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�ختالف �لفقهاء: تعدد �لآر�ء �لفقهية باعتبارها �بتناًء 
�جتماعيًا

حممد خالد م�سعود

يق�سد بالختالف اختالف الآراء وتعددها، وبالتحديد فيما بني فقهاء امل�سلمني. 
يتكرر ذكر  اأن الختالف ظاهرة طبيعية. كما  امل�سلمني  ويعترب كثري من علماء 
الختالف، مبعنى التعدد، يف العديد من اآيات القراآن دلياًل على وجود الله وعلى 
اخللق،1 فكما جاء يف احلديث ال�رصيف "اختالف اأمتي رحمة".2 وتتباهى العقيدة 
وتف�سريه  القراآن  تالوة  الختالفات يف  لدرا�سة  التي و�سعت  بالعلوم  الإ�سالمية 
واختالف روايات احلديث وما نقل عن الر�سول ]�س[، فالعقيدة الإ�سالمية مل 

ت�سجع فح�سب على الختالف بني الفقهاء، بل وداأبت على احرتامه. 

الإ�سالمي، غري  الفقه  تناولها  التي  املو�سوعات  اأكرث  اأحد  الفقهاء  اختالف  ويعد 
اأن درا�سات القانون الإ�سالمي احلالية تغفل عمومًا ذكر اأثار تطور الفقه واأهميته 
اأن  املحبذ  اأو  املمكن  من  ولي�س  احلديث.  الع�رص  يف  القوانني  لإ�سالح  بالن�سبة 
جنري حتلياًل ملذهب اختالف الفقهاء تف�سيليًا مع �سيق م�ساحة هذه الورقة. لذا، 
غنيًا  م�سدرًا  باعتباره  الفقهاء  اختالف  اأهمية  اإبراز  اإىل  الورقة  هذه  يف  نهدف 
الأ�رصة  قانون  تف�سري  لإعادة  مهمة  فقهية  واأداة  الإ�سالمية  ال�رصيعة  تطور  لفهم 
الإ�سالمي يف عاملنا املعا�رص الذي حتكمه اآليات العوملة ويتزايد فيه تقدير الختالف 

واحرتامه. 

22؛  الروم:  80؛  املوؤمنون:  6؛  يون�س:  190؛  عمران:  اآل  164؛  البقرة:  �سورة  الكرمي:  القراآن   1
اجلاثية: 5. 

ي�ست�سهد النووي بهذا الأحاديث يف تعليقه على �سحيح م�سلم عن اخلطابي )1987: 91(. وقد ت�سكك   2
اإىل رف�س اجلاحظ  عدة علماء يف �سحة هذا احلديث. وي�سري اخلطابي يف تعليقه على �سحيح م�سلم 
واملو�سلي لهذا احلديث، قائلني اأنه لو كان الختالف رحمة لكان التفاق عذابًا. غري اأن اخلطابي 

اأو�سح اأن الختالف يف هذا املقام بالتحديد ي�سري اإىل اختالف يف اأمور قانونية ل اأمور عقائدية.
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�أوًل: �لختالف �سمة �أ�سا�سية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية

يروي املوؤرخون اأنه عندما بداأ اخلليفة العبا�سي املن�سور )754-775( يف توحيد 
اخلالفة، اأ�سار عليه ابن املقفع، اأمني �رصه اآنذاك، بالأثر ال�سار لعدم تقنني اأحكام 
الوقت  ذاك  يف  الق�ساة  كان  حيث  البالد.  يف  العام  النظام  و�سع  على  الق�ساء 
ي�سدرون اأحكامًا متباينة ومت�ساربة مما اأدى اإىل حدوث فو�سى قانونية.3 وكان 
قد و�سل اإىل علم اخلليفة اأن الإمام مالك ب�سدد جمع، اأو جمع بالفعل، موطاأه، 
وهو جتميع وت�سنيف لل�سنن النبوية ح�سبما يعرفها وميار�سها اأهل املدينة، كما هو 
معروف. فعرج اخلليفة بعد اأدائه احلج اإىل املدينة لزيارة مالك، وعر�س عليه 
اخلليفة  رغبة  على  يوافق  مل  مالك  اأن  غري  للخالفة.  قانونًا  املوطاأ  من  يتخذ  اأن 
واأقنعه بالعدول عن ذلك. ونظرًا لأهمية احلوار الذي دار بني اخلليفة والفقيه، 

فل�سوف اقتب�س الق�سة كاملة كما وردت يف اأحد اأقدم كتب تاريخ هذه الفرتة.

اأخربنا ابن �سعد )املتوفى يف �سنة 845( قال حممد ابن عمر الواقدي )املتوفى يف 
�سنة 822( �سمعت الإمام مالك يقول: 

"ملا حج املن�سور، دعاين فدخلت عليه، فحادثته، و�ساألني فاأجبته، 
فقال: عزمت اأن اآمر بكتبك هذه – يعني املوطاأ – فتن�سخ ن�سخًا، ثم 
اأبعث اإىل كل م�رص من اأم�سار امل�سلمني بن�سخة، واآمرهم اأن يعملوا 
مبا فيها، ويدعوا ما �سوى ذلك من العلم املحدث، فاإين راأيت اأ�سل 
العلم رواية اأهل املدينة وعلمهم. قلت: "يا اأمري املوؤمنني، ل تفعل 
هذا! فاإّن الّنا�س قد �سبقت اإليهم اأقاويل، و�سمعوا اأحاديث، ورووا 
اختالف  به من  اإليهم، ودانوا  �سبق  قوم مبا  كّل  واأخذ  روايات، 
الّنا�س، واإن رّدهم عّما اعتقدوه �سديد، فدع الّنا�س وما هم عليه، 
وما اختار اأهل كّل بلد لأنف�سهم. فقال املن�سور: لعمري لو طاوعتني 

لأمرت بذلك".4

انظر �سا�ست )1966:55(.  4
ابن �سعد )1983:440(.  4
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حق  على  اأكدت  التي  الفقهاء  بني  الختالف  اأهمية  للخليفة  مالك  ن�سيحة  وتربز 
الفقيه يف الختالف مع غريه. فقد اأدرك الإمام مالك اأن الختالفات بني الفقهاء 
اإىل  اأدى  مما  ]�س[،  النبوية  ال�سنة  عن  املنقولة  الروايات  اختالف  م�سدرها 
اأننا يجب اأن ننظر يف  اختالف املمار�سات القانونية يف كل بلد عن الآخر. غري 
والتي عرب  التناق�س،  ي�سوبها  التي  مالك،  الإمام  نظر  املالحظة مع وجهة  هذه 

عنها يف اإحدى مكاتباته مع تلميذه امل�رصي الليث بن �سعد )املتوفى يف 791(.

اأهل  باإجماع  التزامه  تلميذه لعدم  اإىل  اللوم  ابن �سعد، وجه مالك  اإىل  ففي كتابه 
اإىل مكة.  املدينة  اآراءه يف طريقه من  قد غري  الليث كان  اأن  يبدو  ففيما  املدينة. 
واختلف الليث مع راأي مالك، كما ظهر يف كتابه اإليه، يف القول باأن عمل اأهل 
املدينة هو ال�سنة احلق. ودلل الليث على راأيه بعدم اتفاق كافة ال�سحابة على عمل 
اأهل املدينة. فقد اختلف ال�سحابة فيما بينهم يف عدد من الق�سايا. ومن غري املرجح 
اخللفاء  �سعى  حيث  ال�سنة  اأو  بالقراآن  علم  على  يكونوا  مل  ال�سحابة  اأن  بالطبع 
اإىل  �سافروا  ال�سحابة ممن  اأن  اإل  لهم.  العلوم  لنقل هذه  الثالثة حثيثًا  الرا�سدين 
اأماكن خمتلفة طبقوا ممار�سات خمتلفة يف امل�سائل التي مل ي�رص اإليها القراآن بن�س 
�رصيح. وقد اأ�سار الليث اإىل عدة ممار�سات اختلف فيها �سحابة الر�سول يف ال�سام 

وغريها عما ميار�سه اأهل املدينة.

ولعل من املهم اأن نحلل ما كتبه مالك اإىل الليث. فالإمام مالك، عندما اأ�سار اإىل 
املدينة وغريها من الأماكن، ذكر اإجماع اأهل املدينة باعتباره اأ�سا�سًا لل�سحة. اأما 
الليث فقد علل اختالفه باعتباره حق م�رصوع، م�سريًا اإىل اإن �سحابة ر�سول الله 
وتابعيهم كانوا يجتهدون براأيهم.5 فبينما اأ�سار مالك اإىل العمل والإجماع، اأ�سار 

الليث اإىل الجتهاد والراأي باعتبارهما اأدوات فقهية. 

كما تناول الإمام ال�سافعي )املتوفى عام 820(، �ساحب املذهب الفقهي ال�سافعي، 
هذه الختالفات باعتبارها يف الأغلب اختالفات جغرافية، ل �سيما بالإ�سارة اإىل 
اختالفه  م�ساألة  ال�سافعي  بحث  "الأم"،  القيم  كتابه  ففي  العراق واملدينة وال�سام. 

اخل�رصي )1981: 97-191(.  5
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الر�سول  و�سنة  العلماء  اإجماع  يكون  اأن  واقرتح  الأم�سار.  هذه  الفقهاء يف  مع 
معيارا للحكم على �سحة الختالف، ولي�س اإجماع اأهل املدينة كما اأ�رص مالك. 
وقد نادى ال�سافعي يف كتابه "الر�سالة"، الذي كتبه بناًء على طلب اخلليفة املهدي، 
ب�رصورة و�سع قواعد لالختالف بني الفقهاء على اأ�سا�س ال�سنة والإجماع. وعلى 
عك�س ابن املقفع، الذي كان قد اقرتح اأن يخت�س اخلليفة بتنظيم الختالف، راأى 
ال�سافعي اأن جماعة العلماء هم الأجدر باأداء هذه املهمة. وبرغم اأن ال�سافعي هو 
فقهية مهمة، وهي  باعتباره ظاهرة  اإليه  نظر  فقد  الختالف،  بتنظيم  نادى  من 

اإحدى احلقائق التي ميكن مالحظتها على مدار تاريخ ال�رصيعة الإ�سالمي. 

