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 الملخص

 بسم اهلل، والصالة والسالم على خير خلق اهلل، وعلى أله وصحبه ومن وااله...
تناولت الدراسة إبراز جهود علم من أعالم الفقه المالكي الليبيين، وهوو اليويم محمود بون 
محمد بن عامر رحمه اهلل، من خالل إلقاء الضوء على جانب من حياته اليخصوية، والتعريو  

األحكوام اليورعية علوى المعتمود مون مومهب المالكيوةق، وطريقوة عرضوه وأسولوبه  بكتابه )ملخو 
فيه، ومكر محتوياته ومصادره التي اعتمد عليها، وثناء العلماء عليه، ثوم دراسوة منهجوه الفقهوي 
موون خوووالل قسوووم األحووووال اليخصوووية، التوووي احتوووت جوووانبين، األول بينوووت فيوووه تقسووويمه ل حووووال 

فصووول والمووواد، واتخوور تحوودثت فيووه عوون منهجووه الفقهووي فووي هووما اليخصووية حسووب األبووواب وال
القسووم، مسووتخرجاا ودارسوواا بعوو  المووواد التووي تعوود  قواعوود وضوووابط فقهيووة، وبعوو  المووواد التووي 

 خال  فيها ميهور الممهب، ومواد أخرى استيهد فيها بممهب الحنفية، ومدلالا لرأيهم.
م من أعالم المالكية الليبيين في وكان سبب دراسة هما الموضوع هو إبراز جهد عل

الفقه المالكي، حتى ال يظن ظان أو يتوهم واهم أن همه البالد فقيرة من العلم والعلماء قديماا أو 
 حديثاا.
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وقد اتبعت في همه الدراسة مناهج عدة، فاستخدمت المنهج التاريخي عند الحديث عن 
عند الحديث عن كتابه، ثم المنهج  المؤل  الييم محمد بن محمد بن عامر، والمنهج الوصفي

االستقرائي في استخراج بع  المواد التي تناولتها بالدراسة في هما البحث، والمنهج التحليلي 
 في دراسة همه المواد.     

 وفي الختام توصلت إلى بع  النتائج:
  اليويم محمود بون محمود بون عوامر علوم موون أعوالم ليبيوا فوي القورن العيورين فوي الموومهب

 لكي، وله جهود كبيرة في خدمة الممهب.الما
  يعد كتواب )ملخو  األحكوام اليورعية علوى المعتمود مون مومهب المالكيوةق كتابواا قيمواا فوي

 الفقه المالكي، من حيث مكره للقواعد الفقهية واألحكام اليرعية.
 .الكتاب تفرد عن غيره من كتب الفقه المالكي في طريقة صياغته وعرضه 
 

 األحكام اليرعية، الفقه المالكي، محمد بن عامر.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة

الحمووووود هلل رب العوووووالمين، حموووووداا يليوووووق بجاللوووووه العظووووويم، وسووووولطانه القوووووديم، 
محمد بن عبود اهلل الصوادق سيدنا والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، 

 وصحبه أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. األمين، وعلى آله
ظهووووار إسووووهامهم فووووي خدمووووة  وبعوووود ... فووووإن إبووووراز جهووووود العلموووواء الليبيووووين وا 

ومهمووة جليلووة ملقوواة علووى عوواتق البوواحثين والدارسووين  لوو   الموومهب المووالكي مطلووب م  
مووون أبنوووواء هوووما البلوووود المسووولم الكووووريم، ال سووويما المتخصصووووين والمتوووابعين للحركووووة 

هيوووة والعلووووم والدراسوووات اإلسوووالمية فوووي الجامعوووات والمسووواجد والزوايوووا وحلقوووات الفق
 العلم في مناطق يتى من بالدنا الحبيبة.

 اإلسوالمية األسومرية الجامعوة نيورته الوم  اإلعوالن علوى اطالعوي وبعد لما
 العلمووواء جهوووود) عنووووان تحوووت الثووواني الووودولي مالووو  اإلموووام موووؤتمر لعقووودها بوووزليتن
 وتيووقت همتوي توجهوت ،قوالحوديث القوديم في المالكي الممهب خدمة في الليبيين
بوراز الهوواد ، الموؤتمر هوما فووي للميواركة نفسوي  فووي ليبيوا أعووالم مون علوم جهووود وا 
 .منه الرابع المحور تحت يندرج والم  المالكي، الفقه
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م محموود بوون محموود بوون عووامر المتوووفى سوونة وووووليياعلووى ار  وووووع اختيوووووووقوود وق
ملخ  األحكام اليرعية علوى )كتاب بيان جهوده من خالل ل ؛م1961/هو1381

مرجعواا مهمواا فوي مجالوه؛ ألن مؤلفوه أراده  عود  ، الوم  ي  قالمعتمد من ممهب المالكية
برنامجوواا علميووواا للطلبووة، ودلووويالا للقضوواة ونووووابهم، ومسووتوعباا لموضووووعه؛ اليوووتماله 

لمعوامالت، والمواريوث، وقود على أحكوام القضواء اليورعي، واألحووال اليخصوية، وا
 صاغه على هيئة مواد مختصرة، سهلة العبارة، واضحة الكلمات واأللفاظ.

جهوود مؤلفوه فوي بلمل  أردت الحديث عن هما السوفر المهوم، والتعريو  بوه و 
 الفقه المالكي.

 خطة البحث

من خالل اطالعي على كتاب )ملخ  األحكام اليرعية على المعتمد 
األحوال اليخصية، ومنهجه فيه،  قسممن ممهب المالكيةق اخترت التحدث عن 

 فجعلت البحث يتكون من:
 المقدمة

 المطلب األول: التعري  بالكاتب.
 المطلب الثاني: التعري  بالكتاب.

