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ABSTRACT 

This study was to look at what was presented by a scholar of the countries of the western part of 

the Arab World in the modern era, Sheikh Abu Issa al-Mahdi al-Wazzani, specialist in Muslim 

jurisprudence of contemporary emerging issues. This study introduced the author’s methodology 

of inference through his book, Al-Mi’yar Al-Jadeed (The new standard), and offered a brief 

introduction about him. Then, it showed his scientific status which his contemporaries witnessed 

about him. While conducting this research, the researcher identified some of the writings of Sheikh 

Wazzani, which varied in terms of topics and sciences, including this book, Al-Mi’yar Al-Jadeed, 

which is the largest of his books and it contained much of his researches. This research stated that 

the author of the book adopted a new source of inference which is being conducted. To accomplish 

this research goals, the researcher applied the descriptive and inductive methodologies. He 

concluded it with the results of the study. 

Keywords: Alnawazil (contemporary emerging issues), Quran, Sunnah, consensus, analogy 

 

 ملخص البحث

دهدي صر احلديث، وهو الشيخ أبو عيسى املكانت هذه الدراسة للبحث يف ما قدمه عامل من أعالم بالد املغرب يف الع

الوزاين الفقيه النوازيل، وبينت الدراسة مندهجه يف االستدالل من خالل كتابه )املعيار اجلديد( وعّرف البحث ابملؤلف 

تعريفًا موجزاً، مث بعد ذلك بني مكانته العلمية اليت شدهد له هبا من عاصره، بعدها أخذان البحُث إىل التعريف ببعض 

لفات الشيخ الوزاين اليت تنوعت من حيث املواضيع والعلوم، ومن بني هذه املؤلفات كتاب )املعيار اجلديد( الذي يعد مؤ 
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أكرب مؤلفاته وضّمنه كثرياً من أحباثه، وبني البحث استعانة مؤلف الكتاب مبصدر جديد لالستدالل ُعرف مبا جرى به 

 وصفي واالستقرائي، وختم بذكر نتائج الدراسة.العمل، واتبع الباحث إلجناز حبثه املندهجني ال

 النوازل، القرآن، السنة، اإلمجاع.، القياس .  الكلمات املفتاحية:

 

 املطلب األول: التعريف ابملؤلف

 التعريف بنسبه الفرع األول:

هو أبوعيسى املدهدي بن حممد بن اخلضر العمراين أصاًل الشدهري ابلوزاين، اختلفت املصادر اليت ترمجت له يف امسه، 

 . (1)فبعضدها تذكر أّن امسه حممد، وبعضدها تسميه املدهدي، وذُكر يف شجرة النور الزكية أّن كنيَته أبو عبد هللا 

 . (2)ه( 1266: ولد عام )الفرع الثاين: مولده

 وفاته رع الثالث:الف

ه(، ودفن بروضة الشاميني قرب قبة الشيخ الغيايت 1342ليلة األربعاء يف األول من صفر عام ) -رمحه هللا-تويف 

 . (3)ابلقباب خارج ابب الفتوح مبدينة فاس، رمحه هللا تعاىل

 املطلب الثاين: مكانته العلمية  

احلي  م من عاصروه من أقرانه وتالميذه، قال عنه الشيخ عبدشدهدت ملكانة الشيخ الوزاين العلمية واخلُلقية، أقال

ه( يف )فدهرس الفدهارس واألثبات(: " صديقنا الفقيه املدرس املفيت الكبري املشارك الطائر 1382الكتاين املتوىف عام )

 . (4)الصيت الكثري التلماذ واجلوالن، البدهي األخالق" 
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ه( يف كتابه )شجرة النور الزكية( قائاًل: "هو مفيت 1360ونّوه بفضله تلميذه الشيخ حممد خملوف املتوىف عام )

فاس وفقيدهدها، العاّلمة الفدّهامة، خامتة العلماء احملققني، له آتليف مفيدة، عامل ابلنوازل ومسائل املذهب، له إحاطة 

 . (5)ابملنقول واملعقول" 

ه( يف كتابه )سل النصال( بصاحب املؤلفات 1400عبد السالم بن سودة املتوىف عام )ووصفه تلميذه أيضاً 

العديدة يف الفقه املالكي وما جرى به العمل، ومؤلفاته ال يُـــفىت إال مندها بفضل اطالعه على أقوال املتقدمني واملتأخرين، 

 .  (6)وتيسريها بعبارة سلسة 

 املطلب الثالث:مؤلفاته

 ،العلوم إىل جانب انشغاله ابلتدريس يف جامع القرويني، كثري التأليف يف خمتلف -رمحه هللا-اين الوز  كان الشيخ

 وأصبحت مؤلفاته املرجع األول للقضاة واملفتني، وأثىن عليدها العلماء وطلبة العلم، وتسابق الناس القتنائدها.

 وهذا بيان لبعض مؤلفاته رمحه هللا:

 ملتأخرين من علماء املغرب )النوازل الكربى( .اجلامع املــُعِرب عن فتاوى ا -

املنح السامية يف النوازل الفقدهية )النوازل الصغرى( وهو غري اجلامع املعرب وال خمتصرًا منه، وفيه أبواب غري  .1

 مذكورة يف النوازل الكريى، وهو يُعد من أهم كتبه بعد النوازل الكربى ..

 الزقاق، وهو حاشية صغرية على شرح الشيخ التاودي بن سودة على الميةحتفة احلذاق بنشر ما تضمنته المية  .2

 الزقاق .
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النصر لكراهة القبض واالحتجاج على من انزع فيدها يف صالة الفرض، وهو رد على حممد املسناوي الدالئي  .3

 الذي كتب مؤلفاً يف نصرة القبض يف صالة الفرض والنفل، رداً على منكريه.

 يف مصطلح احلديث، للشيخ حممد بن عبد القادر الفاسي. حاشية على شرح الطرفة .4

 حاشية على شرح البوري ملنظومة الشيخ الطيب بن كريان يف اجملاز واالستعارة يف علم البيان. .5

 (.7)حاشية على شرح املكودي على األلفية يف النحو .6

 املطلب األول: عنوان الكتاب

 الفرع األول: عنوان الكتاب

الشيخ املدهدي الوزاين نفسه يف مقدمة الكتاب بعد احلديث عن كتابه اآلخر املسمى ) املنح السامية عنوان الكتاب أورده 

يف النوازل الفقدهية( أو ما يعرف ابلنوازل الصغرى فقال: " وبعد سنني اجتمعت لدي نوازل أخرى ضمَّنتدها هذا الكتاب 

ا مل يكن رين من علماء املغرب، ... مقتصراً فيه على املفيد مماملسمى ابملعيار اجلديد، اجلامع املــُْعِرب عن فتاوى املتأخ

. واتفقت  (8)يف الكتاب األول تقرر، واتركًا الكالم فيه على ما قررته يف ذلك الكتاب ؛ خشية السآمة من املكرر "

