
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة األنبار

 كلية العلوم اإلسالمية

 رقم
اد 

بغد
في 

ئق 
لوثا

ب وا
لكت

ار ا
ي د

ع ف
يدا

اإل
 (

12
35

سنة 
 )

20
09

م
 

 

 األربعونو لثالثا، العدد احلادي عشر، اجمللد ةاحلادية عشرالسهة 

 هـ1441  رجب

       ISSN (Print): 2071-6028 م2020آذار 

ISSN (Online): 2706-8722 



 

 

 

 نشرِ إىل اإلسالمية للعلوم األنبار جامعة جملة هتدف .1

 .واملتميزة األصيلة العلمية اإلنسانية البحوث

 أربعررة اجمللررة وتُصرردر العربيررةِ باللّغررةِ البحرروث تُنشررر .2

 .السنةِ يف أعداد

 التخصرر  يف اثررنن خرربن   قبرر  مرر  البحرروث تقرروم .3

 اخرتالف  حرا   ويف البحر   ملوضرو   الدقيق العلمي

  قرروم كمررا ، ثالرر  حمكرر  إىل فرتسرر  التقيرري  يف مهررا

 ..لغوي خبن قب  م  البح 

 

 

 .أُخرى جملةٍ أيِّ يف للنشرِ قُبِ َ أو نُشِرَ قد  كون ال أن البح ِ يف  شرتط .4

 مجيررر  يف اإلسرررالمية العلررروم) اختصاصرررا  يف البحررروث تكرررون أن  شررررتط .5

 (.الشرعيةِ بالعلومِ املُتعلِّقة األُخرى والعلوم فروعها،

 شروط النشر
 

 :مراجعة املعلومات من للمزيد
 للعلوم األنبار جامعة جملة

 /اإلسالمية
 /األنبار جامعة

/ اإلسالمية العلوم كلية 
 الرمادي

 جملة
 اإلسالمية للعلوم األنبار جامعة

 عِلْمِيَّةٌ فَصْلِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ مَجَلَّةٌ



 

(    turnitin) برنررام  علرر  فحصرر  جملتنررا إىل املقرردم البحرر  يف  شرررتط .6
 التعليمرا   وفرق  علر  % 02 عر   البحر   يف االسرتال   نسربة  تز رد  ال أن عل 

 . النافذة

 و طالر   البحر ِ،  مر   مطبوعة نسخ ثالث إرسا  الباحثن أو الباح ِ عل  .7
 للنشررِ  قبولر ِ  بعرد  للبحر ِ  مردم    وبقرر    جد ردة  مطبوعرة  بنسخة الباح 
 .اخلرباء قب  م  وتقييم 

 أن علر   واإلجنليز رة،  العربيرة  باللّغتن للبح  تعر في مبلخ  الباح   طال  .8

 للرتمجرة  االستشراري  املركرز  قب  م  علي ِ مصادق كلمة( 022) عل   ز د ال

 .بذلك مدم   قر   م  األنبار، جامعة/ الرتبية كلية يف

  ز رد  أالّ علر   واحرد  وجر   وعل  منفردة ومبسافا  باحلاسوب البح   طب  .9

 . الواحدة الصفحة يف سطراً( 02) عل 

 . الباحثن قب  م  والتقو   النشر أجور دف  بعد إلّا البحوث تنشر ال .11

 :كاآلتي النشر، أجور .11

( 000222: )قردر    مبلر  ( أستاذ) لق  حيملون الذ   الباحثن م   ؤخذ - أ

 أجررور عرردا مررا األوىل صررفحة والعشررر   للخمرر  عراقرري د نررار  ألرر 

 . اخلرباء



 

: قرردر   مبلرر ( مسرراعد أسررتاذ) لقر   حيملررون الررذ   البرراحثن مرر   ؤخرذ  - ب

 عدا ما األوىل صفحة والعشر   للخم  عراقي د نار  أل ( 020222)

 .اخلرباء أجور

: قردر    مبلر  ( دونر   فمرا  مردر  ) لقر   حيملرون  الذ   الباحثن م   ؤخذ -  

 عدا ما األوىل صفحة والعشر   للخم  عراقي د نار  أل ( 020222)

 .اخلرباء أجور

 كرر ِّ عرر  عراقرري د نررار ومخسررما ة ألفرران( 0022: )قرردر   مبلرر    ضرراف - ث

 .األوىل صفحة والعشر   خلم ا عل  زا دةٍ صفحةٍ

 اخلررباء  أجرور  عر   عراقري،  د نرار   ألر  ( 020222: )قدر   مبل   ضاف - ج

 (.هبا املتصلة والعلوم الشرعية للبحوث)

 د نررار  ألرر ( 0000222: )قرردر  اجمللررة يف  ررود  مقررد م مبلرر  اسررتالم  ررت  - ح

 هلرا  املُشرار  اخلررباء  أجرور  ضمنها م ) باح ٍ ك ِّ م  ،كتأمينا  عراقي

 يف البحر   نشرر  بعرد  للنشر النها ية التكالي  احتساب و ت  ،(أعال  يف

 .اجمللة



 

 إىل البحرر  ارسررا  بعررد الباحرر  قِبَرر  مرر  البحرر  سررح  حالررة يف - خ

 أجررور منرر   وخيصرر  الباحرر ِ مرر  اسررتالم   مت الررذي املبلرر    عرراد اخلرررباء،

 .فقط اخلرباء

 .حبث ِ م  مبستلة الباح   زود - د

 علرر  االعتررداء حالررة يف الكاملررة القانونيررة املسررؤولية الباحرر   تحمرر  - ذ

 .لآلخر   الفكر ة احلقوق

 
 

 
 .فقط أصحاهبا رأي متث  وإنّما اجمللة، رأي متث  ال املنشورة البحوث .12

 . نشر مل أم البح  أنشر سواء أصحاهبا إىل البحوث مسودا  تعاد ال .13

 الورقرة  حجر   سر  (0) و سراراً  مييناً س ( 0) وأسف  أعل : الصفحة إعداد .14

(B5 ) وترررق   الورقررة مرر  ( صررفحة) واحرردٍ  وجرر ٍ  علرر   البحرر   كترر 

 .الصفحا 



 

 (.Simplified Arabic) باخلط العربية احلروف تكت  .15

 األنبررار جامعررة جملررة) عبررارة البحرر  مرر  فقررط األوىل الصررفحة علرر   كترر  .16

  سرار  إىل ميرن  مر   خرط  حتترها  و كون ، الصفحة مين أعل (اإلسالمية للعلوم

 (.عر ض اسود 00) الصفحة

 .الصفحة وسط عر ض اسود( 01) باحلج  الر ي  البح  عنوان  كون .17

 وسرررط عرررر ض اسرررود( 00) بررراحلج  وعناو نررره  البررراحثن أمسررراء تكتررر  .18

  الصفحة

 الررر ي ، البحرر  عنرروان: اآلترري النحررو علرر  للبحرر  الكتابررة تسلسرر   كررون .19

 واإلنكليز ررة، العربيررة برراللغتن البحرر  ملخرر  وعنوانرراهت ، البرراحثن أمسرراء

 .واملراج  املصادر قا مة ث  اخلامتة، املطال ، أو املباح  املقدمة،

 ،اهلروام،،  ،اخلامتة املطال  أو ،املباح  املقدمة: )األولية العنوانا  تكت  .21

 .الصفحة وسط عر ض أسود( 00) باحلج ( املصادر

 .الصفحة مين عر ض اسود( 00) باحلج  الثانو ة العنوانا  تكت  .21

 باد ررة مسررافة وترررت  الصررفحة ضرربط مرر ( 01) برراحلج  البحرر  مررن  كترر  .22

 .املن م  فقرة لك  فقط األو  للسطر( س 0)



 

( 00) اخلرط  حجر   و كون  البح  من م  الصفحة نف  يف اهلوام، توض  .23

 ترررقي  و كررون( 0) الترراي الشررك  علرر  قوسررن بررن اهلررام، رقرر  و كررون

 .حدة عل  صفحة لك  اهلوام،

 تلقا يررراً ترقيمهرررا و كرررون العربيرررة احلرررروف حبسررر  املصرررادر ترتيررر   كرررون .24

 .فقط نقطة م  الرق  في   كون الذي التنسيق باستخدام

 ،أمساء الر ي  البح  عنوان( )س  02) مسافة وأخرى فقرة ك  بن  وض  .25

 (.وعنواناهت  الباحثن
  



 

 

 والدوائر والجامعات لألفراد .1
 العراق داخل األخرى

 ألف خمسون( 050555)
 .عراقي دينار

 

 والمنظمات والجامعات لألفراد .2
  والشركات

 بحسب العراقي بالدينار يعادله ما أو دوالرا   $( 05) العراق خارج
 .العراقي المركزي البنك صرف سعر

 

 

  إلى المراسالت توجه
 :اآلتي العنوان

/ األنبار جامعة -األنبار حمافظة -العراق مجهورية
 الرمادي/ اإلسالمية العلوم كلية

 تكليف لطيف رزجم. د. .أ: التحرير مدير
Email : Islamic_anbcoll@univ_anbar.org 

 اجلامعي اإللكرتوني املوقع
www. univ_anbar.org 

 

 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
 مَجَلَّةٌ عِلْمِيَّةٌ فَصْلِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

 السنوي االشرتاك رسوم



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 الرمحن محدي شايف عبد أ.د.. 1
 إبراهيم رجب عبداهلل أ.د.. 2
 ةعود صهيب عباس أ.د.. 3
 عسكر حسنإدريس  أ.د.. 4
 صادق خلف أيوب أ.د.. 5
 عبداهلل حممد الفالحي أ.د.. 6
 رسالنأأمحد طوران  أ.د.. 7
 الراضي حممد عبداحملسن عبد أ.د.. 8

  

 أعضاء 

 هيئة التحرير

 رئيس التحرير
 األستاذ الدكتور

 فراس حييى عبد اجلليل

 مدير التحرير
 الدكتور املساعد األستاذ

 تكليف لطيف رزج



 

 

 
 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

أ.د. سامل بن غرم اهلل بن حممد  إعجاز القرآن بتأثريه يف النفوس 1
 تفسري الزهراني

 اجلزء األول
1-66 

2 
التفسري بالرأي عند العلماء املعاصرين 

 الناحية العقدية والفقهية
السيدة زينب نايف جاسر 

 أ.د.عبدالقادر عبداحلميدعبدالطيف

 تفسري

  اجلزء األول
67-44 

3 
مفهوم ألفاظ اإلفتاء يف القرآن الكريم 

 تفسري شاكر حممود حسني أ.م.د. دراسة موضوعية

 اجلزء األول 
45-136 

 تفسري أبو الفتوح عبد القادر شاكر أ.م.د. اإلمام اجلاحظ ودوره يف التفسري 4

 اجلزء األول 
137-182 

 اإلعجاز العلمي يف حديث  5
 طهور إناء أحدكم

 تفسري م.د. سعد مجعة حممود

  اجلزء األول
183-216 

 حديث سعد بن علي الشهراني أ.د.  أهداف حروب النيب 6

  اجلزء األول
217-254 

7 
مام احلضرمي احلديثية يف اإل ستشهاداتا

 بريزكتابه شذور اإل
 م.د. سعد حممود عجاج

 سرهدأ.د. رزاق حسني 

 حديث

  اجلزء األول
255-242 

)ليس بالقوي( عند احلافظ ابن حجر يف  8
 حديث حممد خلف عبد ا.م.د. كتابه تقريب التهذيب دراسة مقارنة

  اجلزء األول
243-326 

اإلمام أبو حممد عبد اهلل بن علي بن  4
 )تارخيه ومكانته( اجلارود

عبدالرمحن بن نوفيع بن فاحل  .أ.م
 السُّلمي

 حديث

  اجلزء األول
327-366 

 



 

 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

11 

 املقاصد اجلزئية
يف حفظ النسل عند اإلمام البخاري 

 هـ( 546احلنفي )ت
 يف كتابه )حماسن اإلسالم(

 عدنان رجا شنيرت السيد
 أ.د. جميد صاحل إبراهيم

مقاصد 
 الشريعة

  اجلزء األول
367-416 

مدينة األنبار حتى احلركة الفقهية يف  11
 نهاية القرن السابع اهلجري

 أ.م. د حممد عبيد جاسم
 أ.م.د. أمحد عبيد جاسم

 فقه

  اجلزء األول
417-474 

12 
الكالم املسوق يف بيان مسائل املسبوق 

هـ ( 1171)نوح بن مصطفى احلنفي ت:
 دراسة وحتقيق

 فقه أ. م. د. نافع محيد صاحل

  اجلزء الثاني
475-542 

13 
موافقات اإلمامني زفر والشافعي رمحهما 

مناذج خمتارة من كتاب  -اهلل تعاىل
 الطهارة

 فقه أ.م هناء سعيد جاسم

  اجلزء الثاني
543-576 

 أمحد عبد الرزاق خلف أ.د. وزن أعمال العباد يف دار املعاد 14
 السيدة زينب حسن مطر

 عقيدة

  اجلزء الثاني
577-614 

 والقدر أثر اإلميان بالقضاء  15
 يف حياة املسلمني

 عقيدة أ.م.د. قدور أمحد الثامر

  اجلزء الثاني
615-648 

 املسائل العقدية يف تفسري  16
 عقيدة عثمان أمحد إبراهيم د .م.أ هـ(112)ت  اإلمام جماهد بن جرب

  اجلزء الثاني
644-718 

 عقيدة م. د. ياسني مؤيد ياسني عقيدة التناسخ يف فكر احلائطّية 17

  اجلزء الثاني
714-742 

 الُبعد الديين لألنسنة  18
 (رؤية نقدية من منظور إسالمي)

 حسن محيد عبيد أ.د.

