
 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 

 

 
 

 
 4438 

 انعقاد النكاح بعبارة النساءحكم 
 

 م.م فميحة حسن عمي
تربية الرصافة األولى/ قسم تربية الشمال / مديرية التعميم مديرية وزرة التربية /

 المسائي واألىمي
 الممخص

ونتيجة لذلؾ فاف النكاح قد شرعو اهلل تعالى لحفظ الجنس وتكويف األسر وصيانة االنساف مف الزلؿ ، 
اىتـ الفقو االسالمي بالنكاح وااللفاظ التي ينعقد بيا ىذا العقد الميـ الذي يحمؿ االبضاع ويفتح بابا 

جاءت البراز نقاط ميمة في عقد حكم انعقاد النكاح بعبارة النساء لبناء المجتمعات والدراسة ىذه 
د اجاز قسـ مف الفقياء ىذا العقد ومنعو النكاح اال وىي مدى صحة انعقاد عقد الزواج بعبارة النساء فق

 القسـ األكبر ) جميور العمماء( وأجازه آخروف بشروط .
الدراسة عرضت أدلة كؿ الفرؽ وناقشتيا وبينت الراجح مف المرجوح وفي الوقت نفسو بينت الدراسة  

 المصمحة . أف الرأي واف كاف مرجوحا ال ييمؿ ويترؾ بؿ قد نمجأ اليو في بعض األحياف اذا اقتضت
الدراسة تمثؿ أىمية كبيرة في الوقت الحاضر اذ تمس قضية ميمة مف حياة الناس اال وىو النكاح، 
ومنيج الدراسة ىو المنيج الموضوعي اذ تـ جمع االقواؿ المتعمقة بالموضوع كافة ومناقشتيا وترجيح 

 ماىو األقوى مف حيث الدليؿ .
 : النساء ، النكاح ، الولي ، العقد، عبارة الكممات المفتاحية

The Rule of Establishing Marriage Contract by Women's 

Utterance 

Faliha Hassan Ali 
 

ABSTRACT 

Islamic Sharia is rich in rulings, it did not leave an event without creating a 

rule for it, and the issue of the establishing marriage by women's utterance is 

one of the important matters that pertain to people and their conditions. His 

evidence was preponderant and he was not left because we might need him in 

one of the facts that called for taking it into account, and the most correct in 

the question is the opinion of those who said that the contract does not take 

place by women's utterance because of the correct evidence on which the 

adherents of this doctrine relied. It is noticeable that the courts in our dear 

country do not take this opinion, but rather In the opinion of those who said 

that the contract is valid by women's utterance, and it is a valid opinion as 
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well as we have said, and what I wanted to clarify in the conclusion is that 

the first opinion is the most pious and precautionary for those who want to 

get out of the dispute, and it is the first, because the principle of goods is 

prohibited, and the rest of the opinions remain to be taken by the judge or the 

mujtahid according to what It is required by the interest and everyone is right 

 
 المقدمة

بسـ اهلل الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومف 
 وااله .
 : أما بعد

فاف النكاح قد شرعو اهلل تعالى لحفظ الجنس وتكويف األسر وصيانة االنساف 
قد مف الزلؿ ، ونتيجة لذلؾ اىتـ الفقو االسالمي بالنكاح وااللفاظ التي ينعقد بيا ىذا الع

الميـ الذي يحمؿ االبضاع ويفتح بابا لبناء المجتمعات ، والفقو االسالمي غني باآلراء 
واألقواؿ التي ترفد كؿ مف المجتيد والحاكـ وعموـ المكمفيف بالسعة والرخص نتيجة 
اختالؼ اآلارء واألقواؿ في المسألة الواحدة ، وبما انني باحثة في الفقو فقد اخترت 

ا تعـ بو البموى ويشكؿ الركف األعظـ في عممية عقد النكاح أال وىو موضوعًا حيويًا مم
في ذلؾ العقد تحميؿ ما  ف، فالعقد ميـ جدا أل  بعبارة النساء النكاحانعقاد  حكم

األصؿ فيو الحرمة وليس الحؿ ، لذا ينبغي مراعاة ىذا الجانب الميـ مف جوانب العقد 
لتي وردت في مدى تأثير عبارة النساء في ، فقد استعرضت في بحثي اآلاراء الفقيية ا

مع أدلة كؿ فريؽ ومذىب وناقشتيا مع ترجيح ما كانت أدلتو األقوى انعقاد العقد 
في بياف نقطة ميمة مف مرتكزات عقد النكاح قد  ىذه الدراسة واألرجح وبذا ساىمت

ألحوط في اذ اتخاذ ايغفؿ عنيا الكثير مف الناس دوف عمـ الراجح او ما ينبغي اتخاذه 
ىذه المسألة ىو األولى واألوجو ، لكف في الوقت نفسو وعمى الرغـ مف رجحاف أحد 

فالحاكـ األقواؿ تبقى بقية اآلراء األخرى معتبرة واف كانت مرجوحة ألننا قد نحتاج الييا 
باألخذ باألرجح بؿ بما يحقؽ المصمحة واف كاف مرجوحًا فيذه  والمجتيد ليس ممزماً 

اف ال تغيب عف كؿ طالب عمـ واألمثمة في ذلؾ كثيرة وقد وضحت  المسألة ينبغي
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الدراسة كؿ األقواؿ الفقيية في ىذه النقطة ومف اخذ بيا مف الصحابة والتابعيف 
اكوف قد وفقت لما فيو خير وحسبي اني اجتيدت  فوأصحاب المذاىب وبذلؾ أرجو أ

   د هلل رب العالميف.وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ ، والحم
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 انعقاد النكاح بعبارة النساء
باسػػتثناء عقػػد  -ال خػػالؼ بػػيف الفقيػػاء فػػي أف المػػرأة الحػػرة البالغػػة الرشػػيدة ليػػا 

 أف تمي جميع العقود بنفسيا ، وتوكؿ فييا مف تشاء .  -النكاح 
فػػ ف كمػػا أنػػو ال خػػالؼ بيػػنيـ أيضػػًا فػػي أف الػػولي إذا باشػػر عقػػد النكػػاح بػػ ذف المػػرأة ، 

 . (ٔ) النكاح صحيح
، وذلػػؾ عمػػى فػػي اعتبػػار عبػػارة المػػرأة ومباشػػرتيا لمعقػػد، بػػدوف إذف ولييػػا  ولكػػنيـ اختمفػػوا

 -:  مذاىب أربعة
زوجػػت المػػرأة نفسػػيا مػػف غيػػر ولػػي، اعتبػػر زواجيػػا بػػاطاًل عنػػد ،  اذا األول : المذذبى 

نمػا  د بعبارتيػاوليس ليا أف تمػي، ال عػف نفسػيا، وال عػف غيرىػا، الف النكػاح ال ينعقػ ، وا 
 ينوب عنيا الولي . 

وىػػػو المػػػروي عػػػف : عمػػػر ، وعمػػػي ، وعا شػػػة ، وابػػػف ،  وبػػػذلؾ قػػػاؿ : جميػػػور العممػػػاء
  –رضي اهلل عنيـ  –مسعود ، وأبي ىريرة ، وابف عمر ، وابف عباس 

وبو قاؿ : سعيد بػف المسػيب ، وشػريح ، والنخعػي ، والحسػف ، وعمػر بػف عبػد العزيػز ، 
د ، وابػػػف شػػػبرمو ، وابػػػف المبػػػارؾ ، وابػػػف أبػػػي ليمػػػى ، وقتػػػادة ، والثػػػوري ، وجػػػابر بػػػف زيػػػ

سحاؽ و، وعبيد اهلل بف الحسف ، وأب واألوزاعي  .  (ٕ)عبيد ، وا 
ليػػو ذىػػب : مالػػؾ،  وىػػو روايػػة عػػف أبػػي يوسػػؼ ، وابػػف  (٘)، واحمػػد (ٗ)، والشػػافعي (ٖ)وا 

 . (ٚ)، والزيدية  (ٙ)حـز الظاىري
                                                           

 . ٕٓٗ/ٔينظر : أحكاـ القرآف لمجصاص  (ٔ)
المغني ،   ٕٕ/ٔبف المنذر ، واإلشراؼ ال ٖٗٓ/ٚٔينظر : تكممة المجموع  (ٕ)
ٚ/ٖٖٚ . 