الت�رصيع  "تاريخ  كتابه  يف   )1927 يف  )املتوفى  اخل�رصي  حممد  ال�سيخ  ويو�سح 
الإ�سالمي"6 كيف اأن الختالف كان ول يزال اأحد اأبرز �سمات الفقه عرب تاريخ 
الر�سول ]�س[، وبالتحديد يف  اإىل ع�رص �سحابة  اأ�سوله  اإذ تعود  باأكمله،  الفقه 
الفرتة ما بني 11-40 هـ / 633-660 م. وثمة عدد من الأمثلة التي تثبت اختالف 
ال�سحابة فيما بينهم يف العديد من اأمور الدين، اأغلبها يف الأمور التي مل يرد ب�ساأنها 
ن�س �رصيح يف القراآن اأو ال�سنة، غري اأن الختالفات �سملت اأي�سًا تف�سري الأوامر 
القراآنية. فمجرد بدء الدولة الإ�سالمية يف الت�ساع، انت�رص ال�سحابة يف الأم�سار 
�رصقًا وغربًا. ويذكر اخل�رصي �سبعة مراكز بداأ منها الفقه يف التطور والختالف 
باعتباره عرفًا قانونيًا حمليًا يتمحور حول هوؤلء ال�سحابة. وق�سم تطور الفقه من 
القرن ال�سابع اإىل الثاين ع�رص اإىل �ستة ع�سور، مو�سحًا كيف �ساد الختالف يف 

كل ع�رص.

خالل  والتابعني  ال�سحابة  بني  الختالف  �رصح  بعد  اخل�رصي،  ال�سيخ  وي�سري 
الع�رصين الأول والثاين )من منت�سف القرن ال�سابع اإىل اأوائل القرن الثامن(، 
اإىل الختالف والتنوع يف الآراء بني املذاهب الفقهية النا�سئة خالل الع�رص الثالث 
)ما بني اأوائل القرن الثامن ومنت�سف العا�رص(، التي ا�سُتخدم خاللها منهج التقليد 
يف حماولة لتقنني هذا الختالف.  كما ذكر بالتحديد املناظرات التي جرت بني 
منت�سف  بني  )ما  الثالث  الع�رص  وخالل  واحلجاز.  وال�سام  العراق  يف  الفقهاء 

اخل�رصي )1981(.  6
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�سكل  الختالف  هذا  اتخذ  ع�رص(،  الثالث  القرن  منت�سف  اإىل  العا�رص  القرن 
اإىل عنف طائفي.  العلماء، حتولت يف بع�س الأحيان  مناظرات وخالفات بني 
و�سهد الع�رص ال�ساد�س )منذ القرن الثالث ع�رص( ا�ستمرارًا ملنهج التقليد ومل ي�سهد 

اأي تطور يذكر، ح�سبما يرى اخل�رصي. 

ويف الفرتة التالية ملنهج التقليد يف فكر وممار�سات الفقه الإ�سالمي، ارتبط تعريف 
مفهوم  وبالأخ�س  والإجماع  التقليد  مبفاهيم  وثيقًا  ارتباطا  والجتهاد  الإجماع 
الختالف.  فقد اكت�سب الجتهاد معنى خمالفًا ملعنى التقليد، ولذا فقد جرى تعريفه 
اإجماع  فيها  ف�سل  التي  امل�سائل  يف  با�ستخدامه  ي�سمح  مل  ثم  ومن  جديد  كت�رصيع 
املذاهب الفقهية. وحتدد نطاق الجتهاد بالإ�سارة اإىل الإختالف والإجماع. وملا 
كان الإجماع مل يتخذ �سكاًل موؤ�س�سيًا بعد يف ذاك احلني، �سار معنى الإجماع، 
من الناحية العملية، ي�سري اإىل انعدام الختالف بني الفقهاء. ومل يكن ممكنًا للفقيه 
اأن يربر �رصورة اإعادة التف�سري اإل بتو�سيح الختالفات بني الفقهاء. كما اأنه يف 
املناظرات احلديثة اأي�سًا، غالبًا ما يربر الفقهاء التقليديون اإعادة التف�سري، ل�سيما 

يف الأمور التي تتعلق بقوانني الأ�رصة، على اأ�سا�س تعدد الآراء هذا. 

وعلى الرغم من اأن الختالفات بني الفقهاء نتج عنها اآراء متباينة ومت�ساربة يف 
اأغلب الأحوال، وبالرغم من اأن الفقهاء غالبًا ما �سددوا على �رصورة التقنني، 
خمتارة  لكتب  التالية  القائمة  ولعل  املبداأ.  حيث  من  مقبوًل  الآراء  اختالف  ظل 
عن هذا املو�سوع تو�سح مبا يكفي ا�ستمرار الختالف منذ الع�سور الأوىل للفقه 

الإ�سالمي اإىل يومنا هذا.

ثانيًا: �أدبيات �لختالف )1987-798(

لعل اأول ما كتب عن م�ساألة الختالف هما ر�سالتي اأبو يو�سف )املتوفى يف 798( 
حنيفة  اأبي  تالميذ  من  وكالهما   ،)803 يف  )املتوفى  ال�سيباين  ح�سن  بن  وحممد 
)املتوفى يف 767( موؤ�س�س املذهب احلنفي. وقد �رصحت هاتان الر�سالتان اختالف 
كاتبيهما مع مذهب الإمام الأوزاعي من اأهل ال�سام )املتوفى يف 777( وابن اأبي 
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ليلى )املتوفى يف 765( والقا�سي الأموي يف الكوفة، وفقهاء املالكية يف املدينة. 
وباملثل، اأفرد ال�سافعي )املتوفى يف 820( ف�سوًل عن الختالف يف كتابه "الأم" 

و�رصح نظريته حول هذا املو�سوع يف كتابه "الر�سالة".

كتاب  هو  الختالف  ق�سية  على  ركزت  التي  املعروفة  الكتب  اأوائل  اأحد  ويعد 
عن  كتب  ما  اأ�سهر  بني  ومن   .)905 يف  )املتوفى  املروزي  ن�رص  بن  حممد 
بعنوان"اختالف   )922 يف  )املتوفى  الطربي  جرير  بن  حممد  كتاب  املو�سوع 
حتت   )933 يف  )املتوفى  الطحاوي  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبي  وكتاب  الفقهاء"؛ 
نف�س امل�سمى؛ و"الإن�ساف فيما بني العلماء من الختالف" لبن عبد الرب )املتوفى 
يف 1077(؛ وكتاب اأبي حممد عبد الله بن ال�سيد البطليمو�سي )املتوفى يف 1127( 
الختالف"؛  اأوجبت  التي  والأ�سباب  املعاين  على  التنبيه  يف  "الإن�ساف  بعنوان 
وكتاب ابن ر�سد )املتوفى يف 1198( بعنوان "بداية املجتهد". ومن بني الأعمال 
املتاأخرة الأخرى يعد كتاب �ساه ويل الله )املتوفى يف 1198( بعنوان "الإن�ساف 
يف بيان �سبب الختالف" اأكرث الكتب �سيوعًا. ويف الوقت احلديث، تاأتي كتابات 
عبد الرحمن اجلزيري "الفقه على املذاهب الأربعة" )1970(، وم�سطفى �سعيد 
اخلن "اأثر الختالف يف القواعد الأ�سولية يف اختالف الفقهاء" )1972(، وطه 
جابر العلواين "اأدب الختالف يف الإ�سالم" )1987( لتظهر الهتمام املتوا�سل 

من جانب فقهاء امل�سلمني بهذا املو�سوع. 

تعاليم  الآراء كظاهرة طبيعية ترتكز على  باإقرار تعدد  اأدبيات الختالف  وتبداأ 
القراآن. وتقر هذه الأعمال التعدد باعتباره رحمة اإلهية ذلك لأن الب�رص تتفاوت 
اأفهامهم والظروف الجتماعية التي حتيط بهم. وكانت اأوائل الكتب عن ق�سية 
بعد،  وفيما  للفقهاء.  خمتلفة  لآراء  جتميعات  عن  عبارة  اأغلبها  يف  الختالف 
ا�ستخدما  منهجني  الختالفات. وثمة  هذه  ل�رصح  نظريات  الكتب  و�سع جامعي 
يف هذه ال�رصوح: اأحدهما ي�سعى ل�رصح �سبب الختالف ا�ستنادًا اإىل تعدد اللهجات 
اإىل  ي�سعى  والآخر  باحلديث،  العلم  م�ستويات  واختالف  املحلية،  والعادات 
الو�سول  يف  الفقهية  املذاهب  اأو  الفقهاء  ا�ستخدمها  التي  املختلفة  الأ�ساليب  حتديد 
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عن  مقارنة  درا�سة  املجتهد"  "بداية  كتابه  يف  ر�سد  ابن  فيطرح  اجتهادهم.  اإىل 
كتابه  يف  اجلزيري  من  كال  اأ�سهم  وقد  املختلفة.  الفقهية  املذاهب  بني  الختالف 
"الفقه على املذاهب الأربعة" وجواد مغنية يف كتابه "الفقه على املذاهب اخلم�سة" 
ال�سنية  الفقهية  املذاهب  بني  الختالفات  جمع  خالل  من  املو�سوع  هذا  اإثراء  يف 

واجلعفرية يف �سكل جمموعات موجزة للقوانني الإ�سالمية.       