 السيد أمحد عبد العزيز أبوزيد

 فكر

  اجلزء الثاني
743-786 

14 
أثر الوالء والرباء يف محاية ثوابت 

 الدين من التغريب
 -منوذجاأتغيري املناهج الشرعية -

 ثابتم.د. عدي نعمان 
 م.د. إهلام أمحد نايل

 فكر

  اجلزء الثاني
787-816 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10البحث رقم )

IS
S

N
 (

P
ri

n
t)

: 
2
0

7
1

-6
0
2
8

  
  
  
IS

S
N

 (
O

n
li

n
e)

: 
2

7
0
6

-8
7
2

2
 

 الشيد

 عدناى رجا شهيرت

 الفلوجةجامعة 

  اإلسالميةلعلوم اكلية 
adnan.rga00@gmail.com 

 األستاذ الدكتور 

  دليد صاحل إبراييم
  الفلوجةجامعة 

  اإلسالميةلعلوم اكلية 
 

mailto:adnan.rga00@gmail.com
mailto:adnan.rga00@gmail.com


 

  
368 

10 

 ملخص باللغة العربية
 الشيد عدناى رجا شهيرت
 أ.د. دليد صاحل إبراييم

اإلماـ البخارم الحنفي بالمقاصد الجزئية في كتابِو )محاسف اإلسبلـ(,  اىتماـ
في الفركع الفقيية, كالتي  ألحكاـ الشرعيةكعمؿ امكقكؼ عمى المحاسف كالِحَكـ كالغايات ل

تمثؿ عمؿ كالتي تككف بجمكعيا مقاصد الشريعة اإلسبلمية. إفَّ المقاصد الجزئية 
, كالتي تحتاج إلى استقراء كتتبع, فيتضح مقصد اكغاياتي سرارىاأاألحكاـ كِحكميا ك 

الشارع في حفظ النسؿ, لكي يتحقؽ صبلح المجتمع مف خبلؿ صبلح األسرة المسممة, 
حيط ىذا المقصد بمجمكعة مف التشريعات أفينتظـ نسميا كيصاف عرضيا, كقد 

 الضركرية كالحاجية كالتحسينية لتحقيؽ مقصد الشارع في حفظ النسؿ.
 ، حفظ النسل ، محاسن اإلسالم  مقاصد الجزئيةكممات المفتاحية: ال

PARTIAL INTENTIONS IN PRESERVING OFFSPRING WITH 
IMAM AL-BUKHARI AL-HANAFI (D. 546 AH) 

IN HIS BOOK (MAHASIN AL ISLAM) 
Mr. Adnan Raja Schnitter 

Prof. Dr. Majeed Saleh Ibrahim 

Summary 
Imam Al-Bukhari Al-Hanafi’s interest in the partial intentions of his 

book (Mahasin Al Islam), as it represents, and his attempt to stand on the 

merits and the rulings and ends and the explanations of the legal rulings in 

the branches of jurisprudence, which are all the purposes of Islamic law. 

The partial intentions represent the ills of the rulings, their rulings and their 

secrets, which need to be extrapolated and followed, so the intention of the 

street in preserving the offspring becomes clear, in order for the 

community’s good to be achieved through the goodness of the Muslim 

family, so that their offspring will be organized and preserved. Street in 

keeping offspring. 

Key Words: Partial Purposes, Birth Control, Beauties of Islam 
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 املقدمة 
 كاألسباب العمؿ شريعة في كبيف, أفعالوِ  كؿ في الِحَكـ راعى الذم هلل الحمد

 كالمنيج القكيـ بالديف المبعكث عمى كالسبلـ كالصبلة, أحكامو كؿ في كالمقاصد
 آلوِ  كعمى عميو اهلل صمى, كتقريراتوِ  كأفعالو أقكالوِ  كؿ في المقاصد راعى الذم, المستقيـ
 .اجتياداتيـ جميع في الشارع مقاصد تحقيؽ عمى حرصكا الذيف كأتباعو كأصحابوِ 

 أىمية الموضوع: 
الِحكـ كاألسرار كبيف المقاصد ك  الربط بيف األحكاـ الشرعية التي بينيا الفقياءػ 1

 التي تضمنتيا تمؾ األحكاـ لتحقيؽ مقاصد الشارع في نظاـ األسرة. ك 
يريد البحث تحقيقيا, مف خبلؿ بياف المقاصد الجزيئة في حفظ  ىداؼ التياألػ 2

لتحقيؽ مقاصد اإلسبلـ مف بناء األسرة لتحقيؽ العفاؼ كالطير النسؿ 
 كالمنكرات.  ,الفكاحششاعة إثقافة المقصكد مف الزكاج, كمنع 

كاحدان مف  ق(546)ت عد كتاب )محاسف اإلسبلـ( لئلماـ البخارم الحنفيي  لذلؾ 
تضمنت الِحكـ الجزئية في الفركع الفقيية, كالتي مقاصد الحكت في طياتيا الكتب التي 

ئية التي تضمنيا كلقد حاكلت في ىذا البحث الكقكؼ عمى المقاصد الجز  .كاألسرار
 :مطالب أربعة , فقسمت الدراسة إلىمقصد حفظ النسؿ
, كالتعريؼ بالمقاصد الحنفي البخارم اإلماـمكجزة عف  ترجمة: األكؿ المطمب

 .الجزئية
 النسؿ. حفظ : مرتبة ضركرياتالمطمب الثاني 

 النسؿ. حفظ : مرتبة حاجياتلثالمطمب الثا
 النسؿ. حفظ : مرتبة تحسينياترابعالمطمب ال

ذات مع اإلشارة إلى أىـ المصادر كالمراجع ، ختمت البحث بخبلصة عنو ثـ
 اعتمدتيا في البحث. التيالصمة 
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 :املطلب األول
 احلهفي البخاري موجزة عو اإلمام ترمجة

 والتعريف باملقاصد اجلزئية
 ترجمة اإلمام البخاري الحنفيأواًل: 

المفسر  الحنفي ىك اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف بف أحمد البخارم
 عفالعمـ الحنفي اإلماـ البخارم  قد أخذو, (1)المعركؼ بعبلء الديف الممقب بالزاىد

أحمد بف عبد الرحمف بف إسحاؽ بف أحمد بف عبد اهلل أبك نصر الريغذمكني,  اإلماـ
كلـ أقؼ خبلؿ  ,(2)أخذ عنو الفركع كاألصكؿ ,ىػ(493لمعركؼ بالقاضي الجماؿ )تا

  تبلميذه:كمف شيكخو الباقيف عممية البحث عمى 
الحافظ الناقد أبي بكر أبك سعد عبد الكريـ بف اإلماـ  اإلماـ الحافظ الثقة, أـ

محمد بف العبلمة مفتي خراساف أبي المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار, 
 .(3)ىػ(562السمعاني الخراساني المركزم, صاحب المصنفات الكثيرة )ت

اإلماـ عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني شيخ الحنفية, برىاف الديف بـ  
عالـ ما كراء النير, العبلمة المحقؽ صاحب كتابي اليداية كالبداية في  المارغياني

 . (4)ىػ(593المذىب )ت

                                                            

 :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ,1/661: ي نظر: كتائب أعبلـ األخيار مف فقياء النعماف المختار (1)
 .3/169 :سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ, 2/76

 :, الجكاىر المضية في طبقات الحنفية1/557: ي نظر: كتائب أعبلـ األخيار مف فقياء النعماف المختار(2) 
 .3/169: , سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ1/1492: يكخ السمعاني, المنتخب مف معجـ ش2/76

, طبقات 1/1493: , المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني15/189: ينظر ترجمة: سير أعبلـ النببلء(3) 
 .1/138: المفسريف لمسيكطي

راجـ البف , تاج الت1/383: , الجكاىر المضية في طبقات الحنفية15/386: ي نظر: سير أعبلـ النببلء (4)
 .4/266 :ألعبلـ لمزركميا, 1/237 :قطمكبغا
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العبلمة شرؼ الديف عمر بف محمد العقيمي األنصارم مف كبار حنفية ـ ج
بخارل فقيو, متكمـ مف مصنفاتِو: منياج الفتاكل في الفقو, كاليادم في عمـ الكبلـ,  

 .(1)ىػ(596)ت
كلـ اعثر خبلؿ  مسعكد بف محمكد الطرازم المعركؼ بالمنياج أبك الفضؿـ د

يقع في  ألؼ كتابان عظيمان في التفسير: العممية هثار أكمف , (2)البحث عمى تاريخ كفاتو
تكفي رحمو اهلل , (3)محاسف اإلسبلـ كشرائع اإلسبلـب و المكسـككتابك  أكثر مف ألؼ جزء
مف جمادل اآلخرة سنة ست كأربعيف  في ليمة الثامف عشر خكارـز تعالى بجرجانية
 .(4)كخمسمائة ىجرية

 المقاصد الجزئية: ثانيًا: تعريف 
عبارة عف الفركع الفقيية كما ىي " :بقولو   رحمو اهلل ـ عرفها اإلمام ابن عاشور1

استدؿ بو عمييا كما ىك كاضح مف كتب الفقو, ككتب القكاعد, كما كضعو العمماء مف 
 .(5)الشريعة اإلسبلمية"تصانيؼ في محاسف 

المقاصد ف. (6)"ىي عمؿ األحكاـ كِحَكميا كأسرارىا"ـ وعرفها الخادمي فقال: 2
الجزئية ىي تمؾ التي تتعمؽ بالفركع كالجزئيات, كاكثر مف يعتني بيذا القسـ مف 

يبحثكف في جزئيات الشريعة كدقائقيا ككثيران ما يشيركف إلى  ـالمقاصد ىـ الفقياء, ألني
ىذا النكع مف خبلؿ استنباطاتيـ كاجتياداتيـ, كقد  يعبركف عنيا بالحكمة أك المعنى أك 

 .(7)كغيرىا العمة أك المحاسف
  

                                                            

خيار مف فقياء مذىب النعماف أل, كتائب أعبلـ ا1/397: ي نظر: الجكاىر المضية في طبقات الحنفية (1)
 .7/316: , معجـ المؤلفيف1/661 :المختار

 .1/1492: ي نظر: المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني(2) 
 .1/1492: المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني ,1/138: لمسيكطي ي نظر: طبقات المفسريف (3)
 .1/558: ي نظر: كتائب أعبلـ األخيار مف فقياء النعماف المختار(4) 
 .2/143 :مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكر(5) 
 .1/193: عمـ المقاصد الشرعية لمخادمي(6) 
 .1/9: ي نظر: نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي (7)
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 :الثاني املطلب
 الهشل ضروريات حفظ مرتبة

ميا خمؽ, جالغاية التي مف أ لما خمؽ اهلل اإلنساف ليعبده, كيقيـ شريعتو, كيحقؽ
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   إلى المدة التي قضاىا اهلل تعالى في ىذه الدنيا, فقاؿ تعالى:

بقائو فكاف البد مف كجكد كسيمة لبقاِء نكع اإلنساف, كاستمرار  ,[56الذاريات: ] ڃ
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت   نسمِو فقاؿ تعالى:ك 

اهلل تعالى الناس عمى غريزة التناسِؿ ليقـك بيذا الكاجب. ففطر  [,72النحؿ:] ,حت
ژ    ژ  ڑ  ڑ   ثـ بيف لو الطريؽ الشرعي القكيـ, فأباح النكاح الشرعي فقاؿ تعالى:

 .[3النساء: ] ک  ک  ک  ک  گ

 ختمفت عبارات األصكلييف فيما يطمؽ عمى ىذا المقصد إلى:ا
كممف أطمؽ عميو  :بحفظ النسبأواًل: يعبر بعض العلماء عن ىذا المقصد 

فقاؿ: "كأما النسب فيك محفكظ بشرع الزكاجر عف الزنا,  رحمو اهلل النسب الفخر الرازم
تفضي إلى اختبلط األنساب المفضي إلى انقطاع التعيد  بضاعألف المزاحمة عمى األ

 .(1)عف األكالد, كفيو التكثب عمى الفركج بالتعدم كالتغمب كىك مجمبة الفساد كالتقاتؿ"
يجاب حد الزنا إذ بو رحمو اهلل اإلماـ الغزاليكبو قاؿ ثانيًا: حفظ النسل:  : "كا 

 ,قاؿ: "المعب مع الزكجة حيث رحمو اهلل الشاطبياإلماـ ك , (2)حفظ النسؿ كاألنساب"
 .(3)فإنو مباح يخدـ أمرا ضركريا كىك النسؿ"

                                                            

 ,3/55 :, اإلبياج في شرح المنياج3/446: , شرح مختصر الركضة5/163: ي نظر: المحصكؿ لمرازم(1) 
, 2/178 :, نشر البنكد عمى مراقي السعكد3/249: التقرير كالتحبير عمى تحرير الكماؿ بف اليماـ

 .2/544: الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي
, إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ 161-4/163: لمنير, شرح الكككب ا1/417: المستصفى (2)

 .2/129 :األصكؿ
 .1/235: المكافقات (3)
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فقاؿ:  رحمو اهلل إماـ الحرميف ,ثالثًا: وممن قال بأنو حفظ الفرج أو البضع
 .(1)"كالفركج معصكمة بالحدكد"

في شفاء الغميؿ: "فقد عمـ عمى القطع  أف حفظ رحمو اهلل الغزالي اإلماـ  قاؿك 
ألف في  ؛ كالبضع مقصكد الحفظ النفس كالعقؿ كالبضع كالماؿ, مقصكد في الشرع...

