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 حمتويات العدد

                                                           

هبذا البحث يف املؤمتر العلمّي الّدويّل اّلذي أقامته كلّية علوم الّّشيعة بجامعة املرقب بعنوان )املدرسة  –مشكورًا  –. شارك الباحث  *

م، وتّم نّش البحث ضمن أعامل 9102/ 19 /10 – 14، وذلك خالل الفرتة أعالمها(، ، تراثهااملالكّية يف الغرب اإلسالمي: جذروها

وهيئة باحث مع ال بالّتنسيق رالّلجنة املّشفة عىل املؤمتعامدة الكلّية وفرأت  ؛نّيةاملؤمتر، إّّل أّنه ظهر يف طباعة هذا البحث خاّصًة أخطاء ف

 يف هذا العدد؛ حفظًا حلّق الباحث، وإظهارًا جلهده عىل النّحو املطلوب.أن ُيعاد نّش البحث الّتحرير باملجّلة 

 الصفحة الباحث عنوان البحث ت

0 

املقصد الّّشعي وأثره يف الفتوى واألحكام عند 

 (*) نوازل ابن رشد اجلّد أنموذجاً  :فقهاء املالكّية
 5 د.أمحد عمران الكميتي

 92 قدوع د.عبد الّرمحن حسني الّطفرة الّشاطبّيـة يف الفكر األصولـّي  9

 22 د.أمحد حمّمد النّجار الوّلية الّّشعّية عند أهل الّسنّة واجلامعة 2

4 
التنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه 

 وتطبيقاته
 51 د.حمّمد فرج الّزايدي

5 
ّزوجني بني الّديانة والقضاء من فقه الكتاب نشوز ال

 والّسنّة
 02 د.النّّفايت موسى الّشوشان

0 
إسهام الّليـبـّيـني يف حتقيق خمطوطات املدرسة 

 املالكّيـة يف الغرب اإلسالمّي يف الفقه وأصوله
 20 د.عيّل حمّمد افريو

7 

دور الّشيخ العاّلمة الّدكتور عمران بن عيّل بن أمحد 

العريّب  يف نّش الفقه املالكّي وأصوله يف اجلامعات 

 الّليبّيـة وحلقات العلم

 021 مجال عمران سحيمد.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

حبه ني، سّيدنا حمّمد وعىل آله وصاحلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عىل أرشف األنبياء واملرسل

 أمجعني.

ك املسلمني بدينهم سبيَل عّزهتم وسعادهتم، وّل زال البحث العلمّي أهّم سبيٍل لرقّي  وبعد، فال زال متسُّ

 األمم وهنضتها. 

ويف ظّل ما يعرتي حياة النّاس من حوادث ومستجّدات، وما يقف يف سبيل الّدعوة اإلسالميّة من عقبات 

وألّن املسلم مطالٌب بالوقوف عىل األحكام الّّشعّية يف كّل ما ُيْقِدم عليه، وألّنه حريٌّ بالّدعاة إىل  متزايدة،

الّّشيعة؛  تزداد أمهيّة البحث العلمّي يف علوم -سبيل اهلل أن يواكبوا الواقع املحيّل والعاملّي للنّهوض بدعوهتم 

ملنهج اإلسالمّي الّرشيد: يف العقيدة، والعبادة، والّسلوك، حلّل املشكالت، وتفنيد الّشبهات، وإرساء قواعد ا

 والّدعوة.

ومن هذا املنطلق رأت كلّية علوم الّّشيعة أّنه مما يتعنّي عليها املسامهُة يف هذا الباب املهّم من أبواب املعرفة، 

عة، ونجاًم مضيئًا لكلّية علوم الّّشيفكانت )املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة(، لتكون لبنًة ممّيزة يف االبناء العلمّي 

 يف سامء البحث العلمّي عىل املستوى املحيّل والعاملي، فيام نأمل ونرجو.

إصدار العدد الّثاين؛ لظروٍف ّل  –لألسف  –تأّخر  –العدد األّول بتوفيق اهلل ومنّه وكرمه إصدار وبعد 

 ختفى عىل مشتغل بالبحث العلمّي يف بالدنا احلبيبة.

يّّس اهلل وأنعم: فها هو العدد الّثاين يرى النّور، بعد جهود متوالية متسلسلة: للباحثني، واملقّومني، ولكن 

وفريق العمل بالكلّية، فالّشكر موصول لكّل من ساهم يف إخراج هذا العدد، ونسأل اهلل أن يديم علينا توفيقه 

 حسبنا ونعم الوكيل.وإنعامه، واهلل املستعان، ّل حول وّل قّوة لنا إّّل به، هو 

 

التّحرير يسرئ               
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل مسدي النّعم، ودافع النّقم، وأشهد أن ّل إله إّّل اهلل وحده ّل رشيك له، عّلم بالقلم، عّلم 

ليه وعىل م، صىّل اهلل عاإلنسان ما مل يعلم، وأشهد أّن سّيدنا ونبّينا حمّمدًا عبد اهلل ورسوله، سّيد العرب والعج

 آله وصحبه وسّلم.

 أّما بعد:

فاإلسالم أحوج ما يكون يف هذا العرص إىل من حيسن عرضه عىل النّاس والدعوَة إليه باحلكمة واملوعظة 

احلسنة، ويكمن حسن العرض يف اّلعتدال يف اخلطاب لكسب العقول والقلوب؛ وذلك ّل يتأّتى إّّل 

غلّو يف األخالق والّسلوك واخلطاب الّدعوّي، وانتهاج املنهج الوسطّي املعتدل، باّلبتعاد عن الّتطّرف وال

وأّّل حُيرَص الّدين يف زاوية واحدة وبمنظور واحد ّل يرى املتطّرفون العامل إّّل من خالله إلقصاء من خيالفهم 

 الّرأي أو الفهم ولو كان عىل مّلتهم ودينهم.

أمر يف غاية األمهّية، ّل سيام  -ها الوسطّية واّلعتدال والّسامحةومن أمهّ –وإّن إبراز خصائص اإلسالم 

ونحن نرى أعداء اإلسالم يرمونه بام ليس فيه من تطّرف وإرهاب ومعامالت سّيئة وأخالق منحرفة، وممّا 

عن  دُيؤسف له أّن نفرًا ممّن ينتسبون هلذا الّدين يساعدوهنم يف ذلك: من خالل الفهم اخلاطئ والّتطبيق البعي

ء، وسبُب هذا وذاك اجلهُل والّتعنّت والغلّو.، ومن خالل العرض هدي النّبّي   الّّسّ

وإّن كلّية علوم الّّشيعة بجامعة املرقب باخلمس من خالل منابرها العلمّية املتنّوعة: مناهجها الّدراسّية، 

باركة سعى لعرض أحكام هذه الّّشيعة امللت -وأنشطتها وندواهتا ومؤمتراهتا العلمّية، وجمّلتها العلمّية املحّكمة

عرضًا يّتسم بالتزام الّضوابط العلمّية، واحلكمِة يف الّدعوة،  ومسائلها وآداهبا وكّل جانب من جوانبها

واّلعتداِل يف اخلطاب، واّلهتامم باجلانب الّسلوكّي والرّتبوّي؛ إلظهارها للنّاس يف أهبى صورة تستبني هبا 

وللمسامهة يف النّهوض باإلنسان املسلم يف مجيع مناحي حياته، ولنّش املحّبة والّسالم سامحتها وقدسّيتها، 

 بني املسلمني.
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القائمني عىل هذه املجّلة: ها هو العدد الّثاين خيرج للوجود،  وبسبب توفيقهأّوّلً وآخرًا،  وبفضل اهلل 

نًا سبعة بحوث حمّكمة والفقهّية  والفكرّيةوالقضايا: العلمّية  ، متنّوعَة املسائلمستوفيّة للّّشوط متضمِّ

 . ةوالرّتبويّ 

إضافًة مثمرة للمكتبة اإلسالميّة؛ ختدم طلبة العلم،  -واملجّلة عموماً –ونسأل اهلل أن يكون هذا العدد 

 وتستنهض اهلمم لالّطالع والقراءة والبحث العلمّي.

ك جهودهم، وأن اروأن يسّدد خطاهم ويب أن يديم عىل القائمني عىل هذه املجّلة توفيَقه، كام نسأله 

 .واحلمد هلل رّب العاملني ،جيزهيم خري اجلزاء

 

        د. خليفة فرج اجلّراي

 جامعة املرقب/  عميد كليّة علوم الّّشيعة
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 املقصد الّّشعي وأثره يف الفتوى واألحكام عند فقهاء املالكيّة

 نوازل ابن رشد اجلّد أنموذجاً 

 

 الكميتي أمحد عمراند.  

 كليّة الدراسات اإلسالميّة / جامعة مرصاتة

 :مةمقدّ 

احلمد هلل، وما توفيقي إّل باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب، والصالة والسالم عىل من أرسله اهلل رمحة للعاملني ، 

 :  اهلل وسلم وبارك عليه وعىل آله وصحبه إىل يوم الدين، وبعدصىّل 

ة بني سائر العلوم الّشعية؛ إذ رْبط احلكم بمقصده يعني املكلَّف عىل القيام فإن علم املقاصد له مكانة سامي

 العناية -وعىل رأسهم فقهاء املالكية ه عىل أحسن الوجوه وأمتها، وقد وجه إليه علامء هذه األمة؛ب ُكلِّفبام 

 .بالتأليف والتدريس، يقينًا منهم بقيمة هذا العلم وأمهيته

)مسائل كتاب  -الكي التي اعتنت هبذا العلم؛ وّلسيام من الناحية التطبيقية العمليةومن بني دواوين الفقه امل

؛ حيث اشتمل هذا الديوان عىل مسائل فقهية خمتلفة يف قضايا متنوعة، وكان لعلم املقاصد أيب الوليد ابن رشد(

ذي بة هذا البحث اليف تقرير احلكم الّشعي هلذه املسائل حضور حافل وأثر واضح، األمر الذي دعاين لكتا

يرجع سبب . و() أثر املقصد الّشعي يف الفتوى واألحكام عند فقهاء املالكية؛ مسائل ابن رشد أنموذًجاعنونته بـ

 :إىل أمرين -اختياري ملسائل ابن رشد لتكون ميدانًا لبحثي وجماّلً لدراستي دون غريها من تصانيف أهل العلم

ألحكام، وقد تم إبراز معامله والكشف عن حقائقه بفضل جهود علامئنا األول: أن هذا العلم نشأ منذ نشأة ا

اًم وحديثًا؛ قدياًم عيل يد اإلمام الشاطبي، وحديثًا عىل يد العالمة ابن عاشور، ويف دراسة مسائل ابن املالكية قدي

 ما جاء ن مقصورة عىلرشد من هذه الناحية ما يشري إىل أن جهود السادة املالكية يف العناية بعلم املقاصد مل تك

 .نْي مَ لَ من طريق هذين العَ 

الثاين: يف دراسة مسائل ابن رشد ما يؤكد أن اجلانب التطبيقي لعلم املقاصد مل يكن غائبًا عن عناية السادة 

 .وة عىل اهتاممهم بالناحية النظرية التي كان هلم فيها قصب السبقاملالكية عال
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 :يد وأربعة مطالب وخامتة عىل النحو التايلوقد قسمت البحث بعد املقدمة  إىل مته

متهيد: وذكرت فيه نبذة عن حياة ابن رشد، وتعريفًا بعلم املقاصد، ومجلة من فوائده، وبيانًا حلكم العلم 

 .باملقصد الّشعي

املطلب األول: واقترصت فيه عىل دراسة مقصد تقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة، وأثره يف تقرير األحكام 

 .سائل ابن رشديف م

 .وقد خصصته ملقصد نسبة األحكام للمعاين، وأثره يف تقرير الفتوى عند ابن رشد: املطلب الثاين

 .واعتنيت فيه بمقصد إزالة الرضر، وأثره يف تقرير احلكم الّشعي عند ابن رشد: املطلب الثالث

 .بن رشد من أحكاموجعلته يف مجلة من مقاصد أخرى كان هلا أثر فيام قرره ا: املطلب الرابع

 .اخلامتة: وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها البحث

 .، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثرياً اً واحلمد هلل أوّلً وآخر

 دـيـمهـت

 :سطور يف حياة ابن رشد :أوّلً 

 .هـ455نة اسمه ومولده: هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، ولد س .0

أخذ العلم عن ثلة مباركة من أعالم عرصه؛ كابن رزق، وأيب عبد اهلل ابن فرج ، وأيب مروان : شيوخه .9

 .ابن رساج، وغريهم

 .وغريهم ،تالميذه: أخذ عنه مجاعة كثرية منهم: ابنه أمحد ، والقايض عياض، وأبو بكر بن حممد األشبييل .2

 .العلامء يف عرصه حتى لقب بزعيم الفقهاءمكانته العلمية: احتل ابن رشد الصدارة بني  .4

املقدمات )مؤلفاته: من أشهر مصنفاته رشحه للعتبية يف كتابه املوسوم بـ)البيان والتحصيل( ، و .5

 .، وهتذيبه لكتاب الطحاوي يف مشكل اآلثارواملمهدات(

 (1)(.م0009) هــ591وفاته: بعد حياة مليئة بالتدريس والتأليف واجلهاد، تويف اإلمام ابن رشد سنة  .0

                                                           

 .(0/021) الزكية النور شجرة ظر:ين  .1
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 :تعريف علم املقاصد وفائدته وحكمه :اً ثاني

هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع »عرف العالمة ابن عاشور مقاصد التّشيع فقال:  تعريفه: .0

 (2)«.أحوال التّشيع أو معظمها؛ بحيث ّل ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الّشيعة

  :دفائدة دراسة علم املقاص .9

 : العلم باملقاصد الّشعية له فوائد وآثار من أمهها

 .وأرساره وحكمه وأغراضه يف شتى جماّلت احلياة ويف خمتلف أبواب الّشيعة إظهار علل التّشيع -

 .متكني الفقيه من اّلستنباط يف ضوء املقصد الذي يعينه عىل فهم احلكم وحتديده وتطبيقه -

من شأنه أن يقلل اّلختالف والنزاع الفقهي والتعصب املذهبي  أن بناء األحكام الّشعية عىل املقاصد -

 .ويوفق بني آراء العلامء

ن عله أقرب إىل الطاعة واّلمتثال واإلتياجي عية من األحكام التي ُكلِّف هباأن علم املكلف باملقاصد الّش -

 (3).بالفعل املكلف به عىل أحسن الوجوه

 حكم العلم باملقصد الّشعي:  .2

ا مطالب باّلمتثال للحكم الّشعي واإلتيان به عىل أفضل الوجوه وأكملها، وهذا املطلب قد املكلف عمومً 

يكون واجًبا، وقد يكون مندوًبا؛ كام هو مبني يف موضعه من علم أصول الفقه، أما العلم باملقصد الّشعي من 

نباط األحكام وسيلة إىل است احلكم فذلك أمر آخر يفرق فيه بني الفقيه وغريه؛ فاملقصد يف شأن األول قد يكون

 . ا ما أمكنبني اآلراء املختلفة واجلمع بينهأحياًنا، وكذلك الرتجيح 

فبعد أن بنّي الشيخ ابن عاشور أن ترصف املجتهدين بفقههم يف الّشيعة يقع عىل مخسة أمور نبه  أخريًا إىل أن 

 (4) «.الفقيه بحاجة إىل معرفة مقاصد الّشيعة يف هذه األنحاء كلها»

                                                           

 .(950ص) اإلسالمية الّشيعة مقاصد .2

 (.92ص) الّشيعة مقاصد يف أبحاث ينظر .3

 (.024ص) اإلسالمية الّشيعة مقاصد .4
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د؛ فحق العامي أن يتلقى الّشيعة بدون معرفة املقص»: أما من مل يكن عىل دراية بعلم الّشيعة فقال يف شأنه

؛ إذ إن الوقوف عىل مقاصد التّشيع نوع دقيق من أنواع العلم ّل يتأتى لكل  (5)«ألنه ّل حيسن ضبطه وّل تنزيله

 .امتثالهمكلف؛ وإن كان مؤهاًل لتلقي اخلطاب الّشعي ومطالبًا ب

وأضاف الشيخ ابن عاشور أن التوسع يف تعريف الناس باملقاصد يكون بمقدار حظهم من العلوم الّشعية؛ 

نون من املقاصد يف غري مواضعه ، فيعود بعكس املراد»  (6)«.لئال يضعوا ما ُيلقَّ

علم واحلالة هذه ال فإذا أمن عىل نفسه من ذلك، صار العلم باملقاصد يف حقه مندوبا، إذ كام تقدم أنه يكون

 .باملقصد الّشعي عونا عىل الطاعة واّلمتثال

 املطلب األول: مقصد تقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة، 

 وأثره يف تقرير احلكم الّشعي عند ابن رشد

 :تأصيل املقصد :أوّلً 

ملفتون يف ه امقصد اعتبار املصلحة العامة، وتقديمها عىل املصلحة اخلاصة مقصد رشعي مؤصل، اعتمد علي

إصدار الفتاوى والنوازل التي تنزل هبم، ثم إن هذا املقصد كان موضع عناية واهتامم ممن كتبوا يف علم املقاصد؛ 

 .ثاً قدياًم، والعالمة ابن عاشور حديكاإلمام الشاطبي 

عىل  خلاملصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة...إّل إذا د»حيث جاء عند الشاطبي يف املوافقات أن 

إن فرض يف هذا النوع إسقاط احلظوظ، فقد يرتجح جانب املصلحة »، بل رأى أنه: (7)«املكلف هبا مفسدة يف نفسه

بنفسه، وقوله:  العامة، ويدل عليه ... ما جاء يف خصوص اإليثار يف قصة أيب طلحة يف ترتيسه عىل رسول اهلل 

 .»(9)ينكر رسول اهلل ، ووقايته له حتى شلت يده، ومل (8)"نحري دون نحرك"

                                                           

 (.022ص) املصدر نفسه .5

 (.022ص) املصدر نفسه .6

 (.907/ 9املوافقات ) .7

 (.4104)  رقم تفشال، أن منكم طائفتان مهت إذ باب املغازي، كتاب  صحيحه، يف البخاري أخرجه .8

 (.022، 027/ 9املوافقات ) .9
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أيب طلحة هذا مصلحة عامة، يف مقابلة مصلحة خاصة، وبيان ذلك: أن حياة أيب طلحة حياة شخص،  ُل عْ ففِ 

 (10).حياة أمة وحياة الرسول 

أن الّشيعة حتافظ أبًدا عىل املصلحة املستَخفِّ هبا؛ سواء كانت عامة أم خاصة ...ومتى »كام قرر ابن عاشور 

 (11)«.حتان رجحت املصلحة العظمىتعارضت املصل

 د:أثر تغليب املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة يف تقرير األحكام عند ابن رش: ثانياً 

اعتبار مقصد تغليب املصلحة العامة عىل اخلاصة كان له حضور قوي عند ابن رشد يف العديد من املسائل، 

 : ومن ذلك

 عام نشأ عليه املرابطون من التلثيم الذي هو زهيم ...الخ ، سئل »ونص الفتوى  مسألة التلثم للمرابطني: .0

والتلثيم للمرابطني هو زهيم الذي اختاروه ألنفسهم، ونشأوا عليه ... فال كراهة عليهم، بل »... اجلواب: فكان 

نرصة و يزوا به من سائر الناس يف أول أمرهم إذ قاموا بدعوة احلقمتيستحب هلم التزامه...؛ ألنه شعارهم الذي 

إياه لتظهر كثرهتم، ويتوفر يف أعني الناس عددهم غيظ عىل املّشكني، وعز للمسلمني ...  الدين، ففي التزامهم

ويكره ملن كان معروًفا به منهم، فنبذ الدنيا وأقبل عىل العبادة أن يطرحه تواضًعا وزهادة، من باب الشهرة، ولئال 

بذلك حتى يشار إليه فيه باألصابع ، فربام دخلت عليه بذلك داخلة ينسب إليه الرياء والسمعة، وخمافة أن يذكر 

 .(12)«...من قبل الشيطان

ا عرفوا به يف الناس،  فابن رشد استحب هلذه الفئة التي عرفت بنرصة الدين والدعوة إىل احلق أّل يرتكوا زيًّ

ة والبأس أمام طائفة الكفار، والقو حلكم ملا يف ذلك من إظهار الكثرةواشتهروا به، وأرجع سبب إصدار هذا ا

 .فيحصل هلم يف الغالب الغيظ واخلوف، وهذا األمر مصلحته عامة لطائفة كبرية من املسلمني كام ّل خيفى

                                                           

 (.9/022) املوافقات كتاب عىل دراز عبداهلل الشيخ تعليقات ينظر: .10

 .(920ص) اإلسالمية الّشيعة مقاصد .11

 .(255/ 9) مسائل أيب الوليد ابن رشد .12
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الزهاد يف العبادة، فحكم عليه اإلمام بالكراهة، فمصلحته قارصة عىل صاحبه، ومع ذلك ّل  بزّي  يأما التزيّ 

، وهو أحد األدلة (13)م بكراهة ذلك من باب سد الذرائعسمعة ، فاحلكيأمن من الوقوع يف حمذور الرياء وال

 (14).املعتربة يف املذهب املالكي، كام أنه من مقاصد الّشيعة اإلسالمية

وأيًضا فإن مقصد أن تكون األمة اإلسالمية عزيزة اجلانب، مرهوبة يف أعني أعدائها، أمر أكدته السنة النبوية؛ 

ِذي اْسَتْأَمَن، َقاَل:   َقِدَم النَّبِيُّ امَّ ـقال: لَ  فعن ابن عباس  هَتُْم، ـَرى الْ ـلِيَ  ؛«اْرُمُلوا»لَِعاِمِه الَّ ُكوَن ُقوَّ ُمّْشِ

ُكوَن ِمْن ِقَبِل ُقَعْيِقَعانَ ـَوالْ   (16).اإلرساع: والرمل (15).«ُمّْشِ

ر هظماملؤمنني ب إظهارِ وسيلة من وسائل إدخال الرعب يف قلوهبم، و مر باإلرساع أمام أعداء اإلسالمفاأل

 .القوة واجللد

ومن هنا كان ما أفتى به ابن رشد مجاعة املرابطني من رضورة التزامهم بالزي الذي يدخل الرعب يف قلوب 

 .يقهوحثت عليه؛ إذ املقصد واحد، وإن اختلفت الوسائل يف حتق اًما ملا أمرت به السنة النبويةموافًقا مت -أهل الكفر

ما »: لةونص املسأ ن املسجد عىل بيع أمالكهم التي تقرب من املسجد اجلامع إذا ضاق بأهله:مسألة إجبار جريا .9

يف مسجد جامع مرص من األمصار، ضاق عن أهله، وعمن يصيل فيه، واحتيج إىل  -ريض اهلل عنك  -تقول 

. فهل امتنعواامع فوانيت لتزاد يف اجلالزيادة فيه، وحواليه حوانيت لقوم شتى، طلبنا منهم البيع يف تلك احل

 (17)«؟....جيربون عىل البيع بالقيمة

إذا ضاق املسجد اجلامع عن أهل املوضع، واحتيج إىل الزيادة فيه كام وصفت، ومل يكن حواليه ما »: فأجاب

ليهم منهم بالقيمة، وحيكم ع يزاد فيه إّل من احلوانيت التي أبى أرباهبا من بيعها، فالواجب يف ذلك أن تؤخذ

عىل من  وبذلك قىض عثامن بن عفان  عىل ما أحبوا أو كرهوا، ملنفعة الناس بذلك ورضورهتم إليه ...، بذلك

املحبسة وغريها، وقد روى ابن عبدوس عن  أبى البيع عليه من أرباب الدور التي زادها يف مسجد النبي 

                                                           

 (.9/575) السعود مراقي عىل الورود نثر  ينظر .13

 (.9/021) املوافقات  نظري .14

 (.4950) رقم القضاء، عمرة باب املغازي، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه .15

 (.2/542) البخاري صحيح مع الباري فتح ينظر: .16

 (.0/900) رشد ابن الوليد أيب مسائل .17
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ن فرق بينهام، وهذا احلكم هو م سحنون أنه قال يف هنر إىل جانب طريق الناس ... فهذه مثل مسألتك بعينها ّل

 (18)«.باب القضاء عىل اخلاصة ملنفعة العامة

رصح يف فتواه بأن ذلك من باب القضاء عىل اخلاصة بمنفعة العامة، وأن هذا األمر الذي   فابن رشد

مة؛ ، ومن أتى بعدهم من أكابر علامء هذه األقرره وبني عليه حكاًم رشعيًّا له فيه أسوة من صحابة رسول 

 .كاإلمام مالك، وسحنون رمحهام اهلل تعاىل

وحيسن التنبيه يف هناية هذا املطلب إىل أن اعتامد مقصد تقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة يف تقرير األحكام، 

يف فتاواه، بل شاركه يف ذلك كثري من الفقهاء، أكتفي بذكر اثنني منهم؛ األول: القايض  مل ينفرد به ابن رشد 

ا لو أن املسلمني أخذو: ، حيث أورد مسألة يف باب اجلهاد مفادها(اإلرشاف)وهاب البغدادي يف كتابه عبد ال

ذلك إىل عدة  عَ رهائن من املّشكني، وأسلموا وهم حتت أيدي املسلمني، فالواجب واحلالة هذه ردهم، وأرَج 

ام هيتمون يف الرهائن ما داموا عىل دينهم، ألنا إذا مل نردهم مل نأمن غدرهم للمسلمني؛ ألهنم إن»أسباب منها قوله: 

 (19)«.العامة أوىل من مراعاة الواحد واّلثنني ومراعاةُ 

ن واملصالح العامة ّل تنضبط وجوهها وّل يمك»، حيث قال: (املعيار املعرب)واآلخر: الونّشيّس يف كتابه   

 ازلة املتعينة ... بل الدليل عىلحرصها يف قضايا متعددة وأوقات معينة، بل هي بحسب احلال احلارضة والن

تسويغ الفداء للرعية هو ما جعل لإلمام من النظر يف ذلك بحسب اجتهاده ، وما تقتضيه املصلحة عنده 

 (20)«.للمسلمني

  ،املطلب الثاين: مقصد نسبة األحكام للمعاين ّل لأللفاظ واملباين

  وأثره يف تقرير احلكم الّشعي  عند ابن رشد

 :املقصدتأصيل  :أوّلً 

                                                           

 (.0/900) املصدر نفسه .18

 (.9/241) اخلالف مسائل نكت عىل اإلرشاف .19

 (.020 -021) رباملع املعيار .20
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ور كبري عند اإلمام ابن رشد يف نوازله، حيث جعل ضمقصد نسبة األحكام للمعاين ّل لأللفاظ كان له ح

، وذكر أن وقوع بعض (21)األحكام ختتلف باختالف املعاين ّل باختالف األلفاظ يف بعض املناسبات واملواطن

 ذهوهلم عنه، وذلك كام يف مسألة احلكم عىل تاركاملفتني يف اخلطأ يأيت أحيانًا من جهة جتاهلهم هلذا املقصد أو 

وما حكيت فيه عن هذا  الرجل من القول الذي أذاعه ... وهو أن تارك الصالة »حيث قال:  ،الصالة بالكفر

  (22).«كافر ... هو قول من مل يتحقق بمعرفة عقائد الدين، وّل حتصلت عنده معاين أقوال علامء املسلمني

والعياذ  -ملبالغة يف األخذ بظواهر األلفاظ جيعل صاحبه عىل شفا حفرة من الكفر قد ذكر أن ا بل إنه 

عاد اإليامن ها دون معانيها لألنه إنام تعبدنا بمعاين األلفاظ دون جمردها، ولو اتبعنا جمرد»وعلل ذلك بقوله:  -باهلل 

؛  ألنه لفظ ظاهره األمر، واملراد به الوعيد     ﴾(23)﴿يقول:  ؛ ألن اهلل اً كفر

 (24)«.والنهي

وقبل إيراد شواهد تبني اعتامد مقصد األحكام للمعاين يف نوازل ابن رشد ينبغي تأصيل هذا املقصد من 

مصادر اعتنت باملقاصد وخصتها بالدراسة والبحث، وذلك كاملوافقات لإلمام الشاطبي، ومقاصد الّشيعة 

 .ة ابن عاشورللعالم

 ؛      ﴾(25)﴿ :حيث جاء عند الشاطبي بيانًا لقوله تعاىل

فالتدبر إنام يكون ملن التفت إىل املقاصد، وذلك ظاهر يف أهنم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم حيصل منهم »قال:

وجتري هنا مسائل احليل أمثلة هلذا املعنى؛ ألن من فهم باطن ما خوطب به مل حيتل عىل أحكام »قال:  .(26)«...تدبر

                                                           

 (.0/272) الوليد أيب مسائل .21

 (.0/021) املصدر نفسه .22

 .04سورة الزمر، من اآلية  .23

 (.0/050) املصدر نفسه .24

 .95سورة حممد، اآلية  .25

 (.2/294) املوافقات .26
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اهلل حتى ينال منها بالتبديل والتغيري، ومن وقف مع جمرد الظاهر غري ملتفت إىل املعنى املقصود اقتحم هذه 

  (27)«.املتاهات البعيدة

بعض العلامء ويتوحل يف خضخاض من األغالط حني يقترص يف  يقرص»وجاء عند ابن عاشور ما نصه: 

استنباط أحكام الّشيعة عىل اعتصار األلفاظ، ويوجه رأيه إىل اللفظ مقتنعًا به، فال يزال يقلبه وحيلله ويأمل أن 

 ... اّلستعانة بام حيف الكالم من حافات القرائن واّلصطالحات والسياق ... هنالك يستخرج ُلبَّه ، وهيمل

يتبني هلم ما يدفع عنهم احتامّلت كثرية يف دّلّلت األلفاظ، ويتضح هلم ما ُيستنَبط من العلل تبعًا ملعرفة احلكم 

 (28)«.واملقاصد

 :أثر مقصد نسبة األحكام للمعاين ّل لأللفاظ يف تقرير احلكم الّشعي عند ابن رشد :ثانياً 

اللفظ، وجعله أصاًل بنى عليه أحكام كثري من  تقدم أن اإلمام ابن رشد اعتمد مقصد مراعاة املعنى من

 :النوازل، وفيام ييل أذكر شواهد من مسائله تثبت ذلك وتؤكده، ومن ذلك

نة عن احلاض -أعزه اهلل  -سألته » :ونص السؤال مسألة رشط املحضونة يف عقد النكاح أن تزور حاضنتها: .0

ته بحكم رشط الصداق بزيارة أهلها من النساء، وهل واملربية، إذا مل تكن ذات قرابة، فطلبت الزيارة ملن حضن

 (29)«؟جيب هلا ذلك

 أن يكون هلا من الّشط يف -واهلل املوفق للصواب برمحته  - الذي أراه يف هذا»وقد جاء يف اجلواب قوله: 

 أّل حُيال بينها يفحضانتها ماهلا يف قرابتها؛ ألن األحكام إنام هي للمعاين ّل لألسامء، واملعنى فيام اشرتطته إنام هو 

ق اضنة أحب للمحضونة، وأشفوبني من تأنس هبا وترجو اّلنتفاع برؤيتها، وقد علم بمستقر العادة أن احل

 (30)«.، وأنفع هلا من كثري من قرابتهاعليها
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 كل أنزل احلاضنة البعيدة النسب منزلة القريبة يف وبالنظر إىل نص الفتوى يتبني أن اإلمام ابن رشد  

ام: ارتباط األحكام باملعاين ّل باألسامء استند فيام قرره عىل أمرين: أوهل د نفعه عىل املحضونة، وقدما يعو

 ُمنَِعت املحضونة منـواأللفاظ، فلو خولف هذا األصل واتبع ظاهر اللفظ عىل نحو ما هو مبني يف الّشط لَ 

انيهام: وث ،ذه من اتباع املقصد من اللفظزيارة حاضنتها، وهذا فيه من الرضر ما ّل خيفى، فال مناص واحلالة ه

 (31).أن تنزيل العقود املطلقة عىل العوائد املتعارفة أصل من أصول الّشيعة

ذهب مجاعة من الشيوخ إىل أن ولد بنات املحبّس »  مسألة قول املحبّس: حبّست عىل ولدي وولد ولدي ...: .9

فيمن حبس عىل ولده وولد ولده   مالك  يدخلون فيها عىل مذهب مالك بظاهر اللفظ ... وقد روي عن

 (32)«.أن ولد البنات ّل يدخلون يف ذلك

نيت أصل ب منه ملقصد اللفظ دون ظاهره، وهو وقد اختار اإلمام ابن رشد الرواية الثانية، وكان ذلك اتباًعا

قرر  يثعليه غالب األحكام يف املذهب عند التعارض بني ظاهر النص ومقصده، وقد رصح بذلك ابن رشد ح

أن ولد اّلبنة وإن كان ولد ولده، فإنه ّل يعلم ذلك إّل اخلاص من الناس ... فوجب أن حيمل لفظ املحبس عىل »

 (33)«.ما يعرف من مقاصد الناس بألفاظهم، وإن خالف ذلك موجب اللفظ يف اللسان العريب

ارع، كام هو مقصد من مقاصد الش وجتدر اإلشارة يف ختام هذا املطلب إىل أن مقصد ارتباط األحكام باملعاين،

 «باينالعربة يف العقود للمقاصد واملعاين، ّل لأللفاظ وامل» فهو أيضا قاعدة من القواعد الفقهية الكلية تعرف باسم 

 :وهذه القاعدة أصل لكثري من األحكام عند الفقهاء، وقد فرعوا عنها فروًعا كثرية، (34)

بيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثالثة أرباعها، أنه جائز؛ ألنه إنام باع وكذلك الرجل ي»جاء يف املدونة الكربى 

ربعها، وهذا قول مالك، وقد أخربتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهام )أي املتعاقدين( مل ُينَْظر إىل 

 (35)«.لفظهام
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 (36)«.واملذهب أن العربة باملقاصد»وجاء يف البهجة عىل رشح التحفة: 

اب، سئل القابّس عمن حبس ُكُتباً ورشط يف حتبيسه أنه ّل يعطى الطالب إّل كتاًبا بعد كت»لربزيل: ويف فتاوى ا

فإذا احتاج الطالب إىل كتابني، أو تكون كتباً من أنواع شتى، فهل يعطى كتابني مًعا أو ّل يأخذ إّل كتاًبا بعد كتاب 

راعى وظاهر ما يف السؤال أنه ي» :دون القصد فقال وقد عقب الربزيل عىل إجابة مفٍت راعى يف فتواه اللفظ  «؟

؛ أي أّن قصد املحبس بّشطه هذا هو اخلوف عىل الكتب من الضياع والتلف، فإذا (37)«قصد املحبّس ّل لفظه

 .أمن من وقوع ذلك  فإنه يترصف بالكتب املحبسة بام فيه مصلحة وتيسري من أخذ كتابني أو أكثر

 لرضر، وأثره يف تقرير احلكم الّشعي  عند ابن رشدطلب الثالث: مقصد إزالة اامل

 :تأصيل املقصد :أوّلً 

عالوة عىل املقاصد املتقدمة اعتمد ابن رشد يف مسائله أيضًا مقصد منع الرضر، وجعله أصاًل لتقرير احلكم 

املصادر التي  نيف مجلة من الفتاوى كام سيأيت ، وقبل إيراد ذلك ينبغي التنبيه كالعادة إىل تأصيل هذا املقصد م

... داخل  (38)«ّل رضر وّل رضار»: قوله »اعتنت بدراسة علم املقاصد؛ حيث جاء يف موافقات الشاطبي أن 

حتت أصل قطعي يف هذا املعنى، فإن الرضر والرضار مبثوث منعه يف الّشيعة كلها، يف وقائع جزئيات وقواعد 

   ﴿: ه تعاىل، وقولِ    ﴾(39)﴿: كليات، كقوله تعاىل

﴾(40) ِه تعاىل، وقول: ﴿   ﴾(41)عن التعدي عىل النفوس واألموال  هي، ومنه الن

 (42)«.هو يف املعنى إرضار أو رضار ما واألعراض، وعن الغضب والظلم، وكلِّ 

                                                           

 (.0/209) التحفة رشح يف البهجة .36

 (.5/402) الربزيل فتاوى .37
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يه رمحة اهلل عل ،وقد أحاط الشاطبي يف هذا النص بام يكفي لتأصيل مقصد إزالة الرضر ويغني عن كالم غريه

 .ورضوانه

 :أثر مقصد إزالة الرضر يف تقرير األحكام عند ابن رشد :ثانياً 

يف  -ريض اهلل عنك  -جوابك » ونص املسألة: مسألة تعلية بناء دار يؤدي إىل انعدام منفعة من منافع جارها: .0

رجل له غرفة مّشفة عىل أسطوان داره، وهلا باب إىل جهة الغرب، عىل ظهر سقف بيت من دار جاره، والبيت 

املذكور متصل بالغرفة املذكورة ودوهنا يف العلو ... إىل أن باع اآلن صاحب البيت داره ، فأراد املبتاع هلا رفع 

 (43)«.وتسويته مع الغرفة املذكورة وتطميس باهبا القديم، وصاحب الغرفة ّل يسوغه ذلكالبيت املذكور 

من حق صاحب البيت أن يرفع بيته ما شاء، وليس له أن يسد الباب »وكان جواب ابن رشد عن ذلك قوله: 

الدار منه، إّل  بائع ألهنا منفعة قد حازها عىل عىل صاحب الغرفة إن كانت له فيه منفعة باقية بعد رفع البيت ...؛

أن ّل يكون لصاحب الغرفة يف الباب منفعة إذا رفع البيت إّل بالطلع عليه، فيكون من حقه أن يسده عليه؛  لقول 

 (44)««.ّل رضر وّل رضار»: النبي 

ترّصف صاحب البيت برفع بنائه حق من حقوقه ُأعطَِي له  يف هذه املسألة أنّ  وبيان رأى ابن رشد 

اب وهو يف هذه املسألة انقطاع منفعة ب ،لتملك، ولكن  هذا احلق يسقط إذا ترتب عليه رضر لغريهبسبب عقد ا

الغرفة؛ حيث إن مالكها قد ترجح جانبه باحلوز قبل اشرتاء املشرتي، فإذا انعدمت هذه املنفعة، وصارت مصدراً 

 يد أن يرفع بناءه ولو أدى إىل سدللرضر كاّلطالع عىل عورات اجلريان، كان من حق الثاين وهو املشرتي اجلد

 ، بنيت عليه كثريلرضر، وهو مقصد من مقاصد الّشيعة، وأصل من أصوهلاالباب؛ إذ عمله هذا من باب إزالة ا

 .من األحكام

 اهلل ريض -تصفح »ونص املسألة:  مسألة ادعاء جار عىل جاره بإدخال رضر عليه بسبب ما أحدثه من بنيان: .9

سى دار عياملرضة ب ضمنه من بنيان الغرفةا تعىل هذا السؤال، ومجيع فصوله ، عىل حسب مالعقد الواقع أ -عنك 

 «...، هل ذلك مما يوجب عىل عبد امللك هدم ما بناهاملذكور فيه الرضر املفّس فيه
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وليس هذا من الرضر الذي جيب احلكم بقطعه عىل املشهور يف املذهب، وقد قيل إن ذلك »: قال يف اجلواب

لذي أراه يف هذا أن يركب قايض البلد  وفقهاؤه  وعدوله إىل هذه الدار، فيقفوا عىل هذا الرضر؛ ألن جيب، فا

الدار  ّل يشكون فيه  أن الرضر الداخل عىل صاحب اً قوف عليه، فإن تبني جلميعهم تبينقدره ّل يتبني إّل بالو

به، هدم  لبناء هبدم بنائه ومنعه من اّلرتفاقببقاء البناء للمعاين التي ذكرت أكثر من الرضر الداخل عىل صاحب ا

 (45)«.«إذا اجتمع رضران نفي األصغر لألكرب»: عليه، وإّل مل هيدم عليه؛ ألن األصل يف هذا قول النبي 

ويظهر من املسألة أن الرضر املّدعى خمتلف يف اعتباره بني أهل العلم داخل املذهب، وما دام األمر كذلك، 

دعى فيه والوقوف عليه، حتى ّل حيكم بحكم مشكوك فيه غري ثابت، وذلك أمر خمالف فال بد من معاينة امل

ألصول القضاء والفتيا، ثم إن ما أشار إليه اإلمام من املقابلة بني الرضرين؛ الرضر الداخل عىل صاحب الدار 

من  رين، وذلكببقاء البناء، والرضر الداخل عىل صاحب البناء هبدم بنائه، هو من باب ارتكاب أخف الرض

 .تفريعات قاعدة: ّل رضر وّل رضار

 العلم، أهل نم مجاعة اعتباره يف شاركه بل الرضر، إزالة مقصد باعتبار ينفرد مل وّل خيفى أن ابن رشد 

 اً ئله بابملسا أفردوا ولذلك  ؛األحكام من كثري بناء يف أثر املقصد هلذا ظهر وقد املقاصد، من غريه شأن وشأنه

يّس، حيث للونّش (املعيار املعرب)فرق منها حتى يسهل الرجوع إليها عند احلاجة، وذلك كام يف كتاب ما ت جيمع

( وذكر فيه أكثر من مخسني مسألة بأجوبة أهل العلم لرضر والبنيانخص مسائل الرضر بباب سامه: ) نوازل ا

 (46).عليها

واع الرضر؛ كالرضر الواقع بني اجلريان ، حيث ذكر مسائل خمتلفة من أن(47)وكذلك فعل الربزيل يف فتاواه

والطرقات واملياه، واألشجار، وغري ذلك مما هو شائع ومنتّش، وحيتاج إىل نظر الفقيه املتبرص الذي ينظر يف كل 

 .حادثة بام يناسبها من احلكم، ويتامشى مع األدلة الّشعية واملقاصد املعتربة

 :كام ، وقد افتتح مسائل الباب بقولهوكذلك صنع ابن عاصم يف نظمه املسمى بتحفة احل

 رْ ـظَ ـنَ  رِ ـيْ ـغَ  نْ مِ  عُ ـنِ ـتَ مْ يَ  ٌق ـقَّ ـحَ ـمُ  رْ رَ ـَض  ارِ ـجَ لْ ـلِ  هِ ـيـا فِ ـمَ  ٌث دِ حْ ـمُ وَ 

                                                           

 (.9/0222) الوليد أيب مسائل .45

46. (2/425.) 

47. (4/252.) 
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وله لق ؛يعني أن من أحدث ما فيه رضر حمقق جلاره، فإنه يمنع من ذلك ويزال الرضر عن اجلار» قال شارحه :

 (49)«.(48)«رضر وّل رضارّل : »-عليه الصالة والسالم  -

 ملطلب الرابع: مقاصد أخرى وأثرها يف تقرير احلكم الّشعي عند ابن رشدا

اشتملت مسائل اإلمام ابن رشد عىل مجلة من املقاصد، وقد ذكرت فيام مىض ثالثة منها مع ما تيّس من 

فائدة أفردت املسائل، وتتمياًم لل األمثلة؛ وذلك ألن املقام ّل يسمح باإلتيان عىل مجيع املقاصد التي احتوهتا هذه

 :مطلبًا جيمع مجلة من املقاصد التي كان ابن رشد قد استند عليها يف تقرير األحكام  ملسائل خمتلفة، وهي كالتايل

ق مسألة: احلكم بإباحة ترك الوضوء ملن له تعل :ومن املسائل التي ظهر فيها أثر هذا املقصد  مقصد التيسري: .0

قد رخص للذي يتعلم القرآن »يف اجلواب عنها:  ريه؛ كاملدرس والطالب، حيث قال بالقرآن أكثر من غ

ج يف ملا عليهم من احلر ؛أن يقرأ يف اللوح عىل غري وضوء، وللمؤدب أن يشكل ألواح الصبيان عىل غري وضوء

 (50)«.أعني طهارة الوضوء ،التزام الطهارة لذلك

فمن ذلك مسألة: : (51)مرتبته من حيث التقديم والتأخريوهو وضع كل يشء يف  مقصد مراعاة األولويات: .9

وموضع السؤال إنام هو فيمن حج  حجة الفريضة، والسبل »: تفضيل اجلهاد عىل حج التطوع، حيث قال 

 (52)«.مأمونة، هل احلج أفضل له، أم اجلهاد ؟ والذي أقول به: أن اجلهاد له أفضل ملا ورد فيه من الفضل العظيم

النظر يف مآّلت األفعال معترب مقصود رشًعا، كانت األفعال موافقة أو »يقول الشاطبي:  ملآل:مقصد اعتبار ا .2

خمالفة، وذلك أن املجتهد ّل حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إّل بعد نظره 

 (53)«.إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل

                                                           

 .سبق خترجيه .48

 (.9/944رشح ميارة الفايس عىل حتفة احلكام ) .49

 (.9/212) الوليد أيب مسائل .50
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د هذا املقصد تلك التي أفتى فيها بعدم جواز اإلطالة يف أمد كراء احلبس ومن املسائل التي راعى فيها ابن رش

 اكنيواملس املساجد عىل املحبسة األحباس وأما»: خوفا من ادعاء ملكيتها من جانب املكرتي ، حيث قال 

ر من عام كثو أل، أا ألكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضاً يكرهي أن فيها النظر ملتويل ينبغي فال ذلك، أشبه وما

 (54)«.؛ ألن هذا أجل عمل الناس، وعليه قىض عمل القضاة يف كراء األحباساً واحد إن كانت دار

يل أنه مما ينبغي للناظر أن ّل يط»ابن عرفة حيث قرر  وقد استند إىل هذا املقصد يف مثل هذه املسألة اإلمامُ 

 (55)«.ادعاء ملكيتها األمد يف أكرية األحباس، وّل من ذي وجاهة؛ فإن ذلك ذريعة إىل

وجمموع » وهي الواجب حفظها يف مجيع امللل والديانات، يقول الشاطبي: مقصد املحافظة عىل الكليات اخلمس: .4

 (56)«.الرضوريات مخسة وهي: الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل، وقد قالوا إهنا مراعاة يف كل ملة

منعه أن تقام احلدود بالقرائن، حيث  : مراعاة هذا املقصدومن األحكام التي بناها ابن رشد يف مسائله عىل

 انيةالنرص دين عىل باق أنه عنه معُس  ثم اإلسالم، وأظهر فأسلم النرصانية دين عىل كان رجل» عن سئل 

إذا مل »ه: فأجاب بقول ،«فيها بيت يشبه الكنيسة .... يتشت داره فألفففُ ...  اإلسالم، إظهار من عليه هو ما مع

بت عىل هذا النرصاين الذي أسلم وأظهر اإلسالم طائًعا  أنه ُيّسُّ النرصانية ويدين هلا ببينة عادلة ّل مدفع له يث

حكم عليه بالقتل دون استتابة ...؛ إذ ّل تقام احلدود من القتل وغريه بالسامع وّل غلبة الظنون، وإنام ـفيها، فال يُ 

 (57)«.تقام بالبينة العادلة من املسلمني

 افظةاملح جانب راعى أنه كيف جلياً  يظهر املسألة هذه يف النظر إىل هذه الفتوى  وما رآه ابن رشد وب

إذ الدماء معصومة  ؛القرائن إىل اّللتفات دون إسالمه من ظهر بام مكتفًيا عادلة، ببينة إّل تستباح فال النفس، عىل

 .ّل تستباح بأمر حمتمل

  

                                                           

 (.1/927) وليدال أيب مسائل .54

 (.8/040) النوازل اجلديدة الكربى .55

 (.9/222) املوافقات .56

 (.2/0920) الوليد أيب مسائل .57
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 مةـاتـاخل

 : ي توصل إليها البحث، وهي كالتايلوفيها أهم النتائج الت

املقاصد الّشعية نشأت مع نشأة األحكام الّشعية نفسها، يدل لذلك نصوص الوحيني من الكتاب والسنة،  .0

وقد تم إبراز معامله والكشف عن حقائقه عىل يد علامء أفذاذ، عىل رأسهم اإلمام الشاطبي قدياًم، والعالمة 

 .ابن عاشور حديًثا

طبيقي لعلم املقاصد مل يكن غائبًا عن عناية السادة املالكية عالوة عىل اهتاممهم بالناحية النظرية أن اجلانب الت .9

 .التي كان هلم فيها قصب السبق

أمهها: تقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة، وارتباط  ،اعتمد ابن رشد يف مسائله مراعاة كثري من املقاصد .2

، وإزالة الرضر، وغريها من املقاصد التي ظهر أثرها يف تنزيل األحكام األحكام باملعاين ّل باأللفاظ واملباين

عىل الوقائع اجتامعية كانت، أو سياسية، أو اقتصادية، وقد هنج هذا املنهج، وسلك هذه الطريق كثري من أهل 

 .العلم؛  منهم من تقدم ابن رشد، ومنهم من تأخر عنه

ام وبني مدلوّلت األدلة الّشعية من نص وقياس وغريها؛ ّل تعارض بني اعتامد املقاصد يف تقرير األحك .4

 .فاملقصد ينعدم وّل يبقى من أثره إّل اّلسم إذا حصل تصادم بينه وبني أدلة الّشع

 .اّللتفات إىل روح النص عند استنباط األحكام يعني املوازنة بينه وبني الظاهر، بحيث ّل يقع تفريط أو إفراط .5
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 فهرس املصادر واملراجع

 .م9112حاث يف مقاصد الّشيعة اخلادمي، مؤسسة املعارف، ط: أوىل أب .0

 .: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط: أوىل، تـاإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، عبد الوهاب البغدادي .9

 .م0250البهجة يف رشح التحفة، التسويل، مطبعة حلبي، ط: الثانية  .2

القاهرة، ط: أوىل  ،مد عبدالباقي، وآخرون، دار احلديثـ: حم، تالقزويني سنن ابن ماجة، أيب عبد اهلل .4

 .م0222

 ـ: عبداملجيد خيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، تشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد خملوف .5

 .م9119لبنان، ط: أوىل 

 .م9110رشح القواعد الفقهية للزرقا، دار القلم دمشق، ط: السادسة  .0

 .ىل حتفة احلكام، حممد ميارة، دار الفكر، دترشح ميارة الفايس ع .7

 .م9110القاهرة،  ،صحيح البخاري، حممد بن اسامعيل البخاري، الزهراء .2

 .م9110علم املقاصد الّشعية، اخلادمي، مكتبة العبيكان، ط: أوىل  .2

 .م9119فتاوى الربزيل، أبو القاسم الربزيل، تـ: حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، ط: أوىل  .01

فتح الباري بّشح صحيح البخاري، ابن حجر، تـ: عبدالعزيز بن باز وآخرون، املطبعة السلفية، ط: الثالثة  .00

0417. 