 . ٖٕٓ/ٜالبياف ،  ٕٗٔ/ٗينظر : بداية المجتيد  (ٖ)
 .ٕٕ/ٔاإلشراؼ البف المنذر ،  ٖٗٓ/ٚٔتكممة المجموع ينظر :  (ٗ)

 . ٖٖٚ/ٚينظر : المغني  (٘)

 . ٕ٘ٛٔرقـ المسألة : ٕ٘/ٜظر : المحمى ين (ٙ)
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 ي : واستدلوا لبلك بما يأت
ذذذم وى نَّ ََّن َيذذذنِكْحَن  قولػػػو تعػػػالى:) -ٔ  َ َبا َطمَّْقذذذت م  الناَسذذذاء َفذذذَبَمْلَن َََّفَمي ذذذنَّ َفذذذََّ َتْع َواِ 

 (ٛ)(ََّْزَواَفي نَّ 
 وفو الداللة : 

أف اهلل تعالى خاطب األوليػاء ، ونيػاىـ عػف عضػؿ النسػاء ، ولػو لػـ يكػف ليػـ فػي واليػة 
  (ٜ)الولي شرط في النكاح. النكاح لما خاطبيـ أو نياىـ ، فدؿ عمى أف

ولو كاف تزويج المرأة عا دًا إلييا لما كػاف فػي نيػي األوليػاء عػف العضػؿ فا ػدة ، وسػبب 
 –رضػي اهلل تعػالى عنػو  –نزوؿ اآلية يدؿ عمى ذلؾ ، حيث نزلت في معقػؿ بػف يسػار 

 حيث قاؿ : 
ت لػػو : ) زوجػت أختػػًا لػي مػػف رجػؿ فطمقيػػا حتػى إذا انقضػػت عػدتيا جػػاء يخطبيػا ، فقمػػ

تعػػود إليػػؾ أبػػدًا ،  زوجتػػؾ وأفرشػػتؾ وأكرمتػػؾ ، فطمقتيػػا ، ثػػـ ج ػػت تخطبيػػا ، ال واهلل ال
 بو ، وكانت المرأة تريد أف ترجع إليو ، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية :  ال بأسوكاف رجاًل 

   (ٓٔ)( فقمت اآلف أفعؿ يا رسوؿ اهلل ، فزوجيا إياه (.َفاَل َتْعُضُموُىف  )
: ) وىػػي أصػػرح دليػػؿ عمػػى اعتبػػار الػػولي  -رحمػػو اهلل تعػػالى  –جػػر قػػاؿ الحػػافظ ابػػف ح

ال لمػػا كػػاف لعضػػمو معنػػى ، وألنيػػا لػػو كػػاف ليػػا أف تػػزوج نفسػػيا لػػـ تحػػتج إلػػي أخييػػا ،  وا 
  (ٔٔ)ومف كاف أمره إليو ال يقاؿ إف غيره منعو (.

                                                                                                                                                      
 . ٔٗ/ٗينظر : البحر الزخار  (ٚ)

 . ٕٖٕسورة البقرة اآلية /  (ٛ)
 . ٛٗ/٘كشاؼ القناع ،  ٚٗٔ/ٖ، مغني المحتاج  ٕ٘ٔ/ٗينظر : بداية المجتيد  (ٜ)
كتاب النكاح باب : مف قاؿ : ال  ٖٕٓ/ٜينظر : صحيح البخاري بشرح الفتح  (ٓٔ)

 .بولي  إالنكاح 

 . ٖٕ٘/ٜينظر : فتح الباري  (ٔٔ)
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 -: وَّفي 
فكػاف نييػا  ،وجباف يحبسيا في بيػت ويمنعيػا مػف أف تتػز  ،المراد بالعضؿ ىنا المنع حساً 

ال المنػػػع عػػػف العقػػػد بػػػدليؿ : ) أف يػػػنكحف ( حيػػػث أضػػػاؼ العقػػػد  ،لألوليػػػاء عػػػف منعيػػػا
 .(ٕٔ)إلييف
وى نَّ ِبِإْبِن ََّْىِمِينَّ  ) -قولو تعالى: -ٕ  .(ٖٔ) (َفاْنِكح 

 -وفو الداللة :
وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف إذنيػػػـ ورضػػػاىـ  ،فقػػػد طمبػػػت اآليػػػة أف يػػػتـ الػػػزواج بػػػ ذف األىػػػؿ

 وال يصح النكاح بغيره . ،طومباشرتيـ شر 
 -: وَّفي 

 وىذا ليس محؿ نزاع . ،وليست الحرا ر ،باف المراد ىنا اإليماء 
اِلِحينَ  ) -قولو تعالى:  -ٕ وا اأَلَياَمى ِمْنك ْم َوالصَّ َماِئك مْ  َوََّْنِكح    (ٗٔ)(ِمْن ِعَباِدك ْم َواِ 

وا اْلم ْشِرِكيَن َحتَّى ي ْؤمِ   -وقولو تعالى: -ٖ  .(٘ٔ) ( ن واَوال ت ْنِكح 
 -وفو الداللة :

وبيػاف أف  ،وىػذا يعنػي عػدـ صػحة مباشػرتيا لمعقػد ،ىذا خطاب لألوليػاء ال لمنسػاء 
  ٓ (ٙٔ)نكاحيف ال يكوف إال ب ذف الولي

 -:وَّفي 
بػؿ  ،ولكف ىذا ال يدؿ عمى أف الػولي شػرط جػواز النكػاح ،نعـ الخطاب لألولياء  

ل ال ينسػبف  ، يتوليف النكاح بأنفسيف عادةأف النساء ال ،حسب العرؼ والعادة بيف الناس

                                                           
 .  ٖٜٔ/ٖالبحر الرا ؽ  (ٕٔ)
 ٕٙ /يةاآلالنساء،  سورة (ٖٔ)
 ٕٖ /يةاآلالنور،  سورة (ٗٔ)
 ٕٕٔ/ يةاآلالبقرة،  سورة (٘ٔ)
 . ٕ٘ٛٔرقـ المسألة : ٕ٘/ٜينظر : المحمى  (ٙٔ)
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بػػػؿ األوليػػػاء ىػػػـ الػػػذيف يتولونػػػو ، فخػػػرج الخطػػػاب بػػػاألمر بالنكػػػاح مخػػػرج  ،إلػػػى الوقاحػػػة
 . (17)أو عمى الندب واالستحباب ،العرؼ والعادة

 
)أيمػػا امػػرأة ُنكحػػت  ( قػػاؿ :أف رسػػوؿ اهلل ) –رضػػي اهلل عنيػػا  –عػػف عا شػػة  -ٗ

ف دخػؿ بغير إذف ولييا ، فنكاحيػا ب اطػؿ ، فنكاحيػا باطػؿ ، فنكاحيػا باطػؿ ، وا 
بيػا فػػالمير ليػا بمػػا أصػػاب منيػا ، فػػ ف اشػتجروا فالسػػمطاف ولػػي مػف ال ولػػي لػػو 

.)(ٔٛ) . 
 -: وفو الداللة

يػػػدؿ الحػػػديث عمػػػى اف أي امػػػراة نكحػػػت بغيػػػر اذف ولييػػػا فالنكػػػاح ليػػػا الف النبػػػي 
(قاؿ فنكاحيا باطؿ)ٓ ٓإذف الولي وىذا صريح في بطالف الزواج بغير 

 واعترض : 
باف مػدار الحػديث عمػى الزىػري وسػألو ابػف جػريج عػف ىػذا الحػديث فمػـ يعرفػو فػدؿ 

 . (ٜٔ)ىذا عمى ضعؼ الحديث
 -: وَّفي 

فقػػد صػػح وثبػػت بروايػػات األ مػػة فػػي سػػماع الػػرواة بعضػػيـ عػػف بعػػض فقػػد ينسػػى  
وذكػػر  الثقػػة الحػػافظ الحػػديث بعػػد أف حػػدث بػػو ، وصػػحح الحػػديث ابػػف حيػػاف والحػػاكـ ،

                                                           
 .  ٖٜٔ/ٖالبحر الرا ؽ  (ٚٔ)

( ) كتاب النكاح ، ( ٜ٘ٚـ: )( برقٜٕ٘/  ٔأخرجو ابف الجارود في "المنتقى" ) (18)
( ) كتاب النكاح ، ذكر بطالف ٗٚٓٗ( برقـ: )ٖٗٛ/  ٜوابف حباف في "صحيحو" )

 .النكاح الذي نكح بغير ولي ( 

 . ٕٚٗ/ٕبدا ع الصنا ع  (ٜٔ)
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الحػػاكـ بػػأف أبػػا عاصػػـ وعبػػد الػػرزاؽ ويحيػػى بػػف أيػػوب وحجػػاج بػػف محمػػد كميػػـ صػػرحوا 
 (ٕٓ)بسماعو عف الزىري

 واعترض :
ومف مذىبيا جواز النكػاح   ،بأنو صح عف عا شة )رضي اهلل عنيا ( مخالفتيا لروايتيا 

 بغير ولي.
دؿ عمػى ضػعؼ والدليؿ ما روى أنيا زوجت بنػت أخييػا عبػد الػرحمف مػف المنػذر وىػذا يػ

 .(ٕٔ)الحديث
 
 

 -يفا  عمى بلك من وفيين : 
فقػػد يحتمػػؿ أف تكػػوف  ،بأنػػو لػػـ يػػرد فػػي الخبػػر التصػػريح بأنيػػا باشػػرت العقػػد األول :

 ،فانتقمػت الواليػة إلػى الػولي األبعػد ،ودعػت إلػى كػؼء وأبوىػا غا ػب ،البنت المذكورة ثيبا
 .(ٕٕ)أو إلى السمطاف

ف مػأموروف بأتبػاع  مػا صػح عػف رسػوؿ اهلل فػنح ،: حتى لو صح منيػا ذلػؾلثاني ا
( دوف قػػوؿ غيػػره ، ثػػـ صػػح عنيػػا أنيػػا أنكحػػت رجػػال مػػف بنػػي أخييػػا فضػػربت بيػػنيـ )

