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 من سورة النحل. 72اآلية من  – )1(

 من سورة األعراف. 189من اآلية  -  )2(

وسننه وأيامه، �4محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - )3(
بن الحجاج القشيري  ؛ مسلم3، كتاب النكاح، ص7، ج4، مجه1422يروت، لبنان، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ب

، كتاب النكاح، 4، جه1331دار الخالفة العلية، تركيا،  ،النيسابوري، الجامع الصحيح، المطبعة العامرة، الطبعة األولى
 .128ص

، دين األلباني، مكتبة المعارفسليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، حكم وتعليق محمد ناصر ال -  )4(
حسن A. قال األلباني: 2050، حديث رقم 356-355، كتاب النكاح، صه1424، الثّانية، الرياض، السعوديةالطبعة 
الزين، دار الحديث، الطبعة  أحمد حمزةمحمد شاكر و  : أحمدتحقيقأحمد بن محمد بن حنبل، المسند،  ؛@صحيح

، حديث 217- 216، ص11، ج12550، حديث رقم513- 512، ص10ج م،1995-ه1416، ، مصراألولى، القاهرة
؛ محمد ناصر الدين األلباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن @إسناده صحيحA. قال حمزة أحمد الزين: 13503رقم 

 4044، حديث رقم 187- 186، ص6، مجم2003 -ه1424السعودية، عة األولى، جدة، حبان، دار باوزير، الطب
 .@حديث صحيحAل األلباني: قا .4045و
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البيهقي، السنن الكبرى (وفي ذيله الجوهر النقي)، مطبعة مجلس دائرة المعارف  أحمد بن الحسين بن علي - )1(
؛ معرفة السنن واآلثار، 126، باب ال نكاح إّال بولّي، ص7ج ،ه1353العثمانية، الطبعة األولى، حيدر أباد، الهند، 

، حديث رقم 56، ص10م، ج1991 -ه1411عجي، دار الوفاء، القاهرة، مصر، تحقيق: عبد المعطي أمين قل
؛ محمد ناصر الدين األلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى، 13635

 .@صحيح موقوفاA. وقال: 1844قم ، حديث ر 251، ص6م، ج1979-ه1399بيروت، لبنان، 
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 أقصد من كان في لجنة تعديل القانون من المعتدلين المنصفين بل من طعنهم من خلفهم لّما أصدروا في وأنا ال – )1(
 .الجريدة الرسمية نصوصا لم تكن هي التي تم االتفاق عليها
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َنِة، ُيْرَجُع ِفْيِه ِإلَ ِفي َهِذِه الُمدَ َنص  ُكل َما َلْم َيِرْد ِبهِ FFالمغربية على أن:  من مدونة األسرة 400الماّدة  تنص -  )1( ى و
 .EEْجِتَهاِد الِذي ُيَراَعى ِفْيِه َتْحِقيُق ِقَيِم اِإلْسَالم ِفي الَعْدِل َوالُمَساَواِة َوالُمَعاَشَرِة ِبالَمْعُروفِ الَمْذَهِب الَماِلِكي َواال
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 األخرى والشرائع اإلسالم في الزوجية والعالقة الّزواج موسوعة زرار، يوسف ملكة: ذلك تفصيل في انظر - )1(
 .بعدها وما 17ص ،1ج م،2000 - ه1420 مصر، القاهرة، األولى، الطبعة العربي، لإلعالم الفتح دار المقارنة،

 .37- 35ص ،نفسه المرجع زرار، يوسف ملكة -  )2(
غات األبكار كّن يجتمعن تحّط ِمْن قدر المرأة أكثر مّما سبق؛ منها أّن الّنساء البال نكحة الموازيةبعض األكانت  - )3(

العادات الكلدانية في النصف الثاني من . و كّل سنة، ويقوم الكاهن ببيعهّن في المزاد شرط أْن يّتخذهّن المشترون زوجات
قبل الميالد، كانت تقضي بأن كل امرأة في بابل يجب عليها مرة في العمر أن تذهب إلى باحة هيكل  الثّانيةاأللف 
ها، عاشر إليها حفنة من المال، الذي يعتبر حينها مقدسا، وي " وتنتظر أجنبيا يمر عليها فيلقيMILITA" @ميليتاAالزهرة 

وصل ببعض النساء أن انتظرن هناك حّتى هذا الواجب،  لهيكل أن تعود إلى بيتها حّتى تنهيوال يمكن لمن ذهبت إلى ا
  مدة ثالث أو أربع سنوات.

 القانون وفي حمورابي قانون في المرأة مركز ريك، أمل جان؛ 36نفسه، ص ة يوسف زرار، المرجعملكانظر في ذلك: 
 مصر، العصرية، المطبعة ،الحرة مونطوبان كلية الالهوت، في باشلياي رتبة لنيل بحث العقاد، سليم: ترجمة الموسوي،

مقارنة، عالم المعرفة، عند العرب في الجاهلية واإلسالم، دراسة  الّزواج؛ عبد السالم الترمانيني، 16- 15، صم1926
؛ فائزة اللبان، إعجاز التشريع اإلسالمي في أحكام األسرة، رسالة دكتوراه، 24- 23، صم1984، الكويت، 80العدد 

 .150م، ص2010 - 2009 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .36- 35ص ،نفسه المرجع زرار، يوسف ملكة ؛10-9ص ،نفسه المرجع ريك، أمل جان :ذلك في انظر -  )4(
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 .37يوسف زرار، المرجع السابق، صملكة  -  )1(

 ,H.William؛ 102-99، صم1989 العراق، شعيب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، بيت الحكمة، بغداد، -  )2(

McNeil  وآخرون، شريعة حمورابي وأصل الّتشريع في الشرق القديم، ترجمة أسامة سراس، دار عالء الدين، الطبعة
 .112، صم1993 سوريا، ، دمشق،الثّانية

 .38-37ملكة يوسف زرار، المرجع السابق، ص -  )3(

)4( - H.William, McNeil118، المرجع السابق، ص. 

للمسلمين في الغرب، رسالة دكتوراه منشورة، دار ابن  الشخصّيةسالم بن عبد الغني الرافعي، أحكام األحوال  -  )5(
 :؛ أبو األعلى المودودي، الحجاب، ترجمة128-127م، ص2002 - ه1423، ، بيروت، لبنانالطبعة األولى حزم،

  .17م، ص1964 -ه1384 سوريا، ، دمشق،الثّانيةمحمد كاظم السباق، دار الفكر، الطبعة 
  وانظر في تفصيل الوالية على المرأة في القانون الروماني:

LE FORT Charles, Essai historique sur la tutelle en droit Romain, imprimerie de Ferd. Romboz et 

Cie, Genève, Suisse, 1850, p. 22 etc. 
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، وكان مقصورا "CANFARREATIOالديني " الّزواج كان يتم نقل حيازة المرأة إلى الزوج بأحد ثالث طرق: -  )1(
حضور عشرة شهود والحبر ، ويرتل الزوجان عبارات معينة ب@جوبيترAعلى األشراف، ويتم بتقديم قالب حلوى أمام اإلله 

"، COEMPTIO" -المدنيالّزواج  –بطريق الشراء  الّزواج الّزوجة؛بموجبه سلطة مطلقة على  للّزوجاألعظم، وتكون 
بطريق المعاشرة  زوج عن طريق اإلشهاد مثل األشياء؛ الّزواج، يتم فيه نقل ملكية المرأة إلى العاّمةوهو زواج ال

"USUSر الرجل امرأة مدة سنة لتصبح له عليها سلطة الزوجية دون اتباع إجراءات كسب "، ويشترط فيه أن يعاش
  الملكية، وتزول هذه السلطة إذا تغيب عنها مدة ثالث أيام.

 .45-42ص السابق، المرجع زرار، يوسف ملكةانظر في ذلك: 
 .105، صوما بعدها؛ فائزة اللبان، المرجع السابق 48، صنفسهملكة يوسف زرار، المرجع  -  )2(
للمساهمة في  - وقت العقد غالبا -": هي أموال يقدمها أب الزوجة أو إخوتها Sheriqtou" أو "Sherktum"الدوطة  ∗

"، الذي يقدمه الخاطب، وهذا األخير أقل بكثير من األول، وقد Tirhatou" @ترهاتوAمتطلبات بيت الزوجية. وتقابل 
  من قانون حمورابي. 164نصت عليهما الماّدة 

انظر في ذلك: إيمان السيد عرفة محجوب، الّزواج وحقوق المرأة في المجتمعات القديمة، دراسة تاريخية مقارنة، رسالة 
  .164م، ص2000دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

BOSCHERON Achille, Code de Hammourabi et livre de l'alliance, imprimerie Charles Valin, N.P. 

1906. P. 33. 

المذكور في سفر التثنية، حيث تجبر المرأة التي مات  @بيومAفي هذا العصر هو زواج  الّزواجأشهر أنواع  -) 3(
يكبر، فإن لم يكن له أخ تزّوجت حّتى بأخيه، فإن كان صغيرا بقيت في بيت أبيها  الّزواجزوجها ولم تنجب منه على 

  وا إلى الزوج المتوفى.بُ سِ بأقرب أقاربه، وٕاذا ولدت أوالدا نُ 
 .51 - 50، صنفسهانظر في تفصيل ذلك: ملكة يوسف زرار، المرجع 
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 .60ملكة يوسف زرار، المرجع السابق، ص -  )1(
  .72- 71، صنفسهملكة يوسف زرار، المرجع  -  )2(

 ن هم الذين يتمسكون بالتوراة ويرفضون التلمود.القرائيون أو القراؤو 
منشورة، جامعة  ، رسالة ماجستيرالعربّيةفي الفقه اإلسالمي والقوانين  الّزواجة الوالية في األكحل بن حواء، نظري - )3(

  .11، صم1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، م1974الجزائر، 
 .106 - 105وفي هذا المعنى مع بعض االختالف: فائزة اللبان، المرجع السابق، ص

- 21؛ أبو األعلى المودودي، المرجع السابق، ص140 -137عي، المرجع السابق، صسالم بن عبد الغني الراف - )4(
23.  

بل وعقدت بشأن المرأة ندوات ومؤتمرات، ولكن ليس إلعطائها حقوقها، بل للتباحث حول ما إذا كانت المرأة إنسانا أم 
ات أن قرروا بأنه ليس لها روح ال، وهل تملك روح الرجل أم روح الحيوانات، حّتى وصل األمر بهم في أحد االجتماع

أصال وأنها لن تُبعث بعد موتها. انظر في ذلك: معروف الدواليبي، وضع المرأة في اإلسالم، مجلة الحقوق، السنة 
 .242م، ص1983سبتمبر  - ه1403السابعة، العدد الثالث، الكويت، ذو الحجة 

 .83-79ملكة يوسف زرار، المرجع السابق، ص -  )5(
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  .12بن حواء، المرجع السابق، ص األكحل -  )1(
ة الّنسبسنة ب 15هو  الشخصّيةمن قانون األحوال  15الماّدة  طبقا لنص الّزواجأما الطائفة األرمنية األرثوذكسية فسن 

  .21الماّدة  من عمرها طبقا لنص 21ة لمن لم تبلغ الّنسببالولّي للفتاة، ومع ذلك تشترط موافقة 
يختلف ِمْن طائفة إلى أخرى،  الّرشدى المرأة الراشدة عند المسيحّيين، كل ما في األمر أّن سّن ال والية علأّنه  هذا يعنيو 

  سن عند الكاثولّيك. 14، ونة عند البروتستانتس 18سنة عند األرثوذكس، و 21فهو 
في نّص الماّدة للّسريان األرثوذكس ما يفيد ظاهرا خالف ذلك، حيث جاء  الشخصّيةغير أننا وجدنا في قانون األحوال 

5/1 :FF ََعْشَرة [اِدَسالس] اِدَسَةَأْمِرَهاإّال  َال ُتْخَطُب الَفَتاُة ِعْنَد ُبُلوِغَها الس ِمْن َأِبيَها َأْو َوِليEE وهذا دليل واضح على ،
ة الّنسبسنة ب 18وة للفتاة الّنسبسنة ب 16هو  4اشتراط الوالية على المرأة البالغة، كون سن البلوغ وفقا لنص الماّدة 

  .للذكر
سنة، في حين أّنه السن الذي يعتد فيه برضاء المرأة، أّما سّن  16قلنا ظاهرا؛ ألّن الّنص يوحي بأّن سّن الّرشد هو 

سنة، أي يكون لها أن تتزوج دون موافقة ولّيها إّال من باب التأّدب، أما قبل ذلك فموافقة الولّي  21الّرشد القانوني فهو 
حسام الدين كامل األهواني، شرح مبادئ األحوال الشخصّية في شريعة األقباط انظر في ذلك: الّزواج.  شرط لصحة

 .236، صم2001 -2000األرثوذكس، دار الطباعة الحديثة، مصر، 

 .151 -150انظر في ذلك: فايزة اللبان، المرجع السابق، ص -  )2(
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 .60 -59: أسعد السحمراني، المرأة في التاريخ والشريعة، صنقال عن .156فايزة اللبان، المرجع السابق، ص – )1(
  .156انظر في ذلك: فايزة اللبان، المرجع السابق، ص -  )2(

من أجر الرجل، رغم ادعائها بالحرية والمساواة. انظر: طارق عبد  ٪75وما زالت المرأة في بريطانيا تتقاضى ما يعادل 
  .54م، ص1986 - ه1407عدد الخامس، لندن، شعبان الحليم، الحرية العرجاء، مجلة البيان، ال

  ، لم تكن للمرأة المتزوجة أهلية إبرام العقود المدنية منفردة.1964"، إلى غاية Québecوفي الكيبك "
V: POULIN Monique, le droit à la légitime défense en situation de violence conjugale: un régime 

de tutelle pour les femmes, mémoire présentée pour l'obtention du grade de maitre en droit, 

Université Laval, faculté de droit, Canada, 2002, p. 11 etc. 
؛ أحمد 120؛ ملكة يوسف زرار، المرجع السابق، ص98سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق، ص - )3(

؛ كوثر كامل علي، أحكام تصّرفات 9م، ص1982لّزواج في اإلسالم، د.ن. مصر، االشامي، التطور التاريخي لعقود 
= 



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

22 

 

IEوZ4��-�+�
�R�eא01/"�א+/9
ن��)1(א
�������E�+�א��8���وא)ذ�ل��=�
א�زو#��8!ذא�$אد�و
=��S=*�aو�����g�Hو����V�
?��$#(�����0،�$2(�زو0#��! �Z�Lא	0����[�،��E�)/i0
�]
%��©Q
�m�07�	
�! �א �
�
�א ���و�� ،�89s� +8���+
�א ]
�! �ذ �� ����5¥�وج m/��� �E� �و�%א ،)#

��م�א
��viوא����،و�%6���א�+�eא
K�e��Xא��c�02ع�R��/�2�،����*��8�X��w�i0

�f��)#$��m�07k̂ 
��mK�%א����¥�5א��e�E�cyن���/���6د�! �زو#�8،�و����م�]�������mL�Z~L6ل�وא �

IE� �*�/ � +���6� e�א�+ @���� �/�L4��+

�د�א��� �و�د�86 �و*�� ،e+,�
�א �دون #�ل
�7��،�و��«� !��
�
6��0*�8��و�6���א��M���K?��א�*`אض،�و�%א���y����m*����Eد �

�/����E��c��#(�و6+���زو#��¥�5���mא
Z��c	Lن،��E���*�T�7.�א
+�و*+��*�����
8+�و�*��Eدون�����א����א3��R�Bزو0#[+��،�����4Eو�د=א���	و�جو��¥�5א
,~�$�א
%K��gو

�)5:� ،+8E� �دون �0G� و� ��א��0 �
� +G\א� �6	و�� )���E� )#$� !� �0G� و� ��א��0 )#+
�א ��:
A+G38+�אE�-��e�7وאK��+
�U#Kن�زو�0H²E��/8�0#و��¥�5א
��ل�א
%��0��gدل�:���א �

�)���Q
�א >%�V6� $��ْz8V+�¡WUÈא��� ���5��

��א� �R�eא01/�´�+/9.��§��
:8-��؛)2(�א
�+
�0/0"����8א��A`,6وא��6���92ع�وW����/X��ل��#،�L9ْو��Xא��k9E�m0E��8�و���+وא���� �8�E

�8�
!� �#�uא� �:����Kم �א)U2م W�#� �/9E�+��8�� ���^*�:� ��8H��7؛ ���^*�و �8��Fو��M7
Zن�����e��uא�V6�@���Z��:��7�4k�7��8i�Eو�،�Zن�@���6+¹،�و�R��8���89�#א��א�����¹��

                                                  
م، دار النهضة العربّية، الطبعة األولى، 1975المرأة في الشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة األزهر،  =

 .5-3م، ص2006 - 2005القاهرة، مصر، 

 .35-18صعبد السالم الترمانيني، المرجع السابق،  -  )1(

لم يشذ عن مسار إهانة المرأة قديما إّال ما كان في مصر القديمة، حيث كانت المرأة تختار زوجها بنفسها، بل  – )2(
  ومن الباحثين من قال إن للثيب أن تبرم عقد زواجها دون موافقة والدها.

ية، مجلة القانون واالقتصاد، السنة انظر في ذلك: محمود السقا، المركز االجتماعي والقانوني للمرأة في مصر الفرعون
 - 79م، ص1975جوان  –الخامسة واألربعون، العددان األول والثاني، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، مصر، مارس 

؛ المركز القانوني واالجتماعي للمرأة 62 -61؛ إيمان السيد عرفة، الّزواج وحقوق المرأة في المجتمعات القديمة، ص80
لعصرين الفرعوني والبطلمي ومدى تطبيق مبدأ المساواة عليها، دراسة تاريخية مقارنة، مجلة البحوث المصرية في ا

القانونّية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، السنة الحادية عشر، العدد الواحد والعشرون، مصر، أفريل 
 .205 -204م، ص2002
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دار  روحه،في رأة في االتصال، قانون األسرة تمييز في نصه و جمعية المانظر في هذا المعنى: مقال ل – )1(
  وما بعدها. 12م، ص2008جانفي  الصحافة، الجزائر،

نفسية لحرش. وهي إحدى الجمعيات التي تدعو إلى  مدعّوة، وترأسها الم1995تأسست سنة وللعلم فإن هذه الجمعية قد 
يتبع القرآن والسنة بالرجعي، وتريد  لة بين المرأة والرجل، وتصف منإلغاء تقنين األسرة الجزائري، وتكريس المساواة الكام

نظام المواريث الذي ال مثيل له في الدقة والعدل حّتى بالنظر إلى الدول الغربية التي تّدعي المساواة، كما تريد  أن تهدم
  أن يسمح للمرأة المسلمة بالّزواج من غير المسلم.

م لدراسة مشروع تقنين األسرة، بأنه ال 1973لجزائريات في حلقة دراسية عقدت سنة فقد صرح االتحاد الوطني للنساء ا
يوجد مبرر للسماح للرجل الجزائري بالّزواج من كتابية في حين ال يحق للمرأة أن تتزوج من مشرك مؤهل العتناق 

  !اإلسالم؟
((Il n'y a pas de raison pour que l'Algérien puisse épouser une "KITABIYYA" et que l'Algérienne 

n'ait pas le droit d'épouser un "MOUCHREK" apte à embrasser l'islam)). 

V: DEKHIL Farida, Le principe D'égalité dans le mariage au regard du droit positif Algérien, 

revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, volume 26, n° 3 et 4, O.P.U, 

Alger, 1988. p. 720. 
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، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، العربّيةإسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح  - )1(
 بن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد اهللامحمد بن مكرم ؛ 2528، ص6، مجم1990الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، 

 .4923، ص54، باب الواو، ج6، د.ت، مج، مصرعلي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة

محمد بن عيسى بن سورة ؛ 674، حديث رقم 121؛ أبو داود، السنن، ص30، ص2رواه مسلم، الصحيح، ج -  )2(
، مكتبة حكم وتعليق محمد ناصر الدين األلباني ،4 الترمذي، الجامع المختصر من السنن عن رسول اهللا

أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ؛ 228، حديث رقم 66، ص ، د.ت، السعوديةالمعارف، الطبعة األولى، الرياض
، ، د.ت، السعوديةسنن النسائي، حكم وتعليق محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الطبعة األولى، الرياض

نن بن ماجه، حكم وتعليق محمد ناصر الدين األلباني، محمد بن يزيد القزويني، س؛ 812و 807، حديث رقم 134ص
= 
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. قال األلباني: 976، حديث رقم 178 - 177، صه1417، ، السعودية، الرياضالثّانيةمكتبة المعارف، الطبعة  =
Aصحيح@. 
 ،يةالثّانأحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، الطبعة  - )1(

 .@يَ لَ وَ A، مادة 141، ص6م، ج1979 -  ه1399 د.م،
 من سورة الشورى. 09اآلية من  – )2(
 .4920، ص54، باب الواو، ج6ابن منظور، لسان العرب، مج -  )3(
محمود محمد الطناحي، تحقيق: المبارك بن محمد الجزري (ابن األثير)، النهاية في غريب الحديث واألثر،  - )4(

، لسان العرب؛ ابن منظور، 227، ص5م، ج1963 -ه1383، ، مصرية، الطبعة األولى، القاهرةالمكتبة اإلسالم
 .4920، ص54، باب الواو، ج6مج
 .الشورى سورة من 28 اآلية -  )5(
 .4920، ص54، باب الواو، ج6ابن منظور، لسان العرب، مج -  )6(
 من سورة الكهف. 44اآلية  -  )7(
 زين ؛2530ص ،6مج الصحاح، الجوهري، ؛4920ص ،54ج الواو، باب ،6جم ،العرب نلسا منظور، ابن - )8(

 .117ص ،3ج ،ه1333 مصر، الكبرى، العربّية الكتب دار الدقائق، كنز شرح الرائق البحر نجيم، بن إبراهيم بن الدين
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 مطبعة فراج، أحمد الستار عبد تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج الزبيدي، الحسيني مرتضى محمد - )1(
 .245 -242ص ،40ج م،1965- ه1385 الكويت، حكومة

، باب الواو والياء، 40وس، ج؛ الزبيدي، تاج العر 4921، ص54، باب الواو، ج6، مجلسان العربابن منظور،  - )2(
 مصر، القاهرة، العربي، الكاتب دار ،األبياري إبراهيم :تحقيق اللغة، تهذيب األزهري، أحمد بن محمد؛ 253ص

 .499ص ،15ج ،م1967 -ه1387
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 .117ص ،3ج الرائق، البحر نجيم، ابن -  )1(
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؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح 117، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج - )1(
- ه1423، ، السعوديةتنوير األبصار، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار عالم الكتب، الرياض

 .154، ص4م، ج 2003

ات التصّرفال يقتصر على الكالم بل يشمل  الّتعريفيقول أحمد نصر الجندي إن المقصود بالقول في هذا  - )2(
  ة والفعلية.وليّ الق

أحمد نصر الجندي، والية التزويج في الفقه اإلسالمي، مجلة األمن والقانون، السنة التاسعة، العدد األول، دبي، 
 .34م، ص2001 -ه1421المتحدة،  بّيةالعر اإلمارات 

 دار مقارنة، فقهية دراسة النكاح، لعقد المرأة وليّ ت من اإلسالمية الشريعة موقف النشوي، إبراهيم أحمد ناصر - )3(
 .220ص ،م2005 ،مصر ،اإلسكندرية الجديدة، الجامعة
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 في الوليّ  اشتراط حكم المطيرات، كمبار  عـادل ؛221 ،220ص السابق، المرجع النشوي، إبراهيم أحمد ناصر -  )1(
�Wموقعه على منشور. 5ص الكويتي، الشخصّية األحوال بقانون مقارنة فقهية دراسة النكاح، �

�www.ftawa.ws/lib/downloadattach-43.html�. 
 جستيرما رسالة بغداد، جامعة ،والقانون اإلسالمية الشريعة في النفس على الوالية الجبوري، حسن جمعة صالح - )2(

 .30ص ،م1976 ،م.د ،األولى الطبعة ،الرسالة مؤسسة منشورة،
 من سورة النحل. 75من اآلية  -  )3(
، بيروت، الثّانيةعالء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة  - )4(

 .204، ص3م، ج1986 - ه1406لبنان، 
 الغرب دار المعموري، والطاهر األجفان أبو محمد: تحقيق عرفة، بن حدود شرح الرصاع، األنصاري محمد - )5(

 الفاسي، ميارة شرح المالكي، محمد بن أحمد بن محمد ؛241ص ،م1993 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة اإلسالمي،
 بن أحمد ؛275 -274ص ،1ج م،2000 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الرحمن، عبد حسن اللطيف عبد تحقيق
 األولى، الطبعة العلمية، الكتب دار القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه المالكي، النفراوي سالم بن غنيم

 المعاني تقريب في الداني الثمر األزهري، اآلبي السميع عبد صالح ؛4ص ،2ج م،1997 -ه1418 لبنان، بيروت،
 على الرباني الطالب كفاية المالكي، المنوفي خلف بن علي ؛366ص ت،.م.د ،وانيالقير  زيد أبي ابن رسالة شرح

     األولى، الطبعة المدني، مطبعة إمام، حمدي أحمد: تحقيق العدوي، حاشية وبالهامش القيرواني زيد أبي ابن رسالة
= 
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 عبد محمد :تحقيق ة،التحف شرح في البهجة ،وليّ التس السالم عبد بن علي ؛77ص ،3ج م،1987 -ه1407 مصر، =

 بن عثمان ؛400ص ،1ج م،1998 -ه1418 ،لبنان بيروت، ،األولى الطبعة العلمية، الكتب دار شاهين، القادر
 .27ص ،2ج ،ه1339 تونس، األولى، الطبعة التونسية، المطبعة الحكام، تحفة على األحكام توضيح التوزري، المكي

 .242ص عرفة، بن دحدو  شرح الرصاع،: المعنى هذا في انظر -  )1(

 م،2006-ه1427 الكويت، األولى، الطبعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة الكويتية، الفقهية الموسوعة - )2(
 .136ص ،45ج

 مذهب على والتنبيه المالكية مذهب تلخيص في الفقهية قوانينال الغرناطي، الكلبي جزي بن أحمد بن محمد -  )3(
 - 560ص ،ه1430 الكويتية، األوقاف وزارة مطبعة موالي، محمد سيدي بن محمد: تحقيق ية،والحنبل والحنفية الشافعية

561. 

 ياتالّشرع األحكام من المدونة رسوم اقتضته ما لبيان الممهدات المقدمات القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد - )4(
 األولى، الطبعة اإلسالمي، بالغر  دار حجي، محمد تحقيق المشكالت، مسائلها ألمهات المحكمات والتحصيالت

 .132-127ص ،3ج م،1988-ه1408 لبنان، بيروت،
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 .التوبة سورة من 71 اآلية من -  )1(
 .النساء سورة من 33 اآلية من -  )2(
 .األنفال سورة من 75 اآلية من -  )3(
 .األنفال سورة من 72 اآلية من – )4(
 .األنفال سورة من 75 اآلية من -  )5(
 .النساء سورة من 33 اآلية من -  )6(
 .مريم سورة من 05 اآلية -  )7(
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 .مريم سورة من 06و 05 اآليتان -  )1(

 .228انظر في ذلك: ناصر أحمد إبراهيم النشوي، المرجع السابق، ص -  )2(

، نضال محمد عبد المعطي أبو سنينة، الوالية في النكاح في الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، جامعة الخليل - )3(
 .6م، ص2006 -ه1427، فلسطين
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يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، إعداد:  -  )1(
 .616، ص3م، ج1991 -ه1411، ، السعوديةرضوان مختار بن غربية، دار المجتمع، الطبعة األولى، جدة

 هذا الفصل. انظر في تفصيل ذلك: المبحث الثاني من -  )2(
، في شرح غاية المنتهى، منشورات المكتب اإلسالمي، دمشق أولي النهىمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب  -  )3(

 أولي النهى؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق 64، ص5، جم1961، سوريا
 - ه1421، ، بيروت، لبنانتركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولىلشرح المنتهى، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن ال

 .134، ص5م، ج2000
 .134، ص5، جشرح منتهى اإلرادات؛ البهوتي، 64، ص5، جمطالب أولي الّنهىمصطفى السيوطي،  -  )4(
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م، 1998 -ه1418، ، سوريامصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، الطبعة األولى، دمشق -  )1(
؛ حافظ محمد أنور، والية المرأة في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير منشورة، الطبعة األولى، دار بلنسية، 843، ص2ج

محمد رواس قلعجي، موسوعة إبراهيم النخعي، مركز البحث العلمي  . نقال عن:25، صه1420الرياض، السعودية، 
 .715، ص2بجامعة الملك عبد العزيز، الطبعة األولى، ج

 .27، صحافظ محمد أنور، المرجع نفسه ؛31ص السابق، المرجع الجبوري، حسن جمعة صالح -  )2(
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، الطبعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة - )1(
 .339، ص6م، ج1993 - ه1413، ، بيروت، لبناناألولى

 .229ص السابق، المرجع النشوي، اهيمإبر  أحمد ناصر -  )2(

 المدينة ،اإلسالمية الجامعة منشورة، ماجستير رسالة النكاح، في الوالية العوفي، فريج بن رجاء بن عوض - )3(
 .29ص ،1ج م،2002- ھ1423 ،السعودية المنورة، المدينة األولى، الطبعة ،ه04/08/1403 ،السعودية المنورة،
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 .30-29ص ،1ج السابق، المرجع العوفي، رجاء بن عوض -  )1(

  .271ص السابق، المرجع زرار، يوسف ملكة -  )2(
 عقد وشروط ألركان األساسية الفقهية األحكام تقية، الفتاح عبد: وقانونية شرعية مسؤولية الوالية اعتبار في كذلك انظر

 م،2012 -2011 عكنون، نب ،1 الجزائر جامعة األسرة، قانون فرع الماجستير، لطلبة موجهة مطبوعة الزواج،
 .43ص

  :والرومان اإلغريق عند وانتهائها وآثارها معناها في انظر – )3(
DAREMBERG Charles, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les 

monuments, tome quatrième, première partie, librairie Hachette et Cie, Paris, pp. 342- 347. 

 القرن في الّزواج لصحة شرطا ليس الوليّ  رضا جعل من وتمكنت األبوية السلطة الغربية الكنيسة حاربت وقد -  )4(
 القانونّية باألهلية المتمتعين الطرفين رضا أنّ  على 1081 مادته في نّص  الكنسي القانون إن حّتى ،)12( عشر الثاني

  .إنسانية سلطة أي عنه نيتغ وال الّزواج يعقد الذي هو
 .271ص السابق، المرجع زرار، يوسف ملكة: ذلك في انظر
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 تحّمل في التضامن أساس على مبنّية الوالية إن :الغرياني الرحمن عبد بن الصادق يقول الصدد هذا في – )1(
 .هضمها ال حقوقها حفظ هو منها الهدف وأنّ  المسؤوليات،

 .74ص م،2007 - ه1428 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة حزم، ناب دار األسرة،: مؤلَفهُ  انظر 

 .سنرى كما الحنفية لقول خالفا الفقهاء، جمهور بقول أخذا وهذا -  )2(
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 ؛4569ص ،50ج النون، باب ،6مج ،العرب لسان ،منظور ابن ؛488ص ،15ج اللغة، تهذيب األزهري، -  )1(
    دار هنداوي، الحميد عبد: تحقيق العين، كتاب الفراهيدي، أحمد بن الخليل ؛315ص ،4ج العروس، تاج الزبيدي،

= 
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 ،1مج اللغة، تاج الجوهري، ؛275ص ،4ج م،2003 ،ه1424 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة العلمية، الكتب =
 .228ص

 .17ص ،2ج ت،.م.د ،العربّية الكتب إحياء دار الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة محمد -  )1(

 .234 -233ص السابق، المرجع النشوي، إبراهيم أحمد ناصر: التعاريف هذه في انظر -  )2(

 .235ص السابق، المرجع النشوي، إبراهيم أحمد ناصر -  )3(
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 نقال. 235ص ،نفسه المرجع ،النشوي إبراهيم أحمد ناصر ؛844ص ،2ج السابق، المرجع الزرقا، مصطفى -  )1(
 .بعدها وما 11ص اإلسالمية، الشريعة في الوالية نظرية حماد، نزيه: عن

 .138ص ،45ج الكويتية، الفقهية الموسوعة -  )2(

 الفكر دار الداية، رضوان محمد :تحقيق التعاريف، مهمات على التوقيف المناوي، الرؤوف عبد محمد - )3(
 العرب، لسان منظور، ابن ؛732ص ،ه1400 ،سوريا دمشق، - لبنان بيروت، ،األولى الطبعة ،الفكر دار - المعاصر

 .97ص ،31ج س،العرو  تاج الزبيدي، ؛4910ص ،55ج الواو، باب ،6 مج

 - ه1425 ،مصر ،الرابعة الطبعة ة،وليّ الد الشروق مكتبة الوسيط، المعجم بالقاهرة، العربّية اللغة مجمع - )4(
 .1055ص م،2004

 حاشية مع الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين ،الزيلعي علي بن عثمان ؛241ص ،8ج المحتار، رد عابدين، ابن - )5(
 ،7ج الرائق، البحر نجيم، ابن ؛254ص ،4ج ،ه1313 مصر، األولى، الطبعة الكبرى، األميرية المطبعة الشلبي،

: تخريج المنتقى، ومعه األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع ،الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن عبد ؛139ص
: وانظر. 306ص ،3ج م،1998-ه1419 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة العلمية، الكتب دار المنصور، عمران خليل
 مرشد من 799 والماّدة ؛204ص ،ه1302 ،لبنان ،بيروت ،األدبية المطبعة العدلية، األحكام المجلة من 1449 المادة

 مصر، بوالق، ،الثّانية الطبعة األميرية، الكبرى المطبعة باشا، قدري محمد: اإلنسان أحوال معرفة إلى الحيران
  .131ص م،1891 -ه1308

= 
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  .@َنْفِسهِ  ِبَأْمرِ  الِقَيامِ  َعنِ  َعْجًزا َأوْ  ِبِكفاَيِتِه، ِثَقةً  َأْمَرهُ  اْسَتْكَفاهُ  ِإذا: ُفالًنا ُفَالنٌ  َوكلَ A: اللغوي التعريف من مأخوذ وهو =

 الواو، باب ،6مج العرب، لسن منظور، ابن ؛221ص، 5، جالنهاية في غريب الحديث واألثر األثير، ابن: انظر
 .99ص ،31ج العروس، تاج الزبيدي، ؛4909ص ،55ج

 ؛137ص ،4ج العدوي، حاشية مع الطالب كفاية والعدوي، المنوفي ؛374ص ،2ج الدواني، الفواكه النفراوي، - )1(
 مصر، بوالق، الثّانية، الطبعة كبرى،ال األميرية المطبعة العدوي، حاشية وبهامشه خليل مختصر شرح الخرشي، محمد

 ت،.د ،لبنان بيروت، ،صادر دار خليل، العالمة مختصر على الجليل منح شرح عليش، محمد ؛68ص ،6ج ،ه1317
 عالم دار عميرات، كرياز  :تحقيق خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب المغربي، الرحمن عبد بن محمد ؛351ص ،3ج

 .160ص ،7ج ت،.د لبنان، بيروت، الكتب،
 م،1987-ه1408 لبنان، بيروت، الجيل، دار المنهاج، متن على الوهاج السراج الغمراوي، الزهري محمد -  )2(

 الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،وعميرة القليوبي حاشيتا ،البرلسي وأحمد القليوبي سالمة بن أحمد بن حمدأ ؛246ص
 أسنى األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا ؛336ص ،2ج م،1956 -ه1375 مصر، األولى، الطبعة وأوالده،

 عبد بن الدين زين ؛260ص ،2ج ت،.د مصر، القاهرة، المي،اإلس الكتاب دار الطالب، روضة شرح في المطالب
 محمد ؛395ص ت،.م.د األولى، الطبعة حزم، ابن دار الدين، بمهمات العين قرة بشرح المعين فتح المليباري، العزيز

- ه1418 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة المعرفة، دار المنهاج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني يني،الشرب الخطيب بن
 الفكر، دار المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية ،الرملي حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد ؛281ص ،2ج م،1997
 دار الخطيب، شرح على بيبالح تحفة البجيرمي، عمر بن محمد ؛15ص ،5ج م،1984- ه1404 ،لبنان ،بيروت
 .456ص ،3ج م،1996 -ه1417 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة العلمية، الكتب

 السعودية، األولى، الطبعة العدل، وزارة اإلقناع، متن عن القناع كشاف البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور - )3(
 زاد شرح المربع الروض حاشية ،نجديال العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد ؛412ص ،8ج م،2006-ه1427
 يوسف بن مرعي ؛203ص ،5ج ،ه1397 ،السعودية الرياض، ،األولى الطبعة لألوفست، األهلية المطابع ع،نقالمست

 الكويت، ،الثّانية الطبعة اإلسالمي، المكتب منشورات حنبل، بن أحمد المبجل اإلمام مذهب على الطالب دليل الحنبلي،
 المختصرات، أخصر لشرح المزهرات والرياض المخدرات كشف البعلي، الرحمن عبد ؛133ص م،1969 -ه1389
 ،2ج ،م2002-ه1423 لبنان، بيروت، األولى، الطبعة اإلسالمية، البشائر دار العجمي، ناصر بن محمد: تحقيق

 سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء ؛428ص ،3ج النهى، وليأ مطالب الرحيباني، السيوطي مصطفى ؛447ص
 دار الفقي، حامد محمد :تحقيق حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف المرداوي،

 .353ص ،5ج م،1956 -ه1375 ،لبنان ،بيروت العربي، التراث إحياء
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 .733ص التعاريف، المناوي، -  )1(
 655 الماّدة أردني، 833 الماّدة مصري، 699 الماّدة ليبي، 699 الماّدة مغربي، مدني 879 الفصل نّص  يقابله -  )2(

 .بحريني 640 الماّدة عراقي، 927 الماّدة كويتي، 698 الماّدة سوري،
 األول، المجلد السابع، الجزء الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد: ذلك في انظر - )3(

 وما 391 و 378ص م،2000 لبنان، بيروت، ،الثّالثة الطبعة الحقوقية، لبيالح منشورات العمل، على الواردة العقود
 .بعدها

 النشر دار مطبعة ونتائجها، الوالدة – وآثاره الزوجية ميثاق انحالل – الّزواج األسرة، مدونة شرح األزهر، محمد -  )4(
 .125ص م،2006 البيضاء، الدار المغربية،

 الوكالة كانت ما إذا ذلك يجوز ال أّنه غير موافقته، أخذ ودون وقت أي في يلالوك عزل يمكن عاّمة عّدةكقا -  )5(
 -660ص السابق، المرجع السنهوري،: ذلك في انظر. وجيه لسبب أو رضائه دون ،أجنبي لصالح أو الوكيل لصالح

668. 
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 .418 - 414ص ،نفسه المرجع السنهوري، -  )1(
 .216ص ،6ج الكويتية، الفقهية الموسوعة -  )2(
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 قرار على تعليق ابنته، تزويج عن األب امتناع فياللي، علي ؛272ص السابق، المرجع زرار، يوسف ملكة -  )1(
 واالقتصادية القانونّية للعلوم الجزائرية المجلة ،30/03/1993 بتاريخ الصادر ،90468 رقم ملف العليا، المحكمة

 .83 -82ص م،2000 ،01 العدد ،41 الجزء ،الجزائر الحكمة، دار الجزائر، جامعة ،والسياسية

 األولى، السنة السياسي، الفكر مجلة تحليلية، دراسة والتسلط، السلطة بين وطفة، أسعد علي: الّتعريف هذا ذكر -) 2(
 .126ص م،1998 صيف ،سوريا دمشق، العرب، الكتاب اتحاد ،الثالث العدد

 .137 -133فة، المرجع نفسه، صانظر في ارتباط مفهوم السلطة بالتسلط: علي أسعد وط – )3(
 .DEKHIL Farida, op. cit. P. 719     انظر في هذا الرأي:  – )4(
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، الثّانية، بيروت، لبنانمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة  - )1(
 .768؛ المعجم الوسيط، ص372م، ص1988 -ه1408

 .138، ص45و ج 75، ص34الكويتية، جالموسوعة الفقهية  -  )2(

 من سورة النساء. 34من اآلية  -  )3(

محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التأويل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق:  - )4(
 -ه1418، ، الرياض، السعوديةعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى

  .67، ص2م، ج1998
 :وانظر في معنى القيام والقوام: محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق

 وما بعدها. 307، ص4، جد.ت، بيروت، لبنان، كتبة العلميةمحمد علي النجار، الم

 .76-75، ص34انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج -  )5(
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 - أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي - )1(
 .149- 148، ص3م، ج1992-ه1412مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 

 .139، ص45الموسوعة الفقهية الكويتية، ج -  )2(
 من سورة التوبة. 71من اآلية  -  )3(
خميس بدران، دور المرأة السياسي في اإلسالم، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  إيمان رمزي - )4(

 .247 - 244؛ معروف الدواليبي، المرجع السابق، ص65م، ص2006ة، فلسطين، الوطني
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محمد سعيد رمضان البوطي، إلى الذي كتب يهذي حول موقف القرآن من حقوق اإلنسان والمرأة في جريدة  -  )1(
 http://fikr.com/bouti/article.php?&id=327      للوفيغارو الفرنسية:ا
محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  - )2(

 .531، ص1م، ج2003 - ه1424، بيروت، لبنان، الثّالثةالطبعة 
القرطبي، الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، تحقيق:  محمد بن أحمد بن أبي بكر - )3(

، 6م، ج2006-ه1427عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
 .280ص

مقصود أن المرأة قد يعتريها ما يعّطلها ليس المقصود أن المرأة ناقصة في الدين أو في طاعة اهللا تعالى، وٕانما ال – )4(
عن إتمام العبادات أو القيام بها، مثل الحيض والنفاس، حيث تسقط عنها فيهما الّصالة وال تطالب بقضائها، ويسقط 
عنها الصيام الواجب في رمضان، ولكّنها تقضيه بعده، إّال أّنه معلوم أن فضل الّصيام في رمضان غير فضله في 

 .غيره

ما  -من تكريم اإلسالم للمرأة أّنه أسقط عنها النفقة، فهي ليست مطالبة بها، ال على زوجها، وال على أوالدها – )5(
بل وال حّتى على نفسها؛ وجعل ذلك على عاتق الرجل. فإن كانت مع أبيها أو أخيها فهما المكلفان  -عدا أبويها

كليف إليهما، ومع ذلك أعطاها حقها في الميراث ولم يبخسها باإلنفاق عليها، وٕان كانت عند زوجها أو ابنها انتقل الت
كما جعل المهر على عاتق الرجل ال على عاتق المرأة، استرضاًء لها وٕاظهارا لعلو مكانتها، وأنها مطلوبة ال  .إياه

  طالبة.
واإلجهاد في طلب وهذا بخالف الغرب الذي يجعل المرأة مسؤولة على اإلنفاق، ولهذا يطالبونها بالخروج إلى العمل 

الرزق، والخضوع لرغبات النفوس المريضة، إضافة إلى عدم وجود المهر عند الكثير من الدول الغربية وغير 
اإلسالمية، بل إن منها من يجعل المهر على عاتق المرأة مثل ما هو عليه األمر في الهند. وما هذا إّال تحويل للطبيعة 

  بيعة رجولية مصطنعة، ثم يسمون هذا تحريرا للمرأة، وهو في الحقيقة تخريٌب لها.األنثوية التي ُجِبَلْت عليها إلى ط
= 
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فلّما وجدوا أن اإلسالم قّسم الحقوق وااللتزامات بين الجنسين بما يناسب كل واحد منهما؛ طعنوا فيه بإثارة الشبهات،  =

بتغيير وصف التزام الرجل نحو المرأة بجعله  إّما بادعاء حرمانها من حقوقها مثل تقييد زواجها، أو نقص ميراثها، وٕاّما
عملّية بيع للمرأة ال إكراًما لها، بل ووصف اإلسالم بأشنع الصفات، مثل أّنه دين همجّية، وأّنه مبني على الجنس، أي 

يعيشون تلك الحياة  الشهوانّية، وأّنه َيعتبُر المرأة عاًرا وممّثلة للّشيطان، وأّنها وسيلة للمتعة؛ والواقع يثبت أّنهم هم من
  واألفكار.

، فهو مليء بمثل هذا من @إسالم المحارم، إسالم المتعةAانظر في تفصيل ذلك: البحث الذي أعده فريدريك بعنوان 
  بدايته إلى نهايته:

LAGRANGE Frédéric, Islam D’interdits, Islam de jouissances, La recherche face aux 

représentations courantes de la sexualité dans les cultures musulmanes, Recherche inédite en vue 

de l’Habilitation à Diriger la Recherche (H.D.R.), Université Paris Sorbonne-Paris IV, 2007-2008. 

p.3 etc.  

  وانظر في وصف دفع المهر بهذا الوصف:
DEKHIL Farida, op. cit. P. 719; RICHARD Charles, de l'esprit de la législation musulmane, 

typographie Bastide, Alger, 1849, p. 20; LEO Aurélie, Le Mariage forcé chez les jeunes filles 
d'origine Magrébine, Analyse d’une forme de violence, mémoire pour l’obtention de la Maîtrise 

Administration Economique et Sociale, mention «Développement Social», Université Montpellier 

III, 2003, p. 30. 

  الشهيرة. @حوريةAَووصف الدكتور بلحاج العربي عائلة العريس وعائلة العروس في قضية زواج 
V: BELHADJ Larbi, Les atteintes à la liberté du mariage, étude comparée, revue Algérienne des 

sciences juridiques, économiques et politiques, volume 26, n°2, O.P.U, 1988.. p. 431. 
 محمود فاخوري وعبد :ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق - )1(

 .358، ص2، جم1979، ا، سوريالحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، الطبعة األولى، حلب
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 .205، ص7الموسوعة الفقهية الكويتية، ج -  )1(

، مكتبة نزار مصطفى الباز، الّشافعّيةالسيوطي، األشباه والنظائر في قواعد وفروع  جالل الدينعبد الرحمن  -  )2(
شرح  ؛ أحمد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر251، ص1م، ج1997 - ه1418، السعودية، الثّانيةالطبعة 

-455، ص1م، ج1985 - ه1405، ، بيروت، لبناناألشباه والنظائر البن نجيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى
 .)كالحنفية الّزواجفي والية حّق ال (هذا فقط عند من يعطي الوصي .456

 .251السيوطي، األشباه والنظائر، ص -  )3(
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�9א(ķ �،��
ن��f����0
�X��@t�-��4Eو���	�59:(�6
K� �

@ZòÛbÐØÛaë@òíüìÛa@µi@Òý©a@éuë  - ب  @

5
��א
�xذ�+�����dא
�����وא�,
و#��א���$،�
�X��k�!�4Eن��X90���/8�e��*��-7א��

                                                 

  .10نضال محمد عبد المعطي، المرجع السابق، ص -  )1(
 ي في مثل هذه المسألة.الّشرعمن الدرجة نفسها، وسنرى فيما بعد الحكم  األولياءقد يتعدد ألّنه  هذا ليس بإطالقه؛

بل الكفالة المنصوص عليها في  الشخصّيةالكفالة المقصودة في هذا البحث ليست الكفالة في مجال التأمينات  - )2(
 تقنين األسرة.

 تقنين األسرة.من  121نّص الماّدة  انظر -  )3(
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 من تقنين األسرة. 125نّص الماّدة  انظر -  )1(
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؛ وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، الطبعة 257- 250، ص41وسوعة الفقهية الكويتية، ج الم - )1(
د ؛ محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، دار الرائ197-195، ص7م، ج1989 -ه1409، ، سوريا، دمشقالثّالثة

 .115- 112م، ص1980-ه1400العربي، بيروت، لبنان، 
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؛ ابن نجيم، 117-116، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج239، وص237، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )1(
؛ الدردير، الشرح 313-312، ص3؛ أحمد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر، ج132، ص3البحر الرائق، ج

؛ الشربيني، مغني المحتاج، 237-236، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج230، ص2قي، جالكبير مع حاشية الدسو 
شطا الدمياطي المعروف بالبكري، إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين، المطبعة ؛ عثمان بن محمد 208ص، 3ج

وتي، كشاف ؛ البه73 -72، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج308، ص3الميمنية، الطبعة الخامسة، مصر، د.ت، ج
؛ محمد بن يوسف إطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة 274، ص11القناع، ج
؛ أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، التاج المذهب ألحكام المذهب 111 -110، ص6م، ج1987 - ه1407عمان، 

؛ 17، ص2م، ج1993 - ه1414، ، صنعاء، اليمنليمانيةشرح متن األزهار في فقه األئمة األطهار، دار الحكم ا
  .600، ص2، جالحلي، تذكرة الفقهاء، المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، قم، إيران، د.ت

وقال هذا األخير: سلب العقل مسقط للوالية سواء كان لصغر كالصبي، أو لجنون أو لسفه، أو لكسر، أو لمرض شديد 
  !لهرم مانع من التحصيل والنظر، أو إغماءشاغل عن النظر، أو 

 !ولسنا ندري كيف أن اإلغماء يسقط عن صاحبه الوالية، وبأي شكل يؤثر الكسر على تحصيل النظر؟

 .112محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )2(
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المرداوي، ؛ 267عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص؛ 368 - 367، ص9ابن قدامة المغني، ج – )1(
 .73، ص8اإلنصاف، ج

 .73، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج -  )2(

  .25ذكر ذلك: نصر فريد واصل، المرجع السابق، ص -  )3(
من هذا  سخة التي لديّ ني لم أقف على ذلك في النّ ، لكنّ 128، ص3وقد أحال إلى كتاب االختيار لتعليل المختار، ج

سنة  18وجدته، أن البلوغ يكون باالحتالم أو اإلحبال أو اإلنزال، أو ببلوغ  الكتاب، كما لم أقف على ذلك في غيره؛ فما
أدنى  بيعي. وأنّ ة لألنثى. وهذا هو البلوغ الطّ الّنسبسنة ب 17ة للذكر. وباالحتالم أو الحيض أو الحبل، أو ببلوغ الّنسبب

َيا ُمراهَقين.للبلوغ هو اثنتا عشرة سنة للذكر وتسع سنين لألنثى، فإذا بلغا هذه ال عمرٍ  سن ُسم  
، تعليق: محمود أبو دقيقة، دار الكتب الموصلي، االختيار لتعليل المختاربن مودود انظر في ذلك: عبد اهللا بن محمود 

؛ الزيلعي، تبيين 448-446، 6؛ المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج96-95، ص2، جالعلمية، بيروت، لبنان، د.ت
بن حسين بن علي الطوري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: زكريا ؛ محمد 203، ص5الحقائق، ج

 .154- 153، ص8م، ج1997 -ه1418عميرات، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، شرح فتح القدير، تعليق وتخريج عبد الرزاق غالب  -  )4(
محمود بن أحمد بن ؛ 274، ص3م، ج2003 -ھ1424المهدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

َماَزة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
 .351، ص9، ج45، ص3ج م،2004 -ه1424بيروت، لبنان، 
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  .274، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج -  )1(
الشافعية يرون أن الجنون المتقّطع مثل الجنون الُمْطِبِق على الصحيح، ُيْسِقُط الوالية وينقلها إلى الولّي األبعد ال إلى 

 الدمشقي، كفاية األخيار في حل غاية االختصار، تحقيق: كامل محمد محمدالحصني حمد الحسيني مالقاضي. انظر: 
 .475، صم2001 - ه1422عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .429، ص5الَبْنُج: َنْبٌت ُمَخدر، ُمَخبٌط للعقل، ُمَجنٌن، ُمَسكٌن لألوجاع. انظر: الزبيدي، تاج العروس، ج ∗

 .20، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )2(

ي العبادات والعادات والمعتقدات، ونقد مراتب اإلجماع البن تيمية، ابن حزم، مراتب اإلجماع فانظر في ذلك:  - )3(
 .66، صم1982 - ه1402تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 
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في فيه البلوغ، وهو ما القانوني، وٕانما يك الّرشدإتمام سن الولّي يقول الدكتور أحمد الخمليشي بأنه ال يشترط في  -  )1(
، وكذلك الفقه عندما قرر انتهاء الوالية على النفس بالبلوغ، حيث يجوز الّزواجفي الوالية على  العربّيةقررته جل القوانين 

  ولم يحجر عليه أن يمارس الوالية على شخص غيره وعلى نفسه من باب أولى. الّرشدللبالغ الذي لم يتم سن 
والوقاية من انحراف األحداث وعالجه، المجلة المغربية لالقتصاد والقانون  العربّيةاألسرة بالدول أحمد الخمليشي، قوانين 

  .19-18، صم1989، 11المقارن، العدد
بالعالمات الفيزيولوجية أوال ثم بالسن إن لم  د في الفقه اإلسالمي والمنظور إليهوهذا الكالم فيه نظر؛ ألن البلوغ المقصو 

ده على أساس السن فقط. إضافة إلى أن كل التي تحدّ  العربّيةت هو غير البلوغ في التشريعات تظهر تلك العالما
وهو ما سيتضح لنا عند بحثنا ألنواع الوالية بشكل  الّرشدقصدت بالبلوغ سن  -اإلماراتيالتقنين عدا  – العربّيةالتقنينات 

ال فإّنه انت له والية على نفسه، وهي والية محدودة، ك وٕانْ  الّرشدالشخص الذي لم يبلغ سن  عام. هذا إلى جانب أنّ 
في حالة الترشيد، وهو الجواز الذي أشار إليه الخمليشي، وهذه الحالة استثنائية ومحدودة إّال  تكون له والية على غيره

ر واإلذن له فقط، أو كترشيد القاص الّزواجوج القاصر فيما يتعلق بمسائل المعالم، تقتصر على شخص معين كترشيد الزّ 
 لممارسة التجارة.

