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احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا   
  لمتنا وفقهنا يف الدين. أما بعد،مبا ع

  
فإن قيمة أي حماضرة مرتبط دف إلقائها. وهدف هذه احملاضرة هو إزالة الغبار عن وقائع مطموسة وغري   

معلومة أخفاها املؤرخون الغربيون عمدًا وساهم بنوا امتنا معهم عندما مل يبعدوا مادة التاريخ يف املناهج الكليات 
  املختلفة.
حملاضرة هو إعادة االعتبار إىل الفقه اإلسالمي، وإىل دحض املقاوالت اليت قيلت عن مجوده وعن هدف هذه ا  

  عدم تطوره.
  أن اإلسالم ليس فقط صالة وزكاة وحج إمنا هو نظام إجتماعي شامل وكامل.هدف هذه احملاضرة هو بيان   
  علينا وعلى إنتمائنا ومكانتنا بني الشعوب.هدف هذه احملاضرة هو حماولة إجياد الشعور باالعتزاز ما أنعم اهللا   
هدف هذه احملاضرة هو الدعوة إىل العودة لتطبيق الشريعة وإذا كنا سنتكلم عن أمر يف املاضي فذلك ألن    

كتب التاريخ جاءت خالية عنه ومن املعلوم يف العلوم السياسية أن الوقوف على سنن الشعوب املاضية مهم لصناعة 
  .املستقبل
لقوانني الغربية بالفقه اإلسالمي: ملاذا هذا العنوان: لقد وصل تقليد الشعوب العربية للدول األوروبية تؤثر ا  

على حقيقة درجة االعتقاد شبه الكامل أن هذه الدول هي مصدر احلضارة والرقي. وحنن بدورنا نريد أن نكشق الغطاء 
متأخرًا وجاء الفقه اإلسالمي ليسهم يف ترقية الفكر  خيفيها املؤرخون أن الدول الغربية كانت تعيش عصرًا مظلماً 

  % منه من املذهب املالكي.90القانوين الغريب. بل أن القانون املدين الفرنسي مأخوذ 

  :وقائع تاريخية
هـ) أدخله زياد بن عبد الرمحن القرطيب. وبقوا 93م ـ 711إن املذهب املالكي بدأ تطبيقه يف األندلس منذ (  

  سنة. 700هـ) أي ملدة 977ـ  1492( يف أوروبا حىت
  

سنة كان األوروبيون يرسلون طالم إىل الدول اإلسالمية اليت امتدت حدودها حىت مشلت  700طوال هذه   
جنوب فرنسا ومدن مثل ليون بواتيه كانوا يرسلوم ألخذ العلم وقد وصل تبوأ الفقه اإلسالمي مكانة دفع بعض رجال 

). 1184ـ  1166شاء جملساً استشارياً من العلماء املسلمني كما هو احلال مع وليم الثاين (احلكم إىل االسفغانة بإن
بل وكما أن بعضاً من الناس يف يوحنا نراهم يتكلمون اللغة الفرنسية واإلنكليزية فيما بينهم فإننا نقول أن تأثري احلضارة 

  امللوك يكتبون مراسيمه باللغة العربية.اإلسالمية على الدول األوروبية يف القرون السابقة جعلت بعض 
  

  م).1101ـ  1061روجر األول (  
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اليت أمضاها املسلمون يف  700وقد إنتشرت أحكام الفقه اإلسالمي يف كافة أحناء أوروبا على إثر السنوات   
ن يطبقوا كوم هذه القارة بل إنه حىت بعد مغادرة املسلومن هلذه القارة فإن أحكام الفقه اإلسالمي ظل األوروبيو 

نشؤوا عليها فأضحت هذه األحكام أعرافًا وتقاليد واستمروا على اتباعها وبقي التأثري مستمرًا حىت بعد خروج 
املسلمون من غرناطة ففي أواخر القرن الثامن عشر غزا نابليون بونابرت املغرب العريب حىت عكا. وهناك تعرف على 

% منه 90م. وهذا القانون مأخوذ 1804وضع القانون املدين الفرنسي يف العام  الفقه املالكي وعند عودته إىل فرنسا
من املذهب املالكي وهذا الرقم ليس عشوائيًا بل نتيجة دراسة مقارنة بينهما وكما أن التأثري وصل إىل دولة ار اليت 

  سنة. 150حكمها العثمانيون 
  

قائع ثابتة باقرارت صادرة عن علماء أوروبيون إن ما مت ذكره ليس من قبيل الكالم العاطفي إمنا هو سرد لو   
 ”W. Hols worth: “History of English lawأنفسهم نذكر منهم 

Watt. Montgomery: “Influence of Islam on the medieval Europe”.  