 .م9110فقه األولويات، حممد الوكييل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي واشنطن، ط: الثانية  .09

 .م9109ط: أوىل  ،املدونة الكربى، اإلمام سحنون، دار النوادر .02

 .الوليد بن رشد )اجلد(،  تـ: حممد التجكاين، دار اآلفاق، املغرب، ط: أوىل أيب مسائل .04

لثانية ط: ا ،األردن ،مقاصد الّشيعة اإلسالمية ، حممد الطاهر بن عاشور، تـ: حممد امليساوي، دار النفائس .05

 .م9110

 .م0220املعيار املعرب، الونّشيّس، تـ: حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي،  .00
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 .م9102: عبداهلل دراز، وآخرون، مؤسسة الرسالة نارشون، ط: أوىل ـاملوافقات، الشاطبي، ت .07

 .م0222 ،نثر الورود عىل مراقي السعود، حممد األمني الشنقيطي، تـ: حممد الشنقيطي، دار املنارة السعودية .02

 .0222 الوزاين، تـ: عمر بن عباد، وزارة األوقاف املغربية، النوازل اجلديدة الكربى، .02
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 الّطفرة الّشاطبيّـة يف الفكر األصولـّي 

 

 عبد الّرمحن حسني قدوعد.  

 جامعة غريان/ كليّة اآلداب. األصابعة 

 :مةمقدّ 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

املشارب، متجدٌد ّل َينَضب، يقف من أراد اهلل  وبعد؛ فإن أصول الفقه اإلسالمي َغَدٌق بعيد األنحاء، متنوع

وَيُمدُّ َمن خلفه حسب فهمه وقدرته وَمدَرِكه، ونظًرا ّلختالف املدارك  -وسع طاقته-به خرياً عىل شاطئه، يتزود 

ومقدار التعمق يف أصول الفقه واستحضار قواعده وأدلته يف الفروع؛ تفاوتت األفهام يف النصوص، واختلف 

 شأت املدارس الفقهية، وكان لكل مدرسٍة أعالُمها وأصوهُلا التي تقوم عليها.العلامء ون

مّر أصول الفقه بعدة مراحل يف تارخيه؛ بدءًا من تدوينة اإلمام الشافعي التي اتسمت بمحاولة اجلمع بني 

خل ن دمدرسة احلديث ومدرسة الرأي، وكانت مباحثها املحور الرئيس الذي تدور حوله كتب األصول، إىل أ

القرن الرابع اهلجري الذي نام فيه علم األصول واتضحت مباحثه وُدّونت املصادر األساس لفكره، وامتزجت 

 مباحثه بعلم الكالم؛ حتى ُعّدت هذه املرحلُة الفرتَة الذهبية يف تاريخ التصنيف األصويل.

ية ومظاهّنا، عىل املدارس األصول تأثر اإلمام الشاطبي بكل هذه التفاعالت يف النتاج األصويل؛ فكان منفتحاً 

ما  -استها دراسًة نقديةدر بعد–غري أن ما يضفي األمهية عىل الفكر الشاطبي هو حترره من أغالل هذه املدارس 

جعله يبتكر طريقة ومنهجية خاصة يف التأليف األصويل، ُتعنَى بمقاصد التّشيع وأرساره ورعاية املصالح هبيكلة 

 ألصويل املنرصم.جديدة تباين التصنيف ا

ترتكز مشكلة البحث يف دراسة جوانب من فكر الشاطبي األصولية، حيث طرح يف موافقاته بعض النظريات 

األصولية اجلديرة بالبحث والدراسة، اخرتت بعضها يف هذا البحث للخروج بإضاءة حول فكر الشاطبي 

 الفذة من خالل اهليكلة التي ابتدعها يفاألصويل الذي بناه عىل نظرية قطعية علم األصول، وإبراز عقليته 

 التصنيف األصويل، والتي راعى فيها البناَء عىل أصول قطعية وربَطها باملقاصد.
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 وخامتة. ينلذا انتظم البحث يف متهيد ومقدمة وحمور

 التمهيد: وفيه تعريف بمصطلحات عنوان البحث. 

 حث.املقدمة: وفيها خلفية الدراسة ومشكلة البحث وهيكلية الب

 املحور األول: قطعية علم األصول عند الشاطبي.

 املحور الثاين: جتديد اهليكلة األصولية.

 التمهيد

  (2).، وقيل: َطَفَر وَقَفَز ، قاله الزخمّشّي (1)الطفرة: الطفرة الوثب يف ارتفاع

  (3).: وثب يف ارتفاع، وطفر احلائَط: وثبه إىل ما وراءهطفر يطفر طفراً 

 نُّقلة النوعية والقفزة التي حدثت يف شكل التأليف األصويل ومضمونه.وأعني بالطفرة هنا: ال

الشاطبية: هي نسبة لصاحب الطفرة يف هذا العلم، وهو اإلمام أبو إسحاق الشاطبي الَعَلم الفّذ الذي تغني 

 شهرته عن التعريف به، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، املعروف بالشاطبي،

 (4).من علامء املالكية يف األندلس يف القرن الثامن اهلجري

عانى عرُص الشاطبي من تقلبات سياسية وعصبيات مذهبية، وكاد له بعض الفقهاء ّلختياره احلزم مع 

املستفتي وانتقاده للتساهل والفتوى بالضعيف، وننقل بعض أقواله التي جتعل القارئ كأنه يعيش يف عرصه 

عتاد الناس... ة عىل رشط خمالفة ما انّ فرتدد النظر بني أن أتبع الّس »فع فاتورة اختياره، يقول: ويشعر بمعاناته ود

ة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من اهلل شيئًا... فقامت عيلَّ القيامة، وتواترت نّ فرأيت أن اهلالك يف اتباع الّس 

                                                           

. القاموس املحيط، للفريوز 9072. ص.4لسان العرب، ّلبن منظور، تح: عبد اهلل الكبري وآخرين، دار املعارف، القاهرة، ج. .1

 .552آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص.

 .222. ص.09ج العروس من جواهر القاموس، للمرتىض الزبيدي، دار اهلداية، ج.تا .2

 .959. ص.2م، ج.9111املحكم واملحيط األعظم، ّلبن سيده، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت،  .3

م. 9111، 9ا، طيد اهلرامة، دار الكتاب، ليبيتنظر ترمجته يف: نيل اّلبتهاج بتطريز الديباج، ألمحد بابا التنبكتي، تح: عبد احلم .4

 .59 - 42ص.
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ق إيلَّ العتاب سهامه  البدعة والضاللة، وُأنزلُت منزلة أهل الغباوة واجلهالة... وتارًة وُنسبُت إىل ،عيلَّ املالمة، وفوَّ

 (5)«.إىل خمالفة السنة واجلامعةنسبت إىل معاداة أولياء اهلل... وتارًة نسبت 

قية ، وله غريمها، لكن مل تنل ب«اّلعتصام»، وكتاب «املوافقات يف أصول الّشيعة»من أهم مؤلفاته: كتاب 

 بعا واخُترصا وُعّلق عليهام مرارًا.مؤلفاته كشهرهتام، وقد طُ 

الفكر األصويل: وأعني به الرتاث األصويل، سواء كان من ناحية الشكل، كطريقة التأليف والرتتيب 

 (6).والتنظيم، أو من ناحية املضمون، حيث بنى علم األصول عىل أصول قطعية، واستبعد الظنون من هذا العلم

 قطعية علم األصولاملحور األول: 

لشاطبي اعتمد عىل مجلة ما اعتمد عليه األصوليون من قبله، متوسعًا يف األخذ باّلستقراء باعتباره األداة إن ا

الوحيدة التي تساعده عىل النهوض بمّشوعه، الذي جتاوز فيه إشكالية القطع والظن، تلك اإلشكالية التي 

 تفيض إىل اّلختالف يف درجة الوثوق باألحكام.

ذه الثغرة يف اخلطاب األصويل املعريف، وذلك بتحويله إىل القطعي؛ إذ ّل يتصف بالعلمية جاء الشاطبي ليسّد ه

 إّل بجعله كذلك.

شكلت من ِقَبل أهل األصول، ما محلهم عىل حماولة حل هذا اإلشكال، فانربى اجلويني هلذا هذه القضية استُ 

 والسنة الكتاب: ثالثةً  األصول وعدّ  األصول، علم من -والقياس الواحد كخرب–األمر وأخرج الظنون 

ص ن :وأقسامها ،وأدلة الفقه هي األدلة السمعية ،هي أدلته :قلنا ؟فإن قيل فام أصول الفقه»قال:  واإلمجاع،

واألدلة هي الكتاب والسنة »حيث قال:  وكذلك فعل الغزايل .(7)«واإلمجاع ،ونص السنة املتواترة ،الكتاب

 يكون قد -كذا حكمه اليشء أن يظن فيام–ن املجتهد أهذا اإلشكال ب ، وأجاب البيضاوي عن(8)«واإلمجاع فقط

 أنشأ قياسًا مقدماته قطعية.

                                                           

 .27 - 24. ص.0م، ج.0229، 0اّلعتصام بالكتاب والسنة، للشاطبي، تح: سليم اهلاليل، دار ابن عفان، السعودية، ط .5

 .001. ص.0م. ج.0229كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت،  .6

 . 72. ص.0، ج.هـ0402، 4، طالربهان يف أصول الفقه، للجويني، تح: عبد العظيم الديب، دار الوفاء، املنصورة، مرص .7

 . 7هـ، ص.0402، 0املستصفى يف علم األصول، للغزايل، تح: حممد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .8
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قول املالكي: نقض الوضوء باللمس مظنون يل، وكل مظنون يل جيب عيّل  -إذا ما أنشأنا قياساً -مثال ذلك 

 العمل به؛ إذن: نقض الوضوء باللمس جيب عيّل العمل به.

الظنون من هذا  إىل إخراج نظريته عىل إثبات قطعية أصول الفقه، والدعوةِ  «املوافقات»ه أقام الشاطبي يف كتاب

ن أصول الفقه كأصول الدين متامًا، ّل تقل عنها درجة، فإذا كانت أصول حيث أكد يف املقدمة األوىل أالعلم، 

 الدين ّل يصح فيها الظن فكذلك أصول الفقه.

لّشيعة ا فقه مأخوذة باّلستقراء التاّم من أصول الّشيعة، وأصوُل يربهن الشاطبي عىل ذلك بأن أصول ال

 والعقل وما ُيلَحق هبا،  تنهض عىل أمرين: أحكامِ 
ِ
التام، وكالمها قطعّي؛ وما دامت أصول الّشيعة  اّلستقراء

 من غريه أو الشاطبي عند سواء– العقل أن عىل الفقه، أصول وهو قطعي، -إذنْ –قطعية فام ُيبنَى عليها 

 (9).النقيل الدليل مع مركباً  معترب هو بل بذاته؛ يستقل ّل -املتكلمني األصوليني

 وقد ذهب األصوليون يف إدخال الظنون يف علم األصول مذهبني:

املذهب األول: يرى أن األدلة ثالثة: الكتاب والسنة واإلمجاع، وأن الدليل ّل يكون إّل قطعيا، أما القياس 

اس ثم املراد باألدلة: الكتاب والسنة واإلمجاع والقي»يش: كطاق النصوص، يقول الزرفليس إّل آلة منهجية ّلستن

واّلستدّلل، وقال إمام احلرمني والغزايل: هي ثالثة: الكتاب والسنة واإلمجاع، ومنعا أن تكون القوانني الكلية 

اآلحاد  فيه العلم كأخبارون أن ما ّل ينبغي قالظنية من أصول الفقه، وقال يف التلخيص: الذي ارتضاه املحق

واملقاييس ّل يعّد من أصول الفقه، فإن قيل: فأخبار اآلحاد واملقاييس ّل تفيض إىل العلوم، وهي من أدلة أحكام 

الّشع! قيل: إن ما يتعلق باألصول تثبيتها أدلًة عىل وجوب اإلعامل، وذلك مما ُيدَرك باألدلة القطعية، وأما العمل 

ى منها فيتعل  ق بالفقه دون أصوله.املتلقَّ

: فإن قيل: معظم املسائل الّشعية ظنون، قلنا: ليست الظنون فقهًا، وإنام الفقه العلم بوجوب قال يف الربهانو

ب العمل لذواهتا، وإنام جيب جالعمل عند قيام الظنون، ولذلك قال املحققون: أخبار اآلحاد واألقيسة ّل تو

 قال: ،ألدلة القطعية عىل جوب العمل عند رواية اآلحاد وقيام األقيسةالعمل بام جيب به العلم بالعمل، وهو ا

ومها وإن مل يوجدا إّل يف أصول الفقه، لكن حظ األصول إبانة القاطع يف العمل هبا، ولكن ّل بد من ذكرها لُيبنى 
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بار اآلحاد خاملدلول عليها ويرتبط الدليل هبا، وتبعه ابن القشريي فقال: أطلق الفقهاء لفظ الدليل عىل أ

 (10)«.والقياس، وهو خالف هنّي 

املذهب الثاين: يرى أن الدليل يكون قطعيا ويكون ظنيا، فالقياس عندهم دليل، لكن بام أن الدليل الظني 

مهزوز؛ فال بد من دليل قاطع يسنده، واألمر هنا كذلك؛ فإن العمل بالقياس ليس دلياًل بذاته، بل ّلستناده إىل 

 بالقياس، وما قيل يف القياس يقال يف خرب اآلحاد. قاطع، وهو وجب العمل

قال األستاذ أبو منصور: الغرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه ومعرفة طرق »قال الزركيش: 

األدلة؛ ألن من استقرأ أبوابه وجدها إما دلياًل عىل حكم أو دليال يتوصل به إىل معرفة الدليل، وذلك كمعرفة 

القياس والعلل والرجحان، وهذه كلها معرفة حميطة باألدلة املنصوصة عىل األحكام، ومعرفة النص واإلمجاع و

 (11)«.األخبار وطرقها معرفٌة بالطرق املوصلة إىل الدّلئل املنصوصة عىل األحكام

عىل نشل األصول من أوحال الظنية، وإدخاله ضمن دائرة  «املوافقات»لذا قام مّشوع الشاطبي يف كتابه 

وعلل ذلك بأهنا راجعة إىل كليات رشعية، وما  ،(12)«قطعية، ّل ظنيةٌ يف الدين إن أصول الفقه »فقال: القطع، 

 (13).كان كذلك فهو قطعي، والكليات الّشعية ترجع إىل قواطع، فام ُبني عىل القطع فهو قطعّي 

رشعية،  تاستدل الشاطبي عىل قطعية علم األصول بقوله: أصول الّشيعة قطعية؛ ألهنا راجعة إىل كليا

ثم استدرك وكأن معرتضًا اعرتض عىل استدّلله فقال: املعلوم أن الكليات العقلية  ،والكليات الّشعية قطعية

قطعية وليس الكليات الّشعية؛ فمن قال إهنا قطعية؟! فأجاب برفع الفرق بني الكليات العقلية والكليات 

و راجع إىل الوضع، أي وضعه الناس عن طريق العقل، إن الكليات العقلية راجعة إىل العقل، وه»الّشعية فقال: 

 (14)«.ع إىل الوضع، أي وضعه العلامء عن طريق اّلستقراء التام جلميع اجلزئياتجوكذلك الّشع را
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إن رشوط العلم الربهاين حاصلة يف كل الّشع، وبذلك فهو متاماً كالكل العقيل يف إفادته القطع؛ إذ إنه مستفاد 

 كل اجلزئيات؛ حتى تصري يف العقل كلية مطردة عامة ثابتة حاكمة.من اّلستقراء التام ل

ويزيد الشاطبي األمر وضوحًا يف تبيني العالقة بني الكليني فيقول: إن الكيل العقيل مقتبس من الوجود 

ة فقد صارا بموجب العالقة بمنزل -واقع الّشيعة- الواقعي، كام أن الكيل الّشعي مقتبس من الواقع املَُحّس 

 (15).سواء؛ فارتفع الفرق بينهام -وجودًا ومعرفةً –يشء الواحد وإن اختلفا يف اجلنس، ومن َثّم فالكليان ال

 (16):واشرتط الشاطبي رشوطا ثالثًة إلضفاء القطعية عىل الكليات الّشعية

 العموم واّلطراد: فال تتخلف يف أّي جزئية من جزئياهتا، مثل: الرضر ُيزال، كل رضر. .0

 ال تتغري، مثل: الرضر يزال، ثابتة دائاًم.لثبوت والدوام: فا .9

 احلاكمية: أي كوهنا حاكمة غري حمكوم عليها؛ فهي املعيار الذي يقاس عليه.  .2

ولعل هذا الطرح الذي طرحه الشاطبي قد خفي عىل بعض الباحثني، فلم يفهموا مراد الشاطبي من هذه      

 املطارحة.

ىل أن أصول الفقه قطعية، وأنه ينبغي أن تكون كذلك، ولكنا ّل يذهب اإلمام الشاطبي إ» قال الدريني:     

نرى هذا الرأي، فإن اخلالف قد وقع يف كثري من قواعد اّلستنباط، مثل: مفهوم املخالفة... وغريها كثري، مما 

-ينقض أصل دعوة أو نظرية قطعية أصول الفقه، التي طرحها الشاطبي عىل الفكر األصويل، وأخذ يقيم األدلة 

أصوّلً -عىل صحتها؛ إذ من املعلوم أن غلبة الظن كافية يف وجوب العمل يف تّشيع الفروع واملعامالت  -عبثا!!

 (17)«.وإّل ترتب عىل ذلك إهدار هذه القواعد مجيعًا؛ ألهنا مل تبلغ مبلغ القطع -وفروعاً 

عىل القطعي، كخرب  والواقع أن الشاطبي يقول: إن األصول قطعية كلها، وما كان ظنيا منها؛ فهو مبني

الواحد، فإنه ليس قطعيا، ولكنا نعمل به وندخله يف األصول؛ بناء عىل اإلمجاع عىل وجوب العمل بخرب الواحد، 

 (18).واإلمجاع قطعي
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 كام أن اختالف األصوليني يف القواعد، ّل يمس أصل حجيتها؛ ألنه:

ّل جتد عندئذ إّل اتفاقا منعقدا  -اعحمل النز-إما اختالف لفظي ظاهري، بحيث إذا حتدد مفهوم القاعدة 

 عليه، بل ّل يملك أحد إنكاره، كام يف سد الذرائع واّلستحسان.

وإما اختالف يف الضوابط والّشوط عىل نحو ما ُفعل يف قاعدة سد الذرائع، وقد أشار الشاطبي إىل أن 

 (19).اّلختالف بني الفقهاء ليس يف أصل سد الذرائع؛ بل فيام يتحقق به التذرع

 لتأليف يسالرئ السبب هي -واملدلول الدليل مستوى عىل–واخلالصة أن إشكالية القطع والظن يف األصول 

 .كتاَبه الشاطبي

 : جتديد اهليكلة األصوليةيناملحور الثا

إن أصول الفقه مّر بعدة مراحل يف تارخيه؛ بدءًا من تدوينة اإلمام الشافعي التي اتسمت بمحاولة اجلمع بني 

ديث ومدرسة الرأي، وكانت مباحثها املحور الرئيس الذي تدور حوله كتب األصول، فتناول العلامء مدرسة احل

قرن الرابع احلال حتى ال هذارسالة الشافعي بالّشح واّلختصار، لكن مل يصل إلينا يشء منها، واستمر األمر عىل 

م ساس لفكره، وامتزجت مباحثه بعلاهلجري، الذي نام فيه علم األصول واتضحت مباحثه، وُدّونت املصادر األ

با بكر أ الكالم؛ حتى ُعّدت هذه املرحلة الفرتة الذهبية يف التصنيف األصويل، وكان رأس هذه النُّقلة: القايَض 

ىل إ العلم هبذا انتقل حيث األصول، علم يف جوهرياً  تغيرياً  أحدث الذي -املذهب مالكي وهو–الباقالين 

يف علم األصول عىل مستوى املضمون وعىل تغيريا جوهريا ، وبذلك أحدث الشمول، وربطه بعلم الكالم

 نمَ  فجاء»مستوى املنهج، حيث أرشب علم األصول بعلم الكالم وصبغه بالصبغة األشعرية، قال الزركيش: 

الين، وقايض ة أبو بكر الباقالسن قايض: القاضيان جاء حتى ورشحوا وبسطوا ووضحوا فبينوا -الشافعي– بعده

ا اإلشارات، وبّينَا اإلمجال ورفَعا اإلشكال، واقتفى الناس امل عا العبارات وفكَّ عتزلة عبد اجلبار اهلمذاين؛ فوسَّ

، وقد أثرت هذه املصنفات يف عرص الباقالين ومن بعده فاشتغل هبا األصوليون وهيمنت عىل (20)«آثارهم
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ين عىل كتاب كام سيطر الباقال ،«التلخيص»يف كتاب سامه  «التقريب»ترص إمام احلرمني كتاب خمصنفاهتم؛ فا

 حيث ّل جتد مسألًة إّل وللباقالين حضور فيها. «الربهان»

رناطي، وابن جزي الغ الشاطعرف هذا القرن كثريا من األصوليني من فقهاء املالكية، كابن دقيق العيد وابن 

 وغريهم كثري.

ف املدرسة املالكية بالضعف والقصور يف ولعل من نافلة القول بيان بطالن دعوى ابن خلدون الذي يص

وأما املالكية »اجلانب األصويل! فيقول بعد أن ذكر أن تآليف احلنفية والشافعية يف األصول أكثر من املالكية: 

فاألثر أكثر معتمدهم، وليسوا بأهل نظر! وأيضًا فأكثرهم أهل املغرب، وهم بادية ُغْفل من الصنائع إّل يف 

 (21)«األقل!!

م ابن خلدون هذا مع من مر ذكره من أعالم األصول، إضافًة إىل كثري ممن مل يذكر، كاإلمام القرايف أين كال

 والقايض عبد الوهاب وابن العريب والباجي؟!

–ثم حدثت النقلة الكربى يف علم األصول يف هناية القرن التاسع اهلجري، نقلٌة وجتديٌد يف الفكر األصويل 

 وغريهم يةوالباطن األشاعرة بني الرصاع حيث عرصه، يف الفكري التيار حركة ذلك عىل ومحله -ومضموناً  شكالً 

 الذي لشاطبي،ا انتهجها التي اجلديدة اهليكلة يف متثلت -الشكل يف– النقلة هذه األخرى، الفكرية التيارات من

 .قبعلم األخال علم األصول وربط الشارع، مقاصد تلّمس يف املالكية الرؤية تعميق إىل سعى

 العلم إىل ثالثة أنواع: (22)«موافقاته»قسم الشاطبي يف 

علم أصيل، وهو ما كان قطعيا أو راجعا إىل قطعي، وهو الكتاب والسنة وأصول الّشيعة، ومقاصد الّشيعة  .0

ومكّمله:  احلاجيُّ وومكّمل الرضوري: ما ّل بد منه كاألكل أو الّشب،  أو أصوهلا ثالثة: الرضوريُّ 

 ومكّمله: مثل أحكام التطهري والتنظف. التحسينيُّ ورشعت حلاجة الناس إليها، كالسلم واجلعالة، 

 علم يستفاد منه بقدره، فهو كامللح، وهو كاللغة العربية. .9

 علم ما هو بامللح وّل بالصلب، فهو زائد، وذلك كجدليات املنطق. .2
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خرب السنة أو راجعًا إىل قطعي كوبناء عىل ذلك يستبني العلم من غريه، فام كان قطعيًا من األدلة كالكتاب و

يف  لالواحد والقياس فهو من العلم، وما أقيم عىل ظن فليس بعلم؛ بل من ملح العلم، وذلك كتلّمس العل

األمور التعبدية، وإخراج احلديث من طرق متعددة دونام فائدة، وكاملسائل األصولية التي ّل ُتبنَى عليها فروع، 

 أو من الفعل؟!نحو: أصل اّلشتقاق من املصدر 

أما ما مل يرجع إىل أصل قطعي وّل ظني فليس بعلم وّل من ملح العلم؛ بل هو سفسطة، وذلك مثل تأويالت 

 الباطنية.

َليدرك أن الشاطبي ينطلق من مصطلحات مضبوطة ودقيقة تنبئ عن قدرته  «املوافقات»إن املتأمل يف كتاب 

ق الفكر وانتظامه، وذلك كله يقوم عىل رؤية وتصور وفكرة عىل إحداث التجديد بالبحث والنظر والنقد وتناس

 خمتمرة يف الذهن يراد اإلفصاح عنها.

جعله يف املقدمات وذكر فيه ثالث عّشة مقدمة، حتدث  األول:إىل مخسة أقسام:  «موافقاته»قسم الشاطبي 

كليفية اول فيه األحكام الت: يف األحكام، تنوالثاين .فيها عن قطعية علم األصول وبعض مسائل العلم والتعلم

والوضعية بطريقة خمتلفة، حيث يذكر مسائل تتعلق باحلكم إمجاّل ثم يذكر مسائل تفصيلية لكل نوع من أنواع 

قصد  :: كتاب املقاصد، وقسمه إىل قسمني: األول: عالج فيه مقاصد الشارع، وهو أربعة أنواعوالثالث .احلكم

ه يف وضع الّشيعة لإلفهام، وقصده يف وضع الّشيعة للتكليف الشارع يف وضع الّشيعة ابتداء، وقصد

فقد  :الرابع لقسماأما  .والقسم الثاين: يعالج فيه مقاصد املكلف .بمقتضاها، وقصده يف وضع الّشيعة لالمتثال

قة هبذا لجعله يف األدلة، حيث يبدأ يف كل ما يتعلق بالدليل إمجاّلً ثم يذكر فيها عددا من املسائل األصولية املتع

الدليل ويتناوهلا بطريقة خمتلفة تعنى بالتأصيل والربط باألدلة الّشعية، وتناول مسائل الدّلّلت اللغوية عند 

الذي جعله يف اّلجتهاد، الذي ذكر فيه مسائل تتعلق باّلجتهاد  بالقسم اخلامستناوله دليل القرآن، وختم 

 والتقليد والفتوى.

يف التحفة الشاطبية التي حاول الباحث التنقيب عن مكامن التحقيق والتأصيل ويف هناية هذه اجلولة املوجزة 

ية التأصيلية من الناح «املوافقات»فيها، وهي غنية يف ذلك حدَّ الثراء، ّل يسع الباحَث إّل التأكيُد عىل أمهية كتاب 

قًا من النواحي املقاصدية وا  ألخالقية واملصطلحية.واملقاصدية، والوصيُة بتناول الكتاب تناوّلً معمَّ
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 ثبت املصادر واملراجع

 م.0229، 0اّلعتصام بالكتاب والسنة، للشاطبي، تح: سليم اهلاليل، دار ابن عفان، السعودية، ط .0

، 0البحر املحيط يف أصول الفقه، للزركيش، تح: حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .9

 م.9111

 هـ.0404، 0للدريني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،أصولهبحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي و .2

 ،4ط مرص، املنصورة، الوفاء، دار الديب، العظيم عبد: تح للجويني، الفقه، أصول يف الربهان .4

 هـ.0402

 تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتىض الزبيدي، دار اهلداية، القاهرة. د.ت. .5

 م.0229خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي .0

 لسان العرب، ّلبن منظور، تح: عبد اهلل الكبري وآخرين، دار املعارف، القاهرة. د.ت. .7

 القاموس املحيط، للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت. د.ت. .2

 م.9111وت، املحكم واملحيط األعظم، ّلبن سيده، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بري .2

، 0املستصفى يف علم األصول، للغزايل، تح: حممد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .01

 هـ.0402

 املوافقات يف أصول الّشيعة، للشاطبي، تح: عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت. د.ت. .00

، 9، ليبيا، ط، دار الكتابنيل اّلبتهاج بتطريز الديباج، ألمحد بابا التنبكتي، تح: عبد احلميد اهلرامة .09

 م.9111
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 الوّلية الّّشعّية عند أهل الّسنّة واجلامعة

 

 د. أمحد بن حمّمد النّجار

 كليّة علوم الّّشيعة / جامعة املرقب

 :مةمقدّ 

 اهتدى ومن ،مجعنيأ وصحبه آله وعىل ،للعاملني رمحة املبعوث حممد نبينا عىل اهلل وصىل العاملني، رب هلل احلمد

 .الدين يوم إىل هبدهيم

 من تامعاّلج عند هلم بد وّل ،بعض إىل بعضهم حلاجة باّلجتامع؛ إّل مصلحتهم تتم ّل الناس فإن ،بعد أما

 .واألخروية الدنيوية مصاحلهم وتقوم ،حياهتم تستقيم حتى ووّلية؛ رأس

 .املعروف يف بينهم بالتطاوع إّل املصالح هذه تتحقق وّل

 ّشعةب وحيكم، مصاحلهم ويراعي، الناس يسوس إمام عىل واّلجتامع، اجلامعة عىل باحلث الّشع جاء ولذا

 .وأحكاما وأصوّل مفهوما للوّلية ووضع .سبحانه اهلل

 زدادوي، واإليامن واألمان األمن لتحقيق الوسائل وأعظم، املهامت أهم من للناس وبياهنا األصول هذه وإبراز

 .املسألة هذه يف واخللط، الفوىض حصول عند أمهية األمر

 ةوأربع مقدمة يف عقده وانتظم، واجلامعة السنة أهل عند رشعا الوّلية مفهوم لبيان البحث هذا جاء وقد

 :مباحث

 .واجلامعة السنة أهل عند الّشعية الوّلية مفهوم: األول املبحث

 .الشارع ملقصود الثاين باملفهوم الّشعية الوّلية حتقيق: الثاين املبحث

 .بمفهوميها الوّلية رشط: الثالث املبحث

 .اخلوارج عند الوّلية مفهوم: الرابع املبحث

 .الدين يوم ذخرا يل ويكون، املسلمني به ينفع وأن، الكريم لوجهه خالصا عميل جيعل أن أسأُل  واهللَ
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 املبحث األول: مفهوم الوّلية الّشعية عند أهل السنة واجلامعة

 عة هلا مفهومان:الوّلية الّشعية عند أهل السنة واجلام

  األول: مفهوم بالنظر إىل كوهنا رشعية ابتداء وانتهاء.

: ما كان التنصيب فيها رشعيا، ورتب الشارع عليه أحكام الوّلية من السمع والطاعة باملعروف وغريه، وهو

 واجتمع فيها: القوة واألمانة.

 ان:طريق ووه ُأخذ من سنة اخللفاء الراشدين. هو الذيوالتنصيب الّشعي 

 : مبايعة أهل احلل والعقد ملن توفرت فيه رشوط اإلمامة، كام فعل مع أيب بكر، وعيل ريض اهلل عنهم.األول

 : استخالف األول للثاين ممن توفرت فيه رشوط اإلمامة، وهو نوعان:الثاين

 . استخالف ملعني، أي: نص عليه بعينه، كام استخلف أبو بكر عمر .0

 . إليهم، كام استخلف عمر ستة نفر استخالف مجاعة يفوض التخيري .9

 وهذان الطريقان وقع عىل انعقادمها اإلمجاع.

وأمجعوا عىل انعقاد اخلالفة باّلستخالف، وعىل انعقادها بعقد أهل احلل والعقد إلنسان إذا مل »قال النووي: 

   (1).«الستةيستخلف اخلليفة، وأمجعوا عىل جواز جعل اخلليفة األمر شورى بني مجاعة كام فعل عمر ب

     ﴾.(2)﴿ جاء يف: قوله تعاىل:فقد اجتامع القوة واألمانة أما و

والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإىل »قال ابن تيمية: 

واألمانة ترجع إىل خشية اهلل، وأّل يشرتي بآياته ثمنا قليال، وترك خشية الناس؛ وهذه  ،القدرة عىل تنفيذ األحكام

    ﴿اخلصال الثالث التي أخذها اهلل عىل كل من حكم عىل الناس، يف قوله تعاىل: 

             ﴾(3).»(4)  

 وهذه الوّلية حتقق مقصود الشارع من الوّليات، وهو: إصالح دين الناس ودنياهم.

                                                           

 .(09/915رشح النووي عىل مسلم ) .1

 .54 ، اآليةسورة يوسف .2

 .44من اآلية  ،سورة املائدة .3

 .(02ص) ،الّشعية يف إصالح الراعي والرعية السياسة .4
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 الثاين: مفهوم بالنظر إىل كوهنا رشعية انتهاء ّل ابتداء.

 ما كان التنصيب فيها غري رشعي لكن رتب الشارع عليه أحكام الوّلية، ووجد فيها القوة. وهو:

عن النبي  عن أيب عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جبل ما جاء : ويشهد ملفهومي الوّلية الّشعية يف اجلملة

  إن اهلل »قال: أنه ا عضوضا، وكائنا عنوة وجربية بدأ هذا األمر نبوة ورمحة، وكائنا خالفة ورمحة، وكائنا ملك

   (5).«وفسادا يف األرض يستحلون الفروج واخلمور واحلرير

أول هذه األمة نبوة ورمحة، ثم خالفة ورمحة، ثم : »قال: قال رسول اهلل  وعن أيب عبيدة بن اجلراح، 

   (6).«ملك عضوض، ثم تصري جربية وعبثا

 الرعية فيه ظلم يعضون فيه عضا.أي: فيه عسف وظلم، فيصيب  ملك َعضوض،فقوله: 

 ، أي: جربا وقهرا.جربيةقوله: و

 : خالفة النبوة، وجيوز اّلنتقال عنها إىل امللك الذي يكون رمحة.فالواجب من الوّلية الّشعية ابتداء

 ملكا. من امللك العضوض واجلربية فالوّلية ثابتة فيهام، وهلذا ساممها النبي  وأما ما بعد ذلك

وهو اخلبيث الّشير أي: يكون ملوكا يظلمون الناس، ويؤذوهنم بغري حق، »اري عن العضوض: قال عيل الق

وهذا مبني عىل الغالب إذ النادر ّل حكم له، فال يشك بأن عمر بن عبد العزيز كان عادّل حتى سمي عمر الثاين، 

  (7)«.وقضاياه مشهورة ومناقبه مسطورة

ث استقرت اخلالفة يف أيدي الظلمة بطريق التسلط والغلبة، من غري كام هو مشاهد يف هذه األيام، حي»وقال: 

مراعاة رشوط اإلمامة أوّل، ثم يف زيادة الظلم والتعدي عىل الرعايا، والتحكم عليهم بأنواع الباليا وأصناف 

واألولياء  الرزايا ثانيا، ثم يف إعطاء املناصب لغري أرباهبا املستحق هلا، وعدم اّللتفات إىل العلامء العاملني

الصاحلني ثالثا، ثم غالب سالطني زماننا تركوا القتال مع املّشكني، وتوجهوا إىل مقاتلة املسلمني ألخذ البالد 

 (8)«.وإعطاء الفساد

                                                           

 .(024/ 0مسند أيب داود الطيالّس ) .5

 .(22/ 0الفتن لنعيم بن محاد ) .6

 .(2272/ 2مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ) .7

 .(2272/ 2نفس املرجع السابق ) .8
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: عدم توفر الّشوط الّشعية يف هذه الوّلية، وإنام كانت وسبب عدم رشعية الوّلية باملفهوم الثاين ابتداء

 اّلعتداد هبا يؤدي إىل مفاسد عظيمة، وفوىض عارمة. رشعية انتهاء ؛ لكون عدم

ّل يشرتط فيه أن يكون عدّل، وّل بالغا، وّل قرشيا إىل غري ذلك من الّشوط الّشعية،  فاإلمام يف هذه الوّلية

       .﴾(9)﴿، كام قال تعاىل: إّل اإلسالم

 -أصلحك اهلل-وعن جنادة بن أيب أمية، قال: دخلنا عىل عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا 

 أن بايعنا»فبايعناه، فكان فيام أخذ علينا:  ، فقال: دعانا رسول اهلل بحديث ينفع اهلل به سمعته من رسول اهلل 

ّل أن إ»، قال: «، وعّسنا ويّسنا، وأثرة علينا، وأن ّل ننازع األمر أهلهعىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا

  (10).«تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان

 يف األمري؛ ألن سياق احلديث فيه. «إّل أن تروا»وقوله: 

ام حصل ه، كفلو َأمَر بكفٍر وحكم به من غري أن يكفر عينا فال يكون ذلك موجبا للخروج عليه، وّل نزع طاعت

يستجب  عذبا من ملسجنا و، و-وهو كفر باإلمجاع-مع املعتصم والواثق اللذين أمرا الناس بالقول بخلق القرآن 

 لذلك.

لها بخلق القرآن، وعاقبوا العلامء من أج لوقد دعا املأمون واملعتصم والواثق إىل بدعة القو»قال الشنقيطي: 

، ومل يقل أحد بوجوب اخلروج عليهم بسبب ذلك. ودام األمر بضع بالقتل، والرضب، واحلبس، وأنواع اإلهانة

   (11)«.عّشة سنة حتى ويل املتوكل اخلالفة، فأبطل املحنة، وأمر بإظهار السنة

الظلم ّل ينعزل بالفسق و :مجاهري أهل السنة من الفقهاء واملحدثني واملتكلمنيوقال » :قال القايض عياض

 لألحاديث الواردة يف ؛بل جيب وعظه وختويفه، وز اخلروج عليه بذلكوتعطيل احلقوق وّل خيلع وّل جي

  (12)«.ذلك

                                                           

 .040 ، اآليةسورة النساء .9

 .(2/0471أخرجه مسلم ) .10

 .(21/ 0يف إيضاح القرآن بالقرآن )أضواء البيان  .11

 .(992/ 09رشح النووي عىل مسلم ) .12
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 ألمري نفسه، كحديث عوف بنكفر ارجع املوِجب للخروج وعدم طاعته لتُ  جيد أهنا النصوصاملتأمل يف و

خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، وتصلون عليهم »يقول:  مالك األشجعي قال: سمعت رسول اهلل 

صلون عليكم، ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول اهلل وي

أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: ّل، ما أقاموا فيكم الصالة إّل من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهلل فليكره 

  (13).«ما يأيت من معصية اهلل وّل ينزعن يدا من طاعة

 يف هذا احلديث: مل يمنعوكم من الصالة وشائر اإلسالم. «أقاموا فيكم الصالة»معنى و

  (14)«.تبرصوا وتعلموا يف األمراء :أي»قال عيل القاري: 

ومعنى احلديث: ّل تنازعوا وّلة األمور يف وّليتهم وّل تعرتضوا عليهم إّل أن تروا منهم »وقال النووي: 

أما و عليهم وقولوا باحلق حيث ما كنتم.اإلسالم، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه منكرا حمققا تعلمونه من قواعد 

اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني، وقد تظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته، 

ا أنه ينعزل، حابنوأما الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أص  وأمجع أهل السنة أنه ّل ينعزل السلطان بالفسق.

قال العلامء: وسبب عدم انعزاله وحتريم اخلروج عليه  وحكي عن املعتزلة أيضا: فغلط من قائله خمالف لإلمجاع.

  (15).«ما يرتتب عىل ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البني، فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه

  (16)«.ويظهر خالف دعوة اإلسالم،  فال طاعة ملخلوق عليه إّل أن يكفر اإلمام»وقال ابن بطال: 

وأن طاعته خري من  ،وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه»وقال ابن حجر: 

تثنوا ومل يس، وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده .ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء ؛اخلروج عليه

  (17).«بل جتب جماهدته ملن قدر عليها، فال جتوز طاعته يف ذلك،  إذا وقع من السلطان الكفر الرصيحمن ذلك إّل

 إىل كفر احلاكم عينا، ّل إىل وقوعه يف الكفر، فضال عن الكبرية. يف اخلروج عليه وعدم وّليته فاملرجع

                                                           

 .(2/0420أخرجه مسلم ) .13

 .(9222/ 0مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ) .14

 .(992/ 09رشح النووي عىل مسلم ) .15

 .(2/ 01رشح صحيح البخاري ) .16

 .(7/ 02فتح الباري ) .17
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 اهللِ  اِب تَ كِ بِ  مْ كُ ودُ قُ يَ  عٌ دَّ جَ ـمُ  دٌ بْ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  رَ مِّ أُ  نْ إِ : »قالت: قال رسول اهلل أهنا  جاء عن أم احلصني أما ما و

قيٌد يف السمع والطاعة املعينة ّل يف الوّلية، فمن يقود  «يقودكم بكتاب اهلل»فقوله:   (18).«وايعُ طِ أَ وَ  هُ وا لَ عُ مَ اْس فَ 

الف فيه  كتاب ع يف كل ما خيالرعية بغري كتاب اهلل من غري أن يكفر عينا فإنه تبقى وّليته إّل أنه ّل يسمع له ويطا

 اهلل.

فاحلديث سيق إلثبات لوازم الوّلية الّشعية للعبد احلبيش، وأنه يسمع له ويطاع إّل يف املعصية، كام  جاء عن 

 . (19)«ةٌ يبَ بِ زَ  هُ َس أْ رَ  نَّ أَ كَ  يِشٌّ بَ َح  دٌ بْ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  َل مِ عْ تُ اْس  نِ إِ وا وَ يعُ طِ أَ وا وَ عُ مَ اْس »قال:  أن رسول اهلل   أنس

 : دّللة النصوص عىل بقاء الوّلية مع عدم السمع والطاعة يف املعصية.أيضا ويشهد هلذا

 : ومن ذلك

 مَ وْ يَ  اهللَ َي قِ لَ  ةٍ اعَ ن طَ دًا مِ يَ  عَ لَ َخ  نْ مَ »يقول:  قال سمعت رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر  ما جاء

  (20)«.ةً يَّ لِ اهِ ًة َج يتَ مِ  اَت مَ  ةٌ عَ يْ بَ  هِ قِ نُ  عُ يِف  َس يْ لَ وَ  اَت مَ  نْ مَ ،  وَ هُ لَ  ةَ جَّ  ُح َّل  ةِ امَ يَ قِ الْ 

 رْ مَ ـ الْ ىَل عَ » :أنه قال عن النبي   وعن ابن عمر
ِ
 رَ مَ ؤْ يُ  نْ  أَ ّلَّ ، إِ هَ رِ كَ وَ  بَّ َح  أَ ياَم فِ  ةُ اعَ الطَّ وَ  عُ مْ السَّ  مِ لِ ْس مُ ـالْ  ء

 (21).« ةَ اعَ  طَ َّل وَ  عَ مْ  َس اَل فَ  ةٍ يَ ِص عْ مَ بِ  رَ مِ أُ  نْ إِ ، فَ ةٍ يَ ِص عْ مَ بِ 

 مَّ ئِ أَ  ارُ يَ ِخ »قال:  عن رسول اهلل  وعن عوف بن مالك 
 مْ كُ يْ لَ عَ  لُّونَ ُيَص ، وَ مْ كُ ونَ بُّ حِ ـيُ وَ  مْ وهَنُ بُّ حُتِ  ينَ ذِ الَّ  مُ كُ تِ

 مَّ ئِ أَ  ارُ رِشَ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ  ُتَصلُّونَ وَ 
أفال  ،سول اهللقيل:يا ر «.مْ كُ ونَ نُ عَ لْ يَ وَ  مْ وهَنُ نُ عَ لْ تَ ، وَ مْ كُ ونَ ُض غِ بْ يُ وَ  مْ وهَنُ ُض غِ بْ تُ  ينَ ذِ الَّ  مُ كُ تِ

 َّل ، وَ هُ لَ مَ وا عَ هُ رَ اكْ فَ  هُ ونَ هُ رَ كْ ئًا تَ يْ َش  مْ كُ تِ ُوَّل  نْ مِ  مْ تُ يْ أَ ا رَ إذَ ة، وِ اَلَ الصَّ  مُ يكُ وا فِ امُ قَ ا أَ ، مَ َّل »يف؟ فقال: ننابذهم بالّس 

 (22)«.ةٍ اعَ طَ  نْ دًا مِ وا يَ عُ زِ نْ تَ 

فبوجوده حيفظ  :ملعصية مبني عىل مقاصد الّشيعة يف النظر إىل املآّلتوإبقاء وّلية احلاكم املسلم مع وجود ا

التي  ومن املصالح للناس أمنهم، وتقوم به مصاحلهم، وهذا حتقيق لبعض مقاصد اإلمامة، وإن مل تتحقق كلها.

                                                           

 .(9/244أخرجه مسلم ) .18

 .(2/09ه البخاري )أخرج  .19

 .(2/0472أخرجه مسلم )  .20

 .(2/0402أخرجه مسلم )  .21

 .(2/0429أخرجه مسلم )  .22



 العدد الّثاين   لعلوم الّّشيعةاملجّلة العلمّية  

 د.أمحد بن حمّمد النّّجار                                                            الوّلية الّّشعيّـة عند أهل الّسنّة واجلامعة

-22- 

 

ملسلم من اعند عدم وجود احلاكم يكثر اهلرج وتعم الفوىض، فال يتمكن  هتتحقق للفرد املسلم: إقامته لدينه؛ ألن

 والّشيعة ُوضعت ملصالح العباد بحسب مقتىض خطاب الّشع. من عىل نفسه وعرضه وماله.أإقامة دينه، وّل ي

من الغدر؛ فقد أخرج البخاري يف صحيحه عن نافع قال: ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية ُيعدُّ خلعه كام أن 

وإنا قد بايعنا  «.ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  اءٌ وَ لِ  رٍ ادِ غَ  لِّ كُ لِ  ُب َص نْ يُ »ول: يق مجع ابن عمر حشمه وولده فقال: إين سمعت النبي 

ب له َص نع رجل عىل بيع اهلل ورسوله، ثم يُ هذا الرجل عىل بيع اهلل ورسوله، وإين ّل أعلم غدرا أعظم من أن يبايَ 

 (23).ني وبينهوإين ّل أعلم أحدا منكم خلعه وّل بايع يف هذا األمر إّل كانت الفيصل بي ،القتال

 :لطربيوكان السبب يف خلعه ما ذكره ا، وكان ابن عمر ملا مات معاوية كتب إىل يزيد ببيعته»قال القسطالين: 

ملدينة فأوفد إىل يزيد مجاعة من أهل ا، ر عىل املدينة ابن عمه عامر بن حممد بن أيب سفيانأن يزيد بن معاوية كان أمّ 

عوا فرج، وعبد اهلل بن أيب عمرو املخزومي يف آخرين فأكرمهم وأجازهم عبد اهلل ابن غسيل املالئكة، :منهم

قع ذلك فلام و، ثم وثبوا عىل عامر فأخرجوه وخلعوا يزيد ،وغري ذلك، ونسبوه إىل رشب اخلمر، فأظهروا عيبه

أهل املدينة  خشية أن ينكثوا مع -مجاعته املالزمني خلدمته :باملهملة ثم املعجمة املفتوحتني-مجع ابن عمر حشمه 

( بضم التحتية وسكون النون وفتح ُب َص نْ )يُ  يقول: فقال هلم: إين سمعت النبي ، حني نكثوا بيعة يزيد وولده

( بالرفع مفعول ناب اءٌ وَ ( بالغني املعجمة والدال املهملة من الغدر )لِ رٍ ادِ غَ  لِّ كُ الصاد املهملة بعدها موحدة )لِ 

( بقدر غدرته )وإنا قد بايعنا هذا الرجل( يزيد بن ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ س األشهاد )يَ راية يشهر هبا عىل رؤو :عن فاعله أي

وذلك أن من بايع أمريا فقد أعطاه الطاعة ، معاوية )عىل بيع اهلل ورسوله( أي عىل رشط ما أمرا به من بيعة اإلمام

ني املهملة وسكون الذال وأخذ منه العطية فكان كمن باع سلعة وأخذ ثمنها )وإين ّل أعلم عذرا( بضم الع

املعجمة يف الفرع مصلحا ويف اليونينية وغريها غدرا بفتح الغني املعجمة وسكون الدال املهملة )أعظم من أن 

يبايع( بفتح التحتية قبل العني )رجل عىل بيع اهلل ورسوله ثم ينصب له القتال( ويف رواية صخر بن جويرية عن 

بعد اإلرشاك باهلل أن يبايع الرجل رجال عىل بيع اهلل ثم ينكث بيعه )وإين ّل  نافع عند أمحد: وإن من أعظم الغدر

قية بالفو (وّل تابع)أعلم أحدا منكم خلعه( أي خلع يزيد )وّل بايع( أحدا وأليب ذر عن احلموي واملستميل 

اكنة وصاد مهملة تية سواملوحدة بدل املوحدة والتحتية )يف هذا األمر إّل كانت الفيصل( بالفاء املفتوحة بعدها حت
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وفيه وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة واملنع من اخلروج عليه . مفتوحة فالم القاطعة )بيني وبينه(

  (24).«وأنه ّل ينخلع بالفسق ،ولو جار

 املبحث الثاين: حتقيق الوّلية الّشعية باملفهوم الثاين ملقصود الشارع

حتقق مقصود الشارع من إقامة الدين والدنيا، واألمر  لكوهنا رشعت الوّلية الّشعية باملفهوم األول

 .يف هذا البحث؛ لوضوحها ولن يكون مدار الكالم عليها باملعروف والنهي عن املنكر.