 .(9)أغلب املصادر اليت ترمجت للشيخ الوزاين على تسمية الكتاب بـ) املعيار اجلديد( 

 : ييمة الكتاب العلميةالفرع الثاين

نّوه أبمهية وقيمة كتاب املعيار اجلديد العلماء يف عصر املؤلف وبعده إىل وقتنا احلاضر، فالكتاب يعد من املوسوعات 

النوازلية اجلامعة ألبواب املسائل الفقدهية من خالل فتاوى املتأخرين من علماء بالد املغرب عامة وغريهم من العلماء، 

ه، تبدهم وما قرروه من نوازل األحكام، فانتقى واختار من فتاواهم ما ترجح لديفقام الشيخ الوزاين ابلنظر والبحث يف ك
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وله بعض التصويبات والتعليقات على املسائل املنقولة عن غريه، يضيف إليدها غالباً آراءه الفقدهية، وكانت له مساجالت 

 اجلديد .  ومناظرات مع من عاصره من العلماء يف عدة مسائل فقدهية دّوهنا يف كتابه املعيار 

وضم الكتاب نقوالت عن معظم أمدهات كتب املذهب املالكي، كاملوطأ، واملدونة، والواضحة، واملستخرجة )العتبية(،   

 واملوازية، والتفريع، والرسالة، والنوادر والزايدات وغريها .

( عن مؤلفاته عامة: خوصفه الشيخ الكتاين يف )فدهرس الفدهارس( أبعظم كتبه، وقال الشيخ الفاسي يف )معجم الشيو 

أبنه ُرزق السعد يف قبوهلا، وحتدث الشيخ حممد خملوف يف )شجرة النور الزكية( عن أهم كتبه مبيناً أن املعيار اجلديد مجع 

 .  (10)فيه مؤلفه فتاوى املتقدمني واملتأخرين

 املطلب الثاين: منهجه يف االستدالل

هب ج يدل على قوة مؤلفه، ويبني مدى متكن صاحبه من املذمتّيز كتاب املعيار اجلديد للشيخ الوزاين مبنده

املالكي، واطالعه على اآلراء يف املذاهب األخرى، ويربز الكتاب قدرة الشيخ الوزاين على فدهم املسائل وحتليلدها واختيار 

ب وغريهم ماء املذهاألجوبة املنقولة عن العلماء ملا ُسئل عنه من نوازل، وأظدهر املعيار اجلديد إحاطة الشيخ آبراء عل

إحاطة عجيبة، فدهو ال يسرد األقوال جمردة عن التعليق والتحليل، بل يف الغالب يناقش تلك اآلراء و يبدي رأيه يف 

املسائل، وأحياانً له ردود على بعض األقوال واآلراء مفيدة، مستداًل ابلقرآن الكرمي واحلديث الشريف ومصادر التشريع 

 وغريها، مستعيناً مبا ميلكه من علوم كاألصول، والقواعد الفقدهية، وعلوم العربية . األخرى كاإلمجاع والقياس

 الكتاب، ويطلق يف اللغة على كل كتابة ومكتوب، وهو القرآن الكرمي.االستدالل ابلكتاب:  -1

 . (11)ويف االصطالح هو: الكالم الـــُمنَـزَّل على الرسول، املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا ابلتواتر
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وتنوعت طرق االستدالل ابلقرآن الكرمي يف كتاب املعيار اجلديد من خالل فتاوى العلماء اليت نقلدها عندهم الشيخ الوزاين 

 أو من خالل فتاوى الوزاين نفسه فكانت كما يلي:

االستدالل ابلقرآن على األحكام الفقدهية، وقد ورد ذلك يف أكثر من موضع من الكتاب، فقد جاء االستدالل 

دَها السََّمـَواُت ة  ِمن رَّبُِّكْم َوَجنَّة  َعْرضُ وبقوله تعاىل: "َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفــــرَ  (،12)ِمن رَّبُِّكْم " ة  بقوله تعاىل: "َسابُِقوا ِإىَل َمْغِفــــرَ 

 . (14)، يف بيان احلث على إيقاع الصالة يف أول وقتدها(13)"َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 

، على جواز الصالة من جلوس ملن مل (15)" واالستدالل بقوله تعاىل: "َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ىِف الدِّيِن ِمْن َحرَج  

 .  (16)يستطع القيام من عذر كاملريض واملكتوف

، على أن الواعظني (17)" هللاِ  َلىوكذلك االستدالل بقوله تعاىل:  "َواَي قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااَلً ِإْن َأْجرَِى ِإالَّ عَ 

واملدرسني واملفتني هلم أن يرتكوا أخذ األجرة على عملدهم واحتساب ذلك عند هللا اقتداءً ابألنبياء، وهذا ليس ابلوجوب، 

 .  (18)فقد ذكر الشيخ الوزاين قبل هذا أهنم ابخليار يف أخذ األجرة مقابل عملدهم، أو ترك األخذ

م  ُأَخرَ واالستدالل بقوله  ْن َأايَّ ٌة مِّ ،على عدم وجوب (19)" تعاىل: "َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

الكفارة على من أفطر يف رمضان يف سفر املعصية ؛ وعلة عدم وجوب الكفارة يف هذا أن اآلية مل تفصل يف السفر بني 

، وإمنا قيل بعدم لزوم الكفارة هو العمل بقاعدة املشدهور من املذهب املباح وغريه، وال يعين هذا إابحة الفطر ابتداءً 

 .  (20)املالكي ) أنَّ كل أتويل وقع سببه قبل الفطر فال كفارة فيه(

االستدالل ابلقرآن الكرمي يف بيان احلكم و املشروعية، وجاء االستدالل ابلقرآن يف ذلك يف عدة مواضع مندها: 

، على مشروعية أكل طعام الكتابيني، وجاء تقسيم (21)" َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحٌل لَُّكمْ االستدالل بقوله تعاىل: " 

طعام أهل الكتاب إىل ثالثة أقسام، قسمان اتفق العلماء على حلّيتدهما ومها: ذابئحدهم وقالوا هي املقصودة ابآلية، و  
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لشك بوب والفواكه واخلضار، والقسم الثالث اختلف العلماء يف حلّيته لكذلك ما ال حماولة هلم فيه و ال ُصنع كزراعة احل

يف جناسته، وهو ما هلم فيه حماولة وُصنٌع كخبزهم، وجبندهم، وطعامدهم الذي يطبخونه، و الزيت الذي يعصرونه، فقال 

هذا يدخل  رأوا طعامدهممجدهور العلماء حبليته ؛ وذلك تقدمياً لألصل وهو الطدهارة على الغالب وهو النجاسة ؛ وألهنم 

يف طعامدهم املذكور يف اآلية، هذا اخلالف إذا كانت النجاسة غري متحققة، فإذا حتققت النجاسة فال خالف يف املنع 

(22)  . 

