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 انثحث يهخص
وفيثه  ،فثي ععخيثا الثدواج والؽ يثة ،األولالسبحثث  ،مبحثيؼ فيالبحث  يقع

والثثثاني فثثي ععخيثثا الؽ يثثة  ،مطمبثثانا السطمثثو األولا فثثي ععخيثثا الثثدواج
واألدلثة  ،الثانيا في حكػ اشتخاط الؽلي فثي عقثج الثدواج وأنؽاعها. والسبحث

ومثثا نثثخاج راجحثثا ورأن قثثانؽن  ،ثثثػ السشاقذثثة ،التثثي اسثثتشجوا اليهثثا وعؽجيههثثا
ثثثثػ  ،ومثثثجل التطبيثثثل فثثثي السحثثثاكػ الذثثثخعية ،األحثثثؽال الذخرثثثية األردنثثثي

الخاعسة وعتزثسؼ أمثػ الشتثاال التثي عؽصثمشا اليهثا فثي مثحا السؽ ثؽ .    
 السؽفل. 
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Abstract: 

The research includes two topics, the first topic deals with the 

definition of Marriage and its state, and has two matters: first 

matter: discusses the definition of marriage, and the second 

discusses the definition of Marriage's state and its types. The second 

topic: deals with the Ruling of the stipulation of the Guardian in the 

marriage contract, and the evidence on which they were based and 

directed, then the discussion, and what we see preponderant and in 

the opinion of the Jordanian Personal Status Law, also the extent of 

the application in the Shari's courts, then it comes to conclusion 

which includes the most important results that we have 

accomplished in this topic. And God bless.     
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 انثحث يقذيح
 ،وندثثتعيشه وندثثت فخج ونتثثؽا اليثثهونحسثثجج ععثثال   ،الحسثثج ر را العثثالسيؼ

 ،مؼ يهجج   فثال مزثل لثه ،ونعؽذ بار مؼ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا
 ،ونذثثهج أن   الثثه ا    وحثثجج   شثثخيغ لثثه ،ومثثؼ يزثثمل فثثال مثثادن لثثه

المهثثػ صثثل وسثثمػ  ،بعثثثه   بذثثيخا ونثثحيخا ،ونذثثهج أن  ا عبثثجج ورسثثؽله
ومثؼ  ،وعم  آلثه وصثحاهته ر ثي   عثشهػ – ملسو هيلع هللا ىلص –وبارك عم  سيجنا   

 أما بعجا  ،دعا هجعؽعهػ ال  يؽم الجيؼ

قال   ععال ا"  ،فإن اإلسالم حث عم  الدواج ورغو فيه   

                      

                 الشؽرا ."ٖٕ . 

 وقال سبحانها"                

                       

                    الشداءا "ٖ. 

شكػ الباءة وقال عميه الرالة والدالما" يا معذخ الذباا مؼ استطا  م
 فميتدوج". متفل عميه.

حيث قال ععال ا"  ،وقج جعمه   ععال  هيؼ الدوجيؼ ميثاقا غميعا
        ." ٕٔالشداءا. 
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 ،لسا له مؼ أمسية كبخل في حيثاة الثدوجيؼ حيثث الدثكؼ والسثؽدة والخحسثة 
والتآلف والتعارف فيسا  ،وما يشجػ عشه مؼ عكؽيؼ األسخ والسجتسعات واألمػ

ولحا شخ  الدواج هيؼ الخجل والسثخأة برركثان وشثخوط   هثج مثؼ  ،هيؼ الجسيع
فهثل يقثؽم بثه كثل مثؼ  ،عؽافخما في عقج الدواج ومؼ ذلغ ما يتعمثل بعاقجيثه

 ،أو أن الحن هشفخد به الخجل دون السثخأة ،كالسعامالت السالية ،الخجل والسخأة
لها مثؼ  فهل عدتطيع السخأة أن عباشخ عقج الدواج هشفدها أم   هج مؼ ولي

وبعبثثثارة أألثثثخل مثثثل يشعقثثثج  ،كثثثاألا والجثثثج واألألثثثؽة واألعسثثام...  ،العرثثبات
مثثحا مثثا  ،الثثدواج بعبثثارة الشدثثاءم ومثثا مثثجل التطبيثثل فثثي السحثثاكػ الذثثخعية

ومثثؽ بعشثثؽانا" الؽ يثثة فثثي الثثدواج فثثي الفقثثه  ،يجيثثو عميثثه مثثحا السؽ ثثؽ 
اإلسالمي وقثانؽن األحثؽال الذخرثية األردنثي ومثجل التطبيثل فثي السحثاكػ 

 وألاعسة.  ،الذخعية". ومؽ في مبحثيؼ

 السبحث ا ولا ععخيا الدواج والؽ يةا وفيه مطمبان.

 والسبحث الثانيا في حكػ اشتخاط الؽلي في عقج الدواج واألدلة.
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 اوفيه مطمبان ؛ا ععخيا الدواج والؽ يةاألول ادلثحث

  اا ععخيا الدواج ل ة واصطالحا دلطهة األولا

 مؼ  :واج، واَلدَ ٔا قتخان، أن اقتخان الخجل بالسخأة اانزواج يف انهغح
َنَكَحها َيشِكُحها َنْكحًا مؼ .ٕزناومعش الَتدويل، ومؽ كالّشكاحَ وْ 

وَنَكَحْت ِمَي َأن عدوَّجت؛ َوِمَي َناِكٌح ِفي َهِشي َعُقؽُلا َنَكْحُتها وِنكاحًا،
والشِّكاُح الُبْزُع، َوَذِلَغ ِفي َنْؽِ  اإِلندان  ،ُفاَلٍن َأن َذاُت َزْوٍج ِمْشُهػْ 

ةً   .  ٖالشَِّكاُح اْلَؽْطُء َوَقْج َيُكؽُن الَعْقجَ  ،أَلاصَّ
 وقج عخفه الفقهاء هتعاريا عجة متقاربة  اانزواج يف االصطالح

مؽ عقج يخد " :أذكخ مشها ععخيا الديمعي في كتابة عبييؼ الحقاال
 ."ٗعم  عسمغ الستعة قرجا

                                                           
مجسع الم ة العخبية بالقامخة، (اهخاميػ مرطف  / أحسثج الديثات / حامثج عبثج القثادر ( -ٔ

 .الجعؽة ، دار ٕٔٔ،ص ٓ/   الشجار، السعجػ الؽسيط، ج
عز ، اَلدبيجن السخعز  الدبيجن،   هؼ مّحسج هؼ عبج الخّ زاق الحدثيشي، أهثؽ السخ  -ٕ

مثثثث(  ، عثثثاج العثثثخوس مثثثؼ ٔٔٛٓالستثثثؽف ا (الفثثثيا، السمقثثثو بسخعزثثث  الدبيثثثجنّ  
 ..دار الهجايةٕ٘، صٙجؽامخ القامؽس، ج

عؽر األنرارن اهؼ مشعؽر،   هؼ مكخم هؼ عم ، أهؽ الفزل، جسال الجيؼ اهؼ مش - ٖ
، مثادة )نكثح(، ٕٙٙ، صٕمث(، لدثان العثخا، جٔٔٚالخويفع  اإلفخيق  )الستؽف ا 

 مث.  ٗٔٗٔ -هيخوت، الطبعةا الثالثة  –الشاشخا دار صادر 
، عثسان هؼ عمي هؼ محجؼ البارعي، فخخ الجيؼ الديمعي الحشفثي، الستثؽف ا الديمعي -ٗ

هؼ أحسج هؼ يؽنذ هؼ اسثساعيل  شهاا الجيؼ أحسج هؼ   :مث ) مع حاشية ٕٗٔ
مث) عبييؼّ الحقاال شثخح كشثد الثجقاال وحاشثية  ٓٛٔٓهؼ يؽنذ الذمبي (الستؽف ا 

،السطبعثثة الكبثثخل األميخيثثة هثثؽ ق، القثثامخة، الطبعثثةّ ا ولثث ، ٜٗ، صٕالذثثمبي(، ج
 مجخن. ٖٖٔٔ
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وعخفه الراون في حاشيته برنها " عقج لحل عستع برنث  غيخ محخم وغيخ 
 ."٘مجؽسية وغيخ أمة كتاهية بري ة لقادر محتاج أو راج ندل

وعخفه الخممي في نهاية السحتاج برنها عقج يتزسؼ اباحة الؽطء همفع 
 .ٙالشكاح أو التدويل أو ما اشتل مشهسا

ا "عقج التدويل همفع نكاح، أو برنه وعخفه البهؽعي في كذاف القشا 
 .ٚعدويل، أو عخجسته"

رجح ععخيا الذافعية لمدواج بقؽلهػا ي أومؼ ألالل ععاريا الفقهاء فإن
يتزسؼ اباحة الؽطء همفع الشكاح أو التدويل أو ما اشتل مؽا "عقج 

مشهسا"، وذلغ لتجميه حقيقة الشكاح حيث أنه عقج هيؼ رجل وامخأة عحل له 
ألن  ،وذلغ لععػ أمخ الدواج ،كالشكاح والتدويل ،شخعا برلفاظ مخرؽصة

عحتسل ا  عم  ارادة فال  ،محيؼ المفعيؼ أدل عم  ارادة الشكاح مؼ غيخمػ
 لدواج.عقج ا

  محا وقج عخفه قانؽن األحؽال الذخرية األردني في السادة
الخامدة مشه عم  أن "الدواج عقج هيؼ رجل وامخأة عحل له شخعا 

                                                           
 ، ٕالرثثاون، أحسثثج هثثؼ   الرثثاون، حاشثثية الرثثاون عمثث  الذثثخح الرثث يخ، ج -٘

 . ٛٔٗص
لخممثثي، شثثسذ الثثجيؼ   هثثؼ أهثثي العبثثاس أحسثثج هثثؼ حسثثدة شثثهاا الثثجيؼ الخممثثي ا -ٙ

.الشاشثخا  ٖٔٓ،ص ٖمث(،  نهاية السحتاج ال  شخح السشهثاج، جٕٔٔٓ)الستؽف ا 
 م. ٜٗٛٔمجخن، ٗٓٗٔ دار الفكخ، هيخوت، الطبعةااألأليخة 

ؼ االقشثا  ، لبهؽعي، مشرؽر هؼ يؽنذ هؼ ادريذ البهؽعي، كذثاف القشثا  عثؼ مثتا -ٚ
 . ٜٖٓ،ص ٖٓج
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وفي السادة الدابعة" يكؽن كل مؼ  ."لتكؽيؼ أسخة وإيجاد ندل
ا يجاا والقبؽل باأللفاظ الرخيحة )كا نكاح والتدويل( ولمعاجد 

 رعه السعمؽمة".  عشهسا بكتاهته أو باشا
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 اوأنؽاعها ،ععخيا الؽ ية اادلطهة انثاٍَ

 والِؽ ية= الَؽ يةا ِباْلَفْتِح َواْلَكْدِخ، َوِمَي  ،ٛالقخابة اانىالَح نغح
ِبَسْعَش  الشُّْرخة، ُيَقاُلا مػ عميَّ َو يٌة ]ِو يٌة[ َأن ُمْجَتِسُعؽَن ِفي 
الشُّرخة. َوَقاَل ِسيَبَؽْيِها الَؽ ية، ِباْلَفْتِح اْلَسْرَجُر، والِؽ ية، ِباْلَكْدِخ، 

و )ولي  ،أمخا َأو َقاَم ِبِه والشريخ . و)اْلَؽِلّي( كل مؼ وليٜاِ ْسػُ 
اْلَسْخَأة( مؼ َيِمي عقج الشَِّكاح َعَمْيَها َوَ  َيجعَها عدتبج ِبعقج الشَِّكاح مؼ 

 .ٓٔدونه و )ولي اْلَيِتيػ( الَِّحن َيِمي أمخج َويقؽم بكفايته
 وقج عخفها الفقهاء هتعاريا عجة متقاربة نحكخ ا  انىالَح اصطالحا

داماد أفشجن في كتابه مجسع األنهخ في شخح ممتق  مشها ععخيا 
 . ٔٔاألبحخ "اْلَؽِليُّ ِمْؼ اْلِؽَ َيِة َوِمَي َعْشِفيُح اأْلَْمِخ َعَم  اْلَ ْيِخ"

و ية اإلجبار. واإلألتيار ) و ية  ،ومحا التعخيا يذسل نؽعي الؽ ية
 الشجا(. 

                                                           
مجسع الم ة العخبية بالقامخة (، اهخاميػ مرطف  / أحسج الديات / حامثج عبثجالقادر/ ( -ٛ

 .، دار الجعؽة ٕٔٔ،ص ٓ  الشجار)، السعجػ الؽسيط، ج
اهثثثؼ مشعثثثؽر،   هثثثؼ مكثثثخم هثثثؼ عمثثث ، أهثثثؽ الفزثثثل، جسثثثال الثثثجيؼ اهثثثؼ مشعثثثؽر    -ٜ

مث(، لدثان العثخا، الشاشثخا دار صثادر ٔٔٚستؽف ا األنرارن الخويفع  اإلفخيق  )ال
 ه. ٗٔٗٔ -هيخوت، الطبعةا الثالثة  –

مجسع الم ة العخبية بالقامخة، )اهخاميػ مرطف  / أحسثج الديثات / حامثج عبثج القثادر  -ٓٔ
 ، الشاشخا دار الجعؽة.  ٛ٘ٓٔ، صٕ/   الشجار(، السعجػ الؽسيط، ج

أفشجن، عبج الخحسؼ هؼ   هؼ سثميسان السثجعؽ بذثيخي زادج، يعثخف هثجاماد  داماد -ٔٔ
،  ٕٖٖ، صٔمث(، مجسع األنهخ في شثخح ممتقث  األبحثخ،جٛٚٓٔأفشجن )الستؽف ا 

 الشاشخا دار احياء التخاث العخبي، الطبعةا هجون طبعة وبجون عاريخ. 
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مثثثا نرثثثها" اهثثثؼ عاهثثثجيؼ  فثثثي رد السحتثثثار عمثثث  الثثثجر السختثثثار  اوعخفهثثث  
 ".َٕٔواْلَؽَ َيُة َعْشِفيُح اْلَقْؽِل َعَم  اْلَ ْيِخ َشاَء َأْو َأَه 

 ومثثثؽا ،قترثثثخ عمثثث  نثثثؽ  واحثثثج مثثثؼ أنثثثؽا  الؽ يثثثةوفثثثي مثثثحا التعخيثثثا ن

 . والَح اإلختُاس دون  والَح اإلخثاس

ٍف َواْسثثثثثِتياَلٍء َعَمثثثثث  اْلُسثثثثثَؽلَّ   وجثثثثثاء فثثثثثي الحأليخةا"اْلِؽَ َيثثثثثَةا َسثثثثثَبُو َعَرثثثثثخُّ
 .َٖٔعَمْيِه"

عمثثثث   وفثثثثي الفقثثثثه السشهجثثثثيا " الؽ يثثثثة فثثثثي الذثثثثخ ا مثثثثي عشفيثثثثح القثثثثؽل
والسثثثثخاد بثثثثال يخا القاصثثثثخ والسجشثثثثؽن، ال يثثثثخ، واإلشثثثثخاف عمثثثث  شثثثث ونه؛ 

 .والبال ة في و ية ا ألتيار

ويعّخفهثثثا بعزثثثهػا برنهثثثا عشفيثثثح القثثثؽل عمثثث  ال يثثثخ،  ووالَةةةح االختُةةةاس
ويدثثثثس  َمثثثثؼ أيزثثثثًا؛  ارشثثثثاء أو أهثثثث ، فتذثثثثسل عمثثثث  مثثثثحا و يثثثثة اإلجبثثثث

 .ٗٔأعطته الذخيعة حل الؽ يةا وليًا"

                                                           
لجمذثثثقي الحشفثثثي اهثثثؼ عاهثثثجيؼ،   أمثثثيؼ هثثثؼ عسثثثخ هثثثؼ عبثثثج العديثثثد عاهثثثجيؼ ا  -ٕٔ

، الشاشثثخا دار ٘٘، صٖمثثث(، رد السحتثثار عمثث  الثثجر السختثثار، جٕٕ٘ٔ)الستثثؽف ا 
 م. ٕٜٜٔ -مث ٕٔٗٔالطبعةا الثانية،  هيخوت-الفكخ

القخافثي، أهثثؽ العبثثاس شثهاا الثثجيؼ أحسثثج هثؼ ادريثثذ هثثؼ عبثج الثثخحسؼ السثثالكي     -ٖٔ
لشاشثخا دار ال ثخا ، أٖٕ، صٗمثث(، الثحأليخة، جٗٛٙالذهيخ بثالقخافي )الستثؽف ا 

 م.  ٜٜٗٔالطبعةا األول ،  هيخوت -اإلسالمي
الخثثؼ، الب ثثا، الذثثخبجي، الثثجكتؽر ُمرثثطف  الِخثثْؼ، الثثجكتؽر ُمرثثطف  الُب ثثا، عمثثي  -ٗٔ

 الّذْخبجي
== 
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 .٘ٔوعخفها الحشاهمة برنهاا  "َعْشِفيح عرخف ِفي حل َغيخج"

بسؽجبها أن غ لمذخص ؽِّ دَ ويتزح لشا أن الؽ ية مي سمطة شخعية عُ 
 يترخف في حل ال يخ . 

  

                                                                                                                                    

== 

،  الشاشثخا دار ٓٙ، صٗالفقه السشهجي عم  محمو اإلمام الذافعي رحسه   ععال ،ج
 م.  ٕٜٜٔ -مث  ٖٔٗٔالقمػ لمطباعة والشذخ والتؽزيع، دمذل، الطبعةا الخابعة، 

اهؼ قجامة، أهثؽ   مؽفثل الثجيؼ عبثج   هثؼ أحسثج هثؼ   هثؼ قجامثة الجسثاعيمي  -٘ٔ
مثث(، ٕٓٙالسقجسي ثػ الجمذقي الحشبمي، الذهيخ بثاهؼ قجامثة السقجسثي )الستثؽف ا 

،الشاشثخا مكتبثة القثامخة، الطبعثةا هثجون طبعثة، عثاريخ الشذثخا ٕٕ، صٚالس شي، ج
م. الدثثيؽطي، مرثثطف  هثثؼ سثثعج هثثؼ عبثثجج الدثثيؽطي شثثهخة، ٜٛٙٔ -مثثث ٖٛٛٔ

مث(، مطالو أولي الشهث  فثي ٖٕٗٔالخحيبان  مؽلجا ثػ الجمذقي الحشبمي )الستؽف ا 
انيثثة، ،  الشاشثثخا السكتثثو اإلسثثالمي، الطبعثثةا الثٗٙ، ص٘شثثخح غايثثة السشتهثث ، ج

م. البهؽعي، مشرؽر هؼ يؽنذ هؼ صالح الثجيؼ اهثؼ حدثؼ هثؼ ٜٜٗٔ -مث ٘ٔٗٔ
مثث(، دقثاال أولثي الشهث  لذثخح السشتهث  ٔ٘ٓٔادريذ البهثؽع  الحشبمث  )الستثؽف ا 
، الشاشثثخا عثثالػ الكتثثو، الطبعثثةا ٓٗٙ، صٕالسعثثخوف بذثثخح مشتهثث  اإلرادات، ج

بثج   هثؼ أحسثج البعمثي م. الخمؽعي، عبج الخحسؼ هثؼ عٖٜٜٔ -مث ٗٔٗٔاألول ، 
مثث(، كذثف السخثجرات والخيثام السدمثخات لذثخح ٕٜٔٔالخمؽعي الحشبمثي )الستثؽف ا 

، السحقثثلا قاهمثثه برصثثمه وثالثثثة أصثثؽل أألثثخلا ٚٛ٘، صٕأألرثثخ السخترثثخات، ج
لبشان/ هيخوت. السقجسثي،  -  هؼ ناصخ العجسي، الشاشخا دار البذااخ اإلسالمية 

ؼ أحسثثثج، أهثثثؽ   ههثثثاء الثثثجيؼ السقجسثثثي )الستثثثؽف ا عبثثثج الثثثخحسؼ هثثثؼ اهثثثخاميػ هثثث
،  الشاشثثثخا دار الحثثثجيث، القثثثامخة، ٕٜٖ، صٔمثثثث(، العثثثجة شثثثخح العسثثثجة، جٕٗٙ

 م. ٖٕٓٓمث ٕٗٗٔالطبعةا هجون طبعة، عاريخ الشذخا 
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 أَىاع انىالَح:
 ومشهاا ،القدػلمؽ ية عجة عقديسات يختمف نؽ  الؽ ية بحدو 

 يٍ حُث ادلُاط:  انتقسُى األول:
وو ية  ،وو ية قخابة ،والؽ ية مؼ حيث السشاط عم  ثالثة أنؽا ا و ية ممغ

 عامة.

 دؽغ لمذخص ومي ع ،مي و ية السالغ عم  ممكه افىالَح ادلهك
فيها أن يترخف كسا يذاء بسمكه بسؽجو حل السمكية برفته 

 ،ومي أقؽل أنؽا  الؽ يات   يشازعها عميه أحج  ،أصيال عؼ نفده
 كؽنه كامل األممية. 

 ويدؽغ لمذخص فيها ،والجج ،ا ومي و ية األاووالَح انقشاتح ..
أن يترخف بسمغ ال يخ    برفته أصيال وإنسا برفته ناابا عؼ 

 ال يخ بسؽجو الؽ ية.    
 أو وصي  ،ومي و ية الدمطان أو القا ي االَح ػايحانىو

ألن القا ي  ،ومحج عشجما   يكؽن لمذخص ولي ندبي ،القا ي
  .ٙٔولي مؼ   ولي له. برفته ناابا عؼ الدمطان

  
                                                           

، ٕٓٗالكثثثخدن، األسثثثتاذ الثثثجكتؽر أحسثثثج الحجثثثي الكثثثخدن، فقثثثه السعاو ثثثات، ص - ٙٔ
، دار السرثطف  ، دمذثل. جثخادات، القا ثي مٕٔٔٓمجخن، ٕٖٗٔالطبعة األول ،

الثثجكتؽر أحسثثج عمثثي جثثخادت، الؽسثثيط فثثي شثثخح قثثانؽن األحثثؽال الذخرثثية الججيثثج) 
ه، دار الثقافثثثثة، ٖٖٗٔ -مٕٕٔٓ، الطبعثثثثة األولثثثث ، ٗٚالثثثثدواج والطثثثثالق(، ص

 عسان.  
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 ى انثاٍَ: انىالَح يٍ حُث ادلىضىع:ُانتقس
وو ية عم   ،والؽ ية مؼ حيث السؽ ؽ  عم  نؽعيؼا و ية عم  السال

 الشفذ.