 من: ملا متيزت به الّشيعةُّشعت ؛ فوأما باملفهوم الثاين

 .تعطيل املفاسد أو تقليلها .0

 .عدم دفع الفساد القليل بالكثري .9

 .ىل املآّلتالنظر إ .2

 مراعاة الرضورة. .4

لة التي ترتب عليها مفاسد عظيمة وتعود إىل نقض األصلكوهنا  .5  .تلغي الّشوط املكمِّ

 املفسدة الراجحة وإن ختلف بعض الّشوط. أدرتحتقق املصلحة الراجحة وكوهنا   .0

تلك الوّلية: وأقلهام فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة: قدم أنفعهام ل»قال ابن تيمية: 

، عىل الرجل الضعيف العاجز -وإن كان فيه فجور-رضرا فيها: فيقدم يف إمارة احلروب الرجل القوي الشجاع 

وإن كان أمينا؛ كام سئل اإلمام أمحد: عن الرجلني يكونان أمريين يف الغزو، وأحدمها قوي فاجر واآلخر صالح 

لقوي، فقوته للمسلمني، وفجوره عىل نفسه؛ وأما الصالح الضعيف ضعيف، مع أهيام يغزى؛ فقال: أما الفاجر ا

  (25)«.فصالحه لنفسه وضعفه عىل املسلمني. فيغزي مع القوي الفاجر

 ومع نقصها تبقى الوّلية. وهذه الوّلية حتقيقها ملقصود الشارع من الوّليات: ناقص.
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الظلم ّل ينعزل بالفسق و : واملتكلمنيمجاهري أهل السنة من الفقهاء واملحدثنيوقال » :قال القايض عياض

 لألحاديث الواردة يف ؛بل جيب وعظه وختويفه، وّل خيلع وّل جيوز اخلروج عليه بذلك، وتعطيل احلقوق

  (26).«ذلك

فاملقصود الواجب بالوّليات: إصالح دين اخللق الذي متى فاهتم خّسوا خّسانا مبينا، »وقال ابن تيمية: 

يف الدنيا؛ وإصالح ما ّل يقوم الدين إّل به من أمر دنياهم. وهو نوعان: قسم املال بني  ومل ينفعهم ما نعموا به

إنام بعثت )مستحقيه؛ وعقوبات املعتدين، فمن مل يعتد أصلح له دينه ودنياه: وهلذا كان عمر بن اخلطاب يقول: 

وجه، والرعاة  غريت الرعية منفلام ت(، عاميل إليكم ليعلموكم كتاب ربكم، وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيئكم

 (27).«من وجه؛ تناقصت األمور

سلم يف ضوئها فامل ن السبل، وحتفظ احلقوق.أمِّ : أهنا حتفظ الرضورات اخلمس،  وتُ التي حتققها قاصدن املوم

 يستطيع أن يقيم دينه من غري أن يمنع من ذلك.

ق من املقرر أن و أصل  نهع فإنه ّل ُيرفع بالكلية، وّل تزال -تفريط لتقصري أو  - مقاصدهمجيع األمر إذا مل حُيقِّ

، وّل  مّشوعيته، فالصالة من مقاصدها أهنا تنهى عن املنكر، فمن مل تنهه صالته عن املنكر ّل يقال عنه: مل يصلِّ

 ويراعى يف حال الرضورة ما ّل يرعى يف حال اّلختيار. ب بالقضاء.يطالَ 

 املبحث الثالث: رشط الوّلية بمفهوميها

: أن يستقر األمر للحاكم املسلم بأن يكون له سلطان رشط الوّلية بمفهوميها الذي ّل يمكن أن يتخلف هو

 وذلك هني عن اخلروج عليه؛ ألن أهله (أهله»)قال ابن تيمية:  وقوة يقدر هبا عىل سياسة الناس، وتنفذ أحكامه.

وليس املراد من يستحق أن يوىل وّل  به. هم أولو األمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين هلم سلطان يأمرون

سلطان له، وّل املتويل العادل؛ ألنه قد ذكر أهنم يستأثرون، فدل عىل أنه هنى عن منازعة ويل األمر وإن كان 

  (28) .«مستأثرا
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 حتى إماما الرجل يصري وّل، عليها الشوكة أهل بموافقة تثبت -السنة  أهل: أي –بل اإلمامة عندهم »وقال: 

أهل الشوكة عليها الذين حيصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة؛ فإن املقصود من اإلمامة إنام حيصل بالقدرة  قهيواف

والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماما، وهلذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة 

.. والقدرة . هلل بطاعتهم مامل يأمروا بمعصية اهللوسلطان يفعل هبام مقصود الوّلية فهو من أوىل األمر الذين أمر ا

فمتى صار قادرا عىل سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو  ،عىل سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره هلم

 ... والكالم هنا يف مقامني: سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اهلل.

ت بالنصوص فهذا ثاب ،مبايعتهم له مما حيبه اهلل ورسوله: يف كون أيب بكر كان هو املستحق لإلمامة وأن أحدمها 

 فذلك بمبايعة أهل القدرة له. ،: أنه متى صار إماماوالثاين واإلمجاع.

وكذلك عمر ملا عهد إليه أبو بكر إنام صار إماما ملا بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر ومل  

ك جائزا أو غري جائز، فاحلل واحلرمة متعلق باألفعال، وأما نفس الوّلية يبايعوه مل يرص إماما سواء كان ذل

والسلطان فهو عبارة عن القدرة احلاصلة، ثم قد حتصل عىل وجه حيبه اهلل ورسوله كسلطان اخللفاء الراشدين، 

لصحابة اوقد حتصل عىل وجه فيه معصية كسلطان الظاملني، ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر 

عن البيعة مل يرص إماما بذلك، وإنام صار إماما بمبايعة مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، وهلذا مل 

يرض ختلف سعد بن عبادة؛ ألن ذلك ّل يقدح يف مقصود الوّلية؛ فإن املقصود حصول القدرة والسلطان اللذين 

  (29).«جلمهور عىل ذلكهبام حتصل مصالح اإلمامة، وذلك قد حصل بموافقة ا

أهنا إنام تنعقد  (هاجاملن)ومقتىض كالم الشيخ تقي الدين أيب العباس ابن تيمية يف »وقال الشيخ الشنقيطي: 

عىل تنفيذ أحكام اإلمامة؛ ألن من ّل قدرة له عىل ذلك كآحاد الناس ليس  بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر به

 (30)«.بإمام

   ﴿ ا ملوكا ألن هلم سلطانا به يطاعون وُيتَّبَعون، كام قال تعاىل:إنام كانووهكذا امللوك 

                ﴾(31) ،
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فبغري السلطان والقوة ّل يكون هناك  .      ﴾(32)﴿تعاىل: وقال 

 معنى للملك والوّلية.

  (33).«طاعّل إمرة ملن ّل ي»أنه قال:  : ما جاء عن عيل بن أيب طالب ويشهد هلذا

د امللك أمري إىل عبد اهلل عب :وعن عبد اهلل بن دينار قال: ملا بايع الناس عبد امللك، كتب إليه عبد اهلل بن عمر

إين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني عىل سنة اهلل وسنة رسوله فيام استطعت، وإن  ،املؤمنني

   (34).«بني قد أقروا بذلك

قد بايعت له مجيع األقطار إّل األردن، لكن خرج عليه عبد امللك بن مروان وفة كان عبد اهلل بن الزبري، فاخللي

وملات استقر األمر لعبد امللك: بايع الناس له، وممن بايع له: ابن عمر، فهذا  فتغلب عليه وأخذ منه اخلالفة.

 ع أنه أخذها قهرا وغلبة.الصحايب اجلليل قد أقر له باخلالفة بعد أن استقر له األمر م

ر لعبد فقال: قد بايع ابن عم قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟  وقيل ليحيى بن حييى: البيعة مكروهة؟ قال: ّل. 

أخربين بذلك مالك عنه أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة عىل  امللك بن مروان، وبالسيف أخذ امللك. 

  (35)يى: والبيعة خري من الفرقة.قال حي .كتاب اهلل وسنة نبيه حممد 

  (36).«و خليفةفه -كل من غلب عىل اخلالفة بالسيف حتى يسمى خليفة، وجيمع الناس عليه»وقال الشافعي: 

والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ممن ويل اخلالفة واجتمع الناس عليه ورضوا »وقال أمحد: 

  (37)«.صار خليفة وسمي أمري املؤمنني ومن خرج عليهم بالسيف حتى ،به

وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب، واجلهاد معه، وأن طاعته خري من »وقال ابن حجر: 

 (38)«.اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء
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، يا أبا عبد اهلل، بايعني أهل احلرمنين فقه مالك ومراعاته لدرء املفسدة الكربى: أنه أتاه العمري فقال له: ومِ 

فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل أن يويل  وأنت ترى سرية أيب جعفر، فام ترى؟

رجال صاحلا؟ فقال العمري: ّل أدري. فقال مالك: لكني أنا أدري، إنام كانت البيعة ليزيد بعده، فخاف عمر إن 

  (39) يكون ليزيد بد من القيام، فتقوم هجمة، فيفسد ما ّل يصلح.وىل رجال صاحلا أّل

 مصلحة إثبات وّليته والسمع والطاعة له باملعروف أعظم من مصلحة عدم إثبات وّليته.أن فتبني لنا: 

 وهنا روعيت الرضورة واملصلحة العامة.

 املوجود فيجب مع ذلك السعي يف ري األهل للرضورة، إذا كان أصلحغومع أنه جيوز تولية »وقال ابن تيمية: 

كام جيب عىل  ،إصالح األحوال، حتى يكمل يف الناس ما ّل بد هلم منه،  من أمور الوّليات واإلمارات ونحوها

يف وفاء دينه، وإن كان يف احلال ّل يطلب منه إّل ما يقدر عليه، وكام جيب اّلستعداد للجهاد،  املعّس السعي

  (40).« وقت سقوطه للعجز، فإن ما ّل يتم الواجب إّل به فهو واجببإعداد القوة ورباط اخليل يف

ومما ينبغي أن يعلم: أن إثبات الوّلية باملفهوم الثاين ليس من باب إقرار احلكام، أو حجز الناس عىل السعي 

أهل السنة  بهذا هو مذه وإنام هو من باب دفع املفسدة الكربى، والنظر إىل املآّلت. يف التغيري بالطرق الّشعية.

 .واجلامعة

 املبحث الرابع: مفهوم الوّلية عند اخلوارج

ناب الكبائر؛ يف احلاكم اجت ونيشرتطإن مفهوم الوّلية عند اخلوارج يرجع إىل اعتقادهم يف مرتكب الكبرية، ف 

 ألن ارتكاب الكبائر عند مجهورهم كفر أكرب.

ه حكم بغري ما أنزل اهلل، وأن كل من حكم بغري ما م احلكمني، ويزعمون أنبعد أن حكّ  وينكرون إمامة عيل 

 أنزل اهلل فإنه يكفر عينا وتسقط إمامته.

ضوان ر -واخلوارج بأرسها يثبتون إمامة أيب بكر وعمر، وينكرون إمامة عثامن »قال ابو احلسن األشعري: 

ه أن حيكم، وينكرون إمامت هم يف وقت األحداث التي نقم عليه من أجلها، ويقولون بإمامة عيل قبل - اهلل عيل

                                                           

 .(24/ 2اّلعتصام للشاطبي )  .39

 .(02صالسياسة الّشعية يف إصالح الراعي والرعية )  .40



 العدد الّثاين   لعلوم الّّشيعةاملجّلة العلمّية  

 د.أمحد بن حمّمد النّّجار                                                            الوّلية الّّشعيّـة عند أهل الّسنّة واجلامعة

-45- 

 

ملا أجاب إىل التحكيم، ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى األشعري، ويرون أن اإلمامة يف قريش 

وغريهم إذا كان القائم هبا مستحقاً لذلك، وّل يرون إمامة اجلائر، وحكى زرقان عن النجدات أهنم يقولون أهنم 

  (41)«.ن يعلموا كتاب اهلل سبحانه فيام بينهمّل حيتاجون إىل إمام وإنام عليهم أ

وأوجبوا من ، وقالوا: من رشط اإلمام: العلم والعدالة والسياسة»وقال عبد القاهر البغدادي عن اخلوارج: 

العلم له مقدار ما يصري به من أهل اّلجتهاد يف األحكام الّشعية، وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن جيوز حكم 

وذلك بأن يكون عدّل يف دينه مصلحا ملاله وحاله غري مرتكب لكبرية وّل مرص عىل صغرية وّل  احلاكم بشهادته،

  (42).«تارك للمروءة يف جل أسبابه

 والقول باخلروج عىل ،وتكفري أصحاب الكبائر ،من إنكار التحكيم :ومن وافق اخلوارج»وقال ابن حزم: 

  (43).«فهو خارجي -وأن اإلمامة جائزة يف غري قريش ،وإن أصحاب الكبائر خملدون يف النار ،أئمة اجلور

وذهبت اخلوارج كلها ومجهور املعتزلة وبعض املرجئة إىل أهنا جائزة يف كل من قام بالكتاب والسنة، »وقال: 

وقال رضار بن عمرو الغطفاين: إذا اجتمع حبيش وقريش كالمها قائم بالكتاب  قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد.

  (44).«لوا: وجب أن يقدم احلبيش؛ ألنه أسهل خللعه إذا حاد عن الطريقةوالسنة، قا

:         ﴾(45)﴿ وقال السمعاين عند كالمه عىل قوله تعاىل:

 حيكم بام أنزل اهلل فهو كافر، وأهل السنة قالوا: ّل يكفر واعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية، ويقولون: من مل»

  (46).«برتك احلكم

وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلوارج عىل تكفري وّلة األمر الذين ّل »: نفسها يةآلوقال ابن تيمية بعد ذكره ل

  (47).«حيكمون بام أنزل اهلل، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل
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يوضح ذلك: ما خرجه ابن وهب عن بكري أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر يف ومما »وقال الشاطبي: 

إهنم انطلقوا إىل آيات أنزلت يف الكفار فجعلوها عىل املؤمنني. فّس سعيد  ؛احلرورية؟ قال: يراهم رشار خلق اهلل

       ﴿ بن جبري من ذلك، فقال: مما يتبع احلرورية من املتشابه قول اهلل تعاىل:

 ﴾، :ويقرنون معها ﴿    ﴾(48)،  فإذا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق

فيخرجون فيقتلون ما  ،ه األمة مّشكونومن عدل بربه فقد أرشك، فهذ ،قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه

رأيت، ألهنم يتأولون هذه اآلية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن اجلهل باملعنى 

   (49).«الذي نزل القرآن فيه

 فهذا هو مذهب اخلوارج يف الوّلية وهو مبني عىل منهجهم يف مرتكب الكبرية.
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 مةـاخلات

بنعمته َتتِمُّ الصاحلات، وبتوفيقه وتيسريه ُتقىَض احلاجات، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله  احلمد هلل الذي

 وصحبه أمجعني.

 ويف هناية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي تضمنها:

هاء، وانت ابتداء رشعية كوهنا إىل بالنظر مفهومان: مفهوم هلا واجلامعة السنة أهل عند الّشعية الوّلية .0

 ابتداء. ّل انتهاء رشعية كوهنا إىل بالنظر فهوموم

 املآّلت إىل النظر يف الّشيعة مقاصد عىل مبني املعصية وجود مع املسلم احلاكم وّلية إبقاء .9

 له يكون بأن املسلم للحاكم األمر يستقر أن:  هو، يتخلف أن يمكن ّل الذي بمفهوميها الوّلية رشط .2

 أحكامه. وتنفذ، اسالن سياسة عىل هبا يقدر وقوة سلطان

 بالطرق ريالتغي يف السعي عىل الناس حجز أو، احلكام إقرار باب من ليس الثاين باملفهوم الوّلية إثبات .4

 الّشعية

 املآّلت. إىل والنظر، الكربى املفسدة دفع باب من هو وإنام .5

 الكبائر؛ ناباجت كماحلا يف فيشرتطون، الكبرية مرتكب يف اعتقادهم إىل يرجع اخلوارج عند الوّلية مفهوم .0

  أكرب. كفر مجهورهم عند الكبائر ارتكاب ألن

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 فهرس املصادر واملراجع

 رضا: ربي، حتقيقالعك َبطَّة بابن املعروف الُعْكرَبي محدان بن حممد بن حممد بن اهلل عبيد اهلل عبد الكربى، أبو اإلبانة .0

 لنّشل الراية التوجيري، دار محد: و النرص، سيف بن الوليد: و الوابل، يوسف: و األثيويب، عثامن :و معطي،

 الرياض. والتوزيع،

 أبو ملرصيا القتيبي القسطالين امللك عبد بن بكر أبى بن حممد بن البخاري، أمحد صحيح لّشح الساري إرشاد .9

 هـ.0292 السابعة،: الطبعةمرص،  األمريية، الكربى الدين، املطبعة شهاب العباس

 الفكر طي، دارالشنقي اجلكني القادر عبد بن املختار حممد بن األمني بالقرآن، حممد القرآن إيضاح يف البيان أضواء .2

 م.0225 - هـ0405لبنان،  – بريوت التوزيع و النّش و للطباعة

 مرص. الكربى، التجارية الشاطبي، املكتبة إسحاق اّلعتصام، أبو .4

 بن قيق: يارسالتميمي، حت السمعاين املروزى أمحد ابن اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر سمعاين، أبوال تفسري .5

 السعودية. – الرياض الوطن، غنيم، دار بن عباس بن غنيم:و ،إبراهيم

 اهلل عبد نب سالمال عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين والرعية، تقي الراعي إصالح يف الّشعية السياسة .0

 واإلرشاد لدعوةوا واألوقاف اإلسالمية الشئون الدمشقي، وزارة احلنبيل احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن

 هـ.0402 األوىل، السعودية، الطبعة العربية اململكة -

 راهيم، مكتبةإب نب يارس متيم امللك، حتقيق: أبو عبد بن خلف بن عيل احلسن أبو بطال البخاري، ابن صحيح رشح .7

 م.9112 - هـ0492 الثانية، السعودية، الطبعة -الرياض  ،الرشد

النووي،  رشف بن حييى الدين حميي زكريا (، أبواحلجاج بن مسلم صحيح رشح مسلم )املنهاج عىل النووي رشح .2

 .0229 الثانية، بريوت، الطبعة ،العريب الرتاث إحياء دار

 ريوت.ب املعرفة، الفقي، دار حامد حممدحتقيق: حممد،  بن حممد يعىل أيب ابن احلسني احلنابلة، أبو طبقات .2

 عبد فؤاد حممد :وأحاديثه وأبوابه كتبه الشافعي، رقم العسقالين الفضل أبو حجر بن عيل بن فتح الباري، أمحد .01

 .0272 بريوت، املعرفة، الباقي، دار

: ، النارشالزهريي أمني سمريحتقيق: املروزي،  عياخلزا احلارث بن معاوية بن محاد بن نعيم اهلل عبد الفتن، أبو .00

 .0409 األوىل، القاهرة، الطبعة التوحيد، مكتبة
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 اآلفاق صور، دارمن أبو األسفراييني التميمي البغدادي اهلل عبد بن حممد بن طاهر بن القاهر الفرق، عبد بني الفرق .09

 .0277 الثانية، بريوت، الطبعة ،اجلديدة

 ، مكتبةالظاهري القرطبي األندلّس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد والنحل، أبو واءواأله امللل يف الفصل .02

 القاهرة. اخلانجي،

 الفكر، ، دارالقاري اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد سلطان بن املصابيح، عيل مشكاة رشح املفاتيح مرقاة .04

 م.9119 - هـ0499 األوىل، لبنان، الطبعة – بريوت

 املحسن عبد نب البرصى، حتقيق: حممد الطيالّس اجلارود بن داود بن سليامن داود الطيالّس، أبو داود أيب مسند .05

 م. 0222 - هـ0402 األوىل، مرص، الطبعة ،هجر دار الرتكي،

 لثالثة.ا بريوت، الطبعة ،العريب الرتاث إحياء احلسن، دار أبو األشعري إسامعيل بن اإلسالميني، عيل مقاّلت .00

: القاهرة، الطبعة ،الرتاث دار صقر، مكتبة أمحد البيهقي، حتقيق: السيد احلسني بن أمحد بكر الشافعي، أبو مناقب .07

 م.0271 - هـ0221 األوىل،

 حممد بن القاسم يبأ بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين النبوية، تقي السنة منهاج .02

 الطبعة اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام سامل، جامعة رشاد الدمشقي، حتقيق: حممد احلنبيل احلراين تيمية ابن

 م.0220 - هـ0410 األوىل،
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 التنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه وتطبيقاته

 

 حمّمد فرج الّزايـديد. 

 سمرّيةامعة األاجلة / يّ علوم الّّشعالكليّة 

 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

 .وصحبه وآله اهلل رسول عىل الموالّس  الةوالّص  ،هلل احلمد

ك أن مرده ّل ش -واختالف وتفرق كل ذي رأي برأيه، ما نعيشه اليوم يف جمتمعاتنا املسلمة من فرقة واعتداد

يه الباطل من بني الذي ّل يأت-الذي يقرر يف كثري من آيات كتابه العزيز  ،الفهم  الصحيح لديننا احلنيف ضآلةإىل 

أمة  اسواستبعد القرآن أن يكون الن ،، وظاهرة جمتمعية سليمةأن اّلختالف سنة كونية -وّل من خلفهيديه 

وبقدر ما حرص عىل تأكيد الوحدانية هلل بقدر ما أبرز التعدديات  .نووإنام هم خمتلف ،واحدة ينتظمهم اتفاق ورأي

        ﴿: قوله سبحانه  ومما يؤكد ذلك ،ذلك فيام عدا

            ﴾.(1) 

 والتنوع والتعدد هو من سنن اهلل اّلختالفرب العلامء يف تفسري هذه اآلية بام يوضح أن وقد تعددت مشا

 ،    ﴾(2)﴿: إذا كان القرآن الكريم قد وصف أمة املسلمني أهنا واحدةو ،الفطرية

ائل هذه لتنوع بني شعوب وفصوا واّلختالفنارص التميز ولكنه ّل ينفى ع ،فهذا يعني أهنا واحدة يف عقيدهتا

يف إطار الوحدة  التنوع هي التعدديةوأن  النظرة اإلسالمية إىل  .داخل اإلطار الفسيح للعقيدة الواحدة ،األمة

 .اإلسالمية

                                                           

 20 ،21 الروم:. 1

 .59 املؤمنون:. 2



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 د.حمّمد فرج الّزايدي             الّتنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه وتطبيقاته                                   

-50- 

 

رف بني اثم التاميز الذي يدعو القرآن إىل توظيفه يف إقامة عالقات التع، ويف الشعوب والقبائل هناك تعددية

          ﴿: الفرقاء املتامييزين

﴾.(3 ) 

ام وإن ،والقبائل حقه واعتباره فلم تلغه لشعوبوالّشيعة اإلسالمية أعطت هذا اّلختالف بني األجناس وا

دد وما ورد يف ع ،املتعددة لكتاب اهلل الكريم ت، وخري مثال عىل ذلك القراءارعته يف إطار العقيدة الواحدة

 ،إمامه ، وقراءة املأموم خلفوالبسملة يف الصالة واجلهر هبا وعدد تكبريات صالة العيدين، ،تكبريات اجلنازة

 وغريها مما ورد يف السنة بوجوه خمتلفة . ،وأمور كثرية يف احلج ،التطوعوقضاء صيام 

ن التنوع أل كام سامه كثري من العلامء؛« اختالف التنوع» ومل أسمه ،«التنوع يف السنة»اخرتت أن أسميه  وقد

هام، فال جلمع بينبدليل أنه ّل يصح ا معموّلً به يف مذهب مقابل، ،املأمور به وجهًا من وجوه السنة يدل عىل كون

 يت خوف معًا،وّل بني صال فاظ التشهد املأثورة يف وقت واحد،وّل بني أل يصح اجلمع بني وجوه الذكر املختلفة،

ّل  ،حدة بني النوعني يف الوقت الواحدأنه ّل يمكن للمكلف أن جيمع يف العبادة الواومعلوم » :قال ابن تيمية

 (4)«.ًا عنهكان منهيمرتني ، وإن فعل ذلك ّل بصاليت خوف معاً  اتني معًا،يمكنه أن يأيت بتشهدين معًا و ّل بقرء

 : د حاولت يف هذا البحث أن يكون يفوق

 املقدمة، وفيها: أمهية املوضوع، و تعريف التنوع، وحكم التنوع. -

 املبحث األول: وجوه التنوع يف السنة: تنوع يف األوقات، والعمل، وجنس األعامل،...الخ. -

 ثاين: تطبيقات عىل التنوع يف السنة: الطهارة ، والصالة ، والصوم .املبحث ال -

 وخامتة. -

  أمهية املوضوع:

وسائل اّلتصال يف تقارب  أمهية املوضوع تكمن يف شدة احلاجة إليه يف هذا الوقت الذي أسهمت فيه 

سيطة ان عىل البوأضحى ما يقوله شخص يف أي مك ،البّشية، فصارت كأهنا مدينة واحدة، فتالقحت األفكار

                                                           

 .02 احلُُجرات:. 3

 .(94/022)جمموعة الفتاوى   .4
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، اآلفاق -بّسعة الربق-، فرب فتوى أو مقالة أو درس يف مسجد تبلغ يف ملح البرص إىل أنحاء املعمورةيصل 

واب كذا، بسبب أن صاحبها يدعي أن السنة والص ؛أحيانًا تشوش الفكر، وفتؤثر يف املجتمع وتثري التساؤّلت

تكرر ، وهذا موجه السنة األخرى أو يتغافل عنهاض احلائط أ، ويرضب بعرحميد عنهوكذا، حسبام يراه هو وأنه ّل 

 .وملحوظ عند من خيرجون عىل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية

 ،دوتعددت وجوهها، تيسريًا وتوسعة، وختفيفًا عىل العبا ،النبوية يف أمور العبادات تنوعت واحلق أن السنة

فيها من السعة واخلري ما   السنة املحفوظة عن النبي» قته وفيختار املكلف ما يشاء وما يناسب حاله وفهمه وو

والصواب أن »: ، وإحياء لسنته، يقول ابن تيمية والتنوع يف السنة فيه متابعة للنبي  ،(5)«يزول به احلرج

 (6).«مةاأل لسنته ومجعًا بني قلوب للسنة واجلامعة وإحياءً  اً ، فإن يف هذا اتباعلنبي ل: التنوع يف ذلك متابعة يقال

 : تعريف التنوع

ب من الرض :ونوعته تنويعًا: أي صار أنواعًا. والنوع ،مصدر تنوع اليشء تنوعاً »املفهوم اللغوي: التنوع: 

 (7)«.، وهو أخص من اجلنساليشء كالثياب والثامر

ّشوعيتها عىل م تعدد أقوال املجتهدين يف اختيار األوىل يف املسائل التعبدية التي ثبت»: املفهوم اّلصطالحي

 (8)«.أنواع متعددة

 :لتنوع يف السنة يف جانب العباداتأمهية معرفة ا

ام فها ك، بسبب كثرة اختالواء والبدع من عدم ضبط السنةاحلاجة ملعرفة تنوع السنة لنفي ما يدعيه أهل األه .0

ع يف هذه ن التنازفإ»يقول ابن تيمية :  .يف صيغ األذان وتكبريات العيد، والتشهد وصالة اخلوف وغريها

وعباده املؤمنون ...]منها[  أنواعاً من  الفساد الذي يكرهه اهلل ورسوله  َب العبادات الظاهرة والشعائر أوَج 

ه متفقون .... وذلك من جهة نقلهم وطعنهم يف كثري مما أهل السنة واجلامعة علي كثري من الناس شك

                                                           

 .(54ص)ّلبن تيمية   ،، نقال عن: خالف األمة يف العبادات (017، 010ص )اختالف التنوع  .5

 . (94/025)جمموعة الفتاوى  .6

 .(020/ 9)املصباح املنري  .7

 (.57ص)اختالف التنوع  .8
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علامء واختالفهم يف صفة العبادات، وبل ويف ن تنازع ال، إورأهيم أخرى، ومن جهة تنازعهم ورواياهتم تارة

 (9)«، صار شبهة لكثري من أهل األهواء ..غري ذلك من أمور الدين

منهج التنويع  واعتامدُ  ،وصيغها وهيئاهتا من وجوه العبادات القول بالتنوع فيام صحت به السنة عن النبي » .9

اّلقتصار عىل وجه من  وعدمِ  عمل بكل ما صح عن النبي يؤدي لل -بني الوجوه املتعددة عند أداء العبادة

 (10)«.ويف ذلك العمل بالسنة وهجر ما سواه،جوه الو

 معرفة التنوع يف السنة ينفي احلرج عن املتبع هلا، ويمنع اّلختالف املؤدي للشقاق والنزاع . .2

 : حكم التنوع

 وأن العلامء اختلفت اجتهاداهتم يف مواطن ،والتنوع والتعدد هو من سنن اهلل الفطرية أسلفنا أن اّلختالف

، وهذا أمر ظاهر واضح، وكام قال اإلمام مالك أليب جعفر املنصور وتعدد مشارهبم كثرية ّلختالف فهومهم،

، ويف «، فأفتى كل يف مرصه بام رآهتفرقوا يف البالد إن أصحاب رسول اهلل »: عندما أراد محل الناس عىل املوطأ

كل  أخذ، ووسمعوا أحاديث وروايات ،إن الناس سبقت هلم أقاويلف؛ ّل تفعل، يا أمري املؤمنني»: رواية أنه قال

 (11)«...الخ ودانوا له من اختالف أصحاب رسول اهلل قوم بام سبق إليهم وعملوا به 

 .ّلشك أنه ثبت عندهم فام أخذ به قوم من السنن املأثورة عن النبي 

إذا كانت مأثورة أثرًا يصح التمسك به عبادات من األقوال واألفعال مجيع صفات ال»: قال ابن تيمية 

 (12)«.بل يّشع ذلك كله ،من ذلك مل يكره يشء

يه إتباعا فألن  وجب عليه إتباعه؛ ،ًا من السنة وصل إليه بطريق صحيحفمن اتبع شيئ ،ومادام األمر كذلك   

، لنبي ل: التنوع يف ذلك متابعة والصواب أن يقال»: للسنة عىل أحد وجوهها، وقد تنبه ابن تيمية لذلك فقال

                                                           

 .(250/ 99)جمموعة الفتاوى  .9

 .(004ص)اختالف التنوع  .10

 .(9/79)  األوىل ط. ،مطبعة فضالة باملغرب ترتيب املدارك أليب الفضل القايض عياض اليحصبي، .11

 .(94/029)جمموعة الفتاوى  .12
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ضل ، وأخذًا بام يف كل واحد من اخلاصة أفياًء لسنته ومجعًا بني قلوب األمةفإن يف هذا إتباعًا للسنة واجلامعة وإح

 .»(13)من املداومة عىل نوع معني مل يداوم عليه النبي 

و جائز، وإن من ذلك فه ما ثبت عن النبي  والصحيح الذي ّل جيوز أن يقال بغريه أن كل»: وقال 

 (14)«.، فهذا من اختالف التنوعاملختار خيتار بعض ذلك

كون القصد  وأن ي ،ع أحد األوجه متى ثبت بطريق صحيح: جواز اتباسبق نقول إن حكم التنوع يف السنةمما 

 .هو اتباع السنة

 املبحث األول: وجوه التنوع يف السنة

هر ذلك يف ظتنوعًا كبريًا، حيث تتنوع  ،يف األحكام الّشعيةه ظاهرًا ونجد ،جوه متعددةالتنوع يف السنة له و

بطال أحد فيام بينهم ّل تقتيض املنافاة، وّل تقتيض إ اّلختالف: حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، وىمذاهب شت

 لكت من أي بني اّلختيار يف األحقية منا لكل أن كام  األقوال لآلخر، فيكون كل قول لآلخر نوعًا ّل ضدًا،

 املُكلَّف. عن وختفيفاً  رمحة ُجعل بينهم واخلالف ،ليتبع املذاهب

طال أحد القولني وّل تقتيض إب ،املخالفة فيه ّل تقتيض املنافاة ما كانت» :قال ابن تيمية يف اختالف التنوع

 (15)«.فيكون كل نوع لآلخر نوعًا ّل ضداً  لآلخر،

 :وسنلخص هنا بعض الوجوه

 تنوع األوقات: :أوّلً 

فر ورد فيها هني أو حتريم، لكن يف حالة الس ، ما عدا األوقات التيلنافلة مطلوبة للمسلم ومرغب فيهاصالة ا

 ،يصيل يف السفر إّل ركعتني ركعتني، الظهرّل  ألن السنة  يف السفر قرص الصالة، وقد ثبت أن الرسول  ؛تكره

 ، والعشاء.والعرص

                                                           

 .94/025جمموعة الفتاوى  .13

 .0/090منهاج السنة  .14

.األوىل ط ،دار الفضيلة حلراين ،حتقيق: نارص العقل،اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ّلبن تيمية ا .15

 .(27ص)م 9112هـ/0494
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السنة للمسافر أن يصيل ركعتني، واألئمة متفقون عىل أن هذا هو األفضل إّل قوّلً »  : قال ابن تيمية

 (16)«.مرجوحًا للشافعي

واملسافر إذا اقترص عىل ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن هبام » ويكره يف حق املسافر صالة النافلة

تني مذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد يف أنص الروايكام هو  ركعتي السنة .. وأكثر األئمة يكرهون الرتبيع للمسافر،

ل مالك كقو ،جيوز مع الكراهة :ومنهم من يقول ، كقول أيب حنيفة،ّل جيوز الرتبيع عنه، ثم من هؤّلء من يقول:

فإن  ؛لو كان اهلل حيب للمسافر أن يصيل ركعتني ثم ركعتني لكان يستحب له أن يصيل الفرض فيقال: وأمحد،

 (17)«.ض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهرالتقرب إليه ببع

وخفف  ،، وهي أفضل من اإلمتام، ومن هنا جاءت كراهة اإلمتامفالقرص سنة واضحة ظاهرة، فعلها النبي 

جب الشارع كيف أو -يرمحك اهلل-عن املسافر مقابل هذا صالة النافلة، وكره له أن يصليها يف حال سفره ، فانظر 

حلرض وطلب منه  يف ا ،ثم سن له القرص مسافراً  ،اء أربعًا أربعًا مقيامً صالة الظهر والعرص والعشعىل املكلف 

 ؟وكره له ذلك يف السفر ،كثرة النوافل

 :ثانيًا: تنوع بالنسبة للعمل

ان السنة و بيألن مصلحة تركها تغلب مصلحة فعلها، إما لتأليف القلوب أ ؛كثري من األعامل ترتك قصداً 

ك، أمثلة عىل ذل وقد أورد ابن تيمية  ،ك العلامء أصحاب الفهم واّلجتهاديقدر ذل ،ا للناس ...وتعليمه

 :نورد بعضًا منها

ن مصلحة ار ما يرتجح مباعتب ،ل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة، وتركه تارةفالعم»: قال ابن تيمية 

، كام تهان يف فعله فساد راجح عىل مصلحإذا ك ، واملسلم قد يرتك املستحبفعله وتركه، بحسب األدلة الّشعية

                                                           

 .(94/014)جمموعة الفتاوى  .16

 .(94/014) ىجمموعة الفتاو .17
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لوّل أن قومك حديثو عهد باجلاهلية لنقضت الكعبة »: بناء البيت عىل قواعد إبراهيم، وقال لعائشة ترك النبي 

 (19)«(18).«، وبابًا خيرجون منه: بابًا يدخل الناس منهوأللصقتها باألرض وجلعلت هلا بابني

استحب أكثر العلامء أّل يداوم عىل قراءة »ة السجدة يوم اجلمعة فجرًا، لكن ومما سن للمصيل القراءة بسور -

 (21)«(20)فعلها. السجدة يوم اجلمعة، مع أنه ثبت يف الصحيح أن النبي 

وقد يرتك اإلمام يف الصالة ما هو أفضل عنده؛ ألجل تأليف القلوب ، مثاله : أن يرتك فصل الوتر فيسلم بعد  -

ثم يصىل الوتر، إذا كان املأمون يرون وصل الوتر بالشفع أفضل، واألمران  -صل أفضلوهو يرى أن الو-الشفع 

 فيهام سعة، وبكل وردت السنة.

ومن أم الناس وهو يرى أن اجلهر بالبسملة أفضل واملأمومون يرون اإلرسار هبا أفضل فينبغي عليه أن يّس هبا  -

بالبسملة عند املعارض الراجح، فقال: جيهر هبا إذا كان وهلذا نص اإلمام أمحد عىل أنه جيهر »تأليفًا للقلوب، 

 (22)«باملدينة، قال القايض: ألن أهلها إذ ذاك كانوا جيهرون، فيجهر هبا؛ للتأليف، وليعلمهم أنه يقرأ هبا.

 ؛كمن جيهر بدعاء اّلستفتاح أو التعوذ أو البسملة، وقد يفعل خالف األفضل لبيان السنة وتعليمها للناس -

ناس أن فعل ذلك حسن مّشوع، وقد جهر عمر بن اخلطاب بدعاء اّلستفتاح يف الصالة ليعلم الناس، ليعرف ال

وجهر ابن عباس وابن عمر باّلستعاذة، وورد يف الصحيح أن ابن عباس صىل عىل جنازة فقرأ بأم القرآن 

 (23)جهرًا.

 ثالثًا: تنوع بالنسبة لألشخاص:

                                                           

منه،  أشد يف فيقعوا عنه الناس بعض فهم يقرص أن خمافة اّلختيار بعض ترك منباب:  ،كتاب العلم أخرجه البخاري يف صحيحه، .18

 .(090برقم )

 .(94/012) ىموعة الفتاوجم .19

، كتاب اجلمعة، باب: ما يقرأ يف ومسلم (،250، كتاب اجلمعة، باب: ما يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة، برقم )أخرجه البخاري .20

 (.9102يوم اجلمعة، برقم )

 .(94/012)جمموعة الفتاوى  .21

 .(59ص )م 0221  ،ط.األوىل ،الم ابن تيميةلشيخ اإلس خالف األمة يف العبادات ومذهب أهل السنة واجلامعة، .22

 .(017ــ  94/010)انظر: جمموعة الفتاوى  .23



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 د.حمّمد فرج الّزايدي             الّتنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه وتطبيقاته                                   

-57- 

 

تحب يف حقه فعل فربام اس ،ود نفعه وفائدتهألنه املقصود به وعليه يع ؛منظور إليه ومعترب باعتبار فاعلهالعمل 

قال  ،ليه وقدر عليه  فيكون انتفاعه بهيشء إما لعدم قدرته عىل ما هو أفضل منه، أو أنه أحب هذا األمر، ومال إ

قراءة  ييعن]–صار الذكر لبعض الناس يف بعض األوقات خريًا من القراءة الباب ومن هذا »: ابن تيمية 

نسه لكامل انتفاعه به ّل ألنه يف جقات خرياً من الصالة، وأمثال ذلك؛ ، والقراءة لبعضهم يف بعض األو-[القرآن

 (24)«.أفضل

 ،(25)«ّل تغضب» فيقول هلذا: ألصحابه وتربيته هلم كل عىل حسب حاله، ويظهر ذلك يف خطاب النبي 

 «صم وأفطر» وقال آلخر: ،(27)«يزال لسانك رطبًا بذكر اهللّل » ، وآلخر:(26)«قل ريب اهلل ثم استقم» ولآلخر:

(28).(29) 

 : رابعًا: تنوع يف جنس األعامل

 قد يكون يف مواطن أو أحوال فهناك عمل هو يف جنسه أفضل، ،ر لبعض الناس يف بعض األوقات خريالذك

نس القراءة أفضل من ج، وجنس من جنس القراءةأفضل  -كام قال ابن تيمية-، فجنس الصالة غرُيه أفضل منه

وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، لكن  ما بعد وقت  صالة الفجر والعرص تكون قراءة القرآن  الذكر،

راءة القرآن منهي عنها يف وق ألن الصالة منهي عنها يف تلك األوقات، والذكر والدعاء أفضل من الصالة؛

 (30)من الذكر. أفضل كام أن الدعاء بعد التشهد أفضل منها، الذكرو ،الركوع

مثال  ،يكون أفضل ملن ّل يصلح له األفضلو ثم املفضول يكون أفضل يف مكانه،»وقال يف موضع آخر : 

، هارتان، كام تشرتط للصالة الطفالقراءة تشرتط هلا الطهارة الكربى ،راءة القرآن أفضل من الذكر بالنصق :ذلك

                                                           

 .(07 – 02/00) :وانظر كذلك .(94/012)جمموعة الفتاوى   .24

 (.5705رقم ) ،احلذر من الغضب كتاب األدب، باب: ،أخرجه البخاري .25

 (، وقال: حديث حسن صحيح.9224قم )رواه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف حْفظ اللسان، ر .26

 (.2275رقم ) ،أخرجه الرتمذي، كتاب: أبواب الدعوات، باب: ما جاء يف فضل الذكر .27

 (.0274رقم ) ،كتاب الصوم ، باب: حق اجلسم يف الصوم ،رجه البخاريخأ .28

 .(40ص)للشيخ أمحد زروق   ،انظر: عدة املريد الصادق .29

 .(94/012)انظر: جمموعة الفتاوى  .30
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 .املطلق ثم الذكر ،، ثم القراءةأعىل أنواع ذكر اهلل هو الصالة نفعلم أ والذكر ّل يشرتط له الكربى وّل الصغرى،

 (31)«.ثم الذكر يف الركوع والسجود أفضل بالنص واإلمجاع من قراءة القرآن

 املبحث الثاين : تطبيقات عىل التنوع يف السنة

 املطلب األول: يف الطهارة: 

 سيكتفي البحث بذكر نامذج لبيان الغرض املطلوب.

 ل الذي وقعت فيه نجاسة ومل تغري شيئًا من أوصافه: املاء القلي .0

والدليل عىل ذلك حديث أخرجه أبوداود والرتمذي عن أيب سعيد  ،العبادة ، ويكره استعامله يفيعترب طهوراً 

، النتنوم الكالب و؟ وهي بئر تلقى فيها احليض وحل، أنتوضأ من بئر قضاعةيا رسول اهلل :قيل ،اخلدري 

خلق اهلل املاء طهورًا ّل ينجسه إّل ما غري » :ويف رواية .(32)«طهور ّل ينجسه يشء إن املاء» :فقال رسول اهلل 

 .وهذا قول املالكية (33)«.لونه أو طعمه أو  رحيه

 أن رسول اهلل  ، ودليلهم حديث عبد اهلل بن عمر الشافعية واحلنفية: أن املاء نجسوالقول الثاين عند 

 .هومه أنه ما مل يبلغ ذلك فهو نجسوبمف ،(34)«ني مل حيمل اخلبثإذا كان املاء قلت»: قال

بل يدفعها  ،مل ينجس بوقوع النجاسة فيه :ومعناه ،: النجس-بفتحتني  -مل حيمل اخلبث » :قال يف عون املعبود

  (35).«عن نفسه

قها كتب يولقد خضت يف بحار هذه املباحث وطالعت لتحق» قال صاحب التعليق املمجد: قال املباركفوري:

 الثاين ـ يعني  مذهب وكتب غريهم املعتمدة، فوضح لنا ما هو األرجح منها ، وهو -يعني احلنفية-أصحابنا 

                                                           

 .(02/07)جمموعة الفتاوى   .31

رجه خوأ(. 0/27)عون املعبود رشح سنن أيب داود  :راجع (،00رقم ) ،ما جاء يف بئر قضاعة باب: الطهارة، كتاب ،أخرجه أبو داود. 32

 .(0/020)ذي حتفة األحو: راجع (.00) رقم ،وقال:حديث حسن ما جاء يف أن  املاء ّل ينجسه يشء، باب: الطهارة، كتاب ،الرتمذي

 . (0/24)(، وهو حديث ضعيف كام يف نصب الراية 520رقم ) ،باب: احلياض ،وسننهاالطهارة  كتاب ،أخرجه ابن ماجه .33

(، وابن 59رقم ) ،باب: التوقيت يف املاء الطهارة، كتاب ،والنسائي، (02رقم ) ،باب:ما ينجس املاء الطهارة، ، كتابأخرجه أبوداود .34

 .(507رقم ) ،باب: مقدار املاء الذي ّل ينجس ،وسننها رةالطها كتاب ،ماجه

 .(0/72)عون املعبود رشح سنن أيب داود . 35
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ة مذاهب ، والبقيثم الرابع ـ وهو مذهب قدماء أصحابنا وأئمتنا -ثم الثالث ـ يعني مذهب الشافعية -املالكية

 (36)«.ضعيفة

هة وإنام الكرا قالوا بكراهة هذا املاء،»الف نظروا من هذه الزاوية، ووعلامء املالكية الذين يقولون بمراعاة اخل

  (37)«.: إن املاء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجسه ولو مل تغريهمراعاة ملن قال

 .وريته أخذ بحديث أيب سعيد اخلدريفمن قال بنجاسته أخذ بحديث عبد اهلل بن عمر، ومن قال بطه

  :التيمم إىل املرفقني .9

 : يف كيفية التيمم قوّلنامء للعل

 .م مسح الوجه واليدين إىل الكوعني، ويستحب إىل املرفقنياألول: الواجب يف التيم

 والثاين: وجوب رضبتني ووجوبه إىل املرفقني .

بكفيه  إنام يكفيك هكذا، فرضب النبي » :لعامر  ما قاله النبي  -وهو قول املالكية-دليل القول األول  

 (38)«.ثم مسح هبام وجهه وكفيه ،خ فيهامونف ،األرض

بد اهلل نزل عوما رواه مالك يف املوطأ عن نافع أنه أقبل هو وعبد اهلل بن عمر من اجلرف حتى إذا كان باملربذ، 

 (39)«.فمسح وجهه ويديه إىل املرفقني ثم صىل ،وتيمم صعيدًا طيباً 

، وإن كان ّل يأمره بذلك ابتداء، ويرى عليه أهد اإلمام مالك إىل الكوعني أجزفمن تيمم عن» :قال ابن رشد

 ،فقنيفيوجب التيمم إىل املرية التيمم حممولة عىل آية الوضوء مراعاة لقول من يرى آ؛ اإلعادة يف الوقت إن فعل

 (40)«.عىل أصله يف مراعاة اخلالف

                                                           

 .(0/022)للمباركفوري  ،حتفة األحوذي بّشح الرتمذي .36

 .(210ص)مراعاة اخلالف عند املالكية وأثره يف الفروع الفقهية  .37

 (.222رقم )، فخ فيهامباب : املتيمم هل ين كتاب التيمم، ،أخرجه البخاري .38

 .(090)رقم  الطهارة ، باب: العمل يف التيمم كتاب ،رواه مالك يف املوطأ .39

 .(0/47)البيان والتحصيل  .40



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 د.حمّمد فرج الّزايدي             الّتنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه وتطبيقاته                                   

-01- 

 

ده عىل رضب بي أن الرسول » حديث ابن عمر  -وهو للحنفية والشافعية-ودليل القول الثاين 

: التيمم رضبتان»: مرفوعاً  وّلبن عمر .(41)«.ومسح هبا وجهه، ثم رضب رضبة أخرى، فمسح ذراعيه ،احلائط

 (42)«.، ورضبة لليدين إىل املرفقنيرضبة للوجه

 يف الصالة: :املطلب الثاين

 :األذان واإلقامة .0

 هو مذهب الشافعية واحلنابلة،و، مرتني (، تقالقد قامت الصالة ) اإلقامة تفرد مجيع ألفاظها ماعدا مجلة: -

وعن ابن عمر   (43)«أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة.»، حلديث عامر بن سعد قال: لاملكيةلوهو قول 

 (44)«مرتني مرتني واإلقامة مرة واحدة. كان األذان عىل عهد رسول اهلل »قال: 

اهلل، رأيت يف  يا رسول»ديث عبد اهلل بن زيد قال: تثنية اإلقامة: وذهب احلنفية إىل أن اإلقامة مثنى مثنى، حل -

املنام كأن رجاًل قام وعليه بردان أخرضان عىل جذم حائط، فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، وقعد قعدة 

 (45)«بينهام. قال: فسمع بذلك بالل، فقام فأذن مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى.

 اإلقامة فرادى خالًفا أليب» :إلرشاف عىل نكت اخلالف فقاليف ا وقد ذكر هذه املسألة القايض عبد الوهاب

علم  : أن بالّلً أمر أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة...ويف حديث سعد القرظ أن رسول اهلل حلديث أنس ،حنيفة

  (46)«.واإلقامة واحدة واحدة ،بالّلً األذان مثنى مثنى

                                                           

 (.221رقم ) ،الطهارة، باب: التيمم يف احلرض كتاب ،أخرجه أبوداود .41

  (.0/021)أخرجه الدارقطني يف السنن  .42

رقم ، الصالة باب: األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة كتاب ،مسلمو(، 572رقم )، : بدء األذانباب األذان، كتاب ،أخرجه البخاري .43

(272.) 

