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  :  ملخصال

بحث مقاصد الشريعة اإلسالمية وأثرها يف أحكام األسرة، وقد يتناول هذا ال
وتقسيمات  الشريعة، عرفت مبقاصد: يف التمهيد: جاء يف متهيد، ومبحثني، وخامتة

  . مقاصد الشريعة، وبينت طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، ومكانة األسرة يف األسرة

سالمية يف األسرة، فقد تناولت فيه مقاصد الشريعة اإل: أما عن املبحث األول
 ِحفظ النسل وبقاء النوع البشري، بتشريع: َّاألول املطلب: وجاء ذلك يف أربعة مطالب

َحفظ النسب :الثاين املطلب، وِّالنكاح عقد َّ  يف ِّالنكاح عقد متييز :الثالث املطلب، وِ

َشابـهها وما َّاجلاهلية ِأنكحة عن اإلسالم ِمقاصد من :الرابع املطلب، وَ
 استدامة عالشار َ

  .والرمحة َّاملودة ُوحتقيق الزوجني، بني ِّالنكاح عقد

ِآصرة يف الشريعة َالثاين تناولت مقاصد ويف املبحث
َ
َالنسب ِ ْوالصهر َّ  يف ِّ

ُ قصد:َّاألول املطلب:وجاء ذلك يف ثالثة مطالب األسرة، ْ  األوالد، نسب ِحفظ الشارع َ
 األوالد قيام الشارع  قصد:الثاين باملطل، حبقوقهم والقيام صالحهم، على واحلرص

ِ مقاصد:الثالث املطلب، الشريعة حملاسن ًإظهارا الوالدين، حبقوق
ِآصرة يف الشريعة َ

َ
ِ 

َالنسب ٍوالصهر َّ ِّ.   
  : التي توصلت إليها نتائج وكان من أهم

 واقرتا�ما الزوجني، من ابتداء مكونا�ا، كل مشلت األسرة يف الشريعة مقاصد أن

 كل وتنظيم باألوالد العناية مث النكاح، عقد بعد الزوجية حيا�ما تنظيم مث ،ببعضهما
 النسب من األقارب إىل اإلحسان مث حبقهما، والقيام بالوالدين العناية مث شؤو�م،

  .واألصهار

 اللبنة متثل هي إذ ا�تمع، منها ّيتكون اليت الروابط أقوى من األسرة رابطة أن
  .ا�تمعات وينتك يف واألساس األوىل
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 كاحملافظ الضروريات من ُيعد ما منها األسرة أحكام يف الشريعة مقاصد من أن
 هلذين ًتابعا أو ًّأصليا أو ًمكمال أو ًحاجيا ُيعد ما ومنها والنسب، النسل على

  .األحكام يف هلا ومالحظته الشارع واعتبار قو�ا يف تفاوت على املقصدين،

 تقسيمات مقاصد - مكانة األسرة-  األسرة-  الشريعةمقاصد :الكلمات المفتاحية
 حفظ - حفظ النسل- أنكحة اجلاهلية-  النكاح- الشريعة

   . النسب
 

The purposes of Sharia and its impact on family provisions 
Majid bin Khalifa Al-Salami 
Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of 
Law and Judicial Studies - Department of Judicial Studies at 
Jeddah University - Saudi Arabia 

Email: @uj.edu.sa 
Abstract:  
This research deals with the purposes of Islamic law and its 
impact on family rulings. It came in a preamble, two studies, 
and a conclusion : In the preamble : it was known as the 
purposes of Sharia, and the divisions of the purposes of 
Sharia, and showed ways to reveal the purposes of Sharia, 
and the family’s place in the family.  

As for the first topic : it covered the purposes of Islamic law 
in the family, and this came in four demands : the first 
requirement : the preservation of the offspring and the 
survival of the human species, through the legislation of the 
marriage contract , and the second requirement : the 
preservation of lineage , and the third requirement : 
distinguishing the marriage contract in Islam from The 
ignorance of marriage and similar things , and the fourth 
requirement : one of the intentions of the street is the 
sustainability of the marriage contract between the spouses, 

Achieving affection and mercy.  
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In Section II dealt with the purposes of the law in bond rates 
and smelting in the family, and came in three demands : the 
requirement first : inadvertently street keeping ratios of 
children, and to ensure the Slaham, and carry out their 
rights , demand the second : meant the street by the 
children 's rights of parents, a manifestation of the virtues of 
the law , demand Third : The purposes of Sharia in the family 

of lineage and brotherhood.  

Among the most important results that I reached:  

-That the purposes of Sharia in the family included all its 

components, starting with the two spouses, and pairing 
them with each other, then organizing their marital life after 
the marriage contract , then caring for the children and 
organizing all their affairs, then caring for the parents and 
doing their right, then charity to the relatives of lineage and 
in- laws  .  

- The Association of the family of the strongest links that 

consists of which society, as it is represents a block first 
basis in the composition of communities  .  

- that the purposes of the law in terms of the family , 

including what is the necessities Kalmhafez on birth and 
descent, including what is Hagia or complement or an 
original or a follower of these Almqsidin, the disparity in 
power and considering the street and noticed her in the 

provisions  .  

Keywords : intentions of Sharia- family- status of the famil- 

divisions of purpose of Sharia- marriage- 

arrogance- ignorance- birth control- lineage.  
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�������� �
ِّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  َّ َّ ِّ

ُّحممد، عليه من ربه أفضل الصالة وأمت التسليم َّ ُ ِّ َّ ُ مث أما بعد…ُ َّ:  

َملقاصد شريعته أنزل قد َّفإن اهللا  ٍعظيمة، وحكم◌ جليلة، ِ ِ ٍٍ ٍ ِّتنظم َ  حياة ُ

ِّوحتقق الناس،  َوأشرفها العلم العلوم ِّأجل َّاملفاسد، وإن من عنهم وتدفع هم،مصاحل ُ
ُتتضح َّالشريعة؛ ألن به مبقاصد

ِ ُحكمة َّ َّواخلاص، وأن ِّالعام التشريع يف الشارع ِ  الشريعة ِّ

َِّاخلبري، الذي خلق اإلنسان وأبدعه، مما العليم اهللا عند من نزلت َ َ  الشريعة هذه جيعل َ

  .والنور ُواهلدى اخلري من حوته مبا العصور، ِّرَم على ًراسخة ًثابتة
ِّمتثل اإلسالمية  والشريعة ِّلكل جماالت حياة اإلنسان، ًشامال ًنظاما ُ له  جتلب ُ

ُاملنهج الذي رمسه وفق يسري عنه املفاسد، وجتعله ُوتدرأ املصاحل،  اهللا ُاهللا لعباده، قال َ

 .]١٤:امللك[ ﴾مه جه ين ىن من خن حن ﴿ :تعاىل
ِاحلكم على ُوأساسها َمبناها الشريعة َّفإن: - رمحه اهللا–القيم  ابن يقول َ ِ 

ٌعدل وهي واملعاد، املعاش يف العباد ومصاحل  ُّكلها، ومصاحل ُّكلها، ٌورمحة ُّكلها، ْ

ْوحكمة ُّفكل ُّكلها، ِ  وعن ِضدِّها، إىل الرمحة وعن اجلور، إىل العدل عن خرجت ٍمسألة ُ
َأدخلت وإن الشريعة، من فليست العبث؛ إىل ْكمةِاحل وعن املفسدة، إىل املصلحة ِ  فيها ُْ

ُعدل ُفالشريعة بالتأويل، ِخلقه، بني َُورمحته عباده، بني ِاهللا ْ ْ ُوحكمته ِأرضه، يف ُِّوظله َ َ ْ ِ 

َّالدالة  أبصر به الذي ُنوره وهي وأصدقها، ٍداللة َّأمت  رسوله صدق وعلى عليه، َّ
ُوهداه املبصرون، َ ُوشفاؤه املهتدون، دىاهت به الذي ُ ِّكل دواء به الذي ُّالتام ِ  ٍعليل، ُ

ِمن الذي املستقيم ُوطريقه    .)١(السبيل سواء على استقام فقد عليه استقام َ

َّولما ُأساس تكوين ا�تمع،  َّأل�ا االسالم؛ يف كبرية ٌمكانة ُاألسرة هلا كانت ََ
 وتفصيل بتنظيم كيا�ا، ًبالغا؛ًباألسرة اهتماما  الشارع َّاهتم فقد وصالح أفراده،

ِّكل يف أحكامها ِّكل وحقوق ِوواجبات تكوينها، ًمراحلها بداية من ٍمرحلة من ُ ٍطرف ُ
َ 

                                  
  .)٣/ ٣ (العاملني ِّرب عن املوقعني إعالم) ١(



        

 
 
 
 
 

  

٧٢٥

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ِاآلخر، َجتاه َورسم أحكام، من عليه َّيرتتب وما بينهما، حىت يف حال وقوع االنفصال َ َ َ 
ٍبه على أمت نظام وأتقنه َّاخلاصة التشريعات لذلك ِّ.  

ِأن أجلي بعض مقاصد الشريعة يف فقه األسرة من خالل هذا ُلذا أحببت  ِْ ِ
َ َ ْ ُ

ُّالبحث، واهللا أسأل أن يعني وييسر ويسدِّد، إنه ويل ذلك والقادر عليه َّ ُ ُ َُ ِّ َ ُ َ.  
  

  :اختياره ُوأسباب البحث، أهمية

  :ِّأهمها من ٌأسباب، البحث هذا في للكتابة َدفعني لقد
ًأوال شريعة يف أحكام األسرة، وإبراز حماسن الدين ال دراسة مقاصد يف ُالرغبة :َّ

ِاحلنيف يف تكوينها، وبيان أن الشريعة مبقاصدها جاءت جللب املصاحل، ودرء املفاسد  َّ

   .عنهم يف العاجل واآلجل
ُالكبرية لألسرة يف اإلسالم، واهتمام الشارع بأحكامها، وحرصه  املكانة ً:ثانيا
ن األهواء البشرية؛ إذ هي نواة تكوين ا�تمع، اجلاهلية، وأدرا فوضى من على تطهريها

ُومنبع صالح أفراده َ .  
ُ أن دراسة مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة، يسهم يف بناء أسرة ً:ثالثا َّ

ٍمتماسكة على أسس سليمة، منذ نشأ�ا إىل استقرارها، حىت يف معاجلة قرار انفصاهلا ُ ُ ُ.  

 :البحث ُأسئلة
 أحكام األسرة؟ُما هي مقاصد الشريعة يف  -١

 ُوكيف حافظ الشارع على كيان األسرة من خالهلا؟ -٢

  :البحثهدف 
َبيان مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة الكلية أو اجلزئية، وإظهار حماسن  ّ ّ ُ

  .ُالتشريع فيها، وكيف حافظ الشارع على كيان األسرة من خالهلا

  :السابقة الدراسات
َّقد وجدت أثناء كتابيت هلذا البحث عد ِ َة أحباث ورسائل يف مقاصد الشارع يف ُ َ

ٍ َ
َّأحكام األسرة عموما، أو يف احلديث عن مقصد معني، ومن أبرزها ُ َ ً ُ:  

ِّاملقاصد الشرعية املتعلقة باألسرة ووسائلها، للباحث الطاهر خذيري، والبحث  -١

َّم، تكلم فيه ٢٠٠٢عبارة عن رسالة ماجستري، يف اجلامعة األردنية عام

َف مقاصد الشريعة وأمهيتها، مث ذكر فيه املقاصد العامة ُالباحث عن تعري َّ َ َ
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ِّواخلاصة للنكاح، ومقاصد الشريعة من فراق الزواج، واملقاصد الشرعية املتعلقة  ِ
َ ِّ َ َّ

 .بتشريعات األسرة املالية

َّاملقاصد الشرعية اخلاصة باألسرة وأثرها يف أحكام املستجدات األسرية  -٢ ُ َّ
 حممد علي اخلطيب، والبحث عبارة عن رسالة املعاصرة، للباحثة آمال

َّم، وتكلمت فيها ٢٠١٧ماجستري يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، عام 

َّالباحثة عن األسرة ومكانتها يف الفكر اإلسالمي، مث مفهوم املقاصد اخلاصة 
َبالنكاح األصلية والتبعية، مث عقدت فصال يف مقاصد األسرة بني الفكر  ً ِّ

 .ين ونظام اإلسالمالعلما

 ْومل يتطرق البحثان ملقاصد الشريعة يف ِآصرة َّ
َ
َالنسب ِ ْوالصهر َّ ، وهو ما األسرة يف ِّ

ُأضفته في بحثي ْ َ .  
  :البحث ُمنهج

ًمنهجا للبحث كتابيت أثناء ُسلكت قد ًمعينا، َ َّ  به، وااللتزام عليه السري حاولت ُ

ُأوجزه املستطاع، قدر
ِ   : التالية األمور يف ُ

ْلكت يف حبثي املنهج االستقرائي، بتتبع كالم علماء األصول والفقه والتفسري س -١ ِ ُّ ُ
ُعن مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة، ومن مث قمت بتصنيفها وترتيبها على  ْ ُ ََّ ْ َ

ِ

 . َّاملقاصد اخلاصة باألسرة
َلما الفنون؛ ُخمتلف يف األصلية للمصادر ُرجعت -٢

ٍعمق به من متتاز ِ ْ  ٍوأصالة، ُ

َلما معها؛ املعاصرة الكتب ُأذكر وقد
ِوحسن الشمول من ُبعضها به ُميتاز ِ ْ ُ 

ْذكر أثناء ويف ٍترتيب، ًأوال، الكتاب اسم ُأذكر ِّفإين املرجع، ِ  َاجلزء مث َّ
  .َوالصفحة

َ ذكرت املسائل الفقهية املتعلقة بفقه األسرة، دون ذكر اخلالف فيها؛ خشية  -٣ َْ َِّ ِ ْ ِ ِّ ُ
ْاإلطالة، مع ذكر نـق ْل عن أحد العلماء يبني فيه مقصد الشارع من حكم َ ُ َ ُِ َ ِ ْ ُ ِّ ٍ

َاملسألة إن وجد، وإن مل يوجد ذكرت املسألة حتت أحد مقاصد الشارع الذي  َُ ُ
ِ
ُ

ُظهر يل قـرب املسألة من اندراجها حتته ُْ . 

ْبذكر ُسورها إىل القرآنية اآليات ُعزوت -٤  .السورة واسم اآلية، رقم ِ
ُخرجت -٥ ْ  الصحيحني يف منهما كان فما ، ِّالنيب عن ّاملروية ّبويةالن األحاديث َّ

 ُفأذكر فيهما، ليس كان وإذا فيهما، ِموضعه إىل باإلحالة ُاكتفيت ِأحدمها أو
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 َّأتوسع أن دون ًخترجيا، له ُوألتمس فيه، املذكور الكتاب أو الباب من َموضعه
ِاملعتربين يف بيان ص العلماء ِأحد قول على ُوأعتمد فيه،

 .َِّحتهَ

 .الصحابة عن ّاملروية اآلثار ختريج -٦

 .لالختصارً طلبا لألعالم؛ أترجم مل -٧
 الغامضة، وضبط ما حيتاج إىل واملصطلحات الغريبة، األلفاظ معاين بيان -٨

 . باحلركات ٍضبط

 بعالمات االهتمام مع قواعدها، ُومراعاة الصحيحة، ّاإلمالئية بالكتابة العناية -٩
  .الرتقيم

ُبينت ٍخبامتة حبثي ُختمت مث ُالبحث اليت توصلت إليها َّأهم نتائج فيها َّ َّْ.  

َّخطة   :البحث ُ
  : وخامتة َومبحثني ومتهيد مقدِّمة يف البحث ُجعلت قد

 الدراسة، َوهدف اختياره، َوأسباب املوضوع، َأمهية َّفتضمنت ّاملقدمة َّأما

ََّوخطته البحث، َومنهج السابقة، َالدراسات البحث، َوأسئلة ُ.  
  اإلسالم في ومكانتها واألسرة الشريعة، بمقاصد ُالتعريف :ففيه التمهيد َّأما

  :أربعة مطالب  وفيه

  .َ تعريف مقاصد الشريعة:َّاألول المطلب
  . َ تقسيمات مقاصد الشريعة:المطلب الثاني

َ طرق الكشف عن مقاصد الشريعة:المطلب الثالث ُُ.  

  . مكانة األسرة يف اإلسالم:المطلب الرابع
  في األسرةَمقاصد الشريعة : َّاألول المبحث

  :ُ وفيه أربعة مطالب

  .ِّالنكاح عقد ِحفظ النسل وبقاء النوع البشري، بتشريع: َّاألول المطلب
َحفظ النسب :الثاني المطلب َّ ِ.  

 وما َّاجلاهلية ِأنكحة عن اإلسالم يف ِّالنكاح عقد متييز :الثالث المطلب

َشابـهها َ.  
ِمقاصد من :الرابع المطلب

 الزوجني، بني ِّالنكاح عقد استدامة الشارع َ

  .والرمحة َّاملودة ُوحتقيق



        

 
 
 
 
 

  

٧٢٨

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ِآصرة في الشريعة َمقاصد: الثاني المبحث
َ
َالنسب ِ ْوالصهر َّ   األسرة في ِّ

  :مطالب ُثالثة وفيه 

ُ قصد:َّاألول المطلب ْ  صالحهم، على واحلرص األوالد، نسب ِحفظ الشارع َ

  .حبقوقهم والقيام
 حملاسن ًإظهارا الوالدين، حبقوق األوالد قيام الشارع  قصد:الثاني لبالمط

   .الشريعة

ِ مقاصد:الثالث المطلب
ِآصرة يف الشريعة َ

َ
َالنسب ِ ٍوالصهر َّ ِّ.   

    .النتائج ُّأهم وفيها :الخاتمة

  .واملراجع املصادر

  .املوضوعات فهرس
  

  الزلَلَ يجنبنا وأن ، للصواب يوفِّقَنا أن  أسألُاهللا و

  عليه والقادر ذلك ويلُّ إنه
  

  
  

  

  
  

  

  
  



        

 
 
 
 
 

  

٧٢٩

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  التمهيد
  .َالتعريف بمقاصد الشريعة، واألسرة ومكانتها في اإلسالم

  

  .الشريعة َمقاصد تعريف: َّاألول المطلب
َّيعرف )الشريعة َمقاصد(   : باعتبارين ُ

ًمركبا باعتباره ُ تعريفه:َّاألول  ،)َمقاصد( كلمة كلمتني، من َّويتكون �إضافيا، َُّ

  ):الشريعة (وكلمة
ٌّمشتق ّميمي، مصدر: واملقصد َمقصد،: مجع وهي ،)َمقاصد (كلمة :األولى َ ُ 

َقصد (من َقصد( معاين ومن ،)َ ُوأمه ٍشيء ُإتيان: )َ َُّ
)١(.  

  :)الشريعة (كلمة :والثانية
  : اللغة الشريعة في

ُِنسبة إىل الشرع، مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس لالستق َ َُِّاء؛ مسيت بذلك َّ
 :والعني والراء الشني) شرع(: ، قال ابن فارس)شرائع(لوضوحها وظهورها، ومجعها 

ُِمورد وهي الشريعة، ذلك من. فيه يكون ٍامتداد يف ُيفتح ٌشيء وهو واحد، ٌأصل َ 

َّواشتق. املاء الشاربة ْالشرعة ذلك من ُ    .)٢(َّوالشريعة الدين يف ِّ

ُمشرعة: ُالشريعة) شرع: (وجاء يف الصحاح  َْ َ ُِمورد وهو املاء، َ . الشاربة َ
َشرع ما: َّوالشريعة َ   .)٣(الدِّين من لعبادهُ اهللا َ

َّالعبودية بالتزام ُاالئتمار: فهي االصطالح يف َّالشريعة َّأما
َشرع ما: َوقيل ،)٤( َ َ 

 وعلى ليهع اهللا ّصلى- األنبياء من ٌّنيب �ا جاء اليت األحكام من لعباده عز وجل ُاهللا
ّمتعلقة كانت ٌسواء - وسلم ِّنبينا ّوتسمى( ٍعمل بكيفية ُ  ُعلم هلا ُِّودون ّوعملية، ّفرعية ُ

ّوتسمى( االعتقاد َّبكيفية أو ،)الفقه   . )٥()ّواعتقادية ّأصلية ُ
                                  

/ ٢ (البالغة أساس ،)٩٥ /٥ (اللغة مقاييس ،)٥٢٤ /٢ (الصحاح) قصد ( معاين:انظر) ١(

٨٣(.  