ثػػـ قالػػت لػػيس إلػػى  ،أمػػرت رجػػال فػػأنكح ،ثػػـ تكممػػت حتػػى إذا لػػـ يبػػؽ إال العقػػد ،السػػتر
 إلػػى مػػا نبيػػت عميػػو مػػف أف ،النسػػاء نكػػاح. فصػػح يقينػػا بيػػذا رجوعيػػا عػػف العمػػؿ األوؿ

 . (ٖٕ)نكاح النساء ال يجوز

                                                           
 . ٛٙٔ/ٕالمستدرؾ  ٙٛٔ/ ٖفيض القدير شرح الجامع الصغير  (ٕٓ)
 . ٕٚٗ/ٕبدا ع الصنا ع  (ٕٔ)
 .  ٕ٘ٔ/ٜفتح الباري  (ٕٕ)
 . ٗ٘ٗ/ٜالمحمى  (ٖٕ)
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: ) النكػاح  (قػاؿ رسػوؿ اهلل ) –رضػي اهلل عنػو  –عف أبي موسػى األشػعري  -٘
 . (ٕٗ)(.إال بولي

 (: ) –قاؿ رسوؿ اهلل  –قاؿ  –رضي اهلل عنو  –عف أبي ىريرة  -ٙ
 (ٕ٘)تزوج نفسيا (.سيا ، ف ف الزانية ىي التي ) ال تزوج المرأة المرأة ، وال تزوج المرأة نف 

 و الداللة : وف
ف ىذه األحاديػث تػدؿ عمػى أنػو لػيس لممػرأة الحػؽ فػي تػزويج نفسػيا وال غيرىػا ، فػال بػد ا

مػػف وجػػود الػػولي ، واشػػترطت األحاديػػث ذلػػؾ لمحكػػـ عمػػى صػػحة النكػػاح ، ومعمػػوـ بػػأف 
 . (ٕٙ) ذا لـ يوجد الولي لـ يصح النكاحالشرط ما يمـز مف عدمو عدـ المشروط ، ف

 -وَّفي  :
ألنػو مػأمور  ،لحضػور المػرأة مجمػس األمػالؾ ،موؿ عمػى وجػو الكراىػةبأف ىذا مح 

ثػـ إف قولػو)  ،فكػره لممػرأة حضػور ذلػؾ المجمػع ،ب عالف النكاح ، ولذلؾ يجمع لو النػاس
الزانيػػة ىػػي التػػي تػػنكح نفسػػيا ( مػػف قػػوؿ أبػػي ىريػػرة فقػػد روى فػػي حػػديث آخػػر عػػف أبػػي 

اف يقاؿ ) الزانية ىي التي تنكح نفسيا ك:وذكر فيو أف أبا ىريرة قاؿ  ،ىريرة ىذا الحديث
مباشػػرتيا ، جعػػؿ نكاحيػػا  زالف مػػف ال يجيػػ ،انػػو لػػيس بزنػػا ،( ومػػع ىػػذا فالكػػؿ متفقػػوف

 .(ٕٚ)وال يوجب الحد ،ويثبت النسب ،والعدة،فاسدا يوجب المير 

                                                           
كتاب النكاح  ٜٛٔ/ٗحديث صحيح . ينظر : سنف أبي داود بشرح عوف المعبود  (ٕٗ)

كتاب  ٙ٘٘/ٖباب : ما جاء النكاح االبولي ، وسنف الترمذي بشرح تحفة األحوذي 
كتاب النكاح باب : النكاح  ٖ٘ٗ/ٕبولي ، وسنف ابف ماجو  إالالنكاح باب : ال نكاح 

 كتاب النكاح باب : النيي عف النكاح بغير ولي . ٖٚٔ/ٕالدارمي بولي ، وسنف إال 
كتاب النكاح باب : ال نكاح  ٖ٘ٗ/ٕمختمؼ فيو . ينظر : سنف ابف ماجو  إسناده (ٕ٘)

 كتاب النكاح . ٖ٘ٔ/ٖبولي ، وسنف الدارقطني  إال

 .  ٕ٘ٔ/ٜفتح الباري ينظر  (ٕٙ)
 . ٘ٛٗ/ٔأحكاـ القرآف لمجصاص  (ٕٚ)
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قالػػت : ) إف النكػػاح فػػي الجاىميػػة كػػاف عمػػى  –رضػػي اهلل عنيػػا  –عػػف عا شػػة  -ٚ

منيا نكاح الناس اليـو يخطػب الرجػؿ إلػى الرجػؿ وليتػو أو أربعة أنحاء ، فنكاح 
( بالحؽ ىػدـ نكػاح الجاىميػة ابنتو فيصدقيا ثـ ينكحيا .... فمما بعث محمد )

 . (ٕٛ)(نكاح الناس اليوـ كمو إال
بيػػػذا الحػػػديث عمػػػى اشػػػتراط الػػػولي حيػػػث  –رحمػػػة اهلل تعػػػالى  –واحػػػتج اإلمػػػاـ البخػػػاري 
بولي ( ، ومعمـو بأف تراجـ اإلماـ البخاري تدؿ عمػى  نكاح إال وضعو تحت باب : ) ال

 فقيو . 
( ) إذا جػػػاءكـ مػػػف ترضػػػوف دينػػػو وخمقػػػو فػػػأنكحوه إال تفعمػػػوا قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل ) -ٛ

 . (ٜٕ)تكف فتنة في األرض وفساد عريض (
 

 -وفو الداللة :
 الخطاب موجو إلى األولياء وفي ىذا داللة عمى عدـ جواز تولي المرأة لمعقد .

 
 دلوا بأقواؿ الصحابة وأفعاليـ : واست -ٜ

القا ػػؿ بيػػذا القػػوؿ جمػػع كبيػػر مػػف الصػػحابة ، مػػنيـ عمػػر بػػف الخطػػاب ، وعمػػي بػػف أبػػي 
  –رضي اهلل عنيـ  –طالب ، وابف مسعود ، وابف عباس ، وأبو ىريرة 

( أشػد أنو قاؿ : )ما كاف أحد مػف أصػحاب النبػي) –رحمو اهلل تعالى  –وعف الشعبي 
 . (ٖٓ)ولي مف عمي فكاف يضرب فيو ( في النكاح بغير

                                                           
كتاب النكاح باب : مف قاؿ  ٜٕٕ – ٕٕٛ/ٜالبخاري بشرح الفتح  ينظر : صحيح (ٕٛ)

كتاب الطالؽ باب :  ٖٓٙ/ٗداود بشرح عوف المعبود  أبيبولي ، وسنف  إال: ال نكاح 
 وفي وجوه النكاح التي كاف يتناكح بيا أىؿ الجاىمية . 

  ٘٘ٔ/ٕسنف البييقي  (ٜٕ)
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نكػاح امػرأة تزوجػت بغيػر إذف ولييػا ، وفػرؽ  –رضي اهلل عنػو  –ورد عمر بف الخطاب 
 . (ٖٔ)بينيما وبيف زوجيا ، وجمد الناكح والمنكح

 (ٕٖ):) ال يعرؼ عف أحد مف الصػحابة خػالؼ ذلػؾ( –رحمو اهلل تعالى –قاؿ ابف المنذر
  . 

 ف ذلؾ ما يأتي : واستدلوا بالمعقوؿ ، وبيا -ٓٔ
إف المػػػرأة غيػػػر مأمونػػػة عمػػػى البضػػػع لنقصػػػاف عقميػػػا وسػػػرعة انخػػػداعيا ،  -أ

 . (ٖٖ)فوجب اشتراط الولي في نكاحيا 
النكاح يقصد بو السكف واالستقرار ، لتحصيؿ النسؿ ، وتربيتػو وال يتحقػؽ  -ب

ذلؾ مع كؿ زوج ، والتفػويض إلػييف مخػؿ بيػذه المقاصػد ، ألنيػف سػريعات 
، سي ات االختيار ، فيختػرف مػف ال يصػمح ، خصوصػًا عنػد غمبػة  االغترار

الشػػيوة وىػػو غالػػب أحػػواليف ، فاألنوثػػة مظنػػة قصػػور الػػرأي لمػػا غمػػب عمػػى 
طبعيف مف العاطفة ثـ إف مباشرتيا لمنكاح ال يميؽ بمحاسػف العػادات ، لمػا 
قصد منيػا مػف الحيػاء وعػدـ ذكػر النكػاح أصػاًل ، ومنعيػا مػف مباشػرة العقػد 

نة ليػػا عمػػا يشػػعر بوقاحتيػػا ، وميميػػا إلػػى الرجػػاؿ ، وذلػػؾ ينػػافي حػػاؿ صػػيا
 .  (ٖٗ)أىؿ الصيانة والمروءة 

 
                                                                                                                                                      

 ٗ٘ٗ/ٖؼ ابف أبي شيبة مصنكتاب النكاح ،  ٘٘ٔ/ٖالدارقطني  ينظر : سنف (ٖٓ)
 سمطاف . أوبولي  إالكتاب النكاح باب : مف قاؿ : ال نكاح 

كتاب النكاح ، باب : النكاح بغير  ٜٜٔ – ٜٛٔ/ٙينظر : مصنؼ عبد الرزاؽ  (ٖٔ)
تزوجت  إذاكتاب النكاح ، باب : في المرأة  ٘٘ٗ/ٖشيبة  أبيولي ، ومصنؼ ابف 