 (.512رقم ) ،يف اإلقامة :باب ،الصالة كتاب ،أخرجه أبوداود .44

 (.422رقم ) ،باب: كيف األذان الصالة، كتاب ،أخرجه أبو داود .45

م 9112 ،ط.األوىل ،دار ابن القيم حتقيق: مشهور بن حسن،  بن نرص البغدادي،عبد الوهاب بن عيل ،اإلرشاف عىل نكت اخلالف .46

(0/992). 



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 د.حمّمد فرج الّزايدي             الّتنّوع يف الّسنّة يف جانب العبادات: وجوهه وتطبيقاته                                   

-00- 

 

، ورشع اإلقامة مثنى وفرادى ...و رتجيع، وبغري ترجيعسن التأذين ب أنه ثبت عنه »: قال ابن قيم اجلوزية

فاإلمام أمحد أخذ بأذان  منها، وإن كان بعُضها أفضَل ِمن بعض، يشءُكلُّ هذه الوجوه جائزة جمزئة ّل كراهة ىف 

وأبو حنيفة أخذ بأذان بالل وإقامة أبى  أخذ بأذان أبى حمذورة وإقامة بالل، يوالشافع بالل وإقامته،

قامة األذان مرتني، وعىل كلمة اإل يفومالك أخذ بام رأى عليه عمل أهل املدينة من اّلقتصار عىل التكبري  حمذورة،

نَّ  يفكلهم، فإهنم اجتهدوا  رمحهم اهلل مرة واحدة،  (47)«ة.متابعة السُّ

بت يف صحيح فقد ث -وتثنية اإلقامة وإفرادها ،، وتثنية التكبري وتربيعهوتركهوأما الرتجيع »: وقال ابن تيمية

؛ ويف ولده بمكة األذان عام فتح مكة، وكان األذان فيه مسلم والسنن حديث أيب حمذورة الذي علمه النبي 

 ،ومن وافقهم كذلك فالصواب مذهب أهل احلديث ثبت أنه علمه األذان واإلقامة وفيه الرتجيع ... وإذا كان

مة كتنوع إذ تنوع صفة األذان واإلقامن ذلك؛  ّل يكرهون شيئاً  هو تسويغ كل ما ثبت يف ذلك عن النبي و

 (48)«.ألمته ه رسول اهلل وليس ألحد أن يكره ما سنّ  ،ونحو ذلك صفة القراءات والتشهدات

، وثبت يف ألذان مرجعًا ويف اإلقامة مشفوعةعلم أبا حمذورة ا وثبت يف صحيح مسلم وغريه أن النبي 

ألنه  ؛ويوتر اإلقامة، ويف السنن أنه مل يرجع، فرجح أمحد أذان باللمر أن يشفع األذان الصحيحني أن بالّلً أ

ستحسن أذان أيب حمذورة وا ،وبعده إىل أن مات دائاًم قبل أذان أيب حمذورة الذي  كان يفعل بحرضة رسول اهلل 

 نبي لما ثبت عن ا يستحسن كل، ، وهذا أصل مستمر له يف مجيع صفات العبادة وأقواهلا وأفعاهلاومل يكرهه

 (49)«من غري كراهة يشء منه مع علمه بذلك

 طبة اجلمعة:صالة النافلة وقت خ .9

املالكية يرون ف ،واخلطب فيها يسري ،اجلدال واملناقشة يف أيامنا هذه هذه من املسائل التي أخذت حيزاً كبرياً من

 : لة منها؛ لكي ّل ينشغل املصيل عن سامعها، وهلم يف ذلك أدحرمة صالة النافلة وقت اخلطبة

                                                           

 .9/220م. 9110(زاد املعاد يف هدي خري العباد ّلبن قيم اجلوزية ، حتقيق عبد القادر عرفان حسونة دار الفكر ط. الثالثة  47) 

 .99/49( جمموعة الفتاوى  48) 

 .99/42( جمموعة الفتاوى  49) 
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إذا كان يوم اجلمعة كان  عىل كّل باب من أبواب املسجد مالئكة »: قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة  .0

 (50)«يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر.

فقد  -اجلمعة إذا قلت لصاحبك: أنصت، واإلمام خيطب يوم»قال:  أن رسول اهلل  وعن أيب هريرة  .9

ومعلوم أن ذلك زجر عن ترك اإلنصات، وإذا زجر عن هذا القدر فام »قال القايض عبد الوهاب:  (51)«لغوت.

  (52)«زاد عليه أوىل باملنع.

عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي أنه أخربه: أهنم كانوا يف زمن عمر بن اخلطاب يصلون يوم  .2

عمر وجلس عىل املنرب وأذن املؤذنون قال )ثعلبة(: جلسنا نتحدث، فإذا  اجلمعة حتى خيرج عمر، فإذا خرج

قال ابن شهاب: فخروج عمر يقطع الصالة،  (53)«سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد.

 (54)وكالمه يقطع الكالم.

يث بن سعد والثوري والل اموأصحاهب وأبو حنيفة : فذهب مالكاختلف الفقهاء يف املسألة»قال ابن عبد الرب : 

حلديث ابن شهاب هذا، وهو سنة  ؛ودخل املسجد أن جيلس وّل يركع من جاء يوم اجلمعة واإلمام خيطبإىل أن 

 (55)«.وعمل مستفيض يف زمن عمر وغريه

وذهب الشافعية واحلنابلة وإسحاق وأبو ثور وداود والطربي إىل أن كل من دخل املسجد واإلمام خيطب أن 

 ودليلهم:يركع، 

 (56)«إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس.»قال:  أن النبي  ما ورد يف حديث أيب قتادة  .0

                                                           

(، ومسلم يف كتاب : اجلمعة ، باب : فضل التهجري 292( أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة ، باب: اّلستامع إىل اخلطبة ،برقم )  50) 

 (.251يوم اجلمعة برقم ) 

 (.229( أخرجه البخاري يف  كتاب :اجلمعة ،باب: اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب برقم )  51) 

 .9/00اخلالف للقايض عبد الوهاب ( اإلرشاف عىل نكت مسائل  52) 

 اجلمعة، باب: ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب. كتاب ،أخرجه مالك يف املوطأ .53

 .(94 – 9/92)اّلستذكار  .54

 .(9/94)ّلبن عبد الرب  ،اّلستذكار .55

 (.422رقم ) ،إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني باب: كتاب املساجد، ،أخرجه البخاري. 56
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: خيطب يوم اجلمعة، فقال له النبي  ويف حديث أيب هريرة قال: جاء سليك الغطفاين ورسول اهلل  .9

 (57)«صل ركعتني وجتوز فيهام.»قال: ّل، قال:  «صليت؟»

 ،(58)«اجلس» :للذي ختطى الرقاب  قد قدمنا قوله» :قال ابن عبد الربوهي كام  ،متنوعةفهذه أحاديث 

اخل إن شاء ديكون بأن ال -[الذي ختطى الرقاب وحديث سليك الغطفاينحديث يعني ]–احلديثني  واستعامُل 

 (59)«.، كام قال مالك بإثر حديث أيب قتادةركع وإن شاء مل يركع

 :الصوميف : املطلب الثالث

 :قضاء من أفطر يف صيام التطوع .0

إنام هو أمري ، وأنه ّل قضاء عليه :: األولاختلفت آراء العلامء فيمن أفطر متعمدًا قي صيام التطوع عىل قولني

، يتمها ؛ألنه رشع يف عبادة فعليه أننفسه؛ متى شاء صام، ومتى شاء أفطر. والثاين: أنه ّل جيوز له الفطر تعمداً 

 :تند قوله إىل دليلولكل وجه ويس .، والصائم ينتهي صومه بغروب الشمساهلل وهو من تعظيم حرمات

 :والدليل ،، والشافعيوهو قول سفيان الثوري، وأمحد بن حنبل القول األول:

وأم هانئ عن  فجلست عن يسار رسول اهلل  (60)ملا كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة»حديث أم هانئ قالت:  .0

ة بإناء فيه رشاب، فناولته فّشب منه، ثم ناوله أم هانىء فّشبت منه، قالت: يا يمينه، قالت: فجاءت الوليد

رسول اهلل، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال هلا: أكنت تقضني شيئًا؟ قالت: ّل، قال: فال يرضك إن كان 

 (61).«تطوعاً 

                                                           

 (.0000رقم ) ،إذا دخل الرجل واإلمام خيطب باب: ،اجلمعة كتاب ،أخرجه أبوداود .57

 ،داودأخرجه أبو «.اجلس فقد آذيت» :، فقالوالنبي خيطب عن عبد اهلل بن بّس قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة .58

 (.0222رقم ) ،اجلمعة باب: النهي عن ختطي رقاب الناس واإلمام عىل املنرب يوم اجلمعة، كتاب

 .(9/90)اّلستذكار  .59

 سيدة نساء العاملني. هي بنت رسول اهلل   .60

 ،والرتمذي (،9455رقم) ،الرخصة يف ذلك باب: الصوم، كتاب ،وأبوداود، باب: قضاء التطوع ،الصيام كتاب ك،أخرجه مال  .61

 (.721رقم ) ،باب: ما جاء يف إفطار الصائم املتطوع ،الصوم كتاب
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 (62)«الصائم املتطوع أمري نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.»: قال رسول اهلل  .9

إن أفطر يف ف»، يف صيام التطوع وجب عليه القضاء من أفطر متعمداً : وهو ملالك وأيب حنيفة الثاين: القول

 .(63)«صوم التطوع لعذر كمرض أو نسيان أو طاعة ألحد والديه الذي أمره بالفطر فال جيب قضاؤه

 .د اإلفساد مطلقًا بعذر وبغري عذرواألحناف يرون عليه القضاء عن

 والدليل عىل ذلك:

أهنام أصبحتا صائمتني متطوعتني، فأهدي إليهام طعام فأفطرتا عليه، فدخل  عن عائشة وحفصة زوجي النبي  .0

 يا رسول اهلل، إين -وبدرتني بالكالم، وكانت ابنة أبيها-، قالت عائشة: فقالت حفصة عليهام رسول اهلل 

اقضيا مكانه »: فقال رسول اهلل  أصبحت أنا وعائشة صائمتني متطوعتني، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه،

 (64)«يومًا.

ردوا متركم يف وعائه وسمنكم يف سقائه؛ فإين »قدم إليه سمن ومتر وهو صائم، فقال:  وعند البخاري أن النبي  .9

 (65)«صائم.

  الذيوقد راعى ابن القاسم هذا القول يف»: فقال يف البيان والتحصيل واملالكية راعوا اخلالف يف هذه املسألة،

مراعاة ملن يقول  ؛(66)«إنه ّل حنث عليه فقال: ،حيلف بالطالق أو غريه أن يصوم غداً فيصبح صائاًم ثم يأكل ناسياً 

راعاة اخلالف يف م»ّل قضاء عىل النايس يف رمضان، وّل املتعمد يف التطوع، قال ابن رشد يف توجيه هذه الفتوى: 

 (67)«.أو يف رمضان ناسياً  ،ء عىل من أفطر يف التطوع متعمداً عدم وجوب القضا

 ت النية يف صيام رمضان:يتبي .9

                                                           

 (.9450وأبو داود رقم )، (721الرتمذي برقم ) أخرجه  .62

 .(9/020)م 9105هـ/ 0420: ط ،دار ابن حزم الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، تأليف: ،مدونة الفقه املالكي وأدلته  .63

 لصوم،ا كتاب ،لرتمذيوا .من رأى عليه القضاء باب: ،لصوما كتاب ،داود بوأو. باب: قضاء التطوع الصيام، كتاب ،أخرجه مالك .64

 (.724رقم ) ،باب: ماجاء يف إجياب القضاء

 (.0220رقم ) ،من زار قومًا فلم يفطر عندهم باب: الصوم، كتاب: ،أخرجه البخاري  .65

 .(9/202)البيان والتحصيل  .66

 (.400ص)مراعاة اخلالف  .67
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كفيه أن ؟ أم يوكل صيام رشطه التتابع كالكفاراتهل جيب عىل صائم رمضان أن ينوي كل ليلة الصيام، 

 ؟ينوي أول ليلة فقط إّل إن قطع تتابعه

 ،«لكل امرئ  ما نوىإنام » :ودليلهم قوله  ،ليلة من بعد الغروب : تكفيه نية واحدة أولقال املالكية

وم عبادة وقالوا أيضًا: بام أن الصتابع صيامه بال انقطاع كفته نيته. فإذا ت ،والصائم إنام نوى صيام الشهر كله

 واحدة مرتبطة ببعضها فال جيوز تفريقها فتكفي فيه نية واحدة.

من مل يبيت الصيام » :وله ، ودليلهم قوالشافعية فقالوا بوجوب تبييت النية كل ليلة من رمضانأما احلنفية 

 (68)«.من قبل الفجر فال صيام له

لة آخذًا ، ومن جدد نيته لكل ليفال حرج عليه -فمن أخذ بقول املالكية واكتفى بنية واحدة إذا مل يقطع صومه

 .ية فال حرج عليهبقول غري املالك

  

                                                           

 (.9454رقم ) ،النية يف الصيام باب: أخرجه أبوداود، كتاب الصوم،  .68
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 مةـاخلات

 : ما ييلحاديثها الّشيفة نخلص إىل بعد هذا التطواف يف ربوع السنة وأ

 .سعة الّشيعة ومرونتها جعلها تكون صاحلة لكل زمان ومكان  .0

 وّل إنكار عىل من أخذ بوجه من وجوه السنة وعمل بمقتضاه. ،التنوع يف السنة أمر واقع ومقبول .9

لكنهم اتفقوا عىل إقرار كل فريق للطرف اآلخر عىل العمل باجتهاده  ،الكرام يف مسائل متعددةتنازع الصحابة  .2

 وصل إليه.الذي 

 .ولكل فريق األخذ بام شاء إتباعًا للنبي  ،وجوه التنوع يف السنة متعددة .4

 .ه الناس أو تأليفًا فال حرج عليهمن أخذ بوجه من وجوه السنة بغية تعليم .5
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 املصادر واملراجع 

 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.

  كنوز  ،ن: خالد بن سعد اخلشالتأليف ،فقهية تأصيليةالعلامء فيه دراسة اختالف التنوع حقيقته ومناهج

 م.9112 ،أشبيليا

  لرب ايوسف بن عبد اهلل بن عبد  هب فقهاء األمصار وعلامء األقطار، تأليف: أيب عمراجلامع ملذااّلستذكار

منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب  ،:حممد عيل معوضو ،علق عليه: سامل حممد عطا ،القرطبي

 م.9111 ،ط.األوىل ،العلمية

 ار ابن د ،حتقيق : مشهور بن حسن ،د الوهاب بن عيل بن نرص البغداديعب ،اإلرشاف عىل نكت اخلالف

 م .9112 ،ط.األوىل ،القيم

 دار  ،م العقلنارص بن عبد الكري :ّلبن تيمية، حتقيق ،أصحاب اجلحيم اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة

 م.9112/ هـ0494 ،األوىلط. ،الفضيلة

 هـ0412، ةالثاني، ط.دار الغرب اإلسالمي ،، أليب الوليد بن رشد، حتقيق: سعيد غرابالبيان والتحصيل /

 .م0222

 ة الوقفيةعامد زكي البارودي، املكتب :، حتقيقحممد عبد الرمحن املباركفوري ،حتفة األحوذي بّشح الرتمذي. 

 ط.األوىل ،املغرب ،فضالةمطبعة  ،، أليب الفضل القايض عياض اليحصبيترتيب املدارك. 

 الثالثةط. ،دار الفكر ،عبد القادر عرفان حسونة :، حتقيق، ّلبن قيم اجلوزيةزاد املعاد يف هدي خري العباد، 

 م. 9110

 لبنان . ،، بريوتدار القلم ،سنن الدارقطني 

 ن كامل بأيب يعقوب نشأت  :ملحمد بن إسامعيل البخاري، النسخة السلطانية، تقديم ،صحيح  البخاري

 . ، مكتبة الطربي للنّش والتوزيعاملرصي
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  ،م، 0220، األوىلط. ،: أمحد زروق، حتقيق: الصادق بن عبد الرمحن الغرياينتأليفعدة املريد الصادق

 .مكتبة طرابلس العلمية

 ،م.  9110/ـه0499، دار احلديث ،مع تعليقات ابن قيم اجلوزية عون املعبود رشح سنن أيب داود 

 م.9115 ،الرابعة، ط.لبنان ،بريوت ،ارف، مؤسسة املعلكي وأدلته، احلبيب بن طاهرالفقه املا 

 بن حزمودار ا ،، دار الوفاء: أنور البازو ،: عامر اجلزارالفتاوي، ألمحد بن تيمية احلراين، اعتنى به جمموعة ،

 م.9100/هـ0429 ،الرابعةط.

 هـ0420 ،ط.األوىل ،دار ابن حزم ،محن الغرياين: الصادق بن عبد الرتأليف ،مدونة الفقه املالكي وأدلته /

 م.9105

 دار البحوث للدراسات ،، تأليف: حممد أمحد قرونمراعاة اخلالف عند املالكية وأثره يف الفروع الفقهية 

 م.9119/هـ0492 ،األوىلط. اإلسالمية وإحياء الرتاث،

  ر احلديثدا ،: مصطفى حممد الذهبيأرشف عىل الطبعة ،ن أنس، بّشح حممد فؤاد عبد الباقيمالك بموطأ ،

 م.9115/ هـ0490 ،القاهرة



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

-02- 

 

 ةنشوز الّزوجني بني الّديانة والقضاء من فقه الكتاب والّسنّ 

 

 النّّفايت موسى الّشوشاند. 

 كليّة العلوم الّّشعيّة / جامعة طرابلس

 

 :مةمقدّ 

من آله وأصحابه و د، وعىلى نا حممّ نبيّ  عىلى الم الة والّس ر فهدى، والّص ذي قدّ ى والّ ذي خلق فسوّ احلمد هلل الّ 

 ا بعد:أمّ  ،ينتبعهم إىلى يوم الدّ 

الق؛ بة الطّ يف ارتفاع نس ا كان سبباً  ممّ رَس ت به البلوى بني كثري من األُ ا عمّ قاق واخلالف ممّ  كان الّش اّم ـه لفإنّ 

ة، امعيّ ة واّلجتة والصحيّ اديّ عة، منها: املا أسباب متنوّ كان من الواجب البحث عن أسباب ذلك، وّل ريب يف أهّن 

وجات الزّ  ا جعل بعضل يف معرفة احلقوق والواجبات، ومعرفة سبل عالج املشكالت، ممّ ة تتمثّ وأسباب ثقافيّ 

ساهم يف إظهار أن أ ام بادر بطلب الفراق قبل أن يستبني له احلق؛ فأردُت ه، ولربّ واألزواج يطالب بام ليس من حقّ 

ق بذلك من سائر األحكام، واملراد بقويل شوز، أسبابه وعالجه وما يتعلّ أحكام النّ  ع من خالل بيانحكمة الّّش 

أو  وجني جتاه اآلخر من قيامه بواجب،من الزّ  يانة: هو ما حَيَتِسُبه هلل كّل يانة والقضاء( الدّ )بني الدّ  يف العنوان:

 اء( هو كّل ، و)القضنة مثالً عد أو لعدم قيام البيّ ه عن رُضٍّ مل ُيقَض به عليه؛ لكونه من حَمْض التَّعُبد كُخلف الوَ كفّ 

لزم بالقضاء دون تي تطليق وسائر األحكام الّ أديب والتّ والتّ  نْيِ مَ كَ به عليه، كإقامة احلَ  ما يأمر به القايض أو ُيقىض

 الفتوى، كام يأيت بياهنا إن شاء اهلل. 

 شوز:تعريف النّ 

ور هَأْنشاٌز ونِشاٌز ِمْثُل: َأْجبال وِجبال، وهو بمعنى: الظّ  عىلى ك شز، وجيمع كذلمفرده النّ  غة:شوز يف اللّ النّ 

إَِذا َقَفَل » :ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احْلَِديِث: َكاَن َرُسوُل اهلل  ،َما اْرَتَفَع من األرض عىلى ق طلَ فيُ  . اً كان أو معنويّ  اً يّ واّلرتفاع حّس 
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َ َثاَلثاً  غري األرض، ومنه: صفة  عىلى ويطلق  مكان مرتفع. عىلى أي: صعد ، (1)«ِمْن َسَفٍر َفَمرَّ بَِفْدَفٍد َأْو َنَشٍز َكربَّ

 . (3)َأي: مرتفعة كبيضة احلامم لوهنا لون اجللد، (2)«َكاَن يِف َظْهِرِه َبْضَعٌة ناشزة: » ملسو هيلع هللا ىلص بّي النّ  ْي ة بني كتفَ بوّ خاتم النّ 

  (4)راكبها. عىلى إن صعبت  ةِ ابّ وج أو املرأة إن تعالت واستعصت عىل زوجها، والدّ : نشوز الزّ ومن املعنوّي 

 :عريف اّلصطالحّي التّ 

ْوِج بَِغيْ ـقال األحناف: النُُّشوُز يف النَِّكاِح َأْن تَ  .0 ِر َحقٍّ َخاِرَجًة ِمْن َمنِْزلِِه، بَِأْن َخَرجت بَِغري ـْمنََع َنْفَسَها ِمْن الزَّ

 (5)إْذنه َوَغاَبت َأو َساَفَرْت.

زوجها بَِمنِْعَها التََّمتَُّع هِبَا، َأْو ُخُروِجَها باَِل إْذٍن ملََِكاٍن َّل  ةخروج املرأة عن َطاعَ  شوز بقوهلم:نوا النّ ة بيّ املالكيّ  .9

اَلِة، َأْو َأْغَلَقت اْلَباَب ُدوَنُه، َأْو َخاَنْتُه يِف َنْفِسَها َأْو  جَيُِب ُخُروُجَها َلُه، َأْو َتَرَكْت ُحُقوَق اهلل َكالطََّهاَرِة َوالصَّ

 (6).َمالِهِ 

ْوجافعيّ الّش  .2   (7).ة قالوا: النُُّشوز اخْلُُروُج َعْن َطاَعِة الزَّ

                                                           

(، سليامن بن أمحد الطربايّن، حتقيق: محدي بن عبد املجيد 02270(، رقم احلديث: )09/202ربايّن يف املعجم الكبري ). أخرجه الطّ 1

 الّسلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الّطبعة الّثانية. والفدفد: األرض الغليظة ذات احلىص.

(، حمّمد بن عيسى بن سورة، حتقيق: حمّمد نارص الّدين 29ما جاء يف خاتم النبوة ). أخرجه الرّتمذّي يف خمترص الشامئل املحمدية، باب 2

 األلبايّن، املكتبة اإلسالمّية، عاّمن. 

. ينظر: الّتمهيد ّلبن عبد الرّب أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النّمرّي القرطبّي، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحمّمد عبد 3

 هـ.0227م األوقاف والشؤون اإلسالمّية، املغرب، الكبري، وزارة عمو

(، أبو عبد الّرمحن بن أمحد الفراهيدّي، حتقيق: مهدي املخزوم وإبراهيم الّسامّرائي، دار ومكتبة اهلالل. 0/929. ينظر: كتاب العني )4

 هـ. 0404(، حمّمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، الّطبعة الّثالثة، 5/407ولسان العرب )

 هـ.0410( عالء الّدين أبو بكر بن مسعود الكاسايّن احلنفّي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 4/99. بدائع الّصنائع )5

 (، أبو العّباس أمحد الّصاوي، دار املعارف.9/500. ينظر: بلغة الّسالك ألقرب املسالك )6

 هـ.0405وأمحد الربلّس عمرية، دار الفكر، بريوت،  (، أمحد سالمة القليويبّ 2/211. حاشية قليويب وعمرية )7
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 ،عن ُفُرشهم باملعصية منهنّ  هنّ ، وارتفاعِ عىل أزواجهنّ  وجات باستعالئهنّ احلنابلة قالوا: هو من الزّ  .4

ْوِج جال النُُّشوزومن الرّ  عنهم. وإعراضاً  منهنّ  بغضاً  ؛هم فيهعليهم فيام لزمهّن طاعتُ  واخلالِف   : َمْعِصَية الزَّ

 (8).ه عنها؛ لرغبته عنها ملرضها، أو كربها، أو غريمهاوجة وإعراُض َعَلْيه جتاه الزّ  فِياَم َفَرَض اهلل

كاح، فمتى ظهرت أحدمها: نشوز املرأة، وهو عصياهنا لزوجها فيام جيب له عليها من حقوق النّ  :فهو نوعان

ن امرأته، جل عوع الثاين: نشوز الرّ النّ  مة.جتيبه، أو جتيبه كارهة متربّ شوز، مثل أن يدعوها فال منها أمارات النّ 

 ة.ديّ عبّ ة والتّ نيويّ الدّ  ،ةة واملعنويّ قصري يف حقوقها املاديّ عدي عىل حوائجها والتّ وهو: إعراضه عنها، وظلمه هلا بالتّ 

 وجة:عالمات نشوز الزّ 

د خمالفتها ملراد زوجها فيام جيب عليها نحوه، وق عىلى عة بحسب ما تبديه املرأة من مواقف تدل العالمات متنوّ 

أو  ،من ذلك، منها: إن دعاها إىل اّلستمتاع هبا فلم جتبه، أو تتثاقل وتبدي كراهية وعبوساً  ذكر الفقهاء بعضاً 

م رّ الة أو سائر فرائض اإلسالم، أو فعل حمد احلرام برتك واجب كرتك الّص خترج من بيتها من غري إذنه، أو تتعمّ 

كّشب مخر، وّل تعبأ بتذكري زوجها وهنيه عن اإلثم، وقد يبلغ هبا احلال أن متنعه من دخول البيت أو ترضبه أو 

 ها يف املكروه؛ فال إلزام بذلك.شوز ترك املرأة للفضائل أو وقوعُ وّل يكون من النّ (9).تتآمر عليه

 شوز جوانب عديدة:الباعث عىل النّ 

 ر.رف اآلخالطّ  ظا يغيممّ  ؛ينالدّ  وجني، أو سبِّ وم من أحد الزّ الة والّص ك الّص ين، كرتفريط بالدّ اجلهل والتّ  -

                                                           

( 402هـ. اهلداية يف فقه اإلمام أمحد )0222(، أبو حممد موّفق الّدين عبد اهلل املقديّس، مكتبة القاهرة، 7/202)ّلبن قدامة. املغني 8

عة األوىل، بالطّ لنّش والّتوزيع، حمفوظ بن أمحد أيب اخلطاب، حتقيق: عبد الّلطيف مهيم وماهر ياسني الفحل، مؤّسسة غراس ل

 هـ.0495

 سنة ،بعة األوىلة، الطّ ، املطبعة اخلرييّ اد احلنفّي د احلدّ بن حممّ  بكر بن عيلّ  أبو (،9/24)ة عىلى خمترص القدوري رّي ينظر: اجلواهر النّ  .9

اج يف جم الوهّ النّ  .م0222 ةسن ،بريوت ،د بن أمحد عليش، دار الفكرحممّ  (،2/545) منح اجلليل رشح خمترص خليل ـ.ه0299

 .م9114د بن موسى الدمريي، حتقيق: جلنة علمية، دار املنهاج جدة، الطبعة األوىل سنة:ين حممّ كامل الدّ (، 7/407)رشح املنهاج 

ة سحمفوظ بن أمحد بن احلسن، حتقيق: عبد اللطيف مهيم وماهر ياسني الفحل، مؤّس  (،0/402) اهلداية عىلى مذهب اإلمام أمحد

 هـ. 0495، وزيع، الطبعة األوىلّش والتّ غراس للنّ 
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، واملنِّ الغري عىلواّلستطالة  ،والكرب ،فوركالّس  ،عدم اخلُلق من أحدمها وسوء الطَّبع؛ فيقع اّلنحراف والعناد -

 بعد العطاء.

 وج.املدقع للزّ  وجة، أو الفقركفحش ِغنَى الزّ  ،قارب يف اجلانب اّلقتصاديعدم التّ  -

افات، وّ وجة من الطّ حال، أو الزّ وج كثري الرّت واصل، كأن يكون الزّ ة، أو عدم اّلعتدال يف التّ لفوارق اّلجتامعيّ ا -

 زاع.نتج النّ يُ  للواجبات وملالً  واصل ضياعاً وعزلة، وعن املبالغة يف التّ  نتج عن القطيعة انطواءً ا يُ أو العكس؛ ممّ 

ا ضجر لعدم الرّ صاب منهام القلق والّض مُ ـال عىلا أن يغلب فإمّ  ؛العجز اجلنّّس كالعقم و ،اجلانب الصحّي  -

 ليم  فيسعى للفراق. ر من الّس ا أن حيدث امللل والرّض وإمّ  ،رسليم بالقدَ والتّ 

 شـوز:ـحكم النّ 

 دّل وي ،علم برتك واجب أو فعل ممنوملا فيه من العدوان والظّ  ؛وجوجة أو الزّ م سواء وقع من الزّ شوز حمرّ النّ 

ب عليه وما يرتتّ ، أديب من احلاكموج أو التّ ب من الزّ حريم: ما يرتتب عليه من عقوبات عاجلة، كالرّض التّ  عىل

ُجُل اْمَرَأَتُه إىَِل فَِراِشِه، َفَأَبْت َأْن جَتِيَء، َلَعنَْتَها : »ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،وجة حني عدم استجابتهاالزّ  كلعنِ  ،من وعيد إَِذا َدَعا الرَّ

 ـَكَفى بِالْ : »ملسو هيلع هللا ىلص وجة، َقاَل َرُسوُل اهللع من يعول، ومنهم الزّ الرجل إن ضيّ  دِ وتوعُّ ، (10) «َكُة َحتَّى ُتْصبَِح املَاَلئِ 
ِ
َمْرء

   (11).«َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُقوُت  امً ـإِثْ 

 اشزحكم تأديب النّ 

أديب ّلزم التّ  فإنّ  هلل قه، فإن تعلق بحق اشوز بإنزال العقوبة خيتلف بحسب متعلّ النّ  عىلأديب حكم التّ  إنّ 

ق ج، وكذلك لو كانت املظامل تتعلّ الة وعدم اّلغتسال ورشب اخلمر والتربّ كرتك الّص  ،وّل يمكن التغافل عنه

ا هوج إنصاف اآلخرين من زوجته وكفُّ ه جيب عىل الزّ وج من العباد، كّسقتهم وشتمهم أورضهبم؛  فإنّ بغري الزّ 

ُكْم رَ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛عن الظلم ُجُل َراٍع يِف ُكلُّ اٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ

                                                           

د بن حممّ  : صحيح البخارّي،باب إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زوجها ،كاحكتاب النّ  (،2927، رقم: 7/21) أخرجه البخارّي  .10

 هـ. 0499 ،األوىل الطبعة ،د فؤاد عبد الباقيترقيم حممّ  ،جاةدار طوق النّ  ،د زهري بن نارصإسامعيل اجلعفي، حتقيق: حممّ 

سليامن : سنن أيب داود، باب يف صلة الرحم ،كاةكتاب الزّ  (،0029، رقم: 9/029) (0029)أخرجه أبو داود ، حديث حسن  .11

 بريوت. ،املكتبة العرصية ،ين عبد احلميدد حمي الدّ ، حتقيق: حممّ جستاينّ بن األشعث الّس 
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 نفسه دون حّق  غافل من الزوج عن حّق فمن احلكمة التّ  الزوج؛ ، خالفا حلّق (12)«َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

 عىلى  ري غالباً قصعدي والتّ ذي ّل يفسد عليه حياته؛ بأن يكون التّ ر الّ بالقدْ  - ثالً م ملسو هيلع هللا ىلصوله يف رسول اهلل  - ربه 

 ذلك.  عىلى امدي ي إىلى فقد قوامته وبسط سلطاهنا عليه؛ فال ينبغي له التّ ا يؤدّ حاهلا، ممّ 

 ة:وجني عىل تقوى اهلل وعدم املضارّ الزّ  حّث 

ب تقرّ د به ويُ تعبّ ا يُ بذلك هو ممّ  باحلقوق والواجبات، والقيامُ الوفاء  عىلة تكون قائمة وجيّ األصل أن احلياة الزّ 

جته باملعروف، زو عىلى جل أن ينفق الرّ  عىل، فوجب  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ملا فيه من اّلمتثال ألمر اهلل وأمر رسوله تعاىل به إىل اهلل

لقيام ج من استئذانه واوالزّ  وجة القيام بحّق عن بيته، وعىل الزّ  فاع ودفع الرّضّ ، وعليه الدّ ر هلا سكناً وأن يوفّ 

نصف اآلخر قى ألمنهام مقام ربه واتّ  املشرتك بينهام عدم اهلجر يف الفراش، فلو خاف كّل  ون بيتها، واحلقُّ ؤبش

 عاىل:كام قال ت ،وجية من املُكاَرمة واملعروف بنيت عليه احلياة الزّ اَم ـلِ  ؛من نفسه، بل وأحسن ابتغاء وجه اهلل

﴿               

             

                 

                

 ﴾. (13)  

 شوز:أديب عند النّ ـتّ من يقوم بال

َ لتأديبها هو الّزوجـُمتَ ـن الّزوجة فإّن الإن كان النّشوز مِ  ب، باملوعظة واهلجر والرّض  - كام سيأيت - َويلِّ

ب ابنته ويالطف زوجها، ويرصفهام وجة يؤدّ ، وأب الزّ (14)أحد الزوجني فع األمر إليه يف حّق وكذلك اإلمام إن رُ 

نيا أو اآلخرة؛ لو اشتغال هبا لكان أنفع هلام، بدل أن يكون ضايا أخرى من أعامل الدّ إن أمكن عند اّلصطدام إىلى ق

 ا ورد يف ذلك:دون اخلصومة، وممّ وج، ويصعّ ب عن معايب الزّ وجة هم من ينقّ آل الزّ 

                                                           

 باب اجلمعة يف القرى واملدن. ،كتاب اجلمعة (،222، رقم: 9/5) أخرجه البخارّي  .12

 .25، 24 :اآليتان ،ساءسورة النّ  .13

 بريوت. ،، دار الفكراملالكّي  د بن عبد اهلل اخلريّش ، حممّ (4/7) ينظر: رشح خمترص خليل للخريّش  .14
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ِه َما َتْلَقى يِف َيِدَها َتْشُكو إَِليْ  : أنَّ َفاِطَمَة َأَتِت النَّبِيَّ  عيلّ  فعن، لفاطمة حني طلبت خادماً  ملسو هيلع هللا ىلص إرشاد النبّي  -

َحى، ... َها، َفَجاَء َفَقَعَد َبْينِي َوَبْينَ « َعىَل َمَكانُِكاَم »َقاَل: َفَجاَءَنا َوَقْد َأَخْذَنا َمَضاِجَعنَا، َفَذَهْبنَا َنُقوُم، َفَقاَل:  ِمَن الرَّ

اَم ـْو َأَوْيتُ أَ  -اَم َمَضاِجَعُكاَم ـاَم؟ إَِذا َأَخْذتُ ـاَم َعىَل َخرْيٍ مِمَّا َسَأْلتُ ـكُ َأّلَ َأُدلُّ »َوَجْدُت َبْرَد َقَدَمْيِه َعىَل َبْطنِي، َفَقاَل:  َحتَّى

ا َأْرَبعاً  َوَثاَلثنَِي، َوامْحََدا َثاَلثاً  َفَسبَِّحا َثاَلثاً  -اَم ـفَِراِشكُ  إىَِل  َ  (15).« ِمْن َخاِدمٍ َوَثاَلثنَِي، َفُهَو َخرْيٌ َلُكاَم  َوَثاَلثنَِي، َوَكربِّ

ِك؟»َبْيَت َفاطَِمَة يوما َفَلْم جَيِْد َعِليًّا يِف الَبْيِت، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص وَجاَء َرُسوُل اهلل - َوَبْينَُه  َقاَلْت: َكاَن َبْينِي« َأْيَن اْبُن َعمِّ

ٌء، َفَغاَضَبنِي، َفَخَرَج، َفَلْم َيِقْل ِعنِْدي  ْنَساٍن:   َفَقاَل َرُسوُل اهلل،يَشْ ، َفَجاَء َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل« .َن ُهوَ اْنُظْر َأيْ »إِلِ

ِه َوَأَصاَبُه ُتَراٌب، َفَجَعَل َرُسوُل   ُهَو يِف املَْسِجِد َراِقٌد، َفَجاَء َرُسوُل اهلل َوُهَو ُمْضَطِجٌع، َقْد َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن ِشقِّ

  (16).«َراٍب ـَبا تُ َراٍب، ُقْم أَ ـُقْم َأَبا تُ »َيْمَسُحُه َعنُْه، َوَيُقوُل:    اهلل

غري ماء؛ بسبب ضياعها لعقدها، َقاَلْت َعاِئَشُة:  عىلى وزجر أبو بكر عائشة حني شكى الناس له عطلتهم وهم  -

يِت، َفاَل َيْمنَُعنِي ِمَن التَّ  نِي َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل َما َشاَء اهللُـبَ ـَفَعاتَ » ِك إِّلَّ َمَكاُن حَ َأْن َيُقوَل، َوَجَعَل َيْطُعُن بَِيِدِه يِف َخارِصَ رُّ

 . (17)َعىَل َفِخِذي  َرْأِس َرُسوِل اهلل

 .مفتبّس  ملسو هيلع هللا ىلص ت بالنبّي ذبرضهبا فال ة وهمّ وزجرها مرّ  -

 .وزجر عمر حفصة يوماً  -

وجني واألهل إىلى صالح املآل هلام وألبنائهام رصف عند اّلختالف: أن يكون نظر الزّ ومن احلكمة وحسن التّ 

 .ازلةوليس ملجرد النّ 

يف  هلنّ  ملسو هيلع هللا ىلصساء، ومنه خطاب النبي ناصح َأِمن الفتنة فيعظ خصوص املرأة وعموم النّ  أديب من كّل كون التّ وي

، َفَقاَل: »...حديث جابر قال:  َرُهنَّ ْقَن، َفإِنَّ َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب »ُثمَّ َمىَض َحتَّى َأَتى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ َوَذكَّ َتَصدَّ

ْيِن، َفَقاَلْت: لِ ، َفَقاَمِت «َجَهنَّمَ   َسْفَعاُء اخْلَدَّ
ِ
َكاَة، ُكنَّ ُتْكثِْرَن الشَّ ـأِلَنَّ »َم؟ َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: ـاْمَرَأٌة ِمْن ِسَطِة النَِّساء

                                                           

 باب عمل املرأة يف بيت زوجها. ،فقاتكتاب النّ (، 5200، رقم: 7/05أخرجه البخاري ) .15

 جل يف املسجد.باب نوم الرّ  ،الةكتاب الّص  (،440، رقم: 0/20أخرجه البخاري ) .16

 :قيم، تراملدينّ  إلمام مالك بن أنس األصبحّي ا : املوّطأ،ميمّ باب يف التّ  ،هارةكتاب الطّ (، 22، رقم: 0/54أ )أخرجه مالك يف املوطّ  .17

 هـ.0410 ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د فؤاد عبد الباقيحممّ 
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، ُيْلِقنَي يِف َثْوِب باَِلٍل ِمْن َأْقِرطَ «َوَتْكُفْرَن اْلَعِشريَ  ْقَن ِمْن ُحِليِِّهنَّ ويف ذلك  (18) «.تِِهنَّ َوَخَوامِتِِهنّ ، َقاَل: َفَجَعْلَن َيَتَصدَّ

 زاع.ر واجلحود للفضل عند النّنكُّ التّ  قاق، وعدمِ عدم الوقوع فيام يوجب الّش  عىلى ساء للنّ  حّث 

 وجني:اإلفساد بني الزّ 

سواء كان  ،وج وأهلهالزّ  عىلعدي التّ  عىلزوجها، وذلك بإغرائها وحتريضها  عىلى جاء الوعيد يف ختبيب املرأة 

َق الغلبَة القص  إلعالمّي ا ليوصلوها إىل الفراق، ومن أعظم الفساد اخلطاُب  بعلها، أم كان املراد الكيدَ  عىلى د لُتَحقِّ

 اعة واّلستئذان منالطّ  بأنّ  س عليهنّ لبِّ ، ويُ طاعة أزواجهنّ  جال وعدمِ هم عىلى جماراة الرّ وحيثّ ساء الذي يغري النّ 

 (19)«.ْيَس ِمنَّا َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعىَل َزْوِجَها، َأْو َعْبًدا َعىَل َسيِِّدهِ لَ : » ف. قال رسول اهللخلّ عف والتّ الّض 

 شوز:ب عىل النّ ما يرتتّ 

ها قد فلربام وجد ،من زوجته أن يبادر إىل البحث عن أسباب ذلك وج: إن ّلحظ نشوزاً ذكري للزّ ّلبد من التّ 

جب وجيعل من نفسه قدوة يف بيته بالوفاء بام و ،ها من نفسهها ظلٌم أو سوُء خلٍق منه أو من غريه، فينصفاستفزّ 

الم الّس  ةمن حتيّ  هلا خارج البيت، ابتداءً  مكارم األخالق ولو كان فاقداً  عىلى عليه من نفقة ورعاية، وأن حيافظ 

 ءا سيغلب عليها احلياوّل ترى منه ما ينقص من قدره، والغالب أهّن  ،عند دخوله وخماطبتها بألطف الكلامت

  رفني.الطّ  عىلوَسُيفَرض اّلحرتاُم 

 :(20) ج يف إصالحها باآليتدرّ ا قد نشزت وعصت فالواجب التّ  له بعد متام استقامته أهّن ا إن تبنّي أمّ 

اهلل  همة بام وجب عليها حيال زوجها، وما أعدّ وذلك بتعليم اجلاهلة وتذكري املتعلّ : املوعظةاملرحلة األوىل: 

 ،ظهر توبةأو تُ  د به الفاسقات من عذاب شديد؛ وعندها قد تبدي عذراً وما توعّ  حسن،احلات من جزاء للّص 

                                                           

سلم ، صحيح مسلم، مساء يف العيدين إىل املصىّل باب ذكر خروج النّ  ،كتاب صالة العيدين (،225، رقم: 9/012) سلمأخرجه م .18

 .ابن احلّجاج القشريّي، ترقيم: حمّمد فؤاد عبد الباقي

صحيح . ب امرأة عىلى زوجها، وهو حديث باب فيمن خبّ  ،القكتاب الطّ  (،9075، رقم: 9/954) أخرجه أبو داود يف سننه .19

 .أللباينّ ا (،9/905) هيبغيب والرّت ينظر: صحيح الرّت 

ذا ام أبيح له ذلك ألجل إصالح حاهلا؛ لوج يف إحلاق األمل بزوجته، واألصل منعه وحتريمه، وإنّ ا يقتضيه حال الزّ درج ممّ وجوب التّ  .20

ومتى حصل املقصود  ،تائجظر يف النّ درج والنّ فوجب التّ  ،له اّلسرتسال يف إيذائها ه ّل حيّل ق اإلصالح باألدنى من العقوبة فإنّ لو حتقّ 

.  كفَّ
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ام وعىل قاق عليهشفقته وخوفه من سوء عاقبة الّش  ف بالقول، مظهراً فليتلطّ  ،جوع إىل احلّق وذلك بداية الرّ 

وب أن جيتنب أسل وجالزّ  عىلد عند البعض أقول: ا هو مشاهَ لوجود بعض األساليب اخلاطئة ممّ  ونظراً  .األبناء

 قْت اطل، ومتي ما حتقّ ك بالبوتتمّس  واستكباراً  عناداً  رَ ظهِ حتى ّل تنفر نفُسها وتتعاىل فتُ  ؛استضعافها أو حتقريها

ابت ألخطائها دون أن يطلب إثبات ذلك، وإن ت توبُتها عليه أن يقبل بمعاذيرها التي اعتذرت هبا وجعلتها سبباً 

إىلى  يطان غفر اهلل يل ولك، وانتقلذلك من نزغ الّش  ربام عاجلها بقوله: كّل ت بام ستعتذر فلوندمت ثم حترّي 

فع، فكم من أمحق حياور زوجته حتى ُتَسلِّم له بخطئها وهو ّل يزال ة وحيصل به النّ موضوع آخر ترتفع به اهلمّ 

ن عقباه، م بام ّل حيستكلّ يف احلال أو من حال إىلى آخر؛ حتى ينفد صربها فت رها مراراً يرجعها إىلى عيوهبا، ويقرّ 

 ، ه جرى كالم بني عائشة وفاطمةزرع: أنّ  سبب ورود حديث أمّ  نّ إقيل:  :قدوة ومثل ملسو هيلع هللا ىلصولنا يف رسول اهلل 

 َيا ةٍ ـاَم َكاَلٌم، َفَقاَل: َما َأْنِت بُِمنَْتِهيَ ـهُ ـَعىَل َعاِئَشَة َوَفاطَِمَة َوَقْد َجَرى َبْينَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وُل ُس رَ  َل َخ دَ »قال ابن حجر: 

ْثنَا َعنْهُ  هللَيا َرُسوَل ا :َفَقاَلْت  .َكَأيِب َزْرٍع َمَع ُأمِّ َزْرعٍ  ِك لُ ثَ  َومَ يِل ثَ مَ  َراُء َعن اْبنَتي؟! َأنَّ ـَميْ ـُح  اَنْت اَم، َفَقاَل: كَ ـَحدِّ

َة اْمَرَأة..... ق فانظر إىل حكمة اّلنتقال من السبب  إىلى حديث، (21)«َقْرَيٌة فِيَها إِْحَدى َعّْشَ  وجيب .طويل ُمشوِّ

 جل واملوعظة من املرأة،قاق من الرّ قرير وطلب اّلعتذار؛ إن كان الّش التّ عىلى عدم اإلرصار عىل وجة تنبيه الزّ 

دام ورشوعه يف املالطفة والوعد احلسن ينبغي عدم إحراجه بإظهار ضعفه ما مل يكن من ه عن الّص فبمجرد كفّ 

 كوص. طبعه النّ 

وهو: أن ّل جيامعها وّل يضاجعها عىل فراش واحد، أو يوليها ظهره، وقيل: جيامعها؛  :هلجرا ـانية:املرحلة الثّ 

وّل يكلمها، وهجر الكالم  : ﴿   ﴾(23)قال ، (22)من كالمها ر هو ويمتنعُ  يترّض لئاّل 

ن أصل القطيعة  كااّم ـول .ح باب احلوار وفرصة اّلعتذارام؛ لورود النهي عنه، وملا فيه من فتّل يتجاوز فيه ثالثة أيّ 

 وجني إّّل اهلجر بني الزّ  فال حيّل  ؛(24).«ّلَ حَيِلُّ لَِرُجٍل َأْن هَيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلِث َلَيالٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  واهلجر التحريمَ 

                                                           

 حمّب  :إخراج ،د فؤاد عبد الباقيحممّ  :قيمربن حجر العسقالين، ت أمحد بن عيلّ  (،2/952)فتح الباري رشح صحيح البخاري  .21

 هـ.0272، بريوت ،دار املعرفة ،ين اخلطيبالدّ 

 .(9/224)نائع ينظر: بدائع الّص  .22

 .24 :اآلية ،ساءنّ سورة ال .23

 باب اهلجرة. ،كتاب األدب (،0172، رقم: 2/91) أخرجه البخارّي  .24
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ستحسنة ة اهلجر املوأقىص مدّ  ،صلهاو –ام كالعّشة أيّ  -ام القليلة ره، فإن كفته األيّ شوز لإلصالح وبقدْ عند النّ 

ُه َقاَل:  ،ذلك ملسو هيلع هللا ىلصلفعله ؛ (25)شهر ام قد يرتتب ـولِ ، (26) ..«. اْعَتَزَل نَِساَءُه َشْهًرا َكاَن َرُسوُل اهلل »فَعْن َجابٍِر َأنَّ

إن ة، فقأو سنني معلّ  جال هبجر زوجته شهوراً يادة من فساد يف األخالق، وليس كام يصدر من بعض الرّ الزّ  عىل

 أغلظ عليها القول لرتجع إىل طاعته. ْت أبَ 

، جلداً  أو جيرح ح يكّس عظامً اّلستقامة بّشط أن يكون غري مربّ  ِت أن يقوم برضهبا إن أبَ ـالثة: املرحلة الثّ 

 ا إن اعتقد أنّ أمّ ، (27)حلاهلا عن الغواية وصالحاً  حدث ردعاً ه سيُ أنّ  ام إن ظنّ وإنّ  ،لذاته ب ليس مراداً والرّض 

 خري يف فال -ه قد ظلمهاها، أو تشكوه للقايض بأنّ كفرارها من البيت، أو تسليط وليّ  ب سيزيدها سوءاً الرّض 

 لسوء ما يؤول إليه حاله.  ؛رضهبا

وج ينبغي أن حيذره ويمتنع منه ما استطاع إىلى الزّ   أنّ ة احلاجة إليه إّّل أديب عند شدّ ب مع جوازه للتّ والرّض 

ُبوا إَِماَء اهللملسو هيلع هللا ىلص اهلل وُل ُس رَ  َقاَل »: قالاهلل بن أيب ُذباب  عن إياس بن عبد؛ ذلك سبيالً  عمر إىَِل  فجاء .: َّل َترْضِ

، َفَأَطاَف بِآِل َرُسوِل  [،أي: اجرتأن ونشزن] َفَقاَل: َذِئْرَن النَِّساُء َعىَل َأْزَواِجِهنَّ   هللَرُسوِل ا هِبِنَّ َص يِف رَضْ َفَرخَّ

، َفَقاَل النَّبِيُّ نَِساٌء َكثرٌِي َيْشكُ   اهلل ٍد نَِساٌء َكثرٌِي َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنَّ : »وَن َأْزَواَجُهنَّ َلْيَس  ،َلَقْد َطاَف بِآِل حُمَمَّ

 (28)«.ُأوَلِئَك بِِخَياِرُكمْ 

قال  ،قاق من اآلخرالّش  عي أنّ يدّ  فاق وكلٌّ حكيم تكون عند عدم اّلتّ مرحلة التّ  :نْي مَ بعثة احلكَ  :ابعةاملرحلة الرّ 

              ﴿ تعاىل:

                                                           

 .(9/500) الك ألقرب املسالكينظر: بلغة الّس  .25

 وعّشين. هر يكون تسعاً باب الّش  ،يامكتاب الّص  (،0124، رقم: 9/702) أخرجه مسلم .26

 .(9/509)الك ألقرب املسالك ينظر: بلغة الّس  .27

. واأللباينّ  هبّي حه احلاكم والذّ ساء، وصحّ باب يف رضب النّ  ،كاحكتاب النّ  (،9040، رقم: 9/945أبو داود يف سننه )أخرجه  .28

، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، يسابورّي د بن عبد اهلل النّ عبد اهلل احلاكم حممّ  أبو (،9/915) حيحنياملستدرك عىل الّص ينظر: 

، مصدر الكتاب: ين األلباينّ د نارص الدّ حممّ  (،5/040)أيب داود سنن ف يصحيح وضع .بعة األوىلالطّ  ،بريوت ،ةدار الكتب العلميّ 

 ة.ة اإلسكندريّ حقيقات احلديثيّ ومة التّ ظبرنامج من
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      ﴾ (29)ام تكون عند عدم وضوح حال اخلصومة كأن هذه املرحلة إنّ ، و

 .(30)ضح األمر فواجب القايض أن يقيض بينهام باحلّق ا إن اتّ نة له، أمّ أو من أحدمها وّل بيّ  ،عدي منهاميكون التّ 

ى ذلك ِشقاقًا ألنّ و، واخلالُف بني اثنني، نْي غة: العداوة بني فريقَ قاق يف اللّ الّش و ي قَ يرِ ٍق من فَ فري كّل  ُيسمَّ

 (31).غري شّق صاحبه - َأي: ناحيةً  -العداوة قصد ِشّقًا 

أمٍر  ، أو بسببن أحد الّزوجني، أو بسببهام معاً زاع بني الّزوجني، سواٌء أكان بسبٍب مِ ـ: هو النّ واصطالحاً 

ني ب العميق واملستمرّ  عن يف الكرامة. وقيل: هو اخلالفديد بسبب الطّ زاع الّش وقيل: هو النّ  خارٍج عنهام. 