  .)٢٦٢/ ٣ (اللغة مقاييس) ٢(

  .)١٢٣٦/ ٣ (الصحاح) ٣(

  .)١٢٧: ص (التعريفات) ٤(

  . )١٠١٨/ ١ (والعلوم الفنون اصطالحات كشاف) ٥(



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٠

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ُسنه ما :هي الشريعة َّإن: ُيقال أن ُوميكن  ّاالعتقادية األحكام من لعباده ُاهللا ََّ
ِرسله ٍرسول من لسان على ّالعملية أو

ُ   .أنبيائه من ٍّنيب أو ُ

  

ٍعلم على ًلقبا باعتباره ُفتعريفه: الثاني َّوأما ٍمعين َ ََّ ُ.  
ُكتبه بالنظر فيما ِلعلم ًتعريفا يذكروا مل َّاملقاصد، جند أ�م يف املتقدِّمون َ ِْ 

ِّالشريعة عند املتأخرين َمقاصد ِْعلم ِتعاريف املقاصد، ومن  منها، الغاية هي َّأ�ا: َّ

ِّكل عند ُالشارع َوضعها اليت واألسرار ٍحكم ُ ْ   .)١(أحكامها من ُ
  :التعريف ُشرح

 َّتتعلق ٌغايات ومنها منها، إليه يهدف ما هي ُالغاية ،"منها الغاية: "قوله

  .اآلخرة يف مبصاحلهم َّتتعلق غايات ومنها الدنيا، يف العباد مبصاحل
َاحلكم، :أي ،"األسرار: "وقوله َّ وهي ما يرتتب على أحكام الشارع من جلب ِ

ِمصلحة وتكميلها، أو درء مفسدة وتقليلها
َ

ِ ٍ .  

ِّكل ُالشارع عند َوضعها اليت: "وقوله ٍحكم ُ ْ َاليت قصدها :  أي"أحكامها من ُ َ َ
َّكل وأرادها يف التشريع، ويشمل ذلك   .وغريها ٍوأخالق ٍوفروع ٍعقيدة من األحكام ُ

  

  .الشريعة َمقاصد اتتقسيم: الثاني المطلب
ِّيقسم ُالشريعة باعتبارات خمتلفة، ومن فوائد معرفة ذلك تقدمي  َمقاصد العلماء ُ

َّاألهم يف املرتبة والدرجة على غريه، مع أنه قد يتداخل بعضها يف بعض إذا نظر هلا بعدة  ِ ِ ُ ٍ ُ َّ ِّ
�اعتبارات، فقد يكون املقصد ضروريا، وهو يف نفس الوقت من املقاصد ا ُ ِ َّألصلية وهكذا، ٍ

�وال جتتمع هذه األقسام إذا كانت باعتبار واحد، فاملقصد الواحد ال يكون ضروريا وحتسينيا  � ِ ٍ ٍ ُ
ٍباعتبار واحد، وال يكون أصليا وتابعا باعتبار واحد، وهكذا ٍ ًٍ �

)٢(.  

  :َومن تقسيماتهم للمقاصد
 ِبحفظها جاءت التي المصالح باعتبار ِالمقاصد تقسيم: َّاألول التقسيم

ُويقسمها ،)َُِرتبها( ِّ   :أقسام ثالثة بهذا االعتبار إلى ُالعلماء ُ

                                  
  . )٣: ص(َومكارمها  الشريعة َمقاصد) ١(

ًمقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيال وتفعيال : انظر) ٢(   ).١٩٩: ص(َ



        

 
 
 
 
 

  

٧٣١

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ًأوال    .َّ الضروريات:َّ
 إذا حبيث والدنيا، الدِّين مصاحل قيام يف منها َُّبد ال ما: (َّبأ�ا الشاطيب َّوعرفها

ِجتر مل ُِفقدت  يفو ٍحياة، ِوفوت ُو�ارج فساد على بل استقامة، على الدنيا ُمصاحل ْ

   .)١()املبني ُباخلسران والرجوع والنعيم، النجاة فوت األخرى
َحفظ َّتتضمن اليت وهي ٍمقصد ِ ِ

 الدِّين، ِحفظ :وهي اخلمسة، املقاصد من َ

ْوالنـفس َوالنسب واملال، والعقل، َّ َّ)٢(.  

   .الحاجيات: ًثانيا
ًمفتقرا كان ما هي( ِ

 َاحلرج إىل ِّاملؤدي الضيق ورفع ِالتوسعة حيث من إليها ُ

َتراع مل فإذا املطلوب، بفوت الالحقة َّواملشقة  ُاحلرج - اجلملة على-  َّاملكلفني على َدخل ُ

ُواملشقة، َمبلغ يبلغ ال َّولكنه َّ    .)٣()َّالعامة املصاحل يف َّاملتوقع العادي الفساد َ
  .َّالتحسينيات: ًثالثا

 َحماسن من يقَيل مبا األخذ( :فقال ٍجامعة بعبارة الشاطيب عنها َّوعرب 

ُتأنـفها اليت ِّاملدنسات األحوال ُّوجتنب العادات،  ُقسم ذلك َوجيمع ِالراجحات، ُالعقول َ
  .)٤()األخالق َمكارم

  

ِمرتـبتها باعتبار ِالمقاصد أقسام: الثاني التقسيم
ََ   :القصد في َ

ُويقسمها ِّ   :قسمني إىل ُالعلماء �ذا االعتبار ُ

ًأوال    .َّاألصلية ِالمقاصد: َّ

َّللمكلف، فيها َّحظ ال اليت هيو َاملعتبـرة الضروريات وهى ُ ِّكل يف َ ٍملة، ُ  َّوإمنا َِّ
ٍمطلقة، َّعامة َمبصاحل ٌقيام َّأل�ا َّضرورية؛ هي حيث من للعبد؛ فيها َّحظ ال َّإ�ا: ُقلنا

 ال ُ

 إىل تنقسم َّلكنها وقت، دون بوقت وال صورة، دون بصورة وال ٍحال، دون ٍحبال ُّختتص

ّكفائية ّضرورية وإىل ّعينية، ّضرورية
)٥(.   

                                  
  .)١٩، ١٨/ ٢( املوافقات) ١(

  .)٢٧٤/ ٣ (عفيفي-األحكام  أصول يف ، اإلحكام)١٦٠/ ٥ (للرازي احملصول: انظر) ٢(

  .)٢١/ ٢ (املوافقات) ٣(

  .)٢٢/ ٢ (املوافقات مشهور) ٤(

  )٣٠٠/ ٢ (املوافقات) ٥(



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٢

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  . ِالتابعة ِالمقاصد: ًثانيا
َّخص وقد ِروعي اليت ِباملقاصد َالتابعة ِاملقاصد - رمحه اهللا– الشاطيب َ

 ُّحظ فيها ُ

 َّاألصلية ِاملقاصد من هذا َّفإن َّالعامة، املصاحل أو َّبالضروريات، َّيتعلق ما دون َّاملكلف،

   .)١(َّتقدم كما
  .الشمول وعدمه باعتبار ِالمقاصد أقسام: الثالث التقسيم

ُويقسمها ِّ   :أقسام ثالثة إلى ُالعلماء بهذا االعتبار ُ

ًأوال   .َّالعامة ِالمقاصد: َّ
ِمقاصد

َواحلكم املعاين: هي َّالعامة التشريع َ  أحوال مجيع يف للشارع امللحوظة ِ

 أحكام من ٍّخاص نوع يف بالكون ُمالحظتها ُّختتص ال حبيث معظمها، أو التشريع

 التشريع خيلو ال اليت واملعاين َّالعامة، ُوغايتها الشريعة ُأوصاف هذا يف فيدخل. الشريعة
َاحلكم من ٍمعان ًأيضا هذا يف ويدخل مالحظتها، عن  أنواع سائر يف ًملحوظة ليست ِ

  .)٢(منها كثرية أنواع يف ٌملحوظة َّولكنها األحكام،

   .َّالخاصة ِصدالمقا: ًثانيا
ٍمعني ٍبباب َّاخلاصة واملعاين ُوالغايات ُاألهداف :هنا َّاخلاصة ِباملقاصد ُيقصد َّ ُ 

ِمتجانسة ٍأبواب أو الشريعة، أبواب من
ٍمعني ٍجمال أو منها، ُ َّ  وذلك جماال�ا، من ُ

ِكمقاصد
ِومقاصد ًمجيعا، العبادات َ

ِومقاصد املعامالت، َ
ِمقاصد أو ِاجلنايات، َ

 ٍببا َ
  . )٣(وهكذا البيوع، باب أو ِّكله، الطهارة بباب ِّاملتعلقة ِكاملقاصد الشريعة أبواب من

  .َّالجزئية ِالمقاصد: ًثالثا

ٍمعينة مبسألة ِّاملتعلقة ِاملقاصد :هي اجلزئية ِباملقاصد املقصود َّ  َّألن غريها؛ دون ُ
 َّإما: َُِّّكلية هي هناك ذكورامل التفسري على َّاخلاصة أو َّالعامة ِاملقاصد من َّتقدم ما

ٌخاصة فهي هذه َّأما الباب، مسائل مجيع باعتبار َّوإما الشريعة، مجيع باعتبار  مبسألة َّ

َيستنتج فما ٍّخاص، ٍدليل أو َّخاصة ٍحكمة من ِّاخلاص الدليل من ُ ِ
َ ٍعلة أو ْ َتعترب َِّ ًمقصدا ُ ِ ْ َ 

�جزئيا �شرعيا
)٤(.  

                                  
  .)٣٠٣، ٣٠٢/ ٢ (املوافقات) ١(

ِمقاصد) ٢(
  .)١٦٥/ ٣ (اإلسالمية الشريعة َ

ِمقاصد ،)٤٨٣ /٤ (املوافقات: انظر) ٣(
  ).١٦٥/ ٣ (اإلسالمية الشريعة َ

ِ، مقاصد)٤٨٣/ ٤ (املوافقات: انظر) ٤(
  ).١٦٥/ ٣ (اإلسالمية الشريعة َ



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٣

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ِ عن مقاصد الشريعةالكشف ُُطرق: الثالث المطلب
َ.  

َنصوص َّإن ٍوحكم ٍلغايات جاءت َوأحكامها الشريعة ُ َ َالدارين، يف عظيمة ِ َّ 

ِمقاصد َّتتبعنا ولو: - رمحه اهللا– عبدالسالم بن ُّالعز يقول
 ِلعلمنا َُّّوالسنة، الكتاب يف ما َ

ِّبكل أمر َاهللا َّأن ِّدقه خري ُ ِّوجله، ِ َوزجر ِ َ ِّكل عن َ ِِّدقه ٍّشر ُ ِّوجله، ِ َّيعرب َاخلري َّفإن ِ  عن به ُ
َّيعرب َّوالشر املفاسد، ودرء املصاحل جلب   . )١(املصاحل ودرء املفاسد جلب عن به ُ

�جدا، ٌكثري النصوص يف األحكام تعليل َّأن -رمحه اهللا– القيم ابن وذكر ِ 

َباحلكم األحكام تعليل من مملوآن اهللا رسول َُّوسنة والقرآن، كيف: فقال  املصاحل،و ِ
َاحلكم ُوجوه على والتنبيه �ما، َْاخللق وتعليل َشرع ألجلها اليت ِ  وألجلها َاإلحكام، تلك َ

 مائتني أو موضع مائة حنو يف َُّّوالسنة القرآن يف هذا كان ولو َاألعيان، تلك خلق

ِّمتنوعة ُُبطرق َموضع ألف على يزيد َّولكنه ُلسقناها، ُ
)٢( .  

َاحلكم هذه معرفةو ِواملقاصد، غاياتوال ِ
َ

ُالطرق معرفة على َّتتوقف 
 إىل ِّاملوصلة ُّ

ًطرقا ُالعلماء ذكر وقد معرفتها، َيـعرف ُُ ْ ِمقاصد �ا ُ
  :منها الشريعة، َ

ِبحكمها ُلنحكم َّجزئية؛ أمور ُّتصفح عن عبارة وهو: االستقراء: ًأوال ْ  على ُ
  . )٣(ِالجزئيات تلك يشمل أمر

  :قسمني إىل وينقسم

ٍحكم إلثبات الشيء؛ َّجزئيات مجيع ُّتتبع وهو :ٌّامت استقراء -١ ْ ٍّكلي، ُ َّحجة وهو ُِّ ُ 
  .العلماء مجهور عند

ٍحكم إلثبات الشيء؛ َّجزئيات من ٍمجلة ُّتتبع وهو :ناقص استقراء -٢ ْ ٍّكلي، ُ ُِّ 

ٌخمتلف وهذا َ   .فيه ُ
ِالطرق اليت يتم �ا الكشف عن مقاصد الشريعة، من ويكون االستقراء

َ ُ ُّ  نظربال ُ

ٍحكم يف سواء الشرعية، النصوص يف ْ ٍمعني، ُ َّ ٍعلة يف اشرتكت ُمتعدِّدة أحكام َِّأدلة يف أو ُ َِّ 

ِتتجه وجدناها فإذا املختلفة، الشرع أبواب من باب يف أو واحدة،  ٍشيء تقرير إىل َّ
ٍمعني، َّ ِّوتؤكد ُ   .الشارع مقصود هو هذا أن من َْجزمنا للشارع، مطلوب َّأنه على ُ

                                  
  .الرؤوف عبد. )١٨٩/ ٢ (األحكام قواعد) ١(

  .)٢٢/ ٢ (السعادة دار مفتاح) ٢(

  .الكتب العلمية. )٤١: ص (املستصفى) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٤

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ِ مقصدًفمثال
 اجلمع مشروعية يف وجنده ُّالتيمم، مشروعية يف جنده َاحلرج، رفع َ

َصفة يف وجنده السفر، يف للصالة والقصر ّحط يف وجنده املريض، صالة ِ  عن الصالة َ

االستقراء للنصوص  ًكثرية جدا، و�ذا شرعية ٍفروع يف وجنده ُّوالنفساء، احلائض

ِالشرعية، ندرك أن من مقاصد الشر
َ َيعة رفع احلرجَّ َ .  

ًواالستقراء من طرف الكشف عن مقاصد الشريعة، ولو مل جنده منصوصا  ِ
َ

ّمستقل حديث أو عليه يف آية ُ .  

َّالشرعي ابتداء، وطرق استنباط العلة منه ُّالنص: ًثانيا ِ
ُ ً:  

ُّالطرق اليت يتم �ا ومن ِ ِالكشف عن مقاصد الشريعة، ُ
َ ًالشرعي ابتداء،  ُّالنص ُ ُّ

َمنه، ويعرف َِّالعلة استنباط ُد طرقأو بأح ِمقصد ُ
 ٍّبنص َّإما الشرعي، ِّالنص من الشريعة َ

ِمقاصد من هذا َّأن على صريح
 حج مث هت ﴿: تعاىل قوله يف كما الشريعة، َ

 من ُّالنص ََّتضمنه ما خالل من أو ،]١٨٥:البقرة[ ) مخ جخ مح جح مج

ُّتدل لغوية، سياقات أو دالالت  العرب، بألفاظ جاء ٌّعريب القرآن َّألن التعليل؛ على ُ

ِّيعللون فهم كثرية، العرب عند التعليل ُوألفاظ ِّويعللون بالالم، ُ ِّويعللون ،"كي "بـ ُ  بباء ُ
ِّبكل جاءت القرآن يف التعليل ألفاظ َّأن فتجد السببية،  غري من العربية األساليب ُ

 جغ مع جع مظ حط مض خض﴿: عز وجل قوله أمثلته ومن استثناء،

 رث يت ىت نت مت ﴿ :تعاىل كقوله والالم ،]٢٣:احلديد[ ﴾جفحف مغ

: تعاىل وكقوله ،]٦:املائدة[ ﴾يف ىف يث ىث نث مث زث

 ﴾ خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿

 نت مت زت رت يب ىب﴿ :وكقوله عز وجل ،]١٠٥:النساء[

 حت جت هب﴿ :عز وجل كقوله والباء. ]١٦٥:النساء[﴾مثنث زث رث يت ىت

 ّيلية؛تعل ّسببية هنا فالباء ؛]١٦٠:النساء[ ﴾مج حج مث هت مت خت

َّأحلت طيبات عليهم َّحرمنا ظلمهم بسبب: أي ِ ِّيعلل -ًأيضا-  هلم، وجنده ُ  قسمة ُ
  .]٧:احلشر[ ﴾ىنين نن من زن رن مم ام﴿ :عز وجلقوله  يف واملغامن الفيء

ِومن طرق معرفة مقاصد الشارع
َ  والعلم، ِباحلكمة نفسه  اهللا َيصف أن ُ

ِمشتملة َّكلها تشريعاته َّأن على ُّفيدل
  .كمةِاحل على ُ

 خص﴿ : للناس، كقوله ّاملنهيات عواقب وبيان املأمورات، فوائد ببيان أو

  .]٤٥:العنكبوت[ ﴾ مضحط خض حض جض مص



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٥

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ُّيدل األمر فورود الصرحيني، النهي أو األمر ورود أو   للشارع ٌمقصود َّأنه على ُ
ُّيدل النهي وورود وحتقيقه، حتصيله  َّألن ه؛حصول وعدم منعه للشارع مقصود َّأنه على ُ

 ومصلحته ّإال شيء عن ينهى وال ٌراجحة، أو ظاهرة ومصلحته َّإال ٍبأمر يأمر ال الشارع

  .ِراجحة أو خالصة
ِويتم كذلك الكشف عن مقاصد الشريعة،

َ ُ الشرعي بأحد  ُاحلكم من تعليل ُّ

ُمسالك العلة اليت يذكرها العلماء يف مبحث القياس
َِّ َ .  

ِوكذلك تعرف مقاصد الشريعة
َ َ ْورود احلكم، أسباب  منُ  من أو ِسياقه، من أو ُ

   .فيه ِقيل الذي واملكاين الزماين الظرف

ِفيتم من مجيع ما سبق الكشف عن مقاصد
َ ُ ُّ الشريعة، على تفاصيل كثرية عند  ِ

ِالعلماء، ال يسع ا�ال لذكرها وأمثلتها ِ ْ ِ ُ ُ.  
ُّمن الطرق التي يتم الكشف من خاللها عن: اإلجماع: ًثالثا ِ مقاصد ِ

َ
ِوذلك بأن جيمعالشريعة،  ْاحلكم َّأن على ُالعلماء ُ ٌمعلل، ُ

َّ  قد كانوا وإن ًمثال، َِّكالربا ُ

ِعلته، يف اختلفوا ْاحلكم، هلذا ٌَِّعلة الوصف هذا َّعلى أن إمجاعهم أو َِّ  على كإمجاعهم ُ
 يف عليه ُفيقاس النسبني، ُامتزاج اإلرث يف ألب األخ على الشقيق األخ تقدمي ََِّعلة َّأن

  . )١(وغريها ِّالنكاح والية يف تقدميه

  .اإلسالم األسرة في مكانة: المطلب الرابع
  .)٢(بيته ُوأهل الرجل ُعشرية: واألسرة يف لغة العرب

ٍأقف على تعريف هلا، فلم اإلسالم، يف األسرة َّأما تعريف َّإن  :نقول أن ُوميكن ْ

 بأوالد ُّخيتص ال اللغة يف األسرة َفمفهوم للغة،َمعىن األسرة يف اإلسالم هو معناه يف ا
َأقاربه وعشريته الذين يشمل َّوإمنا بيته، وأهل الرجل   .�م َّيتقوى َ

                                  
 شرح ،)٢٣٥/ ٧ (احمليط البحر ،)٥١٣/ ٢( املوافقات ،)٣٠٣/ ٢ (املستصفى: انظر) ١(

ِ، مقاصد)١١٦/ ٤ (املنري الكوكب
، ومن الكتب اليت )٢٤٣/ ٢ (اإلسالمية الشريعة َ

َالطرق اليت يعرف �ا َّتكلمت عن ُمقاصد ُُ ِطرق الكشف عن مقاصد : بالتفصيل الشارع َ
َ ُ

َِّ، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة ا)٥٧: ص(الشارع  ِ
ُ، علم )١١٩: ص(لشرعية َ ِْ

ِمقاصد الشارع 
ً، مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيال وتفعيال )٨٥: ص(َ ً ِ

  ). ١٠٥: ص(َ

 العروس ، تاج)٤٨/ ١ (واألثر احلديث غريب يف ، النهاية)٢٠/ ٤ (العرب لسان: انظر) ٢(

)٥١/ ١٠(.  