التزاحـ عميو اختبلط األنساب, كتمطيخ الفراش, كانقطاع التعيد عف األكالد, الستبياـ 
 .(2)اآلباء, كفيو التكثب عمى الفركج بالتشيي كالتغمب كىي مجمبة الفساد كالتقاتؿ..."

 حفظ المقصكد بالنسب فقاؿ: "كأما رحمو اهلل عاشكرابف اإلماـ كقد بيف 
 كنحف منو, المقصكد يبينكا كلـ العمماء أطمقو فقد النسؿ, بحفظ عنو كيعبر األنساب,

 فظاىر التعطيؿ مف النسؿ أم األنساب حفظ بو أريد إف أنو كذلؾ. فيو القكؿ نفصؿ
إلى  تعطيمو يؤكؿ تعطؿ فمك. النكع أفراد خمفة ىك النسؿ ألف ؛الضركرم مف عده

ۈ  ۈ: لقكمو لكط قاؿ كما كانتقاصو, النكع اضمحبلؿ
 ,[29العنكبكت: ] 

 حفظ يعادؿ ألنو الكميات مف عده في شبية ال المعنى فبيذا التفسيريف, أحد عمى
 ألجمو الذم كىك أصمو,إلى  النسؿ انتساب حفظ النسب بحفظ أريد إف كأما ...النفكس
 الضركريات مف عده إف: يقاؿ فقد الحد, لو كفرض الزنا كحـر األنكحة, قكاعد شرعت
نما عمر ابف ىك زيدا أف معرفةإلى  ضركرة مف باألمة ليس إذ كاضح, غير  ضركرتيا كا 
 الشؾ أف كىي عظيمة, مضرة الحالة ىذه في كلكف .أمرىـ كانتظاـ النكع أفراد كجكد في
 عنو, الذب عف الباعث الجبمي الميؿ األصؿ مف يزيؿ أصموإلى  النسؿ انتساب في

 األطفاؿ عمى كاإلنفاؽ بالتربية كعقمو جسده ككماؿ كصبلحو بقاؤه فيو بما عميو كالقياـ
 في ألف الضركرة مبمغ تبمغ ال مضرة كىي. العناية عف االستغناء مبمغ يبمغكا أفإلى 
 النسب حفظ فيككف النسؿ... مف المقصكد لتحصيؿ ما كفاية باألطفاؿ األميات قياـ

                                                            

 .2/179: البرىاف (1)
 .1/163: شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ (2)
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 حفظو لفكات كانت لما كلكنو ,الحاجي قبيؿ مف جكانبو تفكيؾإلى  بالنظر المعنى بيذا
 بيا كتنخـر األمة نظاـ أمر ليا يضطرب سيئة كثيرة عكاقب الجكانب ىذه مجمكع مف

 مف الشريعة في كرد لما الضركرم, في النسب حفظ عمماؤنا اعتبر العائمة, دعامة
 كالنكاح السر نكاح في التغميظ مف العمماء بعض عف كرد كما الزنا, حد في التغميظ
 .(1)إشياد" كبدكف كلي بدكف

 كمف خبلؿ ما مر تتضح الصمة بيف النسؿ كالنسب, فضابط النسؿ ىك النسب,

 كاف لما كلكنو الحاجي, مف كىك أصموإلى  النسؿ انتساب يككف بتحقيؽ النسب فحفظ
 غمظت العائمة دعامة بيا كتنخـر األمة, نظاـ أمر بيا يضطرب كخيمة عكاقب لفكاتو

ذلؾ اشترط الشارع شركطان في عقد النكاح مف الشيكد كاألشياد ك الزنى, حد في الشريعة
مما يدؿ عمى أىمية النسب, ككذلؾ منع االعتداء عمى الفركج كي ال تختمط 

 مف كالمبلحظكالمقصد عند جميع العمماء كاحد, كىك حفظ نكع اإلنساف, , (2)األنساب
 عف فيو شؾ ال نسبإلى  تقصد عمى أنيا تدؿ النسب في الشريعة مقاصد استقراء
صحيحان سميما مف  وكحفظالتي قررىا الشارع الحكيـ,  الصحيح بصفاتو النكاح طريؽ

االختبلط, كبعيدا عف طريؽ الحراـ, كحفظ الفركج التي تنتج ىذا النكع مف اإلنساف مف 
 .(3)العبث كالتعدم, كأف ال تقدح بذـ أك تعدم

في  رحمو اهلل الحنفي البخارم إلييا اإلماـ أشار الضركرية التيمقاصد الفأما 
لنكاح في اإلسبلـ, كما ىي النكاح فقد جاءت نصكص شرعية تبيف حقيقة اكتاب 

جممة  كقد تضمف ىذا الكتابالمقاصد الشرعية التي تترتب عمى ىذا التشريع اإلسبلمي, 

                                                            

 .3/239: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكر (1)
 .182-1/143: ألبف عاشكري نظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية  (2)
 :, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة3/436: بف عاشكري نظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ال (3)

 .1/348 :, مقاصد الشريعة اإلسبلمية تأصيبلن كتفعيبلن 1/237-248
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كقد بيف , مف تمؾ المقاصد, منيا ضركرم حفظ النسؿ, كمنيا الحاجي, كمنيا التحسيني
 :انب, كسأبينيا في ثبلثة فركعك في ثبلثة ج النسؿضركرم حفظ الشارع 

  جانب الوجود: حفظ النسل من : األول الفرع
ف النكاح... فؤلف ىذا : "أما محاسالحنفي اإلماـ البخارمقاؿ : إباحة النكاح أواًل:
باحة الكطء, كقضاء الشيكِة, كالتكالد, كال يككف ذلؾ إال بانضماـ الذكر إلالعقد سبب 

لى ىذا  شار اهلل تعالى في كتابو أإلى األنثى... فأثر ىذا القصد المشركع بيف... كا 
ڈ  ژ   كقاؿ تعالى: . [189األعراؼ: ]  گ ڃ  ڃ  ڃ  چ بقكلِو:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
 

[:  .(1)"[21الرـك
كالمقاصد المتحققة مف تشريعِو, منيا ما  ,حقيقة النكاحتبيف النصكص  فيذه

كيمكف اجماليا بما يتعمؽ بعمـك األمة, كمنيا ما يتعمؽ بكؿ فرد مف أفراد األمة, 
 :(2)يأتي

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   كقد بيف ذلؾ قكلو تعالى:ــ مقصد بناء األسرة المسلمة: 1

التفات إلى الحكمة , كذلؾ فيو, [13 الحجرات:] ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
لى بنائو سبحانو المجتمعات اإلنسانية عمى ما سنو  اإلليية في تشريع أحكاـ األسرة, كا 

قامة أصكؿ حياتيا المدنية  .(3)ليا مف شرائع تمكنيا مف ضبط كا 
عظـ كسائؿ بقاء النسؿ كتكثيره, النكاح أكمف : ــ مقصد بقاء النسل وتكثيره2

زالة  الشرعي, مف خبلؿ الحث عميِو كالترغيب فيو, كالتحذير مف تركو كاإلعراض عنو, كا 

                                                            

 .1/43 :محاسف اإلسبلـ (1)
 .1/78: ي نظر: مقاصد نظاـ األسرة في التشريع اإلسبلمي (2)
 .2/341: ي نظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكر (3)



 

  
376 

10 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     فقاؿ تعالى:, (1)سباب التي تقؼ في طريؽ تحقيقوِ األ

ں  ں  ڻ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ

 [.3النساء: ] ڻ  
 .(2): )تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ يـك القيامة(كقاؿ 
اآلية عمى مشركعية النكاح, كالـز ذلؾ بقاء النسؿ كزيادتو, كدؿ الحديث,  فدلت

عمى أف المقصكد تكثير النسؿ كزيادتو, يككف بتزكج )الكلكد(, كىي: التي عرفت بكثرة 
 .(3)الكلد إف لـ تكف بكران, كمف حاؿ أنسابيا المعركفكف بكثرة الكالدة إف كانت بكران 

ما يحققو النكاح مف مقاصد شرعية, مف  كقد دلت الكثير مف نصكص الشرع
إعمار الككف, كبقاء النكع اإلنساني, كذلؾ ما في إكثار األمة المسممة كتقكيتيا, 
كتمكينيا, لتككف مرىكبة الجانب, عزيزة, مؤثرة في أداء رسالة االستخبلؼ في األرض, 

 .(4)كالشيادة عمى الناس, لذلؾ جاءت الشريعة تحث عمى الزكاج كاإلنجاب
نثى لقد فطر اهلل تعالى كؿ مف الذكر كاألمقصد قضاء الشهوة واإلعفاف:  ــ3

عمى غريزة ميؿ كؿ كاحد منيما إلى اآلخر, فأباح لمرجؿ مباشرة المرأة عف طريؽ 
: )كفي بضع أحدكـ صدقة... قالكا: يا رسكؿ اهلل, النكاح الشرعي, كقد بيف ذلؾ قكلو 

لو فييا أجر؟ قاؿ: )أرأيتـ لك كضعيا في الحراـ, أكاف عميو  أيأتي أحدنا شيكتو يككف

                                                            

 :, مقاصد الشريعة اإلسبلمية تأصيبلن كتفعيبلن 1/248: ي نظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة (1)
1/249. 