 (32)وجني.الزّ 

 وكيالن أم حاكامن: :نْي مَ صفة احلكَ 

 ، دون إلزام هلام بردِّ ، جيتهدان ويصدران من األحكام ما يرونه مناسباً نْيِ ام حاكمَ ة إىلى أهّن ـذهب علامء املالكيّ 

ا يقتضيه هذا اّلسم اصدار األحكام، ومل وممّ  منهام َحَكامً  ى كالًّ اهلل سمّ  هم أنّ وجني أو القايض، ودليلُ األمر إىل الزّ 

يف  نْيِ مَ حكَ  عباس ومعاويةَ  ان ابنَ فقد بعث عثامن بن عفّ  ،حابة ، وكذلك فعل الّص أو مصلحاً  يقل نائباً 

؟ عليكام إن : أتدريان ما عليكامنْي للحكمَ  بن ربيعة، وقال عيلٌّ  عتبة بنت ه فاطمةَ ة عقيل بن أيب طالب وامرأتِ قّص 

   (33).قتامقا فرّ معا مجعتام، وإن رأيتام أن تفرّ رأيتام أن جت

                                                           

 .25اآلية: ،ساءسورة النّ  .29

دار  ،د بو خبزةأيب أويس حممّ  :حتقيق، بن نرص البغدادّي  اب بن عيلّ د عبد الوهّ حممّ  وأب(، 0/020) لقني يف الفقه املالكّي ينظر: التّ  .30

 هـ.0495، بعة األوىلالطّ  ،ةالكتب العلميّ 

 اثدار إحياء الرّت  ،د عوض مرعبحممّ  :، حتقيقاهلروّي  د بن أمحد بن األزهرّي حممّ  ، باب: القاف والّشني(،2/915)غة هتذيب اللّ  .31

 .قق(، ماّدة: ش01/022)لسان العرب  .بعة األوىلالطّ  ،بريوت ،العريّب 

 الفقه اإلسالمّي  .هـ0497،الكويتبة ون اإلسالميّ ؤوزارة األوقاف والّش  :صادرة عن (،92/52)املوسوعة الفقهية الكويتية  .32

 (،2/02) ّشيع اإلسالمّي أحكام األرسة يف التّ  .ابعةبعة الرّ الطّ  ،دمشق  ،دار الفكر الّزحييل، وهبة بن مصطفى (،2/7101) تهوأدلّ 

 بعة األوىل.الطّ  ،ّشمجة والنّ ، رشوق للرّت اهلادي عيل زبيدة

املكتبة  ،محيش عبد احلّق  :، حتقيقبن نرص البغدادّي  اب بن عيلّ د عبد الوهّ حممّ  وبأ (،275)صينظر: املعونة عىلى مذهب عامل املدينة  .33

 مة.ة املكرّ مكّ  ،جاريةالتّ 
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إيقاع وعند العجز ّل استقالل هلام ب ،وفيق واإلصالحام وكيالن يسعيان إىل التّ ة: إهّن افعيّ وقال األحناف والّش 

ل إليه صما و عىلى العه ة بعد اطّ ظر يف القضيّ األمر إىلى قايض املحكمة للنّ  وج، أو ُيردّ  بتوكيل من الزّ الق إّّل الطّ 

  (34).نْي ة احلكمَ ّلحتامل عدم اكتامل أهليّ  ؛وهو أوىل ،هذا الذي ذهبت إليه املحاكم يف ليبيا احلكامن، ولعّل 

 صفة القرابـة:

 عىلى رع اة ملا يف ذلك من حرص الّش ؛ وكانت القرابة مستحبّ فة هي من صفات الكامل وليست رشطاً هذه الّص 

حقائق  عىلى العهم ة يف األهل واألرحام؛ وذلك لعلمهم واطّ قويّ  ذلك لح وعدم الفراق، وأسباُب ق الّص حتقّ 

 يف اإلصالح. وجني، ولصدق رغبتهم غالباً الزّ 

ن يكونا به، واألوىل أ نلح فقد يقوماعي إىل الّص املراد هو الّس  َف األجنبي؛ ألنّ فإن مل يكن أحد من القرابة ُكلّ 

 (35)ني.وجحال الزّ  عىلى العهام ع اطّ لتوقّ  ؛وارمن أهل اجلِ 

 ة والفقه:ـصفة العدال

 ،ن الصغائرصغرية م عىلى  ومل ُيرّص  ،نوبَحَكٍم يف كبرية من كبائر الذّ  العدالة هي اّلستقامة بحيث مل يقع كلُّ 

لذا لو كان احلكامن جمروحني، وعلم  ؛وهي رشط سواء قيل إهنام حكامن أم وكيالن باملروءة. ومل يأت بام خُيّل 

                                                           

د بن عبد اهلل حممّ  وأب (،5/095) د بن عبد الواحد، دار الفكر. األمّ ين حممّ كامل الدّ  (،4/994)للكامل بن اهلامم  ينظر: فتح القدير .34

بن  اب بن عيلّ د عبد الوهّ حممّ  أبو (،9/794) اإلرشاف عىلى نكت مسائل اخلالف .هـ0401 ، دار املعرفة بريوت،الّشافعّي  إدريس

 ألحكام الّشعية لألحوال الشخصيةا. هـ0491، الطبعة األوىل ،دار ابن حزم ،احلبيب بن طاهر :، حتقيقنرص البغدادّي 

 .م0222(، زكي الّدين شعبان، منشورات جامعة قاريونس، الّطبعة الّسادسة، سنة 424)ص

ين عبد د جالل الدّ حممّ  أبو (،9/429) مينة يف مذهب عامل املدينةعقد اجلواهر الثّ  (.270)ص ينظر: املعونة عىلى مذهب عامل املدينة .35

ب يف فقه اإلمام املهذّ  .هـ0492، الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمّي  ،د حلمرد بن حممّ قيق: حممّ اهلل بن نجم بن شاس، حت

ين ق الدّ د موفّ حممّ  وأب (،2/22) الكايف يف فقه اإلمام أمحد .ة، دار الكتب العلميّ إسحاق إبراهيم الشريازّي  (، أبو9/422) الشافعّي 

 هـ.0404 ،الطبعة األوىل ،ةميّ ، دار الكتب العلبن قدامة احلنبيلّ 
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 ذي يمكنه أن يكون حكامً ولربام ُفقد العدل الّ . (36)علم خالٌف كمهام، ويف نفوذه إذا مل يَ مل ينفذ ح -القايض بذلك

 (37).ه ّل ُيعتدُّ بأحكامهف غري العدل بمحاولة اإلصالح فإنّ لِّ فلو كُ  ،يف خصومة ما

لني أجزءا ي إن اعتربنامها وك، إّّل منْي كَ وجني هو رشط يف احلَ والفقه بمعرفة أحكام احلقوق والواجبات بني الزّ 

  (38).ولو كانا من العوامّ 

 صفة كوهنام اثنني: 

بالبقاء، أو  الق واآلخرُ وجة، ولو اختلفا فَحَكَم أحدمها بالطّ وج واآلخر من جهة الزّ أحدمها من أهل الزّ 

 مل يلزم يشء إّل باجتامعهام، وكذلك إن غاب أحدمها فليس للواحد -َحَكَم أحُدمها عىل مال واآلخر عىل غري مال

 (39). حماولة اإلصالحإّّل 

 ـاشز:نفقة النّ 

قة ما فاشزة، فعند األحناف ُيقىض هلا بالنّ زوجته النّ  عىلى وج فقة من الزّ اختلف العلامء يف وجوب إجراء النّ 

ة عدم استحقاقها حيح عند املالكيّ والّص  .(40)هبا ظاهراً  ه منتفعاً ا حمبوسة حلقّ دامت يف بيته ولو منعت نفسها؛ ألهّن 

ها عن َغيِّها ومل يفعل ولو برفعها للحاكم، عن ردّ   إن كان قادراً ام هي مقابل اّلستمتاع، إّّل فقة إنّ النّ  قة؛ ألنّ فللنّ 

وقال ابن  .وعدماً  ة وجوداً فقة؛ واحلكم يدور مع العلّ فلها النّ  -أو رجعت عن نشوزها، أو كانت حامالً 

                                                           

، حتقيق: بن حممد املاوردّي  احلسن عيلّ  أبو (،2/014)احلاوي الكبري  (.9/429) مينة يف مذهب عامل املدينةينظر: عقد اجلواهر الثّ  .36

 .(7/290) املغني، ّلبن قدامة .هـ0402 ،بعة األوىلالطّ  ،بريوت ،ةد حمفوظ وعادل املوجود، دار الكتب العلميّ حممّ  عيلّ 

د بن أمحد بن غازي، حتقيق: أمحد بن عبد الكريم نجيب، مركز عبد اهلل حممّ  أبو (،0/421)مقفل خليل  ينظر: شفاء الغليل يف حّل  .37

 م.9112 ،بعة األوىلالطّ  ،القاهرة ،نجيبويه للمخطوطات

 .بعة األوىلالطّ  ،بريوت ،ةين، دار الكتب العلميّ د بن عبد اهلل برهان الدّ براهيم بن حممّ إ (،0/905)ينظر: املبدع يف رشح املقنع  .38

 . (9/422)مينة يف مذهب عامل املدينة ينظر: عقد اجلواهر الثّ  .39

 .(4/99)نائع ينظر: بدائع الّص  .40
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ه قال: ّل تسقط  ما ُروي عن احلََكم أنّ إّّل  ،مهاوغريِ  (43)والشافعّي  (42)ة الفقهاء كاملكذلك عامّ  عىلى : (41)قدامة

كعدم  كام ّل تسقط نفقتها ّلمتناعها ألجل مرضها أو ملانع رشعّي ، (44)نفقتها بنشوزها كام ّل يسقط صداقها

 طهرها أو انشغاهلا بصوم واجب أو إحرام.

 لع(:خُ ـ)الْ  وجة نفسها باملالافتداء الزّ 

يف  اً ئمن حقوقها وّل سيّ  هلا يف حّق  لسوء يف طبعه أو ِخْلقتِه دون أن يكون ظاملاً  وجة من زوجهاقد تنفر الزّ 

،            ﴾(45)﴿: ُخُلِقه؛ ويف ذلك نزل قوله تعاىل

، فقال  ه إىل رسول اهللتْ وكانت اشتكَ  :قال .نزلت هذه اآلية يف ثابت بن قيس ويف حبيبة»: (46)ريجقال ابن ج

فذكر ذلك له، فقال: ويطيب يل ذلك؟  ين عليه حديقته؟ فقالت: نعم! فدعاه رسول اهلل دِّ رُ : تَ رسول اهلل 

           ﴿ :ْت فنزلَ  .قال: نعم، قال ثابت: قد فعلُت 

                   

                                                           

ٍد املَْقِديِسّ  .41 اته ّلزم ابن وبعد وف ،يخ عبد القادرّش ارحتل إىل العراق وأدرك ال ،احلنبيلّ  الدمشقّي  اْبُن ُقَداَمَة َعْبُد اهلل بُن َأمْحََد بِن حُمَمَّ

 (،99/005)هـ. ينظر: سري أعالم النبالء 091سنة: -رمحه اهلل  -املغني والكايف يف الفقه احلنبيل، وتويف  :، وله كتب منهااجلوزّي 

 م.0225 ،الثةبعة الثّ سالة، الطّ ّش الرّ دار النّ  شعيب األرنؤوط، :، حتقيق مجاعة منهم(هـ724 :ت) هبّي د بن قايامز الذّ عبد اهلل حممّ  وأب

 أ. ينظر: ترتيب املداركوله كتاب املوطّ  ،وهو إمام املذهب املعروف ،دار اهلجرة ممالك بن أنس بن مالك بن عامر ذو أصبح، إما .42

 .(2/42)بالء سري أعالم النّ (. 0/5)

أعالم  يف األصول. ينظر: سري (سالةالرّ )يف الفقه و (مّ األ)اس إمام املذهب املعروف، وله كتاب د بن إدريس بن العبّ افعي حممّ الّش  .43

 .(01/5) بالءالنّ 

  (.2/920)املغني، ّلبن قدامة (. 9/500) الك ألقرب املسالكينظر: بلغة الّس  .44

 .992 اآلية: ،البقرة .45

يث وابن ، وأخذ عنه اللّ هرّي وأجازه الزّ  ،أخذ العلم عن عطاء ،اْبُن ُجَرْيٍج األَُمِويُّ َعْبُد املَلِِك بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن ُجَرْيج القريّش  .46

 .(0/295)هـ. ينظر: سري أعالم النبالء 051 سنة: ف يف مكة، تويّف ان وغريمها، وهو أول من صنّ القطّ 
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 ﴾» (47) . ٍويف  .(48)«إيِنِّ ّلَ َأْعتُِب َعىَل َثابٍِت يِف ِديٍن َوّلَ ُخُلٍق، َوَلِكنِّي ّلَ ُأطِيُقه»قالت:  ويف رواية

 (49)«.إَِذا َدَخَل َعيَلَّ َلَبَصْقُت يِف َوْجِهه اهلل َلْوَّل خَمَاَفةُ  ، َواهللَدِمياًم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل َوَكاَن َرُجالً »: روايةٍ 

افها وج إن خلع من الزّ اخلُ  ُض الق وافتدت نفسها باملال، أو كان عرْ تي طلبت الطّ وسواء يف هذه احلال هي الّ 

ت ذإذا عصتك وآذتك فقد حل لك ما أخ)  تقيم حدود اهلل يف ما بينه وبينها من أحكام، ويف قراءة ابن مسعود:أّّل 

حقها؛  عن اخلالص ولو بامهلا، أو التنازلِ  ه وتودُّ لُّ مَ ـر الذي جعلها تَ هبا بالقدْ  وج قد أرّض  إن كان الزّ إّّل . (50)ا(منه

 مقابل طالقها. وج أن يأخذ منها ماّلً للزّ  فلها أن تطالب بالفراق مع أخذها لكامل حقوقها، وّل حيّل 

﴿               

     ﴾(51) : وج ر الزّ ة من عموم صور ترّض صورة خاّص تناولت هذه اآلية

ج، وهو زوّ : منع املرأة من التّ العضل رشعاً  :﴾ ﴿ه: نا، وقولوجة يف جريمة الزّ وهي حالة وقوع الزّ 

 رّ وج ليضطر وسوء العّشة من الزّ ر؛ لذا كان املراد يف هذه اآلية الرّض فهو مطلق الرّض  ،من ذلك غة أعمّ يف اللّ 

   (52)زوجته للخلع.

                                                           

عة بالطّ  ،سالةسة الرّ مؤّس  ،د شاكر، حتقيق: أمحد حممّ ربّي د بن جرير الطّ حممّ  (4/557)جامع البيان يف تأويل القرآن  :ربّي تفسري الطّ  .47

 .992اآلية:  ،األوىل. سورة البقرة

 الق فيه.باب اخللع وكيف الطّ  ،القكتاب الطّ  (،5975، رقم: 7/47) أخرجه البخارّي  .48

د بن عبد اهلل حممّ  أبو : سنن ابن ماجه،باب املختلعة تأخذ ما أعطاها ،القكتاب الطّ  (،9157، رقم: 0/002) أخرجه ابن ماجه .49

 .فيصل احللبّي  ،د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممّ لقزوينّي يزيد ا

 .(4/501) جامع البيان يف تأويل القرآن :ربّي ينظر: تفسري الطّ  .50

 .02اآلية:  ،ساءالنّ سورة  .51

 عّي افالم بن الّش ة، حتقيق: عبد الّس ن عطيّ ب د عبد احلّق حممّ  وأب (،9/97) ةر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ّلبن عطيّ ينظر: املحرّ  .52

 .، باب: العني والّضاد مع الاّلم(0/211) هتذيب اللغة .هـ0499، بعة األوىلالطّ  ،بريوت ،ةدار الكتب العلميّ  ،دحممّ 
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 ثمّ  -شوز ات صور النّ وهو من أولويّ  - م من صداقوج أخذ ما قدّ فللزّ  ،ناواستثنت اآلية حالة وقوع الزّ 

دّ  (53)مفارقتها أو رمجها، وُروي عن أيب ِقالبة اخللع إن  عىلوج حلملها ضييق عليها من الزّ جواز التّ  (54)ّي والسُّ

 (55)ثبت عنده الزنا.

 وج:نشوز الزّ 

ينها متك أو عدمِ  ،فقةمن حقوقها، كعدم النّ  وجة كمنعها من حّق بالزّ  وج بفعل ما يرّض شوز من الزّ صل النّ إن ح

 هغري لوليّ وجة أن تشكوه لُيزَجر وُيؤدَّب، والّص ؛ فلزّ ها بغري حّق أو هجرِ  ،ها بمعصيةمن زيارة أهلها، أو أمرِ 

ا أن ها، وإمّ ملرأة بني زجره وتبقى يف عصمته وّل كالم لولي اتأديبه، والكبري ُيرفع أمره للقايض، وللقايض أن خيرّي 

  (56)ر مع زجره.ق بالرّض طلّ تُ 

 وجني:صالح بني الزّ التّ 

ام بات اآلخر أو ينشغل بام يرصفه عن القيام بعن تلبية متطلّ  وجني ما يصبح به عاجزاً قد يعرض ألحد الزّ 

ح، وإما فا العذر والّص بوح بام عرض له لزوجه؛ فإمّ قصري واإلثم ّل بأس عليه أن يوجب عليه؛ وخلوفه من التّ 

 ﴿ لح هو عني احلكمة والفضل واإلنصاف، قال تعاىل:الق بال إجحاف أو فجور، وهذا الّص الطّ 

                                                           

، قَ  .53 يُّ ، الَبرْصِ ا، روى عن أنس وابن عباس َأُبو ِقاَلَبَة اجلَْرِميُّ َعْبُد اهلل بُن َزْيِد ْبِن َعْمِرو بِن َناتِِل اجلَْرِميُّ اَم، َواْنَقَطَع بَِداَريَّ ِدَم الشَّ

 .(4/402)بالء ينظر: سري أعالم النّ  .هـ014سنة:  -رمحه اهلل  -تويف  ،وغريمها، وكان ثقة

مْحَِن اْبِن َأيِب َكِرْيَمَة احلجازّي  .54 يُّ إِْساَمِعيُْل بُن َعْبِد الرَّ دِّ َث َعْن: َأَنِس بِن َمالٍِك، َواْبِن َعبَّاٍس،  أحد موايل قريش، اإِلَمامُ  ،السُّ ، َحدَّ ُ املَُفّسِّ

 .(5/904)بالء وتويف سنة بضع وعّشين ومائة. ينظر: سري أعالم النّ  ،وروى عنه مالك وابن املاجشون

 ،ى البايبمطبعة عيس ،البيجاويد حممّ  ، حتقيق: عيلّ د بن عبد اهلل بن العريبّ بكر حممّ  وأب (،9/22) ينظر: أحكام القرآن ّلبن العريبّ  .55

د بن أمحد، حتقيق: أمحد الربدوي عبد اهلل حممّ  وأب (،5/25) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبّي  .هـ0229، الثةبعة الثّ الطّ  ،مرص

ل، دار د بن أمحد بن أيب سهحممّ  (،0/29) خّّس املبسوط للّّس  .هـ0224، انيةبعة الثّ الطّ  ،ةدار الكتب املرصيّ  ،وإبراهيم طفيش

 ،د حجي وآخرين، حتقيق: حممّ د بن أمحد بن رشد القرطبّي الوليد حممّ  أبو (،5/922)حصيل البيان والتّ   .هـ0404، بريوت ،املعرفة

احلسني حييى بن أيب  أبو (،00/72) افعّي البيان يف مذهب اإلمام الّش  .هـ0412، انيةبعة الثّ الطّ  ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمّي 

الروض املربع رشح زاد املستقنع  .هـ0490، بعة األوىلالطّ  ،ةجدّ  ،دار املنهاج ،وريد النّ ، حتقيق: قاسم حممّ اخلري العمراينّ 

 سالة.سة الرّ مؤّس  ،ددار املؤيّ  ،دوس حممّ ، ختريج: عبد القدّ نصور بن يونس بن حالم احلنبيلّ (، م552)ص

 اج واإلكليل رشح خمترص خليلالتّ  .د بن أمحد بن عرفة، دار الفكرحممّ  (، 9/245) ح الكبريعىل الّّش  سوقّي ينظر: حاشية الدّ  .56

 هـ. 0222 بريوت ،د  بن يوسف العبدري، دار الفكرحممّ  (،2/427)
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   ﴾(57) ، ّة، وَلَسِلموا من وجيولو َفِقه األزواُج ملا كانت كثري من اخلصومات الز

جيد ما انبهر به  ، أووجة العمر أو تصري ذميمة لِِعلَّة مثالً ذلك كثرية: فقد يتقدم بالزّ  عدي، وأسباُب قصري والتّ التّ 

  أن املرأة قد تكون أصرب وأوىف.وج إّّل من احلُسن فيزهد يف زوجته األوىل، وقد حيصل العجز يف الزّ 

ن بعض حقوقها وترىض؛ مقابل بقائها يف عصمة زوجها، قال سعيد وجة علح أن تتنازل الزّ ومن صور الّص 

 ججل قد طالت صحبتها وكربت، فرييد أن يستبدل هبا، فتكره أن تفارقه، ويتزوّ بن جبري: هي املرأة تكون عند الرّ 

لِّقني ّل تطهر. وعن عائشة: تقول املرأة لزوجها: ام والّش اًما ولألخرى األيّ عليها؛ فيصاحلها عىل أن جيعل هلا أيّ 

 (58)ي.منّ  وأمسكني وأنت يف حلٍّ 

 -وهنَّ من أكرم وأرشف نساء العاملني  -هات املؤمنني وعىل أهل بيته الكرام وأمّ  ملسو هيلع هللا ىلصه نبيّ  عىلى ر اهلل ولقد قدّ 

ر أحواّلً   ،للعباد إىلى يوم القيامة يف العّس واليّس القدوةَ  ملسو هيلع هللا ىلصليكون  ؛لمدة يف املال واألهل واحلرب والّس متعدّ  قدَّ

اس َقاَل: ما رواه ابن عبّ  ة التي قدرها اهلل روس اّلجتامعيّ جواز ما ُيعتقد منُعه، ومن تلكم الدّ  عىلى ولَِيُدلَّ فعُله 

َقَها النَّبِيُّ » ْقنِي َوَأْمِسْكنِي، َواْجَعْل َيْوِمي لَِعاِئَشَة، َفَفَعَل َفنَ   َخِشَيْت َسْوَدُة َأْن ُيَطلِّ  ﴿ َزَلْت:، َفَقاَلْت: ّلَ ُتَطلِّ

       ﴾(59) ، ٌَفُهَو َجاِئز 
ٍ
ء َهَذا  .«َفاَم اْصَطَلَحا َعَلْيِه ِمْن يَشْ

 (60)َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

 (61).«َيْقِسُم لَِعاِئَشَة بَِيْوِمَها َوَيْوِم َسْوَدةَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ » ،َة َوَهَبْت َيْوَمَها لَِعاِئَشةَ وَعْن َعاِئَشَة َأنَّ َسْوَدَة بِنَْت َزْمعَ 

ْت،  :وفَعَله الصحايبُّ اجلليل َرافُِع ْبن َخِديٍج  ، َفَكاَنْت ِعنَْدُه َحتَّى َكرِبَ ِد ْبِن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريِّ َج بِنَْت حُمَمَّ َتَزوَّ

َقَها َواِحَدًة، ُثمَّ  َة َعَلْيَها، َفنَاَشَدْتُه الطَّاَلَق، َفَطلَّ ابَّ ًة، َفآَثَر الشَّ َج َعَلْيَها َفَتاًة َشابَّ  حَتِلُّ  َأْمَهَلَها َحتَّى إَِذا َكاَدْت َفَتَزوَّ

َقَها َواِحدَ  َة َفنَاَشَدْتُه الطَّاَلَق َفَطلَّ ابَّ َة، َفنَاَشَدْتُه الطَّاَلَق، َراَجَعَها، ُثمَّ َعاد َفآَثَر الشَّ ابَّ ًة، ُثمَّ َراَجَعَها ُثمَّ َعاَد َفآَثَر الشَّ

                                                           

 .992اآلية: ،البقرة سورة .57

 كتاب التفسري. (،2190، رقم: 4/2900)أخرجه مسلم  .58

 .092 اآلية ،ساءالنّ سورة  .59

د بن عيسى حممّ  ،ساءباب ومن سورة النّ  ،أبواب تفسري القرآن (،2141، رقم: 5/22امع الكبري)اجل :يف سننه مذّي أخرجه الرّت  . 60

 هذا حديث حسن صحيح غريب.مذي: وقال الرّت  م.0222، بريوت ،دار الغرب اإلسالمّي  ،اد معروفار عوّ بن سورة، حتقيق: بّش 

 هتا.هتب يومها من زوجها لرّض  باب املرأة ،كاحكتاب النّ  (، 5909، رقم: 7/22) أخرجه البخاري .61
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اَم َبِقَيْت َواِحَدٌة، َفإِْن ِشْئِت اْسَتْقَرْرِت َعىَل َما َتَرْيَن ِمَن اأْلُْثَرِة، َوإِْن ِشئْ  ْت: َبْل ِت َفاَرْقُتِك؟ َقالَ َفَقاَل: َما ِشْئِت إِنَّ

ْت ِعنَْدُه َعىَل اأْلُْثَرِة. ،ْثَرةِ َأْسَتِقرُّ َعىَل اأْلُ   (62)َفَأْمَسَكَها َعىَل َذلَِك، َومَلْ َيَر َرافٌِع َعَلْيِه إِْثاًم ِحنَي َقرَّ

قة وّل قة ّل هي مطلّ وجات، فكم من زوجة معلّ د الزّ ذي ّل يكاد يوجد عند تعدّ وهذه املسألة هي من الفقه الّ 

ى إىل األوّلد نكاية ر يتعدّ الرّض  ا مورس منشغل باألخرى، بل إنّ ل وزوجههي ذات زوج، وكم من زوجة تتسوّ 

دون وُيطردون، والّس  ؛هميف أمّ  صالح  التّ وجنيللقيام باملطلوب، فكان األوىل للزّ  صاحلةً  دْ هم مل تعُ أمّ  بب أنّ ُيّشَّ

لربام عجز اآلخر و ،قوقك باستيفاء كامل احلذي تستقيم به احلياة لعموم األرسة، بدل التمّس ر الّ نازل بالقدْ والتّ 

 عن تقديمها.

 :نشوزاً  عدُّ وج فيه وّل يُ للزّ  مما ّل حّق 

ق ؛ وذلك جلهله باحلقواملنازع بأنه حمّق  نازع عىلى أمر يظنّ وجني بسبب التّ قد حيصل اخلالف بني الزّ 

ه من  خيّص فيام وجة لعدم استشارهتا من زوجهاوجية، فلربام غضبت الزّ تي تقوم عليها احلياة الزّ والواجبات الّ 

 مثاله:. وج مما ّل حق له فيهأعامل وأموال، ولربام اشتكى الزّ 

 بامل أهلها.  طلبه أن تسلفه من ماهلا أو تأيتَ  -

 الفضائل واملكروهات. عىلحماسبة املرأة  -

 وج.خدمة أبوي الزّ  عىلى إجبارها  -

 عي. رع واحلصد والرّ بعض األعامل خارج البيت كالزّ  عىلى إجبارها  -

   (63).بامهلا واحلال أهنا مل تفسد ومل ختل بأجنبّي  ن أن تبيع أو تشرتَي منعها م -

                                                           

 كاح.باب جامع النّ  ،كاحكتاب النّ  (،57، رقم: 9/542) أأخرجه مالك يف املوطّ  .62

 .(9/245)ح الكبري سوقي عىل الّّش ينظر: حاشية الدّ  .63
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 مةـاخلات

نيا تعمر الدّ  اي هبتنواة األوىل التي ينبني عليها املجتمع والّ يعة يف حفظ الّ  ِحْكَمة الّّش تتجىّل  تقّدممن خالل ما 

     ﴿: وهو قوله تعاىل ،من الوجود البّشّي  عّي لتحقيق املقصد الّّش 

﴾.(64) زام باحلقوق ل باإلليتمثّ  ناس أحيطت األرسة بسياج قوّي  كان اّلختالف من سنن اهلل بني الّ اّم ـول

 نَ مِ وجني َض ومن التزم ذلك من الزّ  ،يتمثل يف األمر باإلحسان ومكارم األخالق لطيٍف  وآخرَ  ،والواجبات

بصالح  ةكن واإلسهام يف تربية جيل صالح، ويف اآلخرة جيمع اهلل شملهم يف اجلنّ والسَّ  ةَ نيا املودّ : يف الدّ نْيِ مغنمَ 

           ﴿ قال تعاىل: ،أعامهلم

  ﴾. (65) 

 ين.د وعىل آله وصحبه ومن تبعهم إىلى يوم الدّ نا حممّ نبيّ  عىلى  اهلل وصىّل 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .50اآلية:  ،ارياتالذّ سورة  .64

 .09اآلية:  ،ورالطّ  . سورة65
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 واملراجع املصادر فهرس

 سنة الّسادسة، الّطبعة قاريونس، جامعة منشورات شعبان، الّدين زكي الّشخصية، لألحوال الّّشعية األحكام .0

 .م0222

 الطبعة مرص، ايب،الب عيسى مطبعة البيجاوي، حممد عيل: حتقيق العريب، بن اهلل عبد بن حممد بكر أبو القرآن، أحكام .0

 .هـ0229 الّثالثة،

 دار اهر،ط بن احلبيب: حتقيق البغدادي، نرص بن الوهاب عبد بن حممد أبو اخلالف، مسائل نكت عىلى  اإلرشاف .9

 .هـ0491 األوىل، الّطبعة حزم، ابن

 .هـ0401 بريوت، املعرفة، دار ، الّشافعّي  إدريس بن حممد أبو عبد اهلل األّم، .2

 املنهاج، دار وري،النّ  حممد قاسم: حتقيق العمراين، اخلري أيب بن حييى احلسني أبو الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان .4

 .هـ0490 األوىل، الّطبعة جّدة،

 اإلسالمي، الغرب دار وآخرين، حجي حممد: حتقيق القرطبي، رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو يل،والتحص البيان .5

 .هـ0412 الثانية، الطبعة بريوت،

 .هـ0222 بريوت، الفكر، دار العبدري، يوسف بن حمّمد خليل، ملخترص واإلكليل الّتاج .0

 الكتب دار خبزة، وب حممد أويس أيب: حتقيق البغدادي، نرص بن الوهاب عبد بن حمّمد أبو املالكّي، الفقه يف الّتلقني .7

 .هـ0495 األوىل، الّطبعة العلمية،

 عبد وحممد لعلويا أمحد بن مصطفى: حتقيق ،(الربّ  عبد ابن) القرطبي النمري حمّمد بن اهلل عبد بن يوسف الّتمهيد، .2

 .هـ0227 غربية،امل باململكة اإلسالميّة والّشؤون األوقاف عموم وزارة: النّارش الكبري،

 .هـ0499 األوىل، الّطبعة النّجاة، طوق زهري، حمّمد: حتقيق البخارّي، إسامعيل بن حمّمد الّصحيح، اجلامع .2

 ّي،اإلسالم الغرب دار معروف، عّواد بّشار: حتقيق سورة، بن عيسى بن حمّمد ،(الرّتمذّي  سنن) الكبري اجلامع .01

 .م0222 بريوت،

 تبالك دار طفيش، وأمحد الربدوي أمحد: حتقيق القرطبّي، أمحد بن حمّمد اهلل عبد أبو القرآن، ألحكام اجلامع .00

 .هـ0224 الّثانية، الّطبعة املرصّية،

 املوجود، عادلو معوض حممد عيل: حتقيق املاوردي، حممد بن عيلّ  احلسن أبو الشافعّي، اإلمام فقه يف الكبري احلاوي .09

 .هـ0402 وىل،األ الّطبعة بريوت، العلميّة، الكتب دار
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 املؤّيد دار ذير،ن حمّمد القّدوس عبد: ختريج احلنبيّل، صالح بن يونس بن منصور املستقنع، زاد رشح املربع الروض .02

 .الّرسالة مؤّسسة -

 العلميّة، تبالك دار عطا، القادر عبد حممد: حتقيق اخلراساين، عيلّ  بن احلسني بن أمحد للبيهقي، الكربى الّسنن .04

 .الّثالثة ةالّطبع بريوت،

 . اهلالل ةومكتب دار الّسامّرائي، وإبراهيم املخزوم مهدي: حتقيق الفراهيدّي، أمحد بن الّرمحن عبد أبو العني، كتاب .05

 .الّرابعة الّطبعة دمشق، الفكر، دار الّزحييل، مصطفى بن وهبة وأدّلته، اإلسالمي الفقه .00

 احلديثة، ّرياضال مكتبة املوريتاين، حمّمد حمّمد: حتقيق ،الربّ  عبد بن يوسف عمر أبو املدينة، أهل فقه يف الكايف .07

 .الثّالثة الّطبعة الّرياض،

 األوىل، عةالّطب بريوت، العلمّي،ة الكتب دار املقديّس، قدامة بن الّدين موّفق حمّمد أبو أمحد، اإلمام فقه يف الكايف .02

 .هـ0404

 األوىل، عةالّطب بريوت، العلميّة، الكتب دار الّدين، هانبر اهلل عبد بن حممد بن إبراهيم املقنع، رشح يف املبدع .02

 .هـ0402

 .  هـ0404 بريوت، املعرفة، دار سهل، أيب بن أمحد بن حمّمد للّّسخّس، املبسوط .91

 .الفكر دار النّووي، رشف بن الّدين ملحيي املهّذب، رشح املجموع .90

 دار حمّمد، ّشافعّي ال بن الّسالم عبد: حتقيق عطية، بن احلّق  عبد حمّمد أبو العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز املحّرر .99

 .هـ0499 األوىل، الّطبعة بريوت، العلميّة، الكتب

 .الثّانية الّطبعة ،بريوت العلميّة، الكتب دار عطا، القادر عبد: حتقيق احلاكم، اهلل عبد أبو الّصحيحني، عىل املستدرك .92

 ملكتبةا احلق، عبد محيش: حتقيق البغدادّي، نرص بن الوهاب عبد نب حمّمد أبو املدينة، عامل مذهب عىلى  املعونة .94

 .املكرمة مّكة الّتجارية،

 .هـ0222 القاهرة، مكتبة املقديّس، اهلل عبد الّدين موّفق حممد بن قدامة ابن املغني، .95

 .هـ0497 الكويت، اإلسالميّة، والشؤون األوقاف وزارة: عن صادرة الكويتيّة، الفقهّية املوسوعة .90

 الّطبعة ّدة،ج املنهاج، دار علميّة، جلنة: حتقيق الّدمريي، موسى بن حممد الّدين لكامل املنهاج، رشح يف الوّهاج النّجم .97

 . م9114 سنة األوىل،
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 إلسالمي،ا الغرب دار حجي، حممد منهم مجاعة: حتقيق القريوايّن، زيد أيب بن اهلل عبد حمّمد أبو والّزيادات، النّوادر .92

 .األوىل بعةالطّ  بريوت،

 .العلمّية الكتب دار الّشريازي، عيل بن إبراهيم إسحاق أبو الّشافعّي، اإلمام فقه يف املهّذب .92

 مؤّسسة ل،الفح ياسني وماهر مهيم اّللطيف عبد: حتقيق احلسن، بن أمحد بن حمفوظ أمحد، اإلمام مذهب عىلى  اهلداية .21

 . هـ0495 األوىل، الطبعة والتّوزيع، للنّّش غراس

 . هـ0220 الثّانية، الّطبعة العلميّة، الكتب دار الكاسايّن، مسعود بن بكر أبو الّدين عالء الّصنائع، ئعبدا .20

 لّطبعةا بريوت، العريّب، الرّتاث إحياء دار عوض، حمّمد: حتقيق اهلروّي، األزهرّي  بن أمحد بن حممد الّلغة، هتذيب .29

 .األوىل

 الّطبعة ّرسالة،ال مؤّسسة شاكر، حمّمد أمحد: حتقيق الّطربّي، جعفر أبو يرجر بن حمّمد القرآن، تأويل يف البيان جامع .22

 .هـ0491 األوىل،

 .الفكر دار الّدسوقّي، أمحد بن حمّمد الكبري، الّّشح عىل الّدسوقي حاشية .24

 .هـ0405 بريوت، الفكر، دار عمرية، الربلّس وأمحد القليويب سالمة أمحد وعمرية، قليويب حاشية .25

 .البايب فيصل العربيّة، الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حمّمد: حتقيق القزوينّي، حمّمد اهلل عبد أبو ه،ماج ابن سنن .20

 .الّثانية ةالّطبع بريوت، العريب، الرّتاث إحياء دار النّووي، رشف بن الّدين حمي مسلم، صحيح عىلى  النّووي رشح .27

 .بريوت للّطباعة، الفكر دار ّي،املالك اهلل عبد بن حمّمد اخلريّش  خليل، خمترص رشح .22

 مركز جيب،ن الكريم عبد بن أمحد: حتقيق غازي، بن أمحد بن حمّمد اهلل عبد أبو خليل، مقفل حل يف الغليل شفاء .22

 .م9112 األوىل، الّطبعة القاهرة، للمخطوطات، نجيبويه

 .بريوت الباقي، عبد فؤاد حمّمد: ترقيم القشريّي، احلّجاج بن مسلم صحيح .41

 حلديثيّةا الّتحقيقات منظومة برنامج: الكتاب مصدر األلبايّن، الّدين نارص حمّمد داود، أيب سنن وضعيف صحيح .40

 .اإلسكندرّية

 حمّمد بن ّمدحم: حتقيق شاس، بن نجم بن اهلل عبد الّدين جالل حمّمد أبو املدينة، عامل مذهب يف الّثمينة اجلواهر عقد .49

 .هـ0492 األوىل، الّطبعة بريوت، اإلسالمّي، الغرب دار حلمر،

 بريوت، املعرفة، دار اخلطيب، الّدين حمّب : إرشاف العسقاليّن، حجر بن أمحد البخارّي، صحيح رشح الباري فتح .42

 . هـ0272
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 .الفكر دار الواحد، عبد بن حممد الدين كامل اهلامم ّلبن القدير فتح .44

 . هـ0404 الثالثة الطبعة بريوت صادر دار منظور، بن مكرم بن ملحمد  العرب لسان .45

 . م0222:سنة بريوت الفكر دار عليش، أمحد بن حممد خليل، خمترص رشح اجلليل منح .40

 .الثالثة لطبعةا الفكر دار احلطاب، الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد أيب خليل خمترص رشح يف اجلليل مواهب .47

 .وتبري العريب الرتاث إحياء دار الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم املدين، األصبحي أنس بن مالك اإلمام موطأ .42
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 يف املالكيّـة املدرسة خمطوطات حتقيق يف الّليـبـيّـني إسهام

 وأصوله الفقه يف اإلسالمّي  الغرب

 

 افريو فرج دحممّ  عيلّ . د

 ة اآلداب. اخلمس / جامعة املرقبـكليّ 

 

 :مةمقدّ 

 السالمو والصالة املّشكون، كره ولو كله الدين عىل ليظهره  احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هلل احلمد

 لنا ترك قدف: وبعد الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن أمجعني، وصحبه آله وعىل للعاملني، رمحة املبعوث عىل

 الضخم الرتاث هذا نأ إّل واللغوية، الّشعية العلوم سيام ّل املعرفة فروع من كثري يف كبريا تراثا السابقون علامؤنا

 لتكرار أو ّشه،ون إخراجه دون لتحقيقه أو وإخراجه، حتقيقه لعدم أو لضياعه، إما ؛املثىل اّلستفادة منه ُيستفد مل

 تراث نم الليبيون حققه ما عىل الضوء ليسلط البحث هذا جاء وقد .تضاف فائدة أو يذكر جديد دون حتقيقه

 ،غريها أو الليبية اجلامعات يف علمية رسالة يف أو اً حرّ  قاحتقي وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية السادة

 الكريم، لوجهه خالصا جيعله أن  اهلل من راجيا ،الباحث علم إليه وصل ما حسب منها طباعته متت ما مبينا

 .ومغارهبا األرض مشارق يف العلم طلبة به ينفع وأن

 : البحث أمهية 

 :كونه يف البحث هذا أمهية تكمن

 يف وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية السادة تراث حتقيق يف الليبيني مشاركة وتوثيق صدر يتناول .0

 العلم ةطلب إليه يتسارع قد ما ذلك إىل أضف احلاجة، عند إليه والرجوع منه اّلستفادة يمكن حتى موحد مّسد

ق التي األعامل بعض حتقيق يف  .قبالتحقي املخطوط بقية كملي ومل طويلة، سنوات منذ منها جزء ُحقِّ
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 منه، فادةواّلست إليه الوصول من ُيتمكن حتى حتقيقه تم ما طباعة إىل واهليئات واملؤسسات اجلامعات حث .9

 .فيها حتقيقه تم التي اجلهة حبيس يبقي وّل الضياع، من تراثنا وحُيفظ

 :البحث إشكالية

 يف لليبينيا مسامهة مدى وما التأليف؟ يف ركةمشا لليبيني هل: السؤالني هذين عن لإلجابة البحث يتعرض

 وأصوله؟ الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة تراث بعث

 : البحث كتابة يف املتبع املنهج

 زيارة إىل دعاين مما ينيالليب قبل من حتقيقها تم التي األعامل بتتبع وذلك اّلستقرائي، املنهج عىل البحث اعتمد

 شبكة صفحت عرب أو العلمي، للبحث الوطنية اهليئة أو للجامعات، املركزية تباتاملك يف ماتاملعلو هذه مظان

 يف يالوصف املنهج الدراسةُ  ِت استخدمَ  كام واجلهد، الوقت من كثريا مني هذا استغرق وقد الدولية، املعلومات

 .جوانبها بعض

 :البحث هذا يف عميل

 :اآلتية قاطالن يف البحث هذا يف عميل أخلص أن أستطيع

 املخطوط، اسم تناوّلم ألفبائيا، ترتيبا مرتبا وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية السادة تراث عرضت -

 العلمية ائلالرس أما علمية، رسالة يف يكن ومل مطبوعا كان إن وتارخيه النّش، ومكان بتحقيقه، قام ومن ومؤلفه،

 نوقش لتيا واجلامعة والكلية القسم واسم املناقشة، وتاريخ تحقيقه،ب قام ومن ومؤلفه، املخطوط، اسم فذكرت

 عاتاجلام يف كان سواء ذلك كل. مطبوعة كانت إذا طباعتها ومكان دكتوراه، أو ماجستري الرسالة ونوع فيها،

 .سبيال ذلك إىل استطعت ما خارجها أو الليبية

 ترتيبه يف عنه ثيبح الكتب هذه من أي عن البحث دفعن الرتتيب، يف أل حتسب مل التعريف بأل املعرفة الكتب -

 . أل اعتبار دون

 حسب عىل لةمتسلس جعلتها باحث من أكثر حتقيقه يف واشرتك واحد، خمطوط حتقيق تناولت التي الرسائل -

 .الفقهية األبواب أو الكتب ترتيب
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 اجلزء بذكر تفيأك ثم حتقيقها، يف املشرتك املخطوطات يف مرة ألول ذكره عند كامال املخطوط اسم بذكر اكتفيت -

 .كامال اسمه ذكر فأعيد مكتوبا، أجده مل أو التحقيق، تكرر إذا إّل فقط، املحقق

 .عليها لعتاط التي الفهارس يف أو الرسالة، عىل مكتوبا ذكره عدم عند املؤلفني من كثري وفاة تاريخ أضفت -

 اسم ذكر إىل مثال عرفة ابن خمترص يف الصالة مسائل وحتقيق دراسة: بـ مبدوءا وجدته إذا الرسالة عنوان عدلت -

 .املحققة املوضوعات قبل أوّل الكتاب

 مناقشتها عموض إىل أرشت نفسه القسم يف نوقشت مجيعها والرسائل باحثني، عدة بني موزعا املخطوط كان إذا -

 .مناقشتها موضع رسالة كل أمام ذكرت وإّل منها، األخري ذكر بعد

 :السابقة الدراسات

 :  مها البحث، هذا من قريبني بحثني عىل اطلعت

 بطرابلس نعقدامل الدويل للمؤمتر مقدم منشور بحث املالكية، تراث حتقيق يف الليبية اجلامعات إسهام: األول

 ،ربك أبو فارس أبو محزة خالدد. :إعداد وقضاياه، أصوله املالكي املذهب: عنوان حتت م 9104 يناير 97-92

 واحد املحقق وهل فيها، حقق التي واجلامعة ومؤلفه، الكتاب، بذكر مكتفيا عامة املالكية تراث فيه تناول حيث

 طالب؟ جمموعة أو

 حيث ،الرتكي تركي بن حممدد. أ: إعداد العاملية، باجلامعات املحققة الرتاثية املالكية للنصوص مّسد: الثاين

 .العنكبوتية الشبكة عىل منشور. ليبينيال أعامل من فقط عمال 02 حوايل منها عمال 21 فيه ذكر

 يف ديداجل لكن العملني، هذين من استفاد قد الباحث أن إىل اإلشارة أود البحث هذا يف اجلديد بيان وقبل

 : اآلتية األمور يف سابقيه عن خيتلف أنه البحث هذا

 الغرب وهو أّل ي،اإلسالم العامل أجزاء من معني جزء يف وأصوله الفقه يف املتخصصة الرسائل حرصه .0

 .اإلسالمي

 .سابقيه يف تذكر مل التي األعامل من كثريا أضاف أنه .9

 .معظمها يف كاملة البيانات ذكر حيث من وتفصيال تدقيقا أكثر كونه .2

 .األكاديمي اإلطار خارج اً حرّ  حتقيقا حققت التي املخطوطات تناول أنه .4
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 :الصعوبات

 ذوهنايأخ األمر يعنيهم من لعل إيرادها، رأيت البحث هذا عدادإ يف واجهتني التي الصعوبات من مجلة هناك  

 :وهي اّلعتبار، بعني

 مفل كذلك، ليس األمر لكن يسري، أمر وإعدادها مادته جتميع أن العمل هذا مثل يامرس مل من بعض يظن قد -

 العلمي، حثللب نيةالوط واهليئة اجلامعية، املكتبات من كثري عىل ترددت بل واحد، مكان يف البيانات هذه أجد

 تنص ما حسب لرسائلهم الباحثني من كثري تسليم عدم ذلك إىل أضف والوقت، للجهد بذل من ذلك يف ما مع

 .عسريا أمرا البحث مادة عىل احلصول جعل الذي األمر اللوائح، عليه

 مع املحقق زءاجل تابةك كعدم الرسالة، من الغالف نسخة عىل كاملة البيانات بكتابة الطالب من كثري التزام عدم -

 البيانات، تيفاءّلس الرسالة تصفح دون هي كام يكتبها البيانات موظف جيعل مما كامال، املخطوط فيها حيقق مل أنه

 .للراحة طلبا البيانات بعض عىل يقترصون الذين هم أنفسهم املوظفني أن أو

 :البحث خطة

 :اآليت النحو عىل وخامتة ومبحثني، ،متهيدي ومبحث مقدمة، من يكون أن املوضوع طبيعة اقتضت

 البحث، اهذ يف وعميل كتابته، يف املتبع واملنهج وإشكاليته، املوضوع، أمهية فيها وتناولت :املقدمة

 .البحث وخطة إعداده، يف واجهتني التي والصعوبات السابقة، والدراسات

 .املالكي املذهب مدارس يف: التمهيدي املبحث

 .طباعتها متت التي املحققة املخطوطات فيه وذكرت: األول املبحث

 .طباعتها يتم ومل علمية رسائل يف حققت التي املخطوطات فيه وذكرت: الثاين املبحث

 .اهب األخذ رضورة رأيت التي والتوصيات إليها، توصلت التي النتائج أهم فيها وسجلت: اخلامتة

 األعامل ةوقل األعامل، لكثرة املنال؛ عسري أمر املذكورة األعامل حرص حماولة أن إىل أنبه املقدمة هذا ختام ويف

 أعامل وتوايل هات،اجل بعض من البحث هبذا املتعلقة املعلومات عىل احلصول وصعوبة بالدنا، يف البيليوغرافية

 .العمل هذا يف البدء بعد نوقشت باملوضوع املتعلقة األعامل بعض أن أجزم أكاد حتى التحقيق،
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 : مدارس املذهب املالكيتمهيديالبحث امل

رية منتّش يف أصقاع كث هوة التي تلقتها األمة بالقبول، ويّ نّ من املذاهب الّس  يعد مذهب اإلمام مالك 

كثرة وقلة، فيوجد يف شامل إفريقية وصعيد مرص، ويف غرب وإن تفاوت وجوده فيها  ،من بالد العامل اإلسالمي

العربية املتحدة، وأجزاء أخرى من العامل اإلسالمي. وقد قسمت  إفريقية، ويف أجزاء من احلجاز، واإلمارات

: ثايناملطلب الو الواردة يف عنوان البحث، باملصطلحات تعريفاملطلب األول: يف بيان الهذا املبحث إىل مطلبني: 

 املالكي. مدارس املذهب يف نشأة

 الواردة يف عنوان البحث باملصطلحات التعريفاملطلب األول: يف 

اول يف هذا املطلب التعريف بمعاين الكلامت الواردة يف عنوان البحث، وهي: املدرسة، واملالكية، سأتن

  والغرب اإلسالمي، والفقه، وأصوله، فأقول وباهلل التوفيق:

ومجاعة من الفالسفة أو املفكرين أو الباحثني تعتنق مذهبا معينا،  ،املدرسة يف اللغة: مكان الدرس والتعليم

 . (1)ويقال: هو من مدرسة فالن، أي عىل رأيه ومذهبه، مجع  مدارس، رأي مشرتكأو تقول ب

واملراد باملدرسة: التزام اجتاه خاص ومنهج متميز، وإن كانت املساجد اجلامعة يف اجلملة هي مكان جتمع 

 .(2)العلامء، وفيها حلقات التدريس

 .هـ(072)ت احلمريي األصبحي  واملالكية: نسبة إىل اإلمام مالك بن أنس

ما اختَصَّ به من األحكام الّشعية الفروعية اّلجتهادية، وما اخَتص به من أسباب »ومذهب مالك هو: 

 .(3)«األحكام والّشوط واملوانع واحِلجاج املثبتة هلا

، والفقه: هالفقهية: نسبة إىل الفقه، وهو يف اللغة: يطلق عىل الَفْهم، يقال: ُأويِتَ فالن فقها يف الدين، أي فهام فيو

 .(4)لسيادته ورشفه وفضله عىل سائر َأنواع العلم ؛العلم باليشء والفهم له، وغلب عىل علم الدين

                                                           

 .(درس(، )0/921)املعجم الوسيط  :انظر  .1

 (.0/92)املوسوعة الفقهية الكويتية   .2

 .025اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام، ص  .3

 )فقه(. (،9/022)، واملعجم الوسيط  (5/2451)لسان العرب  :انظر  .4
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 .(5)ويف اّلصطالح: العلم باألحكام الّشعية العملية املكتسب من األدلة التفصيلية

قبا وعلام عىل هذا اعتباره لوأما أصول الفقه فينظر إليه باعتبارين: األول: باعتباره مركبا إضافيا، والثاين: ب

 الفن املعروف، وسأذكر تعريف كل منهام، فأقول:

جمع أصل، ففقه، فأما كلمة أصول كلمة و ،حيتاج إىل تعريف كلمة أصول ا إضافيامركب باعتبارهأصول الفقه 

 .(6)اليشء إليهذلك واألصل لغة: ما يستند وجود 

 ،الدليل، كقوهلم: أصل هذه املسألة الكتاب والسنة :ا، منهأمورعدة  عىلطلق يويف اصطالح األصوليني: 

 .(7)اإلطالقعند هو املراد  ملعنىهذا اوأي: دليلها، ومنه أصول الفقه أي: أدلته. 