 في السعامالت السالية هيعا و ية  ا وميانىالَح ػهً ادلال
 .ٓوشخاء

 و ية في السعامالت غيخ السالية ومي اوانىالَح ػهً انُفس، 
 . ٚٔفتذسل الخعاية والرحة والتخبية والتعميػ والتدويل

و األولياء في يوعخعيو األولياء في الؽ ية عم  السال يختمف عؼ عخع
 .الؽ ية عم  الشفذ

 ،والَح إخثاس امي نؽعانو  ،شابحثمي محل ومحج )الؽ ية عم  الشفذ( 
 .ووالَح اختُاس

 هي عشفيح األمخ عم  ال يخ شاء أم أه ف اأيا والَح اإلخثاس. 
 أن  ،والسعتؽجها عم  الر يخ والسجشؽن عم  أن اوقج اعفل الفقهاء

و  السؽل  عميه لمؽلي أن يجبخ بسؽجو الدمطة التي في يجج 
 يذتخط الخ ا.

                                                           
. الدثخطاون، األسثتاذ الثجكتؽر محسثؽد عمثي الدثخطاون، ٕٓٗفقه السعاو ات، ص -ٚٔ

ه، دار الفكثثخ، ٖٗٗٔ –م ٖٕٔٓ، الطبعثة الثانيثة، ٙٙال الذخرثثية،صفقثه األحثؽ 
 عسان.
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  واعفقؽا عم  أن عم  الثيو البال ة العاقمة و ية األتيار ) وو ية
لي أن يجبخما ا ألتيار عشفيح األمخ عم  ال يخ هخ اج( أن ليذ لمؽ 

 وإنسا يذتخط ر اما.
 مل مي و ية   ،والبكخ البال ة العاقمة ،واألتمفؽا في الثيو الر يخة

 .اجبار أم األتيار
 :فُها يزهثاٌ انثُة انصغريج -أ   

الثث   ،ٕٓوبعثثا الحشاهمثثة ،ٜٔوالسالكيثثة ،اٛٔالحشفيثثةاألول حمو السثث
وذلثغ ألنهثا صث يخة لحثجيث عااذثة  ،ا عم  الدواجأن لألا اجبارم

                                                           
الدخألدثثثي،   هثثثؼ أحسثثثج هثثثؼ أهثثثي سثثثهل شثثثسذ األاسثثثة الدخألدثثثي )الستثثثؽف ا  -ٛٔ

هيخوت، الطبعثةا هثجون  –، الشاشخا دار السعخفة ٜٚٔ، صٗمث(، السبدؽط، جٖٛٗ
بكثثخ هثثؼ  م. الكاسثثاني، عثثالء الثثجيؼ، أهثثؽٖٜٜٔ-مثثثٗٔٗٔطبعثثة، عثثاريخ الشذثثخا 

مثث(، هثجااع الرثشااع فثي عخعيثو ٚٛ٘مدعؽد هؼ أحسثج الكاسثاني الحشفثي )الستثؽف ا 
 -مثث ٙٓٗٔ، الشاشخا دار الكتو العمسية، الطبعثةا الثانيثة، ٕ٘ٗ، صٕالذخااع، ج

 م.  ٜٙٛٔ
الشفثثخاون، أحسثثج هثثؼ غثثانػ )أو غشثثيػ( هثثؼ سثثالػ اهثثؼ مهشثثا، شثثهاا الثثجيؼ الشفثثخاون  -ٜٔ

مثثث(، الفؽاكثثه الثثجواني عمثث  رسثثالة اهثثؼ أهثثي زيثثج ٕٙٔٔف ا األزمثثخن السثثالكي )الستثثؽ 
،  الشاشثثخا دار الفكثثخ، الطبعثثةا هثثجون طبعثثة، عثثاريخ الشذثثخا ٚ، صٕالقيخوانثثي، ج

م. العبجرن،   هؼ يؽسف هؼ أهثي القاسثػ هثؼ يؽسثف العبثجرن ٜٜ٘ٔ -مث ٘ٔٗٔ
كميل لسخترثخ مث(، التاج واإل ٜٚٛال خناطي، أهؽ عبج   السؽاق السالكي )الستؽف ا 

-مثثثثٙٔٗٔ،الشاشثثثخا دار الكتثثثو العمسيثثثة، الطبعثثثةا األولثثث ، ٕٕ٘، ص٘ألميثثثل، ج
 م. ٜٜٗٔ

اهؼ قجامة، أهثؽ   مؽفثل الثجيؼ عبثج   هثؼ أحسثج هثؼ   هثؼ قجامثة الجسثاعيمي  -ٕٓ
مثث(، ٕٓٙالسقجسي ثػ الجمذقي الحشبمي، الذهيخ بثاهؼ قجامثة السقجسثي )الستثؽف ا 

== 
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 الحن أألخجثه بخثارن ومدثمػ قالثتا "ان الشبثي  عدوجهثا ومثي
  ٕٔسشيؼ" ٜهشت ست سشيؼ وبش  هها ومي هشت 

الث  أنثه   يجثؽز  ٖٕوبعثا الحشاهمثة إٕالذثافعيةالثثاني حمو الس
لحجيثا "الثيو أحل هشفدها مؼ وليها والبكثخ  ،عدويجها ا  بإذنها

فالعمثة  يدترذنها أهؽما فثي نفدثها" أألخجثه مدثمػ عثؼ اهثؼ عبثاس

                                                                                                                                    

== 

، الشاشثثخا دار الكتثثو العمسيثثة، الطبعثثةا ٜٔ، صٖأحسثثج، جالكثثافي فثثي فقثثه اإلمثثام 
 م.  ٜٜٗٔ -مث  ٗٔٗٔاألول ، 

اهؼ قجامة، عبج الخحسؼ هؼ   هؼ أحسج هثؼ قجامثة السقجسثي الجسثاعيمي الحشبمثي، أهثؽ 
، ٚمثثث(، الذثثخح الكبيثثخ عمثث  مثثتؼ السقشثثع، جٕٛٙالفثثخج، شثثسذ الثثجيؼ )الستثثؽف ا 

لمشذثثخ والتؽزيثثع، أشثثخف عمثث  طباعتثثها   ،  الشاشثثخا دار الكتثثاا العخبثثي ٜٖٓص
 رشيج ر ا صاحو السشار. 

 .ٜٓٔ/ٜفتح البارن  ٕٔ
الساوردن، أهؽ الحدؼ عمي هثؼ   هثؼ   هثؼ حبيثو البرثخن الب ثجادن، الذثهيخ  -ٕٕ

مث(، الحاون الكبيخ فثي فقثه مثحمو اإلمثام الذثافعي ومثؽ ٓ٘ٗبالساوردن )الستؽف ا 
الذثثيخ  -السحقثثلا الذثيخ عمثثي   معثثؽم ، ٙٙ، صٜشثخح مخترثثخ السدنثثي، ج
 عادل أحسج عبج السؽجؽد

م.  ٜٜٜٔ-مثث  ٜٔٗٔلبشثان، الطبعثةا األولث ،  –الشاشثخا دار الكتثو العمسيثة، هيثخوت 
مثثثث(، ٙٚٙالشثثثؽون، أهثثثؽ زكخيثثثا محيثثثي الثثثجيؼ يحيثثث  هثثثؼ شثثثخف الشثثثؽون )الستثثثؽف ا 

، الشاشثخا ٕٚٔص، ٙٔالسجسؽ  شخح السهحا ))مع عكسمة الدبكي والسطيعي((، ج
 دار الفكخ.

، ٚ. الذثخح الكبيثخ عمث  مثتؼ السقشثع، جٜٔ، صٖالكافي في فقه اإلمام أحسج، ج -ٖٕ
 . ٜٖٓص
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ولسثثا كثثان اذنهثثا غيثثخ معتبثثخ لرثث خما فثثال  ،أو الثيؽبثثة مثثي البكثثارة
 عدوج حت  عبمغ وعرذن.     

 :انىالَح ػهً انثكش انثانغح انؼاقهح -ب 

 قهاء في محج السدرلة عم  محمبيؼااألتمف الف 
 ،ٕ٘مخجثؽح والحشاهمثة فثي قثؽل ٕٗذمثو الحشفيثة اادلزهة األول

فمثثيذ لثثألا أن  ،  اجبثثار ،و يثثة األتيثثار لمثثؽليبثثرن  ٕٙواهثثؼ حثثدم
 وإنسثثا يطالثثو هتدويجهثثا حتثث    يشدثثو لهثثا ،يجبخمثثا عمثث  الثثدواج

 الؽقاحة. وصف 

                                                           
. السخغيشثاني، عمثي هثؼ أهثي بكثخ ٕٕٗ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذثخااع، ج -ٕٗ

مثث(، ٖٜ٘هؼ عبج الجميل الفخغاني السخغيشاني، أهؽ الحدثؼ هخمثان الثجيؼ )الستثؽف ا 
،  الشاشخا مكتبة ومطبعثة   ٓٙ، صٔالسبتجن في فقه اإلمام أهي حشيفة،ج هجاية

 القامخة.  –عمي صبح 
. السثثخداون، عثثالء الثثجيؼ أهثثؽ الحدثثؼ عمثثي هثثؼ ٓٗ، صٚالس شثثي  هثثؼ قجامثثة، ج -ٕ٘

، ٘٘، صٛمثثث(، ج٘ٛٛسثثميسان السثثخداون الجمذثثقي الرثثالحي الحشبمثثي )الستثثؽف ا 
 هجون عاريخ. -، الطبعةا الثانية الشاشخا دار احياء التخاث العخبي

اهؼ حدم، أهؽ   عمي هثؼ أحسثج هثؼ سثعيج هثؼ حثدم األنجلدثي القخطبثي العثامخن  - ٕٙ
هيثثخوت،  –، الشاشثثخا دار الفكثثخ ٔٗ، صٜمثثث(، السحمثث  با،ثثثار، جٙ٘ٗ)الستثثؽف ا 

 الطبعةا هجون طبعة وبجون عاريخ.
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السعتسج مؼ والحشاهمة في  ٕٛوالذافعية ٕٚوذمو السالكية :ادلزهة انثاٍَ
فممؽلي أن يجبخما عم  عقج الدواج  ،و ية اجبار لمؽليال  أن  ،ٜٕأقؽالهػ

 و  يذتخط اذنها.   
  

                                                           
سج هؼ رشثج القخطبثي الذثهيخ بثاهؼ القخطبي، أهؽ الؽليج   هؼ أحسج هؼ   هؼ أح -ٕٚ

،  ٖٗ، صٖمثثث(، هجايثثة السجتهثثج ونهايثثة السقترثثج، جٜ٘٘رشثثج الحفيثثج )الستثثؽف ا 
 -مثثث ٕ٘ٗٔالقثثامخة، الطبعثثةا هثثجون طبعثثة، عثثاريخ الشذثثخا  –الشاشثثخا دار الحثثجيث 

 .ٕٕ٘، ص٘م. التاج واإلكميل لسخترخ ألميل، ج ٕٗٓٓ
هؼ حخيد هؼ معمث  الحدثيشي الحرثشي،  الحرشي، أهؽ بكخ هؼ   هؼ عبج الس مؼ -ٕٛ

مثثث(، كفايثثة األأليثثار فثثي حثثل غايثثة اإلألترثثار، ٜٕٛعقثثي الثثجيؼ الذثثافعي )الستثثؽف ا 
، السحقثثلا عمثثي عبثثج الحسيثثج همطجثثي    ومبثثي سثثميسان، الشاشثثخا ٖٔٙ، صٔج

 .ٜٜٗٔدمذل، الطبعةا األول ،  –دار الخيخ 
اهثخاميػ هثؼ   هثؼ عبثج    أهثؽ اسثحل،ٜٔ، صٖالكافي في فقه اإلمام أحسج، ج -ٜٕ

مثثث(، . السبثثج  فثثي ٗٛٛهثثؼ   اهثثؼ مفمثثح، أهثثؽ اسثثحاق، هخمثثان الثثجيؼ )الستثثؽف ا 
لبشثان، الطبعثةا  –،  الشاشخا دار الكتو العمسيثة، هيثخوت ٜٛ، صٙشخح السقشع، ج

م. السثثثخداون، عثثثالء الثثجيؼ أهثثثي الحدثثثؼ عمثثثي اهثثثؼ  ٜٜٚٔ -مثثثث  ٛٔٗٔاألولثث ، 
نرثثاف فثثي معخفثثة الثثخاجح مثثؼ الخثثالف عمثث  مثثحمو اإلمثثام سثثميسان السثثخداون، اإل 

، صثثححه وحققثثه   حامثثج الفقثثي، الطبعثثة ٙٙ، صٛالسبجثثل أحسثثج هثثؼ حشبثثل، ج
 م. ٜٓٛٔالثانية، مطبعة الدشة السحسجية، القامخة، 
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 انزواج: حكى اشرتاط انىيل يف ػقذ ثاٍَادلثحث ان
ثثػ  ،أقؽال الفقهاء في اشتخاط الؽلي في عقثج الثدواج افي محا السبحثنحكخ 

ورأن  ،ومثا نثخاج راجحثا ،ثثػ السشاقذثة ،وعؽجيههثا ،األدلة التي استشجوا اليهثا
 قانؽن األحؽال الذخرية األردنيا

 :اشرتاط انىيل يف ػقذ انُكاح 

أقةةىال  األتمثثف الفقهثثاء فثثي اشثثتخاط الثثؽلي فثثي عقثثج الشكثثاح عمثث 
والثثخأن فثثي السدثثرلة مبشثثي عمثث  صثثحة عبثثارة الشدثثاء فثثي  ،أستؼةةح

عقثثؽد الثثدواج فالثثحن قثثال برثثحة عبارعهثثا لثثػ يذثثتخط الثثؽلي لرثثحة 
تخط وجثثؽد والثثحن قثثال بعثثجم صثثحة عبثثارة الشدثثاء اشثث ،عقثثج الثثدواج

 الؽلي لرحة عقج الدواج.
األتثل الذثخط وزوجثت مثؼ شثخوط الرثحة  افإن اعتبخنا الؽلي شثخط
 .صيمةالسخأة نفدها برفتها أ

 وحشاهمثثة"  ،وشثثافعية ،" مالكيثثةمثثؼ  فثثإن كثثان الكثثالم عشثثج الجسهثثؽر
 ،نحكػ هبطالن العقثج ألن العقثج عشثجمػ عمث  نثؽعيؼ صثحيح وباطثل

 ،شثخوط ا نعقثادومثيا  ألن  شخوط العقج عشجمػ عم  ثالثة مخاعو
 .وشخوط المدوم ،وشخوط الشفاذ

فثثإن األتثثل شثثخط فيهثثا نحكثثػ  ،لثثػ عكثثؼ مشثثاك شثثخوط الرثثحة لسثثاو 
 .قجهبطالن الع

 واشثثتخطشا الثثؽلي كذثثخط مثثؼ شثثخوط  وإن كثثان الكثثالم عشثثج الحشفيثثة
مثثحا اذا اعتبخنثثاج شثثخطا فثثي صثثحة العقثثج فثثإن األتثثل نحكثثػ  ؛الرثثحة

 ،وفاسثثثج ،صثثثحيح بفداد العقج ألن العقج عشجمػ عم  ثالثة أنؽا ا 
شثثخوط  ،لسثثا كانثثت عشثثجمػ شثثخوط العقثثج عمثث  أربعثثة مخاعثثو ،وباطثثل
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المثدوم. فثإن األتثل شثخوط الشفثاذ و شثخوط ا نعقاد وشخوط الرحة و 
وإن األتثل شثخط مثؼ  ،شخط مؼ شخوط ا نعقاد حكسشا هبطالن العقج

 وط صحة العقج حكسشا بفداد العقج.شخ 
الفاسثج والباطثل فومع أن السثحمو الحشفثي مثؽ الثحن انفثخد بالفدثاد 

خ شثثخعي وإنسثثا أثثثعميثثه عشثثجمػ فثثي عقثثؽد الثثدواج سثثؽاء   يتخعثثو 
 .أثخ مادن عميه يتخعو
لػ نعتبخ الؽلي كذخط مثؼ شثخوط الرثحة حكسشثا برثحة العقثج  وإن

وجسيثثع آثثثار العقثثج عتخعثثو لثثؽ باشثثخت السثثخأة وعؽلثثت طخفثثي التعاقثثج 
 .برفتها أصيمة عؼ نفدها

مؼ شخوط الشفثاذ فثإن األتثل حكسشثا هؽ ثا  اوإن اعتبخنا الؽلي شخط
العقج وطبقشا عميه أحكام العقج السؽقؽف فيكثؽن العقثج مؽقؽفثا عمث  

 ،واإلجازة عمحل العقج السؽقؽف ويربح نافثحا ،اجازة الؽلي اذا أجازج
 .بخ مخاعو البطالنتألن محج السخاعو عع ،وإن ردج يبطل

سشثا بعثجم لدومثه مؼ شخوط لدوم العقثج حك اوإن اعتبخنا الؽلي شخط
 ل األتالله فيثبت حل الفدخ لمؽلي.في حا

 مثؼ شثخوط صثحة  اا في اعتبار الؽلي شخطوقج األتمف الفقهاء محا
 ومي كا،عيا    أربعة؛ عقج الدواج عم  محامو

 ٖٓومثثثثثثثثثثثثؽ مثثثثثثثثثثثثا ذمثثثثثثثثثثثثو اليثثثثثثثثثثثثه السالكيثثثثثثثثثثثثة  اانقةةةةةةةةةةةةىل األول
 

                                                           
مث(، الثسخ الثجاني ٖٖ٘ٔاألزمخن، صالح هؼ عبج الدسيع ا،هي األزمخن )الستؽف ا  -ٖٓ

 –، الشاشثثخا السكتبثثة الثقافيثثة ٖٙٗ، صٔزيثثج القيخوانثثي، ج شثثخح رسثثالة اهثثؼ أهثثي
هيثثثخوت. مالغ،مالثثثغ هثثثؼ أنثثثذ هثثثؼ مالثثثغ هثثثؼ عثثثامخ األصثثثبحي السثثثجني )الستثثثؽف ا 
== 
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ِمثْشُهْػ ُعَسثُخ  ،ومثؽ مثا نقثل عثؼ أصثحاا الخسثؽل،ٕٖوالحشاهمة ٖٔوالذافعية
ْهُؼ الَخطَّاِا، َوَعِميُّ ْهُؼ َأِهي َطاِلٍو، َوَعْبُج َّللاَِّ ْهُؼ َعبَّاٍس َوَأُهؽ ُمَخْيثَخَة َوَغْيثُخُمْػ، 
، َوُشثَخْيٌح،  وَعْؼ َبْعِا ُفَقَهاِء التَّاِبِعيَؼ َسِعيُج ْهثُؼ الُسَدثيِِّو، َوالَحَدثُؼ الَبْرثِخنُّ

                                                                                                                                    

== 

، الشاشثثخا دار الكتثثو العمسيثثة، الطبعثثةا األولثث ، ٙٓٔ، صٕمثثث(، السجونثثة، جٜٚٔ
 م.ٜٜٗٔ -مث ٘ٔٗٔ

عباس هؼ عثسان هؼ شافع هؼ الذافعي، الذافعي أهؽ عبج     هؼ ادريذ هؼ ال -ٖٔ
، ٘مثث(، األم، جٕٗٓعبج السطمو هؼ عبج مشاف السطمبي القخشي السكي )الستثؽف ا 

هيثثثخوت، الطبعثثثةا هثثثجون طبعثثثة، سثثثشة الشذثثثخا  –، الشاشثثثخا دار السعخفثثثة ٓٛٔص
م. الساوردن، أهؽ الحدؼ عمي هثؼ   هثؼ   هثؼ حبيثو البرثخن ٜٜٓٔمث/ٓٔٗٔ

مثثث(، الحثثاون الكبيثثخ فثثي فقثثه مثثحمو ٓ٘ٗن )الستثثؽف ا الب ثثجادن، الذثثهيخ بالسثثاورد
،السحقثلا الذثيخ عمثي   ٜٖ، صٜاإلمام الذافعي ومؽ شخح مخترخ السدنثي، ج

 –الذيخ عادل أحسج عبج السؽجثؽد، الشاشثخا دار الكتثو العمسيثة، هيثخوت  -معؽم 
 م.  ٜٜٜٔ-مث  ٜٔٗٔلبشان، الطبعةا األول ، 

. اهؼ قجامة، عبج الخحسؼ هؼ   هؼ أحسج ٜ، صٖجالكافي في فقه اإلمام أحسج،  -ٕٖ
هثثثؼ قجامثثثة السقجسثثثي الجسثثثاعيمي الحشبمثثثي، أهثثثؽ الفثثثخج، شثثثسذ الثثثجيؼ )الستثثثؽف ا 

،  الشاشثثخا دار الكتثثاا ٓٔٗ، صٚمثثث(، الذثثخح الكبيثثخ عمثث  مثثتؼ السقشثثع، جٕٛٙ
العخبثثثي لمشذثثثخ والتؽزيثثثع، أشثثثخف عمثثث  طباعتثثثها   رشثثثيج ر ثثثا صثثثاحو السشثثثار. 

