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إبطال كيد األتراك العثمانيني
ضد اإلسالم واملسلمني..

)الجزء الثاني(: األتراك العثمانيون هم أول من طبَّق القوانني الوضعية يف بالد 
اإلسالم

بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،
أما بعد، فقد كانت دولة األتراك املعروفة ابلدولة العثمانية واباًل على املسلمني من عدة جوانب، 
لكن من أخطر هذه اجلوانب اجلانب العقدي، ومما يتعّلق هبذا اجلانب مسألة حتكيم القوانني 
الوضعية، فكثري من الناس ال يدري أن األتراك العثمانيني هم أول من سّن هذه السنة السيئة  

وطبَّق القوانني الوضعية يف بالد اإلسالم!
وكان أول من سنَّ هذا األمر –على خالف ما يتوقع البعض- هو السلطان حممد الفاتح! 

حيث أصدر: »قانوننامات الفاتح«.
قال د.صاحل سعداوي صاحل يف كتابه »مصطلحات التاريخ العثماين« )1002/3(:
FATIHKANUNNAMELERI   فاتح قانوننامه لرى = قانوننامات الفاتح«

هي جمموعة القوانني اليت أمر السلطان حممد الفاتح إبعدادها، وهي أقدم القانوننامات املعروفة 
يف التاريخ العثماين وتتضمن التنظيمات والرتتيبات املهمة املتعلقة إبدارة دفَّة األمور يف الدولة يف 

اجملاالت السياسية واملالية والقضائية.
وكان السلطان حممد الفاتح قد كلَّف الصدر األعظم حممد ابشا القرماين إبعادة تنظيم شئون 
الدولة اليت كانت ُتَدار حىت ذلك التاريخ بكتب األوامر )أمر انمه( والفتاوى والفرماانت، ويف 
هذه التنظيمات جرى الكشف عن العقوابت اليت سُتطَبَّق على الزان واملشاجرات واجلناايت 
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والسرقات وما يشبهها من التهم، يف حني جرى وابلتفصيل شرح الواجبات والتكاليف اخلاصَّة 
ابلرعااي ]الفالحني[ وعشائر اليوروك ]البدوية[، والضرائب املقرَّرة عليهم، ودرجات وظائف كبار 

رجال الدولة وأجورهم، وقواعد التشريفات يف السراي، واحتفاالته، واملبادئ املتعلِّقة بذلك.
كما حتدثت قانوننامات الفاتح أيًضا عن األسس واملبادئ اليت تُعّزِز الكيان املركزي للدولة، ومن 
ذلك مثاًل االعرتاف للسلطان ابحلقِّ يف قتل إخوته بقصد احليلولة دون ظهور نزاع على احلكم 
يـَُزْعزُِع استقرار الدولة ووحدة أراضيها، كما تناول نظام األراضي، فأمر بتحويل أراضي الدولة 
–اليت حتوَّلت ألسباب متعدِّدة إىل أمالك خاصَّة أو أوقاف- إىل تيمارات، وسعى من خالل 
ذلك إىل حتطيم القوَّة االقتصادية لأُلَسر والسالالت اليت قد تشكل حَتَدِّاًي ضد ُأْسرة آل عثمان.

وقد أصبحت قانوننامات الفاتح مصدرًا لكل التطبيقات والتنظيمات السياسية والقضائية واملالية 
اليت أجريت بعد ذلك على امتداد التاريخ العثماين« اهـ.

