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 ةمقدم

، منزل اإلسالم الحكٌم على نبٌه األمٌن محمد علٌه أفضل الحمد هلل رب العالمٌن    

الصالة وأزكى التسلٌم، تشرٌعا حكٌما ٌنظم للناس عالقاتهم على أسس العدالة الحقة 

والنظام القوٌم، والصالة والسالم على من بعثه ربه رحمة للعالمٌن بشٌرا ونذٌرا، 

ابٌح الهدى وأبمة الدٌن الذٌن اقتدوا بسنته الراشدة، ونشروا وعلى آله وأصحابه مص

 ا ومن تبع هداهمشرٌعته بالحكمة والموعظة الحسنة، فملبوا الدنٌا علما وعدال وٌمن

 إلى ٌوم الدٌن.

 وبعــــــــــــــد:

إن الحقٌقة التً ال مراء فٌها الٌوم، أن موضوع فقه األسرة من أعقد المواضٌع     

كثرها حساسٌة فً عصرنا الحاضر، وهو من أكثر المواضٌع التً ٌجري وأدقها وأ

عنه بشكل مستمر وما ذلك إال للمكانة السامٌة التً تحظى بها مإسسة الحدٌث 

 األسرة فً كل المجتمعات.

فلقد حضٌت األسرة عبر العصور باهتمام بالػ وجهد كبٌر من قبل العلماء     

زعاتهم وتعدد مشاربهم، وعلى تنوع تخصصاتهم والباحثٌن على اختالؾ مذاهبهم ون

وعلومهم ومجاالت بحوثهم. كما أن الشرابع السماوٌة المختلفة من عهد آدم علٌه 

وعنت  أشد الحرص، ٌاء محمد صلى هللا علٌه وسلم، حرصتالسالم إلى خاتم األنب

ما وفً نصوص القرآن الكرٌم وما سبقه من الكتب السماوٌة  باألسرة أشد العناٌة،

 ٌشهد لهذه العناٌة الكبٌرة التً لقٌها موضوع األسرة.

هاما،  فً هذا الموضوع لكونه موضوعا ا انتابنً إقبال كبٌر، على الخوضلهذ    

ذلك ألن األسرة هً عماد المجتمع واللبنة األساس فً استقرار نظام الحٌاة فً أي 

 واان.مجتمع كبر أو صؽر، فهً ركن اإلصالح الربٌسً فً األمم واأل
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رٌسً لم واختٌاري لموضوع فقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المعٌار للونش    

 محض إرادة ورؼبة فً التوسع فً الموضوع. ٌكن اعتبااٌا وإنما هو

معرفة بعض أحكام وتؤتً أهمٌة هذا البحث وفوابده فً كثٌر من األمور وهً     

اولت قدر المستااع المساهمة بما ناالقا من أدلة شرعٌة، وقد حااألسرة المسلمة 

 الشرعٌة أصل بعض األحكامو دور األسرة تربوٌا واجتماعٌا  تٌسر لً فً توضٌح

 المتعلقة باألسرة.

ولعل أهم الدراسات السابقة التً اهتمت بدراسة موضوع فقه األسرة ال تكاد 

ألسرة تحصى،  أذكر منها: مكانة األسرة فً اإلسالم إلبراهٌم خلٌل عوض هللا، ا

المسلمة أسس ومبادئ للدكتور عبد الحكٌم عبد اللاٌؾ الصعٌدي، األسرة المسلمة 

 ، وؼٌرها كثٌر.جودة فً ضوء القرآن الكرٌم للدكتور حسن محمد با

ونظرا لتشعب مادة البحث اعترضتنً مجموعة من الصعوبات باعتباري باحثا     

ٌفها باإلضافة، كون بعض جدٌدا، حٌث وجدت صعوبة فً جمع المادة العلمٌة وتصن

ى فٌها من الفقهاء رحم هللا الجمٌع، توقلت من أف النوازل لم ٌرد فٌها نص شرعً،

وكثرة المصادر والمراجع التً صنفت فً هذا الباب والتً ٌصعب اختٌار األهم من 

 المهم منها. 

أما فً ما ٌخص منهجٌة البحث فقد كان من الضروري دراسة هذا الموضوع     

لتحدٌد مكانة األسرة، وتؤصٌلٌة لمعرفة أصل ما اعتمده الفقهاء فً  ة تحلٌلٌةدراس

 تقرٌر أجوبتهم على الفتاوى المتضمنة فً هذا البحث.

: خصصت األول لتحدٌد مفهوم األسرة لؽة وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلٌن    

 ماعً.إبراز مكانة األسرة فً المجال التربوي وفً المجال االجتوواصاالحا، 

 الثانً: فخصصته للحدٌث عن ترجمة الونشرٌسً، وخصابص كتابه أما الفصل

والشروا المصاحبة للعقد  والصداق الحضانة نوازلل دراسة تؤصٌلٌة، والمعٌار

 .والاالق واللعان والنفقة

 



 يار للونشريسيفقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المع
 

 4 

حادٌث نبٌه وفً كل من المبحثٌن اعتمدت على كثٌر من آٌات القرآن الكرٌم، وأ

أصحابه رضوان هللا علٌهم واألبمة ومن سار على وآثار  صلى هللا علٌه وسلم،

 األبرار. المجتهدٌن دربهم من العلماء

 .فً نهاٌة هذا البحث فهً عبارة عن استنتاجات تم التوصل إلٌهاأما الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصمٌم البحث

 مقدمة

 المبحث األول : مفهوم األسرة
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 المطلب األول : األسرة لغة 

 : األسرة إصطالحا  المطلب الثانً

 المبحث الثانً : مكانة األسرة 

 فً المجال التربويمكانة األسرة المطلب األول : 

 اإلجتماعً مكانة األسرة فً المجال: الثانً المطلب

 المبحث األول: ترجمة الونشرٌسً وخصائص كتاب المعٌار

 المطلب األول: ترجمة الونشرٌسً

 المطلب الثانً: خصائص كتاب المعٌار

المبحث الثانً: نوازل الحضانة والصداق الشروط المصاحبة للعقد والطالق 

 واللعان والنفقة

 المطلب األول: نوازل الحضانة والصداق الشروط المصاحبة للعقد

 المطلب الثانً: نوازل الطالق واللعان والنفقة

 خاتمة
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 المبحث األول : مفهوم األسرة

 المطلب األول : األسرة لغة 

فً اللؽة هً: درع الرجل الحصٌنة، وعشٌرته التً ٌتقوى بها، األسرة     

 ه من قبل أبوٌه اللذٌن ٌشتد بهم.وهً كذلك أقارب

ٌقال:" أسر ٌؤسر أسرا " أي قبضه وأخذه فهو " أسٌر ومؤسور "، وٌقال فً     

كالم العرب " أسر فالن أحسن األسر " أي أحسن الخلق
1

" . ومنه " اإلسار

اوهو الربا
2

وهو ما ٌشد به األسٌر كالحبل والقٌد، ومنه " األسرة " وهً  

رها الرجل ألنه ٌتقوى بهم
3

،... وقٌل " األسرة " أقارب الرجل من قبل أبٌه 

وهً الدرع الحصٌنة
4

. وقال أبو جعفر النحاس:" األسرة بالضم " أقارب 

بهم؛  الرجل من قبل أبٌه، وأسرة الرجل: عشٌرته ورهاه األدنون ألنه ٌتقوى

وهً عشٌرة الرجل وأهل بٌته
5
.  

 المطلب الثانً : األسرة إصطالحا 

 فً اصطالح الفقهاء:ــ 

  قال وهبة الزحٌلً:" األسرة هً الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، والتً تنشؤ

براباة زوجٌة بٌن رجل وامرأة، ثم ٌتفرع عنها األوالد، وتظل ذات صلة 

دات، وبالحواشً من إخوة وأخوات وثٌقة بؤصول الزوجٌن من أجداد وج

                                                           
 . مادة )أسر(بن منظور اللسان العرب،  1
 مادة )أسر(، تاج العروس للزبٌدي،  مادة )أسر(لسان العرب  2
 مادة )أسر(، الصحاح للجوهري 3
 مادة )أسر(ن منظور باللسان العرب  4
 مادة )أسر(تاج العروس للزبٌدي،  5
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وبالقرابة القرٌبة من األحفاد واألسباا واألعمام والعمات واألخوال 

"والخاالت وأوالدهم
1
. 

 فً اصطالح علماء اإلجتماع:ــ 

  ،قال عبد الواحد وافً:" هً راباة اجتماعٌة تتكون من زوج وزوجة

معٌشة  وتشمل الجدود واألحفاد، وبعض األقارب على أن ٌكونوا فً

"واحدة
2
. 

  ،وفً موضع آخر قال:" األسرة نظام اجتماعً بحٌث ٌمٌله عقل المجتمع

وتتحكم فٌه إدارته لنظام ابٌعً ٌخضع لدوافع الابٌعٌة ومقتضٌات 

"الؽرابز
3
. 

  ًوٌرى الدكتور محمد حسن أن األسرة:" هً التجمع اإلنسانً األول، وه

بٌع اإلجتماعً للجٌل التالً، جماعة أولٌة، بمعنى أنها أساس اإلنجاب والتا

وهً كذلك: األصل األول لعادات التعاون والتنافس التً ترتبا بإشباع 

"الحاجات إلى الحب واألمن والمركز اإلجتماعً
4
. 

ومن ثم، فإن األسرة هً صورة التجمع اإلنسانً األول المبنً على نظام     

هً تجمع بٌن األصل اجتماعً، قابم على اإلنجاب والتابٌع للجٌل التالً، ف

والعادات والتعاون والتنافس المرتبا بالحب والحنان واألمن، ومن ورابها 

 ٌتفرغ األوالد اللذٌن بدورهم ٌصبحون أزواجا وأجدادا وإخوانا وأخوات....

 

 

                                                           
  21ص  ، وهبة الزحٌلً األسرة المسلمة فً العالم المعاصر  1
 15ص د الواحد وافً، عب،األسرة والمجتمع 2
 112نفسه ص  3
 2، ص محمد حسن، األسرة ومشكالتها 4
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 المبحث الثانً : مكانة األسرة 

 دٌهاإمن خالل وظابفها واألدوار التً تتبرز مكانة األسرة فً اإلسالم     

. فبداخلها ٌجد الفرد سكنه وحماٌته ألفراد والمجتمعات على حد السواءل

ورعاٌته وأنسه وأمنه، وتلبً الحاجات الؽرٌزٌة للزوجٌن، والحاجات الفارٌة 

لألباء واألمهات واألبناء الخاصة بكل منهم نحو االخر، فاإلنسان ٌتالع بفارته 

والدٌه، واألسرة تحافظ  ألن ٌكون له نسل، واإلبن ٌسعى بفارته إلى أحضان

على األنساب وتساهم بشكل فاعل فً تقوٌة األواصر والوشابج بٌن الناس، 

وهً منبت للفضابل ومصدر للتربٌة، واألسرة فً المحصلة اللبنة األساسٌة 

 واألولى للمجتمع الذي ٌتكون بناإه من مجموعها.

عدٌدة ـ  الالتد ولألسرة فً ضوء القران الكرٌم مكانة تستنبا من خالل    

 أذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر ـ منها:

  أن هللا تعالى أقسم بؤب البشرٌة ورب األسرة األول ـ آدم علٌه السالم ـ

"    وبذرٌته الذٌن تناسلوا من بعده فقال:"
1

ٌقول الشٌخ  

القدر  قاب:" وإن هذه العناٌة القصوى بؤمر األسرة لتناسق مع مجرى

اإللهً بإقامة الحٌاة البشرٌة إبتداء على أساس األسرة حٌث جرى قدر هللا 

أن تكون أول خلٌة فً الوجود البشري هً أسرة آدم وزوجته "
2
. 

  ًسمٌت بعض السور القرآنٌة بؤسماء ذات الصلة بالقضاٌا األسرٌة وه

 تقارب العشرٌن سورة.

 فبسبب أحدهم قدتدخل  ن األسرة تحقق كثٌرا من الخٌرات ألفرادها،أ

البركات على عامتهم كالدعاء ألهل البٌت الصالحٌن بالرحمة والبركة الذي 

                                                           
   3سورة البلد اآلٌة  1
 2ص  ،ٌل عوض هللاإبراهٌم خلمكانة األسرة فً اإلسالم،  2
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من شواهده ما ذكر فً القرآن الكرٌم بحق أهل إبراهٌم ـ علٌه الصالة 

"       والسالم ـ :"
1

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 72سورة هود اآلٌة  1

 



 يار للونشريسيفقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المع
 

 10 

 فً المجال التربويمكانة األسرة المطلب األول : 

تعد األسرة البٌبة ) المإسسة ( التربوٌة األولى التً ٌنشؤ فٌها الفرد حٌث     

فهنا ٌكتسب الفرد لؽته وعاداته  ،تتشكل فٌها شخصٌته الفردٌة واالجتماعٌة

اآلخرٌن. وظلت وأسالٌب ومهارات التعامل مع  ،وعقٌدته ،وقٌمه ،وتقالٌده

رعاٌة نمو الفرد من األسرة لفترة لٌست بعٌدة المسإول األول واألخٌر عن 

قبل أن تشاركها مإسسات اجتماعٌة أخرى هذه المسإولٌة فً  ،جمٌع النواحً

 .جامعات والنوادي الثقافٌة وؼٌرهاالوقت الحاضر كالمدارس وال

ٌة فً بناء المجتمع اإلسالمً، هً اللبنة األولى القابمة على العقٌدة اإلسالمف    

وهً البٌبة الابٌعة التً تتعهد الافل بالتربٌة السٌما فً السنوات األولى من 

وهً الوعاء الثقافً الذي ٌشكل حٌاة الفرد وٌكسبه االتجاهات  ،عمره

والممارسات االجتماعٌة
1

 . 