االستدالل ابلقرآن الكرمي يف الردود على مسائل اخلالف، وقد جاء االستدالل بقوله تعاىل: "َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن 

نَـدُهَما"اْلُمــْؤِمنِ  ، يف اإلجابة عن قتال حصل بني طائفتني من املسلمني يف املغرب ألمر دنيوي، (23)نَي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

مث جاء رجل إلحدى الطائفتني ظنوا به العلم، فأخذ حيرض الطائفة اليت احناز إليدها على القتال مستداًل بقول منسوب 

 رمني أبو املعايل جبواز إهالك ثلث األمة إلصالح الثلثني، فأتى الشيخ الوزاين بفتوىإىل اإلمام مالك نقله عنه إمام احل

الشيخ العريب الفاسي يف هذه املسألة، وبني الشيخ العريب الفاسي بطالن هذا القول وأنكر صحة نسبته إىل اإلمام مالك  

قال:  الك، فاستدل هبذه اآلية يف الرد على منكما ورد ذلك عن القرايف يف رده على ما نسبه إمام احلرمني إىل اإلمام م

 إهالك الثلث إلصالح الثلثني، والواجب يف مثل هذه املسألة اإلصالح بني املتخاصمنْي، واستدل كذلك يف هذه املسألة 

" أَ  بقوله تعاىل: "ِإنَّ هللَا اَل ََيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلوَن َعَلى هللِا َما اَل تـَْعَلُموَن * ُقلْ  ِِ ، وبقوله (24)َمَر َريبِّ اِبْلِقْس

َعُه فَِإمنَّا ِإْْثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدُِّلونَُه"  َلهُ بـَْعَدَما مسَِ  ، وبقوله تعاىل: " َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن اْفرَتَى َعَلى هللِا َكِذابً ( 25)تعاىل: " َفَمن بَدَّ

"(26) . 

ه اللغوية، كاالستدالل على مسألة عود الضمري على بعض ما تقدم بقول االستدالل ابلقرآن الكرمي على املسائل

 ِبَردِِّهنَّ ىِف َذِلَك ِإْن ق  تعاىل: "َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن أِبَنُفِسدِهنَّ َثاَلثََة قـُُروء " إىل قوله تعاىل يف نفس اآلية: "َوبـُُعولَتـُدُهنَّ َأحَ 
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ملطلقات( يشمل البوائن والرجعيات، والضمري يف )بعولتدهن( ويف )بردهن( يعود على ، فلفظ )ا (27)أَرَاُدوا ِإْصاَلحا"

 . (28)الرجعيات، فعاد الضمري على بعض ما تقدم 

نيب الس نَّة، وهي يف اللغة السرية والطريقة، وإذا أطلق لفظ السنة فرياد هبا أمر الاالستدالل ابلسنة النبوية:  -2

 . (29)وكذلك ما ندب إليه قوالً وفعالً وهنيه،  -صلى هللا عليه وسلم -

ستنباط وأفعاله وتقريراته، وهي واجبة االتباع يف ا-صلى هللا عليه وسلم-ويف االصطالح، هي:أقوال النيب

 من طاعته، -صلى هللا عليه وسلم -طاعة الرسول  -عز وجل-. وجعل املوىل  (30)األحكام الشرعية ابتفاق العلماء

 (  .  31)قال تعاىل: "َمن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع هللَا"

 االستدالل ابلسنة يف بيان األحكام، كاالستدالل حبديث ) َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْـبَـَعُه ِبِستّ  ِمْن َشوَّال  َفَكَأمنَـّـَا

ْهَر ُكلَُّه ( ، فجاء االستدالل هبذا احلديث ؛ لبيان فضل صوم هذه األايم، وكذلك رداً على من سأل مىت (32)َصاَم الدَّ

ُتصام؟ أيف أول الشدهر أو يف آخره؟ وأتى بعد ذلك بقول مالك يف استحباب صومدها يف غري شوال ؛ خوفًا من أن 

شوال للتخفيف على الناس ولقربه من رمضان ؛ ألن األجر حاصل  يلحقدها اجلاهل برمضان، وإمنا ذكر احلديُث شدهرَ 

 .(33)فيدها ويف غريها، فاحلسنة بعشر أمثاهلا

 .  (35)، على جواز بقاء اجلنب يف املسجد(34)واستدل حبديث )ِإنَّ املــُـــْؤِمَن ال يـَْنُجُس(

 ِهلِل َشْيئاً، َو اَل َتْسرُِقوا، َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا ابِ قال:  )اَبيُِعوين  -صلى هللا عليه وسلم-واستدل أيضاً حبديث النيب 

، َفَمْن َوىفَّ ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى ف  َو اَل تـَْزنُوا، َو اَل أَتْتُوَن بِبـُدْهَتان  تـَْفرَتُونَُه َبنْيَ أَْيِديُكْم َو أَْرُجِلُكْم، َو اَل تـَْعُصوين يف َمْعُرو 

نـَْيا فـَدُهَو َكفَّاَرٌة َلُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيئاً مُثَّ َسرتََ  هللِا، َوَمْن َأَصاَب ِمنْ  ُه هللُا فـَدُهَو ِإىَل هللِا، َذِلَك َشْيئاً فـَُعوِقَب يف الد 

 . (37) على عدم كفر من قتل نفسه، وإمنا هو حتت مشيئة هللا سبحانه وتعاىل، (36)ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـََبُه(
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نَـْفِسدَها ِمْن قال : )األَيـــــُِّم َأَحق  بِ  -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك االستدالل مبا جاء يف املوطأ أن رسول هللا 

وجدها أن يز ، أبن ليس لويل املرأة إجبار ابنته على الزواج، وإمنا له (38)َولِيِّدَها، َواْلِبَكُر ُتْسَتْأَذُن يف نـَْفِسدَها َوِإذهْنُا ُصَماُُتَا(

 . (39)إبذهنا ممن ارتضت ال أن تباشر العقد بنفسدها 

از  يف سبيِل هللا، )ال حتَِل  الصَّدقُة ِلغينّ  إالَّ خَلْمسة : لغ -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك االستدالل حبديث النيب 

، أو اشرتاها مباله، أو لرجل  له جاٌر مسكنٌي فـََتصدََّق  (على املسكنِي فَأْهدى املأو لعامل  عليدها، أو لغارم    (40)سكنُي للغينِّ

فاستدل هبذا احلديث يف حكم جواز الصدقة على األغنياء، فذكر الوزاين أن يف املسألة خالفاً، ويرى اجلمدهور بعدم 

  .(41)جواز الصدقة على األغنياء إال اخلمسة املذكورين يف احلديث 

َرَها، وَشارهَِبَا، يف اخلَْمِر َعَشرًَة: َعاِصَرَها، وُمْعَتصِ  -عليه وسلم صلى هللا-واستدل حبديث )َلَعَن َرُسوُل هللِا 