 خالل األحوال اليخصية.المطلب الثالث: جهود المؤل  الفقهية من 
 خاتمة.ال

           
 المطلب األول: التعريف بالكاتب

، طووووورابلس ،أمانوووووة األعوووووالم والثقافوووووة ؛348: ،  1971الوووووزاو ، ) ينظووووور
: ،  2005الزريقووووووووووووي،  ؛11: ،  1993المغيربوووووووووووي،  ؛417: ،  1977
 ق.239
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 اسمه:
عليهووا  محموود بوون محموود بوون عووامر، ولوويس فووي كتووب التووراجم التووي اطلعووت

 المزيد للتعري  بنسبه وأصله.
 مولده:

ِلَد الييم محمد بن محمد بن عامر في مدينة بنغاز  سنة   م.1898و 
 نشأته:

نيووا اليوويم محموود بوون محموود بوون عووامر نيوواة علميووة فووي كنوو  أبيووه العووالم 
م، 1838 سووونة والمفتوووي والقاضوووي محمووود بووون عوووامر، المولوووود فوووي مدينوووة مصوووراتة

م، وجمع بوين القضواء واإلفتواء أكثور مون 1881بنغاز  سنة  الم  تقلد اإلفتاء في
ونظوراا لومل  كوان  ؛وبقي مفتياا إلى أن توفاه األجول مرة؛ فتر  القضاء بعد تقاعده،

 الييم قريباا من األجواء العلمية فتاثر بابيه واستقى منه.
كموا تعلوم بالموودارس التركيوة الموجوودة فووي ملو  الوقوت، ثووم التحوق بالمحكمووة 

ابهوا، موا جعلوه صواحب خبورة فوي العمول ت  اليرعية في بنغاز  حتوى صوار رئويس ك  
القضائي، وسهل له التواصل باهل العلم واإللمام بالتيريعات النافومة، واسوتمر فوي 

م، فقوووودم اليوووويم 1917هوووومه الوظيفووووة الرفيعووووة إلووووى أن أحيوووول والووووده للتقاعوووود سوووونة 
 استقالته، ما يدل على يدة تعلقه بوالده.

مل  ساعد والده في تاسيس الجمعيوة الخيريوة اإلسوالمية لحفوظ البنوات  ثم بعد
 المسلمات، كما ايتغل في التجارة فترة ليست بالطويلة.

م ايووتر  فووي تحريوور جريوودة الوووطن األولووى مووع عموور فخوور  1920وفووي سوونة 
 المحييي.

م بووودأ العمووول فوووي سووول  المحامووواة، خاصوووة قضوووايا األحووووال 1925وفوووي سووونة 
 اليخصية.
كل مل  فقد كان له نيواط سياسوي مون خوالل ايوتراكه فوي جمعيوة عمور ومع 

كوووان لهووا مووع نيوواطها الثقووافي نيووواط التووي م، و 1943المختووار التووي أسسووت سوونة 
سياسووووي متمثوووول فووووي محاربووووة االسووووتعمار والمنوووواداة بوحوووودة الووووبالد، حتووووى وصووووفها 
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المسووتعمر بانهووا مؤسسووة متطرفووة، بوول وأ درج اسووم اليوويم محموود بوون عووامر ضوومن 
األعضوووواء الرئيسوووويين والفوووواعلين فووووي هوووومه الجمعيووووة؛ لمووووا لووووه موووون دور فعووووال فووووي 
األنيووطة الثقافيووة واالجتماعيووة والسياسووية؛ ولمووا يحظووى بووه موون مكانووة مرموقووة فووي 

 المجتمع. 

 مؤلفاته:
إال أنه لوم يوال جهوداا فوي تقوديم بعو   رغم األحداث التي رافقت حياة الييم

الكتب والمؤلفات للمكتبة اإلسالمية والعربية، فقد مكورت أسورته فوي مقدموة الطبعوة 
 قملخوووو  األحكووووام اليوووورعية علووووى المعتموووود موووون موووومهب المالكيووووة)الثانيووووة لكتوووواب 

 ق أن له مؤلفات منها:8: ،  1996ابن عامر، ينظر: )

 من ممهب المالكية. ملخ  األحكام اليرعية على المعتمد .1
 تاريم برقة. .2
 تراجم ليخصيات بنغاز ، نيرت في مجلة ليبيا في مل  الوقت.  .3

 وفاته:
بعد حياة حافلة بالعلم والعمل تووفي اليويم محمود بون محمود بون عوامر سونة 

 م.1961
           

 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب

 قموون موومهب المالكيووةملخوو  األحكووام اليوورعية علووى المعتموود )ي عوود  كتوواب 
كتاباا قيماا في مجالوه؛ إم وضوع فيوه كاتبوه خالصوة عمول دام لسونوات فوي القضواء 
واألحووووال اليخصوووية؛ لوووما سووواتحدث فوووي هوووما المطلوووب علوووى أسووولوب الكاتوووب فيوووه، 

 وطريقة عرضه، ومحتوياته، ومصادره، وثناء العلماء عليه وعلى كتابه.