وقال حممد مجال ابروت يف كتاب »الصراع العثماين الصفوي«)ص33(:
»ووفق ما جاء يف هذا القانون، فإنه إذا زىن مسلم وثبت عليه الزان شرًعا، وكان الزاين حمصًَّنا أو 
الزانية حمصَّنة؛ فإنه يغرم بقدر معني من األفجا )نوع من النقود(، حدَّدها القانون نسبيًّا حبسب 

الدخل املايل للزاين احملصن أو الزانية احملصنة..«.
الكبري معه قد كرَّس تعاطي  العثماين  القانوين  التسامح  وقال: »ويف حالة شرب اخلمر، كان 
اخلمر يف اجليش االنكشاري، ويف احلياة اليومية، فكانت أفراح اجلند يف أسواق دمشق بفتح 

رودوس يف عام )929ه/1523م( يف زمن القانوين خمتلطة ابخلمر!
وكان من ال حيتفل هبذه املناسبة يتعرَّض للرشق ابخلمر.. غري أن ال مشيخة اإلسالم وال فرماانت 
السالطني الالحقة بعد القانوين متكنت من منع تفشي اخلمرة يف اجليش االنكشاري، وال يف 
عهده  )1003ه/1595م(  الثالث  خان  مراد  السلطان  افتتح  فلما  املوظفني،  أوساط كبار 
إبصدار أمر مبنع اخلمرة يف اجليش اليت تفشت يف زمن سلفه سليم الثاين؛ اثر االنكشار عليه؛ 

فاضطر إىل سحب أمره«.
ويؤكد د. يونس وهيب األقطوغاين – أستاذ الفقه وأصوله برتكيا- بقوله: »أن الدولة العثمانية 
خفَّفت العقوابت الشديدة للشريعة اإلسالمية: أو بدَّلت عقوبة الزان وهو الرجم وعقوبة قطع 

السرقة وهو قطع اليد إىل العقوابت املالية اخلفيفة«.
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قلت: وهذا يؤكد أن األتراك العثمانيني بدءوا يف سّن هذه السنة السيئة –وهي احلكم بغري ما 
أنزل هللا- يف وقت مبكر من دولتهم إىل أن دخل القرن التاسع عشر امليالدي حىت حتول األمر 

ابلكلية إىل القانون الوضعي يف داخل دولة اخلالفة.
قال د. حممد بن موسى الشريف يف مقاٍل له مبجلة »اجملتمع« )اتريخ 2017/5/15(:

الدولة  تبنت  التاريخ، حني  اجتاه  فيه  احنرف  الذي  الفاصل  العام  »وكان عام )1893( هو 
العثمانية قوانني جديدة مستوردة من البالد الغربية، ومنذ ذلك احلني بدأ الصراع بني التشريع 
اإلسالمي والقوانني الوضعية، وأصبح القضاء يف البالد اإلسالمية متجاذاًب بني هذين الطرفني«

إىل أن قال: »إذن؛ ميكن القول: إن بداية التغيري يف األحكام الشرعية الدولة العثمانية كان 
سنة )1255ه/1839م(، وكان املرتكب لذلك هو السلطان حممود خان، املتوفَّ يف السنة 

نفسها، وكان قد ابتدأ تغيريات غري هذه يصح أن توصف بـ)التغريب(«.
بعدية«  واملا  اجلدد  احلنابلة  مع  هادئ  زلُت سلفيًّا! حوار  »ما  وقال عالء حسن يف كتاب 
البيزنطية  القوانني  قانون )انمة( بعض  القانوين يف  السلطان سليمان  )ص38(: »فقد أدخل 
واألوربية، والذي أدى إىل ثورة فقهاء مصر، وقد استطاع سليمان أن خيمد هذه الثورات، مث 
زاد األمر شيًئا فشيًئا يف أواخر عهد العثمانيني؛ حيث أصدروا فرمان )كلخانة( يف االقتباس 

من القانون الفرنسي بشكل صريح«.
وقال عبدالعزيز الشناوي يف »الدولة العثمانية.. دولة إسالمية مفرتى عليها« )294/1(:

»وكان النشاجني يضع ختم الطغراء على الواثئق واملراسيم وسائر األوراق الرمسية؛ والطغراء 
هي شارة السلطان العثماين وهي نقش متداخل معّقد حيمل اسم السلطان«.

