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 ***************************** 
 

  

 زواجه أمهات المؤمنين وذريتهأصالة و السالم على سيدنا محمد النبي و الالحمد لله وحده و 
 وبعد؛ ،وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد

سررررررالمي  لارم  الشررررررراوك السررررررماوي ، وكانت لالدة إلى ي م الدين كا  لما كانت الشررررررريع  اإ
رفعيل آليارها باالجتهاد أمرا الزما، وضررررررررروريا لها، ذلك أ  نصرررررررر   الشررررررررريع  محدودة ب ال  

  ال قاوك بين أش ا  إ«لنا ابن رشد بق له:  ص رها ، وهي  نظري قضايا الناس رتجدد وال رتناهى
نصرر   واألاعال واإقرارات متناهي ، ومحال أ  يقابل ما ال يتناهى بما غير متناهي ، وال يناسرراأل

 «.1يتناهى..

هيمن  و  ،آلياره رعطيلإ  ضررعا االجتهاد، وعدم اسررت مار أصرر ل وق اعد الممهل المال ي و 
 -ألسبابكا  أق ى االتقاليد واألعرا  القديم  والفاسدة  وطغيا  االستالب والتغريل، كل ذلك  

،  صرري للمطالب  بتغيير قان   األح ال الشرر اي اتح الباب للمنظمات النسرراوي  -يداعتقاحسررل 
 ، مما جعل المرجعي  التي رؤطر قان  ظه ر ازدواجي  اي منهج رقنين األح ال الشررررررررر صررررررررري  واي

لر آل  على قان   األسرة اأثرت ايه بش ل أو بيمن المبادئ المتناقضر  أغلبها دل األسررة لليطا
 .البعد عنهو أالجهل بال اقك، و  ، هادنتيج  جم د االجت

                                                           
 - . الممل   المغربي 
 (.  1/3:)، ابن رشدبداي  المجتهد و نهاي  المقتصد - 1
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وصررررررررر  بأ   ،إلى بعض همه األلطار 1يولقد رنبأ الفقيه ال بير محمد بن الحسررررررررن الحج  
 ،لي  ن ا ع نا على رحسررررررررررررين القضررررررررررررا  ،الدول  اإسررررررررررررالمي  إ  لم رعتن بتهيد  رجال مجتهدين«

لديان  صرررررار الناس إلى قضررررا نا وأح امنا على ما ه  عليه من الف ضررررى مك رق  ا  وه ؛واألح ام
 «الق انين ال ضعي  و نبموا الشريع ...

مطابقا لمقتضى عصرهم  "...ويضريا كملك إلى أ  أح ال العلما  وا رهم يجل أ  ي   
يع  سن الض ابط والق انين المطابق  للشر ، و لي  ن ا ع نا على رحسين القضا  واألح ام ؛الحاضر

 راعى ايها العدل، وإرقا  النظام ليجددوا لألم يلح العام  اإسالمي  المطهرة، ورو  العصر والمصا
و يزيل ا عنها قي د الجم د المضر، و يعرا ا كيا ي لص نها  ،مجدها و يسرل  ا بها سربل الرشاد

 «2من مستنقعات األوهام...

هجر أو ر ال ي  الممهلمالبعض الدول اإسررالمي  وقد بح ت ك يرا اي الع امل التي جعلت 
 ،جديدعن التط ير والت هما الممهل الع امل التي رع قاي  ت، كما بح مرمهبها  رامرتجراوز أح

 د ورط ير مسرررررررالك االسرررررررتنبال ايه بنا  أصررررررر له إضررررررراا  إلى الجم هاتبين لي أ  عدم رفعيل آليار
ها ليإ  التي أسرررررررررند اجاوز الممهل عدة مرات، أل  اللجورا  روالتقليد هما السرررررررررببا  الحقيقيا  

هزة ا، واالستنبال الجأت إلى أح ام جاالجتهادعجزت عن  -كما يبدو-ألسررة اصرياغ  قان   
علما بأ  أغلل ما اي قان   األسرة من أح ام ه  قابل التغيير حسبما رقتضيه  ،لارج الممهل
القليرل منهرا ه  ال رابت المي ال يقبل أ  ينظر ايه ألنه و  ،ير  من زمرا  وم را  وحرالنالظرو  اآل

 .قطعيبش ل منص   عليه 

وبالجمل  اإ  ظرو  األسرة المسلم  الي م ر تلا رماما عن ظرو  األسرة اي ال قت المي 
اجتهد ايه من أسس ا لقان   األح ال الش صي  اي ر نس و الجزاور والمغرب... بعد االستقالل، 

لى كما قد يتبادر إ  –مالك وأصررررررررررررررحابه وغيرهما، وال أدع  اإمام ا يا بالزمن المي اجتهد ايه
ما تجاوز أق اله بال لي ، وإنل مالك بالجمل ، والممهل  إلى م الف  -الدهن أو يفهم من السياق

ق اعده  ، وإنزالالممهل ورط ير أص ل داور االجتهادأحاول أ  أضك أا ارا ر    أرضي  لت سيك 

                                                           
 ( بتصر  يسير.1/121)  الحج ي ال عالبي الف ر السامي اي راريخ الفقه اإسالمي، -1
 ( .1/121المرجك نفسه:)  -2 
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للعالم  بل -ليس اقط للمغارب  -ليظهر ؛على الن ازل والمسرررررررررررررتجدات التي طرأت على األسررررررررررررررة
سرررالمي أ  الممهل المال ي ليس ه  المنصررر   عليه اي كتل األمهات والح اشررري، وكتل اإ

المررمهررل بقيررت معلقرر  اي أصررررررررررررررر لرره، م فيرر  اي  من هررما أح ررام هنررا  المتررألرين اقط بررل إ  
من يمتلرررك آليرررات إلراجهرررا ورفعيلهرررا اي  -الي م أك ر من أي وقرررت مضرررررررررررررررى –ق اعرررده رنتظر

 !...ال اقك

ومتشررر قا اي نفس ال قت إصرررال  شرررامل يلبي حاجيات األسررررة  ،ااتشررر  م غيرىولما كنت ك
ق ساول أ  يسأل! كيا نحقلكا  ل  ؛المسلم ، اي إطار االعتماد على الممهل المال ي، وآلياره

ما هي . .أسرررررررررررردل  ألرى رطر  نفسررررررررررررها بإلحا  ي إلىيجرنالسررررررررررررؤال العريض  هماهما الهد ؟ 
 لمال ي لقان   األسرة؟ وبعبارة ألرى: ما هي اآللياتاإم انيات الحقيقي  التي ي ارها الممهل ا

األصر لي ، والمسالك والض ابط االجتهادي  التي ي  لها الممهل المال ي لتفعيل حقيقي لقان   
 األسرة؟

 ارها كشرررا اآلليات التي ياألمر   يسررتدعي  هاتمقاربلو واإجاب  عنها،  األسرردل لمعالج  همه 
ك اهم ال اق ،منسرررررررة، وكما ضرررررربط مسررررررال ه وطرق االجتهاد ايهلقان   األ المال ي مهلالمهما 

  تالي:واق التصميم البمنهجي  رحليلي  مقارن    ض ع مهما السأرناول  لما؛ ورحقيق المنال
 االجتهاد دع ى إغالق باب حتمي  التجديد الفقهي ورفنيد :رمهيد

 قان   األسرة" "  الممهل المال ي ومدى االعتماد على آلياره إصال: األولالمبحث 
 أوال: سع  أص له:

 ثانيا: ارربال أص ل مالك بالمصلح :
 ثال ا: ر سيك مفه م القياس:

 رابعا:مراعاة ال ال .
ان   األسرة ق إش الي  اهم ال اقك ومع قات رحقيق المنال اي قضايا األسرة؛ المبحث ال اني:
 .المغربي نم ذجا
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ما   ه بالحديث عن حتمي  التجديد الفقهي رمهيدا للبحثإ  األسررررررباب التي جعلتني أارد 
في القرو ، ا اي بعض أا ار جامدة سرررررررررراهمت اي االنحباس الفقه اإسرررررررررررالميوقفت عليه من 

ا  عولحسررن الحأ أ  هما االد ،بالمات سررادت ا رة إغالق باب االجتهادالهجري  القر  الرابك
 ،و التفريك ،لم ي ن إال بعد مضررررررررررررررري أربع  قرو  بلا ايها االجتهاد الفقهي المروة اي التأصررررررررررررررريل

 واالستنبال.

 ،دلتها التفصررررريلي  على م تلا آرا  المماهلبأاي همه القرو  بالمات دونت مسررررراول الفقه 
ط ا لها نبواسررررررررت أدها  ك ير من الفقها  قضررررررررايا مت يل ،اي ودو  علم أصرررررررر ل الفقه، بل ااتر  

قبرررل نزولررره كمرررا   لبالا لقك اي وقرررت مرررا، واي بيدررر  مرررا اسرررررررررررررررتعررردادي على احتمرررال أ »ح مرررا 
ال حرراجرر  إلى مزيررد من  هوأمررام هررما ال م الهرراوررل من األا ررار شرررررررررررررررعر ال  يرو  بررأنرر، ..«1يعبرو 
  يرين منهمجعل ال يه   إعجابهم البالا بتراث السابقين، وعجزهم عن الزيادة علأكما   ،االجتهاد

 - الطين بل ، والدا  عل كما يقال –ويزيد ابن عابدين . يقرو  بسررررررررررررررد باب االجتهاد بالجمل .
 «اي حاشيته أنه ال يج ز إضاا  شي  إلى ما ذكره األوم  األربع  البت  وقال ما نصه : ىدعاحين 

 لم ر التال  م اقعها ورشتتارها مرم ق  بعينها، أو ما يدل عليها بل قد لىإإ  ح ادث ال الوق 
ال يقبل  اإ  الفقه –أو رقك نادرا.. لملك يضرررريا ابن عابدين  الفقها  على أم ر ال رقك أصررررال،

 «2الزيادة أصال، وال يج ز إحداث ق ل لارج المماهل األربع ..

