ه  معين فقط بفارق أ  الهقنين هو املبام العلماء يشإإإإإإإإإبه الخالف في جواز إلبا

 املبام بمإ هإإ هو , واآلخر   من العلمإاء وأهإل الخبرةثخهإار  مجموعإ بإالراجا من أقوال العلمإاء
في جواز إلبام  خالف العلمإإاءفي الم لإإ  األول   فننإإاقه هنإإا وابإإد دو  النألر في رجحإإانإإه,

في و  ن الك إلى ب م ثقنين الشإإإإإإريع  امسإإإإإإالمي م عرفهقاضإإإإإإي بالح م على م ه  معين لنال
الم ل  الثاني أق, م  المحاو ل الهاريخي  لهقنين الشإإإإريع  امسإإإإالمي  بناء على م ه  اممام 

 مالك.

 المطلب األول: إلزاع القاضي بمذهب معين 
 في ه   المسلل  على قولين: مخهلفو العلماء 

بم ه  معين, واشإإإإإهراطه على القاضإإإإإي باطل    يجوز إلبام القاضإإإإي بالح م القول األول:
,و قد ن  الفقيه الماوردي ك لك على ب ال  ثقييد 1غير ملبم, قإال بإه ابن فربو  من المإال يإ 

القاضإإإإإي بالح م بم ه  معين وعلل الب ال , بل  ه ا الشإإإإإإرط يمنعه من ا جههاد فيما يج  
يجوز أ  يقلد  ابل , قال ابن قدام : )و , وبه قال الحن3وهو الراجا عند الشافعي  2فيه ا جههاد,

كما ,  4( القضإإإإإاء ألبد على أ  يح م بم ه  بعينه وه ا م ه  الشإإإإإافعي و  أعلم فيه خالفا
                                                           

أ   يح م إ  بم ه  إمام معين مثل قال ابن فربو  في القاضإإإإي يوليه اممام القضإإإإاء ويشإإإإهرط عليه أ    1
ي و  مال يا أو شافعيا أو بنفيا أو بنبليا فيقول له: قد وليهك القضاء على أ    ثح م إ  بم ه  مالك 

ل ي جمي  األب ام فالعقد باطمثال, قال ابن فربو : فه ا على ضإإإإربين: أبدهما أ  يشإإإإهرط الك عموما ف
والشإإإإإإإرط باطل سإإإإإإإواء قار  الشإإإإإإإرط عقد الو ي  أو ثقدمه مم وق  العقد, مم قال: دليلنا أ  ه ا شإإإإإإإرط ينافي 
مقهضإإإإي العقد فن  العقد يقهضإإإإي أ  يح م بالح  عند , وه ا الشإإإإرط قد بجر  عليه, واقهضإإإإى أ  يح م 

صإإإإإإإرة الح ام في أصإإإإإإإول األقضإإإإإإإي  ومناهج األب ام, بم ه  إمامه وإ  با  له الح  في سإإإإإإإوا (. انألر: ثب
 . 1/21إبراهيم بن علي بن محمد بن فربو  اليعمري المال ي,

 .32انألر: ثقنين الفقه امسالمي ) المبدأ والمنهج واله بي (, محمد زكي عبدالبر, ص:  2
 .4/512يني, مغني المحهاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج, شمس الدين محمد بن الخ ي  الشرب 3
 .6/114المغني, عبدالله بن أبمد بن قدام  المقدسي, 4
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 دبالفقيه  والقانوني عوقد رجا ه ا القول من المعاصإإرين  ,1اكر ه ا البهوثي في كشإإاف القناع
لبامإه بوجوب الح م به ا الم ه  : ) إ  ثقييإد القإاضإإإإإإإإإإإإإإإي بمإ هإ  معين وإفقإالال ريم زيإدا  

الفقهي دو  سإإإإإإإإإإإإإإإوا  يعني جعإل قإانونإه الواجإإ  اله بي  هو أب إإام هإ ا المإإ هإ  وليس أب إإام 
الشإإإريع  امسإإإالمي , وه ا   يجوز, أل  الشإإإريع  امسإإإالمي  أوسإإإ  من أي م ه  فقهي, وليس 

 م اه  الفقهي  هيأي م ه  فقهي أكبر وأوسإإ  من الشإإريع  امسإإالمي  أو مسإإاويا لها, وإ  ال
وجو  لهفسإإير نصإإوص القرآ  والسإإإن  واجههادال معين   سإإهنباط األب ام من مصإإإادرها المعهبرة 

يم ن أ  ي و  وجإإإإه معين من وجو  الهفسإإإإإإإإإإإإإإإير أو اجههإإإإاد معين من اجههإإإإادال الفقهإإإإاء  و 
يد ب سإإإإإإهنباط األب ام هو الوجه الوبيد لهفسإإإإإإير نصإإإإإإوص الشإإإإإإريع  امسإإإإإإالمي  أو ا جههاد الو 

 2 سهنباط أب امها(.

 هذا القول أدلة
( والح    يهعين في م ه  وقد يألهر فَاْبُ مْ ) وجل: قول الله عب .1 له  بَإْيَن الن اِس بِاْلَح ِّ

وإاا ظهر لإإإه الح  وجإإإ  عليإإإه العمإإإل بإإإه, ولإإإ لإإإك فإإإن  الهقيإإإد  ,الح  في غير الإإإك المإإإ هإإإ 
 بالم ه  في القضاء مخالف  لآلي  القرآني .

: بيث صإإإإإإإإإإإإإإإرح به غير 3على عإدم جواز إلبام النإاس بقول وابد وبملهم عليهامجمإاع  .2
خالف في أنه    كما اكر ابن قدام  أنه    4وابد من السإإإل, ومنهم شإإإي  امسإإإالم ابن ثيمي .

 5يجوز أ  يقلد القضاء لوابد على أ  يح م بم ه  معين

                                                           
يجوز أ  يقلد القضإإإإإإإإإإإإإإاء لوابد على أ  يح م بم ه  بعينه(. انألر: كشإإإإإإإإإإإإإإاف القناع,  قال البهوثي: )و  1

 .263-4/262البهوثي, 
 .241نألام القضاء في الشريع  امسالمي , عبدال ريم زيدا , ص: 2

به لما يوجد من خالف في ه   المسإلل  كما سنرى عند أصحاب القول الثاني, مم ه ا امجماع غير مسإلم  3
إ  القول بالمن  من املبام بقول وابد قول صحيا لو كا  جمي  القضاة من المجههدين, أما إ  كا  العدد 

با صإإالم لوب ثعينه من القضإإاة للفصإإل بين خصإإومال الناس يلبم ثعيين من لم يصإإل إلى مرثب  ا جههاد في
 ثعينهم جائب للضرورة أو الحاج , وبالهالي فن  إلبامهم بقول وابد في ه   الحال  أمر سائغ.