 لنكاح .كتاب ا ٔ٘ٔ/ٖبغير ولي ، وسنف الدارقطني 
 . ٖٕ٘/ٜينظر: فتح الباري  (ٕٖ)
 . ٕٖٓ/ٚٔينظر : الميذب بشرح المجموع  (ٖٖ)
 ٜٖٖ/ٚالمغني ،  ٕٚٗ/ٖينظر : شرح فتح القدير  (ٖٗ)
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صػػحة انعقػػاد النكػػاح بعبػػارة النسػػاء ، فمممػػرأة البالغػػة العاقمػػة الحػػرة أف  الثذذاني : المذذبى 
تػػزوج نفسػػيا وتػػزوج غيرىػػا مطمقػػًا ، سػػواء كػػاف الػػزوج كفػػؤًا أـ ال ، لكػػف لمػػولي العاصػػب 

العتػراض فػي غيػر الكػؼء ، أو إذا كػاف الميػر أقػؿ مػف ميػر المثػؿ ، ويػزوؿ ىػذا حؽ ا
 الحؽ إذا ولدت أو حبمت حباًل ظاىرًا . 
 وبو قاؿ : عطاء ، والشعبي ، والزىري 

ليػػػو ذىػػػب : أبػػػو حنيفػػػة ، وزفػػػر ، والحسػػػف بػػػف زيػػػاد ، وىػػػو روايػػػة عػػػف أبػػػي يوسػػػؼ ،  وا 
 .  (ٖ٘)ويروى عف محمد أنو رجع إلى ىذا 

 دلوا لبلك بما يأتي : واست
ذذذم وى نَّ ََّن َيذذذنِكْحَن  )قولػػػو تعػػػالى : -ٔ  َ َبا َطمَّْقذذذت م  الناَسذذذاء َفذذذَبَمْلَن َََّفَمي ذذذنَّ َفذذذََّ َتْع َواِ 

 .  (ٖٙ)( ََّْزَواَفي نَّ 
 وفو الداللة من وفيين : 

ف اهلل تعالى أضػاؼ النكػاح إلػييف ، فػدؿ عمػى جػواز النكػاح بعبػارتيف مػف ا - أ
 غير شرط الولي . 

نػو نيػى األوليػػاء عػف المنػػع مػف نكػػاحيف أنفسػيف أزواجيػػف إذا كػاف ىنػػاؾ أ  - ب
 .  (ٖٚ)تراض بيف الطرفيف 

 وذىب صاحب المبسوط إلى أف الخطاب موجو لألزواج ، ودليؿ ذلؾ أوؿ اآلية : 
َبا َطمَّْقت م  الناَساء) أي أف مػف طمػؽ امرأتػو وانقضػت عػدتيا ، فمػيس لػو أف يمنعيػا مػف  (َواِ 

 .  (ٖٛ)آخر  التزوج بزوج
 وَّفي  عن بلك : 

                                                           
 ٕٓٔ/ٖ، واالختيار  ٓٚ/٘بناية ، واليداية بشرح ال ٜٖٙ/ٖينظر : بدا ع الصنا ع  (ٖ٘)

 . ٕ٘/ٓٔبذؿ المجيود ،  ٕٙٗ/ٖ، شرح فتح القدير 
 . ٕٖٕالبقرة اآلية/ سورة  (ٖٙ)
 . ٖٖٚ/ٖينظر : بدا ع الصنا ع  (ٖٚ)
 ٕٔٔٔ/٘ينظر : المبسوط لمسرخسي  (ٖٛ)



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 

 

 
 

 
 4450 

بأف العضؿ ىو :االمتناع مف تزويج المرأة مف كؼء تريده وىذا يػدؿ داللػة ظػاىرة عمػى 
 –أف نكاحيا عا د إلى الولي ، كما أف سبب نزوؿ ىػذه اآليػة ىػو عضػؿ أحػد الصػحابة 

 .  وامتناعو مف تزويج أختو مف مطمقيا بعد خروجيا مف عدتو –رضي اهلل عنيـ 
ما يؤكد عمى أف النكاح ال يصح بػدوف ولػي أبػدًا ، وأمػا إضػافة النكػاح إلػييف فػي وىذا م

اآليػػػة ، فيػػػي إضػػػافة عمػػػى طريػػػؽ اإلسػػػناد المجػػػازي ، والعالقػػػة المحميػػػة ، ألنيػػػا محػػػؿ 
 .  (ٜٖ)النكاح 
 . (ٓٗ)( َفِإن َطمََّقَيا َفََّ َتِحلُّ َلو  ِمن َبْعد  َحتََّى َتنِكَح َزْوفًا َغْيَره  )  قولو تعالى :  -ٕ

وفِ ) وقولو تعالى :  َناَح َعَمْيك ْم ِفيَما َفَعْمَن ِفي ََّنف ِسِينَّ ِباْلَمْعر   . (ٔٗ) ( َفََّ ف 
 وفو الداللة : 

أف اهلل سػػبحانو وتعػػالى أضػػاؼ النكػػاح والفعػػؿ إلػػييف ، وذلػػؾ يػػدؿ عمػػى صػػحة عبػػارتيف 
غيرىػا ، وىػي إذا  ونفاذىا ، ألنػو أضػافو إلػييف عمػى سػبيؿ االسػتقالؿ إذا لػـ يػذكر معيػا

زوجػػت نفسػػيا مػػف كػػؼء بميػػػر المثػػؿ ، فقػػد فعمػػت فػػي نفسػػػيا معروفػػًا فػػال جنػػاح عمػػػى 
 . (ٕٗ)األولياء في ذلؾ ( 
 وَّفي  عن بلك : 

 . س فيو دليؿ عمى صحة مباشرة العقدبأف اإلضافة إلييف ، ألنيف محؿ النكاح ، ولي
مػػف التبػػرج والتشػػوؼ لمػػزوج فػػي أمػػا اآليػػة الثانيػػة ، ففييػػا دليػػؿ عمػػى أف لألوليػػاء مػػنعيف 

زماف العدة ، ولكف عند بموغ األجؿ فال جناح عمى األولياء فيما فعمػف فػي أنفسػيف  مػف 
طراح اإلحداد .   التزيف وا 

                                                           
 . ٖٖٚ/ٚينظر : المغني البف قدامة  (ٜٖ)
 . ٖٕٓسورة البقرة اآلية / (ٓٗ)
 .ٖٕٗ/  اآليةسورة البقرة  (ٔٗ)
 . ٖٓٔ/ٖينظر : االختيار  (ٕٗ)
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وكممػة المعػروؼ تػدؿ عمػػى مػا أذف فيػو الشػرع ليػػف مػف اختيػار أعيػاف األزواج ، وتقػػدير 
جػاء فػي اآليػات واألحاديػث التػي الصداؽ ، دوف مباشػرة العقػد ، ألنػو حػؽ لألوليػاء كمػا 

 .  (ٖٗ)األوؿ  المذىبذكرت في أدلة 
ف التعميؿ بأنيا إف تزوجت مف كؼء وبمير المثؿ ، فقد فعمت في نفسػيا معروفػًا ال إثـ 

 يستقيـ مع ىذا القوؿ ، إذ أف أبا حنيفة يقوؿ باإلطالؽ في ىذه الرواية . 
 :  ( قاؿأف النبي ) –رضي اهلل عنيا  -عف ابف عباس -ٖ

ذنيا صماتيا (  ر) األيـ أحؽ بنفسيا مف ولييا والبكر تستأم  . (ٗٗ)في نفسيا وا 
 وفو الداللة : 

ليػا الحػػؽ فػي تػػولي  –أي المػػرأة التػي ال زوج ليػػا  –أف ىػذا الحػػديث الشػريؼ بػػأف األيػـ 
 (٘ٗ)أمر نفسيا ، وىذا يّخوؿ ليا حؽ عقد الزواج بدوف ولييا ، سواء أكانت بكػرا أـ ثيبػًا 

. 
 أجيب عف ذلؾ بأمريف : و 

رضػػي اهلل  –أف األيػػـ فػػي الحػػديث ىػػي الثيػػب ، دؿ عميػػو مػػا رواه ابػػف عبػػاس  :األول 
، فيػذه الروايػة مفسػرة (ٙٗ)( قاؿ :) الثيب أحؽ بنفسيا مف ولييا ( أف النبي ) –عنيما 

                                                           
 . ٕٙٔ/ٖينظر : الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  (ٖٗ)
كتاب النكاح باب : است ذاف الثيب في  ٕٛٓ/ٜينظر : صحيح مسمـ بشرح النووي  (ٗٗ)

كتاب  ٖٕٓ/ٗالنكاح بالنطؽ والبكر بالسكوت ، وسنف أبي داود بشرح عوف المعبود 
 كتاب النكاح : ٓٚ٘/ٖالنكاح باب : في الثيب ، وسنف الترمذي بشرح تحفة األحوذي 

لثيب ، وقاؿ عنو : حديث حسف صحيح ، وسنف ما جاء في است مار البكر وا باب :
كتاب النكاح باب : است ذاف البكر في نفسيا ، وسنف  ٗٛ/ٙالنسا ي بشرح السيوطي 