(, باب 2742)رقـ بكالحاكـ  9/394 :(, باب ذكر الزجر أفَّ يتزكج المرأة4357أخرجو ابف حباف برقـ ) (2)
 .2/192 :تزكجكا الكدكد الكلكد

 .1/253 :ي نظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة (3)
 .1/179: ي نظر: عمـ المقاصد الشريعة لمخادمي (4)
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كلذلؾ شرع النكاح,  .(1)فييا كزر؟ ككذلؾ إذا كضعيا في الحبلؿ, كاف لو فييا أجر(
لينظـ ىذا الميؿ الفطرم بما يحفظ لمرجؿ كالمرأة كرامتيما, فبل تتحكـ في النكاح 

, فكاف النكاح الشرعي ىك الطريؽ الرغبات كاألىكاء, كال يككف قضاء الشيكة حيكانيان 
ٱ  ٻ  الكحيد, فقد سمى قمة ما تصؿ إليو العبلقة الزكجية لباسان, فقاؿ تعالى: 

 [.187البقرة:] ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
كقد بينت النصكص الشرعية ما ينظـ عبلقة الرجؿ بالمرأة, كحد الحدكد التي ال 

 .(2)يجكز تجاكزىا, كؿ ذلؾ ييدؼ إلى تحقيؽ مقصد قضاء الشيكة كاإلعفاؼ
ف يعمـ أف "النكاح شرع أكمما يجب ـ مقصد التحصين من الوقوع في الزنا: 4

, كذلؾ فإف "مف العبارات (3)لتحصيف الزكجيف مف فاحشة الزنا كغيره مف المقاصد"
الرائقة الفائقة المرضية في اإلعراب عف المقاصد الكمية في القضايا الشرعية, أف 
يجابا, كالزجر عف الفكاحش  مضمكنيا دعاء إلى مكاـر األخبلؽ ندبا كاستحبابا, كحتما كا 
باحة تغني عف  كما يخالؼ المعالي, تحريما كحظرا, ككراىية تبيف عيافة كحجرا, كا 

فكاحش, كإباحة النكاح المغني عف السفاح, أك تعيف عمى الطاعة, كتعضد أسباب ال
 .(4)القكة كاالستطاعة"

 :حفظ النسل من جانب العدم المتوقعالثاني:  الفرع
 كيتجسد ذلؾ بما يأتي:

بقكلو: "كمف  الحنفي كقد أشار إليو اإلماـ البخارم :تحريم نكاح المحارم أواًل:

, قاؿ تعالى:  جممة  المحاسف ڍ  ڌ   في النكاح, أف حـر نكاح المحاـر

                                                            

 .1/335 :(, باب بياف أف أسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ1336أخرجو مسمـ برقـ ) (1)
                                             .1/328: ي نظر: مقاصد نظاـ األسرة في التشريع اإلسبلمي (2)
 .2/75: البرىاف (3)
 .1/181: غياث األمـ في التياث الظمـ (4)
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ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے      ۓ    ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵     ﮶  ﮷     ﮸  ﮹
 [.23النساء: ] 

كالذم يرجع إلى: "قاعدة المركءة التابعة  نكاح األمهات:المقصد من تحريم ـ 1
انع مف لكمية حفظ العرض, مف قسـ المناسب الضركرم, فكقار الكالدة, أصبل كفرعا, م

المكلكدة, كلذلؾ اتفقت الشرائع عمى تحريمو, ثـ تبل حؽ ذلؾ  محاكلة الميك بالكالدة أك
األخكات, ككيؼ يسرم الكقار إلى فرع األخكات كال يثبت في بنات اإلخكة كبنات 

لؤلصؿ, ككذلؾ سرل كقار اآلباء إلى أخكات اآلباء, كىف العمات, ككقار األميات إلى 
 .(1)أخكاتيف كىف الخاالت"

فاألـ يجب احتراميا, كبرىا كالشفقة عمييا, فإنيا اشفؽ الناس عمى الكلد كالشرع 
ستذالليا بيذا العقد, كحتى ال تككف مأمكرة بيذا العقِد, اامر باإلحساف إلييا كنيى عف 

حساف إلييا, أف تمار بأمرىا كاجب, فمك جاز نكاحيا لصارت مأمكرة, كمف اإلئاال كأفَّ 
ڳ  ڳ  ڳ   ثاؿ أمره كبيف االحساف إلييا, فقاؿ تعالى:تكام تواهلل قرف بيف عباد

ہ   ھ    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

منككحتو مف  فكيؼ يمكف أف تككف,  [23اإلسراء:] ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
اهلل بالبر معيا, ككيؼ يضاجع مف أ مر باإلحساف إلييا, كاألخت تستحؽ الشفقة  أمر

 .(2)خكِة, فبل يميؽ أف يطمب منيا قضاء الشيكةِ بحكـ األ
                                                            

 .4/295: التحرير كالتنكير (1)
 . 46-1/45: ي نظر: محاسف اإلسبلـ (2)
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, نشأ كتغذت "ألنيَف بألبانيفَّ  تحريم الزواج بالمرضعات:من مقصد الـ 2
 .(1)األطفاؿ, كلما في فطرة األطفاؿ مف محبة لمرضعاتيـ محبة أمياتيـ الكالدات"

مجرد حفظ أكاصر المكدة بيف الشخص "ليس لمقصد من تحريم زوجة األبن: اـ 3
المحـر كبيف الشخص الذم كقع التحريـ بسببو, ألف تحريـ الصير يبقى مستمرا بعد 

كبيف الشخص الذم كقع التحريـ بسببو, لك جرت السنة مكت الشخص المحـر أك فراقو 
رغبة بيف الناس أف يككف لؤلـ رغبة في زكج بنتيا كلمرجاؿ في حبلئؿ األبناء كبنات 

 . (2)نسائيـ ألفضى إلى السعي في فؾ ذلؾ الربط أك قتؿ مف يشح بو"
اإلماـ البخارم الحنفي بقكلِو: "كبيذا  نص عميوكقد  ؤقت:تحريم نكاح الم ثانيًا:

كاف التأبيد مف شرط صحة النكاح كالتكقيت يبطمو فإف المتعة حراـ, فإف تزكجيا إلى 
شير أك سنة فات ما ىك المقصكد, كليذا كانت المتعة كىك النكاح المؤقت حرامان, 

ف, كالنكاح إلى كالنكاح نظير اإليماف لـ يشرع إال مؤبدان, فاإليماف إلى كقت ليس بإيما
 .(3)كقت ليس بنكاح"

ألنو عقد عمى منفعة, فيككف فالمقصد الشارع من تحرم ىذا النوع من النكاح: 
مؤقتان, فبل يتحقؽ فيو مستمزمات عقد النكاح الشرعي, كال تظير فيو األثار كالمتطمبات 

ىك ليس كاألحكاـ المترتبة عميو, فنكاح المتعة ال ميراث فيِو, كال طبلؽ كال عدة, ك 
بنكاح, كىك سفاح, ألنو مضاد لمقصد الشارع, فحـر ىذه النكع  سدا لذريعة السفاح, 
كلـ يبح إال عقدا مؤبدا يقصد فيو كؿ مف الزكجيف المقاـ مع صاحبو كيككف بإذف الكلي 
كحضكر الشاىديف أك ما يقـك مقاميما مف اإلعبلف, فإذا تدبرت حكمة الشريعة كتأممتيا 

                                                            

 .4/296: التحرير كالتنكير (1)
 .3/353: مقاصد الشريعة اإلسبلميةك , 2/234: حجة اهلل البالغة (2)
 .1/46: محاسف اإلسبلـ (3)
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تحريـ ىذه النكع مف باب سد الذرائع, كىي مف محاسف الشريعة حؽ التأمؿ رأيت 
 .(1)ككماليا

  الواقع: العدم جانب من النسل الثالث: حفظ الفرع
التي تضمنيا كتاب الضركرية, مف لمقاصد الحنفي كقد ذكر اإلماـ البخارم 

ثبلث, ىي الحدكد  العقكبات في الشريعة اإلسبلميةف .(القذؼ حد, الزنى )حد الحدكد,
كالقصاص كالتعازير, فالحدكد عقكبات مقدرة كجبت حقان هلل تعالى, كالمتفؽ عمييا خمسة 
ىي: الزنى كالقذؼ كالسرقة, كشرب الخمر كالحرابة, أما القصاص فيك عقكبات مقدرة 
كجبت حقان لمعبد, كىي االعتداء عمى النفس كما دكف النفس, كأما التعزير فيك عقكبة 

فشرع اهلل سبحانو كجكه الزجر الرادعة عف ىذه  ,(2)درة يجتيد في مقدارىا اإلماـغير مق
الجنايات كأحكميا غاية اإلحكاـ, كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه المتضمنة لمصمحة الركح 

كرفع الظمـ عنيـ, مع  كالبدف, كمف مقاصد تشريعيا الرحمة بالناس كاإلحساف إلييـ,
فمـ يشرع في الكذب قطع المساف كال القتؿ, كال  مة,رحمراعات ما يستحقو الجاني مف ال

نما شرع ليـ في ذلؾ ما ىك مكجب  في الزنا الخصاء, كال في السرقة إعداـ النفس. كا 
حسانو كعدلو لتزكؿ  وتنقطع النوائب, أسمائو كصفاتو مف حكمتو كرحمتو كلطفو كا 

كخالقو؛ فبل يطمع في  األطماع عف التظالـ كالعدكاف, كيقنع كؿ إنساف بما آتاه مالكو
 . (3)استبلب غير حقو

لذلؾ شرع اهلل تعالى أحكامان تحفظ النسؿ مف الضياع أك التشريد, اك انعداـ 
 .استمراره, أك التقميؿ منو بدءان مف غض البصر كانتياءن بإقامة الحدكد

                                                            

, 3/143: المكافقاتك , 5/59: عبلـ المكقعيفكأ ,13/46: المغنيك , 5/513: ي نظر: االستذكار (1)
 .3/11: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكرك 

 .269, 88, 1/39: اإلسبلميينظر: كيفية استيفاء العقكبات في الفقو  (2)
 .3/338: عبلـ المكقعيفكأ, 5/221: ي نظر: الفتاكل الكبرل (3)
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بقكلو: الحنفي كقد أشار إليو اإلماـ البخارم المقصد من إقامة حد الزنا:  أواًل:
"...أما حد الزنا, فالزنا قبيح في عقؿ كؿ عاقؿ... فاهلل شرع الزاجر عميو لينزجر... 
قامتو رحمة... فمف عمـ بما شرعو اهلل تعالى في حؽ  فشرعو رحمة, كالعمـ بو رحمة, كا 

 .(1)الزنا مف الجزاء يتأمؿ كينزجر..."
پ      پ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ   كقد بيف اهلل تعالى ذلؾ بقكلو:

ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ
كقاؿ , [68]الفرقاف:  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   تعالى:

ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
ژ  ژ  ڑڑ  ک      كقكلو تعالى:, [2النكر:] 

 .[32اإلسراء: ]ک      ک  ک   گ

 المقصد الشارع من إقامة حد الزنا ىو: 
 ؛ألف فيو إضاعة النسب كتعريض النسؿ؛ فاإلسبلـ حـر الزنى ـ حفظ النسل: 1

كألف فيو تعريض المرأة  ؛بكار عمى أكليائيفألكألف فيو إفساد النساء عمى أزكاجيف كا
ذالؿ كذلؾ بإعراض الناس عف تزكجيا, كطبلؽ زكجيا كمفارقتو إياىا, إلإلى االمتياف كا

فإيجاب الحد عمى الزاني لمنع تمؾ المفاسد, كلما ينشأ عف الغيرة مف اليرج كالتقاتؿ,  
كلما فيو أيضان مف اختبلط األنساب فبل يعرؼ الرجؿ كلد مف ىك كال يقـك أحد بتربيتو, 

نسؿ كىبلؾ الحرث, فشاكؿ في معانيو أك في كذلؾ يكجب ضياع األكالد كانقطاع ال
أكثرىا القتؿ الذم فيو ىبلؾ ذلؾ, فزجر عنو بالقصاص ليرتدع بو عف مثؿ فعمو مف 
ييـ بو, فيعكد ذلؾ بعمارة الدنيا كصبلح العالـ المكصؿ إلى إقامة العبادات المكصمة 

 .(2)إلى نعيـ اآلخرة

                                                            

 .1/63: محاسف اإلسبلـ(1) 
 .15/93: التحرير كالتنكيرك , 7/37: فتح البياف عف مقاصد القرآفك , 3/355: عبلـ المكقعيفأي نظر:  (2)
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اجر لمنفكس كعقكبة كنكاال فالحدكد جعميا اهلل تعالى زك ـ الزجر للنفوس: 2
كتطييرا, فشرعيا لممصالح العظيمة لمعباد في المعاش كالمعاد, كفي العاجؿ كجكابر 

كاآلجؿ, بؿ ال تتـ سياسة ممؾ مف ممكؾ األرض إال بزكاجر كعقكبات ألرباب الجرائـ, 
كلتشريع حد الزنا فائدة أخرل, كىي أف مف مقاصد الحدكد مع تشريع العقكبة لمجاني, 

جب إقامة الحد, كحتى أف يرتدع كينزجر غيره عف مباشرة الزنا كبقية المعاصي كالتي تك 
بمغ, ش رع إقامة الحد بحضكر طائفة مف المؤمنيف كي يتعظ بو أيككف الزجر 

 . (1)الحاضركف كيزدجركف
: كقد بيف المقصد من اختصاص المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد  ثانيًا: 

بقكلِو: "ثـ خص المحصف بالرجـِ كغير المحصف بالجمِد, الحنفي  ذلؾ اإلماـ البخارم
ألف جناية المحصف أفحش...فمكا شرع الجمد في حؽ المحصف, لـ يكف شرع الرجـ في 
حؽ غير المحصف فيتعطؿ الزجر... فخص المحصف بالرجـ كغيره بالجمد ليتمكف 

 .(2)العمؿ بالمعنييف كالكصفيف إذ بيف جنايتييما تفاكت"
 : (3)كبيذا يتبيف أف الزاني البد أف يتصؼ بأحد الكصفيف كىما

أف يككف محصف قد تزكج فأحصف نفسو بالنكاح, فعمـ ما يجب عميو مف  إما:
العفاؼ عف الفركج المحرمة, كأستغنى بو عنيا, كأحرز نفسو عف التعرض لحد الزنا, 

 فيذا قد زاؿ عذره مف جميع الكجكه عف الكقكع في الحراـ, فكجب في حقو الرجـ.
ما: عمـ ما عممو المحصف كال أف يككف بكران لـ يحصف نفسو بالنكاح, كلـ ي وا 

عمؿ ما عممو, فيذا قد حصؿ لو مف العذر ما أكجب تخفيؼ العقكبة, مف حقف دمو. 