 أسلوبه:
قضوواء والمحوواكم اليوورعية فقوود صووا  كتابووه نظووراا لتوواثر الكاتووب بعملووه فووي ال

علوووى هيئوووة موووواد قانونيوووة مبوبوووة، تحوووو  كلموووات قليلوووة، سوووهلة الفهوووم، تبوووين الحكوووم 
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المعتمووود والرسووومي  نوووه المووومهبإالموووالكي دون تعقيووود؛ إم اليووورعي حسوووب المووومهب 
وجرى به العمل فوي الودوائر والمؤسسوات الليبيوة منوم قورون، وهوو بهوما مون العور  

 ِّىئ  نئ مئ زئّٰ الصحي  الم  أمر اليارع باألمر به فوي قولوه تعوالى:
 .[199: سورة األعرا ]

 طريقته في العرض:
اتبوووع المؤلووو  فوووي عووور  موووواد الكتووواب طريقوووة فريووودة فوووي التقنوووين الفقهووووي 

بحيووث يتناسووب مووع التطووور فووي عصووره، ومووا يخوودم الجانووب العملووي فووي المووالكي، 
مجالووه القضووائي، فقوودم مؤامووة تقنينيووة بووين الفقووه والقضوواء فووي عبووارة واحوودة، وهووو 
بوومل  ي عوود  األول موون نوعووه فووي تقنووين الفقووه المووالكي، وال يعنووي هووما أنووه ال توجوود 

ق المالكيوووة علوووى المعتمووود مووون مووومهب مؤلفوووات سوووبقت )ملخووو  األحكوووام اليووورعية
سلكت مسلكه، إال أن الفورق بينوه وبينهوا هوو نفسوه الفورق بوين التطوور العلموي فوي 
عصوووور وعصوووور وآخوووور، وموووون هوووومه المؤلفووووات كتوووواب )القواعوووودق ل مووووام المقوووور ، 

 و)الفروقق ل مام القرافي، وغيرهما.
فاليوويم محموود بوون محموود بوون عووامر بصووياغته ل حكووام اليوورعية علووى هيئووة 

)الزريقوي،  ة المعاصرة هو امتداد لتطور التقنين في العصور السابقةالمواد القانوني
 ق.258: ،  2005

 محتوياته:
سوبقت اإليوارة إلووى أن المؤلو  عموول فوي سوول  القضواء والمحاموواة، وقود أثوور 
مل  في يخصيته، وظهر جليواا فوي مونهج تاليفوه للكتواب، وكانوه أراد منوه أن يقودم 

ل فيه مع األحكام اليورعية اإلجوراءات المتبعوة فائدة للقضاة والمحامين، حيث تناو 
في المحاكم الليبية، وقسمه إلى أربعة أقسام، وكل قسم إلى أبواب وفصول ومواد، 

 ي:تالنحو اتفجاءت أقسامه على 
فوووووي القضووووواء اليووووورعي ومتعلقاتوووووه، ويضوووووم القضووووواء والمحاكموووووات  القســـــم األول:

 والصل  واليهادة واإلقرار واليمين.
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فووي الحقوووق العائليووة واألحوووال اليخصووية، ويضووم النكووا  والطووالق  الثــاني:القســم 
 واإليالء والظهار واللعان والحضانة والنفقة والحجر.

في المعامالت والتبرعات، ويضم اإلجارة والكراء والرهن والمزارعة  القسم الثالث:
والة والقر  والمغارسة والمساقاة والوكالة والهبة واليركة والقرا  والكفالة والح

 والغصب والتعد  واليفعة والقسمة واالستحقاق والوق  والوصية.
في المواريث، ويضم الحقوق المتعلقة بالتركة، وأسباب اإلرث،  القسم الرابع:

 وموانعه، وأصحاب الفرو ، والتعصيب، والمناسخات.
وختم الكتاب بملحق يحتو  نمامج عدة من القضايا والمرافعات في 

 ليبية في زمنه؛ لزيادة الفائدة والتوضي . المحاكم ال
 مصادره:

مكوور المؤلوو  فووي مقدمووة كتابووه أنووه اعتموود فووي تاليفووه علووى مراجووع ومصووادر 
 معتمدة ومتداولة في الممهب المالكي، منها:

 بع  حوايي ويرا  مختصر الييم خليل.  .1
 مجموع األمير ويراحه. .2
 ا.تحفة قاضي الجماعة ل مام أبي بكر بن عاصم ويراحه .3
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني. .4
 بن جز .اقوانين  .5
 تبصرة ابن فرحون. .6
 بداية المجتهد البن ريد. .7

، 1996)ابون عوامر،  كما مكر أنه اعتمد على بع  فتاوى علماء المالكية
ق، ولعله يدخل في هما فتاوى علماء عصره مكتوبة كانت أو سمعها من 15:  

موووور  بنووووا أن والووووده ايووووتغل بالقضوووواء  أحوووودهم، خاصووووة والووووده المفتووووي والقاضووووي؛ إم
 واإلفتاء، وكان الييم مالزماا له.
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 ثناء العلماء عليه وعلى كتابه:
لكون الكتاب مهماا في مجاله فقد اطلع عليه جمع من علماء عصره وأثنوا 

 ، منهم:وعلى مؤلفه عليه
الييم عبد الرزاق الطاهر البيتي، العالم الجليل والقاضي بالمحواكم اليورعية  .1

في تاجوراء، حيث قال: "سد  لنا فراغاا هائالا في الفقه المالكي بوالبالد الليبيوة، 
بل إنوه قود صونع موا لوم يصونعه أحود مون قبلوه فوي هومه الوبالد، فعملوه هوما هوو 

ن سووويجيء بعوووده." )الزريقوووي، الطليعوووة فوووي الميووودان، وهوووو البووواكورة ألعموووال مووو
 ق.248: ،  2005

الييم محمد أبو األسعاد، مفتي طرابلس فوي وقتوه، حيوث اطلوع علوى الكتواب  .2
نوا علوى كتواب األديوب عمع لجنوة علميوة، فخلصووا فوي بيوانهم بقوولهم: "قود اطل

الفاضوول اليوويم محموود بوون العالمووة المرحوووم األسووتام الجليوول اليوويم محموود بوون 
الية بنغاز  سابقاا، فالفيناه جمع فيه األقوال الصحيحة عامر، مفتي وقاضي و 