، فاستدل هبذا احلديث على (42)(وَحاِمَلدَها، واحمْلُمولَة إِلْيِه، وَساِقيَـدَها، واَبئَِعدَها، وآِكَل ْثَنـــِـــدَها، والــُمْشرَتَِي هلا، واملــُْشرَتاَة َلهُ 

 .  (43)ينبغي للمسلم أن جيالس أو خيالِ من ذكرت أوصافدهم يف هذا احلديثأن اخلمر من الكبائر، و ال 

كر الصالة يوماً ذ  -صلى هللا عليه وسلم-واستدل ابحلديث الذي أخرجه ابن حبان يف صحيحه أن رسول هللا 

دَها َكاَنْت َلُه نُوراً َوبـُْرَهاانً َوجَنَاًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة، دَها مَلْ َيُكْن َلُه بـُْرَهاٌن َواَل نُوٌر َواَل جَنَاٌة َوَمْن مَلْ حُيَاِفْظ َعلَ  فقال: )َمْن َحاَفَظ َعَليـْ يـْ

) ، على كفر اترك الصالة كما يرى ابن حبيب من  (44)وََكاَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع قَاُروَن َوَهاَماَن َوِفْرَعْوَن َوُأيبَِّ بِن َخَلف 

لى محد بن حنبل، فعلى هذا القول فإنَّ اترك الصالة ال تؤكل ذبيحته، وال ُيصاملالكية، وقول ابن حبيب موافق لقول أ

 .  (45)عليه، وال يُدفن يف مقابر املسلمني

االستدالل ابلسنة يف الرد على مسائل اخلالف، وجاء االستدالل ابلسنة يف أكثر من موضع يف كتاب املعيار  

يِت تـُْنِكُح نـَْفَسدَها اْلَمْرأَُة اْلَمــــْرأََة، َو اَل تـَُزّوُِج اْلَمْرأَُة نـَْفَسدَها، َوالزَّانَِيُة ِهَي الَّ  اجلديد، من ذلك االستدالل حبديث )اَل تـَُزّوِجُ 
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، يف الرد على من جّوز تزويج املرأة نفسدها بغري إذن وليدها، و استدل من رأى جواز مباشرة املرأة (46)بَِغرْيِ ِإْذِن َولِيِّدَها(

ذا احلديث خرَّجه اإلمام ( فُرد عليه أبّن هاألَيـــــُِّم َأَحق  بِنَـْفِسدَها ِمْن َولِيِّدَهاحبديث املوطأ السابق ) عقد نكاحدها بنفسدها

مالك يف موطئه، و مالك ال جيّوز إنكاح املرأة نفسدها، فمعىن هذا احلديث أن ليس للويل إجبار ابنته على النكاح، وإمنا 

 .  (74)له أن يزوجدها إبذهنا ممن ترضاه

اإلمجاع لغة: مصدر الفعل الرابعي َأمْجََع،"واإلمجاع: االتفاق، والعزم على األمر، االستدالل ابإلمجاع:   -3

 .(48)يقال: أمجعُت األمَر، وأمجعت عليه" 

مر من وفاته يف عصر من األعصار على أ بعد-صلى هللا عليه وسلم -اتفاق جمتدهدي أمة حممدويف االصطالح، هو:"

 ( .49)ر" األمو 

وكان استدالله ابإلمجاع يف مسألة حترمي احلرير على الرجال وإابحته للنساء، فنقل الوزاين قول القاضي عياض 

أن بعض الفقدهاء يرى أن الندهي عن لبس احلرير للرجال إمنا هو للكراهة ال التحرمي، وتعقب هذا القول ابن دقيق العيد، 

 .(50)على الرجال دون النساءوأكد أن اإلمجاع انعقد على حترمي احلرير 

واستدل ابإلمجاع أيضًا على مسألة عدد التكبريات يف صالة اجلنازة، حيث نقل إمجاع الصحابة ومن بعدهم 

 .        (51)على أربع تكبريات، وأن من سدها وكرّب مخساً فال تبطل صالته، و ال تعاد الصالة على امليت

 قَاَس وقاَيس، وهو َرد  الشيِء إىل نظريه، يقال : قَاَس الْشيءَ  مصدر الفعلاالستدالل ابلقياس: القياس   -4

 .(  52)يَِقيُسه ِقَياًسا، وقـَْيساً، إذا قدَّره على مثاله

 .(53)" حكم املذكور، ِلَما ملَْ يذكر، جبامع بيندهما مثلِ  استخراجُ "واصطالحاً هو: 
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ه، فاإلمام النصارى، وهل يفرق بني ما صنعوه وما لبسو واستدل ابلقياس يف مسألة الصالة يف الثوب الذي غزله 

مالك جوز لبس والصالة يف ما صنعوه دون ما لبسوه، ورأى بعض الفقدهاء أن القياس يقتضي التسوية بني ما صنعوه 

 . (54)وما لبسوه ؛ ألن شيئاً من ذلك ال خيلو من النجاسة

ة تحجرة، وأوضح أن الوصفني طدهرت هبما اخلمر لعلوكان االستدالل ابلقياس يف مسألة اخلمر املتخللة وامل

 .  (55) جامعة بيندهما وهي زوال النجاسة مندهما معاً 

 وهي مركبة من كلمتني، )املصاحل(، وهي مجع مصلحة، واملـــَْصَلَحُة يف اللغة: االستدالل ابملصاحل املرسلة:  -5

َفعة، و)املـــُرَسلة( يف اللغة، اسم مفعو  سلُت ل من الفعل أُرِسل، واإلرسال اإلطالق، يقال: أَر الصَّالح، واملــَنـْ

   .(56)الطائر من يدي، أي: أطلقته، ويقال: أَرسل الكالم، أي: أطلقه من غري تقييد

واصطالحاً: هي األوصاف اليت تالئم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن مل يشدهد هلا دليل معني من الشارع ابالعتبار 

 . ( 57)االستصالحأو اإللغاء. وُتسمَّى 

وجاء األخذ ابملصلحة عندما أورد الشيخ الوزاين فتوى الشيخ حممد كامل بن مصظفى الطرابلسي يف الفتاوى 

الكاملية ملا سئل عن حكم التداوي ابلتلقيح من اجلدري للصبيان الذي انتشر بني الناس، فأجاب الشيخ جبواز فعله، 

 صلحة العامة، هل يكون أمره مشروعاً ؟ فأجاب: نعم يكون مشروعاً .مث سئل وهل إذا أمر به احلاكم لدواعي امل

مث بعد هذه اإلجابة املختصرة، بنّي الشيخ حممد كامل ماهية هذا العالج، وأوضح أن هذا اللقاح الذي شاع 

دة ايف زمنه يف بالد املغرب ومصر أبن يقوم الطبيب بفعل ثالث شرطات أو أربع يف عضد الصيب املصاب مبوَسى ح

جداً، حبيث ال حيس معه الصيب أبمل أو حيس بيسري أمل ال يزعجه، مث يقوم الطبيب إبدخال صديد جدري من مصاب 
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يف تلك الشرطات، وبعد ثالثة أايم يشعر الصيب حبمى خفيفة ال تلزمه الفراش غالباً، وما تلبث تلك الشرطات أن تيبس 

 فيشفى بعدها املريض إبذن هللا .  

