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 ١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

 
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد رسول اهللا             

 :بعدومني، وعلى آله األطهار وصحبه األخيار، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين، األ
 

 عن االجتهاد يف الفهم، إذ إنَّ كالًّ من هذين النـوعني            ةً أمهيَّ  ال يقلُّ  زيلـيف التن إنَّ االجتهاد   
تها  وصالحي خلودهاإبراز  ة و ة الشريعة اإلسالميَّ  يهدف إىل حفظ مشوليَّ     االجتهاديِّ فكرمن ال 

يف املسـائل   حتديـد مـراد اهللا       يهيف الفهم   االجتهاد  فإذا كانت غاية    ؛  لكل زمان ومكان  
 ذلك  ن تطبيق زيل هي ضمان حس   ـالتنيف  االجتهاد  غاية   فإنَّ،  زل باملسلمني ـتنوالنوازل اليت   

 .، ويف ذلك وصل بني وحي السماء وواقع األرضاملراد اإلهلي على الواقع املعيش
 

ا وفهًما دقيقني   ام الشريعة اإلسالمية وتنـزيلها على حياة الناس يتطلب إدراكً        إنَّ تطبيق أحك  
 ميكن حتقيقه بالنية املخلصة دون      سٍرييبأمٍر  هذا التطبيق   ش فيه الناس، وليس     بالواقع الذي يعي  

اجة متسُّ اليـوم إىل  احل األخذ يف االعتبار مناهج وقواعد ضرورية يف هذا الشأن، ولذلك، فإنَّ     
زيل مراد اهللا يف واقع ـ ضماًنا حلسن تن  وضوابطه وأصوله  القول يف االجتهاد التنـزيلي      تأصيل
 . الناس

 
 الواقع املاليزيِّ الراهن، حيث تكثر فيه يفزيلي تظهر جليَّة ـ احلاجة إىل هذا االجتهاد التنإنَّ

 غري ،ناياتة يف جمال اجل جوانب احلياة املختلفة، وخاصَّعلىنداءات لتطبيق أحكام الشريعة 
ة حتقيق هذا األمل بصورة حتفظ للشريعة لكيفيَّاملعامل أنه من املالحظ عدم وجود رؤية واضحة 

 التفكري يف تطبيق ،فليس من سديد الرأي. ا املقاصد الشرعية العاليةقًهيبتها وجتعل التطبيق حمقِّ
ة املالبسات احلاليَّة على الواقع املنحرف دون أخٍذ بعني االعتبار كافة األحكام الشرعيَّ

 .ة السائدةواألحوال االجتماعيَّ



 ٢

ة ة تضبط املبادئ واألصول العامَّة أصوليَّانطالقًا من هذا، فإنَّ الباحثة ستسعى إىل صياغة نظريَّ
ة زيلي، مستفيدة يف ذلك مما أوردته املدونات األصوليَّـاليت ينبغي أن يقوم عليها االجتهاد التن

 الباحثة ستعىن قدًميا وحديثًا عن هذا االجتهاد، وفضالً عن هذا، فإنَّة واملصنفات الفقهيَّ
 القانون اجلنائي اإلسالمي الذي  مشروعبتطبيق هذه النظريَّة على الواقع املاليزيِّ مركزة على

وبطبيعة احلال، ستحاول الباحثة تقدمي اقتراحات نافعة لتطبيق شامل . يراد تطبيقه يف ماليزيا
وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن {: زاًما بقوله تعاىللشرع اهللا الت

 ] .٤٩: املائدة[} يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك
 

 أسئلة البحث
 :حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ـ            ــ ما املراد باالجتهاد التن    ١ ر زيلي وما مدى اهتمام األصوليني هبـذا النـوع مـن النظ
 ؟ةة الفقهيَّاالجتهادي يف مدوناهتم األصوليَّ

ـ    ة اليت ينبغي أن تتكون منها نظريَّ      ة األساسيَّ ـ ما األصول العلميَّ   ٢ زيلي يف  ـة االجتـهاد التن
 ؟الفكر األصويل

ة االجتـهاد   ة بالواقع الراهن لنظريَّ   زيل، وما األسس اخلاصَّ   ـة التن ـ ما عالقة الواقع بعمليَّ    ٣
 ؟زيليـالتن
 القانون اجلنائي اإلسالمي  مشروعزيلي علىـة االجتهاد التنة تطبيق نظريَّ مدى إمكانيَّـ ما٤

 ؟يف الواقع  املاليزي
 

 أهداف البحث
وإبراز مدى اهتمام األصوليني هبذا النوع مـن        التنـزيلي  ة االجتهاد   ـ حترير القول يف ماهيَّ    ١