مشرؽر هؼ يؽنذ هؼ صالح الجيؼ اهؼ حدؼ هؼ ادريذ البهؽع  الحشبم  البهؽعي، 
مثثث(، قثثاال أولثثي الشهثث  لذثثخح السشتهثث  السعثثخوف بذثثخح مشتهثث  ٔ٘ٓٔ)الستثثؽف ا 
 -مثثثثث ٗٔٗٔ، الشاشثثثثخا عثثثثالػ الكتثثثثو، الطبعثثثثةا األولثثثث ، ٖٚٙ، صٕاإلرادات، ج

 م. ٖٜٜٔ
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 ، ، َوِإْهَخاِميُػ الشََّخِعيُّ َوُعَسُخ ْهُؼ َعْبِج الَعِديِد، َوَغْيُخُمْػ َوِبَهَحا َيُقؽُل ُسْفَياُن الثَّْؽِرنُّ
، َوَعْبُج َّللاَِّ ْهُؼ الُسَباَرِك،َوِإْسَحاقُ   .َٖٖواأَلْوزَاِعيُّ

فإن األتل وزوجت السخأة  ،مؼ شخوط صحة العقج اومؽ اعتبار الؽلي شخط 
ألن  ،أم بكخا عم  حج سؽاء اسؽاء كانت ثيب ،نفدها نحكػ هبطالن العقج

 كتاااألمخ راجع ال  صحة عبارعها في عقؽد الدواج.  واستجلؽا بردلة مؼ ال
 نحكخ مشهاا ،والدشة والسعقؽل

 انكشَى:  انكتابأوال: 
"قال هللا تعاىل  -أ    " فَََل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواََجُنَّ

34
 . 

أن محج ا،ية ندلت في َمعقل هؼ  ،قيل ومؽ األصح اسثة َزول اَِح
كانت له أألت كان زوجها مؼ اهؼ عػ لها فطمقها، وعخكها  ،يدار الُسدني

فمػ يخاجعها حت  انقزت عجعها، ثػ ألطبها مشه، فره  أن يدوجها اياج 
فكفخ عؼ  ،فشدلت محج ا،ية فقال ا،ن أفعل ،ومشعها مشه، ومي فيه راغبة

 ’ ٖ٘يسيشه وزوجها اياج

                                                           
لتخمثحن، أهثؽ عيدث  التخمحن،   هؼ عيد  هؼ َسثْؽرة هثؼ مؽسث  هثؼ الزثحاك، ا -ٖٖ

، عحقيثل وععميثل،   فث اد عبثج ٜٜٖ، صٖمث(، سشؼ التخمثحن، جٜٕٚ)الستؽف ا 
مرثثخ،  –(، الشاشثثخا شثثخكة مكتبثثة ومطبعثثة مرثثطف  البثثاهي الحمبثثي ٖالبثثاقي )جثثث 

 م.  ٜ٘ٚٔ -مث  ٜٖ٘ٔالطبعةا الثانية، 
 . ٕٖٕسؽرة البقخة، آية  -ٖٗ
الطبثثخن،   هثثؼ جخيثثخ هثثؼ يديثثج هثثؼ كثيثثخ هثثؼ غالثثو ا،ممثثي، أهثثؽ جعفثثخ الطبثثخن  -ٖ٘

، السحقثلا أحسثج ٛٔ، ص٘مثث(، جثامع البيثان فثي عرويثل القثخآن، جٖٓٔ)الستؽف ا 
م.  ٕٓٓٓ -مثثث  ٕٓٗٔ  شثثاكخ ، الشاشثثخا م سدثثة الخسثثالة، الطبعثثةا األولثث ، 

== 
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والعزل  ،ألاطو   ععال  األولياء وأمخمػ بعجم العزل انحوخه انذال
ومحا يجل عم  اعتبار  ،و انسا يرح مسؼ اليه عقج الشكاح،مؽ السشع
 الشكاح وإ  لػ يكؼ لعزمه معش .الؽلي في 

، -عدَّ وجلَّ  -اا   آية في كتوقال الذافعي في عفديخجا" ومحج أهيؼ 
عشكح نفدها. ..وفي محج ا،ية د لة عم  أن ليذ لمسخأة الحخة أن 

حة، والشاكح، وعم  أن ؽ الج لة عم  أّن الشكاح يتّػ هخ ا الؽلي، والسشكَ 
 .ٖٙعم  الؽلي أ  يعزل"

تعاىل:" َوأَنِْكُحوا اْْلَََيَمى ِمنُُْكْ" وقال هللا -ب 
37
. 

أن الخطاا وجه لألولياء أن يشكحؽا آيامهػ مؼ  اوخه انذالنح
ولػ يؽجه ال  الشداء فجل باسشادج ال   ،أكفااهؼ اذا دعؽن اليه

                                                                                                                                    

== 

البرثخن الب ثجادن، الذثهيخ  الساوردن، أهثؽ الحدثؼ عمثي هثؼ   هثؼ   هثؼ حبيثو
.السحقثلا الدثيج اهثؼ عبثج السقرثؽد ٜٜٕ، صٔمثث(، جٓ٘ٗبالساوردن )الستثؽف ا 

 هيخوت / لبشان.  -هؼ عبج الخحيػ، الشاشخا دار الكتو العمسية 
 
الذافعي، الذافعي أهؽ عبج     هؼ ادريذ هؼ العباس هؼ عثسان هؼ شافع هؼ  -ٖٙ

مثثث(، عفدثثيخ ٕٗٓمبثثي القخشثثي السكثثي )الستثثؽف ا عبثثج السطمثثو هثثؼ عبثثج مشثثاف السط
، جسثثثع وعحقيثثثل ودراسثثثةا د. أحسثثثج هثثثؼ مرثثثطف  ٜٚ٘، صٕاإلمثثثام الذثثثافعي، ج

السسمكثة العخبيثة الدثعؽدية، الطبعثة  -الفخَّان )رسالة دكتؽراج(،الشاشثخا دار التجمخيثة 
 م.  ٕٙٓٓ - ٕٚٗٔاألول ا 

 . ٕٖسؽرة الشؽر، آية - ٖٚ
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ومؽ ألطاا ألخج مخخج  ،األولياء أن الحن يتؽل  عقج الشكاح مؽ الؽلي
 . ٖٛاألمخ فيفيج الحتػ واإللدام

هللا تعاىل:" َوََل تُْنِكُحوا الُْمْْشِِكنَي َحَّتَّ يُْؤِمنُوا" وقال -ج 
39
. 

ال   فيجل باسشادج ،محا ألطاا مؽجٌه لألولياء أيزا :وخه انذالنح
األولياء أن الحن يتؽل  عقج الشكاح مؽ الؽلي. وقال أهؽ   في كتابه" 
عفديخ القخآن الععيػ  هؼ أهي حاعػ" ا" َيْعِشي َأنَُّه َأْصٌل ِبَرنَّ الشَِّكاَح   

، ِلَسخْاُطَبِتِه األول  .ٓٗا َو  ُعْشِكُحؽا َ  ُعَدوُِّجؽا"ياءَيُجؽُز ِا  ِهَؽِليٍّ

 ُثىَح انششَفح:ثاَُا: انسُح ان
 ،وقج استجلؽا بردلة كثيخة نحكخ بعزا مشها عم  سبيل الحكخ   الحرخ

 ومشهاا 

، َعْؼ ُعْخَوَة،  - أ ما نقل َعْؼ اْهِؼ ُجَخْيٍل، َعْؼ ُسَمْيَساَن ْهِؼ ُمؽَس ، َعْؼ الدُّْمِخنِّ
َأيَُّسا اْمَخَأٍة َنَكَحْت ا »َعْؼ َعاِاَذَة، َأنَّ َرُسؽَل َّللاَِّ َصمَّ  َّللاَُّ َعَمْيِه َوَسمََّػ َقالَ 

                                                           
مي هثؼ   هثؼ   هثؼ حبيثو البرثخن الب ثجادن، الذثهيخ الساوردن، أهؽ الحدؼ ع -ٖٛ

، ٗمثثثثثث(، عفدثثثثثيخ السثثثثثاوردن = الشكثثثثثت والعيثثثثثؽن، جٓ٘ٗبالسثثثثثاوردن )الستثثثثثؽف ا 
،السحقثثلا الدثثيج اهثثؼ عبثثج السقرثثؽد هثثؼ عبثثج الثثخحيػ، الشاشثثخا دار الكتثثو ٜٗص

 هيخوت / لبشان.  -العمسية 
 . ٕٕٔسؽرة البقخة، آية  -ٜٖ
الثثخازن، أهثثؽ   عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ   هثثؼ ادريثثذ هثثؼ السشثثحر التسيسثثي، الحشعمثثي،   -ٓٗ

مثثث(، عفدثثيخ القثثخآن الععثثيػ  هثثؼ أهثثي حثثاعػ، ٕٖٚالثثخازن اهثثؼ أهثثي حثثاعػ )الستثثؽف ا 
 -،السحقثثلا أسثثعج   الطيثثو، الشاشثثخا مكتبثثة نثثدار مرثثطف  البثثاز ٜٜٖ، صٕج

 مث..  ٜٔٗٔ -ة السسمكة العخبية الدعؽدية، الطبعةا الثالث
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َها َفِشَكاُحَها َباِطٌل، َفِشَكاُحَها َباِطٌل، َفِشَكاُحَها َباِطٌل، َفِإْن َدأَلَل  ِبَ ْيِخ ِاْذِن َوِليِّ
ْمَطاُن َوِليُّ َمْؼ  ِهَها َفَمَها الَسْهُخ ِبَسا اْسَتَحلَّ ِمْؼ َفْخِجَها، َفِإْن اْشَتَجُخوا َفالدُّ

 . ٔٗ«َ  َوِليَّ َلهُ 

وجه الج لةا دل الحجيث عم  أن الؽلي في الشكاح شخط صحة عقج 
 اسؽاء كانت بكخا أم ثيب ،وبطالن نكاح السخأة اذا زوجت نفدها،الدواج

لعسؽم الشص بقؽله صم   ،ابكخا أم ثيب ،مؼ غيخ عخريص و  عسييد
   عميه وسمػا" أيسا". 

                                                           
حجيث حدؼ. التخمحن،   هؼ عيد  هؼ َسْؽرة هؼ مؽس  هثؼ الزثحاك، التخمثحن، -ٔٗ

، حثثثثثثجيث ٜٜٖ، صٖمثثثثثثث(، سثثثثثثشؼ التخمثثثثثثحن، جٜٕٚأهثثثثثثؽ عيدثثثثثث  )الستثثثثثثؽف ا 
(،الشاشخا شخكة مكتبثة ومطبعثة ٖ،عحقيل وععميلا  ف اد عبج الباقي )جثٕٓٔٔرقػ

م. اهثثؼ  ٜ٘ٚٔ -مثثث  ٜٖ٘ٔيثثة، مرثثخ، الطبعثثةا الثان –مرثثطف  البثثاهي الحمبثثي 
ماجثثثه، اهثثثؼ ماجثثثة أهثثثؽ عبثثثج     هثثثؼ يديثثثج القدويشثثثي، وماجثثثة اسثثثػ أهيثثثه يديثثثج 

، وقثثثال ٜٚٛٔ، حثثجيث رقثثػ٘ٓٙ، صٔمثثث(، سثثشؼ اهثثثؼ ماجثثه، جٖٕٚ)الستثثؽف ا 
األلبثثاني حثثجيث صثثحيح، عحقيثثلا   فثث اد عبثثج البثثاقي، الشاشثثخا دار احيثثاء الكتثثو 

ي الحمبثثي. الذثثافعي،  الذثثافعي أهثثؽ عبثثج     هثثؼ فيرثثل عيدثث  البثثاه -العخبيثثة 
ادريذ هؼ العباس هثؼ عثسثان هثؼ شثافع هثؼ عبثج السطمثو هثؼ عبثج مشثاف السطمبثي 

، بثاا فيسثا ٔٔ، صٕمث(، مدشج اإلمام الذثافعي، جٕٗٓالقخشي السكي )الستؽف ا 
عثخجػ جاء في الؽلي، رعبه عم  األهؽاا الفقهيةا   عاهثج الدثشجن، عثخف لمكتثاا و 

لمس لفا   زامج هؼ الحدؼ الكؽثخن، عؽل  نذخج وعرحيحه ومخاجعثة أصثؽله عمث  
ندثثختيؼ مخطثثؽطتيؼا الدثثيج يؽسثثف عمثثي الثثدواون الحدثثشي، الدثثيج عثثدت العطثثار 

 -مثث  ٖٓٚٔلبشثان، عثام الشذثخا  –الحديشي، الشاشخا دار الكتثو العمسيثة، هيثخوت 
 م.  ٜٔ٘ٔ
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عؼ َأِهي ُهْخَدَة، َعْؼ َأِهي ُمؽَس ، َقاَلا َقاَل َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه  - ا
 .ٕٗ«َ  ِنَكاَح ِا َّ ِهَؽِليٍّ »َوَسمََّػا 

وفي رواية أألخلا َعْؼ َقَتاَدَة، َعِؼ اْلَحَدِؼ، َعْؼ ِعْسَخاَن ْهِؼ اْلُحَرْيِؼ َقاَلا 
 .ٖٗ«َ  ِنَكاَح ِا َّ ِهَؽِليٍّ َوَشاِمَجْن َعْجلٍ »َمْيِه َوَسمََّػا َقاَل َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  عَ 

وما  ،دل الحجيث عم  نفي ثبؽت الشكاح مؼ غيخ ولي :وخه انذالنح
كان مؼ نكاح غيخ ذلغ فهؽ باطل. هشفي الخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص أن يكؽن نكاحا 

ُكلِّ نكاح مؼ جاادا ا  عم  محج الرفة. والشص َعَم  ُعُسؽِمِه ِفي 
اِفِعيُّ في األم  ةوكبيخ  ةص يخ  وشخيفة ودنية َوِبْكٍخ َوَثيٍِّو. َقاَل الذَّ

َماُت اْلُفُخوِج ا َّ ِبَسا ُأِهيَحْت ِبِه اْلُفُخوُج ِمْؼ الشَِّكاِح  ا"الشَِّداُء ُمَحخَّ
ُهؽِد َوالخَِّ ا َوَ  َفْخَق َهْيَؼ َما َيْحُخُم ِمْشُهؼَّ َوَعَمْيِهؼَّ ِفي  ِباأْلَْوِلَياِء َوالذُّ

، َوِفيِهؼَّ ُكمِِّهؼَّ َواِحٌج َ  َيِحلُّ ِلَؽاِحٍج شَ  ِخيَفٍة َوَ  َوِ يَعٍة، َوَحلُّ َّللاَِّ َعَمْيِهؼَّ
 . ِٗٗمْشُهؼَّ َوَ  َيْحُخُم ِمْشَها ا َّ ِبَسا ُحلَّ ِلأْلُأْلَخل َوُحخَِّم ِمْشَها

                                                           
أهثؽ عبثج     هثؼ يديثج القدويشثي، وماجثة حجيث صحيح، اهؼ ماجة، اهثؼ ماجثة  -ٕٗ

،حثثجيث رقثثػ ٘ٓٙ، صٔمثثث(، سثثشؼ اهثثؼ ماجثثه، جٖٕٚاسثثػ أهيثثه يديثثج )الستثثؽف ا 
فيرثل  -، عحقيلا   ف اد عبثج البثاقي، الشاشثخا دار احيثاء الكتثو العخبيثة ٔٛٛٔ

 عيد  الباهي الحمبي. 
اليسثثاني الرثثشعاني  الرثثشعاني، أهثثؽ بكثثخ عبثثج الثثخزاق هثثؼ مسثثام هثثؼ نثثافع الحسيثثخن  -ٖٗ

، السحقثثثلا ٖٚٗٓٔ، حثثثجيث رقثثثػ ٘ٙٔ، صٙمثثثث(، السرثثثشف، جٕٔٔ)الستثثثؽف ا 
هيثثخوت، الطبعثثةا الثانيثثة،  –حبيثثو الثثخحسؼ األععسثثي، الشاشثثخا السكتثثو اإلسثثالمي 

ٖٔٗٓ. 
 . ٖٕ٘، صٚاألم، ج - ٗٗ
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 َعَمْيِه َوَسمََّػ َقاَلا ، َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّ   ُ ر ي   عشهسا َعِؼ اْهِؼ َعبَّاسٍ  -ج
َها، َواْلِبْكُخ ُعْدَتْرَذُن ِفي َنْفِدَها، َوِإْذُنَها » اأْلَيُِّػ َأَحلُّ ِهَشْفِدَها ِمْؼ َوِليِّ

 .ُ٘ٗصَساُعَها"

فمفع "أحل" مؼ « األيػ أحل هشفدها مؼ وليها»بقؽلها : وخه انذالنح
فحقها في األتيار زوجها    ،فجل عم  أن له معها حقا ،أهشية السبال ة
وَأنَّ الَؽِليَّ َ   ،وأما حل الؽلي فيكؽن هتؽلي عقج الشكاح ،هتؽلي العقج

 ُيَدوُِّجَها ِا َّ ِهِخَ اَما َوَأْمِخَما.  

عؼ  ،َجِسيُل ْهُؼ اْلَحَدِؼ اْلَعَتِكيُّ عؼ ُمَحسَُّج ْهُؼ َمْخَواَن اْلُعَقْيِميُّ  ما رواجو  -د 
انَ  ، وعؼ ُمَحسَِّج ْهِؼ ِسيِخيَؼ، َعْؼ َأِهي ُمَخْيَخَة، َقاَلا َقاَل ِمَذاُم ْهُؼ َحدَّ

َ  ُعَدوُِّج اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة، َوَ  ُعَدوُِّج »َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػا 
رواية األخل .وفي ٙٗ«اْلَسْخَأُة َنْفَدَها، َفِإنَّ الدَّاِنَيَة ِمَي الَِّتي ُعَدوُِّج َنْفَدَها

 ،َعْؼ ِمَذاٍم  ،عؼ ُمْدِمػ ْهؼ َأِهي ُمْدِمٍػ اْلَجْخِميُّ عؼ َمْخَمج ْهُؼ اْلُحَدْيِؼ 
َقاَلا َقاَل َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه  ،َعْؼ َأِهي ُمَخْيَخَة ،َعِؼ اْهِؼ ِسيِخيَؼ 

ِانَّ الَِّتي ُعْشِكُح  ،ِكُح اْلَسْخَأُة َنْفَدَها َوَ  ُعشْ  ،ُعْشِكُح اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة  َ  »َوَسمََّػا 

                                                           
مثثث(، ٕٔٙمدثثمػ، مدثثمػ هثثؼ الحجثثاج أهثثؽ الحدثثؼ القذثثيخن الشيدثثاهؽرن )الستثثؽف ا  -٘ٗ

رثثثحيح السخترثثثخ هشقثثثل العثثثجل عثثثؼ العثثثجل الثثث  رسثثثؽل   ملسو هيلع هللا ىلص"صثثثحيح السدثثثشج ال
،السحقلا   ف اد عبثج الباقي،الشاشثخا  ٕٔٗٔ، حجيث رقػ ٖٚٓٔ، صٕمدمػ"،ج

 هيخوت. –ار احياء التخاث العخبي د
، حثثثجيث رقثثثػ ٙٓٙ، صٔحثثثجيث صثثثحيح دون جسمثثثة الدانيثثثة. سثثثشؼ اهثثثؼ ماجثثثه،  -ٙٗ

 يخو ا  عؼ طخيل أهي مخيخة.  . ومحا الحجيث لػٕٛٛٔ
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ِمَي »َقاَل اْهُؼ ِسيِخيَؼا َوُربََّسا َقاَل َأُهؽ ُمَخْيَخَةا « . َنْفَدَها ِمَي اْلَبِ يُّ 
 .ٚٗ«الدَّاِنَيةُ 

دل الحجيث أن ليذ لمسخأة أن عدوج نفدها و  غيخما  اوخه انذالنح
َذِلَغ َأنَّ اْلَسْخَأَة َأْعَعُػ ُحْخَمًة ِمْؼ َأْن َيِمَي ُعْقَجَة  ،و  هج مؼ وجؽد الؽلي

 . ِنَكاِحَها َغْيُخ َوِليٍّ 

 ادلؼقىل: ثانثا
فيه الفزيحة كان هجون ولي ف الشكاح عقج ععيػ وألطخج كبيخ فإنمؽ أن و 

ها معا ومقاصجج شخيفة ومؽ يفارق عرخفها في اوالذقاء لمدوجة وألوليا
فؽس جبمت عم  السذاحة فيه والسحافعة عميه هجليل األمؽال فإن الش

إلظهار ألطخج فتجعل  ،اشتخاط الذهؽد عم  سبيل الؽجؽا في عقؽد الدواج
ألن الشداء ناقرات  ،ٛٗمباشخعه مفؽ ة ال  أولي الخأن الكامل مؼ الخجال

عقل وديؼ فكرن نقران عقمها برفة األنؽثة بسشدلة نقران عقمها برفة 
ِليُل َعَم  اْعِتَباِر ُنْقَراِن َعْقِمَها َأنَُّه َلْػ ُيْجَعْل اَلْيَها ِمْؼ َجاِنِو  ،الر خ َوالجَّ

                                                           
الجارقطشي، أهؽ الحدؼ عمي هؼ عسخ هؼ أحسج هؼ مهجن هؼ مدثعؽد هثؼ الشعسثان  - ٚٗ

، ٕٖٙ، صٗمث(، سشؼ الثجارقطشي، جٖ٘ٛهؼ ديشار الب جادن الجارقطشي )الستؽف ا 
،حققثثه و ثثبط نرثثه وعمثثل عميثثها شثثعيو ا رنثث وط، وحدثثؼ عبثثج ٖٗٓ٘حثثجيث رقثثػ

يثثثف حثثثخز  ، وأحسثثثج هخمؽم،الشاشثثثخا م سدثثثة الخسثثثالة، السثثثشعػ شثثثمبي، وعبثثثج المط
 م.  ٕٗٓٓ -مث  ٕٗٗٔلبشان،الطبعةا األول ،  –هيخوت 

القخطبي، أهؽ الؽليج   هؼ أحسج هؼ   هؼ أحسج هؼ رشج القخطبي الذثهيخ بثاهؼ  - ٛٗ
، ٖمثثثثثث(، هجايثثثثثة السجتهثثثثثج ونهايثثثثثة السقترثثثثثج، جٜ٘٘رشثثثثثج الحفيثثثثثج )الستثثثثثؽف ا 

 القامخة، الطبعةا هجون طبعة –الحجيث ،الشاشخا دار ٜٖص
 م.  ٕٗٓٓ -مث ٕ٘ٗٔعاريخ الشذخا 
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ْوُج ُمَؽ الَِّحن َيْدَتِبجُّ ِبالطَّاَلقِ  ِوبجليل أيزا ُثُبؽُت َحلِّ  ،َرْفِع اْلَعْقِج َشْيٌء َهْل الدَّ
ي َغْيِخ ُكْاٍء، ولؽ ثبت لها ِوَ َيُة اِ ْعِتَخاِم ِلأْلَْوِلَياِء اَذا َوَ َعْت َنْفَدَها فِ 