ويتعجل المر  كيا يصدر هؤال  الفتاوى واألح ام جازمين بسد باب االجتهاد، واالقتصار 
غير نررراظرين إلى مررا لحق مجتمعهم من التط رات الهرراولررر ، والن ازل  على مرررا قرررالرره األومرر  األربعرر 

                                                           
انظر: شررررررررررريع  اإسررررررررررالم صررررررررررالح  للتطبيق اي كل زما  و م ا ، د ي سررررررررررا القرضرررررررررراوي ،م تب  طنطا ل:  - 1

 .74م،  :2003الرابع ،
 در  ( وجا  كالم ابن عابدين اي سررررررررياق ما ذكره الفقيه الحنفي الحصررررررررف ي اي1/37حاشرررررررري  ابن عابدين)-  2

الفقه زرعه عبد الله بن مسررررع د وسررررقاه علقم  و حصررررده «رن ير األبصررررار، قال:  شررررر  عن الدر الم تارالم تار 
عي وداسررررررررررررررره حماد وطحنه أب  حنيف  وعجنه أب  ي سرررررررررررررررا ولبزه محمد اسررررررررررررررراور الناس يأكل   من  إبراهيم الن
 (.1/37المصدر نفسه .)«. لبزه...
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شرررررررمس القر  الرابك، رغيرت الحياة والعق ل ورط رت  لما أالت -والحمد لله –ل ن  الشررررررراو  ،
اأحس العلما  بضرورة االجتهاد أل  الح ادث ال رنقطك واي هما يق ل اإمام الشاطبي:   ،األزما

ال رنحصرررر اال يصرررح دل لها رحت األدل  المنحصررررة، ولملك احتيج .. إ  ال قاوك اي ال ج د «
وال   مهاحإلى اتح باب االجتهاد من القياس وغيره االبد من وقاوك ال ر    منصررررررررر صرررررررررا على 

يهرا بغير أو ينظر ا ،وعنررد ذلرك اررإمرا أ  يتر  النرراس ايهرا مك أه اوهم ،ي جرد لألولين ايهررا اجتهراد
 .1«ه ى وذلك كله اساد..لل رباعااجتهاد شرعي وه  أيضا 

وبالجمل ، اإ  السرررررر اي لل د الشرررررريع  اإسرررررالمي  وصرررررالحها ل ل زما  وم ا  ه  رفعيل 
ااألسرررررة م ال ومسررررتلزمارها اي القر  األول ليسررررت هي األسرررررة ومسررررتلزمارها اي القر   ،االجتهاد

، وال س ال اني والتسررررررررامح، ع  إذ األولى رتميز بالبسرررررررراط  وال قار والحشررررررررم  ،ال احد والعشرررررررررين
ورغير  ،األوضرررراعيسررررتقيم الجمك بينهما، إذ كيا يم ن أ  رسررررتمر نفس األح ام رغم التال  

سرررررررررارارها بع ا متااحتاج الفقها  إلى ضررررررررربط همه األح ام المتسرررررررررارع  ات ،الزما ، وربدل الم ا 
 ،تغير األزما "ب ر رغيير األح ام " ال ين:ات صرررررل ا إلى قاعدة ،التاري ي  باالسررررتقرا  التام والجمك

الح م  أل  األص ل ال رتغير، وإنما المي يتغير ه   ،ثبات األصر ل ورغير اي الفروع قاعدة ربين
ل وبطالنه ، بمك علته وج دا وعدما ي    رغييره ودورانه ،أو عادات محدودة ،التابك لمرحل  زمني 

م    جريا  الح اي  ، ل ممهل من المماهلباي بعض األحيا  عن طريق اآلليات ال اصرررررر  
بنفس النص ال ابت ل ن بح م جديد مبني على دليل مست حى من ظرو  النص ربعا لمصلح  

بك للمصررررررررررلح  اإذا رغيرت رغير الح م معها من دو  حاج   لتغيير اأ  الح م ر –أعني  زمني ،
 من غير حاج  لتغيير األص ل الفقهي  لألوم  األعالم. –وإ  شدت قلت  –النص 

                                                           

  (237/1الم ااقات، أب  إسحاق الشاطبي:) -6 
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 سرررررررررررررررمى بين المماهل الفقهي  المتبع  اه يحترل المرمهرل المرال ي المرربر  العليرا والمقام األ
أقربها و  ،وأوسرررعها مقاصرررد وأك رها مرون  وواقعي  وأشرررملها ق اعد ،ها أصررر ال، وأك رها اروعاأصرررح  

وهما أمر شرررررررررررررررهد به المنصرررررررررررررررف   من م تلا  ،م  لفطررهم وطباوعهم ا مالوأك ره لحيراة الناس
وجد  ،وق اعد الشرررررررررريع  ،من ردبر أصررررررررر ل اإسرررررررررالم«يق ل:  الحنبلياهما ابن ريمي   ،المماهل

وب ل حال اإلى  «ويق ل اإمام المهبي:، «1وأهل المدين  أصح األص ل والق اعد.. أص ل مالك
لم ي ن له إال حسرررررم مادة الحيل ومراعاة ال ال   دة، ول مسرررررد  ، اعام  آراوه ىاقه مالك المنته

 «.2ل فاه...

اره أهررل لرملرك التر ؟ارإذا كرانرت نظرة غير المرال ير  إلى مرمهبنرا بهرمه المنزلر  ا يا بنرا نحن
ر من  ه اي الفتيا والقضا ، ااعتمدوا عليه أك ضالغرب اإسالمي اي العبادات، والمعامالت، وارر

ظاهرة  وما زال أثره وبصرررررماره أغلل الق انين التي دونت بعد االسرررررتعمار، .هواسرررررتفادت من ،غيره
ذلك  ولعل السررربل اي، منها ق انين األسررررة على سررربيل ال صررر   واضرررح  على بعض الق انين،

أربك و  وراك الحرج، مما جعله ي    ألصرررررق بال اقك، .راجك إلى ما ي اره هما الممهل من السرررررع 
 ح  من غيره، اضال عن آلياره التي ي  لها لتجديد االجتهاد، وصيروررهللن ازل، وأقرب إلى المصل

اي كل زما  وم ا ، والتي رتم ل اي سررررررررررررع  أصرررررررررررر له ومرونتها، والتي رعتبر بحق لاصرررررررررررري  هما 
 إضاا  إلى مجم ع  من اآلليات األلرى سأعر  لها رباعا وبالتصار ايما يلي: ،الممهل

 أوال: سع  أص له
 مالك بالمصلح  ثانيا: ارربال أص ل

 ثال ا: ر سيك مفه م القياس
 رابعا:مراعاة ال ال .

  

                                                           
 (20/222ابن ريمي : ) مجم ع  اتاوي، الشيخ - 1
 (2/62سير أعالم النبال ، الحااأ المهبي: )  -2
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 هأوال: سعة أصول
لم يدو  أصررررر له التي بنى عليها ممهبه واسرررررتنبط على أسررررراسررررره  ايرى البعض أ  اإمام مال  

اروعره إال أ  أبررا ب ر بن العربي ال يرى هرما الرأي، ويقطك جرازمرا أ  اإمرام مررالرك بين اي كترابرره 
 ل اقهه واروعه، كما يجزم أنه بناه على رمهيد األصرررر ل للفروع، ونبه ايه على معظم الم طأ أصرررر
اي مداركه أيضررا. إال أ  المي ذهل إليه معظم  2وإلى هما الرأي ذهل القاضرري عيا  1أصرر له 

للممهل أ  اإمام مالك لم يصرررررر  بأصررررر له وق اعده التي اعتمد عليها اي اسرررررتنبال  3الدارسرررررين
 ها  سررررربنقام بهما العمل أرباعه اتتبع ا الفروع واسرررررت رج ا من لاللها األصررررر ل، و  األح ام، وإنما

ابن عاشررررررررر ر من أ   ذكره الشررررررررريخ محمد الطاهر الرأي ماميل إليه يوالمي  .إلى اإمام رسررررررررراهال
اإمام مالك ه  المي وضرررررك أصررررر له حيث يق ل:"والمي اجتهد اي وضرررررك األصررررر ل والمي نظر 

وقرر م ال أ  عمررل أهررل المرردينرر  حجرر ، وأ   ،ومررا ال ينبغي أ  ي   ايمرا ينبغي أ  ي    حجرر  
االستحسا  حج  ... ه  اإمام مالك... أما أصحابه ا ان ا يجتهدو  اي الفروع وال يجتهدو  

ل نهم  و  ،اإذا قيل إنهم مال ي  اإنهم مال ي  اي األصررررررررر ل، ومال ي  اي المنهج ...اي األصررررررررر ل
  .4«ا  ينظر مالك ويست رج   منها الفروع كما كا  يست رج...كان ا ينظرو  اي األدل  كما ك

، العلما  ينب امعروا االتالاأل  ايه  لم ضررر عهمه ااي  أسرررتفيض وال أريد اي هما المقام أ 
وحسرررررربي أ  أعدد أصرررررر ل هما الممهل مبرزا سررررررعتها أل  اآلليات التي ي ارها الممهل المال ي 

اب ااألصرر ل م ال عند الحنفي  ال رتجاوز ال ت األلرى، اهلمالم اغير التي ر اره لقان   األسرررة
تاب ال  أ  ر    وعند الشررررررااعي  ال رعدو ،والعر  ،ا سررررررتحسرررررروالسررررررن  واإجماع والقياس، واال

وعند الظاهري  ال تاب والسن ، أما المال ي  اقد أوصلها اإمام القرااي  ،والسن  واإجماع والقياس
 ليرهما اإحصا  األ واعتبر بعض الباح ين د أحص ه لها رسع ،أقل عد،و  5إلى رسع  عشر أصال

                                                           

 ( بتصر 1/11القبس اي شر  م طأ مالك بن أنس)- 1
 (1/28ررريل المدار  و رقريل المسالك لمعرا  أعالم ممهل مالك، القاضي عيا :) - 2 
بعرررررررر  مرحرررررررراضررررررررررررررررات اري ررررررررراريرخ الرمررررررررمهررررررررل الرمررررررررالر ري،  لرعرمرر الرجريرررررررردي. مرنشررررررررررررررر رات عر ررررررررا  الرط -  3

 .211. اإمام مالك، أب  زهرة،  :17م.، :2011األولى،
  37م.  :1828محاضرات للشيخ محمد الطاهر ابن عاش ر، مركز النشر الجامعي،)د.ل(، - 4
، المصرررررررررررررررلحرررر  يوهي: ال ترررراب ، السرررررررررررررررنرررر ،إجمرررراع األمرررر ،إجمرررراع أهررررل المرررردينرررر ، القيرررراس، ق ل الصرررررررررررررررحرررراب-5

اود و االسررررتقرا  و سررررد المراوك و االسررررتدالل و االسررررتحسررررا  ، و المرسررررل ،االسررررتصررررحاب،و البرا ة األصررررلي  والع  
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ال تاب، السررن ،  «:وليس األمر كملك كما يبدو، وهي ؛أدق إحصررا  ألصرر ل الممهل المال ي
 . «اإجماع، إجماع أهل المدين ، القياس، االستحسا ، العر ، المصالح المرسل ، سد المراوك

 ع اي استيعاب ك ير من الن ازل واألحداث التي رقكوال ي فى أ  ك رة األص ل رساعد المشر 
  زهرة م أبوقد علق اإما ،أك ر المماهل اإسالمي  أص ال -والحمد لله–اي المجتمك، وممهبنا 
 ه ومسررل وإ   ن ع األصرر ل التي يزيد بها الممهل المال ي على غيره،« على همه ال  رة بق له:

ى إلى مصرررالح حي ي ، وأدنالنه أك ر مرون  وأقرب إلى اي األصررر ل التي يتفق ايها مك غيره يجعال
وبعبارة جامع  أقرب إلى الفطرة اإنسرررررراني  التي يشررررررتر  ايها  ،وما يحسرررررر   وما يشررررررعرو  الناس،

هما وكلما ضرراقت «. 1ع، والعادات الم روث ...اليم والمنز الناس وال ي تلف   إال قليال بح م األق
وكلما ر سررررررطت  ا آليات الف ر عن اسررررررتيعاب الن ازل،أصرررررر ل الممهل كالظاهري   ضرررررراقت معه
بال   سرعت آليات االستنر سرعت األصر ل ور اثرت رأصر ل الممهل ر سرط معها الف ر، وكلما 

سرررررررررريما إذا كا  ال،كما ه  الشرررررررررأ  بالنسررررررررررب  للممهل المال ي اي ممارسرررررررررر  العملي  االجتهادي 
   ر ريج الفروع على أصررررررررررحاب همه اآلليات من أصررررررررررحاب التبحر اي الممهل ممن يحسررررررررررن

ومن رم  ،وال يبلا همه المررب  إال من ربحر اي أغ ار الممهل وضررربط رواياره الم تلف  ،األصررر ل
وإنما أيضرررررررررررا  احق التصرررررررررررر  ليس اقط اي التمييز بين الروايات واألق ال والترجيح بينه له ي   

زما ، وأح ال حسرررررررررل متغيرات ال 2باسرررررررررتزادة اروع ألرى جديدة م رج  عن األصررررررررر ل القديم 
 المجتمك.