الفقهاء  بني  لالختالف  �سجالت  جند  الأدبيات،  من  النوع  هذا  اإىل  واإ�سافة 
حول كل نقطة تقريبًا يف كل كتب الفقه تقريبًا. وقد ا�ستمرت مراعاة الختالف 
الفقهي لدرجة اأن جند الن�سو�س التي كتبت وفقًا ملبداأ تقليد اأحد املذاهب الفقهية، 
اأمر بها  الفتاوى ا،7 التي  اأمثال  الفقهية من  املذاهب  املوؤلفات املجمعة عن  وحتى 
اأورانك زيب عاملكري )1617-1708م( بهدف تنظيم  اإمرباطور الهند الكربى 
العمل الق�سائي يف الهند يف القرن ال�سابع ع�رص، ل تخلو من تف�سيل لتنوع وتعدد 

الآراء بني الفقهاء ب�ساأن معظم املذاهب القانونية.    

درا�سة  لتطور  خا�سة  اأهمية  الله  ويل  ال�ساه  عمل  يج�سد  ال�سابقة،  القائمة  ويف 
باعتباره  الختالف  ق�سية  زيارة  الله  ويل  �ساه  اأعاد  فقد  وتقدمها.8  الختالف 
ويل  ويقول  والتقليد.  املذهب  اإطار  يف  املتاأخرة  الفرتة  يف  و�سعه  جرى  منهجًا 
يعود  عدة.  لأ�سباب  جاء  بينهم  فيما  امل�سلمني  من  الأول  اجليل  اختالف  اأن  الله 
اأحدها لأن كل منهم كان على دراية وثيقة بعلوم احلديث. اإل اأن قدارتهم على 
حفظ ن�سو�س الأحاديث واحلفاظ عليها متايزت اأي�سًا. كما اأنهم اختلفوا يف حتديد 
الوزن القانوين لكل رواية منقولة عن ال�سنة النبوية، وتباينت اأي�سًا املعايري التي 
اأولوية لروايات حمددة مل  البع�س  اتبعوها يف احلفاظ على الن�سو�س. فاأعطى 
عقولهم   اإعمال  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  عمدوا  اأنهم  كما  اأولوية.  اآخرون  يعطها 

وتطبيق القواعد ب�سورة خمتلفة، ومن ثم فقد اجتهدوا براأيهم يف ق�سايا بعينها. 

وعندما قارن �ساه ويل الدين اأ�سباب الختالف بني ال�سحابة مع اأ�سباب اختالف 
الفقهاء املتاأخرون، خل�س اإىل اأن الختالف يف الفرتات املتاأخرة اأدى اإىل نتائج 

انظر م�سعود )2001(.  7
ويل الله الدحالوي )1971(.  8
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نتيجة  الختالف  ظهر  عندما  التكوين  فرتة  عن  كثريًا  ابتعد  فقد  �سلبية.  عك�سية 
التقليد  منهج  على  التالية  الفرتة  يف  الختالف  ممار�سة  تراجعت  وقد  لالجتهاد. 
وكان  ملوؤ�س�سيها.  اأقوال  �سكل  يف  وانعك�ست  الفقهية،  املذاهب  �سمن  حل�رصها 
ن�سوب  اإىل  الختالف  ممار�سة  فاأدت  �سلبيًا،  اأثرًا  )التقليد(  باملذهب  لاللتزام 

�رصاعات وم�سادمات بني اأتباع املذاهب املختلفة.    

فاأثناء  التدهور.  هذا  م�سوؤولية  حملها  التي  التالية  العوامل  الله  ويل  حدد  وقد 
الفقهاء من  انت�سارًا كبريًا. وهّول  املذاهب  املناظرات بني  انت�رصت  الفرتة،  هذه 
الختالفات بهدف الدفاع عن مذاهبهم واإثبات �سيادتها على املذاهب الأخرى، 
مما اأدى اإىل ظهور مبحث جديد اأطلق عليه "علم اخلالف"، التي ملك املتناظرون 
القانونية  للمذاهب  احلقيقية  وامل�سادر  لالأ�س�س  كثريًا  الفقهاء  يلتفت  ومل  نوا�سيه. 
التي  ال�رصوح  قبول  على  درجوا  فقد  الفقهية.  املذاهب  موؤ�س�سي  و�سعها  التي 
نزاع  ل  تاريخية  كحقائق  العلماء  بني  الختالفات  عن  الأوائل  الفقهاء  اأعطاها 
يف  وطفقوا  للن�سو�س  احلريف  والتف�سري  الراأي  بني  التمييز  جتاهلوا  كما  فيها. 

�سف�سطة ومهاترات عقيمة.

ثالثًا: نظريات �لختالف   

لهم يف ذلك هدفان:  النظريات عن الختالف، وكان  العديد من  الفقهاء  و�سع 
هذه  بع�س  اأ�رصح  اأن  املقام  هذا  يف  واأود  بينها.  والتقريب  الختالفات،  تربير 
النظريات لتو�سيح واإظهار دللتها واأهميتها بالن�سبة لالجتهاد الفقهي يف الع�رص 

احلديث.  

�أ- �ختالف �لتف�سري 

الختالف،  ق�سية  “الر�سالة”9 عن  كتابه  يف  كاماًل  ف�ساًل  ال�سافعي  الإمام  اأفرد 
و�رصح نظريته عن اخلالف مو�سحًا اأن �سببه هو اختالف فهم ن�سو�س القراآن 
واحلديث. وق�سم ال�سافعي الختالف من حيث النوع اإىل خالف مذموم، واآخر 

خدوري )1987: 52-333(.  9
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حممود. الختالف املذموم يتعلق بالراأي الذي يخالف ن�سًا �رصيحًا يف القراآن 
اأو ال�سنة، ومع احتمال عدم وجود ن�س �رصيح فيمكن التف�سري باأكرث من طريقة. 
والختالفات القائمة على هذا التف�سري ل يعتربها ال�سافعي مذمومة، اإل اإنه اعتربها 
غري م�سموح باخلو�س فيها على الإطالق. وي�رصح ال�سافعي الختالف املحمود 

بعدة اأمثلة.

ونظرًا ل�سيق م�ساحة هذه الورقة فلن اأمتكن من اخلو�س يف حتليل تف�سيلي لهذه 
الأمثلة. ولذا، ف�سوف اأركز هنا فقط على �رصحه لالختالف من حيث ال�ستخدام 
املطلقات  على  باأنه  الكرمي  القراآن  يق�سي  املثال،  �سبيل  فعلى  فح�سب.  اللغوي 
)واملطلقات  اأخرى  مرة  يتزوجن  اأن  قبل  الطالق  بعد  قروء  ثالثة  النتظار 
تف�سري معنى  الفقهاء يف  )البقرة: 228(. وينق�سم  باأنف�سهن ثالثة قروء(  يرتب�سن 
“القرء” وح�ساب فرتته. في�سري ال�سافعي اإىل فهم بع�س ال�سحابة للقرء على اأنه 
ال�سيدة  عّرفت  وقد  الطهر.  فرتة  اأنه  على  اآخرون  فهمه  حني  يف  احلي�س  فرتة 
عائ�سة ]ر�سي الله عنها[ القرء على اأنه فرتة الطهر. و�سار ال�سافعي على نهجها 
وفقهاء  املالكية  فقهاء  ويتخذ  الراأي.  هذا  يوؤيد  ]�س[  للر�سول  بحديث  وا�ست�سهد 
ال�سيعة املوقف ذاته. اأما احلنفيون واحلنابلة فالقرء عندهم هو فرتة احلي�س وح�سابه 
منذ بداية احلي�س، اإذ يرون اأنه من ال�سهل بداية العد من هذه العالمة الوا�سحة. 
وعلى ذلك ف�سوف اأدفع باأن هذا الختالف قد ميكن اأي�سًا �رصحه باعتباره تنوعًا 

يف املعايري الجتماعية.  

فهم  يف  الفقهاء  اختالف  كيفية  عن  التفا�سيل  من  املزيد  الختالف  اأدبيات  ويف 
القراآن وال�سنة. ففي الآيات 3-7 من �سورة اآل عمران، ي�سري القراآن �رصاحة 
اإىل اأن بع�س اآياته “حمكمات” وي�سري كذلك اإىل “اأخر مت�سابهات”. ويتعلق هذا 
الختالف بكيفية حتديد ومتييز املحكم من املت�سابه. فثمة اختالف اأي�سًا يف كيفية 
فهم الن�س القراآين. فهل نفهم القراآن حرفيًا؟ وما املق�سود بالتف�سري احلريف؟ وهل 
نعود اإىل ال�سعر العربي اجلاهلي اأو اإىل املعاجم العربية التي و�سعت بعد نزول 
القراآن لفهم كلماته ومفاهيمه؟ وهل نقراأ كل اآية على حدة اأم ننظر يف اآيات القراآن 
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جمتمعة؟ هل نحاول فهمها بالرجوع اإىل اأ�سباب النزول ونوؤرخ لها؟ واإىل اأي 
النزول  باأ�سباب  بربطه  الآيات  فيه  نزلت  الذي  املوقف  اأو  لل�سياق  نوؤرخ  مدى 

وظروفه؟ وهذه جميعًا مناهج خمتلفة ا�ستخدمت يف الفقه الإ�سالمي.