اِ ْسِتْبَجاِد ِباْلُسَباَشَخِة في عقج نكاحها َلْػ َيْثُبْت ِلأْلَْوِلَياِء َحلُّ اِ ْعِتَخاِم، 
َوَكَحِلَغ َعْسِمُغ ُمَطاَلَبَة اْلَؽِليِّ ِبالتَّْدِويِل، َوَلْؽ َكاَنْت َماِلَكًة ِلْمَعْقِج َعَم  َنْفِدَها َلَسا 

 ،اَن َلَها َأْن ُعَطاِلَو اْلَؽِليَّ ِبِه. وأيزا ألن الخجال أعمػ هبعزهػ البعاكَ 
فإن  ،ٜٗوعشخج  بالسعامخ وع مو شهؽعها وعاطفتها ،فحت   ع تخ بالخجل

 . ٓ٘أساءت ا ألتيار ععجت اإلساءة ال  أممها

 ،يؽسف في رواية ومؽ ما ذمو اليه اإلمام أهؽ حشيفة وأهؽ :انقىل انثاٍَ
ال  أن  ،والذعبي والدمخن  ،ٕ٘وزفخ  ،ٔ٘هؼ الحدؼ في رواية عشه   

                                                           
الب ثثثجادن، القا ثثثي أهثثثؽ   عبثثثج الؽمثثثاا هثثثؼ عمثثثي هثثثؼ نرثثثخ الب ثثثجادن السثثثالكي ٜٗ

، السحقلا الحبيو هؼ ٚٛٙ، ٕاإلشخاف عم  نكت مداال الخالف، ج -مث(، ٕٕٗ)
م. الس شثي  هثؼ ٜٜٜٔ -مثث ٕٓٗٔطامخ، الشاشخا دار اهؼ حدم، الطبعثةا األولث ، 

 . ٛ، صٚقجامة، ج
 . ٜٖ، صٖ، جهجاية السجتهج ونهاية السقترج - ٓ٘
، مجثثج الثثجيؼ أهثثؽ أهثثؽ الفزثثل، عبثثج   هثثؼ محسثثؽد هثثؼ مثثؽدود السؽصثثمي البمثثجحي - ٔ٘

،عميهثثا ٜٓ، صٖمثثث(، ا ألتيثار لتعميثثل السختثثار، جٖٛٙالفزثل الحشفثثي )الستثثؽف ا 
ععميقاتا الذيخ محسؽد أهؽ دقيقة )مؼ عمساء الحشفيثة ومثجرس بكميثة أصثؽل الثجيؼ 

هيثخوت،  -القامخة )وصثؽرعها دار الكتثو العمسيثة  -سابقا(، الشاشخا مطبعة الحمبي 
 م.  ٖٜٚٔ -مث  ٖٙ٘ٔوغيخما(، عاريخ الشذخا 

. الديمعثي، عثسثان هثؼ عمثي هثؼ ٕٛٗ، صٕهجااع الرثشااع فثي عخعيثو الذثخااع، ج -ٕ٘
مثثث(، عبيثثيؼ الحقثثاال  ٖٗٚمحجثؼ البثثارعي، فخثثخ الثثجيؼ الديمعثثي الحشفثي )الستثثؽف ا 

، ج ثثثثْمِبيِّ  ، الحاشثثثثيةا شثثثثهاا الثثثثجيؼ ٚٔٔ، صٕشثثثثخح كشثثثثد الثثثثجقاال وحاشثثثثية الذِّ
ثثثْمِبيُّ )الستثثثؽف ا هثثثؼ اسثثساعيل هثثثؼ يثث أحسثثج هثثثؼ   هثثؼ أحسثثثج هثثؼ يثثثؽنذ ؽنذ الذِّ

== 
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 ،مؼ شخوط صحة عقج الدواج لرحة عبارعها فيه االؽلي   يعتبخ شخط
 ،ازوجت السخأة البال ة العاقمة  برفتها أصمية عؼ نفدها بكخا أم ثيب وإن

وإن  ،صح العقج وحكسشا همدومه ان زوجت نفدها بالكفء وبسهخ السثل
زوجت نفدها ب يخ الكفء أو برقل مؼ مهخ السثل فحكػ العقج صحيح ا  

أو ألنها زوجت  ،أنه غيخ  زم فيثبت حل الفدخ لألولياء لعجم الكفاءة
 . ٖ٘ انفدها برقل مؼ مهخ السثل حت  وإن كان كف

 وادلؼقىل: ،وانسُح ،كتابواستذنىا تأدنح يٍ ان
 :انكتابأوال: 

"قال   ععال ا  - أ  .ٗ٘"َفاَل َعْعُزُمؽُمؼَّ َأْن َيْشِكْحَؼ َأْزَواَجُهؼَّ

 محج ا،ية ا ستج ل فيها مؼ وحهييؼا  اوخه انذالنح

بقؽله ععال ا" َفاَل َعْعُزُمؽُمؼَّ "ا َأنَُّه َنَه  اأْلَْوِلَياَء َعْؼ اْلَسْشِع  :انىخه األول
ْوَجاِن. فرلدم الؽلي أن    َعْؼ ِنَكاِحِهؼَّ َأْنُفَدُهؼَّ ِمْؼ َأْزَواِجِهؼَّ اَذا َعَخاَ   الدَّ

وصار في ا عتخام عمته في سبو  ،يعزمها اذا عخا ؽا بسا مؽ معخوف
  السهخ والكفاءة.

                                                                                                                                    

== 

هثثؽ ق، القثثامخة، الطبعثثةا األولثث ،  -مثثث(، الشاشثثخا السطبعثثة الكبثثخل األميخيثثة ٕٔٓٔ
 مث.  ٖٖٔٔ

 . ٕٛٗ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذخااع، ج -ٖ٘
 .  ٕٖٕسؽرة البقخة، آية  -ٗ٘
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انىخه انثاٍَ
َ
َوَمَحا َصِخيٌح ِبَرنَّ الشَِّكاَح َصاِدٌر  ،َأنَُّه َأَ اَف الشَِّكاَح اَلْيِهؼَّ  او

. فجلت ا،ية  ،ؼِمْشهَ  َفَيُجلُّ َعَم  َجَؽاِز الشَِّكاِح ِبِعَباَرِعِهؼَّ ِمْؼ َغْيِخ َشْخِط اْلَؽِليِّ
 . ٘٘الكخيسة عم  جؽاز عؽلي السخأة عقج زواجها هشفدها

ععال ا" َفِإْن َطمََّقَها َفاَل َعِحلُّ َلُه ِمْؼ َبْعُج َحتَّ  َعْشِكَح َزْوًجا َغْيَخُج  وقال   - ا
 . َٙ٘فِإْن َطمََّقَها َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِهَسا َأْن َيَتَخاَجَعا"

 ،ا" َحتَّ  َعْشِكَح"ععال  بقؽله –ا ستج ل مؼ وجهيؼ   :وخه انذالنح
فجل ذلغ عم  أن لها مباشخة عقج  ،ال  السخأة فر اف   ععال  الشكاح

الدواج هشفدها مؼ غيخ الؽلي. َواْلُسَخاُد ِباْلَعْزِل اْلَسْشُع َحْبًدا ِبَرْن 
َيْحِبَدَها ِفي َهْيٍت َوَيْسَشَعَها ِمْؼ َأْن َعَتَدوََّج، َوَمَحا أِلَطاٌا ِلأْلَْزَواِج َفِإنَُّه َقاَل 

ِل اْ،َيِةا }َوِإذَ  الثانيا  َأنَُّه َجَعَل ِنَكاَح  .  والؽجهٚ٘ا َطمَّْقُتْػ الشَِّداَء{ِفي َأوَّ
اْلَسْخَأِة َغاَيَة اْلُحْخَمِة َفَيْقَتِزي اْنِتَهاَء اْلُحْخَمِة ِعْشَج ِنَكاِحَها َنْفِدَها َوِعْشَجُج 

أ يفت  ،َ  َعْشَتِهي.  وبقؽله ععال ا" َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِهَسا َأْن َيَتَخاَجَعا" 
 . ٛ٘الخجعة لمدوج ولمدوجة مؼ غيخ ِذْكِخ اْلَؽِليِّ 

                                                           
الثثخازن، أهثثؽ   عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ   هثثؼ ادريثثذ هثثؼ السشثثحر التسيسثثي، الحشعمثثي،  -٘٘

مثثث(، عفدثثيخ القثثخآن الععثثيػ  هثثؼ أهثثي حثثاعػ، ٕٖٚالثثخازن اهثثؼ أهثثي حثثاعػ )الستثثؽف ا 
 -،السحقثثلا أسثثعج   الطيثثو، الشاشثثخا مكتبثثة نثثدار مرثثطف  البثثاز ٜٜٖ، صٕج

 مث..  ٜٔٗٔ - السسمكة العخبية الدعؽدية، الطبعةا الثالثة
 . ٖٕٓسؽرة البقخة، آية  -ٙ٘
 . ٖٕٔسؽرة البقخة، آية  - ٚ٘
البمخثثثي، أهثثثؽ الحدثثثؼ مقاعثثثل هثثثؼ سثثثميسان هثثثؼ بذثثثيخ األزدن البمخثثث  )الستثثثؽف ا  -ٛ٘

، السحقثثلا عبثثج   محسثثؽد ٜٙٔ، صٔج، مثثث(، عفدثثيخ مقاعثثل هثثؼ سثثميسانٓ٘ٔ
== 
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ععال ا" َواْمَخَأًة ُمْ ِمَشًة ِاْن َوَمَبْت َنْفَدَها ِلمشَِّبيِّ ِاْن َأَراَد الشَِّبيُّ َأْن  قال  و  -ج 
 . َٜ٘يْدَتْشِكَحَها"

ت ا،ية ال :وخه انذالنح َعَم  اْنِعَقاِد الشَِّكاِح ِبِعَباَرعها. وأن  كخيسةَنرّّ
الؽلي   يعتبخ شخط صحة في العقج بعامخ ا،ية أن ههبتها نفدها ال  

 . ٓٙالخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص لػ يتؽ ا عم  اجازة وليها

 .ٔٙععال ا"َفاَل ُجَشاَح َعَمْيُكْػ ِفيَسا َفَعْمَؼ ِفي َأْنُفِدِهؼَّ ِباْلَسْعُخوِف" قال  و  -د 

ااهؼ فجل ذلغ يأ اف   ععال  الفعل اليهؼ   ال  أول اوخه انذالنح
مؼ شخوط  اعم  صحة مباشخعها لعقج زواجها والؽلي   يعتبخ شخط

جاء في ا ألتيار لتعميل السختارا"  َأَ اَف الشَِّكاَح  ،صحة عقج الدواج
ِة ِعَبا ، َوَذِلَغ َيُجلُّ َعَم  ِصحَّ َرِعِهؼَّ َوَنَفاِذَما؛ أِلَنَُّه َأَ اَفُه َواْلِفْعَل ِاَلْيِهؼَّ

َجْت  ِاَلْيِهؼَّ َعَم  َسِبيِل اِ ْسِتْقاَلِل؛ ِاْذ َلْػ َيْحُكْخ َمَعَها َغْيَخَما. َوِمَي ِاَذا َزوَّ
َنْفَدَها ِمْؼ ُكْاٍء ِبَسْهِخ اْلِسْثِل َفَقْج َفَعَمْت ِفي َنْفِدَها ِباْلَسْعُخوِف، َفاَل ُجَشاَح 

 .ٕٙأْلَْوِلَياِء ِفي َذِلَغ"َعَم  ا
  

                                                                                                                                    

== 

مثثثثث.  ٖٕٗٔ -هيثثثخوت، الطبعثثثثةا األولثثثث   –شثثثحاعه، الشاشثثثثخا دار احيثثثثاء التثثثثخاث 
 . ٔٔ، ص٘السبدؽط، ج

 . ٓ٘سؽرة األحداا، آية  -ٜ٘
 . ٕٛٗ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذخااع، ج - ٓٙ
 . ٖٕٗسؽرة البقخة، آية  - ٔٙ
  .ٜٔ، صٖا ألتيار لتعميل السختار، ج - ٕٙ
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 ثاَُا: انسُح انُثىَح انششَفح:
َعْؼ َناِفِع ْهِؼ ُجَبْيٍخ، َعِؼ اْهِؼ َعبَّاٍس، َعِؼ الشَِّبيِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػ،  - أ

 .ٖٙ«ِاْقَخاُرَماَلْيَذ ِلْمَؽِليِّ َمَع الثَّيِِّو َأْمٌخ، َواْلَيِتيَسُة ُعْدَتْرَمُخ َفَرْسُتَها »َقاَلا 

ومحا دليل عم  قطع  ،بقؽله" َلْيَذ ِلْمَؽِليِّ َمَع الثَّيِِّو َأْمٌخ" :وخه انذالنح
 . ٗٙالؽ ية عشها

وعؼ ناِفِع ْهِؼ ُجَبْيِخ ْهِؼ ُمْطِعٍػ، َعْؼ َعْبِج ِ  اْهِؼ َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسؽَل ِ   - ا
اأْلَيُِّػ َأْوَل  ِبَرْمِخَما، َواْلَيِتيَسُة ُعْدَتْرَمُخ ِفي »َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػ، َقاَلا 

 .٘ٙ«َنْفِدَها، َوِإْذُنَها ُصَساُعَها

 ،فتذسل الثيو والبكخ ،َواأْلَيُِّػ اْسٌػ ِ ْمَخَأٍة َ  َزْوَج َلَها«  :وخه انذالنح
يٍَّة َفَقْج َصارَ  ْت َوِليََّة َنْفِدَها ِفي ومحا يجل َأنََّها َلسَّا َهَمَ ْت َعْؼ َعْقٍل َوُحخِّ
ِبيِّ اْلَعاِقِل اَذا َهَمغَ   . ٙٙالشَِّكاِح َفاَل َعْبَق  ُمؽَلًيا َعَمْيَها َكالرَّ

                                                           
الشدااي، أهؽ عبج الخحسؼ أحسج هؼ شعيو هؼ عمي الخخاساني، الشدااي )الستؽف ا  -ٖٙ

،عحقيلا عبثج الفتثاح أهثؽ غثجة، الشاشثخا ٖٕٖٙ، حجيث رقػ ٘ٛ، صٙمث(، جٖٖٓ
. الدثثشؼ ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔحمثثو، الطبعثثةا الثانيثثة،  –مكتثثو السطبؽعثثات اإلسثثالمية 

الخخاسثاني، الشدثااي )الستثؽف ا الكبخل، أهؽ عبج الخحسؼ أحسج هثؼ شثعيو هثؼ عمثي 
، السحقثلا حدثؼ عبثج السثشعػ شثمبي، ٖٓٚ٘، حثجيث رقثػ ٛٚٔ، ص٘مث(، جٖٖٓ

 م.  ٕٔٓٓ -مث  ٕٔٗٔهيخوت، الطبعةا األول ،  –الشاشخا م سدة الخسالة 
 . ٕٛٗ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذخااع، ج - ٗٙ
 ٖٔٚ٘، حجيث رقػ ٜٚٔ، ص٘الدشؼ الكبخل، ج -٘ٙ
 . ٕٛٗ، صٕرشااع في عخعيو الذخااع، جهجااع ال -ٙٙ
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َعِؼ اْهِؼ ُهَخْيَجَة، َعْؼ َأِهيِه، َقاَلا َجاَءْت َفَتاٌة ِاَل  الشَِّبيِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه  -ج 
َجِشي اْهَؼ َأأِليِه، ِلَيْخَفَع ِهي أَلِديَدَتُه، َقاَلا  َوَسمََّػ، َفَقاَلْتا " ِانَّ َأِهي َزوَّ

َفَجَعَل اأْلَْمَخ ِاَلْيَها، َفَقاَلْتا َقْج َأَجْدُت َما َصَشَع َأِهي، َوَلِكْؼ َأَرْدُت َأْن َعْعَمَػ 
. وفي رواية أألخل عؼ ٚٙالشَِّداُء َأْن َلْيَذ ِاَل  اْ،َباِء ِمَؼ اأْلَْمِخ َشْيٌء "

َجِشي َعْبِج َّللاَِّ هْ  ِؼ ُهَخْيَجَة َقاَلا َجاَءْت َفَتاٌة ِاَل  َعاِاَذَة، َفَقاَلْتا ِانَّ َأِهي َزوَّ
اْهَؼ َأأِليِه ِلَيْخَفَع ِهي أَلِديَدَتُه، َوِإنِّي َكِخْمُت َذِلَغ، َفَجاَء الشَِّبيُّ َصمَّ  ُ  

ي َأَجْدُت َما َصَشَع َعَمْيِه َوَسمََّػ َفَحَكَخْت َذِلَغ َلُه، َفَجَعَل َأْمَخَما ِاَليْ  َها َفَقاَلْتا ِانِّ
 .َٛٙواِلِجن، ِانََّسا َأَرْدُت َأْن َأْعَمَػ َمْل ِلمشَِّداِء ِمَؼ اأْلَْمِخ َشْيٌء َأْم َ م

الؽجه األول ا أن  ،وا ستج ل بالحجيث مؼ وجهيؼ :وخه انذالنح
َلِكْؼ َأَرْدُت َأْن َعْعَمَػ والثانيا بقؽلها " وَ  ،الخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص جعل األمخ اليها

 .  ٜٙالشَِّداُء َأْن َلْيَذ ِاَل  اْ،َباِء ِمَؼ اأْلَْمِخ َشْيٌء "
                                                           

حجيث صحيح، اهؼ ماجة، اهثؼ ماجثة أهثؽ عبثج     هثؼ يديثج القدويشثي، وماجثة  -ٚٙ
، حثثجيث رقثثػ ٕٓٙ، صٔمثثث(، سثثشؼ اهثثؼ ماجثثه، جٖٕٚاسثثػ أهيثثه يديثثج )الستثثؽف ا 

فيرثل  -، عحقيلا   ف اد عبثج البثاقي، الشاشثخا دار احيثاء الكتثو العخبيثة ٗٚٛٔ
 باهي الحمبي. عيد  ال

حجيث مشقطثع، اْهثُؼ ُهَخْيثَجَة َلثْػ َيْدثَسْع ِمثْؼ َعاِاَذثَة. البيهقثي، أحسثج هثؼ الحدثيؼ هثؼ  -ٛٙ
مثثث(، ٛ٘ٗعمثثي هثثؼ مؽسثث  الُخْدثثَخْوِجخدن الخخاسثثاني، أهثثؽ بكثثخ البيهقثثي )الستثثؽف ا 

، السحقثثلا عبثثج السعطثثي ٜٖٓ٘ٔ، حثثجيث رقثثػ ٜٔ، صٖمعخفثثة الدثثشؼ وا،ثثثار، ج
باكدثثتان( ، دار  -اشثثخونا جامعثثة الجراسثثات اإلسثثالمية )كخاعذثثي أمثثيؼ قمعجثثي، الش
 -دمذثل( ، دار الؽفثاء )السشرثؽرة  -هيخوت( ، دار الثؽعي )حمثو -قتيبة )دمذل 

 القامخة(
 مٜٜٔٔ -مث ٕٔٗٔالطبعةا األول ، 

 .  ٜٔ، صٖا ألتيار لتعميل السختار، ج -ٜٙ
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أنها لسا هم ت مؼ عقل وحخية فقج صارت ولية نفدها في  اثانثا ادلؼقىل
مشهسا  الشكاح فال عبق  مؽليا عميها كالربي العاقل اذا همغ والجامع أن كال

في و ية الشكاح انسا عثبت لألا عم  الر يخ والر يخة بطخق الشيابة شخعا 
لكؽن عرخفه فيه مشفعة محزة ولمحاجة اليه ومػ غيخ قادريؼ عم  احخاز 
ذلغ برنفدهػ لمر خ و ان الشيابة الذخعية انسا عثبت بطخيل الزخورة 

خ وثبؽت الذيء وعدول هدوالها ألن الحخية مشافية لثبؽت الؽ ية عم  الح
مع السشافي   يكؽن ا  بطخق الزخورة ولهحا السعش  زالت الؽ ية عؼ 
انكاح الر يخ العاقل اذا همغ وعثبت الؽ ية له ولهحا زالت الؽ ية عؼ 
الترخف في مالها وثبتت لها فسؼ باا القياس عم  السعامالت السالية 

مالت السالية يجؽز لها فكسا يجؽز أن عباشخ وعتؽل  طخفي التعاقج في السعا
وإذا صارت ولية نفدها في  ،أن عتؽل  وعباشخ طخفي التعاقج برفتها أصيمة

 ؽليا عميها بالزخورة لالستحالة.الشكاح فال عبق  م

ثػ ان مباشخة الؽلي لعقج الدواج عم  سبيل الشجا وا ستحباا لسا فيه مؼ 
عؽلي الشداء لعقج فتعارف الشاس بعجم  ،وفاق مع العخف والعادة هيؼ الشاس

الدواج لسا فيه مؼ الحاجة ال  الخخوج ال  محافل الخجال فحت    يشدو 
فيكؽن مخخج  ،اليها بالؽقاحة فيقجم األولياء لتؽلي عقج الدواج هخ امؼ
 .  ٓٚالعخف والعادة عم  الشجا وا ستحباا دون الحتػ والؽجؽا

                                                           
القثثجورن، أحسثثج هثثؼ   هثثؼ . ٕٛٗ، صٕهثثجااع الرثثشااع فثثي عخعيثثو الذثثخااع، ج -ٓٚ

مثثث(، التجخيثثج  ٕٛٗأحسثثج هثثؼ جعفثثخ هثثؼ حسثثجان أهثثؽ الحدثثيؼ القثثجورن )الستثثؽف ا 
، السحقلا مخكد الجراسات الفقهيثة وا قترثادية، أ. د   ٕٕ٘ٗ، صٜلمقجورن، ج

القثثثامخة، الطبعثثثةا  –أحسثثثج سثثثخاج ... أ. د عمثثثي جسعثثثة  ، الشاشثثثخا دار الدثثثالم 
 م.  ٕٙٓٓ -مث  ٕٚٗٔالثانية، 
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واإلمام أهؽ يؽسف في  ٔٚومؽ ما ذمو اليه   هؼ الحدؼ اانقىل انثانث
وقج رون عخاجع   هؼ الحدؼ عؼ محا  ،وأهؽ ثؽر واهؼ سيخيؼ ،ٕٚرواية