                                                            

 .18/151: التحرير كالتنكيرك , 5/137: عبلـ المكقعيفأي نظر:  (1)
 .1/63: محاسف اإلسبلـ (2) 
 .3/355: عبلـ المكقعيفأي نظر: (3) 
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الجمد ردعان عف المعاكدة باالستمتاع بالحراـ, كىذا في بكعكقب باإليبلـ في جميع بدنو 
 غاية الحكمة كالمصمحة, إذ كاف  التخفيؼ في مكضعو كالتغميظ في مكضعِو.

اهلل أف الزاني لـ يعاقب بقطع فرجو, لما فيو مف تعطيؿ النسؿ, فكاف مف حكمة 
 .كقطعو يخالؼ مقصكد  الشارع مف بقاء النسؿ كاستمراره

جريمة الزنا  بعد أف تعمقتثـ ما كاف في العقكبة مف مقصد تطيير جميع البدف 
في  جزائو, فكاف مف العدؿ أف تعـ العقكبة جميع أجزائِو, ككذلؾ كانت العقكبةأبجميع 

حؽ المرأة, فبل بد مف تسكيتيا في العقكبِة, فمف عمـ بما شرع اهلل تعالى في حؽ الزنا 
 .(1)مف الجزاء يتأمؿ كينزجر

فقاؿ: "كأما حد الحنفي أشار إليو اإلماـ البخارم المقصد من حد القذف: ثالثًا: 
ذالؿ مف شرفو  القذؼ بالزنا, فتأديب لعباده عف بطبلف المساف كسكء الظف باإلخكاف, كا 

 .(2)اهلل تعالى ككرمو... فجازاه اهلل تعالى بإقامة الحد بيتؾ ستر اهلل تعالى عمى عبدِه"
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ     اهلل تعالى ذلؾ بقكلِو: فَ كقد بيَّ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں گ  ڳ 
ڳ    ڳ  ڳ   , وقوله: [4]النكر:  

ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ
كفي , [23]النكر:  

قاؿ: )اجتنبكا السبع المكبقات قالكا يا رسكؿ  عف النبي  الحديث عف أبي ىريرة 
اهلل كما ىف قاؿ الشرؾ باهلل كالسحر كقتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ كأكؿ الربا 

 .(3)كأكؿ ماؿ اليتيـ كالتكلي يـك الزحؼ كقذؼ المحصنات المؤمنات الغافبلت(

  
                                                            

 .3/355: عبلـ المكقعيفكأ ,1/63: محاسف اإلسبلـ (1) 
 .1/61: محاسف اإلسبلـ (2)
(, باب بياف الكبائر 89كمسمـ برقـ ) ,8/175 :(, باب رمي المحصنات6857) أخرجو البخارم برقـ (3)

 .1/51 :كبرىاأك 
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 : القذف فالمقصد من حد
ع  الحد في يالمقصكدة مف تشر  فحفظ العرض ىك الحكمةـ حفظ األعراض: 1

الجناية عميو بالقذؼ, كىك أحؽ بالحفظ مف غيره, فإف اإلنساف قد يتجاكز مف جنى 
مف ترتب جمد ثمانيف  عمى نفسو كمالو, كال يكاد أحد يتجاكز عف الجناية عمى عرضو,

 عمى القذؼ,  فقد عكقب صيانة لؤلعراض, كردعان عف ىتكيا.
ككنو شرع لمزجر عف فعمو, كلدفع مفسدة  مف حيثلمسلم: اـ  حفظ حق 2

القذؼ عنو كصيانة لعرضِو, فإذا تجرأ عميو القاذؼ انتيؾ حرمة عرض المسمـ, كأف 
 لممسمـ عميو حقا بانتياؾ حرمة عرضو, كانتيؾ أيضا حرمة ما نيى اهلل عف فعمو .

فكاف إيجاب الحد فيمف قذؼ غيره بالزنا دكف الكفر في غاية المناسبة؛ فإف 
قاذؼ غيره  بالزنا ال سبيؿ  لمناس إلى العمـ بكذبو, فجعؿ فيو الحد ردا لفريِة كتكذيبان ال

لو. كتبرئة لعرض المقذكؼ, كتعظيما لشأف ىذه الفاحشة التي يجمد مف رمى بيا مسمما. 
كأما مف رمى غيره بالكفر فإف شاىد حاؿ المسمـ كاطبلع المسمميف عميو كاؼ في 

لعار في كذبو عميو في ذلؾ ما يمحقو عميو في الرمي بالفاحشة, تكذيبو, كال يمحقو مف ا
كال سيما إف كاف المقذكؼ امرأة؛ فإف العار كالمعرة التي تمحقيا بقذفو بيف أىميا كتشعب 

 .(1)ظنكف الناس كككنيـ بيف مصدؽ كمكذب ال يمحؽ مثمو بالرمي بالكفر

: "كالشيكد األربعة إذا ماـ البخارم الحنفياإل قاؿ :المقصد من الشهود رابعًا:
شاىدكا الزنا كاف أكلى في حقيـ الستر بحكـ اإلخكة, كيككنكف كأنيـ لـ يشاىدكا, مكافقة 
لمف لـ يشاىد, فإف اهلل تعالى ستر عمى عبده حيث لـ يطمع عمى قبيح فعمو جماعة 

 .(2)ؽ"أكثر مف األربع, فمك اختاركا الستر ككافقكا مف لـ يطمع كاف ىذا أحؽ كباإلخكة ألي
                                                            

عبلـ كأ, 7/268: البحر المحيط في أصكؿ الفقوك , 2/178: نظر: نشر البنكد عمى مراقي السعكدي  (1) 
 .5/442 :أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفك  ,3/293: المكقعيف عف رب العالميف

 .1/62: محاسف اإلسبلـ (2)
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لى ىذا المقصد أشار النبي فالمقصد ىو الستر:  في قكلو: )مف ستر أخاه  كا 
المسمـ ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة, كمف فرج عف مسمـ كربة فرج اهلل عنو كربة مف كرب 

. فالحدكد مبينة عمى (1)يـك القيامة, كاهلل في عكف العبد ما كاف العبد في عكف أخيو(
الستر, كألف الستر أكلى مف الشيادة, فيستحب الستر عمى المسمـ, كلكف ىذا ليس عمى 
إطبلقو, فالستر عمى حسب المصمحة, فإف كاف في ستره مصمحة أنو لف يعكد إلى تمؾ 
الخطيئة, فبحسب المصمحة في ذلؾ كما تخير الشيكد عمى إقامة الحد عند اإلماـ كبيف 

 ى المشيكد عميو كاستتابتو بحسب المصمحة فإف ترجح عنده أنو يتكب ستركه,الستر عم
بو, كلك أىممت   ئكذلؾ فإف الحدكد يجب أف ال تيمؿ إال إذا كجد ليا سبب شرعي تندر 

 .(2)لتناقضت المصمحة كبطمت فائدة الحدكد
  

                                                            

(, باب ذكر تفريج 534قـ )كابف حباف بر  8/63 :بي ىريرةأ(, ابتداء مسند 7929أخرجو أحمد برقـ ) (1)
 .2/292 :اهلل جؿ كعبل الكرب يـك القيامة

فتح ذم ك , 2/249 :حجة اهلل البالغةك , 9/42: المبدع في شرح المقنعك , 14/199: ي نظر: المغني (2)
 .6/298 :الجبلؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ المراـ
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 :لثاملطلب الثا
 الهشل مرتبة حاجيات حفظ

الحنفي رحمو كقد ذكر اإلماـ البخارم  :في كتاب النكاح أواًل: المقاصد الحاجية
 كقد بيف الشارع ذلؾ في جانبيف:  في ىذه المرتبة جممة مف المقاصد الحاجيواهلل 

 جانب الوجود:األول:  الفرع
"كمف المحاسف في ىذا : اإلمام البخاري الحنفي قالالمقصد من العقد  أواًل:

العقد, أف اهلل حكـ ببقاء العالـ إلى حينِو, كعمؽ البقاء بالتكالد كالتناسؿ, فبل يخمك بعد 
ىذا, اما أف يطمب النسؿ ببل اختصاص بيذا المحؿ... فبل بد مف االختصاص بالشرع, 

 .(1)كذلؾ بعقد شرعي كىك عقد النكاح"
  : يأتي بما  ويتضح المقصد الشرعي من عقد النكاح 

يترتب عميو مف المنافع العظيمة, التي تعكد , لما "ـ تحقيق المصالح الزوجية1
عمى الزكجيف كاألكالد, كالمجتمع, كالديف, بالمصالح الكثيرة, فمف ذلؾ, ما فيو مف 

كاله الشارع أسرة كلذلؾ فقد ساس بناء األأتحصيف فرجي الزكجيف, فعقد النكاح ىك: 
الحكيـ عناية فائقة, كأحاطو بجممة مف اآلداب كالشركط, كحدد أركانو, كما تضمنو مف 

 سبلمية.ـ كمقاصد الشريعة اإلءكصاؼ تتبلأ
كما يترتب عميو مف الحقكؽ ـ مقصد حل العشرة بين الرجل والمرأة: 2

قاصد في العاجؿ كالكاجبات, فينبغي أف يعقد النكاح عمى الكجو الذم تتحقؽ فيو تمؾ الم
كاآلجؿ, كأف ما تضمنو مف احكاـ ينبغي أف تككف كسائؿ تحقؽ مقاصد الشارع التي مف 

 .(2)أجميا شرع عقد النكاح"

                                                            

 .1/43: محاسف اإلسبلـ (1)
-1/75: مقاصد نظاـ األسرة في التشريع اإلسبلميك , 1/563 :األحكاـي نظر: تيسير العبلـ شرح عمدة (2) 

83. 
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كليذا كاف عقد "النكاح مف أثقؿ السنف محمبل كأصعب الحقكؽ قضاء كأعـ 
األمكر نفعا كأجزؿ القضايا أجرا فإنو بمكضكعو لمديف تحصيف كلمخمؽ تحسيف كفيو 

 .(1)ستر العكرة المعرضة لآلفات كجمب لمغنى كالرزؽ كتكثير سكاد أىؿ التكحيد"
بقكلِو: "كمف  الحنفي , كقد أشار إليو اإلماـ البخارمالمقصد من الصداق ثانيًا:

 محاسف النكاح, أف لـ يشرع النكاح في حؽ النساء إال بصداؽ, قاؿ اهلل تعالى:
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ

ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  

 .[24النساء: ]ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ   ڇ

ىك تأكيد حؽ المرأة كمنع أذالليا, فالمقصد من اشتراط المهر في عقد النكاح: 

 ۀ  ہڻ   ۀ   كقد جاء األمر  بإتياف النساء ميكرىَف, فقاؿ تعالى:

ك أكيعد الصداؽ  ,[25النساء:]ں  ں    ڻ: كقكلو, [4النساء:]
المير أحد األمكر التي يتضح بيا أيضان مقصد مخالفة صكر النكاح األخرل, كالمقصد 

كتميز لمرابطة  مف تسميتو نحمة, ككنو يعتبر ىدية كاجبة عمى األزكاج, إكراما ليفَّ 
"فميس المير في اإلسبلـ عكضا عف البضع كما  ,(2)الزكجية عف غيرىا مف الركابط

يجرم عمى ألسنة الفقياء عمى معنى التقريب, إذ لك كاف عكضا لركعي فيو مقدار 
المنفعة المعكض عنيا, كلكجب تجدد مقدار مف الماؿ كمما تحقؽ أف المقدار المبذكؿ 

تو, مثؿ قد استغرقتو المنافع الحاصمة لمرجؿ في مدة مف مدد بقاء الزكجة في عصم
كيؼ كقد , عكض اإلجارة, كلك كاف ثمف المرأة لكجب إرجاعيا إياه لمزكج عند الطبلؽ

                                                            

 .3/269 :فيض القدير (1)
مقاصد ك , 1/157: نظرية المقاصد عند اإلماـ الطاىر بف عاشكرك , 1/39: ي نظر: محاسف اإلسبلـ (2)

 .1/163: نظاـ األسرة في التشريع اإلسبلمي
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   قاؿ اهلل تعالى:

 .[23النساء:]ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ
فيك عطية محضة, فكاف المير شعار مف شعار النكاح كفارؽ بينو كبيف الزنا 