من المصادر الموثوق بها من الكتب الميهورة، التوي هوي عمودة الموراجعين." 
 ق. 250: ،  2005الزريقي،  ؛11: ،  1996)ابن عامر، 

اليووويم مووواء العينوووين بووون العتيوووق، حفيووود اليووويم مووواء العينوووين الكبيووور، قاضوووي  .3
طنطان، واألستام بكلية ابن يوس  في مراكش، حيث قال بعد اطالعوه علوى 
الكتاب: "كتابه هما يدل علوى غوزارة علموه وطوول يوده فوي األحكوام؛ ألنوه أتوى 

وأخوم مون فيه بموا تموس الحاجوة إليوه مون المسوائل واألحكوام فوي عبوارة سوهلة، 
األقوووال أصووحها، وموون العبووارات أوضووحها، واختووار مووا هووو األوفووق واألرفووق، 

 ق.252: م،  2005بحسب الزمان والمكان." )الزريقي، 
وليس هما فحسب بل إن الييم أبا العينين نظم ألفية أسماها )البغية من 
ملخ  األحكام اليرعية على المعتمد من ممهب المالكيةق؛ فجعل الكتاب 

 ر األول في األلفية، وأثبت هما فيها، حيث قال:المصد
 أحكامه الصحيحة المصادر.... أكثرها ملخ  ابن عامر

 .ق254: ،  2005)الزريقي، 
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 الفقهية من خالل األحوال الشخصيةالمطلب الثالث: جهود المؤلف 

بووومل المؤلووو  جهووووداا قيموووة فوووي كتابوووة الكتووواب وتقنينوووه، وجعلوووه موووادة دسووومة 
للدارسين للممهب المالكي، وللقضاة والمحامين في المحاكم اليرعية الليبية؛ إم لم 

 سبق إلى مل ، فكان نتاجاا علمياا زاخراا بالقواعد والضوابط والفروع الفقهية.ي  
ومن خالل دراستي لهوما القسوم مون الكتواب، فوإني سواق  علوى جهوود الكاتوب 

 فيه من جانبين:

م األحـــوال الشخصـــية حســـب األبـــواب والفصـــول الجانـــب األول: تقســـيمه لقســـ
 والمواد. 

 قسم المؤل  هما القسم إلى خمسة أبواب، جاءت كاتتي:
 الباب األول: تحدث فيه عن النكا  ومتعلقاته، وقسمه إلى ستة فصول هي:

  الفصل األول: في األركان ويرائطها، ومكر فيوه خمسواا وعيورين موادة تتعلوق
 باركان النكا .

 ني: يروط عقد النكا ، وقد تناولها في ست مواد.الفصل الثا 
 .الفصل الثالث: في نكا  التفوي ، وتحدث عنه في إحدى وأربعين مادة 
  الفصل الرابع: فيما يكون فيه الخيار ألحد الزوجين، ومكرها في ثماني عيرة

 مادة.
 .الفصل الخامس: المحرمات من النساء، ومكرها في أربع عيرة مادة 
 في األنكحة الفاسدة، وتحدث عنها في ثالثين مادة.الفصل السادس : 
  ثم ختم هومه الفصوول بخاتموة فيموا يجووز لراغوب النكوا  قبول العقود وموا ينودب

 قبله وما يكره.
 الباب الثاني: في الطالق وتوابعه، وجعله في خمسة فصول، هي:

  الفصووول األول: أركوووان الطوووالق وألفاظوووه وأحكاموووه، وجووواء فوووي خموووس وسوووتين
 مادة.
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  الفصوول الثوواني: أحكووام الخلووع: تحوودث فيووه عوون الخلووع وأركانووه، ثووم جعوول فووي
 آخره تمييالا في متممات أحكام النكا  وتوابعه.

  الفصل الثالث: في تنازع الزوجين في أمتعوة الودار، ومكوره فوي سوبع وعيورين
 مادة.

  الفصوول الرابووع: فووي العوودة واالسووتبراء وأحكامهووا، ومكرهووا فووي إحوودى وعيوورين
 مادة.

 فصل الخامس: في أحكام المفقود، وتحدث عنها في ثالث عيرة مادة.ال 
 الباب الثالث: في اإليالء والظهار واللعان، وقسمه إلى ثالثة فصول هي:

 .الفصل األول: في اإليالء، ومكره في إحدى عيرة مادة 
 .الفصل الثاني: في الظهار، وتناوله في ثماني مواد 
  في اثنتين وعيرين مادة.الفصل الثالث: في اللعان، ومكره 
 ل بمكر أسباب نفي الحمل أو الولد بغير لعان في ست مواد.و ثم ختم الفص 

 الباب الرابع: في الحضانة وأحكام النفقة، وجعله في فصلين، هما:
 .الفصل األول: في الحضانة، وتحدث عنه في ست وعيرين مادة 
 دة.الفصل الثاني في النفقات، ومكرها في اثنتين وثالثين ما 

 الباب الخامس: في أحكام الحجر والريد، وقسمه إلى فصلين، هما:
 .الفصل األول: في أحكام الحجر وأسبابه، وتناوله في سبع عيرة مادة 
  الفصووول الثووواني: فوووي أحكوووام الريووود والتريووويد، وتحووودث عنوووه فوووي ثوووالث عيووورة

 مادة.
موون خووالل هوومه األبووواب والفصووول نلحووظ أن المؤلوو  قوود غطووى جميووع فووروع 
األحوووال اليخصوووية ومتطلباتهوووا، واقتضوووت ضووورورة هووومه األحكوووام أال يكوووون هنوووا  

 تناسب بين األبواب والفصول وعدد موادها.
 هي من خالل قسم األحوال الشخصيةالجانب الثاني: دراسة منهجه الفق

بعود اسووتقراء متواضوع لمووواد هووما القسوم بمختلوو  أبوابوه وفصوووله، يتضوو  أن 
ن خووووال  جوووواءت جلهووووا  هووووما فووووي بعضووووها موافقووووة لميووووهور الموووومهب المووووالكي، وا 
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الميهور أحياناا، وكومل  فقود كانوت بعو  الموواد هوي عبوارة عون قاعودة أو ضوابط 
 فقهي، وليست تبييناا لحكم يرعي أو فقهي.