القات األسرة هً البوتقة التً ٌحدث فٌها التفاعل العابلً وٌقصد به العو    

التً تتكون بٌن أعضاء األسرة والتً ٌترتب علٌها أن ٌإثر كل فرد فً األخر 

وشب فً  ،وٌقصد تكوٌن خبرة جدٌدة. فإذا شعر الفرد انه مرؼوب فٌه محبوب

أسرة ٌسودها الحب والتفاهم نقل ذلك إلى ذوٌه و أترابه، وتعامل به مع أفراد 

الكراهٌة فخلٌق به أن تنتابه المجتمع. أما إذا نشؤ فً جو مشحون بالخوؾ و

وٌستاٌع الفرد فً محٌا األسرة أن ٌتعلم كٌؾ أالَّ ٌكون  ،نزعات عدوانٌة

أنانٌا بمعنى انه ٌتعلم كٌؾ ٌحترم حقوق الؽٌر، وكٌؾ ٌتالءم مع ؼٌرة من 

أفراد األسرة من الوالدٌن واألخوة واألقارب. واألسرة هً الخلٌة التً ُتربً 

ٌة فً اإلنسان فً أول استقباله للدنٌا ففٌها ٌعرؾ ماله أصول النزوع االجتماع

من حقوق وما علٌه من واجبات، وفٌها تتكون مشاعر األلفة والمحبة، وٌبذر 

                                                           
  222ص  ،بوالويأامٌن ، أصول التربٌة اإلسالمٌة 1
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بذور اإلٌثار وؼٌره من الخالل والفضابل؛ فتنمو أو تخبوا بما ٌصادفها من 

لتً ٌسٌر وٌتعلم  فً األسرة المبادئ األولى ا  أجواء فً الحٌاة العامة والخاصة

ذلك أن االبن  ،علٌها فً حٌاته فالتربٌة تبدأ أوال عن ارٌق المحاكاة والتلقٌن

ٌنشؤ فٌرى أبوٌة ٌقرآن القرآن الكرٌم، وٌقٌمان الصالة، وٌصومان رمضان 

فتابع فً ذهنه هذه الصور وٌترسم  ،وؼٌر ذلك من الشعابر الدٌنٌة المختلفة

اعله وخبراته فً األسرة مجموعة من خااها بالتقلٌد، وٌكتسب الافل نتٌجة تف

العادات والتقالٌد الخاصة باألكل والملبس والاعام وارٌقة المشً والكالم 

والجلوس ومخاابة الناس واالستحمام والنوم ونحوها، فٌتعلم عن ارٌق 

األسرة الكثٌر من العقابد واألفكار التً تسٌر به نحو الخٌر والحق، أو توجهه 

 الظالل.نحو الشر والتعصب و

  :مها بالوظائف التربوٌة التالٌةاوتبرز مكانة األسرة من خالل قٌ

سعً األسرة نحو بناء أجسام قوٌة وسلٌمة  :": وتتمثل فًالتربٌة الجسدٌة

ألبنابها معافاة من األمراض والعلل التً تمنع نموهم القوٌم أو السوي. وتبدأ 

ل شابا وٌكون أسرة خاصة وتستمر حتى ٌصبح الاف ،هذه التربٌة باألم الحامل

حٌث ٌعمل األباء على تعلٌم األافال االنتقال من الحلٌب للرضٌع إلى  ،به

والنظافة الجسدٌة و  ،ومهارات المشً والحركة الصحٌحة ،األاعمة الصلبة

بؽرض خلق جٌل قوي  ،. الخ..المة من األخاار والبرد والحرارةوالس ،البٌتٌة

" ٌاوعقل دٌافً جس
1
. 

سعً األسرة إلى توجٌه القدرات  :": وتتمثل هذه الوظٌفة فًلعقلٌةالتربٌة ا

ومحاولة التحكم فٌها  ،ورعاٌتها وضبا العوامل المإثرة علٌها لٌة للافلالعق

وحل المشكالت التً تعترض الافل فً هذا المجال. ألن عدم اهتمام األسرة 

                                                           
  269ص  ،عمر احمد همشري، مدخل إلى التربٌة 1
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سٌإدي به إلى  ،وبخاصة فً السنوات األولى من عمره ،بالتربٌة العقلٌة للافل

وعدم استؽالله لقدراته المختلفة  ،التؤخر العقلً وانخفاض مستوى الذكاء

وبذلك ٌقع على عاتق األسرة مراقبة أافالها منذ الوالدة وحتى قبلها  .بفاعلٌة

من حٌث سوٌتهم العقلٌة، وإعاابهم الفرصة الالزمة لٌتعلموا بالتقالٌد 

حو صحٌح وإثارة فضولهم إلى األماكن واإلجابة عن أسبلتهم على ن ،والمحاكاة

"العامة وحدابق األافال وؼٌرها مما ٌساعد على نموهم العقلً والمعرفً
1
. 

سعً األسرة إلى  :": وتتمثل هذه الوظٌفة فًالتربٌة االجتماعٌة والخلقٌة

القادر على االندماج الفاعل مع مجتمعه وبذلك  ،تكوٌن الافل السوي اجتماعٌا

تعلمهم من  ،سرة تربٌة أبنابها تربٌة اجتماعٌة وخلقٌة سلٌمةٌقع على عاتق األ

خالل سلوكٌات التعامل االٌجابً مع اآلخرٌن وبناء العالقات الاٌبة معهم 

البتعاد عن والموازنة بٌن الحقوق والواجبات واألخذ بالرأي والرأي األخر، وا

خالقٌات التً األمانة واالستقامة والصدق وؼٌرها من األاألنانٌة وحب الذات و

" تتماشى مع قٌم مجتمعهم وأخالقٌاته
2
. 

سعً األسرة إلى تعرٌؾ األافال بؤمور دٌنهم  :": وتتمثل فًالتربٌة الدٌنٌة

وعقٌدتهم وتعلٌمهم مبادبها وأساسٌاتها وبذلك ٌقع على عاتق المدرسة تعلٌم 

عن عمل أافالها كٌفٌة التقرب إلى هللا من خالل القٌام بالعبادات واالبتعاد 

. كما ٌقع على عاتقها أٌضا تعلٌم والسٌبات والعمل بما أمر به هللاالخااٌا 

األافال احترام الدٌانات والمذاهب األخرى المتوافرة فً مجتمعهم وتبقى 

"األسرة باتجاهاتها الدٌنٌة ونما سلوكها الدٌنً قدوة ألبنابها اول حٌاتهم
3
. 

 

                                                           
 269المرجع السابق ص  1
 269ص  المرجع السابق 2
 269المرجع السابق ص  3
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  اإلجتماعً المجالمكانة األسرة فً : الثانً المطلب

 حٌث داخلها األفراد ٌنشؤ األولى التً األجتماعٌة المإسسة األسرة تعد         

 ارٌق عن وذلك صالحاً، تكوٌناً  وتكوٌنهم اجتماعٌاً، األفراد تنشبة على تعمل

 ٌاؽى الفرد ال بحٌث وواجباتهم، حقوقهم ٌعرفون الفردٌة بحٌث صفاتهم تنمٌة

 األفراد تصب ال ذلك فً وهً علٌه، المجتمع ؽىٌا وال المجتمع، على بفردٌته

 ابقاً  ٌنمو لكً الفرصة فرد لكل تتٌح إنَّها بل محدد، أو ثابت جامد، قوالب فً

 عن له تبحث أو لتقره، كان، أٌاً  واقعاً  تواجه ال ذلك فً وهً الفردٌة، لقدراته

 تواجه هً وإنَّما المستعارة، كالالفتة علٌه تعلقه برهان، أو حكم أو سند،

 وتلؽً المٌزان، هذا ٌوافق ما منه فتقر القرآن، بمٌزان لتزنه والواقع المجتمع

 هو حٌنبذ وواقعها القرآن، لقواعد ابقاً  ؼٌره واقعاً  وتنشا ٌوافقه، ال ما منه

 المجتمع لمعاٌٌر ابقاً  األجٌال تنشبة أهدافها أهم من المسلمة فاالسرة الواقع،

 المواقؾ فً التصرؾ وحسن اللؽة السبٌل هذا فً األفراد تعاً وهً المسلم،

 مرونة مع والبعٌد، القرٌب للمستقبل إعدادهم مراعاة مع االجتماعٌة،

  فهً صالحٌن، وأمهات آباء لٌكونوا األفراد بإعداد وتهتم .التؽٌر الحتماالت

 َثمَّ  ومن وصحٌة، ودٌنٌة وعقلٌة وخلقٌة جسدٌة تربٌة األافال تربٌة تحسن

 ملتزمٌن ٌجعلهم أن بالتربٌة معهم ٌستاٌع بؤفراد المجتمع ٌدتزو تستاٌع

 على األافال وتدرب فابقة، عناٌة بالافولة وتعتنً. تجاهه كامالً  التزاماً 

 فٌهم وتمتدح وقدراتهم، مٌولهم مراعاة مع السلٌمة، االجتماعٌة العالقات

 حٌثب اللعب، حب وهو حبهم، منالق نفس من معهم وتنالق الاٌبة، الصفات

 قوة ألنهم بالشباب، تهتم نفسه وبالقدر. المالوبة االجتماعٌة الصفات فٌهم تنمً

    :"قبٌل من صفات فٌهم امتدح قد القرآن كان وإن المجتمع،
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   "
1

     :"أٌضا وقال 

"
2

 تنشبة األفراد تنشبة سبٌل فً وارقها أدواتها تستخدم فهً 

 معاٌٌر على والشباب األافال بتربٌة باالهتمام ٌوحً سلٌمة، فالقرآن اجتماعٌة

 فٌهما لنرى النور اآلٌتان فً سورة ولنتؤمل علٌها، وتنشبتهم وأنظمته، المجتمع

 االجتماعٌة، العادات على وتعوٌدهم ألافال،ا تربٌة بضرورة بالؽاً  اهتماماً 

 وخاصة معٌنة، أوقات ثالثة فً علٌه األافال  بتدرٌب اآلٌة توحً كاالستبذان،

ا الحلم، ٌبلؽوا لم لمن  األوقات، كل فً واجب فاالستبذان الحلم بلؽوا من أمَّ

 اجتماعٌاً، والشباب األافال تربٌة بضرورة وصٌة اآلٌات هذه فً نلمح وهكذا

 مجتمع فً ٌعٌش لكً الالزمة االجتماعٌة بالمهارات النشء تزود فاألسرة

 .مسلم

 ؛على خلفٌة الزواج وبناء األسرة إن عالقة النسب والمصاهرة التً تنشؤ    

هً عالقة تإلؾ بٌن أاٌاؾ المجتمع المختلفة، وتنسج صالت اجتماعٌة تحمل 

أارافها، بما ٌقارب بٌن  كل معانً التالحم والتراحم والتكافل والتعاون بٌن

      األرواح وٌإلؾ بٌن القلوب، قال تعالى:"

          

    َ"
3

وهو المقصد الذي رمى الرسول صلى هللا  

جاته المتعددة وما كان من مصاهرة له لكبار وعلٌه وسلم إلى تحقٌقه من ز

                                                           
 26سورة القصص اآلٌة  1
 247سورة البقرة اآلٌة  2
 13آلٌة ا سورة الحجرات 3
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صحابته الكرام: أبو بكر الصدٌق، عمر ابن الخااب، عثمان بن عفان وعلً 

 .ضً هللا عنهمبن أبً االب ر
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 : ترجمة الونشرٌسً وخصائص كتاب المعٌارالمبحث الثانً

 ترجمة الونشرٌسًالمطلب األول: 

 : اسمه و كنٌته و مولده             

هو اإلمام حافظ المذهب المالكً، حبر تلمسان و فاس، حجة المؽاربة على     

د بن عبد الواحد بن علً الونشرٌسً األقالٌم أبو العباس أحمد بن ٌحٌى بن محم

هـ /  834التلمسانً األصل والمنشؤ الفاسً الدار والمدفن، ولد حوالً سنة 

 .الشرق الجزابريبونشرٌس بناحٌة بجاٌة  م بقرٌة من قرى 1430

 : لعلم و شٌوخهلطلبه            

، د شٌوخهاحفظ القرآن الكرٌم فً ُكّتاب قرٌته، و تعلم مبادئ العربٌة على ٌ    

لما الحظ والده حبه للعلم و اجتهاده فً البه، انتقل به الى مدٌنة تلمسان و

 :ذ ذاك حاضرة العلم والثقافة، فؤخذ عن علمابها وشٌوخها ومنهمإوكانت 

شٌخ شٌوخ وقته فً تلمسان، الفقٌه المفسر، النحوي ابن العباس التلمسانً،  ♦

 (.هـ 871ت دي، أبو عبد هللا )بن عٌسى العباالعباس بن محمد   محمد بن 

)ت  أبو الفضل، قاسم بن سعٌد بن محمد العقبانً التلمسانً المؽربً المالكً ♦

 .هـ(854

 . )هـ 875ت مد بن احمد بن عٌسى ابن الجالب )مح ♦

(، وقد وصفه الونشرٌسً فً هـ 914ت محمد ابن مرزوق الكفٌؾ ) ♦

 ". لمسند الراوٌةوبالمحدث ا وفٌاته:" بالفقٌه الحافظ المصقع،

ابن عٌسى بن ٌحً المازونً )ت  أبو زكرٌا ٌحٌى بن موسى )ابً عمران( ♦

م( قال عنه الونشرٌسً:" الصدر األوحد العالمة العلم  1478هـ / 833
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الفضال ذي الخالل السنٌة، سنً الخصال شٌخنا و مفٌدنا و مالذنا و سٌدنا، 

العلماء الكبار الذٌن تناولوا  وموالنا و بركة بالدنا أبً زكرٌا ٌحً وهو من

 ". الفتوى، و أصبحوا مرجعٌة فقهٌة، و لم ٌتوظؾ بعلمه عند السلاة

الشٌخ العالم المحدث أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن مخلوؾ الراشدي )ت  ♦

                 ـ(.ه868

 :محنته و سفره الى فاس     

بعٌن من عمره وذاع صٌته هـ و كان قد بلػ األر 874فً أول محرم سنة     

 هنأفً تلمسان والمؽرب العربً واشتهر بعلمه و فقهه و شدته فً قول الحق و

ٌبة انتشرت فٌها االضارابات والمشاكل بال تؤخذه فً هللا لومة البم وذلك فً 

اللصوصٌة والظلم والضرار وتهرٌب السالح والمصادمات  السٌاسٌة، فانتشرت

ات ونحوها، وهً الدوافع التً ارؼمت الناس على وببة والمجاعالجماعٌة واأل

واانهم، فالحروب والؽارات لم تسمح للفالحٌن بالقٌام أمؽادرة منازلهم و

من وتراخً قبضة السلاان جعلت ض وتوفٌر االنتاج، وانعدام األربزراعة األ

نفسهم فً نٌل حقوقهم، وهكذا أالناس ٌفتقدون العدل فً الحكم وٌعتمدون على 

نى لهم أعلى تنفٌذ القانون و علماء والقضاة، هم الذٌن ٌقومون بالسهراصبح ال

لى إذلك فً مجتمع ٌسوده الفساد واالضاراب، وهكذا تعرض العلماء 

مضاٌقات الحكام وظلمهم لصدعهم بكلمة الحق، ومنهم مترجمنا الذي ؼضب 

لى إهله أمر بنهب داره فخرج فارا بدٌنه وؤبو ثابت الزٌانً فأعلٌه السلاان 

  .هـ 874سنة  مدٌنة فاس بالمؽرب األقصى

 :إقامته بمدٌنة فاس المضٌافة      

لى مدٌنة فاس استقبلته هذه البلدة الاٌبة استقباال رابعا، إلما وصل فارا     

تبجٌل، فقد احتفى به علمابها وفقهابها، وأقبل علٌه وولقً من أهلها كل ترحٌب 
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سه وفقهه ما جعله ٌنسى ؼربته، وٌستقر العلماء والبة العلم ٌنهلون من درو

فٌها هو وأهله، حتى وفاته رحمه هللا، وبمدٌنة فاس كان ٌحضر مجلس 

محمد بن محمد بن عبد هللا الٌفرنً الشهٌر بالقاضً المكناسً )ت  القاضً

محدث المقرئ ابن االمام المسند ال هـ(، كما أخذ العلم عن معاصره 917

جازه بجمٌع مروٌاته وفهرسته المسماة أوقد (، هـ 919ت ؼازي المكناسً )

وقد قام بتحقٌقها االستاذ محمد الزاهً، و نشرتها دار  ()التعلل برسوم اإلسناد

 .هـ1979هـ/1399المؽرب الدار البٌضاء: 

كان متقدما فً الحدٌث :" و قد ذكره تلمٌذه الونشرٌسً فً فهرسته فقال عنه

تهم ضاباا لذلك كله مقنٌا به ذاكرا حافظا له واقفا على أحوال رجاله وابقا

أهل زمانه وألؾ فً  جلللسٌر والمؽازي والتوارٌخ واألدب فاق فً ذلك 

لٌفه واستنبا من آالحدٌث حاشٌة علً البخاري فً أربعة كرارٌس وهً أنزل ت

حدٌث أبا عمٌر ما فعل التؽٌر مابتً فابدة وله فً التارٌخ الروض الهتون 

فً كل شهر رمضان صحٌح البخاري قال  وفهرسة شٌوخه وكان ٌسمع

وبالجملة فهو آخر المقربٌن وخاتمة المحدثٌن"
1

ِكبر  رؼموهكذا العالم الحقٌقً  

سنه وما بلؽه من علم و فقه لم ٌمنعاه من الب العلم و الجلوس لألخذ و التلقى 

 .عن العلماء

ٌُٙدرس ال مدونة وأقبل علٌه االب العلم ٌستفٌدون من دروسه ومجالسه، فكان 

 .و علوم العربٌة من نحو و صرؾ و بالؼة ومختصر ابن حاجب الفرعً،

                                                           
 .232/  2عبد الحً الكتانً: ، فهرس الفهارس  1
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قال المنجور
1

 :" و كان مشاركا فً فنون من العلم حسب ما تظمنت فهرسته...