بغداد،  –محمد زيد األبياني، شرح األحكام الشرعّية في األحوال الشخصّية، مكتبة النهضة، بيروت، لبنان – )2(
 .66 -65العراق، د.ت، ص
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، وفقا آلخر التعديالت، دار الجسور، المغرب الشخصّيةوالطالق في مدونة األحوال  الّزواجإدريس الفاخوري،  - )1(
 .97، صم1997

ُيْشَتَرُط FFبقوله:  الشخصّيةمن تقنين األحوال  10الماّدة  األردني فيالمشّرع  صراحة على الشرط أيضا: ونّص  - )2(
، 33نّص الماّدة  للمسلمين السوداني في الشخصّيةاألحوال  تقنين . وهو ما جاء بهEE...اِلًغابَ  ْن َيُكوَن َعاِقالً ِفي الَوِلي أَ 

من  13نّص الماّدة  البحريني فيالمشّرع عاقًال، بالغًا، و  الوليّ يكون  على أنْ  ،/ب11نّص الماّدة  العماني في والمشّرع
نّص  القطري فيالمشّرع ، و الشخصّيةاألحوال  تقنينمن  33نّص الماّدة  اإلماراتي فيالمشّرع قانون أحكام األسرة، و 

 .الشخصّيةاألحوال  تقنينمن  26الماّدة 
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؛ 95، ص2عبد اهللا بن محمود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج؛ 54- 53، 6السرخسي، المبسوط، ج – )1(
المرغيناني، الهداية شرح البداية، ؛ 153، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج؛ 172، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج

 126، ص10، البناية شرح الهداية، ج؛ بدر الدين العيني203، ص5؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج447-446، ص6ج
؛ عبد الغني الغنيمي الدمشقي، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: 60، ص4، مجمع األنهر، جالكليبوليوما بعدها؛ 

 .71، ص2محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د.ت، ج

 من سورة األنعام. 152من اآلية  -  )2(

 ةعشر  األشّد: فقيل ثمانروايات في معنى  عّدةجاءت عنه  ببببفي كتب التفسير أن ابن عباس  ما وجدته - )3(
  سنة، وقيل عشرون سنة، وقيل بضع وثالثون سنة، وقيل ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثالثين.

حسن التركي، عبد اهللا بن عبد المانظر في ذلك: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: 
؛ محمود األلوسي، روح المعاني في 68- 67، ص13، ج م2001 -ه1422، ، مصردار هجر، الطبعة األولى، القاهرة

= 
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؛ ابن العربي، 51، ص20تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت، ج =

، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الفكر، الطبعة األولى، ؛ محمد الرازي فخر الدين46، ص3أحكام القرآن، ج
بن غالب بن عطية األندلسي، المحرر حّق ؛ عبد ال16، ص28، ج232، ص24م، ج1981 -ه1401بيروت، لبنان، 

ت، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيرو 
؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون، تحقيق: السيد بن عبد 280، ص4م، ج2001 -ه1422لبنان، 

، 5، ج21- 20، ص3مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، د.ت، ج -المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية
 .277- 276ص

؛ 95، ص2حمود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، جعبد اهللا بن م؛ 54- 53، 6السرخسي، المبسوط، ج – )1(
، 5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج؛ 153، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج؛ 172، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج

 .203ص

محمد بن إدريس الشافعي، األم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، الطبعة األولى، مصر،  -  )2(
، دار الّشافعّيةزني في فروع مبن إسماعيل المزني، مختصر اليحيى ؛ إسماعيل بن 451، ص4، جم2001-ه1422

 344، ص6؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج145م، ص1998 - ه1419الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
 وما بعدها.

الحراني (مجد الدين أبو البركات)، المحرر  ؛ عبد السالم بن عبد اهللا599- 598، ص6ابن قدامة، المغني، ج -  )3(
في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية لمجد الدين ابن تيمية، دار الكتاب العربي، 

 .495، ص2؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج347، ص1بيروت، لبنان، د.ت، ج

 .30، باب سن البلوغ، ص6؛ مسلم، الصحيح، ج177ن، ص، باب بلوغ الصبيا3البخاري، الصحيح، ج رواه -  )4(

 .167-166، ص3؛ محمد عليش، شرح منح الجليل، ج634- 633، ص6الحطاب، مواهب الجليل، ج -  )5(
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علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى باآلثار، تحقيق: محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة  - ) 1(
 .91- 88، ص1ج ،ه1351األولى، مصر، 

إن ابن حزم محّق في عدم وجود دليل في األثر المروي على سن البلوغ، ذلك أن حّد البلوغ الذي يصبح به  – )2(
الشخص مكلفا يختلف باختالف الواقعة، فهو في الصالة مثال عشر سنوات، وفي الصيام قد يزيد عن ذلك، وهو في 

عمر بالقتال في سن الخامسة عشر لتوافر عناصر القّوة فيه، البن  4القتال أزيد من ذلك؛ ولهذا سمح النبيّ 
 غير أّن تأخير البلوغ إلى تسعة عشر عاما مبالغ فيه. .ولم يسمح له قبلها لتخلفها

القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية (وثيقة الكويت)، الصادر عن جامعة الدول العربية. اعتمده مجلس  – )3(
 م.1988 – ه1408شعبان  17، بتاريخ 6د -105دورته السادسة بالقرار رقم وزراء العدل العرب في 
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، والضحاك والسدي وسنان، بشأن سن بببب التونسي أخذ بالقول المروي عن ابن عباسالمشّرع يبدو أن  - )1(
  .الّرشد

، 13؛ الطبري، جامع البيان، ج276، ص5و ج 21، ص3: الماوردي، النكت والعيون، جاألشدّ انظر في تفسير 
 .280، ص4؛ ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز، ج68- 67ص

  سنة. 17سنة بينما جعله عند الرجل  15الكويتي سن البلوغ عند المرأة المشّرع جعل  -  )2(
 .الشخصّيةمن قانون األحوال  93- 92، 26انظر: نصوص المواد 



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

64 

 

��EU2(א����+,
��W�8�:Kא �

X6א���و$���ن��:��W�8א
,�+����א)�9�Q:���EU2א�:��k�!�،�E�/*�Rط�+,
�ق�*�m9�%א�א
�U0Gط��(��א���
�����2���Rא
���^��א3و ،،��,5(���(�����א��E���و��E�A+�
��W�#

�R�����C�
����^��א
���Rא
�0,+���.�א��{
��Kא �

üëcïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@ïÛìÛa@âý�g@Â‹’@Z@ @

�Hאل�:��R�+ª���
�א
,�+�����7ل�א�`אط�א)U2م��Rא W�89/�،��و����א��9���m9*א�
،]
ن�������:Z����Hא��X6א���F(�*�م�*�m9ذ�m9*��9�
�(�א�"���+:�59
��و����

�9��א� m9*)1(� �؛ ���3� �-I���
�א 
��ل� ،�/8���� ��Eא¹ �4� W»V)Z��� V¹L$אL�L0L�� ����z4Z�L09̄IE
�=́ Z�L�«)2(ع،�و+�,
��H��H�W ��6^�אk9
"�و����א
�m9*�4�+:�5א����9��d/9و�U�QX6:��ل�א
IIII...`̀̀̀ aaaa bbbb cccc dddd eeee gfgfgfgfHHHH)3(Kل����H4و�W»z(א��y9Z�L��Vم�UZ2

m�9Z�V����L4(»و(K� �

                                                 

، مكتبة أبو حماد صغير أحمد األنصاري يق:ذكر هذا اإلجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر، اإلجماع، تحق - )1(
اإلشراف على ؛ 103م، ص1999 -ه1420المتحدة،  العربّية، اإلمارات الثّانيةمكتبة مكة الثقافية، الطبعة  –الفرقان 

، اإلمارات ، رأس الخيمةمذاهب العلماء، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، الطبعة األولى
؛ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي، 23، ص5م، ج2005 - ه1426المتحدة،  بّيةالعر 

، ، السعودية، الرياضالثّالثةتحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة 
عروف بابن القطان، اإلقناع في مسائل اإلجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الم؛ 377، ص9م، ج1997-ه1417

م، 2004 - ه1424تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 
، تحقيق: عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، ركشي على متن الخرقيشرح الز  ،محمد بن عبد اهللا الزركشي؛ 9، ص2ج

؛ محمد بن قدامة، أحمد بن 132، ص3م، ج2009 -ه1430، ، السعودية، مكة المكرمةالثّالثةي، الطبعة مكتبة األسد
، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة لمقنع مع الشرح الكبير واإلنصافا ،قدامة، المرداوي
 .473، ص9بن حزم، المحلى، جا؛ 179، ص20م، ج1996 -ه1416األولى، مصر، 

ابن ؛ 2108، حديث رقم476، صالترمذي، السنن؛ 2911، حديث رقم 518أخرجه: أبو داود، السنن، ص -) 2(
 .@حديث صحيحA. قال األلباني: 2731م، حديث رق464، صماجه، السنن

 من سورة النساء. 141من اآلية  -  )3(

حّق ني على الدارقطني لمحمد شمس العلي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغرواه  – )4(
م، 2004- ه1424وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  العظيم آبادي، تحقيق: شعيب األرناؤوط

= 
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البرهان فوري، كنز  بن حسام الدين علي؛ 205، ص6؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3620، حديث رقم371، ص4ج =

  .66، ص1م، ج1985-ه1405عال، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، بيروت، لبنان، العمال في سنن األقوال واألف
 .109، ص5. انظر: إرواء الغليل، ج@موقوفا، حسن مرفوعا صحيحAقال األلباني: 

أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني، اآلحاد والمثاني، تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، رواه  – )1(
برى، ؛ البيهقي، السنن الك3067، حديث رقم 417، ص5م، ج1991-ه1411، ، السعوديةألولى، الرياضالطبعة ا

قال  .2107، حديث رقم 365ص ؛ أبو داود، السنن،3350، حديث رقم 518، ص؛ النسائي، السنن139، ص7ج
 .@صحيحAاأللباني: 

مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع،  ابنعبد اهللا  بن محمد بن إبراهيم؛ 367، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )2(
 .109، ص6م، ج1997 -ه1418تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

 .239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )3(

اني، الهداية شرح ؛ المرغين177، ص7؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج239، 2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )4(
 .277، ص4؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج535، ص5البداية، ج
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؛ الشيخ نظام، الفتاوى 133-132، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )1(
ة، المطبعة األميرية، الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازي

 .284، ص1، جه1310، بوالق، مصر، الثّانيةالطبعة 

 .59، ص5الصحيح، ج؛ مسلم، 156، ص8، جصحيحالأخرجه البخاري،  -  )2(

دار ، فتح الوهاب شرح منهج الطالب، ؛ زكريا األنصاري الشافعي239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )3(
 .37، ص2ج، د.ت ،المعرفة، بيروت، لبنان

؛ الزيلعي، تبيين 194، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج133-132، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج - )4(
ال خسرو، نممحمد بن فراموز الشهير ب؛ 284، ص1؛ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج126-125، ص2الحقائق، ج

، ه1308ر محمد كتب خانه، كراتشي، باكستان، في شرح غرر األحكام وبهامشه حاشية الشرنباللي، مي درر الحكامال
 .388، ص1ج

 .284، ص1؛ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج239، ص2ساني، بدائع الصنائع، جاالك -  )5(

؛ علي بن أبي بكر 194، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -) 6(
مبتدئ مع شرح اللكنوي، تحقيق: نعيم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم المرغيناني، الهداية في شرح بداية ال

 .47، ص3، جه1417اإلسالمية، الطبعة األولى، كراتشي، باكستان، 

 من سورة األنفال. 73من اآلية  -  )7(
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 سالة دكتوراهتحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، ر  مالكي، التلقين في الفقه المالكي،عبد الوهاب البغدادي ال -  )1(
؛ المعونة على مذهب عالم 286- 285، ص1، د.ت، ج، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياضمنشورة

 - ه1418المدينة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
 .45، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج490، ص1ج م،1998

؛ الخرشي، شرح مختصر 387؛ صالح عبد السميع، الثمر الداني، ص45، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج -  )2(
 .25، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج188، ص3خليل، ج

؛ أحمد بن محمد الدردير، 25، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج45، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج -  )3(
مصطفى كمال وصفي،  :أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك وبهامشه حاشية الصاوي، تحقيق الشرح الصغير على
  . 372-371، ص2، جم1986، ، مصردار المعارف، القاهرة

ا على ابنته الكافرة. وليّ بأن ابن وهب تلميذ اإلمام مالك قال بأن المسلم يكون )، 473، ص9المحلى، ج(ذكر ابن حزم 
 .المالكّيةلعت عليه من كتب ا اطّ ولم أقف على ذلك فيم

؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام 39-38، ص6الشافعي، األم، ج - ) 4(
الشافعي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

؛ زكريا األنصاري، 228- 227، ص3، جحاشيتا القليوبي وعميرة، ليوبي وعميرة؛ الق116، ص9م، ج1994-ه1414
 .210، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج132، ص3أسنى المطالب، ج
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 من سورة المائدة. 51من اآلية  -  )1(

 ؛ الشربيني، مغني232، ص3؛ زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج116، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - )2(
بن شرف النووي، روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي ومنتقى الينبوع، تحقيق: عادل يحيى ؛ 210، ص3المحتاج، ج

، 5م، ج2003-ه1423السعودية،  عة خاصة، الرياض،أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، طب
بالشرح الكبير، تحقيق: علي محمد معوض ؛ عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف 412ص

 .557، ص7م، ج1997 - ه1417وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

، 3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج116، ص9الحاوي الكبير، جالماوردي، ؛ 39، ص6الشافعي، األم، ج - )3(
  .412، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج210ص

لعّل المقصود هو تزويج المرأة الكتابية لمسلم، وٕاّال فإّنه ال يجوز بحال أن يتزّوج المسلم بكافرة؛ لألدلة الصريحة من 
 القرآن على ذلك.

 .117- 116، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج -  )4(

ل الشيباني، دار الصحابة عمر بن الحسين الخرقي، مختصر الخرقي على مذهب أبي عبد اهللا أحمد بن حنب -  )5(
؛ ابن 274، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج99م، ص1993-ه1413للتراث، الطبعة األولى، طنطا، مصر، 

؛ الكافي، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة األولى، 378-377، ص9قدامة، المغني، ج
  .230، ص4م، ج1997- ه1418مصر، 

= 
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  قد مع هذا المنع فهل يؤدي ذلك إلى بطالن العقد؟لكن إذا تم الع =

  قال ابن تيمية: ال يظهر بطالن العقد، إذ ال دليل شرعي على بطالنه.
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، االختيارات الفقهية، تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي، دار المعرفة، 

 .531م، ص1978-ه1397بيروت، لبنان، 

ن، مع إطالق يده خالله في د في أجل معيّ اتفاق بين العبد ومالكه على عتقه بدفع مال محدّ هي : ةُ بَ اتَ كَ مُ ال -  )1(
أما الّتدبير فهو عتق العبد بعد موت ُمَدبره أي  .، أي يشتري نفسه من سّيده، ويصبح حرا عند تمام األداءالتصرف

، هامش 233، ص4في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج سّيده، من ثلث المال أو من جميعه على اختالف. انظر
 .18، ص23؛ ج125- 124، ص11؛ ج3رقم 

 .132، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج230، ص4؛ الكافي، ج377، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )2(

 .377، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )3(

  .132، ص3شي، ج؛ الزركشي، شرح الزرك230، ص4ابن قدامة، الكافي، ج -  )4(
ال توارث ؛ألّنه قال صاحب كشاف القناع: إذا كان القريب نصرانيا والمرأة مجوسية ونحو ذلك، فال والية له عليها 

 .274، ص11. انظر في ذلك: البهوتي، كشاف القناع، جالّنسببينهما ب



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

70 

 

8�������+:�5
ن�،�و��*�m9א
e+:�5و
�����9ن�א��
�9��	و�#E�4E��8�+:��و�)1(K�� �

2- @Zòîšbi⁄a@‡äÇ@ @

�@X90Gوא��.�*��א�+

,�����Cא)�א���v���6^(�و�6�����
و�א
+�؛�:��
�א���ن�א�r+د��،e
�d���9د�א��tא�`אط�א�fو�%א�����-
�

8�5��ذ�+وא��Rא�,+���א
�m،��x*�8�9وא��
kא

�زو� �9�E� ��+H� �?� 45�� ¨� �!ذא ����� @/92Zو!ن� ،d/9��א� �*��� ��r+,Eزو���8# �8#
@LEV+7K����� )�Hو��زو�� �א
���!ذא �#�ز ��+,E� ���ن �
�و �א�3 �8#Kز���a�:� ����05
�א �E

����G��9�/9
ن�����+Hو��9��6	و����8�9��	و�#ن�E�4E��9^6ن��9�،��(�و?��J��8)2(K� �

3- @Zòí‡í�Ûa@òÈî“Ûa@‡äÇ@ @

������	
��K`,���cن�א�tد�א���d���k9א��-
�

~��א��9��و����*�m9א�w�9:وא�� �*�8�9؛�
�،�/9�و�ذ���Eو
�א��@����e+:���،�/9��9��و����*����m9א�/9
�w)3(K� �

@ZbîãbqòîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@ïÛìÛa@âý�g@Â‹’@ @

��J��£�2�6�،�7א+F��-
�
#��R�Wא
������4Eא
0,+���.�א
�����Cذ�+��+ط�!U2م�א
�����Rو$د��-�ن�א�,+�ع�א���0�$��S�،-�+�
��א)EU2-؛�:X-���9אن�א�~+��א�X
#��R�Wא

� e10א��د��V�FF� W���Q�,
�א ��d��6א�73אل 4EZ,L0L+yط�I:Lو� -I
�-���
�و�5z¥�Lא KKKVEZ�I9=/z!� �Zن���L��Z@�
�+Zא��ye�VEZ�I9L/�ًKEE� �

�����d����6�4��Eא�=W�����،A+��G30,��+���.�א�~�$������א
���/����¨�����Sذ
��[���h�+��Qא
�����$�R�eא
��5��ذ��+�����������

-�،�و��
א�e+23א�	א�T��7�،g+b¨��,�+�! ���%א�א
,�+ط�*����א
U�5م�*��4א

                                                 

  .473، ص9ابن حزم، المحلى، ج -  )1(

 كتابية.لعل قصد ابن حزم هو تزويج المرأة باعتبارها 

؛ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع الجامع 111 -110، ص6إطفيش، شرح النيل، جمحمد بن يوسف  -  )2(
 .317- 316، ص48م، ج1993 -ه1414 -1413لألصل والفرع، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 

 .23و 19، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )3(
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  الشرط إلى شرطي البلوغ والعقل. يضيف الفقه هذا -  )1(
 .98دريس الفاخوري، المرجع السابق، صانظر في ذلك: إ

لسنة  1من القانون رقم  3أما المشّرع المصري، بما أّنه أخذ بالراجح من المذهب الحنفي، عمال بّنص الماّدة  – )2(
ة مسلمة، ولم يتشرط كونه عدال أو رشيدا بل ، فإّنه قد اشترط في الولّي البلوغ والعقل، واإلسالم إْن كانت المرأ2000

  يمكن للفاسق أن يزّوج مولّيته.
َيِجُب َأْن َيُكوَن الَوِلي ُحرا َعاِقًال FFمن كتاب األحكام الشرعّية في األحوال الشخصّية لقدري باشا:  33وقد نصت الماّدة 

  .EEِسًقاَباِلًغا ُمْسِلًما ِفي َحق ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة َوَلْو َفا
= 
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 .58انظر في ذلك: محمد زيد األبياني، المرجع السابق، ص =

الدين الميس، دار المعرفة، الطبعة  يخليل محي :السرخسي، المبسوط، تحقيق محمد بن أحمد بن أبي سهل - )1(
 ؛ ابن 239وص ،237، ص2الكاساني، البدائع، ج؛ 224-223، ص4م، ج1989-ه1409األولى، بيروت، لبنان، 
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؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 46، ص3؛ المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج274، ص3مام، شرح فتح القدير، جاله =
 -ه1411، بيروت، لبنان، الثّانية؛ محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، الطبعة 132، ص3ج

، مطبعة السعادة، رواية سحنون عن ابن القاسم)( ؛ مالك بن أنس األصبحي، المدونة الكبرى609، ص4م، ج1990
محمد بن عبد ؛ 490، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج؛ 176، ص4، ج2، مجه1323مصر، 

؛ أبو الحسن المالكي، كفاية 24، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج71، ص5الرحمن المغربي، مواهب الجليل، ج
؛ الشافعي، 4، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج187، ص3شرح مختصر خليل، ج؛ الخرشي، 77، ص3الطالب، ج

؛ البكري، إعانة 140، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج207، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج38، ص6األم، ج
  .23، ص2؛ الصنعاني، التاج المذهب، ج308، ص3الطالبين، ج

 د بواليته إن أحسن وهو اختيار أبيتفي الثّانية، و الّزواجلى تفيد بعدم والية العبد في أيضا روايتان: األو  اإلباضّيةنقل عن 
 ).111، ص6العباس أحمد بن محمد. (محمد بن يوسف إطفيش، شرح النيل، ج

 ؛ة في عصرنا فيكاد يختفييّ ا شرط الحرّ يذكرها فقهاء الشريعة، أمّ  روط التية جريا على الشّ يّ ذكرنا هنا الحرّ  -  )1(
ما شّذ في موريتانيا والسودان وقليل من إّال  النعدام العبودية تقريبا في كل العالم، على األقل على الساحة الرسمية،

 الدول التي ما زالت فيها العبودية المقنعة.

؛ محمد بن 65، ص5، جأولي النهى؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 72، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج - )2(
بيني الخطيب، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار محمد الشر 

مرجع ، النجدي؛ عبد الرحمن ال241، ص2م، ج2005 -ه1425، بيروت، لبنان، الثّالثةالكتب العلمية، الطبعة 
 .263، ص6، جالسابق

على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع  -  )3(
 .74-73، ص12، جه1427، السعودية
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 .843، ص2؛ عبد الرحمن البعلي، كشف المخدرات، ج268، ص6انظر في ذلك: الكاساني، بدائع لصنائع، ج -  )1(

 .286، ص15البهوتي، كشاف القناع، ج -  )2(
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، مجمع األنهر، الكليبولي؛ 352، ص3ن عابدين، رد المحتار، ج؛ اب287، ص2ابن نجيم، البحر الرائق، ج -  )1(
؛ عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وبهامشه تحفة 384، ص3ج

؛ زكريا األنصاري، 256، ص7م، ج1938-ه1357المحتاج البن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
، 3، جالسابق عالمرج، نجدي؛ عبد الرحمن ال209، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج232، ص3لمطالب، جأسنى ا

 .1، هامش رقم 359ص

 .307، ص3البكري، إعانة الطالبين، ج -  )2(

؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 125، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج610، ص4العيني، البناية شرح الهداية، ج - )3(
 .144و ص 133، ص3ج

 .239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )4(

، 1، البهجة في شرح التحفة، جوليّ التس؛ 490، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج - )5(
؛ الدسوقي، حاشية 187، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج4، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج400ص

؛ محمد بن يوسف العبدري المالكي، التاج واإلكليل لمختصر خليل، دار 230، ص2لكبير، جالدسوقي على الشرح ا
؛ محمد بن أحمد بن 366؛ صالح بن عبد السميع، الثمر الداني، ص438، ص3، جه1398الفكر، بيروت، لبنان، 

، 2م، ج1982-ه1402ن، رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، الطبعة السادسة، بيروت، لبنا
 .12ص

حاشيتا ، ؛ القليوبي وعميرة339، ص6ة المحتاج، ج؛ الرملي، نهاي209، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )6(
 .553، ص7؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج37ص، 2؛ زكريا األنصاري، فتح الوهاب، ج227، ص3، جالقليوبي وعميرة
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 .110 -109، ص6اهيم بن مفلح، المبدع، ج؛ إبر 74، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج -  )1(

 .23- 22، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )2(

 .163، ص4، جمبسوطي، الطوسال -  )3(

 من سورة النور. 32من اآلية  -  )4(

، حديث 341؛ ابن ماجه، السنن، باب األكفاء، ص133، باب اعتبار الكفاءة، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج -  )5(
الحاكم ؛ محمد بن عبد اهللا 299، ص3788، حديث رقم 458، باب المهر، ص4لدار قطني، السنن، ج؛ ا1968رقم 

، كتاب 2م، ج1997 -ه1417، ، مصر، الطبعة األولى، القاهرةنالنيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الحرمي
 .»حديث حسن«. قال األلباني: 2744، حديث رقم 193النكاح، ص

 .239، ص2دائع الصنائع، جاساني، بالك -  )6(
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 .239، ص2اساني، بدائع الصنائع، جالك -  )1(

 . قال: تفّرد به القواريري مرفوعا، وهو ثقة، والمشهور عن ابن عباس124، ص7نن الكبرى، جالبيهقي، الس - )2(
حسن ؛ سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم األوسط، تحقيق: طارق بن عوض اهللا محمد وعبد المأنه موقوف ب

. قال: 521، حديث رقم 167-166، ص1م، ج1995 -ه1415، ، مصربن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة
A ََد ِبِه: اْلق َتَفر ، اْبُن َداُوَد، َوِبْشٌر، َواْبُن َمْهِدي َلْم َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث ُمْسَنًدا َعْن ُسْفَياَن ِإال ر ؛ أحمد بن علي بن حج@َواِريِري

العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك فهد، الطبعة األولى، 
الصنعاني، سبل السالم ؛ محمد بن إسماعيل 98ولّي، ص الّسلطان، باب 9م، ج2001- ه1421، ، السعوديةالرياض

، كتاب 3م، ج2006 -ه1427، ، السعوديةاألولى، الرياضشرح بلوغ المرام، تعليق األلباني، مكتبة المعارف، الطبعة 
 .»حديث حسن«. قال ابن حجر والصنعاني: 326النكاح، ص

 .240- 239، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )3(

؛ 339، ص6ة المحتاج، ج؛ الرملي، نهاي242، ص2؛ اإلقناع، ج209، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -  )4(
؛ الماوردي، 37ص، 2؛ زكريا األنصاري، فتح الوهاب، ج227، ص3، جتا القليوبي وعميرةحاشي، القليوبي وعميرة

 - 454، ص7؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج307، ص3؛ البكري، إعانة الطالبين، ج62-61، ص9الحاوي الكبير، ج
455.  

ا إذا كان سلب الوالية منه يجعلها وليّ  انقسموا في هذه المسألة؛ فأفتى أبو حامد الغزالي بأن الفاسق يكون الّشافعّيةإال أن 
  ا.وليّ ال يكون فإّنه ا إذا لم تنتقل إلى حاكم فاسق تنتقل إلى حاكم فاسق، أمّ 

  . يزّوجا إذا لم يكن مجبرا لم أكمل شفقة، أمّ ألّنه  ؛ا زّوجرً بِ جْ ا مُ وليّ إذا كان  وقال بعضهم:
بخالف غير المجبر  ،عند فاسق مثله ّنه قد يضع المرأةأل ؛اوليّ المجبر ال يكون  نّ بخالف ذلك، أي أ وقال بعضهم

  حيث يتطلب إتمام العقد موافقتها.
الضطراب نظره وغلبة السكر عليه، ويلي إذا  ؛اوليّ ال يكون فإّنه  ،إذا كان سبب فسقه هو شرب الخمر وقال بعضهم:

  غير شرب الخمر. كان فسقه بسببٍ 
  .وليّ ا إذا أسّره فهو أمّ  ،اوليّ إذ أعلن فسقه ال يكون  وقال بعضهم:
تفخيما  ،بناته وبنات غيره ولو كان فاسقا يزّوج: إذا كان الشخص اإلمام األعظم أي الحاكم، كان له أن وقال البعض

  ا.وليّ لشأنه، وقال آخرون ال يكون الحاكم الفاسق 
= 
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؛ 209، ص3غني المحتاج، ج؛ الشربيني، م227، ص3، جالقليوبي وعميرة، حاشيتا انظر في ذلك: القليوبي وعميرة =

 .555 - 554، ص7؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج239-238، ص6الرملي، نهاية المحتاج، ج

؛ البهوتي، كشاف القناع، 65، ص5، جأولي النهى؛ الرحيباني، مطالب 73، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج - )1(
 .80- 77، ص12ج ع،نقمين، الشرح الممتع على زاد المست؛ محمد بن صالح العثي276، ص11ج

محمد بن إدريس الشافعي، المسند، تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة  - )2(
، 7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج@حسن لغيرهA. قال المحقق: 1292، ص2م، ج2005 - ه1426األولى، بيروت، لبنان، 

، وقال: 13548 ، حديث رقم38، ص10فة السنن واآلثار، ج؛ معر 125و ص 112، صوليّ بإّال  باب ال نكاح
A قال: 1844، حديث رقم 251، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج@فالصحيح موقو .Aصحيح موقوفا@. 

؛ الدارقطني، @الصحيح موقوفA. قال: 124، باب ال نكاح إّال بشاهدين عدلين، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج - ) 3(
��]��.،�و¨��+:���!��*��g. قال:3521، حديث رقم 315نكاح، ص، كتاب ال4السنن، ج
؛ األلباني، إرواء الغليل، $#�

 .@الصحيح موقوفE�©��C+:�*�،�و�A. قال:1845، حديث رقم 251، ص6ج

 .62، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج -  )4(
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حوال الشخصّية بأن يكون الوصي عدال من تقنين األ 215يالحظ أن المشّرع اإلماراتي اشترط في نّص الماّدة  – )1(
وأمينا، وهذا إما أن يعني أّنه قصد بالعدالة معنى غير األمانة، أو أّنه جعل لفظ األمانة مرادفا أو مخصصا للفظ 

، على أْن يكون الوصي أمينا وحسن التصرف والسلوك، وِمْن 268كما نّص المشّرع اليمني في نّص الماّدة  .العدالة
 يكون الولّي كذلك. باب أولى أنْ 
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؛ 187، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج؛ 480، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج – )1(
، 2؛ أحمد عليش، منح الجليل، ج44، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج438، ص3العبدري، التاج واإلكليل، ج

 .72- 71، ص5الرعيني، مواهب الجليل، جالحطاب ؛ 24ص
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، 2؛ فتح الوهاب، ج125، ص3؛ زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج198، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )1(
؛ 222-221، ص3، جحاشيتا القليوبي وعميرة، ؛ القليوبي وعميرة149، ص9وي الكبير، ج؛ الماوردي، الحا35ص

(الشافعي الصغير)، غاية البيان شرح زبد محمد بن أحمد الرملي األنصاري ؛ 309، ص3بكري، إعانة الطالبين، جال
- ه1414دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  ابن رسالن، مراجعة وضبط: أحمد عبد السالم شاهين،

 .367، صم1994

 من سورة النساء. 34من اآلية -  )2(

؛ معرفة السنن 110، ص7ى، ج؛ البيهقي، السنن الكبر 1882، حديث رقم 327أخرجه: ابن ماجه، السنن، ص - ) 3(
 - 3535، حديث رقم326 -325، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج13550، حديث رقم 39 -38، ص10واآلثار، مج

صحيح دون جملة A. وقال: 1841، حديث رقم 248، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج@حديث صحيحA. قال: 3536
 .@الزانية

، 19598، حديث رقم 11، ص15، ج19410، حديث رقم 501ص، 14أخرجه: أحمد بن حنبل، المسند، ج -) 4(
 - 1880، حديث رقم 327؛ ابن ماجه، السنن، ص@إسناده صحيحA. قال حمزة أحمد الزين: 19634، حيث رقم 23ص

 ، 259؛ الترمذي، السنن، ص2085، حديث رقم 362 -361أبو داود، السنن، ص؛�@صحيحA. قال األلباني: 1881
= 
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. قال محمد بن عبد المحسن 525، حديث رقم 422، ص1داود الطيالسي، المسند، ج ؛ أبو1101حديث رقم  =

. قال محمد بن عبد المحسن: 1566، حديث رقم 72، ص3، ج@حديث صحيح، وٕاسناد المصنف منقطعAالتركي: 
Aقال رفعت فوزي عبد المطلب: 1100، حديث رقم 1292، ص2؛ الشافعي، المسند، مج@إسناده حسن .A؛ @حسن لغيره

، 14 -13، ص6؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج10475، 10473، حديث رقم 196، ص6عبد الرزاق، المصنف، ج
، @إسناده ضعيف جداA. قال أسامة بن إبراهيم في األول: 16176، حديث رقم 16174، حديث رقم 16170حديث رقم 

، حديث رقم 8، ص3عاني اآلثار، ج؛ الطحاوي، شرح م@إسناده مرسلA، وفي الثالث: @إسناده ضعيفAوفي الثاني: 
، 7؛ السنن الكبرى، ج2369 - 2367، حديث رقم 16، ص3؛ البيهقي، السنن الصغير، ج@منقطعA. وقال: 4259

، 5، ج3475، حديث رقم 8، ص4، ج681، حديث رقم 211، ص1؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج110 - 107ص
؛ المعجم الكبير، 7900، حديث رقم 42، ص8، ج6169، حديث رقم 195، ص6، ج5563، حديث رقم 363ص
صحيح A. قال حمدي عبد المجيد: 12483، حديث رقم 64، ص12، ج11944، حديث رقم 340، ص11ج

. قال شعيب األرنؤوط: 3518، حديث رقم 313، ص3514، حديث رقم 310، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج@بشواهده
Aوقال: 2776 -2767، حديث رقم 206 -201، ص2؛ الحاكم، المستدرك، ج@صحيح لغيره .A؛ @حديث صحيح

؛ األلباني، @صحيح بشواهدهA. قال محمد صبحي الحالق: ٍ 2657، حديث رقم 67، ص12الشوكاني، نيل األوطار، ج
، 6؛ إرواء الغليل، ج4066 - 4063، حديث رقم 200 -198، ص6التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج

 .@حديث صحيحA. وقال: 1839ديث رقم ، ح235ص
 .عند إيراد األدلة العقلية المسألة في الفصل الثاني ِمَن الباب الثانيسنفّصل  -  )1(
عبد الرحمن بن عمر الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، تحقيق: ؛ 367، ص9مة، المغني، جابن قدا -  )2(

 - 364، ص3م، ج2000 - ه1421ن، عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، دار خضر، الطبعة األولى، بيروت، لبنا
  .66، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج366

ا قال أبً  غير أن النقص والقصر الذي يصف به الفقهاء المرأة لمنعها من الوالية ليس علة راجحة، فلو فرضنا أنّ 
  .فزّوجيه الّزواجلتك، فإذا جاء وقت ي مسافر، وقد وكّ ا قد خطب ابنتنا فالنة، وٕانّ فالنً  لزوجته: إنّ 

قص عف وسرعة العاطفة والنّ وصف المرأة بالضّ  عند األب، ورغم أنّ  وج معلوم ومرضيّ الزّ  فهذا العقد ال يصح رغم أنّ 
  ص.فالمنع مقتضاه النّ  غير موجود؛

 .81، ص12انظر في ذلك: محمد بن العثيمين، الشرح الممتع، ج
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، 3لواضح في شرح مختصر الخرقي، ج؛ نور الدين بن عبد الرحمن، ا370، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )1(
؛ 109، ص6، جفي شرح المقنع ؛ إبراهيم بن محمد، المبدع67- 66، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج372ص

 .59، ص5، جأولي النهى؛ الرحيباني، مطالب 128 -  126، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج
 .457- 455و 451، ص9، جابن حزم، المحلى -  )2(
 وما بعدها. 102، ص6ل، جإطفيش، شرح الني -  )3(

  .23- 22، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )4(
  ).23وهامش ص 19توكيال (ص وليس وليّ هذا في الحقيقة تعيين لل نّ وقد ذكر صاحب هذا الكتاب أ

= 
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أيضا ، وبين توكيله للقيام بذلك، فالتوكيل الّزواجولسنا ندري أي فرق يوجد بين تعيين المرأة لرجل يتولى إبرام عقد  =

 ، إال أْن يكون من قبل القاضي أو الحاكم.هو تعيين للوكيل

نصوص الكويتي، و  الشخصّية، من تقنين األحوال 305، 209، 29 :نصوص الموادانظر في نفس المنحى  – )1(
 يمني. 16سوري، و 21وأردني،  9المواد: 
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؛ 90، ص3، جيار لتعليل المختارلموصلي، االخت؛ عبد اهللا بن محمود ا196، ص4السرخسي، المبسوط، ج -  )1(
 .117، ص3ابن نجيم البحر الرائق، ج

 .164 - 162، ص4الطوسي، المبسوط، ج - ) 2(

 .90، ص3لموصلي، االختيار لتعليل المختار، جعبد اهللا بن محمود ا -  )3(
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، م2004، العراق، العراقي، جامعة السليمانية الشخصّيةفاروق عبد اهللا كريم، الوسيط في شرح قانون األحوال  -  )1(
 .76ص

 .149محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )2(

 .160، ص7الموسوعة الفقهية الكويتية، ج -  )3(
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 . 171، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )1(

؛ 189، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج231، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج - )2(
، 2غير، جصالشرح الالدردير، ؛ 4، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج26-25، ص2نح الجليل، جمحمد عليش، م

 .12، ص2؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج371ص

المتعلقة  30هذا الشرط أورده المشرع اإلماراتي فيما يتعلق بالوالية على النفس والمال، ولم ينص عليه في المادة  – )3(
 .EE...الً اقِ عَ  ًغاالِ بَ  َذَكًرا ونَ كُ يَ  نْ أَ  ي لِ ي الوَ فِ  طُ رَ تَ شْ يُ FFباآلتي:  بولّي الزواج، فاكتفى
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؛ النووي، روضة الطالبين، 237، ص6؛ الرملي، نهاية المحاج، ج208، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )1(
 .129 - 126، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج131، ص3؛ زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج63، ص7ج

، 11؛ كشاف القناع، ج135-134، 5؛ البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج74، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج -  )2(
، 2البعلي، كشف المخدرات، ج؛ عبد الرحمن 65، ص5، جأولي النهى؛ مصطفى السيوطي، مطالب 277ص
 .587ص
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  .257، ص2عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج -  )1(
في المال، وبالتالي  الّرشد نَ فرع مِ  الّزواجفي  الّرشد هذا التبرير بعض التناقض، فإذا اعتبرنا أنّ في  أنّ غير أننا نرى 

المال، فإن  نَ أعظم شأنا مِ  الّزواجألن  الّزواج؛يكون رشيدا في معرفة مصالح أّال  كان غير رشيد في ماله فاألولى نْ مَ 
 ألنّ  الّزواج؛في معرفة مصالح  الّرشدا في ماله، فهذا ال يقتضي إذا كان الشخص رشيدإّنه  العكس غير صحيح، أي

راشدا في مسائل األموال ال العكس، وبالتالي يكون  الّزواجيبقى أعلى شأنا من المال، فيكون الراشد في مسائل  الّزواج
 الّرشدفي المال غير  الّرشدار هما قسمان مختلفان باعتبال العكس، أو أنّ  الّزواجفي  الّرشد نَ في األموال فرعا مِ  الّرشد
 .12، ص2ختيار الكفاءة كما قال ابن رشد في بداية المجتهد، جفي ا

 .258- 257، ص2انظر في المعنى: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج -  )2(
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 بن يوسف بن عبد اهللا؛ 46، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج388صالح عبد السميع، الثمر الداني، ص -  )1(
محمد بن عبد البر، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 

 - ، سوريا، دار الوعي، حلب، لبنانبيروت – ، سورياواآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز واالختصار، دار قتيبة، دمشق
، 2؛ ابن رشد، بداية المجتهد، جوما بعدها 257، ص11، جم1993 -ه1414، الطبعة األولى، ، مصرالقاهرة

يحيي بن وما بعدها؛  123، ص4وما بعدها؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج 200، ص6؛ الشافعي، األم، ج46- 45ص
شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، السعودية، المطبعة العربّية  النووي، المجموعشرف 
؛ ابن قدامة، 560 -557، ص7وما بعدها؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج 283، ص7، جم1982، القاهرة، مصر، الحديثة

، الفروع، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق: رائد صبري بن أبي محمد بن مفلح المقدسي؛ 55، ص10المغني، ج
؛ البهوتي، كشاف 185، 3، شرح العمدة، ج؛ ابن تيمية772، صم2004ة، عمان، األردن، وليّ علفة، بيت األفكار الد

؛ الصنعاني، التاج 364، ص1؛ الحجاوي، اإلقناع، ج345، 2، جأولي النهى؛ الرحيباني، مطاب 160، ص6القناع، ج
  .23، ص2المذهب، ج

، وسعيد بن المسيب، يبن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال: عمر 
 . يسار، والزهري، والليث، واألوزاعي وسليمان بن

؛ مالك بن أنس، الموطأ 137 - 136المحرم وكراهة خطبته، ص ، باب تحريم نكاح4رواه: مسلم، الصحيح، ج - )2(
م، 2003 - ه1424برواياته الثمانية، تحقيق: سليم بن عيد الهاللي، مكتبة الفرقان، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .@صحيحA. قال المحقق: 839قم ، حديث ر 450، ص2ج
؛ ابن ماجه، السنن، 138 -137المحرم وكراهة خطبته، ص ، باب تحريم نكاح4رواه: مسلم، الصحيح، ج - )3(

؛ األلباني، التعليقات 66، ص5؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج@صحيحA. قال األلباني: 1964، حديث رقم 340ص
 .@صحيحA. وقال: 4124يث رقم ، حد232، ص6الحسان على صحيح ابن حبان، مج



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

91 

 

yذא�*���א�p:z+iوאجم��	
����Gو!���E��ن�א
�����،אXE��E!�UK��،��m9*)�QX0
�א\�W-6א �

1- ZòîØÛb¾a@ÞìÓ@ @

À�:���5
و�دא؛�:pن�:�H�m�07y(�א
��Gل�و���<�א
������+�Aא���e�S@�א�+��
�IوLÀ�
IE�W-��e+/9
�w�9:ل��G�
��Àא
����������א
��א
�Qאق،��HL4��E(�אX�:ل��G0�א�+�Mi��eو6

�،�8Hא�FIE�$�8,א��m9*ق�UK����À�X
ن��L4و�%א�א�m9*�،��%�5ن������א�������+i0
א
��²E=1(א�(K� �

���
ن�א���B0*�م�א)7+אم�وH@�א�+�%

-��؛�:pذא���ن�)2(و#��+����
(��+��Eوو�kא
Eو���	6�R���*�������Q����
��E+���c،�و¨��0����)���
0�،�و��ن��%א�א���
��m�07א

،U9t�� �hF��
�!ن�K�Zא �E�� ���ن �-
�
�א ���
�א �0�� �و¨ )���
�وא ��� �U7� m�077+م�
�hQ��U:��/��7����
�Kא �

��M9�0�� >��
-��و��Eذ�+�
���E
-��א��ص،��
�א
��م�:�X+ق����E�d!ن���ن�א �-
�
���א
��9^�ن
و�א
��C-؛�:pن���ن��א��-
�
��9^�ن���א
��אUuل،�א�b���Kא
������hFو7+م�وو�(�
�!ن�� �E��ن� �-
�
�،�:�hQ��Uא
���א�b��ن��K���א
��C-،�وو�(�� !�"#+��]
و���2ذ
� �b����9^�ن
��א .�J� ����	ل ��9^�ن�
��J.�א ����	ل g%
�א -C��
�א �b��� �U½� ،
-C��
�K)3(א �

                                                 

؛ صالح بن عبد 535- 534، 2؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ج93يد القيرواني، متن الرسالة، صابن أبي ز  -  )1(
  .332ص؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، 188، 3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج388السميع، الثمر الداني، ص

ا بذلك، وال مَ لِ عَ  إنْ  باإلجماع ويترتب عنه فسخ العقد، ويقام عليهما الحدّ  يصحّ  جاء في بلغة السالك أن نكاح المحرم ال
  الولد بأبيه.حق يل

 .373، ص2أحمد الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك، ج

  .47-46، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج -  )2(
 .الّسلطانعقد نائب القاضي أيضا صحيح مثله مثل نائب  لكن الراجح أنّ 

  .47، ص2فرواي، الفواكه الدواني، جالن -  )3(
لم يفّرق العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني بين السلطان والقاضي وجعل عقد وكيليهما الحالل صحيحا. 

 .156، ص3انظر حاشية العدوي، ج
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 .126، ص4؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج203-202، ص6الشافعي، األم، ج -  )1(

، 1؛ الشيرازي، المهذب، ج297، ص7؛ النووي، المجموع، ج127 -126، ص4دي، الحاوي الكبير، جالماور  -  )2(
 .210ص

 .241، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج245، ص2؛ اإلقناع، ج210، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -  )3(
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رداوي، اإلنصاف، ؛ الم251 -249، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج55، ص10ابن قدامة، المغني، ج -  )1(
 .147 -145، ص3؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج773، ص، الفروعمحمد بن مفلح ؛492، ص3ج

، ؛ محمد بن مفلح، الفروع492، ص3، ج؛ المرداوي، اإلنصاف252، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج - )2(
 .147، ص3؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج774- 773ص

 .وما بعدها 197، ص7ابن حزم، المحلى، ج – )3(

 .23، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )4(

 .274، ص1الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )5(
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معلوم أن اإلمارات العربّية المتحدة تأخذ بالمذهب المالكي، وقد نصت على تقديمه على المذاهب األخرى الماّدة  – )1(
 .، مما يعني أن تخلف هذا الشرط يجعل من العقد مفسوخا2/3

من تقنين األحوال الشخصّية القطري، يؤخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، وهذا  3طبقا لنص الماّدة  – )2(
 .يقتضي أن العقد الذي يبرمه الولي وهو ُمْحِرٌم باطل

صّية من تقنين األحوال الشخ 281رغم أن اإلباضية هم الطائفة الغالبة في سلطنة عمان، إّال أّن نّص الماّدة  – )3(
 .يحيل على أحكام الشريعة األكثر مالءمة لنصوصه
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؛ ابن الهمام، شرح 112- 111، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج111- 110، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج - )1(
؛ ابن رشد، بداية المجتهد، 210-209، ص2؛ الشيباني، الحجة على أهل المدينة، ج223- 222، ص3فتح القدير، ج

 .331، ص1ج

؛ مسلم، 142، باب عمرة القضاء، ص5، ج15، باب تزويج المحرم، ص3أخرجه: البخاري، الصحيح، ج -  )2(
 .137، ص4، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ج4الصحيح، ج

  .273، ص2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج -  )3(

  .ببببوكأن أنًسا لم يبلغه حديث عثمان األثر الذي ورد عن أنس قوي، ولكنه قياس في مقابل النص، فال عبرة به، 

 .440، هامش الصفحة 9انظر في ذلك: ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج

يًة، َوِهَي األَمُة الالتَسري هو اتَخاُذ الرُجل َجاِرَيَتُه  ∗ يَن تْفٍريًقا َبيْ ُسروا السُدَها ِلْلِجَماِع. َوَقْد َضمِخُذَها َسيَنَها َوَبْيَن َمْمُلوَكُة َيت
يِة، َوِهَي اْلُحرُة الِتي َيَتَزوُجَها الرُجل ِسرا. َوِقيل هِ  رِبَمْعَنى اإلْخَفاِء؛ ألِ الس رِخُذوَن َي ِمَن السَجال َكِثيًرا َما َكاُنوا َيتالر ن

يَ السَراِري ِسرا، َوُيْخُفوَنُهن َعْن َزْوَجاِتِهُم اْلَحَرائِ  ُروِر، َوُسمِبَمْعَنى الس رًة؛ ألِ ِر. َوِقيل: ِهَي ِمَن السي َها َمْوِضُع ِت اْلَجاِرَيُة ُسرن
 .294، ص11انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج نُه َيْجَعُلَها ِفي َحاٍل َتُسرَها ِمْن ُدوِن َساِئِر َجَواِريِه.ِر الرُجل، َوألِ ُسُرو 

؛ مالك بن أنس، الموطأ 137 - 136المحرم وكراهة خطبته، ص ، باب تحريم نكاح4مسلم، الصحيح، ج رواه - )4(
 .@صحيحA . قال المحقق:839، حديث رقم 450، ص2برواياته الثمانية، ج
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؛ ابن الهمام، شرح 112- 111، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج111- 110، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج - )1(
؛ إبراهيم ابن أبي أيمن، 210-209، ص2؛ الشيباني، الحجة على أهل المدينة، ج223-222، ص3ر، جفتح القدي

 .317لسان الحكام، ص

 .310، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )2(

 .310، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )3(
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 .200 -199، ص7انظر في تفصيل ذلك: ابن حزم، المحلى، ج – )1(

، حديث رقم 382سنن، صال، أبو داود؛ @حسنA. قال األلباني: 2039، حديث رقم352سنن، صال، جهابن ما – )2(
   . وقال @حديث حسن غريبA. وقال: 1184، حديث رقم 282، صسنن؛ الترمذي، ال@حسنA. قال األلباني: 2194

= 
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 .@صحيحAاأللباني:  =
 .192 - 191، ص9محتار، جعابدين، رد ال ؛ ابن136، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج -  )1(

 .370، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج -  )2(

؛ فتح األنصاري ؛ زكريا474-473، ص3؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج246، ص2الشربيني، اإلقناع، ج - )3(
 .34ص، 2الوهاب، ج

لجزار وأنور الباز، دار الوفاء، الطبعة بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تخريج: عامر ا عبد الحليم أحمد – )4(
  .296، ص8ج م،2005 -ه1426، المنصورة، مصر، الثّالثة

يقع صحيحا فإّنه  الّزواجفي إّال  ة تكون باطلة في حالة اإلكراهوليّ ات القالتصّرفجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن 
زو القول إلى اإلنصاف للمرداوي، والمغني البن قدامة، لكنني لم قياسا للُمْكَرِه على الهازل أي مثلهم مثل الحنفية، وتم ع

  أقف على ذلك في هذين الكتابين وال في غيرهما.

َوإَِذا ُأْكِرَه َعَلى اْلُعُقوِد، َكاْلَبْيِع، َوالنَكاِح، «مجموع الفتاوى ما يفيد خالف ذلك: الموضع ذاته من قد ورد في بل 
، َوَأْحَمد، َأن ُكل َقْوٍل ُأْكِرَه َعَلْيِه بِ َوالطَالِق...َوَنْحِو َذِلكَ  اِفِعيَفُهَو َباِطٌل...، َفَمْذَهُب اْلُجْمُهوِر، َكَماِلِك، َوالش َغْيِر َحق«. 