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٦

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َال جرم أن األصل األصيل يف تشريع العائلة : - رمحه اهللا–يقول ابن عاشور   َّ َ
ْهو أحكام آصرة النكاح، مث أحكام آصرة القرابة، مث آصرة الصه ِّ َ َ َ

ِ ِ ِِ ِِّ   .)١(رُ
ٌّوالناظر يف كيان األسرة جيد أ�ا نظام إنساين، يرتبط ٌ  اهللا ِبفطرة ُتأسيسها َّ

ٍّكل ميل من عليها، َالناس فطر اليت َّالكونية  ُجيعلها ما وهو اآلخر، حنو اجلنسني من ُ
ِّومتثل ّاألساسية، ا�تمع ركائز بناء إحدى والثابتة، االجتماعية األمور إحدى  األسرة ُ

َنةِاللب   . ا�تمع تكوين يف األوىل َ
ُانتظام أمر العائالت يف األمة أساس حضار�ا، : -رمحه اهللا–يقول ابن عاشور  َّ ُ

ّوانتظام جامعتها، فلذلك كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقاصد الشرائع البشرية 
ِ

َ ُ
  . )٢(ِّكلها

ِّمتثل َّإ�ا ذإ ًبالغا، ًاهتماما وأحكامها باألسرة ُاإلسالم َّاهتم وقد ًجزءا ُ  من ُ
ِمبقاصد الشريعة فجاءت اإلسالمي، التشريع أحكام ِّمتثل لألسرة َ �ربانياً منهجا ُ ًمتكامال، َّ ِ

ُ 
ّويكون اإلنسانية، ِالفطرة مع يتناسب َ  احلياة يف بدوره ليقوم املتكامل؛ اإلنسان شخصية ُ

ّسن من ًتداءاب عليها، واحملافظة ِتكوينها، على فحثَّ وجه، أكمل على  كثرية أحكام َ
ِّتنظم  داخلها خالفات من ُيقع ما ََعاجل مث تأسيسها، بعد أخرى أحكام وَتأسيسها، ُ
ِّتؤدي َّنظم مث ُّتفككها، إىل ُ ٍّحل إىل ُّالتوصل عدم حال يف االنفصال طريقة َ  لتلك َ

ِوالعدد، والطالق، ِّالنكاح، أحكام خالل من ِاخلالفات، َ    .كذا األوالدو اآلباء، وحقوق ِ
 َوأمر اإلسالم، يف األسرة لبناء الوحيد الشكل َوجعله بالزواج، ُالشارع جاء وقد

َبني وفيه، بالتيسري ٌعبء عليهما الوالدين َّوأن وحقوقهم، األوالد تربية يف األسرة دور َّ
ِ 

ُّاألنسب أو األهم املكان هي املسلمة األسرة َّذلك، وأن يف كبري  من ُميكن الذي ُ
  .القيم ُغرس لهخال

ِبأحكام الشرع مراعية مقاصد أخذت مسلمة أسرة من وما
َ  تكوين يف الشريعة ًُ

َأعرضت أسرة من وما وسكينة، ٍباطمئنان وعاشت ُالسعادة، َّوظللتها َّإال األسرة،  عن َ
 األسرة، ضعف َّفإن وبالتايل واحلرمان، والضياع والشقاء التعاسة من وأصا�ا َّإال ذلك،
ِملقاصد دراكهاإ وعدم

َ
ُأول هو الشريعة،    .ا�تمعات ا�يار خطوات َّ

                                  
ِمقاصد) ١(

  . )٤٣٠: ص(اإلسالمية  الشريعة َ

  .املصدر السابق) ٢(



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٧

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  
  َّاألول المبحث

ِمقاصد
  األسرة في الشريعة َ

  :مطالب ُأربعة وفيه
  ِّالبشري، بتشريع عقد النكاح النوع وبقاء النسل، ِحفظ: َّاألول المطلب

ِاملقاصد األصلية أعظم من ّإن
َ

َاألسرة، حفظ النسل،  تكوين يف للشريعة 
ُالنكاح، يقول ابن عاشور ُعقد ُشرع ذلكول ِّفكان اعتناء الشريعة بأمر النكاح من : " ِّ

ُأمسى مقاصدها؛ ألن النكاح جذم ْ ِ ِّ َّ ِ
َحيفظ به ، إذ)١(" نظام العائلة - ُ أصل-َ  ُالنسل ُ

 البشري ُاجلنس يبقى أن أراد عز وجل اهللا َّفإن البشري، اجلنس ُبقاء عليه َّيرتتب الذي

 يكون ال ُالتناسل وهذا ُالتناسل، على ٌموقوف البشري اجلنس وبقاء الساعة، قيام إىل
ِبالوطء، َّإال بينهما ذلك حيصل وال واإلناث، الذكور بني َّإال ْ ً طريقا الشارع جيعل ومل َ

ْملك أو ِّالنكاح، عقد يف َّإال ُللتناسل ًصحيحا  خي حي ﴿ :تعاىلاهللا  قال اليمني، ِ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

ُّويتم النسل، ويبقى ُالتوالد، حيصل فبهذين الطريقني ،]٦-٥:املؤمنون[ ﴾زئ  على ُاحملافظة ِ

  .)٢(املقصد هذا

 املوجبة َاألسباب -اإلنسان :أي- يباشر  كذلك: -رمحه اهللا– القيم ابن يقول
 من له ًمانعا خلقه من اهللا فراغ مع ُوقوفه يكون وال َِّوالتسري، ِّالنكاح من النوع ِلبقاء

 فهي ًوقدرا، ًقضاء منها ًمفروغا كانت وإن واآلخرة، الدنيا مصاحل مجيع وهكذا ذلك،

ًوخلقاً شرعا عليها ُحصوهلا َّيتوقف اليت بأسبا�ا َمنوطة ْ َ
)٣(.   

 ﴾ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿: تعاىلاهللا  قول يف األلوسي ويقول

َحفظ ِّبالنكاح ىَّيتحر أن ينبغي املباشر َّأن على ٌداللة اآلية يف :]١٨٧:البقرة[ ْ  ال النسل، ِ

 كما غاية، إىل ِنوعنا لبقاء ِاجلماع؛ َشهوة لنا جعل عز وجل َّألنه فقط؛ الشهوة قضاء

                                  
   .)٤٣٤/ ٣ (اإلسالمية الشريعة ِمقاصد) ١(

  ).٣٥١/ ٤ (الفكر دار .ط للسرخسي  املبسوط:انظر) ٢(

  ).٣٤١: ص (السعادتني وباب اهلجرتني طريق) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٨

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ّوجمرد غاية، إىل أشخاصنا لبقاء الطعام؛ شهوة لنا جعل  أن ينبغي ال الشهوة قضاء ُ
   .)١(للبهائم َّإال يكون

ع اإلنسان باالهتداء للفضائل َّوقد ميز اهللا نو: -رمحه اهللا- ويقول ابن عاشور

ِوالكرامات، واستخالصها من بني سائر ما حيف �ا من شريف اخلصال ورذيل  ُّ
ًحمضا �طبيعيا ًاندفاعا اإلناث مع الذكور شهوة ُقضاء كان فبينما.... األفعال  يلبث مل َْ

 ذلك جمموع يف فرأى ُومقارنتها، وغاياته ببواعثه اعترب أن َّاملوفقة النشأة منذ اإلنسان

�وودا، ُ�حبا ًولطفا ُ ًوتعاونا، ورمحة، ُ ًوتناسال، ُ ًواحتادا، ُ  لنظام مث العائلة، لنظام ًوإقامة ِّ
ِْفأهلم..... .َُّاألمة مث القبيلة  كحاهلا ِنوعه إىل بالنسبة هي ليست َالداعية تلك َّأن إىل ُ

ِوعلم الشهوة، فاعاند َغري منها يفقه ال الذي احليوان أنواع َّبقية إىل بالنسبة
 ُمراد َّأن َ

ٌمراد ِنوعه يف ِإيداعها من ِخالقه  األنواع يف إيداعها يف املراد من وأمسى أعلى ُ
   .)٢(األخرى

  

  :جانبين من ٍتشريعات من ََّسنه بما ِالمقصد هذا على ُالشارع حافظ وقد
 ِّالنكاح، في بالترغيب الشارع فجاء الوجود، جانب: َّاألول الجانب

  :ذلك وترتيب األجر والثواب عليه، ومن عليه، ّوالحث

ِّالشارع بالنكاح، أمر  -١ ٍفيه، وقد جاء ذلك في نصوص عديدة،  َّورغب ُ

 ، وقال]٣٢:النور[ ﴾ حم جم يل ىل مل خل﴿  :عز وجل فقال

  .]٣:النساء[ ﴾ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿ : تعاىل

ِمن الشباب، معشر يا« : وقال ْفليتزوج َالباءة منكم استطاع َ  ُّأغض َّألنه ؛َّ
ْللفرج ُوأحصن للبصر، َ«)٣( .  

ٌمكاثر ِّفإين َالولود، َالودود َّتزوجوا«: وقال 
ِ

َاألمم بكم ُ َ«)٤(.  

                                  
  .)٤٦٢/ ١ (املعاين روح األلوسي تفسري) ١(

  .)٤٣١/ ٣ (اإلسالمية الشريعة ِمقاصد) ٢(

ْفليتزوج؛ الباءة منكم طاعاست َمن«:  النيب قول  باب)٣/ ٧ (البخاري صحيح) ٣(  ُّأغض َّألنه َّ

ْللفرج وأحصن للبصر، ْمن َّيتزوج وهل »َ   ).٥٠٦٥: (رقم ِّالنكاح؟ يف له أرب ال َ

ْمن تزويج عن النهي  باب)٢٢٠/ ٢ (داود أيب ُسنن) ٤( ، )٢٠٥٠: (النساء، رقم من يلد مل َ

   .)٩٢٩/ ٢ ()٣٠٩١( املصابيح َّوصححه األلباين يف مشكاة



        

 
 
 
 
 

  

٧٣٩

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 العادل؛ للقادر النساء ُّتعدد ُاهللا شرع وقد: -رمحه اهللا–قال ابن عاشور 
 ومنها فيها، واليدامل بازدياد َّاألمة عدد تكثري إىل ًوسيلة ذلك يف َّأن :منها ٍََّمجة، ملصاحل

ِّكل يف الرجال من أكثر هن الالئي النساء كفالة على ُيعني ذلك َّأن  األنوثة َّألن َّأمة؛ ُ

ِيعرض الرجال َّوألن الذكورة، من أكثر املواليد يف  ُاحلروب يف اهلالك أسباب من هلم َ
ِيعرض ال ما والشدائد ََفطرهن مبا ًلباغا الرجال من ًأعمارا ُأطول النساء َّوألن للنساء، َ َ 

َلما ِحترميه؛ يف َّوضيقت الزنا، َّحرمت قد الشريعة َّأن ومنها عليه، ُاهللا
 من إليه ُّجير ِ

ِّتوسع أن فناسب العائالت، ونظام واألنساب األخالق يف الفساد  ُّتعدد يف الناس على ُ
ْلمن النساء َ

ًمياال الرجال من كان ِ ُجمبوال ُّللتعدد ََّ  الطالق عن االبتعاد ُدقص ومنها عليه، َ

  . )١(لضرورة َّإال

َورغب ِّبالنكاح، َأمر الشارع َّأن جند السابقة النصوص يف وبالنظر  َوشرع فيه، َّ
ِّالتعدد؛ ألن النكاح َّ ُّاحلض  بل جاء البشرية، بقيت ما ولواله ُالتوالد، ٌوسيلة حيصل �ا ُّ

 كثرة فوائد ُالشارع َّمث عدى ولود،ال املرأة بنكاح وزيادته، النسل تكثري من الشارع على

ًاألنبياء، ومجيع ما سبق حيقق مقصدا من  َُِّبأمته  النيب ُمباهاة وهي اآلخرة، إىل النسل َ ِّ ُ ُ
ْمقاصد الشارع، وهو حفظ النسل ِ ِ

َ .  

َّيتأسى الذين املرسلني َُسنن ِّجعل النكاح من ّبل إن الشارع �م، قال اهللا  ُ

  .]٣٨:الرعد[ ﴾ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿ : تعاىل
 :العبادات نوافل على ِّالنكاح الشارع تفضيل -٢

ِّفقد رجح أكثر العلماء أن إقدام املكلف على النكاح، َّ َّ ٌخري له من االنقطاع  َّ
ِّلنوافل العبادات؛ لما يرتتب على النكاح من مصاحل َّ َ

َّكثرية عدها العلماء، وممن عدها  ِ َّْ َّ
ِ

ُ
ُوذكرها ابن قدامة  َ َتزوج،  النيب :، حيث قال- ه اهللارمح–َ  وفعل العدد، يف وبالغ َّ

 على الصحابة جتتمع وال باألفضل، َّإال ُوأصحابه  النيب يشتغل وال ُأصحابه، ذلك

ْمن َّأن العجب ومن باألدىن، واالشتغال األفضل، ترك ُيفضل َ ِّ  يفعله، فكيف مل ِّالتخلي ُ
ْمن فيهم كان أفما فضله؟ يف وخالفوه فعله، يف ِّالنكاح على أمجعوا  عنده األفضل َّيتبع َ

 وإحرازه، الدين، حتصني على يشتمل َّفإنه أكثر، ِّالنكاح مصاحل َّوألن باألوىل؟ ويعمل

                                  
  .)٢٢٦/ ٤ (والتنوير لتحريرا) ١(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٠

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 النيب ُمباهاة وحتقيق َّاألمة، وتكثري النسل، وإجياد �ا، والقيام وحفظها، املرأة وحتصني
، ١(أوىل ُفمجموعها العبادة، لنف على ُأحدها الراجح املصاحل من ذلك وغري(.  

َّ استدل:فائدة: وقال ابن القيم ِ ِّالتخلي على ِّالنكاح تفضيل على ُ  العبادة لنوافل َ

ُورسله، ألنبيائه ِّالنكاح اختار تعاىل  اهللا َّبأن  ين ىن نن﴿: عز وجل فقال ُ

 ىئ نئ﴿: َآدم ِّحق يف وقال ،]٣٨:الرعد[﴾ىييي ني مي زي ري ٰى

 رعاية يف سنني عشر ِكليمه زمن من اقتطعو ،]١٨٩:األعراف[ ﴾زبمب رب يئ

َمهر الغنم ْ  ِّلنبيه واختار العبادات، نوافل يف العشر السنني هذه ِمقدار ٌومعلوم الزوجة، َ
ُزوجه بل ِّالنكاح، َله ترك َّحيب فلم األشياء، أفضل  حممد َ ٍبتسع َّ  وال َفوقهن، فما ِ

 فيه يكن مل ولو َُِّبأمته، املباهاة يوم  النيب ُسرور َّإال فيه يكن مل ولو هديه، فوقه هدي

ْمن ُِْصلبه من خيرج َّأنه َّإال فيه يكن مل ولو ِمبوته، ُعمله ينقطع ال َّأنه بصدد َّأنه َّإال  يشهد َ
ِبصره ُّغض َّإال فيه يكن مل ولو بالرسالة، ولرسوله بالوحدانية هللا ِفرجه ُوإحصان َ

 عن ْ

ُويثيبه به، ُاهللا ُّيعفها ٍامرأة ُحتصني َّإال فيه يكن مل ولو ، وجلعز ُاهللا ََّحرم ما إىل ِالتفاته ُ 

ِِوطره قضاء على ِلذاته، يف فهو َِووطرها، َ  َّإال فيه يكن مل ولو ُتتزايد، حسناته وصحائف َّ
 يكن مل ولو فيها، إىل اللقمة ورفع ومسكنها وكسو�ا امرأته على َِنفقته من عليه ُيثاب ما

 من عليه َّيرتتب ما َّإال فيه يكن مل ولو اإلسالم، أعداء وغيظ وأهله اإلسالم ُتكثري َّإال فيه

ِّللمتخلي حتصل ال اليت العبادات  الشهوانية َّقوته ُتعديل َّإال فيه يكن مل ولو للنوافل، ُ
ِدينه يف له أنفع هو مبا ِقلبه ُّتعلق عن له الصارفة َتعلق َّفإن ودنياه، ِ  أو بالشهوة القلب ُّ

َّاهلمة َّفإن له، أنفع هو مبا ُِّتعلقه عن ُّتصده عليها اهدتهُجم  ٍشيء إىل انصرفت ميت ِ

ُتعرضه َّإال فيه يكن مل ولو غريه، عن انصرفت َّكن إليهن وأحسن عليهن صرب إذا ٍلبنات ُّ ُ 
ًستـرا له ْ

َيبلغا مل ََفـرطني له َّقدم إذا َّأنه َّإال فيه يكن مل ولو النار، من ِ َاحلنث ُ ُ اهللا أدخله َْ

  . )٢(َّاجلنة �ما

ِّ تقوي القول - اليت ذكرها العلماء- وجمموع هذه الفضائل الدنيوية واألخروية  ُ
 .ِّبتقدمي النكاح وتفضيله على نوافل العبادات

                                  
  .)٣٤٣/ ٩ (املغين) ١(

  ).١٥٨/١٥٩/ ٣ (الفوائد بدائع) ٢(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤١

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 فجاء الشارع العدم، جانب من النسل على المحافظة: الثاني الجانب
ِّيؤدي قد ما تناول أو عنه، واإلعراض ِّالنكاح ترك من بالتحذير  أو النسل، قطع إلى ُ

  :ذلك ومن منه، التقليل أو إضعافه،

 ِاخلصاء، كما  من َّحذر كما ّبالكلية، ِّالنكاح ُّالتبتل وترك َّحذر من ّأن الشارع

 عثمان على  اهللا ُرسول َّرد«: َّأنه قال يف حديث سعد بن أيب وقاص 

 اخلصي ويف:  يقول السرخسي،)١(»َْالختصينا له أذن ولو ُّالتبتل، مظعون بن

 .)٢(النسل ُمنفعة ُتفوت املذاكري وقطع
 ِّيؤثر ّ�ى عما الشارع َّأن ّبالكلية، كإزالة رحم املرأة لغري  النسل قطع على ُ

ّموجب، أو بتناول دواء يؤثر على النسل بالكلية، أو ِّ ُ
ُيضعف النسل لغري  ٍ

ُمقصد مباح َ
ِ)٣( .  

 ٍّلكل جعل الشارع َّأن  أحد وجود عند ِّالنكاح، فسخ يف َّاحلق جنيالزو من ُ

ِّتؤثر اليت العيوب ُّالنسل سواء بالكلية، أو تؤثر تأثريا جزئيا خيل به، على ُ ُ � ً ِّ ُ ّ 

َُّكالعنة
ُوالرتق للرجل،  بالنسبة)٤( ، وغريها من العيوب اليت )٥(للمرأة بالنسبة ََّ

ُوما يشبهها  عيوبال وهذه ِّيذكرها الفقهاء عند كالمهم على عيوب النكاح،
ُّختل ًأصال يفوته والقرن َّالرتق َّأما - النسل -املقصود  �ذا ُِ

)٦( . 

 ِّقتل األوالد خشية الفقر؛ ألنه يـعدم النسل بعد وجوده، فيؤثر عن الشارع �ى ُ ُْ َّ َ 
 زت رت ىبيب نب مب زب رب﴿: عز وجلقال  املقصد، هذا على

ظ ُّوببقائهم يتم احلفا، ]٣١:اإلسراء[ ﴾مث زث رث يت ىت متنت

 .النسل على

                                  
  .)٤/ ٧ ()٥٠٧٣: (ِواخلصاء، رقم ُّالتبتل من ُيكره ما  باب،صحيح البخاري) ١(

  .)٧/ ٧ (للسرخسي املبسوط) ٢(

  .)٢٩٨/ ٢١ (الفتاوى جمموع) ٣(

ِِّوالعنني) ٤(  على ُميكنه، املطلع وال اشتهاه َّورمبا َالوطء، عن لعاجزا": ّاملشددة والنون العني بكسر "ْ

  .)٣٨٧: ص (املقنع ألفاظ

ُالرتق) ٥( ِرتقت مصدر" والتاء الراء بفتح ":ََّ ًرتـقا ترتق" التاء بكسر "املرأة ََِ :  انظر.ُفرجها التحم إذا: َْ

  .)٣٩٣: ص (املقنع ألفاظ على املطلع

  .)١٧٤/ ٥ (للسرخسي املبسوط) ٦(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٢

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 ُالشارع اللواط؛ ألنه ينايف هذا املقصد، يقول َّحرم  الناس اجتمع لو: "الغزايل َّ
َوبني ،"ُالنسل النقطع الشهوات قضاء يف بالذكور االكتفاء على  يف الغزايل َّ

 . )١(االعتبار �ذا الزىن فاحشة من ُأخطر اللواط فاحشة َّأن" السياق نفس

 ِّيرغب مل : اآليسة، يقول السرخسي املرأة وال العقيم، املرأة احِنك الشارع يف ُ
 .)٢(أصال النسل ُتضييع وفيه جيوز، والعجوز العقيم ِنكاح َّفإن

 على وحمافظة ُجاء الشارع بالنهي عنها؛ مراعاة اليت ٌاألحكام كثري من وغريها

   .املقصد هذا
  

َالنسب ِحفظ: الثاني المطلب َّ .  