 -264/ 21, والمجلد 313, 312, 345, 341, 351/ 35في مواضإإإإإإإإإإإإإإ  كما في مجموع الفهاوى  4
 .116/ 31والمجلد  265

 .6/114المغني, عبدالله بن أبمد بن قدام  المقدسي,  5
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بمإإا يسإإإإإإإإإإإإإإإو  فيإإه  أنإإه ليس لمن ولي أمرا من أمور المسإإإإإإإإإإإإإإإلمين من  النإإاس من الهعإإامإإل .3
ا جههاد, وله ا لما اسإإإإهشإإإإار الرشإإإإيد مال ا أ  يحمل الناس على موطئه في مثل ه   المسإإإإائل 

  .منعه
قال اممام الشإإافعي ربمه الله: ) أجم  الناس على أنه من اسإإهبانط له سإإن  رسإإول الله  .4

بد ينهقض ثجريد وفي املبام برأي فقيه وا 1 صلى الله عليه وسلم فليس له أ  يدعها لقول غير (
ر ثقإديم لقول غي ,ثوبيإد ا ثبإاع ويخإدم بمإا , إا أ  ب م القإاضإإإإإإإإإإإإإإإي على خالف مإا يعهقإد 

, والله ثعالى يقول: )يَا أَيإَُّها ال ِ يَن َآَمُنوا َ  ثُإَقدُِّموا بَإْيَن 2المعصإإإإإإإوم على ما يعهقد  من المعصإإإإإإإوم
 3يََدِي الل ِه َوَرُسوِلِه(.

ام بالح م بم ه  معين ويصإإإإا اشإإإإهراط الحاكم على القاضإإإإي أ  املب  يجوز القول الثاني:
وبه قال السإإإإإإإإب ي , 5وهو قول عند المال ي  ,4, وإلى ه ا القول اه  الحنفي وبد  يقضإإإإإإإإي به

 .7وقد ب ى ه ا الخالف الماوردي وأبو يعلى الفراء ..6وغير  من الشافعي 

                                                           
 .2/252عن رب العالمين, محمد بن أبي ب ر بن قيم الجوزي  شمس الدين,  أعالم الموقعين 1
 . 166ثقنين أب ام الشريع  امسالمي  بين النألري  واله بي , يحيى محمد عوض الخاليل , ص:  2
 .1الحجرال:  3
م ه  ب قال ابن عابدين في رد المحهار: ) القاضإي لو قضإى بخالف رأيه ينف  قضاؤ  ما لم يقيد  السل ا  4

. وقال أيضإإإإإإإإإا: ) لو قيد  السإإإإإإإإإل ا  بصإإإإإإإإإحيا م هبه كبماننا ثقيد بال 3/462خاص( باشإإإإإإإإإي  ابن عابدين
خالف, وإنه مهى ب م بغير ما قيد به فح مه عند الشإإإرنباللي غير صإإإحيا ل ونه معبو  عنه( باشإإإي  ابن 

لشإإإإإإإإرح )فها القدير( كما اكر ه ا القول صإإإإإإإإاب  الهداي  وشإإإإإإإإاربها, انألر: الهداي  م  ا  5/415عابدين 
: ) وك لك لو صدر أمر سل اني  1511. كما ورد في مجل  األب ام العدلي  ثحط مادة 4/461-461

بالعمل برأي مجههد في خصإوص, ولما أ  رأيه بالناس أرف  ولمصإلح  العصإإر أوف  فليس للحاكم أ  يعمل 
 برأي مجههد آخر مناف لرأي الك المجههد, وإاا عمل فال ينف  ب مه(.

 .1/51 ثبصرة الح ام في أصول األقضي  ومناهج األب ام, محمد بن فربو  اليعمري المال ي,انألر:  5
 وهو منشور على الرابط: 29/08/2005د. عبدالربمن بن أبمد الجرعي,  6

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/08/article04.sht
ml#** 

, و األب ام السل اني , أبو 51علي بن محمد بن ببي  البصري الماوردي, ص: األب ام السل اني ,  انألر: 7
 .41يعلى الفراء, ص: 



 

 م3154هـ / 5341الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك 

155 

 هذا القول أدلة
المصإإإإإإلح , فناا رأى الحاكم وجود ه    يهجاوز بدود إلبام القاضإإإإإإي بم ه  معين   .1

 المصإإإإإإإإإإإإلح  جاز له املبام, ول ن ه ا ا سإإإإإإإإإإإإهد ل هو اسإإإإإإإإإإإإهد ل بمحل النباع, والمخالفين  
 1يسلمو  أ  ه ا األمر يدخل في إطار المصلح  الشرعي .

إ  القاضإإإإإي مفوض إليه القضإإإإإاء على م ه  معين فليس له أ  يهجاوز  إلى غير  بهى  .2
أل  الهوليإ  لم ثشإإإإإإإإإإإإإإإملإه, ف إل  القإاضإإإإإإإإإإإإإإإي هنإا بمثإابإ  الوكيل أو النائ  عن  ,إ  خإالفإه اجههإاد 

  2.الحاكم

وال ي يألهر أ  ال ين يمنعو  ثقييد القاضإإإإإإإإي بم ه  معين هم يقصإإإإإإإإدو  ب لك القاضإإإإإإإإي 
المجههد, وأما القاضي ال ي   يهوفر فيه القدرة على ا جههاد واسهنباط الح م من الن  فننهم 

المن , ويقولو  بجوازهإإإا, وهإإإ ا مإإإا يألهر من ثعلي  ابن فربو  بعإإإد قولإإإه يهوقفو  عن الح م بإإإ
)   بيث قال ربمه الله: ,إاا شإإإإإإإإإرط عليه أ    يح م إ  بم ه  معين بب ال  ثولي  القاضإإإإإإإإإي

كالم الشإإإإإإي  أبي ب ر في القاضإإإإإإي المجههد ولم يهعرض للقاضإإإإإإي المقلد وسإإإإإإيلثي ال الم على 
قضاء(,  مم اكر في الركن الثاني من أركا  القضاء وقال: )وقال الك في الركن الثاني من أركا  ال

الشي  أبو ب ر ال رطوشي: أخبرني القاضي أبو الوليد الباجي أ  الو ة كانوا بقرطب  إاا ولوا رجال 
القضإإاء شإإرطوا عليه في سإإجله أ    يخرج عن قول ابن القاسإإم ما وجد , قال الشإإي  أبو ب ر: 

يريإد   أل  الح  ليس في شإإإإإإإإإإإإإإإيء معين( قال ابن فربو : )وإنما قال وهإ ا جهإل عأليم منهم , 
الشإإإإإإإإإإإإإي  أبو ب ر ه ا   لوجود المجههدين وأهل النألر في قضإإإإإإإإإإإإإاة الك البما  فه لم على أهل 
زمانه, وكا  معاصرا لإلمام أبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي الوليد الباجي والقاضي أبي الوليد 

العربي والقاضي أبي محمد بن ع ي  صاب  الهفسير وغير هؤ ء بن رشد والقاضي أبي ب ر بن 
 .3من نألرائهم وقد عدم ه ا النمط في زماننا من المشرق والمغرب(

وفقا  ول ن في الواق  فن  القضإإاء ,وه ا الخالف الفقهي ال ي اكرنا  ورد نألريا بين الفقهاء
عراق مسإإإالمي , وكا  القاضإإإي في اللألقوال الراجح  في الم ه  قد سإإإاد في الهجرب  الهاريخي  ا

                                                           
 .35ثقنين الفقه امسالمي )المبدأ, والمنهج, واله بي (, محمد زكي عبدالبر, ص:  1
 .35ثقنين الفقه امسالمي )المبدأ, والمنهج, واله بي (, محمد زكي عبدالبر, ص:  2
 .51 -54م في أصول األقضي  ومناهج األب ام, ص ثبصرة الح ا 3
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يح م بم ه  اممام أبي بنيف , وفي الشإإإإإإإإام والمغرب بم ه  اممام مالك, وفي مصإإإإإإإإر وف  
م ه  اممام الشإافعي, وقد أدى ظهور الم اه  األربع  أ  وجد قضاة يمثلو  ه   الم اه , 

ي  م اه  أربع  ف للفصإإل في منازعال أهل م اهبهم كما سإإب  القول, كما وجد أيضإإا قضإإاة من
 1كل و ي  من الو يال امسالمي .