الوزاين إىل اكتشاف لقاح هلذا املرض يف أورواب يؤخذ من جدري البقر، وُجّرب هناك فانتفع به وأشار الشيخ 

وانتشر العالج به، فأمر حاكم مصر بلقاح مجيع األطفال به يف املدن واألرايف، وأمر األطباء  -إبذن هللا-خلق كثري 

ظناً  ، وكره بعض الناس التداوي هبذا اللقاحابحلرص على هذا األمر حفظًا لألنفس الذي هو من بني مقاصد الشريعة

مندهم أنه خمالف للشرع، ورأى الشيخ الوزاين أن هذا الدواء هو رمحة من هللا بعباده، وأنه من مجلة األدوية اليت منَّ هللا 

 .  (58)هبا عليدهم

صالة  االستدالل بعمل أهل املدينة: وجاء االستدالل به يف عدة مواضع مندها: يف مسألة القبض يف  -6

 .   (59)الفرض، وأنه كره اإلتيان به فيدها ؛ وعلة ذلك خمالفته لعمل أهل املدينة من الصحابة والتابعني

ويف موضع آخر من الكتاب كان احلديث عن القبض يف الصالة أيضاً، أبن احلديث الوارد فيه منسوخ بعمل أهل 

جوع دينة هم أعلى وأكثر وأعلم من غريهم، فال يكون الر املدينة، واالعتماد على احلديث بعد النسخ ال يصح، فأهل امل

عند االختالف إال إليدهم، وإن صح احلديث وعمل أهل املدينة خبالفه، فرتكدهم العمل به يكون ألمر قوي بعثدهم على 

 .   (60) ذلك، فاتفاقدهم يعد إمجاعاً 

فإنه  َيْسكر، سواء أكان قليالً أم كثرياً ؛ وجاء االستدالل بعمل أهل املدينة يف مسألة من شرب مسكراً َسِكر أو مل

 .   (61)يقام عليه احلد وهذا مذهب أهل املدينة
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ُة: " سد الذرائع: السَّد : إغالُق اخلََلِل وَرْدُم الثَـّْلِم، والّذرَائُِع مجع َذرِيعة، والذَّرِيعَ االستدالل بسد الذرائع:   -7

الوسيلة، يقال: تَذرَّع فالٌن بذريعة أي: توسَّل، والذَّريعُة كذلك السبب إىل الشيء، يقال: فالٌن ذريعيت 

 .( 62)إليك، أي: َسَبيب وُوْصليِت الذي أتسبب به إليك" 

 .  (63)صطالحاً: عرَّفدها ابن القيم بقوله:" ما كان وسيلة وطريقاً إىل الشيء"ا

. واستدل  64ومن أمثلته كراهة إعادة الصالة يف املسجد بعد صالة اإلمام الراتب ؛ سداً لذريعة الطعن يف اإلمام

سداً للذريعة الختالف  صده ؛به يف فسخ بيوع األجل وبيوع العينة وفسخ الدين ابلدين، وال ُيصدق فاعلدها يف صحة ق

 .  (65)النوااي

ول االستحسان لغة : "اْسَتْحسَن َيْسَتْحِسُن اْسِتْجَساانَ، فدهو ُمْسَتْحِسٌن، واملفع االستدالل ابالستحسان:  -8

 . (66)ُمْسَتْحَسٌن، استحسن الشيء عدَّه حسناً"

ائي أو عن حكم كلي إىل حكم استثن عدول اجملتدهد عن مقتضى قياس جلي إىل مقتضى قياس خفي،اصطالحاً: " 

 . (67)"لدليل انقدح يف عقله رجَّح لديه هذا العدول

واستدل ابالستحسان على مسألة اإلقرار ابلنسب هل يثبت به مرياث أو ال؟ فعلى رأي أيب الوليد ابن رشد 

اانً ؛ مراعاة فريى توريثه ابإلقرار استحسأن الـُمَقّر له ال يرث الـُمِقر ؛ ألن اإلقرار ال يثبت به نسب، وأما اإلمام مالك 

 .    (68)ملن يرى من العلماء أن من مل يكن له وارث معروف، فله أن يوصَي جبميع ماله ملن شاء

وورد االستدالل به أيضاً يف مسألة  سئل عندها اإلمام سحنون وهي: أن هناك َخرِبة لشخص اعتاد الناس رمي 

ب رِبة من ذلك حبجة أن الزبل أضر ببستانه اجملاور، فأفىت سحنون أبن على صاحالزبل فيدها، فاشتكى جار صاحب اخلَ 
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اخلَرِبة رفع الزبل الذي فيدها للضرر، مث قال: لو أن صاحبدها رفع دعوى على اجلريان ألخذهم بكنسدها، وُعدَّ رأي سحنون 

 . (69)هذا استحسان منه ؛ ألنه قد يرمي فيدها غري جريانه

لُعْرُف لغة: والُعْرف واملعروف والعارِفة، خالف الن كِر، وما تعارف عليه الناس يف ااالستدالل ابلعرف:   -9

 .( 70)معامالُتم وعاداُتم

 .(71)" هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بيندهم، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص"اصطالحاً: 

مندها: مسألة املوصي الذي أوصى أبن يُعطى من حيضر جنازته وجاء االستدالل به يف عدة مواضع من الكتاب 

من الطلبة قدراً من الدراهم ليقرؤوا عليه القرآن، فكيف تكون القسمة بيندهم؟ فكان اجلواب: إن كان للوصية انظر فإنه 

قيد املطلق ي يقوم بقسمتدها على ما يقتضيه نظره، وإن مل يكن فإهنا تقسم على جمرى العرف والعادة يف ذلك ؛ فالعرف

 .   (72)وخيصص العام، وهذه القاعدة معمول هبا يف مثل هذه احلال

واستدل به أيضاً يف مسألة من حاز أرضاً ابلشراء وبقي يتصرف فيدها حنواً من عشرين سنة على عني ابئعدها، 

 مث بعد ذلك رفع البائع دعوى بفسخ العقد حبجة اجلدهل .

