
 
 

1 
 

 الباب األول

 

ث  حتميم ةشكالت البحخ   البحث دقمة،  خللية،امل يشتمل هذا الباب على  

ث ةنهج البحخ  خاجلميم ةن البحث  المراسات السابدق،خ   خأمهةتهأهماف البحث خ 

   خلط، البحث.ه خطريدقتهخنوعةت
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 المقدمة

 خلفية البحث  -أ

 م يةاهيف ةصاحل اجملتمعاملدقصم األعلى ةن الشريع، اإلسالةة، هو حتدقةق إن 

. العظةم صمدقذلك امل تحدقةقل  خكل أيكام الشريع، إمنا هي ةوضوع، أللرخي،اخ  وي،المنة

اةها اهتماةا شاةال  فإّن اهتم اجملتمعخإذا كانت الشريع، اإلسالةة، قم اهتّمت حبةاة 

نصره خذلك ألن األسرة لبن، اجملتمع خعباحلةاة األسري، كان يف الذرخة ةن ذلك االهتمام  

دلةل على كما أن فسادها    صالح اجملتمععلى  عالة، صالح األسرةخ   األساسي

 .فساده

أي التةار الزخج أخ الزخج،  خالنظر  خاخلطب،   –االهتمام مبرايل تكوين األسرة 

أةارة على استماةتها خسعادها  لذا اهتم اإلسالم بتلك املرايل اهتماةا   تعم -خالعدقم 

ةه للنيب عاقال  كبريا  خمما يمل على ذلك يثه الرجال على التةار ذات المين للنكاح 

َْرَبع  الصالة خالسالم: ) َا :تُ ْنَكُح اْلَمْرأَةُ ألأ َسبأَها  لأَماِلأ مَ   َخحلَأ َاَخجلَأ اْظَيْر بأَذاتأ َخلأمأينأَه  فَ   اِلأ

ينأ تَرأَبْت َيَماكَ  نيب يةث قال الخيثه على النظر إىل املخطوب،   رخاه البخاري  (1)(المِّ

                                                             

 .7/7  ص. صحةح البخاريالبخاري  ( 1)
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َها  فَإأنَُّه َأْيَرى َأْن يُ ْؤَدَم بَ ةْ َنُكَما) :صلى اهلل علةه خسلم أي: رخاه أمحم  ( 1) (فَاْنظُْر إألَة ْ

النكاح شرخطا ةنضبط، محاي، على األسرة خخضعه لعدقم  (2).أيرى أن تمخم املودة بةنكما

 املسلم، خرجاء على استماةتها فةما بعم.

للال  ةهف خجمنالاص،  يف بلمنا إنمخنةسةاعاة، خ  البةت املسلمعنمةا اليظنا 

تةار للل يف تكوينها  كإمهال المين يف ةريل، الالسبب الرئةسي يف ذلك ةن خ  عميمة 

الزخج أخ الزخج،  خعمم خجود الويل أخ عمم إيضار الشاهمين عنم عدقم النكاح  خغري 

ذلك ةن اخللل يف بنائها  خةن أسباب يمخث اخللل يف البةت املسلم كذلك تسرعها 

 يف اللجوء إىل احنالِلا  كالطالق  خاخللع  خاللعان. 

ةن يةث  املسلم، األسرةأيكام ةدقاصم الشريع، يف  للكتابات يولاملتتبع إن 

بايث يريم ال  اآلنف ذكرهااألفكار  انطالقا ةنخ  مل يكن ةوجودة  اِلتكوينها خاحنال

 .ِلاكوين األسرة املسلم، خاحنالت أيكام ةدقاصم التشريع اإلسالةي يفيف  يكتبأن 

 خباهلل التوفةق.