كموا أن اليوويم محموود بوون محمود بوون عووامر كانووت لوه آراء يعبوور عنهووا أحيانوواا 
 لق عليها ويعبر عنها في هامش الكتاب.في متن المادة، وأحياناا أخرى يع

ورأيت أن أتحدث في هما الجانب من البحث عما سبق في نقواط مقسوماا لوه 
 كاتتي:

 . قواعد وضوابط فقهية: 1

  نوووو  المووووادة: كوووول نكووووا  يكووووون الفسووووم فيووووه بطووووالق يوجووووب الحرمووووة علووووى
األصول والفروع، غير أنه ال يحول المبتوتوة وال يحصول بوه اإلحصوان )ابون 

 ق.141: ،  1996ر، عام
يالحظ أن همه المادة غير معبرة عن حكم يرعي بعينه، بل هي ضابط أو 
قاعدة تندرج تحتهوا أحكوام عودة، فمتوى وجودنا نكاحواا ف سوم بطوالق بسوبب خلول فوي 
العقوود غيوور متفووق عليووه، علمنووا أنووه أوجووب الحرمووة علووى اتبوواء واألبنوواء، ولكنووه ال 

كبورى لزوجهوا األول؛ ألنوه ال تحول لوه إال بوطئهوا  يحل المطلقة طالقاا بائناا بينونة
 انوووووروط اإلحصفووي نكووا  صووحي ، وال يحصوول بالنكووا  الفاسوود اإلحصووان؛ ألن يوو

عيرة، هي: البلو ، والعقل والحرية، واإلسالم، واإلصابة فوي –كما مكرها العلماء-
 ق.8/82ت، .عقد نكا  الزم، ووطء صحي  بانتيار، وعدم مناكرة )الخريي، د

 هووات يحوورم   المووادة: العقوود علووى البنووات يحوورم األمهووات، والوودخول باألمنوو
 ق.162: ،  1996البنات )ابن عامر، 

تبووين هوومه المووادة ضووابطاا فووي المحرمووات موون النسوواء عوون طريووق المصوواهرة، 
وهوون أمهووات البنووات إما كوون  زوجووات، فيحوورم األمهووات بمجوورد العقوود علووى البنووات؛ 

، كموا يحورم البنووات إما [23: سوورة النسوواء] ِّ  مل يك ّٰٱ لقولوه تعوالى:
 ام يل ىلّٰ تووووووم الوووووودخول باألمهووووووات ال بمجوووووورد العقوووووود؛ لقولووووووه تعووووووالى:

 . [23: سورة النساء] ِّ ىن نن من  زن رن مم
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علماا بان همه المادة التي مكرها هي قاعدة فقهية ثابتة عنود علمواء المالكيوة 
 ق. 2/18ه،  1415النفراو ، ينظر: )

 المذهب:. مخالفته لمشهور 2
 األولى: في الخيار ألحد الزوجين المسألة

  ن  المادة: إما وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباا لم يسبق له به علٌم، وهوما
رد ليفسوم النكوا  العيب يضر به ولم يطل األمر كيهر، جاز له الخيوار بوال

 ق.156: ،  1996)ابن عامر، 
الزوجين ولم يعلم به اتخر، يفهم من همه المادة أنه إما وجد عيب في أحد 

ثم علم به ولم يطل العلم جواز لوه الخيوار فوي إمضواء العقود أو فسوخه، وهوما علوى 
خووال  ميووهور الموومهب؛ ألن العبوورة ببقوواء الخيووار مووا لووم يوورَ  ويتلوومم بعوود العلووم، 
وال عبرة بالطول من عدمه، بل مجرد التلمم بعود العلوم أو الرضوى بعود العلوم سوقط 

لييم خليل: "الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرَ  أو يتلمم، وحلو  الخيار، قال ا
ق؛ إم ال بوووود موووون انتفوووواء العلووووم والرضووووى 102: ت،  .علووووى نفيووووه." )الجنوووود ، د

الدسوووقي، ينظوور: والتلوومم؛ لوجووود الخيووار، فلووو وجوودت أو بعضووها النتفووى الخيووار )
 ق.2/277ت، .د
 لمسألة الثانية: في طالق السكرانا

  :ن كووان نوو  المووادة المجنووون ال يمضووي طالقووه إن كووان جنونووه مسووتمراا، وا 
يفيق أحياناا، ويجن أحياناا، يقع ما أوقعه فوي حالوة اإلفاقوة، وكومل  السوكران 
سكراا خفيفاا، يفهم معه ما يقول، بحيث إما أفاق من سكره علم من نفسوه موا 

-184: ،  1996حصل منوه، يقوع عليوه طالقوه ويمضوي )ابون عوامر، 
 ق. 185

هووم موون كالموووه أن السووكران سووكراا ثقووويالا ال يقووع طالقووه، سوووواء كووان سوووكره يف
بمبا  أو بمحرم، وال خوال  أن السوكران بمبوا  ال يقوع طالقوه، وميوهور المومهب 