أبن كل دعوى ينفيدها العرف وتكذهبا العادة مرفوضة، والقول قول املشرتي فأجيب عن ذلك استنادًا إىل العرف   

 .  (73)للحيازة

االستدالل ابالستصحاب: االستصحاب: لغة: على وزن )استفعال( من الصحبة، ويعين املالزمة، وكل   -10

 . (74)ما الزم شيئاً فقد استصحبه

 يغريه".واصطالحاً: "بقاء األمر على ما كان عليه ما مل يوجد ما 
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 .  (75)أو "استدامة إثبات ما كان اثبتاً، أونفي ما كان منفياً"

وجاء االستدالل به يف مسألة الصالة يف الثوب الذي لبسته النصارى، حيث نقل رأي ابن عبد احلكم جبواز الصالة  

 . ( 76)فيه استصحاابً ألصل الطدهارة

ارته وسواس يف الوضوء والصالة، فأجيب أبنه يستصحب طدهوورد االستدالل به كذلك يف مسألة املستنكح صاحب ال  

 . ( 77)السابقة ويلغي الشك يف انقضدها

وسئل الشيخ الوزاين عن اجللد املخروز اجمللوب من بالد الروم، ما حكم استعماله؟ فأجاب أبنه ال أبس يف 

صحب صل يف األشياء الطدهارة، فُتستاستعماله إن مل يُدَر هل هو جلد خنزير أو بقر، وهل هو مذكى أو ميتة ؛ ألن األ

 .  (78)حىت يقوم الدليل على خالفدها

من  عرّفه الشيخ ابن بّيه بقوله: " األخذ بقول ضعيف يف القضاء والفتوىاالستدالل مبا جرى به العمل:   -11

 .(79) "عامل يوثق به يف زمن من األزمان، ومكان من األمكنة ؛ لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة

وعرّفه الدكتور عمر اجليدي بقوله: " العدول عن القول الراجح واملشدهور يف بعض املسائل، إىل القول الضعيف فيدها 

 . (80)؛ رعياً ملصلحة األمة وما تقتضيه حالتدها االجتماعية" 

 موهو نوع من االجتدهاد املذهيب، وال يقصد به عمل أهل املدينة الذي هو من أصول املذهب املالكي، ويقو 

على اختيار قول ضعيف أو شاذ من العلماء أو القضاة، يف مقابلة الراجح واملشدهور لدواعي املصلحة العامة، ومواجدهة 

ما يستجد من وقائع ونوازل ابلنظر يف األقوال املدهجورة يف املذهب بعد تقويتدها أبدلة وأصول، فإذا كان اإلفتاء ابلقول 
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لك يف سد الذرائع، وإذا كان جللب مصلحة، فدهو على أصله يف األخذ الضعيف جاء لدرء مفسدة، فدهو على أصل ما

 . (81)ابملصاحل املرسلة

وجاء االستدالل به يف مسألة الدعاء والذكر بعد الصالة مجاعة اليت سئل عندها ابن عرفة، فكان جوابه أبنه 

 .  (82)ل ومن ال يُقتدى بهمضى عمل األئمة والعلماء الذين يُقتدى هبم على اجلواز، و ال ينكر ذلك إال جاه

واسُتدل به يف اإلجابة عن: ما الذي جرى به العمل ليلة اجلمع بفاس، هل تؤخر صالة املغرب قليالً أو تُؤّدى يف وقتدها؟ 

 .( 83)فأجيب أبنه جرى العمل على أتخريها قليالً 

 .  (84)واستدل به أيضاً يف عدم وجوب الزكاة يف أحباس املساجد

مسألة حكم إعطاء آل البيت من الزكاة والصدقة، فأجيب عندها جبواز أخذهم الزكاة والصدقة واسُتدل به يف 

 . ( 85)خاصة يف هذه األزمنة، وهو ما جرى به العمل بفاس

وورد االستدالل به كذلك يف مسألة مطالبة احملجور والسفيه حبقوقدهما، وجاء بيان املسألة أبنه جرى العمل 

من كانت، وخياصم فيدها بنفسه ويوكل على قبضدها، وجرى العمل أيضًا أبن للسفيه طلب بطلب احملجور حقوقه عند 

 .  (86)حقوقه، أو توكيل من خياصم عنه

 جاء االستدالل ابلعديد من القواعد األصولية مندها: االستدالل ابلقواعد األصولية:  -12

ميتات،  من فروع هذه القاعدة، اختالط مذكاة بعشرقاعدة: )املـَُحرَّم إذا تعذر تركه إال برتك غريه وجب ترك اجلميع(، و 

 .( 87)أو رضيعة بعشر نسوة، أو منكوحة أبجنبية، أو مطلقة معينة بغري مطلقة
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ومن ذلك أيضاً، قاعدة: )كل فعل ال جيوز فعله إال ابلوضوء كالصالة، فالوضوء له ُيصلى به الفريضة والنافلة، وكل  

 . (88)ء كزايرة األولياء، فالوضوء له ال ُيصلى به( فعل يصح فعله ابلوضوء وبغري الوضو 

وجاء االستدالل بقاعدة: )العازم على الرتك من غري ضرورة كالتارك قصداً خمتاراً( على مسألة الساكن يف بالد الكفار  

 .    (89)وهو يستطيع اهلجرة مندها، ونتج عن جماورة الكفار عدم إقامة فرائض اإلسالم

واستدل بقاعدة: )الرتك يتنزل منزلة الفعل( على مسألة من ترك مدافعة الكفرة من البلد الذي أخذوه من املسلمني مع  

 . ( 90)إمكاهنا، كاملــَُمكِّن هلم منه

 واألمثلة على االستدالل ابللغة يف املعيار اجلديد كثرية، مندها االستدالل لتقريب املعىن االستدالل ابللغة:  -13

تفسري املفردات ابالستعانة ابملعاجم اللغوية بذكر املصدر الذي اعتمد عليه يف التفسري، من  من خالل

 .   (91)ذلك استدالله ابلقاموس احمليِ يف تفسري معىن )كفَّ الثوب( أي: خاط حاشيته

عمر  وكذلك استدل بكتاب الصحاح للجوهري يف تفسري معىن كلمة )فرازموا( املذكورة يف األثر املنسوب إىل

) إذا أكلتم فـَرَازُِموا( فالـــُمرَازمة: املواالة، ويقصد هبا هنا مواالة احلمد أثناء األكل، وأخذ  -رضي هللا عنه-بن اخلطاب 

 .  (92)بذلك ابن العريب، وكان سحنون يفعله

نُفِسدِهنَّ َثاَلثََة قـُُروء " أبَِ وكذلك يف مسألة عود الضمري على بعض ما تقدم بقوله تعاىل: "َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن 

، فلفظ )املطلقات( يشمل البوائن (93)إىل قوله تعاىل يف نفس اآلية: "َوبـُُعولَتـُدُهنَّ َأَحق  ِبَردِِّهنَّ ىِف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصاَلحاً"

 .  (94)ا تقدمم والرجعيات، والضمري يف )بعولتدهن( ويف )بردهن( يعود على الرجعيات، فعاد الضمري على بعض
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وجاء االستدالل بقواعد العربية عند احلديث عن اخلمر، فذُكر أن لفظ )اخلمر( مؤنث، وإدخال اهلاء على 

آخره لغة ضعيفة، وكذلك عود الضمري عليدها فال نقول: مخر حتجر أو ختلَّل فدهي لغة ضعيفة أيضاً، بل ندخل التاء 

 .  (95)تاملفتوحة عليدهما فنقول: مخر حتجرت أو ختلَّل

 اخلامتة

من خالل البحث يف سرية وجدهود هذا العامل اجلليل، تبني أن علماء املغرب هلم قصب السبق ابالهتمام والتأليف 

يف علم النوازل، فقد مجع الشيخ املدهدي الوزاين يف كتابه املعيار اجلديد العدد اهلائل من فتاوى النوازل يف بالد املغرب 

 األكرب على العصور املتأخرة مندها، وضم الكتاب فتاوى كبار العلماء وكتبدهم خاصة املتأخرين عرب العصور، وكان الرتكيز

 مندهم ابإلضافة إىل فتاوى مؤلف الكتاب نفسه.    

