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 وآفاق ترقيته وتقنينهواقعه المذهب المالكي في الجزائر 
 الدكتور نورالدين بوكرديد , األستاذ بكلية الشريعة 
 واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة

 مقـــدمة :
لفهم الشريعة اإلسالمية وتطبيق أحكامها لقد تبىن اجملتمع اجلزائري املرجعية الفقهية املالكية عن قناعة واختارها كمنهج  

واهتم باملذهب املالكي اهتمامًا كبريًا حفظًا وتدريسًا وتأليفًا .كما يعترب املذهب املالكي الصمام األمان الذي ضمن 
 األمر الذي يدعونا إىل االلتفاف حول هذا املذهب للجزائريني وحدهتم الروحية والعقدية ونضاهلم طيلة قرون من الزمن

, أما اليوم وبسبب تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والزحف العوملي اجته كثري من شباب اجلزائر إىل مصادر فقهية السين
واملسجد واملدرسة واجلامعة الواحدة مرجعيات خمتلفة مما حيتم الواحدة متنوعة فحصل هلم تيهان حىت أنك جتد يف األسرة 

حىت يستجيب للتطورات احلاصلة يف ه تقنينكيفية و  االجتهاد يف مذهبنا املالكي  وتطويرترقية سبل علينا التفكري مليًا يف 
جمتمعنا .ومن االهتمام واالحرتام واحلب والنصرة للمذهب والتمكني له أن يعتين أبناؤه بتنقيحه وإثرائه وحماولة ترقيته وتقنينه 

 .العمل الدؤوب, ولن يتأتى لنا ذلك إال بإخالص النية و  حباضرهوربط ماضيه 
؟ وما هي مستويات مشروع تقنينه فيهوتطويره  ة االجتهادكي يف اجلزائر ؟ وكيف ميكن ترقيفيا ترى ما هو واقع املذهب املال

 ؟
 هذه إشكاالت أردت أن أصيغ مداخليت على أساسها وفق خطة قسمتها إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

 ي الجزائر فوواقعه المبحث األول : المذهب المالكي 
 ترقية مستقبلية لالجتهاد في المذهب المالكي  بالجزائر طة طريق ليخر نحو  المبحث الثاني : 
  خطوات منهجية نحو تقنين المذهب المالكي في الجزائر مستقبالا المبحث الثالث : 

 . الخاتمة : أهم النتائج 
 وفيه مطالبالمبحث األول : المذهب المالكي وواقعه في الجزائر 

:هو كل ما ذهب إليه اإلمام مالك رمحه اهلل من األحكام االجتهادية اليت  المطلب األول : التعريف بالمذهب المالكي
بذل وسعه يف حتصيلها أو كل ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهباً لكنه جيري على قواعده وأصوله , اليت 

وبعبارة خمتصرة ميكن أ ن نعرف املذهب (1)حده دون غريه من أهل مذهبه بىن عليها مذهبه وليس املراد ما ذهب إليه و 
 (2)املالكي بأنه االجتاه الذي سلكه اإلمام مالك ومن تبعه يف التشريع 

 :وجهود علماء الجزائر في االهتمام به وأسباب انتشارهجذور االنتماء المذهبي في الجزائر  المطلب الثاني : 

                                                           
  53\1,حاشية العدوي على الخرشي  11\1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  1
, بحث منشور , الملتقى الوطني الثاني حول مذهب إمام دار الهجرة ,سطيف ,  53المدرسة المالكية القيروانية , سماتها وأعالمها , د كمال العوفي ص 2

 م3113جوان  35 – 33 – 31الجزائر 
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  تعود اجلذور التارخيية للمذهب املالكي يف اجلزائر إىل حاضرة القريوان جذور االنتماء المذهبي في الجزائر
األمر الذي جعل    سبقت بالد األندلس واملغرب يف تبين املذهب املالكي والتأليف فيه وتدريسه,بتونس اليت 
والرجوع فيما بعد لنشر  أقطاب مدرسة القريوان  اجلزائريني حيجون إىل تونس لطلب الفقه املالكي منالكثري من 

ومشااًل وجنوبًا , ومن أهم كتب املالكية اليت أدخلها  كتب املذهب يف حماضر اجلزائر ومدارسها شرقا وغرباً 
اجلزائريون من القريوان بتونس كتاب املدونة الكربى على يد العالمة إسحاق بن عبد امللك املشلوين البسكري اليت 

ن سحنون وكذلك خمتصر ابن احلاجب على يد الشيخ املشدايل الزواوي يف القرن السابع اهلجري وخمتصر مسعها م
 (3)خليل ابن إسحاق على يد حممد بن فتوح التلمساين يف القرن الثامن اهلجري 

 ترجع أسباب انتشار الفقه املالكي يف اجلزائر إىل رحلة اجلزائريني القدامى إىل احلجاز :في الجزائر أسباب انتشاره
عامة واملدينة املنورة خاصة اليت كانت مركز إشعاع علمي فاقتصر أخذهم على علماء أهل املدينة وشيخهم يومئذ 

فوذ احلكام ورغبتهم يف نشر نوإمامهم اإلمام مالك رمحه اهلل كما يرجع سبب انتشار املذهب يف اجلزائر إىل 
املذهب والتمكني له وأضاف بعض الباحثني سببًا آخر هو مناهضة أهل املغرب لفقهاء احلنفية باإلضافة إىل 
وجود قواسم مشرتكة بني أهل احلجاز واملغرب األوسط > اجلزائر< وهي التشبث بتقاليد العرب , وعدم 

 (.4)اندماجهم يف احلضارة الوافدة عليهم 
 ه علماء اجلزائر عرب القرون يف هذ حتديد جهود صعوبة مبكانمن ال : جهود علماء الجزائر في االهتمام به

, وقد يكون من اإلدعاء أن نقول أنّه مّت إحصاء كل ما أُِلف يف جمال الفقه  ت, فإّن ذلك من املستحيالالسطور
راض, بني شروح للمختصرات ونوازل وقضايا خالل ما يقارب اثنا عشر قرنا؛ ألّن اإلنتاج غزير ومتنوع األغ

وفرائض وموسوعات فقهية. فقد كتب علماؤنا يف مجيع أبواب الفقه ومسائله, وأّلفوا خمتصرات فقهية أصبحت 
حمّل شرح ودراسة سواء من علماء املغرب أو املشرق, كالوغليسية للشيخ عبد الرمحن الوغليسي البجائي, وخمتصر 