 المحاوالت التاريخية حول تقنين الشريعة اإلسالميةالمطلب الثاني: 
 أوال: ال وود في الخالفة األموية

إ  اخهالف أب إإام القضإإإإإإإإإإإإإإإاء في المإإد  المخهلفإإ  كإإا  هإإاجس الخلفإإاء في العهإإد األموي 
بن  ي كر أ  الوليدوكانط أول ه   المحاو ل فيما , وكانوا يحاولو  ثوبيد القضإإإإإإإإاء والعباسإإإإإإإإي
حمل القضاة على قول بنه كه  أو  ,إإإإإإإإإإ أراد إلبام الناس بقول فقيه وابد"ه64-54"عبد الملك 

في الك البما ,  , ول نهإا لم ثنجا أمإام األعراف الفقهي  السإإإإإإإإإإإإإإإائدة2خإالإد بن معإدا  ال العي
دين بين ظهرانيهم, والمحإإاولإإ  الثإإانيإإ  كإإانإإط بيإإث إ  النإإاس ثعودوا األخإإ  من العلمإإاء والمجههإإ

خوفه  أكثر من لشيءول ن ثدوينه للسن  كا   هدوين السن بال ي بدأ  لخليف  عمر بن العبيب ل
يب أراد عمر بن عبد العب " :بيث ورد فيه من اهإاب العلم, كمإا يُفَهُم الإك من بإديث أبي زرع 
قال: إنه قد كا  في كل مصإإإإإإر من أمصإإإإإإإار  أ  يجعل أب ام الناس وا جههاد ب ما وابدا, مم

وكا  فيهم قضاة قضوا بلقضي  أجازها  ,المسإلمين وجند من أجناد  ناس من أصحاب رسول الله
من  فهم على ما كانوا عليه -أصحاب رسول الله ورضوا بها وأمضاها أهل المصر كالصلا بينهم 

وراء الهدوين, أ  يهحول الك  وه ا الن  يوضإإإإإإإإإإا أ  عمر بن عبد العبيب كا  يريد من ,3الك"
همر سإإإإ, وقد هم  ب لك رغم قصإإإر زمن خالفهه الهي لم ثإلى قانو  يحمل الناس عليه أو يلبمهم به

وفي رواي  أ  عمر بن عبد العبيب كه  إلى عامله بالمدين  المنورة أبي ومالم  أشهر,  سوى عامين
و أ صإإإإلي الله عليه وسإإإإلمالله  ب ر محمد بن عمرو بن ببم: أ  انألر ما كا  من بديث رسإإإإول

                                                           
 .13قضاء المألالم في الدول  العباسي , سامي أبمد عبدالحليم إمام, ص: 1
زرع  عبد الربمن بن عمرو بن عبد الله بن صإفوا  بن عمرو النصري الدمشقي,  ثاري  أبي زرع  الدمشإقي, أبو2

ريع  امسإإالمي  بين النألري  واله بي , يحيى محمد نقل عنه, ثقنين أب ام الشإإ 1/41باب في اكر القضإإاة,
 .132عوض الخاليل , , ص: 

زرعإ  عبد الربمن بن عمرو بن عبد الله بن صإإإإإإإإإإإإإإإفوا  بن عمرو النصإإإإإإإإإإإإإإإري  ثإاري  أبي زرعإ  الإدمشإإإإإإإإإإإإإإإقي, أبو3
 .1/6الدمشقي, باب في اكر القضاة,
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إ  أ  عمر بن عبد العبيب مال قبل أ   ,1سإإإنهه فاكهبه, فنني خفط دروس العلم واهاب العلماء
 .2يهم ابن ببم ما أمر به عمر

 الله بن المقم  رسالة  ةدثانيا: 
من المحاو ل الهاريخي  الهي جرل لقنين الشإإإإإإإإإإإإريع  ما ورد في رسإإإإإإإإإإإإال  عبدالله بن المقف  و 

لهقنين والهي يشإإإير فيها إلى دواعي ا )أبي جعفر المنصإإإور( نين في عصإإإر موجه  إلى أمير المؤمال
ومما ينألر أمير المؤمنين فيه من أمر  جاء فيها:)..وقد  ,3وضروراثه والهي سميط برسال  الصحاب 

اخهالف ه   األب ام  ,وغيرهما من األمصإإإإإإإإإار والنوابي -ال وف  والبصإإإإإإإإإرة -ه ين المصإإإإإإإإإرين 
دم والفرج فيسإإإإإإإإهحل ال ,هناقضإإإإإإإإ  الهي قد بلغ اخهالفها أمرا عأليما في الدماء والفروج واألموالالم

بإالحيرة, وهمإا يحرمإا  بإال وفإ , وي و  مثإل الإك ا خهالف في جوف ال وفإ  فيسإإإإإإإإإإإإإإإهحل في 
ير قضإإإإإإإإإإإإي  والسإإإإإإإإإإإإإنابي  منها ما يحرم في نابي  أخرى.. فلو رأى أمير المؤمنين أ  يلمر به   األ

مم نألر في الك او, سإإإإأو قيا فهرف  إليه في كهاب, ويرف  معها ما يحهج به كل قوم سإإإإن و  المخهلف 
أمير المؤمنين, وأمضإإإإى في كل قضإإإإي  رأيه ال ي يلهمه الله, ويعبم عليه عبما وينهي عن القضإإإإاء 

ولعل ه    ,4(مام آخر الدهر إ  شاء اللهإك كهابا جامعا.. مم ي و  الك من بخالفه وكه  ب ل
أبا جعفر المنصإإإور بضإإإرورة ه ا األمر, ول ن قناعهه الشإإإخصإإإي  كانط ثميل  طول  قد أقنعالمحا

 .نحو علم المدين  المنورة ول لك كا  طلبه من اممام مالك فيما سنقرأ في الس ور اآلثي 

  محاوالت أبي جعمر المنصور م  اإلماع مالكثالثا: 

نس م  أبي أِوَي عن اممام مالك بن ما رُ  الحدث األكثر شإإيوعا وأوضإإا د ل  مم كا  الك
وطل  من اممام مالك أ  يحمل الناس على م هبه,  ,هإإإإإإإإإإإإإإإإ145لما بج سإإن   جعفر المنصإإور

هإإإإإإإ مرة أخرى أعاد عرض ما  143فلبى اممام مالك الك, ول ن الخليف  العباسي لما بج سن  

                                                           
 .61أخرجه البخاري في كهاب العلم, باب كي, يقبض العلم, بديث رقم  1
 .141المدخل لدراس  الشريع  امسالمي , عبد ال ريم زيدا , ص: 2
 .11بن عبدالله أبوزيد, ص:  الهقنين واملبام ) فقه النوازل, قضايا فقهي  معاصرة( ب ر 3
, عند ثرجم  عبدالله بن المقف  أ  له رسإإال  الصإإحاب , كما اكر الرسإإال  4/141قد اكر البركلي في األعالم 4