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

99 

 

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

@òíüë@âb�ÓcxaëČ�Ûa� �� �� �� �
�����)#� ���,
�وא W�8�X
�2�2א
�����+א¥א� d/�H� �و�!  e+F�H� Wd����0E؛�����و��6
وو�����4E��F�G#�8،�وو����*�m9א
��wXوو����*�����E�*���m9و$���! �و��������0א
�����א�

A+G��8#�4Eא��ل�K� �

�m9*���,

�����א
���e$�H�-��e+Fא�:��+Q0
��دون���<،�و�56ن�!��Eא�X�
�m9*��
=�E� �
�Eو� ��X���X�� �دون �
�E� m9*� و� �
�E� �دون ��X�� m9*� و� ،�)1(��7UF� -�� و� ،��
��Hو���,
6��א
�����+²��eون��,+*���א
�Eو���X�)2(K��|��~
�@�و�����*�م���8����6! �א

و����א��e+F��
������0
�����א�،��%
�K)3(א��6و���
�����א �

�Q

�����)5��E(�א3���9و��M�i0�%א�א�����
���*��UًH،���ن���ن���
~=�©��4Eא
� 4E� W��� �E� ��Bم ن� ��5§�T�7�،��9*� $�a����:�+Q0
�����.�א����
�@���،��2א�Wא�

��F�
�c���=�X=������ل�א?���و�א��
���:��م�C�e�$�C+$=א��c=����ن����م������?����،�
��
م�دא�d��e+bא�،©H�
و�א�W�Q�(و�א�,

��"�وא���$+�c
©�،�دون�ن�kH�06א
	�وאج+אW،�وX"�وא

�]96:�+Q0
�7א�eز�#!�m9*�.�)4(K� �

�8�7،�
�M7���iQ�-�و�����]�9¤����R��9Eא
	�وאج��^�ق�Rو�Fe+���E���*���زوא#

                                                 

نصر فريد واصل، الواليات الخاصة، الوالية على النفس والمال في الشريعة اإلسالمية، دار الشروق، الطبعة  - )1(
، أركانه وشروط صحته في الفقه الّزواج؛ محمد رأفت عثمان، عقد 10م، ص2002 -ه1422األولى، مصر، 

 .174، صم1977اإلسالمي، دار الكتاب الجامعي، د.م، 

 .29حافظ محمد أنور، المرجع السابق، ص -  )2(

 .174؛ محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص10نصر فريد واصل، المرجع السابق، ص -  )3(

؛ بالل حامد 251؛ ناصر أحمد إبراهيم النشوي، المرجع السابق، ص29محمد أنور، المرجع السابق، صحافظ  - )4(
، مطبعة البحير لطباعة القانونّيةإبراهيم بالل، أحكام الوالية في النكاح، دراسة فقهية مقارنة، مجلة البحوث الفقهية و 

 .931 - 930ص ،2ج، 15العدد م، 2000 - ه1420، نون، دمنهور، مصراألوفست، كلية الشريعة والقا
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نجالء جمعة محمد حسانين، إرادة المرأة في عقد الّزواج والطالق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة  - )1(
 .163م، ص2005 -ه1426القاهرة، كلية دار العلوم، مصر، 

ر فريد واصل، المرجع السابق، نصقط أو على المال فقط. انظر: وقد تكون أيضا قاصرة إذا كانت على النفس ف - )2(
 .10ص

أحمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفا األفغاني، محمد بن انظر في هذا المعنى:  - )3(
؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، 372، ص1م،ج1993 - ه1414دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،

؛ عبد العزيز بن أحمد 192، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج125، ص2الحقائق، ج؛ الزيلعي، تبيين 192، ص3ج
، 3، جه1308، تركياالبخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، 

 .29ص

 .253ص السابق، المرجع النشوي، إبراهيم أحمد ناصر -  )4(

 .139، ص45كويتية، ج الموسوعة الفقهية ال -  )5(

 .254؛ ناصر أحمد إبراهيم النشوي، المرجع السابق، ص31حافظ محمد أنور، المرجع السابق، ص -  )6(
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 .33ص السابق، المرجع الجبوري، حسن جمعة صالح؛ 253ناصر أحمد إبراهيم النشوي، المرجع السابق، ص -  )1(

 187ص ،7ج ،141ص ،4ج السابق، المرجع لي،الزحي وهبة ؛845ص السابق، المرجع الزرقا، مصطفى - )2(
 .168ص ،45ج ،23ص ،27ج الكويتية، الفقهية الموسوعة ؛746وص

 .263ص السابق، المرجع النشوي، إبراهيم أحمد ناصر ؛33ص السابق، المرجع أنور، محمد حافظ -  )3(

 187 ص ،7ج ،141ص ،4ج السابق، المرجع الزحيلي، وهبة ؛845ص السابق، المرجع الزرقا، مصطفى - )4(
 .157ص ،45ج ،23ص ،27ج الكويتية، الفقهية الموسوعة ؛746وص

م، 1984 -ه1405عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  - )5(
ن ؛ اب246ص ،3، شرح فتح القدير، جبن الهمام؛ ا241، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج152 -149، ص2ج

، 1جدرر الحكام، ال، منال خسرو؛ 117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج117، ص3نجيم، البحر الرائق، ج
 .154، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج؛ 334ص
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 .158محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )1(

 .65األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص -  )2(

الجزء المعاصرة، دراسة مقارنة،  العربّيةوالتقنينات  أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي يط فيأحمد الغزالي، الوس - )3(
  .221- 220م، ص1999-ه1420، مصر، العربّية، دار النهضة الّزواج، األول

قول بأنه يرى الدكتور الغوثي بن ملحة بأنه ال يوجد دليل ِمَن القرآن أو السنة على والية اإلجبار، ونسب إلى البخاري ال
  ليس لألب وال لغيره أْن يجبر المرأة بكرا كانت أو ثيبا، وٕاذا رفضت المرأة هذا الّزواج فهو باطل.

GHAOUTI Benmelha, Le droit Algérien de la famille, O.P.U, Alger, 1993. P53. 

كثير من األدلة، إّال أن أدلة القول ولست أدري ِمْن أين أتى بالقول بعدم وجود أدّلة الجبر في القرآن والسنة، إذ هناك 
  !بعدم الجبر أقوى

َباُب ِإَذا َزوَج اْبَنَتُه َوِهَي A، ثم @ِبِرَضاَها ُه الِبْكَر َوالثيَب ِإال َباُب َال ُيْنِكُح اَألُب َوَغْيرُ A أما البخاري فقد ترجم بابا بعنوان:
، 7واحدا تعلق بخنساء بنت خذام، وكانت ثّيبا. انظر: البخاري، الصحيح، ج، أورد فيه حديثا @َكاِرَهٌة َفِنَكاُحُه َمْرُدودٌ 

 .18- 17ص
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 .221أحمد الغزالي، المرجع السابق، ص -  )1(

، ومحكمة قسنطينة 10/05/1892ومحكمة سيدي بلعباس بتاريخ  ،1885/ 15/04حكم محكمة الجزائر بتاريخ  – )2(
بالجزائر. ذكرها: بلحاج العربي، الوجيز في شرح  06/03/1950و  26/01/1926، وقرار 12/08/1903بتاريخ 

  .121م، ص2004قانون األسرة الجزائري، الجزء األول، الّزواج والطالق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
BELHADJ Larbi, op. cit. P. 427. 

، م2002-2001جستير، جامعة الجزائر، ، بين الشريعة والقانون، مذكرة ماالّزواجهجرس بولبداوي، الوالية في  - )3(
  .7ص

وقد ذكر أحد الكتاب الفرنسيين بأن التشريع اإلسالمي، ُمَمثًال في القرآن، وبالخصوص سيدي خليل، يقصد ما جاء في 
مختصر خليل، هو تشريع رهيب وال يرحم، وليس فيه إّال التعذيب والحبس والضرب بالعصا وقطع الرؤوس، مستدال بما 

  ي آيات محكمات بشأن عقوبة الّزنا والقذف وترك الصالة...الخورد ف
متناسيا أن تلك األحكام ما قّررت إال حفاظا على األرواح واألعراض واألنساب، بل للحفاظ على الكيان اإلنساني 

ثاله يعلمون بمختلف جوانبه، وأّن عدم تطبيقها هو ما يؤّدي إلى خراب المجتمعات، وهالك اإلنسانية. وهذا الكاتب وأم
�°������...����Iذلك يقينا، ولكّنه الِكْبُر منهم؛ فصدق اهللا حين قال في سورة األنعام: � �̄ �®��¬�� � �«��� � �ª� �©��°� � �̄ �®��¬�� � �«��� � �ª� �©��°� � �̄ �®��¬�� � �«��� � �ª� �©��°� � �̄ �®��¬�� � �«��� � �ª� �©

�²��±�²��±�²��±�²��±�HHHH.  33من اآلية.  
V: RICHARD Charles, op. cit. p. 9 etc. 

مجلة البحوث القانونّية  سهير فؤاد إسماعيل، والية اإلجبار في النكاح في الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، – )4(
 .95م، ص2002، أفريل العدد الحادي والثالثونواالقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، مصر، 
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لئن التمسنا للزيدية واإلباضية بعض المبررات إلعطاء والية اإلجبار لكافة األولياء تقريبا، السيما إْن كانت المرأة  – )1(
ا ألنهم يثبتون الوالية على المرأة العاقلة؛ فإننا ال نجد تبريرا لموقف الحنفية الذي ينتقل ناقصة أو عديمة األهلية، نظر 

ِمْن النقيض إلى النقيض؛ فيثبت ِمْن جهة والية اإلجبار على ناقصة وعديمة األهلية لكّل األولياء، وِمْن جهة ثانية ينفي 
 !قلةعلى المرأة إْن أصبحت بالغة عا -بنوعيها -الوالية كليًة 

؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، 117، ص3، ج؛ ابن نجيم، البحر الرائق241، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )2(
 .155- 154، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج؛ 117، ص2ج
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 .242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )1(

 .158محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )2(

 .241، ص2دائع الصنائع، جالكاساني، ب -  )3(

- 315ص ،241-240ص ،2الكاساني، بدائع الصنائع، جوما بعدها؛  219، ص4السرخسي، المبسوط، ج – )4(
 .133، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج316

 .174- 171، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج -  )5(
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 .164محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )1(

وعند محمد  ألّن واليته مثل والية األب والجد، ؛فال خيار لها عند أبي حنيفة ،ّوج الحاكم المرأة الصغيرةأما إذا ز  -  )2(
مان عليه، ومع ذلك يثبت لها األخ والعم أقوى في الوالية منه ويقدّ  ليس أبا أو جّدا، كما أنّ ألّنه  ؛يكون لها الخيار

  الخيار إذا زوجها أحدهما.
ن ؛ اب123- 122، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج316 - 315، ص2، بدائع الصنائع، جانظر في ذلك: الكاساني
ابن عابدين، رد المحتار، ؛ 269- 268، ص3، شرح فتح القدير، جبن الهمام؛ ا128، ص3نجيم، البحر الرائق، ج

 .175- 174، ص4ج

؛ @إسناده صحيحAاكر: محمد أحمد ش ، قال6136، حديث رقم 390-389، ص5أحمد بن حنبل، المسند، ج - )3(
، 53، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج13692، حديث رقم 195، كتاب النكاح، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج

شعيب  ، قال3549- 3545، حديث رقم 331- 328، كتاب النكاح، ص4؛ الدار قطني، السنن، ج13626حديث رقم 
 .@إسناده حسنA، وقال: 234-233، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج@حديث حسنA األرنؤوط:
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، 3؛ ابن نجيم البحر الرائق، ج122، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج315، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )1(
 .128ص

 .315، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )2(

  .123ص ،2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج293و ص 269، ص3، شرح فتح القدير، جبن الهماما – )3(
وهذا تصريح من الحنفية بأن والية األم أضعف من والية العصبات، وأن تدبيرها غير كامل أي أنها ليست أهال 

 !لتحصيل النظر، فكيف يكون للمرأة على نفسها تدبير كامل، ووالية كاملة؟

الكليبولي، مجمع ؛ 293، ص3بن الهمام، شرح فتح القدير، ج؛ ا145-144، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج -  )4(
 .172، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج؛ 508، ص1األنهر، ج

الجامع لمذاهب علماء األمصار، دار الحكمة اليمانية، الطبعة  المرتضى، البحر الزخاريحيى بن أحمد بن  - )5(
 .57- 56، ص3، جم1947 -ه1366األولى، صنعاء، اليمن، 
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 .57-56، ص3ر، جالمرتضى، البحر الزخا ىأحمد بن يحي -  )1(

 .37، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )2(

 .331، ص48؛ الكندي، بيان الشرع، ج126 - 123، ص6النيل، ج أطفيش، شرح -  )3(

 .األولياءسنرى تفصيل ذلك عند تطرقنا إلى مسألة ترتيب  -  )4(
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 .462- 458، ص9ابن حزم، المحلى، ج -  )1(

ذ كيف تجبر المجنونة إذا كانت صغيرة على الزواج وال تجبر إذا كانت بالغة؛ نعتقد أن هذا القول فيه تناقض، إ – )2(
له، وإنما اعتبار اTذن، فالصغيرة عبارتھا G يعتد بھا، وكذلك  فالصغر ليس في حد ذاته سببا لإلجبار والكبر نافيا

عا، فھنا يمكن انتظار اTفاقة mجل المجنونة، ومن ثم فالمفروض أن يكون الحكم بشأنھما واحدا، إG إن كان الجنون متقط
 أخذ إذن. 

 .141، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ص4مسلم، الصحيح، ج رواه -  )3(



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

110 

 

�E�،�48��M{��4¸�e�����8�
  .)1(��א
�5+�א
G²��U:�e�~Q%�!ذ�K�G�8+�א���80،�و��+2(�!

�،e�~F�@�����
��:pذא�i�F@�]���=�،�و��p:f�45�%א�����
��+X6"�*���8א�B،�و
�����8�����א
Q~+��؛�3ن�§6�45	و�p���8ذ��B0�E�����8��R�gא��0Gو
�!ذ$��?�wو�	
�ج؛$�א

�r`V6ن��+E3�5ن�א:�m�07�8�����وطU7�Wل�و����@�א
}���%א�!ن[�®9�6K�Z��V6	Lو�ج��pذ������
�Eو��Kل�א
���w���0!نU7���Zل،��T/^
و��e��7א��^��
���،]
�@��~��ذ��KKK���p:��8

�
�hFא�R�+5�
2(�
57�%G�6d��א(.  

�EZو�א������!ن��Ä9:�،�ً��� �@����7�Rم�و#�د�א3و��*��
�Zن�،�0�9��ل�و�*�م�
��Rذ
[،�وE}(�א��3وא���و��U�/�،�و�%א�	و�# �i9QE�.�#و� �!ذא �8��9�� )�H� �8�R�
�Q
�IEא h�iZ4�H-
������:��,
�kU�0א���� �/8�� -��{
�א �وא
��ل ��0	و��، ��(��א
}�����ن ،��א��1

��9^�ن�,`ط�!ذن�
  .)3(��ل�!ذ���8א

Zنp:��a/9
�45��¨��� ����º�#و��،�e�~F�@��א
	�وאج:��m9*�BÃ�U،و�� �؛ ���3��
��B ��K��E?�����א��3وא�����/��ن��،��#�7?��:�Zن!���Zن���Ep:�،�~
���@����8	و�#���

���
�±3و�א����8�$�H��7��4Eذن�p��45
��9^�نو
��9^�ن،�:pن�א�0E"�:א
���4E���#و�	�8،��
�E!ن�و��9^�نא
���8	و�#����e+���E–��hF3א�%����و���א�R–������^6��8�$�Hن��+א#"��m9*

��+K��)4(.  
                                                 

؛ الشيرازي، المهذب، 228، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج201-200، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )1(
  .430- 429، ص2ج

؛ اإلقناع، 201، ص3انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج .الّزواجيسن سؤالها في أمر فإّنه راهقة إذا كانت المرأة م
 .127، ص3زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج؛ 161-160، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج252، ص2ج

الزهري، السراج  ؛ محمد223، ص3؛ قليوبي، حاشيتا قليوبي، ج202-201، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )2(
؛ زكريا 401، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج431-430، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج365الوهاج، ص

، كفاية األخيار، حصنيال محمد الحسيني؛ 36، ص2جاب، ؛ فتح الوه127، ص3األنصاري، أسنى المطالب، ج
 .482- 481ص

؛ ابن القاسم، حاشية ابن 436، ص5لطالبين، ج؛ النووي، روضة ا201، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )3(
 .286، ص7اسم على تحفة المحتاج، جالق

ي، حصنال محمد الحسيني؛ 40ص ؛ زكريا األنصاري، فتح الوهاب،437، ص5النووي، روضة الطالبين، ج -  )4(
 .131-130، ص9ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي، 481األخيار، صكفاية 
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؛ محمد الزهري، السراج الوهاج، 437، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج54، ص6الشافعي، األم، ج - )1(
 .264 -263، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج67، ص9ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي، 367ص

؛ محمد بن الحسن علي الطوسي، المبسوط في فقه اإلمامية، 587 - 586، ص15ي، تذكرة الفقهاء، جالحلّ  -  )2(
 .164 -162، ص4م، ج1992 - ه1412العربي، بيروت، لبنان،  البهبودي، دار الكتاب تحقيق: محمد الباقر

 .164، ص4الطوسي، المبسوط، ج -  )3(
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علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها، انظر:  – )1(
دار ابن حزم، بيروت،  - الدار البيضاء، المغرب  غربي،أحمد بن علي الدمياطي، مركز التراث الثقافي الم :تحقيق
؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، 8، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج300- 299، ص3م، ج2007 - ه1428، لبنان

 .55-54، ص5؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج177-  176، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج223، ص2ج

 .300- 299، ص3؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج477، ص1دات، جالمقدمات الممهابن رشد،  – )2(
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؛ محمد عليش، منح 177، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج223، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - )1(
 .15، ص2الجليل، ج

 ؛ المنوفي، كفاية الطالب176، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج8، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج -  )2(
  .255، ص2؛ الدردير، الشرح الصغير، ج88، ص3مع حاشية العدوي، ج

يجبر األب البنت التي بلغت وهي مجنونة، أما التي بلغت عاقلة رشيدة ثم طرأ عليها الجنون فال جبر عليها من طرف 
اشية العدوي، ؛ المنوفي، كفاية الطالب مع ح14، ص2األب بل يجبرها الحاكم. انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج

 .99، ص3ج

؛ 353، ص2الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج؛ 223- 222، ص2وقي، الحاشية، جالدس -  )3(
؛ الحطاب الرعيني، مواهب 176، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج8، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج

  .54، ص5الجليل، ج
، بأنه ال موجب لتحديد السن في البكر، ألن األب يجبرها )84، ص3ج، (جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب

 !بلغت ألف عاملو و 
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 .297 -296، ص3الرجراجي، مناهج التحصيل، ج -  )1(

، 3؛ العبدري، التاج واإلكليل، ج8، ص2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج177، ص3شرح مختصر خليل، ج - )2(
 .428- 427ص

، 2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج428، 3؛ العبدري، التاج واإلكليل، ج8، ص2لدواني، جالنفراوي، الفواكه ا -  )3(
  .17ص

إذا كان الّزوج به عيب يوجب الخيار، مثل  ،تجدر اإلشارة إلى أّنه ال يحّق لألب أو الوصّي أن يجبر من ذكرناهم
بخالف لو كان العيب ال يوجب الخيار، كأن  ألبرص... وهذا منعًا لإلضرار بها،الخصّي والمجذوم والِعنين والمجنون وا

  .يكون الزوج قبيح المنظر أو غير كفٍء لها، أو زّوجها بأقّل من مهر المثل
؛ محمد عليش، منح الجليل، 176، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج8، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، جانظر: 

 .15، ص2ج

؛ العدوي، حاشية العدوي 428، ص3العبدري، التاج واإلكليل، ج ؛178، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج -  )4(
  .224، ص2؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج85، ص3على كفاية الطالب، ج

= 
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 ليس كاألب من جميع األوجه. ة مهر المثل، فالوصيّ للّزوجوج فاسقا، وأن يقّدم يكون الزّ أّال  يشترطأّنه  غير =

؛ الدسوقي، 86، ص3؛ العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب، ج428ص ،3العبدري، التاج واإلكليل، ج - )1(
 .224، ص2حاشية الدسوقي، ج

  .180- 179، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج9، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج -  )2(
، صداق اءة الّزوجكف جال،وقيل بأنها تزوج بعشرة شروط هي: خشية الفساد، الفقر، بلوغ العاشرة من العمر، الميل للرّ 

كل الشروط أو  تفإن تخلف وج، إذنها بالقول؛عند القاضي، رضاها بالزّ  الّزواجالمثل، جهاز المثل، ثبوت موجبات 
  .الّزواجإذا دخل بها الزوج وطالت مدة إّال  ،الّزواجبعضها، فسخ عقد 

  .17، ص2انظر في ذلك: محمد عليش، منح الجليل، ج
ألن هذا األخير يقتضي عدم أخذ اإلذن أو  ي نطقها بالموافقة يناقض اإلجبار؛الزوج بالقول، أيالحظ أن رضاء المرأة ب

 !؟وجالموافقة، فكيف يقال بوجوب رضائها بالزّ 

، الّزواجها جبرها على وليّ إذا خيف على اليتيمة الفساد، كان لأّنه  منْ  ،األصوب والمنطقي ما قاله المتأخرونلعّل و 
 صّح الّزواج لم يشاور أم لم ترض، مع مشاورة القاضي في ذلك، فإنْ  الّزواجها أم لم تبلغ، رضيت بعمر  نْ بلغت عشرا مِ 

  .الّزواجة وج وطالت مدّ إذا دخل بها الزّ  صّح الّزواج جها،ا إذا لم يخف فسادها ومع ذلك زوّ دخل بها. أمّ  إنْ 
 .224، ص2ي، حاشية الدسوقي، ج؛ الدسوق358، ص2الشرح الصغير، جعلى  حاشيتهانظر في ذلك: الصاوي، 
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؛ 53، ص5أولي النهى، ج؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 153، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج - )1(
، 6، جالسابق ع، المرجنجديعبد الرحمن ال؛ 585، ص2عبد الرحمن بن عبد اهللا البعلي، كشف المخدرات، ج

  .256ص
؛ إبراهيم بن محمد بن 1256، الفروع، صجبار. انظر: محمد بن مفلحاإلوهناك رواية عنهم تجعل الجد مثل األب في 

 . 57، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج101، ص6، جفي شرح المقنع مفلح، المبدع

، شرح الزركشي؛ 392، ص1؛ مجد الدين أبو البركات، المحرر في الفقه، ج365، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )2(
أولي ؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 524، ص4شرح منتهى اإلرادات، ج؛ البهوتي، 162، ص3الزركشي، ج

؛ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، 256، ص6، جالسابق عج، المر نجديعبد الرحمن ال؛ 72-71، ص5، جالنهى
 - ه1402، كتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة، بيروت، لبنانممنار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: زهير الشاويش، ال

 .62، ص12؛ العثيمين، الشرح الممتع، ج155، ص2، جم1982

؛ البهوتي، كشاف القناع، 123، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 364 - 363، ص9ابن قدامة، المغني، ج - )3(
؛ إبراهيم بن ضويان، 69-68وص 56، ص 5، جأولي النهى؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 282، ص11ج

 .154، ص2ج ،المرجع نفسه

؛ ابن تيمية، مجموع 151-148، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 404، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )4(
 .54، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج20 - 19، ص32، جلفتاوىا

 .299من صحيح مسلم، وسيتم تخريجه بصورة مفصلة في الصفحة  109سبق تخريجه في الصفحة  – )5(
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- 53، ص5، جأولي النهى؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 400 - 399، ص9ني، جابن قدامة، المغ -  )1(
 .149، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 54

 .140، ص4؛ مسلم، الصحيح، ج17، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه -  )2(

دي خير العباد، ، زاد المعاد في همحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ؛20، ص32بن تيمية، مجموع الفتاوى، جا - )3(
  .948 -947م، ص2005 - ه1425دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

، شرح الزركشيهو األظهر. انظر في ذلك:  :قال الشريف أبو جعفر: هو المنصوص عن اإلمام أحمد، وقال الزركشي
 .54، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج149، ص3الزركشي، ج

 .141 -140، ص4؛ مسلم، الصحيح، ج21، ص9صحيح، جالبخاري، ال رواه -  )4(

؛ أبو @إسناده صحيحA. قال أحمد محمد شاكر: 2469، حديث رقم122، ص3أحمد بن حنبل، المسند، ج رواه -  )5(
 .@صحيحAقال األلباني: . 326؛ ابن ماجه، السنن، ص2096، حديث رقم363داود، السنن، ص
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 .150- 149، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي -  )1(

 .25ص، 9البخاري، الصحيح، ج رواه -  )2(

 .141ص، 4، الصحيح، جمسلم رواه -  )3(

 .20، ص32ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  -  )4(
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 .56، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج345، ص2، شرح الزركشي، جانظر: الزركشي – )1(

 من سورة الطالق. 4من اآلية  -  )2(

 .156 - 155ص، 3، شرح الزركشي، جالزركشي -  )3(

  .413- 412، ص9ابن قدامة، المغني، ج -  )4(
؛ 160-156، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 56-55، ص8راجع في ذلك أيضا: المرداوي، اإلنصاف، ج

؛ 124، ص5؛ البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج54، ص5، جأولي النهىمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب 
 .585، ص2ها؛ عبد الرحمن بن عبد اهللا البعلي، كشف المخدرات، جوما بعد 246، ص11كشاف القناع، ج
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؛ البهوتي، كشاف القناع، 152، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 390 - 387، ص9ابن قدامة، المغني، ج - )1(
، المرجع السابق؛ إبراهيم بن محمد بن ضويان، 23، ص32؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج306 -305، ص11ج
  .105، ص12العثيمين، الشرح الممتع، ج؛ 159، ص2ج

أّما إذا لم ُيعلم، فإّن العقد ال يكون صحيحا إذا ُعِلم بعدم الكفاءة،  الّزواج وهناك روايتان أخريتان: األولى مفادها أنّ 
كانت  ا إنْ أمّ  ر في اإلجازة أو الفسخ،يثبت لها الخياألّنه  لعقد صحيح إذا كانت المرأة كبيرة؛ا أنّ  الثّانيةو  صحيح.

 اتبلغ السن التي يعتبر فيهحّتى خول بها الدّ  نَ وج مِ يفسخ األب العقد، أو يمنع الزّ  ا أنْ ، وهنا إمّ الّزواجصغيرة فال يصح 
 ونرى أّن الرواية األخيرة أولى باالّتباع.إذنها، فتختار بين اإلجازة والفسخ. 
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(1) - Art 1: «Tout mineur est de plein droit en état d'incapacité et placé en tutelle. 
Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans 

accomplis». 
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(1) - A. Colomer. La tutelle des mineurs en droit musulman Algérien (loi du 11 juillet 1957). Revue 
internationale de droit comparé, Année 1960, Volume 12, Numéro 1. p.125. 
(2)- V: A. Colomer. op. cit. p.117 etc. 

  سنة. 18أصبح سن الرشد في فرنسا هو  05/07/1974ابتداًء من 
Art 414: «La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis…». 

شخصّية في الجزائر، مجلة العلوم القانونّية واالقتصادية، مطبعة عين محمد الحسيني حنفي، تقنينات األحوال ال – )3(
  .176م، ص1974شمس، مصر، السنة السادسة عشر، العدد الثاني، جويلية 

BENDJABALLAH Souad, La problématique d'une définition du mariage dans le code de la famille 

Algérien, Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Université D'Alger, 

volume 39, n° 03, 2001. p.12. 
(4) – Art 2: «le mariage se forme par le consentement des deux époux. 
A peine du nullité, le consentement est exprimé verbalement, publiquement et en personne…». 

 .11-10انظر في ذلك: محمد الحسيني حنفي، المرجع السابق، ص – )5(
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(1) – Art 2/2: «Le consentement des mineurs ou des interdits judicaires ou légaux doit être 
complété par celui de leur tuteur». 
 Art 2: «Le consentement des époux doit être explicite, non équivoque et ne peut être donné à terme 
ou subordonné à la réalisation d'un évènement futur et incertain. 
L'erreur dans la personne ou la violence entraîne la nullité du mariage». 
(2) – Art 4/4: «Pour les conjoints mineurs, ou interdits judicaires ou légaux, l'autorisation des 
personnes habiletés par la loi à les assister». 

)3(  –Art 1: «L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus, ne peuvent contracter 
mariage». 

)4( -Art 3: «Est nul tout mariage non consommé contracté en violation des dispositions de l'article 

1. Il peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le 

ministère public». 
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)1( -Art 2: «Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaitent point encore l'âge  

requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut etre attaqué: 

1°) Lorsque les époux ont atteint l'âge légale; 

2°) Lorsque la femme qui n'avait point cet 'âge a conçu». 

، 1996ر، عة الثّالثة، الجزائوالطالق في قانون األسرة الجزائري، دار هومة، الطب الّزواجعبد العزيز سعد،  - )2(
؛ عبد القادر بن حرز اهللا، الخالصة في أحكام الّزواج والطالق في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري 123ص

  .69م، ص2007حسب آخر تعديل له، دار الخلدونية، الجزائر، 
= 
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ر بإقراره السلطة ورغم منع الجبر، فإن الكاتبة فريدة دخيل تقول بأن قانون األسرة سجل تراجعا حقيقيا وغير مبرّ  =

  !األبوّية المبنّية على تأثير صورة األب على األسرة التي تجّسد السلطة والخوف
V: DEKHIL Farida, op. cit. p. 719. 

الرشيد بن شويخ، شرح قانون األسرة الجزائري المعّدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات، دار الخلدونية، الطبعة  - )1(
 .68 -67م، ص2008 -ه1429األولى، الجزائر، 

  من التقنين المدني الفرنسي: 180/1وقد ورد ما يفيد بذلك في نّص الماّدة  – )2(
«Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne 
peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, 

ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par 

crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage». 

  نظر في ذلك: بطالن مطلق. اوهو 
LEO Aurélie, op. cit, p.36. 

؛ حسام الدين كامل األهواني، المرجع 181 - 179انظر في ذلك: محمد الحسيني حنفي، المرجع السابق، ص – )3(
  .231 -227السابق، ص

  من التقنين المدني الفرنسي: 180/2وهو مضمون نّص الماّدة 
«S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, 

l'autre époux peut demander la nullité du mariage». 

LEMOULAND Jean- Jacques et VIGNEU Daniel, Droit des couples, Recueil Dalloz, 184 

année, 3 juillet 2008, N° 26/ 7343e. p.1788. 

، ببطالن عقد زواج 08458 -07قضية رقم ، 01/04/2008" بتاريخ Lille" @ليلAوفي هذا الصدد قضت محكمة 
بسبب عيب في رضاء الزوج الذي اعتقد عذرية مخطوبته في حين وجدها ثيبا. غير أن هذا الحكم يعتبر شاذا، إذ ال 
يوجد اليوم من الفقه وال من القضاء من يجعل الغلط في العذرية غلطا في صفة جوهرية، وحّتى الحمل الخفي للمرأة 

  در اعتباره كسبب لإلبطال.أصبح ِمَن النا
من تقنين األسرة، كان له أْن يطّلقها مع حرمانها  19اشترط الزوج عذرية المرأة في العقد بموجب نص الماّدة  إذالكن 

، قضية 480264، ملف رقم 11/02/2009من التعويض المترتب عنه. انظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
  .287-283، ص2009، 1ة العليا، العدد(ر.ن) ضد(س.ح)، مجلة المحكم

= 



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

126 

 

!ن�9s@�א�+�4E�eزو#��8و�S@�א3و�د�وU^��$+�6ن��א
	�وאجO�4]�$��%א�]��6��Wل�*
م��؟��8�����א3و�د�! ����)��،���و�:����
�א �

� ن� >+���Rא�,+�ع�و�
���א� >%��)X��g+bא	א��]
%���U½�،א�~+�-א�,+�ع�،�
�%
���א
�4E !�)�t�xא��و��12����א��د��J��8��*�g��e#�א������e63א��د���G3א�א%��،

��g%

V/9א�-^�L+5�،>+א�زوאل�א)�À�$�6�4E8+אن���>�QH�)#�R����
ن��^��9:��Àא�>
k�7�"E�0
���Rא����K� �

� A+و���
���א -�+�
�א ���i9ج ����UًKن��$�0 ���5ن ���
�=�אU^��ً9^E� ��)1(g$� �و�� ،�
�،��2�	�	�
���(�������א)#��$،����#����9��Rא
	�وאج�7
��!�+אم�*����Rא
���$�0*���א

�T�7��$א��8.�א)دא�A�
����V�L+L0�V�����$ن���و���א)دא�]
97��4����א��د��R����eא�	אb+،�ذE
���
��א���uא�d��6�iQ
��9#�����زوאج�א�	אb+�����,`ط���R�L�I�V*�g%
��dא�kא��%��©
��

k9^0��x
�(�و���K��r)2(א
	�وאج)�5Eن�*������ن�א�	א��8��g+bא
��א
����א
,+وط�א���2�23א
�,
�4Eķא
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  لمزيد من التفصيل في شأن إبطال العقد للغلط راجع: =

VILOTITCH Drag. Yov, De la nullité du mariage pour vices du consentement en droit 

Français et dans les principales législations étrangères, Thèse pour le doctorat en 

droit, Université de Lyon, imprimerie BOSC frère & RIOU, 1929, p. 25 etc. 

 .65، المرجع السابق، صبلحاج العربي -  )1(

؛ قانون األسرة في ثوبه الجديد، شرح 123، صوالطالق في قانون األسرة الجزائري الّزواجعبد العزيز سعد،  -  )2(
  .38م، ص2009الطبعة الثّانية، أحكام الّزواج والطالق بعد التعديل، دار هومة، 

  .LEO Aurélie, op. cit, pp. 36- 37وفي خالف هذا الرأي:         

بأّنه ال توجد إجراءات إلبطال الّزواج الذي تم دون موافقة الّزوجة في بلدان المغرب، وليس أمامها إّال أْن  حيث تقول
وهذا ليس ِمَن البطالن وال ِمَن الطالق في شيء، كما ال يعتبره ، -مشيرة إلى الخلع -تدفع مبلغا ِمَن المال لقاء حّريتها

القاضي الفرنسي طالقا. أّما إْن كانت المرأة الُمْجَبرة لها جنسية فرنسية أيضا، فلها أْن تقّدم طلب إبطال الّزواج أمام 
  القاضي الفرنسي.

د الزوجين يمكن إبطاله كما أوضحنا، وقد صدرت وحقيقة األمر خالف ما ذَكَرْت؛ ألّن الّزواج الذي يتم دون موافقة أح
 في ذلك أحكام وقرارات قضائية عّدة تفيد به، ولم يشر أّي منها إلى مسألة الخلع.

)3( - V: GHAOUTI Benmelha, Eléments du droit Algérien de la famille, O.P.U. 1983, p. 50; Le 

droit Algérien de la famille, P. 52; BENDJABALLAH Souad, op. cit. p.12. 
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لم يعطوا للقاضي وال  1984في خالف هذا، ترى الدكتورة بن جاب اهللا سعاد بأن واضعي قانون األسرة لسنة  - )1(
لضابط الحالة المدنية إمكانية التحقق ِمْن غياب التراضي؛ فأمام ضابط الحالة المدنية ال يوجد نّص شرعي يلزمه التأكيد 

، وال الموثّقين الذين يقولون بأنهم يطّبقون أحكام السنة التي تشترط حضور الولّي والّزوج والشهود على إحضار الّزوجة
 13فقط. في الوقت الذي سّجل االجتهاد القضائي تراجعا في مواقفه حيث اقتصر على احترام تطبيق أحكام نّص الماّدة 

  التي تمنع الولّي من إجبار المرأة على الّزواج.
V: BENDJABALLAH Souad, op. cit. p.12. 

لو جعلنا كل عقود الّزواج  تتم أمام القاضي، بحضور الّزوجين وتعبيرهما عن رضاهما أمامه، ألّدى ذلك إلى  لكن
إشكاالت عديدة؛ أبسطها إرهاق المقبلين على الزواج وأهليهم، بتوجههم إلى القضاء، وتحميل القضاء عبًئا آخر، مع أّن 

بكثير، إذ القانون والّشرع، منح لمن تخلف رضاؤها أن ترّد الّزواج ولو عن طريق القضاء،  الحل أبسط من ذلك
فينحصر بذلك اللجوء إليه في الفئة التي انعدم رضاؤها. أّما بخصوص التأكيد على حضور الزوجة أمام ضابط الحالة 

رضاها الحقيقي إْن كان قد أجبرها الولّي على  المدنية أو الموّثق، فإّن تعبير المرأة عن رضاها أمامه ال يدل فعال على
الّزواج، فكما تخشى معارضته بعدم حضورها، تخشاه بحضورها، سواء أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق أو حتى 
القاضي، بخالف لو كانت رافضة لألمر رفضا قاطعا غير خائفة من ولّيها؛ فإّنها حينها تتوجه دون تردد إلى القضاء 

رّد العقد إْن كان قد تّم أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق، وهذا ما كّرسه تقنين األسرة، أسوة بما جاء في  وتطلب
 الشريعة اإلسالمية.



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

128 

 

�	
�R�eא)����m9*�Wא
���HUא+/9
�$��Gم�و#�د��*�f����#و،������6��H��8ل�$����8,�ن�$���
�Kא
	�وאج�%א� �

)b�Hل������HوW�e+/9
��k�5و���/b�H���#و	

��א
�^Uن،�:�m��0א
���HUא��E��{6ن��
À�X
�eא
����א
%�5��gن��؛�3ن��%א�
��K�i�iF�wوאu(�وא�7א�E"�א+/9
���:��M7�À�X
א

�������)K��
�8�،����/��א
����א����
��8����0+א،�و:E��9�Ã��86و!#�ز�،h�iF���*���
�"E�W���
���mC+6ن�� �,�.�����9K���ز��،�و��§�45?���HU*�$وא02/+א�،UF�+[�gذ

U*���E��8^�+6���������H���*+�K� �

�g+bא	א�� W�c�
�א �E�دون�:�+�� �0��g%
�א e�א�+ ن�زوאج� $���� �8�*� و�#Bא� �Eא:��80
�2�:���*)1(K� �

� 
�45�9¨�و!ذא�-
��Zن�LE� B�Z4�� m9*� �نZא
	�وאج�-�t@�و��0� و� �دون��	و�#�، �8
����%א������E�fא:�p:�،�80ن���%?�،���t�-��4E�m9*��^92@�و��0
�w�
�e+�X
א�#�W.�א

�����{
���IEZ4א e12א��د��IEZ4�IE� +5�
�א ��א��0 "�E� �^92� 
��Äدون���<� h�/0
� e+23א�d��6L4�
�K!ذא���ن��R�%א�א��"���i9QE?�،�א
	�وאج �

                                                 

، قرار مجلس 1966/ 03/06، قرار مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1966/ 02/ 09قرار المحكمة العليا بتاريخ  -  )1(
. أشار إليها: 21/04/1966و  23/07/1965حكم محكمة الجزائر بتاريخ  ؛1968/ 21/12سيدي بلعباس بتاريخ 

  .126و  69بلحاج العربي، المرجع السابق، ص
، يجعل من العقد باطال بطالنا مطلقا وللقاضي إثارته من 07/12/1966وهناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

  تلقاء نفسه.
                                                           .GHAOUTI Benmelha, le droit Algérien de la famille, p. 58انظر: 

  ، قضى بأن ضرب الفتاة بعصا يعتبر إكراها مبطال للرضا.14/06/1890وقرار قبل ذلك بتاريخ 
  .153ص -2 - 1891. نقال عن: دالوز، 233انظر في ذلك: حسام الدين كامل األهواني، المرجع السابق، ص

بعد أن رفعت دعوى أمام ، حيث 28/01/1930الشهيرة، بتاريخ  @حوريةAوقرار مجلس قضاء الجزائر في قضية زواج 
غرفة المراجعة اإلسالمية، قررت هذه األخيرة أن الّزواج يتم بإرادة أولياء الزوجة والزوج فقط. هذا القرار الذي شكل خيبة 

كما وصفه الدكتور بلحاج العربي  - أي قرار غرفة المراجعة - ، وهو قرارأمل لها، فاستأنفت أمام مجلس قضاء الجزائر
  خطير ومناقض لمبادئ الفقه اإلسالمي.

V: BELHADJ Larbi, op. cit. p. 431. 
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  .79 - 78علي فياللي، المرجع السابق، ص – )1(
حين الكالم عن العضل حّتى نتجنب وهذه المسألة متعّلقة بعضل الولّي؛ لذا ال نوّد الّتفصيل فيها هنا، بل نتركها إلى 

 التكرار ما أمكن.
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 .@الثامن عشرةAالصحيح أْن نقول:  – )2(
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 13 - 12، ص31انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج
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 الفقه مع مقارنة دراسة األهلية، لعوارض القانوني نظامال كفاية مدى محاسنة، محمدانظر في هذه األمراض:  – )1(
 .13، صم1995 األردن، األول، العدد العاشر، المجلد والدراسات، للبحوث جرش مجلة اإلسالمي،

 .1993لسنة  74 رقم معّدل بموجب القانون – )2(
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 نْ أَ  ُيْمِكُنهُ  َكاِمَلًة الَ  َسَنةً  َعَشرَ  ِمْنُهَما َثَماِنَيةَ  َيْبُلغْ  َلمْ  َمنْ  َفُكل  َعَلى َذِلكَ  َوِزَياَدةً ...�FFنّص الفصل الخامس على: - )1(
ِر َيَتَوقُف َعَلى إْذٍن َخاص َمَن اْلَمَحاِكمِ ُيْبِرَم َعْقَد َزَواجٍ  اْلُمَقر نَواِج ُدْوَن الس َوإِْبَراُم َعْقِد الز ....EE ونّص الفصل السادس .

  .EEَيَتَوقُف َعَلى ُمَواَفَقِة اْلَوِلي َواْألُم  َزواُج اْلَقاِصرِ FFعلى: 
في القانون  الّرشد سنّ  ، مميزا كان أم غير مميز، وننبه هنا إلى أنّ الّرشدالقاصر هو كل من لم يبلغ سن  نشير إلى أنّ و 

 سنة. 20التونسي هو 

  الفقرة األولى من الفصل السادس.حسب  @واألمالولّي Aمقترنا بموافقة  الّزواجأصبح  1993بعد تعديل  -  )2(
فلماذا وضع بدله لفظ قابل األم، ي ألّنه إْن كان المقصود هو األب فقط، وهذا ما وهذا خطأ من الناحية الموضوعية؛

  بتفرعاته، فلماذا جعل بجانبه األم.الولّي األب، وٕاذا كان المقصود هو  نَ أشمل مِ والولّي ، وليّ ال
دون ُل تزويج القصر مرتبطا بموافقتهما عْ التونسي جَ المشّرع  دُ صْ كان قَ  إنْ الولّي ألب بدل يجعل لفظ ا أنْ  سلمفكان األ

 .@م األُ وَ الَوِلي  ةِ قَ افَ وَ ى مُ لَ عَ  فُ ق وَ تَ يَ  رِ اصِ القَ  اجُ وَ زَ A :إلى قوله @اهَ ودِ جُ وُ  ةِ الَ ي حَ فِ A :يضيف عبارة غيرهما، أو أنْ 
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 .140ص األكحل بن حواء، المرجع السابق، -  )1(

، دار ، رسالة دكتوراه منشورةانظر في ذلك: محمد سعيد جعفور، إجازة العقد في القانون المدني والفقه اإلسالمي -  )2(
 وما بعدها. 68، صم2000هومة، الجزائر، 
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  .139انظر في هذ: لكحل بن حواء، المرجع السابق، ص -  )1(
 البكر، حيث إنّ ء في الفقه المالكي الذي يقول بإجبار التونسي ما جاالمشّرع وِمْن َبعِده  ،ةوقد خالف المعلق على المجلّ 

فخالف بذلك جميع  البالغة العاقلة دون قيد أو شرط؛ كما نفى والية االختيار على ،نفى والية اإلجبار بالتمامالمشّرع 
 المذاهب بما فيها المذهب الحنفي.
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 ونِ نُ جْ المَ  اجُ وَ زَ  دُ قَ عْ يُ  ، الَ ةِ قَ ابِ الس  ةِ اد المَ  امِ كَ حْ أَ  نْ اًء مِ نَ ثْ تِ سْ اِ FFحين قال:  15المادة  عدا المشرع القطري في نّص  - )1(
  :ةِ يَ الِ الت  وطِ رُ الش بِ ِإال  وهِ تُ عْ المَ وَ 

= 
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؛ اللذين يقيدان 1931لسنة  78، والقانون 1923لسنة  56يالحظ أّن هذا الحكم رغم أّنه متأخر عن القانون رقم  =

 سلطة األولياء، إّال أنه كرس والية اإلجبار كما هي في المذهب الحنفي. 

وآثاره، دار الفكر  الّزواج؛ محاضرات في عقد 124- 123، صالشخصّيةألحوال محمد أبو زهرة، اانظر:  – )1(
 .172، صم1971، ، مصرالعربي، القاهرة

 الشخصّيةقانون تنظيم بعض أوضاع وٕاجراءات التقاضي في مسائل األحوال  منْ  17كذلك، نّص الماّدة  انظر - )2(
 .2000لسنة  1الصادر بالقانون رقم 

 .173وآثاره، ص الّزواج؛ محاضرات في عقد 125-124، صالشخصّية، األحوال محمد أبو زهرة -  )3(

 .265، ص3، شرح فتح القدير، جبن الهمام؛ ا240، ص2ذكر هذا الرأي: الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )4(
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وآثاره،  الّزواج؛ محاضرات في عقد 125- 124وص 109-108، صالشخصّيةمحمد أبو زهرة، األحوال  -  )1(
 .173ص

)2( –Aكلمة تركية تعني الدفاتر التي تتضمن الحسابات اليومية واألعمال الجارية، وهي أحد أصناف  @الروزنامجة
  .الدفاتر المالية المعروفة بالباب الدفتري

ون والثقافة اإلسالمية  ومنظمة بحاث للتاريخ والفنانظر: محمد السيد الدغيم، دليل األرشيف العثماني، ترجمة، مركز األ
 .196-194، ص2008، تركيا، سالميلمؤتمر اإلا

 .تعود على المحّل وليس على الجهة @تابعA؛ ألّن كلمة @الجهة التابع لهاAالّصحيح أْن نقول  – )3(

 .126، صالشخصّيةمحمد أبو زهرة، األحوال  -  )4(
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 .126، هامش الصفحة الشخصّيةمحمد أبو زهرة، األحوال  -  )1(

  .@وغِ لُ البُ  لَ بْ قَ  ةِ يرَ غِ الص وَ  يرِ غِ الص  اجُ وَ زَ  لُ طُ بْ يَ فَ  ،وغُ لُ البُ  اجِ وَ الز  ةِ يّ لِ هْ ي أَ فِ  طُ رَ تَ شْ يُ  -أAى اآلتي: عل 19نّصت المادة  – )2(
 .148 -147انظر في ذلك: األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص

 .233 - 231انظر في ذلك: حسام الدين كامل األهواني، المرجع السابق، ص – )3(
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السوداني  الشخصّيةانظر في تفصيل ذلك: معتصم عبد اهللا الجاك، الوالية على النفس في قانون األحوال  - )1(
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 .10في المادة  القانون العربي الموحد لألحوال الشخصيةوهو ما نص  – )1(

 لذا ال داعي لتكرار الكالم فيه. ؛مطابق للتشريع األردني تماما 1976لسنة  61التشريع الفلسطيني رقم  -  )2(

 سنفصل المسألة فيما يتعلق بهذا األمر عند كالمنا عن العضل. -  )3(
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  .155األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص -  )1(
اء المنصوص عليهم في القانون األردني، وهم وليجبار هنا تكون لألوالية اإل محمد أبو زهرة قال بأنّ  الشيخ غير أنّ 
  السابعة، العصبة بالنفس على الترتيب المبين في مذهب أبي حنيفة. نّص الماّدة  حسب

 .177أبو زهرة، الوالية على النفس، ص انظر: محمد

 .176محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )2(

 .153- 152رجع السابق، صاألكحل بن حواء، الم -  )3(
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القديم على حكم يتعلق بالمراهقين الذين بلغوا السادس عشرة من العمر، وجعل زواجهم  9نّص الماّدة  احتوى - )1(
 .8نّص الماّدة  في لَ عِ جُ بعض الشيء في اللفظ وفي السن، وَ  لَ د وٕاذن القاضي، لكنه عُ الولّي مرتبطا بموافقة 
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قبل بلوغ الخامس  الّزواجكان يمنع  1998لسنة  27قبل تعديلها بموجب القانون رقم  15 نّص الماّدة يالحظ أن - )1(
 .صّحة الّزواج عشرة سنة، ويرتب عليه عدم

 .184، ص7وهبة الزجيلي، المرجع السابق، ج -  )2(

عاما في  18، فهو ةالشخصيّ ة للمرأة يختلف عنه في قانون األحوال الّنسبفي القانون المدني السوري ب الّرشد سنّ  -  )3(
 .الشخصّيةن األحوال تقنيعاما في  17منه، و 46نّص الماّدة  ن المدني فيتقنيال
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من تقنين األسرة القطري، جاَءا بلفظ  16من تقنين األحوال الشخصّية السوداني، ونص المادة  41نص المادة  – )1(
A ٍكما هو معروف في لغة العرب، غير أن سياق الكالم يحمل  ، وهو لفظ يشمل الذكور واإلناث@الَمْحُجوِر َعَلْيِه ِلَسَفه

أكثر على أّنه يخص الذكر دون األنثى؛ ألّن َمْن يدفع المهر هو الذكر ال األنثى، والحجر هنا للسفه، خشية ِمْن أْن 
ئم حالتها المادية؛ يغبن بدفع مهر باهظ الثمن مقارنة بحالته المادية، وال يقال إّن المهر الذي حصلت عليه المرأة ال يال

 ألّنها ليست متصرفة بل متصرف إليها.
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إن األدلة الشرعّية التي تنفي والية اإلجبار قوّية وال مناص من األخذ بها، وقد أوردها الحنفية ومن وافقهم  – )1(
يا على ذلك، دليال كاف -كما سنرى في الباب الثاني –لالستدالل على صّحة والية المرأة على نفسها، لكنها ال تنهض 

  وٕانما دليال على والية االختيار.
المنعقدة بمقر األمانة  األوروبي لإلفتاء والبحوث للمجلس للدورة العادية الرابع عشرة البيان الختامي وفي هذا، خرج

ء جا 14/4؛ بالقرار منه 27إلى  م2005فبراير  23 منه، الموافق 18إلى  1426محرم  14في الفترة من:  العامة بدبلن
ا، هَ اجِ وَ زَ  رِ مْ ي أَ فِ  تِ نْ البِ  ارُ مَ ئْ تِ سْ اِ  اءِ يَ لِ وْ و األَ أَ  اءِ ى اآلبَ لَ عَ  بُ جِ يَ َأنُه  هِ بِ  لُ مَ العَ وَ  هِ يْ لَ إِ  يرُ صِ المَ  بُ جِ ي يَ الذ  لَ وْ لقَ ِإن اFFفيه: 

  .EE...الَ فَ  ال إِ ، وَ دُ قْ العَ َصح  هِ يْ لَ عَ  تْ قَ افَ وَ  نْ إِ فَ 
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=282 

 َنْفُسه. الُبْضُع والَبْضُع بمعنى: الشق، َوالَتْقِطيُع. ويطلق مجاًزا على التَزوِج  َوالُمَجاَمَعِة. كما يطلق البضع على الَفْرجِ  ∗
 .332-330، ص20وقيل: الَمْهُر. انظر: الزبيدي، تاج العروس، ج
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؛ ابن الهمام، شرح 157، ص3البحر الرائق، ج؛ ابن نجيم، 242 -241، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )1(
؛ حسن علي الشاذلي، الوالية على النفس، 334، ص1درر الحكام، جال، منال خسرو؛ 246، ص3فتح القدير، ج

 .316ص

بالل حامد إبراهيم، المرجع ؛ 154واج وآثاره، صالزّ ؛ محاضرات في عقد 108، صالشخصّيةأبو زهرة، األحوال  -  )2(
 .932السابق، ص

 .242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )3(

 .1، صالشخصّية. نقال عن: أحمد الحصري، األحوال 26، ص1عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج -  )4(
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 .48األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص -  )1(

 .153، ص2رقندي، تحفة الفقهاء، جعالء الدين السم -  )2(
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التمهيد ؛ 18، ص5؛ اإلشراف على مذاهب العلماء، ج102ع: ابن المنذر، اإلجماع، صانظر في هذا اإلجما -) 1(
لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم 

العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم  ؛318ص، 19م، ج1967 - ه1387المغرب، األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
 - ه1421دار المنهاج، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  ،، تحقيق: قاسم محمد النوريالشافعياإلمام البيان في مذهب 

 .406، ص9ابن قدامة، المغني، ج ؛182، ص9ج م،2000

 .242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )2(
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وما بعدها؛  119، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج243 -242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )1(

؛ عبد الرحمن 120 -118، ص2وما بعدها؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 34، ص3المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج
 وما بعدها. 256، ص3القدير، ج؛ ابن الهمام، شرح فتح 493 - 490، ص1، مجمع األنهر، جالكليبولي

؛ @إسناده صحيحAأحمد محمد شاكر:  . قال7398، حديث رقم 209، ص7د، جأحمد بن حنبل، المسن رواه -  )2(
، 3؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج@إسناده صحيحA. قال حمزة أحمد الزين: 9459، حديث رقم 226، ص9ج

 .3111، حديث رقم269ص

إسناده A. قال حمزة أحمد الزين: 17652، حديث رقم474 -473، ص13المسند، جأحمد بن حنبل،  رواه - )3(
، 17؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج@صحيحAقال األلباني: . 1872، حديث رقم 326ابن ماجه، السنن، ص ؛@صحيح

رقم  ، حديث234، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج123، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج264، حديث رقم 108ص
 .@صحيحA. وقال: 1836

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  يق:أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، تحق رواه - )4(
: إسناده شعيب األرنؤوط. قال 4385، حديث رقم 201 - 200، ص11، جم1994 -ه1415األولى، بيروت، لبنان، 

. 225، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، جديث، وكذبه ابن حبان والدارقطنيضعيف جدا، فمحمد بن إبراهيم منكر الح
؛ محمد بن أحمد بن عثمان 3775، حديث رقم 449، ص4السنن، ج ؛ الدارقطني،@تفرد به محمد بن إبراهيمAوقال: 

إبراهيم، دار  الذهبي، المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف ياسر بن
. قال: تفرد به 11308، حديث رقم 2796، ص6م، ج2001 – ھ1422الوطن، الطبعة األولى، الرياض، السعودية، 

  محمد وهو كّذاب. 
؛ @ضعيفA. قال األلباني: 2236، حديث رقم 389. رواه: أبو داود، السنن، ص@ِإْن َقِرَبِك َفَال ِخَياَر َلكِ Aوورد بلفظ: 

حقيق وضبط: شعيب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، طبعة خاصة، دمشق، سوريا، أبو داود السنن، ت
، 11؛ الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج@لغيره صحيحA، قال المحققون: 1، هامش رقم551م، ص2009 -ھ1430

ث موصول، لكن . قال شعيب األرنؤوط: روى هذا الحديث أبو جعفر بثالثة أسانيد؛ اثنان منها مرسل، والثال201ص
، حديث رقم 321، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج225، ص7فيه عنعنة ابن إسحاق؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج

 .@ضعيفA. قال: 1908

 .242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )5(
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 .117في الصفحة  سبق تخريجه - ) 1(

 .242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  )2(

، 1منال خسرو، الدرر الحكام، ج؛ 120، ص3، جالبحر الرائق، ؛ ابن نجيم4، ص5، المبسوط، جالسرخسي – )3(
؛ ابن الهمام، شرح 118، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج491 - 490، ص1الكليبولي، مجمع األنهر، ج؛ 335ص

 .256، ص3فتح القدير، ج

بن مازة، ؛ ا491، ص1ليبولي، مجمع األنهر، جالك؛ 243، ص2انظر في ذلك: الكاساني، بدائع الصنائع، ج – )4(
 .118، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج58، ص3المحيط البرهاني، ج

 .256، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج – )5(
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؛ عالء الدين 125- 124، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج244، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )1(
  .154 - 153، ص2اء، جالسمرقندي، تحفة الفقه

، كيف يحتاط لمن زنت، بأْن جعل زواجها مثل زواج األبكار، أي أّن صمتها يكفي /وعحبا لإلمام أبي حنيفة 
العتبارها راضية، ولو أوجبنا عليها النطق لظهر للناس بأّنها زانية، فتتضرر من ذلك، فُيْحِجُم الخاطب عنها، وربما عن 

يحتاط لزواج المرأة البالغة العاقلة، ويعطي لها الحق في تزويج نفسها دون ولّيها، رغم  أخواتها وقريباتها؛ في حين ال
الضرر الذي سيحدث من جراء ذلك لها ولقريباتها، وألوليائها، وأسرتها ككل؛ حيث أّن وصفها بالوقاحة والميل إلى 

فيها، كما أّن عقدها للزواج دون أوليائها،  الرجال يجعل الرجل المتقدم إليها يحجم عنها، وٕاْن تزّوجها، فإّنه ال يثق
 سيلحق العار بهم، وسيقطع ال محالة العالقة بينها وبين أوليائها، بل وأقاربها ككل.