                                                             

 .03/88ص. ةسنم اإلةام أمحم بن ينبل  ( انظر ابن ينبل  1)
  )بريخت  دار إيةاء الرتاث العريب(  ص. صحةح البخاريعممة الدقاري شرح ( انظر بمر المين العةىن  2)

03/111. 
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 البحث  التتحديد مشك -ب

  البحث ة،للياألسرة املسلم، اآلنف ذكرها يف بعم التأةل خالنظر يف ةشكالت   

 : ما يليكةشكالت هذا البحث   حيمد البايث 

 ؟تكوين األسرة املسلم،أيكام ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف ةا  (1

 ؟يف أيكام احنالل األسرة املسلم،التشريع اإلسالةي ةدقاصم ةا  (2

 وأهميته أهداف البحث -ج

 البحث أهداف  

 :ما يليك هذا البحثالبايث يف كتاب، األهماف اليت يرةي إلةها 

، ةمى خاحنالِلا ةع ةعرف تكوين األسرة املسلم، أيكام يف التشريعةدقاصم  ةعرف، (1

 أمهة، ذلك يف إصاليها.

 ةعرف، تياخت ةدقاصم الشارع خراء أيكام تكوين األسرة املسلم، ةن يةث األمهة،. (2

 أهمية البحث 

 ةن لالل ةا يلي: تتمثلهذا البحث أمهة، 
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ملن خ  للمسلمني عاة، هاةا ةرجعا علمةا سةكونفإن هذا البحث اجله، األكادمية،   (1

 لصوصا. البةت املسلميف إصالح  خاجبله 

وةني للدقضاة يف إقناع احملك فإن هذا البحث سةكون دلةال عملةااجله، العملة،   (2

 .سالةياجملتمع اإليف  األسرة املسلم،إصالح للمعاة يف خ خاليصل بني اخلصوم  

 الدراسات السابقة  -د

 ا: ةنه  هذه الرسال،يول ةوضوع خجم البايث عمدا ةن المراسات األكادمية، 

  ةدقاصم الشريع، يف أيكام األسرة توجةها يف أيكام األسرة املسلم، يف الغرب (1

 .عبم اجملةم النجارل

 الغرب  خةدقاصم يف املسلم، األسرة عن لصوصة، الكاتبفةه تكلم قم   

ريع، عن ةدقاصم الش الكالمفةه  يذكر خمل  على سبةل اإلمجال األسرة أيكام يف الشريع،

 ببحثها يف هذا البحث.دقوم تكوين األسرة خاحنالِلا كما سن يف

ةدقاصم الشريع، يف ييظ الصح، البمنة، يف اليدقه اإلسالةي يف بايب العبادة خاألسرة  (2

 .احلريب اجللسي حممم بن عويض بنت ياطم،ل  دراس، فدقهة، ةدقارن،
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مراسات بكلة، الشريع، خالرسال، ةدقمة، لنةل درج، المكتورة يف اليدقه  خهذه ال  

 بنت إعماد الطالب، فاطم،اإلسالةة،  يف جاةع، أم الدقرى  اململك، العربة، السعودي،. 

 احللةم عبم المكتور عطة، األستاذ فضةل، إشرافباحلريب   اجللسي حممم بن عويض

  .ه  1221-1221 سن،جولمار   العزيز عبم صدقر  خالمكتور هاين

يف  البمنة، الصح، ييظ اإلسالةة، الشريع، ةدقاصم تكلمت فةه البايث، عن  

م الشريع، يف مبدقاصسائل العبادات خاألسرة ة ربط بني املؤلفخ   بايب العبادات خاألسرة

س الشارع يف أيكام األسرة تيصةال  خلة دخن التعرض على ةدقاصمييظ صح، البمن  

 ببحثها يف هذا البحث.بايث اليت سةدقوم املفةه 

أيكام األسرة يف اإلسالم دراس، ةدقارن، بني فدقه املذاهب السنة، خاملذهب اجلعيري  (3

  .مم ةصطيى سليبحمل خالدقانون 

ألن   أيكام األسرة يف اإلسالم على سبةل التيصةل الكاتب عن فةه تكلم  

تعرض على ةدقاصم الشريع، إال قلةال  كمبحث ي غري أنه الالبحث حبث ةدقارن  

يتكلم  نه الكما أ   اء بسبب املصاهرة خالرضاع خغريهاةشرخعة، الزخاج خالتحرمي ةن النس

