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مصادر القاعدة القانونية
 .1التشريع
 .2الفقه اإلسالمي
 .3العرف

المقصود بالفقه اإلسالمي


أحكااام الفقااه اإلسااالمي  األحكااام الشاارعية العمليااة التااي تاامظم ساالوف الفاارد ت عالقاتااهت ت المسااتمدة ماان الشااريعة اإلسااالمية (أحكااام
المعامالت).



تفرقة:



على أية حالت فان مصالحي الشريعة اإلسالمية تالفقه اإلسالمي غالبا ً ما يستخدمان كمترادفين.

 oقواعد الشريعة اإلسالمية  هي األحكام الكلية التي سمها هللا في القرآن ت السمة المبوية (تشمل العقائد  +المعامالت)
 oقواعد الفقه اإلسالمي

 هي األحكام القواعد ت األحكام الجزئية التاي اساتمباها الفقهاال المسالمين مان القواعاد الكلياة

التي سمها هللا في القرآن ت السمة المبوية

المصادر األساسية للفقه اإلسالمي
 .1المصادر األساسية  الكتاب ت السمة ت االجتهاد
 .2المصادر التبعية  أبرزها اإلجماع ت القياس ت المصالح المرسلة

مالحظات على أحكام الفقه اإلسالمي كمصدر من مصادر القاعدة القانونية في القانون المدني الكويتي
 .1بدأ التابيق "المممهج" للفقه اإلسالمي في الكويت مع تبمي الدتلة لمجلة األحكام العدلية عام ( 1331الفقه الحمفي).
 .2القانون المدني يلزم القاضي بالبحث عن حل للمشكلة المعرتضة عليه في القانون أتالًت فإذا لم يجد حالً لها فيه فعمدها فقط يكون له
الرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمي.
 .3يلتزم القاضي بالرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمي في جميع المسائل القانونية.
 .4ال يتقيد القاضي بمذهب معين من مذاهب الفقه اإلسالميت 2بل ت ال يلتزم بالوقوف على أرجح األقوال في أي من المذاهب األربعة
المعرتفةت بل له األخذ من المذاهب األخرى كذلك.
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 1هذا هو الترتيب الجديد لمصادر القانون المدني رقم  66لسمة  1311بعد أن عدلت المادة األتلى ممه بالقانون رقم  11لسمة 1336ت الممشور في الجريدة الرسمية العدد
 213بتاريخ  2يونيو  .1336ت قد كان المص قبل تعديله على الوجه التالي" :فان لم يوجد نص تشريعيت حكم القاضي بمقتضى العرفت فان لم يوجد عرفت اجتهد
القاضي رأيه مستهديا ً بأحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا ً مع تاقع البالد ت مصالحها"ت فأصبح بعد تعديله " فان لم يوجد نص تشريعيت حكم القاضي تفقا ً ألحكام الفقه
اإلسالمي األكثر اتفاقا ً مع تاقع البالد ت مصالحها فان لم يوجد حكم بمقتضى العرف".
 2المذاهب األربعة المعرتفة هي المذهب المالكيت الحمفيت الشافعيت ت الحمبلي .ت قد ترد في تعليق المذكرة اإليضاحية للقانون المدني على المادة األتلى ما يلي بشأن
مصادر القانون "ت ال محل للتخوف من دعوة القاضي إلى االجتهادت ففي الشرتط التي يشترطها القانون فيمن يولى القضال ت في رقابة محكمة التمييز على عمل القضاة
خير ضمان لسالمة االجتهاد ت حسن االهتدال بأحكام الفقه اإلسالمي فضال ً عن توحيد الرأي .ثم أن هذا االهتدال يمضبط بما يلي :أتالًت عدم التقييد بمذهب معين ت ال
الوقوف عمد أرجح األقوال فيها .ت ثانيا ًت األخذ باألحكام األكثر اتفاقا ً مع تاقع البالد ت مصالحها ت التي تتسق مع األحكام ت المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون

3

><mashael@law.kuniv.edu

Private Law Department
School of Law
Kuwait University

Dr. Mashael A. Alhajeri
Lecture Handout # 6
Principles of Law

 .1يأخذ القاضي بأحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا مع تاقع البالد تمصالحهات ت التي تتفق مع باقي أحكام القانون المدني.
 .6إلى جانب أحكام الفقه اإلسالميت يمكن للقاضي االهتدال بمبادئ القانون العام  /القواعد المقررة في المعاهدات الدتلية  /القانون
المقارن  /الفقه القانوني.

مســرد (*)Glossary
Notes

English Term
Islamic sharia law
Islamic jurisprudence

Arabic Term
الشريعة اإلسالمية
الفقه اإلسالمي

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.