ُاألسرة، وعده بعض العلماء  أحكام في المقصد هذا ُالشارع راعى وقد ّ
ِّمن المقاصد الضرورية، وبعضهم عده من قبيل المكمل للضروري َّ ُ ِ

َ
 وقد شرع ،)٣(

َالعدم جانب ومن الوجود جانب من عليه يحافظ ما األحكام من له َ.  

ِّمتعددة ٍبأحكام الحكيم ُالشارع جاء فقد: الوجود جانب من َّأما  ُتحفظ ُ
َالمقصد، هذا ٍبسياج ُحيطهُوت ِ ُيحقق ِ ِّ   :ذلك ومن الحفظ، له ُ

                                  
  .)٢٠/ ٤ (ِّالدين علوم اءإحي) ١(

  . )١٩٨/ ٥ (الفكر دار .ط للسرخسي، املبسوط) ٢(

ِّهذا املقصد ترددت يف إفراده، ألن بعض العلماء عندما يذكرون الضروريات اخلمس يعرب ) ٣( ُ ّ َّ ُ َّ ُ ِ

ًبعضهم بالنَّسب بدال عن النسل ومنهم َ ِّالرازي، والقرايف، والطويف وغريهم، وبعضهم يعرب : ُ ُ ُ ُ
ُنسل بدال عن النَّسب ومنهم الغزايل، واآلمدي وغريهم، واختار بعض املعاصرين بال كابن -ً

ُّإن أُريد بالنسل حفظه من التعطيل فيعد من : َ التفصيل بني النسل والنَّسب، فقال-عاشور ُ ُ َ ِ

ُالضروريات �ذا االعتبار، وإن أُريد بالنَّسب حفظ انتساب النسل إىل أصله  وهو الذي -َ

ُِّشرعت قواعد األنكحة وحرم الزناألجله  ُ ِ ُ فقد يقال-ُ ُعده من الضروريات غري واضح، إذ : ُ ُّ

ًليس باألمة من ضرورة إىل معرفة أن زيدا هو ابنا لعمر ً َّ َّوكأنه مييل إىل التفريق بينهما، . إخل... َّ

ُوقد رأيت أن أُفرده مبقصد مستقل عن النَّسل؛ ألين عندما استقرأت أحك ِّ ٍّ َُ
ِ

َِ ُام النكاح وجدت ُ ِّ

ُبعض األحكام أَلصق بالنَّسب منها بالنسل، فأفردته هلذا االعتبار ِ
َ َ َ / ١(املستصفى : انظر. ْ

، )٣٩٢/ ١(، شرح تنقيح الفصول )٢٧٤/ ٣(، اإلحكام )١٦٠/ ٥(، احملصول )٤١٧

ِ، مقاصد الشريعة اإلسالمية )٢٠٩/ ٣(شرح خمتصر الروضة للطويف 
َ)١٧٠/ ٢ .(  



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٣

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 ِالفرج بتحصني ُالشارع أمر  مي خي حي﴿: عز وجلفقال  ْ

ِمن الشباب، معشر يا«: ، وجاء يف احلديث]٥:املؤمنون[ ﴾ىي َ 

ْفليتزوج؛ الباءة منكم استطاع َللبصر ُّأغض َّفإنه َّ ْللفرج ُوأحصن َ  ابن يقول ،»َ

َجعل َّإمنا: -رمحه اهللا-القيم
ِ
 واملصاهرة، والرمحة، َّاملودة، إىل ًوسيلة ِّلنكاحا ُ

َالبصر، ِّوغض َّوالنسل، ْالفرج، ِوحفظ َ  من ذلك وغري واإليواء، ُّوالتمتع، َ

ِمقاصد
 .)١(ِّالنكاح َ

 َّبالعدة، َّاملطلقة الشارع ألزم  ُماء جيتمع ال حىت ِاملقصد؛ هذا على ُحمافظة ِ
ِالواطئـني ْ  من ذلك ويف وتفسد، ُاألنساب ُطفتختل واحد، ٍرحم يف فأكثر َ

 . )٢(ِواحلكمة الشريعة ُمتنعه ما الفساد

 ُأكد الشارع ًعلى إحلاق الولد بالفراش، حرصا منه على َّ ِ ُّالنسب، ويدل  إثبات ِ ُ َ َّ

َعهد عتبة كان: قالت ،رضي اهللا عنها عائشة عليه حديث ِ : سعد أخيه إىل َ

ِّمين، َزمعة وليدة ابن َّأن ُأخذه الفتح عام كان َّفلما ،إليك ُفاقبضه ِ  سعد، َ

ِعهد أخي، ابن: فقال  وليدة ُوابن أخي: فقال زمعة، بن عبد فقام .فيه َّإيل َ
َفتساوقا .فراشه على ُِولد أيب،  ابن اهللا، رسول يا: سعد فقال ، ِّالنيب إىل َ

َعهد كان قد أخي، ِ َولد أيب، وليدة ُوابن أخي: زمعة بن عبد فقال .فيه َّإيل َ
ِ
ُ 

 وللعاهر ِللفراش، الولد زمعة، بن ُعبد يا لك هو«:  النيب فقال ِفراشه، على
َاحلجر َ«)٣(. 

  ِّأبطل اإلسالم التبـين، قال  ىن مننن زن رن مم ام يل﴿ :تعاىلَ

 األمر ، وهذا]٥:األحزاب[ ﴾ىييي ني مي زي ري ٰى ين
َّمتبناه ِّاملتبين ِّادعاء به أبطل ٌإجياب،  من واملراد ،َّالنسب بالدعاء واملراد له، ًابنا ُ

ُترتب بآبائهم دعو�م ْمن أبناء ال آبائهم أبناء َّأ�م وهي ذلك، آثار ُّ َََّتـبـناهم،  َ
  .)٤(االنتساب الم :آلبائهم يف والالم

                                  
  .)٨٥/ ٢ (املعرفة - الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة) ١(

  .)٥١/ ٢ (العاملني ِّرب عن املوقعني إعالم) ٢(

  .)١٥٣/ ٨ ()٦٧٤٩: (ّّأمة رقم أو كانت ّحرة ِللفراش، الولد: باب البخاري صحيح) ٣(

  .)٢٦١/ ٢١ (والتنوير التحرير) ٤(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٤

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َالعدم جانب من َّأما  أحكام من بالتحذير الحكيم الشارع جاء فقد: َ
ِّمتعددة، ُحفظ بها َّيتحقق ُ ْ ٍبسياج ُويحيطه ِالمقصد، هذا ِ ِّيحقق نيع،َم ِ َالحفظ، له ُ ْ ِ 

  :ذلك ومن

  
 َّعدة ٌنصوص جاءت وقد البصر، َّغض ُالشارع أوجب ُّتدل ِ  ِاملقصد، هذا على ُ

 يف وقال ،]٣٠:النور[ ﴾مت زت رت يب ىب﴿: تعاىل ُاهللا قال

 ،]٣١:النور [﴾يك ىك مك لك اك﴿: املؤمنات شأن
ِك◌تب على«: قال اهللا رسول َّأن هريرة، أيب عن احلديث يف وجاء

ٌ  آدم بين ُ

 البطش، وزنامها تزنيان واليدان النظر، وزنامها تزنيان فالعينان الزنا، من ُُّحظه

 َّويتمىن، يهوى والقلب َُّالقبل، وزناه يزين والفم املشي، وزنامها يزنيان ِّوالرجالن
ْوالفرج َيصدِّق َ ِّيكذبه أو ذلك ُ  معشر يا«: ، وقال يف احلديث اآلخر)١(»ُ

ِمن الشباب،  .»للبصر ُّأغض َّفإنه َّفليتزوج؛ الباءة منكم استطاع َ

 اك يق ىق ىفيف يث ىث﴿:  تعاىلفقال الزنا، بتحرمي الشارع جاء 

َّاحلد َ، وأوجب]٣٢:اإلسراء[ ﴾مك لك  أكانا سواء الزانية، أو الزاين على َ

ِحمصنـني ْ ََ ْبعد ذكر عقوبة الزنا عز وجلال، فقال  أم ُ  خن حن جن﴿: ِ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من

َ، وكل ذلك لما]٢:النور[ ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
ِ ُّ ُ 

 .األنساب يف ٍوضياع ٍاختالط من الزنا على َّيرتتب

  ِجاء الشارع بتحرمي نكاح
 فقال ِالعفيف، الزانية من ِونكاح الزاين من العفيفة، ُ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿ :عز وجل

 .]٣:النور[ ﴾ىث نث مث زث يترث

 َّوحرم َالشارع كشف َ ْ ُحفاظا على هذا املقصد، وقد دل عليه حديث  ؛العورة ُ َّ ً ِ

 عورة إىل الرجل ينظر ال«: قال  اهللا رسول َّ، أنأيب سعيد اخلدري 

                                  
/ ٨ (الغليل ين يف إرواءَّ، وصححه األلبا)٨٥٠٧: ( رقم)٣٣٩/ ٨ (شاكر ت أمحد مسند) ١(

  ).٢٧٣٠: ( رقم)٣٧



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٥

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 واحد، ثوب يف الرجل إىل الرجل ُيفضي وال املرأة، عورة إىل املرأة وال الرجل،
 .)١(»الواحد الثوب يف املرأة إىل املرأة ُتفضي وال

 َالشارع خلوة ا َّوحرم ٌََْعنه إال ومعها حمرم، فعن َّاألجنبية باملرأة َّلرجلُ
 بن عقبة َّ

 ٌرجل فقال .النساء على والدخول إياكم«: قال  اهللا رسول َّأن ،عامر 
، ويف احلديث »املوت احلمو: قال احلمو؟ أفرأيت اهللا، رسول يا: األنصار من

َّخيلون ال«: قال  النيب عن عباس، ابن اآلخر عن  ذي مع َّإال مرأةبا ٌرجل َ

ًحاجة، خرجت امرأيت اهللا، رسول يا: فقال ٌرجل، فقام »ََْحمرم ُواكتتبت َّ ْ
 يف ُِ

ْارجع«: قال وكذا، كذا غزوة
َّفحج ِ  . )٢(»ِامرأتك مع ُ

 ًسببه؛ مراعاة هلذا املقصد،  ُوجود عند الزوجني بني ِّاللعان ُجاء الشارع بتشريع ُ
 يف ِولدها من فانتفى امرأته، رمى ًرجال َّأن«: رضي اهللا عنهما عمر ابن فعن
 قضى مث اهللا، قال كما فتالعنا،  اهللا رسول �ما فأمر ، اهللا رسول زمان

ِاملتالعنـني بني َّوفرق للمرأة، بالولد ْ َ
ِ«)٣(. 

 َالعقوبة،  عليه َّورتب ََاحملصنات املؤمنات الغافالت، قذف عن ُ�ى الشارع
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿: عز وجلفقال 

 ﴾ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك

  .]٤:النور[
َشابـهها وما َّالجاهلية ِأنكحة عن اإلسالم في ِّالنكاح عقد تمييز: الثالث المطلب َ.  

ِمن مقاصد الشريعة التابعة ّفإن
 من غريه عن ِّالنكاح عقد ِّيف النكاح، متييز َ

ُيـزهُمت عظيمة ٌمكانة اإلسالم يف ِّللنكاح فجعل األخرى، ِّالنكاح عقود صور  غريه عن ِّ
 ُنواة هي اليت األسرة، َّتتكون فبه ًقدرا، وأرفعها ًخطرا، العقود أهم من َّألنه العقود؛ من

َمتيـزه احلكيم ُالشارع لذا قصد ا�تمع، َُّ   : من خالل ما يأيت َ

                                  
  .)٢٦٦/ ١ ()٣٣٨: (مسلم، باب حترمي النظر للعورات رقم صحيح) ١(

َحمرم، ذو َّإال بامرأة ٌرجل َّخيلون ال البخاري، باب صحيح) ٢( : املغيبة، رقم على والدخول َ

  .)٣٧/ ٧ ()٥٢٣٣: (، ورقم)٥٢٣٢(

 ]٩:النور [)هل مل خل حل جل مك لك خك حك(: قوله البخاري، باب صحيح) ٣(

)١٠١/ ٦ ()٤٧٤٨(.  



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٦

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ًأوال  بتشبيهه غريه من العقود عن ِّالنكاح عقد َمتييز َقصد الشارع َّإن :َّ
ُيشبه ِّالنكاح عقد َّإن: - رمحه اهللا– القيم ُابن يقول بالعبادات، ِ  بل نفسه، يف العبادات ُ

ٌمقدم هو َّ ُّيستحب وهلذا ِنفلها، على ُ َ َوينهى املساجد، يف ُعقده ُ ْومن فيها، البيع عن ُ َ 

 جيوز ال هذا ومثل املشروعة، باألذكار له ًإحلاقا ذلك فيه َراعى بالعربية ًلفظا له َيشرتط
َحكمه، عليه الشارع َّرتب به َّتكلم فإذا به، ُاهلزل ْ ْيقصده، مل وإن ُ  الشارع والية ُحبكم ِ

ُفاملكلف العبد، على َاحلكم، َقصد والشارع السبب، َقصد َّ ْ ِمقصودين َفصارا ُ ْ َ ُ ْ   . )١(كالمها َ

 عقود صور من غريه عن ِّالنكاح يف صورته، عقد َمتييز َقصد الشارع َّإن ً:ثانيا
ُسنه مبا ُية أو ما يشبهها،ِّالنكاح يف اجلاهل ُتشريعات متيـزه من له ََّ ِّ ُ

َعائشة  غريه، فعن عن ٍ
 أحناء، أربعة على كان اجلاهلية يف ِّالنكاح َّإن« :قالت  النيب زوجرضي اهللا عنها 

ُفيصدقها َابنته، أو ََّوليته الرجل إىل ُالرجل ُخيطب اليوم؛ الناس ِنكاح :منها ِفنكاح ِ  مث ُ
 إىل أرسلي :طمثها من طهرت إذا المرأته يقول الرجل كان :ُآخر ٌكاحِون .ُينكحها

 ذلك من ُمحلها َّيتبني حىت ًأبدا ُّميسها وال ُزوجها، ُويعتزهلا منه، فاستبضعي فالن،

ُتستبضع الذي الرجل
ِ  ذلك؛ يفعل َّوإمنا َّأحب، إذا ُزوجها َأصا�ا ُمحلها َّتبني فإذا منه، َ

ِجنابة يف ًرغبة
َنكاح ِّالنكاح هذا فكان د،الول ََ

ٌونكاح .ِاالستبضاع ِ
 ُالرهط ُجيتمع :ُآخر ِ

 ٍليال عليها َّومر ووضعت محلت فإذا ُيصيبها ُّكلهم املرأة على فيدخلون ِالعشرة دون ما

ْيستطع فلم إليهم، أرسلت َمحلها، تضع أن بعد
 جيتمعوا حىت ميتنع، أن منهم ٌرجل ِ

 .ُفالن يا ُابنك فهو ُولدت، وقد أمركم، من كان يالذ عرفتم قد :هلم تقول عندها،

ِّتسمي ْمن ُ ْأحبت َ  ِّوالنكاح .الرجل به ميتنع أن يستطيع ال ُولدها، به فيلحق ِبامسه، َّ

ْممن متتنع ال املرأة، على فيدخلون ُالكثري الناس جيتمع الرابع َّ
 كن البغايا، وهن َجاءها، ِ

ًعلم تكون ٍرايات، أبوا�ن على ينصنب ْفمن ا،ََ  محلت فإذا عليهن، دخل أرادهن َ

 يرون، بالذي َولدها أحلقوا مث ََالقافة، هلم ودعوا هلا، مجعوا محلها، ووضعت إحداهن،

ِودعي به فالتاط
َّفلما ذلك، من ميتنع ال ُابنه، ُ َبعث َ ِ

ِّباحلق  ٌحممد ُ َنكاح َهدم َ
ِ 

َنكاح َّإال َّكله اجلاهلية
  .)٢(»اليوم الناس ِ

                                  
  .)١٠٢/ ٣ (العاملني ّرب عن املوقعني إعالم) ١(

ْمن باب البخاري، صحيح) ٢( ٍّبويل َّإال ِنكاح ال :قال َ  )ىث نث( :عز وجل اهللا ِلقول َِ

ُالبكر، وكذلك ِّالثيب فيه فدخل ]٢٣٢:البقرة[ ْ
 ) نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ( :وقال ِ

  .)١٥/ ٧ ()٥١٢٧( ]٣٢:النور[ )ىل مل خل( :وقال ]٢٢١:البقرة[



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٧

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ُ جاء به الشارع من أحكام متيـزَِّومما عن الصور  وشروطه، بأركانه ِّعقد النكاح ُّ
يف  الشرعي ِّالنكاح ُتوافق ال الواقع يف َّلكنها صحيحة، َّأ�ا ُأصحا�ا ويزعم ُاليت ختالفه،

  :تلك األحكام ومن ّصورته الكلية،

 ْفمن ،في بدايته ِّتمييز الشارع لعقد النكاح بضبطه َنظر َ ان األرك يف َ
ِّوالشروط اليت جاء �ا الشارع يف عقد النكاح،  حرص على متييز عقد َّأنه يرى ُ

َإليه، فشرع اخلطبة، وبني أحكامها، الوصول ِّالنكاح يف ابتدائه، مث يف طريقة ََ َّ َ ْ ِ 

َبني مث َتراعى اليت َاألمور َّ ٍخطبة بعض من النساء، َّوحرم الزوجة، اختيار عند ُ َ ََ ْ ِ 
ِعد�ا، يف اليت َّكالرجعية َّ َْخبطبة والتصريح ِ

ِّكما حرم عقد النكاح على  البائن، ِ َّ
ٍمجع َالنسب، العتبار من النساء؛ ْ  بني َاجلمع ََّوحرم املصاهرة، أو َّالرضاع، أو َّ

َّالعدة، حال يف ِّالنكاح عقد َّوحرم وخالتها، واملرأة َِّوعمتها، املرأة  أثناء ويف ِ
ْومن اإلحرام، َتأمل َ ِّراعى متييز عقد النكاح الشارع َّأن وجد ذلك َّ غريه يف  على َ

 .ابتدائه

 الوجه ِّالنكاح على َّيتم ، حىتِّتمييز الشارع عقد النكاح في أثناء العقد 
َالشارع حصول اشرتط األكمل  واشرتط والويل، الزوج بني والقبول اإلجياب ُ

َحتقق َّالويل واشرتط الزوجني، رضا ُّ َّلصحة ِ َومنع وإمتامه، العقد هذا ِ  أن َاملرأة َ

َتلي
ِالعضل عن َّالويل �ى املقابل ويف ِبنفسها، َالعقد َِ ِلموليته، ْ َِّ

َ ُ  مث جاء الشارع ْ
ِالشغار، ونكاح  ِكنكاح ُتنايف مقصود الشارع؛ اليت ِّالنكاح صور بعض بإبطال ِّ
ِاملتعة،

ْبدفع َالزوج ََوألزم َ ٍصداق َ
َّيسمى مل إذا للمرأة َ ُداقَّالص ُ أو  العقد، يف َ

َمهر هلا أوجب ْ ِالمثل، َ ْ ِ ٌالذي إذا اختل ركن من أركانه أو  ِّالنكاح عقد وأبطل ْ ُ َّ
ُاختل بعض شروطه، ُ ْومن َّ َنظر َ ُيقطع ُِّكله هذا يف َ َقصد َالشارع َّأن َ هذا  َمتييز َ

 . غريه عن العقد

 تقطع العقد، لىع زائدة ًشروطا ِّللنكاح اشرتط الشارع َّ إن:القيم ابن يقول 
َشبه عنه ُتليه أن امرأة ومنع ِّوالويل، كاإلعالم، ِّالسفاح، َُ  إىل َوندب ِبنفسها، َ

َّاستحب حىت إظهاره، ِ َّالدف فيه ُ َوالوليمة؛ َوالصوت ُّ  بذلك اإلخالل يف َّألن َ

ِمقاصد بعض وزوال ِّالنكاح، بصورة ِّالسفاح وقوع إىل ًذريعة
 . )١(ِّالنكاح َ

                                  
  ). ١١٣/ ٣ (العاملني ِّرب عن املوقعني إعالم) ١(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٨

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 فقد جاء الشارع بأحكام حيصل إعالنه وإشهاره، في ِّرع للنكاحالشا تمييز ٍ ُ
 ِّالنكاح، على ِاإلشهاد ُاشرتاط: ومنها به، الناس وإعالم ِّالنكاح، ُ�ا متييز عقد

ِّالدف ضرب ُواستحباب إعالنه، ُأو اشرتاط  أوجب بل له، الوليمة وإقامة فيه، ُّ

  .ِّالنكاح لدعوة اإلجابة ُالشارع
 َّاختص َّإمنا: "- رمحه اهللا– يميةت ابن يقول  أن ِّالنكاح يف ََأمر َاهللا َّبأن ُاملسلم ُ

ََّمييـز  ﴾مك لك خك حك جك مق﴿: قال كما ِّالسفاح، عن ُ

ًمبالغة ذلك؛ وحنو ُّوالشهود ِّبالويل َفأمر ،]٥:املائدة[  ِّالسفاح، عن ِمتييزه يف ُ
ِلدف،با الصوت شرع حىت بالبغايا، ُِّالتشبه عن للنساء ًَوصيانة  والوليمة ُّ

َلشهرته، وأمر املوجبة ِومنهم من ًمجيعا، �ما أو باإلعالن أو باإلشهاد، فيه ُ َ 

ُاملميـز ُاإلعالن حيصل و�ا اإلشهاد، على اقتصر ِّالسفاح عن له ِّ
)١(.  