 تكوين األسرة املسلم، خاحنالِلا. عن



7 
 

 
 

 يكامأ البحث يف ةعرف، ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف   أنجلةا خهبذا يظهر 

عملي هبذا  إلةها حبثتعترب دراس، جميمة مل يسبق  تكوين األسرة املسلم، خاحنالِلا

 يم علم البايث  خاهلل أعلم.الشكل على 

 منهج البحث ونوعه وطريقته -هـ

  :منهج البحث 

ائي االستدقر املنهج الذي سلك علةه البايث يف هذه المراس، هو املنهج خ   

 األسرة أيكام تكوينباستدقراء ةدقاصم الشارع يف   يةث يدقوم البايث االستنباطي

رين ةن بطون كتب الدقمةاء خاملعاص خاستنباطها ةن النصوص املتعلدق، هباخاحنالِلا 

 خالمراسات األكادمية، املتعلدق، مبوضوع هذه الرسال،.

 :نوع البحث 

  يةث يدقوم البايث بمراس، ةوضوع كتبة،املمراس، ال هذا البحث عبارة عن  

 الرسال، بالرجوع إىل املصادر املوجودة يف املكةتب،.

 طريقة البحث: 
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 :التالة،طريدق، الهذا البحث على  كتاب،  خقم سار البايث يف

سنن   خكتب الةن تياسري الدقرآن الكرمي مجع ةادة البحث ةن املراجع األساسة، (1

 ةيالنتشارها يف العامل اإلسال  املذاهب األربع، لمىالكتب اليدقهة، خشرخيه  خ 

خالمراسات   املعاصرة البحوثكاملراجع الثانوي،  خةن   خاعتبارها عنم علماء املسلمني

 خاملدقاالت يف املواقع اإللكرتخنة،.  خاجملالت  اجلاةعة،

 بدقمر املستطاع. عزخ اآلراء إىل أصحاهبا (2

 اإلجياز.الل البحث على سبةل لذكر ترمج، األعالم  (3

 اسم السورة خرقم اآلي،. إىلعزخ اآليات الدقرآنة، الكرمي،  (2

 صحةحنييث خمرج يف الم. إن كان احلةصادرها األصلة، ةنختريج األياديث النبوي،  (5

  ماؤنا بالدقبول تعاىل ختلدقاه علأكتيي بالبخاري  لكونه أصح الكتب بعم كتاب اهلل

السنن  أقمم اإلةام أمحم إلةاةته  خإن كان غري خمرج فةهما خألرجه أمحم خأصحاب 

مث أصحاب السنن  بماي، ةن أيب داخد  مث الرتةذي  مث النسائي  مث ابن ةاجه  مث 

 بدقة، املسانةم خالسنن.

 .ةن جانب الطبع خاملؤلف خغريمها بدقمر اإلةكانبةان الكتب املذكورة يف البحث   (6
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 أهم نتائج البحث خالتوصةات يف اخلامت،. ذكر (1

 رس املصادر خاملراجع.اق فهاحلإ (1

 ترتةب املصادر خاملراجع ترتةبا أجبميا. (9

 خطة البحث  -و

 ذكر مث باب فصول خحتت كل  إىل مخس، أبواب  هذا البحث قسم البايث

 .راجعامل لالص، البحث خالتوصةات  مث ذكر

  حتميم ةشكالت البحثخ   البحث خفةه ةدقمة،  خللية،: الباب األول

حث ةنهج الب  خاجلميم ةن البحث  خ المراسات السابدق،خ   أهماف البحث خفوائمهخ 

   خلط، البحث.خنوعةته خطريدقته

 أساسةات ةدقاصم الشريع،الباب الثاني: 

 خفةه أربع، فصول: 

 ةدقاصم الشريع، ختاريخ نشأها ةيهوماليصل األخل: 
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لم ع ةدقاصم الشريع،  خثانةا عن تاريخ نشأة ةيهومخفةه ةبحثان: أخال عن 

 يع،.الشر  ةدقاصم

 اليصل الثاين: أنواع ةدقاصم الشريع،

اجةات  يات  خثانةا عن املدقاصم احلر أخال عن املدقاصم الضرخ  ، ةبايث:خفةه ثالث

 خثالثا عن املدقاصم التحسةنةات.