الووودردير، ينظووور: أن السوووكران بسوووكر حووورام يقوووع طالقوووه؛ ألنوووه أدخلوووه علوووى نفسوووه )
 ق.2/365ت، .د
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حيوث يوورى أن السووكران  وخوال  ابوون ريود ميووهور الموومهب فوي هوومه المسووالة
بسوووكر حووورام إما كوووان ال يعووور  األر  مووون السوووماء، وال الرجووول مووون المووورأة، فهوووو 

 ق؛ أ : ال يقع طالقه.171: ،  1998ابن جز ، ينظر: كالمجنون )
ولعل الييم محمد بن محمد بن عامر قد أخم برأ  ابن ريد تضوييقاا لودائرة 

 الطالق. 
 ظره زوجة المفقود:المسألة الثالثة: في األجل الذي تنت

  ول ن  المادة: متى أتم القاضي البحث عن المفقود ولم يعثر على خبره أج 
لها أربعة أعوام مون يووم الحكوم إن كوان لوه موال ينفوق منوه عليهوا تلو  المودة 

 ق.219: ،  1996)ابن عامر، 
ه،  1398ن  همه المادة جاء موافقاا لميهور الممهب )ينظور: العبودر ، 

ق، 6/130م 2000ابون عبود البور،  ؛1/311ه،  1415عبد الوهواب،  ؛4/155
إال أن اليوويم محموود بوون محموود بوون عووامر قووود علووق علووى هوومه المووادة فووي هوووامش 

ق، ورأى فوووي تعليقوووه أن هوووما 219: ،  2، هوووامش1996الكتووواب )ابووون عوووامر، 
األجل طويل وال يصل  لهما العصر؛ معلالا مل  بوان وسوائل البحوث فوي العصوور 

قة قليلوووة، والبريوووود غيووور منوووتظم، وفووووي زمنوووه سوووهلت عمليووووة البحوووث، وقربووووت السووواب
المسوووافات، وانوووتظم البريووود، ولووومل  رأى أن مووون األحسووون أن يراعوووي القاضوووي فوووي 
تحديود األجوول حوال الموورأة مون خووو  العنووت، وحصوول الضوورر بالنفقوة، فهووو أولووى 

بحسووب الحووال لهووا لمووا فيووه موون درء المفاسوود وعوودم اإلضوورار بهووا؛ أ : تقوودر الموودة 
الووم  يختلوو  موون اموورأة إلووى أخوورى، وبوومل  فهووو يخووال  الميووهور الووم  أثبتووه فووي 

 المتن.
ملخوو  األحكووام علووى المعتموود موون موومهب )بعوود االطووالع علووى كتوواب  مالحظــة:
ال  -في كثير من األحيان-بن محمد بن عامر الييم محمد وجدت أن  قالمالكية

ما أحال فإما أن يكتفوي بموا مكور مون لى المصادر والمراجع، عيحيل مواد كتابه  وا 
ما أن ي    ق عليها مستدركاا كما في همه المادة.عل  مصادر، وا 
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 . استشهاده بمذهب الحنفية على بعض مواده:3
 مسألة: في الكفاءة

  ،نووو  الموووادة: تيوووترط الكفووواءة فوووي الوووزوج وللوووولي المعارضوووة عنووود عووودمها
 قول القصار رحمه اهلل: واألمور التي تدور عليها الكفاءة ستة، يجمعها

 ....   فقد العيوب وفي اليسار تردد  نسب ودين صنعة حرية
غيووور أن النسوووب والصووونعة واليسوووار فيهوووا قووووالن، وأموووا الووودين والحريوووة وفقووود 

 العيوب فمتفق عليها.
وعلووى كوول فللزوجووة والووولي التنووازل عليهووا جميعوواا عوودا الوودين؛ أ : التووودين، 

لم يرَ  أحدهما؛ أ  الولي أو الزوجوة، بومل  فوالقول وعدم الفسق بالجارحة، فإما 
 ق.149-148: ،  1996لمن امتنع منهما )ابن عامر، 

يالحظ أن همه المادة طويلة بالمقارنة مع غيرها من مواد الكتاب، كما أنهوا 
 متعددة األقوال على غير عادته في صياغة المواد.

ويفهم منها أن للكفاءة في النكا  ستة أمور، اتفق العلماء على ثالثة منها، 
يجب مراعاتها عند العقد، هي: الحرية والدين وفقد العيوب، وثالثة مختلو  فيهوا، 

 وهي: النسب واليسار والصنعة.
لكوون اليووويم محمووود بووون محمووود بووون عووامر بعووود مكووور الموووادة فووور ع بإثبوووات رأ  

اءة فووي النسووب، مووع أن بعوو  علموواء ممهبووه المووالكي يوورون الحنفيووة باعتبووار الكفوو
ق، 3/256، 2014ابوون عرفووة،  ؛297: ،  2009)ينظوور: عبوود الوهوواب،  ملوو 

وكان األولى به اإلتيان بقولهم بدل االستيهاد برأ  السوادة األحنوا ، ولعول الوم  
د جعله يفرع برأ  الحنفية أن هما الرأ  هو الميهور عندهم، بينما هو مرجو  عنو

، ولقووول [13 :سووورة الحجوورات] ِّيت ىت نت مت زتّٰ المالكيووة؛ لقولووه تعووالى:
 ؛5/389، 1975: "أنوووتم بنوووو آدم وآدم مووون توووراب" )أخرجوووه: الترموووم ، النبوووي 

فقط، بل دل ل  ق، ولم يكتِ  الييم بمكر رأ  األحنا 7/438، 2009وأبو داود، 
عليووه علووى غيوور عادتووه، مووا يوودل علووى ميلووه العتبووار الكفوواءة فووي النسووب، فقووال: 