ى إل عنه يجعال  اي بعض األحيا  ال روج ورعدد أصرررررررر له إ  شررررررررسرررررررراع  الممهل المال ي
المماهل األلرى )الحنفي ، والشرااعي ، والحنابل ، والظاهري ...( غير مسررتسرراا أل  ال صرر ل إلى 

 إذا النفس الح م المأل ذ من همه المماهل ي    بتط ير أص ل الممهل المال ي نفسه، ام 

                                                           

ترة، وإجماع ال لفا  األربع . )اإمام القرااي،شرررررررررررر  رنقيح الفصررررررررررر ل عالعصرررررررررررم  و إجماع أهل ال  ا  وإجماع ال
: 771 ) 

 .711اإمام مالك ،أب  زهرة،  :  - 1
 لممهل، اإ  المجتهد يعمل نظره واضعا نصلاعني الن ازل و األقضي  التي أحدثت وليس لها نظير دالل ا - 2

عينيه أصر ل ممهبه لل صر ل إلى ح م جديد مبني على ذلك األصل وال بأس  اي ذلك، وإ  لالا إمامه مادام 
 االرفاق حاصال اي األص ل اإنه مال ي وإ  لالا ق له ق ل إمامه.
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مرمهل مالك وجدنا أ  عددا من األسررررررررررررررررة المغربير   دونر  مرررأملرت الم اطن التي رجراوزت ايهرا 
لجن  ورأثرت ال":لبا بررررررررايحص   الوح  لملك ويعلق   على رلك الم اطن غ 1الباح ين المعاصرين

اسرررررررررتبعدت كل ""لرجت عن الممهل المال ي إلى الحنفي" أو  أو " هنا بالممهل الشرررررررررااعي
 ."الفقهي  ورمس ت بالممهل الظاهري... المماهل

ل ن بعد التأمل والنظر اي همه الم اطن نجد أ  بعضررررررررررررررها مندرج رحت أصرررررررررررررر ل الممهل 
أص ل الممهل وإلحاق ذلك الفرع إلى أصله بدل ال روج عن  رحريرالمال ي، وال ينقص س ى 

ن جن  لرجت عأ  اللبيصررررررررررح    المغربي  األسررررررررررة دون مام ال نجد شررررررررررا   ،الممهل بال لي 
والمسأل  لالاي  بين «الممهل المال ي إلى الشااعي اي مسأل  رحديد عدد الرضعات المحرم  

ق ل  : والشررررررررررااعي  ي ،أ  الرضرررررررررراع ليس له قدر معل مباالجمه ر ومعهم المال ي  يق ل    ؛العلما
  اعيوألم التشريك المغربي بالممهل الشا« 2ديد عدد الرضعات المحرم  اي لمس رضعاتحبت

 .3كما يق ل  

ل ن بعد ن ع من التأمل نجد الشرااعي  رمسر  ا بما روره السريدة عاوشر  رضرري الله عنها أنها 
كا  ايما نزل من القرآ  عشررر رضررعات معل مات يحرمن، ثم نسرر ن ب مس معل مات « قالت:

عي  على ما ذهبت إليه الشررراا حملاإذا حاولنا أ  ن« 4ات اي رسررر ل الله وهن ايما يقرأ من القرآ 
على  محم ل رضي الله عنها   ما روره عاوش أصر ل المال ي  ل ا  لنا اي ذلك وجه صرحيح أل

                                                           
 :ل مليشيا أحمدم،2002بالربال، وجه  نظر... للل يجل ال عي به، ألحمد ال مليشي، مطبع  األمني   -1
و ما بعدها(.وانظر: كملك مقال لعبد السررررررررررالم العسررررررررررري مجل  دار الحديث الحسررررررررررني   العدد ال امن،  1/11)

(. عبد ال ريم 177-47م. رحت عن ا : " التيارات مدون  األح ال الشررررر صررررري " ع ال امن:) 1880الربال 
ت ر  محمد بن معج ز،" بعض المآلم على مدون  ( الدك1/28شررررررررررهب   شررررررررررر  مدون  األح ال الشرررررررررر صرررررررررري :)

األح ال الشررررر صررررري " مقال مجل  الميادين مجل  الدراسرررررات العلمي  اي حق ل المعرا  الحق قي  و االقتصرررررادي  و 
السرررررررررررياسررررررررررري ، جامع  محمد األول،كلي  العل م القان ني  واالقتصرررررررررررادي  واالجتماعي ، عدد لا  بمدون  األح ال 

 (113-81م:)1822هر/1708، السن : 3ك االجتماعي المغربي، العددالش صي  ورط ر ال اق
 (. 6/310نيل األوطار، اإمام الش كاني، ) - 2
انظر: أثر الفقرره المررال ي اي القرران   المغربي" مررداللرر  لعبررد اللطيا هرردايرر  الرره اي نرردوة " التراث المررال ي -3

 (186-141م:)2006، أكت بر، بالغرب اإسالمي " بجامع  الحسن ال اني عين الشق البيضا 
 2637رقم الحديث:  ألرجه  مسلم،كتاب الرضاع، باب التحريم ب مس رضعات،  -4
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أنه ق ل الصرررحابي وهما األلير من أصرررر ل المال ي ، ونظاور هما اي التشرررريك والقضررررا  المغربيين  
 . 1ك يرة

 ثانيا: ارتباط أصول مالك بالمصلحة
ردور مك  همال ي لقان   األسررررررررررررررررة ك   أصررررررررررررررر لالتي يقردمها الممهل ال اتليراآلأهم  من إ 

مريع .. ام ال لل االمصرررررلح  أينما دارت سررررر ا  كا  هما األصرررررل قياسرررررا، أو اسرررررتحسرررررانا أو سرررررد
ا  ااالسرررتحسررر أو الشرررااعي ، هما كملك عند األحنا  ااالسرررتحسرررا  والقياس عند المال ي  ليسررر

جل القياس إلى قياس أق ى م ال عند الحنفي  ضرررررررب من القياس إذ ه  عندهم:" العدول عن م  
 وأ" أمرا عنرد المرال ير  اه " االلتفات إلى المصرررررررررررررررلح  2منره، ولرملرك أطلق ا عليره القيراس ال في

يلتفت    الحنفي  ال" ثم إذا كا  4"األلم بمصلح  جزوي  اي مقابل دليل كلي أو  " 3عنها لو العد
؛ اإنه 5، والشرررب من السررقا سررتصررناع، ودل ل الحمامالعر  إال إذا كا  عاما وشررامال، كاالإلى 

أل  المصررالح دعام  الفقه «عند المال ي  أك ر التفارا للمصررلح  واي هما الشررأ  يق ل أب  زهرة: 
وال شرررك أ  مراعاة العر  المي ال اسرررراد ايه ضررررب من المصررررلح  ال  المال ي اي االسرررتدالل،

 «. 6يصح أ  يتركه الفقيه بل يجل األلم به...

 -  أصررر ل اإمام مالك كانت ملتصرررق  بالتشرررريك والمصرررالح ايسرررلكوال شرررك بعد كل هما أ
بن ا وهما ما أشار إليه ،مسرالك مسرتعمال أصر له لل صر ل إلى المصلح  أينما كانت -رحمه الله
 .7«ي طريق كا  ا م شرع الله ودينه..اإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأ«: بق لهالقيم 

                                                           
انظر:نظاور ك يرة ألرى اي مقال للدكت ر عبد السررررررررالم العسررررررررري اي مجل  دار الحديث الحسررررررررني  ع ال امن  -1
مال ي غير المشرره رة و التيارارها ، " التيارات مدون  األح ال الشرر صرري  من أق ال و روايات الممهل ال47 

 (.177من لارج الممهل") : 
 .123أثر األدل  الم تلف  ايها اي الفقه اإسالمي، مصطفى ديل البغا،  : - 2
 (.2/210مصدر سابق:) بداي  المجتهد، - 3
 (.2/138( وكملك االعتصام للشاطبي:)7/701الم ااقات: ) - 4
 .311أب  حنيف  ،أب  زهرة  : - 5
 .720اإمام مالك، أب  زهرة،  : - 6
 .13الطرق الح مي  اي السياس  الشرعي ، ابن القيم الج زي ، :- 7



 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

916 

  للمصررررررلح  كالح م بالنسررررررب  للعل  ردور معها أينما والشررررررك أ  أصرررررر ل مالك كلها بالنسررررررب
دارت، ولملك يجل رفعيل همه األصررر ل ور جيهها نح  قضرررايا األسررررة لل شرررا عن المصرررلح  

ى ضرررررر   رقنين الق انين المغربي  علقد اطن إلى هما األمر اسررررررعى إلى عالل الفاسررررري  ايها، ولعل  
 مشرررررررروعه المي قدمه ل زارة العدل أصررررررر ل المال ي ، ولاصررررررر  المصرررررررلح  المرسرررررررل  حين عبر اي

إذا أردنرا أ  ندو  الفقه اي المغرب لتقريبه للمحاكم المغربي  وجل أ   «آنرما  بق لره:  المغربير 
ولصرررررررررررر صررررررررررررا المصرررررررررررررلح   نراعي الممهل المال ي بقدر اإم ا  مك اعتبار األصرررررررررررر ل العام ،

  اي ال ي  للمصالح الشرعيتطبيقات عملي  لمراعاة أص ل المأعر  لوايما يلي . «.1المرسل ...
 أح ال األسرة:

 النكاح بغير وليأ/ 
صرررررررلى الله  لق له ،وقبله ،بعد الدل ل يفسرررررررخ ،المال ي الن ا  بغير ولي باطل اي الممهل

ومقتضررى ذلك  .«2باطل ،أيما امرأة ن حت بغير إذ  وليها ان احها باطل، باطل» عليه وسررلم:
عد ينشررررر الحرم  وال ر ارث ايه بين الزوجين، واسرررر ه بأنه يفسررررخ بغير طالق، وال عدة ايه، وال 

المررمهررل المررال ي كعررادرهم راع ا   اقهررا  إال أ ، 3الرردل ل ال ارق ايرره بين الط ل وعرردم الط ل
المصلح  عن طريق أصل من أص لهم وه  مراعاة ال ال ، حيث راع ا لال  الحنفي  القاولين 