؛ 185-184، ص3؛ الخرشي، شرح الخرشي مع حاشية العدوي، ج227، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )2(
؛ أحمد بن إدريس 64، ص5رعيني، مواهب الجليل، ج؛ الحطاب ال368 - 366، ص2الدردير، الشرح الصغير، ج

 .227، ص4، جم1994، ، بيروت، لبنانالقرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى

ية، الّسلطانخليل بن إسحاق بن يعقوب المالكي، المختصر في الفقه على مذهب اإلمام مالك بن أنس، المطبعة  -  )3(
؛ 228 -227، ص2؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج81م، ص1855 –ه1272، باريس، فرنسا، الثّانيةعة الطب

؛ النفرواي، 65 -64، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج185 -184، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج
  .10 - 9، ص2الفواكه الدواني، ج

؛ محمد 434 - 433، ص3ي ذلك: العبدري، التاج واإلكليل، جسة. انظر فوهناك من زاد عليهن، البكر اليتيمة المعنّ 
= 
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 .271، ص1بن أحمد المالكي، شرح ميارة، ج

العروض هي الَمَتاُع، أي ما عدا األثمان من دنانير ودراهم. وقيل: هي كل األمتعة التي ال تكال وال توزن، وال تكون  ∗
 .66، ص30حيوانا أوعقارا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج

َأْو َمْن ُهَو َأَحق ِمْنُه ِباْألَ◌ْمِر اِالْفِتَياُت ُهَو: ((اِالْسِتْبَداُد ِبالرْأِي، َوالسْبُق ِبِفْعل َشْيٍء ُدوَن اْسِتْئَذاِن َمْن َيِجُب اْسِتْئَذاُنُه،  ∗
 .280، ص5الكويتية، ج ِفيِه، َوالتَعدي َعَلى َحق َمْن ُهَو َأْوَلى ِمْنُه)). انظر: الموسوعة الفقهية

  يصح عقد المفتات عليها بشروط ستة هي: -  )1(
  أن يكون رضاها بالقول ال بالصمت. -
  أن يكون زمن العقد قريبا من زمن رضاها به. -
  يسبق رضاها رفض.أّال  -
  أن تكون المرأة في البلد الذي حصل فيه االفتيات والرضا. -
  ت عليها.وقت العقد بأنه افتاالولّي يقر أّال  -
  يكون قد تم االفتيات على الزوجين معا.أّال  -

رشد القرطبي، البيان  أحمد بن بن ؛ محمد158 -157، ص4، ج2دونة، مجانظر في ذلك: مالك بن أنس، الم
والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق: أحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب اإلسالمي، 

؛ 228، ص2؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج268، ص4م، ج1988 -ه1408، بيروت، لبنان، انيةالثّ الطبعة 
 .185، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج

؛ اإلقناع، 201 -200، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج127، ص3زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج - )2(
وعمدة المفتين، دار المنهاج، الطبعة األولى، بيروت،  بن شرف النووي، منهاج الطالبينيحيى ؛ 251 -250، ص2ج

= 
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- 229، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج401، ص5؛ روضة الطالبين، ج376 -375م، ص2005 -ه1426لبنان، 

230. 

، 6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج252 -251، ص2؛ اإلقناع، ج201، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - )1(
، 3، جالقليوبي وعميرة، حاشيتا ؛ القليوبي وعميرة160-158، ص4تحفة الحبيب، جي، ؛ البجيرم229- 228ص
 .127، ص3؛ زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج222ص
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؛ 252، ص2؛ اإلقناع، ج201، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج310، ص3البكري، إعانة الطالبين، ج - )1(
 .229 -228، ص6الرملي، نهاية المحتاج، ج

؛ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، دار الكتب العلمية، 310، ص3لمليباري، فتح المعين، جا - )2(
 .37، ص4م، ج2003 -ه1424، بيروت، لبنان، الثّانيةالطبعة 

 .312، ص3؛ البكري، إعانة الطالبين، ج229 -228، ص6الرملي، نهاية المحتاج، ج -  )3(
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 ؛ ابن158 - 157، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج256، ص6، جالسابق عجلمر عبد الرحمن النجدي، ا - )1(
 .947؛ زاد المعاد، ص30، ص32تيمية، مجموع الفتاوى، ج

محمد بن عبد اهللا المعروف بابن ؛ 199، ص1؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج263رواه الترمذي، السنن، ص – )2(
. 29-28، ص5، جه1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار العربي
، 1؛ األلباني، إرواء الغليل، ج@ة اإلذنصّح فالمراد به باحتمال [احتمال] الوطء ال صحّ  لم يصح، فإنْ Aوقال: 

 .@ضعيف مرفوعاA. وقال: 1829، رقم 229، ص6؛ ج@موقوفA. وقال: 185، رقم 199ص

، ، دار المؤيد، تخريج: عبد القدوس محمد نذيرعنقالمربع شرح زاد المستوتي، الروض منصور بن يونس البه - )3(
؛ 404، ص9؛ عبد اهللا بن قدامة، المغني، ج513، صه1417بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة،  - الرياض، السعودية

 ولي؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أ99، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج247 - 246، ص4الكافي، ج
 .257، 6، جالسابق عج؛ المر 58، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج55، ص5النهى، ج

، 8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج247، ص4؛ الكافي، ج409 - 407، ص9عبد اهللا بن قدامة، المغني، ج - )4(
 .65 - 64ص

 .117سبق تخريجه في الصفحة  - ) 5(

 .234، ص4ابن قدامة، الكافي، ج -  )6(
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؛ إبراهيم بن مفلح، 65 - 64، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج411 - 410، ص9ة، المغني، جعبد اهللا بن قدام - )1(
 .57، ص5، جأولي النهىمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب  ؛103 - 102، ص6المبدع، ج

 .462- 459، ص9ابن حزم، المحلى، ج -  )2(

 88م، ص2005ر الهالل، وهران، الجزائر، رة الجديد، دابن داود، الوجيز في شرح قانون األس : عبد القادرمنهم -  )3(
 .96و

. قال رفعت فوزي 1355، حديث رقم 1560، ص1099، حديث رقم 1289، ص2الشافعي، المسند، مج رواه - )4(
. قال حمزة أحمد الزين: 24253، حديث رقم 312، ص17؛ أحمد بن حنبل، المسند، ج@حديث صحيحAعبد المطلب: 

Aقال األلباني: . 1102، حديث رقم 260 - 259، ص؛ الترمذي، السنن@إسناده حسنA؛ البيهقي، السنن @صحيح
= 



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

166 

 

»
�א �L��V��� �L8V�Iْ�ذL0Z�L�� V+5ْI�Lو�� V����{
�א �M7� Z4IE� �L8I�XْL�I���
�*�م�º!ن���HWل��L8«)1(Kو �Rא
�5+��א3ول
�{
�-����E<�،�وא
}���وא�������>+E��8�:�%X�8،�و���������p:�،.Wذא�$אد.��06��k�!LEZ4	و�ج�~��!ذ

�K)2(�8و
���pذن�!���?��k	�L��¨VaZא
	�وאج �

:�
��ل����4]Eא3و�ل،�و���X�0
��� !�����E��-9*�4دאود���k�
،�א�7�4	م�! �����+gא
¥�5�� #�ز�T�7�����{

©��Rذ
[و
-��4Eدون��א�G��Hو�،�� J�B
��Hل�א��4*���א �/�� J

R��
�F��X؛�:��ل���1/(�وא���X
���+،�E"�א���،�
�F�R��/8ل��������T�7�T��7�)�#
»���I��5L¥���k�!I�L�I
¦-«�VEZaL/Uً�)�#و�،�WT��7»�3א��V���L7�M�I�L�XْI�L8IE��Z4�LوI
��L8�«�VE�X��=+�
�Kא� �

�/���������4���ط���ل��Bא�=�Eد����c0Eאن�Bد�א،�و�%אن�א��c6א!ذא�k�
،���+ن��Rא
�/8^����¨�]
���،�����c! �ذ
[وE"�ذ���
�F�Rل����W��U:ن���H��
��!ذא���ن��Rא�

�،T
��5��E"�ذ
��2](�! �אG`אع��Hل��[
و#���Hً��و�={
�[�+X:�،�7����)���¨� �dق���
����{
3(�
-�وא
��R�+5א�`ط�א
�א(K� �

ن�� hc0�� �א�7�4	م�و�%8א ��/��Q�Eد 
�UK!�wق+E�����{
و��א� �8�X�� 6�R	و��
���א����X6ذ
[��W���4.،�و! ��+7� �?� 
�$��0G،��m�07Xًא3زوאج/��¿�]

����ن�ذ����+
� �



-�א�K� �

îãbq@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Zbîšbi⁄aò@ @

و�Z%L$V6L8VGج�و
��زא
@�*�m9*Vא
�5+�א
�x¨�06	و���56ن�،]
و����ذ��Q~���I9دون����@
�0Gא� �و��� ،e$�5�$�،�8��!ذ �و�^�9 �8�X�� R� +E�0�0:� �$C=�؛ �86�52� ���8�Eو��5ن m

                                                  
؛ 6352، حديث رقم 260، ص6؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج@إسناده صحيحA :. وقال111، ص7الكبرى، ج

؛ األلباني، التعليقات @إسناده حسنA. قال محمد سليم الداراني: 2230، حديث رقم 1397، ص3الدارمي، السنن، ج
 .@صحيحA. قال: 4062، حديث رقم 197، ص6حسان على صحيح ابن حبان، مجال

 .لم أقف على الحديث بهذا الترتيب، بل بتقديم ذكر الثيب ثم البكر، كما أوردنا سالفا عن اإلمام مسلم – )1(

 .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج -  )2(

 .48، ص16بن عبد البر، االستذكار، جاانظر في ذلك:  -  )3(
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 .126 -123محمد بن يوسف إطفيش، شرح النيل، ص -  )1(

 .118سبق تخريجه في الصفحة  - ) 2(

اْسَتْأِمُروا النَساَء ِفي A«لم أجده بهذا اللفظ في أي من كتب الحديث، واللفظ المعروف لهذا الحديث هو:  - )3(
 ا @َأْبَضاِعِهن ِبْكَر َتْسَتِحي َوَتْسُكُت، َقاَل: لِقيَل: َفِإنA َِإْذُنَها ُهو@.«  

. قال حمزة 25548، حديث رقم 27، ص18، ج24067، حديث رقم 253، ص17أحمد بن حنبل، المسند، ج رواه
، 6؛ األلباني، التعليقات الحسان، مج3266، حديث رقم 506النسائي، السنن، ص ؛@إسناده صحيحAأحمد الزين: 

األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، مكتبة  لة؛ محمد ناصر الدين األلباني، سلس4068، حديث رقم 201 - 200ص
 .@صحيحAقال األلباني: . 398، حديث رقم 756، ص1، جه1413، ، السعوديةالمعارف، الرياض

 .126محمد بن يوسف إطفيش، شرح النيل، ص -  )4(

 .57، ص3المرتضى، البحر الزخار، ج ى؛ أحمد بن يحي34 - 33، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )5(
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 . ولم أقف عليه في كتب الحديث.57، ص3المرتضى، البحر الزخار، ج ىذكره: أحمد بن يحي -  )1(

َرد ِنَكاَح َبْكٍر َوثَيٍب  4َأن َرُسوَل الله «ب: عن ابن عباساآلتي لفظالما وقفت عليه هو ب - )2(
 ِنَكاَحُهَما 4َأْنَكَحُهَما َأُبوُهَما َوُهَما َكاِرَهَتاِن، َفَرد.«  

  .117، ص7. وقال بأنه مرسل؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3563، حديث رقم 338، ص4الدارقطني، السنن، ج رواه
اللِه َعْن َخْنَساَء ِبْنِت ِخَذاٍم اَألْنَصاِريِة، َأن َأَباَها َزوَجَها َوْهَي ثَيٌب َفَكِرَهْت َذِلَك، َفَأَتْت َرُسوَل «والرواية الصحيحة: 

  .21 -20، ص9، ج18، ص7. رواه: البخاري، الصحيح، ج»د ِنَكاَحهُ ، َفرَ 4
  .4بي وفي رواية: أن المرأة كانت بكرا، فخّيرها النّ 
؛ @إسناده صحيحA. قال أحمد محمد شاكر: 2469، حديث رقم 122، ص3انظر في ذلك: أحمد بن حنبل، المسند، ج

قال األلباني: . 1875، حديث رقم 326سنن، ص؛ ابن ماجه، ال2096، حديث رقم 363أبو داود، السنن، ص
Aصحيح@. 

؛ أبو @إسناده صحيحA. قال أحمد محمد شاكر: 3087، حديث رقم 341، ص3أحمد بن حنبل، المسند، ج رواه -  )3(
قال األلباني: . 3263، حديث رقم 506 - 505؛ النسائي، السنن، ص2100، حديث رقم 364داود، السنن، ص

A7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3579 – 3578، حديث رقم 348 - 347، ص4سنن، ج؛ الدارقطني، ال@صحيح ،
  .4077، حديث رقم 205 -204، ص6؛ األلباني، التعليقات الحسان، ج118ص

قال ». َمرَ ُتْسَتأْ حّتى تُْنَكُح اْلِبْكُر  حّتى ُتْسَتْأَذَن، َوالَ تُْنَكُح الثيُب  الَ «: 3265، حديث رقم 506جاء في سنن النسائي، ص
 ».ُتْسَتْأَمرَ حّتى ُتْسَتْأَذَن، َوَال الثيُب حّتى َال تُْنَكُح الِبْكُر : «25، ص9. أما في صحيح البخاري، ج@صحيحAاأللباني: 
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 .34 - 33، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج -  )1(

مؤسسة فقه لطبعة األولى، ؛ علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ا165 - 162، ص4الطوسي، المبسوط، ج - )2(
؛ . عن: عبد العزيز بن البراج، المهذب162، ص18م، ج1990 -ه1410الدار اإلسالمية، بيروت، لبنان،  - الشيعة

، ه1417األولى، قم، إيران،  إبراهيم البهادري، مؤسسة اإلمام الصادق، الطبعةحلبي، غنية النزوع، تحقيق: ابن زهرة ال
 .344- 343ص

 .250، ص4، جه1407، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، إيران، الطوسي، الخالفلحسن علي محمد بن ا -  )3(
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 .162، ص4، جمبسوطالطوسي، ال -  )1(
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  .123ذكره: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  )1(
لمرأة في احّق بإصدار نصوص قانونية تفيد بمعاقبة االعتداء على المشّرع هذا القرار جدير باالهتمام، وحبذا لو واكبه 

 عوقب الزوج، بتهمة االشتراك، بالحبس؟حين االختيار. لكن ما لم نفهمه هو لماذا عوقب األب بغرامة مالية فقط، في 

)2(  - V: BELHADJ Larbi, op. cit. p. 430. 
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لى ، يفيد بأن الولّي ال يعتبر شاهدا ع600991، ملف رقم10/02/2011صدر قرار عن المحكمة العليا، بتاريخ  – )1(
 .277 - 274، ص2011عقد الزواج. انظر: مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 

بأنه ال بتر في  - وهو عضو في اللجنة الوطنية إلعادة دراسة قانون األسرة -يقول األستاذ عبد القادر بن داود – )2(
  الشريعة اإلسالمية.يحيلنا على أحكام  222ما جاء في المذهب الحنفي في هذه المسألة كون نّص الماّدة 

  .88انظر مؤلفه: الوجيز في قانون األسرة الجديد، ص
وُيَرد عليه بالتساؤل، أي أحكام يقصد، ما جاء في المذهب المالكي الذي هو أكثر اعتمادا في الجزائر وموافقة لتركيبة 

الحنفي؛ ألّنه هو المذكور في الّنص المجتمع، أم اإلباضي الذي هو بدرجة أدنى، أم الشافعي أم الحنبلي...؟ فإن قال: 
أو الموافق له، رّد عليه بأّن الحنفية أنفسهم اختلفوا في المسألة إلى ثالثة آراء مجملة وسبعة مفصلة كما سنذكر في 
الباب الثاني من الرسالة، يضاف إلى ذلك أّنه ال يظهر من باقي الّنصوص أّن المشرع أخذ بالمذهب الحنفي، السيما 

 من تقنين األسرة. 33، ونص الماّدة 11/2ّدة نّص الما
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)، بأن التلفيق الحسن هو الذي ال تتبع فيه الرخص 47يقول األستاذ عبد القادر بن داود (المرجع السابق، ص – )1(
  بل يتبع فيه الدليل األقوى واألرجح.

ترجيًحا؛ ألن التلفيق هو الجمع بين وهذا القول غير سليم، ذلك أن اتباع الدليل األقوى واألرجح ال يسّمى تلفيقا بل 
قولين أو أكثر للخروج بقول مركب لم يقل به أحد من المجتهدين، كأن يقول أحد بصحة الّزواج الذي يكون دون ولّي 
وال شهود، اتباعا في المسألة األولى لقول أبي حنيفة رغم أّنه ال يجيز الّزواج دون شهود، واتباعا لإلمام مالك في 

  ثّانية رغم أّنه ال يجيز الّزواج دون ولّي.المسألة ال
 .294 - 293، ص13انظر في معنى التلفيق بين المذاهب: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج

انظر في هذا المعنى: محفوظ بن صغير، االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون األسرة  -  )2(
؛ عبد الفتاح تقية، المرجع 390 - 388م، ص2009 - 2008ج لخضر، باتنة، الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الحا

 .45-43السابق، ص
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 .124 - 123محمد األزهر، المرجع السابق، ص – )1(

، م2005في مدونة األسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى، مراكش، المغرب،  الّزواجمحمد الشافعي،  -  )2(
 .149 - 148ص

 .140؛ األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص153و زهرة، الوالية على النفس، ص محمد أب -  )3(
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 .118سبق تخريجه في الصفحة  –) 1(

 .146؛ األكحل بن حواء، المرجع السابق، ص145محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )2(

 .145محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )3(
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 المبحث األول من الفصل الثاني من الباب الثاني. انظر في تفصيل ذلك: -  )1(

قانون من ال - 8المعدل لنص المادة  – 5سنة بخصوص إقليم كردستان، وهذا بموجب نص المادة  16السن هو  – )2(
قليم كوردستان ، في إ1959) لسنة 188رقم ( حوال الشخصية، المتضمن تعديل تطبيق قانون األ2008) لسنة 15رقم (

  .العراق –
 كما جعل هذا النص الوالية لألم بعد وفاة األب أوفي حال غيابه إذا اكنت حاضنة.
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واِج ِبَتَواُفِر الشُروِط اْلَقاُنوِنيِة َوالشْرِعيِة ِفي اْلَعاِقَدينَ FF: 4تنص المادة  -  )1( ُة ِفي َعْقِد الزُق اْألَْهِليَتَتَحقEE.  
ِة اْلُمَبيَنِة ِفيَما َيِليَال َيْنَعِقُد عَ FF: 6تنص المادة  ح ْنِعَقاِد َأْو الص واِج ِإَذا َفَقَد َشْرًطا ِمْن ُشُروِط اْالِ ْقُد الز:  

يَجاِب َواْلَقُبولِ  - أ   .ِاتَحاُد َمْجِلِس اْإلِ
واجِ َسَماُع ُكل ِمَن اْلَعاِقِديَن َكَالَم اْآلَخِر َوِاْستيعاُبُهَما ِبَأنه اْلَمْقُصوُد ِمنْ  -ب ه َعْقُد الز.  
 .EE...ُمَواَفَقُة اْلَقُبوِل ِلْإلِيَجابِ  -ج

يجعل البطالن في حالة عدم الدخول بالمرأة المكرهة، أما بعده فال يعد باطال، وكان األجدر أن  9نّص الماّدة  -  )2(
 التي تتم عن طريق اإلكراه، العقودأو أن يجعله موقوفا مثل باقي  أي في الحالين، العراقي باطال مطلقاالمشّرع يجعله 

  كما كان عليه أن يبين نوع اإلكراه وما إن كان له مبرر مقبول أم ال.
 .76، صفاروق عبد اهللا كريم، المرجع السابقانظر في ذلك: 

 فال يبطل العقد، ولكن يمكن الّزواج، إذا تم الدخول بالمرأة المكرهة على 9نّص الماّدة  طبقا للفقرة األولى من - )3(
 .40/4نّص الماّدة  ة طلب الطالق بمقتضىللّزوج
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 .81 -80فاروق عبد اهللا كريم، المرجع السابق، ص -  )1(
 .88، صنفسهفاروق عبد اهللا كريم، المرجع  -  )2(

 .149محمد أبو زهرة، الوالية على النفس، ص -  )3(
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 أن بلغت هذه السن، فإن العقد يوثق والدعوى تسمع.
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 .EEال يترتب على الزواج الباطل أي أثرFF: 43تنص المادة  – )1(

  .َبَياٌض َيَقُع ِفي َظاِهِر اْلِجْلِد، ُيَبقُع اْلَجْلَد َوُيْذِهُب َدَمِويَتهُهَو : َداُء اْلَبَرُص  ∗
ُر ِفي ُكل َيْحَمر ِمْنَها اْلُعْضُو، ثُم َيْسَود، ثُم ُيْنِتُن َوَيَتَقطُع َوَيَتَناَثُر، َوُيَتَصو فَ ْعَضاُء َأْي َتَتَقطُع. َداٌء ُتْجَذُم ِبِه األَ اْلُجَذاُم: 

  .ُعْضٍو َغْيَر َأنُه َيُكوُن ِفي اْلَوْجِه َأْغَلبَ 
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�Zو���ْL{L+�:�،�U�V�Z���Vوאج���	
�IC�-KKKEEKא
���نzذ��L�Z�L��z!ZوI*9ْI/z8L/LوIK�L�Z�z4�Lא������Iא:����k�!I�V/Lא �

IE� +8��Z4���
�א ����%א ،�X
�א��� ��،�8XJم ���IE� e�א�+ �زوאج ��*� 45§Z4��)#$
���،M�������5:´�8،�دون�*��8/9و�G%�!ذ���8א���Zن��8��7��?��M»����
��ÀאX6K��+E3وא

��!ذא�زو��X�
���R��8�2��������4E��8#א،4��k�!ن�G%�א)ذن���-c0�6�e�G3א��
�uא�>%�
Zنp:�،-C��

�G²،�k%�א)ذن¨���4E�Vא�:+�������:ً�H�E�5ن���:+K�4E����d7� !��K!#�ز6 �

                                                 

 .EE...ويبطل العقد بدون ولّي، فإن دخل بها فّرق بينهما...FF: 39تنص المادة  – )1(



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

187 

 

Zن�c=�و§�45��8X�IE��Z4���
ن���Z�%א�א�e+/9
��8،�و��5ن�א
�����زE=��6	و��ن��X�ج�
�	
����א�?�،���2/��ن�وج��²X=!ذא���ن�א��e23���7א��د��eW�X5
�eو�%
[���(�א+/9
� �
���
���8،�و�
��e25א��د���+Eو���À!ذא�9s@�א
	�و#�،�X
�א �M7�v�����9�
.��4E���2وH@�א

��4
	�وאج�E�À�X
����M7א
�4E�-C$و��،W��
�Kא
	�وאج�%8א��א3و �

��5
R���+��39����א��د������e!ذא�،���p:�>�Sص�א��אد�����Q��"E؛25! ����0�21$ض��
�،�و��§�45!#�ز6��دون�و
-�����UًKא
%0��g���א
	�وאج:�3ول���(�*��� J�mc0�E���و�%א�

� �א
�^Uن J�m�07�µ� �
���
�Eא� 
	�و#�،��� �א
���Gل -H��� ��R� ��!#�ز6 �Qص�:�5Ep��-7�0ن
�	
.�א�!ذא�9�7��E@�א
	�و#��و�E+�و
��¨���45��m�07=²Xא،��(�و!#�ز6��وج��²X=�7ل���ن�א

�m9*وאج�	

	�وאج�m9*���2א�m9*�)H3א
�9����א���g�Wدون�!��א��eز�#p�� �-
�
א*`אض،�و��Hم�א
א
����وk�7�v�2eW�X5
����9K�RאK� �

�0
�(��و
ن���R�W�#��E� !�+�Z4א�%���א��
�QIE�-5ص���c0-�א
���:��d��M�%<�א
��א�
�R�)F3وאجא�	

[�א�Eم��E(א���*�	b�#�����-
وج�
��دG(�א
	��m�07،�و��^(�א
�����4Eدون�و

�8،���E	و0#�،��%א�!ذא�زو��X��@#Zن!�����:Uً#$�@C�IEZ4��
א
��������8b:	و�p:�،�8#ن����و
Z،�!ن�2��
و��Kل�*�9��א
	��H�R�%X���4Eل�א��4א��-
�
#�ز<�א)1(K� �

 Zð‹ĐÔÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òíüë  - ز 

I»�¨Z���g%

��א
�W�^*!�4E�،.���+,0א�+�M7�eא�,+ع�א
�^+�g*�4א
���8א����0a8�
�-
�
/��¨�����9א�$��0،�Gא���eא��د�R���:�،>+��0��و��*$�@t�-��4E�m9*���79��4E

ن��m9*�e+23א�d��6وאج�	
���א��د��eא�R�hCو��[�،e��ن��d��-*+����*11א
+#(�وא�+
��
�وא �وא)��� �א
	و#�ن، W�/��d��$� g�»� ���
�א ��cE�d/�ن��ل،��V�%א ������ v��


���4Eو
-��א
	�وאجא
����dQن�
�������m�07ن��0
�kو
-���������i�iF،�و��g%
�m*���א�+�e���א
�Q-�א��د��d6א
	�وאج��#�J�8،�و�%א��X��e�4��wXא
�m9*�d��0א
�0א
-28�Kو����12א�+E� �

                                                 

 .171، ص4، ج2انظر في ذلك: مالك بن أنس، المدونة، مج -  )1(



الزواجقد حقيقة الوالية في ع :ولالباب األ    
 

188 

 

@í‹zjÛa@Éí‹“nÛa@ÀZ�Šbîn‚üa@òíüë@  -ح  @

��ن��57م�א23�H�$�F��H$ن�����
������e+19א
��J�f�+i#��א
2009�){E���و�،
�0
���9א�.���������+�
�4�F��Q+א%�����4��ً7א¨���G%�������א)#��$،�و��אEא��د��-�d615�،جL

�23FFو� W א3و�R�W�#�T�7�،�L�� L�VaVز� I
9ْL�I
�- L6Z	zوV�� LEZ4 �
V� z�
 ��=��]B، L=א#��L�y� L*�9Z�L8� Lא
��L��Z@ �Z5ْ+=א وI�، LFI~L�eً ��L��Z@ �Zو���I�L�eً�Q����@�EE،�و��{
��*�m9א ����Rوאج�,`ط��	
�א

�	
�Kو#��C$dא �

�)��U:� ،��E^9ً��و*�9 �א)#��$ ����
Kf�+i�
�א ��ن��
�א R� ���+�E� ��� �Eو$،�k9�0��M
V#�x
�א $��0Gא�� �����I��9��@����
�e�! �א�+ �،�eً+F�H��@���eًא��$� �وא:L����Mم �Hو�،�

�0
A+G؛�א
�+����,+���.�א�$�E�R��8X
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 .3566، باب القاف، ص5؛ ابن منظور، لسان العرب، مج371 - 370، 3ي، العين، جالفراهيد -  )1(

 .8، ص4الزبيدي، تاج العروس، ج - ) 2(

، زواج األقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على األسرة، مذكرة وسيلة بويعلىذكر هذا التعريف:  - ) 3(
 .59ص ،2005 -2004ة، نماجستير، جامع الحاج لخضر، بات

 .60، صنفسه، المرجع وسيلة بويعلى - ) 4(
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 . 60، المرجع السابق، صوسيلة بويعلىذكر هذه التعاريف:  - ) 1(

  .70 -62، صنفسه، المرجع وسيلة بويعلىانظر في تفصيل ذلك:  - ) 2(
بانحدارهم من نسل شخص واحد، وهم  –عشيرة مثال  –نظام االنتساب الطوطمي يعني اعتقاد مجموعة من األفراد 

 . 70وون جميعا في درجة القرابة. المرجع نفسه، صمتسا
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 .270؛ الجبوري، المرجع السابق، ص994بالل حامد إبراهيم بالل، المرجع السابق، ص - ) 1(

. انظر: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، @لم أجدهAقال ابن حجر عن هذا الحديث:  -) 2(
تصحيح وتعليق: السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، 

م يخرجه أحد لA: 122، ص2؛ وقال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق، ج545، حديث رقم 62، ص2د. ت، ج
ديث السرخسي وسبط ذكر الحA): 600، ص4؛ وقال بدر الدين العيني (البناية شرح الهادية، ج@من الجماعة وال يثبت

، وقال @ابن الجوزي، ولم يخرجه أحد من الجماعة ولم يثبت، مع أن األئمة األربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة
 .@»اإلنكاح إلى العصبات« :روي عن علي موقوفا ومرفوعاAالسروجي: 

 .250 - 249، ص2انظر في ذلك: الكاساني، بدائع الصنائع، ج - ) 3(

  .250، ص2ساني، بدائع الصنائع، جالكا - ) 4(
مبني أيضا على النظر والشفقة، فهو مختلف عن أّنه  في الوالية على المال رغم الحنفّيةترتيب األولياء عند  غير أنّ 

 ألن شفقة األب فوق شفقة الكل، وكذلك  ثّم وصّي وصّيه؛وصّيه، ثّم ، حيث يأتي األب الّنفسترتيبه في الوالية على 
= 
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به من نصّ ثّم القاضي ثّم وصّي وصّيه، ثّم وصّيه ثّم الجد ثّم مرضي األب، ألّنه  ؛ه أعلى من شفقة الجدشفقة وصيّ  =

ألن الجد قريب والقاضي أجنبي، وشفقة القريب فوق شفقة  ؛فقّدم الجد ووصّيه على القاضي القاضي أي وصّيه،
  األجنبي.

واألخ قاصري الشفقة تجاه الصغير، أما األم العّم  صغير، بحجة أنبل إنهم لم يجعلوا للعم واألخ واألم والية على مال ال
  أنها تتصف بعدم كمال الرأي لنقص عقلها عادة.إّال  وٕان كانت لها شفقة

  .155، ص5انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج
ى اإلرث ووفقا للنظر مبنية عل الّزواجنهم يجعلون الوالية في الحنفّية، من حيث إوهذا يبين التناقض الحاصل في رأي 

والشفقة، ويمنحون المرأة البالغة الرشيدة حرية إبرام عقدها لنفسها ولغيرها على حد سواء، وفي المقابل يجعلون الوالية 
 الّزواج علىعلى المال مبنية على النظر والشفقة أيضا، ومع ذلك تمنح الوالية ألشخاص غير مذكورين في الوالية 

عض من الوالية ألسباب تناقض األسباب التي منحوا بها الوالية لنفس األشخاص، كالعم واألخ، عندهم، كما يمنعون الب
ة على أموال أوالدها لقصر نظرها ونقص عقلها، في حين يثبتون لها كمال تكون وليّ  بل جعلوا األم غير مؤهلة ألنْ 

في الماّدي الضرر  المعامالت المالية، أو أنّ  نَ مِ أهون  الّزواج ، وكأنّ الّزواجق األمر بظر وكمال العقل عندما يتعلّ النّ 
 !األبضاع في العالقات األسرية واالجتماعيةضرر  نَ المعامالت المالية أعظم مِ 

؛ ابن الهمام ، شرح فتح القدير، 250، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج219، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(
 .127، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج122ص ،2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج268، ص3ج

؛ 497، ص1، مجمع األنهر، جالكليبولي؛ 150 -149، ص2عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج - ) 2(
 .127، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج250، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج
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ابن  ؛وما بعدها 240، ص2دائع الصنائع، جبوما بعدها؛ الكاساني،  219، ص4السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
، 41؛ الموسوعة الفقهية، ج497، ص1، جمجمع األنهر ،الكليبولي؛ 269 - 268، ص3شرح فتح القدير، ج الهمام،

 .276 - 275ص

، شرح فتح القدير، ؛ ابن الهمام250، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج219، ص4السرخسي، المبسوط، ج -) 2(
 . 127، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج122، ص2لعي، تبيين الحقائق، ج؛ الزي268، ص3ج

لم يذكر صاحب مجمع األنهر أبناء مولى العتاقة ضمن الترتيب، بل اكتفى بذكر عصبته، وهذا يعني إخراج  - )3(
 بنات المعتق من الترتيب المذكور؛ ألنهن لسن عصبات بأنفسهن.
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 ؛ ابن الهمام، شرح فتح47، ص3؛ المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج133ص، 3البحر الرائق، ابن نجيم، ج - )1(
 .275، ص3القدير، ج

؛ الشيخ نظام، الفتاوى 275، ص3همام، شرح فتح القدير، جابن ال3؛ 13، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج -) 2(
 .388، ص1منال خسرو، الدرر الحكام، ج ؛284، ص1الهندية، ج

؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، 275، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج؛ 134، ص3بحر الرائق، جابن نجيم، ال - ) 3(
 .284، ص1؛ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج134، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج122، ص2ج
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 .18- 17، ص2التاج المذهب، جالصنعاني، ؛ 47-46، ص3البحر الزخار، ج ،المرتضى أحمد بن يحيى - ) 1(

 .370، ص6عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ج - ) 2(

 .19- 18، ص2التاج المذهب، جالصنعاني،  –) 3(

 .19، ص2التاج المذهب، جالصنعاني،  –) 4(
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 .996بالل حامد إبراهيم بالل، المرجع السابق، ص - ) 1(
 514 - 513، ص5ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 2(
، الثّانيةالبر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، الطبعة  يوسف بن عبد اهللا بن عبد - ) 3(

 .233، ص4ي، الذخيرة، ج؛ القراف246م، ص1992 - ه1413بيروت، لبنان،
  .176، ص3العدوي، حاشية العدوي على شرح الخرشي، ج - ) 4(

نظر إلى أّنه  ). ولو996(المرجع السابق، ص ذكر الدكتور بالل حامد إبراهيم بالل بأن الوالية بعد السيد هي لألب
مرتبة األب متأخرة عن مرتبة السيد  إن الترتيب هنا يفيد أنّ  :تعليق العدوي على متن الخرشي لفهم المقصود، حيث قال

 ألن هذا خالف المذهب. ؛يليه في الواليةأّنه  وليس
، 2، جالصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، حاشية ؛ 223 -222، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -) 5(

  .261، 260، ص41؛ الموسوعة الفقهية، ج176، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج353ص
= 
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 .ثّيبألنها صارت كال ؛غير أن ابن وهب قال بأن البكر إذا كانت عانسا فال تجبر =

  .353، ص2، جالصاوي على الشرح الصغير حاشيةالصاوي، ؛ 222، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - ) 1(
 ه.كان التزويج لوليّ  ؛كان ناقص التمييز ا إنْ يكون ُمْجِبًرا، أمّ فإّنه  ،رأي ه ذوكان سفيها ولكنّ  األب إنْ  نّ وقيل: إ

 .261، ص41؛ الموسوعة الفقهية، ج224 - 223، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - ) 2(

 .225، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج285، ص4انظر في تفصيل ذلك: ابن رشد، البيان والتحصيل، ج - ) 3(

؛ 178، ص3؛ حاشية العدوي على مختصر خليل للخرشي، ج224، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -) 4(
 .356 -355، ص2، جالصاوي على الشرح الصغير حاشيةالصاوي، 

، 2وقي، ج؛ الدسوقي، حاشية الدس484 - 482، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج –) 5(
سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ؛ 361 -359، ص2الشرح الصغير، جالدردير، ؛ 226، 225ص

، 5، جم1999 -ه1420تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
 .278 - 276، ص41، جالكويتية الموسوعة الفقهية؛ 14ص
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ال والية له عليها؛ ألن أّنه  في المذهب ، فاألصحّ الّزواجالمولى األسفل، وهو الذي أعتقته المرأة المقبلة على  أما -) 1(
؛ العبدري، التاج 225، ص2الوالية تستحق بالتعصيب وهو ليس بعصبة. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج

 .429، ص3واإلكليل، ج

؛ النفراوي، الفواكه 181، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -  )2(
؛ المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية 371؛ عبد السميع األزهري، الثمر الداني، ص13، ص2الدواني، ج
 .95، ص3العدوي، ج

؛ 181، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، جانظر في ذلك:  –) 3(
 .240، 4القرافي، الذخيرة، ج
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؛ الدردير، 181، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج226 -225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -) 1(
 .361، ص2الشرح الصغير، ج

 .360، ص2؛ الدردير، الشرح الصغير، ج225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - )2(

؛ الدردير، الشرح الصغير، 19، ص2عليش، منح الجليل، ج ؛ محمد226، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - ) 3(
 .363، ص2ج

 من سورة التوبة. 71من اآلية  - ) 4(

  .182، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج226، ص225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - ) 5(
= 
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في أمته، فإن العقد يكون فاسدا،  المجبر كاألب في ابنته والسيدالولّي  بالوالية العامة مع وجود الّزواجأما إذا عقد  =

 المجبر.الولّي  ولو أجازهحّتى ويترتب عليه الفسخ مطلقا 

؛ النفراوي، الفواكه 183، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج225، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -) 1(
 .97، ص3؛ المنوفي، كفاية الطالب مع حاشية العدوي، ج12، ص2الدواني، ج

 .205، ص7لزحيلي، المرجع السابق، جوهبة ا - ) 2(

في الحنبلي، المبدع  إبراهيم بن محمد؛ 71، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج355، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 3(
 .5، هامش رقم265، ص6السابق، ج عجعبد الرحمن النجدي، المر ؛ 108 -107، ص6، جشرح المقنع

، 5؛ البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج55، ص5لنهى، جمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي ا - ) 4(
 .1258؛ محمد بن مفلح، الفروع، ص131ص



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

205 

 

� J W�3אW�3אW�3אW�3א�� �M7� �א��0���0	و���א
���س���E� ¡�73� �و��� �و� �3ن، ���؛
��
� ،���3� �����E� �
�
א
W ��6 IIII...°°°°����±±±±����²²²²...����ÄÄÄÄHHHH)1(، IIII££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����

¬«¬«¬«¬«����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����HHHH)2(K�����

4�W»�]�I��3��]yو�T��uא�LELو�L@Z��«)3(�،
U*�Zא��3و!ن�����+=א�و������Xً�،�و����א6����3-�א�����)/���8:)4(K 

� J W4א��W4א��W4א��W4א��4א����4א�����[�،����
����M7!ذא�¨���#��א��3و�א����*M�2��E��¬�m9،���ن�א���4
�	ل�Z5(و!ن(M�2�g%
م��92/��א�T��u�،K 

� J W±3אW±3אW±3אW±3א��M���,
��א������4م�א�±3אi�#$��E���و��s*�m9א�A�7!�R��3�±3א
+�وא��d0*�4א)�Eم�
����
0��و��ن��RאE��/8����s���Eא�,�$�8*�4א)�Eم��،�Eא�H���8؛�3ن#�Z4IE��/806�����
א


�א)6(���Eא3م�:�Uد�R��?�)Gא
�����،א�3	��Zא�א3±�و!ن�V�L����[�،K 

                                                 

 من سورة األنبياء. 90من اآلية  - ) 1(

 من سورة إبراهيم. 39اآلية  - ) 2(

؛ الشافعي، @صحيحA. قال األلباني: 2292و  2291، حديث رقم 393 - 392، السنن، صرواه ابن ماجه -) 3(
نور الدين علي بن أبي بكر بن  ؛@صحيح لغيرهAفعت فوزي: . قال ر 1004، حديث رقم 1200ص، 3المسند، مج

؛ البيهقي، السنن 1094، حديث رقم 269سليمان الهيثمي، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، باب في مال الولد، ص
. قال أحمد 6902رقم ، حديث 385، ص6؛ أحمد بن حنبل، المسند، مج480، ص7الكبرى، باب نفقة األبوين، ج

  .@إسناده صحيحAمحمد شاكر: 
أحمد بن حنبل،  رواه ».َأْنَت َوَماُلَك ِلَواِلِدَك ِإن َأْوَالَدُكْم ِمْن َأْطَيِب َكْسِبُكْم َفُكُلوا ِمْن َكْسِب َأْوَالِدُكمْ «وفي رواية أخرى: 

، 633؛ أبو داود، السنن، ص@يحإسناده صحAمحمد شاكر: أحمد . قال 6678، حديث رقم 232، ص6المسند، مج
 .@حسن صحيحA. قال األلباني: 3530حديث رقم 

؛ 69، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج356، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج99الخرقي، مختصر الخرقي، ص - ) 4(
؛ 105 -104، ص6؛ إبراهيم بن محمد الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، مج119، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي

 .267 - 266، ص11بهوتي، كشاف القناع، مجال

يقدم على الجد. انظر في أّنه  وفي أخرى ،وهناك رواية أخرى يقّدم فيها االبن على األب والجد مثل الميراث -) 5(
، 3شي، شرح الزركشي، ج؛ الزرك69، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج؛ 356، ص9ذلك: ابن قدامة، المغني، ج

 .105، ص6الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، مج ؛ إبراهيم بن محمد120 - 119ص

الزركشي، شرح ؛ 70 – 69، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج359 -358، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 6(
  .106 -105، ص6، مجفي شرح المقنع الحنبلي، المبدع؛ إبراهيم بن محمد 121 - 120، ص3الزركشي، ج

  متساويان. هماأن الثّانيةى أن األخ يقدم على الجد، و تفيد األول ؛وهناك روايتان عن اإلمام أحمد
 .356، ص9انظر ابن قدامة، المغني، ج



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

206 

 

� J W���
���¼�/�،�*�m9א���Uא
%�gو$د��Rא�±3א
,�����Mو��6-�א
����א
,����M]���א
���Wא
���Wא
���Wא����3،�]����
א

�א،�]���*/�م�א����]������¼���K)1(وא�3�±3	��Zو!ن�،��¼���6-�*/�م�א��3]��������2(](K 

� J W�H�0�
و ��0	و���8!ن�M�2�Z4LE�L�I�y:�Zذ�+��،���E �א
��EW�H�0 �א
��EW�H�0 �א
��EW�H�0 �א������+�+i0��e�L�Z��m9*�Lא�+��g%
�:
���¨�Zنp:��+H�:�،+:�5
�eوא
���Qوא+��������
��א
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؛ إبراهيم بن محمد 122 -121، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج359، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 1(
 .70، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج106، ص6في شرح المقنع، ج الحنبلي، المبدع

، 3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج268، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج359، ص9ة، المغني، جابن قدام -) 2(
 .107 - 106، ص6؛ إبراهيم بن محمد الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، مج122 - 121ص

، 3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج269، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج360، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 3(
؛ مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، 107، ص6راهيم بن محمد الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، مج؛ إب122ص
  .62- 61، ص5ج

ألن  ألب وابن المرأة المراد تزويجها؛ إذا اجتمع ابن المعِتق مع أبي المعِتق، فإن االبن هو من ُيقدم، خالفاأّنه  غير
 أبلزيادة شفقته وفضيلة والدته، وهذا غير متوفر في حالة  ّنسبا ُقدم أب الاالبن هنا أحق بالميراث وأقوى تعصيبا، وٕانم

 المعِتق.

، 8المرداوي، اإلنصاف، ج ؛361 - 360، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج99الخرقي، مختصر الخرقي، ص - ) 4(
؛ 123 - 122، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج271 - 269، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج71- 70ص

 .107، ص6المقنع، مجبراهيم بن محمد الحنبلي، المبدع في شرح إ

، 3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج364 - 363، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج99الخرقي، مختصر الخرقي، ص - ) 5(
 .83- 82، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج123ص

، 8مرداوي، اإلنصاف، ج؛ ال366 - 365، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج99الخرقي، مختصر الخرقي، ص - ) 6(
 .86-  85ص
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، 11؛ كشاف القناع، ج133، ص5؛ البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج362، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 1(
المرجع ؛ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، 63، ص5؛ مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، ج271ص

 .153، ص2، جالسابق

؛ كشاف القناع، 132، ص5؛ البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج360 - 359، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 2(
، المرجع السابق؛ إبراهيم بن ضويان، 61، ص5؛ مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، ج271 -270، ص11ج
 .153، ص2ج

 .315، ص48؛ الكندي، بيان الشرع، ج108- 106، ص6ش، شرح كتاب النيل، جإطفي - ) 3(

  أن االبن يأتي بعد األخ ألب على أقل تقدير وقبل العم. وهذا يقتضي –) 4(
وفي حالة استواء األولياء كاإلخوة األشّقاء فيما بينهم، إْن زّوج أحدهم أخته برجل دون موافقة اآلخرين، جاز العقد ولو 

 .108، ص6إطفيش، شرح كتاب النيل، ج . انظر:كان أصغرهم أو أقلهم عقال
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 .111- 110، ص6يل، جإطفيش، شرح كتاب الن - ) 1(

 .111- 110، ص6إطفيش، شرح كتاب النيل، ج - ) 2(

 .316، ص48، جانظر في نقيض ذلك: الكندي، بيان الشرع –) 3(

 .117-116و  109، ص6إطفيش، شرح كتاب النيل، ج - ) 4(
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تامر، دار  أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد :محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب، تحقيق - ) 1(
؛ 405، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج68، ص5م، ج1997 -ه1417، ، مصرالسالم، الطبعة األولى، القاهرة

تحقيق: سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، د ابن رسالن، بَ ، فتح الرحمن بشرح زُ حمزة الرملي أحمد بن أحمد بن
؛ الرافعي، الشرح 247 -246، ص2ربيني، اإلقناع، ج؛ الش748م، ص2009 -ھ1430الطبعة األولى، السعودية، 

 .544، ص7الكبير، ج
 .205، ص7وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج - ) 2(
بشروط ذكرناها في الصفحة دون إذنها من طرف أبيها مقرون  الّزواجعلى أن جبر وحمل الفتاة البكر على  - ) 3(

162-163. 
 .401، ص5النووي، روضة الطالبين، ج - ) 4(
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؛ الشربيني، 406 -405، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج143 -142، ص4البجيرمي، تحفة الحبيب، ج -) 1(
 .178زبد بن رسالن، رقم ؛ الرملي، فتح الرحمن بشرح 203، ص3مغني المحتاج، ج

 .278، ص41الموسوعة الفقهية، ج ؛749، ص، فتح الرحمنالرملي ؛203، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - ) 2(

 .35، ص6الشافعي، األم، ج - ) 3(

؛ الشربيني، 406 -405، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج69 - 68، ص5أبو حامد الغزالي، الوسيط، ج -) 4(
 .546 -544، ص7؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج203، ص3مغني المحتاج، ج

؛ 178زبد بن رسالن، ص ؛ الرملي، فتح الرحمن شرح129، ص3زكريا األنصاري، أسنى المطالب، ج -) 5(
 .248، ص7؛ الشرواني، حواشي الشرواني، ج204، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج
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  .204، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج406، ص5النووي، روضة الطالبين، ج - ) 1(
أما ابن  .خ، أي وطء ابنة األويتصور أن يكون ابن المرأة في الوقت نفسه ابن عمها إذا كان هناك وطء بشبهة مثال

 ابن العم فيكون بزواج ابن العم بابنة العم.

، ؛ البجيرمي، تحفة الحبيب247 -246، ص2؛ اإلقناع، ج206 -205، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -) 2(
؛ 268، ص7؛ الشرواني، حواشي الشرواني، ج225، ص3، جالقليوبي وعميرة ؛ القليوبي وعميرة، حاشيتا147، ص4ج

 .36، ص2ج، فتح الوهاب، ياألنصار زكريا 
 .251، ص7؛ الشرواني، حواشي الشرواني، ج206، ص3الشربيني، الشربيني، مغني المحتاج، ج - ) 3(
 .36، ص6الشافعي، األم، ج - ) 4(
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؛ محمد بن أحمد المنهاجي األسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة 94، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  -) 1(
، بيروت، لبنان، د.ت، الثّانيةتحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، الطبعة  والموقعين والشهود،

، حاشيتا القليوبي وعميرة؛ 36، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج232، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج7، ص2ج
 .224، ص3، جالقليوبي وعميرة

، الّنسب؛ أولها أن يكون لها عصبة من الّزواجا على أمه في ن ولي هناك أربع حاالت يمكن فيها لالبن أن يكو  -) 2(
ا فيزوجها أن يكون قاضيً  الثّالثةلها فيزوجا بوالية الوالء، والحالة  والًياوقد سبق وذكرنا هذه الحالة، وثانيها أن يكون مُ 

  مثله مثل األجنبي.جها بطريق النيابة ا الرابعة فهي أن يكون وكيال لوليها فيزوّ بوالية الحكم، أمّ 
محمد بن أحمد المنهاجي، ؛ 232، 6الرملي، نهاية المحتاج، ج؛ 96 - 94، ص9انظر في ذلك الحاوي الكبير، ج

 .7، ص2جواهر العقود، ج
 .96 - 95، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  - ) 3(
 رسول اهللا َدَخَل َعَلي «َسَلَمَة َقاَلْت:  َعْن ُأم كاآلتي: الحديث لم يرد باأللفاظ المذكورة في كتب الفقه، بل جاء  –) 4(

إنُه Aاِئي َشاِهًدا، َفَقاَل: َلْيَس َأَحٌد ِمْن َأوليه ن َفُقْلت: َيا َرُسوَل اللِه، إِ  َبْعَد َوَفاِة َأِبي َسَلَمَة، َفَخَطَبِني إَلى َنْفِسي. 4
الطحاوي، شرح . رواه »، َفَتَزوَجَها4ْت: ُقْم َيا ُعَمُر، َفَزوْج النِبي . َقالَ @َلْيَس ِمْنُهْم َشاِهٌد َوال َغاِئٌب َيْكَرُه َذِلكَ 

، حديث رقم 251، ص18واللفظ له؛ أحمد بن حنبل، المسند، ج ،4277، حديث رقم 12-11، ص3معاني اآلثار، ج
، 2درك، ج؛ الحاكم، المست@إسناده صحيحA. قال حمزة أحمد الزين: 26548، حديث رقم293- 292، ص26409

. 3254، حديث رقم504؛ النسائي، السنن، ص@صحيح على شرط مسلمA. وقال: 2793، حديث رقم214- 213ص
؛ إرواء @صحيحAقال: و . 2938، حديث رقم481-480، ص4؛ األلباني، التعليقات الحسان، ج@ضعيفAقال األلباني: 

 .@إسناده ضعيفAقال: . و 1846، حديث رقم 251، و ص1819، حديث رقم 220 -219، ص6الغليل، ج
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، 7؛ الشرواني، حواشي الشرواني، ج97، ص9ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي، 52، ص6الشافعي، األم، ج -) 1(
، الرملي، فتح الرحمن 36ص ،2ج األنصاري، فتح الوهاب، ؛ زكريا247، ص2ع، ج؛ الشربيني، اإلقنا250 - 249ص

 .7، ص2هاجي، جواهر العقود، جالمنمحمد بن أحمد ؛ 178رقم بشرح زبد ابن رسالن، 

 .46، ص9ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي، 52، ص6الشافعي، األم، ج - ) 2(

 .1000د. بالل حامد إبراهيم بالل، المرجع السابق، ص - ) 3(
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ج ؛ النووي، منها98و ص 94 – 92، ص9ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي، 36، ص2الشيرازي، المهذب، ج -) 1(
القليوبي ؛ 248، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج38ص ،2ج األنصاري، فتح الوهاب، كريا؛ ز 378الطالبين، ص

 .3، ص8؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج231 - 230، ص3، جالقليوبي وعميرة، حاشيتا وعميرة

 .451، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 2(

بن محمد تقي آل بحر حسين  :ق؛ محمد بحر العلوم، بلغة الفقيه، تحقي165، ص4الطوسي، المبسوط، ج -) 3(
، 18؛ علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج247، ص3م، ج1984 -ه1403العلوم، مكتبة الصادق، طهران، 

 . عن: ابن البراج، المهذب.163- 162ص

. عن: ابن البراج، 162، ص18ج ؛ علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية156، ص4الطوسي، المبسوط، ج - ) 4(
 .المهذب
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من تقنين األسرة، حيث أعطى الوالية الكاملة  87الماّدة  هذا بخالف الوالية على القصر المنصوص عليها في –) 1(
 مور المستعجلة في حالة غيابه أو حصول مانع له.لألم على أوالدها القصر في حالة وفاة األب، ووالية القيام باأل

  منذ عشرات السنين. الجزائريّ ه مبدأ فقهي وتم السير عليه في القضاء ي على أوالدالولّي الّشرع اعتبار األب هو –) 2(
  انظر في ذلك:

GHAOUTI Benmelha, Le droit Algérien de la famille, p. 347. 
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، المالكّيةبرأي  أخذ في النّص  الجزائريّ  المشّرع)، بأن 122يرى الدكتور بلحاج العربي، (المرجع السابق، ص -  )1(
 صحيح كما نرى.وهذا أمر غير 
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المرأة، وهو عم الفتاة بعد موافقة والدها  04/08/2003عن محكمة عين الدفلى بتاريخ ولّي  صدر أمر بتعيين - ) 1(
  على ذلك. حكم غير منشور.