ال يظير االىتماـ بالنكاح إال بماؿ يككف عكض البضع, فإف  , كذلؾ,(1)كالمخادنة"
الناس لما تشاحكا باألمكاؿ شحا لـ يتشاحكا بو في غيرىا كاف االىتماـ ال يتـ إال ببذليا, 
كباالىتماـ تقر أعيف األكلياء حيف يتممؾ ىك فمذة أكبادىـ كبو يتحقؽ التمييز بيف النكاح 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   كالسفاح, كىك قكلو تعالى:
 [, 24:النساء] 

إذا لـ يسـ في العقد فيك صحيح, كالمرأة تستحؽ مير  كمف الجدير بالذكر, أف المير
 .(2)المثؿ

 :, ويمكن مالحظة ذلك فيجانب العدم المتوقع الثاني: الفرع
كذلؾ يتضح المقصد مف تحريـ الجمع بيف المقصد من تحريم األختين: 

: "كمف جممة المحاسف, أف لـ بقكلو الحنفي اإلماـ البخارمالذم أشار إليو األختيف: 
, ألف الجمع بينيما في عقد النكاح  يشرع الجمع بيف األختيف ككذلؾ كؿ ذات رحـ محـر
يؤدم إلى التفريؽ في القرابِة...فإف كؿ كاحدة تغار فمى زكجيا بأف يشاركيا غيرىا في 

 . (3)بصاحبتيا, فيؤدم ذلؾ إلى قطيعة الرحـ"فراش زكجيا, كالغيرة تحمميا عمى الجفاء 
ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ﮲  ﮳﮴  : كقد بينو القرآف, في قكلو تعالى

 .[23النساء:]﮵     ﮶  ﮷     ﮸  ﮹

                                                            

 .3/428 :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ألبف عاشكر(1) 
 .2/198: حجة اهلل البالغةي نظر:  (2)
 .1/48: محاسف اإلسبلـ (3)



 

  
389 

10 

 :االحتراز عف قطع الرحـ, قاؿ تعالىفالمقصد من تحريم الجمع بين األختين: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ[:22محمد],  الضرتاف, ألف
 ةتتحاسداف, كالحسد بيف األقارب أخنع كأشنع, كيقع بينيما مف البغض كالتقاطع, فحكم

الشرع مف تحريـ الجمع بيف األختيف, دفع الغيرة عمف يريد الشرع بقاء تماـ المكدة 
  .(1)بينيما, المراد الجمع بينيما فيما فيو غيرة, كىك النكاح أصالة

  

                                                            

 .4/333 :, التحرير كالتنكير2/234: ي نظر: حجة اهلل البالغة (1)
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 :الرابعاملطلب 
 الهشل حتشيهيات حفظمرتبة 

 المقاصد التحسينية في كتاب الحيض: الفرع األول:
مسألتيف, الحيض كالشيادة في  رحمو اهلل اإلماـ البخارم الحنفيذكر قد ك 

د تحسيني حفظ في ىذا الكتاب إلى مقصالحنفي أشار اإلماـ البخارم النكاح, حيث 
 .المتكقع ـالنسؿ مف جانب العد

 تفصيؿ ذلؾ فيما يأتي:ك 
كمف جممة المحاسف, ": الحنفي قاؿ اإلماـ البخارم :المقصد من الحيضأواًل: 

أف حرـَ عمى الزكِج قربانيا في ىذه الحالة... ليذا خص عقد النكاح باإلشياد لشرؼ 
محؿ ىذا العقد, كحـر قربانيا حالة األذل حتى ال يستخؼ الزكج بيذه النعمة, كال 

 .(1)يقابميا باالزدراِء كالكفراف"
كىك اجتناب األذل, كقد بيف ذلؾ قكؿ اهلل فالمقصد من عدم قربان الحائض:  

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  : تعالى

البقرة  ]چےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾   
 .[222آية: 

االذل, فالنيي عف إتياف الحائض أتى معمبلن بعمة تقبميا النفكس, كىك اجتناب 
, عضمة تؤثر في بدف الرجؿ كالمرأةِ كىك أذل لمرجِؿ كلممرأِة, بما يسببو مف أمراض م

فقدـ العمة كىي األذل عمى الحكـ كىك األمر باالعتزاؿ, لتنفر النفكس مف الفعؿ قبؿ 
الحكـ, فعندما يقع الحكـ تككف النفكس قد تييأت لبلستعداد لو كقبكلو, فقد عمؿ كجكب 

 .(2)أذل االعتزاؿ لككنوِ 
                                                            

 .1/38: محاسف اإلسبلـ (1)
 .1/46: عمـ المقاصد الشريعة لمخادميك , 3/263: ي نظر: التحرير كالتنكير (2)
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 ثـ ذكر اإلماـ البخارم عدد مف األحكاـ التي تتعمؽ  بالحيض منيا: 
فعند ظيكر الحيض, فإف المرأة تسقط عنيا  :ما يتعلق منها بالعبادات ـ1

العبادات تخفيفان, فبل تصمي كال تصـك كال تمس المصحؼ, كال تدخؿ المسجد, كال 
ليا, أنيا ال تخاطب بقضاء الصبلة, فمف إحساف اهلل سبحانو كتعالى , تطكؼ بالبيت

ففيو اإلشارة إلى مقصد التخفيؼ كرفع الحرج, كاهلل جؿ كعبل  ,كتخاطب بقضاء الصـك
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ :يقكؿ

ھ  ھ   ھ   ھ   ,[66األنفاؿ: ] 

 [.78الحج: ] ے   ے  ۓ
بيف العباد, ما ذكر اهلل مف األحكاـ التي  :ومن األحكام التي تتعلق بالحيض ـ2

كجعؿ الطير منو عبلمة عمى  ,فجعؿ كجكد الحيض عبلمة عمى فراغ الرحـ مف الكلد
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  : شغؿ الرحـ, كالمرأة مستأمنة في األخبار عف ذلؾ, فقاؿ تعالى

كالمعنى المقصكد مف , [228البقرة: ] ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ
أمر العدة عمى الحيض كاألطيار كال اطبلع إال مف جية النساء اآلية: أنو لما دار 

جعؿ القكؿ قكليا إذا ادعت انقضاء العدة أك عدميا, كجعميف مؤتمنات عمى ذلؾ, كىك 
 مقتضى اآلية.

: "ليذا خص عقد النكاح الحنفي األماـ البخارمقاؿ  :الشهود   من المقصدثانيًا: 
 .(1)باإلشياد لشرؼ محؿ ىذا العقد"

: )ال نكاح إال فإف مف مميزات النكاح الشرعي ىك اإلعبلف كاإلشياد, لقكلو 
بكلي كشاىدم عدؿ, كما كاف مف نكاح عمى غير ذلؾ, فيك باطؿ, فإف تشاجركا 

                                                            

 .1/38: محاسف اإلسبلـ (1)
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)فصؿ ما بيف الحبلؿ كالحراـ الصكت : كقكلو , (1)لو( كلي فالسمطاف كلي مف ال
 .(3)النكاح(: )أعمنكا كقكلو  ,(2)كالدؼ في النكاح(

لتمييز النكاح عف السفاح, ـ فالمقصد من اإلعالن واألشهاد في النكاح: 1
أف يغير كصؼ النكاح  كاالىتماـ بالنكاح مف مقاصد الشريعة العظيمة, فأرد النبي 

مع بقاء أصمِو, كفيو مصمحة, كىي أف النكاح كالسفاح لما اتفقتا في قضاء الشيكة مف 
فكاف مف مقاصد اإلشياد كاإلعبلف, , مر بشيء يفرؽ بينياالرجؿ كالمرأة كجب أف يؤ 

ىك إظيار التفريؽ بيف السفاح كالنكاح, كألف اإلسرار بالنكاح كعدـ اإلعبلف كاإلشياد 
يقربو مف الزنا, كألف األسرار بو يحكؿ بينو كبيف الدفاع عنو كاحترامو, كيعرضو إلى 

 شبو اشتباه النسؿ, كينقص مف معنى حصانة المرأة.
كفيو مف المصالح, أف ينكه في كؿ محؿ بعظـ شعائر اهلل, كليككف الديف الحؽ 

 . (4)منشكرة أعبلمو كراياتو
ىك ما فيو مف ضرر عمى الزكج كذىاب ـ المقصد من النهي عن الكتمان: 2

ذا قالت: لـ  حقو, فإذا قالت: حضت كىي لـ تحض ذىبت بحقِو مف االرتجاع, كا 
مف النفقة ما لـ يمزمو فأضرت بِو, كذلؾ بما تدعيو مف أحض, كىي قد حاضت, ألزمتو 

كمف حكمة اهلل , إيجاب النفقِة كنحك ذلؾ مف المقاصد المستمزمة لؤلضرار بالزكج

                                                            

, كالدار قطني 9/386 :(, باب ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير كلي كشاىديف4375أخرجو ابف حباف ) (1)
 كالحديث حسف صحيح. ,4/333 :(, كتاب النكاح3533في سننو برقـ )

كالحاكـ في المستدرؾ برقـ  ,33/2133 :(, حديث محمد بف حاطب18279أخرجو أحمد برقـ ) (2)
, كالحديث صحح إسناده الحاكـ. ينظر: 2/219 :ت بغير إذف كلييا(, باب إيما إمرة نكح2839)

 .2/184: المستدرؾ لمحاكـ
الحديث صحيح اإلسناد. ك  ,26/53 :(, حديث عبداهلل بف الزبير بف العكاـ16133أخرجو أحمد برقـ ) (3)

 .2/219 :ي نظر: المستدرؾ لمحاكـ
 .3/433: اإلسبلمية, مقاصد الشريعة 2/197: ي نظر: حجة اهلل البالغة (4)
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فإذا ما بمغت سفَّ اليأس انقطع تعالى, أنو لـ يجعؿ ىذه الحالة دائمة مبلزمة لممرأة, 
 .(1)فينقطع النسؿ 

 كتاب النكاح: في التحسينية المقاصد الفرع الثاني:
: "كمف الحنفي قاؿ اإلماـ البخارم :المقصد من تحديد النكاح بأربع أواًل:

محاسف النكاح القصر عمى األربع, فأصؿ العدد رحمة اهلل تعالى, كالقصر عمى األربع 
يتزكج الرجؿ لغمبة شيكتو عددان يعجز عف قضاِء حقكقيَف, فييمؾ في  رحمة... فربما

شيكتِو في الدنيا كالعقبى... كأما إنيا العدد إلى األربع فقد دخؿ في حد الكثرة, فاف أكثر 
 .(2)الجمع عمى الصحيح ثبلثة"

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ڌ  شار إليِو القرآف, فقاؿ تعالى: أكقد 

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
 

 [.3النساء: ]
إباحة تعدد الزكجات في اإلسبلـ أمر قد ضيؽ فيو كأنو ضركرة ال تباح إال  إفَّ 

كاهلل تعالى قد أخبر, بنفي , عند الحاجة عند التمكيف مف إقامة العدؿ كاألمف مف الجكر
االستطاعة, كىك العدؿ في المحبة كالميؿ الطبيعي, كذلؾ لما في الطبع مف الميؿ في 
المحية كالجماع كالحظ مف القمب, كأف البشر بحكـ الخمقِة كالفطرة ال يممككف ميؿ 

أسباب لو قمكبيـ, إلى بعض دكف البعض, ألف المحبة أمر قيرم, كأف التعمؽ بالمرأة 
كجبو, قد ال تتكفر في بعض النساء, فبل يكمؼ الزكج بما ليس في كسعو, كلكف ت

يركض نفسو عمى  اإلحساف المرأة كالعدؿ معيا كتحمؿ ما يبلئمو مف خمقيا كأخبلقيا 
 .(3)ما أستطاع, كحسف المعاشرة ليا حتى يصبح ميبل طبيعيا باالختيار

                                                            

 .1/236: فتح القديرك , 3/118: تفسير القرطبيك , 37-1/36: ي نظر: محاسف اإلسبلـ(1)  
 .1/47: محاسف اإلسبلـ (2)
 .5/238: التحرير كالتنكيرك , 4/286: تفسير المنارك , 5/437: ي نظر: الجامع إلحكاـ القرآف (3)
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كىك: "إف العدؿ ال يستطيعو كؿ فالمقصد من التحديد باألربع حكمتو واضحة: 
ذا لـ يقـ تعدد الزكجات عمى قاعدة العدؿ بينيف اختؿ نظاـ العائمة, كحدثت  أحد, كا 
الفتف فييا, كنشأ عقكؽ الزكجات أزكاجيف, كعقكؽ األبناء آباءىـ بأذاىـ في زكجاتيـ 
ر كفي أبنائيـ, فبل جـر أف كاف األذل في التعدد لمصمحة يجب أف تككف مضبكطة غي

 .(1)عائدة عمى األصؿ باإلبطاؿ
نما يككف التعدد ويتضح المقصد الشرعي من إباحة التعدد بالنسبة لألزواج:  كا 