: "أال ال يووزوج النسوواء "فوورع: موومهب الحنفيووة اعتبووار الكفوواءة فووي النسووب؛ لقولووه 
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، 1966إال األوليوواء، وال يووزوجن إال موون األكفوواء" رواه جابر)أخرجووه: الوودارقطني، 
طوون بووبطن، وفووي العوورب قبيلووة بقبيلوووة" )رواه: : "فووي قووريش بق ، وقووال 3/244

ه، 1412الهيثموووووووووووي،  ؛2/162، 1990الحووووووووووواكم،  ؛3/31، 1989البيهقوووووووووووي، 
 ق.149،  1996ق" )ابن عامر، 7/134م، 2003البيهقي،  ؛4/275

والمالحووظ أن مووا سوواقه موون أدلووة هووي محوول نظوور، وال تقوووى لمعارضووة أدلووة 
عول الوم  جعلوه يومكر ملو  ويميول إليوه القائلين بعدم اعتبار الكفاءة فوي النسوب، ول

هوووو تووواثره ببيئتوووه والعمووول بالمحووواكم اليووورعية واطالعوووه عووون قووورب علوووى حوووال أهووول 
مجتمعه في إعطاء النسب اهتمامواا بالغواا عنود النكوا ، موا يوؤد  عودم اعتبواره إلوى 

 عدم استمرار النكا ، واهلل أعلم. 
 مسألة: في الولي العاضل

 كوان غيور مجبور فورده لوزوج رضويته الزوجوة  ن  المادة: الولي العاضل إن
ووجدت فيه يروط الكفاءة يعد عضالا منه، ويجور  فوي حقوه موا تقودم )ابون 

ق، أما من لوه اإلجبوار ال يكوون عاضوالا إال بورد 141: ،  1996عامر، 
عوود عاضووالا موون أول الكوو ء ثووالث موورات، مووا لووم يتحقووق قصوود الضوورر، في  

 ق.142 :،  1996رد." )ابن عامر، 
مكووور اليووويم فوووي هووومه الموووادة متوووى يكوووون الوووولي بنوعيوووه عاضوووالا، ومتوووى ال 

إال أنه فر ع بمكر رأ  الحنفية في عدم كون األب مجبراا البنته البكر البالغ  ؟يكون
وال يجوووز لووه تزويجهووا إال برضوواها )ينظوور رأ  السووادة األحنووا  فووي المسووالة فووي: 

، 1994والمنبجووووووي،  ؛1/318، 1973وابوووووون اليووووووحنة،  ؛5/84ت، .الرومووووووي، د
ق، فقال: "فرع: ممهب الحنفية أن المرأة المكلفة البالغة بكوراا كانوت أو ثيبواا 2/664

ينفوووم نكاحهوووا بوووال ولوووي إما وجووودت الكفووواءة، فلهوووا توكيووول مووون يووواءت، ولوووو أجنبيووواا، 
وليس ل ب جبور البكور البالغوة وال يزوجهوا بودون رضواها وتوكيلهوا." )ابون عوامر، 

 ق.142: ،  1996
ما على خوال  المعتمود عنود المالكيوة، الومين يقولوون بإجبوار األب البنتوه وه

ابوون ريوود الحفيوود،  ؛5/23ت، .البكوور البووالغ )ينظوور رأ  المالكيووة فووي: البوواجي، د
ق، فهوووووول مووووووا مهووووووب إليووووووه فووووووي مكوووووور رأ  3/338، 2011خليوووووول،  ؛2/30ت، .د
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ت القانونية التي األحنا  هو ميل منه إليهم في همه المسالة؟! أو لتاثره بالتيريعا
تراعوووي غالبووواا أيسووور األقووووال عنووود الموووماهب المعتمووودة، خاصوووة أن قوووانون األحووووال 
اليخصوووية فوووي الوووديار المصووورية المجووواورة للوووديار الليبيوووة هوووو علوووى مووومهب السوووادة 

 الحنفية، وتاثُّر واضعي القانون الليبي بالقانون المصر .
           

 الخاتمة

محمووود بووون عبووود اهلل، سووويدنا الحمووود هلل، والصوووالة والسوووالم علوووى رسوووول اهلل، 
أمكوور هووما البحووث  وصوولي إلووى خاتمووةبفآلووه وصووحبه وموون وااله، وبعوود ... علوى و 

 أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:
اليوويم محموود بوون محموود بوون عووامر علووم موون أعووالم ليبيووا فووي القوورن العيوورين  .1

 جهود كبيرة في خدمة الممهب.في الممهب المالكي، وله 
يعوود كتوواب )ملخوو  األحكووام اليوورعية علووى المعتموود موون موومهب المالكيووةق  .2

كتابووواا قيمووواا فوووي الفقوووه الموووالكي، مووون حيوووث مكوووره للقواعووود الفقهيوووة واألحكوووام 
 اليرعية.

 الكتاب تفرد عن غيره من كتب الفقه المالكي في طريقة صياغته وعرضه. .3
ور عنووود المالكيوووة، وموووا جووورى بوووه العمووول الكتووواب يوافوووق فوووي مجملوووه الميوووه .4

 عندهم، خاصة فيما يتعلق بجانب األحوال اليخصية.
 كما يوصي البحث القراء والبحاث بتوصيات منها:

دراسووة الكتوواب ومؤلفووه دراسووة بحثيووة علميووة موون جوانووب عوودة، تبوورز أهميتووه  .1
 ومكانته في الفقه المالكي.

قضووائي للمنوووط بهووم العموول االسووتفادة موون الكتوواب فووي المجووال التيووريعي وال .2
 في سن القوانين والفصل في القضايا.