 .االجتهاد يف الفكر األصويل
 .يف الفكر األصويلالتنـزيلي الجتهاد ايت تقوم عليها نظرية ـ بيان األسس والضوابط ال٢
 .التنـزيلية االجتهاد ـ تأصيل القول يف عالقة الواقع بعملي٣َّ



 ٣

ة علـى الواقـع     زيل األحكام الشرعيَّ  ـة واستخدامها يف تن   ـ حماولة االستعانة هبذه النظريَّ    ٤
 . مباليزياي القانون اجلنائي اإلسالممع التركيز على مشروعاملاليزي، 

 
 الدراسات السابقة

 
 األصوليني اهتموا كثًريا باالجتهاد يف الفهم، وأما ة جيد املرء أنَّبالرجوع إىل املدونات األصوليَّ

حتتاج و ،االجتهاد يف التطبيق فإنه مل حيظ باهتمام مماثل إال عند قليٍل من علماء األصول
لتحقيق والتأصيل، وسوف حتاول الباحثة  من البحث وايٍدمزإىل إسهامات أولئك األصوليني 
 .ة لالجتهاد التنـزيليغية صياغة نظريَّاالستفادة من تلك الدراسات ُب

 
ة على مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا، فإنه جدير وأما بالنسبة لتطبيق هذه النظريَّ

 هنالك عدًدا من  أنَّ الفكرة من حيث التطبيق ال تزال غري شائعة، إالباإلشارة إىل أنَّ
 أهنا مل حترِّر القول يف غرية عاجلت جوانب من املوضوع، ة والرسائل اجلامعيَّالكتابات العلميَّ
وعلى العموم، ستحاول . ياالجتهاد التنـزيلهبا ة اليت ينتظم ة والعناصر األساسيَّاملبادئ  العامَّ

 املوضوع كما ستعىن بتحقيق القول ذاول يف اجلانب النظري املتعلق هبهذه الدراسة تأصيل الق
 .ة على مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي املاليزية تطبيق هذه النظريَّيف كيفيَّ

 
 الدراسات السابقة اليت ستعتمد عليها الباحثة هي الدراسات واملؤلفات اليت ألِّفت لتوضيح وإنَّ

ة االجتهاد اغة نظريَّموضوع االجتهاد التنـزيلي يف إطاره العام، وذلك من أجل صي
التنـزيلي يف الفكر األصويل، كما أهنا ستستعني بالكتابات والرسائل اليت حتدثت عن مشروع 

 :ينتظم تقسيم تلك الدراسات على النحو التايلفلذلك، . القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا
 
 
 



 ٤

 الدراسات عن االجتهاد التنـزيلي / ١
 

ة لعلم  اهلياكل املنهجي١َّيف مصنفه املشهور الرسالة) هـ٢٠٤ت (تناول اإلمام الشافعي فقد 
 خلص إىل القول بأنَّهلا اإلمام االجتهاد، حيث أصول الفقه، ومن املوضوعات اليت تعرض 

االجتهاد والقياس امسان ملعىن واحٍد الشتراكهما يف طلب الداللة على سبيل احلق عند عدم 
يف االجتهاد اليت جيب توافرها / روط أو آالت القياسوجود حكم معني يف مسألة، مث ضبط ش

االجتهاد، وقضية /إنه حبث عن أنواع القياسفوفضالً عن ذلك، . حىت يكون أهالً لهاملرء 
 اإلمام الشافعي مل يتطرق إىل القول باالجتهاد ونظًرا إىل أنَّ.  يف االجتهادالتصويب والتخطئة
ة تفادة من دراسته لالجتهاد بشكله العام يف ربطه بنظريَّ الباحثة ستحاول االسالتنـزيلي، فإنَّ

الجتهاد املنشود يف ل االجتهادي قسيم انب من الفكر هذا اجلنَّإاالجتهاد التنـزيلي، إذ 
 . املعاصرالبحث األصويل

 
ب  فقد تعرض ملبحث االجتهاد يف القط٢يف كتابه املستصفى) هـ٥٠٥ت (وأما اإلمام الغزايل 

 وجدير بالتنبيه ،، وتناول فيه ما يتعلق بأركان االجتهاد وأحكامه)ثمر وهو اجملتهداملست(الرابع 
 أو ما مساه باالجتهاد يف حتقيق مناط احلكم ، اإلمام أشار إىل فكرة االجتهاد التنـزيليإىل أنَّ

نه ذهب إىل القول بأن هذا النوع من االجتهاد ال خالف فيه إأثناء مناقشته عن القياس، حيث 
ه مل حيدد مفهوم هذا النوع من االجتهاد، كما مل يضع األصول  األمة يف جوازه، غري أنَّبني
ة االجتهاد ة له، فلذلك، ستحاول الباحثة تأصيل القول يف نظريَّة أو املبادئ األساسيَّالعامَّ