 تعريف الفقه فقد مر قبل قليل.وأما 

تها لالعلم باألحكام الّشعية العملية املكتسب من أدأدلة  ويمكن تعريف أصول الفقه عىل هذا اّلعتبار بأنه:

  .التفصيلية

أما أصول الفقه باعتباره لقبا عىل الفن املعروف فقد عرفه بعض األصوليني بأنه: أدلة الفقه اإلمجالية، وكيفية و

 .(8)اّلستفادة منها، وحال املستفيد

الغرب: جهة غروب الشمس، والبالد الواقعة والغرب اإلسالمي: كلمة مركبة من كلمتني تركيبا وصفيا، ف

 .(9)ب القوم: ذهبوا ناحية املغربما تقابل بالد الّشق، وغرّ  وهي ،فيه

سالمي: نسبة إىل اإلسالم، وهو اّلنقياد وإظهار اخلضوع، وإظهار الّشيعة والتزام ما أيت به النبي واإل
(10). 

                                                           

 (.0/40)، ورشح الكوكب املنري  (0/02) منهاج الوصول للبيضاوي مع رشحه هناية السول .5

 )أصل(. 05املصباح املنري، ص :انظر .6

 (.0/22)رشح الكوكب املنري  :انظر .7

 (.0/44)املصدر نفسه  :انظر .8

 )غرب(. (،9/047)املعجم الوسيط  :انظر .9

  )سلم(. (،2/9221)لسان العرب  :انظر .10
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 والغرب اإلسالمي: تعبري عن البالد املمتدة غرب مرص من برقة وما يليها من بلدان إفريقية مرورا بصقلية

 .(11)واملغربني األوسط واألقىص وانتهاء باألندلس

 املطلب الثاين: يف نشأة مدارس املذهب املالكي

املدرسة املدنية، واملدرسة املرصية، واملدرسة : يرى كثري من الباحثني أن مدارس املذهب املالكي أربعة، وهي

القريوانية،  ة املغربية إىل املدرسة اإلفريقية أوالعراقية، واملدرسة املغربية. وزاد بعضهم عىل األربعة، فقسم املدرس

وهذا التقسيم لتاميز هذه املدارس يف أسلوب التفكري واّلستنباط بام واملدرسة األندلسية، واملدرسة الفاسية، 

يالئم طبيعة كل منها من حيث الظروف التي نشأت فيها، والبيئة التي نمت فيها، واملجتمعات التي قامت عليها، 

وسأسري يف التعريف هبذه املدارس عىل الرأي األول حتى ينسجم هذا التقسيم ، (12)ب التي اعتمدت عليهاوالكت

. ونظرا لكثرة األبحاث واملؤلفات يف هذا املوضوع سأكتفي بتعريف موجز هبذه املدارس بحثمع طبيعة ال

 :باعتبارها مدخال ملوضوع البحث

 للمدارس األخرى، نشأت يف املدينة املنورة عىل يد مؤسس املذهبوهي املدرسة األم  أوّل: املدرسة املدنية:

 هـ(، وابن كنانة029أشهر أعالمها: ابن دينار )ت ومن .، ثم انتّشت يف بالد احلجازاإلمام مالك بن أنس

، هـ(900هـ(، وحممد بن مسلمة )ت909هـ(، وعبد امللك بن املاجشون )ت020، وابن نافع )تهـ(020)ت

 .(13)هـ(991هلل اهلاليل )تومطرف بن عبد ا

ك درسة املدنية، وقد احتفت بكبار تالميذ اإلمام مالاملوهي أول مدرسة تأسست بعد  ثانيا: املدرسة املرصية:

هـ( الذي يصنف عىل أنه أول من 002كعثامن بن احلكم اجلذامي )ت ،الذين رحلوا إىل مرص؛ ليعلموا الناس

(، وعنهام أخذ كبار أئمة هذه ـه002خالد اجلمحي )تبد الرمحن بن ، وع(14)أدخل علم مالك مرص

                                                           

  .(نرتنتاإل)شبكة املعلومات الدولية  :انظر .11

  (.25-0/22)التفريع  :انظر .12

 .42ص خصائصه وسامته، - املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته: ، و(0/41)ب اجلليل مواه :انظر .13

 (.9/22)الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب : ، و (2/59)ترتيب املدارك  :انظر .14
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هـ(، 027هـ(،  وعبد اهلل بن وهب )ت020الرمحن بن القاسم العتقي )ت ومن أشهر أعالمها: عبد .(15)املدرسة

هـ(، وأصبغ بن الفرج 904هـ(، وعبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني )ت912وأشهب بن عبد العزيز )ت

 .(16) هـ(995)ت

ن بظهرت هذه املدرسة بالبرصة عىل يد بعض أتباع اإلمام مالك، مثل: عبد الرمحن  ة العراقية:ثالثا: املدرس

، وتنتّش هذه املدرسة يف (17)هـ(، وأمحد بن املعدل990وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي )ت هـ(،022مهدي )ت

. (18)وما وراء النهر ،ريوال ،وبلخ ،العراق وما وراءها من جهة الّشق، ومركزها بغداد، وفروعها يف نيسابور

هـ(،  وابن بكري 929هـ(، والقايض إسامعيل )ت990ا: عبد اهلل بن مسلمة القعنبي )تومن أشهر أعالمه

هـ(، 222هـ(، وابن القصار )ت272هـ(، وابن اجلالب )ت275األهبري )تهـ(، والشيخ أبو بكر 215)ت

 (19).هـ(499البغدادي )توالقايض عبد الوهاب  هـ(،412بكر الباقالين )ت ووالقايض أب

نشأت هذه املدرسة بالقريوان بعد أن رحل جمموعة منها إىل اإلمام مالك وتتلمذوا  رابعا: املدرسة املغربية:

ومن أبرز . ، ثم امتدت لتصل إىل فاس واملغرب األقىص(20)ومروياته عليه، ثم رجعوا حيملون معهم علمه

م بن أرشس، وعبد اهلل بن هـ(، وعبد الرحي022راشد )ت هـ(، والبهلول بن022عيل بن زياد )ت أعالمها:

هـ(. وهذه املدرسة أكثر املدارس استقرارا واستمرارا، وّل زالت تلقى قبوّل حسنا، وإن ظهر يف 021غانم )ت

في تسيكو اآلونة األخرية من يتمذهب بغري هذا املذهب إّل أنه قليل بالنظر إىل الغالبية العظمى يف هذه البالد.

 ،حث بّسد ما حققه الليبيون داخل البالد وخارجها من الكتب املحققة من مؤلفات هذه املدرسة األخريةالبا

 .وهو ما سيتناوله املبحثان اآلتيان

                                                           

 .07ص خصائصه وسامته، -املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته : ، و(0/20)التفريع  :انظر .15

 .21، صخصائصه وسامته-املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته: ، و(0/41)اجلليل مواهب  :انظر  .16

 .72ص خصائصه وسامته، -املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته  :انظر .17

 .22أثرها، ص-منهجها-أعالمها-للمذهب املالكي نشأهتااملدرسة البغدادية  :انظر .18

 .72، صخصائصه وسامته - رسه ومؤلفاتهاملذهب املالكي مدا، و(0/41)مواهب اجلليل  :انظر .19

 .90دراسات يف تاريخ املذهب املالكي، ص :انظر .20
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 األول: الكتب املحققة املطبوعةاملبحث 

يف  لثاين:اواملطلب ، اً األول: يف املخطوطات املحققة حتقيقا حرّ قسمت هذا املبحث إىل مطلبني: املطلب 

 املخطوطات املحققة يف رسائل علمية منشورة.

 اً ألول: املخطوطات املحققة حتقيقا حرّ املطلب ا

 عبد بن أمحد بن إرشاد املريدين لفهم معاين املرشد املعني، املؤلف: عيل بن عبد الصادق .0

ح عيل حسني، السائد. هـ، حققه وقدم له وعلق عليه:0022الطرابلّس املتوىف سنة  العبادي اجلبايل الصادق

 م.9110طرابلس ليبيا، الطبعة األوىل  ،منشورات: مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية

زة أبو فارس حتقيق: مح ،خمترص رشح املنهج املنتخب، أبو القاسم بن حممد بن أمحد التوايت اإلسعاف بالطلب .9

 م.0227 ،عبد املطلب قنباشة، طبع بدار احلكمة، طرابلس ليبيا: أبو بكر، و

 حممد ، املؤلف: أبو بكر حممد بن(مهيع الوصول إىل علم األصول)ألفية ابن عاصم يف أصول الفقه املسامة  .2

 ،هـ(، حتقيق وتعليق: عبد احلكيم أمحد أبو زيان، دار ومكتبة الشعب229بن عاصم األندلّس الغرناطي )

 م.9119 ،مرصاتة

د بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري حمماملؤلف:  التاج واإلكليل يف رشح خمترص خليل للمواق، .4

، مجعة مصطفى عمر الفيتوري هـ، دراسة وحتقيق:227املالكي املتوىف سنة  املواق الغرناطي، أبو عبد اهلل

 حتت الطبع.

التحفة يف علم املواريث، تأليف: حممد بن خليل بن حممد بن غلبون، حقق نصوصه وقدم له وعلق عليه:  .5

 م. 9119طرابلس، الطبعة الثانية  ،نشورات: مجعية الدعوة اإلسالمية العامليةالسائح عيل حسني، م

مجعة حممود د. هـ(، تقديم وحتقيق:0022لسالم بن عثامن التاجوري )ت للشيخ عبد ا ،تذييل املعيار .0

 م.9112طرابلس ليبيا، الطبعة األوىل  ،الزريقي، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية

من   حكم أموال املستغرقني، تأليف: الشيخ أيب زكريا حييى بن حممد بن الوليد الشبيلالتقسيم والتبيني يف .7

وم مجعة حممود الزريقي، نّش املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلد. فقهاء القرن الثامن اهلجري، تقديم وحتقيق:
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-011- 

 

ـ 0404ب، الطبعة األوىل الرباط املغر (،اإليسيسكو)والثقافة  الطبعة  ،لمة بطرابلسودار الك ،م0222 -ه

  م.9101الثانية 

جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الوّلة الظلمة، تأليف: العامل اجلليل أمحد بن أمحد بن عمر بن حممد أقيت  .2

 حتت الطبع.  ،مجعة حممود الزريقيد. م(، حتقيق:0097 - هـ0120التمبكتي )ت بابا 

 ،حتقيق: مصطفى احممد قواسم، دار ومكتبة الشعب (،ـه0490جواهر الفقه للشيخ حممد مفتاح قريو )ت  .2

 م.9112مرصاتة 

هـ(، تقديم وحتقيق 0207أمحد بن حممد بن حسن بن محادي )ت للشيخ حادي العقول إىل بلوغ املأمول،  .01

 .م0222طرابلس، الطبعة األوىل  ،ورشح وتعليق: مجعة حممود الزريقي، النارش: مجعية الدعوة اإلسالمية

عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف: حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب )ت حاشية احلطاب  .00

عز الدين الغرياين، و أ. حممد عز الدين الغرياين، النارش: د. هـ(، حققه ورشحه وبني أدلة مسائله:254

 م.9111مكتبة طرابلس العلمية العاملية، الطبعة األوىل 

، للشيخ حممد مفتاح قريو، دراسة وحتقيق: جمموعة من (21)الرفاعيحاشية عون الساعي يف نظم عشاموية  .09

 -هـ 0490نة س الباحثني، نّش ضمن بحوث املؤمتر العلمي )الشيخ العالمة حممد بن مفتاح قريو املتوىف

 م.12/9102/ 01،  2ة مرصاتة بتاريخ املنعقد بمدين "سرية ومسرية"م( 9111

عبد السالم حممد  هـ(، دراسة وحتقيق:0227ن حممد العامل )ت تأليف: أمحد ب الصالة، يف حكم البسملة .02

 م. 0225 -هـ 0494 ،طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية ،الّشيف العامل، جلنة احلفاظ عىل الرتاث

رفع العتاب واملالم عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام، تأليف: حممد بن قاسم القادري الفايس  .04

 حتت الطبع. ،عصام حممد الصاري، دار النور املبنيد. وصنع فهارسه:هـ(، ضبطه وحققه 0220)ت

                                                           

من املتون الفقهية املختصـرة عىل مذهب اإلمام مالك. عرَف هذا املتن بنسبته إىل مؤلفه الشيخ عبد الباري بن أمحد بن  الَعْشاَمِوية  .21

نظر ا أيب النََّجا العشاموي القاهري األزهري املالكي، من علامء القرن العارش. عبد الغني بن عتيق ابن الشيخ سعيد ابن الشيخ حسن،

 (.0/2) "سرية ومسرية"بحوث املؤمتر العلمي )الشيخ العالمة حممد بن مفتاح قريو( 
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-010- 

 

زيادة التبيني عىل املرشد املعني، للشيخ حممد الصالح بن سليم األوجيل، حتقيق: حممد بشري سويّس،  .05

 م.9100 -هـ 0427، الطبعة األوىل ، اخلمس ليبيامنشورات جامعة املرقب

ّس ابلقني، تأليف: أيب زكريا حييى بن حممد بن حممد الرعيني الطررشح ألفاظ الواقفني والقسمة عىل املستح .00

مجعة حممود الزريقي، منشورات كلية الدعوة د. هـ(، تقديم وحتقيق:225املكي املعروف باحلطاب )ت 

 .م0225طرابلس، الطبعة األوىل  ،اإلسالمية

 َمسناوي الدّلئيـن أمحد الرصف اهلمة إىل حتقيق معنى الذمة، للعالمة الفقيه أيب عبد اهلل حممد ب .07

القاهرة، الطبعة  ،عصام حممد الصاري، دار البصائرد. ، ضبطه وحققه وصنع فهارسه:(هـ0020)ت

 م.9109 -هـ 0422األوىل 

، ويالزاالضوء املنري املقتبس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس، لألستاذ حممد الفطيّس، حتقيق: الطاهر أمحد  .02

 م.0202 -هـ 0222 للطباعة والنّش، الطبعة األوىل النارش: دار اّلحتاد العريب

قي، نّش مجعة حممود الزريد. فتاوى الشيخ حممد مفتاح قريو وبعض آثاره العلمية، مجع وحتقيق وتعليق: .02

  م.9100 ،مرصاتة ،زاوية املحجوب ،مجعية وأبّشوا لألعامل اخلريية

مجعة د. هـ(، حتقيق:0010طرابلس الغرب )ت لكبري مفتي فتاوى العالمة الشيخ حممد بن حممد بن مقيل ا .91

 م.9102 ،طرابلس ليبيا ،حممود الزريقي، نّش دار اإلفتاء

،  حممد قريوه العالمة الفقيلشيخ فتوى بشأن اّلصطياد ببندقية صيد )ببندقية الفلوبر(، لفضيلة ا .90

بن  حممد شيخ العالمة، نّش ضمن بحوث املؤمتر العلمي )العبد السالم أبو شحمة انديشةدراسة وحتقيق: 

 01، 2املنعقد بمدينة مرصاتة بتاريخ  "سرية ومسرية"م( 9111 -هـ 0490مفتاح قريو املتوىف سنة 

 م.12/9102/

حول جواز عمل العامل والصناع ملن يقرتضون بالربا مع علمهم أن األجرة تدفع هلم من  لشيخ قريوفتوى ا .99

 ، نّش ضمن بحوث املؤمتر العلمي )الشيخ العالمة حممدفرج عيل جواند. دراسة وحتقيق:املال املقرتض، 

 01، 2املنعقد بمدينة مرصاتة بتاريخ  "سرية ومسرية"م( 9111 -هـ 0490بن مفتاح قريو املتوىف سنة 

 م.12/9102/
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القول الكاشف عن أحكام اّلستنابة يف الوظائف، لللعالمة الفقيه أيب عبد اهلل حممد بن أمحد املَسناوي  .92

الطبعة ، عصام حممد الصاري، دار ابن حزمد. ضبطه وحققه وصنع فهارسه:هـ(، 0020)تالدّلئي 

 هـ.0427األوىل 

 هـ(، حتقيق ودراسة:225بيان اجلوائح، أليب زكريا حييى حممد بن حممد احلطاب )ت القول الواضح يف .94

 س.سالمية، طرابلعبد السالم حممد الّشيف العامل، منشورات جلنة إحياء الرتاث يف كلية الدعوة اإلد.

محزة أبو د. :حققه ،هـ(429بن املنمر الطرابلّس )ت حممد بن الفرائض، تأليف: أيب احلسن عيل يف الكايف .95

 م.9104فارس، دار امليامن للنّش والتوزيع، الطبعة األوىل 

تأليف: العالمة إبراهيم بن عيل بن فرحون اليعمري  احلاجب، كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن .90

د.عبد السالم الّشيف العامل، طبع يف دار الغرب : و ،، املحقق: محزة أبو فارس أبو بكر(هـ722الكي )تامل

 .م0221اإلسالمي، الطبعة األوىل 

وتعليق: الطاهر أمحد الزاوي،  حتقيق بن إسحاق املالكي، خليل تأليف: يف الفقه املالكي،خمترص خليل  .97

 م.9114 ،انبريوت لبن ،منشورات دار املدار اإلسالمي

: و ،يسعيد سامل فاندد. ، كتاب الطهارة والصالة، دراسة وحتقيق:الورغمياملخترص الفقهي ّلبن عرفة  .92

 م.9112بريوت لبنان، الطبعة اّلوىل  ،د.حسن مسعود الطوير، طبع يف دار املدار اإلسالمي

للفقيه  ،ترتب منها يف الذمة(املراهم يف أحكام فساد الدراهم )أحكام التعامل بالنقود املغشوشة، وحكم ما  .92

ـ(، ضبطه وحققه وصنع ه0075األصويل املحقق أيب العباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلاميس )ت

 م.9102 -ـ ه0424عصام حممد الصاري، دار ابن حزم، الطبعة األوىل د. فهارسه:

ولو زليطني املعروف بحلاملسائل املخترصة من كتاب الربزيل، أليب العباس أمحد بن عبد الرمحن ال .21

 م.9119 - 0499دار املدار اإلسالمي، الطبعة األوىل  حممد اخلليفي، (، حتقيق: أمحدـه244)ت

املسائل امللقوطة من الكتب املبسوطة، أليب عبد اهلل حممد بن برهان الدين إبراهيم بن عيل بن فرحون  .20

ـ ه0494ابن حزم، الطبعة األوىل سنة  هـ(، اعتنى به وصححه: جالل عيل القذايف اجلهاين، دار204)ت

 م.9112 -
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إبراهيم أمحد الزائدي، دراسة وحتقيق:  هـ(،0125مناسك احلج، أليب عبد اهلل حممد بن نارص الدرعي )ت .29

ديسمرب  -هـ 0422منشور بمجلة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألبحاث، العدد األول ربيع الثاين 

 م.  9107

الكي، أليب عمران عبيد بن حممد الفايس الصنهاجي، اعتنى به: جالل عيل القذايف النظائر يف الفقه امل .22

 هـ.0490 ، الطبعة األوىلبريوت لبنان ،اجلهاين، دار البشائر اإلسالمية

 نظم القايض الشيخ ماء العينني نظم البغية من ملخص األحكام الّشعية عىل املعتمد من مذهب املالكية، .24

مع دراسة مقارنة لكتاب الشيخ حممد بن حممد بن عامر املحامي الّشعي ببنغازي،  ،م(0257بن العتيق )ت

 م.9112مجعة حممود الزريقي، نّش جملس الثقافة العام بنغازي، الطبعة األوىل د. حتقيق:

فؤاد حممد د. دراسة وحتقيق:مجع و، هـ(0490)ت مفتاح قريوبن حممد العالمة للشيخ  النوازل الفقهية، .25

 -هـ 0490بن مفتاح قريو املتوىف سنة  ر ضمن بحوث املؤمتر العلمي )الشيخ العالمة حممدونشم، العود

 م.12/9102/ 01،  2املنعقد بمدينة مرصاتة بتاريخ  "سرية ومسرية"م( 9111

 منشورة رسائل علميةيف طوطات املحققة املخ: ثاينلاملطلب ا

 اهلل حممد بن أمحد املالكي املشهور بميارة الفايس ملؤلفه أيب عبد ،اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام .0

هـ، اجلزء الثالث باب البيوع وما شاكلها إىل فصل يف السلم، دراسة وحتقيق: عبد الرزاق 0179املتوىف سنة 

قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة م، 12/00/9110تاريخ املناقشة  بلعيد إبراهيم الغزيوي،

 م.9100 الطبعة األوىل ،القاهرة ،مطبوع بدار العامل العريب ،ماجستري ةالرس ،جامعة املرقب

لقطان بن ااالقايض حممد بن سليامن بن سامل  :أسئلة ومجع وتصنيف ،هـ(950أجوبة حممد بن سحنون )ت .9

قسم م، 21/12/9110تاريخ املناقشة هـ(، دراسة وحتقيق: سليم عبد الدائم حممد بشينة، 922)ت

 ،ةمطبوع بدار ومكتبة بن محود ،رسالة ماجستري ،المية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقبالدراسات اإلس

 م.9112 ،زليتن
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-014- 

 

هـ(، دراسة 204إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهلل مالك، املؤلف: أمحد بن حييى الونّشيّس )ت إيضاح املسالك .2

اللغة العربية والدراسات  م، قسم0224وحتقيق: الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، تاريخ املناقشة 

 منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس. ،اإلسالمية من جامعة )إكسرت( يف بريطانيا، رسالة دكتوراه

هـ(، دراسة 254يف مسائل اّللتزام، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن حممد احلطاب الرعيني )ت حترير الكالم .4

رسالة  ،م، كلية الّشيعة والقانون جامعة األزهر0272ناقشة وحتقيق: عبد السالم حممد الّشيف، تاريخ امل

 م.0224 -هـ 0414دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل منشورات  ،ماجستري

هـ(، دراسة وحتقيق: أمحد 222)ت التذكرة القرطبية للشيخ سابق الدين القرطبي بّشح الشيخ أمحد زروق .5

قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب  م،02/14/9119عثامن امحيدة، تاريخ املناقشة 

نّشته مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، طرابلس، ثم جامعة  ،رسالة ماجستري ،الزاوية جامعة الزاوية

 م. 9100 -هـ 0427املرقب، الطبعة األوىل 

ن عبد ب عبد اهلل حممد االقايض أيبتنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات ّلبن احلاجب، تأليف: اإلمام  .0

كتاب الطهارة والصالة واجلنائز، دراسة وحتقيق: عبد اللطيف عبد  ،(ـه742السالم اهلواري التونّس )ت

 رسالة ماجستري. ،م92/10/9112عامل، تاريخ املناقشة السالم ال

رسالة  ،م19/12/9112تاريخ املناقشة  القسم الثاين، دراسة وحتقيق: املحجوب إبراهيم الزنيقريي،و -

 ماجستري.

 ،م2004/6/29كتاب احلج والعمرة، دراسة وحتقيق: فتحي رشف الدين الفيتوري، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري.

ومن كتاب الوكالة إىل كتاب القسمة، دراسة وحتقيق: أبوعائشة خليفة احممد، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م2003/10/18

باب الرهن، دراسة وحتقيق: عبد املحسن سامل الكاتب، تاريخ املناقشة  ومن باب خيار النقيضة إىل -

 رسالة ماجستري. ،م2003/10/25
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-015- 

 

 ،م95/19/9114 اهلل عيل شعبان، تاريخ املناقشة ومن باب التفليس إىل باب الّشكة، حتقيق ودراسة: عبد -

 رسالة ماجستري.

قشة عبد اهلل سالمة حممد الغرياين، تاريخ املنا ومن كتاب الصيد إىل كتاب األيامن والنذور، دراسة وحتقيق: -

 رسالة ماجستري. ،م95/17/9114

رسالة  ،م2005/11/30كتاب النكاح، دراسة وحتقيق: رمضان مسعود عمر بن عسكر، تاريخ املناقشة و -

 ماجستري.

رسالة  ،م04/12/9112ة دراسة وحتقيق: مصطفى رجب حسني، تاريخ املناقش اجلزء اخلامس،و -

 .ماجستري

 ومن أول كتاب البيوع إىل هناية خيار الرتوي، دراسة وحتقيق: سامل مفتاح عيل مبارك، تاريخ املناقشة -

 رسالة ماجستري. ،م12/01/9114

كتاب القراض واملساقاة واملزارعة واّلجارة واجلعالة وإحياء املوات والوقف واهلبة واللقطة، دراسة و -

 رسالة ماجستري. ،م2008/12/31ناقشة وحتقيق: حممد عيل حسن الزائدي، تاريخ امل

ومن كتاب القسامة إىل كتاب موجبات الضامن، دراسة وحتقيق: فاتن حممد اجلدي، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م2004/10/11

 ،م9114 ومن كتاب األقضية إىل كتاب الديات، دراسة وحتقيق: انتصار املهدي التومي، تاريخ املناقشة -

 رسالة ماجستري.

املناقشة  يكي، تاريخومن كتاب العتق إىل كتاب الفرائض، دراسة وحتقيق: آمنة مسعود عبد السالم الرب -

 رسالة ماجستري. ،م92/10/9110

والرسائل مجيعها نوقشت بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة  -

 م.9102 الطبعة األوىلابن حزم، بريوت لبنان، ، وطبع الكتاب كامال يف مخسة عّش جزءا بدار طرابلس
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، دراسة وحتقيق: احممد هـ(0179)ت الروض املبهج بّشح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج مليارة الفايس .7

م، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية 15/10/0222فرج الزائدي، تاريخ املناقشة 

 م.9110يلجا إمنشورات  ،ماجستري رسالة ،طرابلس جامعة طرابلس

 اريخ املناقشةت السدير الفائح املنتخب، للشيخ حممد الصالح بن سليم األوجيل، حتقيق: حممد بشري سويّس، .2

رسالة  ،م، قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية00/12/0227

 م.0222الطبعة األوىل  ،لدراسات التارخيية لنيمنشورات مركز جهاد الليبي ،ماجستري

للعالمة أمحد بن أمحد زروق الربنّس الفايس  ،رشح الربع الثاين من رسالة ابن أيب زيد القريواين .2

م، قسم 12/10/9110هـ(، دراسة وحتقيق: عبد احلكيم أمحد أبو زيان، تاريخ املناقشة 222)ت

 ،طبعت بدار ومكتبة الشعب ،رسالة ماجستري ،ملرقبالدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة ا

 م.9111 ،مرصاتة

(، دراسة وحتقيق: حممد إبراهيم حممد ـه772رشح مسائل ابن مجاعة التونّس يف البيوع للقباب )ت .01

 ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقبم، 91/09/9112تاريخ املناقشة  الكّش،

 م.9112 -هـ 0492القاهرة، الطبعة األوىل  ،مطبوع بدار املحدثني وهو ،رسالة ماجستري

 عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق، أليب العباس أمحد بن حييى الونّشيّس .00

م، قسم اللغة 0224، قسم العبادات، دراسة وحتقيق: محزة أبو فارس أبو بكر، تاريخ املناقشة هـ(204)ت

الشيخ  ثم أكمل ،رسالة ماجستري ،اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلس العربية والدراسات

 .م0221 -هـ 0401بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،دار الغرب اإلسالمي حتقيقه، وهو من منشورات

هـ(، دراسة 0207املدد الفائض يف خالصة علم الفرائض، للشيخ أمحد بن حممد بن حسن محادي )ت .09

ى الصادق رمضان طابلة، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس وحتقيق: مصطف

هـ 0494بنغازي ليبيا، الطبعة األوىل  ،دار الكتب الوطنيةبجامعة طرابلس، رسالة ماجستري، وهو مطبوع 

 م.9110 -
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ن أيب القاسم بن قاسم ب نزهة الثقلني يف رياض إمام احلرمني يف علم األصول، تأليف: عبد الرمحن بن حممد .02

هـ(، دراسة وحتقيق: عبد السالم األمني 1354 البوصريي )ت الصنهاجي بن حممد بن عثامن األخرضي

قسم الّشيعة كلية الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية م، 92/10/9104تاريخ املناقشة  املاعزي،

هـ 0422 الطبعة األوىل، طة علامء ليبيارابب ا مركز البحوث والدراساتنّشه ،رسالة ماجستري ،اإلسالمية

 م.9107 -

 غري منشورة رسائل علميةيف طوطات املحققة املخ: ثاينلملبحث اا

رة الفايس املتوىف بميا ملؤلفه أيب عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي املشهور ،اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام .0

لق به إىل فصل يف مسائل من الشهادات، دراسة وحتقيق: عيل هـ، اجلزء األول: باب القضاء وما يتع0179سنة 

 رسالة ماجستري. ،م90/17/9115تاريخ املناقشة  أمحد عبد احلفيظ مهارة،

باب الرهن وما يتعلق به إىل باب النكاح وما يتعلق به، دراسة وحتقيق: عبد املنعم شعبان مفتاح  :اجلزء الثاينو -

 رسالة ماجستري. ،م10/00/9117تاريخ املناقشة اجلبيو، 

 باب البيوع وما شاكلها إىل فصل يف السلم، دراسة وحتقيق: عبد الرزاق بلعيد إبراهيم الغزيوي، :اجلزء الثالثو -

 رسالة ماجستري. سبق ذكره يف الكتب املطبوعة،

سة امن باب الكراء وما يتصل به إىل باب الرشد واألوصياء واإلقرار والدين والفلس، در :اجلزء الرابعو -

 رسالة ماجستري. ،م90/17/9112تاريخ املناقشة وحتقيق: يونس إبراهيم حممود ميالد، 

 ومجيعها حققت بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب.

هـ( من بداية املخطوط إىل اللوحة 0120بن عيل بن يوسف الفايس )ت عبد القادر يب حممداألجوبة الفاسية، أل .9

، قسم الدراسات م92/12/9100تاريخ املناقشة  حممد مسعود أبو شحمة، حسنسة وحتقيق: درا، 20

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية باألكاديمية الليبية فرع مرصاتة

إرشاد الراغب يف العلم بالتحقيق يف مساواة الّشط الطوعي يف التمليك بالتعليق تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن  .2

هـ(، دراسة 222يسى بن أمحد بن عبد العظيم املرادي القريواين املعروف بابن عظوم )تأيب العباس أمحد بن ع
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قسم الدراسات اإلسالمية كلية  م،01/15/9100 ، تاريخ املناقشةوحتقيق: عبد السالم مصباح حفصة

 رسالة ماجستري. ،اآلداب طرابلس جامعة طرابلس

اج )اجلزء األول(، للشيخ حييى بن حممد بن حممد بن عبد إرشاد السالك املحتاج إىل بيان أفعال املعتمر واحل .4

، تاريخ املناقشة هـ(، دراسة وحتقيق: عبد اخلالق حممد عز الدين الغرياين225الرمحن احلطاب )ت

 رسالة دكتوراه. ،املعهد العايل ألصول الدين جامعة الزيتونة تونسم، 9100/9109

هـ(، 225ت) املالكي حييى بن حممد احلطابيب زكريا احلاج، ألبيان أفعال املعتمر ولإرشاد السالك املحتاج  -

قسم اللغة العربية والدراسات ، م10/10/9112، تاريخ املناقشة رضوان خليفة رضواندراسة وحتقيق: 

 رسالة ماجستري. ،القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية

عالمة أمحد بن مبارك بن عيل السجلاميس املتوىف سنة تأليف: ال دّللة العام، نارة األفهام بسامع ما قيل يفإ .5

م، قسم اللغة العربية 95/12/9110هـ، دراسة وحتقيق: عارف اهلاميل سامل، تاريخ املناقشة 0050

 رسالة ماجستري. ،والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس

 يب القاسم بن حممد بن مرزوق بن عظوم القريواينبرنامج الشوارد عىل كتاب الشامل يف فقه اإلمام مالك، أل .0

م، قسم اللغة 1988/12، اجلزء األول، دراسة وحتقيق: العامري عيل الضبيع، تاريخ املناقشة هـ(0100)ت

 رسالة ماجستري. ،العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلس

م، قسم اللغة 0227، تاريخ املناقشة سعد الشوينحممد  ساملقيق: دراسة وحت ومن باب البيع إىل هناية الّشكة، -

 رسالة ماجستري. ،العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية

دراسة وحتقيق: شعبان حممد عثامن عكاش، تاريخ املناقشة  واجلزء الثاين: من املزارعة إىل اهلبة، -

رسالة  ،ة والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاويةم، قسم اللغة العربي04/17/0227

 ماجستري.

برنامج الشوارد عىل كتاب الشامل يف فقه اإلمام مالك، أليب القاسم بن حممد بن مرزوق بن عظوم القريواين،  -

ات م، قسم الدراس01/19/9101دراسة وحتقيق: عبد الباسط اهلادي مولود الغرابيل، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس
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البلوغ النافع عىل أصول الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع، تأليف: الشيخ جربيل بن عمر الفاليت املتوىف  .7

ة ليف بداية القرن الثالث عّش اهلجري، القسم األول من بداية الكتاب إىل هناية النسخ، دراسة وحتقيق: عقي

 رسالة ماجستري. ،م92/09/9114إسامعيل حممود، تاريخ املناقشة 

من بداية الكتاب الثاين يف السنة إىل هناية املخطوط، دراسة وحتقيق: عيل حممد فرج افريو، تاريخ  :القسم الثاينو -

 رسالة ماجستري. ،م12/12/9119املناقشة 

 .نية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاويةوالرسالتان نوقشتا بقسم اللغة العربية والدراسات القرآ

، من باب رفع احلدث وحكم اخلبث إىل هناية باب هـ(222)ت البيان والتكميل يف خمترص خليل، ألمحد حلولو .2

 ،م92/10/9110النوافل والفضائل والسنن يف الصالة، حتقيق: إبراهيم مفتاح الصغري، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري.

الة اجلامعة إىل هناية باب اّلعتكاف، حتقيق: أمحد عمران الكميتي، تاريخ املناقشة ومن باب أحكام ص -

 رسالة ماجستري. ،م01/19/9117

 والرسالتان نوقشتا بقسم الّشيعة كلية الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية اإلسالمية.

هـ( بداية من باب العقيدة حتى 202حترير املقالة يف رشح الرسالة، أليب العباس أمحد بن حممد القلشاين )ت .2

 ،م10/10/9112 مجال عمران سامل سحيم، تاريخ املناقشةدراسة وحتقيق: هناية باب الصالة عىل اجلنائز، 

 ماجستري. لةرسا

عمر رمضان العبيد، تاريخ املناقشة دراسة وحتقيق: هناية باب األيامن والنذور، ومن باب الصيام إىل  -

 .ماجستري لةرسا ،م15/10/9112

عبد  مجال الدين حممدومن باب يف النكاح والطالق إىل بداية باب يف أحكام الدماء واحلدود، دراسة وحتقيق:  -

 ماجستري. لةرسا ،م90/09/9110الوهاب الصغري، تاريخ املناقشة 

ومن أول باب الدماء واحلدود إىل هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: حممد شعبان الوليد، تاريخ املناقشة  -

 ماجستري. لةرسا ،م92/12/9114

 مجيعها نوقشت بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب. والرسائل 
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، دراسة وحتقيق: رساج (هـ0022ت)حتفة احلذاق يف رشح ّلمية الزقاق، أليب حفص عمرو بن عبد اهلل الفايس  .01

 ،اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلسم، قسم الدراسات 2014/12/28 تاريخ املناقشةعثامن الغزايل، 

 رسالة ماجستري.

دراسة وحتقيق: القسم األول: القضاء والشهود، ، (هـ0952تسن التسويل )احل، أليب التحفة رشح يفة البهج .00

الدراسات اإلسالمية كلية وم، قسم اللغة العربية 2006/05/24 تاريخ املناقشة، حممد التومي بن رمضان

 رسالة ماجستري. ،لساآلداب جامعة طراب

هـ( 0940ترمجان املقال ورافع اإلشكال بّشح منح الفعال، أليب عبد اهلل حممد بن املختار بن أمحد الكنتي )ت .09

من بداية املخطوط إىل هنايته، دراسة وحتقيق: مصطفي سليامن احلاج احممد الصفراين، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،ون اجلامعة األسمرية اإلسالمية، قسم الّشيعة كلية الّشيعة والقانم92/15/9112

والتوليج، للشيخ عبد الرمحن بن عبد القادر الراشدي  التعريج والتوليج يف ذكر أحكام املغارسة والتصيري .02

م، قسم اللغة 17/0224 ، دراسة وحتقيق: خالد أمحد العامل، تاريخ املناقشةه(0191املجاجي اجلزائري )ت

 رسالة ماجستري. ،إلسالمية كلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلسالعربية والدراسات ا

إىل باب األذان عىل هتذيب املدونة للرباذعي، من بداية املخطوط  هـ(702)ت تقييد أيب احلسن الزروييل .04

 رسالة ماجستري. ،م07/12/9110حممد حسني حممد الّشيف، تاريخ املناقشة دراسة وحتقيق:  واإلقامة،

خ املناقشة آمنة حممد انوجيي عيل، تاريدراسة وحتقيق:  حتى هناية كتاب الصوم،السهو يف الصالة من بداية باب و -

 رسالة ماجستري. ،م12/12/9117

املناقشة  انتصار أمحد حممد اشتيوي، تاريخدراسة وحتقيق: إىل هناية كتاب الضحايا، من بداية كتاب اّلعتكاف و -

 رسالة ماجستري. ،م20/09/9112

اريخ تدراسة وحتقيق: مريم أمحد سامل اهلميم،  إىل هناية كتاب احلج الثالث،كتاب األيامن والنذور  من بدايةو -

 رسالة ماجستري. ،م20/09/9112املناقشة 

اريخ تدراسة وحتقيق: حممد مفتاح الدهاش،  إىل هناية كتاب النكاح الثالث،من بداية كتاب النكاح األول و -

 اجستري.رسالة م ،م90/12/9112املناقشة 
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ي، عادل فرحات حسني الشلبدراسة وحتقيق: إىل هناية كتاب العدة وطالق السنة، من بداية كتاب الرضاع و -

 رسالة ماجستري. ،م92/10/9117تاريخ املناقشة 

ايس، تاريخ عبد النبي سليم يوسف الفدراسة وحتقيق:  إىل هناية كتاب اإليالء،ومن بداية كتاب األيامن بالطالق  -

 رسالة ماجستري. ،م00/10/9117 املناقشة

شة عبد العظيم جربيل محيد، تاريخ املناق، دراسة وحتقيق: إىل هناية كتاب املكاتبومن بداية كتاب اللعان  -

 رسالة ماجستري. ،م14/10/9117

 والرسائل مجيعها نوقشت بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب. 

عىل هتذيب املدونة، أليب عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن حممد  الوانوغي لتعليق تكملة املشدايل .05

هـ( من أول الكتاب إىل هناية كتاب العرايا، حتقيق ودراسة: حممود حممد عبد احلفيظ اهلدار، 205)ت املشدايل

 رسالة ماجستري. ،م21/10/9112تاريخ املناقشة 

خطوط، حتقيق ودراسة: حممد احممد حممد املؤلف، تاريخ ومن أول كتاب التجارة يف أرض احلرب إىل آخر امل -

 رسالة ماجستري. ،م94/01/9112املناقشة 

 والرسالتان نوقشتا بقسم الّشيعة اإلسالمية كلية الّشيعة والقانون جامعة األزهر.

( ـه544التنبيهات املستنبطة يف رشح مشكالت املدونة واملختلطة، للقايض عياض بن موسى اليحصبي )ت .00

اريخ ت ن كتاب الوضوء والطهارة إىل هناية كتاب احلج، دراسة وحتقيق: عبد العظيم إبراهيم الطاهر طبطابة،م

 رسالة ماجستري. ،م99/15/9112املناقشة 

ومن أول كتاب النكاح األول إىل هناية كتاب الوّلء واملواريث، دراسة وحتقيق: عثامن عبد اهلل الطاهر الغرياين،  -

 رسالة ماجستري. ،م19/01/9117تاريخ املناقشة 

ومن أول كتاب السلم إىل هناية كتاب كراء الدور واألرضني، دراسة وحتقيق: عز الدين عبد اهلل النفايت أبو  -

 رسالة ماجستري. ،م09/12/9112سعد، تاريخ املناقشة 

ناقشة ، تاريخ املومن أول كتاب الّشكة إىل هناية كتاب اجلنايات، دراسة وحتقيق: حممد أمحد حممد الغرياين -

 رسالة ماجستري.  ،م92/19/9112



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-009- 

 

 والرسائل مجيعها نوقشت بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب.

األزدي، دراسة وحتقيق: حممد عيل عمر  حممد هتذيب مسائل املدونة للرباذعي، أليب سعيد خلف بن أيب القاسم .07

م، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس 11/10/0229املريض، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،جامعة طرابلس

م، قسم 0221دراسة وحتقيق: عيسى احممد سامل البجاحي، تاريخ املناقشة  للرباذعي،ة هتذيب مسائل املدون -

 لة ماجستري.رسا ،اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلس

م، قسم اللغة العربية 14/14/9119اجلزء الرابع، دراسة وحتقيق: املربوك عىل الشامس، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية

بسيبسو،  يداجلزآن السادس والسابع من كتاب الغصب إىل كتاب الديات، دراسة وحتقيق: محيد مفتاح محو -

رسالة  ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب12/01/9115تاريخ املناقشة 

 ماجستري.

، من أول هـ(222)تحلولو بن عبد الرمحن أيب العباس أمحد تأليف: الشيخ اإلمام التوضيح يف رشح التنقيح،  .02

 امعيالعام اجل، السنويس حسن الطاهروحتقيق: محزة ، دراسة آخر الفصل الرابع من باب األمرالكتاب إىل 

 .رسالة ماجستري قرويني،جامعة ال ّشيعة آيت ملول أكاديرلية الك مسلك املذهب املالكي م،9112/9112

التوضيح يف رشح التنقيح، أليب العباس أمحد حلولو املالكي، من أول الكتاب إىل هناية الباب اخلامس يف  -

م، قسم الدراسات 12/10/9117: محزة هدية خليفة أبو قرين، تاريخ املناقشة النواهي، دراسة وحتقيق

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب

ومن الباب اخلامس عّش يف اإلمجاع إىل الباب العّشين، دراسة وحتقيق: حسن سليم عبد القادر، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،ة كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلسم، قسم الدراسات اإلسالمي9102

يخ املناقشة تار، التوضيح يف رشح التنقيح، أليب العباس أمحد حلولو، دراسة وحتقيق: يوسف حممد ديرة -

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس2009/12/17



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-002- 

 

، من ـه0254، ملؤلفه: حممد بن حييى بن سليم الداودي اليونّس املتوىف سنة تيسري الصعود عىل مراقي السعود .02

 ،م02/12/9112أول الكتاب إىل هناية باب النسخ، دراسة وحتقيق: عامر عيل اجلحيدري، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري.

املناقشة  اجي، تاريخومن بداية كتاب السنة إىل هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: حسني حممد عبد السالم النع -

 رسالة ماجستري. ،م94/17/9104

 والرسالتان نوقشتا بقسم الّشيعة كلية الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية اإلسالمية.

جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام يف مسائل الدعاوى واأليامن، أليب القاسم الربزيل  .91

، قسم اللغة العربية م9111 تاريخ املناقشةبد القادر حممد أمحد الزنتاين، هـ(، دراسة وحتقيق: ع240)ت

 رسالة ماجستري. ،والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس

احلج وما يتعلق به من مسائل، للشيخ حممد اإلمام الذويبى الزنتانى، دراسة وحتقيق: صالح املختار أبو بكر  .90

رسالة  ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب غريان جامعة اجلبل الغربى9112 قشةتاريخ املنا التومي،

 ماجستري.