القؽل وذمابه ال  ما ذمو اليه اإلمام أهؽ حشيفة في آألخ حياعه قبل 
ومؽ جؽاز عؽلي السخأة ثيبا أم بكخا  لعقج زواجها ا  أنه يكؽن  ،مساعه

 ،عج ذلغ نفح وإذا ردج بطلفإذا أجازج الؽلي ب امؽقؽفا عم  اجازة وليه
واستجلؽا بردلة الجسهؽر أصحاا القؽل األول وكسا مؽ معمؽم أن العقج 
السؽقؽف مؼ مخاعو البطالن لكشا نحكػ بانعقاد العقج وصحته ا  أنه 
مؽقؽف عم  اجازة الؽلي. ا  أن أبا ثؽر اشتخط اإلذن السدبل قبل العقج 

 باطل.   ل مباشخعها لمعقج فالعقجفإن لػ يرذن قب

ومؽ ما ذمو اليه اهؼ حدم مؼ السحمو العامخن وم  ء  :انقىل انشاتغ
بعؽامخ الشرؽص  ال  أن الؽلي   يعتبخ شخطا  ن معمؽم عشهػ أنهػ يرألحو

في صحة عقج زواج الثيو مؼ دون البكخ فيذتخط لرحة العقج 
  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػ واستجل بسا نقل اْهِؼ َعبَّاٍس، َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّ  ،وبإذنها،وليها
َها، َواْلِبْكُخ ُعْدَتْرَمُخ، َوِإْذُنَها ُسُكؽُعَها»َقاَلا   .ٖٚ«الثَّيُِّو َأَحلُّ ِهَشْفِدَها ِمْؼ َوِليِّ

برن الخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص جعل الشداء صشفيؼ وفخق  اووخه انذالنح يٍ احلذَث
هيؼ الثيو والبكخ في الؽ ية حيث جعل الثيو أمخما في يجما وليذ لمؽلي 

                                                           
 . ٔٔ، ص٘السبدؽط. ج - ٔٚ
 .ٜٓ، صٖا ألتيار لتعميل السختار، ج - ٕٚ
مثثث(، ٕٔٙمدثثمػ، مدثثمػ هثثؼ الحجثثاج أهثثؽ الحدثثؼ القذثثيخن الشيدثثاهؽرن )الستثثؽف ا  -ٖٚ

السدشج الرحيح السخترخ هشقل العجل عؼ العجل ال  رسؽل   ملسو هيلع هللا ىلص" صثحيح مدثمػ"، 
السحقثثلا   فثث اد عبثثج البثثاقي، الشاشثثخا دار ، ٕٔٗٔ، حثثجيث رقثثػ ٖٚٓٔ، صٕج

 هيخوت.  –احياء التخاث العخبي 
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ومؽ كسا جاء   ،مؼ أمخما شيء وجعل لمبكخ أمخما هيج الؽلي ومؽ يدترذنها
َق  اَلُم  -في السحم ا" َفَفخَّ اَلُة َوالدَّ يِِّو َواْلِبْكِخ َفَجَعَل َهْيَؼ الثَّ  -َعَمْيِه الرَّ

َها، َفَؽَجَو ِهَحِلَغ َأنَُّه َ  َأْمَخ ِلأْلَِا ِفي  ِلمثَّيِِّو َأنََّها َأَحلُّ ِهَشْفِدَها ِمْؼ َوِليِّ
اْنَكاِحَها، َوَأنََّها َأَحلُّ ِهَشْفِدَها ِمْشُه َوِمْؼ َغْيخِِج، َوَجَعَل اْلِبْكَخ ِبِخاَلِف َذِلَغ، 

  اأْلَِا َأْن َيْدَتْرِمَخَما، َفَرحَّ َأنَُّه َ  ُهجَّ ِمْؼ اْجِتَساِ  اأْلَْمَخْيِؼا َوَأْوَجَو َعمَ 
 .ٗٚاْذُنَها، َواْسِتْئَحاُن َأِهيَها، َوَ  َيِرحُّ َلَها ِنَكاٌح َوَ  َعَمْيَها ا َّ ِهِهَسا َجِسيًعا"

 انشدود وانرتخُح: 
مؼ شخوط  ايعتبخ شخط رن الؽلي  ب رد أصحاا القؽل الثاني القااميؼ

 ام  القااميؼ عم  اشتخاطه بسا يميالرحة ع

"ا أو   .بقؽله ععال ا" "َفاَل َعْعُزُمؽُمؼَّ َأْن َيْشِكْحَؼ َأْزَواَجُهؼَّ

أن الخطاا مؽجه ال  األزواج هجليل أول ا،ية  َوِإَذا َطمَّْقُتُػ  :انىخه األول
  لألولياء ألنهػ كانؽا يطمقؽن فيخاجعؽن قبل انتهاء العجة فال  ،الشَِّداءَ 

بسعش  َأن الشداء يشكحؼ َأزَواجهؼَّ الَّحيؼ  ،حاجة لتطؽيل العجة عميها
( ويرمحؽن َلُهؼَّ  . ثػ أ يف الشكاح اليهؼ بقؽلها" َأْن ٘ٚ)يخغبؽن ِفيِهؼَّ

                                                           
 . ٔٗ، صٜالسحم  با،ثار، ج -ٗٚ
زكخيثثا، جسثثال الثثجيؼ أهثثؽ   عمثثي هثثؼ أهثثي يحيثث  زكخيثثا هثثؼ مدثثعؽد األنرثثارن   -٘ٚ

، ٕمث(، المباا في الجسع هيؼ الدثشة والكتثاا، جٙٛٙ)الستؽف ا  الخدرجي السشبجي
الثثثجار  -، السحقثثلا د.   فزثثثل عبثثثج العديثثثد السثثثخاد، الشاشثثثخا دار القمثثثػ ٙ٘ٙص

 -مثثثث ٗٔٗٔلبشثثثان / هيثثثخوت، الطبعثثثةا الثانيثثثة،  -سثثثؽريا / دمذثثثل  -الذثثثامية 
الجثثؽزن  م. الجثثؽزن، جسثثال الثثجيؼ أهثثؽ الفثثخج عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ عمثثي هثثؼ  ٜٜٗٔ

 ، ٕ٘ٓ، صٔمث(، زاد السديخ في عمػ التفديخ، جٜٚ٘)الستؽف ا 
== 
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"َفاَل َعْعُزمُ  ونه  األزواج عؼ مشعهؼ بقؽلها" ،َيْشِكْحَؼ" والسشع مشا  ،ؽُمؼَّ
حدي بالحبذ وغيخج َفَمْيَذ َلُه َأْن َيْعُزَمَها َحتَّ  َيِخَثَها، َوَيْسَشَعَها َأْن َعْدَتِعفَّ 

ُعَها َفَمْيَذ َلُه َأْن َيْسَشَعَها ِمْؼ ِٙٚهَدْوجٍ  . أنا َمْؼ َطمََّل اْمَخَأَعُه َواْنَقَزْت ِعجَّ
 .ٚٚالتََّدوُِّج ِهَدْوٍج آأَلخَ 

أن الخطاا مؽجه ال  األولياء فَشَه  الذار  اأْلَْوِلَياَء َعْؼ  ااٍَانىخه انث
ْوَجانِ  ومؽ محسؽل  ،اْلَسْشِع َعْؼ ِنَكاِحِهؼَّ َأْنُفَدُهؼَّ ِمْؼ َأْزَواِجِهؼَّ اَذا َعَخاَ   الدَّ

وفاقا مع العخف  ،عم  الشجا وا ستحباا   عم  سبيل الحتػ واإللدام
ْنَكاِح اوالع دة فجاء في هجااع الرشااع ما نرها"  َفاْلِخَطاُا ِلأْلَْوِلَياِء ِباإلِْ

ْنَكاِح َهْل َعَم  ِوَفاِق اْلُعْخِف َواْلَعاَدِة  َلْيَذ َيُجلُّ َعَم  َأنَّ اْلَؽِليَّ َشْخُط َجَؽاِز اإلِْ
ُفِدِهؼَّ َعاَدًة ِلَسا ِفيِه ِمْؼ اْلَحاَجِة َهْيَؼ الشَّاِس َفِإنَّ الشَِّداَء َ  َيَتَؽلَّْيَؼ الشَِّكاَح ِبَرنْ 

اَل  اْلُخُخوِج اَل  َمَحاِفِل الخَِّجاِل َوِفيِه ِنْدَبُتُهؼَّ اَل  اْلَؽَقاَحِة َهْل اأْلَْوِلَياُء ُمْػ 
ْنَكاِح  َمْخَخَج الَِّحيَؼ َيَتَؽلُّؽَن َذِلَغ َعَمْيِهؼَّ ِهِخَ اُمؼَّ َفَخَخَج اْلِخَطاُا ِباأْلَْمِخ ِباإلِْ

ِليُل َعَمْيِه  يَجاِا، َوالجَّ اْلُعْخِف َواْلَعاَدِة َعَم  الشَّْجِا َواِ ْسِتْحَباِا ُدوَن اْلَحْتِػ َواإلِْ
                                                                                                                                    

== 

 -هيثخوت، الطبعثةا األولث   –السحقلا عبج الخزاق السهجن، الشاشخا دار الكتاا العخبثي 
 مث. ٕٕٗٔ

الطبثثخن،   هثثؼ جخيثثخ هثثؼ يديثثج هثثؼ كثيثثخ هثثؼ غالثثو ا،ممثثي، أهثثؽ جعفثثخ الطبثثخن   -ٙٚ
، ٗ= جثثامع البيثثان عثثؼ عرويثثل آن القثثخآن،جمثثث(، عفدثثيخ الطبثثخن ٖٓٔ)الستثثؽف ا 

،عحقيثثلا الثثجكتؽر عبثثج   هثثؼ عبثثج السحدثثؼ التخكثثي، بالتعثثاون مثثع مخكثثد ٕٜٔص
البحؽث والجراسات اإلسالمية هجار مجثخ الثجكتؽر عبثج الدثشج حدثؼ يسامثة، الشاشثخا 

 دار مجخ لمطباعة والشذخ والتؽزيع واإلعالن
 م.  ٕٔٓٓ -مث  ٕٕٗٔالطبعةا األول ، 

 . ٕٔ، ص٘السبدؽط، ج - ٚٚ



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

867 

اِلِحيَؼ ِمْؼ ِعَباِدُكْػ  َما َذَكَخ ُسْبَحاَنُه َوَعَعاَل  َعِقيَبُه َوُمَؽ َقْؽله َعَعاَل  }َوالرَّ
اَلُح َشْخَط اْلَجَؽاِز َوَنِعيُخُج َقْؽله َعَعاَل   [ ُثػَّ َلػْ َٕٖوِإَماِاُكْػ{ ]الشؽرا  َيُكْؼ الرَّ

[ َأْو ُعْحَسُل اْ،َيُة اْلَكِخيَسُة َعَم  ٖٖ}َفَكاِعُبؽُمْػ ِاْن َعِمْسُتْػ ِفيِهْػ أَلْيًخا{ ]الشؽرا 
َ ِاِل ُكمَِّها َ اِر َعَساًل ِبالجَّ  .  ٛٚ"اْنَكاِح الرِّ

" َوَما َأْشَبَه َمْعَش  َما ايا َصه هزاػهً  وسد انشافؼٍ يف كتاته األو
َقاُلؽا ِمْؼ َمَحا ِبَسا َقاُلؽا َوَ  َأْعَمُػ اْ،َيَة َعْحَتِسُل َغْيَخُج أِلَنَُّه انََّسا ُيْ َمُخ ِبَرْن َ  

ْوِلَياِء َيْعُزَل اْلَسْخَأَة َمْؼ َلُه َسَبٌو اَل  اْلَعْزِل ِبَرْن َيُكؽَن َيِتػُّ ِبِه ِنَكاُحَها ِمْؼ اأْلَ 
ُعَها َفَمْيَذ ِبَدِبيٍل ِمْشَها َفَيْعُزُمَها َوِإْن َلْػ  ْوُج اَذا َطمََّقَها َفاْنَقَزْت ِعجَّ َوالدَّ
ُعَها َفَقْج َيْحُخُم َعَمْيَها َأْن َعْشِكَح َغْيَخُج َوُمَؽ َ  َيْعُزُمَها َعْؼ َنْفِدِه  َعْشَقِا ِعجَّ

ا َوَأنَّ َعَم   َوَمَحا َأْهَيُؼ َما ِفي اْلُقْخآنِ  ِمْؼ َأنَّ ِلْمَؽِليِّ َمَع اْلَسْخَأِة ِفي َنْفِدَها َحقِّ
 .ٜٚاْلَؽِليِّ َأْن َ  َيْعُزَمَها اَذا َرِ َيْت َأْن َعْشِكَح ِباْلَسْعُخوِف"

" َوَأْنِكُحؽا اأْلََياَم  ِمْشُكْػ". برن   اوسد ػهً استذالذلهى تقىنه تؼاىل
ْنَكاحِ  ْنَكاِح ِمْؼ َغْيخِِج َأْو ِمْؼ  ععال  أمخ ِباإلِْ ُمْطَمًقا ِمْؼ َغْيِخ َفْرٍل َهْيَؼ اإلِْ

 . وبقؽله ععال  ا" ا" َوَ  ُعْشِكُحؽا اْلُسْذِخِكيَؼ َحتَّ  ُيْ ِمُشؽا"ا برن َمَحآَٛنْفِدهِ 

أو ألولي األمخ مؼ السدمسيؼ وليذ ألطاا  ،أِلَطاٌا ِلَعامَِّة اْلُسْ ِمِشيؼَ 
ورد الجسهؽر عم  الجليميؼ برن الخطاا يذسل ذون  ،لألولياء في الدواج

                                                           
 . ٕٛٗ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذخااع، ج -ٛٚ
الذافعي،الذافعي أهؽ عبج     هؼ ادريذ هؼ العباس هؼ عثسان هثؼ شثافع هثؼ  -ٜٚ

، ٘مثث(، األم، جٕٗٓعبج السطمو هؼ عبج مشاف السطمبي القخشي السكي )الستثؽف ا 
هثثثثجون طبعثثثثة، سثثثثشة الشذثثثثخا  هيثثثثخوت، الطبعثثثثةا –، الشاشثثثثخا دار السعخفثثثثة ٖٔص

 م.ٜٜٓٔمث/ٓٔٗٔ
 . ٕٖٕ، صٕهجااع الرشااع في عخعيو الذخااع، ج - ٓٛ
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فقال القخطبيا" فمسا كان الخطاا متؽجها في  ،األمخ واألولياء لعسؽمه
انكاحهؼ ال  غيخمؼ ولػ يكؼ اليهؼ برن يقؽلا وليشكح األيام  مشكػ، وأن 
يقؽلا و  يشكحؽا السذخكيؼ حت  ي مشؽا، دل عم  أنه ليذ ألحج مؼ 

 .ٔٛيدوج نفده"السخاطو فيهؼ أن 

"َفَخاَطَو الخَِّجاَل ِهَتْدِويِل ا وقال اتٍ تًُُح يف كتاته رلًىع انفتاوي
َمِفا انَّ اْلَسْخَأَة َ  ُعْشِكُح َنْفَدَها َوِإنَّ اْلَبِ يَّ  الشَِّداِء؛ َوِلَهَحا َقاَل َمْؼ َقاَل ِمْؼ الدَّ

 .ِٕٛمَي الَِّتي ُعْشِكُح َنْفَدَها"

ا و  عشكحؽا بالسشع مؼ التدويل فيدتؽن فيه وأجاهؽا عشه برن الخطا
فكسا أن غيخ األولياء   يعتبخ اذنهػ شخط صحة في عقج  ،األولياء وغيخمػ

الدواج فكحلغ األولياء ألن السشع متؽجه ال  األولياء ولؽ سمسشا أن الخطاا 
لألولياء ويفيج اشتخاط اذنهػ لكان مجسال غيخ مفرل   يرح العسل به 

ه ذكخ لتخعيو األولياء و  مخاعبهػ والبيان   يجؽز عرأليخج عشج ألنه ليذ في
الحاجة ومؼ السقخر في عمػ األصؽل عجم صحة العسل بالسجسل قبل 

                                                           
مث(، السقجمات ٕٓ٘القخطبي، أهؽ الؽليج   هؼ أحسج هؼ رشج القخطبي )الستؽف ا  - ٔٛ

 ٛٓٗٔ، الشاشخا دار ال خا اإلسثالمي، الطبعثةا األولث ، ٕٚٗ، صٔالسسهجات، ج
 م.  ٜٛٛٔ -مث 

سيثثة، عقثثي الثثجيؼ أهثثؽ العبثثاس أحسثثج هثثؼ عبثثج الحمثثيػ هثثؼ عيسيثثة الحخانثثي اهثثؼ عي - ٕٛ
، السحقثلا عبثج الثخحسؼ هثؼ ٖٓٔ، صٕٖمث(، مجسثؽ  الفتثاول، جٕٛٚ)الستؽف ا 

  هثثثؼ قاسثثثػ، الشاشثثثخا مجسثثثع السمثثثغ فهثثثج لطباعثثثة السرثثثحف الذثثثخيا، السجيشثثثة 
 م. ٜٜ٘ٔمث/ٙٔٗٔالشبؽية، السسمكة العخبية الدعؽدية، عام الشذخا 
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ولؽ كان في محا شخ  معخوف لشقل بالتؽاعخ أو قخيبا مشه ألنه مسا   ،البيان
 .   ٖٛععػ به البمؽل 

فيسا نقل بسا نقل َعْؼ اْهِؼ  أيا استذالذلى تانسُح انُثىَح انششَفح
، َعْؼ ُعْخَوَة، َعْؼ َعاِاَذَة، َأنَّ  ُجَخْيٍل، َعْؼ ُسَمْيَساَن ْهِؼ ُمؽَس ، َعْؼ الدُّْمِخنِّ

َأيَُّسا اْمَخَأٍة َنَكَحْت ِبَ ْيِخ ِاْذِن َوِليَِّها »َرُسؽَل َّللاَِّ َصمَّ  َّللاَُّ َعَمْيِه َوَسمََّػ َقاَلا 
، َفِشَكاُحَها َباِطٌل، َفِشَكاُحَها َباِطٌل، َفِإْن َدأَلَل ِهَها َفَمَها الَسْهُخ ِبَسا َفِشَكاُحَها َباِطلٌ 

ْمَطاُن َوِليُّ َمْؼ َ  َوِليَّ َلهُ  رد «. اْسَتَحلَّ ِمْؼ َفْخِجَها، َفِإْن اْشَتَجُخوا َفالدُّ
ألنه رواج جساعة عؼ أهي ،جسهؽر الحشفية عميهػ برن الحجيث  عيف

وحك  اهؼ عمية عؼ اهؼ جخيل أنه سرل الدمخن عشه  ،مخن جخيل عؼ الد 
 نكخج.فر

يؼنِي  حيًُ تٍ فحكخ عؼ ،حجيث حدؼ اانرتيزٌ قال برنوأجيو عشه 
 
َ
ال

َ
ِاْهَخاِميػ، لػ يحكخ َمَحا اْلَحْخف َعؼ اْهؼ جخيل ِا َّ ِاْسَساِعيل هؼ  اَأَه ق

 َيْعِشي اْهؼ عمية.

 حيًُ تٍ يؼنِي
َ
ال

َ
َوَسَسا  ِاْسَساِعيل َعؼ اْهؼ جخيل َلْيَذ ِهَحاَك ِانََّسا  اق

صّحح كتبه عم  كتو عبج اْلسِجيج هؼ عبج اْلَعِديد هؼ أهي رواد ". ورد 
عميها َومؼ َأْيؼ َثبت َلُه اْلحدؼ َوقج أنكخُج الدُّْمِخّن، َوَقؽل اْهؼ مِعيؼا َسسا  

ؽجو ُسُقؽط َحِجيثه. وِإن قيلا  ان ِاْسَساِعيل مؼ اْهؼ جخيل َلْيَذ ِهَحاَك َ  يُ 

                                                           
. الدثثخطاون، األسثثتاذ الثثجكتؽر ٖٕٛ، صٕهثثجااع الرثثشااع فثثي عخعيثثو الذثثخااع، ج -ٖٛ

، الطبعثة الثالثثة، ٖٗمحسؽد عمثي الدثخطاون، شثخح قثانؽن ا حثؽال الذخرثية، ص
 م، دار الفكخ، عسان.  ٕٓٔٓ -هٖٔٗٔ
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َأنه َرَواُج فشديه، ِاْذ كل ُمحجث َ  يحفع  ِاْنَكارج َ  يَتَعيَّؼ لمتكحيو، هل يْحَتسل
ة  .ٗٛكل َما َرَواُج. قيل َلُها َوِإذا اْحتسل التَّْكِحيو َوالشِّْدَيان َفاَل يْبق  ِفيِه حجَّ

 
ّ
اوٌِ

َ
ح

َّ
 انط

َ
ال

َ
َعؼ الدُّْمِخّن َلَكاَن قج ُرِوَن َعؼ َعاِاَذة " ثػَّ َلؽ َثبت َمَحا  :ق

ْحَسؼ مؼ  َرِ ي   َعْشَها َما ُيَخالف َذِلغ  فدوجت َحْفَرة هشت عبج الخَّ
ام َفَمسَّا َكاَنت َعاِاَذة قج َرَأْت َأن  ْحَسؼ َغاِاو ِبالذَّ اْلُسْشحر هؼ الدبيخ، َوعبج الخَّ

ْحَسؼ ِبَ ْيخ أم خج َجاِادا، َوَذِلَغ العقج ُمْدَتِقيًسا ِحيؼ َعْدِويجَها هشت عبج الخَّ
أجازت ِفيِه التَّْسِميغ الَِّحن َ  يكؽن ِا َّ َعؼ ِصَحة الشَِّكاح وثبؽعه، اْسَتَحاَل  

َقاَلا " َ  ِنَكاح ِا َّ هؽِلي "،   َأن عكؽن عخل َذِلغ َوقج عمست َأن َرُسؽل  
 الدُّْمِخّن.َفَثبت هحلغ َفَداد َما ندو ِاَل  

ولؽ سمسشا برحته فبَسْفُهؽم اْلخطاا َيْقَتِزي ِصَحة الشَِّكاح ِبِإذن اْلَؽِلّي لسؼ 
ولؽ سمسشا برنه عام في كل امخأة فيجل عم  جؽاز عقجما عم  ،لها ولي

 يه ما يجعيه أصحاا السحمو األول.وليذ ف ،نفدها ان أذن وليها

خ ُكْاء، َوُمَؽ الحن يتبادر ِاَل  َأو يْحَتسل َأن يكؽن الُسَخاد نكحت مؼ غي
اْلَفهػ ِعْشج َسسا  ِنَكاح اْلَسْخَأة، ِاْذ َلؽ َكاَنت راغبة ِفي ُكْاء لفؽ ت أمخَما 
ِاَل  اْلَؽِلّي، ويتريج هتعميمه ِبَعَجِم ِاذن اْلَؽِلّي، فيحسل عم  ُصؽَرة يْعهخ ِمْشَها 

ا " فشكاحها َباِطل "، َأن سيبطل َغَخم اْلَؽِلّي َوُمَؽ َفَؽات اْلَكَفاَءة. َوَقؽله
باعتخام اْلَؽِلّي. َفُهَؽ َعْعِبيخ بالشاجد ِفي اْلَحال َعسَّا ِاَلْيِه اْلسريخ ِفي اْلَسآل. 