وكان فصٌح اللسان والقلم، حتى كان بعض من ٌحضر تدرٌسه ٌقول: لو حضر 

 ". سٌبوٌه ألخذ النحو من فٌه، أو عبارة نحو هذا

الفتوى والفقه، فكان الناس ٌقصدونه من كل صوب  به شتهركثر ما اأو

 .ٌستفتونه، كما راسله العلماء ٌالبون منه االفتاء و الرأي

 : تالمٌذه       

استفاد من علمه وفقهه وتخرج على ٌدٌه عدد من الفقهاء الذٌن بلؽوا      

  م:درجات علٌا فً التدرٌس و القضاء و الفتٌا منه

د الونشرٌسًٌ، شهٌد المحراب قاضً فاس و مفتٌها )ت ولده عبد الواح ♦

  ).هـ955

ت التؽلبً قاضً فاس و ابن قاضٌها )محمد بن محمد ابن الؽردٌس  ♦

 ).هـ976

 ).هـ 956محمد بن عبد الجبار الورتدؼٌري المحدث الفقٌه )ت  ♦

أبو الحسن علً بن موسً بن علً ابن موسى بن  ابن هارون الماؽري، ♦

رؾ من ماؽرة تلمسان " اإلمام العالمة المإرخ المتفنن مفتً هارون وبه ع

وقد ناؾ على  هـ 951فاس وخاٌب جامع القروٌٌن، توفً بفاس سنة 

 ." و ؼٌرهم خلق كثٌرالثمانٌن

 : وأهم ِمؤلفاته آثاره       

 .المعٌار المعرب و الجامع المؽرب عن فتاوى إفرٌقٌة والمؽرب ♦

                                                           

 05فً فهرسته ص  1 
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 .اإلمام مالكإٌضاح المسالك الى قواعد  ♦

 .القواعد فً الفقه المالكً ♦

 .تعلٌق على ابن الحاجب ♦

 .المنهج الفابق، والمنهل الرابق فً أحكام الوثابق ♦

 .ؼنٌة المعاصر والتالً على وثابق الفشتالً ♦

 .ضاءة الحلك فً الرد على من أفتى بتضمٌن الراعً المشتركإ ♦

 .خاا الشرعٌةالوالٌات فً مناصب الحكومة االسالمٌة وال ♦

 .المختصر من أحكام البرزلً  ♦

 .كثٌر وؼٌرها  .الفروق فً مسابل الفقه ♦

 : وفاته      

هـ، وقد  914توفً رحمه هللا ٌوم الثالثاء موفى عشرٌن من صفر سنة    

 .عاما بمدٌنة فاس و دفن بهاهز عمره الثمانٌن نا

 عن موسوعته الفقهٌة:تقال كلمة أحق 

 ." عن فتاوى إفرٌقٌة والمغرب " المعٌار المعرب

مجلدا، و قد حوت على اجتهادات فقهاء  12هذه الموسوعة الفقهٌة تقع فً    

ؼٌرها القٌروان وبجاٌة وتلمسان وفاس ومراكش وسبتة وؼرنااة وقرابة و

عواصم الؽرب االسالمً اوال ثمانٌة قرون، وقد التزم فٌها الونشرٌسً  من

سبلة سماء المفتٌٌن و نصوص األأ" ٌثبت  دق فكانالنقل الصااألمانة العلمٌة و

و ٌقول أال فً حاالت نادرة جدا ٌعتذر فٌها عن عدم وقوفه على نص السإال إ
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سبلة تً بنصوص األٌؤو مسابل تظهر من الجواب، و أسبل فالن عن مسؤلة 

و اشباه العوام، و ال أنها فً الؽالب محررة من ارؾ العوام أكما هً و لو 

حٌانا عن االسلوب أو تقوٌمها، فتنحرؾ أمانته العلمٌة بالتصرؾ فٌها أتسمح له 

ستؽرق فٌه نحو ربع ا الفصٌح، فلذلك تجد الكلمات الدارجة والعبارات الملحونة

 . هـ 914هـ الى سنة وفاته  890قرن من نحو سنة 

فقا بل هو ناقد بصٌر، ٌقبل و ٌرد، ٌرجح  ىلٌس الونشرٌسً جامع فتاوو   

ضافة الى إن له فتاوٌه الخاصة أ" كما  قلت تبدئ تعقٌباته ب:"وٌضعؾ، ف

 . تعقٌباته

لى ٌومنا هذا إتتجلى مكانة المعٌار فً اهتمام الفقهاء به منذ عصر المإلؾ و

ة حاالت و ٌزٌد من عدنه عال وفٌه نقل إلؾ بعده أنك ال تجد كتابا فقهٌا إحتى 

صٌلة ضاعت فٌما ضاع أصوص من كتب فقهٌة نقٌمة المعٌار اشتماله على 

 .  من كتب التراث فً القرون االخٌرة
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 المطلب الثانً: خصائص كتاب المعٌار

بعرض أقوال العلماء السابقٌن وأحكام  -رحمه هللا  -التزم الونشرٌسً     

قضاٌاهم فً إاار منهج رابع، تمسك باألمانة العلمٌة فً نسبة األقوال 

د، واألسلوب الؽالب فً والفتاوى، والردود والت عقٌبات، إلى أصحابها بكل تجرُّ

موسوعِته أنه ٌقول:" ُسِبل فالن عن كذا "، فٌبٌن السإال بوضوح، ثم ٌقول:" 

 فؤجاب..."، ثم ٌذكر الجواب بالتفصٌل.

وأول خاوة منهجٌة ٌالحظها المستقرئ لفتاوى المعٌار أن الفقهاء ٌسلكون فً 

 ؾ وتتعدد األدلة الشرعٌة فً أجوبتها من:الحكم على النازلة مسالك تختل

ٌُنصَّ علٌه. •  نص فً المنصوص علٌه، وقٌاس فٌما لم 

 ثم التخرٌج على القواعد الفقهٌة واألصولٌة. •

وهنا أسوق باختصار نماذج تمثِّل لمنهج الفقهاء قدًٌما فً الحكم على النوازل 

 ا ٌلً:واالستدالالت علٌها؛ مما جاء فً كتابه المعٌار وهً كم

 أوالً: النص:

ٌَّنة على آٌة قرآنٌة أو حدٌث  والمقصود به أن ٌعتمد الفقٌُه فً حكم نازلٍة مع

 نبوي شرٌؾ؛ حتى تامبنَّ نفسٌة السابل.

حٌث  -رحمه هللا  -فمن أمثلة االستدالل بالقرآن الكرٌم، ما ذكره الونشرٌسً •

 وسدده، قال هللا قال:" وأجاب عبد هللا بن مالك ٌاسٌدي وولًٌ ومن فقه هللا

 عزوجل:"      "
1

 اآلٌة، وقال:"       

                                                           

6سورة النور اآلٌة      1  
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     "
1

كان به األجنبً فً هذه اآلٌة رامٌا، كان به الزوج  اآلٌة، فما 

فً اآلٌة األخرى لزوجه رامٌا
2

  . فٌالحظ هنا أنه استدلَّ بالقرآن الكرٌم. 

أمثلة استدالله بالسنة، ما أورده الونشٌسً فٌما ٌتعلق بنازلة " من أقر  ومن •

 بالواء ونفى الولد فإنه ٌسجن حتى ٌقر به ".

 فلقد سبل ابن المكوي عمن أقر بالواء ونفى الولد ولم ٌدع استبراء.

فؤجاب بؤنه ٌسجن أبدا حتى ٌقر بالولد. وكان ابن مالك ٌفتً باللعان وٌقول هو 

آن. قال الشعبً كان الحكام ٌقضون بقول المكوي ألن مثل هذا لو ظاهر القر

ثبت لما لحق الولد لكثرة الفسقة من العوام. وقال عمر بن عبد العزٌز: تحدث 

َما اْمَرأٍَة أَْلَحَقْت »للناس أقضٌة بقدر ما أحدثوا من الفجور. وقال علٌه السالم: ٌُّ أَ

َستْ  ٌْ َس ِمْنُهْم، َفلَ ٌْ َما َرُجٍل  ِبَقْوٍم َمْن لَ ٌُّ َتُه، َوأَ ٌُْدِخلََها َجنَّ ٍء، َولَْن  ًْ ِ ِفً َش ِمَن هللاَّ

اَمِة، َوَفَضَحُه َعَلى ُرُءوِس  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ُ ِمْنُه  أَْنَكَر َولََدهُ َوَقْد َعَرَفُه، اْحَتَجَب هللاَّ

«.رُ اْلَولَُد لِْلِفَراِش، َولِْلَعاِهِر اْلَحجَ »وقال علٌه السالم: «اأْلَْشَهادِ 
3

 

ا ًٌ  القٌاس: :ثان

من الق وأراد السفر وقبل الضامن   فتوى -رحمه هللا  -أورد الونشرٌسً 

 لنفقة الحمل فلٌس له إنكار الحمل بعد ذلك.

                                                           

4سورة النور اآلٌة      1  
69/ 4المعٌار    2  

 72/ 4المعٌار   3
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عندما ادعته الزوجة  فؤجاب أبو بكر بن عبد الرحمان: الولد الزم ألنه لم ٌنفه

ٌاس بعٌنه، فإن فهو ولده، وإذا لزمه وهو ٌنكره فالحد ٌلزمه، هذا هو الق

استحسن أحد دراءة الحد لهذه الشبهة فما هو عندنا ببعٌد.
1 

 

 ثالًثا: االستئناس بفتاوى العلماء السابقٌن:

:" وسبل عٌسى الؽرٌبً عن قرٌة بها جماعة، -رحمه هللا  -ٌقول الونشرٌسً

ب لقراءة أوالدهم،  فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة وبناء المسجد، وأخذ المإدِّ

هل ٌجبرون على ذلك؟... إلخ السإال، فؤجاب: جبُرهم على بناء المسجد ف

ب أوالدهم، وأما جبرهم على أجرة اإلمام فكان  واجب، وكذا جبرهم على مإدِّ

ٌفتً به إذا كانوا ال ٌحسنون القراءة وال أحكام الصالة،  -رحمه هللا  -شٌخنا 

 وعدم َمن ٌصلً بهم إال بإجارة...".

دة من الدلٌل؛ فنجد هنا االعتم اد على فتاوى علماء سابقٌن، حتى ولو كانت مجرَّ

مما ٌعنً أنه ٌمكن القول: إن هذه الفتاوى، وإن كانت تعالج واقعة بعٌنها، إال 

ة. -فً تابٌقها  -أنها متعدٌة   تلك الوقابع إلى ما شاكلها من النوازل المستجدَّ

قوال علماء السابقٌن، ولعل ما ٌشهد لذلك، اعتماُد الفقهاء على فتاوى وأ

خصوًصا فً كتب النوازل، حتى فً مصنفاتهم الفقهٌة، ونلحظ ذلك مثالً فً 

"التاج واإلكلٌل شرح مختصر خلٌل" للمواق
2

، عند فرابض الوضوء؛ حٌث 

للتً ال زوج لها جابز، وللمعتدة  ٌقول: "وفً نوازل البرزلً الخضاب والحناء

حرام، ولذاِت الزوج مستحب
3
.  

                                                           
 71/ 4المعٌار   1
بو عبدهللا، فقٌه، ٌوسؾ بن أبً القاسم بن ٌوسؾ العبدري، األندلسً، الؽرنااً، المالكً، الشهٌر بالمواق، أ 2

من آثاره: شرح كبٌر على مختصر خلٌل، سماه:"التاج واإلكلٌل"، و"المختصر فً فروع الفقه المالكً"، وسنن 
 .211، ص 22المهتدٌن فً مقامات الدٌن؛ معجم المإلفٌن، ج

 .222/ 2المعٌار  3
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وٌقول فً موضع آخر:" ومن نوازل ابن الحاج إذا اتَّفق الجٌران على حرِس 

حوانٌتهم، فؤَبى بعضهم، فإنه ٌرجع علٌه بما ٌنوبه وٌجبر"
1
. 

وٌقول:" وفً نوازل ابن رشد اختلؾ بم ٌكون التقدٌر؟ )ٌعنً للمد( فقٌل 

ء، وقٌل بالوسا"بالما
2
.  

 رابًعا: ذكر الخالف العالً واالستئناس بالمذاهب األخرى:

وؼالًبا ما ٌكوُن ذلك عندما ٌقع اعتراٌض على فتوى فً نازلٍة بعٌِنها، ونجد ذلك 

 -رحمه هللا تعالى  -مثالً فً فتوى أصدرها مفتً ؼرنااة أبو القاسم بن سراج 

فً األمصار البعٌدةٌعالُج فٌها إشكالٌة استقبال القبلة 
3

، وبعد بحث اوٌل خلص 

إلى أن المحارٌب المنصوبة باألمصار الكبٌرة ٌجوز  -من بٌن ما خلص إلٌه  -

 تقلٌدها كما نصَّ على ذلك العلماء.

وعندما اعترض جوابه أبو الحسن الؽربالً، ردَّ علٌه فً جواب آخر اوٌل، 

بعض الصحابة والتابعٌن، وتضمن جوابه بٌاًنا ألصل الخالؾ، مستعرًضا آراء 

ومشهور مالك، وأبً حنٌفة، والشافعً، وأحمد، وؼٌرهم؛ حٌث ٌقول:" اختلؾ 

هل ٌجب علٌه استقبال القبلة؟ وهو  -شرفها هللا تعالى  -فٌَمن لم ٌعاٌن مكة 

المشهور فً مذهبنا، وهو مقتضى قول مالك فً المجموعة؛ ألنه لما نقل فٌها 

:" ما بٌن المشرق والمؽرب قبلة إذا - عنه رضً هللا -قول عمر بن الخااب 

ه ِقَبل البٌت ".  توجَّ

قال مالك: وهو األمر عندنا، وهو قول جمهور العلماء، والمشهور من مذهب 

  رحمهم هللا. -الشافعٌة، وهو قول أبً حنٌفة وأحمد بن حنبل 

                                                           
 .102 /2نفسه   1
 .2/162 المرجع السابق 2
 .225-221/ 2المعٌار  3
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 أنه ٌجب الب السمت، وهو قول ابن القصار من علماء المذهب القول الثانً:

 المالكً، ومال إلٌه الباجً، وهو قول بعض علماء الشافعٌة.