 كتاب النكاح باب : است مار البكر والثيب . ٜٕٗ/ٕابف ماجو 
 ٕٗ٘/ٖشرح فتح القدير ،  ٖٖٚ/ٖ، بدا ع الصنا ع  ٕٔ/٘ينظر : المبسوط  (٘ٗ)
كتاب النكاح باب : است ذاف الثيب في  ٜٕٓ/ٜمـ بشرح النووي ينظر : صحيح مس (ٙٗ)

 النكاح بالنطؽ والبكر بالسكوت .  
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لرواية : )األيـ أحؽ بنفسيا( ، ومقيدة لإلطالؽ المغوي في معنى األيـ وىػي مػف ال زوج 
ليػػا بكػػرًا كانػػت أو ثيبػػًا ، وممػػا يؤكػػد أف األيػػـ ىنػػا بمعنػػى الثيػػب أنيػػا جعمػػت فػػي مقابمػػة 

 البكر ، فدؿ عمى اختصاص المفظ بالثيب . 
قولو في الحديث : ) أحؽ بنفسيا مف ولييا( محتمػؿ مػف حيػث المفػظ أف المػراد  الثاني :

يتيا بالرضا وأنيا ال أحؽ مف ولييا في كؿ شيء مف عقد وغيره ، ويحتمؿ أف المراد أحق
 .  (ٚٗ)تزوج حتى تنطؽ باإلذف بخالؼ البكر 

والظاىر أف المراد ىو اختصاصيا بالرضا واإلذف ، والذي يدؿ عمى ىذا المعنى ىو مػا 
 يأتي : 
سياؽ النص يفيد أف المراد نطقيا باإلذف ورضاىا بخالؼ البكر ، ولذا جعمػت  أفَّواًل : 

ذنيا صماتيا(آخر النص لإلالمقابمة بينيما ، واإلشارة في   . ذف يؤكد ذلؾ : ) وا 
مػػع غيػػره مػػف النصػػوص  (ٛٗ)( :) ال نكػػاح إال بػػولي ( لمػػا ثبػػت قػػوؿ النبػػي ) :ثانيذذًا 

 .  (ٜٗ)الدالة عمى اشتراط الولي ، تعيف االحتماؿ الثاني 
فػػالحؽ الػػذي أثبػػت ليػػا الشػػارع ىػػو الرضػػا ، وجعميػػا أحػػؽ بػػو ، أمػػا مباشػػرة العقػػد ، فيػػو 

ولي كما ىو صريح األحاديث األخرى ، فالحديث ىنػا محمػوؿ عمػى الرضػا جمعػًا حؽ ال
 بيف األدلة . 

( فقالػت : أف فتاة جاءت إلى النبي ) –رضي اهلل عنيا  –عف السيدة عا شة  -ٗ
)يا رسوؿ اهلل إف أبي زوجني مف أبف أخيػو ليرفػع بػي خسيسػتو ، وأنػا لػو كارىػة 

ما صنع أبي ولكف أردت أف تعمـ النساء  ، فجعؿ األمر إلييا فقالت : قد أجزتُ 
 . (ٓ٘)أف ليس إلى اآلباء مف األمر شيء ( 

                                                           
 . ٕٛٓ/ٜشرح النووي عمى مسمـ ،  ٘ٔٔ/ٗينظر : المفيـ لمقرطبي  (ٚٗ)
 تقدـ تخريجو . (ٛٗ)
 . ٕٛٓ/ٜينظر : شرح النووي عمى مسمـ  (ٜٗ)
اب النكاح باب : البكر كت ٚٛ – ٙٛ/ٙينظر : سنف النسا ي بشرح السيوطي  (ٓ٘)

كتاب النكاح باب : مف زوج ابنتو  ٖٔٗ/ٕيزوجيا أبوىا وىي كارىة ، وسنف ابف ماجو 
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 وفو الداللة : 
( خّير الفتاة في أمرىا وبيف ليا بأف ىذا لػيس مػف حػؽ أبييػا ، وفػي قوليػا: أف النبي )

 .  (ٔ٘)) قد أجزت ما صنع أبي ( دليؿ عمى جواز نكاح المرأة نفسيا مف غير ولي
 ك : وَّفي  عن بل

 بأف الحديث ضعيؼ ، ولو سممنا بصحتو فيجاب عنو بما يأتي : 
إف أباىػػا زوجيػػا مػػف غيػػر كػػؼء فػػي قوليػػا : ) ليرفػػع بػػي خسيسػػتو فخيرىػػا النبػػي  :َّواًل 

( )(ٕ٘) . 
ال يفيػػػـ مػػػف ذلػػػؾ بػػػأف المػػػرأة ليػػػا حػػػؽ االنفػػػراد بتػػػزويج نفسػػػيا ، ولكػػػف عميػػػو أف  :ثانيذذذًا 

 ف يستبد برأيو ، ويزوجيا ممف ال ترغب فيو . يستأذنيا في ذلؾ ، فال يحؽ لو أ
نكػاح التي روت حػديث : ) ال  –رضي اهلل عنيا  –واستدلوا بأف السيدة عا شة  -٘

( كانت تجيز النكاح بغير ولػي ، ولقػد زوجػت بنػت أخييػا عبػد الػرحمف إال بولي
 عندما كاف غا بًا في الشػاـ بالمنػذر بػف الزبيػر ، فممػا قػدـ عتػب عمييػا ، إال أنػو

 .  (ٖ٘)أمضى نكاحيا 
إذف فاألحاديث المروية عف السيدة عا شة في اشػتراط الػولي غيػر صػحيحة ، ألف فتػوى 

 . (ٗ٘)الراوي بخالؼ الحديث دليؿ عمى وىنو وضعفو
                                                                                                                                                      

 ٖٚٔ/ٗكتاب النكاح ، ومصنؼ ابف أبي شيبو  ٓٙٔ/ٖوىي كارىة ، وسنف الدارقطني 
كتاب  ٛٔٔ/ٚكتاب النكاح باب : الرجؿ يزوج ابنتو ، وسنف الكبرى لمبييقي  ٖٛٔ –

وقاؿ عنو : وىذا مرسؿ ، ابف بريده لـ  األبكارما جاء في النكاح اآلباء  النكاح باب :
 اهلل عنيا . رضي –يسمع مف عا شة 

 . ٕٗ٘/ٖينظر : شرح فتح القدير  (ٔ٘)
 . ٕٔٗ/ٖنصب الراية ،  ٜٖٖ/ٚينظر : المغني  (ٕ٘)
كتاب الطالؽ باب : ماال يبيف مف  ٕٕ٘/٘ينظر : موطأ مالؾ بشرح المنتقى  (ٖ٘)

 يؾ .  التمم
 . ٕٔ/٘ينظر : المبسوط  (ٗ٘)
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 وَّفي  عن بلك بما يأتي : 
 لـ يرد في الخبر التصريح بأنيا باشرت العقد .   - أ

ؼ وأبوىػػػا غا ػػػب ، ودعػػػت إلػػػى كػػػ يبػػػايحتمػػػؿ أف تكػػػوف البنػػػت المػػػذكورة ث  - ب
 فانتقمت الوالية إلى الولي األبعد . 

أنيػا أنكحػت رجػاًل مػف بنػي  –رضػي اهلل عنيػا  –صح عف السيدة عا شػة  -ج
أخييػػا فضػػربت بيػػنيـ بسػػتر ثػػـ تكممػػت ، حتػػى إذا لػػـ يبػػؽ إال العقػػد أمػػرت 

 . (٘٘)رجاُل فأنكح ، ثـ قالت : ليس إلى النساء نكاح 
   
ميدت أسباب التػزويج ، حيػث أشػارت عمػى الفتػاة وربما يقصد بزوجت أي  -د

والػػػػولي الحاضػػػػر بقبػػػػوؿ المنػػػػذر زوجػػػػًا ، وقػػػػد تكػػػػوف ىػػػػي ابتػػػػدأت النكػػػػاح 
 . (ٙ٘)بالُخطبة ، ثـ عقد الولي

 واستدلوا بالقياس وبيانو :  -ٙ
قياس النكاح عمػى البيػع والشػراء بجػامع أف كػاًل منيػا تصػرؼ لممػرأة فػي خػالص حقيػا ، 

نيػػا عاقمػػة مميػػزة ، فممػػا ممكػػت التصػػرؼ فػػي ماليػػا ، فػػألف وىػػي مػػف أىػػؿ التصػػرؼ لكو 
 (ٚ٘)تممؾ التصرؼ في نفسيا أولى ، ألف نفسيا أقرب إلييا مف ماليا . 