 وأنه ال يمكن لغيره أن يزوجها دون موافقته، كما يفيد بأنه يمكن نقل الوالية من ،وهذا يعني أن األب هو أولى األولياء
، أو بعبارة أدّق، توكيل الولي من ينوبه في تزويج من لو وجد بينهما من هو أقرب منهحّتى أبعد ولي  األقرب إلىولّي ال

 هي تحت واليته.
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  .42انظر في هذا المعنى: عبد العزيز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجديد، ص –) 1(
وبعض السياسيين ممن أرادوا إلغاء شرط  @الغوانيAيرضي بعض وقال في الصفحة التي قبلها بأن المشرع أراد أن 

مّمن أصّروا على إبقاء هذا الشرط؛ مّما جعله  ،@المتفقهينAو @المتسيسينAالولي، وفي اآلن نفسه أراد أن يرضي بعض 
 يخرج بنصوص متذبذبة بل متناقضة.

ها أنّ ، إّال /عبد الحميد بن باديسللشيخ ا بل وكان والدها صديقً  ،رغم أن فضيلة مرابط من أسرة ملتزمة –) 2(
من  الماّدة الثّانية وٕالغاء ،وعلمنة الجزائر ،لسلفها، فهي من الدعاة األوائل إلى تحرير المرأة اظهرت بمظهر مغاير تمامً 

 ولة.ا للدّ الدستور التي تجعل من اإلسالم دينً 
 .8 - 7ص جمعية المرأة في االتصال، المرجع السابق،انظر في ذلك:  –) 3(
، 2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج247، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج10، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 4(

لفتاوى ؛ الشيخ نظام، ا334، ص1؛ منال خسرو، الدرر الحكام، ج117، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج117ص
 .164 - 162، ص4الطوسي، المبسوط، ج؛ 287، ص1الهندية، ج
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انظر في نفس االتجاه: أحمد شامي، التعديالت الجديدة لقانون األسرة الجزائري، دراسة فقهية ونقدية مقارنة،  –) 1(
؛ عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، 48 -47، صم2009 -2008رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، مصر، 

 .42ص
وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار رضي الدين األستراباذي، شرح الرضي على الكافية، تصحيح  - ) 2(

 .397، ص4، جم1996، ، ليبيا، بنغازيالثّانيةيونس، الطبعة 
؛ نور الدين األشموني، شرح األشموني على 384، ص4رضي الدين األستراباذي، شرح الرضي على الكافية، ج - ) 3(

 - ه1375لعربي، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب ا
دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون،  –؛ عبد اهللا بن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، دار التراث 417، ص2م، ج1955

 .227، ص3م، ج1980 - ه1400مصر، 
 سوريا، دمشق، ،الثّانيةحسن هنداوي، دار القلم، الطبعة جني، سر صناعة اإلعراب، تحقيق: عثمان بن  - )4(

 .633، ص2م، ج1993 -ه1413
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هو الولّي  أنّ  الثامنالتونسي لم يأخذ ولم يتقيد بأي ترتيب لألولياء، فذكر في الفصل  المشّرعيظهر لنا أن  -  )1(
ل ذكر والية الوكيل في الفصثّم ذكر والية الحاكم، ثّم القاصر، ولّي  األب هو واشترط فيه الذكورة، وأنّ  الّنسبالعاصب ب

أخذ بالوالية أّنه  م الوكيل أم ال يقدم. إضافة إلىن هل يقدّ ؛ فهو لم يذكر ما هو ترتيب هؤالء العصبات، ولم يبيّ التاسع
 المزدوجة لكل من األب واألم رغم اشتراطه الذكورة كما سبق وقلنا.

؛ @صحيح موقوفاA: . قال سليم بن عيد الهاللي1203، حديث رقم187، ص3مالك بن أنس، الموطأ، ج رواه -) 2(
، 6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج111، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3542، رقم 328، ص4الدارقطني، السنن، ج

زكريا بن غالم قادر ؛ @�رجاله ثقات ولكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطابA. وقال: 250ص
، الطبعة األولى، ، لبناندار بن حزم، بيروت – السعوديةالخراز،  من آثار الصحابة في الفقه، دارصّح  الباكستاني، ما

 .@صحيحA. وقال: 993، ص3، جم2000 -ه1421

 .29 - 28، ص16تذكار، جابن عبد البر، االسانظر في ذلك:  - ) 3(

 .242انظر: الرصاع، شرح حدود بن عرفة، ص - ) 4(
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هو وقوع االلتباس بين الولي والشاهد، وثانيهما هو إسقاط ما قام به المشرع الجزائري يؤدي إلى أمرين: أولهما  –) 1(
دور القاضي في عقد الّزواج الذي يتعلق بالمرأة الراشدة. هذا يترتب عنه انتفاء الفائدة والحكمة من وجود الولّي. انظر 

  .48، المرجع السابق، صفي ذلك: أحمد شامي
، 600991، ملف رقم 10/02/2011العليا الصادر بتاريخ وانظر في عدم جواز اعتبار الولي شاهدا، قرار المحكمة 

 .277- 274، ص2011، 2غرفة األحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، العدد 
ينفذ نكاحها ويلزم إذا ج نفسها بال ولي بكًرا كانت أو ثيًبا و تزوّ  أنْ  ...وللحرة المكلفة أيًضاFF: 51تنّص المادة  –) 2(

جت الحرة المكلفة بال رضا إذا تزوّ FF: 52. وتنّص المادة EEكان المهر مهر مثلهاه كفًؤا لها و جت بوج الذي تزوّ كان الزّ 
رضي  مهر المثل إنْ  وج حتى يتمّ االعتراض على الزّ  إذا كان عصبة حقّ  العقد وللوليّ  مهر المثل صحّ  نْ ها بأقل مِ وليّ 

قبل العقد فالنكاح غير جائز  ها العاصب صراحةً وٕاذا تزوجت بغير كفء لها بال رضا وليّ . أو يفسخ الحاكم النكاح
 غير كفء أو كان لها وليّ  نْ جت نفسها مِ عاصب وزوّ  وٕاذا لم يكن لها وليّ . بعد العقد أصال وال ينفع رضا الوليّ 

 .84-81انظر: محمد زيد األبياني، المرجع السابق، ص .EEورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح
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المغربية قبل إلغائه بموجب التعديل الذي جرى سنة  الشخصّيةاألحوال  مدّونةمن  12ماّدة نّص ال وهذا هو - ) 1(
2004. 

 .EEمْ اهُ وَ سِ  ونَ دُ  يقُ قِ الش  خُ األَ  م ثُ   يحُ حِ الص  د الجَ  م ثً  نُ بْ : االِ ةِ اءَ فَ ي الكَ فِ  الَوِليFF /ب: 15تنّص المادة  –) 2(
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، العربّيةأحكام األسرة في الفقه اإلسالمي والقانون المصري، دار النهضة  ذكر ذلك: عبد العزيز رمضان سمك، –) 1(
 م.2006 - ه1427مصر، 

 .المالكّيةأكثر من رأي  الّزيدّية الّشيعةفي الواقع نجده مطابقا لرأي  - ) 2(

 السوري. الشخصّيةن األحوال من تقني 21نّص الماّدة  وهو نفس مضمون - ) 3(
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السوداني أخذ برأي محمد بن الحسن صاحب أبي  المشّرع الجاك، المرجع السابق، بأن ذكر القاضي عبد اهللا - ) 1(
 هذا النص يتعلق بالمواريث، وأنّ  ، لكنه أغفل أنّ الشخصّيةمن تقنين األحوال  379نّص الماّدة  حنيفة، بالنظر إلى

 234 نّص الماّدة ، وهوالّنفسد بشكل أوضح ترتيب األولياء على ا آخر يحدّ هناك نص. 
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َواِج ُهَو: الَعاِصُب ِبَنْفِسِه َعَلى FF: 14في المادة  القانون العربي الموحد لألحوال الشخصيةنص  –) 1( ِفي الز الَوِلي
  .EEَتْرِتيِب اِإلْرِث...
، ، عالم الكتب، الطبعة األولى، القاهرة، مصرمعجم اللغة العربية المعاصرةوآخرون،  أحمد مختار عمرانظر في ذلك: 

 .2107ص، 3م، ج2008 -ھ1429
  المطران هو رئيس الكهنة عند النصارى، وهو أعلى درجة من األسقف، وأدنى من البطريرك. –) 2(

، عالم الكتب، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، معجم اللغة العربية المعاصرةوآخرون،  أحمد مختار عمرانظر في ذلك: 
 .2107ص، 3م، ج2008 -ھ1429

 قة من البالد تخضع لسلطة األسقف.هي منط –) 3(

 .2صانظر: المعجم الوسيط، 
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، ة، دار ابن عفان، الطبعة األولى، القاهرةمحمد ناصر الدين األلباني، التعليقات الرضية على الروضة النديّ  -) 1(
 .158 -157، ص2م، مج2003 - ه1423، مصر

 .159، ص2األلباني، التعليقات الرضية، مج - ) 2(
ن علي الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، دار ابن حزم، الطبعة األولى، بيروت، محمد ب -) 3(

 .358م، ص2004 - ه1425لبنان، 
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 .70، ص2انظر في هذا المعنى: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 1(

مقتصرا على األب فالجد، ويليهما  الجزائريّ  الّتشريعيقترح الباحث هجرس بولبداوي أن يكون ترتيب األولياء في  -) 2(
مباشرة القاضي، ويرجع سبب ذلك أن العالقات األسرية في وقتنا الحاضر أصبحت هشة بسبب تعقيدات الحياة 

  ).72 -71ومشاكلها. (المرجع السابق، ص
إّال أّنه  لمدن الكبرى،السيما في جانب تباعد األسر وضعف الروابط العائلية في ا ،وهذا وٕان كان فيه شيء من الصحة

 ال يصل إلى درجة إقصاء األبناء واإلخوة واألعمام.

 .15، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه - ) 3(

 .21 - 20، ص9، ج18، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه - ) 4(

 من سورة األنبياء. 90من اآلية  - ) 5(

 .205سبق تخريجه في الصفحة  –) 6(
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؛ محمد نجيب المطيعي، تكملة المجموع 164، ص9، جالشافعياإلمام ن في مذهب ، البيايحيى بن أبي الخير - ) 1(
؛ عبد الرحمن بن 356، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج515؛ البهوتي، الروض المربع، ص250، ص17للنووي، ج

؛ الكاساني، بدائع 220، ص4؛ السرخسي، المبسوط، ج162، ص20قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج
في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، الطبعة األولى،  الّزواجعمر سليمان األشقر، أحكام ؛ 250، ص2لصنائع، جا

 .153، صم1997 -ه1418األردن، 

 .484انظر في ذلك: الشوكاني، السيل الجرار، ص - ) 2(
مطيعي، تكملة المجموع ؛ محمد نجيب ال164، ص9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير - ) 3(

؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، 203، ص3؛ مغني المحتاج، ج246، ص2؛ الشربيني، اإلقناع، ج250، ص17للنووي، ج
 .142، ص4ج
، 20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج356، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 4(

 .162ص
 .250، ص2ج الكاساني، بدائع الصنائع، - ) 5(
، 20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج358، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 6(

 .219، ص4؛ السرخسي، المبسوط، ج165ص
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؛ @حديث صحيح لغيرهA. قال رفعت فوزي: 1360، حديث رقم 1567، ص2الشافعي، المسند، مج رواه -) 1(
؛ المعجم 5479، حديث رقم 336، ص5؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج141 - 140، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج

، 269، ص7، د.ت، ج، مصر، القاهرةالثّانيةالكبير، تحقيق وتخريج: حمدي عبد الحميد، مكتبة ابن تيمية، الطبعة 
ف بابن ؛ عمر بن علي بن أحمد األنصاري المعرو 142 -141، ص7قي، السنن الكبرى، ج؛ البيه6924حديث رقم 

الملّقن، البدر المنير في تخريج األحاديث الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مجدي بن السيد بن أمين وعبد اهللا بن 
  .@حديث جيدA. وقال: 19، حديث رقم589، ص7م، مج2004 -ه1425رة، الرياض، السعودية، سليمان، دار الهج

ِل ِمْنُهَما... اِن َفِهيَ ٍة َزوَجَها َوِلي َأيَما اْمَرأَ «وورد بلفظ:  حديث رقم 349، ص13أحمد بن حنبل، المسند، ج رواه. »ِلَألو ،
، 362؛ أبو داود، السنن، ص@إسناده صحيحA. قال حمزة أحمد الزين: 19968، حديث رقم121، ص15؛ ج17282

، 713سنن، ص؛ النسائي، ال@حديث حسنA. قال: 1110، حديث رقم 263السنن، ص ،؛ الترمذي2088حديث رقم 
 - 2779، حديث رقم 209 -208وص 2309، حديث رقم 44، ص2، ج؛ الحاكم، المستدرك4682حديث رقم 

؛ ابن الجارود، مسند 141 -139، ص7؛ البيهقّي، السنن الكبرى، ج@حديث صحيح على شرط البخاريA. قال: 2782
؛ األلباني، @حديث صحيحAالتركي:  . قال محمد بن عبد المحسن945، حديث رقم 222، ص2أبي داود الطيالسي، ج

. قال: حديث ضعيف، وصحته متوقفة على تصريح الحسن 1853، حديث رقم 255 - 254، ص6إرواء الغليل، ج
وقال ابن حجر: صححه أبوزرعة وأبو حاتم  يدّلس.ألّنه  ؛البصري بسماعه من سمرة بن جندب فال يكفي ثبوت سماعه

 .339، ص3وقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة.(التلخيص الحبير)، جوالحاكم، وأّن رجاله ثقات، وصحته مت
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بن محمود ؛ عبد اهللا 251، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج219 -218، ص4السرخسي، المبسوط، ج - )1(
  .97، ص3، جالموصلي، االختيار لتعليل المختار

 .أن هذا الحكم متعلق بالمرأة الصغيرة أو المجنونةبر يذكتاليجدر 
  .108، ص6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 2(

بخالف األب، حيث ال تزّوج ابنته وهو حّي، دخل بها الّزوج أم ال، إّال أن يكون خارج بالد المسلمين. انظر: الكندي، 
 .316، ص48بيان الشرع، ج

  .19، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج - ) 3(
 يالحظ أن هذا يخالف القول بوجوب كمال أهلية الولّي.

 يمني. 15 ،قطري /ب27، سوداني 32/2سوري،  22/2نّص الماّدة:  يقابله - ) 4(
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 .75 - 74، ص5انظر في ذلك: محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل، ج -  )1(

 .233ن عبد البر، الكافي، صبا - ) 2(

 المشّرعستناد إليه كون يالحظ أن هذا النص يتعلق بالوالية على نفس القاصر، لكن هذا ال يمنع من اال - ) 3(
 اإلماراتي أخذ بالوالية على المرأة البالغة العاقلة.
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؛ 191، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج74، ص5محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل، ج -) 1(
دردير، ؛ الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير لل233، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج

 .27، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج378، ص2ج

 .11، ص2ذكره: النفراوي، الفواكه الدواني، ج - ) 2(

 .19، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج183، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج - ) 3(

 .40، ص6الشافعي، األم، ج - ) 4(

؛ 231 -230، ص3، جحاشيتا القليوبي وعميرة، ؛ القليوبي وعميرة215، ص3ي المحتاج، جالشربيني، مغن -) 5(
؛ الغمراوي، السراج الوهاج، 248، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج38، ص2ج زكريا األنصاري، فتح الوهاب،

     ، 9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير؛ 98، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج267ص
= 
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، دار القلم، الشخصّية، األحوال 4ون، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ج؛ مصطفى الخن وآخر 164ص =

 .69 - 68م، ص1992 -ه1413، ، سوريا، دمشقالثّالثةالطبعة 

 من سورة الزمر. 9من اآلية  - ) 1(

جاء  . غير أّني لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث، بل194، ص3ذكره: الشربيني، مغني المحتاج، ج - ) 2(
ْلَطاُن ولّي َمْن َال ولّي َلهُ «بلفظ:  252، وسيأتي تخريجه كامال في الصفحة »... َفِإِن اْشَتَجُروا َفالس. 

 .99 -98، ص5؛ مسلم، الصحيح، ج38، ص8البخاري؛ الصحيح، ج رواه - ) 3(

، 5اإلرادات، ج البهوتي، شرح منتهى؛ 85، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج430، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 4(
؛ محمد بن أحمد الفتوحي 115 - 114، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج288، ص11؛ كشاف القناع، ج141ص

= 
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�+*�؛ �4ķ¨��+ج � �7،�*+�
��Rא �/82� �G+ج Z4LE� ��و��8# �hF�Rو� ،���
א
dH��
�א �و��� )^�6��� ��X��@H�
�9�،�و���@��Kא*� �*+�
�G+#@�א Z4LE���� �زو��8# Zن!� ��E

ن��� -���{
�א �א
��ل Rو� ،d
��
�א �hF�R� h�iF� �زوא�8# �:pن� ،�8�E� )5
�@�ذ� �H� eא�+
��؛������hQא
	�وאج��3�:��8��7��*+�9

�^"�א
��	אع����5ن��-���/��!��*+�
e�bK����E،�و:��e�bא

��hQ��U:�+G\و�ج�א	:���73��@�ذ�Zوאج!ن�	
0�!���kא��*�Z4LE�>ز�#�K)1(!ذא� �

@ÊŒbäm@Zòîßbß⁄a@òÈî“Ûa@‡äÇ@õbîÛëþa  -د  @

��E�E(א�����,
�LذI!ذא���H)2(�Wل�אZ@��+E3א�]
א�+��73�eא3و
����Z4LE��8:�W	و�#�8،�و�%
@���*�Z9ً���!ن^E��=�ذ�@�?��!ذ�Zن!���E�-:pن��א
����א3و�ل��h�iFو*����،א
	�وج،���{
��K(،��א

)G���¨م��א
	�وج� �8��)G�6ذن�،د�¨� Zنp:K�86ز�#!�m9*��:ً�H�E����
������،���ن�א��!ذא�

���ن��/��א����وא��3و��yH�،��7�,6م�א�$��0Gא����
�K)3(��ن�א �

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

Ûë@âa‹ig@òÛby‡ÔÈÜÛ@µî@ @

�>������/8�E��7(��وא�و��80/�،�و�@t�-��Z4LEن�*���زوאج����
��Bم�و Zن�¹�»��H
+G\א� �-
�
�א ��E� ��*� g%
�א ������� "EK����و�Zن� W.��7�¹U[�d�� �E� ��5ن���X+�ق

´Xy�و#�ن����	
�5���א��Zنو��،¡W©y��L���V+LG\אL²=א�وyXy���/��7و�ن�5��Zن��،�=�E�4Z�
y�yX�=�E�4�²K� �

                                                  
الشهير بابن النجار، منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،  =

؛ 73-72، ص5السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج؛ مصطفى 72 - 71، ص4مؤسسة الرسالة، د.ت.م، ج
 .274 -273، ص6السابق، ج عالمرجي، نجدعبد الرحمن ال

 .288، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج86 - 85، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج - ) 1(

 .281 - 280، ص4الطوسي، الخالف، ج - ) 2(

 الحلي، شرائع اإلسالم. : عن:474، ص19ع الفقهية، جعلي أصغر مرواريد، الينابي - ) 3(
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 .216، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج121، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  - ) 1(

؛ الشرواني، حواشي 216، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج122 -121، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  -) 2(
  .269، 7تحفة المحتاج، ج

؛ ل بها غير الكفء، وكان عقده الحقا وهو عالم بحاله، يؤّدي إلى اختالط األنسابنعتقد أن عدم اعتداد المرأة إذا دخ
ألنه قد تكون المرأة قد حبلت منه. كما أن عدم إلحاق الولد به، أي إلحاقه بأمه، أمر خطير؛ ألن هذا ليس زنا صريحا، 

 بل هو نكاح بشبهة، فيلحق الولد فيه بأبيه. 
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، 3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج252، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج226، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(
  .199، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج ؛278، ص3لهمام، شرح فتح القدير، ج؛ ابن ا128ص

  غير أن هذا يتعلق بالمرأة الصغيرة وليس البالغة الرشيدة.
 :قالت وٕانْ  ،األول كان زوجهاأّنه  القول لها، فأّيهما قالتأما البالغة إن زوجها أبوها بأمرها، وزوجت نفسها من آخر، ف

بن ا؛ 278، ص3ان. انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، جال أدري من األول فّرق بينهما، واألمر نفسه لو زوجها وليّ 
  .199، ص4عابدين، رد المحتار، ج

رواية أخرى بطل العقدان، وٕان أجازت العقدين  سكتت كان العقد موقوفا على إجازتها، وفي وهناك رأي آخر؛ أنها إنْ 
؛ 243، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج؛ 98، ص5معا بطال معا أيضا. انظر في ذلك: السرخسي، المبسوط، ج

، 1؛ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج119، ص3ن نجيم، البحر الرائق، ج؛ اب119، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج
 .161، ص4رد المحتار، جبن عابدين، ا؛ 288ص

، دار الّشافعّيةبن إسماعيل المزني، مختصر المزني في فروع  ى؛ إسماعيل بن يحي42، ص6الشافعي، األم، ج - ) 2(
؛ زكريا 434، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج223 -222م، ص1998 -ه1419الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .288 -287، ص17مجموع، ج؛ النووي، ال141، ص3األنصاري، أسنى المطالب، ج

؛ 115، ص6؛ إبراهيم بن مفلح المقدسي، المبدع، ج228، ص4؛ الكافي، ج431، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 3(
؛ إبراهيم بن محمد بن ضويان، 288، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج166، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج

 .144، ص2، جالمرجع السابق

مقبلي، المنار في المختار من جواهر البحر الزخار، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، صالح بن مهدي ال -) 4(
 .477، ص1م، ج1988 -ه1408، ، لبنانبيروت

 الحلي، شرائع اإلسالم.: عن: 475 -474، ص19علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج - ) 5(

 .122، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  - ) 6(
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 من سورة النساء. 24و 23اآليتان  - ) 1(

 .232الصفحة  حاشية سبق تخريجه في –) 2(
 .263الترمذي، السنن، ص - ) 3(
 .123، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي، انظر:  –) 4(
؛ األلباني، إرواء الغليل، 231، ص6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج141، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج رواه -) 5(
 ):1004، ص3در، (المرجع السابق، مجموقوف في الروايتين، وقال زكريا بن غالم قا . قال بأن األثر255، ص6ج

 ضعيف.فعبد الرزاق  أما في رواية ،البيهقي حسناألثر في رواية 
واج بامرأة وهي في عدتها ال يصح إن ا، وبالمقابل الزّ أي أّن الزواج ال بد فيه من الوطء وٕاال لم يكن صحيحً   –) 6(

 .اقترن بالوطء
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 .123، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي، والقياس على التوكيل مجمع عليه فيما نقله  –) 1(
؛ الدسوقي، 122، ص8؛ ابن رشد، البيان والتحصيل، ج248، ص10؛ ج168، ص4الكبرى، ج مدّونةمالك، ال -) 2(

؛ الخرشي، 440، ص3؛ محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل، ج234 -233، ص2حاشية الدسوقي، ج
  .13، ص2؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج192-191، ص3شرح مختصر خليل، ج

عقده هو الثاني، فإنها تكون  إن لم يتلذذ بها العاقد الثاني بمقدمات الوطء فما فوقها، أو تلذذ بها مع علمه بأنّ  :فقالوا
 ها تكون له.اني فإنّ تلذذ بها الثاني ولكنه لم يكن يعلم بأنه هو الث ا إنْ للعاقد األول، أمّ 

 .349، ص3الرجراجي، مناهج التحصيل، ج - ) 3(
 .122، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  - ) 4(
األعظمي، ذكر هذه الرواية: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق وتخريج: حبيب الرحمن  -) 5(

وهو أثر  .10636، رقم 233، ص6م، ج2003 -ه1403، ، لبنان، بيروتالثّانية، الطبعة منشورات المجلس العلمي
  .1004 - 1003، ص3، مجالمرجع السابق، حيح كمال ذكر زكريا بن غالم قادرص

 .122، ص9أما اإلجماع فنقله الماوردي، الحاوي الكبير، ج
 .29 -28، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج253، ص4القرافي، الذخيرة، ج - ) 6(
. وقال بأنه لم يصححه أصحاب الحديث؛ األلباني، إرواء 429، ص9مة، المغني، جذكر هذا األثر: ابن قدا -) 7(

  . وقال بأنه لم يقف عليه.254، ص6الغليل، ج
 .التي أتيحت لي وقد بحثت عنه كثيرا ولكنني لم أجده في أي من كتب الحديث
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 .386 -385، ص3انظر في المعنى: محمد عليش، شرح منح الجليل، ج - ) 1(
  .430 - 429، ص9دامة، المغني، جابن ق - ) 2(

أّنه رّد نكاح الّزوج الثّاني بالرغم من دخوله  �فغير مسلم به؛ ألّنه جاء عن علي أّما القول بإجماع فقهاء المدينة
بالمرأة، وهو أثر حسن في رواية البيهقي، كما يرّده الحديث الّنبوي الذي ذكرناه في النقطة األولى من المسألة. ضف 

ّن الماوردي ذكر بأّنه يجوز أن يكون معاوية قد طلب تنازل يزيد عن زواجه بهذه المرأة واستأنف عقد الحسن إلى ذلك، أ
 .123، ص9عليها. انظر المارودي، الحاوي، ج

، 3ن نجيم، البحر الرائق، جاب؛ 251، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج226، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 3(
؛ عبد اهللا 499، ص1؛ عبد الرحمن الكليبولي، مجمع األنهر، ج278، ص3ح فتح القدير، ج؛ ابن الهمام، شر 128ص

؛ الرجراجي، 199، ص4بن عابدين، رد المحتار، جا؛ 97، ص3، االختيار لتعليل المختار،جالموصلي بن محمود
موع، ، المج؛ النووي434، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج43، ص6؛ الشافعي، األم، ج349، ص3مناهج التحصيل، ج

؛ زكريا األنصاري، فتح 245ص و 222، ص3حاشيتا القليوبي وعميرة، ج، ؛ القليوبي وعميرة288 -287، ص17ج
 .434 - 433، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج38ص ،2ج الوهاب،

 .124- 123، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج43، ص6الشافعي، األم، ج - ) 4(
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؛ ابن عابدين، رد 128، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج9، ص5، ج226، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(
 .500، ص1؛ الكليبولي، مجمع األنهر، ج199، ص4المحتار، ج

؛ 335بن جزي، القوانين الفقهية، ص؛ ا253، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج168، ص4، جمدّونةمالك بن أنس، ال -) 2(
، 3؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج15، ص2داية المجتهد، ج؛ ابن رشد، ب28، ص2محمد عليش، منح الجليل، ج

 .350ص
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؛ الدردير، الشرح 235، ص2؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج29 -28، ص2محمد عليش، منح الجليل، ج -) 1(
  .350، ص3الرجراجي، مناهج التحصيل، ج ؛380، ص2الصغير، ج

نفس، دون أن يصل إلى درجة اليقين أو الثقة. أما الشك أحد طرفي التجويز، أو هو قوة المعنى في ال الظن هو رجحان
فهو استواء طرفي التجويز، حيث ال دليل على أحدهما وال أمارة، إذ هو الوقوف بين نقيضين من غير تقوية أحدهما 

يكون،  على اآلخر. أما التوهم فهو تجويز ما ال يمتنع من الجائز والواجب؛ فال يجوز أن يتوهم اإلنسان أمرا يمتنع أن
  كأن يتوهم شيئا بأنه ساكن ومتحرك في اآلن ذاته. إال أن الظن أقوى من الوهم، فاألول راجح والثاني مرجوح.

، البيت اهللا معجم الفروق اللغوية، الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريانظر في ذلك: 
 .304-303ص ،ھ1412، قم، إيران، مؤسسة النشر اإلسالميبيات، 

، 17؛ النووي، المجموع، ج5، ص8؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج124، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 2(
 .434، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج289 - 288ص

؛ المرداوي، اإلنصاف، 433 -432، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج116، ص6إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج -) 3(
؛ 73، ص5؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج142، ص5ي، شرح منتهى اإلرادات، ج؛ البهوت90-86، ص8ج

 .170 - 168، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج

 .90، ص8المرداوي، اإلنصاف،جانظر:  –) 4(
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 .477، ص1صالح بن مهدي المقبلي، المنار في المختار، ج - ) 1(
 . عن: المحقق الحلي، شرائع اإلسالم.475 -474، ص19علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج - ) 2(
 .1021انظر في هذا المعنى: بالل حامد إبراهيم، المرجع السابق، ص - ) 3(
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 .90، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج229، ص4؛ الكافي، ج433، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 1(
؛ الشيرازي، 127 -125، ص9ر، ج؛ الماوردي، الحاوي الكبي45 - 43، ص6انظر في ذلك: الشافعي، األم، ج - ) 2(

 .11 -7، ص8؛ الرافعي، الشرح الكبير، ج291 -289، ص17؛ النووي، المجموع، ج435 - 434، ص2المهذب، ج



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

247 

 

 z–Z‡ÔÈÛa@ò  -أ 

k
�6� �،���ن�א
������i�iF!ذא�E��+H� ���4Eو#�د��"E� e
-�א����3زوאج�א�+�
�mא
� ،�+H3א� -
�
�א M7� R� �א��
����5אو�%��:%א �Hאل� �7)1(���C��(א� ��*� �و�Hل ،)2(�،

���E�E(وא)3(R�g+^�
��א�,+�ع�א��%G��E���و�،��eא��د�����27L2ن����ذא�!�e+23א�d��6�Z4IE
Z4IE��0�0�
-�����א�3،�وא��
11����א��د���eאL1��g+bא	א��e+23א�d��6�Z4IE)4(K 

�WAB5
�#��R�Wא��و����א�WV@9ْyHFF��WV@9ْyHFF��WV@9ْyHFF��WV@9ْyHFF��L8I��V�L�Hْ��Z�V8VcZ�L�Lو�Z�V8Ì9y�א�=$�VcV7��L�V¼�L�I
Zو��Vن�y5L���e�Z+א���L@Z��L$��L8I��V�L�Hْ��Z�V8VcZ�L�Lو�Z�V8Ì9y�א�=$�VcV7��L�V¼�L�I
Zو��Vن�y5L���e�Z+א���L@Z��L$��L8I��V�L�Hْ��Z�V8VcZ�L�Lو�Z�V8Ì9y�א�=$�VcV7��L�V¼�L�I
Zو��Vن�y5L���e�Z+א���L@Z��L$��L8I��V�L�Hْ��Z�V8VcZ�L�Lو�Z�V8Ì9y�א�=$�VcV7��L�V¼�L�I
Zو��Vن�y5L���e�Z+א���L@Z��L$
V��
Lو�L+�5Z����:�،��L�
��:�،V	Lو�#��L8LאV�XْL��V��
L�

���IوLאL�

���VאLوLא�����وLو�V±�3אLو����

��V8Z�IE�،�ٍZ�L��Z4IEV��ZאLو�L+�5Z����:�،��L�
��:�،V	Lو�#��L8LאV�XْL��V��
L�

���IوLאL�

���VאLوLא�����وLو�V±�3אLو����

��V8Z�IE�،�ٍZ�L��Z4IEV��ZאLو�L+�5Z����:�،��L�
��:�،V	Lو�#��L8LאV�XْL��V��
L�

���IوLאL�

���VאLوLא�����وLو�V±�3אLو����

��V8Z�IE�،�ٍZ�L��Z4IEV��ZאLو�L+�5Z����:�،��L�
��:�،V	Lو�#��L8LאV�XْL��V��
L�

���IوLאL�

���VאLوLא�����وLو�V±�3אLو����

V8Z�IE�،�ٍZ�L��Z4IE�IW�L�I��ZאZא�3و�V+Ib�L2Lو��L��IW�L�I
Zא�3و�V+Ib�L2Lو��L��IW�L�I
Zא�3و�V+Ib�L2Lو��L��IW�L�I
Zא�3و�V+Ib�L2Lو��L�

،�L8��zوZ	L6،�L8��zوZ	L6،�L8��zوZ	L6،�L8��zوZ	L6����¡]I
�LE�L�Z�I*�IW�L�I
Zא�3و�m�9L*��	Ib�L#��]I
Lذ�WLل��H؟�ye�Z+א���Z@L�ICL$�Z��HLو¡]I
�LE�L�Z�I*�IW�L�I
Zא�3و�m�9L*��	Ib�L#��]I
Lذ�WLل��H؟�ye�Z+א���Z@L�ICL$�Z��HLو¡]I
�LE�L�Z�I*�IW�L�I
Zא�3و�m�9L*��	Ib�L#��]I
Lذ�WLل��H؟�ye�Z+א���Z@L�ICL$�Z��HLو¡]I
�LE�L�Z�I*�IW�L�I
Zא�3و�m�9L*��	Ib�L#��]I
Lذ�WLل��H؟�ye�Z+א���Z@L�ICL$�Z��HLوKKKK������L8�
�I����{
��IeאZ+א���-I:�q]I
�LE�Lل��HLو�WLل��H��L8�
�I����{
��IeאZ+א���-I:�q]I
�LE�Lل��HLو�WLل��H��L8�
�I����{
��IeאZ+א���-I:�q]I
�LE�Lل��HLو�WLل��H��L8�
�I����{
��IeאZ+א���-I:�q]I
�LE�Lل��HLو�WLل��H
I
�LwZ��
�Wq]I
�LE�Lل��H؟�V��
��]I
Lذ���]I
Lذ�V��3א�L+�5Z��Lو��L��LCz+I��V±�3א��L8V#و�L	V��:�،V±�3אLو�V��3אI
�LwZ��
�Wq]I
�LE�Lل��H؟�V��
��]I
Lذ���]I
Lذ�V��3א�L+�5Z��Lو��L��LCz+I��V±�3א��L8V#و�L	V��:�،V±�3אLو�V��3אI
�LwZ��
�Wq]I
�LE�Lل��H؟�V��
��]I
Lذ���]I
Lذ�V��3א�L+�5Z��Lو��L��LCz+I��V±�3א��L8V#و�L	V��:�،V±�3אLو�V��3אI
�LwZ��
�Wq]I
�LE�Lل��H؟�V��
��]I
Lذ���]I
Lذ�V��3א�L+�5Z��Lو��L��LCz+I��V±�3א��L8V#و�L	V��:�،V±�3אLو�V��3א��L8L#و�Lא�زLل��!ذZ��H��L�V8L��I��Ä��L8L#و�Lא�زLل��!ذZ��H��L�V8L��I��Ä��L8L#و�Lא�زLل��!ذZ��H��L�V8L��I��Ä��L8L#و�Lא�زLل��!ذZ��H��L�V8L��I��Ä

��L��LCz+I��V±EE�L�L+ZE؛��L��LCz+I��V±�3؛��L��LCz+I��V±�3؛��L��LCz+I��V±�3؛��3א�3א�3א�3א�3�Z@�5�9LE�Z��H��L8��EE�L�L+ZE��Z@�5�9LE�Z��H��L8��EE�L�L+ZE��Z@�5�9LE�Z��H��L8��EE�L�L+ZE��Z@�5�9LE�Z��H��L8��)5(K� �

��:%8א ������*��+H3א� �-
�
�א $�c7�"E����3א� �-
�
�א �EB��g%
�א ���
�א ���ن� h�+F
�%:����h�iFK���#و�Zنp:�،¦-Fو�و�¡�ن���%א�E,+وط���ن�56���Zن�א�+5��e+=א�ذא.����

��±�א
	�وאج�R��UG�U:��/��7א�%���ن��XE)6(K� �
                                                 

؛ الخرشي، شرح مختصر 336، ص3؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج14، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 1(
؛ 62 -61، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج19، ص2؛ محمد عليش، منح الجليل، ج183، ص3خليل، ج

 .227، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج
 وما بعدها. 315، ص48؛ الكندي، بيان الشرع، ج109، ص6شرح النيل، جإطفيش،  - ) 2(
الحلي، شرائع . عن: 474، ص19علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج؛ 177، ص4الطوسي، المبسوط، ج -) 3(

 .اإلسالم
، ِمْن إمكان توّلي األبعد للعقد مع وجود 11يقول الدكتور عبد القادر بن داود بأن ما جاء في نّص الماّدة  –) 4(

  .)86 - 85. (المرجع السابق، صاألقرب هو من صميم الفقه المالكي
ثّم إلى ما ورد عن ابن القاسم ِمْن أّن  ويستند في ذلك إلى كتاب الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرحمن الجزيري،

  الولّي سنة ال فرض.
ذكر حاالت  - رغم أّنه معروف بالنقول غير الصحيحة لألقوال المعتمدة في كل مذهب –غير أّنه أغفل أن الجزيري 

قولون بصحة توّلي عدم إمكان عقد األبعد مع وجود األقرب مثلما بّينا في المتن، وأغفل الدكتور كذلك أّن المالكّية ال ي
 األجنبي للعقد بوجود األولياء الّشرعيين، بخالف ما جاء به المشّرع الجزائرّي.

 .161، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال - ) 5(

 248، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج14، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 6(
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 .471، ص3مع ألحكام القرآن، ج؛ القرطبي، الجا233ابن عبد البر، الكافي، ص - ) 1(

؛ الحطاب الرعيني، 241، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج171، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال -) 2(
 .62، ص5مواهب الجليل، ج

 .316، ص48؛ الكندي، بيان الشرع، ج109، ص6إطفيش، شرح النيل، ج –) 3(

عن: . 475 -474، ص19اريد، الينابيع الفقهية، جعلي أصغر مرو ؛ 177، ص4الطوسي، المبسوط، ج - ) 4(
 .الحلي، شرائع اإلسالم

 .90، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي عبد اهللا بن محمود - ) 5(

، 3؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج14، ص2، ج، بداية المجتهد؛ ابن رشد233ابن عبد البر، الكافي، ص -) 6(
 .339 - 338ص

؛ 134 -133، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج233، ص4؛ الكافي، ج379، ص9المغني، ج ابن قدامة، -) 7(
 . 113، ص6إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج

 .110 - 109، ص6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 8(
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ي الفقه السائد ف ا يؤكد ذلك أنّ عدم اإلشارة إلى هذه المسألة مرجعه إلغاء الوالية على المرأة الراشدة، وممّ  - ) 1(
  الغائب أبا.الولّي  ولو كانحّتى المغرب قبل التعديل كان يرى أن تزويج األبعد مع وجود األقرب يكون صحيحا 

 .99انظر في ذلك: إدريس الفاخوري، المرجع السابق، ص
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؛ 117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج90، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي عبد اهللا بن محمود -) 1(
 .117، ص3نجيم، البحر الرائق، ج ناب

 .90، ص3ختيار لتعليل المختار، ج، االالموصلي عبد اهللا بن محمود - ) 2(

 .42، ص3ج ،ة، المحيط البرهانيابن ماز ؛ 220، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 3(

 .1023منهم: بالل حامد إبراهيم بالل، المرجع السابق، ص - ) 4(
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؛ الحطاب الرعيني، مواهب 339 -338، ص3؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج233) ابن عبد البر، الكافي، ص1(
 .61 - 60، ص5الجليل، ج

 .81، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج134 - 133، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج - ) 2(
 .117) سبق تخريجه في الصفحة 3(
؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، 14، ص2؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج398، ص5ابن عبد البر، االستذكار، ج -) 4(
 .226، ص2؛ الدسوقي، حشاية الدسوقي على الشرح الكبير، ج336 - 335، ص3ج
؛ النووي، 174ص 9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير؛ 44ص ،6الشافعي، األم، ج -) 5(

؛ محمد الحسيني، كفاية األخيار، 97، ص2المنهاجي، جواهر العقود، جمحمد بن أحمد ؛ 258، ص17المجموع، ج
 .478ص

؛ 133، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج380 -378، ص9؛ المغني، ج233، ص4ابن قدامة، الكافي، ج -) 6(
، 6براهيم بن مفلح، المبدع، ج؛ إ198 -197، ص20عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج

 .79، ص8ج؛ المرداوي، اإلنصاف، 113 - 112ص
 .458، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 7(
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؛ 226، ص2؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج340، ص3الرجراجي، مناهج التحصيل، ج - ) 1(
 .182، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج249، ص4القرافي، الذخيرة، ج

؛ ابن عبد البر، 249، ص4رافي، الذخيرة، ج؛ الق226، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج -) 2(
 .398، ص5االستذكار، ج

 .399 - 398، ص5ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 3(

 .341 -335، ص3ي، مناهج التحصيل، جالرجراج - ) 4(

 .171، ص4، ج2، مجمدّونةأنس بن مالك، ال - ) 5(

السؤال الذي وجهه له سحنون قبل ذلك، ذكر ابن  فيألّنه  م بأنه قول مالك أيضا، وهذا غريب؛ذكر ابن القاس -) 6(
 !قول بهذاالسؤال بزيادة الدخول من عدمه ذكر أن مالكا ي القاسم بأن مالًكا قد توقف فيه أي لم يجب، فلما أتمّ 

 .398، ص5؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج171، ص4، ج2، مجمدّونةانظر في ذلك: أنس بن مالك، ال
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؛ 182، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج226، ص2دسوقي على الشرح الكبير، جالدسوقي، حاشية ال - )1(
 .59، ص5الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج

 .44ص ،6الشافعي، األم، ج - ) 2(
؛ 258، ص17؛ النووي، المجموع، ج175ص 9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير - ) 3(

؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح 379 -378، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج478ر، صمحمد الحسيني، كفاية األخيا
 .198، ص20الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج

. 1102، حديث رقم 260 - 259؛ الترمذي، السنن، ص2083، حديث رقم 361أخرجه: أبو داود، السنن، ص -) 4(
؛ الشافعي، المسند، @صحيحAقال األلباني: . 1879، حديث رقم 327؛ ابن ماجه، السنن، ص@هذا حديث حسنAوقال: 

، 6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج@صحيحA. قال رفعت فوزي عبد المطلب: 1099، حديث رقم 1289، ص2مج
. قال أسامة بن إبراهيم: 16155، حديث رقم 10، ص6؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج10472، حديث رقم 195ص
A ؛ الطحاوي، شرح @منكر الحديث وأنه ال يروي عنه كاف لعدم االحتجاج بهقول البخاري في سليمان بن موسى بأنه

؛ الدارقطني، 2366، حديث رقم 16، ص3؛ البيهقي، السنن الصغير، ج4249، حديث رقم 7، ص3معاني اآلثار، ج
   ، 2؛ الحاكم، المستدرك، ج@حديث حسنA؛ قال شعيب األرنؤوط: 3520، حديث رقم 314 - 313، ص4السنن، ج

= 
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؛ األلباني، التعليقات الحسان @صحيح على شرط الشيخينA. وقال: 2766 - 2763، حديث رقم 201 - 199ص =

، حديث 243، ص6؛ إرواء الغليل، ج@حسن صحيحA. وقال: 4062، حديث رقم197، ص6على صحيح ابن حبان، ج
 .101، ص9وصححه ابن حجر العسق|ني، فتح الباري، ج .@صحيحA. وقال: 1480رقم 

، 20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج380، ص9بن قدامة، المغني، جا - ) 1(
 .113، ص7؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج200ص

 .133، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج - ) 2(
 .458، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 3(
 .14، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 4(
 .342 -338، ص3بيان والتحصيل، جالرجراجي، ال - ) 5(
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ة العدوي على شرح كفاية الطالب ي؛ العدوي، حاش182، ص3انظر في ذلك: الخرشي، شرح مختصر خليل، ج -) 1(
 .95، ص3الرباني، ج
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 20كلم ( 890,4مرحلة) و 15كلم ( 667,8كلم، فتكون مسافة الغيبة بين  44,52المرحلة عن الحنفية تعادل  –) 1(
  .فرسخا) 150كلم ( 834,75متر، فتكون المسافة  5565يعادل فالفرسخ  مرحلة). أّما

انظر في هذه المقاييس: علي جمعة محمد، المكاييل والموازين الشرعّية، دار القدس، الطبعة الثّانية، القاهرة، مصر، 
 .97وص 56م، ص2001 -ه1421

مرقندي، عالء الدين الس؛ 251، ص2ع، ج؛ الكاساني، بدائع الصنائ222 - 221، ص4السرخسي، المبسوط، ج -) 2(
؛ بدر الدين العيني، 96، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي ؛ عبد اهللا بن محمود151، ص2تحفة الفقهاء، ج

 .278، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج614، ص4البناية شرح الهداية، ج

؛ 187 -186، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج163، ص2، مجمدّونةالمالك بن أنس، انظر في ذلك:  -) 3(
؛ محمد 70 - 67، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج345 -343، ص3الرجراجي، مناهج التحصيل، ج

  .23 - 22، ص2عليش، شرح منح الجليل، ج
وجواب  ،مدينةاإلمام مالك كان في ال مرجعه أنّ  ،سبب االختالف في المكان الذي يحسب منه هل هو المدينة أم مصر

م كان بمصر اسفألن ابن الق ،ا من قال مصرابن القاسم كان على لسان مالك، فجعلت المدينة هي مرجع الحساب، أمّ 
 .186، ص3الخرشي، شرح مختصر خليل، ج انظر: بن رشد.الاألخير القول لما سأله سحنون وهذا 
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، 3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج259، ص7دي، جابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج مع حاشية العدوي والعبا - ) 1(
، 9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير؛ 241، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج211ص
 .36، ص2ج؛ زكريا األنصاري، فتح الوهاب، 176ص

  .لمك 178,08كلم، فتكون بذلك مسافة الغيبة  89,04المرحلة عند الشافعية تقدر بـ  –) 2(
 .97وص 56انظر: علي جمعة محمد، المرجع السابق، ص

، 20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج386، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 3(
؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، 138، ص3ج؛ الزركشي، شرح الزركشي، 75، ص8ج؛ المرداوي، اإلنصاف، 189ص
 .111، ص6ج
 .109، ص6، شرح النيل، جإطفيش - ) 4(
 .54، ص3المرتضى، البحر الزخار، ج ؛ أحمد بن يحيى20، ص2تاج المذهب، جالصنعاني، ال - ) 5(
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؛ 251، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج151، ص2انظر: عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج -) 1(
، 3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي ن محمود؛ عبد اهللا ب50 - 49، ص3المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج

درر ال؛ منال خسرو، 615، ص4؛ بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج127، ص2؛ تبيين الحقائق، ج96ص
 .339 -338، ص1الحكام، ج

 .222، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 2(
، حاشيتا القليوبي وعميرة؛ 242، ص6حتاج، ج؛ الرملي، نهاية الم211، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -) 3(

 .228، ص3، جالقليوبي وعميرة
، 6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج138، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج1259محمد بن مفلح، الفروع، ص -) 4(

 .75، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج112ص
 - 343، ص3جي، مناهج التحصيل، ج؛ الرجرا187، ص3انظر في ذلك: الخرشي، شرح مختصر خليل، ج - ) 5(

 .23 - 22، ص2؛ محمد عليش، شرح منح الجليل، ج70 - 68، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج345
، 3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج1259؛ محمد بن مفلح، الفروع، ص386، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 6(

 .112، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج138ص
 .77، ص8مرداوي، اإلنصاف، جال - ) 7(

 35الماّدة  أردني، 12الماّدة  سوري، 23نّص الماّدة  والطالق الليبي، يقابله الّزواجنين / د من تق7نّص الماّدة  - ) 8(
  قطري. 29/2الماّدة  سوداني،

= 
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 ؛ اقتصروا12الماّدة نّص  ، والعماني في18نّص الماّدة  ، واليمني في34نّص الماّدة  اإلماراتي في الّتشريعغير أن  =

 تنتقل الوالية إلى غيره.حّتى  ؛أو تعذر االتصال به ،أو جهل مكانه ،األقرب غيبة منقطعةالولّي  على ذكر غياب

 .458، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 1(
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؛ الكاساني، بدائع 151، ص2عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج ؛220، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(

؛ بدر الدين العيني، 96، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي ؛ عبد اهللا بن محمود250، ص2ائع، جالصن
 .278، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج613، ص4البناية شرح الهداية، ج

 .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 2(

؛ @صحيح لغيرهAسليم بن عيد الهاللي: . قال 1560، حديث رقم 573 -572، ص3مالك، الموطأ، مج رواه -) 3(
؛ ابن ماجه، السنن، @ه مجتمعةقِ رُ حسن بطُ Aفعت فوزي: ر . قال 1121، حديث رقم 1316، ص2الشافعي، المسند، ج

، حديث رقم 307، ص1؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج@صحيحAقال األلباني: . 2341 - 2340، حديث رقم 400ص
. وقال: 158 -157، ص6؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج1387حديث رقم ، 86، ص2؛ المعجم الكبير، ج1033

A498، ص1؛ سلسلة األحاديث الصحيحة، ج896، حديث رقم 408، ص3؛ األلباني، إرواء الغليل، ج@حديث مرسل ،
 .@حديث صحيحA :. وقال250حديث رقم 
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؛ الكاساني، بدائع 151، ص2ج ؛ عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء،220، ص4السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(
؛ بدر الدين 97-96، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي ؛ عبد اهللا بن محمود250، ص2الصنائع، ج

 .278، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج613، ص4العيني، البناية شرح الهداية، ج

، 2، بداية المجتهد، ج؛ ابن رشد328ص ،4ج ، البيان والتحصيل،؛ ابن رشد233البر، الكافي، صابن عبد  -) 2(
 .335؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص345، ص3اجي، مناهج التحصيل، جر ؛ الرج14ص

 .260، ص17؛ النووي، المجموع، ج176، ص9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير - ) 3(

، 8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج187، ص20واإلنصاف، جعبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع  -) 4(
 .137، ص3ج؛ الزركشي، شرح الزركشي، 76 - 74ص

 .109، ص6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 5(

 .21، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج - ) 6(

ر ؛ بد97، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي عبد اهللا بن محمود؛ 386، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 7(
؛ ابن الهمام، شرح فتح 135، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج613، ص4الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج

؛ الزركشي، 189 -188، ص20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج278، ص3القدير، ج
 .137، ص3جشرح الزركشي، 
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اجي، مناهج التحصيل، ر ؛ الرج233؛ ابن عبد البر، الكافي، ص328ص ،4، البيان والتحصيل، جابن رشد -) 1(
 -66، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج182-179، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج345، ص3ج

70. 