وقال بعد ذلك: »ويف ضوء هذا احلق أصبح النشاجني يشبه إىل حد ما املفيت الذي كان 
اختصاصاته أن يقّرِر أن اإلجراء املزمع اختاذه يتماشى مع قواعد الشريعة اإلسالمية، ومن 
هنا كان النشاجني يعترب »مفتًيا للقوانني«، ومع ذلك كان النشاجني ال يستطيع تعديل 
النصوص إال إذا تلقى أمرًا هبذا املعىن يسمَّى »تصحيح فرماين« وخيتمه الصدر األعظم 

بنفسه ابلطغراء منًعا إلساءة استخدام احلق املخوَّل للنشاجني يف هذا الصدد«.
النهائية  موافقته  وبعد  السلطان  تصدر ابسم  »فالقوانني كانت  وجاء يف )ص306(: 
عليها، ولكن املادة القانونية اليت تضمنها هذه القوانني قد اشرتك يف إعدادها أعضاء 
القوانني..  القانونية هلذه  الذين قاموا مبعاونة مساعديهم بوضع الصياغة  الديوان، وهم 
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ولكل هذه االختصاصات واألسباب وغريها.. كان الديوان برايسة الصدر األعظم، وهو 
يراقب اإلدارة ويفصل يف القضااي املهمة ويرتك بصماته يف جمال التشريع، حيكم الدولة 

العثمانية نيابة عن السلطان ومن أجله وملصلحته«.
قلت: ومن صور التشريع املناقض حلكم هللا يف الدولة الرتكية العثمانية تقنني الرشوة، مع تسميتها 
العثماين«  التاريخ  »مصطلحات  يف كتابه  صاحل  سعداوي  د.صاحل  قال  حيث  امسها،  بغري 

:)419/2(
»جائزه – جائزة:

رشوة مشروعة كان السلطان سليم الثالث قد سعى لوضعها ضمن نظام معني بعد أن كان أمرًا 
ال خيضع  ملقاييس معيَّنة حىت ذلك اليوم، وحتوَّل إىل قاعدة وحيدة للحصول على الوظائف 
من أصغرها حىت رتبة الوزارة نفسها، وبناًء على ذلك تقرَّر لألشخاص الذين سيحصلون على 

الوزارة أو أي منصب آخر أن يدفعوا مبالغ معيَّنة وألشخاص وأماكن معيَّنة أيًضا.
و  )عبوديت(  مثل  خمتلفة  أمساء جديدة  التنظيمات حتت  عهد  اجلوائز حىت  تعاطي  واستمرَّ 
)بُغجه بـََها(، ويف عهد التنظيمات سعت الدولة للقضاء على تلك العادة السيئة اليت كانت 
متارس حتت أمساء خمتلفة مثل: رسوم فرمان ورسوم األوامر وتبشريية وقدومية ومثن هدااي )هديه 

بـََها( وغري ذلك.
ومع هذا فقد بدأ بعد ذلك تعاطي الرشوة سرًّا وبشكل خيالف القوانني.

األعظم وموظفي  للصدر  بتقدميها  يـُْلَزم  اليت  اهلدية  العثماين  املصطلح  اجلائزة يف  فاألصل يف 
الصدارة العظمى من يتمُّ تعيينهم يف الوظائف العليا مثل عضوية الديوان اهلمايوين والوزارة وإمارة 

األمراء )بكلربكيلكي( والوالية وإمارة السنجق وغريها.
وكانت اجلائزة تـَُقدَّم يف البداية على صورة أقمشة وفراء وغري ذلك من اللباس واملتاع الغايل، مث 

بدأ تقدمي تلك اجلوائز بصورة نقدية فقط ابتداًء من آواخر القرن السابع عشر.
وخيتلف مقدار اجلائزة ابختالف درجة الرتبة والوظيفة بني املانح واملتلقي، وتتحدَّد بوجه خاص 
إذا كان املانح والًيا، فتكون ابلنظر إىل معدَّل الدخل السنوي الذي تدرُّه واليته، وبعد عام 
1779 م أصبح حقُّ احلصول على اجلائزة حمصورًا يف الصدر األعظم وحده، ومع ذلك فقد 
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الذين جيري  استمرَّ وكيل الصدارة وموظفوها يف احلصول على أموال اجلوائز من األشخاص 
تعيينهم يف وظائف الدولة.