ٌَّن  مدرك ومنشؤ هذا الخالؾ مستؤنًسا بمذاهب مجموعة من  -رحمه هللا  -ثم ب

صلى هللا  -:" فوجُه القول باعتبار الجهة قوله -رضوان هللا علٌهم  -الصحابة 

حه، ونقله :)ما بٌن المشرق والمؽرب قبلة(؛ رواه الترمذي و-علٌه وسلم  صحَّ

عن جماعة من الصحابة؛ منهم: عمر بن الخااب، وعبدهللا بن عمر، وعلً بن 

 رضً هللا عنهم أجمعٌن". -أبً االب، وابن عباس 

 خامًسا: الترجٌح بٌن مذاهب العلماء وأقوالهم:

أن سٌدي محمد المشدالً -رحمه هللا -فقد أورد الونشرٌسً
1
ُسِبل عن بٌان قول  

كذلك لو علم أعٌان بعضها، ونسً الترتٌب على المشهور"، ابن الحاجب:" و

  فإنه قد أشكل معناه.

وقول خلٌل؛ أي: إذا علم الصالة وشك هل من الخمٌس أو الجمعة لزم الخمٌس 

 أًٌضا مشكل، فؤجاب ما قاله خلٌل مرجوح من وجهٌن".

  وبدأ بتقدٌم األدلة على ترجٌح قول ابن الحاجب على قول خلٌل.

نا على أن النوازل قد تؤخُذ منحى آخر ؼٌر مجرد االستفسار عن حكم مما ٌدلُّ 

نازلة أو واقعة، وإنما ٌقصد المستفِتً إزالَة لبٍس وقع بٌن أقوال وآراء علماء 

ل مرتبة من مراتب النوازل  فً قضٌة معٌنة، وهذا النوع من النوازل الذي ٌشكِّ

 لمعٌار.بالنظر إلى موضوعها، نالحظه باستمرار فً فتاوى ا

 

                                                           
هـ؛ 520، ولد بعد سنة فاضلالٌالبجانً، المؽربً المالكً؛  المحسن المشد دالصمد بن حسن بن عبدابن عب 1

 .260، ص 11وتوفً بعٌنتاب، من آثاره: شرح جمل الخونجً فً المناق؛ معجم المإلفٌن ج
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 سادًسا: التوقُّف:

قد ٌلجؤ الفقٌه إلى التوقؾ فً حكم النازلة، عندما ال ٌتضح له الحكم علٌها، أو 

 على جزبٌة لها عالقة بها، فٌقول: انظر هل حكم المسؤلة كذا؟

ففً المعٌار أمثلة لهذا، منها ما ورد فً سإال بعضهم عن اإلمام الراتب إذا 

 لمن حمده، فقا؟ أو حكمه حكم المنفرد؟ فنجُده صلى وحده، هل ٌقول: سمع هللا

ٌتوقَّؾ فً حكم المؤموم بعد سالم إمامه، قابالً: وانظر المسبوق بعد سالم 

.إمامه، هل حكمه حكم المؤموم؟ أو حكمه حكم المتفرد فٌجمع بٌنهما؟
1 

 

وعلى ؼرار ما سبق نلمس فً نوازل المعٌار أجوبًة ٌكون االستدالل فٌها 

لفقهٌة واألصولٌة، ولبٌان ذلك نسوق نموذًجا لكل من القواعد الفقهٌة بالقواعد ا

 واألصولٌة.

 االستدالل بالقواعد الفقهٌة:

ِبع للفتاوى فً المعٌار ٌرى أن االستدالَل بالقواعد الفقهٌة كثٌر، فمثالً  إن المتَّ

 قاعدة: "المشقة تجلب التٌسٌر"، شكلت حضوًرا بارًزا فً الفتاوى السابقة، فمن

 نماذجها:

فً ختام حدٌٍث له حول نازلة الصالة فً  -رحمه هللا تعالى  -ٌقول الونشرٌسً

الثوب الذي ٌنسجه النصارى، وٌجعلون فٌه شحم الخنزٌر، وبعد ؼسله بالماء 

تبقى الراوبة، ٌقول: "والتاهٌر كما وصفه أهل المذهب بالماء خاصة ال ٌلزم 

ال اللون إن عسر قلعه بالماء.ؼٌره... قالوا: وال ٌضر بقاء الرابحة و
2

 

فهنا نلمس حضور معانً الٌسر ورفع الحرج، وهو ما تإكده قاعدة: "المشقة 

تجلب التٌسٌر"، فإنه لما شق وعسر اقتالع أثر النجاسة وإزالته بالكلٌة، حصل 
                                                           

 .211/ 2المعٌار 1
 .2/6المعٌار  2
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فً تنزٌل الحكم على هذه الواقعة،  -رحمهم هللا  -التخفٌؾ والتٌسٌر من الفقهاء 

َد أنه ٌ ٌْ جدُر بنا أن ننبِّه إلى قاعدة مندرجة تحت هذه الكلٌة، ولعلها تنابق على َب

ا ٌعسر". هذه النازلة بشكل مباشر، وهً قاعدة: "   ٌُعَفى عمَّ

 االستدالل بالقواعد األصولٌة:

ومن أمثلة ذلك ما نراه فً فتوى ألبً عبدهللا محمد بن عقاب
1
فً مسؤلة  

ٌَّن الحكم األوانً التً الَتَبس فٌها الااهر ب  -الذي هو الوضوء  -النجس؛ حٌث ب

ًنا مدرك الخالؾ ومنشؤه الذي ٌعود إلى  ٌِّ بزٌادة واحد على عدد النجس، مب

وذلك أن المسؤلة قد تعارض فٌها قاعدتان  االختالؾ فً القواعد األصولٌة،

 أصولٌتان:

إحداهما قاعدة:" النهً عن واحد ال بعٌنه "
2

ك؛ كذل 3، واألخرى قاعدة األمر

فاألولى ال تبرأ الذمة فٌها إال بترك الجمٌع، والثانٌة ٌكفً فً براءة الذمة فٌها 

فعل واحد من تلك األشٌاء...
4
.  

ًٌّ عن الوضوء به، وهو ؼٌر معٌن فً األوانً  وبٌان ذلك أن اإلناء النَِّجس منه

هرة المشتبهة، فٌتنزل النهً عنها منزلة النهً عن واحد ال بعٌنه، واألوانً الاا

مؤموٌر بالواحد منها، وهو ؼٌر معٌن فً تلك األوانً المشتبهة، فٌتنزل األمر 

به منزلة األمر بواحد ال بعٌنه 
5
.  

                                                           
، 1هـ، ٌنظر: الضوء الالمع، ج202بتونس، تمحمد بن محمد، العالمة أبو عبدهللا بن عقاب قاضً الجماعة   1

 .126ص 
 .211، ص 1الستٌضاح الخالؾ المشار إلٌه هنا، ٌنظر: البحر المحٌا للزركشً، ج 2
عن هذه القاعدة بقوله: "المسؤلة السادسة فً أن األمر  -مسابل األمر  -عبَّر التلمسانً فً مفتاح الوصول  3

 .13عها، أو ٌقتضً منها واحًدا ال بعٌنه...؟ إلخ؛ ص بواحد من أشٌاء متعددة، هل ٌقتضً جمٌ
 225/ 2المعٌار 4
 .225/ 2المعٌار 5
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م  مَّ ٌَ ت ٌَ ثم أشار إلى أن قول سحنون من المالكٌة: أن َمن التبس علٌه األوانً 

وٌتركها وهو مبنً على ترجٌح قاعدة النهً؛ ألنه من باب دفع المفاسد، 

م على والثانٌ ة وهً قاعدة األمر من باب جلب المصالح، ودفع المفاسد مقدَّ

 جلب المصالح...

ومن خالل هذا التدقٌق المبنً على القواعد الفقهٌة واألصولٌة ٌتَّضح لنا بجالٍء 

فً استنباا األحكام الشرعٌة واالستدالل  -رحمهم هللا تعالى -منهَج علمابنا 

 ة.علٌها بالقواعد األصولٌة والفقهٌ
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المبحث الثانً: نوازل الحضانة والصداق الشروط المصاحبة للعقد 

 والطالق واللعان والنفقة

 المطلب األول: نوازل الحضانة والصداق الشروط المصاحبة للعقد

 نوازل الحضانة

 نص النازلة وجوابها من المعٌار[] أوال:  

ونتها فً كفالة أبٌها، فال إذا أشهدت الحاضنة أن محض]  عنوان النازلة:

 [ رجوع لها فً ذلك

وسبل ابن عرفة عن رسم ٌتضمن أن حاضنته أشهدت أن محضونتها فً       

كفالة أبٌها، والمنفق علٌها فً جملة عٌاله وفً محله ومنزله وحوزه وذلك منذ 

شهرٌن تقدما عن تارٌخه، وذلك برضى الكافلة المذكورة، فهل للجدة رجوع 

 لمكفولة أم ال؟فً حضانة ا

فؤجاب: ال  حضانة لها فً االبنة المذكورة، إال أن تقٌم بٌنة أن ذلك لعذر      

مفسر من مرضها ونحوه.
1

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن ـ رحمه هللا ـ أن الحاضنة إذا أشهدت على أن محضونتها فً كفالة      

ل لمن أرادت حضانتها ـ من جدة أبٌها وبقٌت عنده مدة، وذلك برضاها، فال سبٌ

أو نحوها ـ إال أن تقٌم البٌنة على أنها لم تترك محضونتها إال لعذر مفسر كؤن 

إن ردت تصاب بمرض أو عدم لبن، أو إكراه أو نحو ذلك؛ قال ابن القاسم:" 

ـ رحمه  ابن رشد وقال  مالقة ولدها لزوجها استثقاال ثم البته لم ٌكن لها ذلك.

                                                           
 3/278 المعٌار 1
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.ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت أو عاد اللبن: ولو هللا ـ
1
  

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

 ] من وجبت لها الحضانة ولم تطلبها داخل السنة سقط حقها [ عنوان النازلة:

وسبل    
2

لها أم لم عن مالقة تركت ابنا لها صؽٌرا عند زوجها أبٌه سنة و 

 .لسنةتالبه أٌضا داخل ا

فؤجاب إذا انقضت السنة فال سبٌل للمرأة إلى حضانة إبنها قٌل له وٌنبؽً     

ألمها جدة الصبً أن تؤخذه ، فقال ولم؟ قٌل ألن من حجتها أن تقول إنما تركت 

أن أالبه فً السنة إذا علمت أن ابنتً كان لها أن تؤخذه قبل مرور السنة إال 

ل كذلك هو: قٌل له فعلى هذا ٌكون للجدة برضى ابنتً فؤفكر القاضً فٌها ثم قا

أخذه مالم تمض السنة الثانٌة فقال نعم.
3

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

تركت ابنا لها عند زوجها أبٌه سنة ولها أم إذا مالقة أن الـ  بٌن ـ رحمه هللا     

  . السنة إذا انقضت فال سبٌل للمرأة إلى حضانة إبنها، لم تالبه أٌضا داخل السنة

إن ردت مالقة ولدها لزوجها استثقاال ثم البته لم ٌكن لها وظاهر المذهب أنه  

ابن رشد: ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت قال ذلك. 

أو عاد اللبن، ولو تركته بعد زوال عذرها السنة وشبهها فال أخذ لها. وسبل ابن 

الثة أعوام ثم أراد األب أخذها قال: ال رشد عمن تزوجت وبقٌت بنتها معها ث

سبٌل له إلى ذلك.
4

 

                                                           
 5/598 أبو عبد هللا المواق، خلٌل لمختصر واإلكلٌل التاج 1
2
 زرب ابن 
3
 4/43 المعٌار 
 5/598 خلٌل لمختصر واإلكلٌل التاج 4
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 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

إذا سقطت حضانة األم بالزواج فال تأخذ الولد بعد وفاة ]  عنوان النازلة:

 [ أبٌه وزوجها

وسبل ابن زرب    
1

عن امرأة القها زوجها ولها منه ولد صؽٌر، ثم تزوجت  

األب ابنه ٌحضنه، ثم مات زوجها ومات األب، هل ٌكون لها أخذ ؼٌره وأخذ 

 ابنها إذا مات أبوه وتكون حضانته مبتدأ لموت األب وموت زوجها؟

فؤجاب: ال سبٌل لها إلى أخذه، وٌؤخذه من ٌجب له أخذه من األولٌاء بعد     

.زوجت بالت حضانتهااألب، ألنها إذا ت
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

القها زوجها ولها منه ولد صؽٌر، ثم إذا مرأة لابٌن ـ رحمه هللا ـ أن     

ال سبٌل ، فتزوجت ؼٌره وأخذ األب ابنه ٌحضنه، ثم مات زوجها ومات األب

لها إلى أخذه، وٌؤخذه من ٌجب له أخذه من األولٌاء بعد األب، ألنها إذا تزوجت 

 .بالت حضانتها

صؽٌرا لقوله  إذا القها الزوج وكان الولد والجمهور على أن الحضانة لألم  

من فرق بٌن والدة وولدها فرق هللا بٌنه وبٌن أحبته :" صلى هللا علٌه وسلم

                                                           
 - 929=  هـ 381 - 317. )باألندلس المنابر وخاباء القضاة اركب من: بكر أبو زرب، بن ٌبقى بن محمد هو 1

 راجع) مسّرة ابن أصحاب وتتبع( هشام) األموي المإٌد أٌام فً( 367 سنة) بقرابة القضاء ولً( م 991

 الرد) كتاب ووضع كتبه، من عندهم وجد ما وأحرق مذهبه، ٌعتقد من الستتابة( 319 هللا عبد بن محمد: ترجمته

 القضاء،ومدته على وهو بقرابة وتوفً. المالكٌة فقه فً( الخصال) وصنؾ. آرابه نقض فً( مسرة ابن علً

 .عاما ثالثٌن من أكثر فٌه
 4/43 المعٌار 2

 



 يار للونشريسيفقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المع
 

 33 

" ٌوم القٌامة
1
" أنت أحق به ما لم تنكحًوقوله صلى هللا علٌه وسلم:"  

2
 . 