حيي بن وكتب الداودي املسيلي واملقري و ضري الفقهي, وأرجوزة التلمساين يف الفرائض الشيخ عبد الرمحن األخ
 (5) موسى املغيلي املازوين والونشريسي وأيب عبد اهلل التنسي والعقباين وغريهم كثري

 المطلب الثالث : واقع المذهب المالكي في الجزائر

املذهب املالكي والتمكني له، وكان هلم احلظ املوفور يف العلم واملعرفة استفرغ فقهاء اجلزائر عرب القرون وسعهم يف نشر لقد 
وخلف من بعدهم خلف متسكوا والتزموا  وسعة األفق واحلجج القوية؛ مما يرتجم صدق النصرة وقوة العزمية وسالمة املسلك

لكن اليوم لم يبق لهذا المذهب من بأقوال اإلمام مالك وفتاويه يف خمتلف ربوع اجلزائر وطال األمر على هذا قروًن من الز 
نفس المكانة والحرمة التي التي كان يحضى بها , فسرعان ما ظهرت دعاوى تذم أتباعه واعتماده كمرجع يجمع 

                                                           
ومقدمة ابن خلدون ص  115| 1, بحث منشور , نقالً عن شجرة النور الزكية ,  01خدمة المذهب المالكي في الجزائر بين األمل والعمل , أحمد ذيب ,ص 3

  60|3وتاريخ الجزائر لعبد الرحمن الجياللي ,  818
  136|3,ترتيب المدارك ص 813|3ظر تاريخ ابن خلدون وان61 – 61خدمة المذهب المالكي في الجزائر بين األمل والعمل , مرجع سابق , ص 4
اإلسالمية على المذهب المالكي في الجزائر ...جذور ومؤلفات , الباحثة فاطمة , من جامعة وهران , ماجستير فقه وأصول , مقال منشور في أحد المنتديات  5

 .بتصرفاإلنترنت 
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أقوال ال تستند على الكتاب والسنة وأن باب مجرد كما زعموا الجزائريين في أمور دينهم باعتبار المذهب المالكي  
االجتهاد مفتوح على مصراعيه وأنه اليجوز التقيد بمذهب من المذاهب كما أن من حق أي كان أن يجتهد أو يفتي 

فعل على , وكرد (6)ودبت الفرقة وبدت في أوساط أئمة المساجد وطلبة العلم , ثم انتقلت إلى الدهماء والعوام , 
ن و المؤسسات العلماء و المجتهدين و المجددي, حاول الكثير من لعلمية عامة والفقهية خاصة هذه الفوضى ا

الرجوع بالجزائريين إلى عهدهم األول ومحاولة حملهم على المذهب الذي كان سائداا بينهم, الدينية و العلمية 
بالتعريف بالمذهب وبأعالمه  التي تسعى جاهدة لشرح عناصر هذه المرجعيةورغم المحاوالت الكثيرة والجادة 

و المدارس العلمية و في المعاهد والجامعات والمساجد  هائل من المتون و المصادر ستعينة بكم م ومدارسه
وتحقيق المخطوطات وطبعها واستحداث قنوات وإذاعات إسالمية ورصد جوائز وعقد الملتقيات الزوايا الوقفية 

مما جعل هذه المرجعية في أيامنا ال أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب إلحياء تراث الفقه المالكي الجزائري إ
لى محاوالت انتقاص و هجران من كثير ممن ال يشعرون بانتماء مذهبي أصيل ، أو لمن يخلط بين هذه تتعرض إ

ية ن يقتضي ذلك تخريبا للمرجعية المالكالمذهبي و الحوار الحضاري و بين أاالنفتاح العلمي و االجتهاد 
األشعرية، لذا بات من الالزم شرح عناصر هذه المرجعية و بيان سبل تفعيلها و نشرها و شرحها و االستفادة منها 

فكان ال بد من وضع تصور لترقية  في تربية الناس على الوسطية و االعتدال و االجتهاد و التفتح على العصر
 .اكبة للعصر االجتهاد وتطويره في المذهب المالكي ومحاولة تقنينه مو 

 الجزائرب  مذهب المالكيالترقية مستقبلية لالجتهاد في خارطة طريق لنحو  المبحث الثاني :

مجعية العلماء املسلمني إىل ضرورة النهوض ورئيس لقد تفطن رائد النهضة اإلصالحية يف اجلزائر العالمة ابن باديس 
باملذهب املالكي وجعله يواكب مستجدات العصر فكان يشرح موطأ اإلمام مالك موازاة مع تفسري القرآن ودام شرحه له 

 جتديًدا للمذهب املالكي وتطويراً له , وإذا كان من –رمحه اهلل  –)املوطأ( ما يقرب من ربع قرن , ويعد عمل ابن باديس 
أهداف اجلمعية حماربة البدع وإحياء السنن فإهنا كانت حريصة كل احلرص على تطوير املذهب املالكي وجعله يواكب 

 . (7)تطورات العصر , وجييب عن قضاياه املستجدة 

والثقايف إن اختيار اجلزائريني منذ القدم للمذهب املالكي كمسلك للممارسة الفقهية له أكثر من داللة يف املوروث الفكري 
للمجتمع اجلزائري. ذلك أن أصول املذهب املالكي كانت رائدة يف املزاوجة بني النقل والعقل، والربط بني الرواية والدراية. 
وراعت إىل حدود بعيدة أوضاع الناس وأعرافهم على حنو يرفع احلرج ويزيل املشقة ، مث كان هلذا املذهب مشرب واسع يف 

وحتى يؤدي االجتهاد دوره كامال ال بد .ة يف مراعاة املصاحل واعتبار مقاصد التشريع وأهدافهموارد الرأي ، وجهود صاحل

                                                           
 في مطبوعة الملتقى . 13يف في افتتاح الملتقى الوطني الثالث للمذهب المالكي , كلمة منشورة , صكلمة رئيس جمعية اإلخاء العلمية الثقافية لوالية سط 6
 10-13-11, أشغال الملتقى الدولي الثاني حول الفاتح عقبة ابن نافع الفهري ,  38مرجعية المذهب المالكي تأصيل وتجديد ,أ . د . التواتي بن التواتي , ص 7