                                                           
زكخيثثثا، جسثثثال الثثثجيؼ أهثثثؽ   عمثثثي هثثثؼ أهثثثي يحيثثث  زكخيثثثا هثثثؼ مدثثثعؽد األنرثثثارن  -ٗٛ

، ٕمث(، المباا في الجسع هيؼ الدثشة والكتثاا، جٙٛٙالسشبجي )الستؽف ا الخدرجي 
 الثثجار -،  السحقثثلا د.   فزثثل عبثثج العديثثد السثثخاد، الشاشثثخا دار القمثثػ ٛ٘ٙص

 م. ٜٜٗٔ -مث ٗٔٗٔالطبعةاالثانية، / هيخوتلبشان -سؽريا / دمذل  -الذامية 
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َوَعْقِجيخ اْلَكاَلما َأّيَسا اْمَخَأة نكحت غيخ ُكْاء ِبَ ْيخ ِاذن َوليَها فشكاحها سيبطل 
 .٘ٛباعتخام اْلَؽِليّ 

عؼ  َأِهي ُهْخَدَة، َعْؼ َأِهي ُمؽَس ، َقاَلا َقاَل َرُسؽُل وأما ا ستج ل بسا نقل 
 «.َ  ِنَكاَح ِا َّ ِهَؽِليٍّ »َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػا 

َعْؼ َقَتاَدَة، َعِؼ اْلَحَدِؼ، َعْؼ ِعْسَخاَن ْهِؼ اْلُحَرْيِؼ َقاَلا ا ويف سواَح أخشي
«. َ  ِنَكاَح ِا َّ ِهَؽِليٍّ َوَشاِمَجْن َعْجلٍ »َقاَل َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػا 

فخد عميه بسا جاء في المباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا ما نرها" قيل 
َحا ه ُشْعَبة َوالثَّْؽرن، ومسا أحفع َوأثبت مؼ َجِسيع مؼ رول مَ َلُها قج قطع

 الَحِجيث َعؼ أهي ِاْسَحاق.

ٌ قُم ئِ
َ
انَُّهَسا سسعاج ِفي مْجِمذ َواِحج َوَغيخمَسا َسسعه ِفي مَجاِلذ َفَكاَن  اف

 م  َذِلغ َما رول التِّْخِمِحّناأول . يجل ع

 
َ
ال

َ
ح ق

َ
ث
ْ
ؼ

ُ
ٍ ش

َ
ْؽرّن يْدَرل َأَبا ِاْسَحاقا أسسعت َأَبا " َسِسعت ُسْفَيان الثَّ  اػ

ا َ  ِنَكاح ِا َّ هؽِليم َقاَلا نعػ ". قيل َلُها َمو هخدة َيُقؽل َقاَل َرُسؽل   
ِليل عم  َأن ُأوَلِئغَ   َأن َمَحا يجل عم  َأنَُّهَسا سسعاج ِفي مْجِمذ َواِحج، َفَسا الجَّ

ُقؽلا اّعفل َأْصَحاا أهي ِاْسَحاق كمهػ ِاَل  َسِسُعؽُج ِفي مَجاِلذ ُمْخَتمَفة. ثػَّ ن
َأن همُ ؽا ِبِه َأَبا هخدة، َواأْلتمُفؽا ِفيَسؼ َفْؽقه، َواأْلَْصل عجم الدسا  َفاَل يثبت 
.َفِإن قيلا فقج َرفعه بذخ هؼ َمْشُرؽر َعؼ ُسْفَيان، )َعؼ أهي هخدة(  غِّ ِبالذَّ

عا َأْصَحاا ُسْفَيان َعؼ أهي هخدة، .)قيل َلُها َقاَل( التِّْخِمِحّنا " َوقج ذكخ ب
َعؼ أهي ُمؽَس  َوَ  َيرح ". َفكيف يجؽز َلغ َأن ععار شا ِبسثل َمَحا َوَأنت ِاذا 

                                                           
 . ٓٙٙ، ٜ٘ٙ، صٕالمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، ج -٘ٛ
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احتججت )عميشا ِبسثل َما( احتججشا ِبِه َعَمْيغ وعار شاك ِبسثل َما عار تشا 
 .ِٙٛبِه"

نه َقاَلا " َ  ِنَكاح أَ  " َوَلِكشِّي َأُقؽلا  َلؽ َثبت َعؼ الشَِّبي اوقال انطحاوٌ
ة، أِلَنَُّه يْحَتسل َأن يكؽن اْلَؽِلّي ُمَؽ أقخا عرَبة،  ِا َّ هؽِلي " لػ يكؼ ِفيِه حجَّ
َويْحَتسل َأن يكؽن مؼ عؽليه اْلَسْخَأة مؼ الخَِّجال َوِإن َكاَن َبعيجا، َويْحَتسل َأن 

ِ يَخة، َأو مؽل  اأْلمة، َأو يكؽن ُمَؽ الَِّحن ِاَلْيِه وَ َية اْلبْزع مؼ َواِلج الرَّ 
َباِلَ ة حخَّة ِهَشفِدَها، َفيكؽن َذِلغ عم  َأنه َلْيَذ ألحج َأن يْعقج ِنَكاحا عم  
بزع ِا َّ ولي َذِلغ اْلبْزع. َوُمَؽ َجاِاد ِفي المَُّ ة، َقاَل   َعَعاَل ا }فميسمل 

ولي اْلحل ُمَؽ الَِّحن َلُه اْلحل. َوِإذا اْحتسل الَحِجيث  اقُم ٚٛوليه ِباْلَعْجِل{
َمِحج الترويالت اْنَتَف  َأن يرخف ِاَل  َبْعزَها دون بعا، ِا َّ ِهجَ َلة عجل 

 . َٛٛعَمْيِه مؼ كتاا َأو سشة َأو ِاْجَسا  "

ِهَشْفِدَها ِمْؼ  اأْلَيُِّػ َأَحلُّ »َقاَلا  أما بسا نقل عؼ اْهِؼ َعبَّاٍس، َأنَّ الشَِّبيَّ  
َها، َواْلِبْكُخ ُعْدَتْرَذُن ِفي َنْفِدَها، َوِإْذُنَها ُصَساُعَها"  .َٜٛوِليِّ

فخد جسهؽر الحشفية عم  الجسهؽر برن محا يفيج أن نؽ  الؽ ية التي هيج 
مثل الثيبو فممؽلي  ،الؽلي عم  البكخ البال ة العاقمة و ية األتيار   اجبار 

                                                           
  .  ٔٙٙ، صٕالمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، ج -ٙٛ
 . ٕٕٛسؽرة البقخة، آية  - ٚٛ
 .ٕٙٙ،صٕالمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، ج -ٛٛ
مثثث(، ٕٔٙمدثثمػ، مدثثمػ هثثؼ الحجثثاج أهثثؽ الحدثثؼ القذثثيخن الشيدثثاهؽرن )الستثثؽف ا  -ٜٛ

السدثثثشج الرثثثحيح السخترثثثخ هشقثثثل العثثثجل عثثثؼ العثثثجل الثثث  رسثثثؽل   ملسو هيلع هللا ىلص"صثثثحيح 
،السحقلا   ف اد عبثج الباقي،الشاشثخا  ٕٔٗٔ، حجيث رقػ ٖٚٓٔ، صٕمدمػ"،ج

 هيخوت. –دار احياء التخاث العخبي 
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فكسا   يجؽز لمؽلي اجبار الثيو عم  الدواج  ،  اجبار و ية األتيار عميها
أن َفَمسَّا َكاَنت األيػ ِفي َمَحا  ،ويذتخط اذنها فكحلغ البكخ البال ة العاقمة

َكاَنت اْلبكخ  ،الَحِجيث ِمَي الَِّتي َأَحل ِهَشفِدَها مؼ َوليَها َأن ولي َكانَ 
 .ٜٓالسقخونة ِاَلْيَها َكَحِلغ

ية عم  الثيو البال ة العاقمة و ية األتيار لكشها عم  وأجيو عشه برن الؽ 
البكخ البال ة العاقمة و ية اجبار وا  لساذا قدػ الخسؽل صم    عيه 
وسمػ الشداء عم  قدسيؼ وأثبت الحل ألحجمسا فجل عم  نفيه عؼ ا،ألخ 
ومي البكخ فيكؽن وليها أحل مشها هها وا ذن عم  ا ستحباا والشجا   

ذلغ عم  أن نؽ  الؽ ية يختمف  بيل الؽجؽا كسا في الثيو  فحلعم  س
محا الحجيث عم  أن لمؽلي  ويجل حجاً اوا  لكان جعمهسا الخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص صشفا و 

معه حل مع السخأة في الشكاح فجل عم  عجم جؽاز انعقاد الشكاح  اهتجاء
 ٜٔبعبارعها.

عؼ  ،َعَتِكيُّ عؼ ُمَحسَّج ْهؼ َمْخَواَن اْلُعَقْيِميُّ أما ما نقل عؼ َجِسيل ْهؼ اْلَحَدِؼ الْ 
اَن، وعؼ ُمَحسَِّج ْهِؼ ِسيِخيَؼ، َعْؼ َأِهي ُمَخْيَخَة، َقاَلا َقاَل َرُسؽُل  ِمَذام ْهؼ َحدَّ

َة ِمَي الَِّتي َ  ُعَدوُِّج اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة، َوَ  ُعَدوُِّج اْلَسْخَأُة َنْفَدَها، َفِإنَّ الدَّاِنيَ ا »َّللاَِّ 
.وفي رواية األخل عؼ  ُمْدِمُػ ْهُؼ َأِهي ُمْدِمٍػ اْلَجْخِميُّ عؼ ٕٜ«ُعَدوُِّج َنْفَدَها

َقاَلا  ،َعْؼ َأِهي ُمَخْيَخَة ،َعِؼ اْهِؼ ِسيِخيَؼ  ،َعْؼ ِمَذاٍم  ،َمْخَمُج ْهُؼ اْلُحَدْيِؼ 

                                                           
 . ٗٙٙ، صٕلمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، جا -ٜٓ
 . ٗٙٙ، صٕالمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، ج -ٜٔ
، حثثثجيث رقثثثػ ٙٓٙ، صٔحثثثجيث صثثثحيح دون جسمثثثة الدانيثثثة. سثثثشؼ اهثثثؼ ماجثثثه،  -ٕٜ

 . ومحا الحجيث لػ يخو ا  عؼ عؼ طخيل أهي مخيخة. ٕٛٛٔ
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َوَ  ُعْشِكُح  ،َ  ُعْشِكُح اْلَسْخَأُة اْلَسْخَأَة »َقاَل َرُسؽُل َّللاَِّ َصمَّ  ُ  َعَمْيِه َوَسمََّػا 
 « .ِانَّ الَِّتي ُعْشِكُح َنْفَدَها ِمَي اْلَبِ يُّ  ،اْلَسْخَأُة َنْفَدَها 

 
َ
 سرِيٍَِ

ُ
ٍ

ْ
 ات

َ
ال

َ
 .ٖٜ«َيةُ ِمَي الدَّانِ »َوُربََّسا َقاَل َأُهؽ ُمَخْيَخَةا  اق

ان في الَحِجيث األول جسيل ، َوِفي الثَّاِنيا ُمدمػ هؼ أهي   افشدوا ػهُه
والسجهؽل يقبل حجيثه اذا لػ يرت ما  ،ُمدمػ، وكالمسا غيخ معخوفيؼ

وإن صح فيحسل عم   ،يعار ه مؼ الرحيح وقج جاء فدقط ا ستج ل به
 ،غيخ محكؽر فيهألن الؽطء  ،الكخامة ، فبإجسا  السدمسيؼ   ععتبخ زانية

وحت  وإن دألل هها فميذ هدنا فهؽ فاسج )باطل بذبهة( عشجمػ فرثبتؽا 
وأجيو عشه أن " ِان الدَّاِنَية ِمَي الَِّتي عْشكح َنفدَها "،  ،الشدو والسهخ والعجة

 .ٜٗمؼ َقؽل أهي ُمَخْيَخة َرِ ي   َعشهُ 

بقؽله ععال ا" محا وقج رد أصحاا القؽل األول عم  أصحاا القؽل الثاني، 
" برن محج ا،ية حجة لسا يقؽلؽن  "َفاَل َعْعُزُمؽُمؼَّ َأْن َيْشِكْحَؼ َأْزَواَجُهؼَّ

والعزل مؽ  ،ألن   ععال  نهامهػ عؼ العزل ،باشتخاط الؽلي في الشكاح
ومحا يجل  ،ألنه اسػ جشذ مزاف ،ويذسل السشع الحدي والذخعي ،السشع

 ،ن غيخمػ فيجل أن هيجمػ حل اهتجاءً عم  أن العزل يرح مؼ األولياءدو

                                                           
مهجن هؼ مدثعؽد هثؼ الشعسثان الجارقطشي، أهؽ الحدؼ عمي هؼ عسخ هؼ أحسج هؼ  - ٖٜ

، ٕٖٙ، صٗمث(، سشؼ الثجارقطشي، جٖ٘ٛهؼ ديشار الب جادن الجارقطشي )الستؽف ا 
، حققثثه و ثثبط نرثثه وعمثثل عميثثها شثثعيو ا رنثث وط، حدثثؼ عبثثج ٖٗٓ٘حثثجيث رقثثػ

السشعػ شمبي، عبج المطيف حخز  ، أحسج هخمؽم،الشاشخا م سدثة الخسثالة، هيثخوت 
 م.  ٕٗٓٓ -مث  ٕٗٗٔلبشان،الطبعةا األول ،  –

 . ٗٙٙ، ٖٙٙ، صٕالمباا في الجسع هيؼ الدشة والكتاا، ج -ٜٗ
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ع مؼ عدويل أألته فجعاج ثػ محج ا،ية ندلت في معقل هؼ يدار لسا امتش
ولؽ لػ يكؼ لسعقل هؼ يدار و ية وأن ا مخ متؽ ا  ،فدوجها ،الخسؽل 

وأن   ععال  أ اف الشكاح اليها لتعمل األمخ  ،عميه لسا عؽعو في ذلغ
 .ٜ٘هها

َفِإْن َطمََّقَها َفاَل َعِحلُّ َلُه ِمْؼ َبْعُج َحتَّ  َعْشِكَح َزْوًجا َغْيَخُج  أما قؽله ععال ا" ا" 
الجانو  ،فخد عميه مؼ جانبيؼ  ،َفِإْن َطمََّقَها َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِهَسا َأْن َيَتَخاَجَعا"

والجانو الثانيا كسا دلت ا،ية في سياقها برنها    ،األول لتعمل األمخ هها
. وقؽله ععال ا" َواْمَخَأًة ُمْ ِمَشًة ِاْن َوَمَبْت ٜٙاألول ا  بعج الشكاح عحل لمدوج

ثػ محج  ،" ان ومبتا أن لػ عهو،َنْفَدَها ِلمشَِّبيِّ ِاْن َأَراَد الشَِّبيُّ َأْن َيْدَتْشِكَحَه"
ألرؽصية لمخسؽل ملسو هيلع هللا ىلص هجليل آألخ ا،ية بقؽلها" أَلاِلَرًة َلَغ ِمْؼ ُدوِن 

وبقؽله ععال ا"  َفاَل ُجَشاَح َعَمْيُكْػ ِفيَسا َفَعْمَؼ ِفي َأْنُفِدِهؼَّ  ، ُٜٚسْ ِمِشيَؼ".الْ 
فخد عم  استج لهػ به برن الفعل بالسعخوف   يكؽن ا   ،ِباْلَسْعُخوِف"

 .ٜٛهؽلي

                                                           
الدركذثثي، شثثسذ الثثجيؼ   هثثؼ عبثثج   الدركذثثي السرثثخن الحشبمثثي )الستثثؽف ا  -ٜ٘

، الشاشثثخا دار العبيكثثان، الطبعثثةا األولثث ، ٙٔ، ص٘مثثث(، شثثخح الدركذثثي، جٕٚٚ
 م. ٖٜٜٔ -مث  ٖٔٗٔ

 .ٙٔ، ص٘شخح الدركذي، ج -ٜٙ
اهؼ قجامة، أهثؽ   مؽفثل الثجيؼ عبثج   هثؼ أحسثج هثؼ   هثؼ قجامثة الجسثاعيمي  -ٜٚ

مثث(، ٕٓٙالسقجسي ثػ الجمذقي الحشبمي، الذهيخ بثاهؼ قجامثة السقجسثي )الستثؽف ا 
 ،الشاشخا مكتبة القامخة، الطبعةا هجون طبعة.ٜٚ، صٚالس شي  هؼ قجامة، ج

 .ٙٔ، ص٘شخح الدركذي، ج -ٜٛ
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َلْيَذ ِلْمَؽِليِّ َمَع الثَّيِِّو َأْمٌخ، » اوأيا استذالذلى تانسُح انُثىَح انششَفح
اذ   أمخ له مع  ،فخد عميها وبه نقؽل«.  َواْلَيِتيَسُة ُعْدَتْرَمُخ َفَرْسُتَها ِاْقَخاُرَما

الثيو، اذ حقيقة األمخ ما وجو عم  السرمؽر امتثاله، والثيو   عجبخ عم  
 .ٜٜله عميها أمخالشكاح، وافتقار نكاحها ال  الؽلي   يقتزي أن يكؽن 

وقؽل الخسؽل ملسو هيلع هللا ىلصا" اأْلَيُِّػ َأْوَل  ِبَرْمِخَما، َواْلَيِتيَسُة ُعْدَتْرَمُخ ِفي َنْفِدَها، َوِإْذُنَها 
 .«ُصَساُعَها

يدوجها الَؽِليَّ ِا َّ ِهِخَ اَما َوَأْمِخَما، َفِإْن  فال،واأليػ الثيو ،فاأليػ أول  برمخما
َجَها  َجَها َفالشَِّكاُح َمْفُدؽٌخ كسا في َحِجيِث أَلْشَداَء ِهْشِت أِلَحاٍم، َحْيُث َزوَّ َزوَّ
َأُهؽَما  هؼ عسها  َوِمَي َثيٌِّو َفَكِخَمْت َذِلَغ، َفَخدَّ الشَِّبيُّ َصمَّ  َّللاَُّ َعَمْيِه َوَسمََّػ 

 .ِٓٓٔنَكاَحهُ 

ومؽ القاال برحة عبارة الشداء ا  أنه مؽقؽف عم   اوأيا انقىل انثانث
فتكؽن نفذ الخدود   داعي  ،اجازة الؽلي فاستجولؽا بسا استجل به الجسهؽر

لتكخارما. وبقي القؽل الخابع ومؽ قؽل اهؼ حدم الحن فخق هيؼ الثيو والبكخ 
فاشتخط الؽلي في البكخ دون الثيو فيرح لمثيو أن ععقج عقج زواجها 

صحة عقج زواجها وردوا عميه  برنه كيف  ا فيوالؽلي   يعتبخ شخط

                                                           
 .ٙٔ، ص٘ذي، جشخح الدرك -ٜٜ

. الدجدتاني، أهؽ داود سثميسان هثؼ األشثعث هثؼ ٛٓٗ، صٖ. سشؼ التخمحن، ج -ٓٓٔ
ِجْدثثتاني )الستثثؽف ا  مثثث(، ٕ٘ٚاسثثحاق هثثؼ بذثثيخ هثثؼ شثثجاد هثثؼ عسثثخو األزدن الدِّ

،عحقيلا أهي معثاذ طثارق ٕٕٛمداال اإلمام أحسج رواية أهي داود الدجدتاني، ص
مثث ٕٓٗٔالطبعةا األول ،  هؼ عيسية، مرخ،هؼ عؽم   هؼ  ، الشاشخا مكتبة ا

 م.  ٜٜٜٔ -
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ؽله ععال ا "َفاَل َعْعُزُمؽُمؼَّ يشاقا نفده ومؽ يرألح الشرؽص بعؽامخما فق
" دليل عم  أنه   فخق في اشتخاط الؽلي هيؼ الثيو  َأْن َيْشِكْحَؼ َأْزَواَجُهؼَّ
" دليل عم  أنهؼ قج عدوجؼ مؼ  والبكخ؛ ألن قؽلها "َأْن َيْشِكْحَؼ َأْزَواَجُهؼَّ
قبل،فدؽاء في البكخ أو في الثيو.  يفخق هيؼ الشداء في صحة عبارعها 

    .ٔٓٔتخاط الؽلي في نكاحها أو عجمهواش

                                                           

الذثثخح  -مثثث(، ٕٔٗٔاهثثؼ عثيسثثيؼا   هثثؼ صثثالح هثثؼ   العثيسثثيؼ )الستثثؽف ا ٔٓٔ-
، دار الشذثخا دار اهثثؼ الجثثؽزن، الطبعثثةا ٜٙ، صٕٔالسستثع عمثث  زاد السدثثتقشع، ج

 مث.. ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔاألول ، 
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 انشأٌ انشاخح : 
وأن  ،رحة عبارة الشداء في عقؽد الدواجب القااميؼمحمو الحشفية رجح ا