 .يالتنـزيلي وتطبيقها على الواقع املاليزي يف جمال القانون اجلنائي اإلسالم
 

                                                           
 .ت. املكتبة العلمية، د:  بريوت،، حتقيق أمحد حممد شاكرالرسالة ، الشافعي، حممد بن إدريس1
 .ت.، د١دار إحياء التراث العريب، ط:  بريوت،، تصحيح جنوى ضّواملستصفى من علم األصول ، الغزايل، حممد بن حممد2



 ٥

 ملبدأ االجتهاد التنـزيلي عند حديثه عن علة ٣يف إحكامه) هـ٦٣٢ت (دي وتعرض اآلم
القياس حيث قسَّم االجتهاد يف مناط احلكم أو العلة إىل حتقيق املناط وتنقيح املناط وختريج 

وأما يف باب االجتهاد بشكل . املناط، كما عقد فصالً للبحث عن املناسب ومقاصد الشارع
ريف االجتهاد واجملتهد، واجملتهد فيه، كما بيَّن بعض املسائل  فتحدث املصنف عن تع،عام

التصويب والتخطئة يف االجتهاد، واملتعلقة به منها اجتهاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
وبالرغم من معاجلة املؤلف لالجتهاد يف حتقيق املناط إال . ةنقض احلكم يف املسائل االجتهاديَّو

 ومل يتطرق إىل البحث عن ،وهو حتقيق علة األصل يف الفرعأهنا تكون يف إطار القياس 
وهذا ما ستحاول . ة على الواقعم بتطبيق األحكام الشرعيَّتاالجتهاد التنـزيلي الذي يه

 . فيهاإلسهامالباحثة 
 

 حتديًدا ملفهومه ٤فقد تناول باب االجتهاد يف كتابه التحرير) هـ٨٦١ت (وأما ابن مهام 
اجتهاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كايا أخرى تتعلق باالجتهاد وشروطه، كما عاجل قض

ومل يبحث املؤلف عن . خلو الزمان من اجملتهدينونقض االجتهاد، ويف عهده، االجتهاد و
ة لالجتهاد اجلانب التطبيقي لالجتهاد، ولذلك ستحاول الباحثة يف هذه الدراسة صياغة نظريَّ

لنظرية، فضالً عن تطبيقها على النظام اجلنائي اع يف هذه التنـزيلي، كما ستبيِّن موقع الواق
 .اإلسالمي يف ماليزيا

 
 موضوع االجتهاد تركيًزا ٥يف كتابه إرشاد الفحول) هـ١٢٥٠ت (وعاجل اإلمام الشوكاين 

ؤ  خلو العصر عن اجملتهدين، وجتز: منها،على ضبط ماهيته وشروطه وإبراًزا لبعض مسائله
نبياء، واالجتهاد يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقضية االجتهاد، واجتهاد األ

وعلى العموم، اهتم اإلمام بتوضيح . ةالتصويب والتخطئة يف العقليات وفروع األحكام الشرعيَّ
                                                           

 .١٩١-١٤١ ص٤؛ ج٢٨٠-٢٤٨ ص٣ جم،١٩٨١ط، . د ،، حتقيق أمحد األفاضل اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، أبو احلسن علي بن أيب علي3
مطبعة مصـطفى البـايب احللـيب وأوالده،        :  مصر ،التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية         ،عبد الواحد حممد بن    ابن مهام، كمال الدين      4

 .٥٤٧-٢٥٣ ص،م١٩٣٢
 .٣٤٤-٢٩٥ ص٢م، ج١٩٩٢، ١دار الكتيب، ط: ، حتقيق شعبان حممد إمساعيل، القاهرةصولإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األ الشوكاين، حممد بن علي، 5
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 التطبيقي، لذلك، فإن هذه الدراسة املستوىالجتهاد، ومل يتحدث عن ل النظري املستوى
ة له،  لالجتهاد التنـزيلي، وضبط قواعد منهجيَّلعامِّستعىن بإكماله، وذلك بإعطاء اإلطار ا

ة يف  تطبيق هذا النوع من االجتهاد على الواقع املاليزي خاصَّإضافة إىلة الواقع فيه، وبيان أمهيَّ
 .مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي

 
م وهتتم لى توضيح مفهوم االجتهاد بشكله العاعإذا كانت املؤلفات املشار إليها سابقًا تنصب 

 أصحاهبا باحلديث عن االجتهاد عىنكثًريا ببيان جانب الفهم له، فهنالك دراسات متميزة 
 االجتهاد، حيث ذامن أكثر العلماء تناوالً هل) هـ٧٩٠ت (التنـزيلي، ويعدُّ اإلمام الشاطيب 