وسلك مؤلفه يف عرض الفتاوى عن املسائل النازلة طرقًا حمددة يف االستدالل، وبعد رحلة مفيدة يف ثنااي 

 ي:الكتاب، خلص الباحث إىل ما يل

أن احمليِ الذي ينشأ فيه اإلنسان له أثره يف تكوين شخصيته العلمية، فالشيخ املدهدي الوزاين نشأ يف بيت من  -

 بيواتت فاس عرف ابلعلم والعلماء، فمدهدت هذه النشأة له طريق طلب العلم حىت أصبح عاملاً يشار إليه ابلبنان.

 علمه وأخالقه، وكذلك بكتابه.أشاد العلماء من أقران الشيخ الوزاين وتالميذه ب -

أتيت أمهية كتاب املعيار اجلديد يف كونه مجع املئات من فتاوى النوازل عرب العصور خاصة املتأخرة، ويف كل إجابة  -

 حييل القارئ إىل املصدر الذي أخذ منه الفتوى .
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ملؤلف إىل يوم م والباحثني، من عصر اكتاب املعيار اجلديد أصبح مرجعاً أساسياً ومدهماً للمفتني والقضاة وطلبة العل  -

الناس هذا ؛ وذلك ملندهجه القوي والفريد يف االستدالل، فلم يكتِف يف استدالله على املسائل مبصادر التشريع املعروفة 

املتفق عليدها كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، أو املختلف فيدها كاملصاحل املرسلة واالستحسان وغريها، بل صرح 

 له مبصدر جديد ُعرف بـ )جراين العمل( .ابستدال

مل يلتزم كتاب املعيار اجلديد النقل عن علماء املالكية فحسب، وإمنا جتاوزهم ونقل عن علماء املذاهب األخرى وكتبدهم  -

 ،كأئمة املذاهب املشدهورة وكبار العلماء من غريها .  
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 . 524ه(. املوطأ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ص1406مالك، مالك بن أنس. ) (38)

 . 191، ص:3ه(.مرجع سابق ج: 1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (39)
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، وابن  119، ص 1634بريوت: املكتبة العصرية. ح:  -سليمان بن األشعث. )د.ت(. سنن أيب داوود، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد. صيداداوود،  أبو (40)

سنن  ، وابن ماجه، حممد بن يزيد. )د.ت(.97ه(. املسند، ت: شعيب األرانؤوط، وعادل مرشد وآخرون. بريوت: مؤسسة الرسالة. ص1421حنبل ،أمحد بن حنبل. )

 .    590،   ص1841ابن ماجه، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. ح:

 . 2/132: ه( مرجع سابق ج1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (41)

، 1295ه(. سنن الرتمذي، ت: أمحد شاكر،و حممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة. القاهرة: مطبعة البايب احلليب. ح: 1395الرتمذي، حممد بن عيسى. ) (42)

 .  581ص

 . 19و18، ص:2ه(.مرجع سابق ج: 1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (43)

 .329، ص1467ابن حبان، ت: شعيب األرانؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة. ح:ه(. صحيح 1408ابن حبان، حممد بن حبان. )( 44)

 . 475و474، ص: 1ه(.مرجع سابق ج: 1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (45)

رسالة. بريوت: مؤسسة ال وم.شعيب األرانؤوط، وحسن شليب، عبد اللطيف حرز هللا، وأمحد برهه(. سنن الدارقطين ت: 1424الدارقطين، علي بن عمر البغدادي. ) (46)

 . 326، ص3539ح:

 .  192و191، ص:3ه(.مرجع سابق ج:1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (47) 

 . 710ه(. القاموس احمليِ. بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. ص:1426لفريوزآابدي، جمد الدين حممد. )ا (48)

 .193، ص:1هـ( . إرشاد الفحول. حتقيق أمحد عزو عنابة. بريوت: دار الكتاب العريب.ج: 1419ينظر الشوكاين، حممد بن علي،) (49) 

 . 120، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (50)

 . 19، ص:1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (51)

  . 770م(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. ص: 2004. )الوسيِ املعجم ، و ينظر187،ص:6ه(ـ  مرجع سابق ج: 1414ابن منظور، لسان العرب, ) ينظر (52)

 . 2/90هـ( مرجع سابق ج: 1419ينظر الشوكاين، إرشاد الفحول. ) (53)

 . 34، ص:1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (54)

 . 78، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، )  (55)
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 .     344و520م(. مرجع سابق ص : 2004، ) الوسيِ ينظر: املعجم (56)

 . 757، ص:2ه(. أصول الفقه. بريوت: دار الفكر . ج: 1406الزحيلي، وهبة. )  (57)

 . 133-128، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (58)

 . 312، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (59)

 . 328و327، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، )  (60)

 . 51، ص:1ع سابق ج: ه( مرج1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، )  (61)

  .96ص: 8وج:   207، ص:3ه(ـ  مرجع سابق ج: 1414ابن منظور، لسان العرب, )ينظر  (62)

 . 179،ص:3هـ( إعالم املوقعني حتقيق: عبد الرمحن الوكيل. القاهرة: املكتبة اإلسالمية احلديثة ج: 1409ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبوبكر. ) (63)

 . 442، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (64)

 (.22، ص: 6ه(.مرجع سابق ج:1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (65)

 . 497، ص:2هـ(معجم اللغة العربية املعاصرة. الرايض: دار عامل الكتب ج: 1429ختار، عبد احلميد أمحد. )امل (66)

  79خاّلف عبد الوهاب)د.ت( دمشق: دار القلم، ص: (67)

 . 46، ص: 7 ه(.مرجع سابق ج:1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (68)

 . 153، ص :7 ه(.مرجع سابق ج:1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (69)

 .  (595م( مرجع سابق ص : 2004الوسيِ، ) املعجم، وينظر: 239، ص:9ه(ـ  مرجع سابق ج::1414ابن منظور، لسان العرب, )ينظر  (70)

 .  828 ، ص:2ه(. أصول الفقه. بريوت: دار الفكر. ج: 1406الزحيلي، وهبة. ) (71)

 . 14، ص:2ه(.مرجع سابق ج:1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (72)

 . 8، ص: 5ه(.مرجع سابق ج: 1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، )  (73)