كما اأن الختالف يف الراأي ميتد اأي�سًا لي�سمل فهم ن�سو�س احلديث. فقد ظهرت كلمة 
“خمتَلف” كا�سطالح فني يف درا�سات احلديث يف بداية القرن العا�رص.10وكان 
هذا الختالف يعود اإىل ال�ستخدام اللغوي واملعنى املراد والتناق�س بني املعاين. 
وقد فرق علماء احلديث بني نوعني من الختالف: اأحدهما اأطلق عليه "املختَلف"، 
وهو النوع الذي ميكن �رصح الختالفات فيه؛ واأطلق على الآخر "املختِلف"، وهو 
النوع الذي ي�سعب فيها التقريب بني التناق�سات، وكال النوعني لزم ال�سماح بهما 
الأقوال  باحلديث  وال�سنة،فيق�سد  احلديث  بني  الفقهاء  يفرق  كما  و�رصحهما.11 
واأفعاله  الر�سول ]�س[  اأقوال  فهل  الأفعال واملمار�سات.  والن�سو�س، وال�سنة 
لهما نف�س الوزن ال�رصعي؟ واإذا ما كان هناك ت�ساربًا بني ما نقل من قول وما 

نقل من فعل، فاأيهما يوؤخذ به؟

فقد  ال�سحيح.  احلديث  معايري  حتديد  يف  اختالف  من  حدث  ما  هو  الأهم  ولعل 
و�سع علماء احلديث مناهج معقدة للتثبت من نقل الأحاديث على اأ�سا�س موثوقية 
فق�سمت  الن�سو�س.  وجودة  ]�س[  بالر�سول  الرواة  �سل�سلة  وات�سال  الرواة، 
اأ�سناف على هذا الأ�سا�س. وقد و�سلت هذه الدرا�سات يف  اإىل ثالثة  الأحاديث 
النهاية اإىل جمموعات من الأحاديث ال�سحيحة، ا�سرتكت يف عدد من الروايات 
ولكنها اختلفت اإما يف ن�س احلديث اأو فى �سل�سلة الرواة. كما اختلفوا اأي�سًا يف عدد 
الأحاديث وت�سنيفها يف جتميعاتهم. وب�سبب هذا الختالف و�سعت عدة جتميعات 
التي كانت تعترب عمومًا موثوقة. وموؤخرًا  ال�ست،  التجميعات  اأخرى حتى بعد 
التي مل تظهر اختالفه  الأحاديث  الألباين جمموعة جديدة من  الدين  نا�رص  ن�رص 
ال�ست يف ن�س الأحاديث بل وت�سككه يف معايري جامعي  فح�سب مع املجموعات 

احلديث الأوائل اأي�سًا. 

ابن قتيبة )1962(.  10
انظر التهانوي )1993: 2-441(.  11
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على  يقت�رص  مل  احلديث  وعلماء  الفقهاء  اختالف  اأن  اأي�سًا  املهمة  الأمور  ومن 
بع�سهم  بني  الختالف  لي�سمل  امتد  بل  املوثوق،  احلديث  معايري  يف  الختالف 
وبع�س. فدار خالف مهم بني الفقهاء وعلماء احلديث عن الروايات التي يتوقف 
اأن  اإل  مر�سلة.  اأنها  على  الأحاديث  هذه  فت�سنف  �سحابي؛  عند  الإ�سناد  فيها 
اأغلب علماء احلديث ل يعتربون روايات احلديث هذه موثوقة. وقد ات�سل هذا 
اخلالف ات�ساًل وثيقًا مب�ساألة م�سادر الفقه. فقد اأ�رص علماء احلديث على اعتبار 
روايات احلديث امل�سدر الأ�سا�سي بعد القراآن، وغالبًا ما يٌجّب احلديث عمل الآية 
القراآنية، حيث اأن الوظيفة الأ�سا�سية للحديث هي �رصح معنى الآية. وقد اتخذ كال 
من الإمام ال�سافعي والإمام اأحمد هذا املوقف. يف حني راأى غريهم من الفقهاء اأنه 
يف حالة تعار�س اأو ت�سارب احلديث مع املعنى ال�رصيح لالآية فال يقبل. وراأى 
ل الفقهاء،  مالك اأن اإجماع وعمل اأهل املدينة هو اأكرث امل�سادر موثوقية. وقد ف�سّ
ل�سيما احلنابلة، احلديث الذي رواه فقيه، نظرًا لأن الرواة غري العاملني بدقائق 

الفقه قد ل يكونوا على دراية باملعاين ال�سمنية للن�س.                   

ب- نظريات �لن�سخ

يف بع�س الأحيان اأدت اإ�سارة الفقهاء اإىل الآيات القراآنية اإىل ت�سارب الآراء. 
اإذ  الن�سخ.  مبداأ  اإىل  الفقهاء  جلاأ  اخلالف،  حل  فيها  ميكن  مل  التي  الأحوال  ويف 
دفعوا باأن الآيات القراآنية ل ميكن اأن تناق�س بع�سها ومن ثم فالبد اأن اإحداها قد 

ن�سخت.

تعتمد  الطرق  اإحدى  فكانت  الن�سخ.  اأ�سا�س  حتديد  يف  اأي�سًا  الفقهاء  اختلف  كما 
على وقت نزول لالآية؛ فاملتاأخر من الآيات ين�سخ ما �سبقه. وكما هو معروف، 
فى مكة  بع�سها  ثالثة وع�رصين عاما،  مدار  اأجزاء على  القراآن على  اأنزل  فقد 
وقت  على  يعتمد  مل  وترتيبه  القراآن  جمع  اأن  غري  املدينة.  فى  الآخر  والبع�س 
النزول، ل�سعوبة حتديد وقت نزول كل اآية حتديدًا دقيقًا. وثمة موؤ�رصات لأي 
ال�سور اأنزلت يف مكة واأيها اأنزل يف املدينة، برغم اأن اأغلب ال�سور احتوت على 
اآيات اأنزلت يف مكة واأخرى اأنزلت يف املدينة. وحاول بع�س العلماء ترتيب اآي 

القراآن زمنيًا اإل اأن حماولتهم باءت بالف�سل. 
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وت�سري لفظة الن�سخ، يف بع�س الأحيان، اإىل تغرّي �سبب النزول. فتعد الآية غري 
معمول بها ومن ثم من�سوخة اإذا تغريت الظروف. واأحيانًا ت�ستخدم لفظة الن�سخ 
اأو زادت يف  اأخرى  اآية  اآية عمل  اإذا �رصطت  اأنه  اأي  الإي�ساح؛  بب�ساطة مبعنى 
يتعلق  املبداأ  هذا  اأن  وبرغم  للثانية.  نا�سخة  الأوىل  اعتربت  قيدتها،  اأو  تف�سيلها 

اأ�سا�سًا بالقراآن فقد امتد لي�سمل احلديث اأي�سًا. 

ج- نظريات �مل�سادر

يف فرتة تكوين الفقه، ا�ستخدم الفقهاء عدة م�سادر اأخرى بالإ�سافة اإىل القراآن 
الأربع  امل�سادر  الأمر يف  بح�رص  الختالف  احلد من  ال�سافعي  وال�سنة. وراأى 
والإجماع.  الن�سو�س،  هذه  على  والقيا�س  النبوية،  وال�سنة  القراآن،  التالية: 
وعّرف الختالف والإجماع باعتبارهما نقي�سان متوازيان: اأي اأن الإجماع هو 
غياب الختالف. وقد انت�رصت نظرية امل�سادر الأربعة التي اأوردها ال�سافعي يف 
مذهبه، يف حني ا�ستمرت املذاهب الأخرى يف التاأكيد على امل�سادر الأخرى اأي�سًا. 
وقد ح�رص �سهاب الدين القرايف )توفى فى 1285( ت�سعة ع�رص م�سدرًا ا�ستخدمها 
الفقهاء.12 فاأدرج يف ال�سنة اأقوال ال�سحابة. واأ�ساف اإىل الإجماع، اإجماع اأهل 
املدينة والكوفة واإجماع اخللفاء الرا�سدين الأربعة واآل بيت الر�سول. وقد �سمت 
التالية:  التف�سري  املحلية ومبادئ  العادات والأعراف  التي و�سعها  قائمة امل�سادر 
امل�سلحة املر�سلة )امل�سلحة العامة التي مل توؤكد ومل حتظر يف امل�سادر الرئي�سية(؛ 
والرباءة  الأحكام(؛  اأحد  يف  املا�سية  الظروف  بقاء  )افرتا�س  وال�ست�سحاب 
وال�ستقراء  احلرمانية(؛  ل  الإباحة  الأمور  يف  الأ�سل  اأن  مبداأ  )وهو  الأ�سلية 
)اأي  اأ�ساليب وقائية(؛ وال�ستدلل  )ا�ستخدام  الذرائع  املنطقى(؛ و�سد  )ال�ستنتاج 
والأخذ  الفقهاء(  )تف�سيل  وال�ستح�سان  �سابقة(؛  اأحكام  تطبيق  يف  العقل  اإعمال 
بالأخف )اختيار احلد الأدنى(؛ والع�سمة )عدم قابلية احلكم للخطاأ(. كما اأ�ساف 
ال�ساطبي  اأدخل  كما  الإ�سالم.  قبل  املنزلة  ال�رصائع  القائمة  اإىل  الفقهاء  من  غريه 
التي  ال�رصيعة،  مقا�سد  فكرة  ع�رص  الرابع  القرن  يف  الآخرين  الفقهاء  وبع�س 

القرايف )1961: 141(.  12
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اكت�سبت �سهرة و�سيوعًا بني فقهاء الإ�سالم املعا�رصين. 
وبدون الدخول فى التفا�سيل، يكفي القول باأن الفقهاء يختلفون يف �سحة امل�سادر 
ال�سابقة، ويذهب بع�سهم اإىل اعتبارها مكملة للم�سادر الأ�سا�سية الأربعة. ويبقى 

اأن عدد هذه امل�سادر و�سحتها هو اأمر طاملا اختلف عليه الفقهاء.          