, 66م, ص 1664فياض, أئم  امسإإإإإإالم األربع , القاهرة, مركب األهرام للهرجم  والنشإإإإإإر, سإإإإإإليما  بنصإإإإإإها 
 .11بن عبدالله أبوزيد, الهقنين واملبام ) فقه النوازل, قضايا فقهي  معاصرة( ص:  ب روكما اكرها ك لك 
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جن  ودوِّ  منه كهبا وث كا  قد طلبه من اممام مالك سإإإإإإإإابقا وقال له: يا أبا عبدالله ضإإإإإإإإ  العلم
شإإإإإإإدائد عبدالله بن عمر, ورخ  عبدالله بن عباس, وشإإإإإإإوارد عبدالله بن مسإإإإإإإعود, واقصإإإإإإإد إلى 
أواسإط األمور, وما اجهم  عليه األئم  والصحاب  لنحمل الناس إ  شاء الله على عملك وكهبك, 

 .1 هبهلناس على مونبثها في األمصار, ونعهد إليهم أ  يخالفوها, ول ن مال ا رفض أ  يحمل ا
لما بج أبو جعفر المنصإإإإإإإإإإإور دعاني  مالك نفسإإإإإإإإإإه لقاء  م  أبي جعفر, فقال:اممام وقد روى 

فدخلط عليه فحادمهه وسإإإإإإإإإللني فلجبهه, فقال إني عبمط أ  آمر ب هبك ه   الهي قد وضإإإإإإإإإعط 
ا هفهنس  نسخا مم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخ  وآمرهم أ  يعملوا بما في

رواي   صل العلمأو  يهعدوها إلى غيرها ويدعوا ما سوى الك من ه ا العلم المحدث, فنني رأيط 
يا أمير المؤمنين   ثفعل ه ا, فن  الناس قد سإإإإإإإإبقط إليهم أقاويل  :أهل المدين  وعلمهم. فقلط

ف الخ  كل قوم بما سإإإإإإإإإإإب  إليهم وعلموا به ودانوا به من اخهأوسإإإإإإإإإإمعوا أباديث ورووا روايال و 
هم عما اعهقدو  شإإإإإديد فدع الناس وما هم عليه وما اخهار ردّ     إأصإإإإإحاب رسإإإإإول الله وغيرهم, و 

كما أ  ال ل  نفسه قد ,  2أهل كل بلد ألنفسهم, فقال لعمري لو طاوعهني على الك ألمرل به
 .3أعاد  المهدي بعد أبي جعفر المنصور على اممام مالك

ف رة فقد رغ  إلى اممام مالك أ  يوزع كهابه الموطل وفي عهد هارو  الرشيد ث ررل ه   ال
على األمصار لي و  مرجعا للقضاء والفهيا, وقال له: يا أبا عبد الله ث ه  ه   ال ه , وثفرقها 

عليها األم  قال: يا أمير المؤمنين, إ  اخهالف العلماء ربم  من الله  في آفاق امسإإإإإالم فهحمل
 4ما صا عند , وكل على هدى.ثعالى على ه   األم , كل يهب  

 
                                                           

, وثجديد الفقه 1/41ثرثي  المدارك وثقري  المسالك, القاضي عياض, باب اكر الموطل وثللي, مالك إيا   1
 .124امسالمي, محمد الدسوقي, ص 

 .66أئم  امسالم األربع , سليما  فياض, ص  , والمصدر نفسه 2
 .1/41ثرثي  المدارك  3

. 11/344هإإإإإإإإإإإإإإإإإ,642سإإبل الهدى والرشإإاد في سإإيرة خير العباد, محمد بن يوسإإ, الصإإالحي الشإإامي ل  4
بالخلفاء العباسإإإإإإإإإإإإيين نجم  الموطلل عالق  ثللي, . وقد ناقه روايا124ثجديد الفقه امسإإإإإإإإإإإإالمي, ص: 

الدين الهنهاثي بصإإإإإإورة جيدة في كهابه) الم ه  المال ي بالغرب امسإإإإإإالمي إلى منهصإإإإإإ, القر  الخامس 
 .44-43الهجري( ص 
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 ت ربة القضاء  لى المذهب الواحدرابعا: 
  هإإ  لهإإا النجإإاح, ل ن الهجربإإ  الهإإاريخيإإ يقإإد عرضإإإإإإإإإإإإإإإنإإا هإإ   المحإإاو ل الهقنينيإإ  الهي لم 

امسالمي  ثحمل معها نجابال في ثدوين الرأي الفقهي والراجا من ثلك اآلراء داخل الم ه  
قول الم ه , وه ا بعينه بمثاب  الهقنين في ه ا العصإإإر, وقد ثم الوابد وإلبام القاضإإإي بالح م ب

الك في عهد الخالف  العباسإي  بيث إ  اممام أبا يوس, كا  قاضيا للقضاة ولم ي ن يعين إ  
من يعرفه وال ي كا  يعرفه هو من ثهلم  عليه, وه ا كا  من أهم عوامل انهشار الم اه  الفقهي  

ورة خاصإإإإإإإإ , ول ن ه   الهجرب  ثخهل, عن الهقنين في العصإإإإإإإإر وانهشإإإإإإإإار الم ه  الحنفي بصإإإإإإإإ
الحاضإإإر في أنها لم ثصإإإإا  في شإإإإ ل مواد قانوني , كما أنها ثهرك مسإإإإاب  ا خهيار للقاضإإإإي في 
إطار األقوال الفقهي  الواردة داخل الم ه  الوابد, وهي مساب  ا جههاد أو الهرجيا لقول على 

 لمسائل الهي لم ين  الم ه  على ب مها.قول أو الهخريج على قول فقهي في ا

ث ورد عن بي ,الهجرب  في الم ه  الحنفي كانط الهجرب  في الم ه  المال يب وشإإإإإإإإإإإإإإإبيإه
القاضإي أبي الوليد الباجي أ  الو ة كانوا بقرطب  إاا ولوا رجال القضإاء شإرطوا عليه في سإجله أ  

األندلس في عهد في المال ي  وقد اسإإإإإإإهوم  الم ه  ,1  يخرج عن قول ابن القاسإإإإإإإم ما وجد 
كا  م ينا عند الملك ومقبول القول, ف ا      2والك أ  يحيى بن يحيى ,الح م بن هشإإإإإإإإإإإإإإإام

فانهشإر الم ه  بالقضإاء كما كا  الشإل  في أبي يوسإ, بالنسب   ,يولي القضإاء إ  من أشإار به
: ) م هبا  انهشرا في زهرة عن اممام ابن ببم األندلسي قوله اكر أبو وقد, 3لم ه  أبي بنيف 

ط يوسإإإإإإإإ, كان بدء أمرهما بالرياسإإإإإإإإ  والسإإإإإإإإل ا , م ه  أبي بنيف , فننه لما ولي القضإإإإإإإإاء أبو
القضاة من قبله من أقصى الشرق إلى أقصى عمل إفريقي , ف ا    يولي إ  أصحابه والمنهسبين 

قبول ل ا   ملم هبه, وم ه  مالك عندنا باألندلس, فن  يحيى بن يحيى كا  م ينا عند السإإإإإ
القول في القضاة, وكا    يلي قاض في أق ار بالد األندلس إ  بمشورثه واخهيار , و  يشير إ  

