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The most important matters that this research touched upon
is that the laws, and in many of their rules, are taken from the rules
of Islamic Sharia, especially the rules related to personal status and
financial transactions, as many of those rules extracted from Islamic
jurisprudence were collected by the legislator and turned into legal
rules, presenting them in the form of a law. However, those who
carried out the process of codifying the provisions of the laws and
in some of the texts violated the provisions of Islamic Sharia, and
here the judge collides with the issue of conflict between Islamic
Sharia and the law when he is exposed to a case in which a legal
text contradicts the provisions of Sharia. Islamic law and other laws
are part of the provisions, which requires settling this dispute, and
this is what this research has been exposed to.
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عموية الشريعة اإلسالمية عند التنازع
م.د .صاحب جالل عجاج

قسم تقنيات المختبرات الطبية ,المعهد التقني الحويجة ,الجامعة التقنية الشمالية  ,كركوك  ,العراق.
ا.م.د .عطية سميمان خميفة

قسم تقنيات ادارة المكتب ,المعهد التقني الحويجة  ,الجامعة التقنية الشمالية ,كركوك ,العراق.

الخالصة:

اف اىـ االمكر التي تطرؽ الييا ىذا البحث ىي اف القكانيف كفي كثير مف قكاعدىا مقتبسة مف قكاعد
الشريعة االسالمية كخصكصا القكاعد المتعمقة باألحكاؿ الشخصية كالمعامالت المالية اذ اف كثي ار مف تمؾ القكاعد
المستمة مف الفقو االسالمي جمعيا المشرع كحكليا إلى قكاعد قانكنية مظي انر ليا في صكرة قانكف .اال إف الذيف

قامكا بعممية تقنيف أحكاـ القكانيف كفي جانب مف النصكص خالفكا احكاـ الشريعة االسالمية كىنا يصطدـ
القاضي بمكضكع التنازع بيف الشريعة االسالمية كالقانكف عند تعرضو لقضية فييا نص قانكني يخالؼ احكاـ
الشريعة ،كىذه مشكمو حقيقية تعترض القضاء مما يستكجب حميا كما انو قد ينشأ تنازع بيف الشريعة االسالمية
كالشرائع االخرل في جانب مف االحكاـ كىك ما يستكجب فض ىذا النزاع كىذا ما تعرض لو ىذا البحث.

الكممات الدالة :عمكية ،التنازع  ،االختالؼ ،الترجيح ،الفكائد القانكنية .

72

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 26-47

المقدمة
الحمد هلل الذم شرع لإلنسانية ىذا الديف ليككف منياجا يرتقي بو الى رب العالميف

كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف كعمى آلو كاصحابو كسمـ تسميما كثيرا:

بال ريب اف القكانيف قاصره عف استيعاب جميع المسائؿ المكضكعة ألجميا ميما بمغ كاضعكىا

مف العمـ كالمعرفة الف اإلنساف كميما بمغ عممو ال يستطيع االحاطة بالماضي كالحاضر

كالمستقبؿ كليذا يككف التشريع ناقصا كيحاكؿ اصحابو ترقيع ىذا النقص بالتعديؿ كالتبديؿ كىنا
(ٔ)

تبرز اىميو االخذ بالتشريع الكامؿ المناسب لكؿ زماف كمكاف

،كىذا ما ال يرضاه مف نصب

العداء ليذه الشريعة كطعف بقكاعدىا كصالحيتيا في جميع االحكاؿ

(ٕ).

لتطبيؽ أم قاعدة قانكنية مراحؿ تبدأ بتكييؼ التصرؼ أك الكاقعة كتنتيي بإصدار الحكـ كبيف

ىاتيف المرحمتيف مرحمة يجتيد القاضي خالليا لمكصكؿ الى الحكـ الشرعي اك القانكني لممحككـ
فيو يطمؽ عمى ىذه المرحمة مرحمة التفسير فاألخير ما ىك إال مرحمة مف مراحؿ التطبيؽ فاذا

كاف ىناؾ اختالؼ بيف الحكـ القانكني كالشرعي فاف ىذا االختالؼ سيكلد الحرج لدل المتقاضيف

مف جو كعند القاضي الذم ينظر النزاع مف جية اخرل كعميو يجب حؿ ىذا الخالؼ كحسنا فعؿ
المشرع العراقي بحؿ ىذه المشكمة كفي صمب الدستكر

(ٖ)

اذ تنص المادة ( ٕ ) مف الدستكر

العراقي لسنة ٕ٘ٓٓ عمى انو "االسػالـ ديف الدكلػػة الرسمي ،كىػك مصدر أسػػاس لمتشريع أ .ال
يجكز سف قانكف يتعارض مع ثكابت احكاـ االسالـ " .اال اف ىناؾ قكاعد قانكنية مشرعة قبؿ ىذا

التاريخ كتخالؼ احكاـ الشريعة االسالمية كيقع عمى عاتؽ المشرع االسراع في معالجة تمؾ
القكاعد تجنبا لمخالؼ كالحرج حيث اف ىذه القكاعد شرعت استجابة لدعكة القائميف بكجكب عدـ

االحتكاـ لمشريعة اإلسالمية كدفعيـ الى ذلؾ الحقد كتلميب الشرائع االخرل عمى الشريعة
االسالمية اذ ظيرت ىذه الدعكات في فترة الصراع بيف الحضارات فلني عف البياف الحرب

العقائدية التي تكاجييا الشريعة االسالمية في مجاؿ االحكاـ العممية كالعقائدية كنجحت ىذه

اليجمات في مجاؿ القانكف الجنائي كجانب مف قكاعد القانكف المدني كقانكف االحكاؿ الشخصية

فيناؾ دعاة ىميـ الدعكة الى االبتعاد عف احكاـ الشريعة االسالمية  ،كمف كراء ىذه االقكاؿ

(ٔ) ينظر عالء الديف خركفة ،شرح قانكف االحكاؿ الشخصية ،مطبعة المعارؼٖٖٔٛ ،ىػٜٖٔٙ ،ـ-ٖٚ/ٔ ،
.ٖٛ
(ٕ) ينظر الدكتػػكرة نعمات أحمد فؤاد ،المرأة كرميا اإلسالـ ..كظممتيا القكانيف الكضعية ،شبكة االنترنيت
الدكلية.
(ٖ) الدستكر ىك القانكف االسمى في البمد كيسف مف السمطة العميا في البمد كتسمى السمطة التشريعية  ،كتككف
القكاعد الدستكرية االصؿ كال يجكز ألم قانكف فرعي اف يخالؼ في احكامو قكاعد الدستكر
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مؤسسات ال بؿ دكؿ كبرل بداعي أف الشريعة ال تصمح ليذا الزماف يدفعيـ إلى ذلؾ جيميـ

بأحكاـ الشريعة االسالمية "كاللاية مف احكاميا ،كىذا ما قالو صاحب كتاب التشريع الجنائي
االسالمي بقكلو اف ىناؾ فريقاف فريؽ لـ يدرس الشريعة كال القانكف كفريؽ درس القانكف دكف

الشريعة ككال الفريقيف ليس اىال لمحكـ عمى الشريعة ألنو يجيؿ احكاميا جيال مطبقا كمف جيؿ
(ٔ)

شيئا ال يصمح لمحكـ عميو"

فال يخفى عمى احد باف الحكـ عمى الشي فرع تصكره

(ٕ)

فاذا لـ

يعرؼ ىؤالء غاية االحكاـ في الشريعة االسالمية بمعنى انعدـ عندىـ تصكرىا كال يجكز ليـ

الحكـ عمى ما يجيمكه كىناؾ صنؼ اخر يعرؼ حؽ المعرفة غاية االحكاـ في الشريعة اال اف
تعصبو نحك حضارتو تدفعو الى نكراف احكاـ الشريعة االسالمية كترجيح احكاـ ما يخالفيا مف

القكاعد القانكنية

(ٖ)

كاخركف انكر صالحية الشريعة االسالمية لحكـ العالقات بيف االفراد لجيمو

بلاية تمؾ االحكاـ كىذا ما سنتناكلو في ىذا البحث كفي ثالث مباحث نخصص االكؿ لصالحية

احكاـ الشريعة االسالمية لكؿ زماف كمكاف كنبيف في الثاني اساس ترجيح قكاعد الشريعة

االسالمية عند التنازع كنكضح في الثالث امثمة تطبيقية لمتنازع بيف القكاعد القانكنية كاحكاـ

الشريعة اإلسالمية.