ثب ت وثب ت العدة ايه ونشرررررررررررره للحرم ، و  بصرررررررررررحته اقال ا بفسررررررررررر ه قبل الدل ل وبعده بطالق.
واي الممهل ق ل بتصحيحه إذا حصل الط ل بعد الدل ل وولد لهما  «الت ارث ايه بين الزوجين

 ،مراعاة لق ل الحنفي  القاولين بصرحته مطلقا، وإنما قال ا بتصحيحه بعد ط ل الدل ل« 4األوالد

                                                           
 12. مجل  القضرررررا  والقان   إصررررردار وزارة العدل ،السرررررن  761مجل  القضرررررا  والقان   العدد ال امس  : - 1

 . 1848هر/ي لي ز 1388شعبا  
اي صرررررررررررررررحيحه، كتاب الن ا  باب ال لي، رقم الحديث: ا  ب( وابن ح6/161رواه أحمد اي المسرررررررررررررررند: ) - 2

7047. 
 (.6/36االستمكار، الحااأ ابن عبد البر:) -3
 (.422-2/424لم المدين ، القاضي عبد ال هاب البغدادي:)االمع ن  على ممهل  ع -4
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ك ر أالممهل المال ي وبملك ي    الفسرررررررررخ من ضررررررررررر حيندم،  عنلما يتررل  ؛األوالد د  وجو 
 .1المصالح من غيرهم ايق ى بعد ذلك لالاهم اي الممهل إلىالتفارا 

 غيرالنكاح المخطوبة من  -بـ
ال يج ز اي المرمهرل أ  ي طل الرجل على لطب  أليه إذا كانت الم ط ب  قد ركنت إلى 

الا ال اطل اإذا ل ،  أليهاألول وارفقا، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لطب  الرجل على لطب
ورزوجها ان احه ااسررررررررد، ومقتضررررررررى الممهل أنه يفسررررررررخ مطلقا قبل  ،ولطل الم ط ب  ،ال اني

إال أنهم راع ا لال  الجمه ر من الحنفير  والشرررررررررررررررااعير  القراولين بصرررررررررررررررح  هما  ،الردل ل وبعرده
يفسرررررررررخ ااأما قبل الدل ل  ،اقال ا بإمضررررررررراوه ورصرررررررررحيحه بعد الدل ل مراعاة لل ال  -الن ا 
 «وال يراعى ال ال  اي إمضاوه، وإنما يراعى رررل آثار الن ا  الصحيح عليه من ك نه ،لفساده

 «.2اسخ بطالق، وينشر الحرم  وي بت ايه اإرث

 ثالثا: توسيع مفهوم القياس
 قيرراس ال يعني االرفرراق على مفه مررهعلى ال رحمهم اللرره  -غير الظرراهريرر -إ  ارفرراق األومرر  

اإمام  والحقيق  أ  ،ير يظن أ  القياس عند المال ي  نفسرررررررررررره عند جمه ر العلما   الا ،ومدل له
 م حيث نجده يقرر أ  الح ،ي سك القياس أك ر من جميك األوم  واألص ليينكا    رهكعاد  امال 

يق ل ابن  ،صررررالأأصرررربح ألنه بعد ثب ت الح م اي الفرع  ،ال ابت اي الفرع يصررررح أ  يقاس عليه
والفرع « 3ا سررررمي ارعا ما دام مترددا بين األصررررلين لم ي بت له الح م بعد..وإنم « رشررررد الجد:

اآللر ه  بدوره يصررير أصررال بعد ثب ت الح م ايه، ويج ز القياس عليه أيضررا، وه ما إلى ما ال 
نهاي  وال يشررترط   اي صررح  هما الن ع من القياس إال إذا رعمر القياس على األصرر ل ال اردة اي 

ليه وال ايما أجمعت ع ،وال اي السررررررررن  ،نزلت النازل  ولم ر جد ال اي ال تاب ..اإذا«ال طاب، 
األم  نصرررا وال شررري  من ذلك عل  رجمك بينه وبين النازل  ووجد ذلك ايما اسرررتنبط منها أو ايما 

أ  هما « ، ويرى ابن رشررررررد الجد كملك«4وجل القياس على ذلك اسررررررتنبط مما اسررررررتنبط منها،

                                                           
 .221الق انين الفقهي ،ابن جزي،  : -1
 (1/33  بالم اق:)م اهل الجليل، ألبي عبد الله محمد العبدري  المعرو  - 2
 (.1/32المقدمات الممهدات ألبي ال ليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي:) -3
 (1/32المصدر نفسه:) -4
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الررك وأصرررررررررررررررحررابرره، ولم ي تلف ا ايرره على مررا ي جررد اي كتبهم من قيرراس المعنى ممررا ارفق عليرره مرر
 .1«المساول بعضها على البعض وه  صحيح اي المعنى وإ  لالا ايه م الف  ..

قد يق ل قاول كيا يتص ر ذلك؟ انق ل: إ  «  :هل  قب ر ضيح هما األمر أب  زهرة قد حاولو 
ال  أنها نتاوج مقررة ثابت ، وإ  كانت هنا  ق اعد مقررة ثابت  من مجم ع النصررررررر   وعرات على

معرو   ااألصل المعين ي    غير إلى أصل معين اإ  همه رعد أصال ألقيس  رقاس عليها، كررج
إنه من الناحي  الفقهي  ال  «ثم يق ل: ،«2ول نها مقررات شرررررررعي  يصرررررررح أ  ر    أصررررررال بمارها

ت ري  المصررررررررلح  المرسررررررررل  قد بنيالمال ي ، لعل نظ صرررررررر لسررررررررتطيك أ  ن ااق عليه ول نه من األن
 «.3عليه...

يعد معم ال به اي  «: يضيا الشيخ أب  زهرة-)منهاج القياس على الفروع(  إ  هما المنهاج
اإ  أح ام القضررررراة قد ربنى على أقيسررررر ، واسرررررت راج علل النصررررر    ،رفسرررررير الق انين ال ضرررررعي 

ادئ اإذا قرررها رصرررررررررررررررير مب ،النقض القران نير  والبنرا  عليهرا وإ  هرمه األح رام قرد رقررهرا مح م 
 ،تطبيق على مقتضاها من غير نظر إلى أصلها من نص   القان  القان ني  يم ن القياس عليها و 

 .« 4ال صل.. يوإ  ذلك منهاج قد التص به الممهل المال 

لملك اال بأس أ  ي سررررك قضررررارنا أصررررل القياس ويقيسرررر   الفروع على الفروع المسررررتنبط  من 
يساعد على ر حيد األح ام، وارفاق االجتهادات القضاوي ، سالقضاوي  السابق  مما  االجتهادات

اضررررررال عن ضرررررربط ورقنين جانل مهم من  ل اي األح ام،يوراك اللبس، ومنك الف ضررررررى، والتسرررررر
 يتيه   اي ال تل الفقهي  لتحقيقها وضبطها. -وال يزال  -األح ام التي كا  القضاة

  

                                                           

 (38-1/32المصدر نفسه:) -1 
 .232أص ل الفقه ألبي زهرة،  : -2
 .323المرجك نفسه، :  -3
 .233المرجك نفسه، : -4
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 رابعا:مراعاة الخالف
، أو ه " إعمررال 1مررال دليررل اي الزم مرردل لرره الررمي أعمررل اي نقيضررررررررررررررره دليررل آلر"وه  "إع

،  ويعني إعمال ق ل 2المجتهد دليل م الفه اي الزم مدل له المي أعمل اي ع سررره دليال آلر"
الممهل المال ي  وأصرر ل «. الم الا ول  كا  ضررعيفا، إذا كا  اي العمل بالممهل مفسرردة.

اوج  بين العقل والنقل، بين النص واالجتهاد، بين األثر والنظر، وايه إجماال يجد ايها المتأمل مز 
من عناصررررررررررررر السررررررررررررع  والمرون  ما يم ن المجتهد اي إطاره من اسررررررررررررتيعاب رط رات حياة الناس 

 .3«ووقاوعها وح ادثها

 اضررح منها حجم ما رتيحه الو  رلك هي بعض مميزات ولصرراوص أصرر ل الممهل المال ي،
اإلمراعرات ال راطف  ح ل بعض اآلليات التي  بعض . وهيغير متنراهير . من إم رانرات اجتهرادير 

تبك ر المقص د من الحديث عن همه الفروعوليس  ي ارها الممهل المال ي لتفعيل قان   األسرة،
صررر له سررريما المتعلق  ببعض أالجميك اآلليات التي ي ارها هما الممهل، وإنما ذكرت قليال منها 

 .قصد االلتصاردو  ق اعده 

ظهار أ  أصرررررررر ل المال ي  رشرررررررر ل جانبا مهما من ج انل إكا     هنا ذكررهواعتقد أ  ما 
 ام كل األح  ننقال يم ن أ  ر ات  المدونأل ؛النظام القان ني اإسالمي اي األح ال الش صي 

االعتماد على الممهل  إلىالمشرررررررررع القضرررررررراة  لما يجل أ  يحيل ،المسررررررررتجداترضرررررررربط كل و 
قاصررررردها، االلتفات إلى ماروعه بعد رنزيل وحسرررررن رحت أصررررر له ورفعيلها،  لالجتهاد 4؛المال ي

ل المال ي  مما اسررررتحدثه مما يفتح المجال للم ضرررر عات الجديدة اي إطار االعتماد على أصرررر  
ولم رعد رم ل حاجات  ي كانت رم ل حاجات الماضررررري،ت، وإهمال الم ضررررر عات الميت  الالناس

                                                           

 .272حدود ابن عرا  بشر  الرصاع،  : - 1
 . 32منار السالك إلى ممهل اإمام مالك..أحمد السباعي الرجراجي،  : - 2
 )بتصر (.77.73المغرب مال ي...لماذا؟ د محمد الروكي،  : - 3
من مردونر  األسررررررررررررررررة المغربي  التي ينص على أ  " كل ما لم يرد به نص اي همه المدون   700كنص المرادة - 4

يراعي ايه رحقيق قيم اإسررررررررررالم اي العدل و المسرررررررررراواة والمعاشرررررررررررة يرجك إلى الممهل المال ي واالجتهاد المي 
 م2003بالمعرو ". قان   مدون  األسرة المغربي . ابراير 

انظر مقال الدكت ر عبد الهادي التازي: " الممهل المال ي شعار من شعارات الدواة المغربي " ، ندوة اإمام  -4 
 (.100-1/24مالك:)
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 لفر  بإعداد قان   األسررررررررررررررررة أ  رنظم الفقه الجديد اي المسرررررررررررررررتقبرل ممرا يفر  على اللجرا  الم
رفريعاره،وم ضررر عاره حتى ر    همه المدونات م اكب  لل اقك بحيث يشرررعر المجتمك بأنه يعي  

 عصره اي الفقه الجديد.