ويف عام 1828 م صدر قانون حبظر احلصول على جوائز، إال أهنا مل تلبث أن عادت إىل 
عهدها السابق بعد مدَّة وجيزة.

ولكن أموال اجلوائز مل تعد تدرج بعد ذلك ضمن النفقات الشخصية للصدر األعظم، وأحيلت 
إىل »خزانة املقاطعات«.

ومع صدور فرمان التنظيمات اخلريية أبطلت عملية تقدمي اجلوائز بشكل قاطع، كما أطلقت 
كلمة جائزة أيًضا على العطية أو اهلدية اليت يـَُقدِّمها احلاكم أو رجاالت الدولة للشعراء مقاباًل 

ملا نظموه من أشعار املديح وقصائد الثناء اليت َقدَّموها هلم« اهـ.
وجاء يف كتاب »اتريخ التشريع اإلسالمي« )ص216( حملمد أيب زيد الفقي ومصطفى فرج 
اجلناايت  أحكام  على  عدوااًن  الشريعة كان  هذه  أحكام  على  عدوان  »وأول  فياض:  حممد 
واحلدود، أي ما ُيسمَّى ابلعقوابت، وذلك يشمل:  القصاص يف النفس وما دوهنا، وحدود 
اخلالفة  أحدثت  حني  وذلك  واحلرابة،  والبغي،  والّرِدة،  والشرب،  والسرقة،  والقذف،  الزان، 
العثمانية قانون اجلزاء العثماين سنة 1840 م وهو ترمجة لقانون اجلزاء الفرنسي، مع شيء من 
التعديل، فسرى هذا القانون على عامَّة البالد اإلسالمية، وبذلك تعطَّل جانب من جوانب 
الفقه اإلسالمي يف جمال التطبيق، واحنسر عن أحناء العامل اإلسالمي لوال ما خصَّ هللا به اجلزيرة 

العربية من االستمساك ابلشريعة اإلسالمية.
والرهن،  واحلوالة،  والكفالة،  والضمان،  واإلجارة،  البيوع،  املدنية كـ:  العالقات  أحكام  أمَّا 
يتبع  وما  والشركات،  والشفعة،  والغصب، واإلتالف، واحلجر،  واهلبة،  والودائع،  واألماانت، 
ذلك، فقد ظلت الدولة العثمانية ُتطَبِّق يف الفقه اإلسالمي على املذهب احلنفي، وإن كانت 
قد نظَّمت ذلك فيما ُيسمَّى )جملة األحكام الشرعية( وأخذت البالد التابعة للدولة العثمانية 

أبحكام اجمللة.
اخلديوي  حاكمها  استنكف  فقد  العثمانية،  اخلالفة  عن  انفصلت  قد  اليت كانت  مصر  أمَّا 
إمساعيل ابشا عن تطبيق اجمللة الشرعية، وترجم القانون املدين الفرنسي األول )قانون انبليون( 

وطَبَّقه يف بالده« اهـ.
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قلت: وأما عن مراحل االنتقال من احلكم ابلشريعة الغرّاء إىل دخول القوانني الوضعية يف مصر، 
فقد بدأت إرهاصاته منذ أن توىّل حممد علي حكم مصر.