 . والحنابلة والشافعٌة  ٌة مالكالوإن حصل منها النكاح بالت حضانتها، وبه قال 

ال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وقضى به ق

ان وقال به شرٌح وحكً عن الحسن أنها ال تسقا بالتزوٌج وروي ذلك عن عثم

 .ابن حزم

وحاصل األمر أن جمهور العلماء على أن تزوٌجها من ؼٌر األب ٌقاع 

. مالم تنكحًعلٌه وسلم أنت أحق به الحضانة لما روي عن النبً صلى هللا 

اء ـ فلٌس فً ذلك شًء وأما نقل الحضانة من األم إلى ؼٌر األب ـ من األولٌ

 .ٌعتمد علٌه

 إذا: لمالك فقلت: قال تتزوج، أن إال وبٌنه بٌنها ٌفرق " الأنه: ظاهر المدونة و 

 عنها مات ثم أولٌاإه، أو أبوه فؤخذه ذلك فوق أو ٌرضع صؽٌر وهو تزوجت

 ثانٌة تزوجت إن أرأٌت مالك لً قال ثم ال،: قال أمه؟، إلى أٌرد القها أو زوجها

 سلمته إذا بشًء هذا لٌس الثالثة أٌضا إلٌها أٌرد زوجها القها إن ثم منها أٌإخذ

 حٌن أو نكاحها عقد أحٌن أمه من ٌإخذ متى: لمالك فقٌل فٌه، لها حق فال مرة

 زوجها؟ بها ٌدخل

 3". ذلك قبل الولد نهام ٌإخذ وال زوجها بها ٌدخل حٌن بل: قال

 

 

                                                           
ةِ  فًِ َبابٌ  الترمٌذي، سنن 1 ٌَ نَ  التَّْفِرٌقِ  َكَراِه ٌْ ْبًِ  َب 1566 الحدٌث رقم السَّ

 
جُ  مِّ اأْلُ  َبابُ  كتاب النفقات،للبٌهقً، الكبرى السنن 2 ْسقُاُ  َتَتَزوَّ ٌَ ْنَتقِلُ  اْلَوَلدِ  َحَضاَنةِ  ِمنْ  َحقَُّها َف ٌَ ِتِه، إَِلى َو 15763 الحدٌث رقم َجدَّ

 
  258/ 2 ـ األم حضانة فً جاء ما ـ ، مالك ابن أنسالمدونة 3
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 نوازل الصداق

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

من تزوج ٌتٌمة ولها إخوة وأم، فنقدها صداقها ودعا  ] عنوان النازلة:

 [ إلى البناء ثم فلس

أبو محمد بن خزرج سبل     
1

عمن تزوج ٌتٌمة ولها إخوة وأم، فدفع النقد  

 س وأحاات الدٌون بماله والٌتٌمة ذات مال وكرهتهإلٌهم ودعا إلى البناء ثم فل

ا رد النكاح ألنه ؼٌر كؾء فؤجاب: إن كان ؼرها بماله ولم تعلم بدٌونه، فله     

ق الدٌون بماله.الؼترا
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن أبو محمد ـ رحمه هللا ـ من خالل جوابه الشافً على هذه النازلة، أن      

رد النكاح، إذا ؼرها بماله ولم تعلم بدٌونه، ألنه ٌعتبر ؼٌر كؾء لكون  للمرأة

علٌه الصالة  -قوله ن، واألصل فً اعتبار المال من الكفاءة ٌْ ماله محااا بالدّ 

تنكح المرأة لدٌنها، وجمالها، ومالها، وحسبها؛ فاظفر بذات : »-والسالم 

«الدٌن تربت ٌمٌنك
3
 . 

علٌه الصالة  -الدٌن هو المعتبر فقا؛ لقوله  ى أنرٌمن ن الفقهاء مو    

ى أن الحسب فً رٌومنهم من «. بذات الدٌن تربت ٌمٌنك اظفرف: »-والسالم 

ذلك هو بمعنى الدٌن، وكذلك المال، وأنه ال ٌخرج من ذلك إال ما أخرجه 

 اإلجماع، وهو كون الحسن لٌس من الكفاءة. 
                                                           

م(  1030 –987هـ = 421ـ377لٌة، )إسماعٌل بن محمد بن خزرج، أبو القاسم: فاضل أندلسً، من أهل إشبٌ 1

هـ له )االنتفاء( أربعة أجزاء، فً  412رحل إلى قرابة وإلى المشرق، وجاور بمكة مدة. وعاد إلى بلده سنة 

 .تراجم شٌوخه وما أخذ عنهم  
 114/ 3المعٌار  2
 2680كتاب النكاح، رقم الحدٌث  للحاكم النٌسابوري، المستدرك على الصحٌحٌن، 3
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األب ابنته البكر، أعنً: إذا  أن الفقر مما ٌوجب فسخ إنكاح المذهب ظاهرو

.كان فقٌرا ؼٌر قادر على النفقة علٌها، فالمال عنده من الكفاءة
1

 

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

إمرأة مصمودٌة تزوجها مصمودي فً بالد األندلس  ] عنوان النازلة:

 [ تفوٌضا ، ٌقدر لها صداق مثلها فً البلد المشهود فٌه

وسبل      
2

ن امرأة إمرأة مصمودٌة تزوجها مصمودي فً بالد األندلس ع 

تفوٌضا كٌؾ ٌقدر لها صداق المثل هل ٌعتبر بالدهم أم بالد إنعقد فٌها النكاح، 

واشرح لنا تقدٌر حال الزوج، إذ هو ممن ٌرؼب والبنت مسكٌنة لٌس لها مال 

 وال جمال وال دٌن لكونها دون البلوغ .

إال فوق هذا، وصداق المثل معتبر فً البلد الذي فؤجاب : وقفت على الس     

انعقد فٌه النكاح ، فٌنظر من ٌعرفه وٌعرفها ، وٌعٌنون من الصداق ما ٌبذله 

مثله لمثلها على ما هً علٌه مما ٌرؼب فٌها أو ٌرؼب عنها ، فما وقع اإلتفاق 

.هل المعرفة بهما ألزم الزوج ؼرمهعلٌه من أ
3

 

 [ نازلةثانٌا: دراسة تأصٌلٌة لل ]

على هذه النازلة أن صداق المثل فً عقد  جوابه فً ـ تعالى هللا رحمهـ  بٌن    

نكاحها ٌكون مقدرا بحسب البلد الذي تم فٌه عقد النكاح، ومرد ذلك ـ وهللا أعلم 

ـ إلى العادة والعرؾ الذي تعارؾ علٌه أهل البلد، وبذلك أكد على أن ٌنظر 

ٌن، لتعٌٌن ما ٌبذله مثله لمثلها مع اعتبار حال إلٌهما من له سابق معرفة بالزوج

كل منهما من حٌث التوسعة والعسر من أهل المعرفة بما علٌه الناس، وتعارؾ 

                                                           
  43/ 3 رشد الحفٌد، ابن بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد 1
 األستاذ أبو عبد هللا الحفار  2
 3/148المعٌار  3
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علٌه أهل البلد، فما تم االتفاق علٌه ٌصبح الزوج ملزما بإعاابه، صداقا لها 

 "ك: أنه حق لها بقول هللا عز وجل:برهان ذلوال نكول له عن ذلك و  

       "
1
. 

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

 [ من تزوج بكرا فدخل بها وادعى أنه وجدها ثٌبا ] عنوان النازلة:

وسبل أبو محمد بن أبً زٌد عمن تزوج بكرا فدخل بها فقال أصبتها ثٌبا      

نساء أم ال ٌصدق فً قوله وأخبر بذلك من ساعته، أتعرض الجارٌة على ال

 وٌإدي صداق بكر .

: اختلؾ فً ذلك: والذي هو أحب إلً أن ترى النساء. فإن قلن إن فؤجاب    

القاع الذي بها جدٌد لم ٌقبل قوله، وإن قلن قدٌم ٌنظر إلى من زوجها، فإن كان 

أبوها أو أخوها كان علٌه صداقها، وٌرجع به على أبٌها أو أخٌها، وإن كان 

ٌترك لها ربع دٌنار زوجها له ممن ال ٌظن به علم ذلك فهً الؽارة و الذي

.وٌؤخذ ما بقً
2
  

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن رحمه هللا فً جوابه على هذه النازلة أن من تزوج بكرا فدخل بها     

لمعرفة ما إن كان ما ادعاه  وادعى أنه وجدها ثٌبا، فإنها تعرض على النساء

لو ادعت أنها كانت بكرا وأزال  أنها؛ أي ظاهر المذهب هوو .صحٌحاالزوج 

الزوج البكارة فإنها تعرض على النساء فإن شهدن أن بها أثرا ٌمكن كونه منه 

                                                           
 4: اآلٌة النساءسورة  1
2
 3/166المعٌار  
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وقال ابن سحنون  دٌنت وحلفت، وإن كان بعٌدا ردت به دون ٌمٌن على الزوج.

عنه ال بد من ٌمٌن أنه لٌس منه
1
.  

والحدٌث عن من علٌه ؼرم صداقها فٌختلؾ، بحسب معرفة الولً بالعٌب      

وعلى ؼار من عدمه، أو من معرفة المرأة والولً بالعٌب؛ قل الشٌخ خلٌل )

ٌعنً أنه إذا ؼر الزوج شخص بؤن قال له هً  رح ـش ( ـؼٌر ولً تولى العقد

بعد أن دخل بها سالمة من العٌوب أو قال له هً حرة ثم تبٌن خالؾ ما قاله 

فهذا الؽار ال ٌخلو إما أن ٌتولى عقدة النكاح أو ال فإن لم ٌتول عقدة  زوجها.

النكاح فإنه ال ؼرم علٌه؛ ألنه ؼرور بالقول والزوج مفرا حٌث لم ٌتثبت 

لنفسه، وسواء كان الؽار ولٌا أو أجنبٌا لكن إن كان أجنبٌا فظاهر وإن كان ولٌا 

ن كان ؼٌر مجبر فالرجوع على من تولى العقد فإن كان مجبرا رجع علٌه وإ

حٌث علم بؽرور الولً وسكت، وإن تولى عقدة النكاح فإما أن ٌخبر أنه ولً 

أو ٌسكت فإنه ٌرجع علٌه وإلٌه أشار بقوله وعلى ؼار إلخ، وإما أن ٌخبر أنه 

ؼٌر ولً أي خاص وإنما ٌولى عقدة النكاح بوالٌة اإلسالم العامة أو بالوكالة 

ال ؼرامة علٌه وٌإدب، وإلٌه أشار بقوله )إال أن ٌخبر أنه ؼٌر ولً( أي  فإنه

"خاص ومثل اإلخبار بؤنه ؼٌر ولً علم الزوج بذلك
2
. 

الكالم فً حكم الولً البعٌد الذي ٌخفى علٌه حال الزوجة فإن الزوج إذا و     

ع علم بعد الدخول بؤن زوجته معٌبة فإنه ٌرجع علٌها بالصداق وٌترك لها رب

والمراد بربع الدٌنار ما ٌحل  ...دٌنار لحق هللا لبال ٌعرى البضع عن الصداق

 به البضع شرعا فٌشمل الثالثة دراهم وما ٌقوم بؤحدهما.

أن الولً القرٌب إذا زوج ولٌته وهما معا كاتمان العٌب من الزوج بؤن و  

عد كانت المرأة حاضرة مع الزوج فً مجلس العقد ثم علم الزوج بالعٌب ب

                                                           
 3/243شرح مختصر خلٌل للخرشً  1
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الدخول بالزوجة فإن الزوج حٌنبذ بالخٌار بٌن أن ٌرجع بجمٌع الصداق على 

الولً أو ٌرجع به على الزوجة؛ ألن كال منهما ؼار مدلس لكن إن رجع الزوج 

به على الولً رجع على الزوجة وإن رجع الزوج به على الزوجة فإنها ال 

."تالؾترجع بشًء منه على الولً؛ ألنها ؼارة وهً المباشرة لإل
1
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 نوازل الشروط المصاحبة للعقد

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

من شرطت على الزوج أن ال ٌخرجها من بلدها وعلٌه ]  عنوان النازلة:

 [ عهد هللا ومٌثاقه

وسبل   
1

عن من شرات على الزوج أن ال ٌخرجها من بلدها وعلٌه عهد هللا  

 ومٌثاقه.

ؤجاب: إذا كتب من ذكرت العهد والمٌثاق فً الصداق، منع من الخروج ف    

.واز وعلٌه احتجاج ٌظهر بالمشافهةبالقضاء. ذكره ابن الم
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن ـ رحمه هللا تعالى ـ فً جوابه أن من شرات على الزوج أن ال ٌخرجها    

فً الصداق، فإنه ٌمنع من إخراجها  من بلدها وكتب من ذكرت العهد والمٌثاق

وظاهر المدونة أنه ٌجب وال ٌقضى به كالنذر التً خرجت مخرج  بالقضاء،

الٌمٌن. وٌلزم ذلك على قول ابن شهاب. وقال اللخمً وبعض الموثقٌن للحدٌث 

قلت: أرأٌت قوله " .ستحللتم به الفروج (ا ) إن أحق الشروا أن ٌوفى به ما

ق هللا، وقوله: مٌثاق هللا وعهد هللا أٌكون هذا فً الوجهٌن علً عهد هللا أو مٌثا

جمٌعا فً قول مالك أٌمانا؟ قال: نعم. قال: وأخبرنً ابن أبً ذبب عن ابن 

شهاب أنه قال: من عاهد هللا على عهد فحنث فلٌتصدق بما فرض هللا فً الٌمٌن 

ن وقاله ابن عباس وعااء بن أبً رباح وٌحٌى بن سعٌد قال ابن وهب ع

                                                           
ل مقداد بن عبد هللا بن محمد بن الحسٌن بن محمد السٌوري الحلً األسدي: فقٌه إمامً. من تال 1 ِهٌد األَوَّ مٌذ الشَّ

 م(. 1423هـ =  826)سنة  محمد بن مكً. وفاته فً النجؾ
 3/264المعٌار  2
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سفٌان الثوري عن فراس عن الشعبً قال: إذا قال: علً عهد هللا. فهً ٌمٌن 

"قال ابن مهدي عن قٌس بن الربٌع عن األعمش عن إبراهٌم مثل ذلك
1
.  

: فروٌنا من -ومن ذلك أن ال ٌشترا لها أن ال ٌرحلها فاختلؾ الناس فً ذلك  

نً عن إسماعٌل نا حماد بن زٌد عن أٌوب السختٌاحدثارٌق سعٌد بن منصور 

بن عبد هللا بن أبً المهاجر عن عبد الرحمن بن ؼنم: أنه شهد عند عمر رجل 

أتاه فؤخبره أنه تزوج امرأة وشرا لها دارها؟ فقال له عمر: لها شراها، فقال 

له رجل عنده: هلكت الرجال إذ ال تشاء امرأة تالق زوجها إال القته؟ فقال 

" اع حقوقهمعمر: المسلمون على شرواهم عند مقا
2
. 