 طني لتكوين اإلطارات الدينية ,بسكرة .م , المعهد الو3115ماي 
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من وضع خطة مستقبلية أو خارطة طريق لتطوير الفقه المالكي في الجزائر اجتهاداا وإفتاءا وتظهر مالمح هذه 
 الخطة فيما يلي :

والتركيز على طائل منها ال اليت االستدالالت الواهية والتفريعات من  تصفية المذهب المالكي وتنقيته مما علق به – 1
والقياس الصريح الصحيح واإلمجاع بالنص بأصول اإلمام مالك االجتهادية بدءًا  االستدالل لمسائل المذهب

,  عد الفقهيةراعاة اخلالف والقوابقاعدة موالتدليل  وعمل أهل املدينة واالستحسان واملصلحة وسد الذرائع وقول الصحايب
ما قوي دليله وكثر قائله وال  بناء على الرأي الراجحاختيار يف عملية تقنني املذهب املالكي يكون أساسًا على واالعتماد 

ساعد على ت استخراج نظريات الفقه المالكيضرورة  , باإلضافة إىليتأتى ذلك إال بالتمييز بني املشهور والراجح 
 سهم يف تقوية امللكة الفقهية للدارستتيح االطالع الشامل على الفقه املالكي كما تمقاصده و استخراج أحكامه وإدراك 

 .(8)ا وتطبيقاوتيسريه فهم ه لطلبة العلم لتقريبمسائله  صياغة معجم شامل ألحكامو وضع كما ينبغي أيضاً 

 : في الجزائر االجتهادية للففه المالكي وتطوير العمليةإبراز  –2
بناء فكري وفقهي  إن الفقه املالكي يعود يف نشأته إىل جهود اإلمام مالك العلمية اليت توصل هبا إىل تكوين

إليه من كتب  متكامل، بفضل جهود أتباعه من العلماء، ومنهم: علماء اجلزائر الذين خدموا املذهب، مبا أضافوا
ن.إىل اآل اجلزائرها عرب تاريخ جعلت الفقه املالكي يؤطر احلياة اجلزائرية وجييب عن أسئلت  

هم السديد لتلك إن ميزة الفقه املالكي إنه فقه جيمع بني األخذ بنصوص الكتاب والسنة من جهة، وبني الف
 النصوص.

ه مرونة وطواعية وقدرة فائقة تأصال لالجتهاد وهذه األصول هي اليت أكسب 61وقد قام الفقه املالكي على 
ويكفي أن يكون من هذه األصول القول باملصاحل املرسلة، وهي املصاحل اليت مل يرد هلا على مواكبة املستجدات، 

ذكر يف الكتاب والسنة، ومع ذلك وجبت رعايتها واعتبارها يف الفتوى،إذ مىت حتققت املصلحة مبفهومها الشرعي 
الكي من األصول القول ومما يقوم عليه الفقه امل   فإهنا تكون من صلب التشريع، فيجب االجتهاد على وفقها

بسد الذرائع وهو يعين إغالق كل ما يؤدي إىل مفسدة وضرر حىت ولو مل يكن هو يف حد ذاته مفسدة 
  .(9)وضررا

 :كثير من الباحثين ما يليقترح  اقه المالكي اجتهاداا في الجزائر وفي إطار خطة ترقية الف

وفتاويهم واالستفادة منها يف خمتلف جماالت التنمية  اجلزائرة إحياء اجلوانب املشرقة يف اجتهادات فقهاء ر ضرو  –أ 
 .املعاصرة بعد إعادة تصنيفها مبا حيقق هذا اهلدف

                                                           
 31 - 30مدخل إلى تجديد الفقه المالكي , قطب الريسوني , ص 8
 .بحث منشور 1أهمية الفقه المالكي ودوره في جمع الكلمة ودرء االنحرافات العقدية والفكرية , مصطفى بن حمزة , ص 9
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إنشاء مراكز فقهية ترصد خمتلف القضايا التنموية وتواكبها بالتأصيل والتوجيه الفقهي يف ضوء أصول وقواعد  -ب 
 ( .10) املذهب

الباحثني املتخصصني يف الرتاث الفقهي املالكي على الصعيد املغاريب تعميق التعاون العلمي بني خمتلف  -ج 
 .والتنسيق بني مشاريعهم العلمية من أجل تبادل اخلربات املكتسبة

وذلك بتأليف معجم لألصوليني املالكيني اجلزائيني ومعجم العناية باملدرسة األصولية املالكية اجلزائرية  - -د
للمدونات األصولية املالكية املخطوطة واملطبوعة , وكذا معجم للمصطلحات األصولية املالكية  والتعريف 

كل أصويل   ختصيصو املالكية األصولية  اختياراتباملخطوطات األصولية املالكية وإجناز دراسات علمية هتتم جبمع 
بدراسة مستقلة , وإبراز خصائص املدرسة املالكية األصولية كاإلبداع يف التأصيل والتنظري , واإلحاطة  مالكي

باخلصوص وإصدار سلسلة أعالم بالتأليف س األصويل املالكي وإفراد املدارس األصولية املالكية  ر بشىت عصور الد
 . )11)الفقه املالكي اجلزائريني 

القتصاديـة والقانونية استثمار البحوث واخِلربات الطبية وااجلزائري و ترشيد أولويات البحث الفقهي األكادميي  -ه
وتشجيع البحوث الفقهية واألصولية اليت تفيد يف ترقية ملكة  جتهاديةوغريها لالستفادة منها يف العملية اال

 .هب املالكي ومقتضيات التنمية يف اجلزائر وخاصة الكشف عن دور االجتهاد الفقهي يف املذ االجتهاد,

من خمتلف مناطق ائر مع بخبة من علماء اجلز أو هيئة رمسية كاملة لإلفتاء جتالتفكري يف إنشاء جممع فقهي جزائري  –و
وخمتلف ب واالقتصاد والسياسة ن والطالوطن وأطيافه ومشاربه ويشرتك فيه باإلضافة إىل الفقهاء واألصوليني خرباء يف القانو 

 ,العلوم واستحداث قناة إعالمية خاصة به .