  
مسلمون نذكر منهم: خملوف املنياوي القاضي يف عهد احلذبوي  ونتيجة دراسات ومقارنات قام ا علماء  
) الذي أجرى مقارنة بني القانون الفرنسي والفقه املالكي، وقدري باشا وزير العدل يف أواخر القرن 1787إمساعيل (

لكي التاسع عشر، وسيد عبد اهللا علي حسني صاحب املقارنات التشريعية الذي أثبت أن التشابه بني الفقه املا
  %. وهذه الدراسات املقارنة ال تزال مستمرة حىت تارخينا يف كليات احلقوق.90والقانون الفرنسي بلغ 

  
  وإلعطاء أمثلة على املسائل اليت أخذ ا القانون األورويب عن الفقه اإلسالمي:  
  والرضائية يف العقود أي أن العقد ينشأ بإجياب وقبول.  

 سنة. 18سن البلوغ القانوين  •
 وراق التجارية ال سيما الشيك.األ •
 عقد الرهن. •
 عقد املزارعة. •
 الشركة احملدودة املسؤولية. •
القانون البحري اإلسالمي هو مصدر القانون البحري املعاصر إجيار السفينة ـ سند الشحن ـ مسؤولية  •

 الناقل يف حالة التلف الناتج عن قوة قاهرة.
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ل اآلخرين باملثل ولكن مبا تتضمنه قيمنا وأخالقنا، نعرتف أن طبعًا ولكي نكون منصفني، وحنن قوم ال نعام  
فقد امتازوا وبرعوا يف تنظيم األحكام وتقنيتها وبرعوا يف تقسيمات القانون أي القانونيني األوروبيني أضافوا جديدًا 

قت استحسانًا لدى الدولة بتعبري آخر اجلواين التنظيمية واألجرائية ومسائل التوثيق العقاري والوالدات والوفيات وقد ال
العثمانية اليت وضعت على أثره جملة األحكام العدلية على النسق األورويب وليس يف ذلك ما خيالف الشريعة اإلسالمية. 

  ولكن يبقى أن موضوع األحكام هي ذات مصدر إسالمي.
الفقه اإلسالمي مثل حمكمة ما مت ذكره ال جيهله املؤرخون الغربيون وهم يف مناسبات عدة نوهوا بأمهية ورقي   

أن أحكام الشريعة هي إحدى األنظمة القانونية يف  23/8/2958العدل الدولية اليت اعتربت يف حكمها تاريخ 
  اتمع.

من الواقع ال يهمنا ما يقوله الغري فينا، بل املهم أن نفتخر حنن مبا لدينا ونعتذ به ونتمسك حبضارتنا. ولكن    
  كيف.

ذ مثاًال حاضرًا فلنالحظ مدى سرعة إنتشار املصارف اإلسالمية والنظام املايل اإلسالمي وإذا أردت أن آخ  
  يف العامل. وهناك جامعات ترحب أشد الرتحيب بكل طالب حيضر شهادة الدكتوراه يف هذا املضمار.

  

  :وسائل المعالجة
  هذه الوسائل هي على مسؤولية اجلميع دون استثناء وهي على شقني:  
ظري الذي يشتمل على التوعية والدعوة من خالل تكثري احملاضرات واملؤمترات ال سيما يف وسائل الشق الن  

  من ضمن مناهج كليات الشريعة وكليات احلقوق.اإلعالم وجعل ماديت فقه املعامالت والقانون املقارن 
فات الناشئة يف املسائل حلل اخلالأما الشق التطبيقي فهو من خالل اإللتجاء إىل أحكام الشريعة اإلسالمية   

  املدنية والتجارية وهذا ممكن من خالل مؤسسة التحكيم.
  

هم أن يثق كل فرد موجود يف هذه القاعة يف اخلتام أدعوا اهللا أن يستخدمنا مجيعًا يف سبيل الدعوة. وامل  
يؤده واهللا ال ينظر إىل عن اآلخر وأنه بذلك ليس إنسانًا عاديًا بالتايل أن له دور خاص فيه فلوخارجها أن خيتلف 

 حجم العمل بقدر ما ينظر إىل مدى اإلخالص فيه.