 مما - بذلك  اإلخالل -  ُالشارع :أي - وجعل: - رمحه اهللا- القيم ابن ويقول َِّ

ِمقاصد بعض ِوزوال ِّالنكاح، بصورة ِّسفاحال وقوع إىل ًذريعة - سبق 
َ 

 .)٢(ِّالنكاح
 ِّالنكاح عقد متييز يف ُالشارع ارتقى وقد: - رمحه اهللا-عاشور بن الطاهر ويقول 

 وجه غري على املعاشرة وكانت وعادة، ًشرعا املذمومة املعاشرة أنواع بقية عن

ِّاحلب، عن تنشأ كانت إذ لألولياء، املال بذل عن ًخالية ِّالنكاح  الشهوة أو ُ
ْفمن أهلها، من ٍوخفية ٍانفراد على للمرأة الرجل من

َالزىن :ذلك ِ  ومنه َّاملوقت، ِّ

ٌّمستمر زنا فهي املخادنة، ِ ُ
)٣(. 

 ََّمما ميز بل  َفشرع االنفصال بني الزوجني، طريقة ِّالنكاح عقد ُالشارع به َِّ
َاخللع، أو الطالق، َالفسخ، أو ُْ ْ ُف بني الزوجني، يتعذر معه ِيف حال وقوع خال َ َّ

ٍ

ِّاستمرار عقد النكاح، أو يف حال تعذر استمرار عقد النكاح من جهة  ُِّّ ُ
الزوجة، أو يف حال تقصري الزوج يف احلقوق الواجبة عليه، أو ألي أمر آخر 
َّيؤثر على عقد النكاح على تفصيل يف ذلك؛ ألن استمرارمها على عقد  ِّ ِّ ُ

                                  
  .ُّ بتصرف يسري)١٠/ ٤ (تيمية البن الكربى الفتاوى: انظر) ١(

  .)١١٣/ ٣ (املوقعني إعالم) ٢(

  .)٢٣٠/ ٤ (والتنوير التحرير) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٤٩

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َّالنكاح يرتتب عليه ُفميز الشارع  ِّبقائهما على عقد النكاح، من أعظم ُمفاسد ِّ َّ
�فيها حال ِّطريقة االنفصال لعقد النكاح، وجعل تقع  اليت املشكالت من لكثري َ

  .الزوجني بني

 يكون أن من خيرج قد - الطالق: أي - َّإنه  َّإال: - رمحه اهللا- يقول الكاساين
 علم بأن نكاحها، إىل يرجع ٍلفساد أو ئع،الطبا ُوتباين األخالق، ُتوافق لعدم ًمصلحة؛

ِدينه فساد ُسبب معها املقام َّأن أو املرأة، هذه ِبنكاح ُتفوته املصاحل َّأن الزوج  ُودنياه، ِ

َليستويف الطالق؛ يف املصلحة ُفتنقلب
َمقاصد ِ ِ

  . )١(أخرى امرأة من ِّالنكاح َ
ِمن مقاصد الشارع استدامة: الرابع المطلب

 ُوتحقيق ح بين الزوجين،ِّالنكا عقد َ

  . والرحمة َّالمودة

ِمقاصد الشريعة من أهم
 الزوجني، بني االستدامة ُحتقيق ِّالنكاح عقد تشريع يف َ

  .)٢(الدائمة للوصلة ِّالنكاح شرع عز وجل واهللا: - رمحه اهللا– القيم ابن يقول

 بني ا� الوفاء جيب اليت الالزمة العقود من َّعده الشارع َّأن يف ذلك ويظهر

 يقول ]١:املائدة[ )ىقيق يف ىف يث ىث﴿: عز وجل فقال العقد، أطراف
ًميثاقا الشارع َّ، بل مساه)٣(ِّالنكاح عقد :منها وذكروا ست، َّإ�ن: أهل التفسري ًغليظا،  ِ َ

 ِّاملفسرين بعض عند به واملراد ،]٢١:النساء[ ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ :فقال

َّاستحل الذي ِّالنكاح عقد ِ ُالفرج به ُ
)٤(.   

   .)٥(العقود الالزمة من ِّالنكاح ّإن: - رمحه اهللا- قول ابن القيموي

َقصد َّأنه ُيوحي إىل الالزمة العقود من ُّيعده الشارع وكون االستدامة بني  منه َ

ِّالزوجني، بل إن مما يؤكد هذا أن عقد النكاح َ َّ ِّ ُ َِّ َمكتمل الشروط واألركان، ال  انعقاده بعد ّ ُ
ُترتك الزوجة ُميكن أن ِّ عقد النكاحَُ ِعصمة من َوخترج َ ٍبطالق َّإال ِالزوج ِ ٍخلع أو ََ ْ  أو ُ

ِفسخ، وقد جاء الشارع جبملة من األحكام تدل على مراعاته هلذا املقصد، ومن
ُ ُّ ُ ُ ٍ ْ   : ذلك َ

                                  
  .)٩٥/ ٣ (الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع) ١(

  .)٢٧٦/ ١ (املعرفة، الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة) ٢(

  .)١٢٨: ص (١ اجلزء، وهب البن اجلامع من القرآن تفسري) ٣(

  .)٤٦٧/ ١ (والعيون النكت = املاوردي تفسري) ٤(

  .)٨٦/ ٤ (العاملني ّرب عن املوقعني إعالم) ٥(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٠

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َيـقترن التي المرأة في ْ ُفقد جاء الشارع بأحكام تدل على مراعاة ما  بها، ُ ُّ ُ
ِّحيقق استدامة النكاح بني ال ِّ َّزوجني، وحيقق املودة واأللفة، فاستحبُ َُ َّ ِالبكر ِنكاح ُالشارع ِّ ْ ِ 

 َّيتعلق مل َّألنه �ا؛ ِزوجها ُقلب َّويتعلق بزوجها، َّتتعلق َّأ�ا يغلب َالبكر َّألن ًابتداء؛

ِّحيقق �ا فاالقرتان ُقبل، من ٍبرجل ُقلبها  رضا ًأيضا واشرتط ِّالنكاح، عقد استدامة ُ
َلما ِالبكر يف واالستئذان ّالثيب، يف ريحبالتص الزوجة

 ِّالنكاح، استدامة يف ٍَأثر من لذلك ِ

َيؤدم أن أحرى َّبأنه ذلك َّوعلل للمخطوبة، النظر شرع مث ُبينـهما، ُ  ُالشارع اعترب وقد َ

 السعادة ملعاين ٌجامعة هي اليت بالربكة للزوجني الدعاء شرع لذا هامة، ًصفقة ِّالنكاح
   .املقصد هلذا اةُمراع واخلري،

ق مـــا نظـــم الـــشارع ثـــم ْبالعـــشرة َّـــيتعل  نظـــام ِّأمت  علـــىبـــين الـــزوجين، الزوجيـــة ِ

ُّتـــدل علـــى ذلـــك، منهـــا قـــول اهللا  كثـــرية النـــصوص ًدقيقـــا، فجـــاءتً وأكملـــه، تنظيمـــا عـــز ُ
 باملعاشــــــرة ُالـــــشارع ، مث أمــــــر]٢٢٨:البقـــــرة[ ﴾مننن زن رن مم ام﴿: وجـــــل

   َوأمر ،]١٩:النساء[ ﴾خصمص حص﴿ :باملعروف، فقال

ٍ، وقــــال يف حــــديث )١(ً»خــــريا بالنــــساء استوصــــوا«: للزوجــــة، فقــــال باإلحــــسان 

ٍلكـل واحـد منهمـا  جيـب ومـا حقـوق الـزوجني، ّ، مث بـني)٢(»ِألهلـه ُخـريكم ُخريكم«: آخر
ِّ ُ

ُكنــت لــو« :َّحــق الــزوج، فقــال  ّوعظــم جتــاه اآلخــر، ْ ًآمــرا ُ
َيــسجد أن ًأحــدا ِ  اهللا، ِلغــري ُ

ُألمرت ْ َّحممـد نفـس والـذي لزوجهـا، تـسجد أن املرأة َ ِّتـؤدي ال بيـده، ُ  حـىت ِّر�ـا َّحـق ُاملـرأة ُ
َتؤدي ِّ   .)٣(»ِزوجها َّحق ُ

ُبل جاء الشارع بأشياء دقيقة مراعاة هلذا املقصد،  امرأته مع الرجل َهلو فجعل ُ

 نم َامرأته الرجل ُمالعبة َّعد وهلذا: -رمحه اهللا– القيم ابن املشروع، يقول اللهو من
ِمقاصد على إلعانتها ِّاحلق؛

ُّحيبه الذي ِّالنكاح، َ ْيعن مل وما ،عز وجل اهللا ُ ُ
 حمبوب على ِ

ِّالرب   .)٤(باطل فهو عز وجل َّ
                                  

  .)١٠٩١/ ٢ ()٦٠: (مسلم، باب الوصية بالنساء رقم صحيح) ١(

َّ، وصححه األلباين يف )٦٣٥/ ١ ()١٩٧٧(النساء  ُمعاشرة حسن باب ماجه، ابن ُسنن) ٢(
  .)٥٦٣: ص ()٥٦٢٥(وزيادته  الصغري اجلامع

 َّ وحسنه األلباين يف إرواء)٥٩٤/ ١( )١٣٥٨(املرأة  على الزوج ّحق باب ماجه، ابن ُسنن) ٣(

  .)٥٦/ ٧ (الغليل

  .)١٦٢: ص (املشتاقني ونزهة احملبني روضة) ٤(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥١

ِّالزوجية يف حال التعدد، مبا حيقق استدامة النكاح،  احلياة َّنظم الشارع  مث َ ِّ ُُّ
َّوحيقق األلفة واملودة، ِّ  زوجاته بني املساواة بإجياب ًابتداء ُّعدد،بالت ِّاملتعلقة األحكام ّفبني ُ

ًبكرا، َّتزوج إذا له وشرع ًحائضا، أو ُاملرأة مريضة كانت ولو حىت القسم، يف  ُيقيم أن ِ

َوتألف ُوحشتها، َتزول حىت ًسبعا، عندها  يف دقيقة ٍأحكام الشارع يف ّفصل بل َزوجها، َ
ًخاصة األسرة َلما ِبالفراش؛ َّ

ُّكل الزوجية، احلياة قراراست يف أثر من هلا ِ  َّتستقر حىت ذلك ُ

  .وجه أكمل على َوتدوم الزوجية، احلياة

ِّحيقق ال َّألنه املتعة؛ ِالتحليل، ونكاح ِنكاح عن ُالشارع �ى َآخر جانب ومن ُ 
َّلما املتعة ِنكاح: - رمحه اهللا– القيم ابن ِّاستدامة النكاح، يقول  َأخرجه ُالتوقيت َدخله َ

   .)١(واالستمرار الدوام بوصف ُشرِع الذي ِّلنكاحا َمقصود عن

ٍّلكل من الزوجني ُالشارع أجاز بل ِّالنكاح، إذا وجد يف الطرف  عقد َفسخ ُ
ِّعيبا من عيوب النكاح اليت اآلخر ِّيؤثر نقص وجود أو كمال، ُفوات فيها ً  استقرار على ُ

   .الزوجني بني والرمحة املودة وحتقيق ِّالنكاح واستدامته،

ُّكل: - رمحه اهللا–القيم  ابن يقول ُيـنـفر ٍعيب ُ ِّ  به حيصل وال منه، َاآلخر َالزوج َُ
 الشروط َّأن كما البيع، من أوىل وهو اخليار، ُيوجب واملودة، الرمحة من ِّالنكاح ُمقصود

ًمغرورا ورسوله ُاهللا ألزم وما البيع، ُشروط من بالوفاء أوىل ِّالنكاح يف َاملشرتطة  وال قط َ

َوغنب َُّغر به مبا ًبوناَمغ ْومن به، ُِ ِمقاصد ََّتدبـر َ
 وعدله وموارده مصادره يف الشرع َ

َخيف مل املصاحل، من عليه اشتمل وما وحكمته، ُرجحان عليه َْ  من ُوقربه القول، هذا ُ

  .)٢(الشريعة قواعد

 يكفيها ما ماله من تأخذ أن ُزوجها، عليها ُينفق ال اليت املرأة أرشد َّإنه بل
ْيرشدها ومل باملعروف، بنيهاو  على الشارع من ًحرصا طلب الطالق؛ أو الفسخ، إىل ُ

   .)٣(هذا املقصد

                                  
  .)٢٧٩/ ١ (املعرفة الشيطان، مصائد من ناللهفا إغاثة) ١(

  .)١٦٦/ ٥ (العباد خري هدي يف املعاد زاد) ٢(

 شحيح، رجل سفيان أبا َّإن: فقالت ، اهللا رسول جاءت معاوية أم هندا َّأن: عائشة عن) ٣(

 ما خذي: "قال شيئا؟ ماله من آخذ أن ٍجناح من َّعلي فهل وبين، يكفيين ما يعطيين ال َّوإنه

 )٣٥٣٢( يده حتت من َّحقه يأخذ الرجل يف باب داود، أيب ُسنن. باملعروف وبنيك يكفيك
= 

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٢

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 استدامة على منه ًحرصا حكيمة؛ ًمعاجلة الزوجة أو الزوج من النشوز َوعاجل
  .بينهما ِّالنكاح عقد

ًتظهر جليا أيضا يف املقصد ُمراعاة هذا َّإن بل �  نم ُيتبعه وما الطالق تشريع ُ

َّالعدة، وما  املرأة، ّتعتد كيف وقع وإذا الطالق، ُإيقاع ُّيتم كيف َّفقد نظم الشارع ِ
ّللمطلق، إال الرجعة زمن تطويل على حرصه ِّ َّيتمكن زمن عنده فيكون يندم، َّلعله ُ

 فيه َ

   .بينهما ُاحلياة َتدوم أن على الشارع منً حرصا َّإال ذاك وما املراجعة؛ من

 معها، ُمقامه ليطول ُّالطهر؛ يف الطالق عن �ى: -رمحه اهللا– القيم ابن يقول
ِْوطئها، إىل ُنفسه تدعوه َّولعله  ًحرصا ذلك فيكون هلا، الكراهة من ِنفسه يف ما َوذهاب َ

 ِّالنكاح بقاء على �وحضا الشيطان، إىل احملبوب اهللا، إىل البغيض الطالق ارتفاع على

  .)١(مأعل واهللا والرمحة، ّاملودة ودوام
 منهما ٌّكل وعرف ُوفق ما جاء به الشارع، على حيا�ما يف الزوجان سار فإذا

 ّواملودة واأللفة ِّاستدامة النكاح َّوحتققت األسرة، حياة استقامت وعليه؛ له ُجيب ما

الزوجان أو  ّقصر إذا َّأما ُّوالتفكك، الشقاق إىل ِّاملؤدي النزاع وسلمت من والرمحة،
ِّيؤدي ذلك َّفإن به، املناطة وقاحلق يف ُأحدمها  عقد يف االستدامة حتقيق عدم إىل ُ

  .الزوجني بني والنفور ُّالتصدع ُوحيدث ِّالنكاح،

  
  

                                       
=  

 بغري تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق مل إذا كتاب النفقات، باب البخاري،  صحيح)٣٩٢/ ٥(

  .)٦٥/ ٧() ٥٣٦٤: (باملعروف، رقم وولدها يكفيها ما علمه
  .)١٧٦/ ٦ (داود أيب ُسنن على القيم ابن حاشية) ١(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٣

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  الثاني المبحث
ِّمقاصد الشريعة في آصرة النسب والصهر في األسرة َ ََّ ِ ِ

َ  

ْالصهر َالقرابة: ِّ َاحلاصلة َ   . )١(ٌع من أهل اللغةاملناكحة، وبه قال مج ِبسبب ِ

ْوالصهر: األزهري وقال  وذوي احملارم ذوات النساء قرابات على يشتمل ٌاسم ِّ
 وأخواهلا، وأعمامها، أخوا�ا، وبنات وخاال�ا، َّوعما�ا، وأخوا�ا، أبويها، :مثل احملارم،

ْومن ِزوجها، أصهار فهؤالء َقبل من كان َ
 املرأة، هارأص ُفهم احملارم قرابته ذوي من الزوج ِ

ْمن منهم بالتحرمي واملنصوص   .)٢(عز وجل اهللا ذكره َ
 اآلباء، ِجهة من ٍقريبة والدة إىل رجع ما َّالنسب َّأن َّالنسب وبني بينه والفرق

ُتشبه خلطة من كان ما ِّوالصهر ِ ِحيدثها القرابة، ُ ُالتزويج ُ
)٣( .  

ِاملقاصد من َّوإن
َ

 النسل، على ُة، احلصولاألسر تكوين الشريعة يف اليت راعتها 
َّوحفظ نسبه، وقد جاء الشارع بالرتغيب يف نكاح املرأة الولود، ورتب  وطلب الولد، ِ

ُ ِ
َ َ

ُّبأمته يوم القيامة، مث جاء بأحكام ختص  َعلى ذلك حصول املباهاة من النيب  َِّ
َالنسب واملصاهرة، وجعلها ُعوامل الرتابط والتآلف بني البشر، يف تكو أقوى من َّ ين ُ

  .ِّاألسرة، سواء بني األوالد والوالدين، أو مع القرابة والصهر

ًنسبا احلالل ِّالنكاح  اهللا جعل: - رمحه اهللا–الشافعي  يقول ًوصهرا، َ ِ 

ًحقوقا به وأوجب ُ ُ
)٤(.  

 يف فهو :]٥٤:الفرقان[ ﴾حقمق مف خف﴿: ويقول ابن كثري عند قول اهللا

ٌولد أمره ابتداء ًصهرا، ُفيصري َّيتزوج مث ٌنسيب، ََ ْ
ٌوأختان ٌأصهار له يصري مث ِ َ ْ ََوقـرابات َ

)٥( .  