د- نظريات �لتقليد و�ملذهب

اأ�رصت يف مو�سع �سابق اإىل نظريتي التقليد واملذهب، وقد ظهرت هاتان النظريتان 
كطريقة لتنظيم الختالف، اإل اأن املذاهب القانونية عمدت بالإ�سافة اإىل ذلك اإىل 
اإطار موؤ�س�سي لالختالف، وا�ستمر الختالف بني الفقهاء �سمن املذاهب  و�سع 

الفقهية اإىل حد لزم معه و�سع طرق لتنظيمه. 

الفقهاء  طبقة  بينها  من  طبقات،  اإىل  الرواة  تق�سيم  اأ�سلوب  احلنفية  فقهاء  فو�سع 
واأبي  حنيفة  اأبي  بني  خالف  حدوث  حالة  يف  املثال،  �سبيل  فعلى  ون�سو�سهم. 
اأ�سحاب  اأحد  )املتوفى يف 907(، وكان  القا�سي خان  اأ�سار  وال�سايباين  يو�سف 
كان  فاإن  تالميذه؛  واأحد  حنيفة  اأبو  عليه  وافق  الذي  الراأي  باعتماد  الفتوى، 
الزمان  تبدل  اأحدثه  بتغيري  امل�ساألة  وتعلقت  وتالميذه  حنيفة  اأبي  بني  خالف  ثمة 
اأن يتبع تالميذ حنيفة.13 وقد و�سع املذهب احلنفي قائمة  اأو املكان، فعلى املفتي 
بالكتب الثقات و�سنفها اإىل ظاهر الرواية ورواية النوادر �سمن املذهب. وكان 
"ترجيح الراجح" اأحد الطرق الأخرى التي حددت لها ظروف تف�سيلية ومل ي�سمح 
�سوى للفقهاء ذوي الأهلية مبمار�سة هذا احلق. وطبقت هذه الطريقة للف�سل يف 

الختالفات �سمن املذهب الواحد. 

الإفتاء  لرجال  اإر�سادات  مبثابة  لتكون  و�سعت  التي  الفتوى  كتب  اأثارت  وقد 
الذين ي�ست�سريهم العامة يف الأمور ال�رصعية، �سوؤاًل مهمًا عن الختالف وهو ما 
الذي يجب على العامة فعله عندما يواجهون انق�سامًا اأو ت�ساربًا يف فتاوى الفقهاء؟ 
وتنظر هذه الكتب اإىل الختالف على اأنه عملية اإيجابية نحو التطور القانوين. اإل 

قا�سي خان )1983: 3(.  13
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اأن هذا الختيار قد يوؤدي اإىل حدوث خالفات ونزاعات. فعلى �سبيل املثال، اإذا 
اأفتى اأحد رجال الفتوى ب�سحة حالة طالق فيما اأفتى اآخر بعدم �سحتها، فمن �ساأن 
اختيار اأحد الراأيني دون الآخر اأن يوؤدي اإىل وقوع نزاع بني الزوجني. وقد 
ن�سح القا�سي احلنفي اأبو بكر اجل�سا�س )املتوفى يف 980( اأنه يف هذه احلالة يجب 
اأن اجل�سا�س مل يرف�س  الأمر  القا�سي.14 وواقع  اإىل  الزوجني الحتكام  على 
نزاعات بني  الإجراء يف حالة وقوع  بهذا  اأ�سار   واإمنا  الفقهاء،  الختالف بني 

العامة.

هـ-  نظرية مر�عاة �لختالف

من  النتقا�س  دون  الختالف  لتنظيم  قواعد  و�سع  اأي�سًا  املالكية  فقهاء  حاول 
اأهميته. ففي القرن الرابع ع�رص، و�سع فقهاء املالكية يف الأندل�س منهج "مراعاة 
اخلالف"،15 اأو الإقرار بعدم التفاق بني الفقهاء. وتطلب هذا املنهج مبداأيًا جتنب 
العملية،  املمار�سة  فى  ولكن  لها،  مناق�سة  كانت  واإن  ال�سابقة  الآراء  معار�سة 

اأ�سبح ذلك يعنى احلرية يف اختيار اأي من الآراء املختلفة اأو املخالفة. 

ر�بعًا: �أهمية �لختالف بالن�سبة لإ�سالح قو�نني �لأ�رشة يف �لوقت �ملعا�رش

اإن العر�س التاريخي املوجز الذي اأ�سلفنا طرحه عن الختالف وما يت�سل به من 
اإن  اأوًل،  الفقه.  اإىل حقيقتني على درجة من الأهمية عن طبيعة  نظريات ي�سري 
الفقه يطرح الختيار باعتباره راأيًا بدياًل من بني عدة بدائل؛ وثانيًا، اإن الفقه يعد 
ابتناءًا اجتماعيًا لل�رصيعة. وملا كانت هاتان النقطتان على اأعلى درجة من الأهمية 
بالن�سبة للجدال الدائر حول قوانني الأ�رصة الإ�سالمية يف الوقت املعا�رص، ف�سوف 

اأتعر�س لهما �سارحًا كال منهما يف هذه الورقة. 

اجل�سا�س )1994: 351(.  14
ملعرفة تفا�سيل عن اآراء ال�ساطبي عن مراعاة الختالف، انظر م�سعود )1995: 6-240(.  15
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�- �لفقه باعتباره ر�أيا بدياًل

لكي نفهم طبيعة الفقه، ينبغي لنا اأن نتذكر اأننا ل نعرف �سوى القليل عن ال�رصيعة 
وكيفية تطبيقها يف فرتة ما قبل احلداثة. فما زال تاريخ الت�رصيع الإ�سالمي مل يكتب 
بعد، وما لدينا لي�س اإل تاريخ الفقهاء ومذاهبهم. فلدينا �سجالت عن بع�س الت�رصيعات 
التي �سنها اخللفاء الأربعة الأوائل، اإل اإننا ل نعرف �سوى القليل عن القوانني التي 
اأدخلها اخللفاء وامللوك وال�سالطني يف الفرتات املتاأخرة. وعادًة ما نفرت�س اأن الفقه 
كان م�سدر القانون يف املجتمعات الإ�سالمية يف فرتة ما قبل احلداثة. وي�ساوي هذا 
الفرتا�س بني ال�رصيعة والقانون وبني الفقه ومن ثم ينحو اإىل جتاهل اإ�سهامًا �سديد 
للقوانني  للت�سدي  الفقهاء  اأقامه  بدياًل  قانونيًا  نظامًا  للفقه عندما كان مبثابة  الأهمية 
املَلكية. فالفقه يقدم منظورًا جديدًا عن تطور القوانني يف الإ�سالم، وهو اأمر وثيق 

ال�سلة باإ�سالح قوانني الأ�رصة الإ�سالمية يف عامل اليوم. 

ومن وجهة نظري، فاإن اإ�رصار الفقهاء على الختالف والتعدد ي�سري اإىل تطور 
الفقه كبديل موازي للنظام القانوين القائم اآنذاك؛ فكان مبثابة نقد للنظام املعا�رص. 
وقد جرى جتاهل هذا اجلانب لعدم توافر معرفة كافية عن كيفية التطبيق الفعلي 
اإىل  لالإ�سارة  التالية  النقاط  نثري  ثم  ومن  يقينًا،  ب�سئ  القطع  ميكن  فال  للقانون. 

�رصورة اإعادة كتابة تاريخ القانون الإ�سالمي. 

ي�سود العتقاد باأن الفقه كان قانون اخلالفة يف املحاكم والأ�سواق، غري اأن عدم 
الفقه من جانب  اأو وثائق من جانب، وا�ستمرار الختالف يف  وجود مدونات 
الق�ساة مل  اأ�سدرها  اأحكام  �سجل من  فما  الراأي.  هذا  ال�سكوك حول  يثري  اآخر، 
تتوافر اإل بعد القرن ال�ساد�س ع�رص. نعرف من "اآداب القا�سي" اأن اأحكام الق�ساة 
اأو  الفقه بها ك�سابقات  اإنه لعدم اعرتاف  اإل  جرى احلفاظ عليها بحر�س �سديد، 
بع�س  وتو�سح  الفقهية.  الن�سو�س  من  كجزء  ا�ستخدمت  فقلما  للقانون  م�سدر 
ال�سعب  اأنه من  الأحكام، غري  الفقه وهذه  بني  ت�سابه  احلديثة وجود  الدرا�سات 
الأدبيات  وت�سري  للق�ساة.  الوحيد  القانون  م�سدر  هو  كان  الفقه  اأن  ا�ستنتاج 
اليد يف تف�سري  الق�ساة كانوا طليقي  اأن  اإىل  الق�ساة والفقهاء  حول الختالف بني 

القراآن.  
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وكانت موؤ�س�سة الق�ساء ت�سم مزيجًا من رجال حتكيم ورجال فتوى. وقد تداخل 
اأنه عندما �سار من�سب القا�سي  من�سبي املفتي واحَلَكم يف البداية وتقاطعا. غري 
بحكم التعريف هو نائب اخلليفة اأو الوايل، اإبان فرتة اخلالفة الأموية، اأ�سبحت 
ال�سلطة الدينية للق�ساة مو�سع جدال وخالف بني الفقهاء. فبداأ رجال الإفتاء يف 
الت�رصف على اأنهم خرباء قانون م�ستقلني. واأ�سبحت الفتوى كيانا موؤ�س�سيًا بدياًل 
ملحاكم الق�ساء اأثناء فرتة تكوين القانون الإ�سالمي. ويعد حجم معرفتنا بالفتاوى 
كبريًا ن�سبيًا مقارنة بحجم ما لدينا من اأحكام للق�ساة. فقد كان اخلليفة هو من يعني 
فقهاء،  ليكونوا  يكفي  مبا  موؤهلني  الق�ساة  بع�س  يكن  فلم  بهم،  ويتحكم  الق�ساة 
وبالتايل فكان من الأ�سوب لهم ا�ست�سارة رجال الإفتاء. اأما الفقه، برغم اأنه مل 
يكن اأحد قوانني اخلالفة، فكان مبثابة اأحد م�سادر القانون للق�ساة. فكان القا�سي 
ي�ستفتي املفتي يف ق�سايا معقدة. وبينما كانت اخت�سا�سات الق�ساة حمدودة، كان 

لأ�سحاب الفتوى جماًل اأرحب.