, فاملخطوط  ةإعادة تحقيق نصوص الفقه المالكي عامة واالهتمام بتحقيق المخطوط الجزائي المالكي خاص –3
كرها أصحاهبا وحرموا يف اخلزائن اخلاصة اليت احتاجلزائري ما زال يئن من العزلة والتناسي فأكثر املخطوطات ما زال قابع 

ملخطوطات وحث طلبة مؤلفيها مزيداً من األجر والثواب , ومن معامل االهتمام باملخطوط الفقهي املالكي وحتقيقة تصوير ا
الدراسات العليا على حتقيقها , باإلضافة إىل فهرستها ورقمنتها وجعلها يف متناول طلبة العلم الشرعي من خمتلف 
          املستويات)12

                                                           
 م3115ماي  13- 11 – 15االجتهاد في الفقه المالكي ومقتضيات التنمية , ندوة أقيمت بالرياط المغربية  10
 31 - 30مدخل إلى تجديد الفقه المالكي , قطب الريسوني , ص 11
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اصلة يف اجملتمع , فاملطلوب تكوينا يتماشى مع التطورات احلإعادة النظر يف طريقة إعداد وتكوين أئمة املساجد  –4
ىت يكون مهيئًا إلمامة فاإلمام اجلزائري اليوم حباجة إىل تكوين شرعي عايل وتلقني ملختلف العلوم واللغات األجنبية ح

وى اجلامعات واملعاهد حتسني ظروف البحث يف الفقه املالكي عل مستية بأوروبا كذلك , باإلضافة إىل اجلالية اجلزائر 
ات الصعبة يف اإلسالمية وذلك بطرق القضايا املعاصرة واالجتهاد فيها على ضوء قواعد املذهب وكذا ضبط املصطلح

املذهب والرتكيز على تعليم الطالب منهجية البحث يف تراث السادة املالكية وتوفري كتب املالكية الورقية واإللكرتونية يف 
 خمتلف املكتبات.)13

 العناية باملذهب املالكي شرحا ونشرا مبا جيعله أداة وحدة وتآزر، ومقوما من مقومات الوطن اجلزائري –5
 والدارسني وعموم الناسبعث حركة النشر ملصادر الفقه املالكي، وحتقيق خمطوطاته، وتقريبها للتداول بني املتخصصني و 
رصد مكافآت حتفيزية للدراسات و   املختلفة ضمن املرجعية الفقهية الوطنيةاإلعالم ضرورة ضبط الفتوى يف وسائل و 

إنشاء مركز للدراسات املالكية اجلزائرية حيتضن نشاطات املذهب يف اجلزائر ويروج و  اجلادة واملتميزة يف الفقه املالكي
يهدف إىل احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية , ويشرف على تنظيم الندوات و يعه ويستشرف آفاقه املستقبلية , ر ملشا

كفتح ماسرت أو مدسة دكتوراة يف   حول الرتاث املالكي وآفاق تطويره ,وصياغة خطط توجه العناية األكادميية باملذهب
بني املهتمني بالفقه املالكي تدريسًا وحتقيقًا ونشرًا , كما يقوم  املالكي واإلشراف عليهما , كما يهتم بالتنسيقاملذهب 

حبصر خمطوطات املذهب واإلشراف على حتقيقها ونشرها وإعداد بيبليوغرافيا لكتب املذهب القدمية واملعاصرة والتفكري يف 
ا التفكري يف إنشاء خمابر حبثية , وكذالدراسات والتحقيقات وفتاوى شيوخ العلم  رإنشاء جملة علمية فصلية حمكمة تعىن بنش

 (14)على مستوى كليات العلوم اإلسالمية باجلامعات اجلزائرية هتتم هبذا الغرض.

وذلك بتخصيص كراسي يف  ةطارات الدينياإلتكوين  معاهدالكراسي العلمية يف املساجد والزوايا و إنشاء ة ر ضرو  –6
 األساتذةعلماء املذهب املالكي باجلزائر على أن يؤطرها بخبة من اخمتلف العلوم الفقهية واألصولية وتسميتها بأمساء 

...., وأن واملقري اجلزائريني يف الفقه واألصول , وأن تكون املقررات كتب لفقهاء جزائريني كاألخضري والتلمساين واملغيلي
ين , على أن يواكب هذا العمل إنشاء طبع الكتب املقررة وتوزيعها على الطلبة احلاضر وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تتوىل 

 (15)  موقع على اإلنرتنت يكون فرصة للتواصل بني الطالب وحتمل منه املقررات والكتب
  تقنين المذهب المالكي في الجزائر مستقبالا خطوات منهجية نحو المبحث الثالث : 

                                                           
م  فورم الببالد استضاف كل من الدكتور عبد الرزاق قسوم والدكتور يوسف نواسة , حول موضوع " حان الوقت 3115 -16-51منتدى جريدة البالد , 13

أهمية الفقه المالكي ودوره في جمع ’  81-88جع سابق , صليكون للجزائريين داراً لإلفتاء " , مخدمة المذهب المالكي في الجزائر بين األمل والعمل , مر

 .بحث منشور ,  0الكلمة ودرء االنحرافات العقدية والفكرية , مصطفى بن حمزة , ص

 
-13-33لشعبة جمعية العلماء المسلمين بوالية برج بوعريريج بعنوان :المذهب المالكي تأصيل وتجديد ,بتاريخ الملتقى السنوي الخامس من توصيات 14

 .هـ1153
 بنفس الصفحات بتصرف . , 13في هامش رقم  المراحع السابقة نفسها 15
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تقنني الفقه اإلسالمي من خالل مجع األحكام إن من أبرز مالمح التجديد يف مسرية الفقه اإلسالمي يف عصرنا احلاضر 
والقواعد الشرعية املتعلقة مبجاالت احلياة املختلفة وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة وإصدارها يف صورة قانون ملزم 

 تفرضه الدولة وتلزم الناس بتطبيقه .
وقد بذلت يف عصرنا احلاضر جهود كبرية لتقنني أحكام الفقه اإلسالمي ليكون هو احلاكم على تصرفات األفراد واملنظم 

. ومع ذلك جند من املسلمني من رفض هذا املنهج ودعا إىل جتنبه وجعل القوانني الغربية املصدر األول للتقنني مث (16)هلا 
ذلك البالد اجلزائرية اليت قننت قانون األسرة من أحكام الشريعة وجعلتها املصدر األوحد تأيت الشريعة يف املرتبة الثانية، ومن 

 . (17)له، بينما القوانني األخرى وضعتها باالعتماد على املنظومة الفرنسية 
  المطلب األول :تعريف التقنين

. 