عن سعٌد بن عبٌد هللا بن السباق أن رجال تزوج امرأة على عهد عمر بن و    

الخااب فشرا لها أن ال ٌخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرا، وقال 

 .المرأة مع زوجها ولٌس هذا من الشروا التً ٌفسد بها النكاح

 نص النازلة وجوابها من المعٌار[] أوال:  

من زوج ابنته وشرط علٌه أن ٌجلبها من المهدٌة إلى ]  زلة:عنوان النا

 [ قفصة

وسبل    
3

قفصة عمن زوج ابنته وشرا علٌه أن ٌجلبها من المهدٌة إلى  

 .وعمن خالعت عن إسقاا المإجل

ة والخلع فؤجاب: النكاح جابز والشرا الزم، وعلى األب اإلتٌان بها إلى قفص  

.جابز إذا وقع بما وصفت
4

 

                                                           
 579/ 1المدونة  1
 . 124/ 9 ، ابن حزم األندلسًالمحلى باآلثار 2
 أبو الحسن اللخمً.  3
 3/275المعٌار  4
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 [ ا: دراسة تأصٌلٌة للنازلةثانٌ ]

بٌن ـ رحمه هللا ـ فً جوابه على هذه النازلة أن من زوج ابنته واشترا      

علٌه أن ٌجلبها من مدٌنة إلى إخرى وعمن خالعت بإسقاا المإجل، فنكاحها 

جابز والشرا المشروا الزم وعلى الولً اإلتٌان بها إلى المدٌنة المحددة 

قال مالك: قد هو موصوؾ، وهو ظاهر المدونة،  والخلع جابز إذا وقع بما

أجازه سعٌد بن المسٌب وؼٌر واحد من أهل العلم ولٌس هذا من الشروا التً 

عن ابن المسٌب وعمر بن عبد العزٌز وابن شهاب وابن وٌفسد بها النكاح، 

ربٌعة وأبً الزناد وعااء بن أبً رباح وٌحٌى بن سعٌد مثله ابن وهب عن 

عن أبٌه قال قد نزل ذلك زمان عبد الملك بن مروان مع شروا  ابن أبً الزناد

سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء ٌومبذ أن قد أصاب القضاء فً ذلك ما لم 

 ٌكن فٌه االق.

فدل ذلك على أن ما اشتراه الزوج على األب ٌلزمه لما تقدم ذكره ولما فً 

م عند مقااع المسلمون على شرواه"  األثر من قول عمر رضً هللا عنه

 ".  حقوقهم

والخلع جابز إذا وقع بما وصفت ألن مقدار الخلع لٌس له مقدار معلوم كما    

  " تعالى فً سٌاق الحدٌث عن ذلك جاء فً قول هللا     

"1
قال مالك: لم أزل هو ظاهر المدونة وفٌجوز إسقاا المإجل وؼٌره.  

أن الرجل إذا لم ٌصل  -وهو األمر المجتمع علٌه عندنا  -من أهل العلم أسمع 

للمرأة ولم ٌؤت إلٌها ولم تإت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه ٌحل له أن ٌقبل 

                                                           
1
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منها ما افتدت به. وقد فعل ذلك النبً بامرأة ثابت بن قٌس بن شماس حٌن 

ول هللا كل ما أعاانً جاءت فقالت: ال أنا وال ثابت لزوجها، وقالت ٌا رس

: " خذ منها " فؤخذ منها -صلى هللا علٌه وسلم  -عندي وافر، فقال النبً 

صلى  -تحاكما إلى رسول هللا »وترك، وفً حدٌث آخر ذكره ابن نبهان حٌن 

.، فقال: أتردٌن إلٌه حدٌقته؟ قالت: نعم-هللا علٌه وسلم 
1
  

 نص النازلة وجوابها من المعٌار[] أوال:  

من تزوج ماشطة وشرطت علٌه فً عقد النكاح أن ال ]  ان النازلة:عنو

 [ ٌمنعها من صنعتها

وسبل    
2

عمن تزوج ماشاة واشترات علٌه عند عقد النكاح أن ال ٌمنعها  

 من صنعتها وقبل ذلك منها، ثم أراد منعها من ذلك .

واضح، فؤجاب: ال ٌلزمه الوفاء بالشرا ، قٌل إن كانت صنعتها ال تجوز ف    

وإن كانت جابزة فتجري على مسؤلة إذا اشترات أن ال ٌخرجها من بلدها 

وظاهر المدونة عدم اللزوم، واستحب ؼٌر واحد الوفاء للحدٌث، ومال اللخمً 

.ه ابن شهاب وقال به بعض الموثقٌنإلى الوجوب وحكاه عن
3

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

أن ما اشتراته المرأة  هذه النازلة جوابه على بٌن ـ رحمه هللا تعالى ـ فً     

على الزوج عند عقد النكاح ال ٌلزمه الوفاء به، خصوصا إن كانت مما ال 

صنعة، وإن كانت مما ٌحل أن ٌتخذ صنعة فتقاس على مسؤلة ـ ٌجوز أن ٌتخذ 

أقرب إلى أن تعد مثلها ـ  إذا اشترات أن ال ٌرحلها من بلدها أو من دارها. 

                                                           
 . 245/ 2المدونة  1
 ابن عرفة . 2
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ه رحمه هللا ساق جوابه المنصوص على هذا السإال باستعمال دلٌل فتبٌن أن

 القٌاس على نازلة أخرى، والنازلة المقاس علٌها ـ حكم األصل ـ نصها هو:"

كما روٌنا من ارٌق سعٌد بن منصور نا ابن وهب أخبرنً عمرو بن الحارث 

عمر عن كثٌر بن فرقد عن سعٌد بن عبٌد بن السباق أن رجال تزوج على عهد 

بن الخااب، فشرا لها أن ال ٌخرجها، فوضع عمر عنه الشرا وقال: المرأة 

 مع زوجها.

: بما روٌناه من -ـ ووجوب الوفاء به الشرا  ااحتج من قال بإلزام هذبٌنما    

ارٌق أحمد بن شعٌب نا عٌسى بن حماد زؼبة، أخبرنا اللٌث بن سعد عن 

 -عامر الجهنً عن رسول هللا  ٌزٌد بن أبً حبٌب عن أبً الخٌر عن عقبة بن

إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به »قال:  -صلى هللا علٌه وسلم 

«الفروج
1
 .

2
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 المطلب الثانً: نوازل الطالق واللعان والنفقة

 نوازل الطالق

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

 [ ق لزمهمن خٌر زوجته فاختارت الطال]  عنوان النازلة:

سبل ابن عتاب    
1

، وكان قد القها قبل ذلك  عمن خٌر امرأته فاختارت القة 

 .القتٌن

فؤجاب قد بانت منه بالبتة وال تحل له إال بعد زوج ، وفً كتاب المواز ما    

.دي جواب صحٌح وال ٌتوجه فٌه خالؾ. ابن سهل وهو عندل على ذلكٌ
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

 الاالق، فاختارت امرأته خٌر إذا الرجل أن جوابه فً تعالى هللا رحمه بٌن    

 زوج بعد إال له تحل وال بإاالق، منه بانت فقد القتٌن، قبل القها كان وقد

 هو الحر االق فً البٌنونة ٌوجب الذي العدد أن على العلم أهل التفاق آخر

  :"تعالى لقوله متفرقات وقعت إذا تالٌقات ثالت   "
3
 إال له تحل فال 

 لقوله له، تحلٌلها نٌة دون والدوام االستمرار بنٌة آخر زوج ٌتزوجها أن بعد

   :"ذلك عن الحدٌث سٌاق فً تعالى              

                                                           
( م 1126 - 1041=  هـ 520 - 433. )قرابة أهل من فاضل،: محمد أبو عتاب، بن محمد بن الرحمن عبد 1

 .والرقابق الزهد فً( الصدور شفاء) له
 4/79 المعٌار 2
 228 اآلٌة بقرةال سورة 3

 



 يار للونشريسيفقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المع
 

 45 

     "
1

 كما ـ جمٌعا هللا رحمهم ـ راألبرا األبمة من ؼٌره بهذا وأفتى ،

 عندي وهو سهل، وابن ذلك، على ٌدل ما المواز كتاب وفً:" جوابه فً جاء

 ". خالؾ فٌه ٌتوجب وال صحٌح، جواب

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

فأعطته إٌاه ثم من قال لزوجته إن أعطٌتنً كذا طلقتك ]  عنوان النازلة:

 بدا لهما فً ذلك [

عمن تكلم مع زوجه وقال إن  ـ أبو سعٌد ابن لب ـ وسبل األستاذ المذكور      

أعاٌتنً كذا وكذا القتك فؤعاته إٌاه وقبضه والبا من ٌشهد علٌهما بذلك فلم 

 ٌجدا من ٌشهد ثم بدا لهما فً ذلك.

: الواجب فً ذلك أن ٌحلؾ الزوج ٌمٌنا باهلل أنه ما قصد فعل إٌقاع فؤجاب      

. فهذا الذي وقع من نة وال اعتقد أنها االق منه بذلكوجه فالالاالق على ز

.ٌقتضً الاالق وزعم أنه ال ٌقصده الحكم فً الرواٌة فٌمن فعل فعال
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

 الزوج ٌحلؾ أن الواجب أن إلى جوابه فً ـ تعالى هللا رحمه ـ أشار      

 منه االق أنها أعتقد وال زوجته على قالاال إٌقاع فعل قصد ما أنه بالٌمٌن

 بعد الاالق الزوج ٌلزم فال نٌة، إلى ٌحتاج الاالق إٌقاع أن ذلك وحجة بذلك،

 وهً الاالق بها ٌقع التً اظاأللف من صرٌح بلفظ ٌصرح لم ألنه ٌمٌنه

                                                           
 نفسه 1
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  :"تعالى لقوله والفراق الاالق،         "
1

، 

  :"تعالى لقوله والسراح           "
2

 ألن 

 فوجب اللفظ، شراها ومن عبادة، وهً الثالثة، األلفاظ بهذه أورده إنما الشرع

 النبً قول ذلك على به ٌستدل ومما فٌها الوارد الشرعً اللفظ على ٌقتصر أن

زه  هللاه  إِن   :"وسلم علٌه هللا صلى اوه ن   تهجه تًِ عه ء   ُكل   أُم   ً ثهت   شه د  ا بِهِ  حه هه فُسه ا أهن   مه

ل م   لهم   كه ته ل   أهو   ته مه ع  3" ته
.  

 ال منه تصرؾ وما وحده الاالق لفظ الاالق صرٌح أن الرواٌة فً مالك وعن

 . ؼٌر

 لم أنه الاالق بؤلفاظ قأنا إذا المالق قول ٌقبل ال ـ تعالى هللا رحمه ـ مالك قال

 أو بالحالة ٌقترن أن ذلك من واستثنى. االق أنت لزوجته قال إذا االقا به ٌرد

 . صدقه على تدل قرٌنة بالمرأة

 .وٌحلؾ الزوج قول القول: مالك قال

 قوله لعموم نٌة إلى ٌحتاج عنده الاالق أن مالك عن المشهور أن المسؤلة وفقه

" بالنٌات األعمال إنما:" وسلم علٌه هللا صلى
4
. 

 أدخلت لما الجون ابنة أن عنها هللا رضً عابشة حدٌث ذلك ٌعزز ومما      

 لقد: لها فقال منك، باهلل أعوذ قالت منها ودنا وسلم علٌه هللا صلى النبً على

بأهلك ألحقً بعظٌم، عذت
1

 

                                                           
 130 اآلٌة النساء سورة 1
 229 اآلٌة البقرة سورة 2

 .5597 الحدٌث رقم نفسه، فً الق من باب كتاب الاالق، للنسابً، الكبرى السنن 3
 4227 الحدٌث رقم النٌة، باب كتاب الزهد، ماجه، ابن سنن 4
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 هللا رسول أن: له قٌل لما مالك بن كعب تخلؾ:" حدٌث فً الصحٌحٌن وفً

: قال أفعل؟ ماذا أم أالقها: فقال امراتك تعتزل أن ٌؤمرك وسلم علٌه هللا صلى

".بؤهلك ألحقً المرأته، فقال تقربها فال عتزلهاا بل
2

 

 االق فؤنت كذا أعاٌتنً إن نحو من الزوج به ناق ما مثل أن الحدٌثان فؤفاد 

 ٌقصده ال أنه زعم وألنه القصد عدم مع االقا ٌكون وال القصد مع االقا ٌكون

 .ٌمٌنه مع علٌه شًء فال

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

 [ من حلف بالطالق وحنت وله أكثر من امرأة واحدة]  عنوان النازلة:

وسبل     
3

رحمه هللا فٌمن قال علً الاالق ال أفعل أو ألفعلن فحنت ، وله  

 .واحدة ولم ٌقصد ؼٌر مالق بالاالقأكثر من امرأة 

، قال ورأٌت ذلك أضعؾ من نه بؤنه ٌختار واحدة منهن للاالق: بؤابفؤج     

، وذلك مالق لفظا محتمل امرأتً ألن هذا مقٌد لفظا ومعنى قوله إحداكن أو

.معنىللتقٌٌد بهن 
4

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن رحمه هللا تعالى من خالل جوابه أن من حلؾ بالاالق فحنت وله أكثر      

ها مرأة واحدة ولم ٌقصد أٌا من هن فإنه ٌختار واحدة منهن فٌوقع علٌمن ا

جتهاد منه، وقول ؼٌره فً ذلك أن تالق منه االاالق، وٌبدوا أن قوله هذا  

                                                                                                                                                                      
 13270 الحدٌث رقم النساء، تخٌٌر من علٌه وجب ما باب كتاب النكاح، للبٌهقً، الكبرى السنن 1
{ خلفوا الذٌن الثالثة وعلى: }وجل عز هللا وقول مالك، بن كعب حدٌث باب كتاب المؽازي، البخاري، صحٌح 2

 .4418 الحدٌث رقم ،[118: التوبة]
( م 1631 - ؟1584=  هـ 1041 - ؟992: )التلمسانً المقري العباس أبو ٌحٌى، بن أحمد بن محمد بن أحمد 3

 تارٌخ فً مجلدات، أربعة( ا - الراٌب األندلس ؼصن فً الاٌب نفح) صاحب الحافظ، األدٌب المإرخ
 .بها والقاضً خاٌبها فكان فاس، إلى وانتقل( بالمؽرب) تلمسان فً ونشؤ ولد. واألدبً السٌاسً األندلس

 4/117 المعٌار 4
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جمٌع نسابه مادام لم ٌعٌن إحداهن بالذات، وظاهر المذهب خالؾ ذلك، كما هو 

رجال قال: إحدى أرأٌت لو أن  فً المدونة أن مالكا سبل عن ذلك بما نصه "

امرأتً االق ثالثا ولم ٌنو واحدة منهما بعٌنها أٌكون له أن ٌوقع الاالق على 

أٌتهما شاء؟ قال: قال مالك: إذا لم ٌنو حٌن تكلم بالاالق واحدة بعٌنها القتا 

علٌه جمٌعا، وذلك أن مالكا قال فً رجل له امرأتان أو أكثرمن ذلك قال: امرأة 

ن فعلت كذا وكذا ففعله؟ قال: إن كان نوى واحدة بعٌنها من نسابً االق ثالثا إ

حٌن حلؾ القت علٌه وقال: وإال القن جمٌعا بما حلؾ به وإن كان نوى 

 واحدة منهن فنسً القن علٌه جمٌعا.