َحاَماة« )ص 158(:
ُ
قال أمحد فتحي زغلول بك يف كتابه »امل

َحاَماة يف البالد املصرية(:
ُ
»الباب الثاين: )امل

حاماة يف مصر قبل 
ُ
حبثنا كثريًا يف حمفوظات الدفرتخانة املصرية، فلم نقف على شيء يتعلق ابمل

تولية املرحوم حممد علي ابشا؛ وهلذا فإان ال نتكلم عليها إال من اتريخ حكمه، أمَّا قبله فلم يكن 
يف البالد نظام للقضاء، وكانت احملاكم الشرعية هي مرجع الفصل يف اخلصومات اليت كانت 

تُعَرض عليها، وقد علمت نظام الوكالء أمامها.
وليس خباٍف أن املرحوم حممد علي ابشا توىل حكم البالد املصرية سنة 1220هـ بعد أن انتابتها 
احلوادث املختلفة اليت انتهت حبكم املماليك، فكان من همِّ احلاكم اجلديد أن يبدأ بوضع قواعد 
حكومة البالد، وترتيب مصاحلها وتنظيم إداراهتا العمومية، وهكذا فعل مؤسس العائلة اخلديوية 

كما هو مقرَّر يف كتب التاريخ.
حاماة اتبعة له، ومل يكن ابلبالد 

ُ
والذي يهمنا من تلك النظامات كلها هو نظام القضاء؛ ألن امل

حاماة، هلذا رأينا من الواجب بيان اتريخ القضاء يف 
ُ
جمالس أو حماكم ننتزع من قوانينها شأن امل

ذلك الزمن، حىت إذا تبيَّنت حالة األمَّة ووضحت حقوق الرعية وواجباهتا ابلنظر إىل حكومة 
حاماة اليت كانت تقوم ابلدفاع عن تلك احلقوق 

ُ
ذلك الزمن، أمكننا أن نستنتج منها حالة امل

والواجبات« اهـ.
وقال أيًضا يف نفس الكتاب املذكور )ص 159(:

»ملا تبوأ املرحوم حممد علي ابشا والية مصر، كانت قاًعا صفصًفا من كل نظام خالية من كل 
تـََغلِّبني هي اليت يرجع إليها يف عظيم األمور وصغريها.

ُ
قانون كما قدَّمنا، وكانت إرادة امل

وقد رأى أنه ال مُيكنه سياسة األمَّة اليت صار أمريًا هلا وحاكًما عليها بنفسه، فعمد إىل تشكيل 
ديوان مسَّاه )ديوان الوايل( سنة 1220 اختصَّه أواًل بضبط املدينة وربطها والفصل يف املشاكل 

بني األهايل واألجانب سواء.
املواريث  مسائل  لنظر  جملس  بصفة  األربع،  املذاهب  من  مذهب  من كل  ا 

ً
عامل فيه  وعنيَّ 
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واألوصياء واجلناايت الكبرية، وهذا الديوان هو الذي وضع نظامات البالد األوىل، وسنِّ اللوائح 
االبتدائية، وبعد بضع سنني اختار له اسم )الديوان اخلديوي(« اهـ.

وقال أيًضا يف الكتاب نفسه )ص 180(:
»وقد اشتملت هذه الفصول الثالث على نصوص خمتلفة، تتعلق جبميع املصاحل العمومية وسري 

احلكام واملوظفني.
الدواوين واملصاحل هو )حتصيل  األقسام ورؤساء  والنظار يف  املديرين  فُِرَض على  وأول واجب 
األموال وابقي مطلوابت املريي يف أوقاهتا، وحفظ اجلسور والرتع، ومالحظة كافَّة ري األصناف 
يف زمن النيل وختضريها، وزراعة الصيفي وافتقاد الغري مقتدرين على الزراعة ومساعدهتم ابملوافق 
وعمَّار البالد، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه ابلعدل واإلنصاف بدون غدر أحد ال من كبري ، وال 
من صغري، والنظر ابلدقَّة يف دعاوى املظلومني أبي نوٍع كان، وال ينظرون ألحد بعني الغرض، وال 
يراعون خاطره، ومالحظتهم األشوان واملخازن، وإشغال كافَّة املستخدمني هبم إن كانوا قائمني 
بوفاء خدمتهم، واألخذ والعطاء بينهم يف الكيل والوزن ابالستقامة، وتكملتهم الشروط املتعلِّقة 