 ،قكحسررن النظر اي اهم ال ا :وهما أسرراسرريين وال يتأرى كل ما سررلا، وسررالمته إال بشرررطين
، على األص ل بحمل الفروعرلك ال قاوك ل ي يستقيم استنبال القاضي ودق  رنزيل األح ام على 

م يربط ال ليات وال قاوك بالنصررررر   ومن رالجزويات بويجعله ي رج األصررررر ل على الفروع،ويربط 
المجتمك ب اا  م  ناره ب ل أصررررررررررر ل الممهل المال ي ان    حقا بملك مال يين ب ال  ما 

 .1من شعارات الدول  المغربي  أشيك ح ل التشبث به واعتباره شعارا
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راعاة أح ال الناس ها األول مب ل أح امها مرد   من باب رحصريل الحاصل أ  سن  النبي 
أ  وج د النص القطعي الدالل  مره   لملك ي طئ من يظن  ،واي كل األح ال اي كل المساول
را  الح م أ  مععلى  – أو كادوا –ارفق ا الله ووجره لطدره أ  العلمرا  رحمهم  ،وكفيرل بتطبيقره

  له:يق ل اإمام ابن القيم رحمه ال بد من أمرين أسررراسررريين: الشررررعي غير كا  اي رنزيله، بل ال
،  بن عين من الفهم: أحدهما: اهم ال اقكوال يتم ن المفتي، وال الحاكم من الفت ى والح م إال«

واألمر  .حتى يحيط برره علمررا. ،واألمررارات والعالمررات ،والفقرره ايرره، واسرررررررررررررررتنبررال مررا وقك بررالقراون
سا  رس له أو على لال اني: اهم ال اجل اي ال اقك: وه  اهم ح م الله المي ح م به اي كتابه 

ك لم يعدم أجرين أو أجرا، االعالم من ل جهده واسررررررررررتفرا وسررررررررررعه اي ذلمامن ب، اي هما ال اقك
 «.1يت صل بمعرا  ح م الله ورس له...

اي ذلك  ؛األول: اهم الشررع وال اني، اهم رنزيله ؛أما اإمام الشراطبي ااشرترل شررطين كملك
ل ن ال يلزم من . «.2  ي بت الح م بمدركه الشررررررعي ل ن يبقى النظر رعيين محله...أ «يق ل:

إال اي شررررر ص واحد اما  و ا  مك  الفقهتجال ن إذا  ،بالع س ك والع ساقه الشررررررع اقه ال اق
 و  لطلررل ال رراني، ول نؤ اال يشرررررررررررررررترل، ولهررما ال زال العلمررا  عنررد غيرراب العلم بررأحرردهمررا يلتج

 انين ين ألطر القي  اي رقناالجهل بأحدهما، ل ن اإشررررر ال أ  رجتمك لجاي المشررررر ل  ليس 
 وما ردع  إليه المنظمات النسراوي  مستقبال ،ل اقك من جه وهم ليسر ا على اطالع دقيق وكامل با

مدون  األسرررررررررة المغربي  -على شرررررررر ل م اد اي قان   األسرررررررررةالحقا أصرررررررربحت جلها  من مطالل
رغم ما رحمله مطالبها من مصرررررالح حالي  م ه م ، وما ر فيه اي مآالرها من مفاسرررررد  -نم ذجا

لألسرررا لم  ل نه ،تنبه إلى ما سررريؤول إليه ذلكيأ   المشرررعا ا  لزاما على  ،حقيقي  غير ظاهرة
 تراجك عن ك ير من الم اد التي قررها.ال من هطلك على اقه ال اقك بالش ل المي يم ني

                                                           

 (.22-1/24ام ابن القيم، )إعالم الم قعين اإم -1 
 (.7/37الم ااقات، اإمام أب  إسحاق الشاطبي ) -2 
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هد  إلى المطالب  بالمسررررراواة التي قررها الدسرررررت ر روأعني ب ل هما أ  المنظمات النسررررراوي  
ت أ  ر     أراد بهرا اي بلردنا المغررلمرأة وعلى مبرادئ الحرير ، وااللتزام برالم اثيق الردولير  أل  ا

  لمررا قررد رراجعررت عنهررا المرأة الغربيرر اعر  أ  الق انين التي رطررالررل بهرررولم  كررالمرأة اي الغرب،
 لفاحش امن إهان  ورردي اضرال عن اإحصاويات الم يف  س ا  اي الطالق أو اي ا عراه وضرعه

 وأطفال الش ارع بش ل لم يسبق له م يل.

ك القان   واضرررر رريقطلك المنظمات النسررراوي  إلى رلك الق انين رغم اسرررادها؟ ولماذا الماذا رت
 ،مصرررررريب لك تعلى علم ب اقك المرأة اي الغرب وقرر ذلك االمشرررررررع بعضررررررها! اإذا كا   اي بالدنا
وعلى أي حال اإ  األوضرررررراع الرديد  التي عراها . أعظم   ن على علم بملك االمصرررررريب يوإذا لم 

 ح  ق انين الدول الغربي  رشررق طريقها نجل بدأت ا أصرربحت أك ر رط را ،ي الغرب حال المرأة ا
يتمسررك  ابدل أ  ،ب ال  قان   األسرررة المغربي اي سررم ها ومرونتها الشررريع  اإسررالمي مقارب  

عم ما والممهل المال ي لصرر صررا بدأ ي الا نصرر صررا قطعي   اإسررالمي ويعتمد على التشررريك
 صالح م ه م .رحت مسميات مالدالل  

التي يمكرها الفقها  واألصررررر لي    االجتهاد أهم أن اع 1ال شرررررك أ  االجتهاد بتحقيق المنالو 
والسبل اي ذلك أنه يشتمل على الجانل التطبيقي ألح ام الشريع  إذ أ  أح ام الشريع  راجع   

هي ما و  قي ومقدم  رطبي ،كما يبدو إلى مقدمتين: مقدم  نظري  وهي األح ام الشرررررررررررررعي  المنزل 
وهما الن ع من االجتهاد ال ينقضرررررررررررررري إلى ي م القيام  وبيا  ذلك أ  . يق المنال.حقيسرررررررررررررمى بت

 الشرررررررررررررررريعر  داومر  أبردير  اراسرررررررررررررررتلزم أ  ر    مبنير  على ق اعرد قابل  للتعامل مك التال  األم ن 
 ي إالال رنقضررررراهي وانحصررررررت نصررررر صرررررها اي ال قاوك واألحداث  ولدن انقضرررررى نزولها واألزمن ،

بانقضا  العمر المي قدره الله لها،ولهما كا  البد للشريع  من ض ابط ثابت  ر ز  بها األحداث . 
 وهما ه  السر اي ك نها صالح  ل ل زما  وم ا .

                                                           
رحقيق المنررال لغرر : من حقق، والحق نقيض البرراطرررل. وحققررت األمر أحققترره إذا كنررت على يقين منررره) ابن  -1

حرراد آنظر اي معرارر  وج د العلرر  اي ل(، وعرارره اآلمرردي )رحقيق المنررال( بررأنرره:" ا10/78منظ ر،لسرررررررررررررررا  العرب)
(. 3/331الصرر ر بعد معراتها اي نفسررها وسرر ا  كانت معروا  بنص أو بإجماع أو اسررتنبال" األح ام ل مدي:)

وعراه الزركشرررري بق له:" أ  يتفق على علي  وصررررا بنص أو إجماع ايجتهد اي وج دها اي صرررر رة النزاع... البحر 
 (.1/216المحيط:)
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ه ببقا   وقد رحقق هما المعنى بأ  أثبت العلما  باالستقرا  دوام هما الن ع من االجتهاد وبقا
الجتهاد على ضرررررررررربين أحدهما ال يم ن أ  ينقطك حتى ا« :1يق ل اإمام الشررررررررراطبي ،الشرررررررررريع 

اأما  ،ينقطك أصرررررررررل الت ليا، وذلك عند قيام السررررررررراع ، وال اني يم ن أ  ينقطك قبل انا  الدنيا
ولهما ، «األول اه  االجتهاد المتعلق بتحقيق المنال وه  المي ال لال  بين األم  اي قب له...

اقك  أسرراسرريين: أولهما:اهم النصرر   وثانيهما اهم ال   إ  مسررأل  رطبيق النصرر   ررجك إلى أمرينا
كما ه  اال يم ن رنزيل األح ام على ال اقك رنزيال صحيحا إال باالعتماد على همين المرر زين 

ملك يطلل ول وأ  أي رقصرررررررررررير اي رنزيل األح ام على غير محلها يعتبر زل  اي حق المجتهد،
 ح م. ولهمه األسررباب ر  ر مزالق االجتهاد ايالتريث، والت بت من صرح  المحل قبل إصرردار ال

 .وسأرعر  لبعضها،أح ام األسرة 

 وصله بال اقك لي    ال اقك االجتماعي على أساس منسجم إ  االجتهاد المعاصر يقتضي أوالا 
هله أو كأ  يصرردر من غير أ  ا هما االجتهاد،مزالق يتعر  لهقد رقك بشرر ل داوم، وإال ا رح الره

د وقفت على وعليه اق ،سرررررررررررتفرا الفقيه وسرررررررررررعه اي معرا  الح م الشررررررررررررعييلم  التقليد إ غلل ي
ك رلررررايهرررا ال اقك، وال نظرت اي  لم رراعالتي  مجم عررر  من االجتهررررادات اي مررردونرررر  األسررررررررررررررررة

الغفل  عن ، و 116نسرررررررررل الحمل لل طيبين اي المادة ؛ ومنها، جتهادات إلى رحقيق المنالاال
 واقك العصر )التعدد نم ذجا(

 151سب الحمل للخطيبين في المادة ن. 1
وحصرررررررررررررررل اإيجاب والقب ل وحالت ظرو   إذا رمت ال ط ب  » على أنه رنص همه المادة

قراهرة دو  ر ثيق عقرد الزواج، وظهر حمرل برالم ط بر  ينسرررررررررررررررل لل اطل للشررررررررررررررربه  إذا ر اارت 
 الشرول التالي :
 ووااق ولي الزوج  عليها عند االقتضا . إذا اشتهرت ال طب  بين أسرريهما، .أ
   إذا ربين أ  الم ط ب  حملت أثنا  ال طب . .ب
 إذا أقر ال طيبا  أ  الحمل منهما.  .ج

 رتم معاين  همه الشرول بمقرر قضاوي غير قابل للطعن.   

                                                           
 .(80-7/28الم ااقات:)-1
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إذا أن ر ال اطل أ  ي    ذلك الحمل منه أم ن اللج   إلى جميك ال سرررراول الشررررررعي  اي 
 .«.إثبات النسل.