هـ( من 0020حاشية الرمايص عىل رشح التتائي ملخترص خليل، تأليف: أيب اخلريات مصطفى الرمايص )ت .99

ة ، تاريخ املناقشأبو بكر أمحد احممد عبد الكايف، دراسة وحتقيق: هناية باب النكاحأول باب الزكاة إىل 

 رسالة ماجستري. ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب م،92/10/9112

اب، دراسة ول الكتاب إىل هناية الكتحاشية الشيخ أيب زيد عبد الرمحن الغرياين الطرابلّس عىل التهذيب، من أ .92

وحدة حتقيق الرتاث كلية اآلداب والعلوم  م،9100/9107احممد كرير، تاريخ املناقشة  وحتقيق: أمحد عمر

 رسالة دكتوراه. ،اإلنسانية سايس جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل فاس املغرب

هـ(، من باب 0222احللل السندسية عىل املنظومة الفطيسية للشيخ الطيب بن عثامن بن طاهر املرصايت )ت .94

م، قسم 09/09/9101ي، تاريخ املناقشة الطهارة إىل مواقيت الصالة، دراسة وحتقيق: عثامن سامل نج

 رسالة ماجستري. ،الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-004- 

 

م، 00/09/9101خّشم، تاريخ املناقشة ومن أول أوقات الصالة إىل باب احلج، دراسة وحتقيق: ميالد أمحد  -

 ة ماجستري.رسال ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس

م، قسم الدراسات 02/00/9114وأحكام البيوع، دراسة وحتقيق: عبد الدائم سامل حممد سامل، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب

قيق: هـ(، دراسة وحت0912الفايس )ت  املعاصم لبنت فكر ابن عاصم، للشيخ أيب عبد اهلل حممد التاُودي حيل .95

الدراسات اإلسالمية كلية الّشيعة جامعة  ختصصم، 00/19/9102حممد أمحد املحربش، تاريخ املناقشة 

 رسالة دكتوراه. بريوت اإلسالمية،

بن أمحد االدر الثمني واملورد املعني يف رشح املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين، أليب عبد اهلل حممد  .90

دراسة وحتقيق: رمضان إنبية أبو عبد  ،باب العقيدة :هـ، اجلزء األول0179توىف سنة املشهور بميارة املاملالكي 

 رسالة ماجستري. ،م02/15/9115تاريخ املناقشة اهلل، 

رسالة  ،م12/10/9110باب الطهارة، دراسة وحتقيق: مجعة مسعود سامل زايد، تاريخ املناقشة  :اجلزء الثاينو -

 ماجستري.

الوتر إىل باب إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأموم، دراسة وحتقيق: أبو عجيلة من باب  :اجلزء الرابعو -

 رسالة ماجستري. ،م01/12/9117رجب الشائبي، تاريخ املناقشة 

كتاب الزكاة والصوم واحلج، دراسة وحتقيق: أمحد عمر أمحد خليفة العائب، تاريخ املناقشة  :اجلزء اخلامسو -

 ري.رسالة ماجست ،م10/00/9110

ناقشة ويّس، تاريخ املومن مقدمة يف مبادئ التصوف إىل آخر الكتاب، دراسة وحتقيق: مجال حممد مسعود س -

 رسالة ماجستري. ،م12/12/9114

 قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب. بوالرسائل مجيعها نوقشت 

، من أول الكتاب ـه212هالل السجلاميس املتوىف سنة  الدر النثري عىل أجوبة أيب احلسن الصغري إلبراهيم بن .97

 تاريخ إىل آخر مسائل الطالق واخللع والعدة واحلضانة والنفقة، دراسة وحتقيق: عصام عيل مفتاح اخلمري،

 رسالة ماجستري. م،20/17/9110 املناقشة



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-005- 

 

قشة ألجهر، تاريخ املناومن أول مسائل البيوع إىل هناية مسائل اّلستحقاق، دراسة وحتقيق: خالد مفتاح ا -

 رسالة ماجستري. ،م90/00/9110

ومن أول مسائل الشفعة إىل هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد الرازق حممد بالرازق، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م95/01/9117

 .ميةالّشيعة كلية الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية اإلسال والرسائل مجيعها نوقشت بقسم

عبد ربه عبد الكريم اهلادي أمحد بن حممد بن حسن بن  :رسالة يف بعض أحكام البيوع وما شاهبها، لناظمها .92

م، قسم اللغة 92/14/0227هـ(، حتقيق ورشح: أمحد سامل اخلامئّس، تاريخ املناقشة 0207محادي )ت

 ماجستري. رسالة ،العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية

الروض احلافل واملجموع الشامل لبعض الرسائل والنوازل، للشيخ حممد اإلمام الزنتاين الدويبي، اجلزء األول  .92

 رسالة ماجستري. م،9119إىل هناية علم التوحيد، دراسة وحتقيق: صدقي حممد اهلنقاري، تاريخ املناقشة 

 تاريخ املناقشة، زة حممد عىل عبد القادريبدأ من أحكام الصالة، دراسة وحتقيق: مح :اجلزء الثاينو -

 رسالة ماجستري. م،92/09/9110

الروض احلافل واملجموع الشامل لبعض املسائل والنوازل للشيخ حممد اإلمام الزنتاين الدويبي، دراسة  -

 وحتقيق: عبد احلميد حممد عيل القعود. رسالة ماجستري.

 .دراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاويةوالرسائل مجيعها نوقشت بقسم اللغة العربية وال

أحكام الطهارة  ،هـ(0222الشذرات الشذية عىل الدرر السنية، للشيخ الطيب بن عثامن بن طاهر املرصايت )ت .21

 رسالة ماجستري.، م12/17/9110تاريخ املناقشة مصطفى فرج العامري زايد، : والصالة، دراسة وحتقيق

باب الفرائض، دراسة وحتقيق: عيل معتوق رشف الدين، تاريخ املناقشة ومن باب الزكاة إىل  -

 رسالة ماجستري. ،م02/10/9110

 .بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب زليتن جامعة املرقب انوقشت لتانوالرسا



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-000- 

 

غييل للشيخ أيب احلسن عيل بن حييى بن حممد بن صالح العصنوين امل ،رشح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض .20

قسم الدراسات اإلسالمية كلية م، 0222تاريخ املناقشة هـ(، دراسة وحتقيق: موسى مفتاح بشابش، 209)ت

 رسالة ماجستري. ،العلوم اّلجتامعية جامعة طرابلس

رشح الضوء املنري املقتبس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس، للشيخ عبد الكريم مفتاح حممد فنوش، من باب  .29

ة تاريخ املناقشال حممد املهدي الفطيّس، فصل نواقض التيمم، دراسة وحتقيق: مج الطهارة إىل هناية

 جستري.رسالة ما ،قسم الفلسفة والدراسات اإلسالمية باألكاديمية الليبية فرع مرصاتةم، 91/12/9102

د ( بّشح أيب حممد عبـه252رشح عمدة البيان ملعرفة فروض األعيان، أليب زيد عبد الرمحن األخرضي )ت .22

تاريخ املناقشة هـ(، دراسة وحتقيق: يوسف الفرجاين ميالد املرغني، 221اللطيف املسبح املراديس )ت

 رسالة ماجستري. ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقبم، 94/17/9115

دراسة وحتقيق: هـ(، 221عمدة البيان يف معرفة فروض األعيان، لعبد اللطيف املسبح املراديس )ت [رشح] -

م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية العلوم 10/01/0224حممد إبراهيم أبو مصطفى، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،اّلجتامعية التطبيقية جامعة طرابلس

هـ( للقايض أيب الفضل أيب القاسم بن عيسى بن ناجي 422الّشح الكبري عىل هتذيب املدونة للرباذعي )ت .24

خ تاري)كتاب الطهارة(، دراسة وحتقيق: عبد احلكيم ميالد الكاسح،  ،هـ(222واين التونّس )تالتنوخي القري

 رسالة ماجستري. ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقبم، 10/00/9101املناقشة 

ة دار المية كليكتاب الصالة اجلزء األول، دراسة وحتقيق: حممد فرج عثامن الشكري، قسم الّشيعة اإلسو -

 رسالة دكتوراه. ،م10/10/9109العلوم جامعة املنيا، تاريخ املناقشة 

من أول كتاب الصيام إىل هناية كتاب الزكاة الثاين، دراسة وحتقيق: صالح عيل األمني الشعاب، كلية اآلداب و -

 سالة دكتوراه.ر ،م99/09/9104والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد بن عبد اهلل بفاس، تاريخ املناقشة 

لم الثالث، كتاب الس ،كتاب الرصف، كتاب السلم األول، كتاب السلم الثاين ،كتاب البيوع :السفر الرابعو -

دراسة وحتقيق: املحجوب إبراهيم حممد الزنيقري، قسم الّشيعة اإلسالمية كلية دار العلوم جامعة املنيا، تاريخ 

 رسالة دكتوراه. ،م9109املناقشة 
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تاريخ املناقشة قضية إىل هناية كتاب املديان، دراسة وحتقيق: هدى فرج الزليتني، من كتاب األو -

 رسالة ماجستري. ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقبم، 02/00/9107

بداية باب الصالة إىل هناية باب هـ( من 220هـ( عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )ت222رشح ابن ناجي )ت .25

 رسالة ماجستري. م،07/09/9109محزة عيل رمضان اجلريب، تاريخ املناقشة دراسة وحتقيق: األيامن والنذور، 

ومن أول باب النكاح حتى هناية باب يف العدة والنفقة واّلسترباء، دراسة وحتقيق: عيل عمر الزرقاين، تاريخ  -

 رسالة ماجستري. ،م15/10/9100املناقشة 

لشهادات حتى هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: عمر زايد رمضان، تاريخ املناقشة ومن أول باب األقضية وا -

 رسالة ماجستري. ،م12/17/9102

 بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب.نوقشت مجيعها والرسائل 

هـ( 0002 )ت الفايسرشح بناين عىل ّلمية الزقاق يف األقضية والشهادات، تأليف: حممد بن عبد السالم بناين .20

خ املناقشة تاري من أول املخطوط إىل قوله: فصل يف مسائل من الوكالة، دراسة وحتقيق: عيل مصباح احلارس،

 رسالة ماجستري. ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب م،90/14/9100

دراسة وحتقيق:  ،هـ( باب الطهارة0100رشح احلضريي عىل خمترص خليل، لعيل بن أيب بكر احلضريي )ت .27

م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة 00/14/9117إبراهيم عيل قناو، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،املرقب

دراسة وحتقيق: عبد السالم حممد عبد السالم العكايش،  ،ومن أول باب الصالة إىل فصل يف صالة اجلامعة -

رسالة  ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب17/09/9110 تاريخ املناقشة

 ماجستري.

اقشة دراسة وحتقيق: خليفة املربوك عبد اهلل، تاريخ املن ،ومن فصل صالة اجلامعة حتى فصل صالة اّلستسقاء -

 ماجستري. رسالة ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب15/09/9117

وباب صالة اجلنازة وباب الصوم، دراسة وحتقيق: أمحد عبد السالم ابشيش، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب05/19/9110
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م الدراسات م، قس17/17/9112تاب الزكاة، دراسة وحتقيق: عبد السالم سامل محزة، تاريخ املناقشة وك -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب جامعة سبها

هناية اجلزء األول باب احلج، دراسة وحتقيق: عز الدين نارص حسني األمني، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب92/10/9112

اب اجلهاد، دراسة وحتقيق: حممد عيل صالح اجلقنة، تاريخ املناقشة من أول باب الذكاة إىل أول بو -

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الّشيعة كلية الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية اإلسالمية92/10/9112

ومن بداية باب اجلهاد إىل هناية فصل: )وملن كمل عتقها فراق العبد(، دراسة وحتقيق: فرج رمضان مفتاح  -

 ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب02/09/9117تاريخ املناقشة الشبييل، 

 رسالة ماجستري.

دراسة وحتقيق: عيل عبد اهلل بن غلبون، تاريخ املناقشة  ،ومن فصل الرجعة إىل آخر احلضانة -

 ماجستري.رسالة  ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب95/00/9112

ومن بداية باب: ينعقد البيع إىل هناية فصل: أسباب احلجر، دراسة وحتقيق: احممد عبد السالم حممد الدعبوش،  -

رسالة  ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب10/12/9112تاريخ املناقشة 

 ماجستري.

قيق: مجعة عيد مفتاح الشف، تاريخ املناقشة دراسة وحت ،ومن بداية باب الصلح إىل هناية املساقاة -

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب92/12/9100

هـ( من أول الكتاب إىل هناية باب جامع 222رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين للعالمة الشيخ أمحد زروق )ت .22

احممد حممد احممد عبيد، تاريخ املناقشة  :دراسة وحتقيق ،(الربع األول من الرسالة)يف الصالة 

 رسالة ماجستري. ،م99/01/9112

 بوعة.وقد سبق ذكره يف الرسائل العلمية املطدراسة وحتقيق: عبد احلكيم أمحد أبو زيان،  :رشح الربع الثاينو -

 بد السالم أبو ناجي، تاريخدراسة وحتقيق: فدوى ع ،ومن أول باب اجلهاد إىل أول باب أحكام الدماء واحلدود -

 رسالة ماجستري. ،م97/09/9112املناقشة 
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اقشة تاريخ املن دراسة وحتقيق: إبراهيم عبد السالم الفرد، ،ومن باب أحكام الدماء واحلدود إىل آخر الكتاب -

 رسالة ماجستري.  ،م92/00/9115

 .جامعة املرقبقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس بوالرسائل مجيعها نوقشت 

هـ( القسم 0170رشح ّلمية الزقاق يف األحكام الّشعية، تأليف: حممد بن أمحد بن حممد ميارة الفايس )ت .22

شعبة اإلسالميات كلية العلوم م، 0220تاريخ املناقشة  األول، دراسة وحتقيق: حممد عبد اهلل عبد اهلل،

 رسالة ماجستري. ،اّلجتامعية جامعة طرابلس

قاق يف األقضية والشهادات، تأليف: حممد بن الطالب بن سودة التاودي املري الفايس رشح ّلمية الز .41

قسم الدراسات م، 90/09/9115تاريخ املناقشة دراسة وحتقيق: صالح مفتاح شاليب،  ،هـ(0912)ت

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب

هـ( من أول الكتاب 200التلمساين )تيد بن حممد العقباين رشح خمترص ابن احلاجب األصيل، للقايض سع .40

م، كلية اآلداب 9100إىل آخر مباحث األحكام، دراسة وحتقيق: إسامعيل املختار سامل كريمة، تاريخ املناقشة 

 رسالة دكتوراه. ،والعلوم اإلنسانية سايس جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل فاس

هـ(، دراسة وحتقيق: 222)ت لسادة املالكية، للشيخ أمحد زروق الفايسرشح املقدمة الوغليسية عىل مذهب ا .49

 ، رسالةم، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اّلدَاب طرابلس9102 تاريخ املناقشة أمحد عيل أمحد البوسيفي،

 .ماجستري

قيق: هـ(، دراسة وحت222)ت رشح املقدمة الوغليسية عىل مذهب السادة املالكية للشيخ أمحد زروق الفايس -

 ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس07/10/0222مصطفى عمران رابعة، تاريخ املناقشة 

 .ماجستري رسالة

رافع عبد اهلادي الصغري، هـ(، دراسة وحتقيق: 254رشح مناسك العالمة خليل للشيخ حممد احلطاب )ت .42

رسالة  ،اآلداب اخلمس جامعة املرقب قسم الدراسات اإلسالمية كليةم، 10/14/9117تاريخ املناقشة 

 ماجستري.
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هـ(، دراسة وحتقيق: 0945ضياء احلكام فيام هلم وعليهم من األحكام، للشيخ عبد اهلل حممد بن فودي )ت .44

قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس  م،02/00/9115تاريخ املناقشة  حممد أمحد املحربش،

 رسالة ماجستري. ،جامعة املرقب

مجع اجلوامع، ملؤلفه: أيب العباس أمحد بن عبد الرمحن بن موسى الزليتني القروي الشهري ياء الالمع رشح الض .45

هـ(، من بداية املخطوط إىل هناية كتاب السنة، دراسة وحتقيق: عبد املجيد عيل إبراهيم أبو 222بحلولو )ت

 رسالة ماجستري. ،م01/09/9105تاريخ املناقشة  مريقة،

شة تاريخ املناقاب اإلمجاع إىل هناية املخطوط، دراسة وحتقيق: حممد عمر سامل أبو خريص، كتومن بداية  -

 رسالة ماجستري. ،م97/10/9100

 .قسم الدراسات اإلسالمية باألكاديمية الليبية فرع مرصاتةب انوقشت تانوالرسال

 ق: حممد عاشور عيل، تاريخّلبن عات عىل الوثائق املجموعة، ملحمد بن هارون بن عات، دراسة وحتقي الطرر .40

رسالة  ،م قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس12/14/9112املناقشة 

 ماجستري.

دراسة وحتقيق: نارص حممد أبو دربالة، قسم الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات العليا جامعة  :اجلزء الثاينو -

 رسالة ماجستري. ،العقد الفريد

العقود واألحكام، للشيخ أيب حممد عبد اهلل بن عيل بن عبد اهلل  من نظم للحكام فيام جيري بني أيدهيمالعقد امل .47

امن عثاب النكاح وما يتبعه، دراسة وحتقيق: عبد السالم عبد اهلل بهـ، 707بن سلمون الغرناطي املتوىف سنة

 رسالة ماجستري. ،م0222مسعود، تاريخ املناقشة 

يخ عبد اهلل، تارعيل : حممد عاشور مقارنة دراسةحتقيق و، عة، الكراء، اإلجارة، القراضوباب البيوع، املزار -

  .رسالة ماجستري ،م00/17/0222املناقشة 

واجلزء الرابع من باب العتق إىل هناية اجلزء الثاين، حتقيق ودراسة فقهية مقارنة: فتحي احممد التوايت، تاريخ  -

 ري.رسالة ماجست ،م95/01/9111املناقشة 

 قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية.بنوقشت  ئلوالرسا
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الفائق يف معرفة األحكام والوثائق، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفيص من علامء القرن الثامن  .42

سة وحتقيق: حممد احممد حممد اإلحريش، من أول الكتاب إىل هناية كتاب احلضانة، درا :اهلجري، اجلزء األول

 ،، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة النيلني مجهورية السودانم11/10/9102 تاريخ املناقشة

 رسالة دكتوراه.

الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين من بداية باب البيوع إىل هناية باب العينة، للشيخ العالمة حممد البناين  .42

، قسم الدراسات م01/12/9102 تاريخ املناقشةهـ(، دراسة وحتقيق: وليد معمر طريبان، 0024)ت

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب

قوانني األحكام الّشعية ومسائل األحكام الفقهية، أليب القاسم حممد بن جزي، دراسة وحتقيق وتعليق: خمتار  .51

 رسالة ماجستري. ،م11/14/0220ناقشة بشري العامل، تاريخ امل

قوانني األحكام الّشعية ومسائل األحكام الفقهية، أليب القاسم حممد بن جزي، دراسة وحتقيق وتعليق: فوزي  -

 رسالة ماجستري. ،بشري العامل

 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلس. ب انوقشت لتانوالرسا

هـ، دراسة وحتقيق: أمحد حممد 542املتوىف سنة أبو بكر بن العريب ف:يف رشح ُمَوطَّأ مالك، املؤل املسالِك كتاب .50

، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الرتبية طرابلس م11/00/0220 تاريخ املناقشةاجلهاين، 

 رسالة ماجستري. ،جامعة طرابلس

د.حسن : و ،كتاب الطهارة والصالة، دراسة وحتقيق: د.سعيد سامل فاندي املخترص الفقهي ّلبن عرفة الفقهي، .59

 سبق ذكره يف الكتب املطبوعة.مسعود الطوير، 

  د.حسن مسعود الطوير.: و ،كتاب الزكاة والصوم، دراسة وحتقيق: د.سعيد سامل فانديو -

م، 20/12/9115ناقشة باب احلج والعمرة، دراسة وحتقيق: عبد السالم مسعود منصور قويدر، تاريخ املو -

 قسم الدراســـات اإلســـالمـــية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب، رسالة ماجستري.

باب الصيد والذبائح واألضحية واأليامن والنذور، دراسة وحتقيق: حممد منصور عيل منصور، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،عة املرقبم، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جام99/14/9117
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م، قسم الدراسات 12/14/9115بابا اجلهاد والنكاح، دراسة وحتقيق: نرص عمر عطية، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب ترهونة جامعة املرقب

خ املناقشة تاري منهج ابن عرفة يف املخترص الفقهي، دراسة وحتقيق: محزة مسعود الطوير،مع كتاب الطالق و -

الة رس ،م، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس90/17/9114

 ماجستري.

أبواب الرضاع والنفقة واحلضانة، دراسة وحتقيق: أبو بكر احممد ارحومة املوسى، تاريخ املناقشة و -

 ،ية كلية اآلداب غريان جامعة اجلبل الغريبم، شعبة الدراسات القرآنية قسم اللغة العرب02/17/9101

 رسالة ماجستري.

القرض، دراسة وحتقيق: عبد الواحد حممد عيل جراد، قسم الدراسات  ،السلم ،كتاب البيوع الفاسدةو -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب غريان جامعة اجلبل الغريب

راسة وحتقيق: عادل إبراهيم املحروق، قسم الدراسات كتاب الرهن، التفليس، الصلح، احلوالة، احلاملة، دو -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب غريان جامعة اجلبل الغريب

م، قسم اللغة 01/12/0227باب اهلبة، دراسة وحتقيق: مفيدة رمضان عمر املنصوري، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،زاويةالعربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة ال

من بداية باب الّشكة إىل هناية باب اّلستحقاق، دراسة وحتقيق: ناجي احممد الصادق، قسم الدراسات و -

 رسالة ماجستري. ،اإلسالمية كلية اآلداب غريان جامعة اجلبل الغريب

م، قسم 19/09/9112باب القضاء والشهادات، دراسة وحتقيق: سامل مفتاح األشهب، تاريخ املناقشة و -

 رسالة ماجستري. ،الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس

م، قسم الدراسات 99/14/9117ابا الوصية واملرياث، دراسة وحتقيق: عامر حممد التمتام، تاريخ املناقشة وب -

 اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلس، رسالة ماجستري.
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 الكناين يب عبد اهلل حممد بن هاروناملعروف باملتيطية، أل لوثائق واألحكامخمترص النهاية والتامم يف معرفة ا .52

م، قسم اللغة 00/09/0220، اجلزء األول، دراسة وحتقيق: عيل سليامن زويب، تاريخ املناقشة هـ(751)ت

 رسالة ماجستري.  ،الزاوية جامعة الزاوية رتبيةالعربية والدراسات القرآنية كلية ال

شة ، دراسة وحتقيق: مصطفى عيل اجلهاين، تاريخ املناقمن بداية الطالق إىل هناية أحكام املعتدة :اجلزء الثاينو -

ة رسال ،الزاوية جامعة الزاوية رتبيةم، قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية ال95/09/0220

 ماجستري.

شة الغني عبد املطلب، تاريخ املناقمن كتاب السلم إىل كتاب اإلجارة، دراسة وحتقيق: عبد  :اجلزء الثالثو -

 .رسالة ماجستري ،، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلسم12/10/9110

 ومن كتاب اإلجارة حتى كتاب الصلح، دراسة وحتقيق: حممد عمر الّشيف، تاريخ املناقشة -

 .رسالة ماجستري ،لية اآلداب جامعة طرابلس، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كم91/17/9115

ومن باب يف املوت والوراثة حتى كتاب الوديعة، دراسة وحتقيق: حممد عثامن اإلمام، تاريخ املناقشة  -

 .رسالة ماجستري ،، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلسم94/17/9115

ة ، دراسة وحتقيق: الصادق حممد سالمة، تاريخ املناقشومن كتاب اللقطة حتى هناية الكتاب -

 .رسالة ماجستري ،، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طرابلسم02/12/9115

، دراسة هـ(751)ت يب عبد اهلل حممد بن هارون الكناينأل ،خمترص النهاية والتامم يف معرفة الوثائق واألحكام -

قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية  م،2006تاريخ املناقشة الزائدي،  حممد حممد إللهوحتقيق: عبد ا

 رسالة ماجستري. ،اآلداب جامعة طرابلس

القسم األول من أول الكتاب إىل  هـ(،727املالكي )ت ّلبن احلاج ،املدخل إىل تنبيه األعامل بتحسني النيات .54

رسالة م، 12/01/9115املوىل عبد الرمحن الغرياين، تاريخ املناقشة  فصل يف القيام، دراسة وحتقيق: عبد

 ماجستري.

 رسالة ماجستري.م، 95/12/9114دراسة وحتقيق: سهيل الصادق الغرياين، تاريخ املناقشة  :والقسم الثاين -

 .قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلسبوالرسالتان نوقشتا 
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بد ع :، دراسة وحتقيقالة الثاين وكتاب اجلنائزالص ، كتابهـ(072املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس )ت .55

جامعة  دابقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآل، م95/19/9104، تاريخ املناقشة رزاق البشري الّشيفال

 رسالة ماجستري.زاوية، ال

، م99/09/9112عبد اهلل احممد عون، تاريخ املناقشة  :قمسائل الصيام واّلعتكاف والزكاة، دراسة وحتقيو -

 رسالة ماجستري.، قسم الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات العليا جامعة العقد الفريد

املناقشة  املختار مسعود كشادة، تاريخ :تاب السلم األول والثاين والثالث من املدونة الكربى، دراسة وحتقيقوك -

 .رسالة ماجستري، ات اإلسالمية كلية الدراسات العليا جامعة العقد الفريدقسم الدراس ،م95/01/9112

عمر امبية  :دراسة مقارنة وحتقيق، بيع اخليار، املرابحة، بيع الغرر، الوكاّلت، العرايا ،كتب البيوع الفاسدةو -

ليا جامعة قسم الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات الع ،م12/12/9112خليفة املحروق، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري.، العقد الفريد

، تاريخ بشري مولود اجلهمي :مسائل احلوالة والرهون والغصب والتدليس من املدونة الكربى، دراسة وحتقيقو -

رسالة ، قسم الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات العليا جامعة العقد الفريد ،م02/09/9112املناقشة 

 ماجستري.

ية والشهادات، أليب القاسم أمحد بن حممد بن املعتل البلوي القريواين الشهري بالربزيل مسائل األحكام لألقض .50

قسم اللغة العربية ، م94/10/9112تاريخ املناقشة هـ( دراسة وحتقيق: فائزة مفتاح مصطفى وايل، 244)ت

 رسالة ماجستري. ،والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية

هـ(، بدءا 222للشيخ أمحد بن أمحد الربنّس زروق )ت ،الفهمي رشح كتاب اإلرشاد الفقهي مفتاح السداد .57

مصطفى حممد عيل املعرش، تاريخ املناقشة دراسة وحتقيق: إىل هناية كتاب الصالة، من خطبة الكتاب 

 رسالة ماجستري. ،م02/01/9110

 ،م17/01/9112شري بّش، تاريخ املناقشة مسعود حامد بومن كتاب البيوع إىل آخر الكتاب، دراسة وحتقيق:  -

 رسالة ماجستري. 

   .قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقببوالرسالتان نوقشتا 
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املفيد للحكام فيام يتعرض هلم من نوازل األحكام، أليب الوليد هشام بن عبد اهلل األزدي، دراسة وحتقيق:  .52

 ماجستري.رسالة ، مصطفي عبد الرمحن مازن

 تاريخ املناقشةومن الفصل السادس إىل هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: عبد اهلل الدوكايل عيل،  -

 رسالة ماجستري. ،م09/12/9115

 .قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلسبوالرسالتان نوقشتا 

ي )قسم أليب احلسن عيل بن سعيد الرجراج ،مشكالت املدونةمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف رشح  .52

م، قسم الّشيعة كلية 00/12/9110العبادات(، دراسة وحتقيق: مصطفى البشري أبو راوي، تاريخ املناقشة 

 رسالة ماجستري. ،الّشيعة والقانون اجلامعة األسمرية اإلسالمية

(، من بداية املخطوطة إىل بداية النكاح، دراسة هـ222منتخب األحكام، أليب عبد اهلل حممد بن زمنني )ت .01

 رسالة ماجستري. ،م12/15/9111وحتقيق: أمحد عثامن املجدوب، تاريخ املناقشة 

ومن بداية باب النكاح إىل آخر املخطوطة، دراسة وحتقيق: احممد عثامن الفزاين، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م05/15/9111

 اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية.والرسالتان نوقشتا بقسم 

(، دراسة وحتقيق: خمتار عبد السالم أبو راس، ـه792ّلبن الفخار )ت (22)منظوم الدرر يف رشح كتاب املخترص .00

رسالة  ،قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب م،02/15/9104تاريخ املناقشة 

 جستري.ما

املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، لإلمام أمحد بن حييى الونّشيّس  .09

، قسم م9109 تاريخ املناقشةهـ(، النصف األول، حتقيق ودراسة: خليفة منصور خليفة الورفيل، 204)ت

 رسالة ماجستري. ،الدراسات اإلسالمية بمركز الدراسات العليا جامعة الزاوية

                                                           

َلْيطيِل، أحد مشاهري فقهاء املالكية باألندلس يف القرن .22 ع اهلجري، وهو من الراب املخترُص أليب احلسن عيل بن عيسى بن ُعَبْيد الطُّ

 .املخترصات الفقهية املتداولة يف املذهب املالكي
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ميّس احلصول عىل سفينة الوصول، لفضيلة الشيخ حممد باي بلعامل القبالوي، دراسة وحتقيق: حممد أمحد نرص  .02

 ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب طرابلس جامعة طرابلس2010/3/20 تاريخ املناقشةأبو سنينة، 

 رسالة ماجستري.

م، 9112مع، دراسة وحتقيق: عبد اهلل حسني حديد، تاريخ املناقشة نوازل ابن هالل السجلاميس، كتاب اجلا .04

 رسالة ماجستري. ،وحدة حتقيق الرتاث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بظهر املهراز بفاس

( من بداية العموم ـه0221نيل السول عىل مرتقى الوصول، تأليف: الشيخ حممد حييى الوّليت )ت .05

 ،م10/17/9117سة وحتقيق: فتحي عبد الغني دعوب، تاريخ املناقشة واخلصوص إىل هناية الكتاب، درا

 رسالة ماجستري.

ومن أول الكتاب إىل باب العموم واخلصوص، دراسة وحتقيق: طارق عبد الغني دعوب، تاريخ املناقشة  -

 رسالة ماجستري. ،م10/12/9112

 ة املرقب.والرسالتان نوقشتا بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامع

هـ(، دراسة وحتقيق: عمران حممد سعيد، تاريخ املناقشة 772للقايض أيب عبد اهلل حممد الفشتايل )ت ،الوثائق .00

رسالة  ،الزاوية جامعة الزاوية دابم، قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية اآل95/12/0227

 دكتوراه.

ملتوىف الشيخ أيب حممد عبد السالم بن عبد الغالب املرصايت ا للعامل العالمة ،الوجيز القريب عىل الطالب النجيب .07

هـ من بداية الكتاب إىل هناية كتاب الطالق، دراسة وحتقيق: خالد محزة أبو فارس أبو بكر، تاريخ 040سنة 

 رسالة ماجستري. ،م، قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب09/12/9117املناقشة 

ناقشة بكر، تاريخ امل كتاب البيوع إىل هناية الكتاب، دراسة وحتقيق: خالد محزة أبو فارس أبو ومن بداية -

م، وحدة حتقيق الرتاث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس جامعة سيدي حممد بن عبد 90/10/9109

 رسالة دكتوراه. ،اهلل فاس املغرب
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 مةـخلاتا

 ، وبعد:همن واّلووصحبه عىل آله رسول اهلل، وعىل ، والصالة والسالم احلمد هلل أوّل وآخرا، وظاهرا وباطنا

 ففي هناية هذا البحث هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي رأيت رضورة أخذها بعني اّلعتبار.

 النتائج: -أوّل

، والقواعد هفقال :دة، منهاالتأليف، وهلم مشاركات يف فنون متعدالتصنيف وأن الليبيني أسهموا منذ القدم يف  .0

 .الفقه وأصول الفقهية، والفتاوى، والنوازل الفقهية، وعلم الفرائض،

فا، منها ما ُحقق من قبل باحث واحد، ومنها ما ُحقق من  .9 أن هذا العمل ضم بني دفتيه حتقيق مئة وستة عّش مؤلَّ

 قبل أكثر من عّشة باحثني، ومنها ما هو بني ذلك.

قق كاملة: وذلك لسببني؛ إما لعدم العلم بكوهنا مل تكتمل بعد، أو ألهنا سجلت من قبل  حُت أن بعض املخطوطات مل .2

لطلبة الذين الناحيتني إىل ا من تاح الفرصةُ كملوا حتقيقها أو يتنازلوا عنها لغريهم، فتُ بعض الطلبة، لكنهم مل يُ 

 من الضياع بمرور الزمن.، وحُيفظ املخطوط يبحثون عن خمطوط لتسجيل رسائلهم يف هذه املخطوطات

فبعض ما  ،، والعكس صحيحخارجها ققت من قبل يف رسائل علميةققت يف ليبيا قد ُح أن بعض الرسائل التي ُح  .4

للجهد  عيد يف ليبيا بعض ما حقق فيها، وهذا يف غالبه فيه ضياعبل قد أُ  ،قق يف ليبيا أعيد حتقيقه يف دول أخرىُح 

 .إعادة حتقيق ما تم حتقيقهيت؛ ليتجنب التثبت والرتوالوقت. وعليه ينبغي 

 التوصيات: -ثانيا

زود كل جامعة اجلامعات األخرى بالرسائل املسجلة لدهيا بصورة بأن تُ  ،رضورة التنسيق والتعاون بني اجلامعات .0

 .حتى ّل تتكرر موضوعات سبق بحثها، وحفاظا عىل وقت الباحثني وجهدهم ،دورية

والتنسيق بني املخطوطات التي تكون قد  ،خطوطات ونّشها بعد مراجعتهاطباعة هذه امل اتأن تتبنى اجلامع .9

طبع بعد؛ ليحفظ هذا الرتاث من الضياع بمرور الزمن، سواء بالعوامل ققت من أكثر من طالب ّلسيام التي مل تُ ُح 

احلصول  والطبيعية كاألرضة والسوس، أو بغري ذلك كاحلرائق والّسقات واحلروب، فليست الغاية من التحقيق ه

دم من أجلها املخطوط فحسب، وإنام إخراجه إىل النور؛ ليحفظ من اّلندثار، وليستفاد عىل الدرجة العلمية التي قُ 

  منه من الناحية العلمية.

  وإليه أنيب، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. ،وما توفيقي إّل باهلل، عليه توكلت هذا،
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 املصادر واملراجع

ن املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد ب، إلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلماما .0

النارش: دار البشائر ، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، هـ(024تإدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )

 .م0225 – ـه0400 الطبعة الثانية، اإلسالمية للطباعة والنّش والتوزيع بريوت

 "سرية ومسرية"م( 9111 -هـ 0490بن مفتاح قريو املتوىف سنة  بحوث املؤمتر العلمي )الشيخ العالمة حممد .9

 م.9102اإلسالمية جامعة مرصاتة،  لدراسات الصادرة عن كلية ا

ني بن سامل حسد. هـ(، دراسة وحتقيق:272 بن احلسني بن اجلالب البرصي )تأليب القاسم عبيد اهلل ،التفريع .2

 م.0227 -هـ 0412األوىل،  وت لبنان، الطبعةالدمهاين، دار الغرب اإلسالمي بري

م، إعداد: أ. سامل احممد 0220إىل  0275ية الرتبية من سنة دليل الدراسات العليا والرسائل العلمية بكل .4

 م.0222 -هـ 0492ت التارخيية، الطبعة األوىل اجماهد، نّش مركز جهاد الليبيني للدراسا

مل يطبع عيل حممد فرج افريو، د. م، إعداد:9105املرقب منذ نشأهتا حتى سنة  دليل الرسائل العلمية بجامعة .5

 بعد.

، هـ(722تاملؤلف: ابن فرحون إبراهيم بن عيل بن حممد )، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب .0

 .لرتاث للطبع والنّش، القاهرةالنارش: دار ا، حممد األمحدي أبو النورد. حتقيق وتعليق:

 م. 9102و  9102ددة متت زيارهتا سنة شبكة املعلومات الدولية األنرتنت، مواقع متع .7

الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير أو املخترب املبتكر رشح املخترص يف أصول الفقه، تأليف: الشيخ رشح  .2

حممد الزحييل، د. ، حتقيق:ـه279ملعروف بابن النجار تي احلنبيل احممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوح

 .م0227 – ـه0402نزيه محاد، مكتبة العبيكان الرياض د. و

 ة.الطبعة الثالث، القاهرة دار املعارفوآخرين، ق: عبد اهلل عيل الكبري يق، حتبن منظور، ّللسان العرب .2

 م.9107ديسمرب  -هـ 0422 خرربيع اآل ،ث، العدد األولجملة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألبحا .01

خصائصه وسامته، تأليف: حممد املختار حممد املامي، مركز زايد للرتاث  -املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته  .00

 م.9119 -هـ 0499ت، الطبعة األوىل والتاريخ العني اإلمارا



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 افريو عيّل حمّمد.د              وأصوله الفقه يف اإلسالمي الغرب يف املالكية املدرسة خمطوطات حتقيق يف الليبيني إسهام

-092- 

 

كة حممد بن تركي الرتكي، الشبد. أ :مّسد للنصوص املالكية الرتاثية املحققة باجلامعات العاملية، إعداد .09

 العنكبوتية.

 -ـه0492، دار احلديث القاهرة، (ـه771ت)املنري، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرّي املصباح  .02

 م.9112

 .جممع اللغة العربية، دار الدعوة الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى وآخرين، حتقيق:املعجم  .04

اجلزء "سالمية إلقسم الدراسات ا "املاجستري والدكتوراه"ية والدقيقة ملخصات الرسائل اجلامعية العال .05

هـ 0492ا، الطبعة األوىل يوسف أبو القاسم األحرش، جامعة السابع من أبريل الزاوية ليبيد. ، إعداد:"األول

 م.9101 -

عة حممد ، مطبهناية السولهـ( مطبوع مع رشحه 025علم األصول، للقايض البيضاوي )ت يف منهاج الوصول .00

 عيل صبيح وأوّلده باألزهر مرص.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن  .07

عيني املالكي ) هـ 0409 النارش: دار الفكر، الطبعة الثالثة، هـ(254تالطرابلّس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ

 .م0229 -

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت، دار السالسل الكويت، الطبعة الكويتية املوسوعة الفقهية .02

  هـ.0497 -هـ 0414األوىل 

 م.9105 -هـ 0420الطبعة األوىل م، دار ابن حزم، 9104 -هـ 0425ندوة الفقه املالكي، طرابلس  .02



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

-021- 

 

دور الّشيخ العاّلمة الّدكتور عمران بن عيّل بن أمحد العريّب  يف 

 الفقه املالكّي وأصوله يف اجلامعات الّليبيّـة وحلقات العلم نّش

 

           د.مجال عمران سحيم

 املرقب جامعة/  اخلمس. اآلداب كليّـة

 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مَ لْ عِ الْ  ُض بِ قْ  يَ َّل  اهللَ إنَّ »القائل:  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد 

 اَم لَ عُ الْ  ضِ بْ قَ بِ  مَ لْ عِ الْ  ُض بِ قْ يَ  نْ كِ لَ وَ  ،ادِ بَ عِ الْ  نَ مِ  هُ عُ زِ تَ ـنْ يَ  اعاً زَ تِ انْ 
ِ
 اّلً هَّ ُج  ؤوساً رُ  اُس النَّ  ذَ خَ ـاتَّ  امً ـالِ عَ  ِق بْ يُ  مْ ـا لَ ذَ ى إِ تَّ ، َح ء

  .(1) «والُّ َض أَ وا وَ لُّ َض فَ  مٍ لْ عِ  رْيِ غَ ا بِ وْ تَ فْ أَ وا فَ لُ ئِ ُس فَ 

علم أصول الفقه علم عظيم شأنه، عميم نفعه، وهو الدستور القويم لالستنباط واّلجتهاد، فإن وبعد، 

يتمكن بواسطته الفقيه من نصب األدلة السمعية عىل مدلوهلا، ومعرفة كيفية استنباط األحكام الّشعية منها، 

تأيت  ومن هنا .ها ومقاصدهاعللها وأحكام سِ ّم به فقد أبعد نفسه من اخلطأ يف فهم الّشيعة، ويف تلمُّ ـفمن أل

كشف لنا سرية أحد علامء ليبيا املعارصين كان له دور بارز يف ميدان التدريس والفتوى يف تل بحثال اأمهية هذ

 ذلكم هو الشيخ الدكتور العالمة عمران عيل أمحد العريب. ،الفقه املالكي وأصوله

 مطالب: ثالثةوجاءت خطة البحث يف مقدمة و

 رية الشيخ عمران العريب، وحتته فروع:س املطلب األول:

 الفرع األول: نشأته.

 الفرع الثاين: تسلسله التعليمي.

 .أقرانه -تالميذه  –شيوخه الفرع الثالث: 

                                                           

 .22رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟ رقم  .1



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-020- 

 

 العريب العلمية، وحتته فروع:عيل جهود الشيخ عمران  املطلب الثاين:

 الفرع األول: جهوده من خالل التدريس النظامي.

 ن خالل الدروس واحللقات.الفرع الثاين: جهوده م

 الفرع الثالث: جهوده من خالل التأليف والكتابة.

 . وحتته فروع:اً الشيخ عمران العريب أصوليّ  املطلب الثالث:

 لإلمام الباجي. (إحكام الفصول)الفرع األول: اختياراته من خالل حتقيقه لكتاب 

 املنشورة.   الفرع الثاين: اختياراته يف بحوثه

 .يسث: طريقته األصولية يف التدرالفرع الثال

 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة

 املطلب األول: سرية الشيخ عمران العريب، وحتته فروع:

 :الفرع األول: اسمه ومولده ونشأته

: هو الشيخ العالمة الدكتور: عمران عيل أمحد العريب اللوايت املساليت، عالمة أصول الفقه، املوصوف اسمه

 ة احلفظ واّلستذكار.بقو

، (م0225)ميالدّية  العّشين سنة ألف وتسعامئة ومخسة وثالثني القرن بداية يف ولد شيخنا  مولده:

 (.، بقرية )لواتةهبمدينة مسالت

ىل خاله ع صغره منذ الكريم القرآن حفظ والعلم، القرآن حب عىل عمره بداية يف نشأ الشيخ  :نشأته

عامئة وواحد ألف وتس يخ عبد الواحد الدوكايل، ويف سنةثم أكمل حفظه يف زاوية الش الشيخ: احممد عبد العايل،

( ذهب إىل زاوية الشيخ عبد السالم األسمر لزيادة تثبيت احلفظ، فدرس القرآن عىل الشيخ م0250) ومخسني

 . خمتار جوان 

 :منهم العلامء، لبعض الكريم للقرآن دراسته أثناء دروسا كام حرض الشيخ 

 الشيخ: منصور أبو زبيدة. -

 درس عليه بعض رشوح اآلجرومية. ،الشيخ: عبد اهلل محودة -



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-029- 

 

 يف الفقه. الشيخ: بلعيد اشتيوي، درس عليه العشاموية -

 الشيخ: خمزوم الشحومي، درس عليه حاشية الصفتي يف الفقه املالكي. -

 الشيخ: عمران بن رابعة، درس عليه علم التوحيد. -

 تعليمي:الفرع الثاين: تسلسله ال

: الشيخ يهأب خال وابن شيخه من بإشارة وذلك طرابلس، بمدينة باشا أمحد معهد إىل ثم انتقل الشيخ 

 ذلك يف الدراسة نظام وكان( م0254) وألف وتسعامئة ومخسني أربع سنة يف ذلك وكان املساليت، احلسن بن عيل

 (.م0209/ 0200شهادة الثانوية سنة )ات، ونال ال: اّلبتدائية أربع سنوات، والثانوية مخس سنوالوقت

 :وكان من مجلة املشايخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ 

 ألفية ابن عقيل عىلرشَح الشيخ: اهلادي بن سعود املساليت. درس عليه رشح ميارة عىل متن ابن عارش، و .0

 ابن مالك يف النحو. 

 ويد.عليه متن اجلزرية يف علم التج كان خطيبا بمسجد محودة، درسوالشيخ: حممد عبد السالم املرصايت،  .9

 الشيخ: فضل معبود، باكستاين األصل، من خرجيي األزهر، درس عليه علم املنطق. .2

 عيل األمني. :الشيخ .4

 الشيخ: الطيب املرصايت. .5

 الشيخ: الطيب بن قمرة. .0

 الشيخ: عمر اجلنزوري. .7

 الشيخ: سامل اجلنزوري. .2

 الشيخ: عبد السالم اجلنزوري. .2

 طرابلّس.الشيخ: رمضان ال .01

 الشيخ: عبد العزيز بلوزة. .00

 الشيخ: بشري الربكاوي. .09



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-022- 

 

 الشيخ: املهدي أبو شعالة. .02

 الشيخ: عيل الغرياين، أجازه برواية احلديث مشافهة. .04

 دراسته املرحلة اجلامعية:

إىل مدينة البيضاء ليلتحق بجامعة اإلمام حممد بن عيل  توجه باشا، أمحد معهد من بعد أن خترج الشيخ 

 تلك اجلامعة. يف اإلسالمية  وانتظم يف كلية الّشيعة، وكان متفوقا يف السنوات األربع التي درسها السنويس

 ودرس الشيخ هناك عىل كوكبة من العلامء، منهم:

 درس عليه علم أصول الفقه. ،يقملرازيالشيخ: عثامن ا .0

 من علامء تونس، درس عليه الفقه املقارن. ،الشيخ: خمتار البيجاوي .9

 لدكتور: حممد فرج، درس عليه علم أصول الفقه.الشيخ ا .2

 الشيخ: الفاضيل األشموين. .4

 الشيخ عمر العدايس. .5

 (2).درس عليه علم التفسري ،الشيخ: عبد احلميد عبد الشايف .0

 وكان من مجلة املشايخ املعارصين للشيخ: 

 اهلل.  عيل جوان، رمحهمجي، والشيخ: املهدي الشوماين، والشيخ: الشيخ الدكتور: عبد السالم حممود أبو نا

 :«املاجستري»مرحلة الدراسات العليا 

وفد إلكامل دراسته العليا باجلغبوب، وكان من بني دة اجلامعية بامتياز أُ الشها بعد أن نال الشيخ 

بن رشد، و ّل (بداية املجتهد)من كتاب والفقه املقارن  (،الفروق للقرايف)املقررات التي درسها: أصول الفقه 

، و مد أبو النور زهريّلبن قدامة، حيث تلقى العلم يف هذه املرحلة عىل كل من: األستاذ الدكتور: حم (غنيامل)

حسني حامد، كالمها من علامء مرص،  وكانت مدة الدراسة ّل تزيد عن سنتني يمتحن الطالب يف آخرها ويمنح د.

 .م0270/ 0271شهادة املاجستري، حيث حتصل عليها سنة 

                                                           

 ذكره لنا الشيخ يف إحدى حمارضاته. .2



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-024- 

 

 :وراهمرحلة الدكت

موضوع فتقدم ب ،«الفقه أصول» ختصص الّشيف يف باألزهر «الدكتوراه» لدراسة وفد الشيخ ثم أُ 

تم  نه ّلعرتاضثم عدل ع «أصول الفقه املالكي وانتشاره يف أفريقيا»للموافقة عليه من قبل جملس القسم بعنوان 

ر الشيخ ثم بعد بحث وطول تفكري عث وذلك لالشتباه يف موضوع مماثل له تم تسجيله. ؛جملس القسمقبل من 

وليد سليامن ال لإلمام أيب «إحكام الفصول يف أحكام األصول»عىل خمطوط يف أصول الفقه املالكي بعنوان  

ت املوافقة عليه، وأسند اإلرشاف إىل فضيلة الشيخ متّ وفتقدم به ملجلس القسم  ،هـ(474بن خلف الباجي )ت

، فقام الشيخ بتحقيق الكتاب ودراسته، ونوقشت الرسالة سنة  اخلالقعبد الغني عبد  :رالعالمة الدكتو

 م( ومنح الشيخ العاملية بمرتبة الّشف األوىل، والتوصية بطبع الرسالة.0270ست وسبعني وتسعامئة وألف )

 أقرانه: – تالميذه –الفرع الثالث: شيوخه 

ه العلمية شيخ، وكانوا سببا يف تكوين شخصيتأما عن مشاخيه فقد تم تناوهلم حسب املرحلة التي درس فيها ال

 التي أّثرت فيه.