ٍنسب، ذوي: قسمني البشر َتقسيم أراد: -رمحه اهللا-وقال النسفي
ًذكورا :أي َ ُ 

َيـنسب ٍصهر، ُوذوات فالن، بنت وفالنة فالن، ابن فالن ُفيقال إليهم، ُْ ْ
ً إناثا :أي ِ

َّيصاهر �ن، ُ
ِ

 ﴾جت هب مب خب حب﴿ :عز وجل كقوله ُ
                                  

/ ١ (البالغة ، أساس)٥٤٣: ص (فارس البن اللغة ، جممل)٦٨/ ٦ (اللغة �ذيب: انظر) ١(

  .)٦٥٦: ص (، الكليات)٤٧١/ ٤ (العرب ، لسان)٥٦٢
  )٢٠٥: ص (الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر) ٢(

  .)٦٣/ ٣ (واألثر احلديث غريب يف ، النهاية)٣٢٣/ ٢ (احلديث غريب يف الفائق: انظر) ٣(
  .)٢٠٤: ص (الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر) ٤(

  .)١١٧/ ٦ (سالمة ت كثري ابن تفسري) ٥(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٤

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ًبشرا الواحدة النطفة من خلق حيث ]٥٤:الفرقان[ ﴾خك حك جك﴿ ]٣٩:القيامة[ َ 
   .وأنثىً ذكرا نوعني

ًوصهرا أي ًقرابة، :أي ًنسبا فجعله: وقيل   ِّبالنكاح الوصلة :يعين ُمصاهرة، :ِ

   .)١(�ما يكون ُالتوالد َّألن وباملصاهرة، �ا يقع ُالتواصل َّألن األنساب؛ باب من
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع﴿:  اهللا قول يف الفراء وقال

َالنسب َّفأما :]٥٤:الفرقان[ ﴾حقمق َالنسب فهو َّ ُنكاحه، ُّحيل ال الذي َّ
ُالصهر َّوأما ِ ْ ِّ 

ُّحيل الذي فهو ُنكاحه، ِ
ِّالعم كبنات ِ ُّحيل اليت القرابة من أشبههن وما واخلال، َ  .ُتزوجيها ِ

َوخطئ ُُقوله الفراء على َُّورد ِّ   .)٢(إليه ذهب فيما ُ

   :مطالب ُثالثة كالم فيه فيوال

ِقصد الشارع حفظ نسب األوالد، والحرص على صالحهم، : َّالمطلب األول ُ ْ َ
  .بحقوقهم والقيام

َِّمن مقاصد الشريعة أ�ا راعت حقوق األوالد؛ ألن ذلك مما خيدم مقصد  َّ َ َّ ِ
َ
  ِحفظ النسل،

 الولد، - كاح ِّمن فوائد الن: أي -األوىل  الفائدة: - رمحه اهللا- يقول الغزايل

ِوضع األصل، وله وهو
ْجنس عن َُالعامل َخيلو ال النسل، وأن ُإبقاء ِّالنكاح، واملقصود ُ ِ 

  . )٣(اإلنس
ُّويعد الولد  اليت النعم ِّأخص من ّوإن على األسرة، �ا َّيتفضل اليت اهللا نعم من ُ

ُحيقق  الصاحل ولدال َّألن عباده؛ وحقوق اهللا، حبقوق ِقائم ٌصاحل ٌولد ُاألسر �ا ُترزق ِّ ُ
: ثالث من إال ُعمله انقطع آدم ُابن مات إذا«:  قال ًِّوميتا، �حيا لوالديه النفع

 األحكام ُالشارع راعى وقد ،)٤(»له يدعو صاحل ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة

َّنشأ�م، ومن مث يف بداية تكوين األسرة، ويف باألوالد ِّاملتعلقة ْ
 ورعايتهم حقوقهم أداء ِ

                                  
  .)١٤١/ ٣ (النفائس دار النسفي، تفسري) ١(

  .)٢٠٤: ص (الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر) ٢(

  .)٢٤/ ٢ (الدين علوم إحياء) ٣(

) ١٦٣١(وفاته رقم  بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما مسلم، كتاب الوصية، باب رواه) ٤(

  .)١٢٥٥/ ٣ (مسلم صحيح



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٥

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ِّكل يف واستصالحهم، وتربيهم  حال يف حىت ُجاء �ا الشارع لألسرة، اليت األحكام ُ
  .االنفصال بني الزوجني وقوع

َيف مقاصـــد تكـــوين األســـرة احلـــرص علـــى صـــالح األبنـــاء الـــشارع وقـــد راعـــى
ِ

 يف َ

َّمبكــرة قبــل تكوينهــا، فقــد رغــب الــشارع يف اختيــار مرحلــة ّ ينا ذات الــصاحلة، الزوجــة ُ  لــدِّ
ين بـــذات ْفـــاظفر« :بقولـــه  واألخـــالق،  كانـــت إذا َالزوجـــة َّ؛ ألن)١(»َيـــداك َِتربـــت الـــدِّ

ِثـم جـاء بمجموعـة أحكـام بعـد تكـوين األوالد،  تربيـة علـى لـألبً عونا صارت ًصاحلة،

د علـــى هـــذا المقـــصد، ِّـــاألســـرة، تؤك ٍبـــدعاء َيـــدعو أن َإتيانـــه زوجتـــه عنـــد َ فـــشرع للـــزوجُ
ُ 

ِّحيــصن  النــيب قــال: قــال ،رضــي اهللا عنهمــاعبــاس  ابــن فعــن الــشيطان، مــن ُ، وحيفظــهَالولــد ُ

 :»َالــــشيطان، ِّْجنبـــين َّاللهــــم اهللا، باســـم: َأهلــــه يـــأيت حــــني يقـــول أحــــدهم َّأن لـــو َأمـــا 

ِوجنـــب َرزقتـنـــا، مـــا َالـــشيطان ِّ ِقـــضي أو ذلـــك، يف َبينهمـــا ُقـــدِّر َّمث ْ ٌولـــد، ُ  ٌشـــيطان َّيـــضره مل َ
َبدنـه، أو َعقلـه، ُّيـضر مبـا ُيداخلـه وال ُالشيطان، َّيتخبطه ال: احلديث، ومعىن )٢(»ًأبدا  أو َ

  . )٣(بالكفر يفتنه مل أو والدته، عند فيه يطعن ال

 ، النيب َُّسنة ََّاتـبع قد كان ِأهله ِمجاع عند ذلك قال فإذا: الطربي وقال
ْورجونا   .)٤(األلفة َدوام له َ

ّيؤذن مث َيف أذن املولود اليمىن ُ ْ يقول ابن القيم  ُاليسرى، أذنه يف الصالة ُويقيم ،ُ

ُّوسر: -رمحه اهللا– َمسع ُيقرع ما َّأول يكون أن -أعلم واهللا-  التأذين ِ  ُكلماته اإلنسان ْ
ِّالرب لكربياء ّاملتضمنة  اإلسالم، يف �ا يدخل ما َّهي أول اليت َّوالشهادة وعظمته، َّ

َّيلقن كما الدنيا، إىل دخوله عند اإلسالم شعار له كالتلقني ذلك فكان  التوحيد كلمة ُ

ُْيشعر، مل وإن به، وتأثريه قلبه، إىل التأذين َِأثر ُوصول ُمستنكر وغري منها، خروجه عند ْ َ 
 كان وهو األذان، كلمات من الشيطان هروب وهي أخرى، ٍفائدة من ذلك يف ما مع

ُيرصده َيولد، حىت ُ َللمحنة ُفيقارنه ُ ْ
ُِيضعفه ما ُشيطانه فيسمع وشاءها، هللا َّقدرها اليت ِ ُ 

ِدينه وإىل اهللا إىل ُدعوته تكون أن وهو :آخر ًمعىن به، وفيه ُّتعلقه أوقات َّأول ُويغيظه ِ 

                                  
  .)٧/ ٧ ()٥٠٩٠(الدين، رقم  يف األكفاء باب البخاري، صحيح) ١(
  .)٢٣/ ٧ ()٥١٦٥(أهله  أتى إذا الرجل يقول ما ، باب)٢٣/ ٧ (البخاري صحيح) ٢(

  .)٢٣٣/ ١ (البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد) ٣(

  .)٢٨٣/ ٧ (بطال البن البخاري صحيح شرح) ٤(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٦

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َفطر اليت اهللا ُفطرة كانت كما الشيطان، دعوة على ًسابقة عبادته وإىل اإلسالم
ِ  عليها ُ

  . )١(عنها ونقله هلا الشيطان تغيري على ًسابقة

ّيعق أن ًالشارع أيضا َّستحبوا  رسول قال: قال ،مسرة  فعن املولود، عن ُ

ٌمرتـهن الغالم«:  اهللا َُ َّويسمى، ِسابعه، يوم عنه ُيذبح َِبعقيقته، َ ُوحيلق ُ   .)٢(»ُرأسه َُْ
 ٌحمبوس ٌممنوع نفسه، يف ٌرهينة َّأنه احلديث ِوظاهر: - رمحه اهللا- قال ابن القيم

ُيراد ٍخري عن  برتك ُِحبس وإن اآلخرة، يف ذلك على ُيعاقب أن ذلك من يلزم وال به، ُ

َّعق من ُيناله َّعما العقيقة أبويه  األبوين، تفريط بسبب ٌخري َالولد ُيفوت وقد أبواه، عنه َ
ُّيدل َّإمنا هذا َّفإن ًكسبه، وأيضا من يكن مل وإن  ََّفشبه منها، َُّبد ال الزمة َّأ�ا على ُ

َلزومها   .)٣(بالرهن عنها املولود كوعدم انفكا ُُ

 الشيطان، من النفكاكه ٌسبب العقيقة َّإن :ُيقال ْأن فاألوىل: وقال املناوي
 من له ومنعه أسره، يف له الشيطان حبس من له ٌختليص فهي خروجه، حال طعنه الذي

  .)٤(آخرته مصاحل يف سعيه

 جس مخ جخ مح﴿ : اهللا قال ورعايتهم، األوالد برتبية ُالشارع مث أمر

 ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 يقوم وأن معصيته، عن وينهاهم اهللا، بطاعة يأمرهم أن :قال قتادة ، عن]٦:التحرمي[

 عنها، ردعتهم ًمعصية هللا رأيت فإذا عليه، ويساعدهم به، يأمرهم اهللا، بأمر عليهم
   .)٥(عنها وزجر�م

 ٍراع ماماإل َِّرعيته، عن ٌمسئول ُّوكلكم ٍراع، ُّكلكم« : اهللا رسول وقال

 بيت يف راعية واملرأة َِّرعيته، عن ٌمسئول وهو أهله يف ٍراع والرجل َِّرعيته، عن ٌومسئول
ِسيده مال يف ٍراع واخلادم َِّرعيتها، عن ومسئولة زوجها   وعنه)٦(.»َِّرعيته عن ٌومسئول ِّ

                                  
  .)٣١: ص (املولود بأحكام ودودامل حتفة) ١(

 َّ وصححه األلباين يف اجلامع)١٥٣/ ٣()١٥٢٢: (رقم العقيقة، من باب الرتمذي، سنن) ٢(

  .)٧٦٤: ص ()٧٦٣٣: (رقم وزيادته، الصغري

  .)٢٩٧/ ٢ (العباد خري هدي يف املعاد زاد) ٣(

  .)٤١٥/ ٤ (القدير فيض) ٤(

  .)٤٩٢/ ٢٣ (الطربي تفسري) ٥(

  .)٢٦/ ٧() ٥١٨٨( ]٦:التحرمي [)مس خس حس جس ( باب خاري،الب صحيح) ٦(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٧

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 اهللا َّحرم َّإال َِّلرعيته ٌّغاش وهو ُميوت يوم ميوت ًَّرعية ُاهللا يسرتعيه عبد من ما«: قال ُ
ِّكل يف ٌّعام ٌلفظ وهو )١(.»َّاجلنة عليه ْمن ُ َكلف َ َحفظ ُِّ ْ   . )٢(ِغريه ِ

 واضربوهم سنني، لسبع بالصالة أوالدكم ُمروا« : قوله ًأيضا عنه وجاء

 على جيب: -رمحه اهللا-  يقول ابن تيمية.)٣(»املضاجع يف بينهم ِّوفرقوا ٍلعشر، عليها
َّاحملرمات َاعتياد ومينعه والصالة، الطهارة ِّلمهُيع أن ِّالصيب كافل

 وجيب: ًوقال أيضا. )٤(

ِّكل على ٍمطاع ُ ْمن َُيأمر أن ُ َيطيعه َ   .)٥(يبلغوا مل الذين ِّالصغار حىت بالصالة، ُ

ُّعليهم، كل ذلك  الدعاء ُّوجتنب لألوالد، بالدعاء الشارع باألمر مث جاء  ُ
 اهللا قول األنبياء دعاء ومن القرآن، يف ٌحاضر ألوالدل والدعاء ًتأكيدا على هذا املقصد،

  عن إبراهيم: ﴿وقال ]٣٥:إبراهيم[ ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ: 

 جض مص خص حص﴿  :وقال ،]١٠٠:الصافات[ ﴾حق مف خف حف جف﴿

 جي يه ىه مه جه﴿ :وإمساعيل هو وقال ،]٤٠:إبراهيم[ )خضمض حض

 يم ىم مم خم﴿: وقال  زكريا ، ودعا]١٢٨:البقرة[ ﴾ىي مي خي حي

  .]٣٨:عمران  آل[ ﴾جه ين ىن خنمن حن جن
َِِّّلذريته عز وجلَّربه  ُوهو سؤاله: األمر الثاين: - رمحه اهللا- يقول الشنقيطي ُ 

 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني﴿: تعاىل كقوله والصالح، َاإلميان

ًأئمة، أيضا ذرييت من واجعل :أي. ]١٢٤:البقرة[ ﴾ختمت حت جت مبهب خب َّ ِ 
 وقوله ،]٤٠:إبراهيم[ ﴾خضمض حض جض مص خص حص﴿: عنه عز وجل وقوله

: وإمساعيل هو عنه وقوله ]٣٥:إبراهيم[ ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿: عنه

: قوله إىل ]١٢٨:البقرة[ ﴾ ...ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه﴿
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ(

 املذكور الرسول بعث يف دعاءه ُاهللا أجاب ، وقد]١٢٩:البقرة[ ﴾يبرت ىب
                                  

  .)١٢٥/ ١() ٢٢٧: (النار، رقم لرعيته ّالغاش الوايل استحقاق باب مسلم، صحيح) ١(

َلما املفهم) ٢(
ُِأشكل ِ   .)١١٨/ ٢ (مسلم كتاب تلخيص من ْ

ه األلباين َّ، وصحح)١٣٣/ ١ (،)٤٩٥: (بالصالة، رقم الغالم ُيؤمر مىت باب داود، أيب ُسنن) ٣(

  .)٢٦٦/ ١) (٢٤٧(السبيل، رقم  منار أحاديث ختريج يف الغليل يف إرواء

  .)٢٢٤/ ٥ (مشس عزير تيمية، البن املسائل جامع) ٤(

  .)٥٠/ ٢٢ (الفقه يف تيمية ابن وفتاوى ورسائل كتب) ٥(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٨

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ًحممدا ببعثه َّ ُ عنه احلديث يف جاء ، ولذا  جعل ، وقد»إبراهيم دعوة أنا«: قال َّأنه 
: »العنكبوت «سورة يف عز وجل قال كما ذريته، من إبراهيم بعد األنبياء اهللا

 ﴾من زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿

 ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ :احلديد سورة يف نوح وعن عنه وقال ،]٢٧:العنكبوت[

]٢٦:احلديد[ ﴾ىئيئ نئ مئ زئ رئ
)١(.   

 طلب  اخلليل َّأن بدليل الصفات، أفضل الصالح َّأن واعلم: وقال الرازي

 ]٨٣:الشعراء[ ﴾جه هن من خن حن جن﴿: فقال لنفسه، الصالح
  سليمان ، وطلبه]١٠٠:الصافات[ )حق مف خف حف جف﴿: فقال للولد وطلبه

 ﴾جح مج حج مث هت﴿ :فقال والدنيا، الدِّين يف درجته كمال بعد

  .)٢(العباد مقامات ُأشرف الصالح َّأن على ُّيدل ، وذلك]١٩:النمل[
 إذا أكمل تكون الولد نعمة َّألن لصاحلني؛ا من َّبأنه ووصفه: وقال ابن عاشور

  .)٣(بوالديهم ُِّبرهم صالحهم ومن لآلباء، ٍعني َُُّقـرة األبناء صالح َّفإن ًصاحلا، كان

ْمن« : فقال َّورتب األجر العظيم على تربية البنات،  جاريتني حىت َعال َ
ِمن« : ، وقال)٤(»أصابعه َّوضم .كهاتني وهو أنا القيامة يوم جاء َتبلغا ِابـتلي َ

 من ُْ

ًستـرا له كن إليهن فأحسن ٍبشيء البنات هذه ْ
  .)٥(»النار من ِ

 على تدعوا ال«:  النيب عن الدعاء على األوالد، فقال جاء النهي املقابل ويف
 ُيسأل ًساعة اهللا من ُتوافقوا ال أموالكم، على تدعوا وال أوالدكم، على تدعوا وال أنفسكم،

  . )٦(»كمل فيستجيب ًعطاء فيها

 فأوجب في حقوق األوالد على والديهم، عظيم بمقصد ثم جاء الشارع
َّفمما :بينهم العدل  َّوأال بينهم، يعدلوا أن أوالدهم جتاه الوالدين على ُأوجبه الشارع ِ

ِّيـفضلوا  أو ِواهلبات، واهلدايا كالعطايا َّاملادية، األمور يف ٌسواء بعض، على َبعضهم َُ
                                  

  .)١٠٣/ ٧ (بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء) ١(

  .)٣٤٥/ ٢٦ (كبريال التفسري أو الغيب مفاتيح) ٢(

  .)١٤٨/ ٢٣ (والتنوير التحرير) ٣(

  .)٢٠٢٧/ ٤ ()١٤٩: (البنات، رقم إىل اإلحسان فضل باب مسلم، صحيح) ٤(

  ).٢٠٣١/ ٤) (١٤٧ (:رقم البنات، إىل اإلحسان فضل باب مسلم، صحيح) ٥(

  .)٢٣٠١/ ٤() ٣٠٠٩: (اليسر، رقم أيب وقصة الطويل جابر حديث باب مسلم، صحيح) ٦(



        

 
 
 
 
 

  

٧٥٩

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 َّإن: قال َّأنه  بشري بن النعمان فعن. ذلك وغري واحلنان، كالعطف، ّاملعنوية، األمور
 اهللا رسول فقال .يل كان ًغالما هذا ابين ُحنلت ِّإين: فقال  اهللا رسول به أتى أباه

 :»ُّأكل ُحنلته ِولدك ُ ، ويف »ْفأرجعه«:  اهللا رسول فقال ال،: فقال »هذا؟ َمثل َ

َّأكل«: لفظ َحنلت قد بنيك ُ  على فأشهد«: قال ال،: قال »النعمان؟ حنلت ما لمث ْ
ُّأيسرك«: قال مث ،»غريي هذا  فال«: قال بلى،: قال »ًسواء؟ ِِّالرب يف إليك يكونوا أن ُ

  .)١(»ًإذا

 َّخص وقد بشري، بن للنعمان  قوله َّوتأمل: - رمحه اهللا– القيم ابن يقول
ّمتضمنا جتده كيف" ًاء؟سو ِِّالرب يف يكونوا إليك أن ُّأحتب ":بالنحل ابنه  الوصف لبيان ُ

 واألرض، السماوات به قامت الذي العدل وهو األوالد؟ بني التسوية شرع إىل الداعي

ِّبربك، ُأحدهم ينفرد ال وأن ِِّبرك، يف يستووا أن ُّحتب َّأنك فكما ُوحترمه ِِ ََ  اآلخر، من ُ
َِتفرد أن ينبغي فكيف   .)٢(!؟اآلخر َِوحترمها َّبالعطية َأحدمها ُ

 على والقيام بكفايتهم، وذلك باملعروف، عليهم ُمث أوجب الشارع نفقة الوالد

 األخالق، مساوئ عن وإبعادهم األخالق، ومكارم التقوى، حوائجهم وتربيتهم على
ّاألمور، بل حفظ حق األوالد يف املرياث وهم أجنة يف بطون أمها�م وسفاسف َّ َ َ

ِ.  

 لذلك، احتاج إذا الولد تزويج يف باملبادرة دللوال من الشارع مث جاء التوجيه

 الوالد و�ى ،]٣٢:النور[ ﴾مل خل﴿ :عز وجل قال ذلك، على ٌمقدرة للوالد وكان
ِّمسوغ بغري البنات زواج تأخري عن َ َإذا« :ُمراعاة حلفظهم عن الفساد، فقال  شرعي؛ ُ ِ 

ْمن جاءكم ُدينه وخلقه فـزوجوه ترضون َ ََِّ َُ ُ
ِ«)٣( .  