ال�سبب وراء اإمكان تطور موؤ�س�سة الفتوى مبعزل  “اآداب املفتي”  وتو�سح كتب 
عن قانون اخلالفة. ويبدو اأن ال�سبب وراء ذلك اأن اأحكام الق�ساة تناولت حالت 
قانونية.  معايري  لت�سبح  تعميمها  احلالت مل ميكن  وهذه  وقتية.  اعتربت  بعينها 
وعالوة على ذلك، فقد متتع الفقهاء بدور م�ستقل ن�سبيًا يف عملية اإنتاج الن�سو�س 

القانونية والتعليم ال�رصعي والفتوى، مقارنة بالق�ساة.

وتك�سف اأدبيات الختالف كذلك عن اأن معظم اأفكار الفقهاء مل تكن م�ستقاة من 
ال�سحابة  اآراء  من  الأحيان  اأغلب  م�ستقاة يف  كانت  بل  مبا�رصة،  وال�سنة  القراآن 
والتابعني واأفعالهم. كما ت�سري اأدبيات الختالف اأي�سًا اإىل قول ال�سحابي باعتباره 
م�سدرًا مقبوًل للقانون. وينطبق هذا الأمر بالأخ�س على قوانني الأ�رصة. فقد 
اأن  كيف  الإ�سالمية  ال�رصيعة  يف  الطالق  قوانني  عن  حديثة  درا�سات  اأظهرت 
الفقه يرتكز على اأقوال ال�سحابة والتابعني اأكرث من ارتكازه على القراآن وال�سنة 

النبوية.16

لوكا�س )ورقة غري من�سورة(.  16
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ل�سحة  ك�رصط  ويل  وجود  ب�ساأن  الفقهاء  اختالف  املهمة  الأمثلة  بني  من  ولعل 
اأن عقد الزواج يعد �سحيحًا  ال�سافعي  عقد الزواج. فريى الإمام مالك والإمام 
دون موافقة ويل الزواج. اأما اأبو حنيفة، وتالميذه زفر وال�سعبي والزهري فال 
يعتربونه �رصطًا اإذا حتقق يف الزوجني �رصط الكفاءة الجتماعية. وي�سرتط داود 
الظاهري وجود ويل للعرو�س اإذا كانت بكرًا، يف حني يرى ابن القا�سم �رصط 
وجود الويل م�ستحبًا ولي�س فر�سًا. ويحلل ابن ر�سد هذا الختالف معلاًل ظهوره 
بعدم وجود اآية �رصيحة اأو حديث �رصيح يف هذه امل�سالة. فالآيات القراآنية التي 
املعاين  هذه  اإىل  الفرتا�سات،  اأف�سل  على  ت�سري،  اآرائهم  لتربير  الفقهاء  �ساقها 
�سمنًا ل �رصاحًة. كما اأن احلديثني اللذين رواهما ابن عبا�س وعائ�سة ل يدعمان 
راأي الفقهاء. غري اأنه قد اأثريت ت�ساوؤلت فنية حول ما اإذا كان هذان احلديثان 

مردهما للر�سول اأم هي اأقوال لبن عبا�س وعائ�سة.17

وي�سري تطور الفقه وتعدد الآراء الفقهية اإىل اأن التف�سري القانوين هو عملية م�ستمرة 
ت�سمح باإبقاء ال�سلة بني املعايري القانونية واملعايري الجتماعية. وت�سري الختالفات 
بني الفقهاء، ل�سيما يف امل�سائل املتعلقة بقوانني الأ�رصة، اإىل اأهمية التحرك اإىل ما 
التغريات  التي ميكنها م�سايرة  العامة  القانونية  املبادئ  الن�س لإيجاد  اأبعد من  هو 

الجتماعية. 

ب - �لفقه باعتباره �بتناًء �جتماعيًا لل�رشيعة

الفقهاء وظهور  اآراء  تعدد  اأن  عاليه  اأفردناه  الذي  العام  العر�س  من  لنا  يت�سح 
املذاهب املختلفة يعود اإىل اأ�سباب جغرافية يف الأ�سا�س؛ فالختالف اأ�سا�سه اختالف 
اجتماعيًا  ابتناًء  الفقه كان  اأن  اإىل  ي�سري  يف عادات وممار�سات كل جمتمع. مما 
لل�رصيعة. ففي البدء ا�ستخدمت كلمة الفقه مبعناها احلريف، اأي فقه وفهم ال�رصيعة 
الذي يعتمد على فئات الفكر الجتماعي، �سواء مبعنى نزول ال�رصيعة يف �سياق 
اجتماعيًا.  قبوًل  ال�رصيعة  اإك�ساب  بغر�س  املوؤ�س�سات  بناء  اأو  بعينه  اجتماعي 
ونظريًا، كان املق�سد من البتناء الجتماعي حتقيق التناغم بني املعايري الجتماعية 

والقانونية.
ابن ر�سد )تاريخ غري حمدد: 11-8(.  17
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اأ�سا�س  على  واختالفها  الآراء  تعدد  �رصح  اإىل  الفقهاء  �سعى  الذكر،  اأ�سلفنا  وكما 
املهم والغائب يف هذه  اإن اجلانب  اإل  التف�سري.  اللغوي واختالف مناهج  التنوع 
التفا�سري هو ال�سياق الجتماعي لهذه الختالفات. فالختالفات اللغوية والتف�سريية 
اختالف  اإىل  ي�سري  مما  الجتماعية،  واملوؤ�س�سات  باملعايري  وثيقًا  ات�ساًل  تت�سل 
ال�سياقات الجتماعية للمتحدثني. ففهم كلمات بعينها حتى ولو يف نف�س اللغة يختلف 
بب�ساطة ظاهرة اجتماعية.  اللغة  فيها، ذلك لأن  ت�ستخدم  التي  الأقاليم  باختالف 
ويذكر الفقهاء نوعني من الأعراف: العرف القويل، والعرف الفعلي. وكالهما 
يطلق عليه عرفًا اأي اأفعاًل يبتنيها املجتمع. وي�ستخدم هذا الفرق بني القول والفعل 
يجري  فمثاًل،  الأ�رصة.  قوانني  واختالف  بتعدد  يتعلق  فيما  التحديد  وجه  على 
ت�سوية الق�سايا املتعلقة مببلغ املهر وطريقة دفعه، اأو اإذا ما ا�ستخدمت كلمات بعينها 
اأن  املتبع يف املجتمع. غري  الفعلي  اأ�سا�س العرف  للدللة على معنى املهر، على 
اأدبيات الختالف عادة ما تف�رص هذا الختالف على اأنه اختالف بني الفقهاء يف 

فهم املعنى.

يتعلق  فيما  الفقهاء  للقوانني من واقع الختالف بني  الجتماعي  البتناء  ويت�سح 
حتديدًا.  الأم  ناحية  من  الأرحام  واأويل  الأخوات  على  املرياث  توزيع  مب�ساألة 
)الن�ساء:  ترك  ما  ن�سف  ترث  وحيدة،  ابنة  للمتوفى  كان  اإذا  اأنه  القراآن  فيقول 
الن�سف  اأي�سًا  ترث  احلالة  هذه  البنة يف  اإن  اإىل  الفقهاء  بع�س  ويذهب   .)176
الآخر باعتباره مبلغًا متبقيًا اإن مل يكن للمتوفى ع�سبة. وقد اختلف ال�سافعي مع 
الوحيد،  الوريث  باعتبارها  كاملة  تركتها  اأعطت  قد  البنة  باأن  قائاًل  الراأي  هذا 
بينما اأمر الله لها بالن�سف �سواء ورثت وحدها اأو مع اآخرين18، يف حني ا�ست�سهد 
اآخرون باآية اأويل الأرحام يف �سورة الأنفال )الآية 75(، غري اأن ال�سافعي اختلف 
الهجرة  اأعقبت  التي  بالفرتة  متعلقة  كانت  الآية  اأن  قائاًل  حجتهم  ورف�س  معهم 
مبا�رصة عندما كان يجري توزيع املرياث على اأ�سا�س الإميان. وبعد نزول اآيات 
القاعدة يف توزيع املرياث.  الورثة واخللف مل يعد معمول بهذه  ب�ساأن  �رصيحة 
وذهب ال�سافعي اإىل اأن يح�سل الزوج على ن�سيب اأكرب من ذوي الأرحام. فاإن 

ال�سافعي، مقتب�س يف خدوري )1987: 345(.  18



م�ساو�ة: حركة عاملية من �أجل �مل�ساو�ة و�لعدل يف �لأ�رشة �مل�سلمة 90

ترك النا�س يرثون بالرحم، ا�ستوت البنة مع اأخيها، وحق لكل ذي رحم اأن 
ال�سافعي  اأكرب من الزوج غري ذي الرحم.19 وراأى  يرث واأن يكون له ن�سيبًا 
اأن م�سدر هذا الختالف هو اختالف تفا�سري الآيتني القراآنيتني. واأرخ ال�سافعي 
اأن  فراأى  املال،  للباقي من  بالن�سبة  اأما  الأرحام.  اآية ذوي  بن�سخ  لالآيتني ودفع 

يذهب للمجتمع اإن مل يكن للمتوفى ع�سبة.      