 .104ه( مرجع سابق ص: 1426، وينظر الفريوزآابدي، )520/ 1ه(ـ  مرجع سابق ج: 1414ابن منظور، لسان العرب, )ينظر  (74)



145 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 ( .33م(. معجم أصول الفقه. مصر: الروضة للنشر والتوزيع. ص :1997والسيد ،خالد رمضان ) ،418، ص: 1هـ( مرجع سابق ج : 1409ابن قيم اجلوزية، ( 75)

 . 34، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (76)

 . 176، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (77) 

 .  84، ص: 1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (78)

 . 114م( صناعة الفتوى وفقه األقليات.بريوت: دار املندهاج ص: 2007ابن بّيه،  عبد هللا.)  (79)

 . 181م(. مباحث يف الفقه املالكي. الرابط: دار اهلالل العربية . ص:1993اجليدي، عمر.)  (80)

، وينظر الثعاليب حممد احلجوي، 514و513عة النجاح اجلديدة ص:ه( أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي.الدار البيضاء: مطب1416ينظر رايض،حممد) (81)

 . 465، ص:2ه( الفكر السامي. بريوت: دار الكتب العلمية:ج:1416)

 . 382، ص:1ه( مرجع سابق ج:: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (82)

 . 500، ص:1ه( مرجع سابق ج:: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (83)

 . 76،ص: 2ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (84)

 . 79،ص: 2ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (85)

 . 192،ص:11ه(.مرجع سابق ج: 1435ينظر الوزاين املعيار اجلديد، ) (86)

 . 92و91ص:،1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (87)

 . 171،ص:1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) 171 (88)

 . 95،ص:3ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (89)

 . 11،ص:3ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (90)

 . 127،ص:1ع سابق ج: ه( مرج1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (91)

 . 142،ص:1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (92)
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 . 228البقرة من اآلية  (93)

 ( .64،ص:2ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (94)

 . 82و81،ص:1ه( مرجع سابق ج: 1417ينظر الوزاين، املعيار اجلديد، ) (95)

 

  ادر واملراجعاملص

  .1دار عامل الكتب: ط معجم اللغة العربية املعاصرة، الرايض:ه(. 1429أمحد املختار.) .1

  طوق النجاة .دار  :بريوت ،اجلامع الصحيح(.هـ2214.)البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري .2

 مؤسسة الرسالة.: بريوت: شعيب األرانؤط, قيق:حتصحيح ابن حبان. (.ه0814.)حممد بن حبان ،حبانابن  .3
 .1ط

 مؤسسة بريوت: شعيب األرانؤط, عادل مرشد وآخرون, قيق:حت .املسند (.هـ1421.)حنبل, أمحد بن حنبلابن  .4
 . 1الرسالة. ط

 أمحد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، قيق:حت .السنن (.ه1395.)الرتمذي، حممد بن عيسى .5
 . 2طيب: القاهرة: مطبعة البايب احلل

  .1بريوت:دار الكتب العلمية: طالفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي، ه(.1416الثعاليب، حممد احلجوي.) .6

 .1الرابط: دار اهلالل العربية: ط مباحث يف املذهب املالكي ابملغرب.م(. 1993اجليدي عمر.) .7

 .1والتوزيع: ط، القاهرة: الروضة للنشر معجم أصول الفقهم(.1998خالد رمضان حسن.) .8

شعيب األرانؤوط، وحسن شليب، عبد اللطيف قيق: حت .السنن (.ه4142ي.)الدارقطين، علي بن عمر البغداد .9
 مؤسسة الرسالة. حرز هللا، وأمحد برهوم، بريوت:
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 .1دار الفكر طبريوت: حممد سعيد اللحام،  قيق:حت .السنن  (.ه1410) .أبو داود، سليمان بن األشعث .10
 .1، دار الفكر: طأصول الفقهه(، 1406الزحيلي، وهبة. ) .11
 . 1القاهرة: دار الكتيب: ط البحر احمليِ يف أصول الفقه،ه(. 1414الزركشي، بدر الدين حممد.) .12
إحتاف املـــُطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع ه(. 1417ابن سودة، عبد السالم بن عبد القادر.) .13

 .1ريوت: دار الغرب اإلسالمي: طحتقيق: حممد حجي، ب
حتقيق: حممد حجي، بريوت: دار سل النصال للنضال ابألشياخ وأهل الكمال ه(. 1417ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ) .14

 .1الغرب اإلسالمي: ط
 .1أمحد عزو عنابة، بريوت دار الكتاب العريب:  طحتقيق: إرشاد الفحول. ه(. 1419الشوكاين، حممد بن علي.) .15
 .1، بريوت: دار املندهاج: طصناعة الفتوى وفقه األقلياته(. 2007بن بيه، عبد هللا.) .16
حتقيق: عبد اجمليد حيايل، دار الكتب العلمية: معجم الشيوخ ه(. 1424الفاسي، عبد احلفيظ بن عبد الكبري.) .17

 .1ط
 .8. بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر: طالقاموس احمليِه(.1426مد.) الفريوز آابدي، جميد الدين بن حم .18
حتقيق: عبد الرمحن الوكيل، إعالم املوقعني عن رب العاملني ه(. 1409ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو بكر. ) .19

 القاهرة: املكتبة اإلسالمية احلديثة.
حتقيق: إحسان عباس دار الغرب  فدهارس واألثبات.فدهرس اله(. 1402الكتاين، عبد احلي بن عبد الكبري.)  .20

 .2اإلسالمي: ط
، القاهرة: دار إحياء الكتب فؤاد عبد الباقي مدحمحتقيق:. السنن م(.2009.)ماجه, حممد بن يزيد القزويين ابن .21

 العربية .
 .1ط  :دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت:حممد فؤاد عبد الباقي قيقحت .املوطأ (.ه1406.)مالك بن أنس ،مالك .22
 .  4، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: طاملعجم الوسيِم(. 2004جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ) .23
.الدار البيضاء: مطبعة   النجاح أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكيه(. 1416. حممد رايض، )24 .24

 .     1اجلديدة: ط
 املطبعة السلفية. :القاهرة .شجرة النور الزكية, (.ه1349.)حممد بن حممد خملوف خملوف, .25
 2ط . الرايض: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد:  صحيح مسلم (.هـ1142.)مسلم، مسلم بن احلجاج .26

 . 
 . 1ط :دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت:لسان العرب (.ه1405.)منظور, مجال الدين بن مكرمابن  .27
: ميةمكتبة املطبوعات اإلسال، حلب: عبد الفتاح أبو غدة قيق:حت السنن، (.ه1406.)بن شعيب النسائي، أمحد .28
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 . 2ط
حتقيق: عمر بن عباد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  املعيار اجلديده(. 1417الوزاين، حممد املدهدي. ) .29

 . 1املغربية: ط
قدم له وحققه حممد السيد عثمان، بريوت: دار الكتب العلمية: املعيار اجلديد ه(. 1435) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .30

 .1ط
 

 

  