خبدمتهم أم ال؟(.
ومما جاء به أيًضا هني للموظفني من استخدام األهايل يف أطياهنم، وال استعمال ماشيتهم ابلقهر 
األنفار  وإخراج  واألموال،  الضرائب  وبيان كيفية حتصيل  الفالحني،  ظلم  من  واملشايخ  عنهم 
للسخرة، وانتخاب الكتبة والعمال، وطرق بيع املصاحل املريية للملتزمني وبيع املتاجر ابألشوان، 
ومشرتى لوازم احلكومة والدواوين، وتوريد املواد األوليَّة للمعامل واملصانع، وحتصيل املتأخرات، 
وواجبات  الفروع،  مستندات  ومراجعة  احملرَّرات،  وقيد  الدفاتر،  يف  املصاحل  حساابت  ورصد 

الباشكتاب وتوقيعاهتم على احملرَّرات، وحماسبة من يفصل عن وظيفته منهم«.
إىل أن قال: »إىل هذا العهد مل يكن للبالد قانون وضعي يُرجع إليه يف املعامالت، بل كان يرجع 
كثريًا إىل أحكام الشريعة الغرّاء، كما كان يُرجع يف أحوال غري يسرية إىل إرادة احلاكم ورأيه، 
كذلك كانت اجملالس املوجودة اليت مرَّ ذكرها تؤلف من املوظفني مبعىن أنه كان لكّل عضو من 
أعضائها وظيفة يف دواوين احلكومة غري عضوية ذلك اجمللس، وظّل احلال على هذااملنوال إىل 

سنة 1258«.اهـ. 
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وقال عليُّ عمر –أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية- يف كتابه »التجربة املصرية يف تطبيق الشريعة 
اإلسالمية« )ص 53(:

»...وأخًذا ابألصلح للغرض الذي توخَّاه –أي حممد علي- إىل سنة 1245هـ، ففيها وضع 
قانواًن عامًّا لضبط أحوال الزراعة  مسَّاه )قانون الفالح( وطٍُبع وُنِشر يف شعبان سنة 1245هـ 
يناير 1830 م، وقد جاءت نصوصه يف مخس ومخسني مادَّة هي املواد من 1 إىل 55 من قانون 
نتخبات، وقد كان هذا القانون خاًصا ابجلرائم اليت تنتشر يف احلياة الريفية، فقد أدرك حممد 

ُ
امل

علّي ضرورة التشريع الوضعي، وعدم كفاية األوامر واإلرادات املتفّرِقة لتحقيق أغراضه، واقتناعه 
ه إىل إصدار تشريع شامل للجرائم  بعدم ترك األمور يف األقاليم ألهواء احلكام وحَتُكمهم، فاجتَّ
والعقوابت على النمط الذي كان معروفًا يف أورواب آنذاك، بل دفعته إىل إصدار قوانني تنظيم 
أهم شئون البالد، حبيث ختتلط  فيه أنواع األحكام املختلفة من إدارية وتنظيمية ومدنية وجنائية، 

وملا كانت الزراعة والفالحة أهم مصادر الثروة يف البالد فقد بدأ بقانون الفالحة.
والغرض من هذا القانون، كان ضبط أحوال الزراعة ابلرغم من أنه يـَُعدُّ قانواًن جزائيًّا أكثر منه 

تشريعيًّا زراعيًّا« اهـ.
قلت: ومن اخلطوات املرحلية يف االنتقال إىل القوانني الوضعية يف مصر قيام أمحد أفندي 
زغلول –احملامي املشهور- برتمجة كتاب »أصول الشرائع« لـ«بنتام« الفرنسي من اللغة 
الفرنسية إىل العربية، وقدَّمه للخديوي حممد توفيق ابشا؛ تشجيًعا له وحثًّا على سلوك 