واأرى اأن هذا الختالف ميكن �رصحه على اأ�سا�س وجهات النظر املختلفة للفقهاء 
للهياكل  موؤيدًا  يبدو  فال�سافعي  والأمومية.  الأبوية  الجتماعية  بالبنى  املتعلقة 
الذكورية ويذهب اإىل اأن معار�سة هذا الراأي ميكن اأن ي�رص بهذا املبداأ. واإذا ما 
نظرنا اإىل ممار�سات اجلاهلية جند اأن الن�ساء واأويل الأرحام مل يكن لهم ن�سيب 
من املرياث. فجاء القراآن لري�سي مبداأ م�ساركة املراأة يف املرياث واأجاز بو�سوح 
لالبنة والأخت احل�سول على ن�سف الرتكة يف حالة كانت الأخت هي الوريث 
يف  اأما  احلالة.  هذه  يف  املتبقى  املبلغ  عن  اإ�سارة  اأي  القراآن  يذكر  ول  الوحيد. 
للمتوفى  يكن  مل  حالة  يف  الع�سبة  على  قا�رصًا  الإرث  يف  احلق  فكان  اجلاهلية، 
فرع وريث. ويبدو موقف ال�سافعي موؤيدًا للمار�سات الذكورية يف اجلاهلية، اإذ 

ا�ستبدل املجتمع القبلي مبجتمع م�سلم.

الإمام  �ساقه  الذي  باملثال  يت�سل  للفقه  الجتماعي  البتناء  عن  اآخر  مثال  وثمة 
التي ذكرناها يف مو�سع �سابق.  "قرء"   ال�سافعي عن الختالف يف معنى كلمة 
حني  يف  الطهر،  فرتة  باأنه  "القرء"  يعّرفون  وال�سيعة  واملالكية  ال�سافعية  ففقهاء 
يعرفه الأحناف واحلنابلة على اأنه فرتة احلي�س. وقد ف�رص ال�سافعي هذا الختالف 
اأن تربيره يوحي بوجود �سعوبات  امل�سطلح. غري  اأنه اختالف يف معنى  على 
عملية يف تقبل غريه من الآراء. وي�سري ال�سافعي اإىل ثالثة طرق ممكنة حل�ساب 
فرتة العدة: ح�ساب ال�سهر القمري، اأو فرتة الطهر، اأو بداية احلي�س. وي�سري اإىل 
اأن احل�ساب بالأ�سهر القمرية ل ميكن اعتباره ح�سابًا معياريًا ذلك لرتاوح زمن 
ال�سهر القمري ما بني 29 اإىل 30 يومًا. ويرى اأنه من الأدق بدء احل�ساب من 

خدوري )1987: 346(.  19
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فرتة الطهر. اأما فقهاء الأحناف واحلنابلة فيتخذون من بداية احلي�س نقطة بداية 
للح�ساب كونها عالمة وا�سحة ومن ثم ي�سهل بداية العد منها. 

ويف املجتمع اجلاهلي، كانت الطريقة املطلقة حل�ساب فرتة العدة بعد وقوع الطالق 
النتظار  على  الكرمي  القراآن  وين�س  القمري.  ال�سهر  اأ�سا�س  على  ح�سابها  هي 
لثالثة اأ�سهر "اإن ارتبتم" )الطالق: 4(. ومرة اأخرى ت�سي هذه التفا�سري بتجاهل 
ملمار�سات  درا�سته  يف  فوزي20،  اإبراهيم  وي�سع  املحلية.  املجتمعية  املمار�سات 
اجلاهلية والإ�سالحات التي اأدخلها القراآن الكرمي على قوانني الأ�رصة، خالفات 
اأن العرب قبل الإ�سالم  اإىل  ال�سياق املقارن. وينتهى يف درا�سته  الفقهاء يف هذا 
عرفوا فرتة العدة على اأنها فرتة الطهر. فاإذا طلق الرجل امراأته يف فرتة الطهر 
انتهت عدتها مع بداية احلي�سة التالية، اإذ يدل ذلك على اأن املراأة لي�ست حبلى. 
واأكد الإ�سالم على رد الزوج لزوجته اأثناء فرتة الطهر، اإل اأن فرتة العدة مدت 
من فرتة طهر واحدة اإىل ثالث فرتات كي يرتك للزوجني جماًل للرجوع. ومرة 
اأخرى يتخذ ال�سافعي موقفًا موؤيدًا ل�ستمرار العادات العربية القدمية. و عادة ما 

ي�سقط هذا املنظور، املهم بالن�سبة لقوانني الأ�رصة، من اأدبيات الختالف. 

يتحدث  وعندما  الب�رص.  بني  العالقات  تنظم  اجتماعية  موؤ�س�سة  الأ�رصة  اإن 
القراآن عن الأ�رصة والعالقات بني الرجل واملراأة، فاإنه يراعي بال �سك ال�سياق 
فاإن  الله  ويل  �ساه  يو�سح  وكما  الجتماعية.  واملوؤ�س�سات  والعادات  الجتماعي 
الأ�رصية،  بالعالقات  يتعلق  فيما  ل�سيما  الإ�سالمية،  لل�رصيعة  املادي  امل�سدر 
يف  وال�سنة  القراآن  نظر  وقد  الإ�سالم.  قبل  ما  فرتة  يف  الجتماعية  العادات  هو 
اإ�سالحات على  املمار�سات والعادات العربية يف فرتة ما قبل الإ�سالم، فاأدخال 
العادات واملمار�سات اجلائرة، واأخذا منها كل ما هو عادل.21 وي�سري ويل الله 
باأنه يجب علينا لكي نفهم ال�رصيعة اأن ننظر بتاأين يف م�سدرها املادي وكذلك يف 
املنهج امل�ستخدم يف تنفيذ الإ�سالح. كما يو�سح اأنه بالن�سبة لالإ�سالحات يف قانون 
الأ�رصة فاإن الإ�سالم اأخذ اأفعال وممار�سات العرب قبل الإ�سالم واأ�سلح منها ما 

فوزي )1983(.  20
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واملهر واملرياث من  الطالق  باأمور  يتعلق  ما  املراأة، ل�سيما  بحقوق  كان ي�رص 
قبيل اخلطبة قبل الزواج، وويل الزواج، ومرا�سم الزواج، ووليمة العر�س، 
واملهر، والعالقات املحرمة، والر�ساع، واحلقوق الزوجية، والطالق باأ�سكاله 

املختلفة، والعدة، واملرياث. 

وعندما اأدخل الر�سول اإ�سالحات على املمار�سات الذكورية، وجد بع�س ال�سحابة 
بع�س  ا�ستغرب  املثال،  �سبيل  فعلى  الإ�سالحات.22  تلك  قبول  يف  غ�سا�سة 
ال�سحابة الآيات املتعلقة بن�سيب املراأة يف املرياث، اإذ قالوا باإن الن�ساء ل ي�ساركن 
يف احلروب ول يغنمن منها، فلَم يخ�س�س لهن ن�سيبًا من املرياث؟23 وتك�سف 
اأمثلة كهذه ال�سياق الجتماعي املحيط بتلك الإ�سالحات وت�سري اإىل كيفية تعاطي 
املجتمع الذكوري مع هذه التغيريات. فال ميكن اأن نعرف قيمة الإ�سالحات التي 
اأدخلها القراآن وال�سنة دون اأن نربطها بال�سياق الجتماعي الذي اأحاط بها. كما 
اأن الفقهاء ف�رصوا ال�رصيعة وفقًا ل�سياقاتهم الجتماعية. واليوم، مع تغري ال�سياق 
الجتماعي مرة اأخرى، فمن ال�رصوري اأن نف�رص ال�رصيعة �سمن هذه ال�سياقات 

الجتماعية اجلديدة. 

ويف اأغلب الأحيان، ينظر اإىل تعدد الآراء )وما ي�ساحبه من اختالف( باعتباره 
اأمثال جوزيف  الإ�سالمية )من  ال�رصيعة  اأن بع�س موؤرخي  �سلبيًا، حتى  تطورًا 
والتطبيق. وقد حاولت يف  النظرية  ت�ساربًا بني  باأنه  الأمر  هذا  ي�سف  �سا�ست( 

طرحي اأن اأعر�س للتعدد بو�سفه مبدءًا ديناميكًيا يف تطور الفقه. 

وختامًا دعوين �أ�سع هنا �لنقاط �لأ�سا�سية �لتي عر�سنا لها: 

تعدد الآراء الفقهية يعك�س عملية البتناء الجتماعي يف ال�رصيعة. 1 .
بني  الت�ساق  وحتقيق  لالجتهاد  امل�ستمرة  احلاجة  يربر  الفقهية  الآراء  تعدد  2 .

املعايري القانونية والجتماعية.
التعدد يقدم اإطارًا �رصعيًا لل�سعي وراء اإيجاد مناهج جديدة للتف�سري.  3 .

التعدد يقر بالتعددية الثقافية والقانونية.  4 .

فوزي )1983: 188(.  22
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خام�سًا: �لآفاق �مل�ستقبلية: �لختالف و�إ�سالح قو�نني �لأ�رشة  

يتيح التعدد والختالف يف الآراء الفقهية فر�سًا عديدة لإ�سالح قوانني وممار�سات 
الأ�رصة يف جمرى ن�سالنا من اأجل حتقيق امل�ساواة والعدل يف الأ�رصة امل�سلمة. 

 
�سياقها  �سمن  الأوىل  الفرتات  واأحكام  الفقه  ن�سو�س  نفهم  اأن  اأوًل  املهم  ومن 
ال�سياقات  اأن  الفقهية  الن�سو�س  قراءة  عند  متامًا  الوا�سح  فمن  الجتماعي. 
اإىل  اأن نعود  لذا فمن ال�رصوري  الفقهاء.  تفا�سري  الجتماعية جرى جتاهلها يف 
التعليقات واحلوا�سي التي كتبت يف تلك الفرتة لإثارة ق�سية ال�سياق الجتماعي. 
فهم  يف  الفرتة  تلك  يف  ال�سادرة  الأحكام  من  ن�ستفيد  اأن  ميكن  الطريقة،  وبهذه 
تطبيق القانون �سمن �سياق اجتماعي. ويف الدرا�سات القانونية احلديثة، تتزايد 
الأمر  وينطبق  القانون.  لفهم  الق�سائية  ال�سوابق  وتدري�س  لدرا�سة  لدينا  النزعة 

ذاته على الفقه؛ اإذ ينبغي درا�سته وفهمه �سمن �سياق.      