، 2؛ الشيرازي، المهذب، ج112 -110، ص9، جالكبير ؛ الماوردي، الحاوي38، ص6الشافعي، األم، ج -) 2(
 -258، ص17؛ النووي، المجموع، ج176، ص9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب أبي الخير يحيى بن ؛429ص

  .414، ص5؛ روضة الطالبين، ج260
= 
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)، بأن زفر قال بانتقال 260، ص17المجموع، ج(النووي، و  )،176، ص9البيان، ج(بن أبي الخير، وذكر يحيى  =
شافعية، وقد نقلنا آنفا خالف ذلك. ونرجح كالم الحنفية؛ ألنهم أعلم الوالية إلى السلطان مثل ما هو عليه المذهب عند ال

  بصاحبهم من غيرهم.
على رأيين، وقد  الشرعّيةفي تزويج السلطان، هل يكون ذلك بطريق الوالية العامة أم بطريق النيابة  الّشافعّيةاختلف و 

يكون التزويج بطريق الوالية العامة، فإذا الولي، عامة؛ ففي حالة غيبة أفتى البغوي بأن تزويجه يكون بطريق الوالية ال
وجود جها أحد نوابه أو قاض آخر، وكذلك في حالة يزوّ ف ،ممن غاب عنها ولّيها كان له ذلك الّزواجأراد السلطان 

إذا  صّح الّزواج الحاضر على الغائب، وٕاذا زّوجها برجل ليس كفؤا ولو بإذنها،الولّي  يقدموليين، األقرب منهما غائب، 
اعتبرناه بطريق الوالية العامة، بخالف لو قلنا بأن التزويج يكون بطريق النيابة، فال يجوز حينها ذلك. غير أن اإلمام 

 يزّوج بنيابة اقتضتها الوالية وهو ما رجحه الشربيني.فإّنه إذا كان قد زّوج للغيبة  :صحح وقال

 .54، ص3بن المرتضى، البحر الزخار، جيحيى أحمد بن  - ) 1(

 .163، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 2(

 .38، ص6الشافعي، األم، ج - ) 3(

، 9، جالشافعياإلمام ، البيان في مذهب يحيى بن أبي الخير؛ 111، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 4(
 .176ص
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 .112 - 111، ص9انظر في ذلك: الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 1(

، 30الزبيدي، تاج العروس، ج ؛2989 - 2988، ص34، باب العين، ج4سان العرب، مجابن منظور، ل -) 2(
 .3 - 1ص

، 15تذكرة الفقهاء، ج ،؛ الحلي136، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج383، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 3(
 .593ص

 .74، ص8المرداوي، اإلنصاف، ج - ) 4(

؛ ابن 252 - 247، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج153، ص2عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج -) 5(
، 3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج82خليل، ص رخليل بن إسحاق، مختص؛ 136، ص3نجيم، البحر الرائق، ج

؛ ابن حجر الهيتمي، تحفة 404، ص5؛ النووي، روضة الطالبين، ج375، ص2؛ الدردير، الشرح الصغير، ج189ص
؛ البجيرمي، تحفة 207، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج252، ص7رواني والعبادي، جالمحتاج مع حاشية الش

 .150 -149، ص4الحبيب، ج
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بن مازة، ا؛ 247، ص2بدائع الصنائع، جالكاساني، ؛ 14 - 10، ص5و ج 224، ص4السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
؛ الزيلعي، تبيين 100، ص3ليل المختار، ج، االختيار لتعالموصلي محمود؛ عبد اهللا بن 26، ص3المحيط البرهاني، ج

  .128، ص2الحقائق، ج
هذا االعتراض ليس عضال بالمعنى حق االعتراض. و  يرى أبو حنيفة بأنه إذا كان المهر دون مهر المثل فإن للوليّ 

 هاعلى كون المرأة زوجت نفسها من دون ولي، ووضعت نفسها في غير كفء أو أمهر  ألن هذا القول مبنيّ  ؛المقصود
 دون مهر المثل، فكان للولي حق االعتراض وفسخ العقد لما يلحقه من معّرة بسبب ذلك.الّزوج 

 .114، ص6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 2(

 .55، ص3بن المرتضى، البحر الزخار،جيحيى ؛ أحمد بن 22 - 21، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج - ) 3(

؛ المعونة على مذهب عالم المدينة، 287، ص1لوهاب، التلقين، ج؛ عبد ا16، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج –) 4(
 .179، ص3؛ العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ج502، ص1ج

 .225، ص3، جحاشيتا القليوبي وعميرة، القليوبي وعميرة؛ 207، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج - ) 5(

، 20دامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج؛ عبد الرحمن بن ق384 - 383، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 6(
 .186 - 185ص

 .384، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج14، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 7(
 .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 8(
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، 3، المجلة القضائية، العدد 30/03/1993بتاريخ  90468قضية (ر.ب) ضد (ر.ز) و(ص. م)، ملف رقم  -) 1(
يث اعتبر القضاة أن منع األب البنته مع أن الخاطب كان معلما وله سكن وظيفي، وهي أنهت . ح66، ص1994

غير مبرر ومخالف لما جاء في المذهب المالكي وما نصت  د عبرت عن قبولها به أمام القاضي؛دراستها الثانوية، وق
  من تقنين األسرة. 12الماّدة  عليه

وله سكن وظيفي، يقتضي أن زواج البنت منه فيه  اماديا كونه معلمً الّزوج  قافي للزوجين، ويسارثفتقارب المستوى ال
  التي تستوجب تحقيق مصلحتها. ،قد جاوز حدود مهمته كوليأّنه  مصلحة لها، ومنع الوالد لها يعني

ا، بتاريخ عن تزويج ابنته، تعليق على قرار المحكمة العليالولّي  انظر في هذا المعنى: حليمة آيت حمودي، حكم امتناع
، الجزء جامعة الجزائر، دار الحكمة، الجزائر، واالقتصادية والسياسية القانونّيةة للعلوم الجزائريّ ، المجلة 30/03/1993
 .70 - 69م، ص2000، 01، رقم 41

  .76علي فياللي، المرجع السابق، ص –) 2(
ين ويبخسها أبسط حقوقها جهال منه بالدّ ، -ولست أقصد المؤلف - هو قرار ثوري عند من ينظر إلى المرأة نظرة علوية

مرأة ويرمون اإلسالم ووصفا له بالرجعية، من المتمّسكين بالتقاليد البعيدة عن تعاليم اإلسالم، ومن الذين يّدعون تحرير ال
شر قرنا ولهذا فهو في نظرنا ليس قرارا ثوريا بقدر ما هو تبيان لما أقرته الشريعة اإلسالمية منذ أربعة ع بما ليس فيه؛

 .ونيفا
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خالف حكمة العليا موافق للشريعة لكنه م، بأن قرار قضاة الم86 -83يقول الدكتور فياللي، المرجع السابق، ص –) 1(
ال يقبل الطعن أمام  الّزواجمن تقنين األسرة تفيد بأن منع األب البنته من  12الماّدة  من الثّانيةللقانون بدعوى أن الفقرة 

، وبين باقي الّزواجفّرق بين األب الذي له منع البكر من  المشّرعان العاضل غير األب؛ ألن القاضي بخالف إذا ك
  ليس لهم المنع مطلقا. ناألولياء الذي

الدكتور؛ ألن منع األب للبكر رغم كونه خارجا عن القاعدة المقررة في الفقرة األولى  غير أننا نرى خالف ما ذهب إليه
 :مشروط بكون المنع في مصلحة البنت، ولهذا أعقب عبارةإّال أّنه  تلف عن باقي األولياء،، وهو مخ12نّص الماّدة  من
A...بحرف  @غير أن لألبAالتي تحصر المنع بتحقق شرط المصلحة، وبالتالي ال خالف بين النص القانوني وما  @إذا

 هو مقرر في الفقه اإلسالمي بمختلف مذاهبه.
، مذكرة ماجستير، فرع عقود الّزواجعبدو، مدى حرية المرأة في إبرام عقد  انظر في هذا المعنى: أحمد -) 2(

 .122 -121، ص1998ومسؤولية، جامعة الجزائر، 
 .396محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص - ) 3(



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

268 

 

� L4IE� �8��Eوאج�	
���Kא� )��m9*� e�~F�@��
� �8���،�و��V���+Vא
	�وאج�ل�!�:� V���Z+L6� 4ķ ،�و�-�
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�א
%���g(�زوא�E��8#+و�=���Jא:���و
�����m9*�M:א���¨�Zم�و#�د!ن�*�"E��=F�QG�،]
6$�0��:��M»�U?��ذGא�g%
�����א
	�وج�א

�L4IE��8��E���K!ن�Z��ن��Rذ
[���i9QE?��א
	�وאج«�+�*�9 �

�L4IE�e�9
-��א�E�R��Mu"�א�+
�-^���Zن��Q���¨ن��א�,+�ع��d���m9*�4¬وאجو�	
��4Jא
���+uא�-^����XًH�E�%°א��Hدאم���Eو�،��:���+6e+/9
:�5ن��א
+�א���R�e*���زوא#�8؛���

�4*� +F��
�א e�א�+ )c*� Z4IE� �-
�
�א "�E� m9*����
��� �a8�E� ��Rא���6ع �א�02/+א$ �
� א923�
6$�0��א
	�وאجG�4אķ)1(K� �
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 . لّزواجافي الولّي  في هدم شرط المشّرعيوحي بنية  ،كما أشرنا في المبحث السابق ،صن إلغاء هذا النّ في رأينا إ - ) 1(

 .26، ص2؛ محمد عليش، شرح منح الجليل، ج231، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج - ) 2(

، 20؛ عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، ج384 - 383، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 3(
 .74، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج187ص

؛ محمد عليش، شرح منح 219، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج164، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال - ) 4(
  .189، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج26، ص2الجليل، ج

قبله وبعده،  الرجال، كما قام بذلك علماءٌ  ارِ يَ خِ بِ  الّزواجوقد نقل الدسوقي عن ابن حبيب أن اإلمام مالك منع بناته من 
  ولكن لم يكن قصدهم اإلضرار بهن.

 .232، ص2انظر: حاشية الدسوقي، ج



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

269 

 

B1א���� �-
�
�א�B1وא �-
�
��Rذ
[���dא ����:��,
�:p)1(و:+�ق�א ���ن�����BٍaVE؛ Zن
���8�9K����96��
	�وאجو#��*�9�!���E�،��H�]
ن�Wא3و�ل�!#����80! �ن�Z��ن�I�aVE+=א�:89���Rذ

�-���{
���5-،�وא
��ل�א
�ً��?�،�و���א�$��0Gא��F��86�*د� J���%א��R��hF3و���א� Jن���
���>$�0G�4אķ 
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؛ الشربيني، مغني المحتاج، 253، ص7ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني والعبادي، ج -) 1(
؛ 150، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج225، ص3، جحاشيتا القليوبي وعميرة، القليوبي وعميرة؛ 207، ص3ج

 .366محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج، ص ؛99، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج

 .231، ص2دسوقي، حاشية الدسوقي، جال - ) 2(

، 2؛ الصنعاني، التاج المذهب، ج235، 6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج207، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -) 3(
  .55، ص3بن المرتضى، البحر الزخار،جيحيى ؛ أحمد بن 22 - 21ص

هو األب أو الجد ولم تكن المرأة قد بلغت الثامن عشرة الولّي  إذا كانأّنه  /ب على6الماّدة  ني فياألرد المشّرعنص 
 19الماّدة  اليمني صراحة في نّص المشّرع ليس عضال إذ ال تسمع دعواها. بينما الّزواجفمنعه إياها من  ،من عمرها

للتعرف على الولّي  على أن تريث ،رضيت بزوج كفءٍ يكون عاضال إذا كانت المرأة بالغة عاقلة وقد الولّي  على أن
القطري  المشّرع، و 9نّص الماّدة  العماني في المشّرعحال الخاطب مدة ال تزيد عن الشهر ال يعد عضال. وكذلك اعتبر 

 دون مبرر شرعي هو من قبيل العضل غير الجائز. الّزواج، بأن منع المرأة السفيهة من 16نّص الماّدة  في
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 .30، ص32نظر في المعنى: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جا - ) 1(

 .100، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 2(

 .355، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 3(
؛ البهوتي، كشاف 137 -136، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج؛ 74، ص8ذكره: المرداوي، اإلنصاف، ج -) 4(

 .66، ص5باني، ج؛ مصطفى السيوطي الرحي278، ص11القناع، ج
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حاشيتا ، القليوبي وعميرة؛ 248، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج206، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج -) 1(
؛ محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج، 147، ص 4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج225، ص3، جالقليوبي وعميرة

 .750، ص، فتح الرحمنالرملي ؛366ص

أّنه  أو أن يحلف بالطالق ،الكفؤالّزوج  فاسقا، أو امتنع عن تزويج موليته لعذر كأن يطلب لهاالولّي  كنإذا لم ي - ) 2(
ال يعتبر عاضال، وال تنتقل الوالية إلى فإّنه  ؛أو أن مذهبه ال يرى حلها له ،أخ لها من الرضاعالّزوج  ال يزوجها، أو أن

  السلطان.
 .225، ص3، جوبي وعميرةحاشيتا القلي، القليوبي وعميرةانظر: 

؛ عبد الرحمن بن قدامة، 135، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج383 - 382، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 3(
 .74 - 73، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج185 -184، ص20المقنع واإلنصاف، ج الشرح الكبير مع

 .115 - 114، ص6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 4(

 .55، ص3بن المرتضى، البحر الزخار،جيحيى ؛ أحمد بن 22 - 21، ص2المذهب، ج الصنعاني، التاج - ) 5(



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

272 

 

 �Ûa@¶g@òíüìÛa@ÞbÔnãaæbĐÜZ  -  ب

���5
�א�� A+�)1(�� !� �+H3א� �-
�
�א L4IE� ����
�א )�0�6� ،)c�
�א Mk�t� ��7ل R� �����
�-
�
��9^�ن،�و���0�6(�! �א
ن��Z	و�ج�א�+p:�،eن��Zא��+H3א��-
�
א���3؛�:�^��9א�u����L4IEא

��mذ
[�زو���8#��K�v�:�d6�+Eو�� e�+E�)c�
و���א
��ل��K)2(و�%8א��Hل�א
,��:�����!ذא�وH"�א
�9���i9
�-���{
� )3(א
�H�+���
4�W»V��
��-
̂��ن�Vو
-������Z4LEو 9ْ��
،�»:�zpن�zא�V+LaL0Zوא�:��

ن��א��/����+��k�
��$:"�א
�9k�،�و�Hل�א
�Z4LE�������uوא�،e+/9
���ً�ª�B0����9c����-
�

�=c�)4(K 

�R�x��5
���دא�-،�وא
�%G��L4IE��)א
�0,+�"�א
��k9،�وא���0�$�-،�وא3$د�-،�وא��Hو
���دس��
�-��Rא
QX(�א���0
���ª�+�א
���،�وא�,+�ع�א��
� !�����
���0ل�א���،�+Q�
���! �א

$ٍ�BEن��������89!ن�c*��µ�x

��ذن��	وאج�א�+�eא�-C��
 K)5(א

�Hאل��[U[��
��ن��א)��?���C���R�%<�א�� !��,�و?��ن�6�Z���Z4LE�)k	و�6(W��،�8#(و
�Zن��8:�T
��{
�א
��ل�א ��E��	و��8#،� Z4LE� و�����9kن�?��d/9��א� �6	و�����8#*� ZZن�-���{
وא

��m9*�+I�#y	و���8#א�،¡W©��)ٍ#$�Z4IE��0�
�Eو���	6�4*��-
�
و�א)�Eم؛�:pذא�א�0E"�א����u
� ���¾� ،]
�ذ m�07� ��+c�� V+L�ZaV�� )�Hو� ،����*� h�i�Q
�א �و�� ��	و��8#، m�07دون�� �	و�ج،

>U*�����]����	و���8#א)�Eم�و��Z4LEذ�+

��د�א
�c+�،�وc��)�H+���6د��������tK� �

                                                 

، 4؛ القرافي، الذخيرة، ج235؛ ابن عبد البر، الكافي، ص164، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال - ) 1(
 .26، ص2؛ محمد عليش، شرح منح الجليل، ج335؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص215ص

حاشيتا ، القليوبي وعميرة؛ 248، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج206، ص3يني، مغني المحتاج، جالشرب -) 2(
؛ محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج، 147، ص 4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج225، ص3، جالقليوبي وعميرة

 .750، ص، فتح الرحمنالرملي ؛366ص

؛ عبد الرحمن بن قدامة، 135، ص3الزركشي، شرح الزركشي، ج؛ 383 - 382، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 3(
 .74، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج185 -184، ص20المقنع واإلنصاف، ج الشرح الكبير مع

 .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 4(

 ، على التوالي.6، 31، 37، 6، 13، 9انظر في ذلك نصوص المواد:  - ) 5(

 .114ص، 6إطفيش، شرح النيل، ج - ) 6(
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األبعد للمرأة سيؤدي إلى الولّي  األبعد إذا تُُيقَن بأن تزويجالولّي  نرى كذلك بانتقال الوالية إلى القاضي دون -) 1(
قصده دوام المودة والعشرة بين الزوجين وتوطيد العالقة بين  الّزواجعداوة بين الولّيين أو بين العائلتين أو األقارب؛ ألن 

  األسر وليس هدمها.
ِإَذا َأَراَدْت  َتهُ ْلَوِلي َأْن َيْعِضَل (َأْي َيْمَنَع) َوِلي لِ  َال َيِحلFF : األوروبي لإلفتاء والبحوث للمجلس، 14/5قد جاء في القرار و 

وَ  َها اْلَقِريبُ َهااَج ِمْن ُكْفٍء ِبَصَداِق ِمْثلِ الزْو َمْن ، أَ ِمْن َيِليِه ِفي اْلَوَالَيِة، َأْو ِإَلى اْلَقاِضيى ِاْنَتَقَلْت اْلِوَالَيُة ِإلَ  ، َفِإَذا َمَنَعَها َوِلي
ْسالِميِة َواْلَمَساِجدِ  َقاِئِميَن َعَلى اْلَمَراِكزِ َيُنوُب َعْن َجَماَعِة اْلُمْسِلِميَن ِإْن َلْم َيُكْن َقاٍض َكالْ  ْن َيُعوَد ِإَليْ  اْإلِ ِهمِفي اْلَغْرِب ِمم 

وَ ُهْم الديِنيةِ ِفي ُشُؤونِ  اْلُمْسِلُمونَ  َتْأِخيَر الز َعَلى اْلَفْرِد َخِطيَرٍة  ُقوُع اْلَعِضِل ِمْن َبْعِض اْألَْوِلَياِء َسَبٌب ِفي َمَفاِسدَ اِج َووُ ؛ ِألَن
ُعَها، َتَمِع اْلُمْسِلِم ِبَما َيُحد ِمْنَها َأْو َيْمنَ َفَيِجُب اْلَعَمُل َعَلى ِعَالِجَها ِفي اْلُمجْ  ظاِهَرَة اْلَعِضِل ُمَتَفشَيةٌ . َوَحْيُث ِإن َواْلُمْجَتَمعِ 

ْلِتَزاِم ِبَأْحَكاِم ْيَن التقاِليِد َواْألَْعَراِف، ثُ َبْيَن اْألَْحَكاِم الشْرِعيِة َوبَ  وَأَهم َما ُيَالَحُظ ِفي َذِلَك اْلَفْصلُ  م َتْوِعَيِة اْلُمْسِلِميَن ِبَفَواِئِد اْالِ
َصةٍ رَ اللُه َلُهْم ِفي َشْكِل َنشَ  الِذي َشَرَعهُ  الشْرعِ  ُجوُع ِإَليَها  ُيْمِكنُ  َعَمُل َعَلى َتْكويِن َمَجاِلَس َتْحِكيمٍ ، َوالْ اٍت َوَدْوَراٍت ُمَتَخصالر

  .EEَهَذا اْألَْمرِ  ِفي ِمْثلِ 
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=282 
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 .64، ص1ض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، جانظر في ذلك: عو  - ) 1(
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المرغيناني، الهداية شرح البداية،  ؛247، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج10، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
، مجمع الكليبولي؛ 117، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج32 - 31، ص3ج

؛ ابن الهمام، شرح 90، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمود؛ عبد اهللا بن 489 -488، ص1األنهر، ج
 .278، ص1؛ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج246، ص3فتح القدير، ج

 . 90، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمودعبد اهللا بن  - ) 2(

 .101، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(

 .9، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 4(

؛ المرداوي، 112، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 104، ص6إبراهيم بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج - ) 5(
 .64، 8اإلنصاف، ج

 .164 - 162، ص4الطوسي، المبسوط، ج - ) 6(

صكفي، الدر المختار محمد بن علي بن محمد الح  - 19؛ 138وص  118، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج - ) 7(
شرح تنوير األبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، 

، 1، مجمع األنهر، جالكليبولي؛ 157، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج183، صم2002 -  ه1423لبنان، 
 .490ص
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 .157، ص4المحتار، جفي هذا المعنى: ابن عابدين، رد  - ) 1(

  .9، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 2(
ال من  شروط الصحة نْ مِ الولّي  ال خالف في مذهب مالك أنّ ): إّنه 289، ص3جراجي (مناهج التحصيل، جقال الر 

ئة لرجل من تأّول من قول ابن القاسم بشأن توارث الزوجين من دون ولّي، ومن مسألة استخالف الدنيإّال  شروط التمام،
 أجنبي ليزوجها.

؛ المرداوي، 112، ص3، شرح الزركشي، جالزركشي؛ 104، ص6إبراهيم بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج - ) 3(
 .64، 8اإلنصاف، ج

 .164 - 162، ص4الطوسي، المبسوط، ج - ) 4(

 .250، ص4الطوسي، الخالف، ج - ) 5(
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 .344- 343ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص - ) 1(

قانوني، نّص  قد ُيجاب على ذلك بأن المقصود اعتبار المآل، وهذا معروف في لغة العرب. لكننا أمام -) 2(
مما يجعل النص منتقدا في  ،أنها أكثر دقة وجمودا في تحديد المصطلحات وتفسيرها القانونّيةوالمعروف في النصوص 

 صياغته.

  !ثاال لتكييف الفقه اإلسالمي مع الواقع المعاصر، يعد النموذج التونسي ميلفي نظر الكاتبة فريدة دخ - )3(
 DEKHIL Farida, op. cit. p.714. 

 .88فاروق عبد اهللا كريم، المرجع السابق، ص - ) 4(
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 .150 -149محمد الشافعي، المرجع السابق، ص - ) 1(

الب الحركات النسائية، األسرة، مسار التعديالت ومط مدّونةإلى  الشخصّيةاألحوال  مدّونةسعاد األخريسي، من  -) 2(
  .24، صم2005دار السالم، الطبعة األولى، المغرب، 

 بِ هَ ذْ مَ بِ  لَ مَ العَ  يهِ فِ  لُ بَ قْ ي تَ الذ  د ى الحَ لَ إِ  دُ عْ بَ  ْر و طَ تَ تَ  مْ لَ  ةَ ي بِ رِ غْ المَ  ةَ رَ سْ األُ  ن إِ FFوفي هذا الشأن قال الدكتور عالل الفاسي: 
 وْ أَ  يلٍ كِ وْ تَ  ونَ ا دُ هَ اجِ وَ زَ  دَ قْ عَ  ةِ يدَ شِ الر  ةِ أَ رْ المَ  ةَ رَ اشَ بَ مُ  xن أَ z ينَ نِ اطِ وَ المُ  نِ يْ ي عَ فِ  رُ هَ ظْ يَ سَ ، وَ ةِ لَ أَ سْ المَ  هِ ذِ ي هَ فِ  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ 
 الِ كَ شْ أَ  نَ يْ بَ  ةِ قَ رِ فْ الت  اتِ يَ ضَ تَ قْ مُ وَ  ارِ قَ الوَ وَ  اءِ يَ الحَ  يدَ الِ قَ تَ  ن ، ِألَ هُ يرُ رِ بْ تَ  بِ عْ الص  نَ مِ  ةِ ي مِ الَ سْ اإلِ  قِ الَ خْ األَ  نِ عَ  وجٌ رُ خُ  يضٍ وِ فْ تَ 

 الِ كَ شْ أَ وَ  احِ فَ الس  مِ  احِ كَ الن جَ تَ ا تَ اهَ رَ نَ  نْ ا أَ نَ دْ تَ عْ ا اِ م ةِ يَ الَ الوِ  هِ ذِ ي هَ ى فِ ل...EE.  
 .148انظر: محمد الشافعي، المرجع السابق، ص
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 .52 - 21انظر في تفصيل ذلك: سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص - ) 1(

 .149؛ محمد الشافعي، المرجع السابق، ص60 -59سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص - ) 2(

جمعية إنصاف المؤسسة الوطنية للتضامن مع A، و @جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضلA :مثل –) 3(
ذلك: سعاد وغيرهن. انظر في تفصيل  ،@الجمعية الديمقراطية لنساء المغربA، و @النساء في وضعية صعبة

 .86 -81األخريسي، المرجع السابق، ص
 .158 -157سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص - ) 4(
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؛ عبد اهللا بن 248، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج11، ص5انظر في ذلك: السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(
؛ ابن الهمام، شرح 117، ص2ج ؛ الزيلعي، تبيين الحقائق،91، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمود

، 3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج578، ص4وما بعدها؛ العيني، البناية شرح الهداية، ج 248، ص3فتح القدير، ج
 . 158ص

 من سورة البقرة. 230من اآلية  - ) 2(
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 .141، ص2األلوسي، روح المعاني، ج - ) 1(
. عن: علي بن 61، ص18مرواريد، الينابيع الفقهية، ج ؛ علي أصغر344ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص - ) 2(

 الحسين الموسوي، االنتصار.
. عن: 61، ص18؛ علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج101-100، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج -) 3(

  علي بن الحسين الموسوي، االنتصار.
اختصاصهن بالعقد، لكن األصل هو اختصاصهن،  قال ابن رشد: إن إضافة النكاح إلى النساء ليس فيه دليل على

  ومن كان لديه دليل على غير ذلك فعليه أن يقيمه.
 .11، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج

 .209 -208محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص - ) 4(
 من سورة األحزاب. 50) من اآلية 5(
 .248، 2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج238-237، ص5الجصاص،ج - ) 6(
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 .238- 237، ص5الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 1(
 .595، ص3انظر في ذلك: ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 2(
 من سورة البقرة. 232من اآلية  - ) 3(
 .253- 252، ص4الطوسي، الخالف، ج - ) 4(
ذكرة الفقهاء، ؛ الحلي، ت248، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج100، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 5(
 . عن: علي بن الحسين الموسوي، االنتصار.61، ص18؛ علي أصغر مرواريد، الينابيع الفقهية، ج585، ص2ج
 .100، 2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 6(
 .250، 4ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج؛ 11، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 7(
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 .10، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 1(
 من سورة البقرة. 234من اآلية  -  )2(
 .101، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(
 .117، ص2الزيلعي، تبيين الحقائق، ج - ) 4(
 .122، ص6؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج91، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمودعبد اهللا بن  - ) 5(
  اء في اللوم.التثريب هو التوبيخ والتأنيب والتعيير واالستقص ∗

 .83، ص2؛ الزبيدي، تاج العروس، ج475، باب الثاء، ص6، ج1انظر في ذلك: ابن منظور، لسان العرب، مج

 .11، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - ) 6(
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؛ أبو داود، @إسناده صحيحA. قال أحمد محمد شاكر: 3087، حديث رقم341، ص3أحمد بن حنبل، المسند، ج -) 1(
؛ النسائي، السنن، 2100، حديث رقم 364؛ أبو داود، السنن، ص2100، حديث رقم364، صثّيبلالسنن، باب في ا
-204، ص6؛ األلباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، مج3263، حديث رقم506- 505كتاب النكاح، ص

، حديث 348- 347، ص4؛ الدارقطني، السنن، كتاب النكاح، ج@صحيحAقال األلباني: . 4077، حديث رقم205
؛ عبد الرؤوف المناوي، فيض 44650، حديث رقم311، ص16؛ البرهان فوري، كنز العمال، ج3579و 3578رقم

؛ حديث 379، ص5م، ج1972 - ه1391، بيروت، لبنان، الثّانيةالقدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، الطبعة 
رح مشكل اآلثار، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ؛ أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، ش@صحيحA. وقال: 7660رقم، 

. قال شعيب 5735، حديث رقم 434، ص14م، ج1994 - ه1415مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
؛ شرح معاني اآلثار، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، @حديث صحيحAاألرنؤوط: 

 . 7343، حديث رقم 366، ص4م، ج1994 -ه1414 ،، بيروت، لبنانالطبعة األولى

  .248، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - ) 2(
 هذا الحديث ظاهره يقطع الوالية عن الثّيب، ال عن المرأة عموما.

 .102، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(
قال سليم بن عيد الهاللي: . 1201، حديث رقم 186، ص3رواه مالك بن أنس، الموطأ برواياته الثمانية، ج - ) 4(
A1897، حديث رقم 444و ص ،1888، حديث رقم 442- 441، ص2؛ أحمد بن حنبل، المسند، ج@صحيح 
؛ مسلم، @إسناده صحيحA. قال أحمد محمد شاكر: 2365، حديث رقم78، ص3و ج ،2163، حديث رقم 550صو 

؛ أبو داود، @حديث حسن صحيحA. وقال: 1108، حديث رقم 262؛ الترمذي، السنن، ص141، ص4الصحيح، ج
؛ ابن ماجه، 3262-3260، حديث رقم 505؛ النسائي، السنن، ص2099-2098، حديث رقم 363السنن، ص
، حديث رقم 1399-1398، ص3؛ الدارمي، السنن، ج@صحيحA. قال األلباني: 1870، حديث رقم 325السنن، ص

؛ الدارقطني، 7339، حديث رقم 366، ص4آلثار، ج؛ الطحاوي، شرح معاني ا@إسناده قويA. قال الداراني: 2234
؛ معرفة السنن 122-115، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3576-3575، حديث رقم347- 346، ص4السنن، ج
 .13567 -13566، حديث رقم 43، ص10واآلثار، ج
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، 2الحقائق، ج ؛ الزيلعي، تبيين248، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج12، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
 .158، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج118ص

 .158، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج - ) 2(
 .102، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(
 .210، ص، المرجع السابقمحمد رأفت عثمان - ) 4(
هاج الطالب في . نقال عن: عبد السميع أحمد إمام، من211 - 210، ص، المرجع نفسهمحمد رأفت عثمان - ) 5(

 .93المقارنة بين المذاهب، ص
 .4هامش رقم  212سبق تخريجه في الصفحة  –) 6(
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�א Lل�V2L$� �L��L+��L��:� ،-I�XْL�� �]�
� L�L��3� V@Ź I#�،I�9̄
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، 6عبد الرزاق، المصنف، ج. وابن حزم قال: روينا، ولم يذكر السند؛ 455، ص9ابن حزم، المحلى، ج -) 1(
؛ ابن عبد البر، االستيعاب في 1083، رقم 444-443، ص22لكبير، ج؛ الطبراني، المعجم ا10500، رقم 201ص

- 1789، ص4م، ج1992 - ه1412، ، لبناناوي، دار الجيل، بيروتمعرفة األصحاب، تحقيق: علي محمد البج
، ، مصر؛ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، المطبعة الشرفية، القاهرة1790
؛ علي بن أبي بكر الهيثمي، 15 -14، ص8، ج4م، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مج1909 -ه1327
، ، لبنانلرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: عبد اهللا محمود الدرويش، دار الفكر، بيروتبغية ا
فيه محّمد بن الحسن بن ع، و رواه الّطبرانّي بإسناد ُمنقطA . وقال:15393، رقم 412، ص9م، ج1994 -ه1414

. 994 -993، ص3ريا بن غالم قادر، المرجع السابق، ج؛ زك@بن ُزَباَلَة كّذابواA، وقال المحقق: @ُزَباَلَة، وهو ضعيف
  .@حسنAوقال: 

صحيح اإلسناد A. وقال: 2794، رقم 214، ص2، ج؛ الحاكم، المستدرك132، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج -) 2(
دار ؛ عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، المصنف، تحقيق: أسامة بن إبراهيم بن محمد، @على شرط مسلم

. قال أسامة بن 17935، رقم 301، ص6م، ج2008 - ه1429الفاروق الحديثة، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 
الخالف ومعه تنقيح التحقيق للذهبي،  مسائلبن الجوزي، التحقيق في بن علي عبد الرحمن ؛ @إسناده مرسلAإبراهيم: 

، الطبعة األولى، ، مصرالقاهرة ،كتبة ابن عبد البرم -، سورياتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب
 .1972، رقم 324 -323، ص8م، ج1998 -ه1419

 .386، المرجع السابق، صالنشوي إبراهيم أحمد ناصر - ) 3(
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، 2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج158، ص3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج12، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
؛ الزيلعي، 248-247، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج32، ص3هداية شرح البداية، ج؛ المرغيناني، ال248ص

؛ ابن عابدين، رد المحتار، 583، ص4؛ بدر الدين العيني، البناية في شرح الهداية، ج117، ص2تبيين الحقائق، ج
 .154، ص4ج

 - 247، ص3همام، شرح فتح القدير، ج؛ ابن ال578 -577، ص4بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج - ) 2(
248. 

 .249-248و  242، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - ) 3(

 .249، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج12، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 4(

 ؛ المرغيناني، الهداية شرح البداية،249، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج12، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 5(
 .32، ص3ج
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 290، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج14 - 13، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 1(

، مجمع الكليبولي؛ 137، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج288-287، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -) 2(
 .149و ص 39، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج527، ص1األنهر، ج

  .131المرجع السابق، صسعاد األخريسي،  –) 3(
  وهو ما نادى به فريق من لجنة إعادة دراسة قانون األسرة الجزائرّي.

 .84انظر في ذلك: عبد القادر بن داود، المرجع السابق، ص

 .100عبد القادر بن داود، المرجع السابق، ص –) 4(

  .132 -131سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص –) 5(
٪ في حال اختيار األبوين 71.3 إلى تصل الّزواجنسبة فشل  ،المطلقاتفئة ب إلى أن في تشير اإلحصائيات في المغر 

 ٪ في حالة اختيار األقارب.13للزوج، وٕالى نسبة 



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

294 

 

� e�א�+ ��Rא
%���$؛א
	�وאجو��� e$�Q��@��
� �8��
��Qص�א
�+Oن،���،�و� e+��~E�.U�0و�
��E�R�4�k̂¨��+و 

��Qص�א�T��u]����0א
�i�Q،�و���A+G��א.�X6و�L4IE��8و�E��=i�iF�>

�Wو�%א�و:�Mא
�QX�0(�א\6-�و��d��0א��02?����
���س�وא����ل،�א\]�$، �

òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@ò“Óbäß@Züëc@ @

 ZÞëþa@ÝîÛ‡Ûa@ò“Óbäß  -أ 

���6 ��+د� �
���� �א���02ل m9*WWWW�IIIIÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����
Ø×Ø×Ø×Ø×...ííííHHHH،و��،e+/9
� �-
�
�����<�א �E�����8�:�¥�5��א�y+אد���) 
����6��E�w+<��-���ن�

�8�X��)1(�8�
!�©�C��Eو�،��k�!��:����2����C$ن������9و�
�º)���8��3)2(K
 

ن��� ���� �� e�و:E�M%���א���X�u،�! �א�+ Wط�
�א ���g%
�א ،¥�5��
�א �!��2د ن�� �/�
�@�وאeW�K�E�)���´K،�و�%
[�*���א�/�$�8א
%���4+ون�ن��؛�3���5ن������Z4IEא�1ز�
��8


���R�q����7����¥�5א
���� �ز���Rא
�طW،�و#��ن�5��Zن�א)��2د��R�%<�א\��� �ز�£�،�א
����2�R� W�#� �Hو� ،]
�! �ذ �:+Q�� )�
�د Z4IE� �
� ���� �� �א����A�7!� !�mא�1ز�4 VV�Z+LFو

����
�*���4א �!�+אم mk
�06� Zن� Z4IE� e�א�+ -8�� Z4IE� ]
�ذ m9*� ���ل� �E�Tא�73د�� L4IE
  K)3(جא
	�وא

�4*��������
������א
�9��א*�@k
:����Qد���
���¥�5�������א
�ط�Wو
��wא
���،�و�%א���Eد
�,b�*ل� I�9̄
�א zل�V2L$� m�
z!� Z.LW�L#� �-IªL+y�
�א ��L*��:z$� �e�L+ZEא� �ن�� W4��L�� WZ@�
����:� ،

�5L�� -��z!Lو� ،-IH�U�K� �@L��:� -I���9̄�K� ��L*��:z$� �!zن� ،I�9̄
�א Lل�V2L$�z�I��	
�א L4Z�� z4L/Z7�+
�א L�Z�L*� V>L�Z�L�� V@Zi
�I�9̄
��V)Z{IE�Vא?��H�،I�L�Z�yل�V2L$�Lل�VאL�LE��L/��z!Lو�،�-IªL+y�

�4A�W�mאz!�-I�I#Z+L6�Zن��L4�I��z+V6�I]9̄L��


���L*��:z$�m�07V؟���،�L0�9Z�L�V*�-IHوV%L6Lو�I]L0�9Z�L�V*�LوقV%L�@)4(K� �

                                                 

 .331، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 1(

 ناصر؛ 163، ص1؛ محمد بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج209محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص -) 2(
 .470، المرجع السابق، صالنشوي إبراهيم أحمد

 .209محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص - ) 3(
 .154، ص4؛ مسلم، الصحيح، ج142، وص42، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه - ) 4(
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؛ الماوردي، النكت 268 - 267، ص1؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج156، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج -) 1(
؛ عمر بن علي بن عادل، اللباب في علوم الكتاب، 112، ص6؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج296، ص1لعيون، جوا

 - ه1419تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
، لباب التأويل في معاني التنزيل ؛ علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن146ص، 4م، ج1998

 .171، ص1الكبرى، مصر، د.ت، ج العربّيةوبهامشه تفسير النسفي، دار الكتب 
، الثّانيةإسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة، الطبعة  - ) 2(

 .622، ص1م، ج1999 - ه1420، السعوديةالرياض، 
  .268، ص1ن العربي، أحكام القرآن، جاب - ) 3(

، انصرف ذلك إلى @نٍ الَ َة فُ نَ بْ اِ  وْ ، أَ َنَكَح ُفَالٌن ُفَالَنةً Aإذا قيل: أّنه  وقد فرقت العرب بين العقد والوطء تفريقا لطيفا مفاده
كاح هنا غير النّ  ذا يقتضي أنّ وه؛ ، انصرف ذلك إلى المجامعة@هُ تَ جَ وْ زَ  وْ ، أَ هُ تَ أَ رَ مْ َنَكَح اِ Aالعقد عليها، وٕاذا قالوا : 

  على العقد. @اجً وْ زَ Aعلى الوطء، ولفظ  @حَ كِ نْ تَ Aلفظ  وجية، فيدلّ الزّ 
، 4؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج113 -112و ص 59، ص6انظر في ذلك: الرازي، مفاتيح الغيب، ج

 .137، ص11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج50ص
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الثعلبي، الكشف والبيان، بن محمد بن إبراهيم  ؛ أحمد445، ص6القرآن العظيم، جانظر: ابن كثير، تفسير  - ) 1(
، 8م، ج2002 -ه1422تحقيق: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

م، 2002 -ه1423 ؛ الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، دار ابن حزم، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،53ص
؛ القرطبي، 570، ص15؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج415، ص4؛ الماوردي، النكت والعيون، ج1047ص

 .599-  597، ص3؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج185، ص17، جالجامع ألحكام القرآن

، 3؛ الخرشي، شرح الخرشي، ج249؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص68، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 2(
 .16، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج394، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج163ص

؛ روضة الطالبين، 310- 308، ص17؛ النووي، المجموع، ج15، ص9الكبير، ج الحاوي الكبير،الماوردي،  -) 3(
 .178، ص6المحتاج، ج؛ الرملي، نهاية 190، ص3؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج354- 353، ص5ج

أولي ؛ الرحيباني، مطالب 195ص، 11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج461- 460، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 4(
 .39، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج34، ص5، جالنهى

 .465- 464، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 5(

ألن رّدها عند  ليس له رّدها؛بها و  الّزواجليه في الجاهلية إذا وهبت امرأة نفسها إلى رجل وجب عكان العرب  –) 6(
األكارم هجنة ووصمة على الواهب وأذّية لقلبه، فأبطل اهللا تعالى ذلك وجعل لنبيه الخيار، وبّين للمرأة بأن الرّد مأذون 

  به.
 - 184، ص17، جالجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي، 597 - 596، ص3انظر في ذلك: ابن العربي، أحكام القرآن، ج

 .69، ص22، ج، المرجع السابق؛ محمد الطاهر بن عاشور185

 .601- 600، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 7(

 .595، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 8(
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؛ الحسن بن محمد بن 164، ص4؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج122، ص6الرازي، مفاتيح الغيب، ج - ) 1(
ابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري، المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، مصر، حسين القمي النيس

 .157، ص1؛ محمد بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج369، ص2، جه1323

اإلقناع في مسائل ، ابن القطان، 406، ص9، ابن قدامة، المغني، ج318، ص19التمهيد، جابن عبد البر،  –) 2(
 .6، ص2، ججماعاإل

 .158، ص1محمد بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - )3(

 .248، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج - )4(
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 .139، ص6؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج284، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 1(

 .284، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 2(

 .101، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(

 .43 - 42، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 4(

 .100، ص7؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج139، ص6الرازي، مفاتيح الغيب، ج - ) 5(
 .162 -161، ص1انظر في هذا المعنى: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 6(
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 .127، ص6بود، ج؛ العظيم آبادي، عون المع328، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 1(

 .114، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج44، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 2(

؛ ابن الجوزي، التحقيق 379، ص5؛ المناوي، فيض القدير، ج347، ص4انظر في ذلك: الدارقطني، السنن، ج - ) 3(
 .119 -118، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج311 -310، ص8في مسائل الخالف، ج

 .176، ص1انظر في ذلك: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 4(

. قال أحمد 1897، حديث رقم 444، ص1؛ أحمد بن حنبل، المسند، ج141، ص4مسلم، الصحيح، ج رواه - ) 5(
"أبوها" ليس Aقال أبو داود: . 2099، حديث رقم 364 -363؛ أبو داود، السنن، ص@إسناده صحيحAمحمد شاكر: 

. 3264، حديث رقم 506؛ النسائي، السنن، ص@أبوهاAدون ذكر  بلفظ تستأمر @صحيحAقال األلباني: ،�و@بمحفوظ
؛ الدارقطني، 433، ص14؛ الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج@صحيح، لكن قوله أبوها غير محفوظAقال األلباني: 

  .115، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج؛ 3582، حديث رقم 349، ص4السنن، ج
الثيُب َأَحق ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَها، َواْلِبْكُر َيْسَتْأِذُنَها A، جاء فيه: @أبوهاAورد الحديث في صحيح مسلم أيضا وفيه لفظ  لكنه

 .141، ص4مسلم، الصحيح، ج. @َوَصْمُتَها ِإْقَراُرَها«، َوُربَما َقاَل: »َأُبوَها ِفي َنْفِسَها، َوإِْذُنَها ُصَماُتَها
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؛ ابن الجوزي، التحقيق في مسائل 77، ص19؛ التمهيد، ج22 - 21، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - )1(
 .43، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج299، ص8الخالف، ج

، 19؛ التمهيد، ج23، ص16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج429 -428وص 47، ص6الشافعي، األم، ج - ) 2(
، 6؛ العظيم آبادي، عون المعبود، ج299و  292، ص8في مسائل الخالف، ج ؛ ابن الجوزي، التحقيق78ص
 .333، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج101ص

 .43، ص9ج الحاوي الكبير،الماوردي،  - ) 3(
 .211محمد رأفت عثمان، ص - ) 4(
 .156؛ األلباني، التعليقات الرضية، ص44، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 5(
 .49، ص16عبد البر، االستذكار، ج ابن - ) 6(
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. نقال عن: مصطفى مجاهد عبد الرحمن، بحوث في الفقه 212محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص -) 1(
 .102المقارن، ص

الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد  بن عثمان محمد بن أحمد -) 2(
؛ ابن حزم، 454، ص7م، ج1995 -ه1416تب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، عبد الموجود، دار الك

 .220، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج457، ص9المحلى، ج

  .96 - 95، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 3(
  قد كان أكبر من أخيه عمر.وقيل بأن ابنها عمر كان ممّيًزا فكان هو ولّيها، وقيل أيضا بأن ابنها سلمة هو من زّوجها ف

انظر في ذلك: محمد بن قيم الجوزية، جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، تخريج وتعليق: شعيب 
 - 196م، ص1992 –ه1413، السعودية، الرياض، الثّانيةعبد القادر األرناؤوط، مكتبة المؤيد، الطبعة األرناؤوط و 

197. 

؛ الشربيني، 248، ص7؛ ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ج96 -95، ص9الكبير، جالماوردي، الحاوي  - ) 4(
 .144، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج204، ص3مغني المحتاج، ج
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؛ البجيرمي، تحفة 232، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج248، ص7ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ج -) 1(
 .197ء األفهام، ص؛ ابن القيم، جال144، ص4الحبيب، ج

 من سورة األحزاب. 7من اآلية  - ) 2(

 .102، ص2هذا رد الجصاص على اآلية التي ذكرت فيها الهبة. انظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 3(

؛ محمد بن 118، ص9؛ ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج458، ص9انظر في ذلك: ابن حزم، المحلى، ج - ) 4(
تحقيق: محمد صبحي بن حسن الحالق، دار ابن الجوزي،  وطار من أسرار منتقى األخبار،علي الشوكاني، نيل األ

 .234، ص12، جه1427الطبعة األولى، السعودية، 

 .209، ص1عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 5(
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، 10ار، ج؛ معرفة السنن واآلث118، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج336، ص4الدارقطني، السنن، ج -) 1(
 .306 -305، ص8؛ ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخالف، ج49- 48ص

 .255، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - ) 2(

 .118، ص7ج ابن التركماني، الجوهر النقي (مع سنن البيهقي)، - ) 3(

، 17اإلمام أحمد، ج. وبهذا قال حمزة أحمد الزين في تحقيقه لمسند 98، ص12الشوكاني، نيل األوطار، ج - ) 4(
  .496ص

)، وبهذا قال 97، ص12غير أن محقق كتاب نيل األوطار، محمد صبحي الحالق، قال بأن الحديث ضعيف شاذ (ج
  األلباني في تعليقه على سنن ابن ماجه والنسائي كما أشرنا سابقا في الهامش.

اٍم اَألْنَصاِريِة، َأن َأَباَها َزوَجَها َوْهَي ثَيٌب َفَكِرَهْت فعن َخْنَساَء ِبْنِت ِخذَ «وللحديث ما يؤيده في صحيح البخاري وغيره، 
 .2هامش رقم  168، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة »@َفَرد ِنَكاَحهُ Aَذِلَك، َفَأَتْت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 

؛ ابن الجوزي، التحقيق في مسائل 49، ص10نن واآلثار، ج؛ معرفة الس118، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج - ) 5(
 .380، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج305، ص8الخالف، ج

 .118، ص7ابن التركماني، الجوهر النقي، ج - ) 6(

 .255، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - ) 7(
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 .306، ص8ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخالف، ج - ) 1(

، 255؛ الترمذي، السنن، ص@حسنA. قال األلباني: 1967، حديث رقم 341 -340السنن، صابن ماجه،  -) 2(
حسن A. وقال األلباني في األول: @حسن غريبA، وفي الثاني: @مرسلA. قال في األول: 1085 -1084حديث رقم 

حديث رقم  ،131، ص7، ج142 - 141، ص1؛ الطبراني، المعجم األوسط، ج@حسن بما قبلهA، وفي الثاني: @صحيح
 .762، حديث رقم 300 - 299، ص22؛ المعجم الكبير، ج7074

 .335، ص3انظر في ذلك: الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 3(

  .»؟الَ  مْ أَ  رٌ مْ أَ  ن هِ سِ فُ نْ ي أَ فِ  ن هُ لَ أَ «أو  »؟ءٌ يْ شَ  رِ مْ األَ  نَ مِ  اءِ سَ لن لِ  لْ هَ «وجاءت روايات بلفظ:  - ) 4(
؛ البيهقي، السنن 336 - 334، ص4؛ الدارقطني، ج21، ص6بي شيبة، المصنف، جانظر في هذه الروايات: ابن أ

 .48، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج27، ص3؛ السنن الصغير، ج118، ص7الكبرى، ج
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  .210، ص1عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 1(
 .»ا...هَ ي لِ وَ  نِ ذْ إِ  رِ يْ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  ةٍ أَ رَ مْ ا اِ مَ ي أَ «وسنذكره عند مناقشة حديث 

����فقد نقل عن عمر  –) 2(��قال ببطالن عقد المرأة التي لم يزّوجها الولي، وأنه رّد نكاح امرأة تزّوجت من دون 
وَج والرجل الذي توّلى عقد إّنه  ولّي، بل وهو غير ولّي. وقد أرجأنا ذكر هذه اآلثار لنوردها عند استدالل  الّزواججلد الز

 .الّزواجمباشرة المرأة عقد صّحة  عدمالجمهور على 

مرسل لكنه يتقوى باألثر الذي A. قال رفعت فوزي عبد المطلب: 1426، رقم 1636، ص2الشافعي، المسند، مج -) 3(
. 16179، رقم 14، ص6؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج10485، رقم 198، ص6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج@ذكرناه

فيه A. قال العظيم آبادي: 3530، رقم 321، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج@ه مرسلإسنادAقال أسامة بن إبراهيم: 
. قال عبد المعطي 13538، رقم 36، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج111، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج@انقطاع

. 1842رقم ، 249، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج454، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج@فيه انقطاعAأمين قلعجي: 
 .@منقطعأّنه  السند صحيح لوالAقال: ثّم ، @ضعيفAوقال: 

 .289 -288سبق تخريجه في الصفحة  - ) 4(

، حديث رقم 504-503، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج112، ص7انظر في ذلك: البيهقي، السنن الكبرى، ج -) 5(
، 6أبي شيبة، المصنف، ج؛ ابن 45671، حديث رقم 510، ص16؛ البرهان فوري، كنز العمال، ج3882-3887

ا؛ عبد الرزاق، . قال أسامة بن إبراهيم: في إسناده بحيرة ولم أقف على ترجمة له16185، حديث رقم 16 - 15ص
 .10479رقم  ،197، ص6المصنف، ج
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  .112، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج - ) 1(
)، 111، ص7الصفحة التي قبلها (ج واألثر الذي ورد عن علي وفيه خالف األثر المذكور أعاله خرجه البيهقي في

 وقال بأن إسناده صحيح، وقد أّجلنا ذكره لالستدالل به على عدم صّحة الّزواج دون ولّي.

  .112، ص7، ج، الجوهر النقي (مع سنن البيهقي)ابن التركماني - ) 2(
الني، تهذيب التهذيب، دار أما االختالف في عدالة أبي قيس، فاألمر كما قال البيهقي. انظر في ذلك: ابن حجر العسق

؛ يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج 153 -152، ص6، جه1325المعارف النظامية، الطبعة األولى، الهند، 
م، 1980- ه1400، ، لبنانبشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروتتحقيق: المزي، تهذيب الكمال، 

  .267 - 266، ص4ل، ج؛ الذهبي، ميزان االعتدا21، ص17ج
 وأما تعدد طرقه فهو كما قال ابن التركماني وفقا لما ذكرنا.

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري،  -) 3(
  .784، ص2م، ج1997 –ه 1418، السعوديةرمادي للنشر، الطبعة األولى، الدمام، 

  .16194 - 16193، رقم 17، ص6ذا المعنى: ابن أبي شيبة، المصنف، مجانظر في ه
لكن ُيؤخذ على هذا القول أنه إذا كانت المرأة نصرانّية، فإّن تزويج أبيها لها صحيح، وٕاْن كانت مسلمًة فإّن زواجها 

 بنصرانّي غير جائٍز، فال نلتفت أصًال إذا كان والدها مسلًما أم نصرانيا.
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 .215، ص1رجاء العوفي، المرجع السابق، جعوض بن  - ) 1(

 .151- 150، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 2(

، 6؛ ابن أبي شيبة، المصنف، مج10499، رقم 201، ص6أخرجه: عبد الرزاق، المصنف، كتاب النكاح، ج -) 3(
البيهقي، معرفة السنن ؛ @عنعنة ابن جريج وهو مدّلس في إسنادهA. قال أسامة بن إبراهيم: 16196، رقم 18-17ص

، 2؛ مسند الشافعي، مج2214، رقم 50، ص6؛ الشافعي، األم، ج13526-13524، رقم 33، ص10واآلثار، مج
. وصحح ابن حجر هذه الرواية في فتح الباري، @حسن لغيرهA. قال رفعت فوزي عبد المطب: 1430، رقم 1640ص
 .92، ص9ج
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 .219-218، ص1سابق، جعوض بن رجاء العوفي، المرجع الانظر:  –) 1(

 .458، ص9ابن حزم، المحلى، جذكر ذلك  –) 2(
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  .324، ص8الف، جبن الجوزي، التحقيق في مسائل الخا - ) 1(
 إذ كان حينها أنس ابن سبع أو ثمان سنين، ومثله ال يكون ولّيا.