المبحث االول :التعريف بعموية الشريعة وصالحيتها

المطمب االول :تعريف عموية الشريعة والتنازع

الفرع االول :تعريف العموية لغة واصطالحا أوصاف لغة:
العمكية في الملة مف التعمّي كالفكقية ،قاؿ ابف السكت عال فالف الجبؿ إذا رقيو ،يعمكه
(ٗ )

عمكان ،كعال فالف فالنان إذا قيرهُ ،كعال فالف في األرض إذا تكبر كطلى.
العال كالمعالي  ،تعالى
قاؿ الميث  :اهلل تبارؾ كتعالى ىك
العمي المتعالي األعمى  ،ذك العالء ك ُ
ّ
عمي أم شريؼ  ،كجمعو عمية يقاؿ فالف عمية
عما يقكؿ الظالمكف ّ
عمكان كبي ار  ،كيقاؿ  :رجؿ ّ
الناس ام مف أشرافيـ  ،كمثمو صبي كصبية

( ٘)

(ٔ ) ينظر عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي ،دار احياء التراث العربي،
طٗٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛ٘ ،ـ.ٕٔ/ٔ ،

(ٕ) ينظر في بياف ىذا  -:قطب الديف محمكد بف محمد الرازم ،تحرير القكاعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية
لنجـ الديف عمر بف عمي القزكيني المعركؼ بالكاتبي ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ،طٕٖٔٙٚ ،ىػ-
ٜٔٗٛـ ،ص.ٛ
(ٖ ) ينظر مناع القطاف ،الشريعة اإلسالمية ،الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع ،طٔٔٗٓٓ ،ىػٜٔٛٓ ،ـ ،صٗ.ٜ
)ٗ( انظر تيذيب الملة  ،االزىرم ٖٕٔٚ/

)٘( انظر لساف العرب  ،االماـ العالمة ابي الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ ابف منظكر االفريقي المصرم دار
الحكزة  ،قـ  ،ايراف ٘ٓٗٔ ىػ ٖٔ. ٖٓ٘/
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قاؿ األزىرم  :عالية الحجاز أعالىا بمدانن كأشرفيا مكضعان  ،كىي بالد كاسعة  ،كاذا نسبكا إلييا

قيؿ  :عمكم  ،كاألنثى عمكية

(ٔ)

.

الفرع الثاني :تعريف العموية اصطالحا
إما في االصطالح :فال يخرج المعنى االصطالحي عف المعنى الملكم ،فالعمكية ىي التعمي عمى
اللير ،كعند الشرائع تعمك الشريعة اإلسالمية عمى كؿ الشرائع في األخذ عنيا في األحكاـ

كالتحكيـ في االمكر المتنازع فييا.

المطمب الثاني :تعريف التنازع لغة واصطالحا

الفرع االول :تعريف التنازع لغة:

التنازع :ىك االختالؼ ،يقاؿ تنازع القكـ ،أم اختمفكا ،كمنو قكلو تعالى " :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ "
االختالؼ في الرأم كغيره

(ٖ)

(ٕ)

فالتنازع أعـ  ،ألنو يشمؿ

.

الفرع الثاني :تعريؼ التنازع اصطالحان:

اما في االصطالح  :ىك اف يأخذ االنساف في مسالؾ القكؿ أك العقؿ كيأخذ غيره في مسمؾ آخر
 ،كىك محرـ في الشريعة االسالمية اذ ال يحؿ األخذ بخالؼ ما أثبتو اهلل جؿ جاللو فيو

(ٗ)

قاؿ تعالى  " :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ "

(٘)

كمما تقدـ يظير لنا اف التنازع ىك اختالؼ في الرام اك في ممؾ عيف ،كما ييمنا ىك االكؿ ،
فالرأم الفقيي الشرعي عند اختالفو مع رام اخر فالبد اف يؤخذ بأحدىما ،ككذلؾ اآلراء القانكنية،

لمخركج بنتيجة يحكـ بيا لحؿ النزاع.

المطمب الثالث :صالحية احكام الشريعة االسالمية لكل زمان ومكان
ال يخفى عمى الجميع اف الشريعة اإلسالمية كانت ىي المصدر الكحيد لألحكاـ القضائية كحتى

نياية القرف التاسع عشر الى اف تعرضت ليجمة شرسة اثرت عمى الثقافة االجتماعية كشرعت

قكانيف خالفت في كثير مف قكاعدىا احكاـ تمؾ الشريعة ()ٙحيث خالفت اغمب القكانيف احكاـ
(ٔ ) ينظر المصرم العالمة االماـ ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر االفريقي المصرم  ،دار
الحكزة ،قـ –ايراف ٘ٓٗٔ ىػ ٖٔ. ٖٓ٘/

(ٕ) االنفاؿ ٗٙ
(ٖ ) ينظر المصباح المنير  .مادة نزع.
)ٗ( ينظر اإلحكاـ في اصكؿ األحكاـ ،ابف حزـ صػ ٗٙ
(٘ ) سكرة االنفاؿ آية ٗٙ

( )ٙيقكؿ الدكتكر عبد اهلل مصطفى في كتاب اصكؿ القانكف (اجد كراء المسمميف في حاضر ديارىـ كماضيو
مقصدا عظيما مف مقاصد االستعمار تتبدؿ كسائمو كال يتبدؿ اال كىك اقتالع دكحة القكانيف قكانيف االسالـ مف=
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الشريعة االسالمية ،كمف الجدير بالذكر اف ىناؾ فرؽ شاسع بيف القكاعد الشرعية كالقكاعد

القانكنية مما يستكجب ترجيح القكاعد الشرعية كىي عمى النحك االتي -:

أوال .مف المعمكـ اف احكاـ الشريعة االسالمية مف كضع اهلل سبحانو كتعالى لتنظيـ حياة الناس
كبذلؾ فيي ال تتضمف أم منفعة لكاضعيا ..اما بالنسبة لمقكاعد القانكنية فيي تحتكم نفعا
لكاضعيا كتنجز لو مجمكعة مف االمتيازات كالمكاسب فكؿ مف األحكاـ الشرعية كالنصكص

القانكنية ما ىي اال كسائؿ لتحقيؽ اللايات التي ىي المصالح  ،فاألحكاـ الشرعية كسيمة لتحقيؽ

المصالح الشرعية كالقكاعد القانكنية كسيمة لتحصيؿ غايات مشرعييا كفي ذلؾ تحقيؽ مصالحيـ

أك أغراضيـ كىذا يعني أف عدالة قانكف ما أك نزاىتو إنما ينبني عمى شرؼ نكايا مشرعيو كحسف
مقاصدىـ كىذه األخيرة تنبني عمى حسف اللايات المراد تحقيقيا فعميا أم في الكاقع بكاسطة ذلؾ
(ٔ)

القانكف

لذا فاف صالح كؿ نظاـ يستمزـ أمك ار أىميا عمـ صحيح بالمصالح كباعث شريؼ

يدفع إلى تحقيؽ تمؾ المصالح كبذلؾ تتميز األحكاـ الشرعية عمى النصكص القانكنية ،فاألحكاـ

الشرعية نصكص كضعيا عميـ خبير بأحكاؿ الخمؽ غني عنيـ جؿ جاللو اما القكاعد القانكنية
فنصكص كضعيا بشر خكطبكا بقكلو تعالى  " :ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ " (ٕ).
ثانيا .اف احكاـ الشريعة االسالمية لـ تنشأ عف نظريات ثـ تطكرت كما ىك حاؿ اغمب القكاعد
القانكنية حيث اف مبادئ الشريعة نشأت متكاممة منذ تشريعيا كلـ تنشأ ناقصو كما ىك حاؿ

القكاعد القانكنية ،فأحكاـ الشريعة االسالمية مف كضع البارم عز كجؿ كىي احكاـ نشأت لتنسجـ
مع فطرة االنساف اما القكاعد القانكنية فيي تنشأ ناقصة كتتطكر بتطكر الجماعة فيي بحاجة
= جذكرىا في بالد حضارتيا كاف ىك المقصد االعظـ في حركب االندلس االكلى مف بالد الملرب االسالمي
حتى سقكط غرناطة سنة ٕٜٔٗـ ككاف المقصد االعظـ في حركب االندلس الثانية مف بالد المشرؽ االسالمي

حتى سقكط اسطنبكؿ سنة ٜٗٔٔـ ككاف ىك المراد األعظـ في عدكاف دكؿ الحضارة األكربية عمى بالد الشاـ في
عصر صالح الديف األيكبي ككاف كال يزاؿ ىك المراد األعظـ في تأسيس الدكلة الصييكنية في بالد الشاـ في

عصرنا ىذا ككاف كال يزاؿ اللاية التي يعيف عمى بمكغيا أعكاف المستعمريف كخداـ مصالحيـ في ديار المسمميف
ففي -خالؿ القرف الميالدم التاسع عشر أياـ ضعفت كترىمت (الدكلة العمية) العثمانية العجكز نيضت دكؿاالستعمار األكربية ففرضت عمييا بقكة السياسة كالسالح أف تستعيض عف قكانيف اإلسالـ بقكانيف أكربية.)...

ينظر لذلؾ د .عبد اهلل مصطفى النقشبندم ،أصكؿ القانكف ،طبع شركة الفكر لمتصميـ كالطباعة المحدكدة ،دكف
سنة طبع ،صٗٔ.ٔ٘-
(ٔ ) د .عمي احمد صالح الميداكم ،المصمحة كاثرىا في القانكف ،اطركحة دكتكراه مقدمة إلى مجمس كمية
القانكف جامعة بلداد كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف ،اشراؼ االستاذ المتمرس الدكتكر

مصطفى ابراىيـ الزلمي ،صٕٕٓ.
(ٕ ) سكرة االسراء .ٛ٘ /
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الى التليير تبعا لتطكر الجماعة كتبعا الحتياجاتيا ،كيشبو البعض القكاعد القانكنية بالطفؿ

الصلير كينمك باستمرار حتى يبمغ اشده كيككف قاد ار عمى مكاجية الحياة (ٔ).

ثالثا .اف قكاعد الشريعة االسالمية كضعيا اهلل سبحانو كتعالى عمى سبيؿ الدكاـ لتنظيـ شؤكف
المجتمع  ،كاف غاية تمؾ االحكاـ متنكعة ترجع الى القراف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة كتعمؿ

في الكقت نفسو كمشرع داخؿ الشريعة ذاتيا فتمدىا بأحكاـ جديدة لما يستجد مف حاالت في كؿ

زماف كمكاف فيي بذلؾ احكاـ صالحة لكؿ زماف كمكاف(ٕ).بخالؼ القكاعد القانكنية فيي قكاعد

مؤقتو تكضع لمصمحة مؤقتة.