                                                           
 .51 -54ص , ثبصرة الح ام في أصول األقضي  ومناهج األب ام 1
هإإإإ ال ي اه  في ربل  إلى الحج في عهد هشام بن 163هو أخ  الموطل عن زياد بن عبدالربمن المهوفي  2

عبإدالربمن والهقوا بمإالإك  فلمإا عإادوا وصإإإإإإإإإإإإإإإفوا م إانهه بالحجاز ف اع خبر  في األندلس, فلخ  يحي بن يحيى 
الموطل عنه. وقد بلغ ا مويين في األندلس مناء مالك على ب مهم في وقط لم ي ن على ارثياح ثام بالعباسيين, 

 .442-441زهرة, ص  لناس على علمه. انألر: مالك )بياثه وعصر  وآراؤ  الفقهي (, أبوفحمل األمويو  ا
 .442زهرة, ص  محمد أبو مالك )بياثه وعصر  وآراؤ  الفقهي (, 3
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بلصإإإإإحابه ومن كا  على م هبه, والناس سإإإإإراع إلى الدنيا, فلقبلوا على ما يرجو  بلو  أغراضإإإإإهم 
به  ا الم ه ولما قامط دول  بني ثاشإإإإإإإإإإإفين بالمغرب األقصإإإإإإإإإإإى في القر  الخامس زاد نفو  1به(

 2وكا  له من السل ا  مثل سل انه باألندلس.

 الليةي للتقنين  لى مذهب مالك د  امرمحاولة الشيخ محمد محم  خامسا: 
م في ليبيا بوض  بعض القواعد من الفقه المال ي 1631د عامر  سن قام الشي  محمد محمّ 

معهمد من م ه  مالك" في صإإإإورة مواد قانوني  ثحط عنوا " ملخ  األب ام الشإإإإرعي  على ال
وال هاب مقسإإإإم إلى أربع  أقسإإإإام في القضإإإإاء الشإإإإرعي ومهعلقاثه, وفي الحقوق العائلي  واألبوال 

 .3مادة 625الشخصي , وفي المعامالل, وفي المواريث, وثق  جميعها في 

 مستشرقون والتقنين  لى مذهب مالكالسادسا: 
م ثقنيا مدنيا إسإإإالميا على 1565في الجبائر نشإإإر )ميسإإإوناس مسإإإهشإإإرق فرنسإإإي( في سإإإن  

نمط الهقنين المدني الفرنسإإإإإي, ووفقا للم ه  المال ي, كما وضإإإإإ  )مارثينو المهرجم العسإإإإإ ري 
في العريشإ  بالجبائر( مجموع  نصوص ملخواة من مخهصر خليل وشروبه في ش ل مواد مرثب  

م لدراس  1615ضإ  ه ا العمل ثحط ثصرف لجن  ثم ثش يلها في سن  بصإورة منهجي , وقد و 
 4ثقنين أب ام الشريع  امسالمي  الم بق  على المواطنين المسلمين بالجبائر.

                                                           
انألر: الم ه  المال ي بالغرب امسإإإإإإإالمي إلى منهصإإإإإإإإ, القر  الخامس الهجري, نجم الدين الهنهاثي, ص:  1

 .442زهرة, ص:  اؤ  الفقهي (, محمد أبو, و مالك )بياثه وعصر  وآر 63
 442زهرة, ص:  مالك )بياثه وعصر  وآراؤ  الفقهي (, محمد أبو2
م(, محمد بن إبراهيم بوزغيب , ص: 1645-1551ثاري  ثقنين الفقه امسإإإإإإالمي بالبالد الهونسإإإإإإي  بين أعوام )3

54-55. 
م(, محمد بن إبراهيم بوزغيب , 1645-1551عوام )انألر: ثاري  ثقنين الفقه امسالمي بالبالد الهونسي  بين أ 4

 .54-54ص: 
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 تحليل المحاوالت التاريخية حول التقنين
ونحلل مدى  هاالمحاو ل الهقنيني  في الهجرب  امسإإإالمي  ثحمل أرب  سإإإمال أسإإإاسإإإي , نبين

 صواب ه   المحاو ل وثوجهاثها.نجاح و 
كل البعد عن الضبط القانوني الشامل لحرك  المجهم  في   بعيدة ه   الهوجهال كانط أواًل:
األب ام الشإإإإإإرعي  ومقاصإإإإإإدها, وال موح الهشإإإإإإريعي كا  قاصإإإإإإرا على ثنأليم الفقه الخاص  ضإإإإإإوء

لمسإإإإلم  في العقلي  اوه   السإإإإم  أصإإإإيبط بها .. ألفراد وفض النباع المالي بينهمبضإإإإبط سإإإإلوك ا
أكثر فهرال الهاري  امسإإإإإإالمي وثركط بصإإإإإإماثه شإإإإإإاخصإإإإإإ  أمام أعيننا على العقل الفقهي, بيث  
كلما ي كر كلم  ثقنين الشريع  ي و  البادر إلى ال هن ث بي  نألام العقوبال من الجرائم الحدي  

ي سإإإإإإإلوكيال فالخ ط الهنفي ي  لضإإإإإإبط ال امالل واألبوال الشإإإإإإخصإإإإإإي , وأما وضإإإإإإإ وقانو  المع
عضها ب ووظائفه, مم ربط ه   الهشريعال المجهم  وربط ه   الخ ط بمقاصد المجهم  وأهدافه

ببعض لهه إإامإإل وثؤدي دورهإإا  ثجإإا  الهإإدف العإإام, فهإإ ا الفهم كإإا  غإإائبإإا عن هإإ   المحإإاو ل 
 الهقنيني .

وابد( وجمي   فقيه ثجا  ) املبام برأيبا: في مجال الفقه الخاص فن  الهوجه األول كا  ثانياً 
 المحاو ل في ه ا امطار لم ي ه  لها النجاح والك لما يلي:

األمر ال ي جاءل من الح ام أو أعوانهم,  في ه ا الهوجه المحإاو لإ  المبإادرال و  .1
ي الك يضإإإإإإإإإإإإإإإ  زمام األمور في أيددف  العلمإاء إلى رفض هإ   المحإاو ل, ثحسإإإإإإإإإإإإإإإبإا منهم أ  

م , وه ا األمر ل  , ويضإإإإإإفي على ه   السإإإإإإل   موب الشإإإإإإرعي ويمنحهم مبيدا من السإإإإإإل الح ام
ي ن يريد  العلماء, وكثير من العلماء اعهبلوا الهنألير الفقهي العام فيما يهعل  باألب ام الشإإإإإإإإإإإرعي  
الهي ثنألم الشإإإإإإإإإإإإإإل  العام وثحمي المصإإإإإإإإإإإإإإلح  العمومي , ألجل أ    ي و  الهنألير خادما مرادة 

 ن بمقدورهم الهنألير الفقهي الحر في ه ا المجال, فاههموا السإإإإإإإإإإإإإإل ا  في ه ا الجان , ولم ي
بالفقه الخاص, ومادام الوضإإإ  ك لك فننهم لم ي ونوا يريدو  أ  يجعل الفقه الخاص ك لك في 

 ثدخل السل ا  في ه ا المجال. على  البه يوافقو   كانوا بض  السل ا , وله ا الغرض ماق

ويهناقض م  إعمال العقل بالشإإإإريع  امسإإإإالمي  إ  مبدأ إلبام الناس برأي وابد مرفوض  .2
الهي ثلمر  با جههاد والفهم الحر واسإهنباط األدل  في إطار األسس والضوابط الموجودة في واق  

 -هاءجماهير وفق -الناس العملي, وكا  الشإإإعور المسإإإإهقر في أاها  المجهم  امسإإإإالمي وقهئ  
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ه ا الوضإإ  , فهم, وما بين الجماهير ومشإإاعرهمحابر أ  األمر ال بيعي أ  يهرك ما بين الفقهاء وم
يدف   زدهار الفقه, وبالهالي الشإإريع , وثفها آفاقها وفنونها, كما يسإإما للجماهير بحري  األخ  
برأي هإإ ا الفقيإإه أو ااك, وا نهمإإاء إلى هإإ ا المإإ هإإ  أو غير  ويربط الجمي  ويوبإإد بينهم إطإإار 

 أدل  الشريع  وموابهها.