: مصدر " قنن " مبعىن " وضع القوانني " وهي كلمة مولدة ) أي غري عربية األصل ( , والقانون "  أوال: التقنين لغة
 . (18)مقياس كل شيء وطريقة " 

: هو :صياغة األحكام يف صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة ، على غرار القوانني احلديثة من مدنية  ثانيا: التقنين اصطالحا
ن ، . وذلك لتكون مرجعا سهال حمددا ، ميكن بيسر أن يتقيد به القضاة ، ويرجع إليه احملامو  وجنائية وإدارية . . . اخل

 . (19 )ويتعامل على أساسه املواطنون
 

: صياغة األحكام الفقهية ذات املوضوع الواحد اليت مل يرتك تطبيقها الختيار الناس , بعبارات  وعرفه بعض الباحثين بأنه
 .( 20) آمرة مييز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب

 وهذا التعريف احتوى على العناصر التالية للتقنين :
 ه املدون .الصياغة : وهي ميزة التقنني عن الفق

 الرتتيب والرتقيم : وهي ميزة أخرى جتعل الرجوع لألحكام سهال .
 قوله :اآلمرة : للتمييز بني جمرد بيان األحكام , واإللزام هبا، وهو من طبيعة القوانني .

من املقاصد الشرعية املتوخاة من التقنني واليت أجيز التقنني على المطلب الثاني : المقاصد المرعية من التقنين : 
 .( 21(أساسها ما يلي 

                                                           
 منشور . تقنين الفقه اإلسالمي في األردن الواقع واآلفاق , عبد الرحمن الكيالني , ورقة مقدمة لندوة القضاء الشرعي المقامة في الشارقة , بحث 16
ورقة مقدمة لندوة القضاء الشرعي المقامة في  ظومة القانونية الجزائرية , الدكتور عبد المجيد مكركب ,تقنين األحكام الشرعية ودورها في إثراء المن 17

 الشارقة , بحث منشور . نسخة إلكترونية .

 
 601 \3المعجم الوسيط  ,مصطفى إبراهيم وزمالءه , مادة قنن ,  18
, بحث منشور نقالً عن مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ,  1بن احمد الجرعي , ص تقنين األحكام الشرعية بين المجيزين والمانعين , عبد الرحمن  19

 5-3, حركة تقنين الفقه اإلسالمي , عيسى عامر اللهو , ص316القرضاوي , ص

 
المالية ,عبد الحميد محمود  , وانظر ضرورة تقنين فقه المعامالت1تقنين األحكام الشرعية بين المجيزين والمانعين , عبد الرحمن بن احمد الجرعي , ص  20

 . 151, مجلة المسلم المعاصر , عدد  0البعلي , ص
 3المقاصد المرعية من تقنين األخكام القضائية في القضاء الشرعي , د عمر بن صالح عمر , بحث منشور , ص 21
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مبا ييسره التقنني من معرفة األحكام الشرعية وسهولة الرجوع  يتناول إقامة شرع اهلل وإحقاق الحق،المقصد األول: 
التحصيل العلمي، مما جيعل هلوى النفس  إليها، مع ضمانة األحكام من التالعب يف زمن قل فيه الوازع الديين، وضعف

 نصيب يف استصدار األحكام القضائية.
فكلما كانت األحكام القضائية مقننة، كلما كان ذلك أدعى إىل حتقيق العدالة، والتيسري المقصد الثاني: تحقيق العدالة، 

 .على الناس، وأضمن لتحقيق املساواة
فالتقنني حيقق مجلة من املصاحل تعود على الضروريات ضرورياتهم:  المقصد الثالث: مراعاة مصالح الناس وتحقيق

 من فصل للخصومات، وردع للظامل، ونصرة املظلوم., اخلمس بالعناية والرعاية واحلفظ مبا ذلك
 ومن تيسري الرجوع إىل األحكام القضائية، وأمثل األقوال فيها، وتوفري الوقت للقضاة فال حيتاجون إىل إضاعته يف البحث

 والتنقيب بني صفحات الكتب وقد يعثرون عليها وقد ال يعثرون.
ث اومن ثقة الناس باحملاكم الشرعية، ونفي للتهمة عن القضاة، إذ أن اختالف القضاة يف املسألة الواحدة يؤدي إىل إحد

 ىل غري احملاكم الشرعية.بلبلة واضطراب بني الناس مما يفقد الثقة باحملاكم الشرعية والزهد فيها، ويدفعهم إىل اللجوء إ
 ومن حث على البحث واالجتهاد، وحتري أرجح أقوال العلماء اليت حتقق مصاحل الناس يف عصرهم.

إذ عدم التقنني يفسح اجملال الجتهاد كل قاض مبا يراه مما ينتج عنه الرابع: توحيد الكلمة وتحقيق الوحدة،  قصدالم
بإذن اهلل مناذج من ذلك. وهذا قد  -وستعرض الدراسة -مشاهد ومعلوماختالف القضاة يف املسألة الواحدة كما هو 

فإنه وال شك حيد  -كما يراه املانعون من التقنني  -يؤدي إىل التنازع واالختالف. ومهما قيل بأن التقنني ال يرفع اخلالف
 من االختالف، ويقرب بني وجهات النظر.

 
 : إثراء المنظومة القانونية الجزائرية في تقنين األحكام الشرعيةإسهام : المطلب الثالث

إن املتتبع  لتاريخ تطور الفقه اإلسالمي اجلزائر جيد بّأن أهلها مل يعرفوا قبل االستعمار الفرنسي مسألة تقنني األحكام 
مذهبون الشرعية العملية، وإمنا كانوا يأخذون هذه األحكام من كتب املذهبني املالكي واحلنفي على اعتبار أهنم كانوا يت

هبذين املذهبني وخاصة أيام احلكم العثماين للجزائر , لكن بعد دخول فرنسا االستعمارية إىل الرتاب اجلزائري عملت هذه 
 الدولة على بسط نفوذها، وجعل أهل اجلزائر خيضعون ألحكام قانون فرنسا، وذلك يف مجيع التصرفات، واملعامالت ما 

   .(22)عدا ما يتصل بأحكام الزواج والطالق
تطبق األحكام الشرعية،ومل تعرف حماولة واحدة لتقنني  6381كانت البالد اجلزائرية قبل احتالهلا من قبل فرنسا سنة لقد  

عندما أمر حاكمها العام السيد "موران ". بتقنني أحكام األسرة، غري أهنا مل تعتمد  6011هذه األحكام إال يف سنة 
ا،وعليه ميكن القول أن ما قامت به جلنة "موران" ليس تقنينا وإمنا عنها، وعدم العمل هببصفة رمسية، مما أدى إىل التخلي 