 واختيار قرار الوالدين يف كيان األسرة، بني ُالتوافق حصول عدم حال أما يف
ًحفاظا ُّختص األوالد؛ ٍبأحكام ُالشارع جاء غريه، أو بالطالق بينهما االنفصال  عليهم، ِ

  .هلم ًورعاية

ًحامال؛  كانت إن َّاملطلقة لألم َ النفقة- الزوج-على الوالد  فأوجب الشارع
َمطلقته ُيعطي أن الوالد على أوجب الشارع خروجه بعد ًرعاية للحمل حىت تضعه، مث َّ ُ 

                                  
  .)١٢٤١/ ٣(اهلبة  يف األوالد بعض تفضيل كراهة باب مسلم،  صحيح)١(

  . )١٢٨/ ٤ (الفوائد بدائع) ٢(

 يف الغليل َّ وحسنه األلباين يف إرواء)٦٣٢/ ١ ()١٩٦٧: (األكفاء، رقم باب ماجه، ابن ُسنن) ٣(

  .)٢٦٦/ ٦( )١٨٦٨(السبيل  منار أحاديث ختريج



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٠

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َّاملطلقة احلق يف تقدميها على غريها لألم مث جعل منه، ِولدها رضاعة على ًأجرا  يف َّ
: تعاىل َّكما دل عليه قوله غريها، من ولدها على ُّوأرق ُّأحن َّأل�ا لولدها منه؛ إرضاعها

 يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن﴿

  .]٦:الطالق[ ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 - َّاملطلقات :يعين-  ﴾مي خي حي﴿: تعاىل قوله: -رمحه اهللا– القرطيب قال

ََأجرة ُيعطوهن أن اآلباء فعلى منهن، أوالدكم ْ    .)١(إرضاعهن ُ

 َّفإن غريه، إىل ُدعائها فوق إليه تدعو احلاجة َّألن: - رمحه اهللا–قال ابن قدامة 
 كاإلجارة ذلك فجاز ِّأمه، من ُرضاعه َّيتعذر وقد اع،بالرض يعيش َّإمنا العادة يف الطفل

  . )٢(املنافع سائر يف

 رسول لقول َّتتزوج؛ مل ما ِولدها حضانة يف َّاملطلقة لألم َّاحلق الشارع جعل مث
  . )٣(»تنكحي مل ما به ُّأحق ِأنت«:  اهللا

َولما
 إىل حاجة يف الصغار األوالد َّألن الولد؛ ِّحق يف مصلحة من عليه َّيرتتب ِ

 مهما األب َّوأن األم، عند َّإال ًمكتملة ُتوجد ال األمور وهذه والعطف، واحلنان الرعاية
 كان ِّأمه، وإذا عند الولد جيده ما يبلغ ال ولده مصاحل يف ُواجتهاده ُوحنانه ُّحبه بلغ

 ِّحلق به أوىل األم وكانت األم، مع وحضانته إمساكه يف ٌوالية لألب يكن مل كذلك

  .الصغري
 األم؛ عند يكون أن له واألنفع للصغري، فاألحوط: -رمحه اهللا-قال الطحاوي

 ٌضرر ِّاألم وبني بينه التفريق ويف عليه، ُتشفق بأن وأحرى به، وأرفق عليه، أحىن َّأل�ا

   .)٤(عليه
 احلضانة َّفإن ُزوجها ورضي َللمحضون، قريب برجل احلاضنة ُاملرأة َّتزوجت وإن

  . احملضون ُمصلحة َّحتققت إذا ها،عن تسقط ال

                                  
  ).١٨/١٦٨ (القرآن ألحكام اجلامع) ١(

  .)٧٣/ ٨) (٦٢٠ (قدامة البن املغين) ٢(

ْمن باب داود، أيب ُسنن) ٣(  )٢١٨٧( الغليل َّ، وحسنه األلباين يف إرواء)٢٨٣/ ٢(بالولد  أحق َ

)٢٤٤/ ٧(.  

  .)٣٢٢/ ٥ (للجصاص الطحاوي خمتصر شرح) ٤(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦١

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 بقريب َّتزوجت إذا احلاضنة َّوإن: - رمحه اهللا–حجر  ابن احلافظ يقول
 األنثى بني فرق ال: وعن أمحد. أنثى احملضونة كانت إذا ُحضانتها، تسقط ال ِاحملضونة،

ًَحمرما، كونه ُيشرتط  وال،والذكر ًمأمونا فيه يكون أن ُيشرتط لكن َ
)١(.   

ْمن أو األب، إىل وتنتقل ُكفالتها، سقطت بأجنيب جتَّتزو وإن  به أوىل هو َ
  .األم بعد

 ُّأحق َّاألم َّأن النبوي ُاحلكم هذا عليه َّدل والذي: "- رمحه اهللا– القيم ابن قال

 إىل ُّاحلق وانتقل االستحقاق، ذلك زال نكحت فإذا ِّالنكاح، منها ُيوجد مل ما بالطفل
ْمن طلبه إذا َّفأما غريها،  أجرى امتنع فإن له، يبذله أن خصمه على وجب ُّاحلق له َ

ًأوال عليه كان ما على بقي به يطالب مل أو َّحقه، أسقط وإن عليه، ُاحلاكم َّ
)٢(.   

ْمن وهو- ِّاملميز َّأما َّخيري َّأنه ُّيدل على ما ورد فقد - ًسبعا بلغ َ  وبني ِّأمه بني ُ
 ُالقرعة، بينهما أجريت َأحدمها ْخيرت مل فإن ِته،حبضان َّأحق كان اختار ّفأيهما أبيه،

ْمن مع فيكون   .جبانبه ُالقرعة كانت َ

ِّيؤيد َِّمما السلف عن ُِنقل ما سرد أن بعد :- رمحه اهللا– القيم ابن قال  هذا، ُ
 ما فهذا: وقال بالتخيري، القول  هريرة وأيب وعلي، وعمر، بكر، أيب عن فنقل

  .)٣("الصحابة عن به ُظفرت

 ُّالذي تدل عليه قواعد التخيري أو االستهام َّأن :- رمحه اهللا– تيمية ابن واختار
ًمفسدا األبوين ُأحد يكون ال عندما يكونان َّإمنا َّبأنه اإلسالم،  فإذا الصيب، ألخالق ُ

ًمفسدا ُأحدمها كان  َتعليم األبوين ُأحد ترك وإذا: ًوقال أيضا... .ختيري فال ألخالقه ُ

ٍعاص◌ فهو عليه، ُاهللا أوجبه الذي وأمره الصيب ُّكل بل عليه، له والية وال ٍ ْمن ُ ْيقم مل َ ُ 
ْمن ُويقام الوالية عن ُيده ُترفع أن َّإما بل له، والية فال واليته، يف بالواجب  يفعل َ

ْمن إليه يضم أن َّوإما الواجب،  ورسوله اهللا ُطاعة املقصود إذ بالواجب، معه يقوم َ

  .)٤(اإلمكان حبسب

                                  
  .)٥٠٧/ ٧ (حجر البن الباري فتح) ١(
  .بعدها وما) ٤٥٤ /٥ (املعاد زاد) ٢(

  ).٤٦٦ /٤٦٤ /٥ (داملعا زاد) ٣(

  . وما بعدها)٨٣/ ٥ (الفتاوى جمموع على املستدرك) ٤(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٢

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ًالوالدين، إظهارا لمحاسن   قصد الشارع قيام األوالد بحقوق:الثاني لمطلبا
  .الشريعة

ِّبالوالدين يف كل  ِّاملتعلقة مراعاة احلقوق يف عظيم بتشريع الشارع جاء لقد ُ
 رعاية حتت ًآمنة ًطيبة ًعيشة يعيشا لكي العجز؛ أو الكرب عند ًأحواهلم، وخصوصا

 كانا لو حىت اإلسالم يف للوالدين عز وجل اهللا عهشر الذي ُّاحلق وهذا أوالدمها،

َوحيسن َّيربمها، أن املسلم ولدمها على َّفإن كافرين،
ِ  ََومل يـر املسلمني، كاألبوين إليهما ُ

 للولد ّمنة ال األوالد، على َمفروض واجب بل ُّالتطوع، باب من هلما َّاحلق هذا ُاإلسالم
  .فيه عليهما

املقصد واهتم به  على أن الشارع راعى هذا ُّتدل كثرية ٌنصوص جاءت وقد

عز  وقال ،]٨:العنكبوت[ ﴾جهمه ين ىن من﴿ :تعاىل قال بل وأوجبه،
 ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل﴿ :وجل

  . ]٣٦:النساء[ ﴾ري

 الوالدين، رضا يف اهللا رضا«:  فقال الوالدين، رضا يف اهللا رضا اهللا وجعل
   .)١(»الوالدين سخط يف اهللا وسخط

ِّحق ولعظم  مل إذا-  اهللا سبيل يف اجلهاد على َِّبرمها عز وجل ّقدم اهللا والدينال َ

ْيتعني  جاء«: قال ،رضي اهللا عنهما العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث يف كما - َّ
: قال نعم: قال والداك؟ ّ أحي:قال اجلهاد، يف فاستأذنه ، اهللا رسول إىل رجل

  . )٢(»فجاهد ففيهما

 إىل رجل جاء«: قال ، هريرة أيب فعن حبة،الص ِّأحق من صحبتهما وجعل
ْمن اهللا، رسول يا: فقال ، النيب ْحبسن الناس ُّأحق َ  َُّمث: قال .ُّأمك: قال صحابيت؟ ُ

ْمن؟ ْمن؟ مث: قال .ُّأمك: قال َ ْمن؟ مث: قال .ُّأمك: قال َ   . )٣(»أبوك: قال َ

ْمن على  الرسول دعا بل  يف كما اجلنة، يدخله ِ�برا َّيربمها فلم والديه، أدرك َ
ْمن: قيل »أنف رغم مث أنف رغم مث أنف رغم«: قال  النيب عن هريرة، أيب حديث َ 

                                  
ّالرب كتاب حبان، ابن زوائد إىل الظمآن موارد) ١(

ِالوالدين ّبر َوالصلة، باب ِْ
َّ، وحسنه )٤٩٦: ص(َْ

  .)٢٧٨/ ٢ ()٢٠٢٦(حبان  ابن زوائد إىل الظمآن موارد األلباين يف صحيح

  .)٥٨/ ٤()٣٠٠٤: (رقم األبوين، بإذن داجلها البخاري، باب صحيح )٢(

  .)٢/ ٨ ()٥٩٧١: (الصحبة، حديث رقم حبسن الناس ّأحق َمن: باب البخاري صحيح) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٣

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ْمن«: قال اهللا؟ رسول يا  يدخل فلم كليهما أو أحدمها الكرب، عند أبويه أدرك َ
   .)١(»اجلنة

َالصلة لذي  الوالدين ِِّبر َِّأبـر من فجعل الوفاة، بعد هلما ِ�برا َّرتب مث  َ  َمن الودِ

 إذا كان َّأنه ،رضي اهللا عنهما عمر ابن عن جاء كما مو�ما، قريب أوصديق بعد
 رأسه، �ا ّيشد وعمامة الراحلة، ركوب ّمل إذا عليه ّيرتوح محار له كان مكة إىل خرج

 بلى،: قال فالن؟ ابن َألست: فقال ّأعرايب، به ّمر إذ احلمار، ذلك علىً يوما هو فبينما

ْاشدد: وقال والعمامة، هذا، اركب: فقال ار،احلم فأعطاه  بعض له فقال. رأسك �ا ُ
 �ا ُّتشد كنت وعمامة عليه، تروحً محارا َّاألعرايب هذا َأعطيت لك، اهللا غفر: أصحابه

ََصلة ِِّالرب َِّأبـر من إن«: يقول  اهللا رسول مسعت ِّإين: فقال رأسك؟ ِّود أهل الرجل ِ ُ 

ِّيويل، أن بعد أبيه، �ودا كان أباه َّإنو ُ   .)٢(»لعمر ُ
ُوأوجب النفقة للوالدين أو أحدمها على الولد مبا ال يضر عليه ُّ.   

ُّوكل  على الوالدين َحقوق فيها راعى الشارع، واليت �ا جاء اليت األحكام هذه ُ

ّالوالدين يف حيا�ما، والرب �ما بعد مو�ما، تدل على  ضعف حالة َّال سيما أوالدمها،
ِ

  .ٍهذه الشريعة، فيما جاءت به من حقوق تظهر فيه حماسن واة الشريعة هلذا األمر،مراع

  

ِ مقاصد:الثالث المطلب
ِفي آصرة الشريعة َ

َ
َالنسب ِ ٍوالصهر َّ ِّ. 

ِنشأت آصرة الصهر عن آصريت النسب : - رمحه اهللا–يقول ابن عاشور  َّ َِ َ َ
ِ ِ

ْ ِّ ُ
  .)٣(ِّوالنكاح

ْللنسب أو الصهر الناشئةٍوقد جاء الشارع جبملة من األحكام  ِّ َ  عقد عن َّ
ًالصحيح، وعندما تتأمل فيها ترى أن للنسب أو الصهر أثرا يف تلك يف  ِّالنكاح ْ ِّ ََّ َّ َّ ُ

ُاألحكام كاإلرث، فرتب أحكامه مراعاة هلذا االعتبار، ومل  يف ْحيجب أحد الزوجني َّ
َّبأحد، وكذلك يف النكاح فحرم بعض النساء ابتداء ب املرياث َّسبب النسب، وحرم ِّ َّ

َّأخريات بسبب املصاهرة، أو أثبت احملرمية سواء يف النسب أو املصاهرة، أوجب النفقة 
                                  

ْمن أنف رغم باب مسلم، صحيح )١( : اجلنة، رقم يدخل فلم الكرب، عند أحدمها أو أبويه أدرك َ

)١٩٧٨/ ٤ ()٢٥٥١(.  

  .)١٩٧٩/ ٤() ٢٥٥٢: (رقم وحنومها، واألم، األب أصدقاء ِصلة باب مسلم، صحيح) ٢(

  ).٤٤٥(مقاصد الشريعة ) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٤

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

َّأو الصلة على تفصيل بني أهل العلم حسب القرابة، وألزم العاقلة بأحكام تتعلق �م  ٍ ٍ ِّ
ِّوغريها، اليت تدل على أن الشارع اعترب هذا املقصد، وأنه مؤثر يف ت ُ َّ َّ ُّ   . لك األحكامُ

 املصاهرة من ًأحكاما - ِّالنكاح: أي-له  وأثبت: - رمحه اهللا-يقول ابن القيم
ِفعلم االستمتاع؛ جمرد على زائدة املوارثة ومن وحرمتها،

 ووصلة ًسببا جعله الشارع َّأن ُ
 ﴾حقمق مف خف﴿: قوله يف بينهما مجع كما الرحم، مبنزلة الناس بني

ِاملقاصد وهذه ]٥٤:الفرقان[
َ

ِّبالسفاح شبهه عمتن 
)١( .  

عندما أفىت يف بعض مسائل  - رمحه اهللا–وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ِّالشر ووقوع أقار�ما، بني القطيعة إىل ذلك ُيفضي مث: الطالق َّلما َّ  املصاهرة ُنعمة زالت َ

َّامنت اليت ﴾حقمق مف خف﴿: قوله يف �اُ اهللا َ
 )٢(.  

ِمقاصد املصاهرة من َّنِّومن لطيف اشرتاط الويل يف النكاح، أ
 بني َالتآلف َ

 ًسببا ويكون، ذلك ُالزوج ينايف باختيار املرأة وانفراد والعشائر، )العائالت(البيوت 
  .والبغضاء للعداوة

 خف حف جف مغ جغ مع جع﴿ :تعاىلوقال ابن عاشور عند قول اهللا 

  .]٥٤:الفرقان[  ﴾خك حك جك حقمق مف
 وهو األرض، على اليت نواعاأل أشرف منه خلق الذي املاء دقائق أعظمها ومن

 َّيتخلق مث ًماء، أمره َّأول يكون َّفإنه للبشر، النسل تكوين سبب َّبأ�ا اإلنسان، نطفة
 :أي البشر، إىل عائد ﴾خف﴿ يف املنصوب اإلنسان، والضمري: ُالبشر، والبشر منه

ًوصهرا، ًنسبا املاء من َخلقه الذي البشر فجعل
 ب،َنس: قسمني البشر اهللا قسم :أي ِ

ْوصهر،
  .التقسيم يف) أو (من أجود والواو) أو (مبعىن للتقسيم فالواو ِ

ًوصهرا ًنسبا(و
َمسي مصدران )ِ  َنسب ذا: تقدير على القرابة من صنفان �ما ُِّ

َالكالم، والنسب يف ذلك وشاع ِوصهر،  ّوبنوة ألولئك، ّوأخوة ّوبنوة ّأبوة من خيلو ال َّ
َلما اسم: وفه ِّالصهر َّاألخوة، وأما لتلك

 العالقة، من وأقاربه زوجه قرابة وبني املرء بني ِ
َّويسمى  إىل باإلضافة ّتتقوم اعتبارية ِآصرة وهو جهتني، من يكون َّألنه ُمصاهرة؛ أيضا ُ

ْفصهر إليه، ُتضاف ما
: ُيقال ولذلك زوجها، ُقرابة املرأة ِوصهر امرأته، ُقرابة الرجل ِ

 ال وهذا القبيلة، كقرابة بعيدة كانت قرابة ولو قرابته، من ّتزوج إذا .فالنا فالن صاهر
  .ّاملتزوج وغري ّاملتزوج البشر عنه خيلو

                                  
  .)١١٣/ ٣ (العاملني ِّرب عن املوقعني إعالم) ١(

  .)٢٦٦: ص (املعرفة دار ط النورانية، القواعد) ٢(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٥

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

ْمن على ِّالصهر ُويطلق  بقريب ّخيص املصاهرة، وحينئذ عالقة اآلخر مع له َ
ٌخنت فهو املرأة زوج قريب َّوأما الرجل، زوج َ ُحم، أو هلا َ ِآصرة عن ٌأحد خيلو وال َ

َ
ٍصهر ِ ْ

ِ 

  .ًبعيدا ولو

 طبيعي إجياد نظام دقائق من العجيب َْاخللق هذا يف ما إىل أشار وقد
 من أوجد إذ القدرة عظيم :أي ،]٥٤:الفرقان[ ﴾خك حك جك﴿ :بقوله واجتماعي

ًْخلقا املاء هذا ِأواصر باتصال َّفاختص وتفكري، عقل َصاحب ًعظيما، َ ِالنسب ِ
َ ِوأواصر َّ ِ 

ْالصهر،  وتعاو�م والشعوب القبائل لتكوين البشري؛ ماعاالجت نظام أصل ذلك وكان ِّ
 ىئ نئ مئ زئ﴿ :تعاىل قال واألقطار، العصور مع املرتقية احلضارة �ذه جاء َِّمما

]١٣:احلجرات[ ﴾يبرت ىب نب مب زب رب يئ
)١(.  

ُّومما يدل على شرف هذا املقصد  ُ ّ أن اإلنسان قد يقدمه على - املصاهرة-َِّ َّ

 يفعل وقد: - رمحه اهللا–قول شيخ اإلسالم ًاملقصد األصلي، ويكون فعله حسنا، ي

ِملقاصده ال الشيء الرجل
َ

ِاملقاصد بل األصلية، 
َ

ْكمن ًحسنا ذلك ويكون له، تابعة  َ 

َّلما عمر  كفعل أهلها، ملصاهرة املرأة ينكح  ْألن أو ، علي ابنة كلثوم َّأم خطب َ

َّلما اهللا دعب بن جابر كفعل له وأخوات بنات على لتقوم أو منزله، يف ختدمه  عن َعدل َ

  .)٢(الثيب إىل البكر نكاح

ًوقد بني اهللا احلكمة من جعل الناس شعوبا يف قوله  َ َ ْ ِ ُ  نب مب﴿: تعاىلَّ

 من ُُّوكلهم واحد، وجنس واحد، أصل من آدم بين خلق َّأنه  ُ، خيرب﴾يبرت ىب

ٍذكر َ  ًرجاال همامن بثَّ عز وجل اهللا ولكن وحواء، آدم إىل مجيعهم ويرجعون وأنثى، َ

 أن ألجل وذلك ًوكبارا؛ ًصغارا قبائل: أي وقبائل ًشعوبا وجعلهم َّوفرقهم، ًونساء، ًكثريا
ُّكل َّاستقل لو َّفإ�م يتعارفوا،  الذي ُالتعارف بذلك، ْحيصل مل بنفسه، منهم واحد ُ

ُالتناصر والتعاون، عليه َّيرتتب  وجلعز اهللا  ولكن األقارب، حبقوق والقيام والتوارث، ُ

 التعارف، على َّيتوقف َِّمما وغريها، ُاألمور هذه حتصل أن ألجل وقبائل؛ ًشعوبا جعلهم
  .)٣(األنساب ُوحلوق

                                  
  .)٥٥/ ١٩ (والتنوير التحرير) ١(

  .)١١١/ ٦ (تيمية البن الكربى الفتاوى) ٢(
  .)٨٠٢: ص (الرمحن الكرمي تيسري) ٣(



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٦

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  اخلامتة
  

َّوختاما فقد اهتمت  يف األسرة أحكام بدراسة تفاصيل اإلسالمية الشريعة ً

ُّقضاياها، وإن دراسة مقاصد الشريعة اخلاصة باألسرة بتعم َخمتلف َّ ِ
َ  ق، مع دراسة األسسَّ

َبنيت والثوابت اليت ُ
ٌّمهم  ٌفيها، أمر ُحتدث اليت للقضايا ُوكيفية معاجلة الشارع عليها، ِ

ٍجدا؛ ألن األسرة جزء مهم من تكوين بناء ا�تمع، فإذا بنيت قواعدها على أسس  ُ ٌُ ِ
ُ ٌّ َّ � ِ

ًََِسليمة، وفق املنهج الذي رمسه الشارع هلا، كانت لبنة إجيابية يف  هذا ا�تمع، ُ
ُوباإلعراض عن دراسة مقاصد الشارع، ستضطرب األسرة، وال يستقر كيا�ا، ال ُّ ُ ِ

 َّسيما َ

ِاالجتاهات هلدم كيا�ا، فحىت  متعدِّدة ًأفكارا ُحتمل متوالية، ُّتغريات واألسرة اليوم تشهد

ِسرة ومقاصد دراسة أحكام األ جيب �إجيابيا، األسرة فيه ودور ًمتماسكا، ا�تمع َّيظل
َ

ِّواهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل .الشارع يف تكوينها ُ.  