أبرز  من  يعتربالكتابوهذا . ٦ه موافقاتيفالقول يف اجلانب التطبيقي لالجتهاد إنَّه أصَّل 
ذا النمط االجتهادي بصورة واضحة، حيث أرسى هلة القدمية اليت تعرضت املصنفات األصوليَّ

 منها حتقيق املناط وحتقيق املقاصد وحتقيق املآالت، كما أشار إىل مكانة ،فيه املؤلف أصوالًًًًًً له
 أبواب ة، غري أنَّ املؤلف مل يسجل تلك األفكار يفالواقع يف تنـزيل األحكام الشرعيَّ

 . خمصوصة متميزة بأصول مرتبة، بل كانت مبثوثة يف سائر الكتاب
 

جتدر اإلشارة إىل بعض األبواب أو الفصول اليت متحضت لبيان مما ه إنَّفوبالرغم من ذلك، 
ص املؤلف باًبا لبسط آرائه عن لقد خصَّ. فكرة االجتهاد التنـزيلي عند الشاطيب يف املوافقات

تهاد إىل نوعني؛ االجتهاد الذي ال ينقطع حىت قيام الساعة وهو االجتهاد، وقسم االج
 واالجتهاد الذي ميكن أن ينقطع وهو ما يتعلق بتنقيح املناط وختريج ،االجتهاد يف حتقيق املناط

 وشرح النوع األول من االجتهاد بالتفصيل، مث بيَّن مسألة مهمة .املناط ونوع من حتقيق املناط
ـزيلي وهي مآالت األفعال، ورأى أن النظر فيها معترب شرًعا، وذلك أن تتعلق باالجتهاد التن

نظر إىل ما يؤول إليه الاجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني إال بعد 
شرح فكرة االجتهاد التنـزيلي يف ل كتاب االجتهاد، فإنه تعرض وإضافة إىل. ذلك الفعل

                                                           
وأما يف كتابه املوسوم باالعتصام فقد تناول الشاطيب        . م١٩٩٩،  ٤دار املعرفة، ط  : ، حتقيق عبد اهللا درَّاز، بريوت     املوافقات يف أصول الشريعة    الشاطيب، أبو إسحاق،     6

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ، تصحيح أمحد عبد الشايف، بريوتاالعتصامالشاطيب، أبو إسحاق، : انظر.  ل غري مباشر أثناء معاجلته للبدعفكرة االجتهاد التنـزيلي بشك



 ٧

ة وأما باب املقاصد، فمعظمه موجه لبيان كيفيَّ.  وباب األدلةأبواب أخرى مثل باب املقاصد
ويف . ة تطبيقها على األفعال بناًء على مراعاة مقاصد الشريعةة وكيفيَّصياغة األحكام الشرعيَّ

 وعلى العموم، فإنَّ. باب األدلة، حبث املؤلف عن موقع الواقع يف اقتضاء الدليل لألحكام
ه مل يعن  إال أنَّ، واجلانب التطبيقي منه بشكل أخصَّ بشكل عامٍّاملؤلف عاجل موضوع االجتهاد

 بتطبيق هذا النوع من النظر االجتهادي على مشروع القانون اجلنائي يف ماليزيا، ولذلك فإنَّ
 .الباحثة ستقوم بالبحث عنه

 
بد  االجتهاد الدكتور عانب منضبط قواعد منهجيَّة هلذا اجلبومن أبرز املعاصرين اهتماًما 

خصَّص باًبا يف كتابه خالفة اإلنسان بني و ،يف عدٍد من مؤلفاتهحيث تناوله اجمليد النجار 
ن دور يَّوب. ويف تنـزيله على الواقع) النص( لبيان دور العقل يف فهم الوحي ٧الوحي والعقل

ه مل  غري أنَّ،مفهوم التنـزيل وأسسه وأهم املظاهر فيهك هقضاياوالعقل يف تنـزيل النص 
ته، كما أن املؤلف مل يتطرق وضح مدى اهتمام األصوليني هبذا النوع من االجتهاد ومشروعيَّي

ولذلك، ستحاول . ة يف جمال القانون اجلنائي اإلسالمي يف الواقع املاليزيإىل تطبيق هذه النظريَّ
 .الضوء على هذه اجلوانب املختلفةالباحثة تسليط 

 
تناول و، ٨  عن االجتهاد التنـزيليجار حتدَّث فيهلنويف نفس السياق مثة كتاب علميٌّ ل

 املرحلة الثانية من التدين، "يف فقه التدين فهًما وتنـزيالً"ه الكاتب يف اجلزء الثاين من كتاب
 هذه املرحلةبيَّن أنَّ و.  ـ بعد مناقشته ملرحلة الفهم يف اجلزء األولالتنـزيلوهي مرحلة 
 األحكام وتأسيًسا على أنَّ.  الصياغة ومرحلة اإلجنازمرحلة: ني فرعيتني مرحلتتشتمل على