شرع لمصمحة األمة: منيا تكثير عدد األمة بازدياد المكاليد فييا, كمنيا كفالة النساء 
البلئي ىف أكثر مف الرجاؿ عددا, فيزيد عدد النساء زيادة فاحشة تضطرىف إلى 

فاحشة, فالتعدد فيو تحصيف عف الزنى الذم حرمتو الشريعة لما يجر إليو مف الفساد ال
في األخبلؽ كاألنساب كانتظاـ العائبلت, كذلؾ ما في التعدد مف قصد االبتعاد عف 

 .(2)الطبلؽ إال لمضركرة
"فذلؾ مف كماؿ حكمة الرب تعالى أما المقصد من عدم إباحة التعدد للنساء: 

حسانو كرحمت و بخمقو كرعاية مصالحيـ, كيتعالى سبحانو عف خبلؼ ذلؾ, كينزه شرعو كا 
أف يأتي بغير ىذا, كلك أبيح لممرأة أف تككف عند زكجيف فأكثر لفسد العالـ, كضاعت 
األنساب, كقتؿ األزكاج بعضيـ بعضا, كعظمت البمية, كاشتدت الفتنة, كقامت سكؽ 

ركاء متشاكسكف؟ ككيؼ يستقيـ حاؿ الحرب عمى ساؽ, ككيؼ يستقيـ حاؿ امرأة فييا ش
الشركاء فييا؟ فمجيء الشريعة بما جاءت بو مف خبلؼ ىذا مف أعظـ األدلة عمى 

 .(3)حكمة الشارع كرحمتو كعنايتو بخمقو"

                                                            

 .4/227: التحرير كالتنكير(1) 
 .1/453: مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشكرك , 4/193: المنار ي نظر:  تفسير (2)
 .3/325: إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف(3) 
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 اإلماـ البخارم إليو أشار كقدمقصد عدم اشتراط الخيار في النكاح:  ثانيًا:
ف اشترط الخيار في  الحنفي بقكلو: "كمف محاسف النكاح, أف ال خيار لو في النكاح, كا 

العقد, ألف الخيار لتركم النظر في العقد, كعقد النكاح ال يقع بغتة, بؿ يككف بعد تركم 
 .(1)النظر غالبان, فمـ يشرع الخيار في ىذا العقد"

لمرأة, كذىاب لما فيو مف مضرة ابتذاؿ افالمقصد من عدم اشتراط الخيار: 
لحاقيا بالسمع, فبل يثبت الخيار في عقد النكاح,  حرمتيا  بما يمـز مف ردىا بالخيار, كا 

 .(2)ألنو عقد ال يقصد بو التعكيض
كقد أشار إلى ذلؾ اإلماـ البخارم فقاؿ: "ثـ إف مقصد إباحة ملك اليمين:  ثالثًا:

كالتناسؿ كالسكف كاالزدكاج, بؿ  اهلل تعالى لـ يشرع ممؾ اليميف في بنات بني آدـ لمتكالد
 .(3)شرع ممؾ النكاح ليذه المقاصد"

فإف األمة كلك كانت ما عسى أف تككف " النكاح ال يجتمع مع ممؾ اليميف, ألفَّ 
ال شرعا كال عرفا كال عادة, بؿ قد جعؿ اهلل لكؿ منيما رتبة,  ال تبمغ رتبة الزكجة,

كاف لو أف يممؾ مف ال يجكز لو نكاحيا, كال كاألمة ال تراد لما تراد لو الزكجة, كليذا 
قسـ عميو في ممؾ يمينو, فأمتو تجرم في االبتذاؿ كاالمتياف كاالستخداـ مجرل دابتو 
كغبلمو, بخبلؼ الحرائر, ككاف مف محاسف الشريعة أف اعتبرت في كماؿ النعمة عمى 

كماؿ كطره, مف يجب عميو الحد أف يككف قد عقد عمى حرة كدخؿ بيا, إذ بذلؾ يقضي 
 . (4)كيعطي شيكتو حقيا, كيضعيا مكاضعيا, ىذا ىك األصؿ كمنشأ الحكمة"

                                                            

 .1/47: محاسف اإلسبلـ(1) 
 .5/73: معكنة أكلي النيى شرح المنتيىك , 6/49: ي نظر: المغني (2)
 .1/48: محاسف اإلسبلـ (3) 
 .3/319: عبلـ المكقعيف عف رب العالميفأ (4)
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ليو أشار اإلماـ البخارمالمقصد من جعل القوامة بيد الرجل:  رابعًا:  الحنفي كا 
بقكلِو: "فمـ يكف بد مف الجمع بيف الذكر كاألنثى, ليقـك أحدىما بمصمح خارج البيت 

يحصؿ ما ىك المقصكد, فجعؿ الرجؿ قيمان بمصالح كاآلخر بمصالح داخؿ البيت, ل
خارج البيت, كالمرأة قيمة بمصالح داخؿ البيت إذ ىي بستر أكلى...كتطالب المرأة 

 .(1)الرجؿ بالعمؿ خارج  البيت كالنفقِة"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    : كقد بيف ذلؾ قكلو اهلل تعالى

  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .[34النساء: ]ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ ڄ  ڄ 

الشارع بجممة  ةحاطإسباب بقاء النسؿ ىك عقد النكاح, أمف أعظـ  فمما عمـ أفَّ 
مف التشريعات التي تحقؽ المقصد منو, كلكي تتحقؽ تمؾ المقاصد أخبر اهلل تعالى أف 

 الرجاؿ قكامكف عمى النساء, كىذه القكامة تضمنت عدد مف المقاصد منيا:
اهلل تعالى  فَ كقد بيَّ ـ مقصد تفضيل الرجل على المرأة بان جعل القوامة إليو: 1

ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ذلؾ بقكلِو:

 .[34النساء: ]ٺ

يقكمكف بالنفقة عمييف كالذب عنيف, كىـ أيضا يقكمكف بما يحتجف إليو مف  :أي
النفقة كالكسكة كالمسكف, يعني أمراء عمييف أف تطيعو فيما أمرىا اهلل بو مف طاعتو 
كطاعتو أف تككف محسنة إلى أىمو حافظة لمالو, بما فضؿ اهلل  فضمو عمييا بنفقتو 

ف مف شأنيـ المعركؼ المعيكد  القياـ عمى النساء بالحماية كالرعاية كالكالية كسعيو, كا 
كالكفاية, فيذه الدرجة اقتضاىا ما أكدعو اهلل في صنؼ الرجاؿ مف زيادة القكة العقمية 

                                                            

 .1/44: محاسف اإلسبلـ (1)
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كالبدنية, فإف الذككرة في الحيكاف تماـ في الخمقة, كلذلؾ نجد صنؼ الذكر في كؿ أنكاع 
دتو يككف الصدر, ما لـ يعرض الحيكاف أذكى مف األنثى, كأقكل جسما كعزما, كعف إرا
بعض أفراد اآلخر نادرا,  وتفوقلمخمقة عارض يكجب انحطاط بعض أفراد الصنؼ, 

فمذلؾ كانت األحكاـ التشريعية اإلسبلمية جارية عمى كفؽ النظـ التككينية, ألف كاضع 
 .(1)األمريف كاحد

مو النفكس, فمف تكريـ الشريعة لممرأة, أف جاءت بما تقبـ مقصد تكريم المرأة: 2
كتقتضيو الفطر السميمة, كتنتظـ بو المعيشية, "كىك أف يككف زكجيا قيما عمييا, فجعؿ 
ىذا األمر مف قبيؿ األمكر العرفية التي يتكاضع الناس عمييا بالعقكد ألجؿ المصمحة, 
كأف المرأة تنازلت باختيارىا عف المساكاة التامة, كسمحت بأف يككف لمرجؿ عمييا درجة 

ں   ي درجة القيامة كالرياسة, كرضيت بعكض مالي عنيا, فقد قاؿ تعالى:كاحدة ى

ں  ڻ
الفطرة, لذلؾ كاف مف  يياضأكجبت ليـ ىذه الدرجة التي تقت .[228]البقرة:  

تكريـ المرأة إعطاؤىا عكضا كمكافأة في مقابمة ىذه الدرجة كجعميا بذلؾ مف قبيؿ 
 (.2)األمكر العرفية؛ لتككف طيبة النفس مثمجة الصدر قريرة العيف"

فحتى تنتظـ الحياة الزكجية كال ينقطع ـ مقصد اإلبقاء على العالقة الزوجية: 3
الزكجية حياة اجتماعية كال بد لكؿ اجتماع مف رئيس؛ ألف استمرارىا, "فالحياة 

المجتمعيف ال بد أف تختمؼ آراؤىـ كرغباتيـ في بعض األمكر, كال تقـك مصمحتيـ إال 
إذا كاف ليـ رئيس يرجع إلى رأيو في الخبلؼ؛ لئبل يعمؿ كؿ عمى ضد اآلخر فتنفصـ 

اسة ألنو أعمـ بالمصمحة, كأقدر عركة الكحدة الجامعة, كيختؿ النظاـ, كالرجؿ أحؽ بالري
عمى التنفيذ بقكتو كمالو, كمف ثـ كاف ىك المطالب شرعا بحماية المرأة كالنفقة عمييا, 

 .(3)ككانت ىي مطالبة بطاعتو في المعركؼ"

                                                            

 .5/55: تفسير المنارك , 2/431: التحرير كالتنكيرك , 5/168: ي نظر: تفسير القرطبي (1)
 .5/56: تفسير المنار (2)
 .2/331: تفسير المنار(3) 
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ففي اختصاص المرأة بمصالح بيتيا, كأف  الرجؿ ككف القكامة ـ مقصد الستر: 4
يت ستر ليا, "فالستر عمييا, كالذكد عنيا فإف لو, كيقكمكف بما يحتجنو فمكثيا في الب

النساء كمحـ عمى كضـ, إال ما ذب عنو كىذا مستحف طبعان, فإف بالحمية يحارب عف 
زكجتِو أشد المحاربة, كالفحؿ مع سائر الفحكؿ, كيحمد الغيكر مف الرجاؿ,  كيذـ 

 .(1)الديكث الذم ال يغار عمى مف يحبو مف النساء"
 , كقد أشار إليو اإلماـ البخارمالمقصد من استعمال الحلم مع النساء خامسًا:

فقاؿ: "كمف جممة المحاسف, فيو استعماؿ العقؿ في عادة الحمـ, فإف السفو في  الحنفي
اهلل , قاؿ في اآلية الكريمة كصاؼ المحمكدالنساء غالب...كقد جمع اهلل جميع األ

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ تعالى:
, فكل من تزوج, [199]األعراؼ:  

يلزمه في كل ساعة أن يأخذ العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجهل, فهذا اظهر 

 . (2)المحاسن

فقد أمر اهلل بحسف المعاشرة بيف الرجؿ كالمرأة, كىك ما عرفت بو ىذه الشريعة, 
نسؽ كاحد فالحياة الزكجية تبنى عمى الحمـ كالصبر كالمسامحة, ألف استمرارىا كفؽ 

غير ممكف لتغير أحكاؿ اإلنساف كما يطرأ عميو كتقمبو مف حاؿ عمى حاؿ, عمى حسب 
: ما يؤثر في جك األسرة, فطمب الشارع مف الرجاؿ حسف المعاشرة, فقاؿ تعالى

ۉ  ۉې  ې  ې   ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
 

 .(3),[19]النساء:
  

                                                            

 .1/44: محاسف اإلسبلـ(1) 
 المصدر نفسو. (2)
 .1/334: التشريع اإلسبلميسرة في مقاصد نظاـ األك , 5/97: تفسير القرطبيي نظر:  (3)
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 اخلامتة:
بالمقاصد الجزئية في حفظ النسؿ عند اإلماـ مف خبلؿ ىذا البحث كالمتعمؽ 

 البخارم الحنفي تتضح النتائج األتية:
  ,إف التشريع اإلسبلمي نظاـ متكامؿ, مرتبط بحكـ كمقاصد كمية كجزئية

 شرعت لتحقيؽ المصالح كدفع المفاسد.

  في كؿ مجاالت الحياة, الجزئية إف ربط أحكاـ األسرة بالمقاصد الشرعية
بناء حياة اجتماعية إسبلمية تقـك عمى مبادل الشرع كاستثمارىا في 

 الحنيؼ.