رابعا .اف قكاعد الشريعة االسالمية مصكغة بشكؿ ال يؤثر عمييا مركر الزمف كال يتطمب
تعديميا اك تلييرىا بحيث تحكـ كؿ حالة جديدة كلك لـ يكف في االمكاف تكقعيا )ٖ(.كىذا

االمر غير مكجكد في القكاعد القانكنية فاألخيرة عبارة عف قكاعد مؤقتة تضعيا الجماعة

لتنظيـ شؤكنيا كسد حاجاتيا فيي قكاعد متأخرة عف الجماعة أك ىي في مستكل الجماعة اليكـ
كمتخمفة عف الجماعة غدا كىي قكاعد تتفؽ مع حاؿ الجماعة المؤقتة كتستكجب التلير كمما

تليرت حاؿ الجماعة فيي عرضة لمتليير كالتبديؿ(ٗ).

خامسا .اف الجزاء المترتب عمى مخالفة احكاـ الشريعة االسالمية ىك جزاء اخركم بخالؼ ما
عميو الحاؿ بالنسبة لمقكاعد القانكنية حيث اف الجزاء ىك جزاء دنيكم اال انو كفي بعض القكاعد
الشرعية يستكجب اف يككف الجزاء دنيكيا كعمى ىذا االساس فأف مرتكب الفعؿ الضار ال يستطيع
االفالت مف الجزاء طبقا ألحكاـ الشريعة االسالمية فأف اخفى فعمو عف اعيف الناس فاف اهلل يراه

كىك محاسب عف كؿ عمؿ يعممو صلي ار كاف اك كبير

(٘)

كال يخفى ما لمجزاء االخركم مف

فائدة حيث اف فيو جانبيف جانب الترغيب بعمؿ الخير كفيو جانب اخر يتمثؿ بالترىيب كتتمثؿ

بالعقكبة عف االعماؿ الضارة سكاء كانت ىذه العقكبة دنيكية اك اخركية(.)ٙ
(ٔ) المرجع السابؽ ،صٗٔ.

(ٕ) د  .عبد اهلل مصطفى النقشبندم ،معالـ الطريؽ في عمؿ الركح االسالمي ،بال اسـ مطبعة كسنة طبع
ص.ٔٛ

(ٖ) عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي ،دار احياء التراث العربي ،طٗ،
٘ٓٗٔىػ ٜٔٛ٘ ،ـ.ٔٙ-ٔٗ/ٔ ،
(ٗ) المرجع السابؽ ٜٔ / ٔ ،
(٘) د .عمر كرامة مبارؾ سكيمـ ،اكجو دالالت النصكص عمى االحكاـ ،اطركحة دكتكراه مقدمة إلى مجمس كمية
القانكف جامعة بلداد كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص ،اشراؼ االستاذ المتمرس

الدكتكر مصطفى ابراىيـ الزلمئٕٗٓ ،ىػٜٜٜٔ ،ـ ،ص.ٖٔٙ

( )ٙسعيد حكل ،االسالـ ،دار الكتب العممية ،طٕٖٜٜٔ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ ،صٗٔ.ٛ
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كعمى ىذا االساس فأف استبداؿ القكاعد الشرعية بقكاعد قانكنية يضعؼ قكاعد الجزاء مف جية

كيقصرىا عمى الجزاء الدنيكم كىذا دافع لمناس الرتكاب االعماؿ الضارة كاخفاءىا عف اعيف
الناس تجنبا لمعقكبة فأحكاـ الشريعة االسالمية بالمعنى األصكلي  ،المتمثؿ بخطاب اهلل تعالى

اء دنيكيا كاخركيان كاألحكاـ
في القراف كالسنة النبكية المطيرة  ،حيث اف مخالفتو ترتب جز ن
الشرعية بالمعنى الفقيي كىك ما ثبت بخطاب اهلل سكاء كاف حكما اجتياديا اك غير اجتيادم
يترتب عميو جزاء دنيكم كاخركم ،اذف األحكاـ سكاء كانت اجتيادية اك غير اجتيادية تكجب

نفس الجزاء سكاء بسكاء كذلؾ الف االحكاـ االجتيادية ليست مف صنع المجتيد كال مف انشأه كما
ىك الحاؿ بالنسبة لمقكاعد القانكنية فكؿ ما فعمو المجتيد انو استعاف بالكسائؿ لمكصكؿ الى غاية
النص ك حكـ اهلل سبحانو كتعالى في المسالة كمف المعركؼ أف لممجتيد في غايتو لمكصكؿ الى

األحكاـ الشرعية لو مصادر منيا أصمية متفؽ عمى حجيتيا باعتبارىا مصادر لألحكاـ الشرعية

كىي القراف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة كمصادر تبعية ترجع إلى المصادر األصمية فعمؿ

المجتيد كاشؼ لحكـ اهلل كليس منشئا لو.

سادسا .اف احكاـ الشريعة االسالمية تستكعب امكر االنساف جميعيا سكاء كانت دنيكية اك
اخركية سكاء بسكاء ،)ٔ(.فمـ تشرع ىذه االحكاـ لفترة دكف اخرل اك ألفراد دكف سكاىـ كانما جاءت

شاممو لجميع الناس كلجميع االحكاؿ كاالزماف(ٕ) ،اما القكاعد القانكنية فجاءت قاصرة عف
استيعاب جميع المسائؿ كالزمة لمتلير كالتبديؿ مع تلير الزماف اك المكاف اك احكاؿ االفراد

كظركفيـ.

المبحث الثاني :اساس ترجيح قواعد الشريعة االسالمية عند التنازع

سبؽ البياف باف ترجيح الشريعة االسالمية يككف عمى حساب القكانيف الكضعية كما يككف عمى

حساب غيرىا مف الشرائع داخؿ الدكلة ،كالسؤاؿ المطركح ما ىك اساس ىذا الترجيح؟ كستككف
االجابة عف ىذا السؤاؿ في مطمبيف كعمى النحك االتي- :

المطمب األول :اساس ترجيح قواعد الشريعة االسالمية عمى القواعد القانونية
األساس الذم تقكـ عميو قاعدة ترجيح قكاعد الشريعة االسالمية عند التنازع بينيا كبيف القكاعد
القانكنية كاالحكاـ الشرعية المشابية ليا في التشريعات االخرل ىك الصبلة اإلسالمية التي عمييا

الشعكب العربية كاإلسالمية عامة كالشعب العراقي خاصة  ،اذ اف ما يميز المجتمع العراقي ىك

اف االغمبية العظمى ىـ مف المسمميف مع اختالؼ طكائفيـ حيث اف االقمية االخرل مف ىذا

(ٔ) د .عبد اهلل مصطفى النقشبندم ،المرجع السابؽ ،ص.ٔٛ
(ٕ) عبد القادر عكدة ،المرجع السابؽ.ٔٙ/ٔ ،
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المجتمع ال تتجاكز ٘ %مف االدياف االخرل(ٔ) ،كالمسمـ محككـ بجممة مف القكاعد التي يفرضيا
عميو الديف االسالمي كما انو مقيد بمجمكعة مف

الضكابط التي مف أىميا الحكـ بالشرع

االسالمي كاالخذ بالقكاعد المنزلة مف اهلل سبحانو كتعالى فالعقيدة التي يعتقدىا المسممكف تفيد أنو

ال يجكز االحتكاـ اال الى الشرع االسالمي كالقكاعد المشرعة مف اهلل سبحانو كتعالى ،فقد اجمع
العمماء عمى اختالؼ اتجاىاتيـ كمشاربيـ عمى أف ال حكـ إال هلل كاف أم استالب لسمطة

التشريع ما ىك إال تجاكز لمحدكد التي حدد بيا اإلنساف فقد قاؿ اهلل في محكـ كتابو العزيز " :إِ ِف
اْل ُح ْك ُـ إِ اال لِما ِو" (ٕ) فما الحكـ ألحد إال هلل كاذا كاف الحكـ هلل فاف أم تشريع يخالؼ حكـ اهلل فيك
تشريع باطؿ جعؿ اهلل سبحانو كتعالى االحتكاـ اليو مف دكاعي نفي االيماف عف االنساف قاؿ
تعالى  " :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮ "

(ٖ)

فال إيماف مف دكف تحكيـ لشرع اهلل بؿ ال إيماف إال مع

االطمئناف كالتسميـ لحكـ اهلل عز كجؿ"....فالمسمـ الحقيقي يرفض الخضكع لحكـ اخر غير حكـ

اهلل ككؿ امر غير أمر اهلل ككؿ قاعدة غير شرع اهلل ككؿ كضع أك عرؼ أك تقميد أك منيج أك

فكرة أك قيمة لـ يأذف بيا اهلل تعالى كمف قبؿ شيئا مف ذلؾ حاكما أك محككما بال اذف مف اهلل
(ٗ)

كسمطاف فقد ابطؿ عنص ار اساسيا مف عناصر التكحيد ألنو ابتلى غير اهلل حكما"

قاؿ تعالى " :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ "

(٘)

قاؿ القرطبي" :قكلو تعالى كال يتخذ بعضنا بعضا أربابا مف دكف اهلل أم ال نتبعو في تحميؿ إال

فيما حممو اهلل تعالى كىك نظير قكلو تعالى اتخذكا أحبارىـ كرىبانيـ إربابان مف دكف اهلل معناه أنيـ
أنزلكىا منزلة ربيـ في قبكؿ تحريميـ كتحميميـ لما لـ يحرمو اهلل كلـ يحمو اهلل"(.)ٙ