ة، لذلك، فإن الكاتب ناقش املوضوع يف ثالثة ة وأحكام شرعيَّة تتنوع إىل أحكام عقديَّالدينيَّ
وجدير . فقه الصياغة يف العقيدة، وفقه الصياغة يف الشريعة، وفقه اإلجناز: ة، وهيأفكار رئيسيَّ

                                                           
 املعهد العاملي للفكـر     :، فريجينيا ٥، سلسلة املنهجية اإلسالمية، العدد      حبث يف جدلية النص والعقل والواقع     : خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل     النجار، عبد اجمليد،     7
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 .هـ١٤١٠رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، : ، قطر٢٢، سلسلة كتاب األمة العدد يف فقه التدين  فهًما وتنـزيالً النجار، عبد اجمليد،  8
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 كما مل ،مشروعيَّة االجتهاد التنـزيلي وتارخيهبيان  إىل مل يتطرق  الدكتور النجاربالذكر أنَّ
اليزيا يف مبيبحث عن تطبيق هذا النوع من االجتهاد على مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي 

 .هذا الكتاب، ولذلك ستعىن الباحثة بتأصيل القول فيها
 

ر اإلسالمي باملغرب الذي  له، أجرى الدكتور النجار حبثًا عن إطار الفك٩ثالثويف كتاب 
ومن خالل مناقشته للفكر . يتعلق مبحور الفكر العقدي وحمور الفكر األصويل الفقهي

فكرة املقاصد عند الشاطيب ومنهجه التطبيقي ألحكام لض الباحث األصويل الفقهي، تعرَّ
ق بني واستهل ذلك مبقارنة فقه التطبي. ة وأصول ذلك املنهج ومقتضياتهالشريعة اإلسالميَّ

وعلى العموم، مل يتحدث املؤلف عن موقع الواقع يف نظرية . األصوليني وبني الشاطيب
. ة على الواقع املاليزياالجتهاد التنـزيلي بصورة مفصلة كما مل يتناول تطبيق تلك النظريَّ

 .وهذا ما ستحاول الباحثة اإلسهام فيه
 

، فقد كتب الدكتور النجار دراسة ١٠ريعةاملقتضيات املنهجية لتطبيق الشالرابع وأما يف كتابه 
ة له فضالً عن ألسس العامَّل اأخرى عن االجتهاد التنـزيلي ، مركًزا فيه على تارخيه، وضبطً

وعلى الرغم من معاجلة الكاتب لتلك . حتديد األسس اخلاصة له يف الواقع اإلسالمي الراهن
ة صياغتها يف شكل نظريَّأنه مل يعن بالجتهاد التنـزيلي مبنهج علمي، إال لة األسس املنهجيَّ

. القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيامشروع تطبيقها على ه مل حياول متكاملة، كما أنَّ
 . الباحثة سوف تركز على مناقشة هذا اجلانبولذلك، فإنَّ
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 وأما الدكتور قطب مصطفى سانو فقرَّر فكرة االجتهاد التنـزيلي يف أحد مقاالته العلمية عن
املستوى النظري والتطبيقي لكلٍّ من  حيث تناول فيه ١١جماالت االجتهاد اجلماعي املنشود،

 بأنَّ، وخلص إىل القول جماالت االجتهاد يف الفكر األصويل وجماالت االجتهاد اجلماعي
قطعيَّة ثبوًتا وداللة، واملسائل ذات النصوص الحول املسائل ذات اجلانب التطبيقي يتمركز 

واعتباًرا إىل أن الباحث مل .  نصوصاظنية ثبوًتا وداللة، واملسائل اليت مل ترد فيهالنصوص ال
يتعرض لبيان مفهوم االجتهاد التنـزيلي ومشروعيته وحجيته، ومل حياول حتديد أصول عامة 

لذلك، فإن ن اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا، ته على مشروع القانوبتطبيق نظريَّله، كما مل يعن 
 . اجلوانب املهمةهذهستقوم مبعاجلة الباحثة 

 
لقد عين . وهنالك مفكر معاصر آخر حريص على تأكيد فكرة االجتهاد التنـزيلي يف مؤلفاته

 بإعادة النظر إىل قسيم االجتهاد بالرأي يف االستنباط، وهو ١٢الدكتور فتحي الدريين يف كتابيه
يقي ال يقل أمهية وال خطًرا عن األول االجتهاد بالرأي يف التطبيق، وأكَّد أن االجتهاد التطب
 الباحث مل يتطرق إىل وضع غري أنَّ. حيث أنه حيقق مقاصد الشريعة وغاياهتا يف نواٍح شىت

ة االجتهاد التنـزيلي، كما ة اليت ينبغي أن تنتظم عليها نظريَّمنهج علمي رصني للمبادئ العامَّ
 فضالً عن خلو احلديث عن ،ةريَّمل يبحث عن مكانة الواقع كعنصر أساسي يف هذه النظ