 ثػ بقياس ،يعتبخ شخط صحة في العقج وذلغ لقؽة أدلتهػ اهتجاءا  الؽلي 
فكالمسا عقؽد معاو ات فكسا يرح أن عتعاقج عقج الدواج عم  عقج البيع 

السعامالت السالية برفتها أصمية عؼ نفدها يرح أن عتعاقج  السخأة في
حالها  ،وعتؽل  أحج طخفي التعاقج برفتها أصيمة في السعامالت غيخ السالية

كحال الخجل وكسا مؽ معمؽم أن مؼ مقاصج الذخيعة اإلسالمية السداواة 
ومحا ومؽ األصل الحن يجو مخاعاعه  ،والعجل هيشها وبيؼ الخجل فال يفخق 

ثػ ان الذخيعة اإلسالمية دعت ال  حفع الحقؽق وعجم  ،كل عشعيػ في
ففي حال زوجت السخأة نفدها مؼ غيخ ولي حكسشا برحته حفعا   ياعها

لحقؽقها فآثار العقج عتخعو باألكسل مؼ ثبؽت الشدو والسهخ والشفقة وباقي 
ومحا مؽافل لسقاصج الذخيعة اإلسالمية التي دعت ال  حفع  ،الحقؽق 
)حل ،وعجم عزيعها وألاصة أن هها حقؽق متعجية كحفع الشدو الحقؽق 
وإن ما  ،فيكؽن مؼ باا الدياسة الذخيعة ،فال هج مؼ مخاعاعها ،الطفل(

باعتبار الؽلي شخط صحة مبشي عم  العخف الحن كان  رذمبت اليه الجسهؽ 
ثػ به  ،سااجا و  يؽجج نص قطعي بعجم جؽاز عبارعها في عقؽد الشكاح

ثػ بعج ذلغ  ،بعا حقؽقها فهؽ الباظل بذبهة عشجمػيكؽن عزيع ل
فتكؽن بسؽجو  ،القا ي مؽ الحن يعقج وكسا مؽ معمؽم أن هيجج و ية

لكشا حكسشا برحة عبارعها بانذاء عقج الدواج رعاية  ،الؽ ية التي في يجج
داء لمخخوج عؼ األولياء بخ دعؽة لمشعتي   اومح ،لمسرمحة وحفعا لمحقؽق 

به الجسهؽر بالسعقؽل جسيل لكشه   يجل عم  عجم جؽاز فالحن استجل 
 .وبطالن عبارعها في عقؽد الدواج
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ان العخف اقتز  عقجيػ األولياء وكسا مؽ معمؽم أن مؼ مقاصج الذخيعة 
اإلسالمية درء السفاسج أول  مؼ جمو السرالح والسفدجة مشا اععػ مؼ 

لذخيعة    خر ؼ مقاصج ام رفع الزخر ثػ أن ،هتزيع الحقؽق  السرمحة
والفقه والقانؽن كفل لمسخأة حقها في الشكاح مؼ  ،والزخر يدال ،و   خار

ؽجؽد فم فإن عزل الؽلي مؼ عدويل مسؼ عحت و يته جسيع الجؽانو
الزخر يدال وعشتقل الؽ ية غم  القا ي وفل قانؽن األحؽال  ،الزخر

اعاة ( ا"مع مخ ٛٔفي نص  السادة ) ٕٓٔٓالذخرية األردني السعجل 
مؼ محا القانؽن يرذن القا ي عشج الطمو هتدويل البكخ التي  ٓٔالسادة 

أعست الخامدة عذخة سشة شسدية مؼ عسخما مؼ الكف ء في حال عزل 
 ي اذا كان عزمه بال سبو مذخو ".الؽل

وإن غاا الؽلي وأليف عم  السخأة عفؽيت السرمحة فمؽجؽد الزخر الزخر 
ه مؼ األولياء وفل القانؽن في نص السادة يدال فتشتقل الؽ ية ال  مؼ يمي

( مؼ قانؽن األحؽال الذخرية األردني فقج جاء ما نره"اذا غاا ٚٔ)
الؽلي األقخا وكان في انتعارج عفؽيت لسرمحة السخطؽبة انتقل حل الؽ ية 
ال  مؼ يميه فإذا ععحر أألح رأن مؼ يميه في الحال أو لػ يؽجج انتقل حل 

وأما ما ذمو اليه اهؼ حدم مؼ عفخيل الشداء فإن الؽ ية ال  القا ي". 
خد عميه نكانت بكخا يذتخط وجؽد الؽلي وإن كانت ثيبا فال يذتخط الؽلي و 

مؼ أيؼ له محا التفخيل فاألمخ راجع ال  صحة عبارعها اهتجاء فإن قمشا 
شخط صحة وإن قمشا   عرح فالؽلي يعتبخ شخط  عرح فالؽلي   يتعبخ

صحة في عقج الدواج ب ا الشعخ عؼ حالة السخأة بكخا أم ثيبا فالشرؽص 
حمو ال  ما ذمو اليه ن اوعميه فإن ،لػ عفخق فيبق  الشص عم  عسؽمه
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إن وجؽد الؽلي عم  سبيل اإلستحباا و لخجحان أدلتهػ وقؽعها  الحشفية
 عال  أعمػ     الؽجؽا.    ع والشجا

يذي سأٌ قاَىٌ األحىال انشخصُح األسدٍَ يف انىالَح ػهً انُكاح و
 تطثُقه يف احملاكى انششػُح: 

ذمو قانؽن األحؽال الذخرية ال  ما ذمو اليه جسهؽرالحشفية بعجم 
اشتخاط الؽلي كذخط صحة في عقؽد الدواج وذلغ لرحة عبارة الشداء في 

عباشخ وعتؽل  أحج طخفي التعاقج برفتها  عقج الدواج، فكفل لها القانؽن أن
مؼ القانؽن عم  أنا"    عذتخط  ٜٔأصيمة عؼ نفدها حيث نرت الساة 

جاوزة مؼ العسخ ثساني مؽافقة الؽلي في زواج السخأة الثيو العاقمة الست
 عذخة سشة".

مؼ  ٕٖ٘فشص القانؽن عؼ الثيو وسكت عؼ البكخ فيفعل نص السادة 
ما   ذكخ له في محا القانؽن يخجع فيه ال  الخاجح القانؽن ومؽ مانرها" 

مؼ محمو أهي حشيفة فإذا لػ يؽجج حكست السحكسة برحكام الفقه اإلسالمي 
 كثخ مؽافقة لشرؽص محا القانؽن".األ 

حشيفة لػ يفخق هيؼ الثيو والبكخ باشتخاط الؽ ية  هؽومعمؽم أن اإلمام أ
ي عقؽد فيكؽن لمبكخ أن عدوج نفدها برفتها أصيمة لرحة عبارعها ف

 الدواج حالها كحال الثيو.

لكؼ ما مجل عطبيل القانؽن في حكػ اشتخاط الؽلي لرحة عقج الدواج 
 التي في الثيو عطبل فعميا في السحاكػ ٜٔوكسا مؽ معمؽم أن السادة 

الذخعية والقا ي   يذتخط عم  السخأة وجؽد الؽلي فبعجما يتحقل القا ي 
برن زوجها لػ يخاجعها ومي في عجعها وبعج مخور عدعيؼ يؽما عم  
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مؼ الدوج الثاني و  يذتخط عميها بسهخ السثل الطالق يعقج القا ي عقجما 
ا لمثيو وأما في البكخ وإن كان القانؽن كفل لها م ،وجؽد الؽلي عشج العقج

ا  أن القا ي يذتخط اذن الؽلي السدبل قبل العقج فإن أذن فتدتطيع أن 
عتؽل  وعباشخ عقج الدواج هشفدها لرحة عبارعها اهتجاءا مع مخاعاة 
الكفاءة ومهخ السثل حت  يكؽن العقج  زما فال يثبت لألولياء حل الفدخ 

ج الزخر فتسارس حقها  سؼ دااخة الحل فال  خر و   خار وأيشسا وج
فالزخر يدال فيسشع أن عتعدف في استخجام الحل فحت    عحمل الزخر 

ها فالزخر ابا ولياء فيذتخط الكفاءة ومهخ السثل  نها عمحل الزخر بروليا
السهػ يعشي أن البكخ   عدتطيع  ،ألنها قج ععدفت في استخجام الحل،يدال

أن يكؽن مؽثقا في  واإلذن   هج ،أن عدوج نفدها ا  اذا أذن لها الؽلي
 ،فمساذا، محا مؽ الد ال الحن يطخح نفدهمقتخنا بسهخ السثل السحكسة 

هيج القا ي  وعشج س ال دااخة قا ي القزاة أهم تشا مذكؽرة أن
لعجم الكفاءة أو حخصا عم  السخأة وعم  حل األولياء بفدخ العقج سمطةف

فحت  يحافعؽا عم  مقاصج الذخيعة  سثل اذا كان برقل مؼ مهخ ال
 ،ورفع الزخر أيشسا وجج يذتخط اإلذن السدبل ،ؽمة األسخساإلسالمية هجي

 اً ر فال عمحل  خ  ،فيسارس الحل  سؼ دااخة عجم التعدف في استعساله
وكسا مؽ معمؽم أن السخأة البكخ   ،بروليااها و  األولياء يمحقؽا هها  خاا

سمطة يدتطيع أن  لقا يفبيج ا ،بالخجال عختمف عؼ الثيو بقمة ألبخعها
حت  يكفل مسارسة الحل  سؼ  ،خنا بسهخ السثلتيذتخط اإلذن السدبل مق

ولمعخف. ومحا يعتبخ مؼ باا الدياسة الذخيعة  ،رعاية لمسرمحة ،هط ؽاب
فال يعتبخ فيه أدن  مخالفة وذلغ حفعا لسقاصج الذخيعة اإلسالمية فسا 

ومؼ مقاصجما حفع األسخ  ،ا  درء لمسفدجة وجمو لمسرمحة تجاء
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ورفع الزخر  ،والحفاظ عم  صمة الخحػ وعجم قطع أواصمها ،وديسؽمتها
  .وكل ما يحقل محج السقاصج  هج مؼ مخاعاعه واعتبارج ،أيشسا وجج
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 وانُتائح اخلامتح
اء في بعج هيان معش  الدواج والؽ ية وأنؽاعها ومجل اعتبار عبارة الشد

 عقج الدواج عؽصمشا فيه ال  الشتاال ا،عيةا

اعفاق الفقهاء عم  صحة عقج الدواج اذا باشخ ولي السخأة بإذنها  -ٔ
 ومؽ ما أألح به قانؽن األحؽال الذخرية األردني.

أو  ،اعفاق الفقهاء عم  عجم صحة العقج اذا باشخج عجيػ األممية -ٕ
القانؽن ال  أن  ففيه ألالف. وذمو ،ناقرها ا  اذا كان مسيدا
عجيػ األممية اذا كان في مؽ الحن يدوج  الؽلي بعج مؽافقة القا ي

ولػ يجد  ،كسا قال هحلغ الجسهؽر ،وإ  فال ،ذلغ مرمحة له
 القانؽن زواج الر يخ مسيدا كان أو غيخ مسيد. 

عقج الدواج لها أو ل األتالف الفقهاء اذا باشخت السخأة هشفدها -ٖ
ؽز لها أن عباشخ عقج زواجها هشفدها ل يخما. فعشج الحشفية يج

ألالفا  ،ول يخما ومؽ ما أألح به قانؽن األحؽال الذخرية األردني
 ،لسا ذمو اليه جسهؽر الفقهاء مؼ السالكية والذافعية والحشاهمة

حيث قالؽا بعجم جؽاز عقج الدواج لها أو ل يخما لعجم صحة 
 . عبارعها

السحاكػ لمثيو  في مجل التطبيل في السحاكػ الذخعية أجازت -ٗ
ولمبكخ أن عباشخ وعتؽل  أحج طخفي التعاقج لرحة عبارعها كسا 

ا  أن السحكسة عذتخط اإلذن السدبل مؼ  ،أعتسج في القانؽن 
  الؽلي مع ذكخ مهخ السثل لتدويل البكخ مؼ باا الدياسة الذخعية. 
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 يصادس انثحث ويشاخؼه
 أوال: انقشآٌ انكشَى

 انكشَىثاَُا: كتة تفسري انقشآٌ 
أهثثؽ الحدثثؼ مقاعثثل هثثؼ سثثميسان هثثؼ بذثثيخ األزدن البمخثث   ،البمخثثي -1

السحقثلا عبثج    ،عفدثيخ مقاعثل هثؼ سثميسان ،مث(ٓ٘ٔ)الستؽف ا 
الطبعثثثةا  ،هيثثثخوت –الشاشثثثخا دار احيثثثاء التثثثخاث  ،محسثثثؽد شثثثحاعه

 . ٔٔص ،٘ج ،مث. السبدؽط ٖٕٗٔ -األول  
جسثثال الثثجيؼ أهثثؽ الفثثخج عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ عمثثي هثثؼ    ،الجثثؽزن  -2

 ،زاد السدثثثثيخ فثثثثي عمثثثثػ التفدثثثثيخ ،مثثثثث(ٜٚ٘الجثثثثؽزن )الستثثثثؽف ا 
 –الشاشثثثخا دار الكتثثثاا العخبثثثي  ،السحقثثثلا عبثثثج الثثثخزاق السهثثثجن

 مث..  ٕٕٗٔ -الطبعةا األول   ،هيخوت
أهؽ   عبج الخحسؼ هؼ   هؼ ادريذ هؼ السشحر التسيسي،  ،الخازن  -3

عفدثيخ القثخآن  ،مثث(ٕٖٚحشعمي، الخازن اهؼ أهي حثاعػ )الستثؽف ا ال
الشاشثخا مكتبثة  ،السحقثلا أسثعج   الطيثو ،الععيػ  هؼ أهي حاعػ
 -الطبعةا الثالثة  ،السسمكة العخبية الدعؽدية -ندار مرطف  الباز 

 مث.. ٜٔٗٔ
الذافعي أهثؽ عبثج     هثؼ ادريثذ هثؼ العبثاس هثؼ  ،الذافعي - -4

هؼ شافع هؼ عبج السطمو هثؼ عبثج مشثاف السطمبثي القخشثي  عثسان
جسثع وعحقيثل  ،عفدثيخ اإلمثام الذثافعي ،مث(ٕٗٓالسكي )الستؽف ا 

الشاشثخا دار ،ودراسةا د. أحسج هؼ مرطف  الفثخَّان )رسثالة دكتؽراج(
 - ٕٚٗٔالطبعثثة األولثث ا  ،السسمكثثة العخبيثثة الدثثعؽدية -التجمخيثة 
 م. ٕٙٓٓ



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

885 

هثثؼ يديثثج هثثؼ كثيثثخ هثثؼ غالثثو ا،ممثثي، أهثثؽ    هثثؼ جخيثثخ ،الطبثثخن  -5
 ،جثامع البيثان فثي عرويثل القثخآن ،مث(ٖٓٔجعفخ الطبخن )الستؽف ا 

الطبعثثثةا  ،الشاشثثثخا م سدثثثة الخسثثثالة ،السحقثثثلا أحسثثثج   شثثثاكخ 
 م. ٕٓٓٓ -مث  ٕٓٗٔاألول ، 

أهثثؽ الحدثثؼ عمثثي هثثؼ   هثثؼ   هثثؼ حبيثثو البرثثخن  ،السثثاوردن -6
عفديخ الساوردن  ،مث(ٓ٘ٗردن )الستؽف ا الب جادن، الذهيخ بالساو 

السحقثثلا الدثثيج اهثثؼ عبثثج السقرثثؽد هثثؼ عبثثج  ،= الشكثثت والعيثثؽن 
 هيخوت / لبشان.  -الشاشخا دار الكتو العمسية  ،الخحيػ

 ثانثا: انسُح انُثىَح انششَفح:
اهثؼ ماجثة أهثؽ عبثج     هثؼ يديثج القدويشثي، وماجثة  ،اهؼ ماجه -ٔ

عحقيثلا    ،سثشؼ اهثؼ ماجثه ،مثث(ٖٕٚاسػ أهيه يديثج )الستثؽف ا 
فيرل عيد   -الشاشخا دار احياء الكتو العخبية  ،ف اد عبج الباقي
 الباهي الحمبي

أحسثثج هثثؼ الحدثثيؼ هثثؼ عمثثي هثثؼ مؽسثث  الُخْدثثَخْوِجخدن  ،البيهقثثي -ٕ
معخفثثة الدثثشؼ  ،مثثث(ٛ٘ٗكثثخ البيهقثثي )الستثثؽف ا الخخاسثثاني، أهثثؽ ب

الشاشثثخونا جامعثثة  ،السحقثثلا عبثثج السعطثثي أمثثيؼ قمعجثثي ،وا،ثثثار
-باكدثثتان( ، دار قتيبثة )دمذثثل  -الجراسثات اإلسثثالمية )كخاعذثي 
 -دمذثل( ، دار الؽفثاء )السشرثؽرة  -هيخوت( ، دار الؽعي )حمو 

 م. ٜٜٔٔ -مث ٕٔٗٔالطبعةا األول ،  ،القامخة(
  هثثثؼ عيدثثث  هثثثؼ َسثثثْؽرة هثثثؼ مؽسثثث  هثثثؼ الزثثثحاك،  ،تخمثثثحنال -ٖ

عحقيثثل  ،سثشؼ التخمثحن ،مثث(ٜٕٚالتخمثحن، أهثؽ عيدث  )الستثثؽف ا 
الشاشثثثخا شثثثخكة مكتبثثثة  ،(ٖ  فثثث اد عبثثثج البثثثاقي )جثثثث  ،وععميثثثل
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 ٜٖ٘ٔالطبعثةا الثانيثة،  ،مرخ –ومطبعة مرطف  الباهي الحمبي 
 م.  ٜ٘ٚٔ -مث 

ؼ عسثثخ هثثؼ أحسثثج هثثؼ مهثثجن هثثؼ الثثجارقطشي، أهثثؽ الحدثثؼ عمثثي هثث -ٗ
مدثثثعؽد هثثثؼ الشعسثثثان هثثثؼ ديشثثثار الب ثثثجادن الثثثجارقطشي )الستثثثؽف ا 

حققه و بط نره وعمثل عميثها شثعيو  ،سشؼ الجارقطشي ،مث(ٖ٘ٛ
ا رن وط، وحدؼ عبج السشعػ شمبي، وعبج المطيف حخز  ، وأحسج 

لبشان،الطبعثثةا األولثث ،  –الشاشثثخا م سدثثة الخسثثالة، هيثثخوت ،هخمؽم
 م.  ٕٗٓٓ -مث  ٕٗٗٔ

أهثثثؽ عبثثثج الثثثخحسؼ أحسثثثج هثثثؼ شثثثعيو هثثثؼ عمثثثي  ،الدثثثشؼ الكبثثثخل  -٘
السحقثثثلا حدثثثؼ عبثثثج  ،مثثثث(ٖٖٓالخخاسثثثاني، الشدثثثااي )الستثثثؽف ا 

الطبعةا األولث ،  ،هيخوت –الشاشخا م سدة الخسالة  ،السشعػ شمبي
 م.  ٕٔٓٓ -مث  ٕٔٗٔ

الذثثافعي أهثثؽ عبثثج     هثثؼ ادريثثذ هثثؼ العبثثاس هثثؼ   ،الذثثافعي -ٙ
سان هؼ شافع هؼ عبج السطمو هثؼ عبثج مشثاف السطمبثي القخشثي عث

رعبثثثه عمثثث   ،مدثثثشج اإلمثثثام الذثثثافعي ،مثثثث(ٕٗٓالسكثثثي )الستثثثؽف ا 
عثخف لمكتثاا وعثخجػ لمس لثفا  ،األهؽاا الفقهيةا   عاهثج الدثشجن

عثثثؽل  نذثثثخج وعرثثثحيحه ومخاجعثثثة  ،  زامثثثج هثثثؼ الحدثثثؼ الكثثثؽثخن 
أصثثؽله عمثث  ندثثختيؼ مخطثثؽطتيؼا الدثثيج يؽسثثف عمثثي الثثدواون 

الشاشثثثثخا دار الكتثثثثو  ،الحدثثثثشي، الدثثثثيج عثثثثدت العطثثثثار الحدثثثثيشي
 م.  ٜٔ٘ٔ -مث  ٖٓٚٔعام الشذخا  ،لبشان –العمسية، هيخوت 

مدثثثثمػ هثثثثؼ الحجثثثثاج أهثثثثؽ الحدثثثثؼ القذثثثثيخن الشيدثثثثاهؽرن  ،مدثثثثمػ -ٚ
السدثثشج الرثثحيح السخترثثخ هشقثثل العثثجل عثثؼ  ،مثثث(ٕٔٙ)الستثثؽف ا 
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السحقثثلا   فثث اد عبثثج  ،العثثجل الثث  رسثثؽل   ملسو هيلع هللا ىلص" صثثحيح مدثثمػ"
 هيخوت. –الشاشخا دار احياء التخاث العخبي  ،الباقي

أهؽ عبج الخحسؼ أحسج هؼ شعيو هثؼ عمثي الخخاسثاني،  ،الشدااي - -ٛ
 ،فتثثثاح أهثثثؽ غثثثجةعحقيثثثلا عبثثثج ال ،مثثثث(ٖٖٓالشدثثثااي )الستثثثؽف ا 

الطبعثثةا الثانيثثة،  ،حمثثو –الشاشثثخا مكتثثو السطبؽعثثات اإلسثثالمية 
ٔٗٓٙ – ٜٔٛٙ. 