 . حماولة لتنظيم األحكام الشرعية يف كتاب مستقل كما فعل املتقدمون

                                                           
 1مجيد مكركب , صتقنين األحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية , الدكتور عبد ال 22
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و األحكام الشرعية املتعلقة باألسرة واألوقاف مل تقنن يف اجلزائر بصفة رمسية إال بعد االستقالل حيث أصبحت ملزمة 
 . (23)جرد صدورها يف اجلريدة الرمسية مب

لقد جنح املشرع اجلزائري بعد االستقالل إىل تقنني منظومة قانونية تضمنت فروع القانون العام واخلاص، وقد اعتمد يف 
 على املدونة الفرنسية واملصرية، ويف بعض األحيان على الشريعة اإلسالمية، وهذا -إذا ما استثنينا قانون األسرة-وضعها 

 م.6011إىل  6381راجع بالدرجة األوىل إىل تأثره بآراء املشرع الفرنسي الذي إستعمرت بالده البالد اجلزائرية من سنة
يف تقنينه ألحكام األحوال الشخصية على املذهب املالكي مع استئناسه وأخذه  6031و لقد اعتمد املشرع اجلزائري سنة 

م إىل 6031أسندت جهة تقنني قانون األسرة يف سنة و ( 24)انون املدينببعض املذاهب الفقهية األخرى, وأحكام الق
أعضاء اجمللس األعلى اإلسالمي، وإىل ثلة من القضاة، وعلماء القانون، وعليه ميكن القول بأن هذه املهمة النفيسة ال جيوز 

نونية املعاصرة، واجملاالت العلمية أن يتصدر هلا فرد واحد، وأن يتوفر يف األعضاء شرط االجتهاد، واإلملام باملناهج القا
 .(25)احلديثة

 تقنين المذهب المالكي في الجزائر مستويات مشروع:  رابعالمطلب ال
 (26)منهج وطريقة العمل المستوى األول :

  المالكي الخطوات التالية :للمذهب التقنين يتبع في إعداد يفترض في أن 
 ينبغي أن يف املذهب و مواد مرقمة , يقتصر فيها على الرأي املختارمجع أحكام املسائل يف كل باب على صورة  –أ 

 باب األبواب يتقدم على حنو يساعد على فهم التقنني وحسن اإلفادة منه , منظماً يكون التبويب منطقياً متماسكاً 
, فيقسم التقنني إىل أبواب  يتضمن القواعد العامة، ويف ذلك تسهيل على القضاة، وربط لألحكام باألصول الفقهية

على وجه  وفصول تبني بنوع خاص األحكام الشرعية العملية على أن تكون األبواب والفصول مرتبطة ببعضها البعض
؛ ألن ذلك من مهمة  والتعريفات، والتقسيمات الفقهية تجتنب ذكر األمثلة، واألسباب والتعليالوينبغي ,  منطقي حمكم 

 .(27)للتفصيل الفقهي ب رح ترك حيزو ,  الفقهاء والقضاة

                                                           
 . 0المرجع نفسه ص 23
 6المرجع نفسه ص 24
 8المرجع نفسه , ص 25
تقنين األحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين,د.عبد الرحمن بن أحمد الجرعي ,أستاذ مشارك بقسم الفقه ,كلية : انظر تفاصيل المنهج في المراجع اآلتية 26

, قنين األحكام الشرعية ضرورة عصرية ,مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر  9العربية السعودية , ص المملكة -الشريعة ,جامعة الملك خالد , أبها 
بكلية الشريعة  الحاضر : الواقع واآلمال ,كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ,الدكتور ,حمد عبد اللطيف رجب عبد العاطي ,أستاذ مشارك

 ,01ت العربية المتحدة , صوالقانون ,جامعة اإلمارا
 تقنين الشريعة اإلسالمية ,وصلته بتطبيقها في القضاء الشرعي ,بحث مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر ,)الواقع واآلمال(

, تقنين األحكام الشرعية  5صم, األستاذ الدكتور عبد هللا الجبوري,كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ قسم الشريعة, جامعة الشارقة , 1112-,هـ041

, تقنين  61- 13مدخل إلى تجديد الفقه المالكي , قطب الريسوني , ص, 4ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية , الدكتور عبد المجيد مكركب , ص

 03- 18الفقه اإلسالمي ,المبدأ والمنهج , زكي عبد البر , ص 
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, حبسب مالبسة كل قضية تعرض بني يديه  وضع املعايري املرنة اليت تتيح للقاضي استيعاب التغيري يف كل وقت –ب
وإحكام الصنيع يف الباب مرتبط بالفهم الصحيح لوظيفة التقنني الذي ليس من شأنه إرساء القوانني بصورة جامدة ثابتة, 

 .وإمنا ترتيب األحكام وصوهنا عن التضارب وصياغتها يف قوالب مرنة واسعة 
ال يف موضع الضرورة ؛ ألن اإلحاالت تفوت مقاصد التقنني العملية من نص إىل نص إ جتنب اإلكثار من اإلحالة –ج

 . التنظيمية
, توضح املبهم وتفع اإلشكال ,  لق وختصص العاممبذكرة إيضاحية مستقلة تبني اجململ ويقيد املط كل مادةتذييل   –د

 .وتعليالهتم الفقهية للمسألةمشفوعة بأقوال املالكية  والغرض من املذكرة اإليضاحية بيان األصل الشرعي لكل مادة
  :يقصد به جماله، وأصله أو مصدرهموضوع التقنين : :  نيالمستوى الثا

ذهب أغلب الباحثني إىل أن جمال التقنني ليس مجيع األحكام الشرعية من عقائد وأخالق، وعبادات،  مجال التقنين:-أ
فقط، وهي عادة تثبت إما بنصوص قطعية الداللة واألحوال الشخصية وإمنا هي األحكام املتعلقة بقسم املعامالت 

 .(28)والثبوت، وإما بنصوص ظنية الداللة، والثبوت وإما مل يرد بشأهنا نص ال قطعي، وال ظين وهو جمال خصب للتقنني
وفق أصول اإلمام مالك االجتهادية بدءاً مصدره:يقصد به العلماء املصادر اليت تستنبط منها األحكام الشرعية املقننة -ب