ثـ قاؿ“ :كأما قكلو تعالى  ":ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ فإف "

( )

7

اتخاذ بعضيـ بعضا

ىك ما كاف بطاعة األتباع الرؤساء فيما أمركىـ بو مف معاصي اهلل كتركيـ ما نيكىـ عنو مف
)ٔ(حسيف خمؼ ابراىيـ  ،االقميات الدينية في المجتمعات العربية  ،دار ناصر لمنشر كالتكزيع ، ٕٕٓٓ ،صٙٚ
(ٕ) سكرة يكسؼ .ٙٚ /
(ٖ) سكرة النساء .ٙ٘ /
(ٗ) ينظر د .يكسؼ القرضاكم ،جريمة الردة كعقكبة المرتد في ضكء القراف كالسنة ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،
طٔٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٙ ،ـ ،ص.ٜٔ
(٘) سكرة التكبة .ٖٔ /

( )ٙينظر محمد بف احمد بف ابي بكر القرطبي ،تفسير القرطبي ،دار الشعب ،طٕٖٕٔٚ ،ىػ ٗ.ٔٓٙ/
(ٚ

) آل عمران 46
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طاعة اهلل كما قاؿ جؿ ثناؤه  " :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ "(ٔ)".
كاذا كاف ىذا ما يراه المسمـ فيجب عميو لزكما االعتقاد كالرضا بجميع ما شرع اهلل مف األحكاـ
فميس لممسمـ الخيار بيف االحكاـ التي شرعيا اهلل فميس لو االحتكاـ لبعض األحكاـ التي يظف

انيا تحقؽ لو نفعا كلذة أك يرل انيا تكافؽ ىكاه أك نظرتو لمحؽ كيرفض االحكاـ التي يعتقد حسب

تصكره القاصر انيا ثقيمة أك غير مناسبة لمنافعو أك غير منسجمة مع كاقعو الذم يتشكؿ مف
تقاليد كتصكرات كاراء كافكار غير سميمة في كثير مف االحياف ،فالمؤمف الحؽ يرضى بكؿ ما

أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى

(ٕ)

فاالنتماء ليذا الديف ليس اف تماءان شكميا انما ىك انتماء تحكمو

مجمكعة مف الضكابط مف اىميا قكلو تعالى  " :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ "

(ٖ)

فاذا زلت بالعبد القدـ كاعطى

أحكاـ اهلل سبحانو كتعالى ظيره خكطب بقكلو سبحانو  " :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ " (ٗ) " ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

(٘)

"ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ " (.)ٙ
كاستعماؿ ىذه االلفاظ في القراف الكريـ يدؿ عمى أف معانييا متقاربة قاؿ تعالى  " :ﮟ ﮠ
ﮡ"

()ٚ

" ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ"

()ٛ

" ﭾﭿﮀ

ﮁ

(ٔ) ينظر الطبرم ،محمد بف جرير ،تفسير الطبرم ،دار الفكر العربئٗٓ٘ ،ىػ ،بدكف سنة طبع.ٖٓٗ/ٖ ،
(ٕ) ينظر دانا احمد ،لمف حؽ التشريع هلل اـ لإلنساف ،مجمة االيماف ،العدد ٖ ،السنة االكلىٕٔٗٔ ،ىػ ،مطبعة
زياف ،اربيؿ،ص.ٜٔٓ

(ٖ) سكرة األحزاب .ٖٙ /
(ٗ) سكرة المائدة .ٗٚ /
(٘) سكرة المائدة .ٗ٘ /
( )ٙسكرة المائدة .ٗٗ /

( )ٚسكرة البقرة .ٕ٘ٗ /
( )ٛسكرة النكر .٘٘ /
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ﮂ"

(ٔ)

ليذا فقد جعؿ الفسكؽ مقابال لإليماف " ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ "(ٕ)" ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶" (ٖ).
فالذم ال يحكـ بما انزؿ اهلل فقد احتمؿ احدل ىذه الصفات أك جامع ليا كميا ،فيذا يختمؼ

باختالؼ األشخاص كمكاقفيـ ،فمف الفقياء مف ذىب إلى أف الكفر الكارد في اآلية الكريمة

مختص بالييكد الذيف حرفكا كتاب اهلل كبدلكا حكمو

اىؿ االسالـ (٘).

(ٗ)

كمنيـ مف ذىب إلى أف اآلية عني بيا

كذىب البعض إلى انو ليس بكفر يخرج عف الممة كانما ىك كفر دكف كفر (.)ٙكذىب البعض إلى

أف اآلية نزلت في اىؿ الكتاب كالمراد بيا جميع الناس مف باب أف العبرة بعمكـ المفظ ال
بخصكص السبب

()ٚ

كذىب البعض إلى التفصيؿ فمف لـ يحكـ بما انزؿ اهلل جاحدا بيذا الحكـ

كفر كاال فيك فاسؽ أك ظالـ (.)ٛ

فاذا كاف الحكـ بلير ما أنزؿ اهلل بيذا القدر مف الخطكرة الذم ييدد مصير االنساف االخركم
فيذا يستمزـ عدـ مخالفة القكانيف الكضعية ألحكاـ الشريعة اإلسالمية الف ىذه المسائمة عمى

اتصاؿ بعقيدة المسمـ كمصيره الدائـ كىذا يستمزـ عدـ مخالفة القكاعد القانكنية االحكاـ الشرعية
المكضكعة مف البارم عز كجؿ فاذا خالفت القكانيف ذلؾ فيذا يعني خركجيا عف كظيفتيا ككؿ

ما خرج عف كظيفتو فميس لكجكده محؿ  ،فاألصؿ أف القكانيف تكضع لسد حاجة البشر
كلتنظيميا كحماية نظاميا كنشر الطمأنينة كالسالـ بيف افرادىا كمف اىميا حاجات الجماعة
كحماية عقائدىا كمشاعرىا كنظاميـ .كفي البالد اإلسالمية يقكـ نظاـ الجماعة عمى االسالـ

كتقكـ عقائد الكثرة عمى االسالـ فاذا خالفت القكانيف الشريعة فيي بذلؾ لـ تخرج عف اطار

الشريعة فحسب كانما خرجت عف االصكؿ التي يجب أف تقكـ عمييا القكانيف كاالغراض التي
تكضع مف اجميا القكانيف فيي حينئذ قكانيف منبتة ال تقكـ عمى اصؿ معركؼ كال تستيدؼ غرضا

مشركعا فما يكضع في بعض البالد مف القكانيف كتمؾ التي تبيح المثمية الجنسية إلسعاد الجماعة
في ىذه البالد انما ىي مف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى ايالـ الجماعة كاالساءة إلى مشاعرىا

(ٔ) سكرة العنكبكت .ٗٚ /
(ٕ) سكرة الحجرات .ٔٔ /
(ٖ) سكرة السجدة .ٔٛ /
(ٗ) ينظر الطبرم ،المرجع السابؽ.ٕٕ٘/ٙ ،
(٘) المرجع السابؽ .ٕ٘٘ / ٙ
( )ٙالمرجع السابؽ .ٕ٘٘ / ٙ
( )ٚالمرجع السابؽ .ٕ٘ٙ / ٙ
( )ٛالمرجع السابؽ .ٕ٘ٚ/ٙ
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كىي مف أىـ عكامؿ عدـ رضا االكثرية عف ىذه القكانيف كىك ما يدعكا إلى الفتنة كيييئ

لمفكضى(ٔ).

كمف المعمكـ اف احكاـ الشريعة االسالمية تتعرض ليجمات عنيفة كطعف في امكانية قكاعدىا

لمعالجة ما استجد مف احداث لـ تكف مكجكدة عند تشريع تمؾ القكاعد ك تمثمت باليجمة الشيكعية
(ٕ)

كالنصرانية التي اجتاحت بالدا اسالمية كاممة في اسيا كفي اكربا

حتى نشأ جيؿ ال يعرؼ عف

الشريعة االسالمية سكل ككنيا كسيمة لمعبادة ككانت القاعدة العريضة منيـ مف االمييف كالمثقفيف
ثقافة بسيطة كاكثر ىؤالء يؤدكف العبادات تأدية تقميدية تبعا ألباءىـ كاخكانيـ كمشايخيـ...