 وَّفي  عن بلك : 
بأنو قياس مع الفارؽ ، إذ النكاح ليس مف خالص حؽ المرأة ، بؿ الولي شريؾ في ذلؾ 

زوجػػت غيػػر كػػؼء ، ثػػـ إف ىػػذا الحػػؽ ، بػػدليؿ أنكػػـ تقولػػوف إف لمػػولي حػػؽ الفسػػ  إذا ت
القياس مبني عمى أصؿ غير صحيح وىو أف كؿ تصرؼ في مالػو تصػرؼ فػي نفسػو ، 

                                                           
 كتاب النكاح باب : النكاح بغير ولي . ٕٔٓ/ٙينظر : مصنؼ عبد الرزاؽ  (٘٘)
نف الكبرى لمبييقي الس،  ٕٕٙ/٘، المنتقى لمباجي  ٔٗ/ٜينظر : الحاوي الكبير  (ٙ٘)
 . ٛٙ/ٔٔأوجز المسالؾ ،  ٙٓٔ  ٘ٓٔ/ٚ
 . ٖٚ/٘ح البناية اليداية بشر ،  ٖٖٚ/ٖينظر : بدا ع الصنا ع  (ٚ٘)
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ومػػػف ال فػػػال ، إذ مػػػف المعمػػػـو أف اإلنسػػػاف قػػػد يممػػػؾ أف يتصػػػرؼ فػػػي المػػػاؿ بيبتػػػو وال 
 . (ٛ٘)التصرؼ في النفس باالنتحار مثاًل مع أف كاًل منيما تصرؼ ب زالة  عيستطي

بضاع واألمػواؿ فقػاؿ الفرؽ بيف اال –رحمو اهلل تعالى  –يف القرافي وقد وضح شياب الد
 : الفرؽ مف وجوه : 

أف األبضػػػاع أشػػػد خطػػػرًا وأعظػػػـ قػػػدرا فناسػػػب أف ال تفػػػوض إال الكامػػػؿ العقػػػؿ  : َّحذذذدىا
ينظػػػػر فػػػػي مصػػػػالحيا ، واألمػػػػواؿ خسيسػػػػة بالنسػػػػبة إلييػػػػا فجػػػػاز تفويضػػػػيا لمالكيػػػػا ، إذ 

 إال مالكو . األصؿ أف ال يتصرؼ في الماؿ 
بضاع يعرض ليا تنفيذ األغراض في تحصؿ الشيوات القوية التي يبذؿ أف اال:  وثانييا

ألجميا عظيـ الماؿ ، ومثؿ ىذا اليوى يغطي عمى عقؿ المرأة وجوه المصػالح لضػعفو ، 
فتمقي نفسيا ألجؿ ىواىا فيمػا يػرد بيػا فػي دنياىػا وأخرىػا ، فحجػر عمييػا عمػى اإلطػالؽ 

مثػػؿ ىػػذا اليػػوى المفسػػد ، وال يحصػػؿ فػػي المػػاؿ مثػػؿ ىػػذا اليػػوى والشػػيوة  الحتمػػاؿ توقػػع
 القاىرة التي ربما حصؿ الجنوف وذىاب العقؿ بسبب قواتيا . 

أف المفسدة إذا حصمت في األبضاع بسبب زواج غير األكفاء حصػؿ الضػرر  وثالثيا :
ذا حصػػػؿ الفسػػػاد فػػػي ا لمػػػاؿ ال يكػػػاد ، وتعػػػدى لألوليػػػاء بالعػػػار والفضػػػيحة الشػػػنعاء ، وا 

 .  (ٜ٘)يتعدى المرأة ، وليس فيو مف العار والفضيحة ما في األبضاع 
 

إف عقدت المرأة البالغة العاقمة الحرة النكاح ب ذف الولي صػح النكػاح ،  الثالث : المبى 
 واف عقدت النكاح بغير إذنو لـ يصح . 

 .  (ٓٙ)وبو قاؿ أبو ثور 
 واستدل لبلك بما يأتي : 

                                                           
 . ٖٕ٘/ٜ، وفتح الباري  ٜٕٓ/ٜينظر : شرح النووي عمى مسمـ  (ٛ٘)
 . ٜٚٔ – ٜٙٔ/ٖينظر : الفروؽ لمقرافي  (ٜ٘)
 . ٕٖٗ/ٙحمية العمماء ،  ٕٖٓ/ٚٔ: الميذب بشرح المجموع ينظر  (ٓٙ)
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( قػاؿ : ) أيمػا امػرأة نكحػت أف رسػوؿ اهلل ) –ي اهلل عنيػا رضػ –عف عا شة  -ٔ
وأف دخػؿ  بغير إذف ولييا ، فنكاحيػا باطػؿ ، فنكاحيػا باطػؿ ، فنكاحيػا باطػؿ ،

تجروا فالسػػػمطاف ولػػػي مػػػف ال ولػػػي بيػػػا فػػػالمير ليػػػا بمػػػا أصػػػاب منيػػػا ، فػػػ ف اشػػػ
 . (ٔٙ)لو(

                                                           
 تقدـ تخريجو . (ٔٙ)
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 وفو الداللة : 
ف ىػػذا الحػػديث صػػريح فػػي أف نكػػاح المػػرأة نفسػػيا إنمػػا يكػػوف بػػاطاًل إذا كػػاف بغيػػر إذف ا

 الولي ، ومفيوـ ىذا الحديث 
 .  (ٕٙ)يدؿ عمى أنيا إذا نكحت ب ذف ولييا فنكاحيا صحيح 

 وَّفي  عن ىبا : 
السػابؽ : )  –رضػي اهلل عنػو  -بأنو استدالؿ بمفيوـ يعارضو منطوؽ حديث أبػي ىريػرة

 .(ٖٙ)لمرأة المرأة ، وال تزوج المرأة نفسيا ( ال تزوج ا
 .  (ٗٙ)والمفيوـ ال يقوى عمى معارضة المنطوؽ 

واستدؿ بقياس نكاح المرأة عمى نكاح العبد ، بجامع أف نكاح كػؿ منيمػا مػرتبط  -ٕ
 ب ذف ، ف ذا اصح نكاح العبد ب ذف مواله ، فكذلؾ يصح نكاح المرأة ب ذف ولييا.

(ٙ٘)  
 وَّفي  عن ىبا : 

و قياس مػع الفػارؽ ، إذ العمػة فػي منػع العبػد مػف النكػاح ىػو حفػظ حػؽ المػولى ، ألف بأن
قيمتو تنقص بالزواج وفي ىذا ضرر بالمولى ، أما المرأة ، فالعمة في منعيا عف مباشرة 

 .  (ٙٙ)العقد ىي عدـ ا تمانيا عمى  البضع لنقصاف عقميا ، وسرعة انخداعيا
مف المرأة ، انعقد موقوفًا عمى إجازة الولي ، إف أجازه إف العقد إذا وقع  الرابع : المبى 

ال بط  .  ؿنفذ ، وا 
 وبو قاؿ : محمد بف سيريف ، والقاسـ بف محمد ، والحسف بف صالح . 

 وىو رواية عف األوزاعي . 
                                                           

 . ٕٖٓ/ٚٔينظر : الميذب بشرح المجموع  (ٕٙ)
 تقدـ تخريجو . (ٖٙ)
 . ٖٗٓ/ٚٔينظر : تكممة المجموع  (ٗٙ)
 .   ٕٖٓ/ٚٔينظر : الميذب بشرح المجموع   (٘ٙ)
 . ٜٖٖ/ٚالمغني ،  ٕٖٓ/ٚٔينظر : الميذب بشرح المجموع   (ٙٙ)
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ليو ذىب : محمد بف الحسف   . (ٚٙ)وا 
ف بخالؼ ىذا السابؽ : أف أبا ثور يشترط سبؽ اإلذ المذىب، و  المذىبوالفرؽ بيف ىذا 

 ، ف ف اإلجازة الالحقة تصحح العقد .  المذىب
 واستدلوا لبلك بما يأتي : 

 ( قاؿ : أف رسوؿ اهلل ) –رضي اهلل عنيا  –عف عا شة  -ٔ
 . (ٛٙ)) أيما امرأة نكحت بغير إذف ولييا ، فنكاحيا باطؿ ..... الحديث ( 

 وفو الداللة : 
إذا نكحت بغير إذف ولييا فنكاحيا باطػؿ ، أف ىذا الحديث يدؿ بمنطوقو عمى أف المرأة 

 .  (ٜٙ)ويدؿ بمفيومو عمى أنيا أذا نكحت نفسيا ب ذف ولييا فنكاحيا صحيح 
 وَّفي  عن ىبا : 

بػػأف ىػػذا اسػػتدالؿ بمفيػػوـ وقػػع معارضػػًا لمنطػػوؽ حػػديث : )ال تػػزوج المػػرأة المػػرأة ، وال 
 منطوؽ . ، وال يقوى المفيوـ عمى معارضة ال(ٓٚ)تزوج المرأة نفسيا ( 

المػػػرأة منعػػػت مػػػف االسػػػتقالؿ بالنكػػػاح ، لقصػػػور عقميػػػا فػػػال يػػػؤمف انخػػػداعيا ،  -ٕ
 . (ٔٚ)ووقوعو منيا عمى وجو المفسدة ، وىذا مأموف فيما إذا أذف فيو ولييا 

 وَّفي  عن ىبا : 
بػػػأف ىػػػذه ليسػػػت ىػػػي العمػػػة الوحيػػػدة لمنعيػػػا مػػػف مباشػػػرة العقػػػد ، إذ العمػػػة فػػػي منعيػػػا ، 

ا يشػعر بوقاحتيػا ، ورعونتيػا ، وميميػا إلػى الرجػاؿ ، وذلػؾ ينػافي صيانتيا عف مباشرة م
 .  (ٕٚ)حاؿ أىؿ الصيانة والمروءة 