والتدليل  وعمل أهل املدينة والقياس واالستحسان واملصلحة وسد الذرائع وقول الصحايبالصريح الصحيح واإلمجاع بالنص 
 (29) راعاة اخلالف والقواعد الفقهيةبقاعدة م

 المستوى الثالث : الصياغة واألسلوب : 
سهلة ال تعلو على إدراك املثقفني، وال تنبو عنها أذواق املتخصصني حبيث ميكن فهمها يقصد به تقنني األحكام بألفاظ 

 (.30)دون اللجوء إىل التأويل، وهذا لتفادي ما وقعت فيه اجمللة العثمانية
 :( 31)إن للتقنني مهارات وشروطاً ينبغي أن تراعى يف الصياغة واألداء اللغوي , وميكن إمجاهلا فيما يلي

 , فاألمر والنهي بعرب عنهما بصيغة جازمة واإلباحة بصيغة مرنة واسعة . الصيغة املناسبة لكل حكم استعمال –أ 
 ؛ ألن من مقاصد التقنني اإلفهام والتواصل مع مجهور الناس جتنب العبارة الغامضة واللفظ الغريب –ب 
 ,لتعارضهما مع روح التقنني ووظيفته العملية جتنب التكرار والتناقض –ج 
 . يكون فيها اللفظ حمدداً يف داللته وموزوناً يف معناه استعمال لغة فنية خاصة بصياغة التقنني –د 
  احلفاظ على معىن اللفظ الواحد يف كل فصول التقنني وأبوابه –ه 
 ؛ ألن داللة املصطلح الفقهي ختتلف من مذهب آلخر التزام مصطلحات املذهب املالكي –و 

                                                           
  01تقنين األحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية , الدكتور عبد المجيد مكركب , ص 28
  09, صالمنظومة القانونية الجزائرية  تقنين األحكام الشرعية ودورها في إثراء 29
 .31المرجع نفسه , ص 30
 151, مجلة المسلم المعاصر , عدد  0المعامالت المالية ,عبد الحميد محمود البعلي , صوانظر ضرورة تقنين فقه  03- 18المنهج , زكي عبد البر , ص  31

. 
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 األهداف والضوابطمستوى المستوى الرابع : 

 :32)يعود على الفقه املالكي مبا يلي ينبغي أن إن التقنني أوال : األهداف :

 الرجوع إىل احلكم الشرعي وسهولة التعرف عليه.  التقنني ييسر -أ 

 وختفيف للعبء الواقع على احملاكم. يف تقنني الفقه توحيد للحكم القضائي -ب 

 ومحاية للموروث واستكمال للبناء الفقهي.يف تقنني الفقه تطبيق للشريعة  -ج 
 اهلوى والتشهي وهذا ال يتحقق إال باإللزام و التقييدبسد الذرائع إىل اختيار األقوال  –د
 .ة سوية حتبب النفوس وتيسر الفهم والتطبيق ر يف صو  تنظيم الفقه املالكي –ه

 : الضوابطثانياا 

 عند الشروع يف عملية التقنني وبعد االنتهاء منها ما يلي:من أهم هذه الضوابط اليت ال بد من مراعاهتا 

أن يوكل هذا العمل إىل العلماء الذين يعرفون ما يناسب اجملتمع يف ظروفه احلالية،ومشكالته اآلنية،كما يستطيعون  -أ 
القانون مع كونه نافذا ذهب ودليله املعتمد،فيصري امليف  تقريب دائرة اخلالف املذهيب من خالل معرفتهم براجح األقوال

 بسلطة الدولة مقبوال أيضا عند أفرادها،مالئما ألوضاع الناس وموفيا مبتطلبات معامالهتم.

أن يكون العمل التقنيين عمال مبتكرا يف ترتيب أبوابه، وصوغ مواده،واختيار عباراته،مبا يتناسب مع روح  -ب 
 .اقعات احلضارة،وينسجم مع لغة الو العصر،ويتواكب مع معطي

،فال بد من إسناد القانون للجنة مسؤولة مكلفة مبتابعته ة ومستمر ة د واملراجعة ملواد القانون دائمأن يكون التجدي -ج 
وتطويره وهتذيبه،على أن تتخذ تلك اللجنة من التغذية الراجعة ملواد ذلك القانون املطبق،ومن املستجدات الدائمة يف هذا 

تهدين روافد مستدامة تصب يف ذلك القانون روحه املتجددة اليت جتعله وافيا بالغرض الذي العصر،ومن فتاوى العلماء اجمل
 وضع من أجله.

 المستوى الخامس : المستوى اإلجرائي )33

                                                           

, إعداد لجنة  5م , التقنين والتجديد في الفقه اإلسالمي , ص3118انظر وقائع ندوة تطور العلوم الفقهية اإلسالمية في عمان , الندوة السابعة  32

األسس المنهجية والعلمية لتقنين الفقه اإلسالمي، مصطفى , ، مؤسسة الرسالة )بتصرف(14صجهود تقنين الفقه اإلسالمي ، وهبة الزحيلي،  – التنظيم ,

 ,  االجتهاد وأثره في التجديد )مرجع سابق( بتصرف,  11, ص حميد أوجانه، )بتصرف(
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:تتشكل هلذا الغرض مخس جلان   
: تمهيديةلجنة أولية : اللجنة األولى  

كون مهمة هذه اللجنة حبسب ما سيتناوله التقنني من موضوعات وت االختصاصاتمن عناصر خمتلفة تتكون هذه اللجنة و
وانب الالزمة لذلك .وضع مشروع التقنني املستمد من الفقه اإلسالمي املالكي واملواضيع اليت يراد تقنني أحكامها واجل  

 اللجنة الثانية : لجنة اختيار الحكام 
قهاء ونخبة من القضاة تكون من صفوة الفت,فعملها ذو صبغة موضوعية هلذه اللجنة دور بالغ األمهية يف جمال التقنني 

.ورجال القانون وعملها التقنين وفق أحكام الفقه المالكي  
 اللجنة الثالثة : لجنة الصياغة 

انية وما وضحته اللجنة الث ه اللجنة من نقاطتنسيق والصياغة القانونية وتقييد ما  قيدتهلذه اللجنة دور فين حبت , وهو ال
حبسب املوضوعات  يف مواد متسلسلة يف عدة جمموعات من أحكام وحلول هلا , وتتم الصياغة وفقا ملا تعاجله من مواضيع