ولذلك، ستحاول الباحثة أن تكمل هذه . تطبيقها على القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا
 .اجلوانب
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ة نظريَّل إلقاء الضوء على أبرز األصول الناظمة ١٣ بشري بن مولود جحيشحاولويف رسالة له، 
إضافة إىل هذا، فإنه . اصد وحتقيق املآالتاالجتهاد التنـزيلي وهي حتقيق املناطات وحتقيق املق

ه مل يناقش مدى  غري أنَّ.ة والشورىأورد مناذج تطبيقية هلذا النمط االجتهادي يف حق امللكيَّ
 حياول ما ملة االجتهاد التنـزيلي، كاهتمام األصوليني به، ومل يبني موقع الواقع يف نظريَّ

وهذا ما ستحاول الباحثة . ة يف الواقع املاليزيتطبيقها على القانون اجلنائي اإلسالمي خاصَّ
 . حبثه وإبانته

 
ة فقه الواقع وأبرز عناصره ومدى  ماهي١٤َّوتناول األستاذ أمحد بوعود يف كتابه فقه الواقع

وبالرغم . احلاجة إليه، كما حتدث فيه عن أصول العالقة وضوابطها بني الدعوة وفقه الواقع
ه مل يعن بإعطاء رؤية واضحة عن إطار اقع أصوالً وضوابط إال أنَّة لفقه الومن دراسته العلميَّ

 وعلى العموم، فإنَّ. ة هلاة عامَّ، كما مل حيدد ضوابط علميَّة االجتهاد التنـزيلي لنظريَّعامٍّ
ة االجتهاد الباحثة ستستفيد من البحث لتحرير القول يف مكانة الواقع وموقعه يف صياغة نظريَّ

 .كر األصويلالتنـزيلي يف الف
 

 بتحقيق القول عن ماهيَّة االجتهاد املقاصدي ١٥وأما الدكتور اخلادمي فقد عين يف كتابه
وحجيَّته وتارخيه وضوابطه وجماالته، كما عرض بياًنا لبعض القضايا املتعلقة باالجتهاد 

ورة  البحث حماولة مشكوعلى العموم، يعدُّ. املقاصدي يف العصر الراهن من مشكالته ومعامله
إبراز يف  مباركًا اة ومكانتها يف االجتهاد فهًما وتنـزيالً، وجهًدلبيان حقيقة املقاصد الشرعيَّ

ة ه خيلو من احلديث عن مبادئ أساسيَّتها يف معاجلة مشكالت العصر ومستجداته، غري أنَّأمهيَّ
اجلانب إىل ث  البحيفتقرة االجتهاد التنـزيلي يف الفكر األصويل، كما أخرى يف صياغة نظريَّ
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.  وهو تطبيقها على مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا،ةالتطبيقي لتلك النظريَّ
 .ذه اجلوانب املهمةهل تتصدى هذه الدراسة سوف لذلك، فإنَّ

 
ة عن الوسائل يف الشريعة  دراسة أصولي١٦َّومن جهة أخرى، قدم الدكتور مصطفى يف كتابه

ة املختصة بالوسائل، ومناقشة ة والقواعد الكليَّبحث عن األحكام العامَّة قصًدا منه الاإلسالميَّ
ة وأشار الباحث إىل أمهيَّ". الغاية تربر الوسيلة"ة ات، مثل نظريَّما يتعارض معها من نظريَّ

الوسائل وعالقتها باملقاصد، وخلص إىل القول بأنَّ بينهما عالقة متينة وحيتاج إليهما اجملتهدون 
: أي" الوسائل هلا أحكام املقاصد"دوا التصدي بقضايا األمة، كما نبَّه إىل قاعدة الذين أرا

ختتلف أحكام الوسائل باختالف أحكام املقاصد، فإن كان املقصود واجًبا مثالً فوسيلته 
وعلى العموم، حاول املؤلف يف هذه الدراسة حتقيق القول يف مكانة قواعد الوسائل يف . واجبة

 الباحثة ستستفيد منها يف إبراز أمهية املقاصد واملآالت ة، لذلك، فإنَّشرعيَّضوء املقاصد ال
 .زيليـة االجتهاد التنة الناظمة لنظريَّكأصل من األصول العامَّ

  
 الدراسات عن مشروع القانون اجلنائي اإلسالمي مباليزيا/ ٢ 
 

نـزيلي على مشروع  ة االجتهاد الت هذه الدراسة ستحاول تطبيق نظريَّتأسيًسا على أنَّ
ة القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا، فينبغي على الباحثة الرجوع إىل الكتب والرسائل العلميَّ