 : تالميذه

ذ عليه جمموعة كبرية من طالب العلم تزيد عىل املئات لطول ممارسته للتدريس تتلم ّل شك أن الشيخ 

 يف اجلامعات الليبية، وّل يسع املقام هنا حلرصهم، وإنام نذكر طائفة منهم:

 رس.الشيخ الدكتور: محزة أبو فا -

 الشيخ الدكتور: حممد أبو عجيلة. -

 الشيخ الدكتور: مصطفى بن رابعة. -

 الشيخ الدكتور: فرج سعود الزليطني. -

 الشيخ الدكتور: الصديق بشري نرص. -

 الشيخ الدكتور: فرج عيل الفقيه. -

 .صطفى أبو راوي الشيخ الدكتور: م -

 أمحد عمران الكميتي.الشيخ الدكتور:  -



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة
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-025- 

 

 الزائدي.الشيخ الدكتور: احممد فرج  -

 الشيخ الدكتور: أمحد عثامن امحيدة -

 الشيخ الدكتور: عبد الفتاح الكاسح. -

 الشيخ الدكتور: فرحات بشري الكاسح. -

 الشيخ الدكتور: عصام عيل اخلمري. -

 الفايس.سليم الشيخ الدكتور: عبد النبي  -

 الشيخ الدكتور: عبد العظيم جربيل محيد. -

 الشيخ الدكتور: عبد املطلب قنباشة -

 الدكتور: حممد شعبان الوليد. الشيخ -

 الشيخ الدكتور: فؤاد حممد أبو عود. -

 الشيخ الدكتور: عثامن رمضان اهلبي.  -

 .الشيخ الدكتور: حسني الصفراين  -

 :أقرانه

 ون يتنافس معهم يف مضامر العلم والتعلم والتعليم، من أبرزهم:جمدّ  زمالء كان للشيخ 

لشيخ او ،الشيخ: املهدي الشوماينو ،الشيخ: عيل خمتار جوانو ،الشيخ الدكتور: عبد السالم أبو ناجي

 اهلل. رمحهم ،الشيخ الدكتور: الدوكايل حممد نرصو ،الدكتور: مصطفى الصادق العريب

الشيخ الدكتور: عمر مولود عبد و ،الشيخ الدكتور: سامل حممد مرشانو ،الشيخ: حممد رجب اخلمريو

 اهلل.  حفظهم ،احلميد

فرع بمكانة الشيخ عمران العريب  وبام وصفه به بعض تالميذه، وبام كان يمتاز به من اخلصال وأختم هذا ال   

 احلميدة: 

ّل يستنكف أن يسأل عن املسألة التي  ّل   كان» قال عنه تلميذه الشيخ الدكتور محزة أبو فارس: .0

 .«سر ّل جتده عند كثري من النايعرفها ويسأل عنها غريه ولو أقل علام، وهذا األم
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 والعاصمية عارش، ابن كمتن للمتون حفظه بكثرة مشهورا كان»وقال عنه الشيخ الدكتور فرج عيل الفقيه:  .9

 وكذلك نظام، سولي – نثر وهو – الندى قطر ومتن املنطق، يف السلم ومتن الفرائض، يف والرحبية الفقه، يف

 م0220 نةس للامجستري التمهيدية نةالس عليه درست وقد النحو، يف مالك ّلبن األلفية ومتن اآلجرومية،

 .«عةواس رمحة اهلل رمحه ،غزير علم وذا للطلبة، حمبا وكان (،القرطبي تفسري :قديم كتاب) مقرر يف

 كان متواضعا يف املناقشة واملدارسة، حتى إنه كان كثريا ما يسألني»وقال عنه تلميذه الشيخ حممد أبو عجيلة:  .2

لعقيدة يف مسجد الشيخ الدوكايل وكان يمليه من حفظه، ثم تّشفت عن بعض املسائل، حرضت معه درس ا

فدرست عليه الفقه من الّشح الكبري للدردير،  ،م0220بحضور حمارضاته يف الدراسات العليا سنة 

وأصول الفقه من كتاب املوافقات، والقواعد الفقهية من كتاب األشباه والنظائر للسيوطي، فرأيت أكثر مما 

 .«، ومل يكن طالبا للرئاسة طول حياتهامً هِ يظا فَ رأيت حفظا يتزين بالفهم، وكان حفّ  كنت أسمع عنه،

ـ وأما فضيلة الش .4 نة واجلامعة ع عن عقيدة أهل السأنه من علامء ليبيا، كان يداف»يخ عبد اإلله الزائدي فوصفه ب

يف احلق لومة  هبا، وّل خيشىوكان منتميا للمدرسة املالكية التي ظل يدرس فيها ويفتي  ،()العقيدة األشعرية

 .«ّلئم

 املطلب الثاين: جهود الشيخ عمران العريب العلمية، وحتته فروع:

 : يألكاديمالفرع األول: جهوده من خالل التدريس ا

من املهمة التي أوفد من أجلها بدأ يف استكامل مشواره التعليمي، حيث رشع يف   بعد أن رجع الشيخ

عات الليبية، ابتدأها بجامعة بنغازي، ثم بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية إلقاء املحارضات يف اجلام

م، واسُتدعي كذلك للتدريس يف قسم 0272بكلية الرتبية جامعة طرابلس، وحمارضا يف الدراسات العليا سنة 

السالم أبو  كتور عبداللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة املرقب، من قبل رفيقه الشيخ الد

رشف التتلمذ عليه طيلة  نلتم، فقد 0221/0220الذي كان رئيسا للقسم، وكان ذلك سنة   ناجي

دراستي بالقسم املذكور، فكان خملصا يف عمله، ّل يتغيب عن املحارضات، ومل يتوان يف تقديم النصائح لطالب 
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مية باألخالق الفاضلة احلميدة والتمسك باآلداب اإلسالالعلم، فكان نعم األب واملريب، حيثنا دائام عىل التحيل 

 الرفيعة.

زء من جوبقي إىل جانب إلقاء حمارضاته يف مرحلة الليسانس يدّرس يف الدراسات العليا، فقام بتدريس 

ديه كتاب املوافقات يف أصول الفقه، وختّرج عىل يجزء من للشيخ الدردير، وعىل خمترص خليل الّشح الكبري 

  من طلبة العلم بتلك املنطقة واملناطق املجاورة ملدينة اخلمس.عدد كبري

م عندما تم افتتاح اجلامعة األسمرية كان الشيخ من ضمن األساتذة املدعّوين للتدريس 0227ثم يف سنة 

علمية لهبذه القلعة العلمية املباركة، باعتباره علام من أعالم ليبيا الذين هلم دور كبري يف نّش العلم باملؤسسات ا

التدريس، فدرس عليه طالب العلم يف مرحلتي الليسانس يف ربة وخاملنتّشة يف البالد، وهلم باع طويل 

عىل يديه أجيال كبرية من طالب العلم من خمتلف أنحاء ليبيا، وأرشف عىل عدد كبري من  ْت واملاجستري، وخترَج 

 وقواعده. ملالكي وأصولهبها كان يف الفقه اطالب العلم يف الرسائل العلمية، التي أغل

 :الفرع الثاين: جهوده من خالل الدروس واحللقات

 رمضان شهر خالل تقام كانت التي الرمضانية املواسم يف وإرشادية وعظية مشاركات  كانت للشيخ

تة، مسجد أمحد باشا، ومسجد الدوكايل بمسال ، فألقى عدة حمارضات علمية يف كل من:املبارك يف بعض املساجد

 سجد األسمري، وزاوية املدين بمرصاتة، ومسجد املجابرة بمدينة مسالتة، ومسجد موّلي حممد بطرابلس.وامل

 .هالبيضاء، وطرابلس، وزليتن، ومسالت :كام حرض عدة ندوات علمية يف كل من

ته اوله عدة تسجيالت للدروس العلمية التي كان يلقيها يف األنشطة العلمية والثقافية، ومن أبرزها: حمارض

 .هاملسجلة ضمن نشاطات اجلمعية األهلية بمدينة مسالت

 املصالح رعاية(، و)اإلسالم يف احلدود(، و)املسجد عامرة(، و)الزكاة) :وله أيضا حمارضات مسجلة، منها 

 (.بالقرآن األحكام تقريبو) (،اإلسالمية الّشيعة يف

طرابلس التي كانت تقيمها اهليئة العامة عامني يف مواسم شهر رمضان بجامع موّلي حممد بملدة وقد شارك 

 لألوقاف.

 : الفرع الثالث: جهوده من خالل التأليف والكتابة
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أما عن جهود شيخنا يف التأليف فلم يكن متجها إليه كثريا، بل سخر كل وقته للتدريس والفتوى يف بعض 

املجالت  يف بحوثا حمكمةت عليه األحيان، واإلرشاف عىل الرسائل العلمية ومناقشتها، ومل أجد له فيام اطلع

 الّشيعة احة واحلظر يفتعدد الزوجات بني اإلب: »نّش يف جملة اجلامعة األسمرية بعنوان، إّل بحثا واحدا يةالعلم

 ،-خريا اهلل جزاه –، وقد اطلعت عىل بحثني كتبهام بخط يده، تكرم هبام عيل ابنه الدكتور هشام (3)«اإلسالمية

 : ومها

 يعة اإلسالمية: النسخ يف الّش .0

 هـ،0225/ 0224 اجلامعي العام الّشيعة، بكلية الثالثة السنة يف وهو البحث هذا  كتب شيخنا

تكلم فيه الشيخ عىل بعض نواحي النسخ ورتبه يف: بيان حقيقته، وأمهيته، ورشوطه،  . م0205/ 0204

ه عند أن النسخ عند املتقدمني أعم من»ادها د مقارنة بني اإلطالقني مفوإطالقاته عند املتقدمني واملتأخرين، وعق

املتأخرين، وذلك لشموله رفع احلكم رفعا ّل يبقى معه من ملول اللفظ يشء، وأما عند املتأخرين فال يشمل إّل 

، ثم بنّي تّسب اخلطأ للمتأخرين يف فهم كالم املتقدمني وبعض (7ص) «نوعا واحدا وهو إزالة احلكم إزالة تامة

  (4)ة لذلك، واستعرض مذاهب أهل األديان يف جوازه ووقوعه، ثم ختمه بدفاع عن أيب مسلم.اآليات املوضح

أما عن بيان تّسب اخلطأ يف فهم كالم املتقدمني فقد وصفهم شيخنا بأهنم ركبوا متن الشطط والتكلف لتأييد 

 أ أشياء:أوقعهم يف هذا اخلطرأهيم حتى أكثروا من القول بالناسخ واملنسوخ يف الّشيعة اإلسالمية، ثم إن الذي 

 أوّل: زعمهم أن ما رشع لسبب ثم زال ذلك السبب يكون منسوخا، وهلذا قالوا: إن اآليات التي حتّث 

املسلمني عىل الصرب وحتمل األذى منسوخة بآية القتال، مع أن املحققني من العلامء ذهبوا إىل أن هذه اآليات 

  أسباب تقتضيها.حمكمة غري منسوخة وإنام دارت أحكامها عىل

ثانيا: تومههم أن إبطال اإلسالم ملا كان عليه أهل اجلاهلية من العادات والتقاليد السيئة كإبطال نكاح نساء 

مع  ،اآلباء، وكحرص الطالق يف ثالث والزواج بأربع، إىل غري ذلك مما نسخ فيه اإلسالم حكام بحكم من النسخ

                                                           

 م.9101العدد الرابع، نّش يف سنة  .3

 املعتزيّل، له كتاب يف الّتفسري، وكتاب )النّحو(، وكتاب )النّاسخ واملنسوخ(. تويّف هو حمّمد بن بحر، أبو مسلم األصبهايّن، الكاتب  .4

 (.25/ 02. ينظر: معجم األدباء )299سنة 
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عي، وإما هو رفع للرباءة األصلية، ورفعها ّل يسمى نسخا عند أن هذا ليس بنسخ؛ ألنه ليس رفعا حلكم رش

 املتأخرين.

 ها.صثالثا: اشتباه النسخ عليهم بالتخصيص يف اآليات التي اقرتنت بام خيص

 رابعا: تومههم وجود تعارض بني نصني مع أنه ّل يوجد تعارض بينهام يف نفس األمر والواقع.

 خامسا: اشتباه النسخ عليهم بالبيان.

هذه األمور اخلمسة التي جعلت املتأخرين يقعون يف اخلطأ يف فهم كالم املتقدمني وجيانبهم الصواب »ثم قال:

 .«يف كثري من األحيان وحيملون اآليات القرآنية ما ّل تتحمله من التمحل والتأويل الذي حياولون تأييد رأهيم به

قول: إن أبا مسلم من املخالفني يف هذا املوضوع، فقد أبطل شيخنا الزعم الذي ي أما عن دفاعه عن أيب مسلم

ره ، فزعم بعضهم أنه ينكر النسخ بني الّشائع املختلفة، وزعم بعضهم أنه ينكفرد املزاعم التي ألصقت بأيب مسلم

 يف الّشيعة الواحدة، وزعم بعضهم أنه ينكره يف بعض القرآن.

فعه ينكر وقوع النسخ بني الّشائع املختلفة فيدأما قوهلم إن أبا مسلم »بإدحاضها بقوله:  فقام شيخنا

 -أن أبا مسلم رجل عامل عرف بفضله وعلمه وحصافة رأيه ّل يمكن أن خيالف إمجاع األمة عىل أن رشيعة حممد 

 ناسخة جلميع الّشائع السابقة. -عليه الصالة والسالم 

أبا مسلم رجل عامل بأحكام الّشيعة وأما زعمهم أن أبا مسلم ينكر النسخ يف الّشيعة الواحدة فيدفعه أن 

اإلسالمية التي ثبت فيها نسخ القبلة من بيت املقدس إىل  الكعبة بعد أن حولت إليه يف أول عهد اإلسالم، وهذا 

 نسخ مرتني ّل يمكن أن ينكره أبو مسلم.

علامء خالف ور الوأما الزعم الثالث من إنكار أيب مسلم لنسخ بعض القرآن، فالتحقيق عنه أن خالفه فيه جلمه

ية ى بني املغيا يف علم اهلل سبحانه واملغيا يف اللفظ، فيكون خمالفا للجمهور يف التسملفظي ... فأبو مسلم قد سوّ 

 . »(5)وموافقا هلم يف نفس األمر والواقع، وتكون الّشائع السابقة عنده مغياة بظهور رشيعة سيدنا حممد  ، فقط

أن التشنيع الزائف عىل العلامء »ال إليه واختاره، معلال ذلك بـ مو  وهذا هو الذي ارتضاه شيخنا

  .(6)«يه رأهيم ّل يقره منطق وّل ديناألجالء أمثال أيب مسلم األصفهاين مع إمكان توج

                                                           

 .07ص ،النسخ يف الّشيعة اإلسالمية .5

 .07ص ،املصدر السابق .6
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عىل وعورة »ثم وجدت يف آخر صفحة من البحث توقيعا وإمالء من األستاذ املّشف عىل بحث شيخنا حمتواه 

ما  دجفاف روافده فإن هذا الطالب قد مجع أطراف هذا البحث وكتب واستنبط، وأشالبحث يف هذا الفن، و

أعجبني تنبهه أو تنبيهه إىل اختالف املتأخرين واملتقدمني يف إطالق كلمة النسخ مما حدا بكثري من املتأخرين أحيانا 

ستحق أقىص درجة أن يفهموا النسخ يف كالم األقدمني باصطالحهم هم فأخطأوا، ولذا فإن هذا البحث ي

 .      «م0205يونية ( أربعني درجة. عثامن /41اّلمتياز )

 :اآليت النحو عىل وقسمها املراجع، من مجلة عىل  د شيخنااعتام كانهذا و

ر للكامل بن التحريوللغزايل،  ىاملستصفواإلحكام لآلمدي، و، للشاطبي املوافقات أوّل: املراجع األصولية:

 .ّلبن السبكي رشح اإلهباجورشح البدخيش، وعىل املنهاج للبيضاوي،  رشح اإلسنويواهلامم، 

، خمترص خليل عىل اخلريشورشح ، عىل خمترص خليل للشيخ الدرديرالّشح الكبري  ثانيا: املراجع الفقهية:

 الزرقاين عىل املوطأ.ورشح 

 بن العريب.أحكام القرآن ّلوتفسري الفخر الرازي، وتفسري القرطبي،  ثالث: مراجع التفسري:

 التوثيق:  فنّ  .9

هذا هو البحث الثاين التي اطلعت عليه، واشتمل عىل  التعريف بعلم التوثيق لغة واصطالحا، واحلكمة من 

 واإلمجاع، وتكلم عن عناية الفقهاء بالتوثيق، وأوضح عىل مّشوعيته من الكتاب والسنة مّشوعيته، والدليل 

لفن هو الشيخ العطار يف وثائقه التي اشتهرت باسمه، والشيخ حممد بن أن أشهر من ألف تأليفا مستقال يف هذا ا

محدون، وابن سلمون، وغريهم، ثم ذكر الّشوط العامة للوثائق وأورد اختالف العلامء يف حتديد رشوط خاصة 

ط خاصة : عدم اشرتاط رشواملذهب األول للوثيقة زيادة عىل ما يشرتط يف اليشء املترصف فيه عىل مذهبني:

ملذهب ا لوثيقة، وإنام تكون مستوفية لبيان رشوط وأركان ما وقع فيه الترصف، خالية من املوانع املؤثرة فيه.ل

 : هو اشرتاط رشوط خاصة بالتوثيق.الثاين

 يف مذهب اجلمهور :اء يف اّلحتجاج باخلط إلثبات احلقوق، منهاالفقه اختالف  ثم تناول شيخنا

دم وهو ع ،: لبعض العلامءاملذهب الثاين ية واألحوال الشخصية واحلدود.اّلحتجاج باخلط يف األمور املال

ها، : هو التفرقة بني اخلطوط يف األمور املالية وغرياملذهب الثالث اّلحتجاج باخلط يف إثبات احلقوق مطلقا.



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-040- 

 

ذهب، ثم ممستعرضا يف ذلك أدلة كل  والنكاح. يعتربوها يف احلدود والطالقفاعتربوها حجة يف األموال، ومل 

مع اعتامده يف تعريف كل منها عىل املواد  ،ذكر يف الصفحات األخرية من البحث األوراق الرسمية والعرفية

 القانونية، ذاكرا الفرق بينهام عند علامء القانون. 

 هذا حمتوى ما جاء يف هذا البحث، وجاء خاليا من ذكر املصادر واملراجع.

 :، وحتته فروعاً  أصوليّ املطلب الثالث: الشيخ: عمران العريب

  :أليب الوليد الباجي« إحكام الفصول»الفرع األول: اختياراته من خالل حتقيقه ودراسته لكتاب 

 حيتوي عىل بيان آراء علامء املالكية يف املسائل» ،كتاب إحكام الفصول من أمهات أصول الفقه املالكي يعدّ 

ار، للضياع، مثل آراء األهبري، وابن خويز منداد، وابن القص األصولية الذين مل تطبع كتبهم بعد وتعرض أكثرها

 .(7)«وغريهم من األئمة األعالم الذين كان هلم أكرب األثر يف خدمة أصول الفقه املالكي وهتذيب مسائله 

وهو كتاب عظيم النفع، جليل القدر يف أصول الفقه املالكي، يضاف يف قيمته إىل ما كتبه أقطاب املدرسة 

 ة من أمثال الباقالين، والقايض عبد الوهاب وغريمها.العراقي

دار  يفلألستاذ عبد املجيد تركي، وقد طبع  :األول :ونظرا ألمهية الكتاب فقد وردت عليه ثالثة حتقيقات

م، والثاين: لألستاذ عبد اهلل حممد اجلبوري، وقد نال به درجة الدكتوراه 0220الغرب اإلسالمي ببريوت سنة 

 حتقيق ودراسة شيخنا الدكتور عمران العريب :م، والثالث0222زهر، وطبع بمؤسسة الرسالة سنة جامعة األ نم

    . 

 :للكتاب يف حتقيقهشيخ عمران العريب منهج ال

تقلُّ فيه  اً دائيّ ب اً ينبئ عن صرب وسرب للعلم شديدين يف وقت كان البحث فيه يدويّ   حتقيق الشيخ

 كل مناسب ومساعد ملادة البحث كام هو اآلن وهلل احلمد، ومما يدل عىل الفهارس، ويصعب فيه اّلطالع عىل

إّل أن   حتقيق الشيخ عمران يعد  ،ذلك أن الكتاب حقق عدة مرات يف أماكن خمتلفة عىل أيدي غريه من العلامء

 أفضلها وأحسنها.
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 مقدمة عىل ولاأل القسم اشتمل حتقيقي، وقسم درايس، قسم: قسمني إىل بحثه بتقسيم  قام املحقق 

 .وخامتة مباحث، وأربعة

 ما افيه بنّي و ،السياسية الظاهرة عن افيه حتدث ،الباجي الوليد أيب عرص  املقدمة: تناول فيها املحقق

 الظاهرة عن متكل ثم بإجياز، وغرهبا البالد مّشق يف السيايس والضعف التفرق من اإلسالمي العامل عليه كان

الذي عاش فيه اإلمام الباجي عرص تقدم علمي ازدهرت فيه العلوم واملعارف، وذكر  رصالع أن وأكد مية،لالع

 نامذج من العلامء الذين نبغوا يف هذا العرص.

وأما مباحث القسم الدرايس فعّرف شيخنا املحقق فيها بشخصية اإلمام الباجي، ورحالته، وآثاره العلمية، 

 ع.فذكر منها ثالثني مؤلفا بني املخطوط واملطبو

 ة، وبنّي ال بأدلة علميعن كتاب إحكام الفصول، أثبت فيه صحة نسبة الكتاب مدلّ   كام حتدث شيخنا

أن حتقيق الكتاب واجب حمتم، معلال ذلك بأنه ّل توجد نسخة كاملة يمكن اّلستغناء هبا واّلستفادة منها، وإنام 

 . (8)ا لضاع الكتابجمموع نسخه يمثل صورة كاملة له، ولو ترك حتقيقه وفقدت نسخة منه

، وأهم والطرق التي سلكها العلامء يف التأليف فيه ،أما اخلامتة فقد جعلها املحقق يف تاريخ نشأة أصول الفقه

 الكتب التي ألفت عىل كل طريقة، قاصدا من وراء ذلك أن تكون هذه املسائل خامتة للقسم الدرايس ومقدمةً 

 للقسم التحقيقي.

 الكتاب فكان موفقا فيه، حيث: أما منهج شيخنا يف حتقيق

 .  (9)ربط املسائل األصولية التي يذكرها املؤلف بمظاهنا -

 .(10)حّرر حمل النزاع يف املسائل األصولية التي أطلق املؤلف القول فيها يف أغلب األحيان -

 .  (11)إذا خالف الباجي يف مسألة رأي اجلمهور فإن شيخنا يقوم ببيان ذلك باهلامش -
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لباجي أقوال العلامء يف املسألة األصولية فإن شيخنا حييل القارئ عىل مصادر ومراجع علم إذا مل يذكر ا -

 .(12)أصول الفقه

 هذا باإلضافة إىل قواعد التحقيق ومكمالته التي يملكها شيخنا وسار فيها يف حتقيقه حتى هناية الكتاب.

يق علمي ل تعليقة، أو تدقيق، أو حتقأما عن اختيارات الشيخ يف الكتاب فقمت بقراءة الكتاب ووقفت عند ك

أو دعوى  ،ا ونبه عىل ما فيها من قصور علمييف أي مسألة من املسائل املوجودة هبذا الكتاب وقف الشيخ عنده

غري مسلم هبا حتى ولو كانت من مؤلف الكتاب نفسه، فناقشها وحققها حتقيقا علميا ينبئ عن قراءة فاحصة 

 واعية، ومنها: 

ذكره  ريوان، عىل ماواختياره ملوطن وّلدة الباجي يف أنه من باجه األندلس، ّل أنه من باجه القترجيحه  أوّل:

 واستند شيخنا يف ترجيحه بأنه رأي مجهور علامء الرتاجم. .(13)بعض املؤرخني

ما  حيف تاريخ ميالده: بعد أن ساق شيخنا اختالف املرتمجني حلياة اإلمام الباجي يف تاريخ ميالده، رج ثانيا:

 ذهب إليه اجلمهور، لعدة أدلة: 

با الوليد أ سمعت»: قال -له  املالزمني الباجي تالميذ من وكان –ما جاء يف كتاب الصلة عن أيب عيل الغساين  .0

الباجي يقول: مولدي يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعامئة، ثم قال شيخنا: ومما ّل شك فيه أن الشخص أعلم 

 (14)«.بتاريخ ميالده من غريه

، ثم قال شيخنا: «هـ412أنه سنة  -وكانت فقيهة  - رأيت تاريخ ميالده بخط أمه»ما رواه ابن زغلون، قال:  .9

وهذا من أقوى األدلة عىل صحة التاريخ املذكور مليالد أيب الوليد؛ ألن شهادة النساء يف هذا مقدمة عىل شهادة 

 ا ومع ذلك فقيهة.مًّ غريهن، ّل سيام إذا كانت أُ 
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أبو  القايض تويف: قال – شيخنا –ابن بشكوال يف الصلة قال: قرأت بخط القايض حممد بن أيب اخلري ما رواه  .2

ودفن يوم اخلميس ، هـ 474الوليد الباجي باملرية ليلة اخلميس بني العشاءين وهي ليلة تسعة عّش من رجب 

 (15)هـ.412القعدة سنة من ذي  05بعد صالة العرص، وصىل عليه ابنه أبو القاسم، وولد يوم الثالثاء 

 عن بمفازة وأنه عساكر، ابن إليه ذهب ما بطالن لنا يتبني القاطعة األدلة هذه ومن  ثم قال شيخنا  

 (16).الصواب

وقد قال الشافعي: إهنا للتبعيض، ومل أر ذلك ألحد » عن معاين الباء:ذكر اإلمام الباجي  عند حديثه  ثالثا:

 .«الطهارة، وقد أفردنا لذلك كتابا ه ذلك إىل جتويز املسح ببعض الرأس يف اضطرامغريه من أهل اللسان، وإن

ليس من املعقول أن خيرتع الشافعي الثقة املشهود له بالفصاحة يف اللغة »فقد رد شيخنا قول الباجي بقوله: 

لو قال نه عىل أ ،والفقه واألصول معنى للباء من أجل ترجيح مذهبه الفقهي يف مسح بعض الرأس يف الوضوء

 فيها – له اهلل غفر –بذلك لكان قوله حجة مثل أيب عبيدة واألصمعي وغريمها من أئمة اللغة، فعبارة الباجي 

 عيل ووأب األصمعي بذلك قال وقد غريه، ألحد ذلك ير مل أنه بدعوى املسلمني، أئمة أجل من إمام عىل تشنيع

 (17).«الفاريس

به عىل اجلواز، قاله القايض أبو بكر  جوب األمر مل جيز أن حيتّج املسألة اخلامسة عّشة: إذا نسخ و رابعا:

 والقايض أبو حممد بن نرص.

ه عىل ب ما ذهب إليه الباجي هنا من أنه إذا نسخ وجوب األمر مل جيز أن حيتّج » عّلق شيخنا عىل ذلك بقوله:

از، األمر جاز أن حيتج به عىل اجلوإذا نسخ وجوب »اجلواز خمالف ملا ذهب إليه يف كتابه اإلشارة، فقد جاء فيه: 

وقال بعض أصحابنا: ّل جيوز ذلك، والدليل عىل اجلواز: أن األمر الواجب يقتيض وجوب الفعل، وحمال أن 

جه ومعنى اجلائز يف هذا الو»: ثم قال«. وازلك حمظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن اجلمع ذيكون واجبا ويكون 

 انتهى. (18)«صة بقي عىل حكمه يف اجلوازما وافق الّشع، فإذا نسخ وجوبه خا
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 ثم قال شيخنا: ومل نقف عىل تاريخ تأليفه لكتابيه حتى نتمكن من معرفة القول الذي رجع عنه.

 : احلادية والعّشونسألة امل: خامسا

 .(19)ّل خالف  بني األمة أن الكفار خماطبون باإليامن، واختلفوا يف فروع الديانات كالصوم والصالة واحلج

كر الباجي أدلة املخالفني بأن العبادات لو كانت واجبة عىل الكفار لوجب عليهم قضاؤها إذا أسلموا كام ذ

وأجاب بـ: أن القضاء جيب بأمر ثان، ولذلك وجبت اجلمعة عىل املكلفني  جيب ذلك عىل تارك الصالة املسلم.

 .(20)ومل جيب عليهم قضاؤها

واحلق أن »ثم قال:  «.وجب عليهم قضاؤها لوجب بأمر ثانألنه لو » هذا اجلواب بقوله:  رد شيخنا

القضاء مل جيب عليهم؛ ألن اإلسالم جُيبُّ ما قبله، ولذلك مل جيب عليهم قضاؤها؛ إذ لو وجب عليهم لكان يف 

 . (21)«ذلك حرج ومشقة، فرفع ذلك عنهم ترغيبا هلم يف اإلسالم

 :(عنهالنهي عن اليشء يقتيض فساد املنهي )مسألة سادسًا: 

و إسحاق الشريازي يف اللمع، سواء أكان النهي يف العبادات أم أب الشيخ بذلك رصح أنه  ذكر شيخنا

املعامالت، وسواء أكان لذات املنهي عنه أم جلزئه، أم لوصف خارج عنه ّل زم له أو غري ّلزم، وهل الفساد 

لكن الذي يؤخذ من أدلته أن الفساد من مستفاد من اللغة أو من الّشع وجهان مل يرصح الباجي بوجهة نظره و

 (22).جهة اللغة

عقد الباجي فصال بعنوان: جيوز للراوي أن حيّدث بام أجيز له، وّل خالف يف ذلك بني سلف األمة : سابعاً 

 (23).وخلفها

 :يف السنة (24)دعواه اإلمجاع غري صيحة، فقد قال ابن السبكي يف اإلهباج»: بأن الدعوى هذه  رد شيخنا

الرواية باإلجازة فقد اختلف العلامء فيها، والذي استقر عليه العمل وقال به مجاهري أهل العلم من املحدثني  وأما
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: إبراهيم بن  إسحاق احلريب، وأبو الرواية هبا، وخالفهم مجاعة منهموغريهم القول بتجويز اإلجازة ، وإباحة 

ا، عي، واختاره القايض احلسني واملاوردي من أصحابنحممد األصبهاين، امللقب بابن الشيخ، وهو رواية عن الشاف

 .(25)«وقال: لو صحت اإلجازة لبطلت الرحلة

 فصل: يف جواز التعبد بالقياس: ثامنًا: 

مام الباجي إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم من الفقهاء واملتكلمني عىل جواز التعبد بالقياس ذكر اإل

 تعبد من جهة العقل ولكن الّشع مل يرد بإطالقه، وقد ورد بحظره.... وقال داود وابنه: جيوز ورود ال

التحقيق أن داود بن عيل ّل ينكر من القياس إّل القياس اخلفي، »ثم حقق شيخنا القول يف هذه املسألة فقال: 

 .(26)«وأن الذي ينكر القياس هو ابن حزم الظاهري

 :منهم اجلبائيأنكر العمل بخرب الواحد مجاعة من أهل البدع، تاسعًا: 

التحقيق أن اجلبائي ّل يمنع العمل بخرب الواحد املقابل للمتواتر، وإنام يمنع العمل »يخنا املسألة فقال: حقق ش

 . (27)«بام انفرد به الواحد

 اّلختالف يف نسخ القرآن بالسنة املتواترة:عارشًا: 

ة العقل والسمع مجيعا، وقال الشافعي: ام الباجي: ذهب أكثر الفقهاء وأهل العلم إىل جوازه من جهقال اإلم

 ّل جيوز ذلك من جهة العقل.

يف  فقد حقق مذهب الشافعي «آنقال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قر »علق شيخنا عىل ذلك بقوله: 

 . (28)«هذه املسألة يف جواز نسخ السنة بالقرآن

 فصل: يف ذكر املرسل ووجوب العمل به: احلادي عّش:

والدليل عىل ما نقوله: إمجاع الصدر األول عىل ذلك، ومن بعدهم من التابعني، قال »جي: الباقال اإلمام 

 .«حممد بن جرير الطربي: إنكار املرسل بدعة، ظهرت بعد املائتني
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 عن ثبت فقد مسلمة، غري هذه جرير ابن دعوى »رد شيخنا دعوى ابن جرير هذه ومل يسّلم هبا، فقال: 

عباس وابن عمر وأيب هريرة فيام يرسلونه حتى أسند كل واحد منهم ما حدث به، مباحثة ابن   الصحابة

 .      (29)«ّل يباليان ممن أخذا فإهنام ؛وقال حممد بن سريين: ّل تأخذوا بمراسيل احلسن وأيب العالية

 :الفرع الثاين: اختياراته يف بحوثه املنشورة

الزوجات بني اإلباحة واحلظر يف الّشيعة  تعدد »ذكرت سابقا أن شيخنا له بحث منشور بعنوان 

 .(30)«اإلسالمية

 تناول شيخنا هذا املوضوع يف سبع مسائل: 

 املسألة األوىل: يف الفرق بني التّشيع الساموي والوضعي.

 املسألة الثانية: منزلة املرأة قبل اإلسالم وبعد ظهوره.

 املسألة الثالثة: تعدد الزوجات أسبابه وموانعه.

 لرابعة: حكمة مّشوعية النكاح.املسألة ا

 املسألة اخلامسة: حكمه.

 املسألة السادسة: دليل مّشوعيته.

 م يف شأن أحكام الزواج والطالق.0224( لسنة 01املسألة السابعة: موقف القانون رقم )

ر بتاريخ ( الصاد01( املعدل للقانون رقم )2( من القانون رقم )02بنّي شيخنا يف هذه املسألة اشرتاط املادة )

جيوز للرجل أن يتزوج امرأة أخرى إذا وجدت أسباب جّدية، وبتوفر  »، للتعدد توفر أحد رشطني، مها: 0492

 أحد الّشطني: 

 موافقة الزوجة التي يف عصمته أمام املحكمة اجلزئية املختصة. .0

                                                           

 (.9/042)اإلحكام لآلمدي : و .259ص ،التبرصة :(. وانظر"9"، هامش 541/ 0)إحكام الفصول   .29

  م.9101منشور بمجلة اجلامعة األسمرية، العدد الرابع عّش،   .30



 العدد الّثاين   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 ران سحيممجال عمد.       وأصوله الكّي امل الفقه نّش يف  العريبّ  أمحد بن عيلّ  بن عمران الّدكتور العاّلمة الّشيخ دور

-042- 

 

دم مراعاة أحد عصدور حكم باملوافقة من املحكمة اجلزئية املختصة يف دعوى خُتَتصم فيها، ويرتتب عىل  .9

وللمرأة األوىل أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق  ،هذين الّشطني بطالن الزواج

 «.الزوجة الثانية

، وإمجاع املسلمني، والقواعد الكلية املتفق  ووجد أن يف هذين الّشطني خمالفة لكتاب اهلل وسنة رسوله

 عليها بني املسلمني.

ا يف هذا املوضوع ورآه: هو إلغاء هذه املادة من التّشيع الليبي والعودة يف تعدد الزوجات والذي اختاره شيخن

إىل الّشيعة اإلسالمية الغراء؛ ألهنا من عند العليم اخلبري الذي أحاط بمصالح العباد كلها، وّل ختفى عليه خافية 

 .(31)يف األرض وّل يف السامء

 :ريسالفرع الثالث: طريقته األصولية يف التد

وأصوله فقرأنا عليه باب النكاح من الّشح الكبري، نقرأ املتن ثم يقوم بّشحه  الفقهأما عن طريقة شيخنا يف 

كلمة كلمة، وإذا أشكلت علينا كلمة مل نفهمها قام بإيضاحها لنا خاصة وأن الشيخ إىل جانب تعمقه يف أصول 

ه ريقة اعتدناها منه حتى يف إعداد األسئلة، وأما عن طريقتالفقه، يبني لنا عبارات املتن منطوقا ومفهوما، وهذه الط

يف تدريس أصول الفقه فهو دائام يركز عىل بعض الدقائق التي مل نلق هلا باّل، مثل: التفرقة بني اإلجياب، 

اكرة منحه اهلل ذ  والوجوب، والواجب، وكان يستأنس يف درسه بمتن البيضاوي ورشوحه؛ ألن الشيخ

ا املسائل ويستعرضها من حفظه دون الرجوع إىل الكتاب، هذا وقد مجعني لقاء مع فضيلة قوية يستحرض هب

شيخنا األستاذ الدكتور حممد عبد السالم بشيش فسألته عن طريقة الشيخ يف دراسته لعلم أصول الفقه فأجابني 

ء خ األجالبعض املشاي جلسنا للقراءة مع الشيخ الدكتور ملدة مخس سنوات متواصلة مع»بقوله:  –حفظه اهلل  -

ر محزة أبو والشيخ الدكتو –رمحهام اهلل  –الشيخ الدكتور عبد السالم أبو ناجي، والشيخ الدكتور عمران العريب ]

وذلك لدراسة بعض كتب األصول من بينها نّش البنود عىل مراقي السعود أوّل، ثم  ،[-حفظه اهلل  –فارس 

ف ، وبدأنا يف كتاب رشح التسويل عىل حتفة احلكام، ولكن حالت الظروقراءة كتاب رشح التنقيح للعالمة القرايف

يستمع لقراءة الدرس ويعّلق عىل بعض الفقرات مستحرضا  مواصلة دراسته، وكان الشيخ عمران يف 
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بذكاء يثري اإلعجاب ما يتعلق هبذه املسألة وكأنه يقرؤها عن ظهر غيب، ثم يعود بالسؤال لفضيلة الشيخ عبد 

، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل رسعة البدهية وقوة القرحية عىل الرغم من حممود أبو ناجي  السالم

عدم مراجعة الدرس قبل املجلس، وقد استفدت منه كثريا يف عرضه للتعليق وما سمعه من مشاخيه وما قرأه يف 

اجي ضيلة الدكتور عبد السالم أبو ناملقررات الدراسية عندما كان طالبا، ومع مناقشاته التي كان حيرضها مع ف

اجلهل،  أي (الكوم الكبري)، ومع استطراداته وإضافاته العلمية القّيمة يقول يف آخرها، وهذا يوضع عىل 

 . «وكأنه يشري إىل مدى احرتامه وتقديره للعلامء املتقدمني يف هذا املجال

 وفاته :

ة خ وهو يتنقل بني الساحات العلمية املتمثلة يف أروقم والعطاء أمضاه الشييوبعد عمر حافل بالعلم والتعل

اجلامعات الليبية وقاعات الدرس واملناقشات العلمية ورحاب املساجد، اشتد املرض بالشيخ حتى وافاه األجل 

 /00 /00ودفن يوم اخلميس  ،م9107/ 00 /05املوافق  ـ،ه0422 /صفر/ 90املحتوم مغرب يوم األربعاء 

) لواته( بمسالته، وصىل عليه مجع غفري من أهل العلم وطلبته، فرحم اهلل شيخنا رمحة  م بمقربة قريته9107

 واسعة وجزاه عن العلم وأهله خري اجلزاء، إنه سميع جميب.
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 مةـاخلات

 :أقول –عامل من علامء ليبيا  سرية ومع –ويف هناية البحث 

لفقه، ومرجعا  علم أصول ايف املتخصصني ليبيا علامء كبار من يعد الشيخ الدكتور عمران عيل العريب  -

 وعاملا حمققا يف العلوم الّشعية واللغوية. موثوقا

 ك بن أنس. مال اهلجرة دار إمام مذهب عىل الفتوى يف مهام مرجعا يعترب الشيخ  -

 .الدرس وحلقات واإلرشاد الوعظ يف جهود كانت للشيخ  -

 أنه كان مما يدل عىل ،«املاجستري»الرسائل العلمية  كام كانت للشيخ جهود علمية يف اإلرشاف العلمي عىل -

 متفرغا للعلم ومتابعا لطالبه، وحريصا عىل عدم إضاعة الوقت. 
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 أهم مصادر ومراجع البحث

( ـه025تاإلهباج يف رشح املنهاج، رشح عىل منهاج الوصول إىل علم األصول، للقايض البيضاوي ) -

دراسة  ،(ـه770( وولده تاج الدين السبكي )تـه750بكي )ت تأليف شيخ اإلسالم عيل عبد الكايف الس

 م.9114-ـه0494نور الدين صغريي، دار البحوث، ديب، طبعة أوىل، .أمحد الزمزمي، ود :وحتقيق

العالمة الشيخ عبد  :اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف اإلمام العالمة عيل بن حممد اآلمدي، علق عليه -

 .م9112-ـه0494، طبعة أوىل  الرزاق عفيفي، دار الصميعي

 :دراسة وحتقيق ،(ـه474إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي )ت -

 م.  9115 ،الشيخ الدكتور: عمران عيل العريب، منشورات جامعة املرقب

لإلمام  اجلوامع، حاشية العالمة البناين عىل رشح اجلالل شمس الدين حممد بن أمحد املحيل عىل متن مجع -

 .م9112-ـه0494 ،تاج الدين عبد الوهاب السبكي، دار الفكر

 منشورات اهليئة املرصية للكتاب. ،(ـه572الصلة ّلبن بشكوال أيب القاسم خلف بن عبد امللك )ت -

 ،(ـه402الكفاية يف علم الرواية ، لإلمام املحدث أيب بكر بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي )ت -

 م.0222-ـه0412 ،ار الكتب العلميةد

 معجم األدباء، لياقوت احلموّي، دار إحياء الرّتاث العريب، بريوت. -

 املجالت العلمية والبحوث:

 م9101جملة اجلامعة األسمرية، العدد الرابع عّش،  -

ن ف بحثا الشيخ املرحوم عمران العريب، األول بعنوان: النسخ يف الّشيعة اإلسالمية، واآلخر بعنوان: -

 التوثيق.
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 شروط الّنشر يف اجملّلة وضوابطه
 ة واهتماماهتا: : رؤية اجمللّ لا أوّ 
حترص و . ةغة العربي  بالل   ةمة يف جمال العلوم الشرعي  ة احملك  راسات العلمي  نشر البحوث والد  باجمللة العلمية لعلوم الشريعة  عىنت

وط البحث العلمي  يف األعمال املنشورة، وذلك من حيث: على حتق ق شر  -من خالل إجراءات الن شر  -هيئة الت حرير 
عريف  واستكمال األفكار وترابطها، كما حترص على الر قي  باخلطاب امل ،واملوضوعية ،األصالةو  وضوح مشكلة البحث وفكرته،

 .والد عوي  ملواكبة الت حديات املعاصرة، وفق الض وابط الش رعي ة والعلمي ة
ة ة الكتب العاملي  خباص  و يف جمال علوم الش ريعة، ادرة حديثًا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ال لنشر الت  ة اجملكما تفسح اجملل  

عليقات م هذه الت  سشريطة أن تت   ثالث صفحات، لىععليقات مساحة ال تزيد من هذه الت   ة، وتفسح لكل   احلديثة واملهم  
 .ومواطن الن قد فيهاب لتبيني مزايا هذه الكت ؛حليل العميقباملوضوعية والت  

من هذه التقارير  د لكل  وتفر  يف جمال اختصاصها، ةالعلمي  والن دوات قارير عن املؤمترات الت  بنشر ة أيضاً اجملل  كما ترح ب 
جيزة ألهم و  وملخصات   وحماوره، –أو الن دوة  –املؤمتر خالهلا تبيني أهداف  يتم   ،ثالث صفحات علىمساحة ال تزيد 

 مع ضرورة ذكر عنوان املؤمتر ومكانه وتارخيه. ،التوصيات وأهم   ،مة خاللهة املقد  مي  األوراق العل

 اجمللة:يف ثانياا: شروط النشر 

 :الشروط املنهجية لكتابة البحوث 
 .( صفحة03، وأال  يزيد على ثالثني )، متضم نا مشكلة واضحةأن يكون البحث أصياًل يف أفكاره وموضوعه .1
 املتعارف عليه يف كتابة البحوث العلمية. ي  التزام املنهج العلم .2
 .وترابطها وتسلسلها تسلسالً منطقي اً  ووضوح األفكار ،سالمة اللغة .0
 جملة أخرى.  يكون البحث قد سبق نشره أو تقدهمه للنشر يف أي  أال   .4
وىف شروط تللباحث نفسه إذا اسمن رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه  مستل   ال متانع اجملل ة يف نشر حبث .5

ا  قيات العلمي ة، وإّن  الن شر، شرط أن يرفق صورة من قرار جلنة املناقشة، وأال  يستفيد من نشر حبثه يف اجملل ة يف الّت 
 ل ة. هلذا يف الص فحة األوىل من البحث عند نشره يف اجمل -حال نشر البحث  -يُنَشر تعميماً للفائدة، وُيشار 

 :شروط اإلخراج الفين للبحث 
، خبط  (A4) على ورق حجم(، Microsoft Wordعلى برنامج )باحلاسوب يكون البحث مطبوعاً  أن .1

(Traditional Arabic)، و ،للمنت (15) جمحب( :15 – Bold)   16: )و ،ةللعناوين الفرعي – 
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Bold)  ين  و ويف حال إرسال البحث على الربيد اإللكّت  .( للت عليقات يف اهلوامش12، و: )ةالرئيسللعناوين
 (.PDFفإن ه يُفض ل إرفاق نسخة على صيغة )

، واألسفل سم(0األعلى )، و (سم2.5) اليسار، و سم(2.5) اليمني :هوامش البحث كالتايلأن تكون  .2
 .سم(2.5)

وبعدها،  قبل الفقرة( 3تباعد الفقرات )، ()ضبط كليعلى خانة حماذاة الفقرات اً، و تباعد األسطر مفردأن يكون  .0
 .(3( وبعدها )12(، والعناوين الر ئيسة: قبلها )3( وبعدها )6الفرعي ة: قبلها )إال  العناوين 

 .صفحة الغالف درج علىوال يُ  يف املنتصف،ترقيم الصفحات أسفل الصفحة على أن يكون  .4
صدر حبسب اسم امل جائي اً هترتيباً  مرتبةً  ،املراجعباملصادر و  قائمة  أن تُثَبت يف آخر البحث )يف صفحة مستقل ة(  .5

ثبت املصادر  يف ، وُيسَتغىن بذكر معلومات الن شرمشتملة على معلومات النشر ،)من األلف إىل الياء(أو املرجع 
 ويف حال كون القرآن الكرمي أحَد مراجع الباحث فإن ه يُذَكُر أو اًل، مع بيان الر واية امللتَزمة. .عن ذكرها يف اهلامش

 ،يات القرآني ة، مع ذكر اسم الس ورة ورقم اآلية يف اهلامش )سورة كذا: اآلية(التزام الر سم القرآين  يف طباعة اآل .6
 .(CDقرص مضغوط ) علىويُفض ل إرسال نسخة من اخلطوط املت بعة يف الر سم القرآين  على الربيد اإللكّتوين  أو 

 زء ورقم الص فحة.ذكر اجل يف ختريج األحاديث تُ ت بع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم احلديث، مع .7

 :وميهاتقاستقبال األعمال العلمّية و ثالثاا: آلية 
، كما (shareaa_j@elmergib.edu.ly): اإللكّتوين للمجلةعلى الربيد  األعمال العلمي ةُتستقَبل  .1

-ير لت حر الرئيس الت حرير أو مدير الت حرير أو سكرتري  الباحث نفسه منتسليمها عن طريق استقباهلا همكن 
مضغوط  تسليم نسختني ورقي تني ونسخة إلكّتوني ة على قرصيتعني  باليد، ويف حال الت سليم باليد  -فقط

(CD .).وليست هيئة الت حرير باجملل ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال يت ترد من غري هذين الط ريقني 
 ،جمال البحث يف صخص  مت م  حمك  بل من ق سري   مي علمي  و شر لتقمة للن  املقد   واألعمالختضع كل البحوث  .2

وال  ،-وهمكن اضطراراً أن يكون احملك م يف مثل درجة الباحث  – أعلى درجة علمية من الباحث احملك مكون يو 
 عن درجة حماضر.  يقل  

 .م  يعتمد قرار النشر على توصية احملك  يكون الت قومي وفق الن موذج املعد  من هيئة الت حرير باجملل ة، و  .0
و كانت الن تيجة ، ويف حال ما لرمسيًا يف مدة أقصاها شهران من تاريخ استالم حبثه الت قوميم الباحث بقرار يُعلَ  .4

سلبي ة فله احلق  يف االط الع على تقرير احملك م دون االط الع على امسه، كما أن  له احلق  يف الط عن يف نتيجة 
؛ وذلك أن ه يف هيئة الت حرير وفق الت كلفة املالي ة إلعادة الت قومي الت قومي على أن يتحم ل رسوم الط عن ال يت تقر رها
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لو كانت نتيجة  -فقط-حال الط عن فإن  البحث ُُيال حملك مني اثنني وفق الش روط الس ابقة، ويُنَشُر البحث 
 .إعادة الت قومي إجيابي ة يف تقرير احملك مني كليهما

ن تاريخ ها يف مدة ال تزيد عن شهر مءإجراويلتزم  كتابي اً،  -وجدتإن -الباحث بالتعديالت املطلوبة  عَلميُ  .5
 إبالغه هبا.

ُيق  هليئة الت حرير عرُض األعمال الواردة ابتداًء على جلنة استشاري ة متخص صة تتأل ف من ثالثة أعضاء  على  .6
فق رأي أغلب أعضاء لو تقر ر و  األقل ؛ للحكم اإلمجايل  على استيفاء البحث ملعايري الن شر يف اجملل ة. ويف حال ما

 .فإن  هليئة الت حرير احلق  يف رفضه دون إحالته للت قومي -الل جنة عدُم استيفاء  حبث  ملعايري الن شر

  ة:رابعاا: اعتبارات عامّ 
 ،وعنوانه ،يل  عمله احلا ومقر   ،ةودرجته العلمي   ،اسم الباحث )يف صفحة مستقل ة(: يكتب على غالف البحث .1

 اإللكّتوين. هوبريد ه،اتفرقم هو 
 يُعاد عنوان البحث دون اسم الباحث يف أعلى الص فحة األوىل من البحث. .2
 مل تنشر. وأجمللة ال تُ َردُّ إىل أصحاهبا سواًء نشرت إىل ا الواردةالبحوث  .0
ار بالض رورة على رأي هيئة الت ح ةراسات املنشورة يف اجملل   اآلراء الواردة يف البحوث والد  ال تعرب   .4 عن  تعرب   ير، وإّن 

علومات ة ما يرد فيها من منه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  وتقع عليهم وحدهم مسؤولي   ،آراء كاتبيها
 أو بيانات.

قيمتها العلمي ة لبحوث ا ترتيبوال يعكس  ،ةللمجل   ترتيب البحوث املنشورة وفقًا العتبارات اإلخراج الفن   يتم   .5
 .الباحثنيأو مستوى 

 .ورق ي اً  اجملل ة شرن ت  فيما لو  ثالث نسخ من اجمللة املنشور حبثه هبابد الباحث يزو   .6
، هابالقراءات أو حنو  تعل قتلة بالعلوم الشرعية كاليت الص   اللغة العربية ذاتُ العلمي ة يف جمال بحوث الهمكن أن تُ ْقَبل  .7

بية اإلسالمي ة، أو الد راسات املقارنة بني ال يكون  ش ريعة والقانون، ويشّتط يف هذا كل ه أنوكذلك حبوث الّت 
   .اجلانب الش رعي  هو الغالب على البحث

 