  الشريع،اليصل الثالث: طرق ملعرف، ةدقاصم 

 عن ثانةا  خ عن طريق النصوص ةدقاصم الشريع،إثبات ةبحثان: أخال عن خفةه 

 .عن طريق االستدقراء ةدقاصم الشريع،إثبات 

 اليصل الرابع: يجة، ةدقاصم الشريع، خفوائم ةعرفتها

خفةه ةبحثان: أخال عن يجة، ةدقاصم الشريع،  خثانةا عن فوائم ةعرف، ةدقاصم 

 الشريع،.

 لم،تكوين األسرة املسأيكام ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف  الباب الثالث:

 :فصول أربع،خفةه 

 اليصل األخل: ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف التةار الزخج، 
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ا عن ةدقاصم   خثانةبالتةار الزخج،خفةه ةبحثان: أخال عن األيكام اليت تتعلق  

 التةار الزخج،.الشريع، يف تشريع 

  إىل املخطوب،النظر يف  التشريع اإلسالةيةدقاصم : الثايناليصل 

  خثانةا وب،إىل املخط أخال عن األيكام اليت تتعلق بالنظر خفةه ثالث، ةبايث: 

 ن الشبهات  خثالثا عإىل املخطوب، قبل النكاح النظر تشريعيف  الشريع،ةدقاصم عن 

 .خالرد علةهاإىل املخطوب،  املتعلدق، بالنظر

 حقبل عدقم النكا  ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف اخلطب،اليصل الثاين: 

، أخال عن األيكام اليت تتعلق باخلطب،  خثانةا عن ةدقاصم الشريع خفةه ةبحثان:

 اخلطب،. تشريعيف 

 تهخشرخط صح النكاحعدقم  ةدقاصم التشريع اإلسالةي يفاليصل الثالث: 

  خثانةا عن احالنكعدقم تشريع ةدقاصم الشريع، يف عن أخال  ثالث، ةبايث:خفةه 

شرخط صح، باليت تتعلق  اتالشبه  خثالثا عن يف شرخط صح، العدقم الشريع،ةدقاصم 

 .خالرد علةها العدقم

 ،احنالل األسرة املسلمأيكام ةدقاصم التشريع اإلسالةي يف  الباب الرابع:
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 خفةه ثالث، فصول: 

 يف الطالق التشريع اإلسالةيةدقاصم اليصل األخل:  

أخال عن األيكام اليت تتعلق بالطالق  خثانةا عن ةدقاصم  خفةه ثالث، ةبايث:

 د علةها.اليت تتعلق بالطالق خالر  اتالطالق  خثالثا عن الشبه تشريعالشريع، يف 

 النكاح عدقمفسخ  يف التشريع اإلسالةيةدقاصم : اليصل الثاين

دقاصم اخللع  خثانةا عن ة تشريعأخال عن ةدقاصم الشريع، يف  خفةه ةبحثان:

 اللعان.  تشريعالشريع، يف 

 اخلامت، الباب الخامس:

   خالتوصةات.نتائج البحث خلالصتهأهم خفةه 

خأن   البحث املتواضعكتاب، هذه   يف إمتامنسأل اهلل عز خجل السماد خالعون 

 المين را يوم لذخ   لالصا لوجهه الكرمي هخأن يتدقبل اه جيعل هذا العمل يف سبةل رض

 ني.عبه أمجاصحأخصلى اهلل خسلم على نبةنا حممم خعلى آله خ  ةنه املسلمون يع تخأن ين