القراآن  ي�ستخدمون  الذين  واأولئك  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  القائلون  ي�سرتك  كما 
م�سدرًا ل�رصعيتهم يف ع�رصنا هذا يف ا�ستبعادهم لل�سياق الجتماعي. فعندما نحاول 
اأن نربز اأهمية ال�سياق الجتماعي، نحال اإىل �سياق مثايل مل يقم قط. فنحن نحتاج 
اإىل فهم الق�سايا التي يتناولها القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ل باعتبارها لهوتًا، 
القراآن  لها  وت�سدى  الوقت  ذاك  يف  طراأت  اجتماعية  م�سكالت  باعتبارها  بل 

وال�سنة النبوية. 

التاريخ  ال�رصعية على مدار حقب  املذاهب  لنا معرفة تطور وتقدم  ينبغي  ثانيًا، 
واإق�ساء  بعينه  مذهب  تطور  اإىل  اأدت  التي  لالأ�سباب  اأف�سل  فهم  اإىل  ن�سل  حتى 
املبتنية  والقوانني  الفقه  مفاهيم  متثلنا  فلقد  املختلفة.  الأم�سار  يف  اأخرى  مذاهب 
اجتماعيًا حتى �سار غالبًا ما نعتقد اأنها مفاهيم اإ�سالمية واإلهية منزلة. فعلى �سبيل 
ا�ستعماريًا،  مبتنًى  �سخ�سية  قوانني  الإ�سالمية  الأ�رصة  قوانني  اعتبار  يعد  املثال، 
حيث ق�سمت النظم ال�ستعمارية القوانني اإىل قوانني عرفية وعامة بغر�س تطبيق 
الزواج  م�سائل  على  املحلية  القوانني  تطبيق  وح�رص  الأوروبية  القانونية  النظم 
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بالدين  املو�سوعات  هذه  ال�ستعمارية  القوى  ربطت  وقد  واملرياث.  والطالق 
والعادات بهدف ا�ستبعادها من املبادئ العامة للم�ساواة والعدل. ومن املفارقة اأن 
جند امل�سلمني قد ا�ستدخلوا فكرة القوانني ال�سخ�سية هذه واأ�سفوا عليها قدا�سة حتى 
قوانني  اأن  �سك  وامل�ساواة. وما من  العدل  مبادئ  قابلة ل�ستيعاب  اأ�سبحت غري 
الأ�رصة الإ�سالمية ترتكز على مبادئ العدل، اإل اأن مفهوم العدل يجري تعريفه 
اإذن تفكيك مفهوم قانون الأحوال  النا�س يف املجتمع. فينبغي  اأو�ساع  يف �سياق 
ال�سخ�سية الذي كان الهدف من وراء �سّنه حتقيق غر�س بعينه ترتب عليه وقوع 

ظلم يف عامل اليوم. 

وعلينا اأن نتذكر اأن الختيارات فيما يتعلق باملدار�س القانونية، على مدار التاريخ 
بداأ  املثال،  �سبيل  فعلى  الجتماعي.  ال�سياق  من  انطالًقا  اتخاذها  مت  الإ�سالمي، 
مل  الإ�سالمية  املجتمعات  اأن  اإل  العثمانية،  الدولة  اإبان  الر�سمية  املذاهب  تطبيق 
اأثناء حكم املماليك  تتقبل فكرة املذهب الر�سمي. فكان النظام الق�سائي يف م�رص 
تعدديًا؛ حيث كان الق�ساء ي�سم اأربعة اأو خم�سة ق�ساة من املذاهب الفقهية املختلفة، 
بداأ  ال�ستعمارية،  احلقبة  واأثناء  ر�سميًا.  بها  معرتف  كلها  املدار�س  هذه  وكانت 
دخول مفهوم تدوين قانون الأحوال ال�سخ�سية اجلديد، وهو املفهوم الذي مل يكن 
املوحد  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  تطبيق  واأدى  ال�سابقة.  الفرتات  يف  وجود  له 
اإىل تق�سيم ال�رصيعة واعتبار اأجزاء بعينها من الفقه وال�رصيعة دينية و�سخ�سية. ثم 
ا�ستخدم ال�ستعمار الربيطاين بعد ذلك املذهب احلنفي يف الهند، وو�سع "القانون 
الواقعة حتت  املناطق  اإىل  اإىل ت�سديره  الذي عمد ال�ستعمار  الأجنلو -حممدي" 
مثل  خمتلفة،  اجتماعية  واأعراف  قانونية  مذاهب  تتبع  التي  الربيطانية  ال�سيطرة 

ال�سودان وم�رص وماليزيا. فيجب علينا اأن نفهم هذه التاأثريات فهًما اأعمق. 

ولعل اأحد الأ�ساليب التي تعمل على التوفيق بني املناهج املختلفة للمذاهب ال�رصعية 
املختلفة هو اأ�سلوب التلفيق اأو التخري، الذي بداأ العمل به منت�سف القرن الع�رصين. 
فعلى �سبيل املثال، حدد املذهب احلنفي، املتبع يف قوانني الهند وباك�ستان، الطالق 
من خالل املحاكم يف نقطة اأو نقطتني. ويف 1939، وبعد جمادلت ومناظرات 
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املالكي. وعندما  الفقه  اّتباع  التقليدية يف  املذاهب  اأن�سار  العلماء من  بداأ  مطولة، 
ُلفت انتباه هوؤلء العلماء التقليديني اإىل حالت الظلم الفعلية الواقعة �سد الن�ساء يف 
ظل املذهب احلنفي، بادروا باقرتاح اإجراء اإ�سالحات. ويو�سح ذلك الأمر اأن 

الإ�سالحات ميكن اأن حتدث مع بروز م�سكالت جديدة. 

ثالثًا، من املهم اأن نفهم اأن الفقهاء بنوا اآراءهم على اأ�سا�س ما ظنوه عدًل يف وقتهم، 
وكانت قراءتهم للقراآن وتف�سريهم له م�ستقاة من واقع روؤاهم الجتماعية. فعلى 
�سبيل املثال، يف تف�سري الآية الرابعة من �سورة الن�ساء، حاول كل منهم و�سف 
كيفية �رصب الزوجات. ويو�سح هذا الأمر �سعورهم الفعلي باحلرج جتاه ذكر 
جهود  باعتبارها  مناق�ساتهم  يف  ننظر  اأن  وينبغي  القراآن.  يف  الزوجات  �رصب 
اأن  التي خرجت منه. وباملنطق ذاته، علينا  اجتماعية مرتبطة بزمنها واملجتمع 

ننظر الآن يف كيفية ومدى اإمكانية حتقيق هذا العدل يف الوقت املعا�رص. 

ممكن.  التغيري  واأن  ويحدث،  حدث  التغيري  باأن  نعرتف  اأن  لنا  ينبغى  رابعًا، 
فغالبًا ما نتخيل اأن كل ما يحتويه الفقه ن�س عليه القراآن اأو ال�سنة ومن ثم ل ميكن 
مثال  طرحنا  ما  فاإذا  يكون.  اأن  يجب  ما  بال�رصورة  علينا  ميلي  واإنه  تغيريه، 
تاريخيًا، جند اأن اإلغاء العبودية والرق مل يتم اإل منذ اأقل من مئة عام، وما من 
اأحد، حتى التقليديني اأنف�سهم، يرغب يف عودة زمان العبودية اأو اأ�سكال الزواج 
القائمة على العبودية مرة اأخرى. ويف جمالت اأخرى من القانون، جرى قبول 
التغيريات يف الفرتة املعا�رصة وا�ستدخالها. وما تلك اإل جمموعة من الأمثلة التي 

ميكن ا�ستخدامها للربهنة على اإمكانية حتقيق التغيري يف قوانني الأ�رصة. 

و�سعه  قانون  فالفقه  اتباعه.  امل�سلمني  على  ُفِر�س  اإلهي  بقانون  لي�س  الفقه  اإن 
علماوؤه؛ قانون ابتناه ب�رص للتعامل مع تغري الأزمان والظروف، وبالتايل ميكن 
اأن يتغري مع تغري الظروف والأزمان. واملذاهب التي تطورت على مر التاريخ 
ولتزال تتطور هي نتاج لتغري اجتماعي. فقد اكت�سبت قوتها و�سعبيتها بقدر انتفاع 
النا�س بها. لذا فنحن ل�سنا بحاجة اإىل ابتكار مذاهب جديدة، غري اأن ما ينبغي لنا 
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عمله هو ا�ستخدام الأ�سلوب ذاته الذي اتبعه فقهاء تلك الفرتة، وندفع باجتاه كل 
ما هو عملي ومفيد للمجتمع. 

واأخريًا، من املهم اأن تتخطى املجموعات الن�سائية يف دعوتها لتحقيق الإ�سالح، 
من  التغيري  لإجراء  مطالبها  دعم  يف  والبدء  واحلكايات،  الق�س�س  �رصد  حدود 
واقع بيانات واإح�ساءات عن طبيعة امل�سكالت ومداها. فمتى توافرت بيانات عن 
اأ�سد النا�س موالًة للفكر الأبوي والأ�سويل جتاه قبول  امل�سكالت، �سينحى حتى 
حتليل املوقف، وميكن ا�ستخدام العدل اآنذاك كمبداأ ودليل لإيجاد حلول منا�سبة. 
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