كيدخؿ في ىذه الطائفة اغمب المسمميف(ٖ)كطائفة اخرل تضـ المثقفيف في البالد اإلسالمية

كالقضاة كالمحامكف كاالطباء كالميندسكف كاالدباء كرجاؿ التعميـ كاالدارة كالسياسة كثقافة ىؤالء
اكربية كليذا فيـ يجيمكف الشريعة اإلسالمية كال يعرفكف عنيا اال ما يعرفو المسمـ العادم بحكـ
البيئة كالكسط كاغمبيـ يعرؼ مف عبادات اليكناف كالركماف كعف القكانيف كاالنظمة االكربية اكثر

مما يعرؼ عف االسالـ كالشريعة اإلسالمية ...كىؤالء المثقفكف ثقافة اكربية كالذيف يجيمكف

االسالـ كالشريعة اإلسالمية إلى ىذه الحد ىـ يسيطركف عمى االمة اإلسالمية ...كىـ الذيف
(ٗ)

يمثمكف االسالـ كاالمـ اإلسالمية في المجامع الدكلية
(٘)

ألحكاـ الشريعة اللراء بشتى الدعاكل

فكاف ليـ الفعؿ الفعاؿ في ترؾ االحتكاـ

فمف مدع أف االسالـ ال عالقة لو بالحكـ كمدع باف

الشريعة جاءت لتنظيـ العالقات في عصر معيف كىي ال تصمح لمعصر الحاضر كغيرىا مف

(ٔ) ينظر عبد القادر عكدة ،اإلسالـ بيف جيؿ أبنائو كعجز عممائو ،دار النذير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط،ٙ
ٖٗٔٛىػٜٔٙٗ-ـ ،صٖٓ.ٖٔ-
(ٕ) ينظر د .يكسؼ القرضاكم ،جريمة الردة كعقكبة المرتد في ضكء القراف كالسنة ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،

طٔٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٙ ،ـ :صٗٗ.ٗ٘-
(ٖ) المرجع السابؽ :ص.ٖٚ-ٖٙ

(ٗ) ينظر عبد القادر عكدة ،المرجع السابؽ :صٗٗ.ٗ٘-
(٘) يقكؿ الدكتكر الزرقا (أف مالحدة المسمميف كاالنحالؿ ييف الالمبالييف منيـ كذكم العقائديات المستكردة الذيف

نجح تمقيحيـ في خطة اللزك الفكر األجنبي كؿ ىؤالء مف أكبر ىميـ أف يستبدؿ بيذا النظاـ القانكني العممي مف
اإلسالـ أعني شريعتو الحقكقية اإلليية المصدر نظامان آخر كضعيان مستكردان مف عند اللزاة الذيف قامكا بعممية
اللزك الفكرم كأكلكىا مزيد العناية

كالتركيز عمييا مف بداية ىذا القرف العشريف كي ال يبقى لإلسالـ رسـ أك

معالـ سكل العبادة الشخصية في المعابد حيث

يخنؽ فييا اإلسالـ خنقان بيف جدرانيا فال يخرج إلى مياديف

الحياة العممية العامة كال ينفتح عمى دنيا المسمميف كال ينبسط لو عمييا سمطاف كسيادة كيميد ليذه النتيجة كيساعد
عمى تقبميا دكف اكتراث جيؿ المسمميف بما عندىـ مف تراث حضارم عظيـ )...ينظر د .مصطفى الزرقا ،ركح

الشريعة اإلسالمية ككاقع التشريع اليكـ في العالـ اإلسالمي ،ص.ٕٛ
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الدعاكل التي ال تنبع مف اصؿ كال تقكـ عمى اساس ،بؿ انحرفت بعقكؿ الناس عف جادة

الصكاب إلى حيث انحرفت.

المطمب الثاني :اساس ترجيح قواعد الشريعة االسالمية عمى الشرائع االخرى
مف المعمكـ اف ىناؾ اختالؼ في األدياف فكيؼ يتـ قبكؿ ىذا المبدأ (عمكية الشريعة اإلسالمية)

مع عدـ ايماف اصحاب الديانات االخرل بالديف االسالمي كباألحكاـ التي يقررىا كىؿ أف في
اقرار ىذا المبدأ ارغاـ ليذه الممؿ عمى قبكؿ امر يخالؼ ما يعتقدكف؟ كال يخفى ما في ىذا مف
منافاة لمقاعدة القرآنية في قكلو تعالى  " :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ " (ٔ)كما سبؽ بيانو يقكدنا الى التساؤؿ ،
ىؿ أف تبني ىذا المبدأ يتنافى مع مبدا الحرية للير المسمميف؟.
أف القكؿ بمبدأ عمكية الشريعة اإلسالمية عمى األحكاـ المقررة في الشرائع االخرل ينتج عنو
تنازعا بيف االحكاـ المقررة لألغمبية كتمؾ المقررة لألقمية فاذا تـ اعتماد احكاـ غير المسمميف فيذا

يتنافى مع مبدا الحرية لممسمميف بما يكجبو عمييـ دينيـ كىـ أكثرية  ،كاذا تعارض حؽ االقمية
(ٕ)

كحؽ االكثرية فإييما يتـ االحتكاـ اليو؟

بال شؾ اف التنازع بيف القكاعد المقررة لمطرفيف يكجب

عمينا ترجيح األحكاـ المقررة لألغمبية فال يكجد نظاـ قانكني يرضى عنو جميع افراد المجتمع ،
كعميو يقع عمى عاتؽ المشرع تشريع قكاعد يرضى عنيا االغمبية كبما اف أغمبية المجتمع مف

المسمميف يككف تطبيؽ قكاعد الشريعة ىك الحؿ االمثؿ (ٖ).كىذا ال يتعارض كحريو المعتقد
ألصحاب الديانات االخرل فالذم يرضى بتطبيؽ االحكاـ العممانية فمماذا يرفض تطبيؽ احكاـ

الشريعة االسالمية ؟ فاللاية ىي الحصكؿ عمى الحقكؽ عند تطبيؽ القكاعد القانكنية كبلض

النظر عف مصدر تمؾ القكاعد فالقاعدة اذا كاف كاضعيا اهلل سبحانو كتعالى ال يعمك عمييا

ضماف في نيؿ الحقكؽ كتحقيؽ العدالة بيف افراد المجتمع(ٗ).

ىذا مف جية كمف جية أخرل  ،فاف القكؿ باف عمكية الشريعة اإلسالمية عمى غيرىا مف الشرائع

في األحكاـ الكاجب تطبيقيا فيو إرغاـ للير المسمميف عمى ما يخالؼ دينيـ قكؿ غير صحيح
فالشريعة اإلسالمية فييا أحكاـ اعتقاديو كأحكاـ عممية أما األحكاـ االعتقادية كالعبادية فال

يفرضيا اإلسالـ عمى احد بذلؾ جاء القراف الكريـ قاؿ تعالى مخاطبا رسكلو الكريـ صمى اهلل
كنكا
اس َحتاى َي ُك ُ
عميو كسمـ " :أَفَأ َْن َ
ت تُ ْك ِرهُ الان َ

ِ
يف"
ُم ْؤ ِمن َ

(٘)

كقكلو  " :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ

(ٔ) سكرة البقرة .ٕ٘ٙ /
(ٕ) ينظر د .يكسؼ القرضاكم ،األقميات الدينية كالحؿ اإلسالمي ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،طٔٔٗٔٚ ،ىػ،
ٜٜٔٙـ ،صٓٔ.
(ٖ) المرجع السابؽ ،صٓٔ.ٕٔ-

(ٗ) المرجع السابؽ ،صٕٔ –ٖٔ.
(٘) سكرة يكنس .ٜٜ /
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ﰆ ﰇ ﰈﰉ " (ٔ) .فال اكراه كال ارغاـ الحد كحممو عمى اف يؤمف بما نؤمف بو ،بؿ لو اف يختار
الديف كالمعتقد الذم يعتقده.
أما أحكاـ المعامالت كالعالقات األسرية فيما يتعمؽ بالزكاج كالطالؽ كنحك ذلؾ فيـ مخيركف بيف

االحتكاـ إلى دينيـ اك االحتكاـ إلى شرعنا كال يجبركف عمى شرع اإلسالـ باعتبار ىذه األحكاؿ
الشخصية مما لو عالقة مباشرة بالديف كمساس بو كقد امرنا بتركيـ كما يدينكف

(ٕ)

كأما ما عدا

(ٔ) سكرة البقرة .ٕ٘ٙ /
)ٕ( كاقر القضاء العراقي تطبيؽ التعاليـ الدينية لمطكائؼ غير االسالمية فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز
العراقية (( لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الكقائع الثابتة في الدعكل ىي اف المدعي ش....كاف قد تزكج مف
المدعى عمييا ر......بمكجب عقد الزكاج الصادر مف كنيسة مار ككركيس بالمكصؿ كالجارم كفقا ألحكاـ

الكنيسة الشرقية (النسطكرية) كطمب المدعي في عريضة دعكاه التفريؽ بينو كبيف المدعى عمييا بحجة عدـ

انسجاميما كحصكؿ التفريؽ الجسماني بينيما كذلؾ كفقا لتعاليـ الكنيسة الشرقية كلمعرفة القانكف الكاجب التطبيؽ
عمى الكقائع المتقدمة يتعيف مالحظة بعض النصكص القانكنية فقد نصت المادة ٖٔ مف بياف المحاكـ لسنة
 ٜٔٔٚعمى انو في كؿ نزاع يعرض اماـ المحاكـ المدنية بمكجب البياف المذككر كيككف طرفاه مف منتسبي
احدل الطكائؼ غير االسالمية فتقضي المحكمة كفقا لتعاليـ تمؾ الطائفة كلما كانت االحكاـ كالقكاعد الفقيية

لطائفة الكنيسة الشرقية (النسطكرية) لـ تنشر كفؽ احكاـ المادة  ٜٔمف قانكف تنظيـ المحاكـ المدنية لمطكائؼ
المسيحية كالمكسكية رقـ ٕٖ لسنة  ٜٔٗٚفقد بقيت التعاليـ الدينية ليذه الطائفة تطبؽ عمى كؿ نزاع يعرض اماـ
المحكمة المختصة عمى النحك المبيف في البياف الصادر سنة  ٜٔٔٚكاستمر الحاؿ عمى ىذا المنكاؿ حتى بعد

تشريع قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ  ٔٛٛلسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ حيث شمميـ االستثناء المنصكص عميو في الفقرة