لإلطالع ()Supplemental Reading
باللغة العربية:
 .1إبراهيم أبو الليل ت محمد األلفيت المدخل إلى نظرية القانون تنظرية الحق (الكويت :جامعة الكويتت .) 1316
 .2أحمد شرف الدينت دراسات في القانون المدني الكويتي الجديد :تساؤالت علمية ت اشكاالت عملية (الفاهرة :بدتن ناشرت بدتن تاريخ
نشر).
 .3أحمد شرف الدينت "مركز الفقه االسالمي بين مصادر القانون الكويتي"ت مجلة ادارة الفتوى ت التشريعت السمة الثالثةت العدد الثالثت
.1312
 .4إبراهيم الدسوقي أبو الليلت أصول القانون – الجزل األتل :نظرية القانون (الكويت :جامعة الكويتت .)2116
 .1إبراهيم الدسوقي أبو الليلت "مركز الفقه االسالمي بين مصادر القانون الكويتي"ت مجلة ادارة الفتوى ت التشريعت السمة الثالثةت العدد
الثالثت 1313ت ص.11-11 .
 .6بدر جاسم اليعقوبت أصول االلتزام في القانون المدني الكويتيت ط ( 6الكويت :جامعة الكويتت .)2113
 .6بدر جاسم اليعقوبت "الشريعة اإلسالمية مصدر القوانين"ت المحامي (تصدر عن جمعية المحامين الكويتية)ت السمة 1ت سبتمبر /
أكتوبرت .1312
 .1جاسم علي الشامسيت "دتر الشريعة اإلسالمية تالفقه اإلسالمية كمصدر لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي"ت مجلة الحقوقت المجلد
 23العدد .1
 .3جالل علي العدتىت رمضان أبو السعودت محمد حسن قاسمت الحقوق تغيرها من المراكز القانونية ( اإلسكمدرية :ممشأة المعارفت
.) 1336
 .11حسام الدين كامل األهواني ت محمد محمد أبو زيدت فكرة القانون تقسيم القانون تفسيره تابيقه (القاهرة :دار اإليمان للاباعة تاألتفستت
.)1333
 .11حليمة بالل عبد هللا ت مصافى عبد الجوادت المدخل لدراسة القانون ( الكويت :مكتبة دار البيانت .) 2111
 .12رمضان محمد أبو السعود ت محمد حسن قاسمت مبادئ القانون :المدخل إلى العلوم القانونية تااللتزامات ( اإلسكمدرية :ممشأة المعارفت
.)1331
 .13زكي الدين شعبانت "مرتنة الفقه اإلسالمي تإباال دعوى جموده"ت مجلة الحقوقت المجلد  6العدد .2
الكويتي في جملتهت فال يجوز األخذ ب حكم في الفقه اإلسالمي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئت حتى ال يفقد المظام القانوني تجانسه ت انسجامه .ت في الرخصة في األخذ
بمذاهب الفقه جميعا ً ما يجعل تحقيق هذا التجانس ميسورا ً".
 3كمذاهب الجعفريةت الزيديةت األماميةت الظاهريةت ت األباظية.
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 .14سيد عبد الحميد الهمداتي ت أيوب خالد األيوبت الوجيز في مبادئ القانون (الكويت :ستايل للقرطاسيةت .)1334
 .11عاطف عبد الحميد حسنت المدخل لدراسة القانون :نظرية القاعدة القانونية ( الكويت :أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمميةت .) 2114
 .16عبد الحميد عثمان الحمفيت المدخل لدراسة العلوم القانونية ( الممصورة :مكتبة العالميةت .) 1332
 .16عبد الحي حجازيت المدخل لدراسة العلوم القانونية :القانون تفقا للقانون الكويتي ( الكويت :جامعة الكويتت .) 1362
 .11عبد الرزاق حسين يس ت حمدي محمد عفيفيت درتس في مبادئ القانون ( أسيوط :جامعة أسيوطت .)1331
 .13محمد حسين الفيليت " تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي"ت مجلة الحقوقت العدد الثالثت السمة الثاممة عشرةت
سبتمبر .1334
 .21فتحي فكريت "تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي مع تقييم بعض جوانب قضال المحكمة الدستورية العليا في
مصر بشأن المادة المقابلة من دستور "1361ت مجلة الحقوقت العدد الرابعت السمة الثاممة عشرةت ديسمبر .1334
 .21عثمان حسين عبد هللات "مالحظات على بعض نصوص القانون المدني"ت مجلة الحقوقت السمة 21ت العدد األتلت مارس 1336ت ص
.211-246
 .22محمد جبر األلفيت "القواعد الفقهية للمعامالت المدنية (باللغة الفرنسية)"ت مجلة الحقوقت المجلد  1العدد .4
 .23محمد جبر األلفيت "مصادر التشريع اإلسالمي ( (باللغة الفرنسية)"ت مجلة الحقوقت المجلد  6العدد .1
 .24محمد فارتق المبهانت "مستقبل التقمين من الفقه االسالمي مع دراسة للقوانين الكويتية المستمدة من الشريعة االسالمية"ت مجلة دراسات
الخليج ت الجزيرة العربيةت المجلد  1العدد 4ت اكتوبر .1361
 .21محمود عبد الرحمن محمدت الحلول الشخصي دراسة مقارنة في القانونين المصري تالفرنسي ( القاهرة :دار المهضة العربيةت .)1333
 .26موسى رزيقت مدخل إلى دراسة القانون ( الشارقة :جامعة الشارقةت .) 2114
 .26نجيب محمد بكيرت موجز محاضرات في نظرية القانون تأحكامه :القانون المدني ( القاهرة :مكتبة عين شمس ).
 .21عبد هللا محمد الدتسريت صالحية الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدرا ً للتشريع ت مدى ضرترة تعديل المادة الثانية من الدستور
الكويتي (الكويت :رسالة ماجستيرت كلية الحقوقت جامعة الكويتت .)1333
 .23محمد تحيد الدين سوارت االتجاهات العامة في القانون المدني :دراسة موازنة بالفقه االسالمي ت المدتنات المدنية العربيةت ط ( 2عمان:
مكتبة دار الثقافة للمشر ت التوزيعت )2111ت ص.241 .
 .31عبدالممعم أحمد بركةت "من خصائص التشريع االسالمي"ت مجلة معهد الكويت للدراسات القضائية تالقانونيةت العدد الثانيت يوليو
1336ت ص .32-6
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