 األخ  برأي فقيه دو  سائر الفقهاء, وكا  الهقنين في ه ا النهج كا  ألجل الدعوة إلى .3
 .يألفر مثل ه ا الهوجه بهلييد سائر الفقهاء في الم اه  المهروك  طبيعيا أ   

إ  الهوجإه الهقنيني اآلخر كإا  من طرف ابن المقف  وكا  اقهرابه على الخليف  اقهرابا  ثيالثيًا:
ويشإإإإإإإبه الهصإإإإإإإور الهقنيني المعاصإإإإإإإر, من بيث المقارن  بين األقوال مه ورا من نابي  المضإإإإإإإمو  

وأدلهها م  اخهيار الرأي الراجا منها, إ  أ  ابن المقف  جعل للخليف  أ  يخهار األصإإإإإإإإإإإإإوب من 
ثلك األقوال, بينما الهصإإإإإإور الهقنيني المعاصإإإإإإر يجعل الك لمجموع  من خيرة العلماء بعيدا عن 

ثوجهاثه, ول ن ه   المحاول  رغم معقوليهها وثجاوزها كثير من  الميو ل الشإإإخصإإإي  للحاكم أو
المحااير العلمي  والهحقيقي  لم ي ه  لها النجاح بصورة واضح , م  أ  بعض البابثين يرو  أ  
هإ   المحإإاولإ  قإإد ثرك أمرهإا في ثوجهإال أبي جعفر المنصإإإإإإإإإإإإإإإور وكإانإإط محإاولإإ  ابن المقف  قإإد 

من اممام مالك أ  ي ه  كهابا يلبم الناس به كما أشإإإإإإإإإإإإإإإرنا  دفعإط الخليفإ  أبإا جعفر أل  ي ل 
 أعال .

الهوجإه الثإالإث هو ثإدوين الم ه  والح م بما دوِّ  في الم ه , أو بالقول الراجا,  رابعيًا:
م  إع اء الحري  للقاضي في ا خهيار للهرجيا بين األقوال أو الهخريج على األقوال الهي لم ين  

هجربإإ  كهإإ  لهإإا النجإإاح إلى بإإد كبير, إ  أنهإإا ثخهل, عن الهصإإإإإإإإإإإإإإإور عليهإإا المإإ هإإ , وهإإ   ال
الهقنيني المعاصإإإإإإإر, بيث أثابط ه   الهجرب  الفرصإإإإإإإإ  والمسإإإإإإإإاب  لالجههاد الفردي في اخهيار 
األقوال بدل ا خهيار الجماعي من طرف العلماء للقول الراجا, األمر ال ي يبين الفارق بصإإإإإإإورة  

 ضي في ه ا ا خهيار ويقيد  داخل الم ه  الوابد. كامل , كما أنه يضي  على القا

ل جهدا طيبا سإإإإإاهم في إمراء مشإإإإإروعا ثعهبرإ  المحاو ل الفردي  لجهود الهقنين  ًا:خامسيييي
الهقنين وإثاب  المقارن  بين بين الفقه امسالمي والفقه الغربي ولو كا  في إطار الم ه  الفقهي 
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و ل ورؤيهها الهقنيني   كانط منحصإإإإإرة في ثقنين جبئي الوابد, ول ن كما اكرنا فننه ه   المحا
 لبعض الألواهر القانوني  في المجهم  من المعامالل المدني  وأب ام األسرة.

إ  محاو ل المسإإإإإإهشإإإإإإرقين لوضإإإإإإ  قوانين المعامالل المدني  ثبين لنا كنه النألرة  ًا:سيييييادسييييي
حصإإإرو  من المسإإإلمين, بيث ي الضإإإيق  للهقنين الشإإإريع  امسإإإالمي  الهي يحملها بعض البسإإإ اء

ث بي  الشإإإإإإريع  امسإإإإإإإالمي  في ه ا الجبء الصإإإإإإغير من أب ام الشإإإإإإإريع  امسإإإإإإإالمي , وه   الرؤي  
أ  ي ب  الشإإريع  امسإإالمي  وف  ه ا المفهوم, إاا كا   لالسإإهعمارثدعمها ا سإإهعمار, و  ضإإير 

  هؤ ء مل  من ك فنلعام في خدم  ا سإإإإإإإإإإإهعمار, ول لل األم  وثوجيه وضإإإإإإإإإإإبط الشإإإإإإإإإإإل  اامقدر 
بوضإإ  قوانين للمعامالل المدني  ألجل الحل في النباعال المالي  بين الناس.  االمسإإهشإإرقين قامو 

ضإإبط  يم ن أ  ثناله   الهصإرف في المال العام والمقدرال العام  فه ا  يوأما موارد الدول  وكيف
 .القوانين امسالمي 
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باألساس بناء على الراجا من الم ه  الحنفي م  ا سهفادة  القانو  المدني األفغانيوض  
م ويضإإإإإم 1615أجيب في عام  ي  األخرى ااا اقهضإإإإإى األمر, وه ا القانو  قدهمن الم اه  الفق

رة, والميراث والوصإإإي , أبواب األب ام العام  للعقود, وأب ام المعامالل المدني , وأب ام األسإإإ
في قضإإإإإإإإإإإإإايا أب ام األسإإإإإإإإإإإإإرة من  ونحن نورد هنا المواد الهي اسإإإإإإإإإإإإإهقاها من م ه  اممام مالك

الم ه  المال ي, وإننا نورد ثلك المسإإإإائل الهي اسإإإإهقاها المشإإإإرع من المال ي بغض النألر عن 
اني دني األفغموق, الم ه  الشإإإإإإإإافعي والحنبلي, ول ن إاا كا  الرأي ال ي أخ  به القانو  الم

مإلخواا من المإ ه  المال ي والم ه  الشإإإإإإإإإإإإإإإافعي نبهط عليه, وإاا كا  الم ه  الشإإإإإإإإإإإإإإإافعي 
  بهإإا خإالمسإإإإإإإإإإإإإإإائإإل الهي أ.. وإلى بيإا    المإإ هإ  الحنفي ف إ لإإك نبهإط عليإهوالحنبلي بجإانإ