طرائق هؤالء الفرنسيني يف التشريع.
وذكر عليُّ عمر –أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية- يف كتابه »التجربة املصرية يف تطبيق الشريعة 
اإلسالمية« )ص 215( اللحظة الفارقة اليت كانت نقطة حتول إىل القوانني الوضعية يف مصر يف 
زمن اخلديوي إمساعيل حيث قال: »فعندما أراد اخلديوي إمساعيل القيام حبركة التحديث، عرض 
على علماء األزهر اقتباس التشريعات املصرية اجلديدة من أحكام الشريعة اإلسالمية ومذاهب 
الفقه اإلسالمي، ولكن تعصب أتباع كل مذهب من علماء األزهر ملذهبه أدَّى إىل عدم حتقيق 
ذلك، فقد أدَّى التعصب املذهيب إىل منع علماء األزهر من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة يف 
أجلِّ صورها، وأضاعوا على العامل فرصًة كبريًة، تتمثل يف سنِّ تشريعات مبنيَّة مجلًة وشكاًل من 

الفقه اإلسالمي، أو على األقّل يف درجة توافقها مع الشريعة اإلسالمية أكثر.
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ومما يُروى يف هذا الصدد أن اخلديوي إمساعيل قد اقرتح على رجال األزهر وضع جمموعات 
قانونية على غرار القوانني يف تفصيل موادِّها، مستمدَّة من أحكام الشريعة اإلسالمية، غري أن 

رجال األزهر رفضوا هذا االقرتاح« اهـ.
وقال أمحد أمني يف »فيض اخلاطر، وهو جمموع مقاالت أدبية واجتماعية« )ص218(:

»على هذا األساس قامت كل إصالحاهتم االجتماعية؛ فمثاًل يف سنة 1926 قدَّم وزير العدل 
السويسري،  القانون  للدولة مكّون من 1800 مادة مقتبس يف األغلب من  بقانون  مشروًعا 
ووافق عليه الربملان يف 4 أكتوبر من هذه السنة، وهو يف بعض مسائلة اثئر على النظم املعمول 
هبا املمالك اإلسالمية مجيًعا؛ فقد كان تعدُّد الزوجات –مثاًل- جائزًا، فجاء هذا القانون وحرَّمه 
بتااًت، وكذلك الشأن يف املهر، فقد ألغي يف القانون اجلديد، ومل يفرض على الزوج، وطلب من 
الزوجة أن تبذل جزًءا من ماهلا يف أتثيث املنزل إن كان هلا مال، وسلب الزوج احلق يف الطالق، 
وجعل للمحكمة وحدها حق الفصل لسبب من أسباب ستَّة حمصورة؛ وأكثر من هذا خطورة أن 
املرأة الرتكية أصبح هلا احلق هبذا القانون أن تتزوج من تشاء من أي دين كان؛ فللرتكية املسلمة 

. أن تتزوج نصرانيًّا أو يهودايًّ أو بوذايًّ
وعدلت قواعد املرياث تعدياًل كبريًا، فسوَّت بني الذكر واألنثى، فللبنت كما لالبن، ولألم 
كما لألب، وللزوجة كما للزوج، وألغت نظام اإلرث ابلتعصيب، واإلرث ابلقرابة البعيدة، 

يف نظام طويل ال حمل لتفصيله، وغريوا نظام الوالية والوصية على أساس احلرية«.
قلت: لكن هذه احملاوالت اليائسة من أصحاب التغريب واملنهزمني نفسيًّا أمام الغرب 
الكافر ابءت ابلفشل يف جانب تشريعات الزواج والطالق واملواريث –أو ما يعرف بنظم 
أن  إال  التشريعات  هذه  يف  األصل  هي  الشرع  أحكام  وظّلت  الشخصية-،  األحوال 

مسومهم تسّرب شيء منها إىل هذه التشريعات، وهللا املستعان.

HHH

وأعده
أبو عبداألعلى خالد بن حممد بن عثمان