وفووووي الختووووام أسووووال اهلل أن أكووووون قوووود وفقووووت فووووي عوووور  الموضوووووع بايسوووور 
أسوولوب وأبسووط عبووارة، فووي إبووراز يخصووية ليبيووة قوودمت خدمووة للموومهب المووالكي؛ 

 وليفيد القارئ والباحث والمتخصصين، واهلل من وراء القصد.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

مطبعة البابي ط الثانية، لسان الحكام في معرفة األحكام،  ق.1973د )ابن اليحنة، أحمد بن محم
 مصر.القاهرة،  ،الحلبي

محمد أمين  :ضبط وتصحي ط األولى، القوانين الفقهية،  ق.1998) محمد بن أحمد ابن جز ،
 بيروت، لبنان.الضناو ، دار الكتب العلمية، 

أبي عبد الرحمن عبد  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ق.ت.د)ابن ريد الحفيد، محمد بن أحمد 
 مصر.  ،الحكيم بن محمد، المكتبة التوقيفية

ط ملخ  األحكام اليرعية على المعتمد من ممهب المالكية،  ق.1996) ابن عامر، محمد بن محمد
 السعودية. جدة، ،مكتبة المنهاجالثالثة، 

سالم محمد عطا،  :االستمكار الجامع لمماهب فقهاء األمصار، تحقيق ق.2000الحافظ ) ابن عبد البر،
 . ، لبنانبيروت ،ومحمد علي معو ، دار الكتب العلمية

حافظ عبد الرحمن محمد،  :تحقيقط األولى، المختصر الفقهي،  ق.2014) محمد بن محمد ابن عرفة،
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة. مؤسسة خل  أحمد الخبتور،

تحقيق: يَعيب األرنؤوط، ومَحمَّد ط األولى، سنن أبي داود،  ق.2009) أبو داود، سليمان بن األيعث
 القاهرة، مصر.كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، 

 يبيا.، طرابلس، لدليل المؤلفين العرب الليبيين، دار الكتب ق.1977) أمانة األعالم والثقافة

محمد  :المنتقى ير  موطا مال ، راجعه وخرج أحاديثهق. ت.د) الباجي، أبو الوليد سليمان بن خل 
 .، مصرالقاهرة ،محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية

عبد المعطي أمين  :تحقيقط األولى السنن الصغرى،  ق.1989)البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين 
 .باكستان، كراتيي ،سالميةقلعجي، نير جامعة الدراسات اإل

محمد عبد القادر  :تحقيقط الثالثة، السنن الكبرى،  ق.2003) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
  بيروت، لبنان.عطا، دار الكتب العلمية، 

 :تحقيقط الثانية، الجامع الصحي  سنن الترمم ،  ق.1975) الترمم ، أبو عيسى محمد بن عيسى
 .مصر ،ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبييأحمد محمد ياكر وآخرين، 

 :تحقيق ط األولى، التوضي  في ير  مختصر ابن الحاجب، ق.2011) الجند ، خليل بن إسحاق
 .لبنانبيروت،  ،محمد عثمان، دار الكتب العلمية



 
 
 

 (ملخص األحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية)جهود الشيخ محمد بن عامر من خالل كتابه 
 األحوال الشخصية أنموذجا  

 

 مجلة الجامعة األسمرية
494 

 . ن، لبنابيروت ،مختصر خليل، دار الفكر ق.ت.د) الجند ، خليل بن إسحاق

ط األولى، المستدر  على الصحيحين،  ق.1990) الحاكم، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابور 
  لبنان.بيروت، ، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية :تحقيق

 .، لبنانبيروت ،ير  مختصر خليل، دار الفكر ق.ت.د) محمد بن عبد اهللالخريي، 

، السيد عبد اهلل هايم، دار المعرفة :سنن الدارقطني، تحقيقق. 1966) الدارقطني، علي بن عمر
 .بيروت، لبنان

 .، لبنانبيروت، الير  الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر ق.ت.د) الدردير، أحمد

محمد عليش، دار  :حايية الدسوقي على الير  الكبير، تحقيق ق.ت.د)الدسوقي، محمد بن عرفة 
 .، لبنانبيروت ،الفكر

 .، لبنانبيروت ،البداية ير  الهداية، دار الفكرق. ت.د) الرومي، محمد بن محمد

  طرابلس، ليبيا.دار الفرجاني،  ط الثانية، ،اأعالم ليبي ق.1971) الزاو ، الطاهر أحمد

تراجم ليبية، دراسة في حياة وآثار بع  الفقهاء واألعالم من ليبيا  ق.2005) الزريقي، جمعة محمود
  بيروت، لبنان.دار المدار اإلسالمي،  ط األولى، قديماا وحديثاا،

 .، لبنانبيروت ،التاج واإلكليل لمختصر خليل، دار الفكر ق.ه1398) العبدر ، محمد بن يوس 

بنغاز ، الهالل، دار مؤسسة ط األولى، وثائق جمعية عمر المختار،  ق.1993) المغيربي، محمد بير
 ليبيا.

محمد  :تحقيقط الثانية، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،  ق.1994) المنبجي، علي بن زكرياء
 سوريا.دميق،  ،فضل عبد العزيز، دار القلم

 ،ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر الفواكه الدواني على رسالة ق.ه 1415) النفراو ، أحمد بن غنيم
 .، لبنانبيروت

 .، لبنانبيروت ،مجمع الزوائد، نير دار الفكر ق.ه 1412) بكر والهيثمي، نور الدين علي بن أب

، مكة المكرمة ،محمد ثالث سعيد، المكتبة التجارية :التلقين، تحقيقق. ه 1415) عبد الوهاب، القاضي
 .السعودية

 ،علي محمد إبراهيم، دار ابن حزم :تحقيقط األولى، عيون المسائل،  ق.2009) عبد الوهاب، القاضي
    لبنان.بيروت، 