 .ي الم ه  المالالقانو  المدني األفغاني من 

 الخطوبةند فسخ بين الخاطةين  ودايا الالمسألة األولى: قضية رد 

من القانو  المدني األفغاني: )إاا أهدى أبد الخ يبين لآلخر  45مادة الجاء في 
رجوع في إاا كا  ال أو قيمهها يوم الشراء, الهدي  عين هدي , يسه ي  المهدي أ  يسهرد

الخ ب  من الجان  اآلخر وكانط الهدي  موجودة( والمشإإإإرع األفغاني هنا قد جم  بين 
ل ي والم ه  الحنفي, بيث إ  الم ه  المال ي يع ي ب  اسإإإإإإإإهرداد الم ه  الما

الهدي  للخاط  إاا كا  الرجوع من المخ وب , والحنفي  يشإإإإإهرطو  في ا سإإإإإهرداد بقاء 
 . 1الهدي  وعدم هالكها أو اسههالكها

 المسألة الثانية: وقوع الطالق حالة السشر
يق  في بإإالإإ   )أ  ال الق  من القإإانو  المإإدني األفغإإاني:  135جإإاء في المإإادة 

الس ر( والمشرع األفغاني هنا لم يلخ  بالم ه  الحنفي بيث إنه يقول بوقوع ال الق 
في بال  السإإإ ر إاا كا  السإإإ ر بسإإإب  المعصإإإي , ويقول بعدم وقوع ال الق في بال  

                                                           
 .353/ 4بداي  المجههد ونهاي  المقهصد, ابن رشد 1
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يعلم أنه خمر  شإإإإإإرب الخمر وهو   إاا كا  السإإإإإإ ر بسإإإإإإب  مباح, والك إااالسإإإإإإ ر 
زوجهه, ول ن المشإإإرع قد أخ  بم ه  المال ي  بيث أنهم يقولو  بعدم فسإإ ر ف ل  

اء أسإ ر بسب  مباح أو بسب  معصي , ويواف  المال ي  وقوع ال الق من المسإ ر سإو 
 1 في ه ا الرأي الشافعي  والحنابل .

 َرهالمسألة الثالثة: وقوع الطالق من المش

أ  طالق الم ر  بإإاطإإل و   من القإإانو  المإإدني األفغإإاني على 141ثن  المإإادة 
 اعهبار له, وه ا الح م مخال, لما عليه م ه  الحنفي , بيث إنهم يقولو  بصإإإإإإإإإإإإإح 

من الم ه  المال ي بيث  أخ  والمشإإإإإإإإإإإإإرع األفغاني هنا قد  2  ,طالق الم رَ  وقوع
قد و  يقولو  بعدم وقوع طالق الم ر , ويواف  المال ي  في ه ا الرأي الشافعي  والحنابل 

 3 .ال رخي وال حاوي من الحنفي   لى ه ا الرأي واخهار اه  إ

  المسألة الرابعة: التمريق بحشم القاضي بسةب سوء العشرة
من القإإإانو  المإإإدني األفغإإإاني على أ  البوجإإإ  إاا ادعإإإط أنهإإإا  153ثن  المإإإادة

يم ن معها دوام العشإإإإإإإإرة ألمثال البوجين,  مهضإإإإإإإإررة من سإإإإإإإإوء عشإإإإإإإإرة البوج بحيث  
على أنإإه إاا مبهإإط ا دعإإاء,  154الهفري  من المح مإ . وثن  المإادة  فيم نهإا طلإإ 

ولم يهم الهم ن من امصإإإالح بين البوجين فللمح م  أ  ثح م بالهفري , وه ا الهفري  
يعهد طالقا بائنا. فه ا الح م القانوني يسهند إلى الم ه  المال ي بيث إ  الم ه  

رة, والك فرق  بين البوجين بسإإب  سإإوء العشإإالحنفي والشإإافعي والحنبلي   يجيبو  اله

                                                           
 .445-4/444ابن عابدين, محمد امين   رد المحهار على الدر المخهار, 1
 .4/235ابن عابدين,  محمد امين رد المحهار على الدر المخهار, 2
ابن محمد امين , ورد المحهار على الدر المخهار, 4/352,  ابن رشإإإإإإإإإإإإإإإد, بإدايإ  المجههإد ونهاي  المقهصإإإإإإإإإإإإإإإد 3

 .4/235عابدين, 
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أل  دف  الضإإإإإإرر يم ن أ  يهم من غير الهفري  بين البوجين, كنجبار البوج على بسإإإإإإن 
 1المعامل  بعد ثلديبه, وأما المال ي  فيجيبو  الك إاا أمبهط المرأة الضرر.

 المسألة الخامسة: التمريق بحشم القاضي بسةب الع ز  ن النمقة
يلي: يجوز للبوج  طل   من القإانو  المإدني األفغاني على ما 161ثن  المإادة  

الهفري  إاا امهن  البوج عن امنفإاق على زوجهإه ولم ي ن لإه مإال ظإاهر ولم يثبط عجب  
: وإ  مبإإط عجب  أمهلهإإه المح مإإ  مإإدة منإإاسإإإإإإإإإإإإإإإبإإ    162عن النفقإإ . وثن  المإإادة 

 المح م  بينهما.ثهجاوز مالم  أشهر, فن  لم يهم ن من النفق , فرقط 

فمإا اهإ  إليه القانو  المدني األفغاني   يهواف  م  الم ه  الحنفي, بيث إنهم 
والمشإإإإإإرع األفغاني هنا قد  2يقولو  بعدم الهفري  بين البوجين بسإإإإإإب  العجب عن النفق 

أخ  عن الم ه  المال ي بيث يجيب المال يو  الهفري  بين البوجين بسإإإإإإإإإإإإإب  العجب 
 3الشافعي  والحنابل  يوافقو  المال ي  فيما اهبوا إليه. عن النفق  كما أ 

من القانو  المدني ثن  على أ  ال الق بح م القاضإإإإإإإإإإإي بسإإإإإإإإإإإب   163والمادة 
العجب عن النفقإإ  ي و  رجعيإإا ويح  للبوج الرجوع لبوجهإإه خالل العإإدة إ  أمبإإط البوج 

نابل  الشإإإافعي  والح قدرثه وعبمه على امنفاق, وه ا مواف  لم ه  المال ي  وبد  دو 
 4  ه ا الهفري  فس  عندهما و  يح  للبوج الرجع  لبوجهه.إبيث 

 المسألة السادسة: التمريق بحشم القاضي بسةب كياب الزوج
من القإإإانو  المإإإدني األفغإإإاني  على أ  البوج إاا غإإإاب مالث  164ثن  المإإإادة 

  الغياب, فللمرأة أ سإإإإنوال أو أكثر من غير ع ر مقبول, وثضإإإإررل المرأة بسإإإإب  ه ا
ث لإ  الهفري  من المح مإ , بهى لوكا  للبوج أموال ويم ن للمرأة امنفاق منها على 

: في بال  غياب البوج, المح م  بعد اسإإإإإإإإإإإإإإهماع طل  165نفسإإإإإإإإإإإإإإها. وثن  المادة 

                                                           
 .1/725الفقه امسالمي وأدلهه, وهب  الببيلي,  1
 .2/613ابن عابدينمحمد امين رد المحهار على الدر المخهار,  2
 .2/51ابن رشد,  بداي  المجههد ونهاي  المقهصد, 3
 .1/512والفقه امسالمي وأدلهه, وهب  الببيلي,  2/51هصد, ابن رشد, بداي  المجههد ونهاي  المق 4
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الهفري  من جان  المرأة, ثخبر البوج, وثحدد مدة زمني  ألجل يرج  البوج إلى الس ن 
  زوجهإه إلى محإل إقامهه, والبوج الغائ  بعد إعال  المح م  إاا األسإإإإإإإإإإإإإإإري, أو ث لإ

اسإإإإإإإإإإإإإإإهمر في غيإابإه دو  عإ ر معقول, أو ثع ر وصإإإإإإإإإإإإإإإول إعال  المح م  إليه, ثح م 
 بالهفري  بينهما.