  

  :البحث نتائج أهم
 الزوجني، من ابتداء مكونا�ا، كل مشلت األسرة يف الشريعة مقاصد أن-١

 باألوالد العناية مث النكاح، عقد بعد الزوجية حيا�ما تنظيم مث ببعضهما، واقرتا�ما

 األقارب إىل اإلحسان مث حبقهما، والقيام بالوالدين العناية مث شؤو�م، كل وتنظيم
  .واألصهار النسب من

 اللبنة متثل هي إذ ا�تمع، منها ّيتكون اليت الروابط أقوى من األسرة رابطة أن-٢

  .ا�تمعات تكوين يف واألساس األوىل
 احملافظك الضروريات من ُيعد ما منها األسرة أحكام يف الشريعة مقاصد من أن-٣

 هلذين ًتابعا أو ًّأصليا أو ًمكمال أو ًحاجيا ُيعد ما ومنها والنسب، النسل على

  .األحكام يف هلا ومالحظته الشارع واعتبار قو�ا يف تفاوت على املقصدين،
  

  :التوصيات

 أحكام يف الشريعة مقاصد من مقصد بكل الباحثني من العناية تتم أن
  .املعاصرة األسرة ياقضا يف املقاصد هذه وأثر األسرة،



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٧

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

  واملراجع املصادر فهرس

 سيد: حتقيق ،)ه٦٣١:ت( لآلمدي احلسن أيب األحكام، أصول يف اإلحكام 

  ).٤(  :األجزاء عدد ،ه١٤٠٤ ،١ط ،بريوت ،العريب الكتاب داراجلميلي، 

 املعرفة دار ،)ه٥٠٥:ت( الغزايل حممد بن حممد حامد أبو الدين، علوم إحياء، 

  ).٤( :زاءاألج عدد بريوت،

 امللك عبد بن بكر أيب بن حممد بن أمحد البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد 

 عدد ،ه١٣٢٣ ،٧ط مصر، األمريية، الكربى املطبعة ،)ه٩٢٣:ت( القسطالين

  ).١٠( :األجزاء

 األلباين الدين ناصر حممد السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء 

 ،٢ط بريوت، ،اإلسالمي املكتب ،الشاويش زهري: إشراف ،)ه١٤٢٠:ت(

  ).٩( :األجزاء عدد ،ه١٤٠٥

 ه٥٣٨:ت( الزخمشري أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أبو البالغة، أساس(، 

، ١ط لبنان، ،بريوت العلمية، الكتب دار السود، عيون باسل حممد: حتقيق

  ).٢( :األجزاء عدد ،ه١٤١٩

 عبد بن املختار حممد بن ألمنيا حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء 

 التوزيع، ووالنشر للطباعة الفكر دار ،)ه١٣٩٣:ت( الشنقيطي اجلكين القادر

  .ه١٤١٥ لبنان، ،بريوت

 اجلوزية قيم ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد العاملني، ِّرب عن املوقعني إعالم 

 ،مصر األزهرية، الكليات مكتبة سعد، الرؤوف عبد طه: احملقق ،)ه٧٥١:ت(

  .ه١٣٨٨ طبعة القاهرة،

 اجلوزية قيم ابن بن أيوب بكر أيب بن حممد الشيطان، مصائد من اللهفان إغاثة 

 الفقي، حامد حممد: حتقيق ،ه١٣٩٥ ،٢ط بريوت، ،املعرفة دار ،)ه٧٥١:ت(

  ).٢( :األجزاء عدد



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٨

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد أبو الفقه، أصول يف احمليط البحر� 

  ). ٨( :األجزاء عدد ،ه١٤١٤، ١ط الكتيب، دار ،)ه٧٩٤:ت( لزركشيا

 احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع 

  ).٧( :األجزاء عدد ،ه١٤٠٦، ٢ط العلمية، الكتب دار ،)ه٥٨٧:ت(

 وزيةاجل قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد الفوائد، بدائع 

  ).٤( :األجزاء عدد لبنان، بريوت، العريب، الكتاب دار ،)ه٧٥١:ت(

 ه١٢٠٥:ت( َّالزبيدي ّحممد بن ّحممد القاموس، جواهر من العروس تاج(، 

  .اهلداية دار احملققني، من جمموعة: احملقق

 ،التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد التحرير والتنوير 

  ).٣٠( :األجزاء عدد ،ه١٩٨٤ تونس، ،للنشر التونسية دارال ،)ه١٣٩٣:ت(

 اجلوزية قيم ابن سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد املولود، بأحكام املودود حتفة 

، ١ط دمشق، ،البيان دار مكتبة األرناؤوط، القادر عبد: ّاحملقق ،)ه٧٥١:ت(

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٣٩١

 الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن رعم بن إمساعيل العظيم، القرآن تفسري 

، ٢ط والتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة، حممد بن سامي: احملقق ،)ه٧٧٤:ت(

  ).٨( :األجزاء عدد ،ه١٤٢٠

 القرشي املصري مسلم بن وهب بن اهللا عبد اجلامع، من القرآن تفسري 

 م،٢٠٠٣، ١ط اإلسالمي، الغرب دار موراين، ميكلوش: احملقق ،)ه١٩٧:ت(

  .األول  اجلزء)٣( :األجزاء عدد

 البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي والعيون، النكت أو املاوردي تفسري 

 بن املقصود عبد بن السيد: ّاحملقق ،)ه٤٥٠:ت( باملاوردي الشهري البغدادي،

  ).٦( :األجزاء عدد لبنان، ،بريوت العلمية الكتب دار الرحيم، عبد

 مروان: حتقيق ،)ه٧١٠:ت( النسفي حممود بن دأمح بن اهللا عبد النسفي، تفسري 

  ).٤( :األجزاء عدد م،٢٠٠٥ ،بريوت ،النفائس دارالشعار،  حممد



        

 
 
 
 
 

  

٧٦٩

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 حممد: ّاحملقق ،)ه٣٧٠:ت( اهلروي األزهري بن أمحد بن حممد اللغة، �ذيب 

: األجزاء عدد م،٢٠٠١، ١ط بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار مرعب، عوض

)٨ .(  

 اهللا عبد بن ناصر بن الرمحن عبد املنان، كالم تفسري يف نالرمح الكرمي تيسري 

 الرسالة، مؤسسة اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: ّاحملقق ،)ه١٣٧٦:ت( السعدي

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٤٢٠، ١ط

 الطربي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد القرآن، تأويل يف البيان جامع 

 عدد ،ه١٤٢٠، ١ط الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: ّاحملقق ،)ه٣١٠:ت(

  ).٢٤( :األجزاء

 ه٩١١:ت( السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد الصغري، اجلامع(، 

 املكتب األلباين، الدين ناصر حممد وزيادته، الصغري اجلامع وضعيف صحيح مع

  ).١( :األجزاء عدد اإلسالمي،

 القاسم أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد املسائل، جامع 

 عزير حممد: حتقيق ،)ه٧٢٨:ت( الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن

 والتوزيع، للنشر الفوائد عامل دار زيد، أبو اهللا عبد بن بكر: اإلشراف مشس،

  .ه١٤٢٢، ١ط

 القرطيب األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد القرآن، ألحكام اجلامع 

 العربية اململكة الكتب، عامل دار البخاري، مسري هشام: احملقق ،)ه٦٧١:ت(

  .ه١٤٢٣ طبعة الرياض، السعودية،

 اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن حممد داود، أيب سنن على القيم ابن حاشية 

 عدد ،ه١٤١٥ ،٢ط بريوت، ،العلمية الكتب دار ،)ه٧٥١:ت(

  ).١٤(  :األجزاء

 عبد بن حممود الدين شهاب املثاين، والسبع العظيم آنالقر تفسري يف املعاين روح 

 الكتب دار عطية، الباري عبد علي: ّاحملقق ،)ه١٢٧٠:ت( األلوسي احلسيين اهللا

  ).١٦( :األجزاء عدد ،ه١٤١٥، ١ط بريوت، ،العلمية



        

 
 
 
 
 

  

٧٧٠

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد املشتاقني، ونزهة احملبني روضة 

طبعة  لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار ،)ه٧٥١:ت( اجلوزية قيم ابن

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٤٠٣

 الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد العباد، خري هدي يف املعاد زاد 

 اإلسالمية، املنار مكتبة ،بريوت الرسالة، ّمؤسسة ،)ه٧٥١:ت( اجلوزية قيم ابن

  ).٥( :األجزاء عدد ،ه١٤١٥، ٢٧ط الكويت،

 اهلروي األزهري بن أمحد بن حممد الشافعي، ألفاظ غريب يف زاهرال 

 عدد الطالئع، دار السعدين، احلميد عبد مسعد: ّاحملقق ،)ه٣٧٠:ت(

  ).١(  :األجزاء

 أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة ابن ماجه، ابن سنن 

 ،العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،)ه٢٧٣:ت( يزيد

  ).٢( :األجزاء عدد احلليب، البايب عيسى فيصل

 األزدي بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو داود، أيب سنن 

ْالسجستاين
ِ  املكتبة احلميد، عبد الدين حميي حممد: ّاحملقق ،)ه٢٧٥:ت( ِّ

  ).٤( :األجزاء عدد بريوت، ،صيدا العصرية،

 ْسورة بن عيسى نب حممد الرتمذي، سنن  الرتمذي الضحاك بن موسى بن َ

 بريوت، اإلسالمي، الغرب دار معروف، عواد بشار: ّاحملقق ،)ه٢٧٩:ت(

  ).٦( :األجزاء عدد م،١٩٩٨

 املعروف الفتوحي، علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد املنري، الكوكب شرح 

 مكتبة محاد، زيهون الزحيلي، حممد: ّاحملقق ،)ه٩٧٢:ت( احلنبلي النجار بابن

  ).٤( :األجزاء عدد ،ه١٤١٨ ،٢ط العبيكان،

 بالقرايف الشهري املالكي، الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الفصول، تنقيح شرح 

 ،١ط املتحدة، الفنية الطباعة شركة سعد، الرؤوف عبد طه: ّاحملقق ،)ه٦٨٤:ت(

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٣٩٣



        

 
 
 
 
 

  

٧٧١

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 ه٧١٦:ت( الطويف الكرمي بن قويال عبد بن سليمان الروضة، خمتصر شرح(، 

 عدد ،ه١٤٠٧، ١ط الرسالة، ّمؤسسة الرتكي، احملسن عبد بن اهللا عبد: ّاحملقق

  ). ٣( :األجزاء

 احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو علي بن أمحد الطحاوي، خمتصر شرح 

 ،بكداش سائد. د. أ ،حممد اهللا عنايت اهللا عصمت. د: ّاحملقق ،)ه٣٧٠:ت(

 للطباعة الكتاب َّأعد فالته، حسن حممد زينب .د ،خان اهللا عبيد حممد .د

 السراج، ودار ،اإلسالمية البشائر دار بكداش، سائد. د. أ: َّوصححه وراجعه

  .ه١٤٣١، ١ط

 ،عبد أمحد: حتقيق ،)ه٣٩٣:ت( اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو الصحاح 

  ).٦( :األجزاء ددع ، ه١٤٠٧ ،٤ط بريوت، ،للماليني العلم دار عطار، الغفور

 دار ،)ه٢٥٦:ت( البخاري إبراهيم بن إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح 

  ).٩(: األجزاء عدد ،ه١٤٠٧، ١ط القاهرة، ،الشعب

 ه٢٦١:ت( النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم مسلم، صحيح(، 

 :األجزاء عدد بريوت، ،العريب الرتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: ّاحملقق

)٥.(  

 بن نوح احلاج بن الدين ناصر حممد حبان، ابن زوائد إىل الظمآن موارد صحيح 

 الرياض، والتوزيع، للنشر الصميعي دار ،)ه١٤٢٠:ت( األلباين آدم بن جنايت

  ).٢( :األجزاء عدد ،ه١٤٢٢، ١ط

 ِمقاصد عن الكشف طرق
 للنشر النفائس دار جغيم، نعمان الدكتور الشارع، َ

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٤٣٥، ١ط األردن، يع،والتوز

 مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد السعادتني، وباب اهلجرتني طريق 

، ٢ط مصر، القاهرة، السلفية، دار ،)ه٧٥١:ت( اجلوزية قيم ابن الدين

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٣٩٤

 ِمقاصد علم
 ،١ط ربيعة، بن علي بن عبد الرمحن بن عبد العزيز الربيعة، الشارع َ

  ). ١( :األجزاء عدد ،ه١٤٢٣



        

 
 
 
 
 

  

٧٧٢

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 خمشريالز أمحد بن عمرو بن حممود واألثر، احلديث غريب يف الفائق 

 ،املعرفة دار إبراهيم، الفضل أبو حممد، البجاوي حممد علي: ّاحملقق ،)ه٥٣٨:ت(

  ).٤( :األجزاء عدد ،٢ط لبنان،

 َوأبوابه َُكتبه رقم الشافعي، العسقالين حجر بن علي بن أمحد الباري، فتح 

: طبعه على َوأشرف َّوصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد حممد: َوأحاديثه

ّحمب رمحه – باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد: العالمة بتعليقات اخلطيب، الدين ُ

  ).١٣( :األجزاء عدد بريوت، املعرفة، دار ،- اهللا

 بن العارفني تاج بن ؤوفالر بعبد املدعو حممد الصغري، اجلامع شرح القدير فيض 

 املكتبة ،)ه١٠٣١:ت( القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي

  ).٦( :األجزاء عدد ،ه١٣٥٦، ١ط مصر، ،الكربى التجارية

 مكتب: حتقيق ،)ه٨١٧:ت( الفريوزآبادى يعقوب بن حممد احمليط، القاموس 

 ّمؤسسة ُلعرقسوسي،ا نعيم حممد: بإشراف الرسالة، ّمؤسسة يف الرتاث حتقيق

 :األجزاء عدد ،ه١٤٢٦ ،٨ط لبنان، ،بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

)١.(  

 بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد األنام، مصاحل يف األحكام قواعد 

 َّوعلق راجعه ،)ه٦٦٠:ت( العلماء بسلطان ّامللقب الدمشقي، السلمي احلسن

 الكتب دار صورة القاهرة، ،األزهرية الكليات مكتبة عد،س الرؤوف عبد طه: عليه

  ).٢( :األجزاء عدد ،ه١٤١٤طبعة  العلمية،

 أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الفقهية، النورانية القواعد 

 حممد: حتقيق ،)ه٧٢٨:ت( الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٣٩٩طبعة  املعرفة، دار الفقي، حامد

 ه٨١٦:ت( اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي التعريفات، كتاب(، 

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٤٠٣ ،١ط بريوت، ،العلمية الكتب دار: ونشر حتقيق



        

 
 
 
 
 

  

٧٧٣

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 احلسيين موسى بن أيوب اللغوية، والفروق املصطلحات يف معجم الكليات 

 ّمؤسسة املصري، حممد ،درويش عدنان: ّاحملقق ،)ه١٠٩٤:ت( احلنفي الكفوي

  ).١( :األجزاء عدد بريوت، ،الرسالة

 األنصاري منظور ابن الدين مجال على بن مكرم بن حممد العرب، لسان 

  .)١٥( :األجزاء عدد ،ه١٤١٤، ٣ط بريوت، صادر دار ،)ه٧١١:ت(

 سرخسيال ّاألئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد للسرخسي، املبسوط 

 والنشر للطباعة الفكر دار امليس، الدين حمي خليل: وحتقيق دراسة ،)ه٤٨٣:ت(

  .ه١٤٢١ ،١ط لبنان، بريوت، والتوزيع،

 ه٣٩٥:ت( الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد فارس، البن اللغة جممل(، 

، ٢ط بريوت، ،الرسالة ّمؤسسة سلطان، احملسن عبد زهري: وحتقيق دراسة

   .)٢( :األجزاء دعد ،ه١٤٠٦

 احلراين، تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي الفتاوى، جمموع 

 لطباعة فهد امللك جممع قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد: ّاحملقق ،)ه٧٢٨:ت(

  .ه١٤١٦ السعودية، العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف

 حتقيق ،)ه٥٠٥:ت( الطوسي الغزايل حممد بن حممد الفقه، أصول يف املستصفى :

 عدد ،ه١٤١٣، ١ط العلمية، الكتب دار الشايف، عبد السالم عبد حممد

  ).١( :األجزاء

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو حنبل، بن أمحد مسند 

 بريوت، ،الكتب عامل النوري، املعاطي أبو السيد: ّاحملقق ،)ه٢٤١:ت( الشيباين

  ).٦( :األجزاء عدد ،ه١٤١٩، ١ط

 ه٧٠٩:ت( البعلي الفضل أيب بن الفتح أيب بن حممد املقنع، ألفاظ على املطلع(، 

 ،١ط للتوزيع، السوادي مكتبة اخلطيب، حممود وياسني األرناؤوط حممود: ّاحملقق

  ).١( :األجزاء عدد ،ه١٤٢٣

 ،احلنبلي قيالدمش مث املقدسي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد املغين 

  ).١٠(  :األجزاء عدد ،ه١٤٠٥ ١ط بريوت، الفكر، دار ،)ه٦٢٠:ت(



        

 
 
 
 
 

  

٧٧٤

 العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد الرابع من 

ُمقاصد  ِ
 ِاألسرة ِأحكام يف ُوأثرها ِالشريعة َ

 التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد الكبري، التفسري أو الغيب مفاتيح 

  .ه١٤٢٠ ،٣ط بريوت، ،العريب الرتاث إحياء دار ،)ه٦٠٦:ت( الرازي

 بن أيوب بن بكر أيب بن حممد واإلرادة، العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح 

 عدد بريوت، العلمية الكتب دار ،)ه٧٥١:ت( اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد

  ).٢( :األجزاء

 َلما املفهم
ُأمحد مسلم، كتاب تلخيص من أشكل ِ َعمر ُبن َ َ  احلافظ َإبراهيم ِبن ُ

  .)ت.د( ُّالقرطيب، ُّاألنصاري

 السالم عبد: ّاحملقق ،)ه٣٩٥:ت( الرازي القزويين فارس بن أمحد اللغة، مقاييس 

  ).٦( :األجزاء عدد ،ه١٣٩٩ الفكر، دار هارون، حممد

 ،بالشاطيب الشهري الغرناطي، اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم املوافقات 

 عفان، ابن دار سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: ّاحملقق ،)ه٧٩٠:ت(

  ).٧( :األجزاء عدد ،ه١٤١٧ ،١ط

 بن حامد حممد بن علي بن حممد والعلوم، نونالف اصطالحات كشاف موسوعة 

: ومراجعة وإشراف تقدمي ،)ه١١٥٨:ت( التهانوي احلنفي الفاروقي صابر ّحممد

 ،١ط بريوت، ،ناشرون لبنان مكتبة دحروج، علي. د: حتقيق العجم، رفيق .د

  ).٢( :األجزاء عدد م،١٩٩٦

 عبد بن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك واألثر، احلديث غريب يف النهاية 

 الزاوي، أمحد طاهر: حتقيق ،)ه٦٠٦:ت( األثري ابن اجلزري الشيباين الكرمي

 ).٥( :األجزاء عدد، ه١٣٩٩ بريوت، العلمية، املكتبة الطناحي، حممد حممود

  

 

 