                                                           
 . ٖٖٚ/ٚالمغني ،  ٕٙٗ/ٖ، شرح فتح القدير  ٖٓٔ/ٖينظر : االختيار  (ٚٙ)
 تقدـ تخريجو . (ٛٙ)

 . ٖٓٔ/ٖينظر : االختيار  (ٜٙ)
 و .تقدـ تخريج (ٓٚ)
 . ٕٚٗ/ٖشرح فتح القدير ،  ٖٓٔ/ٖينظر : االختيار  (ٔٚ)
 . ٜٖٖ/ٚينظر المغني البف قدامة  (ٕٚ)
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 سب  الخَّف : 
 –رحمػػو اهلل تعػػالى  –ومنشػػأ الخػػالؼ بػػيف العممػػاء فػػي ىػػذه المسػػألة كمػػا يقػػوؿ ابػػف رشػػد 

عػف أف  ىو أنو لـ يأت آية ، وال سنة ىي ظاىرة في اشػتراط الواليػة فػي النكػاح ، فضػالً 
يكوف في ذلؾ نص ، بؿ اآليات التي يحتج بيا مف يشػترط إسػقاطيا ىػي أيضػًا محتممػة 

 في ذلؾ . 
 –واألحاديث مع كونيا محتممة فيً ألفاظيا مختمؼ في صحتيا ، إال حديث ابف عباس 

 . (ٖٚ)يو دليؿ ، ألف األصؿ براءة الذمةواف كاف المسقط ليا ليس عم –رضي اهلل عنيما 
 الترفيح :

: ىػو  ةبعد ىذا العرض ألقواؿ العمماء وأدلتيـ ومناقشتيا فػي ىػذه المسػألة يتػرجح لمباحثػ
يجػوز لممػرأة أف تباشػر عقػد نكاحيػا  القوؿ بوجوب أف يباشر الولي عقد النكاح ، وأنو ال

 بنفسيا ، كما ىو قوؿ الجميور . 
 بولي( . إال نكاح  )ال ()ؾ : لعمـو قولو لوذ

ف الغالب أنيا االخطاب ، والتخصيص ىينا خرج مخرج الغالب ، فدليؿ  عمىوىذا يقدـ 
فػػػي منعيػػػا ىػػػو مػػػف بػػػاب اإلعػػػزاز لممػػػرأة ،  ةتػػػزوج نفسػػػيا إال بغيػػػر إذف ولييػػػا ، والعمػػػ ال

 .  (ٗٚ)روءة متميؽ بحاؿ أىؿ الصيانة وال ة ليا مف مخاطر كثيرة اليوالوقا
جمػػػػع بػػػػيف أدلػػػػة  ألنػػػػو ، و أيضػػػػاً يػػػرحمػػػػو اهلل تعػػػػالى  رأي وج –أبػػػػي ثػػػػور رأي عمػػػى أف 
 واهلل اعمـ .. اإلسالميةالبالد  أنحاءي كافة بو اآلف ف ؿكما أنو المعمو  الفريقيف ،

                                                           
 . ٕ٘ٔ/ٗبداية المجتيد  (ٖٚ)
 . ٜٖٖ/ٚينظر: المغني  (ٗٚ)
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 الخاتمة
الشػريعة االسػالمية غنيػة باالحكػاـ لػـ تػػدع واقعػة اال وأوجػد ليػا حكمػًا ، ومسػػألة 

مسػألتنا  انعقاد النكاح بعبارة النساء مف األمور الميمة التي تخػص النػاس وأحػواليـ وفػي
عمى أربعة مذاىب وكؿ لو رأيو وادلتػو وأنػي واف رجحػت رأيػا ال يعنػي  الفقياءىذه انقسـ 

أف بقية اآلراء غير معتبرة ، فالرأي واف كاف ادلتو مرجوحة ال يترؾ ألننا قػد نحتػاج اليػو 
في واقعة مف الوقا ع دعت األخذ بو المصمحة ، والراجح في السألة ىو رأي مف قاؿ أف 

ال ينعقػػد بعبػػارة النسػػاء لألدلػػة الصػػحيحة التػػي اسػػتند عمييػػا أصػػحاب ىػػذا المػػذىب  العقػػد
والمالحػػظ أف المحػػاكـ فػػي بمػػدنا العزيػػز ال تأخػػذ بيػػذا الػػرأي بػػؿ بػػرأي مػػف قػػاؿ أف العقػػد 
يصػػح بعبػػارة النسػػاء وىػػو رأي معتبػػر أيضػػًا كمػػا أسػػمفنا ، والػػذي أردت اف اوضػػحو فػػي 

رع واألحوط لمف أراد أف يخرج مف الخالؼ وىػو األولػى الخاتمة أف الرأي األوؿ ىو األو 
ألف األصػػػؿ فػػػي اإلبضػػػاع التحػػػريـ وتبقػػػى بػػػاقي األراء يأخػػػذ بيػػػا القاضػػػي أو المجتيػػػد 

 حسب ما تقتضيو المصمحو وكؿ عمى صواب . واهلل اعمـ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 

 

 
 

 
 4464 

 المصادر والمرافع
 أحكاـ القرآف لإلماـ أبي بكر احمد الرازي الجصاص الحنفي المتوفى ، سنة -ٔ

 لبناف . –بيروت  –ىػ ، دار الفكر ٖٓٚ
االختيار لتعميؿ المختار لإلماـ عبد اهلل بف محمود بف مودود الموصمي الحنفي  -ٕ

ىػ ، تحقيؽ عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف ، دار الكتب ٖٛٙالمتوفى سنة 
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ، ٕٙٗٔالطبعة الثالثة ، سنة  –لبناف  –بيروت  –العممية 

لمذاىب فقياء األمصار لمحافظ أبي عمر يوسؼ بف عبد االستذكار الجامع  -ٖ
اهلل بف عبد البر النمري القرطبي ، تحقيؽ سالـ محمد عطا ، ومحمد عمي 

الطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت  –معوض ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٕٓٓٓىػ ، ٕٔٗٔ

 اإلشراؼ عمى نكت مسا ؿ الخالؼ لمقاضي أبي محمد عبد الوىاب بف عمي -ٗ
ىػ ، تحقيؽ الحبيب بف طاىر ، ٕٕٗبف نصر البغدادي المالكي المتوفى سنة 

 ـ.ٜٜٜٔىػ ، ٕٓٗٔالطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت  –دار ابف حـز 
أوجز المسالؾ إلى موطأ مالؾ لإلماـ المحدث محمد زكريا الكاندىموي المدني  -٘

الطبعة  –دمشؽ  –قمـ ، عمؽ عميو األستاذ الدكتور تقي الديف الندوي ، دار ال
 ـ .ٖٕٓٓىػ ، ٕٗٗٔاألولى ، سنة 

البحر الرا ؽ شرح كنز الدقا ؽ في فروع الحنفية لإلماـ العاّلمة الشي  زيف  -ٙ
الديف بف إبراىيـ بف محمد المعروؼ بابف نجيـ المصري الحنفي المتوفى سنة 

اف لبن –بيروت  –ىػ ، تحقيؽ الشي  زكريا عميرات ، دار الكتب العممية ٜٓٚ
 ـ .ٜٜٚٔىػ ، ٛٔٗٔالطبعة األولى ، سنة  –

ر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار لإلماـ الميدي لديف اهلل احمد البح -ٚ
ىػ ، تحقيؽ الدكتور محمد محمد ٓٗٛبف يحيى بف المرتضى المتوفى سنة 

ىػ ٕٕٗٔالطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت  –تامر ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٕٔٓٓ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 

 

 
 

 
 4462 

دا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع لإلماـ عالء الديف أبي بكر بف مسعود ب -ٛ
ىػ ، تحقيؽ وتعميؽ الشي  عمي محمد ٚٛ٘الكاساني الحنفي المتوفى سنة 

 –بيروت  –معوض والشي  عادؿ احمد عبد الموجود ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٖٕٓٓىػ ، ٕٗٗٔالطبعة الثانية ، سنة  –لبناف 

اية المقتصد لإلماـ القاضي أبي الوليد محمد بف احمد بف بداية المجتيد وني -ٜ
رشد القرطبي األندلسي ، تحقيؽ وتعميؽ ودراسة الشي  عمي محمد معوض 

 –لبناف  –بيروت  –والشي  عادؿ احمد عبد الموجود ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٖٕٓٓىػ ، ٕٗٗٔالطبعة الثانية ، سنة 

محمود بف احمد بف موسى بف احمد بف  البناية شرح اليداية لإلماـ العاّلمة -ٓٔ
ىػ ، تحقيؽ ٘٘ٛالحسيف المعروؼ ببدر الديف العيني الحنفي المتوفى سنة 

،  الطبعة األولى –لبناف  –بيروت  –أيمف صالح شعباف ، دار الكتب العممية 
 .ـٕٓٓٓىػ ، ٕٔٗٔسنة 

سعد بف البياف في فقو اإلماـ الشافعي لإلماـ يحيى بف أبي الخير بف سالـ بف ا -ٔٔ
ىػ ، ٛ٘٘عبد اهلل ابف محمد بف موسى بف عمراف العمراني المتوفى سنة 