االكلى مف المادة الثانية منو كالتي تنص عمى انو ( تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى العراقييف اال مف استثني منيـ
بقانكف خاص ) كاف البياف الصادر سنة  ٜٔٔٚيعتبر قانكنا خاصا كاف االحكاـ المتعمقة بلير المسمميف فيو لـ
تمغ عند صدكر قانكف االحكاؿ الشخصية كبقيت تطبؽ عمييـ حتى االف كلما كاف المدعي مف اتباع الكنيسة
الشرقية (النسطكرية) عند اقامة الدعكل فأف االحكاـ كالقكاعد الكنيسية ليذه الطائفة ىي التي تطبؽ عمى النزاع

بيف الطرفيف عمى النحك المذككر بكتاب الكنيسة الشرقية ( النسطكرية)المؤرخ  ٜٔٚٛ/ٔٓ/ٔٛكالتي تجيز التفريؽ
في ىذه الحالة كبذلؾ يتعيف التفريؽ بيف الطرفيف عمال بالقكاعد الكنيسية كبما اف المحكمة قضت بالتفريؽ كفقا
لقانكف االحكاؿ الشخصية المعدؿ لذا قرر تصديؽ الحكـ المميز مف حيث النتيجة)).........قرار محكمة رقـ
ٖٕٖ/شخصية ٜٜٚ/في  ٜٜٔٚ/٘/ٛـ  ،نقال عف مجمكعة االحكاـ العدلية  ،العدد الثاني ،السنة العاشرة

 ٜٜٔٚ،ـ ،ص.ٜٙ-ٙٛكجاء بيذا المعنى بقرار اخر (( لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الزكجيف مف اتباع كنيسة
الكمداف الكاثكليؾ كاف االحكاـ الشرعية الخاصة بطائفتيـ ىي التي تطبؽ عمييـ عمال ببياف المحاكـ الصادر سنة
 ٜٔٔٚكليس قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ  ٔٛٛلسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ فكاف عمى المحكمة كالحالة ىذه السؤاؿ
مف الكنيسة المختصة عف الحكـ الشرعي في الحالة مكضكع الدعكل كمف ثـ تصدر حكميا في ضكء
ذلؾ )).....قرار محكمة التمييز العراقية رقـ / ٕٜٔٙشخصية  ٜٔٛٓ/قي ٕٕٜٔٛٔ/ٜ/ـ ،نقال عف مجمكعة
االحكاـ العدلية  ،العدد الثالث  ،السنة الثانية عشر ٜٔٛٔ،ـ،صٕٓ.كجاء في قرار اخر ((ادعى المدعي باف
المدعى عمييا زكجتو الداخؿ بيا شرعا كليس لديو كلد منيا  ،كلعدـ االنسجاـ بيف الطرفيف  ،طمب دعكتيا=
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ذلؾ مف التشريعات المدنية كالتجارية كاإلدارية فيطبؽ عمييـ ما يطبؽ عمى المسمميف كالجنايات

فقد قرر الفقياء أف الحدكد ال تقاـ عمييـ إال فيما يعتقدكف تحريمو كالسرقة كالزنا ال فيما يعتقدكف
حمو كشرب الخمر

(ٔ)

جميع فركع القانكف .

كعمى ىذا فال إشكاؿ يثكر في تبني مبدأ عمكية الشريعة اإلسالمية في

المبحث الثالث :امثمه تطبيقيه لمتنازع بين القواعد القانونية واحكام الشريعة
اإلسالمية

ىناؾ مجمكعة مف القكاعد القانكنية خالفت في احكاميا الشريعة االسالمية كسنبيف جزء مف ىذه

القكاعد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كنتناكؿ ثالث قكاعد في ثالث قكانيف كنجعميا كحدة قياس
لبقية القكاعد القانكنية المخالفة ألحكاـ الشريعة االسالمية كعمى النحك االتي- :

المطمب االول :قاعدة تعدد الزواجات

مف المعمكـ اف الشريعة اإلسالمية أباحت التعدد بشرط تكفير العدؿ بيف الزكجات كبحسب تمكف
الشخص مف ذلؾ

(ٕ)

ككذلؾ القدرة عمى مؤنة الزكجة أم ،مكنة االنفاؽ عمييا قاؿ صمى اهلل

عميو كسمـ" :يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج"...

(ٔ)

 ،كلـ يشترط إذف الزكجة.

= لممرافعة كالحكـ بالتفريؽ بينيما  ،فدعت المحكمة الطرفيف لممرافعة كجرت بحقيما حضكريا كعمنا  ،اطمعت
المحكمة عمى عقد زكاج الطرفيف الصادر مف ىذه المحكمة بالعدد ٓٓ ٛفي ٖٔ  ، ٕٓٓٙ / ٛ /كاقرت المدعى

عمييا بالزكجية كالدخكؿ  ،كنفت أم خالؼ ليا مع المدعي  ،اك عدـ انسجاـ  ،كادعت باف سبب طمب التفريؽ

ىك عدـ االنجاب كالحاح كالدة المدعي  ،كطمبت رد الدعكل  ،كسألت المحكمة مطرانية الركـ االرثكذكس في
بلداد التي ينتمي الييا الطرفاف عف الحكـ الشرعي لطمب المدعي فكرد كتابيـ المرقـ ٖ٘  ٕٓٓٚ / ٖٗ /في
ٕٔ  ٕٓٓٚ / ٛ /المتضمف نصكص كنيستيـ بشأف اسباب الطالؽ منيا اذا باتت الزكجة خارج بيت زكجيا
باستثناء اف يككف قد اخرجيا بالقكة  ،كسألت المحكمة المدعي عف السبب الذم يستند اليو في طمب التفريؽ فبيف
باف المدعى عمييا تبات خارج الدار حيث تترؾ دار الزكجية كتبات في دار اىميا رغـ منعو ليا مف ذلؾ  ،كانيا
تركت الدار لمرتيف بعد اف قاـ بضربيا بسبب مشاكؿ كشجارات تنشب بينيما  ،كتجد ىذه المحكمة اف السبب
الذم يستند اليو المدعي في طمب الحكـ بالتفريؽ بينو كبيف زكجتو المدعى عمييا ال يصمح في ذلؾ  ،لعدـ
انطاؽ ايا مف اسباب الطالؽ المعتمدة مف الكنيسة التي يتبعيا الطرفاف عميو  ،خاصة كاف المدعي اقر باف

المدعى عمييا لـ تترؾ داره اال لمرتيف كباتت في دار اىميا  ،بعد اف قاـ بضربيا بسبب شجارات تنشب بينيما ،

كىذا ال يصمح سبب لطمب الحكـ بالتفريؽ بيف المتداعييف  ،ما داـ المدعي ىك مف يضطر المدعى عمييا لترؾ
داره باعتدائو عمييا بالضرب  ،لذا تككف دعكل المدعي كاجبة الرد  ،كلما تقدـ تقرر الحكـ برد دعكل
المدعي )).....قرار /ٚمكاد ٕٓٓٚ/بتاريخ ٘( .ٕٓٓٚ/ٜ/غير منشكر).
(ٔ) ينظر د .القرضاكم ،المرجع السابؽ ،ص.ٔٛ-ٔٚ

(ٕ) (العدؿ الكاجب عمى الرجؿ لزكجاتو ىك فيما يممؾ كذلؾ باف يسكم بينيف في االنفاؽ عمييف كفي المبيت
عندىف بحيث يككف عند كؿ كاحدة منيف عدد مف الميالي مثؿ عدد الميالي التي يككف فييا عند األخرل أما ما=
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اما عف المكقؼ القانكني مف التعدد فقد نصت المادة الثالثة مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي

أنو " ال يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إالّ بإذف القاضي كيشترط إلعطاء اإلذف تحقؽ الشرطيف

اآلتييف:

أ .أف تككف لمزكج كفاية مالية إلعالة أكثر مف زكجة كاحدة.

ب .أف تككف ىناؾ مصمحة مشركعة.

ج .إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات فال يجكز التعدد كيترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي".

اذان فال يجكز التعدد إال بأذف القاضي كال يجكز لمقاضي االذف بالتعدد إال بتكفر شرطيف:

األكؿ :أف تككف لمزكج كفاية مالية إلعالة أكثر مف زكجة مف طعاـ كسكف كتطبيب كغيره مف

كجكه النفقة الكاجبة عمى الزكج.

الثاني :أف تككف ىناؾ مصمحة مشركعة كتقدير تمؾ المصمحة مف السمطات التقديرية لمقاضي

كتختمؼ مف شخص الى اخر.

ىذا ىك باختصار مكقؼ الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية مف ىذه المسألة.

مف المالحظ اف الخالؼ في الحكـ بالنسبة لتعدد الزكجات بيف الشريعة كالقانكف ،فكاضعي
القاعدة القانكنية نظرتيـ تختمؼ عف غاية الشارع الحكيـ اذ انيـ ينظركف الى مسائمة التعدد عمى

اف فييا ضياع األسر كقطيعة لمرحـ كالقرابة ،كما انو يخمؽ جكا مف العداكة بيف الزكجات

كاالكالد ،كيعيش الجميع في جك يمأله البلضاء كالفساد كينعكس ذلؾ عمى اخالؽ الفرد

كالمجتمع ،كما اف في التعدد ظمما لمزكجة بدخكؿ امرأة أخرل عمييا تشاركيا في زكجيا.

كىذا االمر يخالؼ مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة .كما انو يقكد الى الفقر كذلؾ بكثرة النسؿ

كزيادة االعباء الزكجية عمى الزكج(ٕ).