 .243، ص8ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج - ) 2(

 .223، ص1وفي، المرجع السابق، جعوض بن رجاء الع - ) 3(

 .320، ص8ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخالف، ج - ) 4(

 .88، ص12الشوكاني، نيل األوطار، ج - ) 5(

؛ الطبراني، @صحيحAقال األلباني: . 3341 -3340، رقم 517-516انظر في ذلك: النسائي، السنن، ص - ) 6(
؛ أبو 10417، رقم 179، ص6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج4678 -4676، رقم 91 -90، ص5المعجم الكبير، ج

 .@صحيحA. قال عبد المحسن التركي: 2168، رقم 535 - 533، ص3داود الطيالسي، المسند، ج

 تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهللامحمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،  -) 7(
م، مقدمة 2007 -ه1428ني، أضواء السلف، الطبعة األولى، الرياض، السعودية، عبد العزيز بن ناصر الخباو 

 .323، ص4جو  ،187التحقيق، ص
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 .213محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص –) 1(

العرفي، رسالة ماجستير، جامعة المنوفية، كلية  الّزواجوحكم  الوالية والشهادة في النكاحجمال الضمراني،  –) 2(
م، 2007 -ه1428، ، مصر، الطبعة األولى، القاهرةالعربّيةم، منشورة بدار النهضة 2007 -ه1428، ر، مصالحقوق

 .171و 154. نقال عن: محمد إبراهيم الحفناوي، الموسوعة الفقهية الميسرة، ص113 - 112ص

 .352-349رسالة، صال لة العقلية لجمهور الفقهاء من هذهاألد :انظر في تفصيل ذلك –) 3(

 .223، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج –) 4(

 .42، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج –) 5(

؛ الخرشي، شرح مختصر 6، ص4؛ الرجراجي، مناهج التحصيل، ج283، ص2، جصنائعال بدائع، كاسانيال –) 6(
، 2؛ النفراوي، الفواكه الدواني، ج259، 256، 249و 238- 237، ص3، ج195، ص3حاشية العدوي، ج خليل مع

 .305، 290، 280، 278، 238، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج؛ 60ص
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��´�ن�א�02/�ل�א�� W��
�א3و :����W4�+E���Uאجא
	�وو����7א
��ل���ن�
�m9*�$��#(�������
و�*c(�א�+��e،�	وج������2��Eא
	�وאجא3و�ل�ن��!�eW�2א�02/�ل�א

eא���+
���+*=��و�H،א��E�m9*ص��Q�EK�
��9ل���$�BE�m����U:�،�=���ن�����-���{
وאE3+�א
�),:�.��b�Q7!وאج�	
�4و���7א�H3$��وא
�6�xא��
�א
�א $��0G�5ن�����g%
�R�)Qא
�4E /�ع�א�^�L4IE���$�*�.��b�Q7!�-��،.��9א
�i�Q،�!ذ��-��84.3٪ /�*��8! �

�4*� �80�
�²وJ��`�6� Z4LE�r���� ���0ن�*�*�m9א*`א:�.�����א�^��k9.،�و�� �����E
Uk̂ق 
��א k�!�Â�QE� ���+:�ن �و� $��0Gא�� ���2´�א W��
�א3و )#� ���ن� ��9H� k�!و� ،$��� �/�:
� �א
��ل�!��2p����Eط�א
�����*86����Â�QE4�،�و�%א��+����!����M��tن�و��«�א
	�وאج

�d
�uא� U��Rو� �:��2=א، h�F� �א01/" ���ن� �א
��ل  !� ��E!و� ،$��0Gא�� W�-2� �-
�
א

                                                 

 .44، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج –) 1(

 .42، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج –) 2(
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، 3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج246، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج10، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
درر ال؛ منال خسرو، 490، ص1، مجمع األنهر، جالكليبولي؛ 117، ص2ين الحقائق، ج؛ الزيلعي، تبي118ص

  .157 -156، ص3ابن عابدين، رد المحتار، ج؛ 584، ص4؛ العيني، البناية شرح الهداية، ج335، ص1الحكام، ج
  لفساد الزمان. الحنفّيةوما ذكرناه هو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين من 

؛ ابن نجيم، البحر 335، ص1درر الحكام، جال؛ منال خسرو، 117، ص2يلعي، تبيين الحقائق، جانظر في ذلك: الز 
 .157 - 156، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج490، ص1، مجمع األنهر، جالكليبولي؛ 118، ص3الرائق، ج

 .156، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج26، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 2(

  .216 -215عثمان، المرجع السابق، صمحمد رأفت  - ) 3(
 .89، ص12وفي المعنى: الشوكاني، نيل األوطار، ج

، 3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج318، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج24، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 4(
،  خسرومنال؛ 159 - 158، ص4؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج130، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج138ص

 .335ص ،1ج درر الحكام،ال
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ابن نجيم، البحر الرائق، ؛ 322، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج14 -13، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
 .340، ص1درر الحكام، جال؛ منال خسرو، 47 - 46، ص3؛ ابن مازة، المحيط البرهاني، ج144، ص3ج

 .344- 343ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص - ) 2(

  .490، مجمع األنهر، صالكليبولي؛ 15 - 14، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 3(
 وذكر السرخسي بأن محمد قد رجع عن قوله هذا إلى قول أبي حنيفة من جواز عقد نكاح المرأة دون ولّي.



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

315 

 

d#و�	
��K)1(א
�d���H+X�0א ¡W©�����Z4IE��8#وא	���9���¨�Zن!���E�،�I9L*�Zא�!ن%��m�07�،.�
و
0���Rא�*`אض،��ª���E�+�א
,�+¥�:��ل��k�7:��ل�א��W4����*�4!ن���ª�+�א�7���Ô-����م�

��א�*`אض
ن���m9*)2(K  

@9�#�x
�א
�0,+���.�א L4IEو�� ��iF� e�א�+ �א
	�وج،�زوאج eW�X5�� �����Eא �9H��
�א �~
��
א
R�g$��
27����א��د���eא
�d��0א����Àא
���،�:pذא�دG(�א
	�وج��	و0#:��8��
�
،�و!��k��ن�

���X
� )��2� Z4IE� �8��
�
� 45��¨� ��E� @9s3(و(K��-����دא
�א �א�,+�ع ��*� +E3א� �ذא. و��
0�J�d6א��د�-�Q��mc23ل24و�UG�4E��c��]
3����א��د���e،�و�8X��ذ���H$ن�����
��4E1א
����
2000�yא��g�،�X��7�-��Hאل��h#$� !�)�»�g%
�XْL0I��mא�g+Q،�אK� �

R�]
��5��22�R���+Q7א��د���eو����א�,+�ع�א3$د�-�*E�m9}(�ذ
�،�
�7��e�X-�א�+
� ��%א +8ª� ��[� �?� �-
�و �و#�د 
��م� ���
�א À�:� �
� �Mi�:� ،�-
�
��،א
eW�X5א k�!�@9s� !ذא

e�K)4(א�+ �

ïÛìÛa@òÔÏaìß@Zbîãbq@@‡ÔÈÛa@óÜÇ@ @

�،]
���8!ذא�وא:�Mو
���m9*��8ذX�ن��6	و�ج��e+/9
א��א:����و�%<�L4IEא
���A+��Z4LE�W�8�Xن�
�)�#�M����
*������56��Hن������2
����9��56��H��/ن�����7*�9�؛�:/�H�4ل���)ذن�א

� �hQو���� UًK��� �������ذ
[�m�07دون�!ذ #�ز<� �
���)ذن�א
K��M7kUو ��Hل Z4LE� ��E� ���p:��9�#
e��K�Z4IE+��א�+bא+#!������-
�
��m9*��:ً�H�EK!#�ز�eא �

                                                 

؛ 100، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمود؛ عبد اهللا بن 489، مجمع األنهر، صالكليبولي - ) 1(
  .156، ص4دين، حاشية رد المحتار، جابن عاب؛ 335ص، 1جدرر الحكام، المنال خسرو، 

  ولو أنجبت األوالد.حّتى من غير الكفء  الّزواجاء االعتراض على ، يحق لألوليوفي رواية أخرى
 .489، مجمع األنهر، صالكليبوليانظر في ذلك: 

 .156، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج - ) 2(
 السوري. الشخصّيةمن تقنين األحوال  30نّص الماّدة  –) 3(
 األردني. الشخصّيةمن تقنين األحوال  23نّص الماّدة  –) 4(
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، البيان في يحيى بن أبي الخير؛ 38، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج240، ص17النووي، المجموع، ج - ) 1(
؛ 324، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج426، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج153، ص9الشافعي، جاإلمام مذهب 

؛ حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، تحقيق: محمد راغب الطباخ، المطبعة 77، ص12الشوكاني، نيل األوطار، ج
  .197، ص3م، ج1933 -ه1352العلمية، حلب، سوريا، 

نفسها أو غيرها، ولكن إذا زّوجها  ال يجوز للمرأة أن تزوج :)، بأن أبا ثور يقول455، ص9ونقل ابن حزم، (المحلى، ج
 ألن المؤمنين إخوة، بعضهم أولياء بعض. ؛رجل من عامة المسلمين جاز

؛ المرداوي، اإلنصاف، 104، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج346، ص9ابن قدامة، المغني، ج - ) 2(
، 12ع، جنقح الممتع على زاد المست؛ محمد بن العثيمين، الشر 1256مد بن مفلح، الفروع، ص؛ مح66، ص8ج

 .72ص
  .388محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص - ) 3(

أجاز للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها،  المشّرعبأن  2005قبل التعديل الذي أجري سنة حّتى ويرى الدكتور بلحاج العربي، 
  .126األسرة. انظر: المرجع السابق، صمن تقنين  13و 11، 10، 9ولكن بموافقة الولي، استنادا إلى نصوص المواد 

ينعقد برضا الزوجين  الّزواجنص على أن ت تكان 9الماّدة ف ف فهم هذا المقصود من هذه النصوص؟ولسنا ندري كي
ران لبعضهما عن الموافقة مثلما هو النص عليه بين أن الزوجين هما من يعبّ ت الشروط ولم تدوولي وشاهدين، فعدّ 

الذي يقول بأن التراضي يكون بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف اآلخر، يفهم  10ماّدة حّتى نّص الاليوم، و 
إّال  ي العقدوما تولّ  ،EEا...هَ ي لِ وَ  ةِ أَ رْ المَ  اجَ وَ ى زَ ل وَ تَ يَ FFيقول:  11نّص الماّدة  ألنّ  ؛المرأةولّي  منه أن الطرف اآلخر هو
 13الماّدة  أو وكيله في مجلس العقد، وفقا للصيغة المعلومة شرعا. وأما الّزوج إلى الّزواجنقل موافقة المرأة على 

  ، ومسألة عدم تزويجها دون موافقتها.الّزواجفأوردت مسألة عدم إجبار المرأة على 
وننتهي إلى أن قول الدكتور بلحاج العربي يصلح على النصوص الحالية لتقنين األسرة، لكنه ال ينطبق على النصوص 

 سابقا. التي كانت
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 المهذب.

 .177، ص4، ج2، مجمدّونةانظر في ذلك: مالك بن أنس، ال - ) 2(
، وابن رشد، بداية 101، ص2أحكام القرآن، جلمعنى؛ ألنه قد نقل الجصاص في كتاب وصرنا إلى هذا ا –) 3(
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؛ ابن حجر العسقالني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، 187 -186، ص3م، ج1997-ه1418الطبعة األولى،  =
 .216، ص؛ محمد رأفت عثمان، المرجع السابق331، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج60، ص2ج
 .324، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 1(
  .218 -217محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص - ) 2(

تفيد جواز التوكيل، والثانية هي عدم جواز عقد المرأة لنفسها إذا كان بينها وبين وليها  @ِإْذنِ Aة األولى أّن كلمة الفائد
 .203 -202المرجع نفسه، ص .ان، وٕاال كان باطالخالف، ولم يأذن لها بالزواج، بل يعقد لها السلط
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 .81سبق تخريجه في الصفحة  - ) 1(

؛ 224، ص6؛ الرملي نهاية المحتاج، ج236، ص7ني على تحفة المحتاج، جشية الشرواالشرواني، حا -) 2(
 .197، ص3الخطابي، معالم السنن، ج

 .224، ص4؛ ابن قدامة، الكافي، ج426، ص2؛ الشيرازي، المهذب، ج241، ص17النووي، المجموع، ج - ) 3(

ء الفروق، تحقيق: محمد أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، أنوار البروق في أنوا -) 4(
 .463، ص2م، ج2001 - ه1421علي جمعة محمد، دار السالم، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، و  أحمد سراج

 .346ص، 9ابن قدامة، المغني، ج - ) 5(

 .48، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 6(
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 .205، ص9؛ النووي، شرح صحيح مسلم، ج48، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 1(

 .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 2(

 .45 - 44، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 3(

وْ  ِلْلَقاِضي ِعْنَد الطَلبِ Aعلى اآلتي:  23نصت المادة  –) 4( واِج ِبَسَبِب َعَدِم َكَفاءِة الز ْوَجُة ِمْن َفْسُخ الز ِج َما َلْم َتْحِمْل الز
ا ِفَراِشه وَ  َبْعَد اْلَحْمِل َفَال َيْفَسخُ  َأم اجَ الز@.  
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النص ال وفقا لهذا فإّنه أبرمت عقد زواجها بنفسها، ثّم ولم تنف المرأة وجوده، ولّي  إن كان للمرأة :قالقد يُ غير أنه  =
أطلق حق نّص الماّدة  ألن ؤا لها أم ال، وهذا ليس بالضرورة؛كفالّزوج  وله فسخه سواء كانالولّي  يكون نافذا في حق

ظهوره ثّم ابتداًء، الولّي  كذلك ما الفرق بين حالة نفي وجود بالكفء. 23نّص الماّدة  قيده فيثّم الثيب في تزويج نفسها 
  وبين وحالة تجاهله؟

في هذه حّتى الذي ظهر كان غائبا أو مفقودا، بحيث لم تعلم به المرأة، و الولّي  كان إنْ إّال  نرى أي فرق بينهمانحن ال 
 11األردني في المادتين  المشّرععليها نّص  الوالية تنتقل إلى األبعد أو إلى القاضي، وقد من المقرر أنّ فإّنه الحالة، 

لغي من قد أُ  22نّص الماّدة  ا يؤكد ذلك أنّ كن يقصد هذه الحالة. وممّ لم ي المشّرع ظهر أنّ . وسياق النص يُ 12و
 . 19الذي أصبح برقم  13نّص الماّدة  بقي على، وأُ 2010لسنة  الشخصّيةمشروع قانون األحوال 

وريا، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، الطبعة الثّانية، دمشق، س حمدأحمد بن مانظر في هذه القواعد:  –) 1(
مجموعة الفوائد البهية ؛ صالح بن محمد بن الحسن األسمري، 187 -185، وص164 -163، صم1989 -ه1409

 .60 -57م، ص2000 - ه1420، دار الصميعي، الطبعة األولى، الرياض، السعودية، على منظومة القواعد الفقهية

؛ صالح بن محمد، المرجع نفسه، 483المرجع نفسه، صالزرقا،  حمدأحمد بن مانظر في هذه القاعدة:  –) 2(
 .112ص

 .150 -149عمر سليمان األشقر، المرجع السابق، ص –) 3(
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َأْوِلَياِء  َجاِوزِ اَء ِبَعَدِم تَ َوَأن اْلَمْجِلَس ُيوِصي النسَ ...A: 4/3رقم قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث في  جاء –) 1(
، ِلِحْرِصِهْم َعَلى َمصْ  َوَرِغْبِتهِ َأُموِرِهن ، ْم ِفي اْألَْزوَ َلَحِتِهن ... اِب ِبِهنِمَن َتالُعِب َبْعِض اْلُخط َوِحَماَيِتِهن اِلِحيَن َلُهن اِج الص

ْسالِميَة ُمَراَعاًة َما َتَقدمَ اْلَمجْ  َكَما ُيوِصي َوِلي َفَيُكوُن اْلَمْرَكُز  ةِ أَ رْ مَ لْ لِ  ْم ُيوَجدْ ِإَذا لَ  ال لُم َوَأْحُكُم إِ َأسْ  ؛ ِألَنهُ ِلُس اْلَمَراِكَز اْإلِ
ْسالَ  ْن َأن اْلبَ  َمْجِلُس ى الْ رَ ، َوَمَع َهَذا يَ ِد الِتي َلْيَس ِفيَها َقَضاٌء ِإْسالِمي ِمي َوِليَها ِفي اْلِبالَ اْإلِ َجْت َنْفَسَها ِمماِلَغَة اْلَعاِقَلَة َلْو َزو

  .@ُقُه َفَزَواُجَها َصِحيحٌ ُه َوُخلُ ْرَضى ِدينُ يُ 
رجب  22-18البيان الختامي للدورة العادية الرابعة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، المنعقدة في دبلن بإيرلندا، من 

  : هل للمرأة الحق في أن تبرم عقد زواجها دون تدخل وليها؟3/4م، القرار 1999أكتوبر  31- 27الموافق ه 1420
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=241 

 دِ قْ عَ  اءِ رَ جْ إِ  دَ نْ عِ  ي لِ الوَ  ةِ قَ افَ وَ ى مُ لَ عَ  َص رْ الحِ  ن ى أَ لَ إِ  هِ تِ الَ اوَ دَ مُ  دَ عْ بَ  ُس لِ جْ المَ  بَ هَ ذَ  دْ قَ وَ ...FF: 14/3كما جاء في القرار 
َواجِ  ينِ دِ  وبٌ لُ طْ مَ  الز اعِ مَ تِ جْ اِ وَ  اي لِ وَ  ونِ دُ بِ  ةِ أَ رْ المَ  يجَ وِ زْ تَ  الُ الحَ ى ضَ تَ قْ اِ  نْ إِ  نْ كِ ، لَ اي عَ مُ  وفٍ رُ ظُ لِ  ي عَ تَ كَ  ةٍ نَ ي هِ لِ ضْ عَ كَ  وْ أَ  هِ نِ ذْ إِ  رِ ذ ،

 لِ وْ قَ لِ  اةً اعَ رَ ، مُ حٌ يحِ صَ  دٌ قْ عَ َفِإنُه  ي لِ وَ  ونَ دُ  دُ قْ العَ  م ا تَ ذَ ا إِ م أَ ، وَ دِ قْ العَ  اءِ دَ تِ بْ ِال  ي لِ الوَ  طُ رِ تَ شْ يَ  الَ  نْ مَ  لِ وْ قَ بِ  لِ مَ العَ  نْ مِ  َس أْ بَ  الَ فَ 
  .EE...فِ الِ خَ المُ 

في ، المنعقدة بمقر األمانة العامة بدبلن، األوروبي لإلفتاء والبحوث عشرة للمجلس للدورة العادية الرابع البيان الختامي
  .27إلى  م2005فبراير  23منه الموافق  18إلى  1426محرم  14الفترة من: 

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=282 
 .468ص، 3ج، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي –) 2(
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 .125، ص4البجيرمي، تحفة الحبيب، ج - ) 1(

مصر،  سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، مطبعة محمد شاهين، -) 2(
 .129، ص3، جه1280
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، 3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج10، ص5السرخسي، المبسوط، ج -) 1(
 .247 - 246ص

 .117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج10، ص5السرخسي، المبسوط، ج - ) 2(

 .13، ص3، جشرح معاني اآلثار، طحاويال - ) 3(

غير أّنه أكمل العبارة بأن ظاهر عبارة الهداية للمرغيناني هو  .247، ص3ام، شرح فتح القدير، جابن الهم -) 4(
 اعتبار ما نقله السرخسي والتعويل عليه.

؛ العبدري؛ صالح عبد 231؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص26 -22، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج -) 5(
 .8، ص2؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج4، ص2اوي، الفواكه الدواني، ج؛ النفر 366السميع، الثمر الداني، ص



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

330 

 

ºM7��
�Z4LE��8:�،�3د��������א�Qא����-
�
��Z4IE�)Hوא��k�7�����{

�R�Z45א�،�*�m9א��0
ن��Z	و�#��8دون���9:�،�8�7�Z4IE�B���k�7�+5�
�9��א�R��/����،��$�/´02א*�]
%
�،�8k�7

�8��K!ذ �

V��L���I�I�L�Z%LE�V)�IQZiL0�:�q]I
�LE���LE�LوFF�W�B
��HA�W���L¥��5Iل�א��4*���א��k�!�ٍ-I
L�I��@V�V0�9Z/V#�I>I%L�K�
L$Lو���L�I��L�
�ن��Lא
,����X�z+�LوLא�¡]I
�LE�Z4L*�V�L8Z���AL1(و(�Z��L�

���L/Iو���Z4LELوLא�L�yא�Lو�LWאLد���]I
Lذ�-I:��L8�
�L�ْ̂ LG

EE�WאL�L2)2(K��8���א����$�4א����$وא�ً��*�4
�H��E���3(و(K  

                                                 

، أو علو الّنسبليست ذات قدر من أو هي المرأة التي ال يرغب فيها  المالكّيةالمرأة غير الشريفة أو الدنيئة عند  - ) 1(
لها بالمرأة المسلمانية، من الحسب ككرم اآلباء وصالحهم، أو الجمال أو المال. وقد اختلفوا في بيان ذلك؛ فمثلوا 

والُمْعَتَقة، والفقيرة، والتي تقف على الديار لتسأل أهلها والتي تقوم بما يخل بمروءتها، والسوداء، وهي النبطية أو كما 
  روي عن مالك أنهم القبط يأتون من مصر.

، 3لعدوي، ج؛ الخرشي، شرح مختصر خليل مع حاشية ا226، ص2انظر في ذلك: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج
  .182ص

؛ والخلو من الحسب هو افتقار األخالق الكريمة الّنسبالجمال والمال والحسب و  نَ ة هي الخالية مِ وقال الدردير: الدنيّ 
 فهي بنت الزنا أو نكاح الشبهة أو المعتوقة. غير أنّ  الّنسب نَ ا الخالية مِ من علم وحلم وتدبير وكرم ونحو ذلك، وأمّ 

، 2توافر صفة واحدة عند بعضهم. (الشرح الصغير، جحّتى أة كافيان لجعلها شريفة، بل توافر صفتين في المر 
  ).362 - 361ص

لم يكن الوحيد الذي قال بالتفريق بين الشريفة والدنيئة، بل قال بذلك أيضا الليث بن سعد،  /ونشير إلى أّن مالكا 
  حيث أجاز عقد زواج السوداء بغير ولي.

ي الجصاص الرازي، مختصر اختالف العلماء للطحاوي، تحقيق: عبد اهللا نذير أحمد، دار انظر في ذلك: أحمد بن عل
  .248، ص2م، ج1995 - ه1416البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

ألّنه َفَساِد، ال ا َقْوُل َماِلٍك َفَظاِهرُ َوَأمA ع على هذا الرأي كابن حزم حين قال: بل وهناك من شنّ  ،قد هذا التصنيفوقد انتُ 
َق َبْيَن الدِنيِة َوَغْيِر الدِنيِة، َوَما َعِلْمَنا الدَناَءةَ  ْوَداُء إّال  َفرا الس ِه َتَعاَلى، َوَأمَأْيَمَن َوالَمَعاِصَي الل لَمْوَالُة َفَقْد َكاَنْت ُأم 

ِة اْمَرَأٌة َأْعَلى َقْدًرا ِعْنَد اللِه َتَعاَلى َوِعْنَد َأْهِل  َسْوَداَء َوَمْوَالًة، َوَواللِه َما َبْعَد َأْزَواِجهِ  عليه الصالة والسالم ِفي َهِذِه اُألم
ا ال اِإلْسَالِم ُكلِهْم ِمْنَها، ِذيَفْقُر َدَناَءٌة، َفَقْد َكاَن ِفي اَألنْ ِقيَرُة َفَما الفَ َوَأمَفْقُر َوُهْم َأْهَلَكُه ال ِبَياِء عليهم الصالة والسالم الَفِقيُر ال

ْفَعِة َحقا َوَقْد َكاَن َقاُرونُ  َرِف َوالرا  ، َوِفْرَعْوُن، َوَهاَماُن ِمنَ َأْهُل الشا، َوَأمَذاَلِة َحق َناَءِة َوالراْلِغَنى ِبَحْيُث ُعِرَف َوُهْم َأْهُل الد
ا َكِثيٌر ِمْن ُقَرْيٍش ِلَيَساِرَها، َوُعُلو َحاِلَها ِفي الدْنَيا، َوُرب ِبْنِت َخِليَفٍة َهَلَكْت َفاَقًة َوَجْهًدا النَبِطيُة َفُرب َنَبِطيٍة َال َيْطَمُع ِفيهَ 

  .@َوَضَياًعا
 .456، ص9انظر: ابن حزم، المحلى، ج

 .35، ص16ابن عبد البر، االستذكار، ج - ) 2(

 .369، ص4، البيان والتحصيل، جابن رشد - ) 3(
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 .105، ص10ابن رشد، البيان والتحصيل، ج - ) 1(

 .181، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 2(

 .350 - 349زي، القوانين الفقهية، صابن ج - ) 3(

  .171، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 4(

؛ فإن انصرفت إلى الرجل الذي إما إلى الرجل الذي زّوج، أو إلى الولّي، أو إلى زمن العقد قد تنصرف إلى @قريباAعبارة 
تولى العقد فهو ولي ولكنه بعيد، فال يسمى زواجا دون ولي، وٕان انصرف إلى الولي فهو تحصيل حاصل وهذا مستبعد، 
فيبقى انصراف المعنى إلى زمن العقد، فيبادر الولي بإجازته بحيث يعتبر كأنه هو من عقده لقرب الزمن، كما له أال 

 يمر زمن طويل على الزواج، وتلد المرأة من زوجها هذا أوالدا.يجيزه فيفسخ إال أن 

 .291و 286و  178- 177و  171، ص4، ج2، مجمدّونةانظر في ذلك: مالك بن أنس، ال - ) 5(
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  .170، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال - ) 1(
 ة وغيرهم.لمة؛ وهي المرأة التي أسلمت من أهل الذماالمس ليسالصحيح هو المسلمانية و 

 .18 -17، ص5، جمنتقى، الالباجي - ) 2(
 .166، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 3(
 .333 - 332ي، القوانين الفقهية، ص؛ ابن جز 202، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج234ابن عبد البر، الكافي، ص - ) 4(
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، البيان ؛ ابن رشد234افي، صالبر، الكابن عبد ؛ 185 - 184، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 1(
؛ الحطاب الرعيني، 481 - 480، ص1؛ عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج379، ص4والتحصيل، ج

 .13، ص5؛ الباجي، المنتقى، ج90، ص5اهب الجليل، جمو 
ي، حاشية ؛ الدسوق182، ص3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج12 -11، ص2النفراوي، الفواكه الدواني؛ ج -) 2(

  .226، ص2الدسوقي، ج
زواج الدنيئة بالوالية العامة مختلف في جوازه؛ فقال ابن القاسم بجوازه ابتداًء وهو المشهور، وقال أشهب ال يجوز حّتى و 

  ابتداًء ولكنه يصح إن وقع، أي بإجازة الولي.
ى شرح مختصر خليل للخرشي، ؛ العدوي، حاشية العدوي عل11، ص2ج ذلك: النفراوي، الفواكه الدواني، انظر في

 .61 -60، ص5؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج182، ص3ج
 .179، ص4، ج2، مجمدّونةمالك بن أنس، ال - ) 3(
؛ الماوردي، الحاوي الكبير، 199 -198، ص3؛ مغني المحتاج، ج242 - 241، ص2الشربيني، اإلقناع، ج -) 4(
؛ النووي، 225، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج124 - 123، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج149، ص9ج

؛ الشرواني، حواشي تحفة 221، ص3، جالقليوبي وعميرة، حاشيتا القليوبي وعميرة؛ 397، ص5روضة الطالبين، ج
؛ محمد الزهري الغمراوي، 474 - 473، كفاية األخيار، صلحصنيا محمد الحسيني؛ 237 - 236، ص7المحتاج، ج

  .364السراج الوهاج، ص
  زواج المرأة دون ولّي.صّحة  وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على عدم

؛ الصنعاني، سبل 94، ص9؛ ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج243، ص17انظر في ذلك: النووي، المجموع، ج
= 
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ود حمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعب؛ 76، ص12؛ الشوكاني، نيل األوطار، ج323، ص3السالم، ج =

، ، السعوديةشرح سنن أبي داود، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، الطبعة الثّانية، المدينة المنورة
 .101، ص6، جم1968 - ه 1388

 .224، ص6؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج399 - 398، ص5النووي، روضة الطالبين، ج - ) 1(
 .224، ص6الرملي، نهاية المحتاج، ج - ) 2(
 .50، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج -  )3(
 .62، ص4مصطفى الخن، المرجع السابق، ج –) 4(
، الزركشي؛ 104 -103، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج345، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 5(

- 258ص ،11؛ البهوتي، كشاف القناع، ج66، ص8؛ المرداوي، اإلنصاف، ج112 -111، ص3شرح الزركشي، ج

        ، 6، جالسابق عج؛ عبد الرحمن النجدي، المر 140-139، ص2، جالمرجع السابق؛ إبراهيم بن ضويان، 265
= 
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 .71- 69، ص12ع، جنقعلى زاد المست ؛ محمد بن العثيمين؛ الشرح الممتع256ص =

 .455، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 1(
  .457، ص9ابن حزم، المحلى، ج - ) 2(

)، جعل قولي دواد الظاهري وابن حزم قوال واحدا، وهو 88بد القادر بن داود (المرجع السابق، صغير أن الدكتور ع
 ن، وعبارة ابن حزم المذكورة في المتن ُتْظِهُر ذلك.خطأ بيّ 
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 .105 - 102، ص6ل، جإطفيش، شرح كتاب الني - ) 1(
 .24 - 22، ص2الصنعاني، التاج المذهب، ج - ) 2(
 األسرة. من تقنين 11الماّدة  - ) 3(
 من تقنين األسرة. 33الماّدة  - ) 4(
  .122، ص1قرار غير منشور، ذكره: بلحاج العربي، المرجع السابق، ج - ) 5(

استعمال  في المشّرععند  اشديد ا، بأن هناك اضطراب1984ن األسرة سنة تقنيعّلقت الدكتورة بن جاب اهللا بعد صدور 
 المشّرعالفرنسية ُنَحال إلى النظرية العامة لاللتزامات، أما في فكر  القانونّية ، ففي اللغة الفرنسية والتقاليد@عقدAمصطلح 
   هو شيء شبه مقدس، وأن شروط صحته هي بمثابة ركائز مقدسة وليست  الّزواجوفي التقاليد اإلسالمية،  الجزائريّ 

= 
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  .!ا) ال عقداشرطا (ميثاق الّزواجمجرد شروط عادية، بخالف الكتاب المعربين اللذين يجعلون  =

V: BENDJABALLAH Souad, op. cit. pp. 15- 16. 

، وهو الذي تنبني عليه األسر والمجتمعات، ولم يبلغ إلى علمنا أن هناك الّزواجولسنا ندري أي عقد أقدس من عقد 
 شرطا، ميثاقا نعم، أما شرطا فال. الّزواجشخصا واحدا أو كاتبا عربيا يعتبر 

؛ 09/02/2008بتاريخ  ،437/2008 ، رقم)ط. م(و  )س. ع م(محكمة سعيدة؛ قضية حكم انظر في ذلك:  -) 1(
؛ قضية (ق. ع ك) و (ق. خ)، رقم 2008/ 02/ 16، بتاريخ 541/2008وقضية (ع. ل) و (ر. ف)، رقم 

؛ محكمة ورقلة: 17/01/2010، بتاريخ 2512؛ قضية (ب. د) و (ع. ع) رقم 07/01/2010، بتاريخ 2697/09
  .30/01/2007، بتاريخ 243/07أ خ) و (ح. ق)، رقم قضية (ك. 

ركنا في العقد دون تمييز بين العقد الذي أبرم قبل الولّي  وقد الحظنا في هذه القضايا أن القضاة يجعلون
  وبين العقد الذي أبرم بعد هذا التاريخ. 27/02/2005

توثيقه لدى المصالح المختصة، أما إّال  ولم يبقالعرفي الذي نقصده هنا هو ما استجمع شروطه وأركانه كاملة  الّزواج
عن  الّزواجبالّدم، و  الّزواج وأوشهود، ولّي  دون ولي، أو دون الّزواجالعرفي في عمومه فله عدة صور منها:  الّزواج

  طريق األنترنت.
رفي، دار القمة الع الّزواج؛ سعيد عبد العظيم، 219-216انظر في تفصيل ذلك: جمال الضمراني، المرجع السابق، ص

؛ حمدي عبد المنعم شلبي، األحكام 15 - 14و ص 8، صم2002طبعة الثّانية، اإلسكندرية، مصر، دار اإليمان، ال –
العدد السادس عشر، الجزء األول، ، ، جامعة األزهرالقانونّيةالفقهية لعقود الزيجات العرفية، مجلة البحوث الفقهية و 

 وما بعدها. 88ص ،م2001 - ه1422، ، مصرنهورمطبعة البحيرة لطباعة األوفست، دم
 ليبي. 16نّص الماّدة  - ) 2(
 موريتاني. 49نّص الماّدة  - ) 3(
 كويتي. 50نّص الماّدة  - ) 4(
 قطري. 51نّص الماّدة  - ) 5(
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 إماراتي. 39نّص الماّدة  - ) 1(
 يمني. 31نّص الماّدة  - ) 2(
 . 43إلى  40ونصوص المواد  ركنا،الولّي  جعل منالذي ي 16نّص الماّدة  - ) 3(
 50، ونّص الماّدة 50الماّدة  ويكون الفسخ بطالق طبقا لنص موريتاني؛ 51ليبي، ونّص الماّدة  16نّص الماّدة  -) 4(

 الّزواج فاسد.ضيف النفقة إن كانت المرأة جاهلة بأن قطري الذي ي 51كويتي، ونّص الماّدة 
 بحريني. 42ة نّص الماد - ) 5(
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 من سورة البقرة. 232آلية من ا - ) 1(

؛ الماوردي، 220؛ المزني، المختصر، ص427 -426و ص 372 - 371و ص 32، ص6الشافعي، األم، ج -) 2(
 .37، ص9الحاوي الكبير، ج

م، 1984محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  - )3(
 .428- 425، ص2ج
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نها قيل بأنها نزلت في معقل بن يسار في أخت له، وقيل إنها نزلت في جابر بن عبد اهللا مع بنت عّم له، وقيل بأ - )1(
  اؤها من الرجوع إلى زوجها.نزلت في كل امرأة منعها أولي

؛ 38- 37، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج632-631، ص1انظر في ذلك: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج
؛ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: محمد 120 -119، ص6ازي، مفاتيح الغيب، جالر 

جالل عبد الرحمن ؛ 113، ص1، جم1995 -ه1415سالم هاشم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
اهللا بن عبد المحسن التركي وآخرون، مكتب البحوث الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق: عبد 

   ؛ الثعلبي، 706-705، ص2م، ج2003 -ه1424، ، مصرواإلسالمية، الطبعة األولى، القاهرة العربّيةوالدراسات 
= 
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، 1؛ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج299، ص1؛ الماوردي، النكت والعيون، ج179-178، ص2الكشف والبيان، ج =

؛ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، 454، ص1الكشاف، ج ؛ الزمخشري،310ص
 - ه1413علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، و  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

راية من علم التفسير، دار ؛ محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد220، ص2م، ج1993
 .157 - 156م، ص2007 -ه1428المعرفة، بيروت، لبنان، 

 .345، في الصفحة سنورد الحديث كامال في األدلة السنية - )1(

 من سورة البقرة. 221من اآلية  - )2(

 .332-331، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج472 - 471، ص1، المقدمات الممهدات، جابن رشد - )3(

 .462، ص3رطبي، الجامع ألحكام القرآن، جالق - )4(

؛ القرطبي، الجامع ألحكام 219، ص1؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج370، ص4الطبري، جامع البيان، مج - )5(
 .462، ص3القرآن، ج

 .370، ص4الطبري، جامع البيان، مج - )6(

 .219، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 7(
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 النساء. من سورة 25من اآلية  - ) 1(

انظر في هذا القول: محمد بن إدريس الشافعي، تفسير الشافعي، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفران، رسالة  -) 2(
، م2006 -ه1427، السعوديةم، دار التدمرية، الطبعة األولى، 2004دكتوراه منشورة، جامعة الخرطوم، السودان، 

 .584، ص2مج

 .323، ص6ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج؛ 63، ص10الرازي، مفاتيح الغيب، ج - ) 3(

 .44، ص16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج436، ص3القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج - ) 4(

 من سورة البقرة. 228من اآلية  - ) 5(

 من سورة النور. 31من اآلية  - ) 6(

 .194محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص - ) 7(

 ن سورة النور.م 32من اآلية  - ) 8(
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؛ ابن 451، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج255، ص17؛ النووي، المجموع، ج201، ص4القرافي، الذخيرة، ج -) 1(
 .69، ص12عثيمين، الشرح الممتع، ج

 .391، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 2(

  .472 - 471، ص1، المقدمات الممهدات، جابن رشد - ) 3(
 .69، ص12، الشرح الممتع، جوفي هذا المعنى: ابن عثيمين

 عج؛ عبد الرحمن النجدي، المر 534، ص3؛ الزركشي، شرح الزركشي، ج438، ص11ابن قدامة، المغني، ج - ) 4(
 .2، هامش رقم143، ص7، جالسابق

، 9؛ ابن حزم، المحلى، ج262، ص4، البيان والتحصيل، ج؛ ابن رشد392، ص3م القرآن، جابن العربي، أحكا -) 5(
 .469ص

 .274، ص17الطبري، جامع البيان، ج - ) 6(
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 من سورة البقرة. 237من اآلية  - ) 1(

 ،ربِ جْ ه اإلمام مالك بالولّي المُ الولّي، وخصّ : إّنه فقال جماعة ؛اختلف الفقهاء في المقصود بمن بيده عقدة النكاح -) 2(
  وج.الزّ آخرون: إّنه وهو أب البكر والسيد في األمة، وقال 

؛ 294-293، ص1وما بعدها؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج 117، ص16ن عبد البر، االستذكار، جانظر في ذلك: اب
 .513 -511، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج161-160، ص10ابن قدامة، المغني، ج

؛ الرازي، مفاتيح 295-294، ص1؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج515، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج -) 3(
، 1؛ الزمخشري، الكشاف، ج222- 221، ص4؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج155-153ص ،6الغيب، ج

 .464-463، ص2، ججع السابقر م؛ محمد الطاهر بن عاشور، ال464 - 463ص
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 من سورة القصص. 27من اآلية  - ) 1(

؛ أبو حيان 505، ص3؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج261، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج - ) 2(
 أحمد ناصر؛ 109، ص20، جمرجع السابق؛ محمد الطاهر بن عاشور، ال110، ص7األندلسي، البحر المحيط، ج

 .325، المرجع السابق، صالنشوي إبراهيم

 .81سبق تخريجه في الصفحة  –) 3(

 .331، المرجع السابق، صالنشوي إبراهيم أحمد ناصر - ) 4(
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 .198، ص3؛ وفي المعنى: الخطابي، معالم السنن، ج40، ص9جالماوردي، الحاوي الكبير،  - ) 1(

 .253سبق تخريجه في الصفحة  –) 2(

 144 - 143، ص3؛ المناوي، فيض القدير، ج197 -196، ص3الخطابي، معالم السنن، ج - ) 3(

 .81سبق تخريجه في الصفحة  - ) 4(

 .479 –478، ص4رام، ج؛ ابن عثيمين، شرح بلوغ الم329، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج –) 5(
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قال األلباني: . 2087، حديث رقم 362؛ أبو داود، السنن، ص58و ص 16، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه -) 1(
Aوقال: حديث حسن صحيح؛ أبو داود الطيالسي، المسند، 2981، حديث رقم 667؛ الترمذي، السنن، ص@صحيح .
؛ الطحاوي، شرح معاني @حديث صحيحAحسن التركي: . قال محمد بن عبد الم972، حديث رقم 244 - 243، ص2ج

، 468 -467، حديث رقم 205 -204، ص20؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج4271، حديث رقم 11، ص3اآلثار، ج
. 2527 -3524، حديث رقم 320 -317، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج477، 475، حديث رقم 209 -208و ص
هذا حديث صحيح على A. وقال: 2778، حديث رقم 208، ص2ستدرك، ج؛ الحاكم، الم@هذا حديث صحيحAوقال: 

، 7؛ السنن الكبرى، ج2365، حديث رقم 15، ص3؛ البيهقي، السنن الصغير، ج@شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم
؛ إرواء الغليل، 4059، حديث رقم195، ص6؛ األلباني، التعليقات الحسان، ج138و 130، و ص104 - 103ص
 .@صحيحA. وقال: 1843رقم ، حديث 250، ص6ج

، 3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج94، ص9؛ ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج667الترمذي، السنن، ص –) 2(
 .330ص
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؛ @صحيحAقال األلباني: . 2272، حديث رقم 396؛ أبو داود، السنن، ص15، ص7البخاري، الصحيح، ج رواه -) 1(
، حديث 307 -305، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج4784، حديث رقم 261، ص12الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج

، حديث 374 -373، ص14؛ معرفة السنن واآلثار، ج110، ص 7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3511رقم 
 .20354رقم

؛ العظيم آبادي، 331، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج92، ص9ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج –) 2(
  .308، ص4ي بذيل سنن الدارقطني، جالتعليق المغن

إن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فال «: 4منها ما روي عن النبيالولّي  وهناك أدلة أخرى كثيرة تفيد وجوب
  .»تريح رائحة الجنة

  . ذكر بأنه أثر غير مرفوع ولكنه في حكم المرفوع.104، ص6ذكره: إطفيش، شرح النيل، ج
 ،http:/www.tourath.org منشور على موقع: ،@الّزواجفي عقد الولّي Aبعنوان:  باضيةورأيت في أحد المقاالت لإل

الدكتور صالح بن عبد اهللا أبو بكر إلى أبي داود في سننه، ولم أقف عليه في أي من كتب الحديث، وكل ما  هُ بَ سَ نَ  أنْ 
َأيَما اْمَرَأٍة َسَأَلْت «أنه قال: 4بيوجدته أن الحديث يتعلق بالمرأة التي سألت زوجها الطالق دون سبب، فعن الن

  ».َزْوَجَها َطَالًقا ِفي َغْيِر َما َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيَها َراِئَحُة اْلَجنةِ 
 - 1186، حديث رقم 282؛ الترمذي، السنن، ص2226، حديث رقم 388رواه جمع من المحدثين منهم: أبو داود، ص

 .@صحيحAقال األلباني: . 1187

 .2370، رقم 18 -17، ص3؛ السنن الصغير، ج111، ص7لبيهقي، السنن الكبرى، جا - ) 3(

 .221سبق تخريجه في الصفحة  - ) 4(
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؛ عبد الرزاق، @فيه انقطاعA. قال رفعت فوزي عبد المطلب: 1427، رقم 1638، ص2الشافعي، المسند، مج -) 1(
، 37، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج111، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج10485، رقم 198، ص6المصنف، ج

؛ األلباني، إرواء الغليل، 454، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج@رجاله ثقاتA. قال عبد المعطي أمين قلعجي: 13541رقم 
 .@ابن معبدإّال  رجاله ثقات رجال الشيخينA. وقال: 249، ص6ج

مرسل لكنه يتقوى باألثر الذي Aد المطلب: . قال رفعت فوزي عب1426، رقم 1636، ص2الشافعي، المسند، مج -) 2(
. 16179، رقم 14، ص6؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج10485، رقم 198، ص6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج@ذكرناه

فيه A. قال العظيم آبادي: 3530، رقم 321، ص4؛ الدارقطني، السنن، ج@إسناده مرسلAقال أسامة بن إبراهيم: 
. قال عبد المعطي 13538، رقم 36، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج111، ص7برى، ج؛ البيهقي، السنن الك@انقطاع

. 1842، رقم 249، ص6؛ األلباني، إرواء الغليل، ج454، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج@فيه انقطاعAأمين قلعجي: 
 .@منقطعأّنه  السند صحيح لوالAقال: ثّم ، @ضعيفAوقال: 

 .289 -288سبق تخريجه في الصفحة  - ) 3(
هذا هو  ر لكنّ خَ هذا إسناده صحيح، وروي عنه بأسانيد أُ A. وقال: 111، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج رواه - ) 4(

  .@المعتمد عليه
، 328، ص4السنن، ج .»َفِنَكاُحُه َباِطلٌ ولّي  َفَمْن َنَكَح َأْو َأْنَكَح ِبَغْيِر ِإْذنِ ولّي  ِبِإْذنِ إّال  ِنَكاحَ  الَ «ورواه الدارقطني بلفظ: 

 .3544رقم 

؛ 10483 ، رقم198، ص6عبد الرزاق، المصنف، ج رواه .»ِبَوِلي ُمْرِشٍد َوَشاِهَدْي َعْدلٍ إّال  ِنَكاحَ  الَ «وفي لفظ:  - ) 5(
     ؛ البيهقي، السنن @حسن لغيرهA. قال رفعت فوزري عبد المطلب: 1110، رقم 1292، ص2الشافعي، المسند، مج

= 
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زكريا بن غالم ؛ 13548، رقم 38، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج126، 124، و ص112، ص7الكبرى، ج =

 .@حسنA. وقال: 994، ص3قادر، المرجع السابق، ج

صحيح موقوفا، A. قال رفعت فوزري عبد المطلب: 1431، رقم 1642، ص2الشافعي، المسند، مج رواه - ) 1(
؛ ابن أبي 10494، رقم 200، ص6ق، المصنف، ج؛ عبد الرزا، أي دون جملة البغيّ @وصحيح مرفوعا في جزئه األول

؛ الدارقطني، السنن، @إسناده صحيحA. قال أسامة بن إبراهيم: 16203و 16197، رقم 18، ص6شيبة، المصنف، ج
، 7؛ السنن الكبرى، ج2373، رقم 18، ص3؛ البيهقي، السنن الصغير، ج3539 -3536، رقم 327 - 325، ص4ج

زكريا بن غالم قادر، ؛ 454، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج13549، رقم 38، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج110ص
 .@صحيحA. وقال: 992، ص3المرجع السابق، ج

؛ ابن أبي @حسن لغيرهA. قال رفعت فوزري عبد المطلب: 1430، رقم 1640، ص2الشافعي، المسند، مج رواه -) 2(
؛ @في إسناده عنعنة ابن جريج وهو مدلسAراهيم: قال أسامة بن إب. 16196، رقم 18 - 17، ص6شيبة، المصنف، ج

؛ السنن 2374، رقم 18، ص3؛ البيهقي، السنن الصغير، ج4269، رقم 10، ص3الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج
 . 13527 - 13524، رقم 33، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج112، ص7الكبرى، ج

 .57، ص7ن الكبرى، ج؛ البيهقي، السن124، ص9البخاري، الصحيح، ج رواه - ) 3(
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 .42، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 1(
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، المرجع النشوي إبراهيم أحمد ناصر؛ 144عبد العزيز رمضان سمك، المرجع السابق، ص انظر في ذلك: -) 1(
 .151، ص1؛ عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج354السابق، ص

 .917 -916، ص3القرافي، الفروق، ج - ) 2(

 لعاطفة في المخ هو من يعمل بسرعة،فإن مركز ا ،وقد أظهرت الدراسات العلمية أن المرأة إذا واجهت مشكلة –) 3(
  أما عند الرجل فإن مركز القرار هو من يتصدر.

 .6انظر في ذلك: سعيد عبد العظيم، المرجع السابق، ص

 َرْغمَ  -ا َكاَنْت اْلَمْرَأُة َلِكْن َلمA... الذي جاء فيه: المقام إلى قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث  في هذانشير  –) 4(
ْسالَم َلَها ِإَراَدِتَها اْلُمْسَتِقلِة الِتي َجَعلَ  َع ِمَن اْألَْحَكاِم َما اِمِعيَن، َوِاْسِتْغَالِل اْلُمْسَتِغليَن َفَقْد َشرَ الط  ُعْرَضًة ِألَْطَماعِ  - َها اْإلِ

ي اِجَها ِاْعِتباًرا َهام ، َفَجَعَل ِلُمَواَفَقِة َوِليَها َعَلى َعْقِد َزوَ َوَيْدَفُع ِاْسِتْغَالَل اْلُمْسَتِغليَن َعْنَهاوُقَها، َيْحَفُظ ُحقُ  ِة ا َيَتَناَسُب َمَع أَهم
َما  َن اْلَفَتاِة َوَأْوِلَياِئَها، ِبِخَالفِ اْلُقْرَبى َبيْ  ُيْبِقي َعَلى َوَشاِئجِ َعَلى اْألُْسَرِة اْلَجِديَدِة، وَ  ُيَخيمُ  َهَذا اْلَعْقِد، ِلَما َيْعِكْسُه ِمْن َأَثٍر َطيبٍ 

  .@...ِمْنهُ  َعْكُس اْلَمْقُصودِ  ، َفَيْنُجُم َعْنهُ اُق َواْلِخَالفُ الشقَ  هِ َيَتَرتَب َعَليْ  ، َفِإنهُ وِن ِرَضاُهمْ َلْو َتم ِبدُ 
رجب  22-18من بعة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، المنعقدة في دبلن بإيرلندا، البيان الختامي للدورة العادية الرا

  : هل للمرأة الحق في أن تبرم عقد زواجها دون تدخل وليها؟3/4م، القرار 1999أكتوبر  31- 27الموافق ه 1420
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=241 

، 2992، عدد )الشارع تحت الصدمة..جزائريات يزّوجن دون فاتحة وال ولي( روقء في مقال لجريدة الشوقد جا –) 5(
من األقارب ولّي  دون أيبدون ولي،  الّزواجات الراشدات انتشر بينهن الجزائريّ . بأن الفتيات 12/07/2010، 17ص

، فمنهن من األهلافقة امرأة بدون مو  2500كاألب واإلخوة، وقد شهدت بلدية الجزائر الوسطى وحدها تزويج أزيد من 
 جعلت جارها وليا أو باألحرى وكيال عنها، ومنهن من جعلت زميلها في العمل، وكل منهن لها سبب، غير أن نتيجة 
= 
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قطعت صلتها بهم، من العائلة، و  تْ ذَ بِ هذه الزيجات كانت واحدة، فكل من تزوجت دون موافقة أهلها ودون علمهم نُ  =

خها، بل وفي خرابها. وقد ذكر السيد سعيدي ية للروابط االجتماعية أصبح سببا في تفسّ عامل ترق الّزواجوبدل أن يكون 
يِة Aورى بحركة مجتمع السلم عبارة لها أهميتها وخطورتها في آن واحد قائال: عبد الرحمن رئيس مجلس الشّ  َتْرُك اْلُحر

ْخِتَياَأَماَم اْلَفَتاِة...  َعَلى اْألَْوِلَياِء َوَتْشِريعٌ اِت نَ ] َدْعَوٌة ِلَتْحِريِض اْلبَ ِب َوِفي ُوُجوِدُهْم، ِهي [ُهوَ ارِ قَ اْألَ  ِر َوِلي َأْمِرَها ِمْن َغْيرِ ِالِ
دِ  َمرَواْألُْسرِ  ِللت ْجِتَماِعي   .@يِ اْالِ

 ك.المتماس الجزائريّ وٕانه لحقا تمرد اجتماعي وأسري، أملته علينا التوجهات التغريبية لهدم جدار المجتمع 
 .95حمدي عبد المنعم شلبي، المرجع السابق، ص –) 1(

؛ البهوتي، 346، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج480، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج –) 2(
 .129، ص5دقائق أولي النهى، ج

 .206رأفت عثمان، المرجع السابق، صمحمد  –) 3(

، 3؛ مغني المحتاج، ج242، ص2؛ الشربيني، اإلقناع، ج35، ص2جزكريا األنصاري، فتح الوهاب،  -) 4(
؛ مصطفى 124، ص4؛ البجيرمي، تحفة الحبيب، ج221، ص3، جالقليوبي وعميرة، حاشيتا القليوبي وعميرة؛ 198ص

 .61، ص4الخن، المرجع السابق، ج
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؛ جمال 127ص ؛ محمد األزهر، المرجع السابق،207 -206رأفت عثمان، المرجع السابق، صمحمد  –) 1(
 .115الضمراني، المرجع السابق، ص

 عالمرج ،نجديعبد الرحمن ال؛ 105، ص6؛ إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج346، ص9ابن قدامة، المغني، ج -) 2(
 .2، هامش رقم 263، ص6، جالسابق

؛ 207بق، صرأفت عثمان، المرجع السامحمد ؛ 480، ص1عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج –) 3(
؛ محمد ممدوح صبري إسماعيل الطباخ، األحكام في أوجه االختالف بين المرأة 74الغرياني، المرجع السابق، ص

، ، مصروالرجل، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق
  .226 -225م، ص2007

 .63 -62؛ حليمة آيت حمودي، المرجع السابق، ص82لمرجع السابق، صوفي المعنى: علي فياللي، ا

  .45فتاح تقية، المرجع السابق، صعبد ال –) 4(
 .63 -62؛ حليمة آيت حمودي، المرجع السابق، ص82وفي المعنى: علي فياللي، المرجع السابق، ص
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، 7ي بهامش سنن البيهقي، جنق؛ ابن التركماني، الجوهر ال121- 120، ص6الرازي، مفاتيح الغيب، ج -) 1(
 103، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج ؛104ص

  .قد قال بأنه خبر الواحد، فإن الجصاص قال بأنه حديث غير ثابت أو مرسل الرازيإذا كان  –) 2(
 .103، ص2أحكام القرآن، جانظر في قول الجصاص: 
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 .330، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج - ) 1(

 العاديات. من سورة 8-6اآليات  - ) 2(
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 .39، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج - ) 1(

  .144، ص2انظر في ذلك: األلوسي، روح المعاني، ج - ) 2(
صّحة  اء، ولكنه لم يقل بأن هذه اآلية دليل علىقال بأن الخطاب هنا لألزواج وليس لألولي يجدر بالذكر أن الرازي

 –َوَأَجاَب َأْصَحاُبَنا Aال عكس ذلك، ففي نهاية عرضه لآلراء قال: تزويج المرأة نفسها أو على عدم اشتراط الولّي، بل ق
، ُيَقاُل: َبَنى اْألَميُر َداًرا، ِبَأن اْلِفْعَل َكَما ُيَضاُف ِإَلى اْلُمَباِشِر َقْد ُيَضاُف أيًضا ِإَلى اْلُمَتَسببِ  -َأْي الّشاِفِعيُة، ِألَنه َشاِفَعي

مفاتيح ( .@Iاِديِث َعَلى ُبْطَالٍن َهَذا النَكاحِ َلِة اْألَحَ ِلَدالَ  َكاَن َمَجاًزا إّال َأنه َيِجُب اْلَمِصيُر ِإَليهِ  َوإِنْ  ، َوَهَذاَب ِديناًراَوَضرَ 
 .)122، ص6الغيب، ج

 .272، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج –) 3(

، 2األلوسي، روح المعاني، ج؛ 3، هامش رقم 244، ص2انظر في ذلك: أبو داود الطيالسي، المسند، ج -) 4(
  .144ص

 .لًفاوهو حديث صحيح كما بّيّنا سا
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 .249، ص3القرافي، الفروق وبهامشه إدرار الشروق لعلي بن الحسين المالكي، ج - ) 2(



الزواجقد تولي إبرام ع :ثانيالباب ال    

 

359 

 

-�����Q
�!- ½�Qص��Hل�א��4$�� -)1(و�Hل�א W� �ن� ن�Zא�^���E`د�د��dא
��ل���ن��
�Wא+E3و�א�W��
��8�#
��k:�5א��d�E²א��dXk95א
�؛�3نE+دود���5ن�
Äو�E���\א�א��K�G�4�%

�א\�� $�Q�،�W ��6� �
�H� g�IIIIedcbedcbedcbedcb����ffff.gggg..ooooHHHH)2(Kوא�+אد��� �����
و�� ����:� ��*� Wא+E3א� �8�Eو� W��

Äو� ��#�E� و� ،W��
�א3و �و�� �א
�0	و�� �
� Z4LE� �	و��48#

����
،�
��ل�א�89c*4�W»V��
��-
̂��ن�Vو
-������Z4LEو 9ْ��
�zp�:«Kن�zא�V+LaL0Zوא�:�� �

�$� �א�4 ��Hل ��E�:������ -X:� W��
�א3و �و�� W��
�א3و ��:� g�0��� �א��" ���ن� ��Xuא� �
����ط؛�3ن��א��"��
���Eא�����#3
,�+عא�،�Kً+و���0��4�%
�kن�א
����#�אز=א�

Äو
���Wא�������

���؛:E�����8,/�ل�����"����*����m9.�א
~�،�:�5��Uن�������E�m��Eدאم����3
��و����
�+E���©k95E�	
�5�0
�©���E��8�/:�،©90°����؛�3نوאجא
�%א�א
�95�0©����א3و
��W،�!ذ�Zא

�/8�/����E��8�E¹،�و��(��� ����GKص����
%���$�و�G�����E��8�Eص������E!ن��QH�Zא������$�4
�
����r+,J��/9:%8א��G$ج�*�4�^�ق��%<�א�Eو�ج�	��Z4LE�m9*�$�5���m9*���Kא����#3א) �

�א� ���ن� �
�H� ��E� /(و ��� ��� )�� h�iF� �~:� )/ � ���� �3ن^�� א3و
����W؛
y�Z4LEن��Eز�Rو:�ن�+�EZ�z	ķ 
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 .221، ص1؛ النسفي، مدارك التنزيل، ج59، ص2الزمخشري، الكشاف، ج - ) 1(

 .10، ص5األلوسي، روح المعاني، ج - ) 2(

، 3؛ أبو حيان، البحر المحيط، ج234، ص6ذكر اإلجماع على ذلك: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج -) 3(
؛ القرافي، الذخيرة، 392، ص3ي، أحكام القرآن، ج؛ ابن العرب313، ص16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج232ص
  .436، ص9؛ ابن قدامة، المغني، ج204، ص4ج

 والمقصود هنا هو اإلجماع على بطالن زواج األمة دون إذن السيد، أما العبد فاختلف فيه إذا أذن أو أجاز بعد ذلك.