 .اليت درست هذا اجملال
 

تناول بعض حيث  ١٧ومن أهم تلك الدراسات ما كتبه املرحوم أمحد إبراهيم يف أحد مؤلفاته،
رعية يف ماليزيا، منها القانون اجلنائي اإلسالمي، القضايا املهمة املتعلقة بإدارة األحكام الش
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ة يف هذا سالميَّة تطبيق نظام العقوبة اإلوخصَّص الباحث يف هذا املبحث مقاالً عن صالحيَّ
ة الواردة عن نظام اجلناية ة واحلديثيَّذلك بعرض عدٍد من النصوص القرآنيَّواستهل . البلد

ق هذا النظام، ة اليت تطبِّني من البالد اإلسالميَّي أورد مثالني تطبيقوالعقوبة يف اإلسالم، كما
ق بِّ نظام العقوبة اإلسالمية طُمث تطرق الباحث إىل القول بأنَّ. ومها السعودية العربية وباكستان

بدَّلوا  يونالربيطاناملستعمرون االستعمار االجنليزي، ولكن عندما جاء تارخييا يف ماليزيا قبل 
ة يف البلد،  فأصبح النظام اجلنائي اإلسالمي جنليزيَّة واإلقانون العقوبة اهلنديَّب ون اإلسالمقان

 ذلك، أشار الكاتب إىل بعض املشاكل اليت تواجه وإضافة إىل.  من حيث التطبيقمعدوًما
قترح الواقع املاليزي احلايل يف تنـزيل القانون اجلنائي اإلسالمي، منها الدستور الفيدرايل مث ا

وعلى العموم، مل يشر الباحث إىل . بعض االقتراحات واحللول املتعلقة بتعديل ذلك الدستور
يف اقتراحاته لتطبيق القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا، كما مل التنـزيلي ة االجتهاد أمهيَّ

 .هليتحدث عن مكانة الواقع يف تطبيقه، وهذا ما ستحاول الباحثة التصدي 
 

حبث عن مشروع قانون احلدود :  كتابه العقوبة يف الشريعة اإلسالمية يفه ضمنهويف حبث ل
، تناول الدكتور هاشم كمايل مشكالت حول قانون احلدود الذي أرادت ١٨بوالية كلنتان

حكومة كلنتان تطبيقه، كما حبث عن مفاهيم احلدود يف القرآن والسنة ويف مصطالح 
 وخلص الباحث إىل القول بأنَّ. ضايا املتعلقة حبد الزنا عن مناقشته لبعض القالفقهاء، فضالً

مشروع قانون احلدود بوالية كلنتان هو جمرد التقليد، فلذلك، حيتاج إىل نوع من االجتهاد 
غري . الذي حيقِّق مقاصد الشريعة ويأخذ بعني االعتبار األحوال االجتماعية واملالبسات احلالية

الفكر االجتهادي وأصوله العامة مبنهج علمي رصني، كما أنه مل يضبط مفهوم هذا النوع من 
مل يتحدث عن مكانة الواقع يف تنـزيل هذا القانون بالتفصيل، لذلك، فإن هذه الدراسة 

 .ستعىن بتأصيل القول فيه
 

                                                           
18  Mohammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan, 
Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar,  1995. 
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دراسة مقارنة بني نظام العقوبة يف اإلسالم ويف عقد  فقد ،م ميهتوأما الدكتور هاش
جلنائي اإلسالمي الباكستاين كنموذج عملي لتطبيق القانون اجلنائي ، وأخذ القانون ا١٩ماليزيا

 نظام العقوبة يف اإلسالم متشابه مبا يف القانون املاليزي من  وذهب إىل القول بأنَّ،اإلسالمي
وعلى . ة العقوباتلفان من حيث نوعيَّخمتحيث مفهومهما ونظريتهما وأهدافهما، ولكنهما 

وأمهيته يف تطبيق القانون اجلنائي التنـزيلي ىل البحث عن االجتهاد العموم، مل يتطرق املؤلف إ
 فضالً عن عدم مناقشته ملكانة الواقع يف ،تهاإلسالمي يف ماليزيا، ومل يعط تصوًرا عن نظريَّ

 .تطبيق ذلك النظام، وهذا ما ستحاول الباحثة اإلسهام فيه
 

 يف اإلسالم ويف لوائح قانونية اتجلنايوتناول الدكتور عبد احلليم احملمدي يف كتابه قانون ا
 يف اإلسالم، حتديًدا ملفهوم اجلناية ات والعقوباتكالًّ من قانون اجلناي ٢٠بالواليات يف ماليزيا

وأما يف قانون . وأركاهنا وأنواعها وطرق إثباهتا، وضبطًا ألنواع العقوبة وأسباب سقوطها
بتحقيق القول يف فكرة الدولة  احلديث عنه  بدأ فقد ، يف لوائح قانونية بالوالياتاتاجلناي