اما نظرة الشارع الحكيـ الى التعدد فيي كسيمة لحماية المجتمع مف الرذيمة  ،أما القكؿ انو يؤدم

الى فساد االسرة بسبب التحاسد كالتنافر بيف الضرائر أك تشرد االكالد فيك ناشئ غالبا مف ضعؼ

شخصية الرجؿ كعدـ التزامو بما تكجبو عميو الشريعة االسالمية مف العدؿ كالقسـ في المبيت
=ال يممكو الزكج –كىك ميؿ القمب -فاف اهلل ال يكمفو المساكاة بينيف فيو  ،عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :كاف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقسـ فيعدؿ كيقكؿ (الميـ ىذا قسمي فيما اممؾ فال تممني فيما تممؾ كال أممؾ)
ركاه البخارم كمسمـ) ينظر :محمد محي الديف عبد الحميد ،األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،مطبعة

السعادة ،بمصر ،طٕٖٔٚٚ ،ىػٜٔ٘ٛ-ـ ،ص ،ٕٖٜ-ٕٖٛكأيضان محمد زيد االبياني ،شرح االحكاـ الشرعية
في األحكاؿ الشخصية ،مكتبة النيضة ،دكف سنة طبع.ٕٕٔ/ٔ ،

(ٔ) صحيح البخارم ،كتاب النكاح ،رقـ الحديث ٗٙٚٚ؛ صحيح مسمـ ،كتاب النكاح ،رقـ الحديث ٘.ٕٗٛ

)ٕ( فالح زيد راجي التكنسي  ،تعدد الزكجات بيف الماضي كالحاضر  ،دار راجي لمطباعة كالنشر  ،تكنس ،
.ٕٓٓٚص.ٙٙ
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كالعناية باألكالد  ،كاحساس كبير بمطالب الحياة الزكجية فاذا عدؿ الرجؿ بيف زكجاتو كساكل بيف
اكالده في التربية كالتعميـ كالنفقة ككضع حدا لكؿ زكجة ال تتجاكزه فانو يساىـ إلى حد كبير في

انياء الفتنة كالسكء كالضلينة كالبلضاء بيف افراد اسرتو كىك خير كبير لو فيريح فكره مف اليمكـ
كحؿ المشكالت كيتفرغ لكاجباتو المعيشية كاعمالو خارج المنزؿ  ،فاف بقي بعدئذ شيء في نفس
المرأة أك االكالد انما ىك مف الليرة الطبيعية الذاتية فيك شيء عادم ال تخمك عنو كؿ المجتمعات

الصليرة كيمكف التلمب عمى آثاره بالحكمة كالعدؿ (ٔ) .فتعدد الزكجات ىك كسيمو لحؿ المشكالت

االجتماعية كالنفسية كالسمككية ،ىك كسيمو ايضان لتحقيؽ مصمحة المرأة قبؿ تحقيؽ مصمحة
الرجؿ  ،كما انو يضمف لممرأة مف العدؿ كالحرية كالكفاء بحقكقيا الطبيعية ما يفكت عمييا في
(ٕ)

ظ ّؿ القكانيف تمنع اك تقيد تعدد الزكجات كما ينظمو اإلسالـ
المطمب الثاني :الفوائد القانونية

الفائدة في القانكف يقابميا في الفقو االسالمي الربا  ،كىك محرـ شرعا قاؿ تعالى " ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ "(ٖ) ،كقكلو تعالى " ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ "

(ٗ)

.

كىناؾ آيات كثيرة كاحاديث نبكية تدؿ عمى حرمة الربا قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :

"الذىب بالذىب كزنا بكزف مثاال بمثؿ كالفضة بالفضة كزنا بكزف كمثاال بمثؿ فمف زاد اك استزاد

فيك ربا)(٘).اما بالنسبة لمقانكف فقد شرع الربا كنظـ احكامو اذ تنص المادة ٔ ٔٚمف القانكف
المدني العراقي رقـ ٓٗ لسنة ٔ٘ ٜٔعمى انو "اذا كاف محؿ االلتزاـ مبمغ مف النقكد ككاف معمكـ
المقدار كقت نشكء االلتزاـ كتأخر المديف في الكفاء بو كاف ممزما اف يدفع لمدائف عمى سبيؿ

التعكيض عف التأخير فكائد قانكنية قدرىا اربعة في المائة في المسائؿ المدنية كخمسة في المائة

في المسائؿ التجارية  ،كتسرم ىذه الفكائد مف تاريخ المطالبة القضائية بيا اف لـ يحدد االتفاؽ اك

(ٔ) ينظر د .كىبة الزحيمي ،الفقو االسالمي كادلتو ،دار الفكر ،طٕٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛ٘ ،ـ ٔٚٓ/ٚ ،ػ ٔ.ٔٚ
(ٕ) ينظر الشيخ صالح بف عبدالرحمف الحصيِّف ،تعدد الزكجات ..كحقكؽ اإلنساف ،دار ناصر لمطباعة كالنشر
 ،ٜٜٜٔ.صٖ٘.
)ٖ ( سكرة اؿ عمراف اية ٖٓٔ
)ٗ(سكرة البقرة /اية ٕ٘ٚ

)٘) ابي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم  ،صحيح مسمـ ،دار الحديث  ،القاىرة ،ٜٜٔٔ ،
جٖ/صٕٕٔٔ
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العرؼ التجارم تاريخا اخر لسريانيا كىذا كمو اف لـ ينص القانكف عمى غيره "كما نصت المادة

ٕ" ، ٔ/ٜٙال تجب الفائدة في القرض اال اذا شرطت في العقد"(ٔ).

يتبيف مما سبؽ اف ىناؾ اختالؼ في حكـ الربا بيف الشريعة االسالمية كالقكاعد القانكنية كاذا

تتبعنا غاية الحكـ الشرعي نرل رجحانو عمى الحكـ القانكني ،فالشريعة االسالمية لـ تحرـ شيء
عمى المسمميف اال اذا كاف فيو ضر ار باللا كال يخفى ما لمربا مف اضرار كثيرة عمى الفرد

كالمجتمع  ،ففيو ظمـ لممديف كالظمـ يكلد العداكة كالبلضاء بيف افراد المجتمع  ،كما انو يعدـ

القرض الحسف كيفقد بذلؾ ركح التعاكف بيف الجماعة

(ٕ)

 .كذلؾ يضر باالقتصاد بشكؿ عاـ

فيؤدم الى زيادة التضخـ  ،كاضعاؼ االستثمار داخؿ الدكلة

(ٖ)

 ،ككاف االجدر بالمشرع المدني

اف يحذك حذك القاعدة الشرعية بتحريـ الربا في العقكد كابطاؿ أم شرط ربكم تجنبا لألضرار

الناجمة عنو .

المطمب الثالث :جريمة الزنا
الزنا ىك مف جرائـ الحدكد في الشريعة االسالمية كعقكبتو تككف بحسب ككف الزاني محصف اك
غير محصف فاذا كاف غير محصف فالعقكبة ىي الجمد قاؿ تعالى" :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ "

(ٗ)

اما الزاني المحصف فعقكبتو الرجـ كثبت ذلؾ بقصة ماعز كاللامدية حيث امر رسكؿ اهلل صمى

اهلل عميو كسمـ برجميما(٘) ،فاللاية مف تحريـ جريمة الزنا كتشديد العقكبة فيو ىي تجنب االثار
الكخيمة الناجمة عنو كالتي تمس الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء فيك يؤدم الى انحالؿ المجتمع

كفساده كشيكع الرذيمة كاالمراض الخطيرة فيو كاختالط االنساب .

اما المكقؼ القانكني كىك يقرر المسؤكلية الجنائية لـ يجرـ الزنا بكصفو جريمة تؤثر عمى الفرد

كالمجتمع اسكة بالمكقؼ الشرعي  ،كانما لككنو يدنس فراش الزكجية فقط اما غير المتزكجيف

فاىمميـ كلـ يتعرض ليـ بالعقاب عمى اساس اف زناىـ ال يؤثر باألسرة  ،فالقانكف الجنائي مثال
يقتصر في عقكبتو لمزاني غير المتزكج كالتي ىي عقكبة رمزية في الكاقع عمى حالة االكراه عمى

الزنا كحالة الزنا بالصليرة التي لـ تبمغ سف الثامنة عشر سنة  ،كحالة ما اذا كاف الكقاع نتاج
)ٔ) ينظر كذلؾ المكاد ٖ٘ٓٔ ك ٖٖٜٔمف القانكف المدني العراقي.
)ٕ ) ينظر :محمد رامز عبد الفتاح  ،تحريـ الربا في االسالـ  ،كالييكدية كالنصرانية ،دار الفرقاف  ،االردف ،
طٕٗٓٓٔ،ـ ،صٔ.ٕٜ
)ٖ ) ينظر لتفصيؿ اكثر :محمد عبد اليادم  ،الربا كالقرض في الفقو االسالمي  ،دار االعتصاـ لمطباعة ،
صٕٕٔٔٔ٘-

(ٔ) سكرة النكر/اية.
)٘( ينظر في قصتيما صحيح مسمـ  ،المرجع السابؽ  ،رقـ الحديث ٖٕٖٔك.ٜٔٙٙ
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حيمة عف طريؽ الكعد بالزكاج (ٔ)  ،كلـ يتعرض الى اف ىذه الجريمة لـ تكف بحؽ الزناة انفسيـ
فقط بؿ بحؽ المجتمع اجمع كف ىذا الفعؿ ىتؾ ألعراض الناس كفساد لممجتمع  .كمف العرض
السابؽ نالحظ القصكر الكاضح في القاعدة القانكنية كابتعادىا عف غاية تشريع االحكاـ كىك مراد

اهلل تعالى لعدـ إلماـ كاضعييا بلاية العقكبات المكضكعة لجرائـ الحدكد كغيرىا كىذا سببو ابتعاد
المشرع القانكني عف شرع اهلل تعالى سبحانو كتعالى.