فغإاني هنإا كإ لإك خإال, الم ه  الحنفي بيث يقول بعدم الهفري  ع األوالمشإإإإإإإإإإإإإإإرّ 
ي  ك لك, ول ن المشإإإإإإرع قد أخ  بسإإإإإإب  غياب البوج, وه ا القول اه  إليه الشإإإإإإافع

بم ه  اممام مالك بيث يقول المال ي  بهفري  البوج عن زوجهه بسإإإإإإإإإإإب  الغياب إاا 
طال ه ا الغياب, والغياب ال ويل عندهم سن  فلكثر وفي قول مالث سنوال, والمشرع 
األفغإاني قإد أخإ  بهإ ا القول في المإ هإ  المإال ي, ومإ هإ  الحنإابلإ  ثواف  المإال يإإ  

جواز ثفري  البوج  إاا طالبط بالهفري  بسب  غياب البوج, ول ن الحنابل  يخهلفو  في 
 1عن المال ي  في ثحديد معنى الغياب ال ويل بيث إنهم يقول أنه سه  أشهر فلكثر.

 المسألة السابعة: التمريق بحشم القاضي بسةب حةس الزوج
لبوُج ق عيا بالسإإإإإإإإإإإإإإإجن من القإانو  المدني األفغاني: إاا ُب م ا 164ثن  المإادة 

لمدة عشإإإر سإإإنوال, فللبوج  أ  ث ل  الهفري  بعد مضإإإي خمس سإإإنوال, بهى لوكا  
 البوج قادرا على امنفاق عليها.

  يجيب الهفري  بسإإإإإإإإإب   ال يوالمشإإإإإإإإإرع األفغاني هنا قد خال, الم ه  الحنفي 
نإإإ , سإإإإإإإإإإإإإإإجواز الهفري  إاا طإإإال ببس البوج أكثر من بببس البوج, والمإإإال يإإإ  يقولو  

والمشإإإإإإإرع األفغاني قد أخ  بالم ه  المال ي في جواز الهفري  بسإإإإإإإب  الحبس ول ن 
 2بخمس سنوال.المدة  قيد

                                                           
 .1/532الفقه امسالمي وأدلهه, وهب  الببيلي,  1
 .1/535الفقه امسالمي وأدلهه, وهب  الببيلي,  2
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 ه ا البحث ثوصلط إلى ما يلي: من خالل معايشهي

  إ  الخلفاء األمويين والعباسإإإيين كانوا سإإإاعين ألجل ثوبيد القضإإإاء, وإزال  الهضإإإإارب في
 األب ام في المحاكم.

   القنإاعإال لإدى األوسإإإإإإإإإإإإإإإاط الفقهيإ  في عهإد اممإام مإالك لم ث ن جاهبة لقبول إلبام إ
القاضإإإي برأي إمام معين, وله ا الغرض فن  اممام مالك لم يواف  على مقهرح الخلفاء العباسإإإيين 

 ملبام القضاة على رأيه في القضاء.
 فقهي وابد إ  السإإإإإإإإإإإإب  األهم في عدم نجاح محاو ل ثوبيد القضإإإإإإإإإإإإاء واملبام برأي, 

ي من في عإدم رغبإ  العلماء أ  ي و  بيد الخليف  اخهيار ه ا األمر, واخهيار رأي إمام وثهميه 
 آراء األئم  اآلخرين.

  إ  م ه  اممام مالك قد سإإإإإإإاد القضإإإإإإإاء في المغرب العربي من العالم امسإإإإإإإالمي, وثم
ثشإإإإبه  اجح رب  العملي  النثوبيد القضإإإاء بصإإإإورة عملي  في ثلك الديار لقرو  عديدة, وثلك الهج

الهصإإإور الهقنيني المعاصإإإر, بفارق صإإإغير أ  وهو وجود سإإإاب  لالجههادال الفردي  من القضإإإاة, 
 ر ا جههادال الفقهي .وعدم ا سهفادة من ا جههادال الفقهي  في سائ

  بناء على الهغييرال على السإإإإإاب  الهشإإإإإريعي  في العالم امسإإإإإالمي, وبعد عهد ا سإإإإإهعمار
ود القوانين الوضإإإإإإإإإإعي  إلى العالم امسإإإإإإإإإإالمي, نادى المف رو  والعلماء في العالم امسإإإإإإإإإإالمي وور 

 بضرورة ثقنين الشريع  امسالمي  على غرار القوانين الغربي  في ش ل مواد.
  كثير من المف رين والعلماء أكدوا ا سإإإإإإإإإإإإهفادة من كاف  ا جههادال الفقهي  المعهبرة في

سالمي , وعدم الحصر على الم ه  الفقهي الوابد, والك اقهناعا بل  مشروع ثقنين الشريع  ام
قابليال الفقه امسإإإإإإالمي الهشإإإإإإريعي  ث من في كاف  الم اه  الفقهي , والم ه  الفقهي الوابد 

 يفي با بهياجال الهشريعي  البمني . قد  
 , الغال  في فن وبناء على الدراسال القانوني  وث ور مشروعال ثقنين الشريع  امسالمي  

المنهجي  الهقنيني  في العالم امسإإإإإإالمي هو ا سإإإإإإهفادة من كاف  ا جههادال الفقهي  في صإإإإإإياغ  
    األسإإإإإإإإإإاس في المصإإإإإإإإإإإدريلقوانين في دول  أفغانسإإإإإإإإإإها , بيث إالقوانين, ومن ه ا القبيل هو ا

مجال قد ا الالهقنيني  هو الم ه  الحنفي, م  ا سإإإإإإهفادة من سإإإإإإائر الم اه  الفقهي , وفي ه 
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خصإإإإإإوص فيما بال   في الم ه  المال ي,ياسإإإإإإهفاد القانو  المدني األفغاني من القابليال الهقنين
يهعل  بحقوق المرأة في الهفري  في بال  الضإإإإإرر بسإإإإإب  الغياب, أو سإإإإإوء العشإإإإإرة أو العجب عن 

 النفق .
  ريع  الشإإإإإإ في المناهج الدراسإإإإإإي  ل ليال أوصإإإإإإي بندخال مادة ثقنين الشإإإإإإريع  امسإإإإإإالمي

والقانو , بهى يهسإإإإإإإإنى لل الب الهعرف على صإإإإإإإإياغ  القوانين, وكيفي  المسإإإإإإإإاهم  في إصإإإإإإإإالح 
القوانين, والوقوف على أهمي  ا سإإإإإهفادة من كاف  ا جههادال الفقهي  في صإإإإإياغ  القوانين, أل  

 سهقرار.ث و  القوانين في كاف  أوجه الحياة ضمانا لهلمين العدال , والهوجيه نحو الهنمي  وا 
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