ن املوضوعات فليس اليت يعاجلها التقنني وتنهي عملها يإخراج جمموعات تتضمن جمموعة من األحكام تعاجل موضوعات م
من مشكل . األحكام وتنتهي بصياغة كل حكم وفقا ملا تعاجلههلا إال التنسيق والتوفيق بني تلك النقاط و   

يته القصوى , وتضم هذه اللجنة عناصر ذات اختصاصات ؛ ألن عمل املراجعة له أمه : اللجنة الرابعة : لجنة المراجعة
املهمة اليت و ومناقشة ما مت من مواد تقنينه مادة مبادة ليالحظ كل واحد ما هو متخصص فيه ؛ ليكون ذلك قد األمانة 

 عني ألجلها مث يصدرون التقرير النهائي .
ان ما مت تقنينه من موضوعات ويأيت يف األخري دور السلطة التشريعية يف الدولة >الربملان< فيعرض على مجيع أعضاء الربمل

ممثلة  التنفيذيةطرف السلطة  يتم اختاذ ما يلزم العتماده منم إقراره , فإذا أقر تفيناقشونه وينظروا فيه فيعدل أو يرفض أو ي 
ئذ قابال للتنفيذ والتطبيق لكي يتبع القضاء ويكون حين؛ يف احلكومة وتقرر هذه األخرية ما تراه مناسبا يف مثل هذه احلالة 

والتقيد بأحكامه بشكل ملزم وينشر يف اجلريدة الرمسية وبعدها تتم املصادقة عليه من قبل رئيس اجلمهورية وينشر يف اجلريدة 
 الرمسية ويكون ساري املفعول )34. 

 الخاتمة : لقد توصلت من خالل هذا البحث المتواضع إلى النتائج اآلتية :
مما  لشقاق والنزاع املذهيب اإن اجملتمع اجلزائري قد اعتمد املرجعية املالكية منذ قرون فوحدت صفوفه وأبعدت عنه : أوال 

واحلفاظ عليه حول هذا املذهب السين القائم على كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  يدعونا إىل االلتفاف
 هالعناية ب, و وهذا حيتاج منا  إىل إخالص النية والعمل املستمر على تطويره وترقيته ودراسته دراسة صحيحة وبيان أدلته ,

واحلفاظ عليه باعتباره  .التحقيق، والضبط والتمحيص مث التقننيباالعتناء بذخريتنا الفقهية من حيث وذلك  أصوال وفروعا،
  للجزائريني ةاحملافظة على اهلوية الدينية والثقافية واحلضارييف أحد الثوابت الوطنية 

                                                                                                                                                                                                   
,  0وانظر ضرورة تقنين فقه المعامالت المالية ,عبد الحميد محمود البعلي , ص . 5ونس , صتقنين الفقه اإلسالمي ضرورة ملحة أم هوس عابر , آدم ي 33

 . 151مجلة المسلم المعاصر , عدد 
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ر ستثمتو ترصد خمتلف القضايا التنموية على مستوى اجلامعات واملعاهد اإلسالمية إنشاء مراكز فقهية  ضرورة: ثانياا  
 .ب املذهوتواكبها بالتأصيل والتوجيه الفقهي يف ضوء أصول البحوث واخِلربات الطبية واالقتصاديـة والقانونية 

مع املتخصصني من أهل الفقه وأصحاب اخِلربات من باقي أو دار رمسية لإلفتاء جت: إنشاء جممع فقهي جزائري   ثالثاا 
قناة فضائية جزائرية خاصة باإلفتاء تستضيف علماء جزائريني من , واستحداث خصصات للنظر يف النوازل املستجدةالت

 خمتلف واليات الوطن, وفتح مواقع لإلنرتنت لنفس الغرض .
 ع املؤسسات التعليمية و الدينية يف خمتلف مراحل التعليم ومجي املالكي تفعيل مـادة الفقه اإلسالميضرورة : رابعاا 

ووجوب إعادة النظر يف املنظومة التكوينية  املسجدي و إحيــاء الكراسي العلمية هبا كياملال هتمــام بالــدرس الفقهــياالو 
 .مبعاهد تكوين اإلطارات الدينية والكليات الشرعيةلألئمة 
قوم جبمع املطبوع من ت، على مستوى وزارة الشؤون الدينيةلفقهية املالكية مؤسسة للدراسات ا حداثستاة ضرور  :اا خامس

، وعلى إجناز دراسات وحبوث للنوازل الرتاثية اجلزائرية  صادر املخطوطةاملمصادر الفقه املالكي وتشجع على حتقيق 
بالفقه   املعاصرة يف ضوء معطيات الفقه املالكي، كما أن هذه املؤسسة جيب أن تنسق مع نظرياهتا من املؤسسات املهتمة

وندوات علمية، للتعريف بالفقه املالكي، وبالشخصيات  ،سالمي. وتعمل على عقد دورات دراسيةاملالكي يف العامل اإل
 العلمية اليت أسهمت يف خدمته، مع الرتكيز على الشخصيات اجلزائرية اليت أضافت إىل هذا الفقه إضافات قيمة.

املذهب املالكي مع استئناسه وأخذه  علىاألسرة يف تقنينه ألحكام  م6031لقد اعتمد املشرع اجلزائري سنة  :سادساا 
 ببعض املذاهب الفقهية األخرى.

دور يف تقنني األحكام الشرعية يبدأ بإدخال فكرة التقنني يف اجلزائر ضرورة أن يكون لكليات الشريعة والقانون  :سابعاا 
اجعة وتدقيق ونقد ما يتم إجنازه عات قوانني ، وينتهي مبر و ضمن توصيفات املناهج الدراسية ، ومير باملشاركة يف إعداد مشر 

البد من التعاون الدائم والفعال بني املتخصصني يف الشريعة وبني املتخصصني يف فروع القانون املختلفة و يف هذا السياق .
  .35املعتمدة يف املذهب املالكيلتقنني األحكام الشرعية 

 
 إىل جانب املذهب اإلباضي ضرورة التنصيص على املرجعية الفقهية املالكية للمجتمع اجلزائري يف الدستور اجلزائري :ثامناا 

 ا وختصيص ميزانية لذلك . ا وتطويرمهموالسعي إىل ترقيته

                                                           
 . 30ني , صبحث منشور إلكتروبتصرف , دراسة مقارنة ,عبد المومن عبد القادر شجاع الدين , موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية  35