ة، مث تعرض الباحث ه يرى بأهنا من ضروريات يف تطبيق األحكام الشرعيَّنَّإ إذ ،اإلسالمية
بيان مراحل تطور القانون اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا، كما حبث عن شروط اجلناية يف بعض ل
احث الفصل األخري ملناقشة مشروع قانون وخصَّص الب. قانونية وأنواعها وعقوبتهااللوائح ال

 تطبيق هذا القانون حاليا أصبح غري ممكن لوجود احلدود بوالية كلنتان، وذهب إىل القول بأنَّ
املعوقات تتعلق بالدستور الفيدرايل، ووجود الضعف يف النظام القضائي، فضالً عن جهل 

 وبالرغم من إشارة الباحث إىل أمهية وعلى العموم،. ةاجملتمع اإلسالمي عن األحكام الشرعيَّ
ة االجتهاد ه مل يتطرق إىل البحث عن نظريَّالواقع ـ موجًزا ـ يف تطبيق ذلك القانون، فإنَّ

ولذلك، ستحاول الباحثة إكمال هذه . التنـزيلي يف تطبيقه، بعيًدا عن ضبط أصوله وقواعده
 .اجلوانب

                                                           
19  Hashim Mehat, Malaysian Law and Islamic Law on Sentencing, Kuala Lumpur: International Law Book 
Services, 1991. 
20  Abdul Halim El-Muhammady, Undang-undang Jenayah Dalam Islam dan Enakmen Negeri-Negeri, 
Selangor: Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, 1998. 
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ملعوِّقات يف تطبيق النظام اجلنائي اإلسالمي  بضبط عدٍد من ا٢١ يف رسالة هلاعنيت أختر زييتو
ة السلطة التشريعيَّ بنيق يتفرال على يف ماليزيا، وأمهها ما يتعلق بالدستور املاليزي الذي ينصُّ

 إلزالة تلك  الواليات، كما قدمت اقتراحات وحلوالًات وحكومةيَّكومة الفيدراليف احل
، وذلك من خالل يف هذا البلد اجلنائي اإلسالمي  النظامة تطبيقوانتهت إىل إمكانيَّاملعوقات 

وستستفيد الباحثة من هذه . تكامل اجلهود الفعالة بني مجيع األطراف املتعلقة هبذا اجملال
 .هنا خلت يف هذا اجلانبإ، إذ التنـزيلية االجتهاد الدراسة يف ربطها بنظريَّ

 
روع قانون احلدود يف مش ٢٢، فقد عاجل أبو سيد حممد حمفوظ يف رسالتهومن جهة أخرى
وجتزأت الرسالة إىل ثالثة فصول  . بتأصيل القول يف فرصات تطبيقه ومعوقاتهكلنتان، وعين

ة؛ حتدث فيها الباحث عن مفهوم القانون اجلنائي اإلسالمي وفلسفته، كما حبث عن رئيسيَّ
حث إىل باكستان القانون اجلنائي اإلسالمي املطبق حاليا يف الدول اإلسالميَّة، ورجع البا

ص الباحث الفصل الثالث من الرسالة بشرح مشروع قانون سودان كنموذجني، مث خصَّالو
احلدود بوالية كلنتان مع تركيزه على إيراد آراء املعارضني له وعرض املعوقات املتعلقة 

وبالرغم من ذلك، مل . بصورة عامَّةبالدستور الفيدرايل وشعوب ماليزيا املختلف أجناسها 
ة االجتهاد التنـزيلي يف تطبيق ذلك املشروع القانوين كما مل يتطرق إىل شر الباحث إىل أمهيَّي

ة وأصول منضبطة هلذا الفكر االجتهادي، وهذا ما ستحاول الباحثة وضع قواعد منهجيَّ
 .تسليط فيه الضوء

 
ورة بص والدراسات اليت تتعلق هبذا البحث حباثلبعض األوعلى العموم، هذا عرض سريع 

زيلي بشكل ـ واالجتهاد التن حول االجتهاد بشكل عامٍّ كلهاتمحورويغري مباشرة، ومباشرة 
 .بشكل أخصَّ، ومشروع القانون اجلنائي اإلسالمي مباليزيا اصٍّخ
 

                                                           
 .م٢٠٠٠اجلامعة اإلسالمية العاملية، رسالة ماجستري غري مطبوهة، : ، ماليزياإشكاليات واقتراحات: تطبيق النظام اجلنائي اإلسالمي يف ماليزيا أختر زييت عبد العزيز، 21

22  Abu Sayed Md. Mahfuz, Implementation of Hudud Law in Kelantan: Opportunities and Challenges, 
Malaysia: International Islamic University, Unpublished Masters Thesis, 1995. 
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