 .15، ص5، ججع السابقر ممحمد الطاهر بن عاشور، ال - ) 4(
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، النشوي إبراهيم أحمد ناصر؛ 85- 84، ص1ذلك: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، جانظر في  - ) 1(
 .415- 414ص

 .229، ص15؛ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج391، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج - ) 2(

 .416لسابق، ص، المرجع االنشوي إبراهيم أحمد ناصر؛ 85، ص1عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج - ) 3(

 .59 - 58، ص6الرازي، مفاتيح الغيب، ج - ) 4(
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، 4؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج516-515، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، جانظر في ذلك:  –) 1(
 .294، ص1؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج221ص

ابن إّال  يرو هذا الحديث بهذا اإلسناد لمA. وقال: 3659، حديث رقم 262، ص6الطبراني، المعجم األوسط، ج -) 2(
هذا غير A. وقال: 252 -251، ص7؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج@بهذا اإلسنادإّال  لهيعة، وال يروى عن رسول اهللا

 .@محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به
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، 6مفاتيح الغيب، ج وما بعدها؛ الرازي، 317، ص4، جبري، جامع البيانراجع في تفصيل اآلراء والردود: الط - ) 1(
- 150، ص2؛ الجصاص أحكام القرآن، ج224-221، ص4؛ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج155- 153ص

، 3، جه1310؛ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، المطبعة الخيرية، مصر، 154
، 1؛ الزمخشري، الكشاف، ج163فتح القدير، ص؛ الشوكاني، 373-371، ص4؛ القرافي، الذخيرة، ج9- 8ص
 .465-463، ص2، ججع السابقر م؛ محمد الطاهر بن عاشور، ال464 - 463ص

  .163الشوكاني، فتح القدير، ص - ) 2(
 وج.نشير إلى أن الشوكاني بعد عرضه لمواطن قوة وضعف القولين رجح القول بأن المخاطب هو الزّ 
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 .417لمرجع السابق، ص، االنشوي إبراهيم أحمد ناصر - ) 1(

البن رشد ودوره في تربية ملكة االجتهاد، رسالة دكتوراه،  @بداية المجتهد وكفاية المقتصدAكتاب لوز، و محمد ب -) 2(
، المرجع النشوي إبراهيم أحمد ناصروما بعدها؛  778م، ص2007-2006جامعة محمد بن عبد اهللا، فاس، المغرب، 

 .422-418السابق، ص

 .422، المرجع السابق، صالنشوي إبراهيم حمدأ ناصر - ) 3(
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 محمود؛ عبد اهللا بن 117، ص2؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج249، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج -) 1(
 .91، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي

 .250، ص3؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج10 -8، ص3الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج - ) 2(

 .117، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج –) 3(

؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 249، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج103، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج -) 4(
 .91، ص3، االختيار لتعليل المختار، جالموصلي محمود؛ عبد اهللا بن 117، ص3ج
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؛ األلباني، 322، ص3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج205 -202، ص2، جك: الحاكم، المستدركانظر في ذل -) 1(
  .238 - 237، ص6إرواء الغليل، ج

، الثّانيةكتاب العربي، الطبعة لقال أبو إسحاق الحويني في كتابه: ُجنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، دار ا
 غني عمر بن بدر الحنفي بعدم، بعد أن ساق قول صاحب الم429 -407، ص2م، ج1994 -ه1414، ، لبنانبيروت
الحديث، وعرض مختلف طرق الحديث وبين عللها، بأن الحديث ثابت صحيح من حديث عائشة وأبي موسى صّحة 

 .شوابن عباس

  .260الترمذي، السنن، ص - ) 2(
، وابن  شوقال: العمل بهذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، منهم: عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة 

المسيب والحسن البصري، وشريح والنخعي وعمر بن عبد العزيز، والثوري واألوزاعي وعبد اهللا بن المبارك ومالك 
 والشافعي وأحمد وٕاسحاق.

 .463 –462، ص3القرطبي، الجامع األحكام القرآن، ج –) 3(

ألّنه  ، ويحتمل أن يكون أبا يوسف؛صاحبي أبي حنيفة وقد وردت بهذا الشأن مناظرة بديعة بين الشافعي وأحد -) 4(
 . لكن هذا مستبعد كونهما لم يلتقيا أبدا،دون ولي صّحة الّزواج في آخر حياته إلى القول بعدم رجوعههو من نقل عنه 

  ، نّصها:434 -433، ص6في كتاب األم، ج تْ رَ كِ ذُ  فيبقى الراجح أّنه محمد بن الحسن الشيباني؛
AAAAرحمه اهللا اِفِعيْجَها ُكفؤً ِفي اَألْوِلَياِء َفَقاَل: إَذا َنَكَحْت الَمْرَأُة  الّناس: َفَخاَلَفَنا َبْعُض َقاَل الش َكاُح َجاِئٌز َوإِْن َلْم ُيَزوا ِبَمْهِر ِمْثِلَها َفالن

ِتك؟ َفَقاَل: إنَما ُأِريَد مِ و ولّي ...َ  ْوَجانِ َأّال  ْن اِإلْشَهادِ ُقْلت َلُه: َأرََأْيت َلْو َعاَرَضك ُمَعاِرٌض ِبِمْثِل ُحج َفِإَذا َنَكَحَها ِبَغْيِر  ،َيَتَجاَحَد الز
َنُة. َفُقْلت َوِلَم؟ َقاَل: ِألَن ُسنَة النَكاِح الَبي  :َلْيَس َذِلَك َلُه، ُقْلَنا :َفُهَو َكاْلُبُيوِع تَْثُبُت َوإِْن ُعِقَدْت ِبَغْيِر َبيَنٍة َقالَ  ،َبيَنٍة َفالنَكاُح ثَاِبتٌ 

 ِبيَكاِح َعْن النَنِة ِفي النُه  ،َوأَْنَت َال تُْثِبُت اْلُمْنَقِطعَ  ،ُمْنَقِطعٌ  4444َلُه: الَحِديُث ِفي الَبيَقاَل: َفِإن . ُه َدَخَل َعَلْيك الَوِليَوَلْو َأْثَبت
َوَأْثَبته ِبَتْرِك الولّي َوُهَو  ،َفَكْيَف َأْفَسْدت النَكاَح ِبَتْرِك الشَهاَدِة ِفيهِ ...الولّي َعْنُهمْ  َعْن اْبِن َعباٍس َوَغْيرِِه ُمتِصٌل. ُقْلت: َوَهَكَذا أَْيًضا

ْوَجانِ َفَيُجوُز إَذا َتَصاَدَق ال ،إن الشُهوَد إنَما ُجِعُلوا ِالْخِتَالِف الَخْصَمْينِ  :ْخَباِر ِمْن الشَهاَدِة؟ َوَلْم َتُقلْ األَأْثَبت ِفي  َال  :َوُقْلتَ  .ز   
= 
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ِألَنا َال  ؛َوَما َجاَءْت ِبِه ُسنٌة َفِإنُه َيْثُبُت ِبَنْفِسِه َوَال َيْحتَاُج إَلى َأْن ُيَقاَس َعَلى ُسنٍة ُأْخَرى ،َيُجوز ِلِعلٍة ِفي َشْيٍء َجاَءْت ِبِه ُسنةٌ  =

إَذا َنَكَحْت ِبَغْيِر َصَداٍق َوَرِضَيْت َلْم َيُكْن َلَها َصَداٌق  :َوُقْلَنا ،َوَلْو َجاَز َهَذا َلَنا َأْبَطْلَنا َعامَة السَننِ  ،ْيرَِهاَنْدِري َلَعلُه َأَمَر ِبِه ِلِعلٍة َأْم ِلغَ 
َداَق َلَها ؛َوإِْن َدَخَل ِبَها َما َنْأُخُذ الصا إنَداَق َجازَ  ،ِألَن َها إَذا َعَفْت الصُخوَل ِبَال َمْهرَفنُ  ،َوَأنَكاَح َوالدَفَكْيَف َلْم َتُقْل ِفي  ،ٍ ِجيُز الن

...إّال  َفَال َيُكوُن النَكاحُ  ،ِخَالُف الَحِديثِ أّنه  َوَعِلْمتُ  ،اَألْوِلَياِء َهَكَذا؟ َقاَل: َفَقْد َخاَلْفُت َصاِحِبي ِفي َقْوِلِه ِفي اَألْوِلَياءِ  ِبَوِلي@@@@. 

ية: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصالح، علوم الحديث، تحقيق: نور الدين انظر في الروا –) 1(
 .20م، ص1986 -ه1406دار الفكر، دمشق، سوريا،  -عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان

 .198الخطابي، معالم السنن، ص - ) 2(

؛ مصطفى السيوطي 263 –260، ص11لقناع، ج؛ البهوتي، كشاف ا103، ص6إبراهيم بن مفلح، المبدع، ج –) 3(
، 17؛ النووي، تكملة المجموع، ج75، ص12؛ الشوكاني، نيل األوطار، ج58، ص5الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج

 .437، ص6؛ المناوي، فيض القدير، ج243ص

 .198الخطابي، معالم السنن، ص - ) 4(
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؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 249، ص2دائع الصنائع، ج؛ الكاساني، ب103، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج -) 1(
 .117، ص3ج

؛ محمد أكمل الدين بن 249، ص2؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج8، ص3الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج –) 2(
؛ ابن الهمام، شرح فتح 31، ص2م، ج1837 –ه1253محمود البابرتي، العناية شرح الهداية، طبعة كلكتة، د.م، 

  .251، ص3، جالقدير
؛ البيهقي، السنن 201، ص2؛ الحاكم، المستدرك، ج260وقد وردت قصة ابن جريج عن: الترمذي، السنن، ص

 .31، ص16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج106 –105، ص7الكبرى، ج

؛ ابن التركماني، الجوهر 452، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج196، ص6ذكر ذلك: عبد الرزاق، المصنف، ج –) 3(
 .108، ص7لنقي بذيل سنن البيهقي، جا

قال فيه البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث، وقال أبو حاتم: محله  –) 4(
  الصدق، وفي حديثه بعض االضطراب.
معرفة، الطبعة مود إبراهيم زايد، دار الخاري، الضعفاء الصغير، تحقيق: محانظر في ذلك: محمد بن إسماعيل الب

، العسقالني ؛ ابن حجر317، ص3؛ الذهبي، ميزان االعتدال، ج56م، ص1986 –ه1406األولى، بيروت، لبنان، 
 .106 –105، ص7؛ ابن التركماني، الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي، ج227 –226، ص4تهذيب التهذيب، ج
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أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: حسن بن عباس  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تلخيص الحبير في تخريج -) 1(
، ؛ الحاكم، المستدرك325 -324، ص3م، ج1995 – ه1416بن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة األولى، مصر، 

؛ التمهيد، 31، ص16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج107 –105، ص7الكبرى، ج ن؛ البيهقي، السن201، ص2ج
، تهذيب السنن، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة )ابن القيم( ؛ محمد بن أبي بكر الزرعي86، ص19ج

  .757 -756، ص2م، ج2007 –ه1428، ، السعوديةالمعارف، الطبعة األولى، الرياض
ة وحده بل تابعه بشر . بأنه لم يقل ذلك ابن عليّ 106، ص7ذكر ابن التركماني في الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي، ج

  بن المفضل.
 ولهذا ال  ؛أضعف من كل ضعيف ،وهو كما قال البخاري ،شر وهو ثقة، ولكن في السند إليه الشاذكونيا قال بذلك بِ وحق

  يلتفت إلى متابعته.
 .73، هامش ص12انظر في ذلك: الشوكاني، نيل األوطار، ج

البيهقي، ؛ 201، ص2؛ الحاكم، المستدرك، ج325 -324، ص3ابن حجر العسقالني، التلخيص الحبير، ج - ) 2(
، 16؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج32 - 31، ص10؛ معرفة السنن واآلثار، ج107 –105، ص7الكبرى، ج نالسن
، 9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج453 -452، ص9؛ ابن حزم، المحلى، ج86، ص19؛ التمهيد، ج32 - 31ص
 - 270، ص8سائل الخالف، ج؛ ابن الجوزي، التحقيق في م144، ص3؛ المناوي، فيض القدير، ج41 - 40ص

؛ أبو إسحاق 186 -185، ص3؛ الزيلعي، نصب الراية، ج74 -72، ص12؛ الشوكاني، نيل األوطار، ج273
 .414 - 408، ص2الحويني، المرجع السابق، ج

 .755، ص2ابن القيم، تهذيب السنن، ج –) 3(
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 .318، ص3الذهبي، ميزان االعتدال، ج –) 1(

؛ ابن 756، ص2؛ ابن القيم، تهذيب السنن، ج318 –317، ص3ميزان االعتدال، ج انظر في ذلك: الذهبي، –) 2(
 .227 –226، ص4، تهذيب التهذيب، جالعسقالني حجر

، النشوي إبراهيم أحمد ناصر؛ 121، ص1انظر في المعنى: عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج –) 3(
 .445المرجع السابق، ص

إضافة إلة  ،اية على الغيرة، فُألزموا بأنه ال يقال للصغيرة امرأة كما ال يقال للصبي رجلحمل الحنفية الحديث بد –) 4(
أن زواج الصغيرة عند الحنفية يكون موقوفا على إجازة الولي، في حين الحديث جعله باطال ثالثا. لكنهم قالوا بأن 

بالتكرار، ُمَؤكًدا هم بأن البطالن تم التصريح به المقصود من البطالن ما يؤول إليه العقد العتراض الولي عليه، فرّد علي
الحديث محمول على األمة.  وأنه ال يجوز تسمية الشيء بما يؤول إليه إال إذا كان واقعا ال محالة. فلما ُألزموا َقاُلوا بأن

اُلوا بأن الحديث محمول فرّد عليهم بأن الحديث جعل المهر لها بالدخول، واألمة ال مهر لها بل هو لسيدها، فما ُألزموا قَ 
التي " العموم فيه واضح بإيراد كلمة "َأيّ  عليهم بأن الحديث جاء عاما وظهور ، َفُرد على المكاتبة، وهي تستحق المهر

الذي هو من مؤكدات العموم، فترتب البطالن على الشرط  "وتأكيدها بحرف "َما، هي من أدوات الشرط التي تفيد العموم
وحمل الحديث على المكاتبة تعسف ظاهر في مقابل العموم الذي هو قوي، وليس من كالم العرب  .ءفي معرض الجزا

الصيرورة إلى النادر الشاذ كالمكاتبة باللفظ الذي يدل على العموم إال بقرينة تقترن باللفظ، وقياس الزواج على المال، 
  اله على صورة نادرة. واإلناث على الذكور، ليس بقرينة تقترن باللفظ، وال تصلح إلنز 

عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على انظر في ذلك: 
؛ محمد 515 - 513، ص1م، ج2002- هـ 1423مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرّيان، الطبعة الثانية، د.م، 

، تحقيق: سيد عبد العزيز شنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيت، بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي
 - 822، ص2، جم1998 -هـ  1418، الطبعة األولى، د.م، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وٕاحياء التراث، عبد اهللا ربيعو 

 .49- 48، ص5، جم1994 - هـ 1414، الطبعة األولى، د.م، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه؛ 823
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 .144، ص3المناوي، فيض القدير، ج –) 1(

 .42 –41، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج –) 2(

 .42 –41، ص9؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج453، ص9ابن حزم، المحلى، ج –) 3(

؛ الزيلعي، نصب الراية، 113 –112، ص7؛ السنن الكبرى، ج33، ص10البيهقي، معرفة السنن واآلثار، ج –) 4(
 .186، ص3ج

 .454 –453، ص9ابن حزم، المحلى، ج –) 5(

 .178، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةمالك بن أنس، ال –) 6(
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 وقد ذكرنا هذا عند مناقشة القول بصحة العقد عند موافقة الولي. –) 1(

 ،3؛ الصنعاني، سبل السالم، ج178، ص4، ج2الكبرى، مج مدّونةذكر هذا المعنى: مالك بن أنس، ال –) 2(
أم و ؛ محمد بن صالح العثيمين، فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان 325ص

 .472، ص4م، ج2006 –ه1427إسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة اإلسالمية، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 

؛ محمد بن عبد 154، ص2ان االعتدال، ج؛ الذهبي، ميز 113، ص2ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، ج –) 3(
سنن بن ماجه بشرح السندي وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة للبوصيري، تحقيق: خليل (السندي)، الهادي التتوي 

 .429، ص2م، ج1996 –ه1416مأمون شيحا، دار المعرفة، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

 ، نقال عن ابن كثير.74ص ،12ذكر ذلك: الشوكاني، نيل األوطار، ج –) 4(

  .104 - 103، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 5(
يستغرب المرء من المفارقات في أقوال الحنفية، حين جعلوا لألولياء حقا في المهر، إذا قّل عن مهر المثل فلهم فسخ 

يقل أحٌد بأّن من كان مهرها قليال  العقد؛ ألّن المهر القليل هو مهر المومسات والّزانيات، كما أشرنا سابقا، مع أّنه لم
فهي زانية، بل إّن من الصحابيات من كان مهرها قليال؛ وفي المقابل يطعنون في حديث أبي هريرة عن النبّي مع أنه 
   صحيح مرفوعا دون جملة الزانية، وصحيح موقوفا بهذه الجملة. ثم إّن زيادة أبي هريرة هي من باب استقباح الفعل 
= 
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. رواه: »َقْوٍم ِلَيِجُدوا ِمْن ِريِحَها َفِهَي َزاِنَيةٌ بَفَمرْت  ،َأيَما اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرتْ « :4، مثل قول النبيواستهجانه =

. قال حمزة أحمد الزين في األول 19635، حديث رقم 23، ص19599، حديث رقم 11، ص15أحمد، المسند، ج
Aوفي الثاني:@إسناده صحيح ،�A2716، حديث رقم 141، ص7اوي، شرح مشكل اآلثار، ج؛ الطح@إسناده حسن ،
، حديث 467، ص2ج،�؛ الحاكم، المستدرك@إسناده قويAقال شعيب األرنؤوط:  .4553، حديث رقم 478، ص11ج

إسناده A. وقال: 2786، حديث رقم 625؛ الترمذي، السنن، ص@وهو صحيح اإلسناد ولم يخرجاه�A. وقال:3554رقم 
  .@حسنA. قال األلباني: 5126، حديث رقم 776؛ النسائي، السنن، ص@حسنW�Aاأللبانيقال �.@حسن

وقد قال الطحاوي في شرح الحديث بأن هذا الفعل سبب لما يستحق به ذلك االسم، وأن هذا الفعل وٕاباحة الفاعل له، هو 
 .479 - 478، ص11، ج141، ص7سبب للوقوع في الزنا. انظر: شرح مشكل اآلثار، ج

 .114، ص2العسقالني، تهذيب التهذيب، ج ابن حجر –) 1(

  فقد جاء عن جميل بن الحسن العتكي، ومخلد بن الحسين، وعبد السالم بن حرب، كلهم عن هشام بن حسان. –) 2(
الكبرى وفي معرفة السنن  البيهقي في السننسننه، الدارقطني في سننه، ابن ماجه في انظر في ذلك على الترتيب: 

 ع الذي تم تخريج الحديث فيه.واآلثار؛ في الموض

، الطبعة األولى، الرياض، الّرشدأحمد بن علي بن حجر العسقالني، بلوغ المرام من أدلة األحكام، دار  –) 3(
 .358م، ص2005-ه1426، السعودية

 .325، ص3انظر في ذلك: ابن حجر العسقالني، تلخيص الحبير، ج –) 4(

 .198ص محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، –) 5(
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 .200 –199محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص –) 1(

 .103، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج - ) 2(

؛ العظيم آبادي، التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني، 92، ص9ابن حجر العسقالني، فتح الباري، جانظر:  –) 3(
 .308، ص4ج
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 .264 –263، ص2، جانظر في ذلك: ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب –) 1(
 .86، ص4ذكر ذلك: ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، ج –) 2(
 .)249، ص6إرواء الغليل، ج(معبد. إّال ابن  وقد ذكرنا أن األلباني قال بأن رجاله ثقات –) 3(
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 .249، ص6األلباني، إرواء الغليل، ج –) 1(

 .88 –85، ص4هذيب، جانظر في تفصيل ذلك: ابن حجر العسقالني، تهذيب الت –) 2(

 .126، ص7البيهقي، السنن الكبرى، ج –) 3(

، 5م، ج1978 –ه1398محمد بن حبان (أبو حاتم)، الثقات، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند،  –) 4(
 .108 –107ص

 .249، ص6األلباني، إرواء الغليل، ج –) 5(
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òîÐä¨a@‡äÇ@Šbju⁄a@òíüë@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@104  

@cM Šbju⁄a@òíüë@éîÜÇ@ojrm@åß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@104  

@l@M Šbju⁄a@òíüë@éÛ@ojrm@åß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@105  

@xM Šbju⁄a@òíüë@‹qc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@105  
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ð‡í�Ûa@éÔÐÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@107  

ïšbi⁄a@éÔÐÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@108  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�Šbju⁄a@òíüë@À@æìÔî›¾a@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@108  

ð‹çbÄÛa@éÔÐÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@109  

îÈÏb“Ûa@‡äÇ@Šbju⁄a@òíüë@Zbîãbqò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@109  

ïßbß⁄a@éÔÐÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@111  

ŠîØÛb¾a@‡äÇ@Šbju⁄a@òíüë@ZbÈiaò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@112  

@cM ÖbĐã@bè�bäßë@lþa@ô‡Û@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@112  

1@M ñ�Ì—Ûa@Šbjug@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@112  

2@M òãìä�a@Šbjug@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@113  

3@M ‹ØjÛa@Šbjug@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@113  

4@M@bç†b�Ï@‹èÃ@�Ûa@kîrÛa@Šbjug@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@114  

@l@M ï–ìÛa@ô‡Û@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@114  

òÜibä¨a@‡äÇ@Šbju⁄a@òíüë@Zb�ßb‚@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@116  

@cM énäiü@lþa@Šbjug@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@116  

@l@M Šbju⁄a@Âbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@118  

1- ‹Ì—Ûaë@ñŠbØjÛa@µi@Šbju⁄a@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@118  

2- òãìä�a@óÜÇ@Šbju⁄a@òíüë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@119  

ïãbrÛa@kÜĐ¾aW�òîÈšìÛa@pbÈí‹“nÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@121  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�ïi‹ÈÛa@l‹Ì¾a@†ýi@À@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@121  

ð‹öa�§a@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@121  

@cM À@Šbju⁄a@òíüë@ñ‹�þa@µäÔm@Šë‡–@ÝjÓ@bß@òÜy‹ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@121  

@l@M üëu⁄a@òí@æìãbÔÛa@ÝÃ@À@Šbj84M11@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@124  

ïi‹Ì¾a@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@130  

@cM @òíüë@áÓŠ@�èÄÛa@ÝÃ@À@Šbju⁄a57M343@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@130  

@l@M a@òíüë@áÓŠ@�èÄÛa@ÝÃ@À@Šbju⁄22M04M1@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@133  

ï�ãìnÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@134  

�îÜÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@137  
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ïãbníŠì¾a@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@Zb�ßb‚@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@139  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�ïi‹ÈÛa@Ö‹“¾a@†ýi@À@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@140  

Ûa@Züëcn“òäîÈß@òÜy‹ß@À@Šbju⁄a@òíüìi@p‰‚c@�Ûa@pbÈí‹@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@141  

@cM ð‹—¾a@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@141  

1- Šbju⁄a@òíüë@÷í‹Øm@òÜy‹ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@141  

2- Šbju⁄a@òíüë@õbÌÛg@òÜy‹ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@144  

@l@M ë�íìØÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@145  

@xM üëïãa†ì�Ûa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@146  

Ûa@Zbîãbqn“òäîÈß@ò÷Ï@óÜÇ@Šbju⁄a@òíüìi@p‰‚c@�Ûa@pbÈí‹@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@147  

@cM ëïã†Šþa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@147  

@l@M ëÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüïÓa‹ÈÛa@æìãb@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@148  

@xM �àîÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@149  

@†M üëïmaŠbß⁄a@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@150  

Šbju⁄a@òíüìi@‰‚dm@�@�Ûa@pbÈí‹“nÛa@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@150  

@cM ðŠì�Ûa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüëNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@150  

@l@M ð‹ĐÔÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@151  

@xM ëïãbàÈÛa@æìãbÔÛa@À@Šbju⁄a@òíü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@152  

ïãbrÛa@szj¾aWא���������א����
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@155@@وאجو��

Þëþa@kÜĐ¾aW�ïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@156  

ëþa@Ê‹ÐÛaÞW��òÈiŠþa@kça‰¾a@À@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@157  

îÐä¨a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Züëcò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@157  

c@M Ûa@éuìÛað‰@kîrÛa@ñc‹¾a@õbšŠ@À@éi@‡nÈí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@157  

@l@M bçbšŠ@åÇ@‹ØjÛa@�jÈm@òîÐî×@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@158  

bqîØÛb¾a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Zbîãò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@160  

ÛbqîÈÏb“Ûa@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Zbrò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@161  

c@M kîrÛa@óÜÇ@Šbîn‚üa@òíüë@‹—Ó@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@161  

l@@M a�Ûa@püb¨xaë�Ûa@À@‹ØjÛa@æˆg@‰‚c@ï›nÔm@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@162  

òÜibä¨a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@163  
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ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�kça‰¾a@ïÓbi@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@165  

òí‹çbÄÛa@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@165  

òîšbi⁄a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@166  

òí‡í�Ûa@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@167  

òîßbß⁄a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òíüë@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@169  

ïãbrÛa@kÜĐ¾aW�ïÈšìÛa@æìãbÔÛa@À@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@170  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�ïi‹ÈÛa@l‹Ì¾a@æa‡Üi@À@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@170  

ñ‡’a‹Ûa@ñc‹àÜÛ@bÔy@òíüìÛa@oÜÈu@�Ûa@pbÈí‹“nÛa@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@171  

@cM üëð‹öa�§a@Ê‹“¾a@‡äÇ@Šbîn‚üa@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@171  

1-  �§a@Ê‹“¾a@÷í‹Ømñc‹¾a@óÜÇ@Šbîn‚üa@òíüìÛ@ð‹öa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@171  

2-@¾a@ÑÓìß@˜îz¸Šbîn‚üa@òíüë@åß@ð‹öa�§a@Ê‹“@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@172  

@l@M@üëïi‹Ì¾a@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@174  

@x– @Šbîn‚üa@òíüëï�ãìnÛa@Éí‹“nÛa@À@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@175  

ß@ïÛìÛa@Õy@o×‹’c@�Ûa@pbÈí‹“nÛa@Zbîãbqñc‹¾a@Õy@É@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@176  

c@M Z�îÜÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òíüëNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@176  

l@@M òíüë@ïãbníŠì¾a@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@176  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�ïi‹ÈÛa@Ö‹“¾a@æa‡Üi@À@Šbîn‚üa@òíüë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@177  

bè�Ðã@À@Õ¨a@ñc‹¾a@ozäß@�Ûa@pbÈí‹“nÛaZüëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@177  

c@M üìÛa@À@ñc‹¾a@Õyð‹—¾a@Éí‹“nÛa@À@bè�Ðã@óÜÇ@òí@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@177  

@l@M íüìÛa@À@ñc‹¾a@ÕynÛa@À@bè�Ðã@óÜÇ@òïÓa‹ÈÛa@Éí‹“@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@178  

xaëČ�Ûa@™ì—£ñc‹¾a@Õy@Éß@ïÛìÛa@Õy@o×‹’c@�Ûa@pbÈí‹“nÛaZbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@181  

@cM ëðŠì�Ûa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òíü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@181  

@l@M üë�íìØÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@182  

@xM üëïãbàÈÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@183  

@†M üë@Šbîn‚üa@òíïãa†ì�Ûa@Éí‹“nÛa@À@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@184  

  àîÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òíüNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@185�M ëه 

ëM íüëïmaŠbß⁄a@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@ò@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@185  

ŒM ëð‹ĐÔÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òíü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@187  
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@�M üë�í‹zjÛa@Éí‹“nÛa@À@Šbîn‚üa@òí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@188  

kîrÛaë@‹ØjÛa@µi@ïã†Šþa@Ê‹“¾a@Õí‹Ðm@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@189  

ïãbrÛa@lbjÛaW�xaë�Ûa@‡ÔÇ@âa‹ig@ïÛìm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@191  

ÛaÞëþa@Ý—ÐW��Ûa@‡ÔÈÛ@ïÛìÛa@âa‹igxaë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@192  

Þëþa@szj¾aW�xaëČ�Ûa@‡ÔÇ@À@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@194  

Þëþa@kÜĐ¾aW�ïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@194  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�tŠ⁄a@‘b�c@óÜÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@195  

òîÐä¨a@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@195  

c@M kîm‹m@pbj—ÈÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@197  

l@@M kîm‹m@ðëˆ@âbyŠþa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@198  

òí‡í�Ûa@òÈî“Ûa@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@198  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�Ûëþa@kîm‹mÊë‹ÐÛaë@Þì–þa@ŠbjnÇbi@õbî@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@199  

òîØÛb¾a@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@200  

@cM òßÿÛ@òj�ČäÛbi@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@200  

@l@M äÛbi@õbîÛëþa@kîm‹m�§a@bèîÜÇ@ÉÔí@�Ûa@ñc‹àÜÛ@òj�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@200  

@xM ñ‹fljžvk¾a@�Ë@ñc‹àÜÛ@òj�äÛbi@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@201  

òîÜjä¨a@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@204  

òîšbi⁄a@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@207  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛaW�Êë‹ÐÛa@æë†@Þì–þa@ŠbjnÇbi@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@208  

òîÈÏb“Ûa@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@209  

ëþa@kîm‹m@Zbîãbqòí‹çbÄÛa@‡äÇ@õbîÛ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@214  

òîßbß⁄a@‡äÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@214  

ïãbrÛa@kÜĐ¾aW��@À@õbîÛëþa@kîm‹mòîÈšìÛa@µãaìÔÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@214  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�ð‹öa�§a@Éí‹“nÛa@À@õbîÛëþa@kîm‹mNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@215  

@õbîÛëþa@kîm‹m@Züëcáí‡ÔÛa@ñ‹�þa@µäÔm@ÝÃ@À@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@215  

‡í‡§a@ñ‹�þa@µäÔm@ÝÃ@À@õbîÛëþa@kîm‹m@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@217  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�òîi‹ÈÛa@pbÈí‹“nÛa@ïÓbi@À@õbîÛëþa@kîm‹m@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@222  

ïi‹ÈÛa@l‹Ì¾a@pbÈí‹“m@À@õbîÛëþa@kîm‹m@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@223  
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c@ - kîm‹m@õbîÛëþa@À@îãbníŠìßb@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@223  

l@- kîm‹m@õbîÛëþa@À@bîjîÛ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@223  

ïi‹ÈÛa@Ö‹“¾a@pbÈí‹“m@À@õbîÛëþa@kîm‹m@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@224  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛaW�Šb���nƒ¾a@k�îm�Ûa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@226  

ïãbrÛa@szj¾aW��Ûa@‡ÔÇ@óÜÇ@õbîÛëþa@kîm‹m@‹qcxaë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@231  

Þëþa@kÜĐ¾aW�ñc‹¾a@õbîÛëc@õaìn�aë@†‡Èm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@231  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�Œbäm@òÛbyõbîÛëþa@Ê@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@232  

Ó@Züëcí‹“nÛa@KÈië@òîšbi⁄aë@òîÐä¨a@ÞìbÔÜĐß@‡ÔÈÛa@òz—i@pbÈ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@232  

pbÈí‹“nÛaë@õbèÔÐÛa@ïÓbi@ÞaìÓc@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@233  

@c - òîØÛb¾a@‡äÇ@õbîÛëþa@ÊŒbäm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@233  

1- ‡ÔÈÛa@óÜÇ@ÊŒbänÛa@òÛby@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@234  

2- Ûaxë�Ûa@óÜÇ@ÊŒbän@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@235  

@l- òîÈÏb“Ûa@‡äÇ@õbîÛëþa@ÊŒbäm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@235  

@x- òîÜjä¨a@‡äÇ@õbîÛëþa@ÊŒbäm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@236  

@† - bämòîßbß⁄a@òÈî“Ûa@‡äÇ@õbîÛëþa@ÊŒ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@237  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�‡ÔÈÜÛ@µîÛë@âa‹ig@òÛby@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@237  

µ÷Ð×@�Ë@æbuë�Ûa@æìØí@æc@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@238  

aûÐ×@ÁÔÏ@bàç‡yc@æìØí@æc@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@238  

bÈß@åíûÐ×@æbuë�Ûa@æìØí@æc@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@238  

@cM á�ÜžÈŽí@žæc@ÕyýÛa@‡ÔÈÛa@flåčß@Õib�Ûa@‡ÔÈÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@238  

1-  bÔÜĐß@ïãbrÛa@æë†@Þëþa@‡ÔÇ@òz–@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@239  

2- g@ïãbrÛa@‡ÔÇ@òz–Þëþa@‡ÔÈi@ýçbu@ñc‹¾bi@Ý‚†@aˆ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@241  

@l- ‡yaë@oÓë@À@æa‡ÔÈÛa@æìØí@žæc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@242  

@x- žæc@�ÜžÈŽí@übàèäß@Õib�Ûa@À@Ù“Ûa@ÉÔí@ëc@flá@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@243  

@† - Õj�Ûa@bàç‡yc@ïÇ‡í@žæc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@245  

ïãbrÛa@kÜĐ¾aW�igxaë�Ûa@‡ÔÈÛ@‡Èiþa@ïÛìÛa@âa‹@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@246  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�l‹Óþa@ïÛìÛa@lbîË@ëc@Šì›y@‹qc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@246  

ÛìÛa@‡ÔÇ@Züëcl‹Óþa@Šì›y@Éß@‡Èiþa@ï@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@246  
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@cM ‡ÔÈÛa@òz–@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@247  

@l@M ‡ÔÈÛa@ÑÓë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@248  

@xM ‡ÔÈÛa@æýĐiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@251  

l‹Óþa@ïÛìÛa@lbîË@òÛby@À@‡Èiþa@ïÛìÛa@‡ÔÇ@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@255  

@cM @‡y@òjîÌÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@255  

1- bèäßŒ@ëc@òÏb�¾a@ŠbîÈß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@255  

2- Š‹›Ûa@ŠbîÈß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@257  

3- Šbnƒ¾a@ðc‹Ûa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@259  

@l@M òíüìÛa@éîÛg@ÝÔnäm@ð‰Ûa@ïÛìÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@259  

1- �ÌÛa@¶g@òíüìÛa@ÞbÔnãa@â‡Ç@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@259  

2-  a@ÞbÔnãa‡Èiþa@ïÛìÛa@¶g@òíüìÛ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@261  

3-  æbĐÜ�Ûa@¶g@òíüìÛa@ÞbÔnãa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@262  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�ñc‹àÜÛ@ïÛìÛa@Ý›Ç@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@264  

Ý›ÈÛa@Âë‹’@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@264  

@c - k�b©a@ñõbÐ×@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@265  

@l- a@ñc‹¾a@kÜ�xaë�Û@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@269  

@x- ñc‹¾a@‡’Š@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@269  

Ý›ÈÛa@ÕÔ¥@‹qc@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@271  

c@M nãa‡Èiþa@ïÛìÛa@¶g@òíüìÛa@ÞbÔ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@271  

l@@M æbĐÜ�Ûa@¶g@òíüìÛa@ÞbÔnãa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@272  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛaW�‹¾a@ñ‹’bjßxaë�Ûa@‡ÔÈÛ@ñc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@274  

Þëþa@szj¾aW��Ûa@‡ÔÈÛ@ñc‹¾a@ñ‹’bjß@òz–xaë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@275  

Þëþa@kÜĐ¾aW�bÔÜĐß@xaëČ�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ñ‹’bjß@òČz–@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@275  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�áènÛ†cë@bÔÜĐß@‡ÔÈÛa@òz—i@æìÜöbÔÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@275  

ÞaìÓþa@ê‰ç@æìà›ß@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@276  

ÙÛˆ@óÜÇ@áènÛ†c@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@281  

@cM òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@281  

1- @ÝîÛ‡ÛabÔÜĐß@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òČz–@óÜÇ@Þëþa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@281  
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2- @ÝîÛ‡ÛabÔÜĐß@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òz–@óÜÇ@ïãbrÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@282  

3- @ÝîÛ‡ÛabÔÜĐß@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òz–@óÜÇ@sÛbrÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@283  

4- a@ÝîÛ‡ÛabÔÜĐß@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òČz–@óÜÇ@Éia‹Û@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@284  

@l@M òä�Ûa@åß@òÛ†þa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@284  

1-@@sí‡¢@Þü‡n�üaAI
L�9ْI
�LwZ��
KKK�+ZE��I����{
  �L"LE��m@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@285א

2-@Þü‡n�üa�sí‡¢�A�ML7��V����3א�KKK�L8��
��Z4IE��L8IوXْL�I�@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@285  

3-@Þü‡n�üa�sí‡¢�wíë�m�‹àÇ�éßþ�âkc��òflà�Üflل�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@286  

4-@üabè�Ðã@ñc‹¾a@òjç@òÈÓaìi@Þü‡n�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@287  

5-@‹¾a@xaëŒ@†Š@sí‡¢@Þü‡n�üaxaë�Ûa@óÜÇ@bçìic@bèç‹×c@�Ûa@ñcNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@288  

@xM ŠbqŁa@flåčß@òÛ†þa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@288  

1-@lbĐ©a@åi@‹àÇ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üa��@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@288  

2- kÛb�@ïic@åi@ïÜÇ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üa��@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@289  

3-@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üa@‹àÇ@åiaب�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@289  

4-@ò“öbÇ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üaل@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@289  

5- áîÜ�@âc@xaëŒë@òßbßc@xaëŒ@™ì—£@åí†ŠaìÛa@åí‹qþbi@Þü‡n�üaب@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@290  

@†M ÞìÔÈ¾a@åß@òÛ†þa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@291  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�ò��Û†þa@ò�“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@293  

òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@ò“Óbäß@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@294  

@cM Þëþa@ÝîÛ‡Ûa@ò“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@294  

@l@M ïãbrÛa@ÝîÛ‡Ûa@ò“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@295  

@xM sÛbrÛa@ÝîÛ‡Ûa@ò“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@297  

@†M Éia‹Ûa@ÝîÛ‡Ûa@ò“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@298  

ò“Óbäß@Zbîãbq@òîä�Ûa@òÛ†þa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@299  

@cM@@Zsí‡y@ò“Óbäß�A��	
�ْ���	����KKKא���������������	�	����@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@299  

@l@M  ò“Óbäß�sí‡yA�W$%	&���'(�)�*א��#KKK�	���	�������و��� !ْ	"@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@300  

@xM@ �òflà�Üfl�@âkc@éßþ@‹àÇ@wíë�m@sí‡y@ò“Óbäßل@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@301  

@†M@ ò“Óbäß�Ðflã@flkflènÛ@põbu@�Ûa@ñc‹¾a@sí‡ybè���äÜÛ4@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@302  
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�@�M@ ¾a@sí‡y@ò“ÓbäßòçŠb×@ïçë@bçìic@bèuëŒھÛa@ñc‹@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@302  

òíë‹¾a@ŠbqŁa@ò“Óbäß@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@304  

@cM lbbĐ©a@åi@‹àÇ@åÇ@ðë‹¾a@‹qþa@ò“Óbäß��@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@304  

@l@M  kÛb�@ïic@åi@ïÜÇ@åÇ@ðë‹¾a@‹qþa@ò“Óbäß��@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@305  

@xM ‹àÇ@åia@åÇ@ðë‹¾a@‹qþa@ò“Óbäßب�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@306  

@†M ò“öbÇ@åÇ@ðë‹¾a@‹qþaل@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@307  

  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@308@@ل�M òßbßc@™ì—£@ðë‹¾a@‹qþa@ò“Óbäß@ه

ëM@áîÜ�@âdi@òzÜ�@ïic@xaë�i@™b©a@‹qþa@ò“Óbäß ب@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@308  

òîÜÔÈÛa@òÛ†þa@ò“Óbäß@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@309  

ïãbrÛa@kÜĐ¾aW�Âë‹“i@xaëČ�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ñ‹’bjß@òz–@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@312  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�ë�Ûa@‡ÔÈÛ@ñc‹¾a@âa‹ig@æbØßg@Âë‹’xa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@312  

xë�Ûa@ñõbÐ×@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@312  

‡ÔÈÛa@óÜÇ@ïÛìÛa@òÔÏaìß@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@315  

qbĆjČîq@ñc‹¾a@æì×@ZbrÛb@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@319  

ñŠë‹›Ûa@òÛby@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@320  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�ò��Û†þa@ò�“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@321  

xë�Ûa@ñõbÐ×@‡äÇ@‡ÔÈÛa@òz—i@ÞìÔÛa@ò“Óbäß@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@321  

ïÛìÛa@òÔÏaìß@‡äÇ@‡ÔÈÛa@òz—i@ÞìÔÛa@ò“Óbäß@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@322  

Ûbq@æg@‡ÔÈÛa@òz—i@ÞìÔÛa@ò“Óbäß@Zbr×bbĆjîq@ñc‹¾a@oã@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@323  

ñŠë‹›Ûa@òÛby@À@‡ÔÈÛa@òz—i@ÞìÔÛa@ò“Óbäß@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@325  

ïãbrÛa@szj¾aW���� �����א����������א���وאج�����
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@328@@��م����

Þëþa@kÜĐ¾aW�Č�Ûa@‡ÔÈÛ@ñc‹¾a@ñ‹’bjß@òČz–@â‡Èi@ÞìÔÛaéÜîÛ†ë@xaë@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@328  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�xaëČ�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@òČz–@â‡Èi@æìÜöbÔÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@328  

‹Ó@ð‰Ûa@áØ¨a@ZüëcòÈí‹“Ûa@õbèÔÏ@êŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@329  

@cM @ïic@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@Ñ�ìí@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@329  

@l@M b¾a@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@òîØÛ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@329  

@xM ë@òîÈÏb“Ûa@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@òÜibä¨a@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@333  



 فهرس المحتويات 

 

428 

 

@†M bÄÛa@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@òí‹ç@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@335  

  M @i⁄a@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@òîšb@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@335@ه

@ëM @Ûa@ÞìÓxaë�Ûa@‡ÔÇ@ñc‹¾a@ïÛìm@À@òí‡í�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@336  

òîi‹ÈÛa@pbÈí‹“nÛa@émŠ‹Ó@ð‰Ûa@áØ¨a@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@336  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaW�xaëČ�ÜÛ@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òČz–@â‡Èi@µÜöbÔÛa@òÛ†c@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@338  

òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@Züëc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@339  

@cM Ý›ÈÜÛ@òäà›n¾a@òíŁbi@Þü‡n�üa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@339  

@l@M @Þü‡n�üaµ×‹“¾a@�bØãhi@òÔÜÈn¾a@òíŁbi@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@341  

@xM a@òíŁbi@Þü‡n�üaåèîÜçc@æˆhi@õb�äÛa@�bØã@òäà›n¾@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@342  

† - óßbíþa@�bØãg@òífi@Þü‡n�üa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@342  

  Þü‡n�üa@‹è¾a@åÇ@ìÐÈÛa@òäà›n¾a@òíŁbi@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@343 -@ھ

ë - ›n¾a@òíŁbi@Þü‡n�üa@ó�ìß@�äÛa@xaëŒ@òäà؛؛؛؛@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@345  

òä�Ûa@åß@òÛ†þa@Zbîãbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@345  

c- �äÛa@ÞìÔi@Þü‡n�üa�4A�W1���	
�#�/.0�	+��,�-��.@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@345  

l - ¢@Þü‡n�üa�Ûa@æýĐi@sí‡aëïÛìÛa@æˆg@æë†@x@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@346  

x - sí‡¢@Þü‡n�üa@bç�Ëë@bè�ÐäÛ@ñc‹¾a@wíë�m@Éäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@346  

† - �üaén‚c@Éß@Šb�í@åi@ÝÔÈß@ò—Ôi@Þü‡nNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@347  

  Þü‡n�üa@òîÜçb§a@À@�bØäÛa@Êaìãc@sí‡¢@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@347 - ه

ŠbqŁa@åß@òÛ†þa@ZbrÛbq@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@348  

c- lbĐ©a@åi@‹àÇ@åÇ@ñ†ŠaìÛa@ŠbqŁbi@Þü‡n�üaس�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@348  

l - kÛb�@ïic@åi@ïÜÇ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üaس�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@349  

x - þbi@Þü‡n�üa‘bjÇ@åia@åÇ@†ŠaìÛa@‹qب�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@349  

† - ñ‹í‹ç@ïic@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üaس�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@350  

  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@350@لò“öbÇ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üa - ه

ë - käíŒ@åÇ@†ŠaìÛa@‹qþbi@Þü‡n�üaل@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@350  

ÞìÔÈ¾aë@‘bîÔÛa@åß@òÛ†þa@ZbÈiaŠ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@351  

c@M ‘bîÔÛbi@Þü‡n�üa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@351  
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l@@M ÞìÔÈ¾bi@Þü‡n�üa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@351  

ZïãbrÛa@kÜĐ¾a�@µÜöbÔÛa@òÛ†c@ò“Óbäßxaë�ÜÛ@ñc‹¾a@‡ÔÇ@òČz–@â‡Èi@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@354  

Þëþa@Ê‹ÐÛaW�òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@ò“Óbäß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@355  

Þü‡n�üa@ò“Óbäß@Züëc@Z¶bÈm@�a@ÞìÔi�﴿z�yKKK�﴾@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@355  

@cM  ïÛìÛa@Â‹’@Àbã@†Š@æìà›ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@355  

@l@M@ †‹Ûa@a‰ç@óÜÇ@ïÛìÛa@ï�‹“ß@òibug@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@356  

Z¶bÈm@éÛìÔi@Þü‡n�üa@ò“Óbäß@Zbîãbq ﴿�ut�s�r�q�p...﴾@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@358  

@cM  òíŁa@ê‰ç@À@‡îÐ¨a@‡’Š@åia@ÞìÓ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@358  

@l@M  ‡’Š@åia@óÜÇ@Šìèà§a@†Š@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@358  

Z¶bÈm@éÛìÔi@Þü‡n�üa@ò“Óbäß@ZbrÛbq﴿...��m�l�k...�﴾@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@359  

@cM  Â‹’@Àbã@†Š@æìà›ß@ïÛìÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@359  

@l@M  †‹Ûa@a‰ç@óÜÇ@laì§aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@360  

ZÝuë@Č�Ç@éÛìÔi@Þü‡n�üa@ò“Óbäß@ZbÈiaŠ ﴿�HG�F�E�D�C�B�A...﴾@@NNNNNNNNN@@361  

@cM  ïÛìÛa@Â‹’@Àbã@†Š@æìà›ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@361  

@l@M †‹Ûa@a‰ç@óÜÇ@laì§a@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@361  

@ Þü‡n�üa@ ò“Óbäß@ Zb�ßb‚Z¶bÈm@ éÛìÔi ﴿�°�¯...��Ä�Ã�Â�Á� À�¿�¾� ½

ÆÅ...﴾��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK362  

@cM@ ïÛìÛa@Â‹’@Àbã@†Š@æìà›ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@362  

@l@M  òÛd�¾a@À@ïãb×ì“Ûa@ÞìÓ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@363  

Z¶bÈm@éÛìÔi@Þü‡n�üa@ò“Óbäß@Zb�†b� ﴿�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦...﴾@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@363  

@cM  ïÛìÛa@Â‹’@Àbã@†Š@æìà›ß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@363  

@l@M  †‹Ûa@a‰ç@óÜÇ@laì§aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@364  
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Résumé 

Visiblement, la condition du wali (tuteur) est indispensable à la conclusion du mariage 

de la femme majeure suscite toujours le débat et la controverse entres juristes et dans les 

législations. En effet, et d’une part, il y a ceux qui considèrent la condition du wali comme 

condition sine qua non et que son absence conduit à la nullité du contrat de mariage. D’autre 

part, cette condition n’est pas nécessaire et son absence n’a aucun effet. En fin d’autres 

autorisent la femme à conclure son mariage ou celui d’autrui sans nul besoin du wali sous 

certaines conditions et dans certaines situations. 

L’étude de la doctrine islamique fait ressortir que la finalité de la condition du wali est 

très noble, elle a pour objectif la protection de la femme et la préservation de sa dignité, et ne 

constitue aucunement une mesure liberticide et inégalitaire, comme le prétend les tenants du 

libéralisme inconditionnel dans les pays occidentaux. En effet, l’Islam a toujours prôné 

l’égalité des sexes et n’envisage la distinction entre eux qu’exceptionnellement et 

expressément, pour des raisons apparentes relatives à la constitution morphologique et 

psychologique ou mentale de la femme. 

Par conséquent, nous sommes donc amené à soutenir l’idée, largement partagée par les 

juristes et consacrée dans la plus part des législations des Etats arabes- que la condition du 

wali ait un caractère obligatoire, sans pour autant, nier le droit de la femme à choisir 

librement son conjoint. 
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