  إف صبلح المجتمع يتحقؽ مف خبلؿ صبلح األسرة  كحفظ نسميا كنسبيا
 كعرضيا.
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 املصادر واملراجع:
 .الكريم القرآن

 لمقاضي األصكؿ عمـ إلي الكصكؿ منياج, )المنياج شرح في اإلبياج .1
 بف الكافي عبد بف عمي الحسف أبك الديف تقي(, ىػ785 ت) البيضاكم

 عبد نصر أبك الديف تاج ككلده السبكي يحيي بف حامد بف تماـ بف عمي
 .ـ1995 ,بيركت, العممية الكتب دار, الكىاب

 بف عمي بف محمد, األصكؿ عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلي الفحكؿ إرشاد .2
 عزك أحمد الشيخ, ت(, ىػ1253 ت) اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد
 .ـ1999 ,العربي الكتاب دار, 1ط عناية,

 عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك, االستذكار .3
, معكض عمي محمد عطا, محمد سالـ, ت(, ىػ463ت) القرطبي النمرم

 .ـ2333 ,بيركت ,العممية الكتب دار, 1ط

 بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك, العالميف رب عف المكقعيف إعبلـ .4
 آؿ حسف بف مشيكر, ت(, ىػ751 ت) الجكزية قيـ بابف المعركؼ أيكب
 .ىػ1423, السعكدية العربية المممكة, الجكزم ابف دار,  1ط, سمماف

 الزركمي فارس, بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير, األعبلـ .5
 .ـ2332 ,15ط, لممبلييف العمـ دار(, ىػ1396ت) الدمشقي

 اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك, الفقو أصكؿ في المحيط البحر .6
 .ـ2333 ,بيركت ,العممية الكتب دار(, ىػ794ت) الزركشي بيادر بف

 الجمالي ق طم كبغا بف قاسـ العدؿ أبك الديف زيف الفداء أبك, التراجـ تاج .7
 ,القمـ دار, يكسؼ رمضاف خير محمدتحقيؽ (, ىػ879ت) الحنفي
 .ـ1992,  1ط, دمشؽ
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 عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد, كالتنكير التحرير .8
 .ـ1997 ,تكنس ,كالتكزيع لمنشر سحنكف دار(, ىػ1393 ت) التكنسي

 فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك, القرطبي تفسير .9
 أحمد حقيؽت(, ىػ671ت) القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصارم
براىيـ البردكني  .ـ1964, 2ط, القاىرة ,المصرية الكتب دار, أطفيش كا 

 محمد بف محمد بف محمد الديف شمس اهلل عبد كالتحبير, أبك التقرير .13
 , دار(ىػ879ت) الحنفي المكقت ابف لو كيقاؿ حاج أمير بابف المعركؼ

 .ـ1996 ,بيركت ,الفكر

 عبد بف اهلل عبد الرحمف عبد أبك, األحكاـ عمدة شرح العبلـ تيسير .11
 بف صبحي محمد حقيؽت(, ىػ1423ت) البساـ حمد بف صالح بف الرحمف
 , القاىرة التابعيف, مكتبة ,األمارات الصحابة, مكتبة, حبلؽ حسف

 .ـ2336
 فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك, القرآف ألحكاـ الجامع .12

 ىشاـ حقيؽت(, ىػ671ت) القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصارم
 .ـ2333 ,الرياض ,الكتب عالـ دار, البخارم سمير

 اهلل نصر بف محمد بف القادر عبد, الحنفية طبقات في المضية الجكاىر .13
 كتب محمد مير(, ىػ775ت) الحنفي الديف محيي محمد, أبك القرشي,

 .ت.د, كراتشي ,خانو
 الدىمكم اهلل كلي شاه الرحيـ عبد بف أحمد, البالغة اهلل حجة .14

 .ـ2335 ,1, طبيركت ,الجيؿ دار, سابؽ السيد حقيؽت(, ىػ1176ت)
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 القسطنطيني اهلل عبد بف مصطفى, الفحكؿ طبقات إلى الكصكؿ سمـ .15
(, ىػ 1367 ت(, )خميفة حاجي) كبػ( جمبي كاتب) بػ المعركؼ العثماني

 .ـ2313 ,إستانبكؿ ,إرسيكا مكتبة, األرناؤكط القادر عبد محمكد حقيؽت
 مسعكد بف ميدم بف أحمد بف عمر بف عمي الحسف أبك, الدارقطني سنف .16

 شعيب, ت(, ىػ385 ت) الدارقطني البغدادم دينار بف النعماف بف
, برىـك أحمد اهلل, حرز المطيؼ عبد شمبي, المنعـ عبد حسف رنؤكط,األ

 .ـ2334, 1ط ,بيركت ,الرسالة مؤسسة
 عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس, النببلء أعبلـ سير .17

 .ـ2336 ,القاىرة ,الحديث دار(, ىػ748ت) الذىبي َقاْيماز بف
 العزيز عبد بف أحمد بف محمد البقاء أبك الديف تقي, المنير الكككب شرح .18

 حقيؽت(, ىػ972ت) الحنبمي النجار بابف المعركؼ الفتكحي عمي بف
 .ـ1997 ,2, طالعبيكاف مكتبة, حماد كنزيو الزحيمي محمد

 الطكفي الكريـ بف القكم عبد بف سميماف, الركضة مختصر شرح .19
 عبد بف اهلل عبد حقيؽت(, ىػ716ت) الديف نجـ الربيع, أبك الصرصرم,

 .ـ1987, 1, طالرسالة مؤسسة, التركي المحسف
 بف محمد حامد أبك, التعميؿ كمسالؾ كالمخيؿ الشبو بياف في الغميؿ شفاء .23

 مطبعة, الكبيسي حمد حقيؽت(, ىػ535ت) الطكسي الغزالي محمد
 .ـ1971, 1ط ,بغداد ,اإلرشاد

 َمْعبَد, بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد, حباف ابف صحيح .21
 شعيب حقيؽت(, ىػ354ت) الب ستي الدارمي, حاتـ, أبك التميمي,
 .ـ1993 ,2, طبيركت ,الرسالة مؤسسة, األرنؤكط
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 أبك البخارم, المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد, البخارم صحيح .22
 طكؽ دار, الناصر ناصر بف زىير محمد حقيؽت(, ىػ256ت) اهلل عبد

 .ىػ1422, 1ط ,النجاة
 النيسابكرم القشيرم مسمـ بف الحجاج بف مسمـ الحسف أبي, مسمـ صحيح .23

 .ـ2337, 1, طالقاىرة ,الجديد الغد دار(, ىػ261)
 التميمي القادر عبد بف الديف تقي, الحنفية تراجـ في السنية الطبقات .24

 .ت, د, ط. د(, ىػ1313 ت) الغزم الدارم
 الديف جبلؿ بكر, أبي بف الرحمف عبد, العشريف المفسريف طبقات .25

 ,القاىرة ,كىبة مكتبة, عمر محمد عمي حقيؽت(, ىػ911ت) السيكطي
 .ىػ1396, 1ط

, العبيكاف مكتبة, الخادمي مختار بف نكرالديف, الشريعة المقاصد عمـ .26
 .ـ2331, 1, طالرياض

 محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ الظمـ, عبد التياث في األمـ غياث .27
 عبد حقيؽت, (ىػ478ت) الحرميف بإماـ المعالي الممقب أبك الجكيني,
 ىػ.1431, 2, طالحرميف إماـ الديب, مكتبة العظيـ

 بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك, القرآف مقاصد في البياف فتح   .28
 المكتبة(, ىػ1337ت) الِقنَّكجي البخارم الحسيني اهلل لطؼ ابف عمي

 .ـ1992, بيركت ,العصرية
اليمني  الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد, القدير فتح   .29

, بيركت دمشؽ, ,الطيب الكمـ دار كثير, ابف دار(, ىػ1253ت)
 .ىػ1414
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محمد بن صالح  ,المراـ بمكغ بشرح كاإلكراـ الجبلؿ ذم فتح .33

 بنت إسراء أـ رمضاف, محمد بف صبحي حقيؽت(, ق1423ت)العثيميف
 ,1, طكالتكزيع لمنشر اإلسبلمية المكتبة, بيكمي صالح بف محمد عرفة

 ـ.2336
 بف العربي   بف الحسف بف محمد, اإلسبلمي الفقو تاريخ في السامي الفكر .31

 الكتب دار(, ىػ1376ت) الفاسي الجعفرم الثعالبي الحجكم محمد
 .ـ1995, 1ط ,بيركت ,العممية

 الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف, الصغير الجامع شرح القدير فيض .32
 القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف
 .ىػ1356 ,1, طمصر ,الكبرل التجارية المكتبة(, ىػ1331ت)

 بف محمكد, المختار النعماف مذىب فقياء مف األخيار أعبلـ كتائب .33
 عبد المطيؼ عبد حقيؽت(, ىػ993ت) الكفكم الركمي الحنفي سميماف
 .ـ2318 ,1, طبيركت ,العممية الكتب دار, الرحمف

 مفمح, ابف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف براىيـ, المقنع شرح في المبدع .34
 ,1, طبيركت العممية, الكتب دار(, ىػ884ت) الديف برىاف إسحاؽ, أبك

 .ـ1997
 تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الفتاكل مجمكع .35

 مجمع, قاسـ بف محمد بف الرحمف عبد حقيؽت(, ىػ728ت) الحراني
 .ـ1995 النبكية, المدينة الممؾ,

محاسف اإلسبلـ كشرائع اإلسبلـ, ألبي عبداهلل محمد بف عبد الرحمف  .36
 ق. 1357 ,ق(, مكتبة القدس546البخارم )ت
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 التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك, المحصكؿ .37
, الرسالة مؤسسة, العمكاني فياض جابر طو حقيؽت(, ىػ636ت), الرازم

 .ـ1997 ,3ط
 الحاكـ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك, لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ .38

 ,الحرميف دار, الكادعي ىادم بف مقبؿ حقيؽت(, ىػ435ت) النيسابكرم
 .ـ1997 ,القاىرة

 الطكسي الغزالي محمد بف محمد حامد أبك, األصكؿ عمـ في المستصفى .39
 ,بيركت ,الرسالة مؤسسة, األشقر سميماف بف محمد, ت(, ىػ535ت)
 .ـ1997, 1ط

 بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك, حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .43
 دار, شاكر محمد أحمد حقيؽت(, ىػ241ت) الشيباني أسد بف ىبلؿ

 .ـ1995, 1ط ,القاىر ,الحديث
 بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك, حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .41

 .ت, د , القاىرة ,قرطبة مؤسسة(, ىػ241ت) الشيباني أسد بف ىبلؿ
 أحمد بف محمد اإلماـ", اإلرادات منتيى" المنتيى شرح النيى أكلى معكنة .42

 حقيؽت(, ىػ 972 ت)النجار بابف الشيير الحنبمي الفتكحى العزيز عبد بف
 .ت .د, ط. د, دىيش اهلل عبد بف الممؾ عبد

 بابف الشيير محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ محمد أبك, المغني .43
 عبد التركي, المحسف عبد بف اهلل عبد حقيؽت (,ىػ623ت) المقدسي قدامة
 .ـ1997, 3, طالرياض ,الكتب عالـ, الحمك محمد الفتاح

, حبيب أسماعيؿ بكر محمد, كتفعيبلن  تأصيبلن  اإلسبلمية الشريعة مقاصد .44
 .ت.د, 4ط, المكرمة مكة ,الخضراء طيبة دار
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 أحمد بف سعد محمد, الشرعية باألدلة كعبلقتيا اإلسبلمية الشريعة مقاصد .45
 .ـ2318, 7ط, الرياض, الجكزم بفا دار, اليكبي مسعكد بف

 ابف دار, داكدم القادر عبد, اإلسبلمي التشريع في األسرة نظاـ مقاصد .46
 .ـ2315, 1ط ,بيركت ,حـز

 منصكر بف محمد بف الكريـ عبد, السمعاني شيكخ معجـ مف المنتخب .47
 عبد بف مكفؽ حقيؽت(, ىػ562ت) سعد أبك المركزم, السمعاني التميمي

 .ـ1996 ,1, طالرياض ,الكتب عالـ دار, القادر عبد بف اهلل
 الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ, المكافقات .48

, القاىرة, عفاف ابف دار, حسف بف مشيكر حقيؽت(, ىػ793ت) بالشاطبي
 .ـ1997, 1ط

نشر البنكد عمى مراقي السعكد, عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم  .49
 .ق(, مطبعة فضالة بالمغرب, د.ت1235الشنقيطي)ت

, الحسني إسماعيؿ, عاشكر بف الطاىر محمد اإلماـ عند المقاصد نظرية .53
 .ـ2335, 2ط  ,اإلسبلمي لمفكر العالمي المعيد

 القرافي إدريس بف أحمد الديف شياب, المحصكؿ شرح في األصكؿ نفائس .51
 مكتبة, معكض محمد عمي المكجكد, عبد أحمد عادؿ حقيؽت(, ىػ684ت)

 .ـ1995, 1ط ,الباز مصطفى نزار
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