  الحمل إليهما اي حال  ولالصررررررر  المادة: أ  المشررررررررع المغربي ي جل على ال طيبين نسرررررررب
ل ن من يمعن النظر سررريرى أ  هنا  مجم ع  . .مجيده عن طريق ال طأ بعد ارصررراالت جنسررري 

 أ  المشررررررع ما دام  قد أعطى –وأعني  -من األطفال اشرررررتركا اي نفس العل  والتلفا اي الح م
 ايجل عليه قياسررررررا أ  ينسررررررل -وهم لارج الزواج الشرررررررعي –ما يتررل عنه لهم حق النسررررررل و 

األطفال النارجين عن االغتصرررراب، أو العنا الجنسررررري، أو عن طريق الزنا الشرررررتراكهما اي نفس 
 وإال ال يصح القياس ما دام ال ل نارج عن لارج الزواج الشرعي. العل ،

اإذا لم ر ن ال طب  « 1والمرأة على الزواجال طب  ر اعد الرجل »إ  المشرع نفسه قد أقر أ  
تل الفالسرررررف  حتى اي كبل  ال نعلم اي كتل الفقه؟؟ اأح ام الزواج  ازواجا الماذا رتررل عليه
  أ نت م اد همه المدون التي قن   وكا  على اللجن . شرعا. وأعقال،  أو، اسرالم  هما الف ر نظري

راوك قد أل  المبالغ  اي اتح الم ،ومراعاة ال اقكرحسرم اي همه المسأل  عن طريق رحقيق المنال 
 ومن ثم  رؤدي إلى اساد كبير سيما مك رزايد الطالق قبل ،ر  ر ويت مها الجهال طرقا أله اوهم

 . 3ي لطرا هأنساب على مصراعيه وجعلللمجتمك  المريع  اتح باب هعن ينتج، مما 2الدل ل
وإذا كا  لصررررر م الممهل المال ي «قال: وكم أعجبني كالم الدكت ر أحمد الريسررررر ني حين 

من الم حدين قد حاول ا أ  يفرضررررر ا على العلما  الت لي عن الممهل، واقهه، واالقتصرررررار على 
أو السررريا" اإ  للممهل المال ي، وللفقه المال ي،  وإال االسررريا "هما، ،  والسرررن آظاهر القر 

 هم يعترا   أصررررررال بال تاب وال هم من الم حدين، وال ال اوالفقه اإسررررررالمي عام  الي م لصرررررر م
بالسن  وإذا كا  ال ليف  الم حدي قد لير الفقها  بين "هما ، أو السيا" اإ  ال ص م من غير 

                                                           

 المادة ال امس  من مدون  األسرة المغربي .الفقرة األولى من  -1 
وقفت على إحصررراويات م يف  من وزارة العدل بالربال ح ل رسررر م الطالق حسرررل دواور محاكم االسرررتدنا   -2

. ا جدت مح م  االسررررررررتدنا  بطنج  رتصرررررررردر محاكم االسررررررررتدنا  2001يناير  31إلى  2007ابراير  1من 
ل الدل ل ،و السررؤال المطرو  هنا إذا كا  هؤال  يعدل   عن الزواج رسررم طالق قب 133بالمغرب إذ ايها ح الي 

 )أي اي حال  ال طب (بعد العقد و قبل البنا  ا يا ال يعدل   عن ذلك بدو  عقد؟
ينظر مقال السرررررررتأذنا الدكت ر محمد التأويل ، رحت عن ا : "ال برة الطبي  و أثرها اي ثب ت النسرررررررل و نفيه  -3

 .12  261، العدد:  2006شتنبر  6بجريدة المحج  الصادرة  اي المنظ ر اإسالمي"
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هما، وإنما ه  السررررريا" سررررريا العلماني  وسررررريا  هما، وال الم حدين الي م يق ل   للفقها  :"ال
 «. 1 ..والتدلالت األجنبي ضغ ل،"الم اثيق المزع م " والحداث  الم ه م  وسيا االستدساد بال

اإذا  ،ال رسرررررررررررررررتقيم معنى وال مبنى وال اقها وال شررررررررررررررررعا 116كانت التأويالت االمادة   اا وأي   
 كما قالت  ،جاب والقب ل وحالت ظرو  قاهرةيااترضررررررنا جدال أ  لطل رجل امرأة وحصررررررل اإ

من  و علم بحملها اهلم رآها ال اطل بعد ذلك وهي رزني أثدو  ر ثيق عقرد الزواج،  ،المردونر 
 مسطرة اللعا . إلى حقه اللج  

اهل رطلق  ،وهما لطيبا  2امرأة اي حال  رلبسو  أو إذا ضررررررررربطت الشررررررررررط  القضررررررررراوي  رجال
 من المدون  أل  الحمل ال يأرى إال بسرررربل رلك العالق ، 116المح م  سرررراحهما بق ة المادة 

إذا ..."صدرت قرارا جا  ايه: أيضا  حيث الب الداروهما عين ما ذهبت إليه مح م  االستدنا  ب
ربين للمح م  الجنحي  أ  العالق  القاوم  بين رجل وامرأة قد رمت بينهما على ني  الزواج وعلى 
 ،أسراسره وب اسرط  ولي المرأة وحضرر كاا  أقاربها وأصردقا  الرجل وعلى مرأى ومسمك من العم م

لى العالق  كليا وبق ة القان   أل  القان   يعاقل عاإ  رهم  الفساد المنس ب  إليهما رنتفي انتفا   
 ..."3واي السر وال فا  الجنسي  الغير المشروع  التي رقك بغي  الفساد،

 الغفلة عن واقع العصر )التعدد نموذجا(. 2
را  ايه أ  مزالق االجتهاد اي عصرنا ر  ر ولعل مرد ذلك انسياق العلما  ورا  ال اقك ممما ال 
، أو عسفارمحاول  ربرير هما ال اقك بإعطاوه سندا من الشرع و سالمهم لتيارات العصر، القاوم، واست

أنهم يعيشرررررررررر   بعيدا عن معطيات ال اقك وذلك اي دواورهم ال اصرررررررررر  مك من يشرررررررررربههم من أهل 
ما يفرضررررررررررره و  ،وما رلده الليالي من عجاول ،وال رع غاالين عما رعج به الحياة من غراول ،الدين

 من أوضاع. التط ر السريك

                                                           
 .14مرجك سابق،  : -1
من القان   الجناوي: " كل عالق  جنسي  بين رجل وامرأة ال رربط بينهما عالق  زوجي  رعد  780رنص المادة  -2

 اسادا ويعاقل عليها بالحبس من شهر إلى سن ..."
، منشرررررررررر ر بمجل  المحاكم المغربي  اي عددها المزدوج 1821 بر أكت 27الصررررررررررادر بتاريخ  388قرار عدد: -3

 .1887سن   02-68
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وأيرا كرانرت األسررررررررررررررربراب ارالغفل  عن رو  العصرررررررررررررررر وثقااته وواقعه والعزل  عما يدور ايه ينتهي 
شررررررديد والزلل ورنتهي أح امهم غالبا بالت ،واقك هما العصررررررر إلى ال طأعن  دينيالبعبالمجتهدين 
لى عدم إال نم ذج ع 1"70"وما المسررأل  التي نصررت عليها مدون  األسرررة اي المادة . والتعسررير.

أل  التعدد لم يتط ر بالشررر ل المي يجعل المشررررع يفرد له سرررت  م اد  ،اطالع اللجن  على ال اقك
ت المي فحلت اي المجتمك اي ال قبل إنه قيده بض ابط وشرول وكأ  المسأل  است ،اي المدون 

. (%.0.08ت ايه بعض اإحصررررراويات أ  نسرررررب  التعدد اي المغرب أقل من واحد بالماو  )تثبأ
وأظهرت إحصررررررراويات ألرى أ  رعدد الزوجات يقل وينقص من سرررررررن  إلى ألرى اه  ال يشرررررررمل 

 .2األغنيا  اقط وإنما يمتد إلى الفقرا  بنسل ر اد أ  ر    متساوي 

وكرا  على اللجنر  أ  رطبق القراعردة التي رق ل: الح م ي    برالغرالرل ال بالنادر، ما دام أ  
ع  دل ي من اي أ  المنظمات النساوي  رغرب! ل ن اإشر االتعدد أقل من واحد بالماو  اي الم

ن همين رت اللجنر  بيااحر مطلقراإلى منك التعردد برالجملر ، واالرجراه المحرااأ يردع  إلى إبراحتره 
 .3اال هي منعته والهي أقرره ...االرجاهين المتناقضين

اب ب حرمر منره أ  ر    هرمه الضررررررررررررررر ابط التي أدللرت على التعدد منن رااره و نل ن الرمي 
أ  ي    هما الح م ي دم المسررتقبل أك ر من الحاضررر  -أعني–التشررريك بالمآل، ليس بالحال 

لا   أل  أغلل المسررررررررررررراول التي ل وأ  ي    مطي  وطريقا لتحريم التعدد اي المدونات المقبل ،
تمرع م الوإ  ر ما وسرررررعه الشررررررع بتضرررررييقها بممهدات ل إنما يمهد رو  التشرررررريك اإسرررررالميايها 
 صد الشريع  السمح .بمقا

                                                           
يمنك التعرردد إذا ليا عرردم العرردل بين الزوجررات كمررا يمنك اي حررالرر  و ج د » على أنرره :  70رنص المررادة  -1

 «.شرل من الزوج  بعدم التزوج عليها
 .2000  إدماج المرأة اي التنمي  أكت بر دعم لط  العمل ال طني شب   سندنا اي دعم مقترحات ال ط  - 2

 http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y0607a.htm انظر إلى الرابط التالي:
 -إذا لم ي بت لها المبرر الم ضرررر عي االسررررت ناوي  -على ما يلي: ال رأذ  المح م  بالتعدد 71ة رنص الماد -3

سرررررررررين و ضرررررررما  جميك الحق ق من نفق  و إسررررررر ا  و مسررررررراواة اي إذا لم ر ن لطالبه الم ارد ال ااي  إعال  األ
 جميك أوجه الحياة.
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اراا االبد للمجتهد أ  ي    ع ،ومن هنرا نردر  أهمير  رحقيق المنرال اي العملي  االجتهادي 
مر اإمام واي هما الصررررررررررررررردد يح ،رهاللبيرا بصررررررررررررررريرا برال اقك الرمي يجتهرد ايره ملما بتداعياره ومآ

 ل ما ويق.ي ح ام الشررررررررررررررعي  دو  النظر إلى نتاوجها المسررررررررررررررتقبلألالشررررررررررررراطبي من االجتهاد اي ا
  المجتهد ال يح م على اعل من األاعال الصررادرة عن الم لفين باإقدام أو باإحجام إ»نصرره:

 «.1إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل...

اإ  اعتبار المآل يقتضرررري معرا  ما ه   ،يقتضررري معرا  ما ه  واقك 2ولدن كا  رحقيق المنال
لالل المعرا  الصرررررحيح  والدقيق  بما ه  واقك، ومن هنا اإ   ومعرا  هما ال رأري إال من ،مت قك

معرا  ال اقك وثمرة من ثمراره، وقد م ل الدكت ر أحمد الريسرررررررررررر ني لل اقك  ل ضررررررررررررروري معرا  المآل
داهما على حإكم ل الحبل المضررررررررررررررف ر، ر  نه لصررررررررررررررلتا  رلا » والفقه بم ال راوك واعتبرهما:

ال اقك بمشررررررراكله ون ازله ومطالبه واسرررررررتفسررررررراراره على الفقه، لره اإذا التا آاأللرى من أوله إلى 
والتا الفقره باجتهاداره واتاواه على ال اقك كانت حياره رسرررررررررررررررير سررررررررررررررريرا مفت ال يعطيها متان  وق ة 

اإذا سررررررار ال اقك بعيدا عن الفقه وسررررررار الفقه بعيدا عن ال اقك اقدت الظفيرة صررررررفتها  ،ورماسرررررر ا
 «3واقدت بملك ق رها ومتانتها...