 –لبناف –بيروت  –تحقيؽ احمد حجازي احمد السقا ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٕٕٓٓىػ ، ٖٕٗٔالطبعة األولى ، سنة 

تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي لإلماـ الحافظ أبي العالء محمد بف عبد  -ٕٔ
، تحقيؽ عصاـ  ٖٖ٘ٔالرحيـ المباركفوري المتوفى سنة الرحمف ابف عبد 

ىػ ، ٕٔٗٔالطبعة األولى ، سنة  –القاىرة  –الديف الضبابطي ، دار الحديث 
 ـ .ٕٓٓٓ

الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد اهلل محمد بف احمد األنصاري القرطبي ، حققو  -ٖٔ
 القاىرة . –قية وخرج أحاديثو عماد زكي البارودي وسعيد خيري ، المكتبة التوفي

الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني ألبي  -ٗٔ
الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماوردي البصري ، تحقيؽ وتعميؽ الشي  
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 –عمي محمد معوض والشي  عادؿ احمد عبد الموجود ، دار الكتب العممية 
 ـ .ٜٜٜٔىػ ، ٜٔٗٔلبناف ، سنة  –بيروت 

مماء في معرفة مذاىب الفقياء لإلماـ سيؼ الديف محمد بف احمد حمية الع -٘ٔ
ىػ ، تحقيؽ ياسيف احمد إبراىيـ درادكو ، ٚٓ٘الشاشي القفاؿ المتوفى سنة 

ىػ ، ٓٓٗٔبعة األولى ، سنة الط –لبناف  –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
 .ـٜٜٚٔ

المتوفى  سنف ابف ماجو لإلماـ المحدث أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني -ٙٔ
ار ، دار الكتب العممية ٕ٘ٚسنة  ىػ ، تحقيؽ محمود محمد محمود حسف نص 

 .ـٜٜٛٔىػ ، ٜٔٗٔبعة األولى ، سنة الط –لبناف  –بيروت  –
ىػ ، ٖ٘ٛسنف الدارقطني لإلماـ الحافظ عمي بف عمر الدارقطني المتوفى سنة  -ٚٔ

عوض ، تحقيؽ وتعميؽ الشي  عادؿ احمد عبد الموجود والشي  عمي محمد م
 ـ .ٕٔٓٓىػ ، ٕٕٗٔالطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت  –دار المعرفة 

السنف الكبرى لإلماـ احمد بف الحسيف بف عمي بف موسى البييقي المتوفى سنة  -ٛٔ
مكة المكرمة ،  –، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز  ٛ٘ٗ
 ـ .ٜٜٗٔىػ ، ٘ٔٗٔسنة 

القاىرة  –ي مع حاشية السندي ، دار الحديث شرح السيوطي عمى سنف النسا  -ٜٔ
 ـ .ٜٚٛٔىػ ، ٛٓٗٔ، سنة 

عوف المعبود شرح سنف أبي داود لمعاّلمة أبي الطيب محمد شمس الحؽ  -ٕٓ
القاىرة ، سنة  –العظيـ آبادي ، تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي ، دار الحديث 

 .ـٕٔٓٓىػ ، ٕٕٗٔ
مد بف عمي بف حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلماـ الحافظ اح -ٕٔ

العسقالني ، تحقيؽ الشي  عبد العزيز بف باز ، ورقـ الكتب واألبواب 
الرياض ، ودار  –واألحاديث األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار السالـ 

 ـ .ٕٓٓٓىػ ، ٕٔٗٔالطبعة الثالثة ، سنة  –دمشؽ  –الفيحاء 
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قرافي ، دراسة الفروؽ لإلماـ شياب الديف أبي العباس احمد بف ادريس ال -ٕٕ
الطبعة  –مصر  –وتحقيؽ محمد احمد سراج وعمي جمعة محمد ، دار السالـ 

 ـ .ٕٔٓٓىػ ، ٕٕٗٔاألولى ، سنة 
المؤلؼ: زيف الديف محمد المدعو بعبد فيض القدير شرح الجامع الصغير ،  -ٖٕ

الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىري 
الطبعة: ،  مصر –الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ،  ىػ(ٖٔٓٔ: )المتوفى
 . ٖٙ٘ٔاألولى، 

 –المبسوط لإلماـ أبي بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ، دار المعرفة  -ٕٗ
 ـ .ٜ٘ٛٔىػ ، ٙٓٗٔلبناف ، سنة  –بيروت 

المجموع شرح الميذب لإلماـ محي الديف أبي زكريا يحيى بف شرؼ النووي  -ٕ٘
ػ ، تحقيؽ وتعميؽ مجموعة مف العمماء ، دار الكتب ىٙٚٙالمتوفى سنة 

 .ـٕٚٓٓىػ ، ٕٛٗٔبعة األولى ، سنة الط –لبناف  –بيروت  –العممية 
المحمى باآلثار تصنيؼ اإلماـ الجميؿ المحدث الفقيو األصولي أبي محمد عمي  -ٕٙ

بف احمد بف سعيد بف حـز األندلسي ، تحقيؽ الدكتور عبد الغفار سميماف 
الطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت  –دار الكتب العممية البنداري ، 

 ـ .ٕٗٓٓىػ ، ٕ٘ٗٔ
المستدرؾ عمى الصحيحيف لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل  -ٕٚ

ىػ ، تحقيؽ الشي  عبد الرزاؽ الميدي ، ٘ٓٗالحاكـ النيسابوري المتوفى سنة 
 ـ .ٕٛٓٓ، ىػ ٜٕٗٔلبناف ، سنة  –بيروت  –دار الكتاب العربي 

المصنؼ في األحاديث واآلثار ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة  -ٕٛ
 –ىػ ، تحقيؽ كماؿ يوسؼ الحوت ، مكتبة الرشد ٖٕ٘الكوفي المتوفى سنة 

 ـ .ٜٛٛٔىػ ، ٜٓٗٔالطبعة األولى ، سنة  –الرياض 
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ىػ ، تحقيؽ حبيب ٕٔٔالمصنؼ لعبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني المتوفى سنة  -ٜٕ
الطبعة الثانية ،  –لبناف  –بيروت  –حمف االعظمي ، المكتب اإلسالمي الر 

 ـ .ٖٜٛٔىػ ، ٗٓٗٔسنة 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج لمشي  محمد الخطيب الشربيني  -ٖٓ

ـ ٜٛٚٔىػ ، ٜٜٖٔلبناف ، سنة  –بيروت  –ىػ ، دار الفكر ٜٚٚالمتوفى سنة 
. 

بعناية جماعة مف العمماء ، دار الكتاب المغني لإلماـ موفؽ الديف ابف قدامة ،  -ٖٔ
 ـ .ٕٜٚٔىػ ، ٕٜٖٔلبناف ، سنة  –بيروت  –العربي 

المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ لإلماـ أبي العباس احمد بف عمر بف  -ٕٖ
ىػ ، حققو وعمؽ عميو جماعة مف العمماء ، ٙ٘ٙإبراىيـ القرطبي المتوفى سنة 

ـ ٕ٘ٓٓىػ ، ٕٙٗٔة الثالثة ، سنة الطبع –بيروت  –دمشؽ  –دار ابف كثير 
. 

المنتقى شرح موطأ مالؾ تأليؼ القاضي أبي الوليد سميماف بف خمؼ بف سعد  -ٖٖ
 –بف أيوب الباجي ، تحقيؽ محمد عبد القادر احمد عطا ، دار الكتب العممية 

 ـ .ٜٜٜٔىػ ، ٕٓٗٔالطبعة األولى ، سنة  –لبناف  –بيروت 
أبو محمد ،  اهلل صمى اهلل عميو وسمـلمنتقى مف السنف المسندة عف رسوؿ ا -ٖٗ

  ىػ( ٖٚٓعبد اهلل بف عمي بف الجارود النيسابوري المجاور بمكة )المتوفى: 
الطبعة: ،  القاىرة –دار التأصيؿ ،  المحقؽ: مركز البحوث بدار التأصيؿ

 . ـ ٕٗٔٓ -ىػ  ٖ٘ٗٔاألولى، 
، تحقيؽ ي الديف النووي يالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لإلماـ مح -ٖ٘

الطبعة الحادية  –لبناف  –بيروت  –الشي  خميؿ مأموف شيحا ، دار المعرفة 
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ، ٕٙٗٔعشرة ، سنة 
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نصب الراية تخريج أحاديث اليداية لمعاّلمة جماؿ الديف أبي محمد عبد اهلل بف  -ٖٙ
ىػ ، تحقيؽ احمد شمس الديف ، دار ٕٙٚيوسؼ الزيمعي الحنفي المتوفى سنة 

 ـ .ٕٕٓٓىػ ، ٖٕٗٔالطبعة الثانية ، سنة  –لبناف  –بيروت  –ية الكتب العمم
اليداية شرح بداية المبتدي لشي  اإلسالـ برىاف الديف عمي بف أبي بكر  -ٖٚ

ىػ ، تحقيؽ أيمف صالح شعباف ، دار الكتب ٖٜ٘المرغيناني المتوفى سنة 
 .ـٕٓٓٓىػ ، ٕٔٗٔبعة األولى ، سنة الط –لبناف  –بيروت  –العممية 

 
 

 
 