 قلت: وما حجة مالك فً هذا؟

 قال: ألن الاالق لٌس ٌختار فٌه فً قول مالك

ن سالم بن عبد هللا بن عمر بن وقال ابن القاسم حدثنً ٌحٌى بن عبد هللا ب

الخااب أن عمر بن عبد العزٌز قضى به فً رجل من أهل البادٌة كان ٌسقً 

على مابه، فؤقبلت ناقة له فنظر إلٌها من بعٌد فقال: إحدى امرأتٌه االق ألبتة 

إن لم تكن فالنة الناقة له، فؤقبلت ناقة ؼٌر تلك الناقة فقدم األعرابً المدٌنة 

ً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد فدخل على أب

العزٌز على المدٌنة وعمر ٌومبذ الخلٌفة فقص علٌه قضٌته فؤشكل علٌه القضاء 

فٌها، فكتب إلى عمر فً ذلك، فكتب إلٌه عمر إن كان نوى واحدة منهما حٌن 

 حلؾ فهو ما نوى وإال نالقهما علٌه جمٌعا

وقال: قد نوٌت هذه بعٌنها وعلٌه بٌنة أنه حلؾ منهما قلت: فإن قال: إحداهما االق، 

 أٌصدق فً قول مالك؟

قال: نعم، قلت أرأٌت إن الق إحدى امرأتٌه ثالثا فنسٌها أٌلزمه الاالق فٌهما جمٌعا 

 أم ال فً قول مالك؟
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 قال مالك: ٌلزمه الاالق فٌهما جمٌعا

قهما جمٌعا من ذي قبل قلت: فهل ٌقال له الق من ذي قبل التً لم ٌالق أو ٌقال ال

قال: وما سؤلنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال: تالقان علٌه جمٌعا، قلت: أرأٌت إن 

 قال: إحداكما االق قال: قال مالك: تالقان علٌه جمٌعا إذا لم ٌنو واحدة منهما.

 قلت: واالستثناء فً قول مالك فً الاالق؟

قال: ذلك باال والاالق الزم"
1
  

 نوازل اللعان

 أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[ ]

من أنكر الحمل وادعى أنه اعتزل امرأته سبعة أشهر ]  عنوان النازلة:

 [ قبل طالقها، تالعنا

ً، ثم قال وسبل ابن لبانة عمن قال المرأته إن هذا الحمل الظاهر بها لٌس من   

 .إن كنت حامال فلٌس منً

.ً كال القولٌن ناؾ وٌالعن إن شاءف فؤجاب: ال ٌضره هذا االختالؾ، ألنه   
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

بٌن ابن لبانة ـ رحمه هللا تعالى ـ فً سٌاق جوابه أن من قال ألمرأته هذا       

الحمل الظاهر بها لٌس منه أو قال إن كنت حامال فلٌس منً، فاألمر سواء ألنه 

عن زوجته إذا أراد ذلك؛ وإذا نفى فً كلت القولٌن فهو ناؾ للحمل وله أن ٌال

 الحمل فال ٌخلو أن ٌنفٌه نفٌا مالقا، أو ٌزعم أنه لم ٌقربها بعد استبرابها .

                                                           
 2/62 المدونة 1
 4/68المعٌار  2
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" إنما ٌجب اللعان بٌن الزوجٌن الحرٌن المسلمٌن عند مالك قال ابن عبد البر: 

بؤحد أمرٌن: إما استبراء رحم ال واء بعده حتى ٌظهر حمل، فٌنكره، فإن 

ها للحمل، ولم ٌنتظر وضعه "أنكره، العن
1
. 

 :"تعالىواألصل فً وجوب اللعان: من الكتاب قوله           

        "
2 

اآلٌة. وأما من السنة فما رواه مالك وؼٌره 

جالنً رجل من من حدٌث عوٌمر العجالنً إذ جاء إلى عاصم بن عدي الع

قومه فقال له: ٌا عاصم... أرأٌت رجال وجد مع امرأته رجال أٌقتله فتقتلوه؟ أم 

عاصم عن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فسؤل  كٌؾ ٌفعل؟ سل ٌا

عاصم عن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء 

ل هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال لم عوٌمر فقال: ٌاعاصم... ماذا قال لك رسو

تؤتنً بخبر، قد كره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، المسؤلة التً سؤلت عنها، 

فقال: وهللا ال أنتهً حتى أسؤله عنها، فؤقبل عوٌمر حتى أتى رسول هللا صلى 

أرأٌت رجال وجد مع امرأته  ...وسا الناس فقال: ٌا رسول هللا لم،هللا علٌه وس

 أٌقتله فتقتلوه، أم كٌؾ ٌفعل؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، قد رجال

قال مالك: نزل فٌك وفً صاحبتك قرآن فاذهب فابت بها، وقال سهل، فتالعنا. 

 قال ابن شهاب: فلم تزل تلك سنة المتالعنٌن.

وأٌضا من جهة المعنى لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس    

ارٌق ٌنفونه به إذا تحققوا فساده، وتلك الارٌق هً اللعان، ضرورة إلى 

                                                           
  507/ 1 قه أهل المدٌنة، ابن عبد البرفً ف الكافً 1
 6سورة النور اآلٌة  2
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فاللعان حكم ثابت بالكتاب، والسنة، والقٌاس، واإلجماع، إذ ال خالؾ فً ذلك 

أعلمه، فهذا هو القول فً إثبات حكمه.
1

 

 

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[ 

 [ من زعم أنه رأى امرأته تزنً]  عنوان النازلة:

عمن رأى زوجته سعدونة تزنً. بزعمه، فقام إذ ـ ابن لبانة ـ  وسبل

رآها ٌرٌد مالعنتها، وذكر أنه قد كان استبرأها قبل ذلك واعتزلها منذ أربعة 

 أشهر.

وجها رجمت، فؤجاب: الذي ٌجب أن تدعى المرأة، فإن أقرت بما قال ز

.وإن أنكرت ذلك العنها
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ] 

رحمه هللا تعالى فً جوابه على هذه النازلة أن من رأى زوجته  أشار

تزنً وكان قد استبرأها قبل ذلك واعتزلها، أنه ٌجب أن تدعى زوجته، فإذا 

 العنها. أقرت بالزنى رجمت لكونها محصنة، وإن أنكرت ما ادعاه  زوجها

ا وجوب الحد باالعتراؾ فال خالؾ فٌه إذا كان المعترؾ على نفسه بالؽو  

عاقال ٌصح منه االعتراؾ لٌس بصبً وال مجنون. واألصل فً ذلك كتاب هللا 

اَلُم  -تعالى وسنة نبٌه  ِه السَّ ٌْ    "الكتاب فقوله تعالى: من . فؤما-َعلَ

                                                           
 3/133بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد  1
 4/70المعٌار  2
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       "
1
 "وٌإخذ به. وقوله تبارك وتعالى: فوجب أن ٌلزمه     

                
"2 

 اآلٌة.

ِه َوَسلََّم  -فرجم رسول هللا »السنة من وأما        ٌْ ُ َعلَ ماعزا بإقراره  -َصلَّى هللاَّ

ورجمه المرأة التً أقرت بالزنى على نفسها إذ جاءت وهً « »على نفسه

« بً حتى تضعً فلما وضعت قال: اذهبً حتى ترضعٌهحامل فقال لها: اذه

فً حدٌث « ٌا أنٌس اؼُد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»الحدٌث. وقوله 

العسٌؾ.
3

 

قال مالك إذا نكلت عن اللعان وظاهر المدونة أنها إن نكلت رجمت 

" رجمت؛ لقول هللا تبارك وتعالى:            

  "
4

قال: فإذا تركت المخرج الذي جعل هللا لها برد قوله جلدت إن كانت  

.بكرا، ورجمت إن كانت ثٌبا
5

وقال ابن عبد البر: إنما ٌجب اللعان بٌن  

الزوجٌن الحرٌن المسلمٌن عند مالك بؤحد أمرٌن: األول
6

والثانً رإٌته لزنا  

ٌصفه كما ٌصفه الشهود.
7
  

ودعوى الزنا ال ٌخلو أن تكون مشاهدة: أعنً أن ٌدعً أنه شاهدها كما 

 .د على الزنا، أو تكون دعوى مالقةٌشهد الشاه

                                                           
 164سورة األنعام اآلٌة  1
 135سورة النساء اآلٌة  2
 3/254 ، ابن رشدالمقدمات الممهدات 3
 8سورة النور اآلٌة  4
 2/358المدونة  5
 الهتقدم ذكره فً المسؤلة أع 6
  507/ 1الكافً  7
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وأما وجوب اللعان بمجرد القذؾ، فالجمهور على جوازه: الشافعً، وأبو 

 "حنٌفة، والثوري، وأحمد، وداود، وؼٌرهم. وحجة الجمهور عموم قوله تعالى:

      "
1

. وكذلك اآلٌة. ولم ٌخص فً الزنا صفة دون صفة 

أرأٌت لو أن »ظواهر األحادٌث الواردة فً ذلك. منها قوله فً حدٌث سعد: 

 -فجاء رسول هللا »، وحدٌث ابن عباس، وفٌه: « الرجال وجد مع امرأته رج

بعٌنً وسمعت بؤذنً،  فقال: وهللا ٌا رسول هللا لقد رأٌت -صلى هللا علٌه وسلم 

         ما جاء به واشتد علٌه، فنزلت: - صلى هللا علٌه وسلم -فكره رسول هللا 

{        }
2

وأٌضا فإن الدعوى ٌجب أن تكون ببٌنة  اآلٌة، 

."كالشهادة
3

 

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

خلوة ونفى منكرا الحمل، لحق به الولد أو من أقر بال]  عنوان النازلة:

 [ نفاه بلعان

وسبل ابن الحاج عن امرأة ادعت نكاح رجل وأثبتته وأثبتت ابتناءه بها     

وخلوته معها وحملها منه. وحضر الرجل واعترؾ بجمٌع ذلك إال الحمل. وقال 

راة ما وابتها قا واعترؾ بالخلوة فاحتج علٌه وكٌل المرأة بؤن فً عقد المبا

إشهاده على نفسه بؤنه بنى بها. ووضعت المرأة حملها، فهل ٌلحق بالزوج؟ 

وهل ٌقبل قوله فً جهل البناء واالبتناء وهو من ؼٌر أهل الالب؟ وهل ٌالعن 

                                                           
 6: اآلٌة النورسورة  1

 6سورة النور اآلٌة  2
 3/134بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد  3
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بال خالؾ إلنكاره الواء، أو ٌالعن على خالؾ إلقراره بالبناء، فهو كمن قذؾ 

 ولم ٌدع استبراء؟.

ٌنفٌه بلعان.فؤجاب: ٌلزمه الولد إال أن 
1

 

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ] 

بٌن العالمة ابن الحاج ـ رحمه هللا تعالى ـ أن من ادعت نكاح رجل وأثبتته      

وأثبتت ابتناءه بها وخلوته معها وحملها منه، فؤنكر الزوج هذا الحمل، فإنه 

الولد : »النبً صلى هللا علٌه وسلم قولٌلزمه الولد وٌنسب إلٌه، وحجة ذلك 

«وللعاهر الحجر  للفراش
2

، لكونها ، وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد

أثبتت ابتنابه بها، واعترافه بالخلوة معها ، فكان لزاما أن ٌلحق به الولد إذا أتت 

قال مالك: به لستة أشهر من ابتنابه بها وخلوته معها؛ إال أن ٌنفٌه بلعان، " 

ه كان ٌؽشاها وكان ما قالت ٌمكن وجاءت بالولد ٌالعن إذا ادعت أنه منه وأن

" لستة أشهر فؤكثر من ٌوم تزوجها
3

. فإن العنها ال ٌلحق به هذا الولد وال 

ٌلزمه. وظاهر المدونة أن الزوج ٌلزمه هذا الولد الذي ولد فً فراش الزوجٌه؛ 

ه الولد : ٌلزمه الولد إال أن ٌالعن، فإن العنها لم ٌلزمـ رحمه هللا ـ قال مالك" 

."وهذا إذا كان ما ادعت من إتٌانه إٌاها ٌمكن فٌما قالت
4
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 نوازل النفقة

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

رجوع للمرأة على الزوج بالنفقة إذا أسقطتها عنه  ال ] عنوان النازلة:

 [ لمدة معٌنة

: زوجته وقال ٌقٌم فٌه سنتٌن فؤخبروسبل ابن أبً زٌد عن الرجل ٌرٌد سفرا    

، فرضٌت فلما إن رضٌت بالمقام فال نفقة فً ؼٌبتً هذه المرة وإال القتك

 .ؼاب قامت بالنفقة

: ما هذا عندي إال ٌلزمها كما لو كان حاضرا وأسقات عنه نفقتها فؤجاب    

. وإنما الذي ٌقام علٌه لو ضمنت له نفقة ة أو سنتٌن لم ٌكن لها رجوع عنديسن

و كانت ملٌة وقد فارقها وتبرعت بذلك وهً عدٌمة أ ولده الصؽٌر سنتٌن

.بما أنفقت علٌها علك علٌها الرجو: أنفق علٌها ووأعدمت فهذا ٌقال له
1

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

ابن ابً زٌد ـ رحمه هللا تعالى ـ فً هذه النازلة أن المرأة ال رجوع لها  بٌن   

عنه لمدة سنة أو سنتٌن، واعتمد فً تقرٌر على الزوج بنفقتها إذا هً أسقاتها 

جوابه ـ وهللا أعلم ـ على اجتهاده؛ وٌتضح ذلك جلٌا من خالل تتبع ارٌقة 

هذا عندي إال ٌلزمها كما لو كان حاضرا  جوابه حٌن قال تصرٌحا " ما

ي " وهذا ٌدل على وأسقات عنه نفقتها سنة أو سنتٌن لم ٌكن لها رجوع عند

قول مالك فً المدونة حٌن سبل عن نفقة المرأة فً حال وهو ، أنه اجتهاد منه

أرأٌت إن أنفقت المرأة وزوجها ؼابب وهو معسر فً حال ما عسر الزوج:" 

 أنفقته، أٌكون ذلك دٌنا لها أم ال فً قول مالك؟
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 قال: ال ٌكون ذلك دٌنا علٌه كذلك قال مالك.

 قلت: ولم؟

نفقة فلٌس لها علٌه النفقة إنما لها قال: ألن الرجل إذا كان معسرا ال ٌقدر على ال

"أن تقٌم معه أو ٌالقها، كذلك الحكم فٌها
1
.  

واستثنى من ذلك ـ رحمه هللا تعالى ـ فً حالة أن المرأة ضمنت له نفقة ولده   

الصؽٌر سنتٌن بعد فراقها وتبرعت بذلك وهً عدٌمة، أي مفلسة ال مال لها، أو 

حال وأعسرت فٌما بعد ولم ٌبق معها كانت ملٌة وأعدمت؛ أي كانت مٌسرة ال

  ما تنفق به على نفسها وعلى ولدها فهنا على الزوج النفقة لقوله تعالى:"  

             "2  خذي  :"وقوله علٌه الصالة والسالم لهند

 .3"ما ٌكفٌك وولدك بالمعروف 

:" أرأٌت إن أنفقت على نفسها وعلى لك بما نصهل عن ذسبِ  وأجاب مالك حٌن

 ولدها والزوج ؼابب ثم البت النفقة؟

قال: ذلك لها إن كان موسرا ٌوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إن كانوا 

 4صؽارا أو جواري أبكارا حضن أو لم ٌحضن وهذا رأًٌ."
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 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[ 

للمرأة النفقة على الزوج فً أٌام الخصام إن دافعها  ] زلة:عنوان النا

 [ بالباطل

لدخول وأنكر النكاح وسبل اللخمً رحمه هللا عن امرأة دعت زوجها ل     

 نفقة لها . ، هل لها علٌه نفقة فً أٌام الخصام أم الفؤثبتته علٌه

، وإما إن  : ال نفقة لها علٌه إن كان ذلك من الزوج بتؤوٌل و شبهةفؤجاب     

.ضح أنه كالؽاصب فلها النفقة فٌهاكان دافعها بباال فوا
1

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

أشار اللخمً ـ رحمه هللا تعالى ـ من خالل جوابه أن المرأة ال نفقة لها      

على الزوج الذي دعته للدخول وأنكر علٌها ذلك بتؤوٌل وشبهة؛ كؤن ٌختلً بها 

ن مالك :" فإإشهاد الشهود، قال ابن رشد ة أو ٌدخل بها دوندون راباة زوجٌ

: ال تجب النفقة على الزوج حتى ٌدخل بها أو ٌدعى إلى الدخول بها وهً قال

ممن تواؤ وهو بالػ  وقال أبو حنٌفة والشافعً ٌلزم ؼٌر البالػ النفقة إذا كانت 

قوالن: أحدهما هً بالؽة ، وأما إذا كان هو بالؽا والزوجة صؽٌرة فالشافعٌة 

مثل قول مالك والقول الثانً أن لها النفقة بإاالق "
2
  

وأما إن دافعها بالباال فواضح أنه كالؽاصب فلها النفقة فً أٌام الخصام واتفق 

الجمهور على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله 

:"تعالى                  "
3

ت من قوله علٌه ولما ثب 
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"هن علٌكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفول الصالة والسالم:"
1
ولقوله صلى  .