قرر أ  التعدد ضررررورة ربا  للزوج عندما يلتمس من نفسررره القدرة على العدل ويشرررتد ألوأع د 
 قال ابن العربي عند ق له رعالى: ﴿ ولن رسررتطيع ا، ذلك عند عقم زوجته أو مرضررها بمر  مزمن

 اإ  ،اي همه اآلي  دليل على ج از ر ليا ما ال يطاق»﴾، 4أ  رعدل ا بين النسرررا  ول  حرصرررتم
ه سررررررررررررررربحرانره ورعرالى كلا الرجال العدل بين النسرررررررررررررررا  وألبر أنهم ال يسرررررررررررررررتطيع نه وهما وهم اللر

 « 5عظيم..

                                                           

 ( 7/187الم ااقات:)  -1 
يرى أستاذنا  الدكت ر اريد األنصاري أ  رحقيق المنال عند اإمام الشاطبي وعند األص ليين عام  بمنزل   اقه  -2

أسرما ها وارفقت معانيهما ) من محاضراره  ال اقك اي االصرطال  المعاصرر وهما من المصرطلحات التي التلفت
 اي دار الحديث الحسني  بالربال)غير مطب ع (.(.

 . هاوما بعد 18، جمال باروت،  :أحمد الريس نياالجتهاد النص ال اقك المصلح ،  - 3
 .122س رة النسا  اآلي   - 4
 (.1/637) ابن العربي:  ا ،أح ام القر  -5

http://www.islamhouse.com/407686/ar/ar/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.islamhouse.com/407686/ar/ar/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A


 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

961 

وأيا كا  األمر اإ  التشرررررررريك المغربي يسرررررررير ب طى ثابت  نح  رحريم التعدد كما اعلت بعض 
الدول العربي  حين حرمت التعدد اي حين أنها ال رحرم الزنا وقد وقعت قصرررررررر  مشرررررررره رة اي هما 

أ  رجال » سرررمك من شررري ه عبد الحليم رحمه الله: 1وهي أ  الدكت ر ي سرررا القرضررراوي الصررردد
مسررررررررلما اي بلد عربي إاريقي يمنك بالده التعدد، رزوج سرررررررررا بامرأة ثاني  على زوجته األولى وعقد 

ين ل نه غير م ثق وكا  الرجل يتردد على المرأة من ح عليها عقدا عرايا شرعيا مست اي الشرول،
اقبته شررررررط  المباحث وعرات أنها زوجته وأنه بملك الفعل ارر ل م الف  للقان  ، واي آللر ار 

ليل  ما ررصررردت له وقبضرررت عليه عند المرأة، وسررراقته إلى التحقيق بتهم  الزواج بامرأة ثاني  وكا  
إنهررا عشررررررررررررررريقرر !؟ وهنررا ده   الرجرل ذكيرا اقرال للرمين يحقق   معرره! من قررال ل م إنهررا زوجتي؟

 اوقال ا للرجل ب ل أدب. نأسرررا غاي  األسرررا لسررر   الفهم المي حدث كنا نحسررربهالمحقق   
سررررررررررررررربيل الرجل أل  التزوج بامرأة ثاني  محرم اي حين أ   اولل  ، زوجر ، ولم ن ن نعلم أنهرا رايقر 

. «.2ار اذ العشررررررريق  حالل يدلل ضرررررررمن الحري  الشررررررر صررررررري  التي يحميها ما يسرررررررمى بالقان  
وأنا أعلم أ  ك يرا من الناس ال » الشرريخ محمد حسررين حين قال:ويصرردق على همه القصرر  ق ل 

 «.3يقك منهم الدليل م قك القب ل إال إذا نسل إلى الغرب..

وقد قصررردت إدراج همه القصررر  أل  المنظمات النسررراوي  رأمل أ  ر    اي التحرر كنظيرارها 
 »ر جنجار: مد الصغييق ل األستاذ مح .كما الحأ بعض الباح ين  التغريل إلىبلدا  ردع  اي 

إليه الحرك    ظلت سرررررقفا ررن  1816ويالحأ أيضرررررا بأ  م اسرررررل التجرب  الت نسررررري  اي سرررررن  
النسرررراوي  المغربي  والحرك  النسرررراوي  العربي  بشرررر ل عام حتى وإ  رغيرت درج  جرأة المطالل من 

 «.4بلد إلى آلر وحسل الظراي  العام  ل ل مجتمك...

                                                           
 .20االجتهاد المعاصر بين االنضبال واالنفرال، د ي سا القرضاوي،  : -1
شررك اي أ  همه القصرر  وقعت اي ر نس لشررهررها وإ  لم يسررندها ال ارل إليها واكتفى بررررررررررررررررر"وقعت اي بلد  -ا2

 عربي إاريقي".
 .20نا مهددة من داللها، محمد محمد حسين  : نحص   - 3 
الجمعيات النسررراوي  وقضررري  رعديل مدون  األح ال الشررر صررري " عدد "مقدمات، رحت عن ا :  :ال اي مجل مق4 

 .37 : 3لا  رقم:
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ؤول ما سررري  اوعرا واضرررعي قان   األسررررةوغيرها كانت حاضررررة عند وال أدري هل همه ال قاوك 
م النسررل..( رعتبر األركا  التي يق  -التعدد-أل  همه المسرراول الحسرراسرر  )كالطالق األمر،  إليه

حالها س ا   يهتاإذا لم ر ن همه األركا  ثابت  األص ل ومؤصل  اي النق ل اسين ،عليها المجتمك
وقرد كا  الفقها  رحمهم الله ينظرو  إلى أك ر  ،مرا ال يحمرد عقبراهإلى  اي الحرال أو اي المرآل

اي  والفقيه من نظر »ولملك قال ابن الج زي: ،ما ستؤدي إليه أح امهم إلى  من هما ويتأمل   
 «.1األسباب والنتاوج ورأمل المقاصد

انسرررررر  متج عدة  غير ع امل قضرررررايا األسرررررررةالممهل المال ي اي  رطبيق  قما يؤثر ويعمإ  
منهرا ما ه  و  ،لرارجي مرا ه نهرا إال أنهرا متحردة ومتفقر  اي الهرد ؛ وهرمه الع امرل م ،االرجراه
ألنظم  رحديات ا ارفرضررررررررررررررره ق رقردم رط ير آليرات المرمهرل المرال ي  ارالع امرل التي رع؛ داللي
ر اإلى ن ع من الح م  والتبصرر بما ال يؤثر على أسس استقر  نحتاج اي التعامل معها  ،ال ضرعي 
  أص لها االعتقادي .  ، ويحفألألم  اإسالمي  عي يشر تالبني  ال

ما ايها أصررر ل ب ؛التي رع ق االجتهاد واق األصررر ل المعتبرة اي الشرررريع  الع امل الداللي  اأم
مصررررلح ، الم اد باسررررم الرغيل النظر المآلي اي إقرار بعض  يم لها اهي التي ،الممهل المال ي

غير حقيقي  رؤدي إلى مفسدة أو مفاسد ال قدر  أنها مصلح  م ه م  ابعد حين إقراره وإ  ظهر
 الله.

ح ام ن ألمن يقن  وعلى أي حال اإ  همين العاملين وغيرهما من أهم األسباب التي جعلت  
 الا ر، بل ومتناقض  غير منسجم ا أح ام اينتج ،يتجاوز الممهل المال ي عدة مرات األسرة
 .األسري و رهدد أركانه رو  االستقرار و تهافاي الس

وبالجمل  اإ  نظام األسرررة حددت معالمه، وأح مت ق اعده اي الشررريع  اإسررالمي ، لملك 
رط ر اي ال اقك االجتماعي  يجل أ  يصررررررررررررراحبه كملك رط ر اي التشرررررررررررررريك واق آليات  أي اإ 

ي ا  اي بعده العام اه اوإ  كرا  محردود  اه ،اي دول الغرب اإسرررررررررررررررالمي  المرمهرل المرال ي

                                                           
  .222رلبيس إبليس، ابن القيم ، : -1
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الحياة  هارعج بكل المسررررتجدات التي   يسرررراير، ا تجدد بشرررر ل مسررررتمريقادر على أ  التفاصرررريل 
 .اروعهرن ع لسع  أص له و  انظر  ، م  األسرة المسلضو يحفأ بي المعاصرة

قدم  يكا  لعلما  الممهل المال التي   وما أح جنا الي م إلى رفهم مقاصد الشريع  اإسالمي 
 .المعتبرة وأهليته من شرول االجتهاد اشرط ه المقاصدهم ك   ،سبق اي لدمتها

 الي:، وهي على الش ل التالمقترح الت صيات و أشير إلى أهم االستنتاجات و اي ال تام 
إ  الت سرررررريك اي داورة االسررررررتعمال واالسررررررتدالل الفقهيين من لالل ألمها بآرا  المماهل  -

  بغي  رحصررريل المصرررلح ، اإ   الممهل  السرررني  األربع  والممهل الظاهري اي صرررياغ  أي قان  
المال ي بأصرررررررررر له واروعه يحتمل كل آرا  المماهل األلرى، اه  الممهل المي أرسررررررررررى ق اعد 
االجتهاد اي معالج  المصررررررررالح المرسررررررررل  وسررررررررد المراوك  ومراعاة ال ال ... بما يحفأ أح ال 

 الم لفين واق مقاصد الشريع  السمح ،

لملك  ،اي رشريك أح امهاالبد من االحتيال  وقضي  كلي ، ىاألسرة حقيق  كبر مصالح إ  -
 وضرك أي رشرريك مسرتقبلي لألح ال الشر صري  اي بالد الغرب اإسالمياإ  الق اعد المقررة اي 

رات القادرة على اسررررتيعاب كل المتغي ،البد أ  رنطلق من أصررر ل الممهل المال ي الغني بفروعه
  .لألسرة المسلم  الطارو 

ستفيد من ر ف ير مليا اي مجمك اقهي مغاربي مال ي يؤسرس لمرجعي  مت امل ب الت  وج -
تضرررك الضررر ابط العام  لتجديد الممهل وإحيا  ما اندرس منه، واا  ل ،التقارب الجغرااي وال قااي

 المغاربي  القابلي  لنشر هما الممهل.  ه المين وجدوا اي بيد واحتراما لتالميم ،لمؤسسه

رة االسررررررتعمال واالسررررررتدالل الفقهيين من لالل ألمها بآرا  المماهل إ  الت سرررررريك اي داو -
السرررررني  األربع  والممهل الظاهري اي صرررررياغ  أي قان   بغي  رحصررررريل المصرررررلح ، ال يم ن أ  
ي    على حسررررررررررراب الممهل المال ي الغني بأصررررررررررر له واروعه التي رحتملها كل آرا  المماهل 

جتهاد اي معالج  المصرررالح المرسرررل  وسرررد المراوك  األلرى، اه  الممهل المي أرسرررى ق اعد اال
 ومراعاة ال ال ... بما يحفأ أح ال الم لفين واق مقاصد الشريع  السمح 

 ي  اي األقطار المال المسرررررررؤول عن رنزيل األح امباعتباره  من جه  ألرى اعلى القضررررررا  -
ا رحقيق مت لي ره،للتفاعل مك رو  العصررررررررر ومتطلبا  أ  ي    أسرررررررررع اي االسررررررررتجاب  الممهل،