 ساتؼا: كتة انهغح:
  هؼ مكخم هؼ عمث ، أهثؽ الفزثل، جسثال الثجيؼ اهثؼ  ،اهؼ مشعؽر -ٔ

لدثثان  ،مثثث(ٔٔٚمشعثثؽر األنرثثارن الخويفعثث  اإلفخيقثث  )الستثثؽف ا 
الطبعثةا الثالثثة  ،هيثخوت –الشاشخا دار صادر  ،مادة )نكح( ،العخا

 مث.  ٗٔٗٔ -

مجسثثع الم ثثة العخبيثثة بالقثثامخة، (اهثثخاميػ مرثثطف  / أحسثثج الديثثات /  -ٕ
 .حامج عبج القادر /   الشجار، السعجػ الؽسيط، دار الجعؽة

عزثثث ، اَلدبيثثثجن السخعزثثث  الدبيثثثجن،   هثثثؼ مّحسثثثج هثثثؼ عبثثثج السخ  -ٖ
، السمقثثثثو بسخعزثثثث  الدبيثثثثجنّ  الثثثثخّ زاق الحدثثثثيشي، أهثثثثؽ الفثثثثيا

مثثث(  ، عثثاج العثثخوس مثثؼ جثثؽامخ القثثامؽس، دار ٔٔٛٓالستثثؽف ا (
 .الهجاية

 خايسا: كتة انفقه اإلساليٍ: 
صثثثثالح هثثثثؼ عبثثثثج الدثثثثسيع ا،هثثثثي األزمثثثثخن )الستثثثثؽف ا  ،األزمثثثثخن  -ٔ

 ،الثسثثخ الثثثجاني شثثخح رسثثالة اهثثثؼ أهثثي زيثثج القيخوانثثثي ،مثثث(ٖٖ٘ٔ
 هيخوت. –الشاشخا السكتبة الثقافية 
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عقي الجيؼ أهؽ العباس أحسثج هثؼ عبثج الحمثيػ هثؼ عيسيثة  ،اهؼ عيسية -ٕ
السحقثثثلا عبثثثج  ،مجسثثثؽ  الفتثثثاول  ،مثثثث(ٕٛٚالحخانثثثي )الستثثثؽف ا 

الشاشثثثخا مجسثثثع السمثثثغ فهثثثج لطباعثثثة  ،الثثثخحسؼ هثثثؼ   هثثثؼ قاسثثثػ
 ،يةالسرثثحف الذثثخيا، السجيشثثة الشبؽيثثة، السسمكثثة العخبيثثة الدثثعؽد

 م. ٜٜ٘ٔمث/ٙٔٗٔعام الشذخا 
أهثثؽ   عمثثي هثثؼ أحسثثج هثثؼ سثثعيج هثثؼ حثثدم األنجلدثثي  ،اهثثؼ حثثدم -ٖ

الشاشخا دار  ،السحم  با،ثار ،مث(ٙ٘ٗالقخطبي العامخن )الستؽف ا 
 الطبعةا هجون طبعة وبجون عاريخ. ،هيخوت –الفكخ 

عاهجيؼ،   أميؼ هثؼ عسثخ هثؼ عبثج العديثد عاهثجيؼ الجمذثقي  اهؼ -ٗ
 ،رد السحتثثثار عمثثث  الثثثجر السختثثثار ،مثثثث(ٕٕ٘ٔالحشفثثثي )الستثثثؽف ا 
 م.ٕٜٜٔ -مث ٕٔٗٔالطبعةا الثانية،  ،هيخوت-الشاشخا دار الفكخ

اهثثثثثؼ عثيسثثثثثيؼا   هثثثثثؼ صثثثثثالح هثثثثثؼ   العثيسثثثثثيؼ )الستثثثثثؽف ا  -٘
دار الشذثثخا دار  ،تقشعالذثثخح السستثثع عمثث  زاد السدثث - ،مثثث(ٕٔٗٔ

 مث.. ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔالطبعةا األول ،  ،اهؼ الجؽزن 
أهثثؽ   مؽفثثل الثثجيؼ عبثثج   هثثؼ أحسثثج هثثؼ   هثثؼ  ،اهثثؼ قجامثثة -ٙ

قجامثثة الجسثثاعيمي السقجسثثي ثثثػ الجمذثثقي الحشبمثثي، الذثثهيخ بثثاهؼ 
الشاشثثثخا مكتبثثثة  ،الس شثثثي ،مثثثث(ٕٓٙقجامثثثة السقجسثثثي )الستثثثؽف ا 

 م. ٜٛٙٔ -مث ٖٛٛٔعاريخ الشذخا  ،طبعة الطبعةا هجون  ،القامخة
أهثثؽ   مؽفثثل الثثجيؼ عبثثج   هثثؼ أحسثثج هثثؼ   هثثؼ  ،اهثثؼ قجامثثة -ٚ

قجامثثة الجسثثاعيمي السقجسثثي ثثثػ الجمذثثقي الحشبمثثي، الذثثهيخ بثثاهؼ 
 ،الكثافي فثي فقثه اإلمثام أحسثج ،مث(ٕٓٙقجامة السقجسي )الستؽف ا 
 م. ٜٜٗٔ -مث ٗٔٗٔاألول ،الطبعةا  ،الشاشخا دار الكتو العمسية
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عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ   هثثؼ أحسثثج هثثؼ قجامثثة السقجسثثي  ،اهثثؼ قجامثثة -ٛ
 ،مثث(ٕٛٙالجساعيمي الحشبمي، أهؽ الفخج، شثسذ الثجيؼ )الستثؽف ا 

الشاشثخا دار الكتثاا العخبثي لمشذثخ  ،الذخح الكبيخ عم  متؼ السقشع
 أشخف عم  طباعتها   رشيج ر ا صاحو السشار.  ،والتؽزيع

عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ   هثثؼ أحسثثج هثثؼ قجامثثة السقجسثثي  ،قجامثثة اهثثؼ -ٜ
 ،مثث(ٕٛٙالجساعيمي الحشبمي، أهؽ الفخج، شثسذ الثجيؼ )الستثؽف ا 

الشاشثخا دار الكتثاا العخبثي لمشذثخ  ،الذخح الكبيخ عم  متؼ السقشع
 أشخف عم  طباعتها   رشيج ر ا صاحو السشار.  ،والتؽزيع

بج   هثؼ   اهثؼ مفمثح، اهخاميػ هؼ   هؼ ع ،أهؽ اسحل -ٓٔ
. السبثج  فثي شثخح  ،مثث(ٗٛٛأهؽ اسحاق، هخمان الجيؼ )الستثؽف ا 

الطبعثثثةا  ،لبشثثثان –الشاشثثثخا دار الكتثثثو العمسيثثثة، هيثثثخوت  ،السقشثثثع
 م.  ٜٜٚٔ -مث  ٛٔٗٔاألول ، 

عبثثثج   هثثثؼ محسثثثؽد هثثثؼ مثثثؽدود السؽصثثثمي  ،أهثثثؽ الفزثثثل -ٔٔ
 ،مثثثث(ٖٛٙف ا البمثثثجحي، مجثثثج الثثثجيؼ أهثثثؽ الفزثثثل الحشفثثثي )الستثثثؽ 

عميها ععميقاتا الذثيخ محسثؽد أهثؽ دقيقثة  ،ا ألتيار لتعميل السختار
الشاشثخا  ،)مؼ عمسثاء الحشفيثة ومثجرس بكميثة أصثؽل الثجيؼ سثابقا(

هيثخوت،  -القامخة )وصثؽرعها دار الكتثو العمسيثة  -مطبعة الحمبي 
 م.  ٖٜٚٔ -مث  ٖٙ٘ٔعاريخ الشذخا  ،وغيخما(

عبثثثج الؽمثثثاا هثثثؼ عمثثثي هثثثؼ نرثثثخ  القا ثثثي أهثثثؽ   ،الب ثثثجادن -ٕٔ
 ،اإلشخاف عم  نكت مداال الخالف - ،مث(ٕٕٗالب جادن السالكي )

الطبعةا األول ،  ،الشاشخا دار اهؼ حدم ،السحقلا الحبيو هؼ طامخ
 م. ٜٜٜٔ -مث ٕٓٗٔ



 

  الوالية يف الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردني

890 

مشرثثؽر هثثؼ يثثؽنذ هثثؼ صثثالح الثثجيؼ اهثثؼ حدثثؼ هثثؼ  ،البهثثؽعي -ٖٔ
دقثاال أولثي الشهث   ،مثث(ٔ٘ٓٔادريذ البهؽع  الحشبم  )الستؽف ا 

الشاشثثثخا عثثثالػ  ،لذثثثخح السشتهثثث  السعثثثخوف بذثثثخح مشتهثثث  اإلرادات
 م.ٖٜٜٔ -مث ٗٔٗٔالطبعةا األول ،  ،الكتو

الؽسثيط فثي شثخح  ،القا ثي الثجكتؽر أحسثج عمثي جثخادت ،جخادات -ٗٔ
 ،الطبعة األول  ،قانؽن األحؽال الذخرية الججيج) الدواج والطالق(

 ان.  عس ،دار الثقافة ،هٖٖٗٔ -مٕٕٔٓ

جسثثال الثثجيؼ أهثثؽ الفثثخج عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ عمثثي هثثؼ    ،الجثثؽزن  -٘ٔ
 ،زاد السدثثثثيخ فثثثثي عمثثثثػ التفدثثثثيخ ،مثثثثث(ٜٚ٘الجثثثثؽزن )الستثثثثؽف ا 

 –الشاشثثثخا دار الكتثثثاا العخبثثثي  ،السحقثثثلا عبثثثج الثثثخزاق السهثثثجن
 مث..  ٕٕٗٔ -الطبعةا األول   ،هيخوت

 أهؽ بكثخ هثؼ   هثؼ عبثج السث مؼ هثؼ حخيثد هثؼ معمث  ،الحرشي -ٙٔ
كفايثة  ،مث(ٜٕٛالحديشي الحرشي، عقي الجيؼ الذافعي )الستؽف ا 

السحقلا عمي عبج الحسيج همطجي  ،األأليار في حل غاية اإلألترار
الطبعةا األول ،  ،دمذل –الشاشخا دار الخيخ  ،   ومبي سميسان

ٜٜٔٗ. 
 عبثثج الثثخحسؼ هثثؼ عبثثج   هثثؼ أحسثثج البعمثثي الخمثثؽعي ،الخمثثؽعي  -ٚٔ

كذف السخثجرات والخيثام السدمثخات  ،مث(ٕٜٔٔالحشبمي )الستؽف ا 
السحقثثلا قاهمثثه برصثثمه وثالثثثة أصثثؽل  ،لذثثخح أألرثثخ السخترثثخات

 -الشاشثثخا دار البذثثااخ اإلسثثالمية  ،أألثثخلا   هثثؼ ناصثثخ العجسثثي
 لبشان/ هيخوت.
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الثثثثجكتؽر ُمرثثثثطف  الِخثثثثْؼ، الثثثثجكتؽر  ،الذثثثثخبجي ،الب ثثثثا ،الخثثثثؼ -ٛٔ
الفقه السشهجي عم  مثحمو اإلمثام   ،الّذْخبجيُمرطف  الُب ا، عمي 

الشاشثثثثخا دار القمثثثثػ لمطباعثثثثة والشذثثثثخ ،الذثثثثافعي رحسثثثثه   ععال 
 م.  ٕٜٜٔ -مث  ٖٔٗٔالطبعةا الخابعة،  ،والتؽزيع، دمذل

عبثج الثخحسؼ هثؼ   هثؼ سثميسان السثجعؽ بذثيخي  ،داماد أفشثجن -ٜٔ
نهثخ فثي مجسثع األ  ،مثث(ٛٚٓٔيعخف هجاماد أفشجن )الستؽف ا  ،زادج

الطبعثثةا  ،الشاشثثخا دار احيثثاء التثثخاث العخبثثي  ،شثثخح ممتقثث  األبحثثخ
 هجون طبعة وبجون عاريخ. 

جسال الجيؼ أهؽ   عمي هؼ أهي يحيث  زكخيثا هثؼ مدثعؽد  ،زكخيا -ٕٓ
المباا في الجسع  ،مث(ٙٛٙاألنرارن الخدرجي السشبجي )الستؽف ا 

 ،يثثثد السثثثخادالسحقثثثلا د.   فزثثثل عبثثثج العد  ،هثثثيؼ الدثثثشة والكتثثثاا
لبشثثان /  -سثثؽريا / دمذثثل  -الثثجار الذثثامية  -الشاشثخا دار القمثثػ 

 م. ٜٜٗٔ -مث ٗٔٗٔالطبعةا الثانية،  ،هيخوت

عثسان هؼ عمي هؼ محجؼ البارعي، فخخ الجيؼ الديمعثي  ،الديمعي -ٕٔ
عبيثثيؼ الحقثثاال شثثخح كشثثد الثثجقاال  ،مثثث( ٖٗٚالحشفثثي )الستثثؽف ا 

ْمِبيِّ  الحاشيةا شهاا الجيؼ أحسج هؼ   هؼ أحسج هؼ  ،وحاشية الذِّ
ثثْمِبيُّ )الستثثؽف ا   ،مثثث( ٕٔٓٔيثثؽنذ هثثؼ اسثثساعيل هثثؼ يثثؽنذ الذِّ

الطبعثثثةا  ،هثثثؽ ق، القثثثامخة -الشاشثثثخا السطبعثثثة الكبثثثخل األميخيثثثة 
 مث.  ٖٖٔٔاألول ، 

  هؼ أحسج هؼ أهي سثهل شثسذ األاسثة الدخألدثي  ،الدخألدي -ٕٕ
 ،هيثثثخوت –الشاشثثثخا دار السعخفثثثة  ،السبدثثثؽط ،مثثثث(ٖٛٗ)الستثثثؽف ا 

 م. ٖٜٜٔ-مثٗٔٗٔعاريخ الشذخا  ،الطبعةا هجون طبعة
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شخح قانؽن  ،األستاذ الجكتؽر محسؽد عمي الدخطاون  ،الدخطاون  -ٖٕ
 ،مٕٓٔٓ -هٖٔٗٔ ،الطبعثة الثالثثة ،ٖٗص ،ا حؽال الذخرية

 عسان.   ،دار الفكخ

فقه األحؽال  ،األستاذ الجكتؽر محسؽد عمي الدخطاون  ،الدخطاون  -ٕٗ
 ،دار الفكثثثثثخ ،هٖٗٗٔ –م ٖٕٔٓ ،الطبعثثثثثة الثانيثثثثثة ،الذخرثثثثية

 عسان.

مرثثثثطف  هثثثثؼ سثثثثعج هثثثثؼ عبثثثثجج الدثثثثيؽطي شثثثثهخة،  ،الدثثثثيؽطي -ٕ٘
مطالو  ،مث(ٖٕٗٔالخحيبان  مؽلجا ثػ الجمذقي الحشبمي )الستؽف ا 

 ،الشاشثخا السكتثو اإلسثالمي  ،أولي الشه  في شثخح غايثة السشتهث 
 م. ٜٜٗٔ -مث ٘ٔٗٔالطبعةا الثانية، 

الذثثافعي أهثثؽ عبثج     هثثؼ ادريثثذ هثؼ العبثثاس هثثؼ  ،الذثافعي -ٕٙ
عثسان هؼ شافع هؼ عبج السطمو هثؼ عبثج مشثاف السطمبثي القخشثي 

 ،هيثخوت –الشاشثخا دار السعخفثة   ،األم ،مثث(ٕٗٓالسكي )الستؽف ا 
 م. ٜٜٓٔمث/ٓٔٗٔسشة الشذخا  ،الطبعةا هجون طبعة

  هثثؼ يؽسثثف هثثؼ أهثثي القاسثثػ هثثؼ يؽسثثف العبثثجرن  ،جرن العبثث -ٕٚ
التثاج  ،مثث(ٜٚٛال خناطي، أهؽ عبج   السثؽاق السثالكي )الستثؽف ا 

الطبعثثثةا  ،الشاشثثثخا دار الكتثثثو العمسيثثثة ،واإلكميثثثل لسخترثثثخ ألميثثثل
 م. ٜٜٗٔ-مثٙٔٗٔاألول ، 

أحسثثثج هثثثؼ   هثثثؼ أحسثثثج هثثثؼ جعفثثثخ هثثثؼ حسثثثجان أهثثثؽ  ،القثثثجورن  -ٕٛ
السحقثلا  ،التجخيثج لمقثجورن  ،مث( ٕٛٗ)الستؽف ا الحديؼ القجورن 

أ. د   أحسثثج سثثخاج . أ. د  ،مخكثثد الجراسثثات الفقهيثثة وا قترثثادية
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الطبعثثةا الثانيثثة،  ،القثثامخة –الشاشثثخا دار الدثثالم  ،عمثثي جسعثثة  
 م.  ٕٙٓٓ -مث  ٕٚٗٔ

أهثثؽ العبثثاس شثثهاا الثثجيؼ أحسثثج هثثؼ ادريثثذ هثثؼ عبثثج  ،القخافثثي -ٜٕ
 ،الثثحأليخة ،مثثث(ٗٛٙذثثهيخ بثثالقخافي )الستثثؽف ا الثثخحسؼ السثثالكي ال

 م.  ٜٜٗٔالطبعةا األول ،  ،هيخوت -الشاشخا دار ال خا اإلسالمي

أهثثؽ الؽليثثج   هثثؼ أحسثثج هثثؼ   هثثؼ أحسثثج هثثؼ رشثثج  ،القخطبثثي -ٖٓ
هجايثثثة  ،مثثثث(ٜ٘٘القخطبثثثي الذثثثهيخ بثثثاهؼ رشثثثج الحفيثثثج )الستثثثؽف ا 

الطبعثةا  ،القثامخة –الشاشخا دار الحجيث  ،السجتهج ونهاية السقترج
 م.  ٕٗٓٓ -مث ٕ٘ٗٔعاريخ الشذخا  ،هجون طبعة

عالء الجيؼ، أهثؽ بكثخ هثؼ مدثعؽد هثؼ أحسثج الكاسثاني  ،الكاساني -ٖٔ
  ،هثثجااع الرثثشااع فثثي عخعيثثو الذثثخااع ،مثثث(ٚٛ٘الحشفثثي )الستثثؽف ا 

 -مثثثثثث ٙٓٗٔالطبعثثثثثةا الثانيثثثثثة،  ،الشاشثثثثثخا دار الكتثثثثثو العمسيثثثثثة
 م.  ٜٙٛٔ

 ،فقثه السعاو ثات ،األستاذ الجكتؽر أحسج الحجي الكخدن ،الكخدن -ٕٖ
 دمذل.  ،دار السرطف   ،مٕٔٔٓ ،مجخن ٕٖٗٔ،الطبعة األول 

مالثغ هثؼ أنثذ هثثؼ مالثغ هثؼ عثثامخ األصثبحي السثجني )الستثثؽف ا  -ٖٖ
الطبعثثةا األولثث ،  ،الشاشثثخا دار الكتثثو العمسيثثة ،السجونثثة ،مثثث(ٜٚٔ

 م.ٜٜٗٔ -مث ٘ٔٗٔ

هثؼ   هثثؼ   هثثؼ حبيثثو البرثثخن أهثثؽ الحدثثؼ عمثثي  ،السثاوردن -ٖٗ
الحثثاون الكبيثثخ  ،مثثث(ٓ٘ٗالب ثثجادن، الذثثهيخ بالسثثاوردن )الستثثؽف ا 

 ،فثثثي فقثثثه مثثثحمو اإلمثثثام الذثثثافعي ومثثثؽ شثثثخح مخترثثثخ السدنثثثي
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الذثثثيخ عثثثادل أحسثثثج عبثثثج  -السحقثثثلا الذثثثيخ عمثثثي   معثثثؽم 
الطبعثثةا  ،لبشثثان –الشاشثثخا دار الكتثثو العمسيثثة، هيثثخوت  ،السؽجثثؽد
 م. ٜٜٜٔ-مث  ٜٔٗٔاألول ، 

عثثالء الثثجيؼ أهثثؽ الحدثثؼ عمثثي هثثؼ سثثميسان السثثخداون  ،السثثخداون  -ٖ٘
الشاشثثثخا دار  ،مثثثث(٘ٛٛالجمذثثثقي الرثثثالحي الحشبمثثثي )الستثثثؽف ا 

 هجون عاريخ. -الطبعةا الثانية  ،احياء التخاث العخبي
 ،عالء الجيؼ أهثي الحدثؼ عمثي اهثؼ سثميسان السثخداون  ،السخداون  -ٖٙ

مؼ الخالف عم  محمو اإلمثام السبجثل اإلنراف في معخفة الخاجح 
 ،الطبعثة الثانيثة ،صثححه وحققثه   حامثج الفقثي ،أحسج هثؼ حشبثل

 م. ٜٓٛٔ ،القامخة ،مطبعة الدشة السحسجية
عمثثثثي هثثثثؼ أهثثثثي بكثثثثخ هثثثثؼ عبثثثثج الجميثثثثل الفخغثثثثاني  ،السخغيشثثثثاني -ٖٚ

هجايثثة  ،مثثث(ٖٜ٘السخغيشثثاني، أهثثؽ الحدثثؼ هخمثثان الثثجيؼ )الستثثؽف ا 
الشاشثثخا مكتبثثة ومطبعثثة    ،السبتثثجن فثثي فقثثه اإلمثثام أهثثي حشيفثثة

 القامخة.  –عمي صبح 
عبج الخحسؼ هؼ اهخاميػ هؼ أحسج، أهؽ   ههثاء الثجيؼ  ،السقجسي -ٖٛ

الشاشثثخا دار  ،العثثجة شثثخح العسثثجة ،مثثث(ٕٗٙالسقجسثثي )الستثثؽف ا 
ث مثثٕٗٗٔعثثاريخ الشذثثخا  ،الطبعثثةا هثثجون طبعثثة ،الحثثجيث، القثثامخة

 م. ٖٕٓٓ
أحسج هثؼ غثانػ )أو غشثيػ( هثؼ سثالػ اهثؼ مهشثا، شثهاا  ،الشفخاون  -ٜٖ

الفؽاكثثثه  ،مثثثث(ٕٙٔٔالثثثجيؼ الشفثثثخاون األزمثثثخن السثثثالكي )الستثثثؽف ا 
 ،الشاشثثخا دار الفكثثخ ،الثثجواني عمثث  رسثثالة اهثثؼ أهثثي زيثثج القيخوانثثي

 م. ٜٜ٘ٔ -مث ٘ٔٗٔعاريخ الشذخا  ،الطبعةا هجون طبعة
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الثثثثجيؼ يحيثثثث  هثثثثؼ شثثثثخف الشثثثثؽون أهثثثثؽ زكخيثثثثا محيثثثثي  ،الشثثثثؽون  -ٓٗ
السجسثثؽ  شثخح السهثحا ))مثثع عكسمثة الدثثبكي  ،مثث(ٙٚٙ)الستثؽف ا 
 الشاشخا دار الفكخ. ،والسطيعي((

نسُح  63سادسا: قاَىٌ األحىال انشخصُح األسدٍَ ادلؤقت سقى 
 و.  0202
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