"خذي ما ٌكفٌك وولدك بالمعروف هللا علٌه وسلم لهند " 
2

فؤما النفقة فاتفقوا  

على وجوبها "
3
. 

 .أنها محبوسةكان ستمتاع أو لما ختالفهم هل النفقة لما كان من االوسبب ا

 ] أوال: نص النازلة وجوابها من المعٌار[

من التزم بنفقة ولد زوجته من غٌره لزمته ولو طلق  ] عنوان النازلة:

 [ وأرجع

وسبل ابن رشد عن رجل تزوج امرأة ولها ولد من ؼٌره وااع بالتزام      

ٌعود  نفقة الولد أمد الزوجٌة ، ثم القها القة فانقضت عدتها ثم تزوجها ، هل

انفاق الولد وهو لم ٌتاوع بذلك فً هذا النكاح الثانً؟ وهل ٌلزمه ذلك ما بقً 

من االق ذلك الملك شًء أم ال؟ وهل تلزمه النفقة مع الكسوة أم ال؟ وقبل 

 الاالق لم ٌتاوع إال بالنفقة .

: تصفحت سإلك هذا ووقفت علٌه والنفقة التً التزمها أمد الزوجٌة فؤجاب    

ه ما بقً من االق ذلك الملك شًء ألن قوله أمد الزوجٌة أو أمد واجبة علٌ

العصمة سواء وذلك ٌقتضً جمٌع الملك عند مالك وجمٌع أصحابه ، وأما 

الكسوة فال أرى أن تلزمه بعد أن ٌحلؾ فً مقاع الحق أنه إنما أراد النفقة من 

كسوة الاعام دون الكسوة وكان ابن زرب وؼٌره من الشٌوخ ٌوجبون علٌه ال

والكسوة للحامل بقول مع النفقة وٌحتجون بإجماع أهل العلم على إٌجاب النفقة 

                                                           
 1218: الحدٌث رقم وسلم، علٌه هللا صلى النبً حجة باب الحج، كتاب مسلم، صحٌح 1
 .تخرٌجه سبق 2

 77/ 3 المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة  3

 



 يار للونشريسيفقه األسرة المسلمة من خالل نوازل المع
 

 59 

 :"وجل هللا عز             "
1

وال أرى  

أكثر الناس فً ذلك ألن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرؾ عند 

، وباهلل التوفٌق .الكسوة الاعام دون
2

 

 [ ثانٌا: دراسة تأصٌلٌة للنازلة ]

أشار ابن رشد ـ رحمه هللا تعالى ـ فً جوابه على هذه النازلة أن النفقة التً 

التزم بها الزوج أمد الزوجٌة أو أمد العصمة واجبة علٌه ما بقً من االق ذلك 

 ه تعالى:"الملك شًء وحجة ذلك أن الوفاء بالوعد واجب دٌانة لقول  

       "
3
. 

 وأما قوله أن الكسوة ال تلزمه فمرجع ذلك إلى أمور:  

جتهاد منه؛ وٌظهر ذلك من خالل قوله " فال أرى أن تلزمه بعد أن ا:  األول

خر أن ٌحلؾ فً مقاع الحق أنه ما أراد النفقة من الاعام دون الكسوة ، واآل

ؼٌره من الشٌوخ ٌرون وجوب الكسوة مع النفقة وهو ابن زرب وؼٌره من 

نفقة والكسوة للحامل الشٌوخ ودلٌلهم فً ذلك إجماع أهل العلم على إٌجاب ال

  ":لقوله تعالى               "
4
كذلك و ،

 .رى ذلك "" وال أقوله 

: ما تعارؾ علٌه الناس:" ألن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد والثانً
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لق البرزلً على هذا . وعأكثر الناس فً الاعام دون الكسوةتعرؾ عند 

: فٌكون من باب تخصٌص العموم بالعرؾ وفٌه خالؾ بٌن الجواب قابال: قلت

تتزوج وٌتاوع زوجها األصولٌٌن، وفً الارر عن بعض المفتٌن فً المرأة 

بنفقة ابنها ثم ٌرٌد الرجوع بها علٌه فً حٌاته أو بعد وفاته وكان له مال وقت 

اإلنفاق فإنه ال رجوع علٌه ألنه معروؾ من الزوج وصلة للربٌب واألم لم 

تترك على ذلك من حقها شٌبا، وذكر لً بعض أصحابً هذا أنها وقعت فً 

وفً مجلس آخر قالوا سواء كان تاوعا  مجلس الشٌوخ فؤجمعوا فٌها على هذا،

... وفٌه أٌضا رأٌت فً كان إلى أجل معلومأو شراا فً أصل النكاح إذا 

ما دام صؽٌرا  بعض الكتب إن كان الاوع لمدة الزوجٌة فإنما ٌلزم على الربٌب

 .ال ٌقدر على الكسب

: حاصله أن النفقة عنده موضوعة للاعام والكسوة ثم خصصت وقال ابن عرفة

عنده عرفا بالاعام فقا وقال الحااب الذي ٌظهر من كالم ابن رشد أن لفظ 

النفقة ٌالق فً العرؾ على الاعام والكسوة وعلى الاعام فقا، وأن األول هو 

األشهر وإن أالق الملتزم النفقة ولم تكن له نٌة حمل على األول ألنه األشهر 

 م فقا ـ قبل قوله مع ٌمٌنه.وإن ادعى الملتزم أنه أراد المعنى الثانً ـ الاعا

عن أكثر الناس مسامحة، واألولى أن ٌقول عند  ؼٌر أن فً قول ابن رشد 

كثٌر ألنه لو كان المعروؾ عند أكثر الناس المعنى الثانً ـ الاعام دون الكسوة 

ـ ال ٌنبؽً أن ٌحمل اللفظ علٌه بال ٌمٌن .
1
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 خاتمة

ن، وجعل استمرار الحٌاة قابماً الحمد هلل، الذي خلق اإلنسان وعلّمه البٌا

على الحٌاة الزوجٌة بٌن الذكر واألنثى، وجعل بٌنهما السكٌنة والمودة 

والرحمة، وأخرج منهما ذرٌة ونسالً، وأنشؤ حولهما نسباً وصهرا، ووصل ما 

بٌنهما َرِحماً وقربى.. والصالة والسالم على خٌر الناس ألهله، وأبرهم بولده، 

سٌدنا محمد الصادق المصدوق، وعلى آله وصحبه وأؼٌرهم على عرضه، 

 المتؤسٌن به. 

صفوة القول إن األسرة هً المدرسة األولى لألفراد، وهذا ٌعنً أن صالح      

 هذه المدرسة صالح لألجٌال المتخرجة منها، وفسادها فساد لهذه األجٌال.

على  ولهذا نجد الشارع الحكٌم وضع لها أحكاما وتشرٌعات جلٌلة تعمل    

استقرارها والحفاظ على كٌانها، وما ٌضمن مستقبلها، وٌرفع قدرها، وجعل 

ا هو من حق البعض على اآلخر، هو عبادة وحقا من حقوقه، ومنها م منها ما

متثال لهذه األحكام، وحفظ هذه الحقوق هو ما ٌنتج لنا مجتمعا مسلما كما واال

 أراده الخالق سبحانه وتعالى.

فً تارٌخ األسرة الٌوم ٌجد أنها بدأت تفقد برٌقها ودورها ولعل المتؤمل      

الرٌادي فً بناء الشخصٌة المسلمة الفاعلة، وذلك بسبب الضعؾ فً البناء 

مفاهٌمً واإلٌمانً والتربوي لبعض األسر، وما عرفه العصر من ؼزو ثقافً 

 ٌهدد الهوٌة وتماسكها واستقرارها.
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 الئحة المصادر والمراجع

 لكرٌمالقرآن ا 

 وهبة الزحٌلً، الابعة األولى  ،األسرة المسلمة فً العالم المعاصر

 ، دار الفكر المعاصر، بٌروت ـ لبنان.م2000هـ/ 1420

  م.1958األسرة والمجتمع، عبد الواحد وافً، الابعة الرابعة 

  ،م، دار النهضة العربٌة للاباعة ـ 1981األسرة ومشكالتها، محمد حسن

 بنان.دار النشر بٌروت ـ ل

 دار بن  ،م2002الابعة الثانٌة  ،الوي بوأامٌن  ،أصول التربٌة اإلسالمٌة

 .الجوزي الرٌاض

  بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، أبو الولٌد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

هـ(، دار الحدٌث 595بن رشد القرابً الشهٌر بابن رشد الحفٌد )المتوفى: 

 م. 2004 -هـ 1425القاهرة،  –

 محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ، ج العروس من جواهر القاموستا

بٌدي )المتوفى:  دار ، هـ(1205الحسٌنً، أبو الفٌض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

 .الهداٌة

 أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً ، تاج اللؽة وصحاح العربٌة

 هـ(393)المتوفى: 

 سؾ بن أبً القاسم بن ٌوسؾ التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، محمد بن ٌو

هـ(، دار 897العبدري الؽرنااً، أبو عبد هللا المواق المالكً )المتوفى: 

 م.1994-هـ1416الكتب العلمٌة، الابعة األولى، 

 الابعة ، بٌروت –دار العلم للمالٌٌن ، تحقٌق أحمد عبد الؽفور عاار

 .م 1987 -  هـ 1407الرابعة 
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 أبو عبدهللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري، محمد بن إسماعٌل 

تحقٌق محمد زهٌر بن ناصر الناصر، دار اوق  ـ(،ه256)المتوفى: 

 هـ.1422النجاة، الابعة األولى، 

 هـ(، 273أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً )المتوفى:  ،سنن ابن ماجه

د كامل قره بللً  -عادل مرشد  -تحقٌق شعٌب األرنإوا  َعبد  -محمَّ

 -هـ  1430رز هللا، دار الرسالة العالمٌة، الابعة األولى، اللّاٌؾ ح

 م. 2009

 محمد بن عٌسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي

، 1أحمد محمد شاكر )جـ ، تحقٌق وتعلٌق، هـ(279أبو عٌسى )المتوفى: 

وإبراهٌم عاوة عوض المدرس فً  (3ومحمد فإاد عبد الباقً )جـ  (2

شركة مكتبة ومابعة مصافى البابً الحلبً ، (5، 4ر الشرٌؾ )جـ األزه

 .م 1975 -هـ  1395الابعة: الثانٌة، ، مصر –

 محمد بن عٌسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي

دار الؽرب ، ق بشار عواد معروؾٌحق، تهـ(279أبو عٌسى )المتوفى: 

 .م 1998، بٌروت –اإلسالمً 

  الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً، السنن

 هـ(، حققه وخرج أحادٌثه حسن عبد المنعم شلبً،303النسابً )المتوفى: 

 م. 2001 -هـ  1421بٌروت، الابعة األولى،  –مإسسة الرسالة 

  السنن الكبرى، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الُخْسَرْوِجردي

هـ(، تحقٌق محمد عبد القادر 458بٌهقً )المتوفى: الخراسانً، أبو بكر ال

 -هـ  1424لبنات، الابعة الثالثة،  –عاا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

 م. 2003
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  شرح مختصر خلٌل للخرشً، محمد بن عبد هللا الخرشً المالكً أبو عبد

 بٌروت. –هـ(، دار الفكر للاباعة 1101هللا )المتوفى: 

 ق المختار ٌحق، تٌد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدأبو الول، فتاوى ابن رشد

هـ /  1407الابعة األولى، ، دار الؽرب اإلسالمً، بن الااهر التلٌلً

 .م 1987

 محمد ، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت

ًّ بن عبد الكبٌر ابن محمد الحسنً اإلدرٌسً، المعروؾ بعبد الحً  َعْبد الَح

دار الؽرب اإلسالمً ، ق إحسان عباسٌحق، تهـ(1382انً )المتوفى: الكت

 م.1982، الثانٌة الابعة، 113/5787بٌروت ص. ب:  -

 أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد ، الكافً فً فقه أهل المدٌنة

محمد أحٌد ولد ق ٌحق، تهـ(463البر بن عاصم النمري القرابً )المتوفى: 

مكتبة الرٌاض الحدٌثة، الرٌاض، المملكة العربٌة ، تانًمادٌك المورٌ

 .م1980هـ/1400الابعة الثانٌة، ، السعودٌة

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور ، لسان العرب

، بٌروت –دار صادر ، هـ(711األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى )المتوفى: 

 .ه 1414 -الابعة الثالثة 

 ثار، أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً المحلى باآل

 بٌروت. –هـ(، دار الفكر 456القرابً الظاهري )المتوفى: 

 منشورات الجامعة  ،الابعة األولى ،عمر احمد همشري ،مدخل إلى التربٌة

 .م عمان2001األردنٌة 

  :المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحً المدنً )المتوفى

 م.1994 -هـ 1415(، دار الكتب العلمٌة، الابعة األولى، هـ179
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  المستدرك على الصحٌحٌن، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد

بن حمدوٌه بن ُنعٌم بن الحكم الضبً الاهمانً النٌسابوري المعروؾ بابن 

هـ(، تحقٌق مصافى عبد القادر عاا، دار الكتب 405البٌع )المتوفى: 

 .1990 – 1411بٌروت، األولى،  –ة العلمٌ

  المسند، الشافعً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن

شافع بن عبد المالب بن عبد مناؾ المالبً القرشً المكً )المتوفى: 

 م. 1951 -هـ  1370لبنان،   –هـ(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 204

 وى علماء أفرٌقٌة واألندلس المعٌار المعرب والجامع المؽرب عن فتا

 914نشرٌسً) المتوفى بفاس ومؽرب، أبً العباس أحمد بن ٌحً الوال

هـ(، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراؾ الدكتور محمد حجً، نشر وزارة 

م،  1981هـ ـ  1401األوقاؾ والشإون اإلسالمٌة للمملكة المؽربٌة 

 م. 1981هـ ـ  1401الابعة األولى، 

 دات، أبو الولٌد محمد بن أحمد بن رشد القرابً )المتوفى: المقدمات الممه

 م. 1988 -هـ  1408هـ(، دار الؽرب اإلسالمً، الابعة األولى، 520

 

 