 
 

 م3154هـ / 5341الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك 

966 

العدال  بصرررررررر رة أوسررررررررك نطاقا وأجزل نفعا، وهما ال يتأرى إال إذا كا  القضررررررررا  على قدر مهم من 
 .، رحقيقا لمنال األح ام و رعاي  لمصالح األناموالعلم بال اقك ،المال ي الحن   والدراي  بالفقه
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   عن اإمام نااك ورشإمام االقرآ  ال ريم برواي 
  ، م.1811أب  حنيف ، لمحمد أب  زهرة،دار الف ر العربي، الطبع  ال اني 
 ،مشررررررق، د أثر األدل  الم تلا ايها اي الفقه اإسررررررالمي، لمصررررررطفى ديل البغا، دار القلم

 هر.1713الطبع  ال اني ، 
  ي، الم تل االجتهاد المعاصررررررررررررر بين االنضرررررررررررربال واالنفرال ، للدكت ر ي سررررررررررررا القرضرررررررررررراو

 م.1882-هر  1712اإسالمي ببيروت، الطبع  ألولى،  
 وجمال باروت، دار الف ر بدمشررررق،  حمد الريسرررر نياالجتهاد؛ النص ال اقك المصررررلح  ، أل

 م.2000-هر1720الطبع  األولى، 
  بررابن العربي، رحقيق علي محمررد البجرراوي،  أح ررام القرا ، لمحمررد بن عبررد اللرره المعرو

 م.1847هر/1387دار الف ر 
 ،علق عليه عبد الرزاق عفيفي، دار  اإح ام اي أصررررررررر ل األح ام، لسررررررررريا الدين اآلمدي

 م.2003-هر1727الصميعي للنشر والت زيك بالريا ، طبع  األولى، 
 التعاو  مك التركي، ب االسرررررتمكار، للحااأ ابن عبد البر، رحقيق عبد الله بن عبد المحسرررررن

مركز هجر للررررررردراسرررررررررررررررررررررات والبح ث العربيررررررر  واإسرررررررررررررررالميررررررر  برررررررالقررررررراهرة، طبعررررررر  األولى، 
 م.2001هر/1726

 .)أص ل الفقه ،  لمحمد أب  زهرة، دار الف ر العربي )د.ل( )د ت 
  ، االعتصررررام، ألبي إسررررحاق الشرررراطبي: بمراجع  وردقيق لالد عبد الفتا  شرررربل أب  سررررلما

 م.1886-هر1716اي  بيروت، طبع  األولى، مؤسس  ال تل ال قا
  إعالم الم قعين، لإلمررام ابن قيم الج زيررر  ،بتحقيق محمررد محيي الرردين عبررد الحميررد، دار

 م.1844-هر1384الف ر ببيروت، طبع  ال اني ، 
  البحر المحيط اي أصرررررررررررررر ل الفقه، ألبي عبد الله، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله

د السررررررررررتار أب  غدة ومراجع  عبد القادر العاني، طبعته وزارة األوقا  الزركشرررررررررري، بتحرير عب
 .م1882 -هر  1713والشؤو  اإسالمي  بال  يت، دار الصف ة بالقاهرة، الطبع  ال اني ، 

http://www.islamhouse.com/407686/ar/ar/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.islamhouse.com/407686/ar/ar/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.islamhouse.com/407686/ar/ar/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A
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  بداي  المجتهد و نهاي  المقتصرررررررررررررد، لإلمام ابن رشرررررررررررررد، رحقيق الشررررررررررررريخ عادل أحمد عبد
محمد علي بيضرر  ، دار ال تل العلمي . الم ج د والشرريح علي محمد مع  ، منشرر رات 

م. ورحقيق د.عبد الله العبادي. دار السالم للطباع  والنشر. 1886بيروت، طبع  األولى، 
 م.1881 -هر 1716مصر، 

  :البرهرا  اي أصررررررررررررررر ل الفقره، ألبي المعرالي عبرد الملرك بن عبرد الله بن ي سرررررررررررررررا الج يني
ليف  آل ك على نفق  الشرررريخ حمد بن لبتحقيق ورقديم واهرسررر ، د.عبد العظيم الديل، طب

 هر.1388ثاني بقطر، الطبع  األولى،
  ،م1827التحرير والتن ير، الطاهر بن عاش ر، الدار الت نسي  للنشر بت نس 
   ررريل المدار  ورقريل المسررالك لمعرا  أعالم ممهل مالك، للقاضرري أبي الفضررل عيا

ر ال تل العلمي  بيروت بن م سرررررى اليحصررررربي، ضررررربطه و صرررررححه محمد سرررررالم هاشرررررم،دا
 )د.ل()د ت(.

 .)رلبيس إبليس، لإلمام ابن قيم الج زي ، دار الف ر)د.ل()د.ت 
  جرامك بيا  العلم واضرررررررررررررررله، للحااأ ابن عبد البر، رحقيق أبي األشررررررررررررررربال الزهري، دار ابن

 م1887هر/1717الج زي الممل   العربي  السع دي ، طبع  األولى، 
 حمد محمد حسرررررين، مؤسرررررسررررر  الرسرررررال ، بيروت ،الطبع  حصررررر ننا مهددة من داللها ، لم

 م1821السادس ، 
  ، سرير أعالم النبال ، لمحمد شررمس الدين أب  عبد الله المهبي، رحقيق حسررا  عبد المنا

 م.2008بيت األا ار الدولي ، بيروت، الطبع  األولى، 
 لرؤو  ا شر  رنقيح الفص ل اي التصار المحص ل، لشهاب الدين القرااي، حققه طه عبد

 م.1843-هر  1383سعد، دار الف ر القاهرة، طبع  األولى، 
   شرررر  حدود بن عرا ، ألبي عبد الله محمد األنصررراري المشررره ر بالرصررراع الت نسررري، مطبع

 م.1882هر/1712اضال  المحمدي  المغرب: 
  صررحيح مسررلم، ألبي الحسررين مسررلم بن الحجاج بن مسررلم القشرريري النيسرراب ري. بتحقيق

 م.1881-هر1712الطبع  األولى،د عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة، محمد اؤا
  الطرق الح مي  اي السرررياسررر  الشررررعي ، محمد بن قيم الج زي  ، قدم له وراجعه وعلق عليه

 دار إحيا  العل م بيروت لبنا ، )د.ل()د ت(. ،الشيخ بهيج غزاوي
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  ( الحج ي ال عالبي ، )د.لالف ر السرررامي اي راريخ الفقه اإسرررالمي، لمحمد بي الحسرررن
 هر.1386هر. نشر الم تب  العلمي ، المدين  المن رة، طبع  األولى ، 1346

  القبس اي شرررررر  م طأ مالك بن أنس، لمحمد بن عبد الله المعرو  بابن العربي ، رحقيق
عبد الله بن عبد المحسررررررررررررررن التركي، بالتعاو  مك مركز هجر للدراسررررررررررررررات والبح ث العربي  

 م.2001هر/1726 ،بالقاهرة، الطبع  األولى واإسالمي 
  .)الق انين الفقهي  الق انين الفقهي ،  البن جزي ال لبي، دار ال تل العلمي ، بيروت، )د.ت 
 .)لسا  العرب، البن منظ ر،دار المعار  القاهرة)د.ل()د.ت 
 جزار لمجم عر  الفتراوى، لإلمام أحمد ابن ريمي ،مجم ع  اعتنى بها ولرج أحادي ها عامر ا

هر  1726،/3وأن ر الباز، كتاب الن ا ، باب وليم  العرس، دار ال اا  بالمنصرر رة، طبع  :
 م.2001-
 .)مالك؛ حياره وعصره وآراؤه الفقهي ، محمد أب  زهرة، دار الف ر العربي. )د.ل()د ت 
  ،مسررررررند اإمام  أحمد بن حنبل، وبهامشرررررره منت ل كنز العمال اي سررررررنن األق ال واألاعال

 م.1842-هر1382تل اإسالمي ببيروت، الطبع  ال اني ، الم 
 ،  دار القلم ال  يت مصرررررررادر التشرررررررريك اإسرررررررالمي ايما ال نص ايه، لعبد ال هاب لال ،

 م1883هر/1717الطبع  السادس  
 أحمد عبد  :المصررلح  اي التشررريك اإسررالمي ونجم الدين الط اي ،المصررطفى زيد، رحقيق

 م1883هر / 1713لمصري  اللبناني  ،الطبع  ألولى،الدار ا نشر الرحيم السايح،
  المع نرر  على مررمهررل  عررالم المرردينرر  ألبي محمررد عبررد ال هرراب علي بن نصرررررررررررررررر المررال ي

 ،الطبع  األولىبيروت،  البغدادي، رحقيق محمد حسررررررررررن إسررررررررررماعيل، دار ال تل العلمي  
 م.1882

  و الشرررررررررررررررؤو   المغرب مرررررررال ي...لمررررررراذا؟ لمحمرررررررد الروكي، منشررررررررررررررر رات وزارة األوقرررررررا
 م2003اإسالمي ،الممل   المغربي ، طبع  األولى. 

  المقدمات الممهدات لبيا  ما اقتضرته رسر م المدون  من األح ام الشرعيات والتحصيالت
المح مات ألمهات المش الت، ألبي ال ليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، رحقيق: 

 م.1822هر/1702طبع  األول: وت لبنا ، الر د. محمد حجي، دار الغرب اإسالمي بي
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  .األولىطبعااس، منار السررررررررالك إلى ممهل اإمام مالك، ألحمد السررررررررباعي الرجراجي   ،
 م. 1870-هر1318

  الم ااقات اي أصررر ل الشرررريع  ،اإمام أب  إسرررحاق الشررراطبي، شررررحه ولرخج أحادي ه الشررريخ
د هرس م ضررررررررررر عاره عبعبد الله دراز، ووضرررررررررررك رراجمه محمد عبد الله دراز، ولرج آياره وا

 السالم عبد الشااي محمد، دار ال تل العلمي  بيروت. 
  م اهل الجليل شررررررررررررررر  م تصررررررررررررررر لليل ألبي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي

وبهامشرررررررررره التاج واإكليل لم تصرررررررررررر لليل ألبي عبد الله محمد بن  المعرو  بالحطاب،
ع  دار الرشراد الحدي   الدار البيضرا ، الطب ي سرا بن أبي القاسرم العبدري الشرهير بالم اق،

 م.1882هر/1712ال ال  : 
 حقيق ر، نزهر  الن اظر على األشرررررررررررررررباه والنظاور،لمحمد أمين بن عمر المعرو  بابن عابدين

ورقديم محمد مطيك الحااأ، دار الف ر للطباع  والت زيك والنشرررررررر دمشرررررررق، الطبع  األولى، 
 م.1823هر/1703

 ر منتقى األلبار، لمحمد بن علي الشرررررررر كاني. اعتنى به وراجعه عبد نيل األوطار من أسرررررررررا
 .م2000-هر1721بيروت، طبع  األولى،ال ريم الفضيلي، الم تب  العصري  ب

 
 

 
 