كمف ىنا ندعك المشرع القانكني الى العكد ألحكاـ الشريعة االسالمية كاتباع غاياتيا فيي مف

كضع البارم عز كجؿ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو.

الخاتمة

بعد اف كفقنا اهلل سبحانو كتعالى في اكماؿ ىذا البحث المتكاضع بقي اف نختمو بخاتمة نتطرؽ

فييا الى اىـ النتائج المستنبطة منو ،اضافة الي ما نقترح مف مقترحات نبلي مف كرائيا رضاء
اهلل سبحانو كتعالى اكال ،كالفائدة لمفرد كالمجتمع بكضع حؿ لممشاكؿ المثارة بشأنو ثانيا ،كعمى

النحك التالي- :

اوال -النتائج :دقو الشريعة اإلسالمية في معالجو المشاكؿ الثائرة في المجتمع كالمسائؿ الحادثة
فقد كاف لمشريعة الفضؿ الكبير في تنظيـ القكاعد الخاصة بيا كتبكيبيا ،ىذا كاف دؿ عمى شيء
إنما يدؿ عمى الكماؿ االليي العالـ بالنفس االنسانية فيك خالقيا كبارئيا .قصكر القانكف عف
معالجة المشاكؿ الثائرة في المجتمع كاقتصاره عمى قمة قميمة جدا منيا ال تمثؿ اال قطرة في بحر

مف ىذه المشاكؿ كىذا اف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى قصكر العقؿ البشرم .ميكعة القكانيف
االجتماعية كعدـ اتباعيا النيج الذم رسمتو الشريعة االسالمية ادل بالمجتمع الى الكقكع في

كثير مف المشاكؿ كالتي ال تعالج اال بالرجكع الى ما أقرتو الشريعة االسالمية.

ثانيا المقترحات :بعد استعراضنا في ىذا البحث تبيف لنا اف المشرع العراقي لـ يكفؽ في
معالجتو لكثير مف النصكص القانكنية الفي صياغة نصكص القانكف كال في مكضكع ىذه

النصكص  ،فجاءت نصكصو مشكشة كمرتبكة كغير جامعة كال مانعة الىـ ما قد يحدث مف

اشكاالت  ،كليذا نقترح معالجة معينة ليذا المكضكع كتتمثؿ في الرجكع الى الشرع االسالمي
كتحكيمو في صلير االمر ككبيره كعدـ الحياد عنو كاعادة سيادة الشريعة االسالمية كبسط نفكذىا

عمى القكانيف كجعميا المصدر الكحيد لمقانكف كعدـ تجزئة أحكاميا باعتبارىا الكعاء الذم ال
ينضب كالشامؿ لكافة شؤكف الدكلة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ،كىك مما اقره الدستكر

بعدـ مخالفة ثكابت اإلسالـ الحقيقي .

)ٔ( ينظر المكاد ٘ ٖٜٚ ،ٖٜٙ ،ٖٜٖ،ٖٜٗ،ٖٜمف قانكف العقكبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ.
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القرآن الكريم

ٔ.

المصادر والمراجع

االحكاـ في أصكؿ االحكاـ  ،احمد بف سعيد بف حزـ االندلسي أبك محمد ،دار االافاؽ الجديدة -بيركت

ٖٓٗٔىػ ٖٜٔٛ
ٕ.

األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،محمد محي الديف عبدالحميد ،مطبعة السعادة

ٖ.

اإلسالـ ،سعيد حكل ،دار الكتب العممية طٕ9ٖٜٜٔىػٜٜٔٚمـ.

ٗ.

أصكؿ القانكف د .عبد اهلل مصطفى النقشبندم ،طبع شركة الفكر لمتصميـ كالطباعة المحدكدة ،بال ت.

٘.

األقميات الدينية في المجتمعات العربية ،حسيف خمؼ إبراىيـ ،دارناصر لمنشر كالتكزيع.ٕٕٓٓ،

.ٙ

األقميات الدينية كالحؿ اإلسالمي ،د .يكسؼ القرضاكم ،دار الفرقاف لمنشركالتكزيع،طٔ9ٔٗٔٚىػٜٜٔٙـ.

بمصرٖٔٚٚىػٜٔ٘ٛـ ،

.ٚ

أكجو دالالت النصكص عمى االحكاـ ،أطركحة دكتكراه مقدمة الى مجمس كمية القانكف جامعة بلداد كجزء

مف نيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص ،اش ارؼ األستاذ المتمرس الدكتكر مصطفى إبراىيـ
الزلمئٕٗٓ،ىػٜٜٜٔـ.
.ٛ

تحرير القكاعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ،نجـ الديف عمر بف عمي القزكيني المعركؼ بالكاتبي،

.ٜ

تحريـ الربا في اإلسالـ كالييكدية كالنصرانية ،محمد رامز عبدالفتاح ،دار الفرقاف ،األردف ،الطبعة االكلى

مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده طٕ ٖٔٙٚىػ ٜٔٗٛـ
.ٕٓٓٗ،
ٓٔ.

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي ،عبد القادر عكدة ،دار احياء التراث العربي

ط٘ٓٗٔٗ9ىػ ٜٔٛ٘،ـ.

ٔٔ .تعدد الزكجات بيف الماضي كالحاضر ،فالح زيد راجي التكنسي ،دار راجي لمطباعة كالنشر،تكنس.ٕٓٓٚ
ٕٔ.

تعدد الزكجات كحقكؽ االنساف الشيخ صالح بف عبدالرحمف الحصيف ،دار ناصر لمطباعة كالنشر.ٜٜٜٔ،

ٖٔ .تفسير الطبرم محمد بف جرير الطبرم ،دار الفكر العربي ٔٗٓ٘،ىػ
ٗٔ .تفسير القرطبي ،محمد بف احمد بف ابي بكر القرطبي ،طٕٕ9ٖٔٚىػ،
٘ٔ.

تيذيب الملة ،محمد بف احمد اليركم األزىرم ،أبك منصكر ت ٖٓٚىػ دار احياء التراث العربي-بيركت

ٕٔٓٓ .
.ٔٙ

جريمة الردة كعقكبة المرتد في ضكء القرآف كالسنة ،يكسؼ القرضاكم ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع

طٔ9ٔٗٔٚىػٜٜٔٙـ.
.ٔٚ

جكاىر البخارم ،شرح القسطالني ،مصطفى شرح قانكف األحكاؿ الشخصية ،عالء الديف خركفة ،مطبعة

المعارؼ ٖٖٔٛ،ىػ ٖٜٔٙـ.

 .ٔٛالربا كالقرض في الفقو اإلسالمي ،محمد عبداليادم،دار االعتصاـ لمطباعة.

.ٜٔ

ركح الشريعة االسالميةككاقع التشريع اليكـ،في العالـ اإلسالمي ،مصطفى الزرقا ،بال ت .

ٕٓ.

شرح االحكاـ الشرعية في االحكاؿ الشخصية ،مكتبة النيضة،بال ت .

ٕٔ.

الشريعة اإلسالمية ،مناع القطاف ،الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع طٔ ٓٓٗٔىػ ٜٓٔٛـ.
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، دمشؽ، دار الفيحاء،)ٕ٘ٙ-ٜٔٗ أبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي (ت،صحيح البخارم

.ٕٕ

ٕ ط،ٕٓٓٓـ- ٕٔٗٔق، السعكدية، الرياض، دار السالـ،سكريا
دار الحديث، ابي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، كتاب النكاح، صحيح مسمـ

.ٕٖ

كالنشر

.ٕٗ

.ٜٜٔٔ،القاىرة

النذيرلمطباعة

دار،عكدة

عبدالقادر،كعجزعممائو

أبنائو

جيؿ

بيف

اإلسالـ

عكدة

،ٔـٜٙٗ،ٔىػ9ٔٗٔٚط،كالتكزيع
.ٔـٜٛ٘،ٕق9ٔٗٓ٘ دار الفكر ط، كىبة الزحيمي.الفقو اإلسالمي كادلتو د

.ٕ٘

.أربيؿ،ٕٔٗٔىػ ػمطبعة زياف،السنة األكلى،ٖالعدد،مجمة االيماف، لمف حؽ التشريع هلل اـ لإلنساف

.ٕٚ

. شبكة االنترنت الدكلية،المرأة كرميا اإلسالـ كظمميا القكانيف الكضعية

.ٕٛ

القاىرة، دار المعارؼ،  بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم, احمد،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

.ٕٜ

 أطركحة دكتكراه مقدمة الى مجمس كمية القانكف جامعة بلداد كجزء مف نيؿ،المصمحة كأثرىا في القانكف

.ٖٓ

، قـ، دار الحكزة، االماـ ابي الفضؿ جماؿ الديف بف مكرـ ابف منظكر االفريقي المصرم، لساف العرب.ٕٙ

. ٕ9ٕٓٔٓط،

. اش ارؼ األستاذ المتمرس الدكتكر مصطفى إبراىيـ الزلمي،شيادة الدكتكراه في القانكف
.ٕٔٓ بال تٙ ٖٗٔىػٚ  الدكتكر عبداهلل مصطفى النقشبندم،معالـ الطريؽ في عمؿ الركح اإلسالمي

.ٖٔ
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